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گزارش سال 201۸ مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رشد و توسعه جامع اقتصادی

بررسی ابعاد پنهان 
رفاه اقتصادی مردم

فرصت امروز: تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد به موضوع رشد و توسعه جامع اقتصادی اختصاص دارد 
و در این گزارش، به ۱۲ فاکتور مهم اقتصادی که باعث مي شود تاثیر رشد اقتصادی روی زندگی افراد مشاهده 
ش��ود، پرداخته ش��ده است. ایران در این رتبه بندی در میان ۷۴ کشور در حال توسعه، در جایگاه ۲۷ ایستاده و 
نمره ۴.۰۸ را به خود اختصاص داده که نس��بت به پنج س��ال قبل ۰.۹۲درصد کاهش یافته است. این در حالی 
است که ایران در سال ۲۰۱۲ در میان ۷۴ کشور مورد مطالعه جایگاه ۵۰ را داشت؛ در این سال جایگاه ایران...
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معاون نظارتی بانک مرکزی از ادغام موسسات ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار خبر داد

ادغام موسسات اعتباری نیروهای مسلح کلید خورد

چگونه تأثیرمان را در محل کار افزایش دهیم؟ 
راهنمای کامل آغاز کسب وکار

تأثیر انعطاف پذیری در بهبود مشارکت تیمی
۷ راهکار در طراحی برنامه وفاداری مشتریان
چگونه در برابر قیمت پایین رقبا برنده شویم
10 عنصر اصلی توسعه هویت برند کدامند؟ 

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

راکتی دو برابر فالکون هوی

۷

با راه اندازی طرح سوخت رسـانی سـیار در تهران انتقاداتی 
بر نحوه عرضه بنزین آن وارد شده است.  به گزارش باشگاه 

خبرنگاران جوان، چندی پیش مراسـم رونمایی از 
پمپ بنزین های سیار در تهران انجام شد...

جزییات طرح سوخت رسانی 
سیار در تهران

یادداشت
پارادوکس پس انداز و 

خرج کردن

در مورد بازار خرده فروش��ی 
ب��ا  آن  تفاوت ه��ای  و  کان��ادا 
ایران شاید توجه به چند نکته 

بی فایده نباشد: 
تن��وع  کاال:  -تنـوع   1
گیج کننده کاالهای مش��ابه )و 
از یک خانواده( انتخاب درست 
را مش��کل و تصمی��م به خرید 
را دش��وار می کن��د. از این رو، 
بس��یاری از اوق��ات، خریداران 
برای رهایی از این سردرگمی، 
دست به گزینشی می زنند که 

لزوما بهترین آن نیست. 
2 -قـدرت نابرابر: تبلیغات 
بس��یار پیچی��ده و مبتن��ی بر 
آخرین یافته های روانشناس��ی 
با  را  مصرف کنن��ده  رفت��اری، 
قدرتی کامال نابرابر روانه عرصه 

داد و ستد می کند. 
قیمت  3 -ناشناخته بودن 
پایـه: ب��ازی زیاد ب��ا قیمت و 
تغییرات پیاپ��ی قیمت کاالها، 
درک هس��ته اصل��ی قیم��ت 
برای خریداران را غالبا مشکل 

می کند. 
کارت  بـا  4 -خریـد 
اعتبـاری: فراگی��ری خرید با 

درک  اعتباری،  کارت 
3رابطه منطقی میان...

مرتضی 
چینی چیان

کارشناس اقتصادی

وزیر ارتباطات با اش��اره به ضرورت مقابله با 
فساد اداری، تأکید کرد اگر دولت الکترونیکی 
محقق شود، مراجعات به ادارات کم می شود و 
اگر می خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید همه 

نهادها را به هم پیوند دهیم. 
به گزارش ایس��نا، محمدجواد آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات روز دوش��نبه 
در مراس��م هفتمین جش��نواره ملی ارتباطات و 
فناوری اطالعات )فاوا( و یکصد و چهل و یکمین 
س��الگرد تأس��یس وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات اظهار کرد: ما به لطف خداوند و زحمات 
همه همکاران موفق بودیم تمامی شاخص های 
عموم��ی و اختصاصی را در ح��وزه ارتباطات و 

فناوری اطالعات توسعه بدهیم. 
آذری جهرم��ی با بی��ان اینکه بن��ا به اعالم 
ITU در س��ال گذشته میالدی ایران در میان 
کشورهای آسیایی بیشترین رشد شاخص های 
ICT  و در دنیا دومین کش��ور از این بابت را 
به دست آورده اس��ت، گفت: امروز برگزیدگان 
جش��نواره مل��ی ف��اوا، جایزه مل��ی کیفیت و 
جشنواره ش��هید رجایی، نمایندگان جامعه ای 
هس��تند که این اتفاق را رقم زده اند که جای 

تقدیر ویژه از آنان دارند. 
عضو کابینه دول��ت تدبیر و امید تصریح کرد: 
در سال گذشته از میان کارمندان خانم یک نفر 
به عنوان برگزیده انتخاب ش��د که خوشبختانه 
امسال ش��اهدیم که برگزیدگان خانم در وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات به هفت نفر رسیده 
است که نشان می دهد وعده و برنامه دولت برای 
ورود خانم ها و کمک گرفتن از آنها در امور کشور 

در حال تحقق است. 
او با اش��اره ب��ه اینکه از نظر ش��اخص های 
IDI جمهوری اسالمی ایران شاهد چهار رتبه 
رشد بوده است، خاطرنشان کرد: این درحالی 
 اس��ت که در سال گذشته پوش��ش شبکه در 
کش��ور 6۲درصد بوده است که امسال با رشد 
قاب��ل توجهی که در این حوزه رخ داده اس��ت 
به خص��وص با کم��ک هم��راه اول و همچنین 
بخش روستایی پوش��ش پهنای باند گسترده 
ش��ده و انتظ��ار داریم رش��د ش��اخص وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالع��ات قابل قبول تر از 
قبل باشد و ان شاءاهلل تکلیف دولت برای رشد 

3۰درصد شاخص ها را زودتر محقق کنیم. 
او همچنی��ن در بخش دیگری از س��خنانش 
گف��ت: کس��انی که مان��ع رش��د خالقیت های 
جوانان در حوزه فناوری اطالعات با هر شیوه ای 
می شوند، ضربه به حاکمیت آینده ایران می زنند. 

 آذری جهرم��ی با تأکید ب��ر ضرورت تحقق 
دولت الکترونیک برای مبارزه با فس��اد اداری، 
اظهار کرد: نگذش��تن از کسانی که ذهن مردم 
و اعتماد مردم را خدش��ه دار کرده اند، بس��یار 
مه��م اس��ت، اما مهم ت��ر از آن این اس��ت که 
نگذاریم جوانان مان که در یک پس��ت اداری با 
اختیارات الزم قرار دارند به فساد آلوده شوند. 
وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه ش��ورای عالی 
فضای مجازی باید فصل الخطاب باش��د، اظهار 
ک��رد: هنوز از ما س��وال می ش��ود ک��ه چرا از 
کس��ب وکارهای نوپا حمای��ت می کنید، اینها 
عامل براندازی هس��تند. درحالی که این افراد 
از ما هس��تند و ما باید با حمایت خودمان آنها 
را ج��ذب کنیم و نگذاری��م غربی ها با حمایت 

خودشان آنها را جذب کنند. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین 
ب��ا بیان اینک��ه من وزی��ر ارتباطات بخش��ی 
از انرژی خ��ود را برای اتصال دو دس��تگاه به 
یکدیگر صرف کرده ام و هنوز موفق نش��ده ام، 
گفت: آخرین بهانه ای که آورده می شود بحث 
امنیت اس��ت درحالی که بزرگ ترین اقدام ضد 
امنیتی همین به اش��تراک نگذاشتن اطالعات 

بین دستگاهی است. 
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات تصریح 
کرد: با دس��ت روی دس��ت گذاشتن ابزارهای 
بین المللی روی کار آمده و حاکمیت مان را در 

دنیای آتی از دست خواهیم داد. 
وی ادامه داد: امروز هنوز از ما سوال می شود 
چرا از کس��ب و کارهای نوپا حمایت می کنید، 
اینها عامل نفوذند، اما باید گفت که الزم است 
جوان ها را ب��رای خودمان حفظ کنیم، ممکن 
اس��ت جوان ها از من وزیر گالیه داشته باشند، 
بای��د بگذاریم حرف بزنند، تا امید برای ش��ان 
ایجاد ش��ود تا بدانند حرف های شان شنیده و 

پیگیری می شود. 
آذری جهرم��ی همچنی��ن تأکید ک��رد که 
از ظرفی��ت علم��ا، دانش��مندان و متخصصان 
اس��تفاده کنیم تا با رقم زدن اقتصاد دیجیتال، 
خودمان سهمی در بازار جهانی داشته باشیم؛ 
اش��کاالت را در حوزه مقابله با فساد از طریق 

ICTحل کنیم. 
آذری جهرم��ی همچنی��ن از آزادس��ازی و 
خصوصی سازی خدمات شرکت ملی پست به 
منظور بهترک��ردن این خدمات در آینده خبر 

داد. 
وی ب��ا بیان اینکه جمهوری اس��المی ایران 
طبق آمار مرکز ITU بیش��ترین رش��د را در 

کشورهای آسیا-پاسیفیک داشته است، گفت 
ک��ه این دس��تاورد نتیجه تالش ه��ای فعاالن 

حوزه فاواست. 
او ب��ا بیان اینکه در س��ال گذش��ته پوش��ش 
شبکه 3G و 4G در کشور به 6۰درصد رسیده 
اس��ت، اظهار کرد: سال آینده این درصد بیشتر 
هم خواهد ش��د و طب��ق آن چیزی که مجلس 
شورای اس��المی در برنامه ششم توسعه تثبیت 
کرده است، ما باید 3۰ رتبه رشد را در حوزه فاوا 
تجربه کنیم که امیدواری��م این هدف را قبل از 

اتمام برنامه ششم توسعه محقق کنیم. 
وی با تأکید بر نقش پررنگ توسعه دیجیتال 
و فضای فناوری اطالعات در رش��د اقتصادی، 
اظه��ار ک��رد: می توانیم ب��ا توس��عه این فضا 
موجبات افزایش بهره وری، اش��تغال و رش��د 
شاخص های اقتصادی را فراهم کنیم. همانطور 
که رئیس جمه��وری در حوزه تحول دیجیتال 
تأکیداتی دارند ما نیز برنامه های خود را برای 
تحول دیجیتال در حوزه های مختلف صنعتی، 

کشاورزی و اقتصادی اعالم خواهیم کرد. 
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با بیان 
اینک��ه حاکمیت آین��ده از آن تحول دیجیتال 
است، گفت: کسانی که با هر چارچوبی جلوی 
رش��د خالقیت ها و توسعه فناوری اطالعات را 
می گیرن��د در واقع به حاکمیت آینده ما ضربه 
می زنن��د. ما نباید ب��رای تح��والت دیجیتال 
دست انداز درست کنیم و بگوییم که یک سری 
از مشاغل س��نتی از بین می رود که البته این 
تح��والت موجبات بهره وری و رش��د بیش��تر 
را فراه��م خواه��د کرد ک��ه در آن صورت نیز 
سرمایه گذاری و اشتغال زایی انجام خواهد شد. 
آذری جهرم��ی ب��ا بیان اینکه دس��تگاه های 
مختلف در حوزه پیام رسان ها مسئولیت دارند، 
اظهار کرد: رئیس جمهور به ما دس��تور داده اند 
که سند تحول دیجیتال را اعالم نهایی کنیم. 
واقعیت این است ما باید بدانیم که چه میزان 
از شبکه انرژی س��اختمان ها هوشمند است و 
ما برای س��ال آینده قرار است چه اقداماتی را 

انجام دهیم. 
وی با بیان اینکه امید زمانی محقق می شود 
که جوانان ما بدانند مطالبات ش��ان ش��نیده و 
پیگیری می ش��ود، اظهار کرد: با همراهی همه 
ظرفیت ه��ای خوبی که در کش��ور داریم باید 
موجب��ات تحول دیجیتال را فراهم کنیم؛ قبل 
از اینکه غربی ها این کار را برای ما انجام دهند 
م��ا خودمان باید ای��ن کار را بکنیم و نگذاریم 

در این حوزه به مستعمره آنها تبدیل شویم. 

وزیر ارتباطات تأکید کرد

به اشتراک نگذاشتن اطالعات، بزرگ ترین اقدام ضدامنیتی

اختصاص 1200 میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال معدنی در روستاها

 پرداخت تسهیالت 15 میلیارد تومانی
به معادن کوچک روستایی



فرصت امروز: تازه ترین گزارش مجمع 
جهانی اقتصاد به موضوع رش��د و توسعه 
جام��ع اقتصادی اختصاص دارد و در این 
گزارش، به ۱۲ فاکتور مهم اقتصادی که 
باعث مي ش��ود تاثیر رشد اقتصادی روی 
زندگی افراد مشاهده شود، پرداخته شده 
اس��ت. ایران در ای��ن رتبه بندی در میان 
۷۴ کش��ور در حال توس��عه، در جایگاه 
۲۷ ایس��تاده و نم��ره ۴.۰۸ را ب��ه خود 
اختصاص داده که نس��بت به پنج س��ال 
قبل ۰.۹۲درصد کاهش یافته اس��ت. این 
در حالی اس��ت که ایران در سال ۲۰۱۲ 
در میان ۷۴ کش��ور مورد مطالعه جایگاه 
۵۰ را داشت؛ در این سال جایگاه ایران از 
نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در میان 
کشورهای در حال توس��عه، جایگاه آخر 
بود ولی در گزارش س��ال ۲۰۱۸ ایران از 
نظر سرانه تولید ناخالص داخلی در میان 
کش��ورهای در حال توسعه جایگاه ۲۸ را 

داشته است.
اما ش��اخص رش��د و توس��عه جامع از 
س��وی مجم��ع جهان��ی اقتص��اد چگونه 
محاس��به مي ش��ود؟ برای تهیه شاخص 
رش��د و توسعه پایدار سه دسته از عوامل 
مد نظ��ر قرار دارند؛ اول عوامل س��ازنده 
رش��د و توس��عه که شامل س��رانه تولید 
ناخال��ص داخلی در یک کش��ور، میزان 
بهره وری نیروی کار، س��طح اش��تغال و 
نرخ بی��کاری و در نهایت امید به زندگی 
سالم در کشور است. این چهار فاکتور در 
مجموع شاخص رش��د و توسعه را ایجاد 

مي کنند.
در مرحله بعد ش��اخصی باید تهیه شود 
که نشان دهنده سطح برابری اقتصادی در 
کشور یا میزان دسترس��ی افراد، گروه ها و 
طبقات مختلف اقتصادی به رشد اقتصادی 
و مزایای آن باش��د. در این بخش هم چهار 
مس��ئله مورد بررس��ی ق��رار مي گیرند که 
عبارتند از متوس��ط درآمد خانوار، ضریب 
جینی درآمدی خانوارها در کشور، ضریب 
جینی ثروت خانوارها و نرخ فقر در کشور. 
در بخش س��وم عوامل س��ازنده ش��اخص 
برابری بین نس��لی و پایداری اقتصادی مد 
نظر قرار می گیرد که شامل چهار زیربخش 
پس انداز خالص، نرخ وابس��تگی اقتصادی، 
بدهی دولتی بر مبنای سهم بدهی نسبت 
به تولید ناخالص داخلی و در نهایت شدت 
تولید کربن نسبت به تولید ناخالص داخلی 
کشور می شود. در واقع این فاکتورها نشان 
مي دهد که آیا نشانه های رشد اقتصادی در 
کشور، در درآمد مردم و کاهش نرخ فقر یا 
افزایش اشتغال مشاهده شده است یا خیر. 
در صورتی که مردم جامعه ای اثرات مثبت 
رش��د افتصادی را در زندگی روزمره حس 
نکنند، نمی توان این رشد را عاملی موثر در 
اقتصاد و زمینه س��از افزایش رفاه و رضایت 

دانست.
ش��اخص تهیه ش��ده ع��ددی بین یک 
تا هفت اس��ت، به این معن��ا که بهترین 
کش��ور از نظر ش��اخص رش��د و توسعه 
جامع شاخص هفت را به خود اختصاص 
انجام ش��ده  بررس��ی های  ول��ی  مي دهد 
روی ۱۰3 کش��ور در ح��ال توس��عه و 
توسعه یافته نش��ان مي دهد که هیچ یک 
از کش��ورها نتوانس��ته اند شاخص ۷ را به 
دس��ت آورند. مجمع جهان��ی اقتصاد به 
منظور مقایس��ه بهتر اقتصاده��ای دنیا، 
کش��ورها را به دو دسته کش��ورهای در 
حال توسعه و اقتصادهای صنعتی تقسیم 
کرده است. ۷۴ کشور در رده کشورهای 
در حال توس��عه قرار گرفته ان��د و با هم 
مقایسه ش��ده اند و ۲۹ کشور هم در رده 
کشورهای صنعتی و توس��عه یافته با هم 

مقایسه شده اند.
باالترین شاخص در جهان متعلق به 

کدام کشور است؟
طب��ق این گ��زارش باالترین ش��اخص 
رش��د و توس��عه جامع اقتصادی به کشور 
ن��روژ اختص��اص دارد. این کش��ور دارای 
عملکرد اقتصادی بس��یار خوبی اس��ت و 
ش��رایط زندگی مردم در این کشور کامال 
تحت تاثیر رشد مثبت اقتصادی در کشور 
و موفقیت ه��ای مال��ی دول��ت ق��رار دارد. 
نکت��ه جالب این گزارش در این اس��ت که 
کشورهای کوچک اروپایی بهترین عملکرد 
اقتصادی را داشتند. شاخص رشد و توسعه 
جامع سال ۲۰۱۸ در ایسلند برابر با 6.۰۷ 
است و این کش��ور جایگاه دوم فهرست را 
به خود اختصاص داده اس��ت و کشورهای 
لوکزامبورگ، س��وئیس و دانمارک در این 
رده بندی جایگاه سوم تا پنجم را دارند. در 

میان ۱۰ کش��ور اول این فهرست، تمامی 
کشورها در اروپا واقع شده اند و تنها استرالیا 
ک��ه نهمین کش��ور این فهرس��ت اس��ت، 
غیراروپایی محس��وب مي ش��ود. سیستم 
تامین اجتماعی همگانی در این کش��ورها 
در کنار ن��رخ پایین بی��کاری و نرخ باالی 
خدمات رس��انی ش��هری باعث شده است 
مردم س��اکن در قاره س��بز از مزایای رشد 

اقتصادی در این کشورها منتفع شوند.
در میان کش��ورهای گروه هفت، آلمان 
در باالتری��ن جایگاه یعنی جایگاه دوازدهم 
این فهرست قرار گرفته است. کانادا دومین 
کشور این گروه از نظر بزرگی شاخص رشد 
و توسعه جامع است که با داشتن شاخص 
۵.۰6 جایگاه هفدهم فهرس��ت کشورهای 
صنعت��ی را به خود اختصاص داده اس��ت. 
فرانس��ه در جایگاه ۱۸، بریتانیا در جایگاه 
۲۱، آمریکا در جایگاه ۲3، ژاپن در جایگاه 
۲۴ و ایتالیا در جایگاه ۲۷ این فهرست قرار 

گرفته است.
البته باید در نظر داش��ت که رده بندی 

کش��ورها بر مبنای هر یک از س��ه بخش 
مهمی که در شکل گیری شاخص شرکت 
داش��تند متفاوت از رده بن��دی کلی آنها 
است. مثال آمریکا بر مبنای شاخص رشد 
و توس��عه جامع جایگاه ۲3 فهرست را به 
خود اختصاص داده اس��ت ول��ی از نظر 
شاخص رشد و توسعه اقتصادی در میان 
۲۹ کش��ور صنعتی جای��گاه ۱۰ را دارد 
ولی از نظر برابری اقتصادی بین نس��لی 
و پایداری اقتصادی جایگاه ۲6 را به خود 
اختص��اص داده اس��ت و از نظ��ر برابری 
اقتصادی یا تاثیرگذاری کلی رش��د روی 

زندگی مردم جایگاه ۲۹ را دارد.
باالترین شاخص در میان کشورهای 

در حال توسعه
در میان ۷۴ کش��ور در حال توسعه ای 
ک��ه در این مطالع��ه مورد بررس��ی قرار 
گرفته اند، شش کش��ور اروپایی در صدر 
هستند. کش��ورهای لیتوانی، مجارستان، 
لتونی، لهس��تان، کرواس��ی و رومانی در 
میان ۱۰ کش��ور اول این فهرس��ت قرار 
دارند. عملک��رد این کش��ورها در بخش 
رش��د و توس��عه اقتصادی بس��یار خوب 
بوده اس��ت و بعد از پیوس��تن به اتحادیه 
اروپا توانستند تا جامعیت اثرگذاری این 
رش��د اقتص��ادی روی م��ردم را افزایش 
دهند. به این معنا که اس��تاندارد زندگی 
مردم در این کش��ورها در سال های اخیر 
با سرعت باالیی رش��د کرده است و این 
مس��ئله باعث ارتقای جایگاه کش��ورهای 
مذکور در شاخص رش��د و توسعه جامع 
شده اس��ت. کش��ورهای امریکای التین 
س��ه کش��ور از مجموع ۱۰ کشور اول در 
میان کشورهای در حال توسعه را به خود 
اختصاص داده اند. در این رده بندی پاناما 
جایگاه ش��ش، اروگوئه جایگاه هش��ت و 

شیلی جایگاه ۹ را دارد.
در میان کش��ورهای BRICS وضعیت 
مش��ابهی مشاهده نمی ش��ود. مثال روسیه 
جایگاه نوزده��م این فهرس��ت را دارد در 
حال��ی که کش��ورهای چی��ن و برزیل به 
ترتی��ب جایگاه ۲6 و 3۷ این فهرس��ت را 
دارند و هن��د و آفریقای جنوبی به ترتیب 
ش��صت و دومین و شصت و نهمین کشور 
این فهرس��ت  هستند. جایگاه های متفاوت 
این کشورها نشان مي دهد آنها نتوانسته اند 
روند مش��ابه و یکس��انی در رشد و توسعه 
اقتصادی به دس��ت آورند و حتی اگر نرخ 
باالی رش��د اقتص��ادی را به دس��ت آورده 
باشند، نتوانس��ته اند این رشد را در زندگی 
مردم جاری کنند. در میان دیگر کشورهای 
در حال توس��عه باید به ترکی��ه و اندونزی 
اش��اره کرد که به ترتیب جایگاه ۱6 و 36 

این فهرست را به خود اختصاص داده اند.
ایران در کجای این فهرست است؟

در میان ۷۴ کش��ور در حال توس��عه، 
ایران جای��گاه ۲۷ را به خ��ود اختصاص 

داده اس��ت. رش��د اقتصادی ایران بعد از 
اجرای توافق هس��ته ای کمک بزرگی به 
موفقیت ایران در ای��ن زمینه کرد. ایران 
در میان کش��ورهایی قرار دارد که سرانه 
تولید ناخالص داخلی آنها در س��ال های 
اخیر رش��د کرده اس��ت. از ط��رف دیگر 
در رده کش��ورهایی قرار گرفته است که 
ش��مولیت رش��د اقتصادیش یعنی تالش 
ب��رای توزیع بهتر درآمد ه��ا و ثروت های 

کش��ور را در دس��تور کار قرار داده است 
و در این زمینه با س��رعت بس��یار کم در 
حال پیشرفت اس��ت. از دیگر کشورهای 
این دسته مي توان به چین، نپال ، آلبانی 
و پاراگوئ��ه اش��اره کرد. اما کش��ورهای 
لیتوانی، مجارس��تان، لتونی و آذربایجان 
در رده کش��ورهایی ق��رار دارن��د ک��ه با 
س��رعت زیادی در این زمینه پیش��رفت 

مي کنند.
در شاخص سال ۲۰۱۸ متوسط سرانه 
رش��د تولید ناخالص داخل��ی ایران برابر 
با منفي ۱.6 درصد، نرخ رش��د بهره وری 
نیروی کار برابر با منفي ۰.۲ درصد، روند 
رش��د امید به زندگی سالم در کشور ۲.۵ 
س��ال و در نهای��ت نرخ اش��تغال برابر با 
۱.۴ درصد بوده اس��ت. ای��ن چهار عامل 
تش��کیل دهنده شاخص رش��د و توسعه 
بودند که در کنار شاخص های دیگر مورد 
بررس��ی و مورد مطالعه، شاخص رشد و 

توسعه جامع را ایجاد کرده بودند.
طب��ق این گزارش در پنج س��ال اخیر 
رون��د ضریب جینی ب��رای درآمد خالص 
۲.۵ درصد کاهش یافته اس��ت، در حالی 
ک��ه نرخ فقر ۲.۵ درص��د افزایش یافت و 
رون��د ضری��ب جینی ث��روت ۰.۵ درصد 
رش��د کرد. متوس��ط درآمد مردم ایران 
طی این پن��ج س��ال ۰.۴ درصد کاهش 
یافته اس��ت. این چهار فاکتور هم سازنده 
شاخص برابری و شمولیت مردم در رشد 
اقتصادی کشور بودند. در بخش سوم که 
برابری بین نس��لی و پایداری است روند 
پس انداز خالص تعدیل شده، شدت تولید 
کرب��ن به تولی��د ناخالص داخل��ی، روند 
بدهی دولت��ی و در نهایت روند نس��بت 
وابس��تگی اقتصادی ایران م��ورد ارزیابی 
قرار گرفته که برای فاکتور اول اطالعاتی 
موجود نیست ولی شدت تولید کربن در 
ای��ران برابر با 33.۵ درصد تولید ناخالص 
داخلی این کش��ور اس��ت، رون��د بدهی 
دولتی در ایران برابر با ۲3.۲ درصد تولید 
ناخالص داخلی و روند نس��بت وابستگی 
برابر با ۱.۲ درصد اعالم شده است. ایران 
از نظر س��رانه تولید ناخالص داخلی، نرخ 
رش��د بهره وری نی��روی کار، ن��رخ فقر، 
متوس��ط درآمد خانوارها، ش��دت انتشار 
کرب��ن و در نهایت بدهی دولتی در میان 
کش��ورهایی قرار دارد که وضعیت بسیار 

بدی دارند.
 ای��ران از نظر بزرگی ش��اخص رش��د 
و توس��عه جامع وضعیتی ش��بیه کش��ور 
چین و آلبانی دارد. در انتهای فهرس��ت 
کش��ورهای در حال توس��عه موزامبیک 
و لس��وتو قرار دارند که ش��اخص رشد و 
توسعه جامع این دو کشور به ترتیب برابر 
با ۲.۴۷ و ۲.63 اعالم شده است. شاخص 
رشد و توسعه جامع این دو کشور نسبت 
به پنج سال قبل به ترتیب ۱۲.3۸درصد 
و ۱.۷3 درصد تنزل داشته است. باالترین 
نرخ رش��د ش��اخص در پنج س��ال مورد 
بررسی به کشور مقدونیه اختصاص دارد. 
نرخ رش��د این شاخص در پنج سال اخیر 
در مقدونیه برابر با ۹.۲۴درصد بوده است 
و موزامبیک هم رک��ورددار باالترین نرخ 

کاهش شاخص در پنج سال اخیر بود. 
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بررسی ابعاد پنهان رفاه اقتصادی مردم
دریچه اقتصادجهان

فعاالن بازار فوالد در گفت وگو با رویترز: 
جنگ تعرفه ای ترامپ بر بازار 

جهانی فوالد بی تأثیر است
درحالی ک��ه طی چند روز گذش��ته خب��ر وضع تعرفه 
۲۵درصدی بر فوالد از سوی رئیس جمهور آمریکا به تیتر 
یک رسانه های جهان تبدیل ش��ده و موجی از نگرانی را 
در دنیای سیاس��ت و اقتصاد به راه انداخته است، فعاالن 
و تحلیل گ��ران بازار فوالد معتقدن��د تصمیم اخیر دونالد 
ترامپ تأثیر مستقیم قابل توجهی بر قیمت این محصول 
در بازارهای جهانی نخواهد گذاش��ت و کسب وکار آنها را 

مختل نخواهد کرد. 
آمریکا در س��ال ۲۰۱۷ حدود 36 میلیون تن فوالد از 
دیگر کشورها وارد کرد که در این میان کشورهای کانادا، 
برزیل و کره جنوب��ی بزرگ ترین صادرکنندگان فوالد به 
آمریکا بودند. بر اس��اس آمارهای رویت��رز، حجم واردات 
فوالد آمریکا در س��ال گذش��ته میالدی تنها ۸ درصد از 
حجم تجارت جهان��ی این محصول )حدود ۴۷3 میلیون 

تن( برآورد شده است. 
درحالی که انتظار م��ی رود تعرفه های جدید به کاهش 
چش��مگیر ف��والد وارداتی در ب��ازار آمریکا منجر ش��ود، 
تحلیل گران مؤسس��ه وود مکنزی معتقدند واردات فوالد 
آمریکا حداکثر ۱۸ میلیون تن کاهش خواهد یافت و این 
رق��م که کمتر از ۴درصد از حجم تجارت جهانی فوالد را 
تشکیل می دهد، تأثیر چندانی بر بازار جهانی آن نخواهد 
داش��ت.  به گزارش اتاق ای��ران، روبرتو کوال، نایب رئیس 
شورای آهن و فوالد انجمن ملل آسیای شرقی که نماینده 
تولیدکنندگان فوالد در جنوب ش��رق آسیا است، در این 
خصوص می گوید: »حجم واردات فوالد آمریکا نسبتاً کم 
اس��ت و تأثیر آن بر قیمت ها چندان زیاد نخواهد بود. اما 
در اینجا تنها صحبت از یک کاال نیست، بلکه بحث ما در 
مورد اقدام یکجانبه در وضع تعرفه های تجاری اس��ت. هر 
کاری بای��د طبق روال خود پیش برود و برای حل چنین 
مسائلی معموالً راهکارهای تجاری وجود دارد. وضع تعرفه 
به صورت یکجانبه، کاری خارج از عرف است و اتخاذ چنین 
تصمیمی نشان می دهد که البی تولیدکنندگان فوالد در 
آمریکا تا چ��ه حد قدرتمند اس��ت.«  از زمانی که دونالد 
ترامپ دستور بررس��ی تأثیر واردات فوالد و آلومینیوم بر 
امنیت ملی آمریکا را صادر کرد، تاکنون ۱۱ ماه گذش��ته 
است و در این مدت قیمت فوالد صادراتی چین – به عنوان 
رهبر بازار فوالد در جهان- تقریباً ۴۰درصد افزایش یافته 
است. اکنون نیز با وجود رسمی شدن تصمیم ترامپ برای 
وضع تعرف��ه ۲۵درصدی بر واردات فوالد، انتظار نمی رود 
که قیمت ف��والد صادراتی چین و متعاقب آن متوس��ط 
قیم��ت در بازارهای جهانی کاه��ش یابد. در مورد قیمت 
فوالد تولید داخل آمریکا نیز برآورد می شود که قیمت آن 
تا پایان سال جاری میالدی به ۷۰۰ دالر در هر تن برسد. 
محاس��بات کارشناس��ان رویترز حاکی از این است که 
در سال گذش��ته میالدی تقریباً ۲.۹ درصد از بازار فوالد 
وارداتی آمریکا در اختیار چین بوده است و از طرفی تنها 
ح��دود ۱ درصد از فوالد صادرات��ی چین به مقصد بنادر 
آمریکا بارگیری شده است. از طرفی مقامات انجمن آهن 
و فوالد چین می گویند این کشور تنها ۰.۱ درصد از فوالد 
تولیدی خود را به آمریکا صادر می کند و حتی اگر این رقم 
به صفر برسد، باز هم تأثیری بر سطح تولید فوالد در چین 
که در س��ال ۲۰۱۷ بیش از ۸3۰ میلیون تن بوده است، 
نخواهد داشت.  در مقابل، فوالدسازان اروپایی حساسیت 
و نگرانی بیش��تری از بابت تعرفه های جدید دولت آمریکا 
EUR - )اارند. بر اس��اس آمارهای انجمن فوالد اروپا 
FER(، در سال ۲۰۱۷ آمریکا مقصد ۱۵درصد از صادرات 
فوالد اتحادیه اروپا بوده است. از طرفی اکنون فوالدسازان 
اروپایی از این بیم دارند که مبادا کش��ورهای صادرکننده 
فوالد به آمریکا –که بر اثر وضع تعرفه نمی توانند به اندازه 
قبل فوالد به آمریکا صادر کنند- بازار اروپا را برای جبران 
کاه��ش صادرات خود برگزینند و قیمت فوالد در اروپا را 
تحت تأثیر قرار دهند.  بااین وجود، تحلیل گران معتقدند 
اتحادی��ه اروپا با تمهیداتی که ب��رای حفاظت از بازارهای 
منطقه اندیش��یده اس��ت، هجوم صادرکنندگان فوالد به 
بازاره��ای اروپایی را مهار خواهد کرد و اجازه نخواهد داد 
صادرکنندگانی که بازار آمریکا را از دست داده اند، راه خود 
را به س��مت بازار اروپا منحرف کنند.  روسیه و ترکیه که 
به ترتیب پنجمین و ششمین صادرکننده بزرگ فوالد به 
آمریکا محس��وب می شوند نیز احتماالً مشکل چندانی از 
بابت تعرفه های جدید دولت ترامپ احساس نخواهند کرد. 
به گفته تحلیل گران مؤسسه مودی آنالیتیک، فوالدسازان 
آس��یایی نیز قادر خواهند بود با وض��ع تعرفه بر فوالد از 
سوی دولت ترامپ کنار بیایند زیرا صادرات آنها به آمریکا 
بخش نسبتاً کوچکی از تولید کل آنها را تشکیل می دهد. 
در هر صورت اگرچه آمریکا همچنان کشوری تأثیرگذار 
در اقتصاد جهانی است، اما وقتی صحبت از تأثیرگذاری در 
بازار فوالد و فلزات اساسی باشد، هیچ کشوری را نمی توان 
با چین مقایسه کرد. در سال ۲۰۱۷ چین به تنهایی حدود 
نیم��ی از فوالد جهان را تولید ک��رده و البته بیش از ۹۰ 
درصد تولید خود را در داخل به مصرف رس��انده اس��ت. 
از نیمه دوم س��ال ۲۰۱۵ تاکنون چین به دالیل مختلفی 
ازجمل��ه آلودگی ش��دید و تنش های تج��اری، ظرفیت 
تولی��د فوالد خود را به می��زان ۱۱۵ میلیون تن )بیش از 
۱۲درص��د( کاهش داده اس��ت و همین کاهش ظرفیت 
باعث شده است طی دو سال اخیر، متوسط قیمت فوالد 

در بازارهای جهانی حدود 6۰درصد افزایش یابد. 
ام��روز تولیدکنن��دگان ب��زرگ ف��والد در جهان بیش 
از آن ک��ه نگران تصمی��م تعرفه ای ترامپ باش��ند، از این 
می ترسند که مبادا فوالدسازان چینی در صورت افت بازار 
داخلی به فکر افزایش صادرات افتاده و موجبات س��قوط 

قیمت ها را فراهم آورند. 
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ژاپن چگونه افزایش جمعیت سالخوردگان را 
کنترل می کند؟ 

تقال برای حیات
اکونومیس��ت در گزارش��ی ب��ه افزای��ش جمعی��ت 
س��الخوردگان در ژاپن پرداخته و معتقد اس��ت برخی 
از ش��هرهای این کشور، تعداد زیادی افراد پیر دارد، اما 
دولت آنها را به حال خود رها نکرده و برنامه هایی برای 
زندگ��ی آنها تدارک دیده اس��ت. در این گزارش به نقل 
از آینده نگر آمده اس��ت: برف روی کوه ها نش��ان دهنده 
زمس��تان سرد در شهر تویاما است. کازوکو اوناگاوا زنی 
۸۷س��اله اس��ت که به پیاده روی رفته، حاال به استخر 
می رود و کمی بعد بدن پیر و نحیفش را خشک می کند. 
با لبخندی می گوید:  »من در این سن و سال خیلی هم 
خوب مانده ام! زمستان هیچ وقت نمی تواند مایه نگرانی 
من باش��د.« او و دوستانش مشغول شنا می شوند و بعد 
برای ماس��اژ به اتاق دیگری می روند. پزش��کی آنجا به 
صورت دائم به کازوکو و دوس��تانش رسیدگی می کند 
تا هیچ کاری را بیش از حد لزوم انجام ندهند و همیشه 
س��الم باشند. حدود 3۰درصد از ۴۱۸هزار نفری که در 
ش��هر تویامای ژاپن زندگی می کنند 6۵س��اله یا باالی 
6۵سال هستند. متوس��ط این رقم در کل کشور ژاپن 
۲۷درصد اس��ت. انتظار می رود سهم سالخوردگان در 
ش��هر تویاما تا س��ال ۲۰۲۵ به باالی 3۲درصد برسد. 
جمعیت در این ش��هر نه تنها خاکستری می شود بلکه 
در حال کاهش یافتن نیز اس��ت. در سال ۲۰۰۵ حدود 
۴۲۱هزار نفر در این ش��هر زندگی می کردند و احتماالً 
تا س��ال ۲۰۲۵ این رقم به 3۹۰هزار نفر خواهد رسید. 
همین طور که جمعیت ُمس��ن تر و کوچک تر می شود، 
نیازهای خدماتی نیز در ش��هر متحول می ش��ود. برای 
مثال در س��ال ۲۰۰۴ به جای یک مدرسه ابتدایی که 
قباًل وجود داش��ت، مرکز کادوکاوا را برای رسیدگی به 
سالخوردگان راه اندازی کرده اند. متوقف کردن خدمات 
عمومی با هزینه های بسیار زیادی همراه است. به عالوه 
تعداد کس��انی که به عنوان نیروی کار در ژاپن مشغول 
به کار بوده اند نیز در حال کاهش اس��ت که این یعنی 
»درآمد از راه مالیات« نیز در حال کاهش اس��ت. شهر 
در حال کوچک شدن است و همه چیز در حال از دست 
رفتن. این فقط ش��هر تویاما نیس��ت که با این مشکل 
روبه رو ش��ده؛ اکثر ش��هرهای ژاپن با همین مش��کل 
مواجه هس��تند. س��االنه حدود ۴۰۰مدرس��ه در ژاپن 
بسته می شود؛ اکثر آنها به مرکز نگهداری سالخوردگان 
و بازنشسته ها تبدیل می ش��وند. در سال ۲۰۱6 حدود 
3۰۰هزار مرگ بیش از تولد در ژاپن رخ داده  است. اگر 
ژاپن به رویه فعلی اش ادامه بدهد یک سوم جمعیت خود 
را )چهار نفر از هر ۱۰ کارگرش را( تا س��ال ۲۰6۵ که 
نوه خانم اوناگاوا بازنشسته می شود، از دست خواهد داد. 

