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سال 2018 به پایان رسید و هنوز خبری از سازوکار ویژه مالی اروپا نیست

SPV برجام و فرجام
فرصت امروز: در حالی که قرار بود تا پایان س��ال 2018 میالدی، طرح س��ازوکار ویژه مالی اروپا )SPV( برای 
نجات برجام و دور زدن تحریم های یکس��ویه آمریکا به س��رانجام برسد، اما سال 2019 از راه رسید و اقتصاد ایران 
همچنان چشم انتظار اجرای سازوکار ویژه مالی مانده است. اگرچه قرار بود این سازوکار ویژه قبل از 13 آبان ماه و 
موعد تحریم های آمریکا تدوین و عملیاتی شود، اما فرآیند تعیین کشور میزبان این سازوکار مالی با چالش روبه رو 
ش��د و همی��ن امر، اجرای SPV را طوالنی کرد. با این همه، مقام��ات اروپایی در آخرین اظهارات خود، زمان بندی 
اجرایی ش��دن س��ازوکار مالی را تا آخر س��ال میالدی جاری اعالم کردند. یک ماه پیش، فدریکا موگرینی بعد از 
نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، اعالم کرد: سازوکار ویژه مالی پیش از پایان این سال )2018( به عنوان 
راهی برای حفظ و ارتقای دادوس��تدهای مش��روع با ایران مستقر می ش��ود، اما سال 2018 به پایان رسید و هنوز 

خبری از راه اندازی این سازوکار مالی منتشر نشده است، درحالی که همکاری بسیاری از شرکت های اروپایی...
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در ماه ه��ای پایانی س��ال 2018 اقتصادهای نوظهور جهان توانس��تند خود را کم و 
بیش از بحرانی که افت چش��مگیر ش��اخص بازارهای سهام و کاهش شدید ارزش پول 
ملی آنها را در پی داش��ت، خارج کنند اما به نظر می رس��د این کش��ورها باید در سال 
2019 منتظر روزهای دش��وارتری باش��ند. افزایش نرخ به��ره در آمریکا، تقویت دالر، 
جنگ تجاری آمریکا و چین، نوسانات قیمت نفت و همچنین به قدرت رسیدن رهبران 
پوپولیس��ت در دو اقتص��اد بزرگ منطق��ه آمریکای التین، ج��زو مهم ترین چالش های 
اقتصادهای نوظهور هس��تند که احتماالً در سال جدید آنها را تحت فشار قرار خواهند 
داد. آنتونی پیترز، تحلیلگر مس��تقل اقتصاد کش��ورهای در حال  توسعه و همکار سابق 
مؤسسه کارگزاری و خدمات مالی بالک اکس لندن، در این خصوص می گوید: »ارزش 
دارایی ها در اقتصادهای نوظهور به ش��دت کاهش یافته است، اما این امکان وجود دارد 
که روند نزولی بازارهای س��هام در این کش��ورها تا جایی که هیچ کس حتی فکرش را 

هم نمی کند، ادامه یابد.«
فدرال رزرو و دالر

سرمایه گذاران و فعاالن بازارهای جهانی به دقت اخبار بانک مرکزی آمریکا موسوم به 
ف��درال رزرو را پیگیری می کنند و می خواهند بدانند اختالفات اخیر بین دونالد ترامپ 
و ج��روم پاول )رئیس فدرال رزرو( بر س��ر نرخ بهره تا کجا پی��ش خواهد رفت. اخیراً 
ش��ایعاتی در مورد برکناری قریب الوقوع جروم پاول توس��ط دونالد ترامپ منتشر شده 
است، اما اس��تیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، به سرمایه گذاران نگران اطمینان 
داده اس��ت که این ش��ایعات صحت ندارد و جروم پاول همچنان در س��مت خود باقی 
خواهد ماند. از س��وی دیگر بانک مرکزی اروپا )ECB( نیز به تازگی اعالم کرده اس��ت 
که قصد دارد سیاس��ت خرید گس��ترده اوراق قرضه دولت های منطقه را متوقف سازد. 
انتظار می رود که این تصمیم بر مشکالت اقتصادهای نوظهور اروپایی مانند مجارستان 
و لهس��تان بیفزاید. دیگر اقتصادهای نوظهور که برای دس��تیابی به نرخ های رش��د باال 
ش��دیداً به سرمایه گذاری خارجی وابسته هستند نیز از تحوالت اخیر بانک های مرکزی 
اروپا و آمریکا متضرر خواهند ش��د و دشواری های بیشتری را در جذب سرمایه گذاران 

خارجی تحمل خواهند کرد.
چین و جنگ تجاری

ش��ی جین پینگ، رئیس جمهور چین، اخیراً در دی��دار با تعدادی از فعاالن اقتصادی 
سرش��ناس کش��ورش اعالم کرده اس��ت که کش��ورش قصد ن��دارد به راحتی تس��لیم 
خواس��ته های تجاری آمریکا ش��ود. ش��دت گرفتن جنگ تجاری بین چی��ن و آمریکا 
به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان می تواند فش��ار مضاعفی را بر بازارهای س��هام آسیایی 
وارد کند، چنان که همین حاال نیز این بازارها وضعیت چندان مس��اعدی ندارند. بورس 
شانگهای چین در سال 2018 بدترین سال خود پس از بحران جهانی 2008 را پشت 

سر گذاشت و بازارهای بورس کره جنوبی و تایوان نیز افت شدیدی را تجربه کردند.
قدرت گرفتن پوپولیست ها

برزیل و مکزیک سال 2019 را با دو رئیس جمهور پوپولیست )البته با جهت گیری های 
اقتصادی کاماًل متفاوت( آغاز خواهند کرد. در برزیل ژایر بولسونارو –که گرایش راست 
افراطی دارد- پس از پیروزی در انتخابات اعالم کرد که قصد دارد ده ها شرکت دولتی 
این کش��ور را به بخش خصوصی واگ��ذار کند. وی همچنین پابل��و گوئده، اقتصاددان 
فارغ التحصیل دانش��گاه ش��یکاگو آمریکا را به عنوان مشاور اقتصادی خود انتخاب کرده 
اس��ت. چنین تصمیماتی رش��د قابل توجه ش��اخص بازارهای بورس برزیل را به دنبال 
داش��ته اس��ت اما نباید فراموش کرد که تداوم این روند صعودی زمانی تضمین خواهد 
شد که رئیس جمهور جدید بتواند اصالحات اقتصادی به ویژه در حوزه نظام بازنشستگی 
را به س��رانجام برس��اند. در مکزیک نیز آندرس مانوئل لوپز اوبرادور که دوره ریاس��ت 
جمهوری خود را در آخرین ماه س��ال 2018 آغاز کرد اگرچه در ابتدا با امضای فرمان 
لغ��و طرح احداث فرودگاه 13 میلی��ارد دالری مکزیکو س��یتی نگرانی هایی را در بین 
س��رمایه گذاران کش��ورش پدید آورد، اما پس از انتش��ار بودجه سال 2019 و موفقیت 

طرح بازخرید 1.8 میلیارد دالر از اوراق قرضه دولت –که برای تأمین مالی طرح احداث 
فرودگاه جدید مکزیکو سیتی منتشر شده بود- این نگرانی ها رو به کاهش نهاد. با این 
حال سرمایه گذاران همچنان منتظرند ببینند که آیا دولت جدید خواهد توانست بدون 
دچار شدن به کسری بودجه، هزینه های بیشتری را برای توسعه برنامه های حمایتی و 

تأمین اجتماعی تقبل کند یا خیر.
تحریم های آمریکا علیه روسیه

حتی پس از اینکه وزارت خزانه داری آمریکا از آمادگی خود برای پایان بخش��یدن به 
تحریم های وضع شده علیه شرکت روس��ی دریپساکا )بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم 
در جهان( خبر داد، س��رمایه گذاران همچنان نگران تصمیم کنگره آمریکا در این مورد 
هس��تند. اگ��ر تحقیقات رابرت مولر، ب��ازرس ویژه پرونده دخالت روس��یه در انتخابات 
آمری��کا، ب��ه نتیج��ه ای نامطلوب )برای روس��یه( ختم ش��ود، آنگاه بای��د منتظر وضع 
تحریم های جدید علیه شرکت ها و بانک های دولتی روسیه از سوی کنگره آمریکا بود.