چطور می توان با جمعیت کمتر زندگی کرد؟ 
ژاپن اعتقادی به مهاجرت انب��وه ندارد. تالش ها برای 
افزایش نرخ باروری نیز اغلب با شکس��ت مواجه ش��ده، 
البته مواردی اس��تثنایی وج��ود دارد. تنها راهکار پیش 
روی ژاپنی ها این اس��ت که یاد بگیرند چطور می توان با 
جمعیت کمتر در کشور زندگی و این زندگی را اداره کرد. 
شهردار تویاما امیدوار است به این هدف دست پیدا کند. 
نخستین تمرکز این شهر روی حمل ونقل عمومی است. 
افرادی که س��نی از آنها گذشته اغلب بدنی بیمار دارند و 
به کمک نیاز دارند. اتوبوس ها دیگر مانند گذشته مشتری 
ندارند و تعداد مسافران آنها از ۴۰هزار نفر در روز در سال 
۱۹۹۵ به ۱۷هزار نفر در روز در سال ۲۰۱۲ رسید. به این 
ترتیب هزینه ای که صرف اتوبوس ها می شود باید صرف 
نوع دیگری از حمل ونقل عمومی بشود. در این بین هزینه 
پرستاری از س��المندان نیز افزایش یافته  است. ژاپنی ها 
سعی دارند افراد را به زندگی به شیوه ای متفاوت ترغیب 
کنند. یکی از آنها استفاده از قطارهای سریع السیر است 
که هزینه کمتری نیز دارد. کس��انی که 6۵س��ال به باال 
هس��تند باید بتوانند بلیت ها را به قیمت ارزان تری تهیه 
کنند و همچنین بتوانند به کمک این شبکه راه ها به هر 

جایی که بخواهند سفر کنند. 

سه شنبه
22 اسفند 1396
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فرصـت امـروز: س��رانجام پ��س از 
س��قوط  مقدمات��ی  گ��زارش  هفته ه��ا، 
هواپیمای تهران - یاس��وج منتش��ر شد 
و س��ازمان هواپیمایی کش��وری، ترکیب 
خدمه پ��روازی ATR آس��مان را مغایر 
با محدودیت های تعیین ش��ده س��ازمان 
اعالم کرده و بی توجه��ی به آرایش فنی 
هواپیما از س��وی شرکت بهره بردار را نیز 
غیرقابل چشم پوشی تشخیص داده است. 
در واقع، با اینکه براساس گزارش سازمان 
هواپیمایی کشوری، ش��رکت هواپیمایی 
آس��مان مقص��ر اصل��ی در ای��ن حادثه 
شناخته شده، اما با این حال، در پایان این 
گزارش آمده که تیم کارشناسان بررسی 
سانحه هنوز نمی تواند نتیجه گیری قطعی 
خود از سانحه را اعالم کند و نتیجه گیری 
منوط به بررسی های دقیق تر خواهد بود. 
این هواپیمای  ای تی آر ش��رکت آسمان 
که در ۲۹بهمن ماه امس��ال با 6۰ مسافر و 
شش خدمه از فرودگاه مهرآباد تهران عازم 
یاسوج بود، در نزدیکی فرودگاه یاسوج پس 
از برخورد با رشته کوه دنا سقوط کرد و همه 

سرنشینان آن کشته شدند. 
براس��اس ای��ن گزارش، خلب��ان اصلی 
پرواز که 6۲ س��ال س��ن داش��ته، عمل 
جراح��ی قل��ب خ��ود را در س��ال ۸۸ 
پش��ت س��ر گذاش��ته و به رغم نی��از به 
رعای��ت برخی محدودیت ه��ا، اما پس از 
سپری ش��دن ۹ م��اه از عم��ل قلب، منع 
پروازی او برداشته ش��ده است؛ از جمله 
این محدودیت ها اینکه اعتبار گواهینامه 
پزشکی وی باید شش ماهه باشد و همراه 
یک کمک خلبان که محدودیت پزش��کی 
و عملی��ات پرواز ندارد، پ��رواز کند و در 
هر چک پزش��کی هوایی تح��ت ارزیابی 
تخصص��ی قلب و عروق ق��رار گیرد. این 
محدودی��ت تا س��ن 6۰س��الگی بوده و 
پ��س از آن خلبان باید مورد ارزیابی های 
تخصص��ی چش��م، قلب و ع��روق، گوش 
و حل��ق و بین��ی، مغز و اعص��اب و روان 
قرار بگی��رد. ضمنا اعتب��ار گواهینامه او 
ش��ش ماه و در ه��ر چک پزش��کی باید 
ارزیابی ها به طور کامل انجام می ش��د که 
طبق محتویات پرونده پزشکی، معاینات 

براساس مقررات انجام شده است. 
براس��اس گ��زارش  در ه��ر ص��ورت، 

س��ازمان هواپیمایی کشوری، خلبان اول 
محدودیت پزش��کی برای پرواز داش��ته 
اس��ت و خلبان اصلی نیز مج��از به پرواز 
همزم��ان ب��ا ی��ک کمک خلب��ان نبوده 
اس��ت، ولی این محدودیت توسط واحد 
برنامه ریزی شرکت آسمان در نظر گرفته 

نشده است. 
به گزارش ایس��نا، همچنین هواپیمای 
استفاده ش��ده نیز محدودیت هایی داشته 
است. براس��اس این گزارش، پس از ثبت 
تعدادی س��قوط و حادثه برای هواپیمای 
ATR پیش��نهاداتی از س��وی کمیت��ه 
ایمن��ی حم��ل و نقل آمریکا به ش��رکت 
س��ازنده هواپیما ارائه ش��ده تا در جریان 
آن سیس��تم های هش��دار دهنده شرایط 
یخ زدگی به خلبان اصالح ش��ود که این 
پیشنهاد سرانجام در سال ۲۰۰۹ از سوی 

شرکت سازنده ارائه شد. 
ب��ا این وج��ود که ش��رکت هواپیمایی 
آس��مان فرآین��د تعمیرات س��نگین این 
هواپیم��ای خ��ود را در ش��یراز پیگیری 
کرد، ام��ا به دلیل محدودیت های موجود 
و عدم پشتیبانی کارخانه سازنده قطعات 
که آمریکایی است، امکان استفاده از این 
سیستم جدید یخ زدا و انجام آرایش فنی 

الزم را پیدا نکرد. پس از آن با پیش��نهاد 
کارخان��ه س��ازنده هواپیما ی��ک راه حل 
مقطع��ی ش��امل آموزش ه��ای خاص و 
اصالحات در مدارک هواپیما به ش��رکت 
آس��مان ارائه ش��ده بود که می بایست به 
تأیید س��ازمان هواپیمایی کشوری ایران 
می رس��ید، اما این راه ح��ل جایگزین به 
سازمان ارائه نشد و در زمان وقوع سانحه 
اج��رای امریه فنی ف��وق بالتکلیف بوده 

است. 
در ادام��ه این گزارش به بررس��ی های 
صورت گرفته روی اطالعات جعبه س��یاه 
هواپیما پرداخته ش��ده و این گزارش بار 
دیگ��ر موضوع س��المتی خلبان را مطرح 
می کند و رسما اعالم می کند که هرچند 
خلبان پ��رواز دارای صالحیت الزم برای 
پرواز با هواپیما ب��وده، اما به دلیل وجود 
محدودیت پزش��کی برای خلبان ایش��ان 
مجاز به پرواز همزمان با یک کمک خلبان 
نبوده و این موضوع می بایست مورد دقت 

خلبان و واحد شرکت قرار می گرفت. 
سیس��تم های ضدیخ در ای��ن هواپیما 
براس��اس اس��تانداردهای اروپایی بوده و 
چنانچ��ه خلبان در زمان الزم نس��بت به 
فعال ک��ردن آن اقدام کند توانایی کنترل 
هواپیما محتمل اس��ت، ام��ا آرایش فنی 
قابل قبول نبوده و باید در تعمیرات سال 

۱3۹6 مورد انجام قرار می گرفته است. 
از س��وی دیگر خلبان نیز ارتقای پرواز 
خ��ود  را به کمتر از ۱۷ هزارپا رس��انده 
ولی با توجه به اینکه شرایط آب و هوایی 
در ارتفاع مذکور برای فرود مناسب نبوده 
خلبان باید با حفظ حداقل ارتفاع تصمیم 
به فرود یا رفتن به فرودگاه های جایگزین 

می ک��رده، ام��ا با توج��ه به اینک��ه دید 
ف��رودگاه ۱۰کیلومتر اعالم ش��ده خلبان 
تصمی��م گرفته با وجود آنکه الیه های ابر 
را ت��ا ۱۵ هزارپا تأیید می کند نس��بت به 

فرود اقدام کند. 
این گزارش همچنین گفته خلبانان تا 
ثانیه ای قبل از برخورد به دلیل پوش��ش 
ابر متوجه وجود کوه نش��ده اند و تا لحظه 
آخر با مش��اهده آن سعی در انجام مانور 
ش��دید گردش ب��ه چپ ب��رای پرهیز از 
برخورد داشته اند که بی نتیجه بوده است. 
کمیته بررسی سانحه همچنین احتمال 
زنده بودن مس��افران ی��ا آتش گرفتن این 
هواپیما پس از س��قوط را رد کرده است. 
در پای��ان این گ��زارش نیز آم��ده که با 
توجه به عدم انجام آرایش فنی الزم فعال 
پرواز ATR72 در آس��مان ایران متوقف 
ش��ده اس��ت و باید کلیه ملزومات فنی و 
ایمنی الزم با تأیید این س��ازمان از سوی 

شرکت های هواپیمایی اجرایی شود. 
شروع دوباره جست وجو با 

مساعدشدن هوا
در همین زمین��ه، مدیرعامل جمعیت 
هالل احم��ر کهگیلویه و بویراحمد اعالم 
کرده ک��ه در صورت مساعدش��دن هوا، 
عملی��ات جس��ت وجو در محل س��قوط 
هواپیم��ا در ارتفاعات دنا آغاز می ش��ود. 
س��یدامان اهلل جهانبی��ن در گفت وگ��و با 
ایسنا، گفت: از زمان سقوط تا این لحظه 
ش��رایط جوی در ارتفاعات دنا نامس��اعد 
ش��ده اس��ت و امکان هلی ب��رن نیرو به 

ارتفاعات امکان پذیر نشد. 
او از ایج��اد کمپ در ارتفاع��ات دنا با 
بهب��ود ش��رایط جوی خب��ر داد و گفت: 
برنامه ریزی الزم برای ایجاد کمپ مجهز 
در نزدیک��ی مح��ل س��قوط هواپیم��ای 
تهران- یاسوج صورت گرفته و در همین 
راستا با توجه به توپوگرافی منطقه کمپی 
مجهز در ارتفاعات پازن پیر دنا احداث و 

نیروها در کمپ مستقر می شوند. 
هالل احم��ر  جمعی��ت  مدیرعام��ل 
کهگیلوی��ه و بویراحم��د ادام��ه داد: ب��ا 
برنامه ری��زی انجام ش��ده، پ��س از ایجاد 
کمپ، حض��ور ش��بانه روزی حداقل ۱۲ 
نف��ر در محل س��قوط امکان پذیر ش��ده 
و ع��الوه ب��ر کاه��ش هدررف��ت انرژی، 
جست وجوی متمرکزی انجام خواهد شد. 
با انجام این برنامه با شیفت بندی نیروها، 

جست وجوی بهتری انجام می شود. 
جهانبی��ن در پایان گف��ت: تجهیزات، 
بالگرده��ا و نیروه��ای ام��دادی آم��اده 
هستند تا به محض مساعدشدن وضعیت 
هوا عملی��ات جس��ت وجو و انتقال پیکر 
جانباخت��گان پرواز تهران- یاس��وج آغاز 

شود. 

گزارش اولیه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج منتشر شد

اشتباه خلبان، کوتاهی آسمان
اخبار

براساس آمار بانک مرکزی
سیگاری ها چقدر مالیات پرداخت 

کردند؟ 
در ۱۰ ماهه امس��ال، دولت از فروش سیگار بالغ بر 

3۷۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. 
ب��ه گ��زارش می��زان، اخ��ذ مالی��ات مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم یکی از منابع مهم کسب درآمد دولت 
محس��وب می ش��ود که در این بین مالیات بر فروش 

سیگار از جمله مالیات های غیرمستقیم است. 
براساس آمار بانک مرکزی، دولت از محل دریافت 
مالیات بر فروش سیگار در ۱۰ ماهه سال۹6، بالغ بر 

3۷۰ میلیارد تومان درآمد داشته است. 
ای��ن نکته حائ��ز اهمیت اس��ت براس��اس مصوبه 
س��ال۹6، درآمد دولت از مالیات فروش بر سیگار در 
پایان س��ال جاری باید به ۴6۰ میلیارد تومان برسد، 
از این رقم سهم ۱۰ ماهه امسال 3۹۰ میلیارد تومان 
بوده ک��ه ۲۰ میلیارد تومان آن هنوز وصول نش��ده 

است. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت مالی��ات بر فروش س��یگار در 
س��ال۹6 بالغ ب��ر ۰.۵درصد از مجم��وع مالیات های 
غیرمس��تقیم دولت را تش��کیل داده که این رقم در 

سال ۹۵ حدود ۰.۴درصد بوده است. 
در این میان درآمد دولت از محل فروش سیگار در 
س��ال ۹6 حدود ۱۷.۸درصد رشد داشته که این رقم 

در سال گذشته ۲۵.۴درصد بوده است. 
گفتنی است مجموع رقم مصوب درآمد های دولت 
از محل مالیات های غیرمستقیم در سال جاری، باید 
۵۹ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان باش��د. در عین حال، 
رقم مص��وب درآمد های غیرمس��تقیم دولت در ۱۰ 
ماهه امس��ال ۴۹ ه��زار و ۹۵ میلیارد تومان بوده که 
از این رق��م ۴۲ هزار و ۸۹۰ میلی��ارد تومان وصول 

شده است. 
همچنین مطابق الیحه بودجه سال ۹6 مالیات هر 
پاکت انواع س��یگار تولید داخ��ل به میزان ۲۰درصد 
و واردات��ی به میزان 3۰درصد قیمت خرده فروش��ی 
تعیین می ش��ود. بر این اساس وزارت صنعت، معدن 
و تجارت مطابق الیحه بودجه س��ال ۹6 موظف است 
درآمد های حاصل از صدور مجوز ها و هرگونه حقوق 
دولت��ی دریافتی باب��ت واردات و تولی��د محصوالت 
دخانی را طی س��ال ۹6 به ردیف درآمدی که دولت 

ارائه کرده واریز کند. 
 
 

تازه ترین میزان مصرف بنزین 
کشور در آخرین ماه سال

جدیدترین میزان مصرف بنزین کش��ور حکایت از 
رش��د ۸درصدی مصرف این فرآورده نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته دارد. 
به گزارش ایس��نا، براس��اس آخرین آمار میانگین 
مصرف بنزین کش��ور از ابتدای سال تا ۱۹ اسفندماه 
۸۰ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بوده است که نسبت به 
مدت مشابه سال گذش��ته )۷۴ میلیون و 3۰۰ هزار 

لیتر( ۸درصد رشد داشته است. 
همچنی��ن میانگین مصرف بنزین از ابتدا تا انتهای 
بهمن ماه ۷۷ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر بوده است که 
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته که ۷۱میلیون و 
6۰۰هزار لیتر بوده حدود ۸.۵ درصد رش��د داش��ته 

است.

یادداشت

پارادوکس پس انداز و خرج کردن

در مورد بازار خرده فروش��ی کانادا و تفاوت های آن 
با ایران شاید توجه به چند نکته بی فایده نباشد: 

1 -تنوع کاال: تنوع گیج کننده کاالهای مشابه )و 
از یک خانواده( انتخاب درست را مشکل و تصمیم به 
خرید را دش��وار می کند. از این رو، بسیاری از اوقات، 
خریداران برای رهایی از این س��ردرگمی، دس��ت به 

گزینشی می زنند که لزوما بهترین آن نیست. 
2 -قـدرت نابرابر: تبلیغات بسیار پیچیده و مبتنی 
بر آخرین یافته های روانشناسی رفتاری، مصرف کننده 
را با قدرتی کامال نابرابر روانه عرصه داد و ستد می کند. 
3 -ناشـناخته بودن قیمـت پایه: ب��ازی زیاد با 
قیمت و تغییرات پیاپی قیمت کاالها، درک هس��ته 
اصلی قیمت برای خریداران را غالبا مشکل می کند. 
4 -خرید با کارت اعتباری: فراگیری خرید با کارت 
اعتباری، درک رابطه منطقی میان از دست دادن پول 
در مقابل به دس��ت آوردن کاال را از خرید گرفته است. 
افزون ب��ر آن، امکان تأخی��ر در پرداخت بدهی کارت 
اعتب��اری از طری��ق پرداخت بهره )بهره ه��ای بیش از 
۲۰درصد(، وسوسه خرج کردن بی پشتوانه را، به ویژه در 

گروهای درآمدی پایین، افزایش داده است. 
5 -امتیـاز یـاpoint: تبلیغات ش��دید در مورد 
امتی��ازات گول زننده ای به ن��ام point که در مقابل 
صرف هر دالر به دس��ت می آید، بس��یاری را ترغیب 
به خرید بیش��تر می کند. این تبلیغات، نیاز واهی به 
داشتن پوینت های بیشتر را اهرمی برای خرید کاالها 
ی��ا خدمات بیهوده می کن��د. در مقابل، خریداران به 
ازای هر دالر از دس��ت رفت��ه در بهترین حالت یک 

سنت به دست می آورند. 
6 -پارادوکس پس انداز و خرج کردن: تأکید بسیار 
بر شعار فریبنده یا پارادوکس گونه  »بخرید تا پس انداز 
کنید« تبلیغ موثری است که بازار حراج پایان ناپذیر و 
دائمی را پررونق کرده است. در این دیار، تالشی بی وقفه  
صورت می گیرد تا به خری��داران بقبوالنند، »خرید در 

هنگام حراج سبب افزایش پس انداز خواهد شد«.
 ۷ -شکاف قیمتی: میان قیمت های عمده فروشی 
و خرده فروش��ی ش��کاف ژرفی وج��ود دارد، به گونه ای 
که شکاف یک به س��ه کامال عادی است. نباید ناگفته 
گذاشت که بس��یاری از خدماتی که در نامه 3۴ آمده، 
از محل این تفاوت قیمت تأمین می شود. خدماتی مثل 
پارکینگ مجانی، تعویض یا پس دادن بی قید و ش��رط 
کاال، فضاهای عمومی دلنش��ین، سرویس های مجانی، 
هزینه های کالن دور ری��زی کاالها به ویژه مواد غذایی، 
آموزش کارکنان، مدیریت کارا و مهم تر از همه رفتاری 

انسانی. 

مرتضی چینی چیان
کارشناس اقتصادی

سه شنبه
22 اسفند 1396

شماره 1025



فرصت امـروز: ادغام تعاونی های ثامن 
و مهر اقتص��اد در بانک انص��ار، مهم ترین 
موضوع��ی بود ک��ه مع��اون نظارتی بانک 
مرکزی در نشست خبری روز گذشته اعالم 
کرد. فرشاد حیدری از ادغام موسسات ثامن 
و مهر اقتصاد در بانک انصار خبر داد و زمان 
آن را نیز در بهار سال آینده اعالم کرد، اما 
این تنه��ا موضوعی نبود که معاون نظارت 
بانک مرکزی در این نشس��ت مطرح کرد؛ 
تعطیلی۲۰۰ صرافی در س��ال ۹6، دستور 
رئیس جمهور مبنی ب��ر عدم ارائه مجوز به 
بانکی جدید، ساماندهی موسسات غیرمجاز 
با اختص��اص ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار 
و همچنین آخرین وضعیت سپرده گذاران 
این موسس��ات از جمله محورهای سخنان 

فرشاد حیدری بود. 
ادغام ثامن و مهر اقتصاد در انصار

معاون نظارت��ی بانک مرک��زی از ادغام 
مؤسس��ه تعاونی اعتبار ثامن و مهر اقتصاد 
در بانک انصار خبر داد و ادغام سه مؤسسه 
کوثر، بان��ک حکمت و قوامی��ن را مرحله 
دیگ��ر این ط��رح برش��مرد. او گفت: هیچ 
جای نگرانی برای س��پرده گذاران نیست و 
حتی یک دقیقه وقفه نیز در کار روزانه این 
موسس��ات رخ نخواهد داد و تا بهار ۹۷ نیز 

این ادغام نهایی خواهد شد. 
حیدری ادام��ه داد: به ط��ور قطع بانک 
مرکزی اجازه خلل در سپرده ها را نمی دهد 
و نمی گذارد حق و حقوقی از سپرده گذاران 
ضایع شود. قرار بر این است که در مرحله 
بعد س��ه مؤسس��ه کوثر، بان��ک حکمت و 
قوامین نیز س��اماندهی ش��وند که به مرور 
اعالم می شود، ولی فعال ثامن و مهر اقتصاد 

در بانک انصار ادغام می شوند. 
موسسات غیرمجاز چگونه پا گرفتند؟ 
حیدری با اشاره به ریشه های شکل گیری 
موسسات اعتباری غیرمجاز در نظام بانکی 
ایران گفت: با تأس��یس وزارت تعاون، این 
وزارتخان��ه اق��دام به صدور مج��وز تعاونی 
اعتباری کرد که ق��رار بر این بود که فقط 
اقدام��ات داخل��ی انجام دهن��د و در یک 
جا مس��تقر باش��ند، اما تع��دادی از آنها از 
چارچ��وب خارج ش��دند و ب��دون اجازه از 
مرجع صدور مجوز، زمینه ساز مشکالتی در 

عرصه پولی و بانکی شدند. 
به گزارش مهر، او ادامه داد: با مشکالتی 
که ای��ن صندوق ه��ا ایجاد کردن��د، بانک 
مرکزی برای س��اماندهی بازار غیرمتشکل 
پولی وارد عمل شد و برای اجرا ابالغ شده 
اس��ت، ضمن اینکه آیین نامه نیز در س��ال 
۸6 ابالغ ش��د و از آنجا به بعد س��اماندهی 
صندوق ه��ا، صرافی ه��ا و لیزینگ ه��ا در 
دستور کار قرار گرفت و اکنون صرافی های 
غیرمجاز شناس��ایی ش��ده اند و ام��روز از 
درخواس��ت تا صدور مج��وز زمان محدود 

نیاز است. 
به گفته معاون بانک مرکزی، شرکت های 
لیزینگ ها هم ساماندهی شده اند و اکنون 
صندوق های قرض الحسنه زیر نظر سازمان 
اقتصاد اس��المی مس��غول ب��ه کار بوده و 
ساماندهی شده اند، ولی در حوزه ساماندهی 
تعاونی ه��ای اعتبار نیز مهلت یک س��اله 
داده ش��ده که اکن��ون ۲۵۰ تعاونی اعتبار 
از بان��ک مرکزی مجوز گرفته اند و در قالب 
تعاونی کارگ��ری و کارمن��دی به فعالیت 
می پردازن��د، اما ب��رای تعاونی های صنفی 
هنوز دستورالعمل صادر نشده و در صورت 
تصویب در ش��ورای پول و اعتبار راه برای 
راه ان��دازی این تعاونی ه��ای صنفی نیز باز 

خواهد شد. 
وی افزود: ساماندهی یا انحالل یا صدور 
مجوز، س��ه راهکار س��اماندهی موسسات 
اعتباری غیرمجاز بوده اس��ت و س��ال ۹6، 
س��ال پای��ان فعالیت اعتباری موسس��ات 
غیرمجاز خواهد بود و اکنون هیچ مؤسسه 

اعتباری غیرمجازی وجود ندارد. 
تسویه سپرده های افضل توس

وی در خصوص تعاونی افضل توس گفت: 
مقرر ش��ده س��پرده های زیر۱۰۰میلیون 
تومان تسویه ش��ده و نرخ سود هم تعدیل 
شود و البته بر این اساس کل سپرده گذاران 
36۵ ه��زار و 3۰۰ نفر ب��وده که 36۱ هزار 
و ۲۷۵ نف��ر تعیین تکلیف کرده ش��ده اند. 
عملیات تس��ویه دو تعاونی ب��در توس در 
خراس��ان و تعاونی ولیعصر رب��اط کریم از 

هفته قبل آغاز شده است. 
در رب��اط کریم تع��داد س��پرده گذاران 
۲۷هزار و 3۵۷ نفر هستم که تا دیروز تعداد 
تسویه شده ۱۷هزار و ۸6۱ نفر سپرده گذار 
بوده است در مورد ولیعصر نیز ۵۱۹۵۲ نفر 
س��پرده گذار بوده اند که تا دیروز ۴۵هزار و 

سه نفر تعیین تکلیف شده اند. 
وی از برکناری هیأت تسویه تعاونی های 
ساماندهی شده به عنوان یکی از مصوبات 
کمیته سران سه قوا نام برد و افزود: هیأت 
تس��ویه ای از وزارت اطالعات، قوه قضاییه، 
بانک مرک��زی، نمایندگان س��هامداران و 

سپرده گذاران تشکیل شده بود. 
معاون بان��ک مرکزی با بی��ان اینکه در 
ساماندهی موسسات، در تعاونی فرشتگان 
۴۵۸هزار سپرده گذار وجود داشت که مقرر 
ش��د در آن س��پرده های زیر ۲۰۰میلیون 
توم��ان را پرداخت کنیم و برای آنهایی که 
باالتر از ۲۰۰میلیون س��پرده داش��تند نیز 
۲۰۰میلیون تومان پرداخت کردیم ضمن 
اینکه از ش��هریور۹۴ هیچ س��ودی به آنها 
تعلق نخواه��د گرفته اند. البت��ه ۹۹درصد 
س��پرده گذاران را تعیی��ن تکلیف کرده و 
پرداخ��ت مابقی س��پرده ها نیز متناس��ب 
با تصمیم��ات و دارایی ها تس��ویه را انجام 

خواهیم داد. 
معاون بانک مرکزی همچنین از بازداشت 
دو کارمند بانک مرکزی در جریان پرونده 
موسسات غیرمجاز خبر داد و تصریح کرد: 
هیچ یک از مدیران بانک مرکزی بازداشت 
نشده اند و تنها دو کارمند به دلیل تخلفات 
داخ��ل و خارج از بانک مرکزی بازداش��ت 
ش��ده اند که کار حقوقی و قضایی در مورد 

آنها صورت گرفته است. 
صرافی های غیرمجاز را ساماندهی 

می کنیم
س��اماندهی  کار  اینک��ه  درب��اره  وی 
صرافی های غیرمجاز چه زمانی به سرانجام 
می رس��د، ادام��ه داد: امروز بال��غ بر 6۰۰ 

صرافی مجاز در حال فعالیت هس��تند که 
البته ممکن اس��ت برخی تخلف��ات را هم 
انج��ام دهند که به ه��ر حال با آنها به نحو 

مقتضی برخورد می شود. 
حیدری گفت: برخی تحرکات در بازار ارز 
در صرافی های مجاز نیست و در محل های 
مشهوری تخلف می کنند. بر این اساس با 
هماهنگ��ی وزارت اطالع��ات، قوه قضاییه، 
نی��روی انتظامی و بان��ک مرکزی قاطعانه 

برخورد شده است. 
مع��اون بانک مرک��زی ادام��ه داد: باید 
فعالی��ت ارزی از طریق صرافی مجاز انجام 
گیرد و تمام فعالیت های ارزی مجاز نیز ثبت 
می شود در نتیجه نظیر موسسات غیرمجاز 
کار س��اماندهی صرافی ه��ای غیرمجاز نیز 
انجام می ش��ود. اگر تخلف��ات صرافی های 
مجاز جزئی باش��د، در کمیسیون مربوطه 
رس��یدگی شده و تذکر دریافت می کنند و 
اگر س��طح تخلفات باالتر باشد، لغو مجوز 
می ش��ود و اگر جرم کند، ب��ه قوه قضاییه 

معرفی می شود. 
حی��دری گف��ت: در س��ال ۹6 تع��داد 
۲۰۰صراف��ی غیرمجاز ی��ا مجاز متخلف با 
همکاری نی��روی انتظامی و ق��وه قضاییه 
پلمب شده اند و قاطعیت الزم را هم داریم. 
رئیس جمهور دستور داد مجوز جدید 

به بانکی داده نشود
وی افزود: با دس��تور رئیس جمهور اجازه 
ایجاد هیچ بانکی داده نمی ش��ود و در سال 
۹۵ و ۹6 هی��چ مجوزی صادر نش��ده، این 
در حالی اس��ت که اکنون چند درخواست 
برای ایجاد بانک داریم و بانک قرض الحسنه 
رضوی درخواس��ت داده و در حال بررسی 
است به هر حال هر بانکی باید حتما ضوابط 

را داشته باشد تا مجوز بگیرد. 
حی��دری در خصوص رتبه بندی بانک ها 
نی��ز گفت: بانک ه��ا رتبه بندی ش��ده اند و 
بس��ته به صورت های مالی سال ۹۵ و ۹۴ 
بانک ها رتبه بندی صورت گرفته اس��ت. در 
واقع صورت های مالی ۹۴ بررس��ی شده و 

معاون نظارتی بانک مرکزی از ادغام موسسات ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار خبر داد

ادغام موسسات اعتباری نیروهای مسلح کلید خورد بانک تسویه حساب بین المللی اعالم کرد
آسیب پذیرترین کشورهای جهان 

در برابر ریسک بانکی
بانک تسویه حساب بین المللی اعالم کرد نشانه هایی 
هش��دار می دهند که چین، کانادا و هنگ کنگ بیش 
از س��ایر اقتصاده��ای جهان در خطر ریس��ک بانکی 
هس��تند.  به گزارش ایس��نا به نقل از بلومبرگ، کانادا 
که اقتصادش در سال گذشته با سریع ترین نرخ از سال 
۲۰۱۱ رش��د کرد به دلیل تع��دد کارت های اعتباری 
خانوارها و س��طوح باالی بدهی در اقتصاد، در معرض 
ریسک است. بنا بر این تحقیق، استقراض خانوارها در 
چین و هنگ کنگ نیز یکی از فاکتورهای ریس��ک به 
ش��مار می رود.  این گ��زارش نتایج تعجب آوری نیز به 
همراه داش��ت، برای مثال ایتالیا با وجود اینکه گرفتار 
رشد پایین اقتصادی و مسئله بدهی های معوق بانکی 
است، با ریسک بانکی روبه رو نیست. بنا بر گزارش بانک 
تسویه حس��اب بین الملل که بان��ک مرکزی بانک های 
مرک��زی جهان به ش��مار می رود، ش��اخص ش��کاف 
اعتبارات به تولید ناخالص داخلی در چین بهبود یافته 
اس��ت که نشان دهنده پیشرفت دولت این کشور برای 
کاهش ریسک بخش مالی است. این شاخص، اختالف 
بی��ن اعتبار به نرخ تولید ناخالص داخلی در بلندمدت 
را نش��ان می دهد و افزایش آن بیانگر رشد بیش از حد 
اعتبارات و خطر ورشکستگی بخش مالی است.  نتایج 
مطالعات نشان می دهد در چین شکاف سه ماهه سوم 
سال ۲۰۱۷ به ۱6.۷درصد کاهش یافته است که بسیار 
کمتر از ۲۸.۹درصد مارس۲۰۱6 و کمترین س��طح از 
سال ۲۰۱۲ است. به گفته دینگ شوانگ- کارشناس 
اقتصادی بخش چین و هنگ کنگ »استاندارد چارتر« 
کاهش شکاف نشان دهنده بهبود بهره وری واسطه گری 
مالی است. این به کاهش سرعت افزایش نرخ بدهی به 
تولید ناخالص داخلی کمک خواهد کرد و ش��رایط را 
ب��رای کاهش نقدینگی در اقتصاد مهیا می کند.  چین 
خطرات سیستم مالی را جدی گرفته است و درحالی که 
از بین بردن ریسک از سال ۲۰۱۵ از اولویت های دولت 
بوده است، سیاس��تمداران قدرتمند این کشور بساط 
بانک��داری س��ایه و احت��کار در بازار س��رمایه را جمع 
کرده اند. از ماه آوریل س��ال گذشته، قانونگذاران مالی 
رشد محصوالت مدیریت ثروت و استقراض درون بانکی 
را هدف قرار داده اند و اخیرا نیز روی وام خانوارها تمرکز 

بیشتری کرده اند. 
بانک های چینی، ششمین تأمین  کننده مالی 

بزرگ جهان
بانک تسویه حساب بین المللی همچنین اعالم کرد 
طی س��الیان اخیر، بانک ه��ای چینی به نحو موثری 

فعالیت های استقراضی خود را گسترش داده اند. 
به گ��زارش رویت��رز، بانک تسویه حس��اب بین الملل 
در تازه ترین گزارش خود گفته اس��ت بانک های چینی 
دارایی های مال��ی خارجی به ارزش ۲ تریلیون دالر را تا 
پایان س��ه ماهه سوم س��ال ۲۰۱۷ در اختیار داشته اند. 
این بانک افزوده اس��ت از آنجایی که این بانک ها عموما 
اعتبارات خود را برحسب دالر آمریکا در اختیار متقاضیان 
می گذارند، سومین تأمین  کننده بزرگ اعتبارات بر حسب 
دالر هستند.  با این حال، بانک تسویه حساب بین الملل 
در عین اذعان به نقش بانک های چینی به عنوان منبع 
مهم تأمین اعتبارات جهانی، به وام گیرندگان هشدار داده 
اس��ت تنها به یک منبع ات��کا نکنند چراکه بحران مالی 

قبلی آسیا به همین دلیل رخ داد. 
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بانکنامه

شورای ارزیابی استانداری تهران اعالم کرد
بانک پاسارگاد در »سطح یک« 
حمایت از حقوق مصرف کننده

بانک پاسارگاد از سوی شورای ارزیابی استانداری تهران 
امتیاز کامل جدول حمایت از مصرف کنندگان را دریافت 
کرد.  به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، علیرضا 
قاس��می فرزاد، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
معاون��ت هماهنگ��ی امور اقتص��ادی و توس��عه صنایع 
اس��تانداری تهران در نامه ای خطاب به مجید قاس��می 
مدیرعامل بانک پاسارگاد از کسب رتبه ۱۰۰ این بانک در 
جدول ش��اخص شورای ارزیابی استان خبر داد.  در نامه 
ارس��الی دفتر هماهنگی امور اقتصادی خطاب به مجید 
قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد آمده است: پیرو دستور 
العم��ل اجرایی ماده 6 قانون حمایت از مصرف کنندگان، 
مجموع امتیاز آن دس��تگاه بر اس��اس مستندات جدول 
شاخص های ارزیابی، ارزیابی های میدانی و جلسات شورا 

»۱۰۰« و در »سطح یک« اعالم می گردد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۸۱۱دالر آمریکا

۵.۸۰۰یورو اروپا

6.۸۸۷پوند انگلیس

۱.3۴۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

6۵6.۸۰۰مثقال طال

۱۵۱.63۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۵۷۰.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۵۹۲.۵۰۰سکه طرح جدید

۷۷۰.۰۰۰نیم سکه

۴۸6.۰۰۰ربع سکه

3۴۵.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچــه
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در حالی که بازار ارز ش��رایط خاصی را 
س��پری می کند، بازار سرمایه به افزایش 
قیمت ها چندان واکنشی نشان نمی دهد؛ 
گوی��ی فعاالن بازار س��هام از شناس��ایی 
سود در ش��رکت هایی که سودآوری شان 
به دالر وابس��ته اس��ت مطمئن نیستند. 
در حقیق��ت، ب��ورس ته��ران همچن��ان 
تح��ت تاثی��ر بازارهای م��وازی از جمله 
بازار ارز و پول نوسان دارد. در این روزها 
قیم��ت دالر روند صع��ودی پیش گرفته 
و تعدادی انتظار دارند که ش��رکت هایی 
که محصوالت اولیه ش��ان ب��ا دالر تامین 
می ش��ود، س��ود شناس��ایی کنن��د ولی 
عم��ال این اتفاق رخ نمی دهد. گویی بازار 
پرالته��اب ارز در این روزه��ا نگرانی ها از 
ریسک های سیستماتیک را افزایش داده 

است.
در  قیمت ه��ا  کاه��ش  طرف��ی  از 
ش��رکت هایی که سودآوری ش��ان به ارز 
بس��تگی ندارد، می تواند شرایط بازار را تا 
ح��دی با رکود مواجه کن��د که درنتیجه 
آن ش��اهد افت قیمت بسیاری از نمادها 
باش��یم. البته رش��د ان��دک قیمت ها در 
س��ومین روز هفت��ه در ب��ورس می تواند 

تحت تاثیر بازار ارز باشد.
همچنی��ن حدود دو م��اه دیگر آمریکا 
درب��اره ادامه یا تعلی��ق تحریم های ایران 
تصمیم گیری خواهد کرد و این در حالی 
است که دونالد ترامپ در ماه های گذشته 
گفته بود برای آخرین بار تعلیق تحریم ها 
را تمدید کرده است. این موضوع می تواند 
ب��رای فعاالن بازار س��رمایه و تصمیمات 

خرید و فروششان تاثیر داشته باشد.
با این همه، شاخص بورس روز دوشنبه 

پ��س از یک هفته افت با ۱6۵ پله رش��د 
در جایگاه ۹6 ه��زار و ۱۹۴ واحدی قرار 

گرفت.
به گ��زارش ایرنا، نماگر بازار س��رمایه 
پس از ح��دود یک هفته افت مداوم، روز 
گذشته اندکی رش��د کرد و جایگاه خود 
در کانال ۹6 هزار واحدی را تقویت کرد.