کاهش قیمت نفت
پ��س از آنکه در اوایل م��اه اکتبر قیمت نفت به باالترین میزان خود در چهار س��ال 
اخیر رس��ید، روند بازار به ناگاه تغییر کرد و ظرف کمتر از سه ماه بهای هر بشکه نفت 
برنت دریای ش��مال از حدود 87 دالر به کمتر از 55 دالر رس��ید. کاهش قیمت نفت 
برای برخی کشورهای در حال  توسعه اتفاقی بسیار ناگوار قلمداد می شود. در این میان 
عربس��تان بیش از سایر کش��ورهای در حال  توس��عه نگران اوضاع بازار نفت است زیرا 
براساس محاسبات کارشناسان بلومبرگ، اگر متوسط قیمت نفت در سال 2019 کمتر 
از 95 دالر در هر بش��که باشد، دولت عربستان دچار کسری بودجه خواهد شد. کسری 
بودجه دولت عربس��تان در حالی اتفاق خواهد افتاد که ماجرای قتل جمال خاش��قجی 
موجب شده است تا بسیاری از سرمایه گذاران خارجی قید حضور در عربستان را بزنند 

و این کشور را در شرایط دشواری قرار دهند.
چند انتخابات سرنوشت ساز در اقتصادهای نوظهور

در س��ال 2019 چندین انتخابات مهم در کش��ورهای در حال  توسعه و اقتصادهای 
نوظهور برگزار خواهد ش��د که نتایج آنها تأثیر مس��تقیمی بر تصمیمات سرمایه گذاران 
خواهد داش��ت. در هند که یکی از بزرگترین اقتصادهای نوظهور به شمار می رود و در 
س��ال های اخیر همواره بیشترین نرخ رش��د را در بین اقتصادهای بزرگ جهان داشته 
است، سرمایه گذاران از این نگرانند که مبادا نخست وزیر نارندا مودی مجبور به تشکیل 

دولت ائتالفی شود و نتواند اصالحات اقتصادی مد نظر خود را ادامه دهد.
تایلن��د نیز کمتر از دو ماه دیگر ش��اهد برگزاری اولی��ن انتخابات پارلمانی خود پس 
از کودت��ای س��ال 2014 خواهد بود؛ انتخاباتی که تاکنون چند ب��ار به تعویق افتاده و 
سرمایه گذاران بیم آن را دارند که مبادا این انتخابات نیز برگزار نشود یا به ناآرامی های 
اجتماع��ی بینجامد. در اندونزی نیز رئیس جمهور جوکو ویدودو در اواس��ط ماه آوریل 
)اواخر فروردین 98( با پرابوو سوبیانتو که یک ژنرال بازنشسته است رقابت خواهد کرد.

در آرژانتی��ن نی��ز رئیس جمهور مائوریس��یو ماک��ری که محبوبی��ت خاصی در بین 
سرمایه گذاران خارجی دارد باید در اواخر اکتبر )اوایل آبان( برای حفظ جایگاه خود با 
حریفانی سرس��خت رقابت کند. رکود اقتصادی از یک سو و نزدیک شدن نرخ تورم به 
مرز 50درصد از سوی دیگر باعث شده است که خطر گرایش توده های مردم آرژانتین 
به رئیس جمهور س��ابق و پوپولیست این کشور یعنی کریستینا فرناندز د کرشنر بیشتر 
احس��اس ش��ود. انتخابات عمومی آفریقای جنوبی نیز در اواس��ط س��ال 2019 برگزار 
خواهد ش��د و اگر رئیس جمهور س��یریل رامافوس��ا نتواند در این انتخابات به پیروزی 
برسد، اصالحات او در راستای تقویت نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، ناتمام خواهد ماند.