در معام��الت دیروز بورس یک میلیارد 
و ۵۱ میلیون س��هم، ح��ق تقدم و اوراق 
به��ادار به ارزش ۲ ه��زار و ۷۷۵ میلیارد 
ری��ال در 6۹ ه��زار و ۴۷3 نوبت خرید و 

فروش شد.
بررس��ی ش��اخص ه��ای اصلی ب��ازار 
سرمایه نش��ان می دهد ش��اخص قیمت 
)وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش سهام 
شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص 
می گذارد ۵۲ واحد و ش��اخص کل )هم 
هم��ه  وزن  و  ارزش  آن  در  ک��ه  وزن( 
ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه 
شاخص کل، یکس��ان در نظر گرفته می 

شود، هشت واحد رشد کرد.
ش��اخص قیمت )هم وزن( ک��ه بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس است، 6 واحد و 
ش��اخص آزاد شناور که بیانگر آن بخشی 
از سهام شرکت هاست که قابل معامله در 

بورس باشد، ۱۷6 واحد افزایش یافت.
ش��اخص بازار اول که به شرکت هایی 
اختص��اص دارد ک��ه از نظ��ر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد س��هام آزاد ش��ناور 
ش��رایط بهت��ری دارن��د، ۱۵6 واح��د و 
ش��اخص بازار دوم بورس ۱۵۰ واحد باال 

رفت.
گروه خودرو در معامالت روز دوش��نبه 

صدرنشین بورس شد؛ در این گروه ۲6۴ 
میلیون سهم به ارزش ۲۷۸ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
گروه فلزات اساسی نیز به ارزش ۱۱3 
میلیارد ریال و ش��یمیایی به ارزش ۱۰۵ 
میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود 

اختصاص دادند.
در رده چهارم، گ��روه کانی های فلزی 
ب��ا معامالتی ب��ه ارزش ۸۸ میلیارد ریال 

جای گرفت.
گروه فرآورده های نفتی نیز با معامالتی 
به ارزش ۸۵میلیارد ریال رده پنجم را از 

آن خود کرد.
نمادهای فوالد )فوالد مبارکه(، پارسان 
)نفت و گاز پارس��یان(، شبندر )پاالیش 
نفت بندرعباس(، ومعادن )توسعه معادن 
و فلزات(، ش��تران )پاالیش نفت تهران( 
و فملی )ملی صنایع مس( با رش��د خود 
بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص بر 

جای گذاشتند.
نوسان یک واحدی فرابورس

ش��اخص فراب��ورس نی��ز در معامالت 
س��ومین روز هفته با یک واحد رش��د به 

رقم یک هزار و ۸۲ واحدی صعود کرد.
از ۲۰۹  بی��ش  دی��روز  معام��الت  در 
 میلی��ون س��هم و ح��ق تقدم ب��ه ارزش 
3 ه��زار و ۲۲۹ میلیارد ریال در 3۰ هزار 

نوبت خرید و فروش شد.
نمادهای شاوان )پاالیش نفت الوان( و 
بمپنا )تولید برق عسلویه( بیشترین تاثیر 
منف��ی و نمادهای هرمز )فوالد هرمزگان 
جن��وب(، میدکو )هلدینگ معدنی خلیج 
فارس( و بس��اما )بیمه س��امان( باالترین 

تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

شاخص کل بورس از آغاز امسال تا نهم 
اسفندماه با ۲۵.۴ درصد افزایش، به رقم 

۹6 هزار و ۸6۰ واحد رسید.
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در پایان معامالت چهارش��نبه )شانزدهم 
اس��فندماه( به رقم ۹6 هزار و ۸6۰ واحد 
رسید که در مقایسه با پایان هفته پیشین 

یک هزار و ۱۱ واحد کاهش یافت.
حج��م معام��الت در هفت��ه گذش��ته 
مع��ادل 6 میلیارد و ۲۸۹ میلیون س��هم 
به ارزش ۱۲ ه��زار و 3۸۸ میلیارد ریال 
بود که نسبت به هفته پیش از آن از نظر 
حجم ۲۸درصد و از نظر ارزش ۴۱ درصد 

افزایش نشان داد.
ارزش ب��ورس اوراق به��ادار تهران در 
پای��ان معامالت هفته ای که گذش��ت به 
رقم س��ه میلی��ون و ۸۵۸ ه��زار و ۹۱۵ 
میلی��ارد ریال رس��ید که در مقایس��ه با 

پایان هفته گذشته ۱.۱ درصد کم شد.
همچنی��ن از آغ��از امس��ال ت��ا نه��م 
اس��فندماه، ش��اخص کل با ۲۵.۴ درصد 
افزایش ب��ه رقم ۹6 ه��زار و ۸6۰ واحد 
رس��ید و ش��اخص »کل هم وزن« نیز با 
۱۰.۱ درصد افزایش عدد ۱۷ هزار و 3۱۲ 
واحد را تجربه کرد. »صنعت مخابرات« با 
۲۴.۸ درصد بیش��ترین ارزش و »صنعت 
خودرو و ساخت قطعات« با ۲3.6 درصد 
بیش��ترین حجم معام��الت هفتگی را به 

خود اختصاص داد.
بر ای��ن اس��اس در 3۰ روز منتهی به 
دوم اس��فندماه ۱3۹6، گروه »استخراج 
کانه ه��ای فل��زی« ب��ا بازده��ی مثب��ت 
۲.۱درصد، در صدر صنایع بورس��ی قرار 

گرفت. 

رشد اندک شاخص بورس پس از یک هفته افت

بورس تحت تاثیر بازارهای موازی
دریچه

رئیس سازمان بورس، دستکاری در شاخص 
بازار سرمایه را رد کرد

بازار، تنها عامل تعیین کننده شاخص
بازار س��رمایه در سال ۹6، مس��یری پرنوسان اما رو 
به رشد را س��پری کرد که با ثبت رکوردهای جدید و 
تاریخی همراه بود، نزدیک شدن نماگر بازار سرمایه به 
م��رز ۱۰۰ هزار واحد، رک��وردی بی نظیر بود که برای 
نخستین بار در طول عمر ۵۰ ساله بازار سرمایه کشور 
رخ می داد.  رش��د بازار س��رمایه از نظر حجم و ارزش، 
ورود ابزاره��ای جدید مالی و افزایش س��هم در تأمین 
مال��ی طرح های اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی 
نشان می دهد که دوره ای جدید از حیات بازار سرمایه 
کش��ور آغاز ش��ده اس��ت.  البته همزمان با روند رو به 
رشد بازار سرمایه، ابهامات و سؤاالتی نیز درباره عملکرد 
و شرایط بورس و ش��اخص های این بازار وجود داشت 
که الزم بود درباره آنها شفاف س��ازی ش��ود. ادعاهایی 
مانند دستکاری شاخص بورس توسط سازمان بورس 
با هدف رکوردزنی و سس��تی این سازمان در مقابله با 
تخلف��ات رخ داده در این بازار از جمله مس��ائلی بودند 
که ایرنا در گفت وگو با شاپور محمدی، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار درصدد پاس��خ به آن بود.  رئیس 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار نیز با بی��ان اینکه این 
سازمان هیچگاه سراغ دستکاری شاخص نرفته است، 
گفت: عوامل بازار خودش��ان باید تأثیر گذار باشند. اگر 
واقع��اً تصمیم گرفته بودیم که ش��اخص از مرز یکصد 
هزار واحد عبور کند، این کار انجام می شد، اما در عمل 
مش��اهده کردیم که این اتفاق نیفتاد، باید به نیروهای 
عرضه و تقاضا و تحلیل سرمایه گذاران احترام گذاشت. 
محمدی تأکید کرد: هدف اصلی ما س��ودآور کردن 
ش��رکت ها و به تب��ع آن، مردم اس��ت، و انج��ام این 
حرکت های تبلیغاتی و شاخص س��ازی، سودی برای 
کس��ی ندارد.  او درباره ادعای دستکاری شاخص کل 
توس��ط س��ازمان بورس و برنامه ریزی برای عبوردادن 
شاخص از مرز ۱۰۰ هزار واحد همزمان با سالگرد ۵۰ 
سالگی تأسیس بازار سرمایه در کشور، گفت: دستکاری 
شاخص کار نادرستی است که سازمان بورس هیچگاه 
س��راغ آن نخواهد رف��ت. عوامل بازار خودش��ان باید 
تأثیر گذار باش��ند. اگر واقعاً تصمی��م گرفته بودیم که 
ش��اخص از مرز یکصد هزار واحد عب��ور کند، این کار 
انجام می شد، اما در عمل مشاهده کردیم که این اتفاق 

نیفتاد. 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین درباره 
فعالی��ت کانال های تلگرامی که با سوءاس��تفاده از نام 
ش��اپور محمدی اقدام به جذب مخاطب می کنند نیز 
گفت: اگرچ��ه وجود تلگرام و فضای مج��ازی را برای 
رشد بورس مفید می دانم، اما من یک خط تلفن همراه 
بیشتر ندارم و نه عضو تلگرام و نه صاحب کانال هستم، 
البته همه اخبار به من منتقل می ش��ود و همه خبرها 
را رص��د می کنم اما خودم در کانال های تلگرامی عضو 

نبوده و فعالیت ندارم. 
او درباره وضعیت بازدهی ش��اخص بورس نیز گفت: 
میزان رشد ش��اخص از ابتدای امسال تاکنون )اواسط 
اس��فند( حدود ۲۷درصد بوده که نشان دهنده بازدهی 
مناسب اس��ت. البته امکان دارد برخی افراد بر اساس 
سهامی که دارا باشند، سود کمتری کرده یا حتی ضرر 
کرده باشند. ما امیدواریم که میزان سودآوری شرکت ها 
و بنگاه های اقتصادی بهبود یابد تا همه س��هامداران، 

سود کنند. 

عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار:
نمره تحقق شعار سال، ۷ از 10 

است
عضو ش��ورای عالی ب��ورس و اوراق بهادار گفت اگر 
بخواهیم به دولت نسبت به تالش هایی که انجام داده 
نمره ای بدهیم از نظر من آن نمره از ۱۰ نمره، ۷ است. 
حس��ین عبده تبریزی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: 
دولت برای س��رعت گرفتن اشتغال با محدودیت های 
بس��یاری روبه رو بوده اس��ت؛ چراکه تعداد افراد آماده 
ب��ه کار در جامعه فراوان اس��ت و در واقع توازنی بین 
عرضه و تقاضای کار وجود ندارد. وی ادامه داد: با وجود 
اینکه گفته می ش��ود حداقل ۹۰۰ هزار نفر در استان 
به اشتغال مشغول شده اند، اما تعداد بیکاران به همین 
تعداد اضافه خواهد ش��د زیرا تقاضای کار در کشور ما 
قابل مالحظه اس��ت. عضو شورای عالی بورس و اوراق 
بهادار افزود: تصمیمی که دولت در خصوص ارز گرفته 
است لزوما به نفع اش��تغال نیست، ولی به دلیل آنکه 
یک چشم انداز بلندمدت را در نظر داشته این تصمیم را 
اتخاذ کرده است، بنابراین می توان گفت دولت به دلیل 
محدودیت هایی که داشته در رابطه با شعاری که برای 
امسال در نظر گرفته شد در برنامه های خود این امر را 
محقق نکرده است. وی تاکید کرد: شرایطی که دولت 
در آن قرار دارد  به گونه ای اس��ت که باید فش��ارهای 
بین المللی، فش��ار از س��وی ترامپ، مسائل منطقه ای، 
مش��کالت حوزه خاورمیانه و آفریقا و مسائل اقتصاد و 
سیاس��ی را تحمل کند و این عوامل بر محقق نشدن 

اهداف دولت تاثیر گذاشته است.

 شروع پرقدرت معامالت هفتگی
در بازارهای آسیایی

بازارهای س��هام آس��یا به دنبال انتش��ار آمارهای 
مثبت از اش��تغال آمریکا و تبعی��ت از روند صعودی 
معام��الت وال اس��تریت، اولی��ن روز کاری هفته را 

پرقدرت آغاز کردند.
به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از خبرگزاری فرانس��ه، 
انتش��ار خب��ر دور از انتظ��ار احتمال دی��دار دونالد 
ترام��پ - رئیس جمهور آمری��کا، و کیم جونگ اون 
- رهبر کره ش��مالی برای مذاکره بر سر برنامه اتمی 
کره ش��مالی، از دیگر عوامل روند صع��ودی بازارها 
ب��ود. تحوالت مثبت نیز کمک ک��رد تا از نگرانی به 
سرمایه گذاران درباره اعمال تعرفه آمریکا بر واردات 
ف��والد و آلومینی��وم و احتمال آغ��از جنگ تجاری 

کاسته شود.
در معام��الت روز جمعه هر س��ه ش��اخص عمده 
ب��ورس نیویورک ح��دود ۲ درصد افزای��ش یافتند، 
ش��اخص »نزدک کامپوزیت« رک��ورد جدیدی زد و 
تم��ام زیان م��اه فوریه متالطم خ��ود را از بین برد. 
همچنی��ن ش��اخص »داو جون��ز« ب��ا ۱.۸ درص��د 
افزای��ش، ب��ه ۲۵33۵.۷۴ واح��د رس��ید. در لندن 
شاخص»فوتس��ی ۱۰۰« با ۰.3 درص��د افزایش، به 

۷۲۲۴.۵۱ واحد رسید.
این افزایش ها روز دوش��نبه به بازارهای آس��یایی 
نیز رس��ید و ش��اخص »نی��ک ک��ی ۲۵۵« ژاپن به 
کمک تضعیف ارزش ین ت��ا پایان معامالت صبح با 
۱.۷درص��د افزایش به ۲۱۸3۷.۴6 واحد رس��ید. هر 

دالر از ۱۰6.۷۸ ین به ۱۰6.۹۱ ین رسید.

نگاه
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 مع��اون وزی��ر صنع��ت از اختص��اص
۱۲۰۰ میلی��ارد توم��ان اعتب��ار ب��رای 
اش��تغال زایی در معادن مناطق روستایی 

و محروم خبر داد. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
مهدی کرباس��یان مع��اون وزیر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت، در مراس��م امض��ای 
توافقنامه همکاری در حوزه اشتغال زایی 
ب��ا وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با 
بی��ان اینکه ۱.۵میلیارد دالر بودجه برای 
اشتغال مناطق روس��تایی در مجلس به 
تصویب رس��یده اس��ت، اظهار ک��رد: با 
مدیریت وزارت کار و س��ازمان توسعه و 
نوسازی معادن، توافقنامه ای امضا خواهد 
ش��د که مسیر انجام کار مشخص خواهد 
ش��د. در این میان معادن کوچک که در 
مناط��ق روس��تایی و محروم ق��رار دارند 
وام تا س��قف ۱۵ میلیارد تومان دریافت 

خواهند کرد که با تضمین صندوق بیمه 
معدن واگذار می شود. 

وی تصری��ح ک��رد: ب��ا هم��کاری بین 
ایمی��درو و وزارت کار و معاونت توس��عه 
روستایی ریاست جمهوری، کار به نحوی 
پیش خواهد رفت که از ۱.۵ میلیارد دالر 
بودجه این بخ��ش ۱۲۰۰ میلیارد تومان 
در حوزه مع��دن خواهد ب��ود و صندوق 

بیمه معدنی هم وارد کار خواهد شد. 
به گفته کرباس��یان، ب��ا تالش بانک ها، 
پیش بینی می  شود که به توسعه معدن و 

فرآوری مواد معدنی منجر شود. 
عیس��ی منصوری، معاون اشتغال زایی 
وزی��ر تعاون نی��ز در این مراس��م گفت: 
در  ورود  نح��وه  در  کار  وزارت  رویک��رد 
اقتصاد تغییر کرده است؛ به این معنا که 
رشد اقتصادی همراه با اشتغال و کاهش 
فق��ر مدنظر ق��رار گرفته اس��ت؛ بر این 

مشخص  اشتغال زایی  اولویت های  اساس 
شده که فرآوری مواد معدنی نیز جزو این 

اولویت ها است. 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اف��زود: حلقه های زنجی��ره ارزش مدنظر 
قرار گرفته که بر این اس��اس در ایمیدرو 
هم کار خوبی انجام ش��ده ک��ه به نوعی 
سیاس��ت انتخابی اس��ت تا منابع جهت 

داده شود. 
و  پهنه بندی ه��ا  ک��رد:  تصری��ح  وی 
اش��تغال زایی  برای  معدنی  تحلیل ه��ای 
مشخص است درحالی که برخی حوزه ها 
بدون اینکه اولویت کار مش��خص ش��ده 
باشد، فقط درخواست منابع مالی را دارند 
ک��ه آن را بدون اولوی��ت توزیع کنند. در 
این میان معادن کوچک در دس��تور کار 

قرار گرفته است. 
منصوری گف��ت: صندوق های ضمانت 

ورود کرده ان��د تا زم��ان تخصیص منابع 
و ارزیابی ه��ا کاهش یابد. بر این اس��اس 
ضمانت س��رمایه گذاری ها انجام می شود 
و مطمئ��ن خواهی��م ب��ود اول به هدف 
می نش��یند و م��ا هم نگ��ران بازپرداخت 

منابع نیستیم. 
وی ادامه داد: باید بین دس��تگاهی کار 
کرده و کار را به صورت برنامه ریزی ش��ده 
و توافق شده پیش برد. این در حالی است 
که حت��ی در حوزه معادن نیز هر معدنی 
را ه��م ک��ه در اولویت نداری��م ولی باید 

پهنه بندی ها مشخص باشد. 
منص��وری پیش بین��ی ک��رد ک��ه این 
توافق نام��ه 3۰۰هزار ش��غل جدید ایجاد 
خواهد ک��رد و افزود: توس��عه اش��تغال 
روستایی، توسعه اش��تغال غیروابسته به 
منابع آبی است که خلق ارزش را در این 

حوزه دنبال خواهیم کرد. 

در میان ش��رکای اروپای��ی اقتصادی 
ای��ران، س��هم فرانس��ه باالت��ر از دیگر 
کشورها به نظر می رسد و این موضوع با 
در نظ��ر گرفتن واردات 3۸ برابری ایران 
از فرانس��ه به نسبت صادرات محصوالت 
ایرانی به این کش��ور، به روش��نی قابل 

درک است. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
رواب��ط تج��اری و اقتص��ادی ای��ران با 
فرانسه در میان دیگر کشورهای اروپایی 
ب��ه مراتب بیش��تر و س��نگین تر به نظر 

می رسد. 
خبرگزاری ایرنا با ش��روع ماه اس��فند 
۹6 به نقل از س��فارت ایران در فرانس��ه 
اعالم کرد که این کشور در سال ۲۰۱۷ 
نهمی��ن صادرکننده به ایران در س��طح 
جه��ان و س��ومین صادرکنن��ده پس از 
آلم��ان و ایتالیا بود. همچنین فرانس��ه 
در س��ال گذش��ته پس از ایتالیا، دومین 
ش��ریک تجاری ایران )مجموع صادرات 

و واردات( در اتحادیه اروپا بوده است. 
براساس آمار و گزارشات منعکس شده 
از س��وی رسانه ها با وجود رشد صادرات 
ایرانی به فرانس��ه، همچنان  محصوالت 
کفه س��نگین ترازوی منافع اقتصادی به 

سود فرانسوی ها سنگینی می کند. 
البته انتظ��ار چرخش منافع و س��ود 
اقتصادی ایران در مقابل فرانس��وی ها با 
عنای��ت به فراز و نش��یب های اقتصادی 
و سیاس��ی ایران در س��ال های گذشته 

چندان منطقی به نظر نمی رسد، اما آنچه 
که قابل نقد است به فاصله بسیار زیادی 
بازمی گردد که ب��ا تحلیل و آنالیز آمار و 
ارقام موجود از فاصله و تراز تجاری میان 
دو کشور به ذهن متبادر می شود.  بنابر 
اخبار منتشرشده در روزنامه های کشور، 
در ۱۰ماهه نخس��ت امس��ال، در مقابل 
3۷ میلیون دالر محصول��ی که از ایران 
به مقصد فرانس��ه صادر ش��ده، قریب به 
ی��ک میلیارد و ۴۱۰ میلیون دالر کاال از 
این کش��ور وارد ایران شده است، بر این 
اس��اس موازنه تجاری دو کش��ور حدود 
ی��ک میلیارد و 3۷3 میلیون دالر به نفع 

فرانسوی ها است. 
ارزش واردات کااله��ای فرانس��وی ها 
در ۱۰ماهه امس��ال به نسبت مدت زمان 
مش��ابه در س��ال ۹۵ ح��دود ۷6درصد 
رش��د پیدا کرده و در نقطه مقابل میزان 
صادرات ایران به کش��ور اشاره شده در 
مقطع مذکور با رشد ۲6درصدی همراه 
بوده ک��ه رقم بس��یار ناچی��زی به نظر 

می رسد. 
پای��گاه خبری کمیس��یون اروپا حجم 
مب��ادالت تجاری اتحادی��ه اروپا با ایران 
در نخس��تین ماه سال جاری میالدی را 

۱.۵۵۵ میلیارد یورو اعالم کرد. 
براس��اس گ��زارش ای��ن کمیس��یون 
که اوایل امس��ال منتشر ش��د، صادرات 
آلمان به ایران در ژانویه ۲۰۱۷ با رش��د 
3۱درص��دی نس��بت ب��ه مدت مش��ابه 

قب��ل مواجه ش��ده و ب��ه ۲۰3 میلیون 
یورو رس��یده اس��ت. صادرات بلژیک به 
 ایران در همین ماه با رش��د ۲برابری به
۴۸ میلیون یورو رسیده، صادرات اسپانیا 
3 برابر شده و به 3۸ میلیون یورو رسیده 
و صادرات فرانس��ه نیز رشد 3.۵ برابری 

داشته است. 
وقتی پلیس بد مذاکرات بیشترین سود 

را از دوران پسابرجام به جیب می زند
واژه پلی��س ب��د عنوانی ب��ود که طی 
دیپلمات ه��ای  ب��ه  برج��ام  مذاک��رات 
فرانس��وی اطالق می شد، وسواس بیش 
از ان��دازه و برخ��ی از موضع گیری هایی 
ک��ه ای��ن کش��ور در خ��الل مذاکرات 
برنامه جامع اقدام مش��ترک موس��وم به 
برجام اتخ��اذ می کرد که تعدادی از آنها 
رس��انه ای ش��د و برخی دیگر همچنان 
به صورت مکت��وم و محرمانه باقی مانده، 
بعض��ا عرص��ه را آنچنان تن��گ می کرد 
که به گمان برخ��ی، مذاکرات برجام تا 

آستانه شکست نیز پیش می رفت. 
البت��ه سیاس��ت تقس��یم کار می��ان 
اروپ��ا، آمری��کا و به خص��وص پاریس و 
واش��نگتن نی��ز از موضوعاتی اس��ت که 
نباید به س��ادگی از آن گذش��ت، اما به 
هر ترتیب موضع گیری های فرانس��ه چه 
با طراح��ی از پیش تعیین ش��ده و چه 
به صورت خودجوش و نوع رفتار پاریس 
در مناس��بات اقتصادی خود با ایران در 
مواردی همچون پژو و . . . نشان داد که 

فرانس��وی ها ید طوالیی در عهدشکنی و 
کوک کردن  س��از مخالفت با ایران دارند 
و جال��ب اینجاس��ت که ب��ا تمامی این 
اوصاف، در دوران پس از برجام، فرانسه 
جزو کش��ورهایی اس��ت که سهم بسیار 
قاب��ل توجه��ی از منافع اقتص��ادی این 

دوران را از آن خود کرده است. 
انعقاد قرارداد در زمینه مونتاژ خودرو 
و خری��د هواپیما و فاز ۱۱ پارس جنوبی 
با شرکت توتال، اعطای خطوط اعتباری 
خاص از سوی بانک های فرانسوی برای 
تس��هیل صادرات محصوالت این کشور 
ب��ه ایران، نمون��ه و مصادیقی از بس��تر 
فراهم ش��ده برای کسب منافع اقتصادی 
این کشور در مراودات اقتصادی با ایران 

به شمار می رود. 
نیمه پر لیوان تعامالت تجاری 

تهران-پاریس
در ای��ن می��ان برخ��ی کارشناس��ان 
همچ��ون  اقتص��ادی  صاحب نظ��ران  و 
محمدرض��ا نجفی من��ش، عض��و ات��اق 
بازرگان��ی مش��ترک ایران و فرانس��ه از 
زاویه ای دیگر به موضوع افزایش واردات 

کاال از این کشور به ایران می نگرند. 
وی در گفت وگو با رسانه ها در تحلیل 
عوامل و دالیل رش��د واردات محصوالت 
فرانسوی بیان می کند: افزایش )فعالیت( 
رنو در ایران از یکصد دستگاه به هفتصد 
دستگاه )به صورت روزانه( یکی از دالیل 

این رشد و جهش به شمار می رود. 

تأملی بر مراودات تجاری ایران – فرانسه

از واردات پیچ و مهره تا بارگیری خاک رس فرانسوی! 

اختصاص 1200 میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال معدنی در روستاها

پرداخت تسهیالت 15 میلیارد تومانی به معادن کوچک روستایی
اخبار

 هدف گذاری برای صادرات
240 میلیون دالری تجهیزات پزشکی

مش��اور وزیر و مدی��رکل تجهیزات پزش��کی وزارت 
بهداشت گفت در اولین جلسه کارگروه توسعه صادرات 
تجهیزات پزش��کی با س��ازمان توس��عه تجارت ایران، 
هدف گذاری صادرات ۲۴۰ میلی��ون دالری تجهیزات 

پزشکی در سال ۱3۹۷ مصوب شد. 
به گزارش ایسنا، دکتر رضا مسائلی افزود: به منظور 
توس��عه، تسهیل و تس��ریع در امور صادرات تجهیزات 
پزش��کی، با همکاری س��ازمان توس��عه تجارت ایران، 
کارگروه توسعه صادرات تجهیزات پزشکی تشکیل شد 

و به صورت ماهانه جلسه خواهد داشت. 
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی از مصوبات 
اولین جلس��ه کارگ��روه توس��عه تجهیزات پزش��کی 
به تصوی��ب دس��تورالعمل کارگروه توس��عه صادرات 
تجهیزات پزش��کی، هدف گذاری صادرات ۲۴۰میلیون 
دالری تجهی��زات پزش��کی در س��ال ۱3۹۷، انتخاب 
نمایش��گاه های بین المللی مدیکا آلمان، عمان هلث و 
عرب هلث به عنوان نمایشگاه های هدف در سال ۱3۹۷ 
برای تشکیل پاویون جمهوری اسالمی ایران و تخصیص 
یارانه صادراتی بابت آنها به شرکت های ایرانی متقاضی 
شرکت در نمایشگاه و تعیین تکلیف درخصوص نحوه 
تخصی��ص مزایا و تس��هیالت برای عملی��ات صادرات 
شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی دارای پروانه 
س��اخت اعتباردار وزارت بهداشت و نشان CE معتبر 
اتحادی��ه اروپا اش��اره کرد.  مس��ائلی در ادامه گفت: با 
وجود پتانسیل موجود در کشور، هدف گذاری افزایش 
صادرات تجهیزات پزش��کی از ۲۴ میلیون دالر س��ال 
۱3۹6 به ۲۴۰میلیون دالر در س��ال ۱3۹۷ یک هدف 
دس��ت یافتنی است که ان ش��اءاهلل با همکاری سازمان 
توسعه تجارت ایران و انجمن و اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی محقق خواهد شد. 

بنابر اعالم وبدا، در کارگروه توسعه صادرات تجهیزات 
پزشکی نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، انجمن 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزش��کی و 
همچنی��ن اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزش��کی 
حضور دارند و دستورالعمل کارگروه و لیست اعضا ثابت 

و دارای حق رأی به زودی منتشر خواهد شد. 

محموله جدید 4۸ هزار تنی ذرت 
آلوده روی کشتی برگشت خورد

محموله جدید ذرت های آلوده بعد از خبررسانی های 
تس��نیم درخص��وص ورود ۱33 هزار ت��ن ذرت آلوده 
برزیلی، اجازه تخلیه در بندر امام خمینی را پیدا نکرد. 
طی هفته گذش��ته گزارش های مفصلی درخصوص 
توقیف ۱33 ه��زار تن ذرت آلوده برزیلی در تس��نیم 
منتش��ر ش��د. این خبر با بازخورد وسیعی در رسانه ها 
همراه ش��د و ش��ورای تأمین اس��تان خوزس��تان نیز 
جلس��ه ای در این خصوص برگزار کرد. در جلسه ای که 
اواخر هفته قبل در اس��تانداری خوزستان برگزار شد، 
قرار شد ش��ورای تأمین استان درخصوص دستگاهای 
مرتبط با موضوع اتخاذ تصمیم کند. هنوز درخصوص 
تصمیم ش��ورای تأمین اس��تان اطالع دقیقی به دست 

نیامده است. 
گفتنی اس��ت، عمده ذرت های آلوده از کشور برزیل 
طی ش��ش ماه اخیر وارد ایران ش��ده ب��ود. از طرفی با 
وجود تأکید مقامات بر مرجوع کردن این ذرت ها هنوز 
اقدام��ی در این خصوص از س��وی واردکنندگان انجام 
نشده است. ذرت های آلوده توسط ۱۷ شرکت مختلف 
تا بازه زمانی انتهای تابس��تان سال جاری وارد منطقه 
ویژه بندر امام خمینی ش��ده اس��ت. بر این اساس اگر 
اقدام��ات الزم برای ترخیص کاال تا چه��ار ماه پس از 
ورود به محوطه گمرکی انجام نش��ود، بر مبنای قانون، 
کاال متروکه تلقی ش��ده و باید در اختیار سازمان اموال 
تملیکی قرار گیرد، این در حالی اس��ت که تاکنون این 
سازمان برای تعیین تکلیف ذرت های آلوده اقدامی انجام 
نداده است. شرکت هایی از قبیل »ر خ«- »ف« اقدام به 
واردات ذرت های آلوده به قارچ افالتوکس��ین از کشور 
برزیل کرده اند. گفتنی اس��ت، نمی توان گفت که کل 
محموله های ۱۷ ش��رکت آلوده به قارچ مذکور است و 
بر این اساس کل محموله برخی از این شرکت ها آلوده 
بوده و در مورد چند شرکت نیز تنها بخشی از محموله با 
آلودگی قارچی مواجه بوده است.  اما بعد از خبر رسانی 
 تس��نیم در هفته گذشته، س��ه روز قبل یک محموله 
66 هزار تن��ی ذرت های آلوده برزیلی نی��ز وارد محوطه 
بندری امام خمینی شد که این بار مسئوالن مانع از تخلیه 

محموله ذرت های برزیلی کشتی فله بر »آمینا« شدند. 
یک مقام مس��ئول در این باره گفت: ش��دت فساد و 
آلودگ��ی ذرت ها به حدی بود که نیاز به بررس��ی های 
آزمایش��گاهی نیز وجود نداش��ت و ماموران دس��تگاه 
نظارت��ی ب��ا بررس��ی ظاهری دس��تور ع��دم تخلیه و 

مرجوع کردن محموله را صادر کردند. 
بر این مبنا امکان تخلیه محموله ذرت آلوده کشتی 
فله بر با وجود پهلوگیری و تخلیه قس��متی از محموله 
در بندر امام خمینی، ایجاد نش��ده است. گفتنی است 
محموله ذرت کشتی آمینا در چند انبار مختلف داخل 
فله ب��ر نگهداری می ش��ده که ذرت دپوش��ده در یکی 
 از »ِخنه��ا« آلوده نبوده و به ای��ن ترتیب اجازه تخلیه 
۱۸ هزار تن ذرت از این کش��تی صادر شده است. این 
در حالی است که مابقی محموله که وزن آن نزدیک به 
۴۸ هزار تن می باشد اجازه تخلیه پیدا نکرده و بار روی 

کشتی مرجوع شده است. 

اخبار

بانک اطالعاتی مجوزهای تولیدی و 
صنعتی راه اندازی شد

پایگاه ظرفیت های تولید و تجارت شامل داده های 
مرتب��ط با مج��وز تمام��ی فعالیت ه��ای بخش های 

صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شد. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت، پای��گاه ظرفیت های تولید 
و تج��ارت ش��امل داده ه��ای مرتبط با مج��وز تمامی 
فعالیت های بخش های صنعت، معدن و تجارت راه اندازی 
شد.  این پایگاه براساس سیاست های کلی نظام به ویژه 
سیاست های نظام اداری )ابالغی مقام معظم رهبری(، 
منشور حقوق شهروندی، قانون انتشار و دسترسی آزاد 
به اطالعات و آیین نامه های مرتبط با قانون، سیاست های 
کالن دول��ت و وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت برای 
شفاف سازی اطالعات و س��رمایه گذاری در بخش های 
مختلف این حوزه در اختیار عموم مردم قرار می گیرد.  
تا قبل از راه اندازی پایگاه، عموم مردم برای دس��تیابی 
ب��ه این اطالعات نیاز به مراجعه حضوری به بخش های 
مختلف وزارت در سطح ستاد و یا سازمان های استانی 
داش��تند.  از طرفی بخش��ی از اطالعات نیز به صورت 
مس��تقل در هر سامانه )س��امانه های تخصصی وزارت( 
قابل دس��ترس برای م��ردم بود.  برای شفاف س��ازی و 
تسهیل دسترسی به اطالعات، پایگاه ظرفیت های تولید 
و تجارت به صورت داده های تجمیع شده تمامی بخش ها 
در پورتال وزارت راه اندازی شده، لذا قابلیت دسترسی به 
اطالعات بدون مراجعه و حضور در بخش های مختلف 
وزارت، برای عموم ذی نفعان فراهم شده است.  در این 
پای��گاه داده های مرتبط با مجوزهای صنعتی، معدنی و 
صنفی قابل دریافت بوده و به زودی داده های مرتبط با 
کارت های بازرگانی نیز منتشر و در اختیار عموم مردم 

قرار می گیرد. 

مس روی سکه شانس! 
بهترین خبری که در حوزه مواد معدنی در سال رو به 
پایان به گوش رسید، شکست رکود سال های گذشته 
محصوالت معدنی در بازارهای جهانی بود که منجر به 
افزایش قیمت این دس��ته از محصوالت ش��د و در این 
میان از خوش شانس ترین محصوالت، فلز مس بود که 
تقریبا از ابتدای سال تا امروز حدود ۱۰۰۰ دالر افزایش 

قیمت در هر تن را تجربه کرده است. 
به گزارش ایس��نا، صنعت مس ایران در س��الی که 
گذش��ت، قدم های خوبی را در زمینه افزایش ظرفیت 
و تولید برداشت و در حوزه های مختلف توانست برخی 
واحده��ای موث��ر در تولید این محص��ول را به مرحله 
بهره برداری برس��اند ک��ه در پی خبرهای��ی که از این 
مجموعه به گوش می رسد، افتتاح ۱3 طرح زیرساختی 
صنعت مس در اس��تان کرمان بود که ارزش��ی معادل 

3۵۰۰ میلیارد تومان داشت. 
کارشناس��ان اعتقاد دارند از ده��ه آینده به بعد وارد 
دوران افول اس��تفاده از آهن و دوره شکوفایی فلز مس 
خواهیم ش��د و این امر بی��ش از پیش اهمیت و ارزش 

مس را در حوزه های جهانی خواهد افزود. 
در ای��ن رابط��ه کام��ران وکی��ل- دبی��ر اتحادی��ه 
تولیدکنندگان و صادرکنن��دگان محصوالت معدنی- 
به ایسنا گفت: »خوش��بختانه با توجه به ظرف زمانی  
که در آن قرار داریم، حال و روز مس مناس��ب اس��ت 
و قیمت ه��ای جهانی نی��ز به گونه ای ق��رار گرفته که 

تولیدکنندگان توانسته اند از آن منتفع شوند.« 
وی درخصوص وضعیت تولید مس در ایران نیز اظهار 
کرد: »معادن کوچک و متوس��ط خوبی در حوزه مس 
مش��غول به فعالیت هستند و کارخانه هایی نیز در این 
زمینه فعال شده اند و می توان گفت حتی شرکت های 
بزرگی که به ش��کل خصولتی اداره می ش��وند، مانند 
ش��رکت ملی مس نیز با وجود آنکه کاستی هایی دارند 
ام��ا به خاطر ش��رایط موجود م��س از وضعیت خوبی 
برخوردارن��د و به نظر می رس��د ای��ران بتواند جایگاه 

مطلوبی در بازار این محصول دست و پا کند.«
اشاره ای که کارشناس��ان به موضوع توسعه استفاده 
از م��س در آین��ده می کنند، به افزایش ب��ازار و تولید 
محصوالت های تک یا نس��ل جدیدی از برخی وسایل 
حم��ل و نقل برمی گ��ردد، چراکه اکن��ون خودروهای 
سوخت فسیلی به سمت هیبریدی شدن و خودروهای 
برقی به س��مت الکتریکی ش��دن در حرکت هس��تند 
ک��ه همه اینها به جای مصرف فوالد و آهن به س��مت 

استفاده از کامپوزیت و مس در حرکت هستند. 
 در حال حاضر بزرگ تری��ن تولیدکننده مس ایران 
ش��رکت ملی مس اس��ت که بخش زی��ادی از منابع و 
مع��ادن را در اختیار دارد که به گفته مدیر برنامه ریزی 
این مجموعه تولید مس محتوا در شرکت ملی مس تا 
پایان امس��ال به ۲۹۸ هزار تن خواهد رسید که نسبت 

به سال گذشته ۵درصد رشد داشته است. 
همچنین آمار صادرات مس ش��رکت ملی در س��ال 
جاری نش��ان می دهد که تاکنون نزدیک به ۱۲۰ هزار 
تن کنسانتره مس و 6۵ هزار تن کاتد مس به بازارهای 
صادراتی فرستاده که ارزش آنها یک میلیون و ۲۴۱ هزار 

دالر است. 
اما آخرین تحولی که می توان آن را به نوعی اختتامیه 
نمایش صنعت مس در س��ال ۱3۹6 دانس��ت، تغییر 
مدیریت ش��رکت ملی مس ایران ب��ود. در هفته ای که 
گذشت مراد علیزاده، صندلی مدیریت این شرکت را با 
تصمیم هیأت مدیره جدید، به بنی اسدی تحویل داد تا 
یکی از بزرگ ترین هلدینگ های معدنی ایران با تغییر 

مدیریت به استقبال سال ۱3۹۷ برود. 

سه شنبه
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ط��رح  راه ان��دازی  ب��ا 
سوخت رسانی س��یار در تهران 
انتقاداتی بر نحوه عرضه بنزین 

آن وارد شده است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران 
مراس��م  پیش  ج��وان، چندی 
رونمای��ی از پم��پ بنزین های 
سیار در تهران انجام شد. با این 
اتفاق ایران بعد از کش��ورهای 
آمری��کا، انگلی��س، فرانس��ه و 
هند، در زمره کشورهای دارنده 
ای��ن تکنول��وژی ق��رار گرفت. 
اگرچه ه��دف از راه اندازی این 
تکنول��وژی نوپا از جانب بخش  
خصوص��ی تس��هیل در رون��د 
سوخت رس��انی به مردم اس��ت 
اما جایگاه داران نس��بت به این 
موض��وع انتقادات��ی دارن��د که 
برای شفاف س��ازی بیش��تر، در 
این گزارش به بررسی ابعاد آن 

پرداخته شده است. 
طی��اری،  جعف��ر  احس��ان 
نماین��ده بخش  خصوصی فعال 
پم��پ  راه ان��دازی  عرص��ه  در 
بنزین ه��ای س��یار در ته��ران 
در ای��ن ب��اره می گوی��د: ه��ر 
تجهیز جدیدی ک��ه در عرصه 

فعالیت ه��ای وزارت نفت تولید 
می ش��ود و قرار است در اختیار 
عموم م��ردم قرار بگی��رد باید 
براساس اس��تانداردهای وزارت 
نف��ت ک��ه عموم��ا بین المللی 

است، ساخته شود. 
وی ب��ا بیان اینکه طرح پمپ 
بنزین های س��یار از اس��تاندارد 
بین المللی بسیار سختگیرانه ای 
تبعی��ت   NSPAC ن��ام  ب��ه 
و  س��اخت  اف��زود:  می کن��د، 
تولی��د پمپ بنزین های س��یار 
کام��اًل بوم��ی و داخلی اس��ت. 
سرمایه گذاری انجام شده برای 
فاز نخس��ت این ط��رح بالغ بر 
۱۵میلیارد تومان بوده و در فاز 
اول ای��ن طرح ب��رای ۱۵۰ نفر 

اشتغال ایجاد شده است. 
طیاری ادامه داد: در فازهای 
بعدی این طرح با اشتغال زایی 
بالغ بر ۵۰۰ نفر روبه رو خواهیم 

شد. 
نماین��ده بخ��ش  خصوص��ی 
فعال در عرصه راه اندازی پمپ 
بنزین های س��یار در تهران در 
تش��ریح ایمنی این طرح گفت: 
خودروه��ای حام��ل س��وخت 

طب��ق اس��تاندارد بین الملل��ی 
ایم��ن  صددرص��د   NSPAC
هس��تند از این رو احتمال بروز 
حوادثی همچون انفجار نزدیک 
به صفر اس��ت.  وی اضافه کرد: 
حتی اگر بدتری��ن حالت را در 
نظ��ر بگیریم، از آنجایی که این 
حج��م س��وخت زیاد نیس��ت، 
خودروها مجهز به دستگاه های 
خاموش کننده آتش هس��تند و 
تمام��ی بدنه و دیواره آن مجهز 
ب��ه عایق های حرارتی اس��ت و 
از انتقال حری��ق و تجمع بخار 
بنزین ک��ه خود عام��ل انفجار 
است، ممانعت به عمل می آید. 

طیاری بیان ک��رد: خودروها 
و نفتکش ه��ای حمل س��وخت 
که درون شهر به طور مرتب در 
حال تردد به جایگاه ها هستند، 
ظرفیتی ب��ه مراتب بیش��تر از 
پمپ بنزین های سیار این طرح 
دارند، بنابراین اگر قرار اس��ت 
خطری باش��د ابتدا باید شامل 

حال آنها شود. 
نماین��ده بخ��ش  خصوص��ی 
فعال در عرصه راه اندازی پمپ 
بنزین ه��ای س��یار در ته��ران 

تصریح ک��رد: تم��ام تمهیدات 
پم��پ  ب��رای  الزم  ایمن��ی 
بنزین های سیار در نظر گرفته 
واحد  به طوری که  اس��ت،  شده 
ایمن��ی )اچ اس ای( وزات نفت، 
واحد ایمنی ش��رکت پاالیش و 
پخش فرآورده ه��ای نفتی بعد 
از گذش��ت چهار سال از تالش 
بخش  خصوص��ی و تولید چهار 
نمون��ه از نس��ل این خ��ودرو، 
این  دس��تاورد  آخرین  باالخره 
ط��رح را تأیی��د و ب��ا تولید آن 

موافقت کرده اند. 
ایمن��ی  درب��اره  طی��اری 
مکان ه��ای سوخت رس��انی نیز 
گفت: محل سوخت رس��انی نیز 
بین الملل��ی  اس��تانداردهای  از 
نقطه  اگ��ر  تبعی��ت می کن��د، 
یکی  متقاضی  مورد درخواست 
از اس��تانداردهای مورد نظر را 
نداشته باشد، این اتفاق صورت 
نخواهد پذیرفت. البته اپراتورها 
ح��ال  در  م��دام  اچ اس ای  و 
رصد فعالی��ت پمپ بنزین های 
سیار در س��طح شهر هستند و 
شده  انجام  تصمیم گیری  طبق 
منازل مس��کونی  وارد  ترجیحا 

نخواهند شد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه نگران��ی 
جای��گاه داران از اج��رای ای��ن 
طرح گفت: بارها اعالم کرده ایم 
ک��ه س��وخت مورد نی��از پمپ 
بنزین های س��یار ک��ه برای هر 
خودرو حداکثر ۸۰۰ لیتر است 
از خود آنها تأمین خواهد ش��د. 
همچنین قیمت هر لیتر بنزین 
فروش��ی هم��ان ۱۰۰۰ تومان 

خواهد بود. 
ای��ن در حال��ی  اس��ت ک��ه 
مدیرعام��ل  منش��ی،  عل��ی 
برنامه ریزی  و  مطالع��ات  مرکز 
جایگاه ه��ای س��وخت کش��ور 
می گوید: طرح سوخت رس��انی 
و  علم��ی  کار  ش��هری  درون 
منطقی نیس��ت. ای��ن موضوع 
مخاطرات بسیار زیادی را برای 
ش��هر مثل تهران در بر خواهد 

داشت. 
وی ضم��ن تأیید اس��تاندارد 
خودروهای حامل س��وخت در 
طرح پم��پ بنزین های س��یار 
گفت: نحوه عرضه سوخت برای 
ما ج��ای تأمل دارد و روش��ن 

نیست. 

عضو کمیس��یون اصل نود در 
خصوص جلسه با وزارت صنعت 
و گمرک گفت کاماًل تفهیم شد 
ک��ه رأی توقف افزای��ش تعرفه 
واردات خودرو الزم االجراس��ت؛ 
حقوق��ی  معاون��ت  ب��ه  رأی 
ریاس��ت جمهوری و گمرک نیز 

ابالغ شده است. 
وی در مورد جلسه کمیسیون 
اص��ل ن��ودم قانون اساس��ی در 
خص��وص افزایش تعرفه واردات 
خودرو ب��ا حضور مع��اون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت، رئیس 
سازمان گمرک، رئیس سازمان 
حمایت از حقوق مصرف کننده، 
اظهار داش��ت: پس از انحصاری 
و  خ��ودرو  واردات  ک��ردن 
به صورت  افزایش قیمت خودرو 
افسارگسیخته و بدون هیچ گونه 
کمیسیون  بررسی های  نظارتی، 
اصل نودم قانون اساس��ی انجام 
ش��د و مشخص ش��د متأسفانه 
تخلفات عمده ای صورت گرفته 

است. 
آمار دقیقی از ترخیص های 

غیرقانونی وجود ندارد
اقتص��ادی  کمیت��ه  رئی��س 
کمیس��یون اص��ل ن��ودم قانون 
اساسی مجلس ش��ورای اسالمی 
ب��ا بیان اینک��ه از جمله تخلفات 

ص��ورت گرفت��ه در زمان بس��ته 
بودن سایت، ثبت سفارش حدود 
۱۹هزار خودرو است که متأسفانه 
تعدادی از ای��ن خودروهای ثبت 
ش��ده از گمرک ترخیص ش��ده، 
دقی��ق خودروهای  آم��ار  گفت: 
ترخیص شده در دسترس نیست 
و اس��تعالمات الزم در این زمینه 
ص��ورت می گیرد، ام��ا به صورت 
کلی تع��داد خودروهای ترخیص 
شده از چند صد دستگاه گذشته 

است. 
به��رام پارس��ایی با اش��اره به 
اینک��ه ارتب��اط س��امانه ای بین 
گم��رک و معاون��ت مربوطه در 
سازمان صنعت، معدن و تجارت 
وج��ود دارد که می توانس��ت از 
این طریق اقدامات الزم صورت 
بگی��رد تا ای��ن تع��داد خودرو 
ترخیص نش��ود، ادامه داد: این 
نگران��ی وج��ود دارد که افرادی 
که خارج از زم��ان قانونی ثبت 
سفارش کرده اند با توجه به عدم 
شفافیت یا عدم امنیت سیستم 
بتوانن��د تاری��خ ثبت س��فارش 
را عوض و از تاری��خ غیرقانونی 

خارج کنند. 
رای دیوان عدالت اداری 

الزم االجراست
مس��ئله  ک��رد:  اضاف��ه  وی 

مهم ت��ر از ای��ن مباح��ث رأی 
صادره دی��وان عدال��ت اداری 
در زمین��ه توقف مصوبه جدید 
دول��ت و برگش��ت ب��ه مصوبه 
قبلی در زمینه عوارض و تعرفه 
واردات خ��ودرو اس��ت که در 
جلس��ه مورد بحث قرار گرفت 
و کام��اًل تفهیم ش��د که رأی 
دس��تور موقت الزم اجراس��ت؛ 
حقوق��ی  معاون��ت  ب��ه  رأی 
ریاس��ت جمهوری و به گمرک 
نیز ابالغ ش��ده و ما منتظر این 
هستیم که هرچه سریع تر این 

دستور اجرا شود. 
پارس��ایی در خص��وص اینکه 
غیرقانون��ی  ترخی��ص  پرون��ده 
خودروه��ای واردات��ی در زمان 
ممنوعی��ت ثب��ت س��فارش به 
مراجع قضایی ارجاع داده شده 
است یا خیر، اظهار داشت: باید 
به محض مشاهده چنین تخلفی 
زم��ان  در  س��فارش  ثب��ت  در 
بسته ش��دن س��ایت متخلفین 
مکاتباتی  با  می ش��دند،  معرفی 
توضیح��ات  ارائ��ه  درخواس��ت 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
در خصوص اقدامات انجام شده 

را داشته ایم. 
این نماینده مردم در مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه 

مبال��غ تخل��ف ص��ورت گرفته 
ش��ده زی��اد اس��ت هرچند که 
اگ��ر کم نی��ز بود نبای��د چنین 
می گرف��ت،  ص��ورت  تخلف��ی 
گفت: سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان باید پاسخگوی 
اف��رادی باش��د ک��ه پ��ول نقد 
پرداخت کرده اما نمایندگی ها و 
گرین مارکت ها به دلیل افزایش 
قیمت، خودرو را به آنها تحویل 

نداده اند. 
هیچ سازمانی مسئولیت 
قیمت گذاری را برعهده 

نمی گیرد
اقتص��ادی  کمیت��ه  رئی��س 
کمیس��یون اص��ل ن��ودم قانون 
اساسی مجلس شورای اسالمی 
با بی��ان اینک��ه س��ؤال از وزیر 
حل کننده این مش��کل نیست، 
تصری��ح ک��رد: ای��ن جلس��ات 
دو فوریتی  ط��رح  در  می توان��د 
م��ا کمک کنن��ده باش��د، هیچ 
حاض��ر  ح��ال  در  س��ازمانی 
ب��ر  قیمت گ��ذاری  مس��ئولیت 
خودروه��ای داخل��ی را برعهده 
نمی گیرد و هیچ نظارتی بر آنها 
نیز نیست و تنها طبق اظهارات 
خود خودروسازان قیمت گذاری 

صورت می گیرد. 
پارس��ایی ادام��ه داد: تولی��د 

خودروی ما زیاد اس��ت و از نظر 
میزان تولید در میان ۲۰ کشور 
جهان هستیم اما از نظر کیفیت 
جایگاه��ی نداریم بای��د بتوانیم 
کاری کنیم که خودروسازان به 
میزان پولی که دریافت می کنند 

خدمات ارائه کنند. 
طرح دوفوریتی ساماندهی 

خودرو در اردیبهشت ماه
عض��و کمیس��یون اصل ۹۰ 
قانون اساس��ی مجلس شورای 
اس��المی در پای��ان ب��ا تأکید 
بر اینک��ه هر هفت��ه یک طرح 
دو فوریت��ی در صح��ن علن��ی 
و  می ش��ود  مط��رح  مجل��س 
ط��رح دوفوریت��ی س��اماندهی 
خ��ودرو ط��رح پنج��م اس��ت 
م��اه س��ال  اردیبهش��ت  و در 
آینده در صحن ارائه می ش��ود، 
خاطرنش��ان ک��رد: ۲۱۷ نفر از 
۲۱3 نف��ر نماین��ده م��ردم در 
مجلس ش��ورای اسالمی طرح 
را امضا کرده اند، و درخواس��ت 
دارم موکلین و ش��هروندان در 
تعطیالت با نمایندگان صحبت 
کنند و آس��یب هایی ناش��ی از 
ع��دم ایمنی تا قیمت خودرو را 
با آنها مطرح کنند تا در هنگام 
رأی دادن به طرح کسی نتواند 

ورود کند. 

لزوم اجرای رأی دیوان عدالت به توقف افزایش تعرفه واردات خودرو

جزییات طرح سوخت رسانی سیار در تهران
اخبار

خودروهای موجود در گمرکات 
کشور تعیین تکلیف شدند

در جلس��ه دیروز هی��أت دولت به ریاس��ت دکتر 
روحانی خودروهای موجود در گمرکات تعیین تکلیف 

شدند. 
به گ��زارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو«، هیأت 
وزیران به منظور تعیی��ن تکلیف خودروهای موجود 
در گم��رکات که در زمان ورود دارای ثبت س��فارش 
و واجد ش��رایط و ضوابط فن��ی واردات خودرو بوده 
ولیکن به دلیل محدودیت ثبت سفارش امکان ورود 
نداش��ته اند، مصوب کرد ترخیص خودروهای سواری 
دارای ثبت س��فارش معتبر یا قب��ض انبار معتبر در 
اماک��ن گمرکی، مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد 
تج��اری صنعتی به تاریخ ۹ /۱۰ /۱3۹6 و قبل از آن 
با رعایت پرداخت حقوق ورودی و دارا بودن شرایط 
آیین نامه ضوابط فن��ی واردات خودرو در زمان ورود 

خودرو به کشور مجاز است. 
موت��ور حج��م  ب��ا  خودروه��ای   همچنی��ن 

۲۵۰۰ سی سی و کمتر که دارای ثبت سفارش معتبر 
در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی، مناطق ویژه 
اقتص��ادی و مناطق آزاد تجاری صنعت��ی بوده اند و 
ب��دون الزام به رعایت مصوب��ه مربوط به خودروهای 
باارزش بیشتر از ۴۰ هزار دالر با محاسبه و پرداخت 
۴۰ واحد درصد س��ود بازرگانی مازاد بر مأخذ حقوق 

ورودی، قابل ترخیص هستند. 
تعرفه های گمرکی سال 9۷ تعیین شد

همچنین با تصویب هیأت وزیران، مجموع حقوق 
گمرکی و س��ود بازرگانی کاالها جهت درج در کتاب 

مقررات صادرات و واردات سال ۱3۹۷ تعیین شد. 
دول��ت با توج��ه به سیاس��ت راهب��ردی خود در 
حمایت از تولید و اشتغال و ضرورت حمایت منطقی 
و همه جانبه از تولیدات داخل که همواره مورد تأکید 
مقام معظم رهبری نیز بوده است و پس از هماهنگی 
با کلیه دس��تگاه های ذی ربط، پیشنهادهای تغییرات 

تعرفه ای را مورد بررسی و تصویب قرار داد. 
براس��اس این مصوبه، حقوق ورودی 3۲۸ قلم کاال 
افزای��ش و ۱33 ردیف کاهش یاف��ت و 63۹ ردیف 
ش��امل اصالح ش��رح تعرفه، حذف، ایج��اد و اصالح 
مندرجات ذیل یادداش��ت های فصول کتاب مقررات 
ص��ادرات و واردات )ب��دون تغیی��ر حق��وق ورودی( 

تعیین شد. 

هیچ قراردادی برای مشارکت در 
ساخت با خارجی ها منعقد نشده است

عضوهیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت 
می گوید تاکنون هیچ ش��رکت خارجی برای مشارکت 
در ساخت موتورسیکلت قراردادی را با تولیدکنندگان 

داخلی منعقد نکرده است.
ب��ه گزارش خبر خ��ودرو، ابوالفضل حج��ازی اظهار 
داش��ت: در ش��رایط کنون��ی انتظار م��ی رود صنعت 
موتورسیکلت با س��رمایه گذاری مشترک و همکاری با 
همتایان خارجی، نسبت به تولید و داخلی سازی در این 

صنعت اهتمام و تالش بیشتری کنند. 
وی تصریح کرد: این توقعات از صنعت موتورسیکلت 
در حالی مطرح می ش��ود که با وجود پیش��ینه صنعت 
موتورسیکلت در ایران، همچنان جریان بومی سازی در 
صنعت موتورسیکلت به طور جدی شکل نگرفته است. 

وی گفت: بخش��ی از علت شرایط کنونی به سرعت 
باالی تکنولوژی در کشورهای صنعتی باز می گردد که 
موجب شده صنعت موتورس��یکلت از حرکت شتابان 

تکنولوژی عقب بماند. 
وی افزود: البته تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی و 
سنگ اندازی تعدادی از دستگاه ها نیز موجب شده که 
سهم داخلی سازی در این صنعت به کمترین میزان طی 

۵۰ سال گذشته رسیده است. 
وی خاطر نش��ان کرد: البته در س��ال جاری تالش 
دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی بر ان 
بود که تا حد امکان از ورود موتورهای خارجی به کشور 
جلوگیری شود و بستر برای تولید داخل و بومی سازی 

در این صنعت فراهم شود. 
وی با اش��اره به س��هم بیش از ۵۰ ت��ا 6۰ درصدی 
صنعت موتورسیکلت از تولید در کشور تأکید کرد: امروز 
الزم اس��ت تا این سهم در صنعت موتورسیکلت کشور 
گسترش یابد.  عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان 
موتورس��یکلت به س��هم س��رمایه گذاری در توس��عه 
صنعت موتورس��یکلت پرداخت و گفت: قطعاً با جذب 
سرمایه گذاری و توسعه و همکاری مشترک با همتایان 
خارجی بخش مهمی از اهداف داخلی س��ازی تولید در 

صنعت موتورسیکلت محقق می شود. 
حجازی با اشاره به نبود برنامه ریزی دقیق و اجرایی 
در صنعت موتورسیکلت اظهار داشت: باید افق روشنی 
برای توسعه صنعت موتورسیکلت ترسیم شود، بی شک 
حرکت در غیر این مس��یر به توسعه و گسترش سهم 

تولید در این صنعت منجر نخواهد شد. 
وی همچنی��ن به توانای��ی تولیدکنن��دگان داخلی 
پرداخ��ت و افزود: با وجود برخی از کاس��تی ها و نبود 
برنامه ری��زی، تولیدکنندگان داخل��ی می توانند ظرف 
مدت کوتاهی با همکاری و مشارکت با همتایان خارجی 
۱۰۰ درص��د از تولید در این صنعت و نی��از بازار را بر 

اساس استانداردهای روز دنیا تولید و عرضه کنند. 
وی اف��زود: در همی��ن حال صنعت موتورس��یکلت 
کش��ور با برنامه ریزی و هدف گذاری در تالش است تا 

موتورهای جدیدی را طراحی و تولید کند. 

اخبار

الیحه کاهش تعرفه خودروهای 
هیبریدی به سال آینده موکول 

شده است؟ 
از نیمه ه��ای بهمن م��اه امس��ال تاکن��ون نه تنه��ا 
وارد کنندگان خودرو، بلکه بازار خودروهای وارداتی نیز 
همگی منتظر تصمیم و حکم نهایی دیوان عدالت اداری 
برای افزایش تعرفه خودروهای وارداتی هس��تند. حال 
پرسش اینجاست که آیا در هفته پایانی سال ۹6، رأی 
نهایی دیوان اعالم و تعرفه واردات خودرو تعیین تکلیف 
می شود یا الیحه کاهش تعرفه هیبرید ها به سال آینده 
موکول شده است؟  به گزارش پدال نیوز، اواسط بهمن 
ماه امسال ناگهان خبر ابالغ دستور موقت توقف اجرای 
مصوبه هی��أت دولت در خصوص تعرفه واردات خودرو 
دیوان عدالت اداری اعالم شد؛ خبری شوکه کننده که 
نه تنها واردکنندگان، بلکه کارشناس��ان و فعاالن بازار 
خودرو را نیز متعجب کرد.   در همان زمان زمزمه های 
شکست حباب قیمت خودروهای وارداتی که به واسطه 
بس��ته بودن ش��ش ماهه »ثبتارش« ایجاد شده بود به 
گوش می رس��ید که به زودی حباب قیمت ها شکسته 
خواهد شد. به گونه ای که فرهاد احتشام زاد، نایب رئیس 
انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به الزم االجرا بودن 
این حکم دیوان عدال��ت اداری مبنی بر توقف افزایش 
تعرف��ه واردات خودرو برای دولت اع��الم کرد که باید 
به طور میانگین با این اقدام قیمت خودروهای وارداتی 

حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یابد. 
 البته به غیر از احتشام زاد، فعاالن بازار و واردکنندگان 
خرد نیز از احتمال کاه��ش ۱۵ تا ۲۰درصدی قیمت 
خودروهای وارداتی نیز خبر دادند که اکنون با نزدیک 
شدن به پایان سال ۹6، بازار خودروهای وارداتی شاهد 
کاهش قیمت ها اس��ت. اما همچنان چش��م انتظاری 
ب��رای تصمی��م نهایی دی��وان مبنی بر تعرف��ه نهایی 
واردات خودروه��ا پابرجاس��ت.   چندی بعد اما محمد 
شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد 
ک��ه »تغییر تعرفه واردات خ��ودرو فقط با حکم دیوان 
اجرایی نیست و هنوز مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه 
خودروه��ای وارداتی تغییر نکرده اس��ت«. حال از آن 
روز تاکنون حدود یک ماه می گذرد و هنوز نه تصمیم 
نهایی دیوان عدالت اداری آماده شده و نه دولت درباره 
تعرفه واردات خودرو خبرداده اس��ت و به عبارتی بازار 
خودروهای وارداتی به وی��ژه فعالیت واردکنندگان در 
هال��ه ای از ابهام و بالتکلیفی قرار گرفته اس��ت، گرچه 
میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو 
در همین زمینه گفته بود که رأی نهایی دیوان از ابطال 

مصوبه دولت 3 تا 6 ماه دیگر صادر می شود. 
 اکنون پرسش اصلی این است در هفته نهایی سال 
۹6 که بازارها به انتظار مشتری نشسته اند و بازار خودرو 
برخالف سال های گذشته اش با رکود دست و پنجه نرم 
می کند، آیا تصمیم نهایی دیوان اعالم می شود یا خیر. 
همچنین در هر اعالم یا عدم اعالم تصمیم نهایی دیوان 

بازار خودروهای وارداتی چگونه خواهد شد؟ 
 فرهاد احتشام زاد، نایب رئیس انجمن واردکنندگان 
خودرو در همین رابطه نی��ز می گوید: »الیحه کاهش 
تعرفه خودروهای هیبریدی که از سوی کمیسیون اصل 

۹۰ در حال بررسی است، به سال آینده موکول شد.«
 او ادام��ه می ده��د: »ای��ن کاهش تعرف��ه هم برای 
خودروهای هیبریدی و هم خودروهای بنزینی خواهد 

بود.«
 به گفته نایب رئیس انجم��ن وارد کنندگان خودرو، 
در حال حاضر تغییری در تصمیم دیوان عدالت اداری 
رخ نداده اس��ت. گرچه حکم اولیه دیوان عدالت اداری 
دولت را مکلف کرده که اجرای مصوبه اخیر خود مبنی 
بر افزایش تعرفه و محدودیت واردات خودرو را متوقف 
کند، اما هنوز وارد کنندگان و فعاالن بازار در بالتکلیفی 
به سر می برند و به طور قطع باید انتظار حکم نهایی را 

به سال ۹۷ موکول کرد. 
 

آخرین اخبار از افزایش قیمت 
کرایه تاکسی در سال 9۷

مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی شهر تهران گفت 
نرخ کرایه تاکس��ی در س��ال ۹۷ بر اس��اس مدل  و 
خطوط تاکس��ی اس��ت.   به گزارش پای��گاه خبری 
»عصرخ��ودرو«، علیرضا قنادان مدیرعامل س��ازمان 
تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه به تازگی الیحه 
پیش��نهادی افزایش کرایه تاکسی را به شورا ارسال 
کردیم، اظهار کرد: اگر تصویب ش��د به جزییات آن 
می پردازیم، در ح��ال حاضر هم این الیحه از طریق 

شهرداری به شورای شهر ارسال شده است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه مدل قیمت گ��ذاری برای نرخ 
کرایه تاکسی در س��ال ۹۷ عوض شده است، گفت: 
برای هم��ه کرایه ها یک درصد مش��خصی را اعمال 
نمی کنی��م چرا ک��ه نرخ گذاری بر اس��اس مدل ها و 

خطوط تاکسی قیمت گذاری می شود. 
مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هر تهران بیان 
کرد: مدلی طراحی کردیم که هزینه تاکس��یران در 
هر خط بر اساس مسافر و قیمت تمام شده و حداقل 

دستمزد و هزینه های نگهداری شده خودرو باشد. 
وی در پای��ان درباره افزایش کرایه تاکس��ی برای 
س��ال ۹۷ که قیمت بنزین هم افزای��ش پیدا نکرده 
اس��ت، گفت: نرخ کرایه تاکس��ی را مطاب��ق با تورم 
افزایش می دهیم چرا که تاکس��یرانان برخالف سایر 
مجموعه ها از س��ازمان تاکس��یرانی حق��وق دریافت 

نمی کنند و باید امرار معاش داشته باشند. 
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کسب و کارامـروز۸

معاون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری گفت که س��رمایه گذاری 
بخش خصوص��ی روی کس��ب و کاره��ای اس��تارت آپی و دانش بنی��ان 

موج��ب ش��کل گیری و رون��ق ش��یوه ای نو 
در توس��عه اقتصاد، کس��ب و کار و اشتغال 
فارغ التحصیالن جوان خواهد شد.  به گزارش 
پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، 
س��ورنا س��تاری، مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری در مراسم افتتاح پارک علم 
و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به 
سرمایه گذاری بخش خصوصی روی ایده های 
نوآورانه دانش��گاهیان به عنوان شیوه جدید 
توسعه اقتصاد، اش��تغال و کارآفرینی افزود: 
حضور بخش خصوص��ی در حوزه حمایت از 
کس��ب و کارهای استارت آپی و دانش بنیان، 
توس��عه و ش��کل گیری راه و روش جدیدی 

در اقتص��اد کش��ور را منجر ش��ده که ن��وآوری، مهم تری��ن دارایی آن 
به ش��مار می رود.  وی ب��ا تأکید بر اینکه س��رمایه گذاری دولتی برای 
مدیریت، توس��عه و پیشرفت کسب و کارها اثرگذار نخواهد بود، عنوان 

 ک��رد: حضور بخش خصوصی در این کس��ب و کارها موجب می ش��ود
کس��ب و کاره��ای دانش بنیان و اس��تارت آپی مبتنی بر نی��از و اقبال 
عموم��ی جامعه رون��ق بگیرد.  س��تاری، 
خالقیت و نوآوری دانش��گاه های برجسته 
کشور مانند صنعتی شریف را هموارکننده 
ش��کوفایی خالقیت دانشگاهیان دانست و 
گفت: دانش��گاه صنعتی ش��ریف به عنوان 
مدل جدی��د حمایت از کس��ب و کارهای 
دانش بنی��ان و فناور، با توس��عه پارک های 
علم و فناوری مدلی موفق پیاده سازی کرده 
است که می تواند الگوی دیگر دانشگاه های 
کش��ور قرار بگیرد.  معاون علمی و فناوری 
واحدها  فزاین��ده  رش��د  رئیس جمه��وی، 
و مراک��ز فن��اور اط��راف محیط دانش��گاه 
 صنعتی ش��ریف را نش��ان دهنده توس��عه

کس��ب و کارهای برآمده از دل دانش��گاه ها دانست و گفت: در محوطه 
پیرامونی دانش��گاه بیش از 3۲۰ ش��رکت فناور و دانش بنیان مس��تقر 
هستند که بیش از 6هزار نفر در این شرکت ها اشتغال مستقیم دارند. 

استاندار مرکزی گفت گسترش فعالیت های دانش بنیان در مسیر تحقق 
توس��عه پایدار ضروری بوده و در استان مرکزی نیز این مهم باید بیش از 
پیش مورد توجه قرار گیرد.  به گزارش مهر، سیدعلی آقازاده روز یکشنبه 

در نشست با مس��ئوالن پارک علم و فناوری 
استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: توسعه 
فعالیت های دانش بنیان در هر منطقه نش��ان 
از رش��د و پیش��رفت آن دارد و این مسئله به 
درآمدزایی و کارآفرینی کمک شایانی می کند. 
استاندار مرکزی افزود: باید بررسی شود که 
هر س��اله چه میزان محصوالت دانش بنیان از 
استان مرکزی به خارج از کشور صادر می شود 
و برای رش��د آن برنامه ریزی ص��ورت گیرد، 
خوشبختانه از نظر تولید علم وضعیت مطلوبی 
در مقایسه با اس��تان های کشور داریم و رتبه 

چهارم را به خود اختصاص داده ایم. 
آقازاده بیان کرد: مراکز علمی و دانشگاهی 

استان باید گسترش این موضوع را در دستور کار قرار دهند و در حقیقت 
باید به سمت تجاری سازی فناوری و ثروت آفرینی حرکت کنیم. 

وی خاطرنش��ان کرد: این مس��ئله عالوه بر آنک��ه در اقتصاد جامعه از 

اهمیت برخوردار اس��ت، مزیت های اجتماعی نیز دارد، زمانی که فرصتی 
برای ارائه نوآوری ها باش��د، قطعا مسئله مهاجرت مغزها و نخبگان تا حد 

زیادی کاهش می یابد. 
اس��تاندار مرک��زی تصری��ح ک��رد: طی 
س��ال های اخی��ر ش��اهد آن هس��تیم که 
ش��رکت های دانش بنیان در س��طح استان 
مرکزی به طرز چشمگیری افزایش یافته و 
به بیش از ۷۵ مورد رس��یده که این مسئله 

ثمرات بسیار به دنبال دارد. 
آقازاده بیان کرد: سال گذشته ۱۵ میلیارد 
ریال از محل اعتبارات س��فر رئیس جمهور 
برای توس��عه پارک علم و فناوری اس��تان 
مرکزی اختصاص یافت، اما کافی نبود و در 
بودجه سال۹۷ رقمی از محل اعتبارات ملی 

استانی برای آن در نظر گرفته خواهد شد. 
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی 
اضافه کرد: در حال حاضر میزان فعالیت های استارت آپ در استان ناچیز 
اس��ت، همچنین قوانین دس��ت و پاگیر و بوروکراس��ی اداری نیز برخی 

کارآفرینان و مبدعان را از پیگیری کار خود منصرف می کند. 

ستاری در افتتاح پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف: 

رشد کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپی مبتنی بر نقش آفرینی 
بخش خصوصی است

استاندار مرکزی: 

گسترش فعالیت های دانش بنیان در مسیر تحقق توسعه پایدار ضروری است

بس��یاری از کارآفرینان فکر می کنند هیچ کس به خوبی خود آنها از عهده 
مدیریت و اجرای پروسه های کسب وکار برنمی آید. آیا این باور در دنیای واقعی 

مصداق دارد؟ 
میلیون ها کارآفرین، کس��ب وکار خود را با یک رؤیای کامل و لیس��تی از 
اهداف ش��روع می کنند. آنها کس��ب وکاری را راه ان��دازی می کنند، تیمی را 
استخدام می کنند، به سودآوری می رسند و به عنوان مولتی میلیونر، بازنشسته 

می شوند. 
ازآنجاکه اغلب بنیان گذاران نس��بت به ایده خود بس��یار پرشور و مشتاق 
هس��تند، تصمیم می گیرند خودش��ان مدیریت اجرای��ی کار را هم به عهده 

بگیرند. 
اما مدیریت روزانه یک ش��رکت، وظیفه مدیرعامل است نه کارآفرین. حاال 
این سؤال مطرح می ش��ود که آیا کارآفرینان، لزوماً می توانند مدیران خوبی 

باشند؟ 
تفاوت ها

کارآفرین، مدیرعامل، تاجر و مدیر، چهار عنوان هستند که بسیاری از اوقات 
به جای هم به کار برده می شوند، درحالی که وظایف هرکدام با یکدیگر متفاوت 
اس��ت. یک کارآفرین کس��ب وکاری را از نقطه صفر ش��روع و خلق می کند، 

درحالی که یک مدیرعامل کسب وکاری را که راه اندازی شده اداره می کند. 
فعاالن کسب وکار می توانند هر نقشی را در شرکت به عهده بگیرند، گرچه 
این افراد بیش��تر به فکر استفاده از فرصت ها و کسب و سود هستند. عنوان 
مدی��ر نیز می تواند توصیف کننده هر فردی باش��د که نظ��ارت بر گروهی از 

کارمندان را به عهده دارد. 
کارآفرینان، مهارت های خود را روی ایده های جدید متمرکز می کنند، تالش 
می کنند س��رمایه گذاران را متقاعد کنند و با منابع محدود، زیرس��اخت های 
کسب وکار را پایه گذاری کنند ولی مهارت های مدیرعامل روی حفظ و رشد 

کسب وکار متمرکز می شود. 
ه��ر دو گروه وظیفه دارند عده ای را مدیریت کنند و در حفظ س��ودآوری 
بکوش��ند. به عالوه، هر دو وظیفه  دارند به مش��تریان خدم��ت کنند. اما این 
فاکتوره��ا، تفاوت های مهم بی��ن مجموعه مهارت ه��ا و آموزش های آنان را 

پوشش نمی دهد. 
حاال س��ؤال دیگری پیش می آید. این تفاوت ها چگون��ه روی کارآفرین و 
مدیرعامل، به عنوان افرادی که کسب وکار را هدایت می کنند، تأثیر می گذارد؟ 

نکات مثبت
بیاید نگاهی به پروفایل کارآفرینان مدیرعامل داشته باشیم: 

مثال های زیادی از کارآفرینانی وجود دارد که در سمت مدیرعامل نیز موفق 
عمل کرده اند. در بازار امروز شاهدیم که بسیاری از شرکت های موفق، توسط 
مدیرعامالنی هدایت می ش��وند که خودشان کس��ب وکار مذکور را راه اندازی 

کرده اند. 
به عنوان مثال آمازون را در نظر بگیرید. جف بزوس در سن 3۰ سالگی این 
ش��رکت را در گاراژ خانه اش تأس��یس کرد. امروز همین مرد ساالنه 6۱.۰۹ 

میلیارد دالر درآمدزایی دارد و ۹۷ هزار کارمند را مدیریت می کند. 
مثال دیگر، لری الیس��ون که دانشکده خود را رها کرد و شرکت اوراکل را 
بدون تجربه قابل توجهی تأس��یس کرد. او سال ۲۰۱۴ از سمت مدیرعاملی 
کناره گرفت. بنابراین کارآفرینان می توانند مدیرعامالن خوبی باشند. این طور 

نیست؟ به عالوه: 
- کارآفرینان کسب وکار خود را به طور دقیق و بهتر از هرکسی می شناسند. 
ویل اس��کراتر، بنیان گ��ذار و مدیرعامل Startups. co معتقد اس��ت یک 
استارت آپ، حداقل پس از چهار سال به یک کسب وکار واقعی تبدیل می شود 

و دست کم به هفت سال دیگر نیاز دارد تا به موفقیت های باثبات برسد. 

بنابراین مدیرعاملی که پس از تأسیس استارت آپ به آن می پیوندد، درواقع 
تاریخچه دقیق شرکتی را که کارآفرین به خوبی می شناسد، از دست می دهد. 
به همین دلیل آنها باید س��عی کنند همه چیز را از ابتدا در مورد شرکت یاد 
بگیرند، گرچه درنهایت به همه جزییاتی که احتماالً در توسعه آینده شرکت 

تأثیرگذار خواهند بود، دسترسی ندارند. 
- کارآفرینان افرادی هس��تند که درهرصورت، در بلندمدت با یک شرکت 
همراهند. بن هاروویتز از شرکت آندیسن هاروویتز معتقد است کارآفرینانی 
که مدیرعامل نیز هس��تند، ازآنجاک��ه تعهد بلندمدتی به کسب وکارش��ان 
احساس می کنند، موفق تر از مدیرعامالنی هستند که با یک قرارداد به شرکت 

می پیوندند. 
از طرف دیگر مدیران می خواهند کسب وکاری را با موفقیت هدایت کنند. 
بنابراین اگر با پیشنهاد بهتری مواجه شوند، ممکن است ترجیح بدهند شرکت 
قبلی خود را ترک و از فرصت پیش رو استفاده کنند. کارآفرینان مدیرعامل، 
صرفاً به فکر هدایت یک ش��رکت نیس��تند. آنها می خواهند کسب وکار خود 
را از طوفان ها گذر دهند و این واقعیت باعث می ش��ود نس��بت به کارش��ان 

متعهدتر باشند. 
نکات منفی

اما نقاط ضعف کارآفرینان در نقش مدیر چیست؟ 
- کارآفرین��ان غالب��اً آموزش های الزم را در این زمین��ه دریافت نکرده اند. 
مدیران اجرایی معموالً مدرک آکادمیک کس��ب وکار را در پرونده خود دارند 
و از سال ها تجربه رهبری و مدیریت بهره می برند. کارآفرینان در عمل، ایده 
خوب خود را راه اندازی می کنند و تأثیرات آن را برای س��رمایه گذاران ش��رح 

می دهند، تا بتوانند بودجه الزم را به دست آورند. 
با این  حال گرچه اس��تثنائاتی وج��ود دارد، اما کارآفرینان به اندازه مدیران 
حرفه ای، ماهر، متمرکز و کارآزموده نیستند. به همین دلیل در مقام رهبری 

کسب وکار، نسبت به مدیران اجرایی در سطح پایین تری قرار می گیرند. 
- کارآفرینان با چالش ها و تصمیم گیری های دش��وار س��روکار دارند. آنها 
در مورد ایده خود ش��ور و اش��تیاق زیادی دارند، اما همین موضوع می تواند 
پیامدهای منفی داش��ته باشد. به عبارتی، اگر آنها بیش ازحد روی چشم انداز 
اصلی و تیم اول خود اصرار داشته باشند، در برابر تغییرات مقاومت خواهند 

کرد. 
آنها همچنین باید گزینه های س��ختی را انتخاب کنند. هنگامی که بحث 
ضرورت های اجتناب ناپذیر پیش می آید، ممکن اس��ت نتوانند راه درست را 

برگزینند. 
کارآفرینان��ی که در نق��ش مدیرعامل نیز موفق بوده اند، به نوعی اس��تثنا 
محس��وب می ش��وند نه روند. نوام واسرمن، نویس��نده  کتاب »معضالت یک 
بنیان گذار« می گوید: ۵۰درصد از کارآفرینانی که مدیریت استارت آپ خود را 
به عهده می گیرند، پس از سه سال این حرفه را کنار می گذارند. سال چهارم، 
 تنه��ا ۴۰ درصد از ای��ن کارآفرینان هنوز فعال هس��تند و درنهایت کمتر از
۲۵ درصد از کارآفرینان موفق می شوند تا انتها شرکت خود را مدیریت کنند. 
همه نکاتی که ش��رح داده شد، به این معنی نیست که کارآفرینان نسبت به 
مدیرعامالن حرفه ای عملکرد ضعیف تری دارند. اما همانطور که واسرمن می نویسد 
آنها می توانند رهبری کسب وکار را به فردی که در این زمینه مجرب تر است واگذار 

کنند، یا با ریسک یک شکست کامل، به حرکت شان ادامه دهند. 
نکته آخر اینکه، کارآفرینان لزوماً مدیرعامالن خوبی نخواهند بود. فقط به 
ای��ن دلیل که آنها ایده خوب و خالقانه ای را به مرحله تأس��یس و راه اندازی 
رس��انده اند، به این معنی نیست که از دانش، مهارت، تجربه و حتی ذهنیت 

اداره کسب وکار برخوردار باشند. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

ایالن ماسک در ماه های گذشته از تالش برای توسعه راکتی به نام BFR یا »راکت فالکون بزرگ« خبر داده بود 
که می تواند مسافران را با سرعتی سرسام آور از نقطه ای به نقطه دیگر روی کره زمین جابه جا کند، برای مثال به 

لطف این راکت سفر از شانگهای به نیویورک تنها 30 دقیقه طول خواهد کشید.  به گزارش دیجیاتو، BFR ترکیبی 
از یک موشک چند بار مصرف و سفینه فضایی است که مثل فالکون 9 قابلیت استفاده مجدد دارد و عالوه بر حمل 

و نقل مسافر در زمین، امکان اجرای ماموریت های بین سیاره ای را نیز خواهد داشت.  مدیرعامل اسپس اکس روز 
گذشته و طی فستیوال SXSW تأکید کرد که این راکت از سال آتی میالدی آمادگی اجرای پروازهای کوتاه مدت 
آزمایشی را خواهد داشت:  ما در حال توسعه نخستین فضاپیمای بین سیاره ای هستیم و احتماال در شش ماه اول 

سال 2019 پروازهای کوتاه مدت آزمایشی را شروع خواهیم می کرد.  البته وی برای افزایش هیجان ماجرا تالش 
کرد هدف خود از توسعه این فضاپیما را به نحوی نجات بشریت نشان دهد: در صورت وقوع یک جنگ جهانی یا 

فاجعه ای دیگر باید مطمئن شویم که افرادی برای حفظ  نژاد انسان به ماه یا مریخ کوچ کنند. در چنین شرایطی در 
مریخ به اقالم مختلف از آهن گرفته تا پیتزا نیاز خواهیم داشت. 

به گفته ماسک، بوستر این سیستم ترکیبی از 3۷ موتور است که 31 دستگاه از آنها روی راکت و شش دستگاه 
نیز روی فضاپیما قرار داشته و قدرتی دو برابر راکت ساترن 5 را تولید خواهند کرد. 

این راکت به لطف پیشرانه بسیار قدرتمند توانایی حمل 150 تن بار را دارد که پنج برابر ظرفیت فالکون هوی 
است. اگرچه هدف نهایی اسپیس اکس سفر به مریخ است اما BFR امکان تأمین اقالم مورد نیاز ایستگاه فضایی و 

انتقال فضانوردان به کره ماه را نیز خواهد داشت. 
سفرهای بین سیاره ای حتی برای ناسا هم بلندپروازانه است و ارتفاع 106متری BFR که تقریبًا دو برابر فالکون 

هوی است فرآیند توسعه و آزمایش آن را دشواتر می سازد. عالوه بر این با توجه به سابقه نه چندان درخشان 
ماسک در برآورد خوش بینانه جدول زمانی پرتاب فالکون هوی و تأخیرهای مکرر در آن، ممکن است پرتاب های 

آزمایشی BFR به تاریخ دیگری موکول شوند. 
 

آیا کارآفرینان خوب  لزوماً مدیران عامل خوبی خواهند بود؟ 

ایالن ماسک از آزمایش BFR در سال آتی خبر می دهد

راکتی دو برابر فالکون هوی

نگــــاه

از مجموع ۱۱۷ اس��تارت آپ و کس��ب وکار نوپای حوزه فن��اوری اطالعات در هفتمین 
جش��نواره ملی فاوا، چهار استارت آپ برگزیده ش��دند.  به گزارش مهر، عطا خلیقی عضو 
کارگروه استارت آپ ها و دستگاه برتر دولت الکترونیک هفتمین جشنواره فاوا )جشنواره ملی 
فناوری اطالعات و ارتباطات( با بیان اینکه برای بررسی استارت آپ های شرکت کننده پنج 
شاخص اصلی مد نظر قرار داشت، گفت: سه شاخص ۲۵ امتیازی بود و دو شاخص تجربه 
کاربری ۱۰ و وضعیت رقابتی مشابه ۱۵ امتیاز داشت که در مجموع ۱۰۰امتیاز برای ارزیابی 
این کسب و کارها در نظر گرفته شد.  مسئول بررسی استارت آپ ها در هفتمین جشنواره 
فاوا گفت: استارت آپ های شرکت کننده در جشنواره امسال در پنج شاخص، مدل تجاری، 
مقیاس پذیری و قابلیت گسترش پذیری استارت آپ، نوآوری در ایده یا بومی سازی، تجربه 

کاربری و وضعیت رقابتی یا نداشتن مشابه داخلی مورد بررسی قرار گرفتند. 

4 استارت آپ در هفتمین جشنواره 
فاوا برگزیده شدند

سه شنبه
22 اسفند 1396

شماره 1025
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ش��هردار تهران گفت: معتقدیم توس��عه اصولی ش��هر تهران و کاهش 
مش��کالت این کالنشهر متکی به اس��تارت آپ ها و صاحبان اندیشه های 
جوان و فعال آنهاس��ت.  محمدعلی نجفی، شهردار تهران در گفت وگو با 

خبرنگار مهر با اشاره به شهر هوشمند گفت: 
نگاه ما نسبت به استارت آپ ها هم مثبت است 
و هم حمایتی و آنها را مقدمه الزم برای تحقق 

شهر هوشمند می دانیم. 
وی تأکی��د کرد: هر چقدر ه��م بتوانیم به 
حضور و رشد اس��تارت آپ ها کمک می کنیم 
زیرا معتقدیم توس��عه شهر تهران باید متکی 

به این استارت آپ ها باشد. 
ش��هردار ته��ران ب��ا اش��اره ب��ه نیازهای 
کالنش��هر تهران گفت: ضروری است از همه 
اس��تارت آپ ها به وی��ژه آنهایی ک��ه در زمینه 
زیس��ت محیطی، ترافیک و آنها که می توانند 
در دیگر چالش های ش��هر تهران ورود کنند 

حمایت ش��ود.  نجفی تأکید کرد: حیات بش��ری از ص��در تاریخ تا امروز 
همواره در حال تغییر و تحول اس��ت و انس��ان همیش��ه خودش را با این 
تغییرات هماهنگ کرده اس��ت.  وی با بیان اینکه در سال های اخیر این 

تحوالت آنقدر وسیع و سریع بوده که زندگی انسان را به شدت تحت تأثیر 
قرار داده اس��ت، افزود: هیچ گاه تغییرات با این شتاب نبوده است و ما اگر 
قرار باش��د همان نگاه سنتی را داشته باشیم مطمئنا با چالش های مدرن 

نمی توانیم مقابله کنیم. 
ش��هردار تهران با تأکید ب��ر اینکه امروزه 
شهر هوشمند به عنوان راه حلی طالیی برای 
برون رفت از مشکالت و چالش های مدیریت 
شهری مطرح اس��ت، گفت: البته این مهم 
باید به صورت بومی و متناسب با اکوسیستم 
منطقه ای ایجاد ش��ود و یکی از نیازهای آن 

استارت آپ های بومی است. 
نجفی در خاتمه و در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه بزرگ ترین جش��نواره اس��تخدامی 
کشور ۲۴ و ۲۵اس��فندماه با جذب ۲۰هزار 
نفر در الوپیک برگزار می ش��ود، گفت: شهر 
هوش��مند می تواند پیامدهای طالیی برای 
شهروندان، نظام شهری، نظام حکومتی در یک کشور داشته باشد و تالش 
ما حرکت در این مس��یر است. استارت آپ ها ظرفیت های باالیی دارند که 

نمی توان به راحتی از کنار آنها گذشت. 

رئیس س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور گفت با دستاوردهای 
انق��الب صنعتی مب��ارزه نکنید بلکه خودت��ان را همراه ک��رده و یا اصالح 
کنید.  به گزارش ایسنا، محمدعلی افشانی در سی و سومین مجمع ساالنه 

اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کشور با بیان 
اینکه انقالب صنعتی تحلیل اس��ت و مقابله با 
آن بی فای��ده بوده و هر دس��تاوردی دارد مورد 
پذیرش بش��ر اس��ت، اظهار کرد: دیگر اتحادیه 
تاکسیرانی نمی تواند با استارت آپ های موجود 
در حوزه های حمل و نقل مقابله کند؛ زیرا آنها 
جزو دستاوردهای انقالب های صنعتی هستند 
و چه بخواهیم و نخواهیم تحمیل خواهند شد.  
وی ادام��ه داد: باید خود را آماده کنیم تا از این 
دس��تاوردهای جدید اس��تفاده کنیم و اگر در 
برابر آن مقاومت کنیم شکست قطعی است. به 
عبارت دیگر امکان ندارد با دستاوردهای انقالب 
صنعتی مقابله کرد.   افش��انی با اشاره به اینکه 

باید خودتان را به روز کنید زیرا سرعت تغییرات زیاد است، گفت: دستاوردهای 
انقالب صنعتی به گونه ای نیست که مانع از نفوذ  آنها شد زیرا این دستاوردها 
افزایش س��رعت، کاهش هزینه و افزایش رفاه را به همراه دارد و بش��ر نیز 

این موارد را می خواهد اما آسایش را به دلیل اشتباه سودجویانه کسانی که 
منافع خودش��ان را به منافع جمع ترجی��ح می دهند، خراب می کنند.  وی 
تصریح کرد: در شهر تهران قیمت نقل وانتقاالت با حضور سامانه های آنالین 
تاکس��یرانی نصف ش��ده ضمن اینکه سرعت 
نیز باال رفته است، بنابراین چطور می توان به 
مصرف کننده گفت از آنها استفاده نکنند، باید 
گفت با دستاوردهای انقالب صنعتی مبارزه و 
مقابله نکنید بلکه با آن همراه شوید.  رئیس 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در 
ادام��ه اظهار کرد: طبقات ضعی��ف جامعه از 
حمل و نقل عمومی استفاده کرده و در کنار 
آنها نیز افراد فرهیخت��ه ای که منافع مردم و 
سالمتی آنان برای شان اهمیت دارد از وسایل 
حم��ل و نقل عمومی اس��تفاده می کنند. در 
حقیقت نوس��ازی ناوگان به معنای توس��عه 
عدالت اجتماعی اس��ت که این امر با امکانات 
مناس��ب و نو و با س��رعت بهتر و آالیندگی کمتر میسر می شود. همچنین 
نوسازی ناوگان حمل و نقل به بهبود زیست شهری کمک خواهد کرد؛ زیرا 

ما هوا نداریم که مصرف کنیم و باید این اقدام را انجام دهیم. 

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تأکید کردنجفی:  معتقدیم توسعه شهر تهران متکی به استارت آپ هاست

تاکسیرانی نمی تواند با استارت آپ ها مقابله کند

هیات نمایندگان اتاق ایران در نشس��ت اس��فندماه خود در س��ال ۹6، 
ی��ک بیانیه ۹ بن��دی در مورد محیط کس��ب وکار و ارائه راهکار منتش��ر 
کردند. فعاالن اقتصادی بهبود محیط کس��ب وکار را نیازمند برنامه ریزی 
و سیاس��ت گذاری و نیز وجود فرآیندی مس��تمر برای پایش و س��نجش 
وضعیت محیط کس��ب وکار در کشور دانسته و بنابراین ضمن درخواست 
رفع موانع موجود در محیط کس��ب وکار، برخی اصالحات اساس��ی را به 
عنوان مطالبات بخش  خصوصی مطرح و بر جدیت و س��رعت در اجرای 
آنها تأکید کرده اند. از آن سو،  »اشتغال مولد« به عنوان یکی از مهم ترین و 
حیاتی ترین موضوعات اقتصادی نیز روز گذشته از سوی بخش  خصوصی، 
مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. از نگاه رئیس پارلمان بخش  خصوصی، 
با اقدامات اورژانس��ی نمی توان اشتغال مولد ایجاد کرد و از شرایط فعلی 
خارج ش��د، بلکه برنامه های توسعه کشور باید از روستاها کلید بخورد. بنا 
به اظهارات غالمحسین شافعی، توسعه اقتصادی و صنعتی باید بر مبنای 
حمایت از راه حل های منطقه ای و محلی انجام شود. از این رو، رشد اقتصاد 
مولد در گرو اصالحات اساسی اقتصادی در بازارهای مالی، تجاری و نیروی 
کار اس��ت. بر همین اساس، اتاق ایران در راستای ایجاد اشتغال روستایی 

نیز هشت توصیه  سیاستی را پیشنهاد دادند. 
توصیه های سیاستی اشتغال

رئیس اتاق ایران در نشست اسفندماه اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران 
به چالش های موجود اقتصادی در حوزه کسب وکار پرداخت. 

غالمحسین شافعی گفت: هم اکنون ایجاد اشتغال و به خصوص اشتغال 
مول��د را می ت��وان به عنوان مهم تری��ن و حیاتی ترین موض��وع اقتصادی، 

سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور عنوان کرد. 
از س��وی دیگر افزایش اشتغال مولد در بخش  خصوصی واقعی می تواند 
منشاء اثرات مثبتی مانند کاهش فشارهای سنگین بودجه ای دولت، افزایش 
درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری های اجتماعی، برطرف 
ش��دن بسیاری از معضالت اجتماعی و فرهنگی و ارتقای رضایت عمومی 
را فراهم کند.  به گفته رئیس پارلمان بخش  خصوصی،  سیاست گذاری ها، 
برنامه ها و روند رشد اقتصادی کشور باید مبتنی بر ایجاد مشاغل مفید و 
مولد باشد و با اقدامات اورژانسی نمی توان اشتغال مولد ایجاد کرد. شافعی 
 افزود: دولت بودجه قابل توجهی برای اش��تغال روستایی اختصاص داده و 
نگرانیم که این منابع به سمت توزیع پول حرکت کند. امیدواریم در اجرای 

برنامه های تدوین شده بتوان به اشتغال پایدار روستایی کمک کرد. 
رئیس اتاق ایران با اش��اره به توصیه های سیاس��تی ات��اق ایران درباره 
اش��تغال روستایی اظهار کرد: با پش��تیبانی از اشتغال بخش کشاورزی و 
بازسازی و نوسازی آن از طریق ارتقای بهره وری و بهینه سازی مصرف آب، 
به خصوص باتوجه به کم بارشی و ادامه رویه خشکسالی، از هم اکنون باید 
چاره اندیشی کرد و نباید با آنکه پیش بینی هایی در این زمینه کاماًل محرز 
اس��ت، بی تفاوت ماند تا وقتی که فاجعه اتفاق بیفتد به فکر چاره اندیشی 

افتاد. 
شافعی گفت: آمارها نشان می دهد بیش از آنکه مسئله کمبود آب مطرح 
باش��د، میزان بهره وری آن قابل طرح اس��ت. زمین های تجهیز شده برای 
زراعت آبی در ایران ۹میلیون و 6۰۰ هزار هکتار و میزان صادرات کشاورزی 
آن 6.۴ میلیارد دالر اس��ت. این زمین ها به ترتیب در ترکیه، کره جنوبی و 
مالزی معادل ۵میلیون و ۲۱۵ هکتار، ۷۵3 هزار هکتار و 3۸۰هزار هکتار 
است؛ درحالی که میزان صادرات محصوالت کشاورزی ترکیه ۱6.6میلیارد 

دالر، کره جنوبی ۱۱.۲میلیارد دالر و مالزی ۲۵.۵میلیارددالر است. 
او افزود: برنامه های توس��عه کشور باید از روستا آغاز شود. پشتیبانی از 
اشتغال بخش کش��اورزی، رونق اقتصاد روس��تایی، کند کردن مهاجرت 

از روس��تاها و جلوگیری از افزایش حاشیه نشینی شهرها فراتر از موضوع 
اقتصادی بوده و باید اولویت دولت باش��د.  رئیس اتاق ایران تصریح کرد: 
رشد بخش ساختمان با بازسازی و نوسازی مناطق مرکزی شهری از طریق 
ساخت واحدهای اقتصادی کوچک و ارزان قیمت توسط بخش  خصوصی 
و با حمایت مالی دولت مورد توجه اس��ت. این اقدام ضمن خروج از رکود 
بخش س��اختمان و صنایع مربوطه، نوسازی بافت شهری را به همراه دارد.  
ش��افعی در محور بعدی س��خنانش به پنج مولفه خ��روج از رکود بخش  
خصوصی واقعی و صنایع کوچک و متوس��ط و ایجاد اشتغال تولید اشاره 
کرد. به گفته او،  »ایجاد صندوق های دولتی مش��ترک با بخش  خصوصی 
با نرخ های بهره رقابتی«،  »رقابتی سازی هزینه های مواد اولیه با تأمین به 
بهای جهانی«،  »متوازن سازی حلقه  زنجیره های عرضه صنعتی کشور«،  
»معافیت های مالیاتی صنایع کوچک و متوس��ط جهت ایجاد اش��تغال«،  
»تنظیم بازار کار و تش��ویق اشتغال زایی از طریق تعیین حداقل حقوق« 

ازجمله موضوعاتی است که می تواند به خروج از رکود کمک کند. 
رئیس اتاق ایران گفت: کلیه مشوق ها و کمک ها برمبنای شاخص های 
تأثیر میزان اش��تغال، ایج��اد ارزش  افزوده، نق��ش در زنجیره های عرضه 
اقتصادی، توان صادراتی و موارد مش��ابه باید تنظیم شود. برقراری عدالت 
مالیاتی، اخذ مالیات از بخش های سودآور غیررسمی و غیرشفاف اقتصاد، 
حذف معافیت های مالیاتی از نهادها و س��ازمان ها و کشف منابع درآمدی 
جدید مانند عایدی سرمایه  یا سود سپرده های بانکی ازجمله موارد مورد 
توجه است.  ش��افعی همچنین »بهبود فضای کسب و کار«،  »بازسازی و 
نوسازی بخش بازرگانی داخلی« و »گسترش حمل و نقل ریلی و بازسازی 
حمل و نقل جاده ای« را از جمله ش��اخص های اثرگذار در توس��عه اقتصاد 

کشور برشمرد. 
مدل مبارزه با فساد در ایران

در محور دوم این نشس��ت ی��ک عضو هیأت نماین��دگان اتاق ایران 
درب��اره گزارش اخی��ر بانک جهانی درباره فس��اد گف��ت: بانک جهانی 
فس��اد را به منزله تهدید و چالش��ی بزرگ نس��بت ب��ه دو هدف پایان 
بخش��یدن به فقر مفرط در س��ال ۲۰3۰ و ارتقای س��طح زندگی برای 
۴۰درصد فقیرترین مردم کش��ورهای در حال توس��عه می داند.  حسن 
عابدی جعف��ری با اش��اره ب��ه موضوع فس��اد در ایران اف��زود: مبارزه با 
فس��اد در ای��ران به دو مقطع قبل از س��ال ۱3۸۰ و پس از این س��ال 
تقسیم می ش��ود. سال ۱3۸۰ شاهد صدور فرمان ۸ماده ای مقام معظم 
رهبری برای مبارزه با فس��اد خطاب به س��ران س��ه ق��وه بودیم که از 
هم��ان زمان به بعد ایران مورد س��نجش س��ازمان های بین المللی قرار 
گرف��ت. به گفته او، از س��ال ۱3۸۰ به بعد دو س��یر متمای��ز مبارزه با 
فس��اد در ای��ران مش��اهده می ش��ود؛ از س��ال های ۲۰۰۹ - ۲۰۰3 و 
 ۲۰۱۷ - ۲۰۰۹ که حاصل این س��نجش ها نش��ان می دهد، طی دوره

هفت س��اله اول، نمره ایران در مبارزه با فس��اد از 3۰ به نمره ۱۸ تنزل 
پیدا کرده است؛ یعنی ۱۲ نمره سقوط با میانگین ساالنه ۱.6 نمره. اما 
در دوره هشت ساله دوم، نمره ایران در مبارزه با فساد از۱۸ به نمره 3۰ 
ارتقا پیدا کرده، یعنی موفق ش��ده که ۱۲ نمره سقوط دوره هفت ساله 
اول را جبران کند. میانگین رشد این دوره ۱.۵ نمره در سال بوده است. 
عابدی جعفری با اشاره به ورود بخش  خصوصی در زمینه فساد نیز اظهار 
کرد: زمان مدیدی نیست که بخش خصوصی فعالیت های خود را در حوزه 
مبارزه با فس��اد رس��ماً و به صورت داوطلبانه آغاز ک��رده و در چهار حوزه 
فعالیت خود همچون بنگاه های خصوصی زیرمجموعه اتاق، ارتقای سالمت 
خ��ود اتاق، محیط ملی و تعامل با حاکمیت و جامعه و س��طح بین الملل 

توسعه داده است. 

انتشار بیانیه 9  بندی در مورد محیط کسب وکار از سوی اتاق ایران

ایالن ماسک از آزمایش BFR در سال آتی خبر می دهد

راکتی دو برابر فالکون هوی

یادداشـت

مع��اون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مورد حمایت دولت از زنان 
سرپرست خانوار گفت: قبل از اعطای تسهیالت و امکانات مالی باید توانمندی 

الزم در زنان برای مدیریت بنگاه ها و کارآفرینی ایجاد شود. 
به گزارش ایس��نا، معصوم��ه ابتکار با بیان اینکه دولت به طور مش��خص در 
جهت توانمندس��ازی زنان سرپرس��ت خانوار بس��یار تالش می کند، گفت: به 
همین منظور س��تادی تشکیل شده و تمام دستگاه های دولتی مرتبط در آن 

عضو هستند. 
مع��اون رئیس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده درخص��وص اعطای دو وام 
اش��تغال پایدار و فراگیر برای اشتغال بانوان افزود: سعی کردیم سهم زنان در 

این زمینه پررنگ تر دیده شود. 

ابتکار تأکید کرد

اعطای وام اشتغال پایدار و فراگیر به زنان
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۹ سؤالی که در ادامه به آنها می پردازیم 
مربوط به زیربنا و اس��اس خلق داس��تان 
حقیقی برای برند اس��ت. این سؤاالت به 
شما کمک می کند که ویژگی های اصلی 
داس��تان برند، مخالفان آن و ویژگی های 

معرف آن را روشن و مشخص کنید. 
11- افسانه مبدا و سرچشمه برند

برن��د ش��ما از کجا سرچش��مه گرفته 
اس��ت؟ و معانی صریح یا ضمنی مرتبط 
با این منش��أ که می توانی��د برای افزایش 
جاذبه برندتان استفاده کنید، چیستند؟ 

12- داستان خلق برند خود را 
بسازید 

آی��ا نح��وه ایج��اد برند ش��ما از منظر 
تخص��ص و توج��ه ک��ه منجر ب��ه ظهور 
برندتان ش��ده، ی��ا عناص��ر و اجزایی که 
در خلق برند مورد اس��تفاده قرار گرفته، 

داستانی جذاب دارد؟ 
13- کارکرد محصوالت برندتان را به 

صورت داستانی تخیلی درآورید 
آیا تمرکز بر چگونگی کارکرد محصول 
و نحوه  منفعت رس��انی آن می تواند منجر 

به ترفیع برندتان شود؟ 
14- تجلیل از عناصر سازنده برند 

جهت خلق داستان برند
آیا در اجزا و عناصر سازنده محصوالت 
و برند شما تمایز حائز اهمیتی وجود دارد 
که با تمرکز بر آن بتوان داس��تانی جذاب 

برای برند خلق کرد؟ 
15- ویژگی  هایی راکه معرف برندتان 

است شناسایی کنید 
کدام ویژگی ها یا شخصیت برند شما از نظر 
مش��تریان متمایزتر و جذاب  تر است؟ و برند 
شما در مورد کدام یک از آنها می تواند ادعایی 

راسخ داشته باشد یا بر آن تمرکز کند؟ 
16- به سیستم های برندتان معنا 

ببخشید 
اگ��ر برندتان دارای ضعف��ی حقیقی و 

ادراک ش��ده است که به عنوان مانعی در 
مقاب��ل مصرف عمل می کن��د، فکر کنید 
چه معنایی می توانید به آن ببخش��ید که 
ورق برگش��ته و آن ضعف به عنوان نقطه  
ق��وت و مزیتی برای محص��ول و برندتان 

شناخته شود؟ 
1۷- در جایگاه سازی برند حس 

کمیاب و منحصر به فرد بودن را برای 
برندتان ایجاد کنید 

ببینید آی��ا کمیاب و منحص��ر به فرد 
ب��ودن در هر جنب��ه ای از داس��تان برند 
می تواند منجر به ترفی��ع جاذبه برندتان 
شود؟ یک ویژگی منحصر به فرد را ایجاد 

و دنبال کنید. 
1۸- آزمون میزان آسیب پذیری 

برند را انجام دهید 
 آی��ا ب��ه واس��طه نمای��ش چگونگ��ی 
عکس العمل محصول ش��ما در ش��رایط 
چال��ش زا یا مورد اس��تفاده ق��رار گرفتن 
محص��ول توس��ط آنهایی که بیش��تر به 
آن وابس��ته اند، می توانید ارزش��ی را که 
محصول برای مشتریان روزانه شما فراهم 

می کند، نشان دهید؟ 
19- اجازه دهید متخصصان داستان 

برندتان را بازگو کنند 
به یادماندنی تری��ن(  )ی��ا  معتبرتری��ن 
متخصصی ک��ه می توانی��د از او برای به 
اش��تراک گذاری داستان برندتان استفاده 

کنید، چه کسی است؟ 
ارتباط بین برند و مشتریان تان را 

تعریف کنید 
۷ س��ؤال آخر بر نوع ارزشی که برند به 
مشتریان پیش��نهاد می دهد و نقشی که 
در زندگی آنها ایفا می کند، متمرکز است. 
آیا برند به واس��طه ارائه مزایای قدرتمند 
و متمایز ی��ا تجربه ارضای نیاز مربوط به 
مش��تریان، با آنها ارتباط برقرار می کند، 
یا این ارتباط بس��یار عمیق تر و در سطح 

پرمعناتری صورت می گیرد؟ این سؤاالت 
ه��م در جایگاه یابی برند به ش��ما کمک 
می کن��د و هم داس��تان برندتان را کامل 
می کند و همچنین دید ش��فافی از نحوه  

ی ارتباط با مشتریان ارائه می کند. 
20- در جایگاه سازی برند مزایای 

برند خود را شاخص کنید 
برند شما از چه طریقی نیازهای مربوط 
به مشتریان را پاس��خ می دهد؟ از طریق 
فراهم آوری مزایایی ک��ه در حوزه کاری 
ش��ما جدید است؟ به وسیله ایجاد سطح 
جدی��دی از مناف��ع، یا به واس��طه ایجاد 

ترکیب جدیدی از منافع؟ 
21- تحریک احساسات مشتریان 

نسبت به برند
 خواص حس��ی برند ش��ما چیس��ت و 
چگونه بر نوع ادراک مردم، احساسی که 
در م��ورد آن دارند و تعامل��ی که با برند 

شما برقرار می کنند، اثر می گذارد؟ 
22- در بیان داستان برند پاداش 

استفاده از برندتان را دراماتیک کنید 
 چه نیازها و خواس��ته هایی، مشتریان 
را به انتخاب برند ش��ما تحریک می کند 
و برند شما چگونه به مشتریان در بهبود 
بخشیدن به زندگی شان کمک می کند؟ 

23- تشریفاتی مختص برندتان 
ایجاد کنید 

ک��ه  دارد  وج��ود  ام��کان  ای��ن  آی��ا 
مجموع��ه ای از رفتاره��ای تش��ریفاتی با 
میزان مصرف برند ش��ما مرتبط باشد که 
به آن معنای وس��یع تری ببخشد یا منجر 
به دگرگونی احساسی و عاطفی نسبت به 

مشتریان تان شود؟ 
24- با ارزش های اشتراکی برند 

ارتباط برقرار کنید 
کدام��ی ک از ارزش ه��ای اصل��ی ک��ه 
محرک اعمال و رفتارهای برندتان اس��ت، 
می تواند بیشتر با ارزش اصلی که هدایتگر 

مشتریان تان است هماهنگ و همسو شود؟ 
ای��ن دو جنبه از ارزش ه��ای کلیدی خود 
را بازبین��ی کنید، چه داس��تان و محدوده 

موقعیتی برای برندتان نمایان می شود؟ 
25- اهداف برندتان را مشخص و پر 

رنگ کنید 
برندت��ان  وج��ود  دلی��ل  اصلی تری��ن 
چیست؟ چگونه هدف ش��ما با نیاز ارضا 
نش��ده مش��تری یا چیز ب��ا اهمیتی که 
مربوط به مشتریان  تان است، گره خورده 

و مرتبط شده است؟ 
26- الگوی اولیه برندتان را 

شناسایی کنید 
انگیزه ها و تمایالت اصلی که مشتریان 
ش��ما به طور کل��ی )با اس��تفاده از طبقه  
محصوالتی که برند شما نیز در آن فعال 
اس��ت(، به دنب��ال ارضای آن هس��تند، 
چیس��ت و چ��ه الگویی ب��ه بهترین نحو 
مطاب��ق ب��ا این تمای��الت اس��ت؟ کدام 
ویژگی  ه��ا ای��ن الگوی خ��اص را تعریف 
می کنند و تمام آنها چگونه داستان برند 

شما را هدایت می کنند؟ 
در دنی��ای ام��روز یک��ی از الزامات باقی 
مان��دن در ه��ر صنعت��ی آن اس��ت ک��ه 
زیرساخت های کس��ب وکار خود را درست 
بنا کنیم تا در شرایط مختلف بتوانیم خود 
را منطبق با چالش ها و تغییرات جلو ببریم 
و حتی پیش��رفت کنیم. برند، جایگاه  یابی 
برن��د و داس��تان برند مواردی ان��د که اگر 
درس��ت و بادقت تعیین و معرفی ش��وند، 
می توانن��د در ادام��ه مس��یر و در انتخاب 
استراتژی ها بازاریابان را هدایت کنند و عدم 
تعریف درست آنها باعث می شود عملکرد 
شرکت چندان بر طبق اصول نباشد و با هر 
تغییر و چالشی دچار لغزش شود، بنابراین 
برندسازی خود را جدی بگیرید و در صورت 
لزوم با متخصصان در این مورد مش��ورت 
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2۶ سؤال کلیدی جایگاه یابی برند و خلق داستان برند )2(
10 عنصر اصلی توسعه هویت برند 

کدامند؟ 
هویت برند چیست؟ بیشتر مردم لوگو )آرم تجاری( 
را به عنوان تنها جزء هویت برند می شناسند. اما برند 
یک تجربه است، از همان لحظه ابتدایی که در مورد 
آن می ش��نوید تا وقتی که لوگ��وی آن را می بینید، 
زمانی که اس��م برن��د را می ش��نوید، و حتی کلمات 
پیام ه��ای زبانی در مورد برند، همه و همه تجربیاتی 

است که با محصوالت و خدمات برند داریم. 
معموال وقتی حرفی از برند به میان می آید، شکل 
لوگوی برند تداعی می ش��ود. دلیل این امر آن است 
که لوگو حامل آرمی اس��ت که تمام تجربه برند را به 
همراه دارد، درحالی که راه   های بس��یاری دیگری هم 

برای تجربه برند وجود دارد. 
۱۰ عنصر اصلی توس��عه هویت برند کدامند؟ این 
۱۰ عنصر می توانند در خلق تجربه برند و برندسازی 
مفید و مؤثر واقع ش��وند که در ادامه مروری بر آنها 

خواهیم داشت. 
1- نام برند: 

کلم��ه یا کلمات��ی که برای معرفی ش��رکت، کاال، 
خدمات یا موجودیت و مفهومی، مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد و اسم های مس��تعاری که امروزه بخشی از 

زبان روزانه ما را شکل میدهند. 
2- لوگو: 

آرم تجاری بصری که معرف برند است. وقتی یک 
لوگو ش��ناخته می ش��ود تمام افراد نام برند آن را بر 
زبان خواهند آورد، بدون اینکه حتی نام آن در کنار 

لوگو نوشته شده باشد. 
ام��ا راه های دیگ��ری عالوه بر لوگو ی��ا همان آرم 
تج��اری نیز برای تجربه نام تجاری و توس��عه هویت 

برند وجود دارد. 
3- طرح موضوع:

ط��رح موض��وع در قالب ش��عاری کوت��اه و به یاد 
ماندنی است که جایگاه برند را در ذهن مخاطبان به 
یادماندنی می کند، ایجاد طرح )تم( بیشتر یک مقوله 
بلندمدت اس��ت و هر سال تغییر نمی کند. ایجاد این 
نوع ش��عارها به برند کمک می کن��د تا راحت تر وارد 

زندگی مخاطبان خود شود. 

4- شکل: 
ش��کل ویژه  ای که بس��ته بندی یک محصول دارد 
یک عنص��ر آرم تجاری محس��وب می ش��ود که آن 
محص��ول را از س��ایر محص��والت متمای��ز می کند. 
همچنین مصرف کنندگان از طریق شکل به خصوص 
یک محصول آن را شناس��ایی کرده و شکل آن را در 

ذهن خود ثبت می کنند. 
5- گرافیک: 

اس��تفاده از یک طرح گرافیکی خاص، محصول را 
به ش��کل منحصر به فردی قابل شناس��ایی می کند. 
ام��کان دارد ای��ن طرح ه��ا در موقعیت های مختلف 
متغیر باش��ند اما وجود یک المان قابل تشخیص در 
تمام آنها که منحصر به محصول مورد نظر باش��د آن 

را قابل شناسایی می کند. 
6- رنگ: 

رنگ��ی که ب��رای برند یا لوگو یا ط��رح گرافیکی و 
حتی بس��ته بندی استفاده می ش��ود اگر حول رنگ 
ثابتی باش��د آن رن��گ را منحصر به برن��د می کند. 
در واق��ع رنگی در تمامی تعام��الت مصرف کننده با 
محصول قابل مش��اهده باشد، در ذهن مصرف کننده 
به عنوان رنگ آن برند ثبت می ش��ود و تداعی کننده 

آن خواهد بود. 
۷- صدا: 

ی��ک صدای منحصربهفرد یا مجموعه ای از آنها در 
تکرارهای مداوم در ذهن مصرف کننده ثبت ش��ده و 

تجربه برند جدید را برای آنها ایجاد می کند. 
۸- حرکت: 

برخ��ی از محصوالت ح��رکات خاصی ب��ه همراه 
دارن��د، مانند در ماش��ین یا یک بس��ته بندی خاص. 
وجود حرکت های منحصربه فرد در یک محصول نیز 
می توان��د به عنوان تجربه برند در نظر گرفته ش��ود. 
هرچه این حرکت خاص  تر و جدیدتر باش��د در ذهن 
مشتریان تأثیر بیشتری خواهد داشت و به یادماندنی 

می شود. 
9- بو: 

ای��ن عامل نیز می تواند تجرب��ه برند قوی در ذهن 
مش��تری ایجاد کند. استش��مام بویی به خصوص در 
ذهن افراد خواهد ماند و از آن برند یا محصول مورد 
نظر با استفاده از بوی مطبوع آن یاد خواهند کرد. 

10- مزه: 
و آخری��ن عنص��ر از هوی��ت برند، مش��خصا مزه 
اس��ت. این عامل یکی از مهم تری��ن تجربه های برند 
به خصوص در صنایع غذای��ی و محصوالت خوراکی 
محسوب می شود. یک طمع دلچسب حتما در ذهن 
مشتری خواهد ماند و آنها را به رجوع مجدد ترغیب 

می کند. 
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تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

پیش بینی پرکاربردترین ابزار 
تبلیغاتی در سال های آینده

ابزاره��ای  بح��ث داغ تبلیغ��ات و مناس��ب ترین 
تبلیغاتی هیچ وقت تکراری نمی شود. 

ه��ر چقدر زمان به جلو حرکت می کند و ابزارهای 
پیش��رفته تر و توسعه یافته تری به بازار وارد می شوند 
در زمینه بازاریابی نیز تحوالتی رخ می دهد. بازاریابی 
از جمله زمینه هایی اس��ت که بیش از سایر بخش ها، 
دس��تخوش تغیی��رات و تحوالت ص��ورت گرفته در 
تکنول��وژی اس��ت. ت��ا چند س��ال پی��ش، صاحبان 
ش��رکت ها به دنبال طراحی س��ایت ها و وب گاه هایی 
بودند که بتوانند فعالیت ها، محصوالت و مطالب خود 
را در آنها قرار دهند و با مخاطبان خود ارتباط برقرار 
کنند. درحالی ک��ه امروزه باید ابزاره��ا و نوع کاربرد 
خود را به روز رسانی و متناسب با زمان حرکت کنیم. 
هم اکنون در بس��یاری از جاها س��خن از س��اخت 
ویدئوهای تبلیغاتی است. از زمانی که جلوه های ویژه 

در ساخت فیلم ها گسترش پیدا کرده است، بسیاری 
از فعالیت های بازاریابی نیز به این س��مت می رود. بر 
پای��ه پیش بینی که در مجله تایمز انجام ش��ده بود، 
معتق��د بودند که تا س��ال آینده می��الدی )۲۰۱۹( 
تقریب��ا ۸۰درصد از برنامه های��ی که در اینترنت قرار 
خواهد گرف��ت متعلق به ویدئوها و فایلهای ویدئویی 
خواه��د ب��ود. ای��ن پیش بینی م��ا را به ای��ن نتیجه 
می رساند که راهبردهای بازاریابی در سال های آینده 
تغیی��ر خواهد ک��رد. به همین دلیل، وارد ش��دن در 
زمینه طراحی، س��اخت و تدوین ویدئوهای تبلیغاتی 

برای شرکت ها یک امر الزم به نظر می رسد. 
در ویدئوه��ای تبلیغات��ی که س��اخته می ش��ود، 
صحنه ها و تصاویر زیبایی را به تصویر می کش��ند که 
فقط مربوط به بخش��ی از تهی��ه ویدئوهای تبلیغات 
و بازاریابی اس��ت. در س��اخت ویدئوها نیز اولویت با 
انتقال پیام اس��ت. هر پیامی را که بخواهیم به شکل 
نوشتاری و پوس��تر منتقل کنیم بسیار راحت است، 
ول��ی زمانی ک��ه بخواهیم پیام های خ��ود را از طریق 
فایل ه��ای ویدئوی��ی به مخاطبان منتق��ل کنیم کار 
کمی س��خت می شود، زیرا بیش��تر ارتباط را باید از 
طریق تصاویر برقرار کرد. افرادی که پیش��ینه زیادی 
در خصوص تهیه ویدئوهای تبلیغاتی دارند، پیشنهاد 

می دهند که بهتر است با نرم افزارها و ابزارهای تلفن 
همراه، کار خود در زمینه ساخت ویدئو را آغاز کنیم. 
بهتر اس��ت در ابتدا توقع��ات را کمی کاهش دهید و 
از س��اخت ویدئوها و کلیپ های ساده و بسیار کوتاه 
ش��روع کنید. تالش نکنید در همان ابتدای کار یک 
کلیپ بس��یار شگفت انگیز و تأثیر گذار طراحی کنید، 
بلکه بهتر اس��ت در این زمینه آهس��ته آهسته و گام 
ب��ه گام پیش بروید. راه حل مفید دیگری که بس��یار 
می تواند به ش��ما کمک کند مش��ورت و استفاده از 
کمک  مراکزی اس��ت که این ویدئوها را برای ش��ما 
طراحی می کنند.  بهتر اس��ت به ج��ای اینکه زمان 
زی��ادی را صرف طراحی یک کلیپ کنید، از مرکزی 
ک��ه در این زمین��ه تخصص و تجربه کاف��ی را دارد 
اس��تفاده کنید. این کار هم به ش��ما کمک می کند 
ک��ه در زمان و هزینه های خ��ود صرفه جویی کنید و 
هم اینک��ه می توانید یک کلیپ تأثیر گذار و حرفه ای 
بسازید. پس بهتر است بخشی از بودجه خود را صرف 
تهی��ه این ویدئوها کنی��د و قبل از اقدام به تهیه این 

ویدئوها، بودجه ها و منابع مالی آن را تأمین کنید. 
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تصور کنی��د رقیب جدی��دی در بازار 
پیدا شده اس��ت که محصولی با کیفیت 
مش��ابه برند ش��ما را با قیمت کمتری به 
مش��تری ها عرض��ه می کن��د. در چنین 
ش��رایطی چگونه می توان در بازار رقابت 

دوام آورد؟ 
عرض��ه  می دانی��د  ک��ه  همانط��ور 
محصوالتی ب��ا کیفیت مش��ابه و قیمت 
پایین ت��ر یک��ی از راه های رقاب��ت میان 
پیش��نهادات  اس��ت. گاهی اوقات  برندها 
س��ایر برندها به اندازه ای وسوس��ه کننده 
اس��ت که حتی وفادارترین مشتری های 
برند نی��ز نمی توانند در برابر آن مقاومت 
کنند. مش��تری ها هر قدر هم که طرفدار 
محص��والت ی��ک برند خاص باش��ند به 
س��مت برند دیگری با محصول مشابه و 
قیمت پایین تر می روند تا جایی که سایر 
برنده��ا نیز مجبور می ش��وند برای حفظ 
بق��ای خ��ود در بازار، قیمت ه��ا را پایین 
بیاورند. آیا راه حل دیگری نیز برای رقابت 
در چنین ش��رایطی وجود دارد؟ در ادامه 
این مقاله با بررسی استراتژی یک شرکت 

به پاسخ این سؤال می پردازیم. 
 ،)James Jennings( جیمز جنینگز
 Green مدیر فروش بین المللی شرکت
جالب��ی  اس��تراتژی  از    Mountain
اس��تفاده ک��رده اس��ت. این ش��رکت در 
زمین��ه تولی��د قه��وه فعالی��ت می کند 
 Keurig ش��رکت  اینک��ه  از  پی��ش  و 
عم��ده ای  بخ��ش  کن��د  خری��داری  را 
ازکس��ب وکار آن ش��امل س��رویس دهی 
مس��تقیم به رس��توران ها، فروشگاه های 
زنجیره ای، هتل ها، کافی ش��اپ ها و سایر 
بود. ش��رکت  کس��ب وکارهای کوچ��ک 
Green Mountain در آن زم��ان هر 
پون��د قهوه را ب��ه قیم��ت 6 دالر عرضه 
می ک��رد درحالی ک��ه س��ایر برنده��ا هر 
پون��د قهوه را با قیم��ت 3دالر به فروش 
می رس��اندند. کیفیت قهوه های ش��رکت 
ان��دازه ای  ب��ه    Green Mountain
باال بود که با اخت��الف قیمت دو برابری 
نس��بت ب��ه رقب��ا مش��تری های زیادی 
در بازار داش��ت. ت��ا اینکه یک��ی از رقبا 
توانس��ت قهوه ای با کیفیت مش��ابه و با 
قیمت ۴دالر به بازار عرضه کند. مسئول 
بازاریابی این برند به مشتری ها می گفت 
م��زه این دو قهوه بس��یار به هم ش��بیه 
هس��تند و زمانی ک��ه نمی توانی��د تفاوت 
مزه میان آنها را احس��اس کنید چرا باید 
پول اضافه ت��ری بابت آن پرداخت کنید؟ 
در واقع مش��تری ها با این اختالف قیمت 
در خرید هر هزار پوند قهوه می توانستند 
۲هزار دالر سود کنند. درنتیجه بسیاری 
 Green ش��رکت  مش��تری های  از 
Mountain ب��ه س��مت برن��د ارزان تر 
جذب ش��دند و آن عده از مش��تری های 
وفادار نیز دائما از مسئول فروش شرکت 
درخواست می کردند به آنها تخفیف دهد. 
تا اینکه یکی از مسئوالن ارشد فروش 
  )James Jennings( از جیمز جنینگز
ب��رای بازاریاب��ی یکی از رس��توران های 
مهم کم��ک گرفت. این رس��توران یکی 
 Green از مش��تری های اصلی ش��رکت

Mountain ب��ود و در س��ال گذش��ته 
حدود 3۰ هزار پوند قهوه از این ش��رکت 
خریداری کرده بود. ق��رارداد آنها حدود 
۲۰۰ ه��زار دالر ب��رای ش��رکت ارزش 
 Green Mountain داشت. ش��رکت
با از دس��ت دادن این مش��تری شکست 
بزرگ��ی می خورد و نمی توانس��ت هزینه 
س��االنه خ��ود را تأمین کن��د. از طرفی 
ش��رکت رقیب نیز با به دست آوردن این 
مشتری می توانست سایر مشتری ها را به 
سمت خود جذب کند. شرایط به گونه ای 
ب��ود که ه��ر دو برن��د باید ب��رای جلب 

رضایت مشتری تالش می کردند. 
 شرکت رقیب برای بازاریابی محصوالت 
خود و جلب نظر مدیر عمومی رستوران از 
عده ای افراد بی طرف دعوت کرده بود که 
 Green قهوه خودش��ان و قهوه شرکت
Mountain را امتح��ان کنند و بگویند 
کدام قهوه برای کدام شرکت است. اغلب 
ش��رکت کنندگان نتوانستند تفاوت میان 
قهوه ها را تشخیص دهند، بنابراین مدیر 
ف��روش آنها به رئیس رس��توران گفت با 
خرید از آن برند می توانند حدود 6۰هزار 
دالر در هزینه ه��ای خ��ود صرفه جوی��ی 
کنند و هیچ کدام از مشتری ها نیز متوجه 
تف��اوت مزه نخواهند ش��د، اما ش��رکت 
اس��تراتژی  از    Green Mountain
جالبی اس��تفاده کرد و توانست شرایط را 

به نفع خود تغییر دهد. 

جنینگز و س��ایر فروش��ندگان شرکت 
Green Mountain در مالق��ات ب��ا 
رس��توران مورد نظر از روش های قدیمی 
برای مذاکره اس��تفاده نکردند. آنها قبول 
کردند ک��ه برند رقیب توانس��ته اس��ت 
محص��ول خیلی خوبی را ب��ه بازار عرضه 
کند و تفاوت قیمت دو برند بس��یار زیاد 
اس��ت و نمی ت��وان آن را نادی��ده گرفت. 
سپس جنینگز موضوع مکالمه را از رقیب 
به رستوران تغییر داد. او از مدیر عمومی 
رس��توران پرس��ید که در طول سال چه 
تعداد فنجان قهوه به فروش می رس��انند 
و درآم��د و س��ود حاص��ل از آن چق��در 
اس��ت؟ مدیر عمومی در پاسخ گفت که 
در طول س��ال حدود یک میلیون فنجان 
قهوه و ه��ر فنجان هم ب��ه قیمت ۱.۲۵ 
دالر در رس��توران ب��ه فروش می رس��د. 
جنینگز می دانس��ت قیم��ت فروش قهوه 
در رستوران ها بین ۷ تا ۱۴سنت متفاوت 
اس��ت. س��ود ناخالص ۱۰۰ فنجان یک 
دالری که با قه��وه عمده هر پوند 3دالر 
خریداری شده است ۹3دالر است و برای 
قهوه ای که با قیمت عمده هر پوند 6دالر 
خریداری ش��ده ۸6دالر اس��ت. جنینگز 
در ادام��ه گفت اگ��ر تصور کنی��م قهوه 
باکیفیت تر می توان��د فروش را ۱۰درصد 
افزایش ده��د یعن��ی ۱۱۰ فنجان قهوه 
پون��دی 6دالر ح��دود ۹۴.6دالر س��ود 
ناخالص دارد، یعن��ی کیفیت باالتر قهوه 

Green Mountain می توان��د س��ود 
بیشتری برای رستوران داشته باشد. 

جنینگز در ادامه مذاکرات خود با مدیر 
عمومی رستوران گفت: »شما هزینه های 
زیادی برای رس��توران می کنید، از منوها 
گرفته تا نحوه سرو کردن غذا که همگی 
باعث می ش��ود مش��تری اوقات خوش��ی 
را در رس��توران ش��ما تجرب��ه کند. حال 
تصور کنید برخی از مشتری ها که ذائقه 
حساسی دارند متوجه طعم متفاوت قهوه 
شوند. فرض کنید از هر ۱۰ مشتری یک 
نفر متوجه این موضوع شود و دید سابق 
خود نسبت به رستوران را از دست بدهد. 
چه اتفاق��ی خواهد افتاد؟« مدیر عمومی 
رس��توران در پاس��خ او گف��ت: »در این 
صورت مشتری می تواند ادعا کند که این 
قهوه همیشگی نیست و می تواند پول آن 
را پرداخت نکن��د. نه تنها پول قهوه بلکه 
می تواند کل پول شام را پرداخت نکند.« 
بع��د از اینکه مدی��ر عمومی رس��توران 
متوج��ه ضرر ش��د دیگر هی��چ صحبتی 
از امتح��ان ک��ردن برند جدی��د به میان 
نیاورد، اما جنینگز در ادامه صحبت های 
خود پرس��ید: »حال اگر ش��ما در قیمت 
قهوه ه��ای خ��ود تجدی��د نظ��ر کنید و 
قیمت آنها را ۲۵سنت افزایش دهید چه 
اتفاقی خواهد افتاد؟« بعد از محاس��به ها 
مش��خص شد ایجاد یک تفاوت جزئی در 
قیمت یک میلیون فنجان قهوه می تواند 
س��ود زیادی برای رستوران داشته باشد. 
درحالی ک��ه خرید از برن��د جدید یعنی 
کاه��ش دادن هزینه ها ت��ا ۹۰هزار دالر 
با ریس��ک از دس��ت دادن مش��تری ها و 
درنتیجه ضررهای بیش��تر برای رستوران 

به همراه خواهد بود. 
جنینگ��ز در نهای��ت از سرآش��پز اصلی 
رستوران دعوت کرد تا از آزمایشگاه شرکت 
Green Mountain  بازدی��د ک��رده، با 
متخصص��ان قهوه صحبت کنن��د و طعم 
جدیدی را برای رس��توران خود س��فارش 
 Green Mountain دهن��د. ش��رکت 
همچنی��ن داوطلب ش��د تا ب��ه کارکنان 
رستوران یاد دهد چگونه باید در مورد طعم 

قهوه جدید با مشتری ها صحبت کنند. 
نتیجه گیری

از دانش کسب وکارتان به بهترین نحو 
اس��تفاده کنید و پیش از اینکه تبلیغات 
جدید برند را آغاز کنید سؤال های زیر را 
از خودتان بپرس��ید. اگر پاسخ منفی بود 
بهتر است در مورد استراتژی های فروش 

تجدید نظر کنید: 
- مشتری های برند چه کسانی هستند 
و از چه طریقی درآمد کسب می کنند؟ 

- آیا مزیت شما نس��بت به سایر رقبا، 
سودی اس��ت که برای مشتری ها در نظر 

می گیرید؟ 
- آیا مس��ئول فروش ش��رکت می داند 
چگون��ه بای��د در م��ورد س��ود حاصل از 

فروش با مشتری ها صحبت کند؟ 
- آی��ا ابزار فروش��ی دارید ک��ه بتواند 
محاسبه سود مشتری را به شکلی آسان 

و شفاف ارائه دهد؟ 
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مزایا و معایب بازاریابی داخلی در چگونه در برابر قیمت پایین رقبا برنده شویم
مقایسه با بازاریابی خارجی

بازاریاب��ی داخل��ی و خارجی دارای مزای��ا و معایب 
متفاوتی برای برند هس��تند که باید بر اساس یکسری 
معیارها اندازه گیری شوند. هر برندی معیار خودش را 

دارد اما یکسری اهداف در همه  یکسان هستند. 
بازاریاب��ی خارجی نوعی از بازاریابی اس��ت که در 
آن از تکنیک ه��ای معمول مانن��د تبلیغات رادیویی 
و بیلبوردهای تبلیغاتی برای بازاریابی برند اس��تفاده 
می ش��ود. در مقاب��ل بازاریاب��ی داخلی به بررس��ی 
تکنیک هایی برای ارائ��ه محصول می پردازد و باعث 
می ش��ود مشتری ها به صورت طبیعی به سمت برند 
جذب ش��وند. به عنوان مث��ال اس��تفاده از محتوای 
آموزنده برای معرفی محصول نوعی بازاریابی داخلی 
به شمار می رود. این روزها اغلب بازاریابان معتقدند 
بازاریابی داخلی اهمیت بیشتری نسبت به بازاریابی 
خارجی دارد. هر کدام از این دو روش مزایا و معایب 
خودش��ان را دارند. هدف هر دو آنها یکس��ان است 
و کمک می کنند مش��تری های بیش��تری به سمت 
برند جذب ش��وند، اما سؤالی که مطرح می شود این 
اس��ت که کدام یک از آنها بهتر جواب می دهند؟ در 
ادامه این مقاله  به بررسی دقیق تر بازاریابی داخلی و 

خارجی و پاسخ این سؤال می پردازیم. 
بررسی کیفیت جذب مشتری

پیش از هر کاری باید ببینیم کیفیت جذب مشتری 
چگونه تعریف می شود و چه معیارهایی باعث می شود 
یک روش کیفیت باالتری نسبت به سایر روش ها داشته 
باش��د. برای انجام این کار چهار معی��ار زیر را در نظر 

می گیریم: 
هزینه: زمانی ک��ه هر دو روش تعداد مش��تری های 
یکسانی را به سمت برند جذب کرده باشند معیار هزینه 
باید مورد بررسی قرار بگیرد. روشی که هزینه کمتری 

برای انجام آن پرداخت شده باشد بهتر خواهد بود. 
زمان: زمان نیز یکی از دیگر از معیارهایی اس��ت که 
باید هنگام بررس��ی روش های جذب مشتری در نظر 
گرفته شود. مطمئنا هر روشی که زودتر به درآمد برسد 

بهتر خواهد بود. 
حجم/ پایداری: اگر یک استراتژی بتواند مشتری های 
بیش��تری را در طول زمان به سمت برند جذب کند یا 

مقیاس پذیرتر باشد، بهتر است. 
احتمال بس��ته ش��دن: این معیار به عن��وان یکی از 
مهم ترین معیارها باید در نظر گرفته ش��ود. زمانی که 
هر دو روش عملکرد مشابهی داشته باشند، روشی که 
احتمال بسته شدن بیشتری داشته باشد بهتر است زیرا 
درآمد بیشتری برای کسب وکار به همراه خواهد داشت. 
حال به بررس��ی عملکرد بازاریابی داخلی و خارجی 

روی هر یک از معیارها می پردازیم. 
معیار هزینه

طبق اعالم س��ایتHubspot، س��ازمان هایی که 
از تکنیک ه��ای بازاریاب��ی داخلی اس��تفاده می کنند 
6۱درصد هزینه کمتری نسبت به سازمان هایی دارند 
که از بازاریابی خارجی اس��تفاده می کنند. به طور کلی 
تکنیک ه��ای بازاریاب��ی خارجی به اجزای بیش��تری 
احتیاج دارند و حتی گاهی اوقات برای پیاده سازی آن 
به فروشندگان خارجی نیاز پیدا می کنند. به عنوان مثال 
زمانی که روی تبلیغات آنالین سرمایه گذاری می کنید 
مجبور هستید به ازای هر کلیکی که رو تبلیغات شما 
می شود هزینه ای را پرداخت کنید. همچنین زمانی که 
می خواهی��د از بیلبوردهای تبلیغاتی اس��تفاده کنید 
باید با یک شرکت رس��انه ای همکاری داشته باشید و 
هزینه های س��نگینی را بابت تبلیغات پرداخت کنید. 
درصورتی که تکنیک های بازاریابی داخلی مانند تولید 
محتوا و استفاده از شبکه های اجتماعی هزینه سنگینی 

برای برند به همراه نخواهد داشت. 
معیار زمان

وقت��ی ک��ه صحب��ت از زم��ان م��ورد نی��از برای 
جذب مش��تری به می��ان می آی��د، بازاریابی داخلی 
به عنوان یک روش ضعیف ش��ناخته می شود. اغلب 
استراتژی های بازاریابی خارجی می توانند مشتری ها 
را در کمتری��ن زم��ان ممکن به س��مت برند جذب 
کنند درصورتی ک��ه این زم��ان در بازاریابی داخلی 
بسیار بیشتر است. به عنوان مثال اغلب شرکت هایی 
ک��ه کاره��ای مرتبط ب��ا س��ئو انج��ام می دهند به 
مش��تری های خود می گویند بین چهار تا شش ماه 
زمان می برد تا نتیجه بهینه سازی شدن سایت شان را 
مشاهده کنند. بازاریابی محتوا و بازاریابی شبکه های 
اجتماعی هر دو از روش های بازاریابی داخلی هستند 
و زمان زیادی طول می کشد تا مشتری های جدیدی 

را به سمت برند جذب کنند. 
معیار حجم و پایداری

از آنجای��ی ک��ه در تکنیک ه��ای بازاریاب��ی داخلی 
مخاطبان تکراری بیشتری به سمت برند جذب می شوند 
و مجموعه دارایی ها افزایش پیدا می کند، درنتیجه به 
ازای هر دالری که هزینه ش��ده مشتری های بیشتری 
به س��مت برند جذب می ش��وند. بازاریابی خارجی نیز 
مقیاس پذیر اس��ت، اما از آنجایی که به ازای هر کلیک 
باید هزینه ای پرداخت شود درنتیجه در طوالنی مدت 
هزینه باالیی برای ش��رکت به همراه خواهند داش��ت. 
همچنین بیش از ۸۴درصد افراد به دلیل مزاحمت های 
مکرر تبلیغات، بازدید از س��ایت محبوب خود را کنار 
می گذارند. ش��ما اگر فق��ط از تکنیک ه��ای بازاریابی 
خارجی اس��تفاده کرده باشید مطمئنا حجم زیادی از 

مشتری های بالقوه را از دست داده اید. 
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۷ راهکار در طراحی برنامه وفاداری 
مشتریان

برنامه وفاداری مش��تریان برای مش��تریانی اس��ت که 
همیشه از محصوالت شما استفاده می کنند. برنامه وفاداری 
مشتریان در قالب های مختلفی همچون اهدای جوایز، بن 
خرید، اجناس تبلیغاتی یا نظرسنجی محصوالتی که هنوز 
به بازار رس��می نیامده اند ارائه می شود. شرکت ها وقت و 
هزینه زیادی را صرف طراحی برنامه وفاداری مش��تریان 
می کنند، ولی متأس��فانه نه آنه��ا از این برنامه ها منتفع 
می شوند و نه ارزش خاصی برای مشتریان ایجاد می شود. 
دیگر زمان اکتفا به اجناس رایگان و یکی بخر دو تا ببر رو 
به پایان است. برای طراحی برنامه وفاداری مشتریان باید 

به راهکارهای خالقانه و جدید اندیشید. 
سیس��تم س��اده نقط��ه ای: در ای��ن روش ش��رکت یا 
کسب وکار ش��ما خرید مش��تریان را پیگیری می کند و 
بنا به طرح و س��لیقه ای که شرکت دارد، این پیگیری با 
روش های مختلفی صورت می گیرد. درهرحال با پیگیری 
نقاط خرید مش��تری می توان ردپای او را در خرید دنبال 
کرد و بنا به معیاری که کسب وکار شما در نظر می گیرد، 
پس از رس��یدن این نقاط به تعدادی مش��خص، جایزه 
یا واکنش مثبتی نس��بت به این خرید اب��راز کرد. برای 
به کارگیری این روش از برنامه وفاداری مش��تریان، باید 
در طراحی خود سادگی و درک متقابل باسلیقه مشتری 
را در نظر داش��ت. البته سیس��تم پیگیری نقطه ای یکی 
از س��اده ترین روش های برنامه وفاداری مشتریان است و 
نسبت به سایر روش ها، دست شمارا برای بروز خالقیت، 

کمتر باز می گذارد. 
سیستم الیه ای برای وفاداری اولیه: ایجاد تعادل میان 
آنچه در برنامه وفاداری مشتریان ارائه می دهید و ظرفیت 
کسب وکار ش��ما بسیار پیچیده و مهم است. در سیستم 
قبل��ی، برنامه وفاداری مش��تریان در رون��دی بلندمدت 
پیگیری می ش��د، اما در سیستم خدمات ردیفی فرآیند 
اج��رای این برنامه کوتاه مدت اس��ت و به محض مراجعه 
مشتری می توان نوع خدمات و محصوالت در دسترس را 
برای وی مشخص کرد. چگونه؟ با رتبه بندی محصوالت 
و خدمات خود در ردیف ها و جایگاه های مش��خص، باید 
تکلیف مش��تری را مش��خص کنی��د. او می خواهد جزء 
کدام یک از گروه های مش��تریان باش��د و از چه خدماتی 

استفاده کند و چه مبلغی بپردازد؟ 
در نظ��ر گرفتن مزایای خاص: در نظر گرفتن ارس��ال 
رای��گان برای مش��تریانی که خریدهایی مح��دود انجام 
می دهند، ضمن جلب توجه و اعتماد آنها، ضرری به شما 
وارد نمی کند. این مبلغ در خریدهای بزرگ تر، به شکلی 
اساسی جبران خواهد شد. طبق آمارها و مطالعات رسمی 
حدود ۷۵.6 درصد از مش��تریان خرده فروشی ها، صنعت 
مد و… به علت مالیات ها و هزینه های حمل ونقلی که به 
کاال وارد می شود، از ادامه مراجعه به شرکت ها خودداری 
می کنند. البته ای��ن روش، یعنی در نظر گرفتن مزایایی 
خاص برای گمرک، ارسال و حمل ونقل مشتریان، بیشتر 

در صنایع B۲B یا بنگاه به بنگاه، مؤثر واقع می شود. 
طراح��ی و اج��رای غیرمادی برنامه وفاداری مش��تریان: 
ش��ناخت درست و دقیق مش��تریان به معنای درک ارزش 
آنهاست. کوپن ها و بن های تخفیف برای مشتریان خوشایند 
و مطلوب است، اما بعضی از سازمان ها و کسب وکارها با ارائه 
برنامه های غیرعادی مستقیما، کلید راهیابی به قلب مشتری 
را ب��ه دس��ت می آورن��د و همراهانی همیش��گی می یابند. 

ارزش افزوده صرفا با دالر و تومان و… معنا نمی شود. 
مشارکت با سایر کس��ب وکارها برای ارائه پیشنهادات 
همه جانب��ه: همکاری ه��ای راهبردی به منظور توس��عه 
برنامه وفاداری مشتریان، تأثیر فوق العاده ای در موفقیت 
کس��ب و کارها دارند. این همکاری با شرکت های مختلف 
با عنوان برنامه های ائتالف ش��ناخته می ش��وند و باعث 
حفظ مشتری و تولید س��ود بیشتر می شوند. در مرحله 
اول باید همکار مناس��ب خ��ود را پیدا کنید و در مرحله 
بعد زندگی، رفتار و ش��خصیت خریدار را بشناسید. مثال 
اگر ش��ما به تولید محصوالت غذایی حیوانات مش��غول 
هس��تید، همکاری با شرکت های تولید تجهیزات مربوط 
ب��ه حیوانات یا مطب های دامپزش��کی، معق��ول به نظر 
می رس��ند. با این همکاری به شبکه ارتباطات بزرگ تری 
دس��ت پی��دا می کنی��د و تلویحا به مش��تری پیام هایی 
می دهید؛ پیام هایی مبنی بر اینکه به نیازهای چندجانبه 

آنها واقف هستید و برایشان ارزش قائلید. 
برگزاری بازی و س��رگرمی: همه از بازی و س��رگرمی 
اس��تقبال می کنند. برگزاری رویدادهای ش��ادی آفرین و 
مسابقه های جذاب کمک شایانی به جلب توجه مخاطبان 
و تولید مش��تریان جدی��د می کند، اما دق��ت زیادی در 
طراحی این برنامه ها الزم اس��ت و همه اجزای ش��رکت 
باید با هم کامال هماهنگ باش��ند. روابط عمومی و سایر 
قسمت ها باید با یکدیگر در تعامل باشند و البته مجوزهای 
الزم از لحاظ حقوقی و … باید پیگیری بشوند. قرعه کشی 
و اهدای جوایز به این سبک باید توأم با نوآوری و خالقیت 
اجرا ش��وند، در غیر این صورت اعتماد مشتری از دست 

می رود و برنامه را عملی ریاکارانه و غیرمفید می داند. 
ارائه برنامه ه��ای شخصی سازی ش��ده: بهترین برنامه 
وفاداری مش��تریان، برنامه ای است که در اولین برخورد 
مش��تری، او را جذب کند به او پیشنهاد های پرسود ارائه 
بدهد و س��پس ب��رای حفظش تالش کن��د. برای حفظ 
مش��تری باید پیوسته پیش��نهادهای عالی به او بدهید. 
برنامه ه��ای حفظ کردن مش��تری لزوم��ا ارائه کیفیت 
منحصربه ف��رد، قیمت ه��ای خیل��ی نازل و… نیس��ت. 
شخصی سازی و اولین بودن در امتحان کردن محصول و 
خدمت از موارد جدیدی هستند که ضمن جلب رضایت 

مشتری به او حس ویژه بودن القا می کنند. 
hormond :منبع
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تأثیر انعطاف پذیری در بهبود 
مشارکت تیمی

در دوران تح��والت س��ریع دیجیتال، س��ازمان ها 
با آم��وزش مهارت ه��ای تعامل��ی، می توانند قدرت 
س��ازگاری کارمندان را افزای��ش دهند و از ماکزیمم 

پتانسیل آنها بهره مند شوند. 
ش��یوه کار کردن ما به سرعت در حال تغییر است. 
این تغییرات دائمی و گس��ترده، با حجم باالی کاری 
کارمندان همراه است، به طوری که آنها هیچ کنترلی 
روی فضای کاری خود ندارند. این جریان تأثیر خود 
را با عالئمی نظیر یک محیط کاری پر تنش، افزایش 
اضطراب و فرس��ودگی ش��غلی کارکن��ان، مدیریت 
میکرو و در نهایت استعفای کارمندان نشان می دهد. 
در عصر رش��د بی سابقه جهانی س��ازی و تحوالت 
دیجیتال��ی، ما فرصت ه��ای زیادی را هم از دس��ت 
می دهی��م، چراک��ه پایه های کس��ب وکار م��ا، یعنی 
کارمندان، از فقدان یکی از کلیدی ترین مهارت های 
محی��ط کار ام��روزی رن��ج می برن��د: س��ازگاری و 

انطباق پذیری. 
قابلی��ت س��ازگاری، انعطاف پذی��ری کارمندان را 
افزایش می دهد و باعث می شود آنها با شرایط متغیر 
کار، همگام باش��ند. به عنوان یک سازمان، ما باید به 
کارمندان م��ان کمک کنیم ذهنیتی س��ریع و زیرک 
داش��ته باش��ند. این امر کلید ایج��اد تعامالت مؤثر 
است. خبر خوب اینکه سازگاری و چابکی را می توان 

آموزش داد. 
انعطاف پذیری پایه مشارکت مثبت کارمندان است

انعطاف پذی��ری قابلیت انطباق مثب��ت با تغییرات 
اس��ت. همانطور که مطالعات بالینی نشان می دهد، 
این ویژگی ذاتی نیس��ت و نمی توانیم بگوییم برخی 
از اف��راد با این خصوصیت به دنی��ا می آیند و برخی 
دیگر نه. این ویژگی مجموعه از مهارت های شخصی 
را شامل می ش��ود که هر انسانی می تواند آنها را یاد 

بگیرد. 
۱- کنترل احساس��ات: توانای��ی کنترل عواطف و 
احساسات در دوره های سخت کاری و موقعیت های 
اس��ترس زا، مهارتی اس��ت که برای حفظ مشارکت 
و هم��کاری تیم��ی و متمرکز مان��دن روی اهداف، 

ضروری است. 
۲-کنت��رل عم��ل و انگیزش های ناگهان��ی: قرینه 
فیزیکی کنترل احساسات. توانایی کنترل رفتارهای 
ی��ک ف��رد و متمرکز ماندن روی اهداف در ش��رایط 

استرس زا و موقعیت های پرتنش. 
3- پویایی در حل مشکالت: تفکر انتقادی و تالش 
برای یافتن راه حل مسائل، به صورتی که یک اشتباه 

را مجددا تکرار نکنید. 
۴- خودبس��ندگی: اعتق��اد به خویش��تن، به این 
معنی که ش��ما می دانید حتی از شرایط نامساعدی 
ک��ه مهارت های ش��ما را به چالش می کش��د، عبور 

خواهید کرد. 
۵- مثب��ت نگ��ری واقع بینان��ه: توانای��ی حف��ظ 
واقع بین��ی، در ش��رایطی ک��ه به تالش خ��ود برای 
دستیابی به اهداف و نتایج موردنظر ادامه می دهید. 
6- همدلی: توانایی نگاه کردن به مسائل از دریچه 
دید دیگ��ران و درک نقطه نظر آنه��ا. این ویژگی در 
کار تیمی و رهبری نقش بسیار مهمی بازی می کند. 
۷- ش��ناخت فرصت ها: توانایی تش��خیص به موقع 
فرصت ه��ا و بهره ب��ردن از آنها، همچنی��ن برقراری 
ارتباطات هدفمندی که ش��ما را در شرایط نامطلوب 

مورد حمایت قرار می دهند. 
این رفتارها، به کارمندان کمک می کند مشارکت 
بیشتری داش��ته باشند و نس��بت به شرکت متعهد 
بمانند. چرا؟ پاس��خ واضح اس��ت: موضوع مهم فقط 
این نیس��ت ک��ه چگونه کارمن��دان را در دوران های 
سخت کس��ب وکار مدیریت می کنیم، بلکه این است 
که چگونه در همین ش��رایط دش��وار، ب��ا تیزبینی و 
هوشمندی فرصت های موجود را تشخیص می دهیم. 
اف��راد انعطاف پذیر راحت تر ب��ا دیگران ارتباط برقرار 
می کنند و از شبکه های اجتماعی به عنوان سپری در 
برابر هجوم اس��ترس استفاده می کنند. آنها از ابتکار 
عمل بیش��تری برخوردارند، مایل هس��تند کارهای 
جدی��دی را امتحان کنند و در این راه دیگران را نیز 

با خود همراه می کنند. 
مش��ارکت صرفا به معنی کمک گرفتن از دیگران 
نیست، بلکه راهی برای جذب افراد به تحقق اهدافی 
است که سطح مهارت های آنها را هم توسعه می دهد. 
گرچه در مرحله اول این کارمندان هس��تند که باید 
برای تغییرات ش��خصی خود اق��دام کنند، همکاری 
و ارتباط��ات نیز آنها را در تس��ریع این فرآیند یاری 
می کند. شما با چاپ پوستر و برگزاری نظرسنجی ها، 
کمک��ی به بهبود عملکرد کارمن��دان نمی کنید، زیرا 

تغییرات باید از درون خود ما آغاز شود. 
inc/zoomit :منبع

ام��روزه ب��ه منظ��ور عملکرد 
بای��د  کار  محی��ط  در  مفی��د 
دارای توانای��ی تأثیرگ��ذاری بر 
روی دیگران باش��یم. بدون شک 
هیچگاه موضوع پیشنهادهای ما 
دیگ��ران را ترغیب نخواهد کرد. 
همچنین هیچ تضمینی مبنی بر 
حفظ جایگاه مان در آینده وجود 
ن��دارد. برای��ن اس��اس بهترین 
راهکار برای رهبری نامحسوس 
اعضای شرکت چیست؟ چگونه 
بای��د همکاران مان را به حمایت 
و قب��ول ایده های م��ان ترغیب 
کنی��م؟ راه��کار معرفی خود به 
عنوان فردی قابل اعتماد و ماهر 
در زمین��ه یافتن راه های جدید 
چیست؟ این پرسش ها در ادامه 
توس��ط ربکا نایت مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت. 
کارشناسان چه می گویند؟ 

دوری کالرک، نویسنده کتاب 
»شما به عنوان یک کارآفرین«، 
معتقد است که تأثیرگذاری در 
محیط کار ارزش واضح و روشنی 
دارد: »وقتی فرد تأثیرگذاری در 
بیشتری  کار  باش��ید،  ش��رکت 
انج��ام خواهی��د داد. همچنین 
شانس کس��ب پروژه های مورد 
عالقه ت��ان را داش��ته و احترام 
بیش��تری کس��ب می کنید. این 
امر به معنای آن اس��ت که شما 
بیش��تر مورد توجه قرار خواهید 
گرفت. وقتی بیشتر مورد توجه 
باش��یم، احتمال ارتقای مان نیز 
بیش��تر می ش��ود«. با این حال 
در  تأثیرگذاری  توانایی  کس��ب 
محیط کار مدرن بس��یار دشوار 
ای��ن می��ان نگاهی  اس��ت. در 
ب��ه اظهارنظ��ر نیک م��ورگان، 
نویس��نده کت��اب »نش��انه های 
قدرت« خالی از فایده نیس��ت: 
دیگ��ران  روی  »تأثیرگ��ذاری 
هیچ��گاه ب��ه دش��واری اکنون 
نبوده اس��ت. علت این امر تأثیر 
دنیای م��درن روی عدم تمرکز 
افراد اس��ت. امروزه اطالعات به 
س��رعت تغییر می کند و هجوم 
کانال ه��ای متع��دد تبلیغات��ی 
تمرکز افراد را به صورت مستمر 
برهم می زند«. البته تمام بحث 
بر س��ر کاهش توان ادراکی و به 
تبع آن عدم تمرکز افراد نیست. 
مورگان معتقد است که افزایش 
کس��ب وکار  در  نتیجه گرای��ی 
امکان ه��ای  طبیع��ی  به ط��ور 
را  دیگ��ران  روی  تأثیرگ��ذاری 

برای افراد محدود می کند. 
هرچق��در هم ک��ه در زمینه 
محدودی��ت  ب��ا  تأثیرگ��ذاری 
مواجه باشیم، باز هم باید راهی 
ب��رای رهای��ی از س��ختی های 
وجود داش��ته باشد. منظور من 
ب��ر روی دیگران  تأثیرگ��ذاری 
با اس��تفاده از روش های جدید 
اس��ت. برهمین اساس در ادامه 
به بررس��ی راهکارهای مفید در 
ای��ن زمین��ه خواه��م پرداخت. 
کالرک و مورگان در یافتن این 

راهکارها کمک ش��ایانی به من 
کرده اند. 

ایجاد ارتباط
در  اس��ت  معتق��د  کالرک 
حالی که نباید محیط کسب وکار 
را ب��ا فض��ای دوران راهنمایی 
اشتباه گرفت، همچنان برقراری 
رابط��ه صمیمان��ه ب��ا دیگ��ران 
اهمیت دارد: »اگر نگاهی عمیق 
به ماجرا داش��ته باشیم، یکی از 
دالیل عم��ده ای که افراد کاری 
را برای ت��ان انج��ام می دهند از 
عالقه ش��ان به ش��ما سرچشمه 
می گی��رد«. ای��ن ب��ه معن��ای 
ت��الش برای ش��وخ طبعی بیش 
از ان��دازه یا راضی نگه داش��تن 
تمام همکاران نیست. فقط باید 
نسبت به حفظ رابطه ای منطقی 
همکاران م��ان  ب��ا  دوس��تانه  و 
مطمئ��ن ش��ویم. بدون ش��ک 
ای��ن امر ب��ه صورت مس��تقیم 
تأثیرگ��ذاری ش��ما در محی��ط 
کار را افزای��ش نمی دهد. با این 
حال فرصتی مناسبی برای شما 
فراهم می کند ت��ا ایده تان را به 
دیگران منق��ل کنید. به عبارت 
س��اده، این امر برای شما تعداد 
مناسبی مخاطب فراهم می کند. 
برهمین اس��اس کالرک توصیه 
می کن��د ک��ه رابطه م��ان را ب��ا 
هم��کاران  خود ارتق��ا دهیم. به 
ای��ن ترتیب حداق��ل هیچکس 
در مورد ما تصور منفی نخواهد 

داشت. 
پیش از متقاعدسازی به 

دیگران گوش دهید
بهتری��ن راهکار ب��رای جلب 
حمای��ت هم��کاران نس��بت به 
ایده م��ان الق��ای ای��ن حس به 
آنهاست که برای حرف های شان 
اهمی��ت قای��ل هس��تیم. برای 
ش��روع در مکالمه های دو به دو 
توجه خود را به صحبت های شان 
اختصاص دهید. مورگان در این 
م��ورد به نکت��ه مهمی اش��اره 
می کند: »همه م��ا هنگامی که 
در شرکت هستیم مدام در حال 

رسیدگی به پرونده ها یا برقراری 
تماس های تلفنی هس��تیم. این 
امر هنگام صحبت همکاران مان 
نی��ز ادام��ه دارد. براین اس��اس 
بی تردید هنگامی که به دیگران 
توج��ه نمی کنیم، نبای��د انتظار 
حمایت نیز از آنها داشته باشیم. 
کالرک نی��ز ب��ا صحبت های 
م��ورگان موافق اس��ت: »زمان 
آن رس��ید که هن��گام صحبت 
دیگ��ران ب��ه آنه��ا ن��گاه کرده 
روی  را  تمرکزم��ان  تم��ام  و 
دهیم.  ق��رار  صحبت های ش��ان 
تمام تالش م��ا باید روی تغییر 
ذهنی��ت همکاران مان باش��د«. 
ارائه  اساس درخواست  برهمین 
ای��ده و راهنمایی های همکاران 
در م��ورد موضوع��ات گوناگون 
گام مهمی در راستای بازسازی 
رابطه تان محسوب خواهد شد. 
توجه به زبان بدن و شدت 

صدا
مورگان در بحث از زبان بدن 
به اهمیت ای��ن مقوله در جلب 
اعتم��اد اف��راد اش��اره می کند: 
»ما همیش��ه در حال تکرار یک 
پرسش اصلی به هنگام مواجهه 
با افراد جدید هستیم. اینکه آیا 
فالن فرد قابل اعتماد هس��ت یا 
نه، آیا وی نقش بازی می کند یا 
رابطه ای صادقانه  برقراری  قصد 
را ب��ا م��ا دارد«. در ای��ن میان 
زب��ان بدن ما اطالع��ات مهمی 
را مخابره می کند. ایس��تادن با 
حالتی معمولی )صاف ایستادن( 
ب��ه ش��ما در نمای��ش تصویری 
مطمئ��ن و بااعتم��اد ب��ه نفس 
کمک خواهد کرد. برعکس اگر 
خم شده و تنها به کفش های تان 
نگاه کنی��د، پیام نامطلوبی را به 
ط��رف مقابل خواهید فرس��تاد. 
حقیق��ت این اس��ت ک��ه نحوه 
ایس��تادن ما پیام های مهمی را 
در خود پنهان می کند. برهمین 
اس��اس باید توجه دوچندانی به 

این موضوع داشته باشیم. 
هنگام��ی ک��ه م��ورگان وارد 

بحث زبان بدن می شود، به خلق 
موقعیت��ی فرضی ب��رای انتقال 
م��ی آورد.  روی  مفه��وم  بهت��ر 
براین اس��اس ف��رض کنید که 
یک ق��رار مالقات ب��ا همکاری 
از بخ��ش دیگر ش��رکت دارید. 
طبیعی اس��ت که اطالعات شما 
درباره وی چندان دقیق نیست. 
در ای��ن حالت توصی��ه مورگان 
ت��الش ب��رای ایج��اد فضای��ی 
دوس��تانه از طریق سیگنال های 
براین اساس  غیرکالمی اس��ت. 
دست های تان را آزاد بگذارید و 
حالت بدن تان را مانند هنگامی 
که در جلس��ه ای کامال رس��می 
هستید، شکل ندهید. همچنین 
اندک��ی آرام تر از حالت معمولی 
ی��ا طرف مقاب��ل صحبت کنید. 
این ام��ر اهمیت باالیی دارد. در 
واقع هنگامی ک��ه آرام صحبت 
حالت  انتقال  احتمال  می کنیم، 
عصبی یا اس��ترس مان به طرف 

قابل کاهش می یابد. 
مانند یک کارشناس عمل 

کنید
یک��ی دیگر از راه های افزایش 
تأثیرگذاری م��ان در مح��ل کار 
ارائ��ه تصوی��ر یک کارش��ناس 
کالرک  اس��ت.  خودم��ان  از 
اعت��راف می کند ک��ه این اتفاق 
یک ش��به رخ نمی ده��د. با این 
حال در صورت س��رمایه گذاری 
و اختص��اص زمان مناس��ب در 
ع��رض م��دت نس��بتا کوتاهی 
انتقادی مان  اطالعات و ذهنیت 
در م��ورد کس��ب وکار ش��رکت 
افزای��ش چش��مگیری خواه��د 
یافت: »بهتری��ن راهکار افزایش 
موقعی��ت  م��ورد  در  دان��ش  
شغلی مان اس��ت. به این ترتیب 
در جایگاه خود بدل به گزینه ای 
غیرقاب��ل چشم پوش��ی خواهیم 
کنفرانس های  در  شد«. شرکت 
مختلف، مطالعه مقاالت مرتبط 
و همچنین شرکت در کالس ها 
و کارگاه های آموزش��ی به شما 
کمک فراوانی در زمینه تقویت 

مهارت های تان می کند. 
اس��ت که  م��ورگان معتق��د 
در عی��ن ت��الش ب��رای تقویت 
باید  مهارت های مان  و  اطالعات 
آن را به همکاران مان نیز نشان 
دهیم: »اگر تالش ما هیچ نمود 
خارجی نداش��ته باشد، تأثیری 
ه��م روی ارتباط    مان با دیگران 
برهمی��ن  داش��ت«.  نخواه��د 
اساس بیان آنچه در طول دوره 
فراگرفته ایم، دیگران  آموزش��ی 
را از دانش اندوزی م��ان مطل��ع 
خواه��د ک��رد. بهتری��ن مکان 
ب��رای انجام ای��ن کار لینکدین 
اس��ت. این ش��بکه  اجتماعی با 
محوری��ت کس��ب وکار موقعیت 
مناس��بی برای اف��راد در زمینه 
تب��ادل اطالعات فراهم می کند. 
یک��ی از کارهای مفی��د در این 
فض��ا ن��گارش مق��االت کوت��اه 
در م��ورد موضوع��ات حرفه ای 
کس��ب وکارتان اس��ت. ب��ه این 
ترتی��ب همکان رش��د و تحول 

شما را مشاهده خواهند کرد. 
به افراد آنچه را که 
می خواهند، بدهید

بدون شک یکی از راهکارهای 
ارائه  تأثیرگذاری  افزایش  س��اده 
راهکاره��ای موردنظ��ر به عنوان 
راه حلی س��ودمند ب��رای دیگران 
است. به عبارت ساده، اغلب اوقات 
اف��راد راه حل ه��ای پیش��نهادی 
دیگران را به ضرر خود می دانند. با 
تغییر این دیدگاه امکان موفقیت 
بیش��تری در مح��ل کار خواهیم 
داشت. به گفته مورگان، باید تمام 
تمرکزمان را روی کشف نیازهای 
دیگران و تالش برای رفع آنها در 
ذیل پیشنهادات مان بگذاریم. در 
ای��ن زمینه باید به این پرس��ش 
همکاران م��ان پاس��خ مناس��بی 
بدهیم: »در پیشنهاد مذکور چه 

نفعی برای من وجود دارد؟.«
عالوه بر تالش برای نفع رسانی 
به دیگران باید نس��بت به نحوه 
صحبت  مان نی��ز توجه به خرج 
اس��تفاده  اس��اس  براین  دهیم. 
از ضمیره��ای جم��ع ض��روری 
به نظر می رس��د. به این ترتیب 
طرف مقابل احساس همبستگی 
بیشتری با شما خواهد داشت. 

اصولی که باید به یاد داش��ته 
باشیم

ای��ن  همکاران ت��ان  ب��ه   -
اطمین��ان را بدهی��د ک��ه برای 
نظرات شان احترام قایل هستید. 
- در فرآین��د افزای��ش دانش 
و مهارت ت��ان عجل��ه نکنید. در 
صورتی که به ص��ورت ناگهانی 
ش��روع به اظهارنظر کارشناسی 
کنی��د، کس��ی ش��ما را جدی 

نخواهد گرفت. 
- اس��تفاده از ضمیر مفرد به 
تأثیر  ایده ت��ان  معرف��ی  هنگام 
مخاط��ب  ذه��ن  منف��ی روی 
خواهد داش��ت. برهمین اساس 
توصیه می ش��ود از ضمایر جمع 
ب��رای توصی��ف هرچ��ه بهت��ر 
پیش��نهادهای خ��ود اس��تفاده 

کنید. 
HBR :منبع

هاروارد بیزینس بررسی می کند

چگونه تأثیرمان را در محل کار افزایش دهیم؟ 
کلید

راهنمای کامل آغاز کسب وکار )1(
محدودیتی برای کارآفرین شدن وجود ندارد. لزوما نیازی 
به مدرک دانش��گاهی، پول زیاد و ی��ا حتی تجربه  برای آغاز 
کسب وکاری موفق ندارید. با این حال چیز هایی که به آن  نیاز 
خواهید داشت یک برنامه قوی و انگیزه دنبال کردن آن است. 
در ادام��ه ب��ه معرف��ی راهنمای ق��دم به قدم ب��رای آغاز 

کسب وکار می پردازیم. 
1- خود را ارزیابی کنید. 

چرا می خواهید کسب وکاری را آغاز کنید؟ از این سؤال برای 
راهنمای پیدا کردن کسب وکاری که می خواهید استفاده کنید 
ب��رای مثال اگر قصد جمع آوری پ��ول اضافه دارید، می توانید 
کس��ب وکار جانبی ایجاد کنید یا اگر آزادی ش��غلی بیشتری 
می خواهید می توانید شغل خود با ساعات طوالنی را رها کرد 
و کاری جدید را آغاز کنید.  هنگامی که دلیل کسب وکار خود 
را پیدا کردید، از خود س��ؤال های بیشتری بپرسید تا به شما 
در پیدا کردن نوع کسب وکاری که قصد آغاز آن را دارید و یا 

اینکه در توان شما است یا خیر به شما کمک کند. 
 چه مهارت هایی دارید؟ 

 شور و اشتیاق تان در چه چیزی است؟ 
 در چه زمینه ای متخصصید؟ 

 تا چه حدی می توانید خرج کنید؟ 
 چه زندگی ای دوست دارید داشته باشید؟ 

 آیا برای کارآفرین شدن آمادگی دارید؟ 
جواب های صادقانه به این سؤال ها بدهید. 

2- به یک ایده کسب وکار فکر کنید
 آیا هم اکنون ایده کسب وکاری عالی در ذهن خود دارید؟ 
اگر این طور اس��ت به ش��ما تبریک می گوییم، می توانید به 
مرحله بعدی بروی��د، اما اگر هنوز ایده خود را پیدا نکرده اید 

راه های زیادی برای ایده پردازی وجود دارد: 
 از خود بپرس��ید مرحله بعد چیس��ت. چه تکنولوژی و یا 
پیشرفتی در آینده به وجود می آید و چگونه در کسب وکارها 
تأثیر خواهد گذاشت. آیا می توانید از این تغییر پیشی بگیرید. 
 نی��ازی را برطرف کنید. افراد معم��وال ترجیح می دهند از 
چیزهای بد کم داشته باشند تا اینکه از چیزهای خوب بیشتر 
داش��ته باشند. اگر کسب وکارتان مش��کلی را برای مشتریان 

برطرف می کنند، آنها از شما سپاسگزار خواهند بود 
 مهارت خود را در زمینه ای جدید به کار بگیرید. بس��یاری از 
کسب وکارها و صنایع کارش��ان  را به یک شکل انجام می دهند، 
زیرا همیشه از آن روش استفاده کرده اند. در این موارد چشم انداز 
و روش های جدید می تواند تغییرات زیادی ایجاد  کند.   از رویکرد 
بهتر، ارزان تر و س��ریع تر اس��تفاده کنید. آیا ایده کسب وکارتان 
ایده ای جدید و تازه نیس��ت؟ اگر این طور اس��ت بر پیدا کردن 
بهتری��ن، ارزان ترین و س��ریع ترین رویکرد تمرکز کنید.  ش��ما 
همچنین می توانید بیرون بروید و از دیگران س��ؤال بپرسید، از 
کارآفرینان دیگر مشورت بجویید، ایده های آنالین را مطالعه کنید 

یا از بهترین ایده ای که برایتان معنا بخش است استفاده کنید. 
3- در مورد بازار تحقیق کنید. 

آیا کاری که ش��ما قصد انجام آن را دارید توس��ط شخص 
دیگری هم اکنون در حال انجام است؟ اگر نه آیا دلیل خوبی 

برای آن وجود دارد؟ 
در مورد رقیب های احتمالی خود تحقیق کنید. برای تحقیق 
می توانید از روش هایی مانند انجام مصاحبه تلفنی یا رو در رو 
و یا نظرسنجی با پرسیدن سؤاالتی مانند  »هنگام خرید این 
محصول یا خدمات چه عواملی را در نظر می گیرید؟« یا »چه 

مناطقی برای بهبود شما پیشنهاد می کنید؟«
 افراد معموال در تحقیق بازار مرتکب سه اشتباه می شوند. 

این سه اشتباه شامل: 
۱- استفاده فقط از تحقیقات ثانویه

۲- استفاده فقط از منابع آنالین
3- نظر سنجی فقط از افرادی که می شناسید

4- باز خورد  بگیرید 
اجازه دهید افراد با محصول و یا خدمات ش��ما ارتباط داشته 
باشند و نظرشان را بپرسید. نظرات جدید می تواند در پیدا  کردن 
نقص هایی که قبال به چش��م تان نمی آمد به شما کمک کند. به 
عالوه، اگر به نظرات شان گوش کنید و آنها از محصول یا خدمات 

شما خوش شان بیاید این افراد از مشتریان شما خواهند شد. 
یکی از آس��ان ترین روش های گرفتن بازخورد اس��تفاده از 
روش نمونه سازی، آزمایش و چرخش است. با بیرون دادن یک 
محص��ول، گرفتن بازخورد و انجام تغییرات در محصول بعدی 
ش��ما می توانید به طور مدام خود را تقویت و پیش��رفت کنید.  
فقط توجه داشته باشید که بعضی از نظرات کاربردی نیستند، 
بنابراین برای دریافت بازخورد باید برنامه داش��ته باش��ید.  در 

ادامه به معرفی شش گام برای  گرفتن بازخورد می پردازیم: 
۱- متوقف ش��وید! مغز شما در هنگام دریافت بازخورد به 
احتمال زیاد در حالت هیجان خواهد بود و ممکن است نتایج 
بدی را بگیرد. آرام شوید و زمانی را به تحلیل دقیق نظری که 

شنیدید اختصاص دهید. 
۲- از آنها تش��کر کنید. افرادی که نظرات منفی می دهند 
انتظار تشکر از ش��ما نخواهند داشت، اما با انجام این کار به 
شما احترام  خواهند گذاشت و باعث صادق بودن آنها در آینده 

خواهد شد. 
3- دنبال حقیقت باش��ید. اگر ش��خصی ایده ای را دوست 
ندارد، به این معنا نیس��ت که از هر چیزی که ش��ما گفتید 
متنفر است. به یاد داشته باشید که این افراد فقط قصد کمک 
به شما را دارند و با اشاره به مشکالت در جهت پیشرفت شما 

نقش مهمی را ایفا می کنند. 
۴- دنبال الگو باشید. اگر نظر ثابتی را مدام می شنوید زمان 

آن است که دست به کار شوید و تغییراتی ایجاد کنید. 
۵- با کنجکاوی گوش فرا  دهید. خواهان ورود به گفت وگویی 

باشید که در آن  مشتری کنترل را در دست گرفته است. 
6- سؤال بپرسید. سعی کنید بفهمید که چرا یک شخص 
چیزی را دوس��ت دارد یا ن��دارد. چگونه می توانید آن را بهتر 

کنید؟ کدام راه حل بهترین است؟ 
ادامه دارد. . . 
Entrepreneur/ucan :منبع
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هوش مصنوعی و دیجیتال مارکتینگ در سال 2۰1۸
از دس��تیار صوتی هوش��مند »س��یری« گرفته تا ماش��ین های بدون 
راننده »تس��ال« و AI ش��رکت »گوگل« که در مدت زمان بس��یار کم 
می توان��د بازی های ویدئویی را یاد بگی��رد، از نمودهای هوش مصنوعی 
Artificial Intelligence اند، هوش مصنوعی در حال ایجاد انقالبی 
عظیم در صنایع مختلف است. در واقع هوش مصنوعی یا همان AI به 
سیس��تم هایی گفته می شود که می توانند واکنش هایی مشابه رفتارهای 
هوشمند انسانی نظیر یادگیری، شبیه سازی فرآیندهای تفکر، شیوه های 
اس��تدالل انس��انی و … را داشته باش��ند. هدف بعدی هوش مصنوعی 
)AI( در س��ال ۲۰۱۸، رش��ته بازاریابی دیجیتال خواهد بود که پیش 

از این به صورت کاماًل پویا در مرحله تکامل و رشد قرار داشته است. 
هوش مصنوعی پتانس��یل عظیمی در رشته بازاریابی دیجیتال ایجاد 
کرده اس��ت که با دسترس��ی به رس��انه های اجتماعی و حجم باالیی از 
داده ها که در جس��ت وجوهای اینترنتی ایجاد می شود، در ارتباط است. 
اس��تفاده از ه��وش مصنوعی در ایج��اد تجربه ای بهتر برای مش��تری، 
تحلیل ه��ای پیش بینی کنن��ده و بازاریابی هدفمند یقینا نرخ بازگش��ت 

سرمایه )ROI( خوبی را برای کسب و کار ایجاد خواهد کرد. 
رابطه بین هوش مصنوعی و بازاریابی دیجیتال

در طول سالیان گذشته، بازاریاب ها از اینکه بخواهند هوش مصنوعی را 
در استراتژی های ش��ان به کار ببرند، اجتناب می کردند، اما در طول این دو 
سال اخیر، اطمینان قابل توجهی نسبت به کاربردهای آن در بین بازاریاب ها 
شکل گرفته است، به گونه ای که به شدت مورد استقبال و توجه بازاریاب ها 
قرار گرفته است. دلیل این امر، ابهام کاسته شده نسبت به نتایجی است که 

بخش های بسیار بیشتری قبال از مزایای قابل توجه آن بهره برده اند. 
ه��وش مصنوع��ی در طول چند س��ال اخیر حضور خ��ود را از طریق 
فرآیندهای تکمیلی اش نظیر کالن داده ها )Big Data(، اینترنت اشیا 
 Machine( و یادگی��ری ماش��ینی )IOT-Internet of Things(
Learning( ایجاد کرده اس��ت، اما اینها تنها اجزایی هستند که نهایتاً 
به آزادس��ازی پتانس��یل کامل هوش مصنوعی کمک می کنند. روندها 
نش��ان می دهد که در س��ال ۲۰۱۸ تغییرات و اثرات قابل مش��اهده ای 
را در فضای کس��ب وکارها و به خصوص بازاریابی به سبب کاربرد هوش 

مصنوعی )AI( شاهد خواهیم بود. 
ام��ا اجازه دهید نگاهی بیندازیم ب��ه اینکه احتماال هوش مصنوعی از 
چه طریقی در س��ال ۲۰۱۸ ب��ر بازاریابی دیجیتال اثر می گذارد. در زیر 
برخ��ی از مواضع بالقوه که هوش مصنوعی می تواند به ش��دت بازاریابی 
دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهد، ذکر ش��ده اس��ت. می توان گفت این 
فرصت ها در مرحله ش��کل گیری هستند، اما سال ۲۰۱۸ می تواند مسیر 

تازه ای برای بازاریابی دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی باشد. 
1- هوش مصنوعی تجربه کاربری را با وسعت بیشتری 

شخصی سازی می کند
این قسمت مهم ترین بخشی است که هوش مصنوعی )AI( می تواند در 
آن وارد ش��ود و تأثیر قابل توجهی خلق کند. مشتری هسته یا به اصطالح 
پادش��اه هر کسب و کاری اس��ت و محتوا نیز جزء اصلی مارکتینگ است. 
اگر بازاریابان قادر باش��ند، اس��تراتژی بازاریابی محتوا را با هوش مصنوعی 
هم راس��تا و هماهنگ کند، این کار می تواند بس��یار خالقانه باشد و منجر 
به پیشتازی برند شود. اگرچه قابلیت هوش مصنوعی از این توانایی به دور 
است که وب سایت های جدیدی را از پایه تا باال بسازد، اما قابلیت این را دارد 
که به ش��ما کمک کند تا تجربه بازدیدکنندگان را از طریق شخصی سازی 

هوشمند در وب سایت تان ارتقا دهید. 
این الگوریتم های هوشمند می توانند در قالب های زیر به شخصی سازی 

کمک کنند: 
 - تجربه کاربری )UX(: با استفاده از تحلیل داده ها درباره هر کاربر 
)داده های��ی نظیر موقعیت مکانی، ویژگی های جمعیت ش��ناختی، ابزار 
مورد اس��تفاده، تعامل با وبس��ایت و …( ابزار هوش مصنوعی می تواند 

بهترین پیشنهادها و محتوا را به نمایش بگذارد. 
 - اطالع رسانی رو به جلو: این شیوه از اطالع رسانی می تواند به صورت 
اختصاصی برای کاربران فردی طراحی ش��ود و پیام درست را در زمان 

درست به دست آنها برساند. 
می توانید بر مبنای داده های گردآوری ش��ده از قبیل جست وجوهای 
مش��تری، عالیق و رفتار خرید، کمپین های محتوایی سفارش��ی ایجاد 
کنید. نکته این کار در آن اس��ت که می توانید آن را برای هر مشتری یا 

متقاضی به صورت مجزا و شخصی انجام دهید. 
هوش مصنوعی همچنین می تواند شما را قادر سازد تا تشخیص دهید 
چه زمانی جریان داده ها متوقف می ش��ود یا ترافیک غیرقابل انتظار در 
حال بازدید از س��ایت شما است. این اطالعات به شما کمک می کند تا 
بتوانید وب سایت خود را در رده های باال و با عملکردی عالی نگه دارید. 
اگر اخیراً به صورت آنالین با واحد خدمات مش��تری یک شرکت چت 
کرده باشید، طرف مکاتبه شما یک راز کوچک دارد – آن هم این است 
 )Chatbot( که، یک روبات اس��تد. روبات های چت یا همان چت بات
نمونه دیگری از مداخله های هوش مصنوعی در ارتقای تجربه مش��تری 
هس��تند. چت بوت ها ب��رای این کار برنامه ریزی ش��ده اند که بر مبنای 
داده هایی که دریافت می کنند با مش��تریان تعامل برقرار کنند. در واقع 
ای��ن چت بوت ها به میلیون ها نقاط داده ای مش��تری محور دسترس��ی 
دارن��د. آنها همچنین می توانند درخواس��ت های مربوط به موقعیت های 
مکانی خاص را تجمیع کنند تا الگوها را مش��خص س��ازند، مش��کالت 
تکراری را کش��ف کنند و پیش بینی کنند که چه چیزی سبب مسائلی 
برای ی��ک کاربر به خصوص می ش��ود. چ��ت باک��س )Chat box( و 
ارتباط��ات متن��ی به زودی جای خود را به یک سیس��تم ارتباطی چند 

بعدی با قابلیت های حسی، نظیر صدا و لمس می دهد. 
ای��ن کار تجربه کاربران را شخصی س��ازی می کند، چ��را که آنها این 
احس��اس را دریافت می کنند که با شخصیتی واقعی و با آگاهی در حال 

صحبت هستند. 
واقعیت افزوده، جنبه دیگری از هوش مصنوعی اس��ت که این امکان 
و اختی��ار را برای مصرف کنندگان فراه��م می کند تا بتوانند محصول را 
قبل از خرید واقعی ببینند و تجربه استفاده از آن را احساس کنند. این 
کار تصمیم گیری را برای مشتریان آسان می کند، چرا که به این صورت 
قادر خواهند بود حتی قبل از خرید محصول آن را مش��اهده کنند. این 
عمل باعث تحریک پاس��خ های سریع تری از مشتریان می شود و به نوبه 

خود درآمد را نیز افزایش می دهد. 
2 - بازاریابی پیش بینی کننده با کمک هوش مصنوعی 

تصمیم گیری را راحت تر و آسان تر می سازد
ه��ر زمان که یک کارب��ر در اینترنت ب��ه مرور صفح��ات می پردازد، 
داده های جدیدی ایجاد شده و برای تحلیل هوش مصنوعی جمع آوری 

می ش��وند. این داده ه��ا، اطالعاتی از قبی��ل نیازهای کارب��ر، رفتارها و 
اقدامات آتی او را افشا می کند. بر مبنای این اطالعات، بازاریابی می تواند 
برای تأمین مرتبط ترین اطالعات بهینه س��ازی شود. دسترسی و تماس 
به واسطه شبکه های اجتماعی نیز اطالعات شخصی درباره متقاضیان را 
افش��ا می کند که این کار ایجاد یک کمپین هدفمند را برای بازاریاب ها 

آسان می سازد. 
همچنی��ن به کار بردن هوش مصنوع��ی در بازاریابی چرخه فروش را 
در زمانی که اطالعات مرتبط بین مش��تریان دس��ت به دست می شود، 
کاه��ش می ده��د. ای��ن کمپین ه��ای »پیش بینی کنن��ده« می توانن��د 
به طور چش��مگیری تحقیق مش��تری درباره محص��ول را کاهش دهند 
و تصمیم گی��ری را راحت تر کنند. همین ط��ور بازاریاب ها، می توانند از 
طریق داده ها به تحلیل خریدار ادامه دهند و حتی باعث شوند مشتری 

برگردد! 
این نوع از الگوریتم هایی که به واسطه هوش مصنوعی ایجاد می شوند 
ش��یوه های متداول و فعلی در بازاریابی را به چالش خواهد کشید. حتی 
می ت��وان گفت الگوریتم های یادگیری ماش��ین می توان��د به بازاریاب ها 
کمک کند تا بتوانند آن قش��ر از مش��تریان را که در حال ترک و جدا 
ش��دن از برند و رفتن به س��وی رقبا هس��تند شناس��ایی کند. در واقع 
ابزاره��ای مبتنی بر هوش مصنوعی در این ح��وزه، می توانند در زمینه 
جم��ع آوری داده ها، ایج��اد یک مدل پیش بینی کننده، تس��ت و تأیید 

اعتبار آن مدل بر روی مشتریان واقعی، کمک کننده و مفید باشد. 

با اس��تفاده از قدرت هوش مصنوعی، احتمال بسیار باالیی وجود دارد 
که ابتکارات بازاریابی دیجیتال در س��طح بهینه سازی موتور جست وجو 
)SEO( و یا تبلیغات بنری منس��وخ ش��وند. از این گذش��ته، واقعاً چه 
کسی به بهینه سازی موتور جست وجو )SEO( و ترافیک وب سایت نیاز 
دارد زمانی که شما گزارشی با جزییات کامل از متقاضیان خود دارید؟ 
3 - استفاده از تشخیص تصویر از طریق هوش مصنوعی برای 

)ROI( بیشینه سازی نرخ بازگشت سرمایه
اگر اخیراً از عکس های گوگل اس��تفاده کرده باش��ید، ممکن است به 
این مورد اشاره کنید که سیستم در شناسایی و تشخیص افراد و تصاویر 
چقدر خوب ش��ده است. پیش از این، تش��خیص تصویر تنها محدود به 
شناس��ایی اجزای جداش��ده در یک تصویر بود، اما با اس��تفاده از هوش 
مصنوعی که با اس��تفاده از نرم افزار قابل اجرا و اس��تفاده است، اکنون 
این امکان وجود دارد تا توصیف دقیق تری از یک تصویر به دست بیاید. 
این تکنولوژی می تواند به روش های مختلفی برای بخش های متفاوت 
مورد استفاده قرار بگیرد. برای بانکداری و بخش مالی، تشخیص تصویر 
با استفاده از هوش مصنوعی می تواند برای تسریع فرآیندهای پرداختی 
و ارتقای امنیت مش��تری به کار گرفته شود. رسانه های اجتماعی یکی 
از مناب��ع عظیم تصویرها می باش��ند. بدین صورت که ن��رم افزار هوش 
مصنوعی در رس��انه های اجتماعی به دنبال تصویر خواهد گش��ت و آن 
را با کتابخانه و منبع بزرگی از تصاویر مقایس��ه می کند تا نتایجی را از 

آن استخراج کند. 

از نقطه نظر بازاریابی، تش��خیص تصویر به معنای همگام س��ازی بهتر 
بین محتوای آنالین و بازدیدهای فروش��گاه است. بسیاری از فروشگاه ها 
از ن��رم اف��زار تش��خیص چهره اس��تفاده می کنن��د تا مش��تریان را در 
بازدیده��ای درون فروش��گاه ردیابی و دنبال کنن��د و این ویدئوها را به 
پروفایل های مش��تریان متصل کنند. دانس��تن اینکه فرد چگونه خرید 
می کند، ش��ما را قادر می س��ازد تا پیام های فردی هدفمند بیشتری را 
ایجاد و به دس��ت مشتریان برسانید. از س��وی دیگر نرم افزار تشخیص 
چهره همچنین می تواند به عنوان یک ابزار اندازه گیری مورد اس��تفاده 
قرار بگیرد. اکنون ش��ما می توانید نرخ بازگشت سرمایه )ROI( آفالین 

را برای کمپین های آنالین خود ردیابی کنید. 
در کنار این ها، همانطور که بیان ش��د، هوش مصنوعی جایگاه خود را 
پیدا کرده است و بسیار مورد توجه بازاریاب ها و صاحبان کسب و کارها 
قرار گرفته اس��ت. از این رو زمینه های دیگری نیز وجود دارد که هوش 

مصنوعی به کمک بازاریاب ها آمده است. 
خلق محتوا توسط هوش مصنوعی کاربرد دیگری است که بازاریاب ها 
از آن بهره می برند، به گونه ای که پیش بینی ش��ده است تا سال ۲۰۱۸ 
در حدود ۲۰درصد از محتوای کس��ب و کارها توس��ط ماشین ها نوشته 
ش��وند. این در حالی اس��ت که ابزارهای هوش مصنوع��ی می توانند به 
صورت خ��ودکار محتوای ایمیل، پیام ها یا گزارش های شخصی س��ازی 
ش��ده ایجاد کنند و یا به مرتب س��ازی محتوا برای رسانه های اجتماعی 

بپردازند. 
در کنار اینها هوش مصنوعی حتی می تواند به ش��ما کمک کند تا بر 
مبنای اینکه بازدید کننده چگونه با شرکت شما تعامل داشته است، قادر 
باشید از طریق وب سایت یا واحد حمل و نقل، مرتبط ترین محصوالت یا 

محتوا را به نمایش بگذارید. 
با توجه به آنچه گفته شد، هوش مصنوعی بازاریاب ها را قادر می سازد 
ت��ا رویاهای��ی را که قبال غیرممکن می دانس��تند – درگیر ش��دن با هر 
مشتری فردی به روشی شخصی شده و با مفهوم – جامه عمل بپوشانند. 
در نهایت با اثرات و روندی که برای هوش مصنوعی در س��ال ۲۰۱۸ 
پیش بین��ی کرده اند، هوش مصنوع��ی و تکنولوژی های وابس��ته به آن 
خواهند توانست در سال جاری بازاریاب ها و مشتریان را به هم نزدیک تر 
سازد. به گونه ای که مشتریان درک بهتری از یک محصول داشته باشند 
و بازاریاب ه��ا نیز درک بهتری از مصرف کنندگان داش��ته باش��ند و با 
اثربخش��ی بیش��تری بتوانند به بازار هدف خود خدمت و محصول ارائه 
دهند. تصمیم گیری بهینه شده، چرخه فروش بهتر و خرید »پیش بینی 
کنن��ده« و فرآیندهای فروش به عنوان نتایج و خروجی های قطعی این 
جنگ روباتیک هس��تند. اما این نکته مهم اس��ت که مشتریان و برندها 

هر دو در طرف برنده قرار دارند. 
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اخبار

تبریز – اسد فالح- رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی آذربایجان 
شرقی گفت: پلیس فضای تبادل و تولید اطالعات ناجا استان اخیرا و 
تحت تدابیر و حمایت های سردار فرماندهی انتظامی استان آذربایجان 
شرقی در موفقیتی جدید توانست در راستای ماموریت های محوله، 
توسعه زیرساخت ها، ایجاد انگیزه و ارتقای مهارت های سایبری موفق 

به احراز رتبه ارزنده سوم کشوری شود.
 پلیس فتا آذربایجان شرقی در کشف جرایم سایبری

مقام اول کشور را دارد
سرهنگ محسن محمودی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما 
در تبریز، با اعالم این خبر افزود: علیرغم میزان جرایم که از این حیث 
جزو اس��تان های پروقوع محس��وب می شویم با ثبت آمار کشفیات 
۱۰۱/۵ درصدی در بین استان های دارای بیشترین پرونده سایبری، 

پلیس فتا آذربایجان شرقی مقام اول را در اختیار دارد.
 با وجود رشد جرایم سایبری شاهد 

کاهش آمار استانی هستیم
وی اظهار داشت: این در حالی است که با وجود پیچیدگی و رشد 
روزافزون جرایم سایبری شاهد کاهش آمار استانی در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته هستیم که بیانگر اهتمام خادمان و حافظان امنیت 

فضای سایبری است.
افتخاری دیگر برای پلیس فتا آذربایجان شرقی

این مقام انتظامی افزود: بازه زمانی کشف پرونده های سایبری 
در استان آذربایجان شرقی زیر ۱۰ روز است که 63 درصد کمتر 
از مقیاس زمانی مدنظر کشوری می باشد که افتخار دیگری برای 
پلیس فتا اس��تان و صد البته نشانگر تالش همکاران خستگی 
ناپذیر و همیش��ه آگاهم در عرصه مبارزه و عملیات پیشگیرانه 
است. سرهنگ محمودی در خصوص مهم ترین جرایم سایبری 
استان اظهار داشت: هتک حیثیت و نشر اکاذیب کماکان در صدر 
جرایم اینترنتی است و برداشت اینترنتی غیرمجاز در رتبه دوم و 
مزاحمت های اینترنتی نیز در رتبه بعدی قرار دارند. وی افزود: از 
عموم شهروندان عزیز استان بعنوان یک خدمتگزار تقاضا دارم به 
آنچه که در فضای مجازی نشر و پخش یا به اصطالح بارگذاری 
کرده و دانلود یا آپلود می کنند، توجه داشته باشند چرا که بازار 

شایعات در این فضا داغ است.
 کاربران از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی

هوشیارانه تر استفاده کنند
وی اضافه کرد: دشمنان قسم خورده این مرزو بوم از فضای مجازی 
در راس��تای فریب افکار عمومی استفاده و اخبار کذب و متنوعی به 
دروغ تولید و محتواس��ازی می کنند تا بتوانند به الیه های مختلف 
اجتماع��ی ما رس��وخ و نفوذ یافته و ارزش ه��ا و فرهنگ ما را نقطه 
هدف قرار دهند تا از این مس��یر به ایجاد دلس��ردی مردم در فضای 
مجازی موفق شوند لذا تقاضا دارم همشهریان و هم استان های عزیز 
هوش��یارانه تر از همیشه از ش��بکه های اجتماعی و فضای مجازی 

استفاده کنند.
دکترین جدید پلیس فتا آذربایجان شرقی

این مقام موفق انتظامی خاطرنشان کرد: وظیفه پلیس ایجاد امنیت 

برای کاربران اس��ت و پلیس فتا استان آذربایجان شرقی با دکترین 
پیش روی خود، این فضا را فرصت مغتنمی برای همکاری در حوزه 

توسعه خدمات الکترونیکی به شهروندان در همه زمینه ها می داند.
 دست قانون دیر یا زود یقه متخلفان سایبری

را خواهد گرفت
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی با 
تاکید بر اینکه دس��ت قانون دیر یا زود یقه متخلفان س��ایبری را 
خواهد گرفت، گفت: افرادی که در این فضا با س��ودجوئی س��عی 
در بزهکاری سایبری دارند و انواع مزاحمت ها و جرایم را مرتکب 
می شوند، بدانند و آگاه باشند که پلیس فتا استان دارای کارکنان 
قسم خورده، والیی، آماده، پرتوان، متخصص و همیشه بیدار است 
و بعنوان چشمان بیدار سایبری در رصد و برخورد با کسانی است 
که قصد ایجاد مزاحمت به خانواده های شریف و نجیب و پاک و 

زحمتکش و آبرومند دارند.
تخلفات صورت گرفته در بخش کسب و کار اینترنتی

س��رهنگ محسن محمودی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در 
بخش کسب و کار اینترنتی، تصریح کرد: در فضای مجازی به افرادی 
ک��ه در زمینه اقالم ممنوعه فعالیت دارن��د و مخصوصا در این ایام و 
چهارشنبه سوری پیش رو، با عرضه و فروش اقالم نامناسب اقدام به 
کالهبرداری می کنند با جدیت کامل هشدار می دهم مراقب اعمال و 

رفتار غیرقانونی خود باشند.
 فضای مجازی قابلیت های زیادی برای ایجاد شغل

و کارآفرینی و حتی سرمایه گذاری دارد
وی افزود: فضای مجازی قابلیت های زیادی برای ایجاد شغل و 
کارآفرینی و حتی سرمایه گذاری دارد لذا توصیه ما این است که 
کاربران از این فضا در مس��یر کسب و کار بطور صحیح  استفاده 

کنند.
هشدارهای نوروزی پلیس فتا آذربایجان شرقی

وی با دعوت از ش��هروندان برای همکاری با پلیس فتا اس��تان و 
اطالع رس��انی مردمی از طریق خط ارتباطی به شماره ۲۱۸۸۷۵6، 
پیش��اپیش حلول سال نو را به هم استانی های عزیز تبریک گفت و 
افزود: از مردم عزیز می خواهم مواظب کالهبرداری های اینترنتی در 
قالب و عناوین مختلفی همچ��ون: خرید و فروش برخی از کاالهای 
دم عید، لینک های شارژ رایگان تلفن همراه، اقالم مورد استفاده در 
چهارشنبه سوری، هدایای نوروزی و ... باشند تا گوشی های آنان به 

انواع ویروس ها و تروجان ها آلوده نشوند.

 مواظب ویروس های جدید احتمالی
در شبکه های اجتماعی باشید

وی اضاف��ه کرد: نباید به کس��انی که در فضای مجازی به ش��ما 
پیش��نهادات اغواکننده و طمع آلود می دهند پاسخی بدهید. نباید 
هر تصویر و فیلمی را در آس��تانه عید نوروز و تحت عناوین مختلف 
کلیک و دانلود کنید، باید مواظب ویروس های جدید احتمالی نیز در 

شبکه های اجتماعی باشید.
به پویش امر به معروف و نهی از منکر بپیوندید

سرهنگ محمودی با اشاره به پویش امر به معروف و نهی از منکر 
که به ابتکار پلیس فتا استان آذربایجان شرقی در بستر فضای مجازی، 
فعال و به کاهش یک درصدی جرایم س��ایبری نیز در همین مدت 
کوتاه منجر شده است، گفت: با توجه به استقبال چشمگیر خانواده ها، 
کاربران، جوانان و مردم عزیز استان، قصد داریم این پویش را در سال 

آینده نیز تداوم و قوت ببخشیم.
برنامه های پلیس فتا آذربایجان شرقی در سال 9۷

رییس پلیس فضای تبادل و تولید اطالعات ناجا استان افزود: عدم 
ارائ��ه و اعالم رمز کارت ه��ای بانکی به دیگران و نیز حذف محتویات 
موج��ود در گوش��ی ها و گروهها و یا حذف کان��ال هایی که محتوای 
مجرمان��ه دارند، دو پویش جدیدی هس��تند که در س��ال ۹۷ آنها را 
عملیاتی و با همراهی و همکاری مردم شریف پی خواهیم گرفت. این 
مقام انتظامی خاطرنشان کرد: همکارانم در پلیس فتا طی سال جاری، 
مجاهدانه و بی ادعا، با صبوری و س��عه صدر، تمام وقت و توام با دقت 
کافی و تعهد مثالزدنی، در خدمت مردم عزیز در اقصی نقاط اس��تان 
بودند که شایسته می دانم از طریق رسانه وزین شما به خانواده های این 
عزیزان درود بفرستم که چنین مردان پاکی را تربیت کرده اند، پدران 
و مادرانی که در دامان خود، چنین انسان های پاک و متخصصی را به 
جامعه معرفی کرده اند و این نعمت الهی – امنیت – را اینان با دستان 
پاک ش��ان به مردم هدیه و تقدیم می کنند و به همس��ران صبور این 
دلیرمردان هم بنوبه درود می فرستم و قدردان هستم. از تعامل سازنده 
دستگاه قضائی، دادستان محترم، مسووالن سیاسی و امنیتی و انتظامی 
استان و نیز سایر نیروهای مسلح عزیز، سپاه عزیز و ارتش عزیز که انصافا 
در بحث مبارزه با جرایم سایبری، آگاه سازی های عمومی و ماموریت 
هایی که فراخور شرایط همان ماموریت بود، همکاری خوبی با پلیس 
فتا داشته و دارند، صداوسیما با تولید برنامه هایی که از پلیس فتا صورت 
داد، ش��هرداری تبریز که در بحث ارتقای اطالعات و س��واد س��ایبری 
شهروندان با پلیس فتا در تمامی مناطق چندگانه شهری همکاری کرد، 
از آم��وزش و پرورش که در بخش ک��وا ) کودک و اینترنت ( تعامل و 
همکاری تنگاتنگی اعمال کرد، در بحث مسائل مربوط به پدافند سایبر 
از مدیرکل پدافند س��ایبری استان و کارکنان این مجموعه که انصافا 
نقش سازنده ای داشتند بواسطه تعامالت فیمابین، از همکاری پلیس 
فتای استان و نهایتا از عموم مردم همیشه در صحنه استان و رسانه ها 
و اصحاب مطبوعات که پلیس فتا استان را همیاری و همراهی نمودند 
تشکر و قدردانی می کنم و مجددا اعالم می دارم کلیه موفقیت های 
ما مرهون زحمات و تدابیر سردار محترم فرماندهی انتظامی آذربایجان 

شرقی است فلذا همواره قدرشناس ایشان بوده و هستیم.

اهواز - شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت 
و گاز مسجدس��لیمان گفت : با موافقت و مساعدت وزارت نفت ، 
3 باب مدرس��ه جدید در شهر مسجدسلیمان براي دانش آموزان 
این شهر احداث مي شود . مهندس قباد ناصري اظهار داشت : در 
راستاي عمل به مسئولیت هاي اجتماعي و همچنین ارایه خدمات 
عام المنفعه وزارت نفت جهت شهروندان ، پیشنهاد 3 باب مدرسه 
جدید براي ارتقاي وضعیت آموزشي و بهره مند شدن دانش آموزان 
مسجدسلیماني از فضاي استاندارد آموزشي به مدیریت نظارت بر 
طرح هاي عمراني مناطق نفتخیز ارایه ش��د .   وي خاطر نش��ان 
کرد : با مصوب ش��دن این پروژه ها و تأمین اعتبار الزم ، عملیات 
س��اخت یک باب مدرسه در منطقه مس��کن مهر و ورودي شهر 
مسجدسلیمان با تأمین هزینه از سوي وزارت نفت و شرکت بهره 

برداري نفت و گاز مسجدسلیمان در حال انجام مي باشد . ناصري 
ادامه داد : ساخت ۲ باب مدرسه دیگر نیز در سایر مناطق این شهر 
که کمبود فضاي آموزش��ي دارند مصوب ش��ده و با انجام مراحل 

اداري مربوطه بزودي عملیات اجرایي آنها نیز آغاز مي شود تا بدین 
ترتیب یکي از  دغدغه هاي دیرینه همشهریان گرانقدر در خصوص 
نوس��ازي مدارس و فعالیت آموزشي دانش آموزان در محیط هاي 
استاندارد با همت و مش��ارکت وزارت نفت مرتفع گردد . الزم به 
توضیح است شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان یکي 
از ۵ شرکت تابع شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب است که در 
گستره اي به وسعت ۲۷۰۰۰ کیلومتر مربع و حوزه جغرافیایي 3 
استان و ۱3شهرستان در زمینه تولید نفت ، گاز و میعانات گازي 
فعالیت مي کند . این شرکت در راستاي عمل به مسئولیت هاي 
اجتماعي و ارایه خدمات عام المنفع��ه پروژه هاي متعددي را در 
ح��وزه هاي مختلف تعریف و مصوب نموده که پروژه هاي عنوان 

شده باال در زمره این اقدامات مي باشند .

سـاری - دهقـان - مدیرعام��ل آب و فاضالب ش��هری 
مازندران با اش��اره به فرا رسیدن سال نو و انجام سنت دیرینه 
خانه تکانی ، با تاکید بر اینکه مشترکین، با مدیریت مصرف، 
شست وشوهای خانگی خود را تا ۲۵ اسفند به پایان برسانند، 
گفت: از شس��ت وشوهای غیر ضروری پرهیز شود. به گزارش 
خبرنگار مازندران و به نقل از ش��رکت آبفاش��هری مازندران، 
مهندس ذاکری ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو اظهار داشت: 
با نزدیک شدن به ایام نوروز، سنت نظافت و خانه تکانی انجام 
می ش��ود که در نتیجه با افت فشار آب در شبکه های توزیع 
روبرو می شویم. وی، با اشاره به کاهش بارندگی و نزوالت جوی 

، افزود: شهروندان مصرف آب را مدیریت و از شست و شوهای 
غیر ضروری اجتناب کنند تا در روزهای پایانی سال با افت فشار 

و یا قطع آب مواجه نش��وند. مدیرعامل آبفاشهری مازندران، 
ترویج فرهنگ مدیریت مصرف را عاملی مهم در تغییر الگوی 
مصرف آب عنوان و تصریح کرد: تمامی اقش��ار مردم و نهادها 
باید ما را در این امر یاری نمایند. مهندس ذاکری، با بیان اینکه 
کارکنان این شرکت، طی ایام پایان سال و تعطیالت نوروز ، به 
صورت شبانه روز آماده خدمات رسانی، پاسخگویی به سواالت 
و تماسهای مردمی هستند، گفت: مشترکین ومسافران نوروزی 
می توانند در صورت بروز مشکل با سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ 
تماس گرفته تا کارشناسان اتفاقات نسبت به رفع مشکل اقدام 

نمایند.

در حوزه توسعه زیرساخت ها و ارتقای مهارت های سایبری

پلیس فتا استان آذربایجان شرقی رتبه سوم کشور را کسب کرد 
 هتک حیثیت و نشر اکاذیب کماکان در صدر جرائم اینترنتی است

مدیر عامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان خبر داد

احداث مدارس جدید برای دانش آموزان مسجدسلیمانی توسط وزارت نفت

به منظور برخورداری از نعمت آب در روزهای پایانی سال: 

مشترکین با مدیریت مصرف از شست وشوهای غیر ضروری پرهیز نمایند

اصفهان - قاسم اسد- مدیرکل راه وشهرسازي استان اصفهان 
گفت: باید جمعیت پذیري در شهر تعریف و طبق توان وتاب آوري 
ش��هر براي آن برنامه ریزي گردد. حجت ال��ه غالمي مدیرکل راه 
وشهرسازي به همراه مدیران ستادي از نزدیک جهت بررسي مسائل 
و مش��کالت راه وشهرسازي به ش��اهین شهر سفر کرد و با حضور 
حسینعلي حاجي دلیگاني نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمي 
و تني چند از مسئولین محلي موارد و مسائل مربوط به این حوزه 
را بررس��ي و راهکارهاي الزم ارائه نمود. مدیرکل راه وشهرسازي با 
توجه به عمده مش��کالت شهري مطرح شده در این جلسه گفت: 
طرح جامع شهر شاهین شهر در سال ۹۴ و طرح تفصیلي این شهر 

در سال ۹۵ ابالغ گردیده که بر اساس قانون و با توجه به زمان ابالغ 
این دو طرح امکان بازنگري طرح تفصیلي وجود ندارد  اما با توجه 

به نظر مدیران شهري مي توان تدقیق پهنه بندي ارتفاعات شهر را 
مورد بررسي قرار داد. وي با تاکید بر توجه به توان و تاب آوري شهر 
نسبت به جمعیت خاطر نشان ساخت: الزم است جمعیت پذیري در 
شهر تعریف و طبق توان وتاب آوري شهر براي آن برنامه ریزي گردد 
و افزایش جمعیت پذیري بدون انجام کار کارشناسي خدمت به مردم 
وش��هرداري نیست. غالمي در این باره افزود: هرجا که بحث حقوق 
مکتسبه هست طبق ضوابط و قوانین موظف به انجام آن هستیم . 
گفتني است در این جلسه ۱۰ هزار مترمربع زمین با کاربري ورزشي 
و فرهنگي به اداره کل ورزش و جوانان جهت تامین مکان ورزشي در 

سایت مسکن مهر واگذار گردید.

مدیرکل راه وشهرسازي استان اصفهان:

جزییات بررسي مسائل ومشکالت شهر شاهین شهر در حوزه راه وشهرسازي

مدیر کل بنیاد خراسان رضوی،
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، آسیب های اجتماعی را کاهش می دهد

مشـهد - صابر ابراهیم بای -  حجت االس��الم حسین معصومی در جلسه کارگروه تخصصی 
اجتماعی فرهنگی اس��تان که در سالن شهید هاشمی نژاد  بنیاد خراسان رضوی برگزار شد، ضمن 
تبریک میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن گفت: فرهنگ ایثار و شهادت باید مستمر 
و مداوم در جامعه ترویج یابد تا در قلب مردم نهادینه شود.  وی  درهمین راستا افزود: اگر می خواهیم 
آسیبهای اجتماعی کاهش یابد باید، فرهنگ ایثار در جامعه به صورت هدفمند و جدی گسترش  پیدا 
کند زیرا فرهنگ ایثارگری به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت های جوانان تاثیر می گذارد و 
نسل جوان با الگو قرار دادن شهدا، راه درست به کمال رسیدن را پیدا خواهند کرد.  مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان ادامه 
داد: ارتقای منزلت اجتماعی ایثارگران نه تنها حق این عزیزان بلکه حق کل جامعه است زیرا توجه به منزلت جامعه ایثارگری موجب 
ارتقاء هنجارها و ارزشهای انسانی و اسالمی در کل جامعه می شود. وی خاطر نشان ساخت: ۹ میلیون سند مربوط به شهدا شامل 
تصاویر، اطالعات و وصیتنامه در کل کشور جمع آوری شده که ۱.۲ میلیون نسخه آن در مرکز اسناد بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراسان رضوی برای انتقال به نسل های آینده نگهداری و دسته بندی شده است. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی تصریح کرد: بر اساس تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر آموزش عمومی و عالی ایثارگران و مطابق قوانین مصوب مجلس 
شورای اسالمی هم اکنون در خراسان رضوی ۹ هزار و ۹63 دانشجوی شاهد و ایثارگر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و 6۰۰ 

دانشجو در مقطع دکترا در حال تحصیل هستند. 

کاشت 12 هزار نهال و درخت در شهرک های صنعتی استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از کاشت ۱۲ هزار اصله  نهال و درخت 
در ۱۸ شهرک صنعتی طی شش ماه دوم  سالجاری  در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی این استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان، حجت اله خلیل زاده در مراسم روز درختکاری در شهرک صنعتی گرگان ۲ اظهار اشت: 
پالونیا، چنار، زیتون، سرو نقره ای، سرو خمره ای، انار و انواع مرکبات  از جمله نهال های کاشته شده است.به گفته وی، خر زهره،  
زربین، زبان گنجشک، اقاقیا، سدروس، ژوپیتروس و انواع سیاه ریشه شامل آلو قطره طال، آلو شابلون و آلو سانتوریزه از گونه های کاشته 
شده است.خلیل زاده  افزود: با استفاده از گونه های مثمر باغ بوتانیک در شهرک های صنعتی گنبد، کردکوی، بندرگز و آق قال احداث 
شد.وی از احداث و کاشت گلهای فصلی و دایمی از گونه های مختلف به مساحت ۱۵ هزار مترمربع و احداث کاشت ترون، شمشاد، 
بوته رز به تعداد ۱۲ هزار بوته به مساحت شش هزار متر مربع از دیگر اقدامات فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی در این مدت 
بوده است.مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان  افزود: طی مدت شش ماه دوم سالجاری 33 کیلومتر  شبکه آبیاری 
قطره ای در شهرک های صنعتی احداث شد.به گفته وی مساحت احداثی فضای سبز شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان در 

سال ۹6 بالغ بر ۱3 هکتار بوده است.

۸5 کیلومتر از راه هاي روستایي در گلستان در حال ساخت است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل راه و شهرسازي استان گلستان بیان داشت ،براي ساخت ۸۵ کیلومتر راه روستایي 
در استان گلستان از اعتبارات سال ۹6 قرارداد منعقد و عملیات اجرایي پروژه ها  آغاز گردیده است .به گزارش اداره روابط عمومي 
اداره کل راه و شهرس��ازي اس��تان گلستان : مهندس "حسین محبوبي" مدیر کل راه و شهرسازي استان گلستان در این خصوص 
افزود: برآورد اولیه  اجراي این پروژه ها بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات ملي و استاني در نظر گرفته شده است .وي 
ادامه داد: با عنایت به عدم برخورداري مردم شرق استان از راه آسفالته بیش از ۷۰ درصد این پروژهها در حوزه شهرستانهاي مراوه 
تپه وبخش داشلي برون گنبد اجرایي میشود که شامل اجراي ۲۲ کیلومتر آسفالت و 63کیلومتر زیر سازي و پخش بیس در راههاي 

روستایي با پیشرفت فیزیکي 3۰ درصد مي باشد.

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق مازندران :
 نخستین دوره مسابقات مهارت شغلی منطقه شمال کشور 

در مازندران به کار خود پایان داد
ساری - دهقان - معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: نتایج مسابقات مهارت شغلی منطقه شمال کشور 
که با حضور ۷ شرکت توزیع نیروی برق منطقه شمال ) البرز _ قزوین _ زنجان _ قم _ مازندران _  گیالن _ گلستان (  به میزبانی 
شایسته مازندران در ساری - منطقه ساحلی فرح آباد- پالژ نیروی انتظامی از تاریخ ۱۵ الی ۱۷ اسفندماه سال جاری برگزار و اعالم 
شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران، محمد حسین اسدی گرجی بیان 
داشت: برنامه ریزی های الزم به منظور برگزاری انجام این مسابقات در نیمه دوم سال جاری انجام شده است تا در دو رشته های فنی، 
نصب انشعاب مشترکین و  کابل خود نگهدار فشار ضعیف ، برای این مسابقات برنامه ریزی شد. معاون منابع انسانی شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران مهمترین اهداف این مسابقات را مهارت شغلی، شناخت میزان توانایی کارکنان و افزایش دانش و مهارت آنان 
در انجام وظایف محوله، ارتقاء سطح استاندارد های آموزش مهارت در کشور، ایجاد بستر مناسب برای ارتقای مهارت های کارکنان و 
شرکت های توزیع برق کشور،افزایش انگیزه شغلی و بهره وری نیروی انسانی از طریق ایجاد رقابت سالم در یک محیط کامال آموزشی، 
در جهت تداوم انجام اینگونه مسابقات،شناخت و به کار گیری استاندارد های شیوه انجام فرآیند های شرکت و نحوه بکارگیری ابزار 
آالت و تجهیزات مربوط به آن،فراهم کردن فرصتی مناسب برای رقابتی سالم، کشف استعداد های کارکنان و فراهم نمودن بستر 

شکوفایی آن،ایجاد فرصت بازبینی فرآیند ها و فعالیت های واحد های مختلف شرکت از طریق شبیه سازی آن است.
نفرات برتر این مسابقات مهارت شغلی ،  بشرح ذیل اعالم میگردد:

احداث کابل خود نگهدار  ؛ اول _  مازندران / دوم _ قزوین / سوم- گیالن 
انشعاب تک فاز  ؛ اول _ زنجان  /  دوم  _ مازندران  / سوم _ قزوین

جایگزین کابل خود نگهدار  ؛ اول _قم / دوم _ گیالن / سوم _ مازندران
انشعاب سه فاز  ؛ اول _ گیالن  /  دوم _ قم / سوم  _ قزوین

تجهیز بخش 230 کیلو ولت پست اهواز 2 به کلیدهای فرمان راه دور
اهواز - شبنم قجاوند- بخش ۲3۰ کیلو ولت پست اهواز ۲ شرکت برق منطقه ای خوزستان، 
به کلیدهای فرمان راه دور مجهز شد. مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق اهواز گفت: در سال اقتصاد 
مقاومتی این امور اقدام به جدا سازی ۴۵ عدد سلکتور فرمان کلید های قدرت ASEA از تابلوهای 
اسقاط و نصب آنها در تابلوهای بخش ۲3۰ کیلو ولت پست اهواز ۲ با هدف صرفه جویی اقتصادی و 
هدفمند نمودن هزینه ها با استفاده از منابع مالی محدود کرد. امیر زبیدی ادامه داد: سلکتورهای جدا 
سازی شده که هر کدام ارزشی بالغ بر 3۰ میلیون ریال دارد در کلیدهای هوایی بخش ۲3۰ کیلو ولت 
نصب و فرمان راه دور این کلیدهای هوایی راه اندازی شده است. وی اضافه کرد: کلیدهای بخش ۲3۰ کیلو ولت این پست از بدو 
تاسیس فاقد کلیدهای فرمان راه دور بوده اند. مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق اهواز بیان کرد: در همین راستا اقدام به جداسازی 

صدها عدد انواع کنکتور از تجهیزات اسقاط در این پست جهت استفاده در شبکه گردیده است.

جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان مالرد
شهرستان مالرد- مژگان علیقارداشی - جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان مالرد به ریاست سلطانی 
معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری و با هدف همراهی دستگاه ها در پیگیری مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان 
برگزار شد. درابتدای این جلسه ضمن بررسی و پیگیری مصوبات جلسه قبل، مشکالت تعدادی از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان ، 
اعم ازمالیات، نقدینگی، عدم وصول مطالبات و تقسیط  بیمه کارگران و اعطای تسهیالت با بهره کم، عدم همکاری برخی از دستگاه 
های خدمات رسان و بانک ها  در تقسیط بدهی ها  مطرح  و  روسای دستگاه های مربوطه نسبت به رفع این مشکالت نکاتی را بیان 
نمودند. سلطانی معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری با اشاره به اهمیت این کارگروه برای حل مشکل تولیدکنندگان در راستای 
اشتغالزایی گفت: مهمترین وظیفه این کارگروه رفع موانع تولید و حمایت از آن است و ضروریست  دستگاههای اجرایی با تدبیر و چاره 

اندیشی موانع را از مقابل سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی بردارند . 

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی: 
برگزاری جشن نیکوکاری با استقرار 2 هزار پایگاه ثابت و سیار 

اراک - مینو رستمی - جشن نیکوکاری با استقرار دو هزار پایگاه ثابت و سایر کمیته امداد استان مرکزی همزمان با سراسر کشور 
از شانزدهم اسفند ماه آغاز می شود.  نشست خبری مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی به منظور تبیین برنامه  های جشن نیکوکاری 
و با حضور اصحاب رسانه در سالن جلسات کمیته امداد استان برگزار شد. به گزارش سایت خبری کمیته امداد ، قنبر موسی نژاد، 
مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی با بیان اینکه جشن نیکوکاری امسال با شعار "جوانه لبخند می کاریم" برگزار می شود ، گفت : 
دو هزار پایگاه ثابت و سیار کمیته امداد برای برگزاری این جشن در نظر گرفته شده و زنگ جشن نیکوکاری شانزدهم اسفند ماه به 
صورت نمادین در دبیرستان دخترانه شاهد نیایش اراک نواخته خواهد شد. وی افزود : تعداد هزارو 3۴۲ پایگاه همزمان با آغاز جشن 
نیکوکاری در شانزدهم اسفند ماه در سطح مدارس استان ، ۵۷۹ پایگاه بسیج ، مساجد و کمیته امداد در هفدهم اسفند ماه در اماکن 
پرتردد و 3۰ پایگاه روز جمعه هجدهم اسفند ماه در مصلی های برگزاری نماز جمعه در سطح استان مستقر خواهد شد. وی تکیه گاه 
اصلی کمیته امداد را مردم دانست و گفت : رشد کمک های مردمی در سال های اخیر نشان از اعتماد مردم به کمیته امداد است و 

کمک های مردمی در سرفصل های مختلف در سال جاری تا کنون به نسبت سال گذشته رشد 6۵ درصدی داشته است.
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خرید در تلگرام
نام استارت آپ: تلگرام شاپ
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سال تأسیس: ۱3۹6
موضوع: فروشگاهی

توضیح بیشتر:  معرفی خرید در تلگرام
ش��اید دیگر نتوانید یک ایرانی را پیدا کنید که گوشی 
هوشمند داش��ته باش��د ولی تلگرام نداشته باشد. حجم 
عظیم کابران این پیام رسان و همچنین امکانات قدرتمند 
آن به عنوان یک ش��بکه مجازی باعث ش��ده اس��ت که 
خیل��ی از افراد اق��دام به خرید و ف��روش محصوالت در 

تلگرام کنند. 
خری��د در تلگ��رام ب��ا هدف آسان س��ازی ای��ن خرید 
و فروش ها ایجاد ش��ده اس��ت و با به کار بردن سیس��تم 
نظردهی درباره  محصوالت ارائه ش��ده در شبکه  تلگرام 
به ش��ما در اتخاذ تصمیم��ی عاقالنه تر برای خرید کمک 
می کند. درباره س��ازندگان این سامانه: خرید امن تلگرام 
توس��ط تیم برنامه نویسی ش��رکت پارس ایده ترشیز به 

شماره ثبت ۲۲۵3 ایجاد شده است. 

بر اس��اس تحلیل ها در صورتی که آمازون خدمات 
مال��ی خود را ارائه دهد می تواند به بانکی بزرگ بدل 
شود و در پنج سال بیش از ۷۰میلیون مشتری بانکی 

را به خود جذب کند. 
گمانه زنی های بانک آمازون از کجا شروع شد؟ 

این گزارش که توس��ط مؤسسه مش��اوره کسب و 
کار Bain & Co منتش��ر شده اش��اره کرده که در 
ای��ن صورت آمازون به یکی از س��ه فراهم کننده برتر 
خدمات بانکی خرد در آمریکا بدل خواهد ش��د. این 
گمانه زنی ه��ا پس از آن مطرح ش��د که خبر مذاکره 
آمازون ب��ا مؤسس��ه مال��ی JPMorgan در مورد 
پتانس��یل های موجود برای ایجاد حساب جاری برای 
مش��تریان منتشر شد.  بر اساس شنیده ها در صورت 
تحق��ق تأس��یس بانک آم��ازون قرار اس��ت خدمات 
حس��اب جاری به اف��راد جوان یا افراد فاقد حس��اب 
بانکی ارائه ش��ود. البته مذاکرات با JPMorgan در 
مراحل اولیه اس��ت و به نظر می رس��د از س��وی این 
مؤسس��ه مالی به آمازون اوراق س��فید )راهنماهایی 
برای کمک به تصمیم گیری( پیش��نهاد شده. به این 
ترتیب آمازون قادر خواهد شد در مورد محصوالت و 

سرویس های مالی خود تصمیم گیری کند. 

چرا آمازون باید به حوزه بانکداری وارد شود؟ 
ولی سؤالی که مطرح می شود این است که آمازون 
چ��را باید به حوزه بانکداری وارد ش��ود، حوزه ای که 
اساسا سرمایه گذاری در آن چندان سوددهی ندارد؟ 
به گفته مؤسس��ه Bain & Co آم��ازون در زمینه 
مالی مش��تریانی را رصد کرده که می تواند به واسطه 
تأس��یس بانک، خدمات بهتری را ب��رای آنها فراهم 

کند. 
لذا نگرانی در مورد سوددهی این پروژه را به زمان 
دیگ��ری موکول کرده. به این ترتیب آمازون می تواند 
به لطف خدمات بانکداری خود، بخشی از اقتصادش 
را ب��ه حوزه کاری خود منتقل کند و خدمات فروش 
کاالی خود را به خدمات پرداخت در سیس��تم بانک 

آمازون پیوند بزند. 
 Bain & Co بر اس��اس تحقیقی ک��ه مؤسس��ه
از بین ۱3۵ هزار مش��تری در ۲۲کش��ور دنیا انجام 
داده، بی��ش از نیمی از این افراد اع��الم کرده اند که 
حاضرن��د خدمات مال��ی را از یک ش��رکت فعال در 
ح��وزه تکنولوژی خریداری کنن��د. همچنین از بین 
تمام ش��رکت کنندگان در این نظر سنجی یک سوم 

آنها جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله بوده اند. 

ب��ه این ترتی��ب آمازون ق��ادر خواهد ش��د بدون 
تأس��یس کردن حتی یک ش��عبه فیزیک��ی کاربران 
جوان بس��یاری را جذب کند؛ کاربرانی که بر اساس 
تحلیل ها به دلیل اعتماد به خدمات فروشگاه آمازون 
حاضرن��د از خدمات مال��ی آتی آن نیز به��ره ببرند. 
احتمال می رود آم��ازون بتواند خدمات مالی خود را 
ب��ا کارمزدهای پایین یا حتی بدون کارمزد در اختیار 

کاربرانش قرار دهد. 
عالوه بر این ها، عدم نیاز به تأس��یس ش��عبه های 
فیزیکی موجب می ش��ود میزان باالیی در هزینه های 
بان��ک آم��ازون صرفه جویی ش��ود، زیرا بر اس��اس 
گزارش ها در آمریکای ش��مالی به طور متوسط بیش 
از ۴۰درص��د هزینه ه��ای بانک��داری به ش��عبه ها و 

شبکه های مرکز تماس اختصاص می یابد. 
ع��ده ای از محقق��ان اعتقاد دارن��د در صورتی که 
آم��ازون در نهای��ت بان��ک خ��ود را تأس��یس کند، 
می توان��د به یکی از تهدیدهای بزرگ برای بس��یاری 
از موسس��ات مالی بزرگ بدل ش��ود؛ تهدیدی که از 
بس��یاری از اس��تارت آپ های دارای آینده روشن نیز 

برای موسسات مالی خطرناک تر است. 
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آیا آمازون بانک می زند؟ 

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 92۸ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس؛ این مدیر جوان باید در کنار کار 
خ��ود به کالس های فش��رده  MBA مراجعه کند و 
دان��ش مدیریتی خود را در این ح��وزه افزایش دهد. 
درح��ال حاضر این دوره ها را هم موسس��ات دولتی و 
هم غیردولتی برگزار می کنن��د و به آموزش مدیران 
کس��ب وکار می پردازند. به هرحال این مدیر مطمئنا 
قب��ل از اینک��ه به س��مت مدیریت برس��د، به عنوان 
کارش��ناس در این سازمان مش��غول بوده و برحسب 
صالحیت به این س��مت برگزیده ش��ده است، یعنی 
دانش زمینه کاری خ��ود را دارد و تخصص کامپیوتر 

را کسب کرده، ولی تجربه الزم مدیریتی را ندارد که 
بهترین راه برای کسب تجربه همین دوره ها است. 

ای��ن مدیر باید پنج یا ش��ش زمینه اصلی مدیریت 
را مانن��د مدیریت منابع انس��انی، چگونگ��ی رفتار با 
پرس��نل، سیاس��ت گذاری و مدیری��ت اس��تراتژیک، 
بازاریابی و فروش و... ب��رای موفقیت در آینده کاری 
خود بیاموزد. البته فقط گذراندن کالس بدون مطالعه 
تخصصی کتب و شنیدن تجربیات دیگران برای هیچ 
مدیری دس��تاوردی را به همراه نخواهد داش��ت. این 
مدیر ع��الوه بر موارد ذکر ش��ده بای��د در دوره های 
عرض��ی که معموال توس��ط مرکز آم��وزش بازرگانی 
برگزار می ش��وند نیز ش��رکت کند. دوره های عرضی، 

شامل س��مینارهای برگزارشده توس��ط این موسسه 
اس��ت. اگر این مدیر در رده باالی س��ازمان بود، به او 
استفاده از یک مش��اور را نیز پیشنهاد می کردم ولی 
به نظر بعید می آید یک سازمان فردی را بدون تجربه 
به این س��مت برگزیند. درنتیجه ب��ه خدمت گرفتن 
مش��اور برای مدی��ران میانی مقرون به صرفه نیس��ت. 
برای چنی��ن مدیران میانی همان گذراندن دوره های 
تخصصی کافی اس��ت. بعد از گذراندن این دوره ها و 
فراگرفت��ن دانش مدیریتی این مدیر می تواند خود را 
توسط تست ها و موسس��ات مختلف ارزیابی کند. در 
ای��ن مرحله هوش هیجانی و کارآمدی این مدیر باید 

مورد ارزیابی قرار بگیرد. 

ارزیابی مهارت های مدیریتی

پرسـش: مدیر جوانی هستم که به تازگی اداره یک شرکت کامپیوتری را عهده دار شده ام. دانش آکادمیک حوزه کاری 
خود را دارم، ولی نخسـتین بار است که فضای مدیریتی را تجربه می کنم. چطور می توانم مهارت های مدیریتی خود را 

ارزیابی کنم؟ 
کلینیک کسب و کار

اگر اهمال کار هستید، خوشحال باشید
برخی از ما در به تعویق انداختن کارها استاد هستیم؛ همان هایی 
که ش��اید دلیلی برای س��روقت انجام ندادن کارها داشته باشند؛ 
کس��انی که ممارس��ت زیادی در ناامید کردن خودشان و آزردن 
دیگران به خرج می دهند. برای چند لحظه پیامدهای دیوانه کننده، 
انتظار برای شروع یا پایان یک کار را فراموش کنید؛ عملی به ظاهر 

ناسالم که شاید برای بسیاری از ما خیلی هم بد نباشد. 
اهم��ال کاری و ب��ه تأخیر انداختن مانعی برای بهره وری ش��ما 
نیس��ت. مش��خصا، تمایل به تأخیر انداختن به اندازه یک ساعت، 
یک روز، یک هفته، یک ماه یا بیش��تر مرتبط با چیزهای دیگری 
اس��ت. همین »چیزهای دیگر« هستند که تمایل یا عدم تمایل 
ما را نس��بت به ادامه دادن یا به تأخی��ر انداختن یک کار تعیین 
می کنند. اهمال کاری یک ماشه دارد و این یعنی به صورت خودکار 
عمل نمی کند.  دکتر مری المیا، روانشناس و نویسنده کتاب »چه 
انگیزه های��ی منجر به انجام کارها می  ش��ود« توضیح می دهد که 
احساس��ات مثبت و منفی پایه و اس��اس انتخاب های ما هستند. 
به ای��ن مثال توجه کنی��د: بیایید فرض کنیم ش��ما در یک ماه 
آینده با یک سرمایه گذار بزرگ روبه رو می شوید. این کار نیازمند 
تجزیه وتحلی��ل دقیق مال��ی، تحقیقات کافی درباره ب��ازار و ارائه 
راه حل های جدیدی توس��ط گروه شما است که مشکالت زنجیره 
تأمین را برطرف می کند. به جز تحلیل مالی بیشتر کارها را گروه 
شما انجام می دهند. بااینکه این آخرین مهلت است و فرصت کمی 
دارید، ش��ما باز هم کار را به تأخیر می اندازید. شما روز بعد شروع 
ب��ه کار می  کنید و این در حالی اس��ت که برای یک تفکر عمیق 
انرژی کافی دارید )برخالف روز گذش��ته(. برای توجیه کردن این 
تأخیرها، فرض می کنیم شما به تحلیل مالی عالقه ای ندارید. اعداد 
در تحلی��ل مالی نقش عمده ای دارند اما اعداد دلیل اهمال کاری 
شما نیستند. شما همچنان صبر می  کنید و نهایتا دو روز مانده به 

اتمام فرصت تان، خود را غرق کار می کنید. 
مش��کل اصلی کجا است؟ آیا این همان کاری است که دوست 
نداری��د انجام بدهید و این باعث می ش��ود انج��ام آن را به تعویق 
بیندازید؟ یا دلیل دیگری دارد؟ دکتر المیا به چیز دیگری به عنوان 
ماشه به تعویق انداختن کارهای تان اشاره می کند: احساسات شما. 

احساسات و تأثیر آنها بر بهره وری
دکت��ر المیا در کتابش توضیح می دهد که »چیزی که محرک 
اف��راد برای انجام یک کار اس��ت، تمایالت آنها ب��رای ایجاد یک 
احس��اس مثبت یا از بین بردن یک احساس منفی است«. میزان 
احساساتی )مثبت یا منفی( که متوجه کاری می کنید تعیین کننده 
سطح انگیزه شما برای انجام آن کار است. در مثال باال، احساسات 
منفی دلیل اصلی تأخیرها اس��ت که ش��اید احساس اضطراب و 
نگرانی یا حتی ترس باشد. شما به جای اینکه با این احساس روبه رو 
ش��وید ترجیح دادید آن را کنار بگذارید: »االن حوصله این کار را 

ندارم«، در حقیقت شما به فکر خودتان هستید. 
البته برعکس این قضیه هم می تواند اتفاق بیفتد. شما با انجام 
تجزیه وتحلی��ل دقیق داده ها می توانید جلوی این احساس��ات را 
بگیرید. به این ترتیب دیگر مجبور نخواهید بود این احساسات منفی 
را که در گوش تان نجوا می شود و ذهن تان را مشغول کرده است، 

بیشتر از این تحمل  کنید. 
اغلب ما احساسات منفی را به عنوان یک مشکل تلقی می کنیم. 
ب��ا این کار ما یک س��د روانی ایجاد کرده ای��م که می تواند تمایل 
ب��ه اهمال گری را در ما افزایش ده��د. برای کمک به درک اینکه 
چگونه احساسات بر بهره وری ما اثر می گذارد، به دستورالعمل های 

احساسی زیر و اثرات آن نگاه کنید: 
-  ت��رس و اضطراب: این احساس��ات زمان��ی رخ می دهند که 
کارهای بس��یار زیادی برای انجام دادن وجود دارند یا زمان کافی 

برای انجام کارها ندارید. اینها ارتباط قوی با استرس دارند. 
-  ترس، عصبانیت و استرس: باعث پریشانی و آشفتگی می شود. 
-  نفرت و اضطراب: محرک ما برای انجام کاری اس��ت که این 

وضعیت را تغییر می دهد. 
-  ترس و شرم، شرم و اضطراب: ترس از سرزنش و مورد قضاوت 

منفی قرار گرفتن؛ ترس از شکست. 
بسته به شخصیت شما، این دستورالعمل ها پاسخ برخی انگیزه ها 
را بیان می کنند؛ با احساسات تان کنار بیایید یا روبه رویی با آنها را 
به تأخیر بیندازید، بنابراین انجام دادن یا به تعویق انداختن کارها 

به احساسات شما بستگی دارد. 
آنچ��ه در تحقیق��ات دکتر المی��ا جذابیت دارد این اس��ت که 
اصراری ندارد ما عادت های کاری )روش��ی ک��ه از آن برای انجام 
کارها اس��تفاده می کنی��م( خودمان را تغییر دهی��م. در عوض او 
تالش می کن��د تا بتوانی��م درک کنیم چگونه احساس��ات مان، 
واکنش های مان را نس��بت به وظایف مان، ش��کل می دهد. کتاب 
او تح��ت عنوان »چه انگیزه هایی منجر به انجام کارها می  ش��ود« 
دارای فصل��ی به نام »راهنمای عیب یابی« اس��ت. این کتاب یک 
دستورالعمل ارائه می  کند که نشان می  دهد چگونه باید بهره  وری 

خودمان را افزایش دهیم. 
چرا اهمال کاران باید خوشحال باشند

ش��اید تعجب کرده باش��ید؛ به چه دلیل کس��ی بای��د درباره 
اهمال کاری های خود، احس��اس خوبی داش��ته باشد؟ دکتر المیا 
کش��ف کرد که این اهمال کاران ممکن اس��ت چه منفعتی از به 
تعویق انداختن کارها به دست بیاورند. در اینجا برخی از این منافع 

ذکر شده است: 
-  قادرند در کارها تعمق و ژرف اندیشی داشته باشند. 

-  اگر دست به کار شدن را در نظر نگیریم، کارایی و توانایی انجام 
درست کارها را دارند. 

-  سرعت باالیی در تجزیه و تحلیل کارها دارند. 
-  زمان مناسب برای انجام کارها با خیال آسوده را پیدا می کنند. 
مزایای باال می تواند تأثیر مثبت بر کیفیت انجام کارها داش��ته 
باشند. تصور کنید که متفکرانه اندیشیدن به ایده ها و نحوه تحلیل 

صحیح داده های مالی، تا چه اندازه مفید خواهد بود. 
در نهایت، تش��خیص اینکه چه احساس��ی مسبب عمل تأخیر 
ب��وده، عنصر کلیدی ب��رای درک اهمال کاری اس��ت. این بینش 
محرک بهتری برای این است که شما دست به انجام کار بزنید. به 
قول دکتر المیا »احساسات خود را بشناسید و بدانید چه تأثیراتی 
بر شما می گذارند«. هر دو احساس مثبت و منفی اثرات انگیزشی 
بر بهره  وری شما خواهند داشت. این گفته ها شما را مجبور می کند 
احساسات تان را بررسی کنید و دست به عمل بزنید.  اهمال کاری 
یک تهدید وحشتناک نیس��ت و کامال به احساسات شما وابسته 
است. این احساسات به شما کمک می کنند که بدانید چه چیزی 
در حال رخ دادن است و اینکه این کار چه ارزشی برای شما دارد. 
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آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

چین به دنبال حذف پول نقد از چرخه 
مالی است

چین یکی از کش��ورهایی است که قاطعانه با عرضه و 
دادوس��تد ارزهای رمزپایه مخالفت کرده، اما این مسئله 
ب��ه معنی پش��ت کردن اژده��ای زرد به پ��ول دیجیتال 
 ،Zhou Xiaochuan  ،نیس��ت.  به گزارش دیجیات��و
رئی��س بانک خل��ق چی��ن PBOC روز گذش��ته طی 
کنفرانس��ی در پکن اعالم کرد که پول نقد نهایتا به کلی 
از چرخه مالی این کشور حذف خواهد شد. وی افزود: ارز 
دیجیتال ارزان تر بوده و روش های پرداخت مناس��ب تری 
دارد، پیگیری آن نیز س��اده تر است، به همین خاطر این 

کشور به دنبال حرکت در این مسیر است. 
از س��وی دیگر، Xiaochuan تأکید کرد که ارزهای 
رمز پایه بیش از اینکه در حوزه پرداخت کارایی داش��ته 
باش��ند به عنوان یک س��رمایه گذاری مخاطره آمیز مورد 
استفاده قرار گرفته اند و به همین خاطر هیچ خدمتی به 
این کشور نخواهد کرد. او که در آستانه بازنشستگی قرار 
دارد، گفت: باید از اش��تباهات ب��زرگ و غیرقابل جبران 
همچ��ون ایجاد محصوالتی که توهم یک ش��به ثروتمند 

شدن را برای مردم ایجاد کنند اجتناب کنیم. 
از س��خنان این مقام بلند پایه چنین برمیآید که چین 
به توس��عه ارزهای مج��ازی عالقه ای ن��دارد، اما وی در 
مهرماه سال جاری مدعی ش��د که توسعه الگوریتم های 
م��ورد نیاز برای توس��عه ارز رمزپایه چینی با موفقیت به 
پایان رسیده و بسیاری از متخصصان و مقامات از توسعه 

آن استقبال کرده اند. 
چی��ن زمانی مرکز تبادل ارزهای رمزپایه از قبیل بیت 
کوین به ش��مار می رفت، اما در ش��هریور م��اه میالدی 
اس��تفاده از پول مج��ازی بیت کوین و س��رمایه گذاری 
از طری��ق آن در این کش��ور ممنوع ش��د، ب��ا این حال 
هنوز هم به لط��ف محوببیت پلتفرم های توس��عه یافته 
توس��ط هلدینگ های »علی بابا« و »تنس��نت« در صدر 

پرداخت های دیجیتال دنیا قرار دارد. 
برخالف رئیس بانک خل��ق چین، چند روز قبل بانک 
مرکزی سوئد هشدار داده بود که روند سریع حذف پول 
نقد در این کشور به عدم یکپارچگی زیرساخت های الزم 
برای اس��تفاده از سکه و اسکناس منجر شده و کارایی و 

امنیت سیستم مالی را تضعیف می کند. 

معرفیاستارتآپ
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