مردم نیجریه نیز در اواس��ط فوریه )اواخر بهمن( به پ��ای صندوق های رأی خواهند 
رف��ت ت��ا از بین رئیس جمه��ور محمد بوهاری ک��ه دولتش توفی��ق چندانی در عرصه 
اقتصادی نداشته اس��ت و آتیکو ابوبکر، معاون سابق رئیس جمهور که گرایش بیشتری 

به تقویت بخش خصوصی دارد، دست به انتخاب بزنند.

بزرگ ترین چالش های اقتصادهای نوظهور جهان در سال 2019

نفت، دالر، پوپولیسم و دیگران
نظرسنجی رویترز از 32 اقتصاددان درباره قیمت جهانی نفت

رشد اقتصادی سال 2019 از نگاه صندوق بین المللی پول
فرصت امروز: نظرسنجی رویترز نشان می دهد قیمت نفت در سال 2019 احتماال کمتر از 70 دالر در هر بشکه خواهد بود، زیرا 
عرضه بیش از حد و کندی رشد اقتصادی به تالش های اوپک برای تقویت بازار ضربه می زند. در نظرسنجی رویترز از 32 اقتصاددان 
و تحلیلگر جهانی، میانگین قیمت هر بش��که نفت برنت دریای ش��مال ۶9.13 دالر در سال 2019 پیش بینی شد که بیش از پنج 
دالر کمتر از پیش بینی ماه گذشته بود، حال آنکه میانگین قیمت نفت برنت 71.7۶ دالر در هر بشکه در سال 2018 بوده است. 
اش��لی پترسن از شرکت »اس��تراتاس ادوایزرز« در این باره گفت: در نیمه اول سال 2019 نگرانی ها نسبت به مازاد عرضه بر بازار 
حاکم خواهد بود. اوپک و متحدانش شامل روسیه در اوایل دسامبر با هدف کاهش سطح ذخایر جهانی و تقویت قیمت ها، موافقت 
کردند تولیدشان را مجموعا 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش دهند، اما این کاهش تا ژانویه انجام نخواهد گرفت و قیمت های نفت 
از زمان اعالم این تصمیم، بیش از 15درصد کاهش یافته است. کایلین بیرچ، تحلیلگر واحد اطالعات اکونومیست نیز گفت: بازار 
تا حد زیادی روی تجدید کاهش تولید از س��وی اوپک حس��اب کرده بود. در نتیجه ما انتظار داریم اگر اوپک یا روس��یه از سهمیه 
تولیدشان تخطی کنند قیمت های نفت ریزش پیدا کند. به گفته بیرچ، ما انتظار داریم کاهش تولید اوپک در آوریل که این گروه 
به بازبینی سیاست تولید خود خواهد پرداخت، تمدید شود زیرا تولید باالتر از سوی آمریکا و ضعیف شدن تقاضای جهانی تداوم 
محدودیت عرضه را ایجاب می کند. قیمت های نفت به دلیل تاثیر اختالف تجاری میان آمریکا و چین و کندی رشد اقتصاد جهانی 
و دورنمای تقاضای کمتر برای نفت، از اوجش در اوایل اکتبر بیش از 40درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. همچنین رویداد دیگری 
که مانعی برای باال رفتن قیمت های نفت خواهد بود، کندی رشد مصرف است. طبق اعالم اداره اطالعات انرژی آمریکا، بسیاری از 
تحلیلگران پیش بینی می کنند تقاضا در سال 2019 اندکی بیش از یک میلیون بشکه در روز رشد خواهد کرد در حالی که تقاضا 
در سال 2018 به میزان 1.54 میلیون بشکه در روز رشد کرد. در این بین، انتظار می رود رشد تولید نفت شیل آمریکا قوی مانده و 
به میزان عرضه بیفزاید. آمریکا امسال از روسیه و عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان سبقت گرفته و 
تولیدش به رکورد 11.7 میلیون بشکه در روز رسیده است. در نظرسنجی رویترز، قیمت نفت سبک آمریکا ۶1.05 دالر در هر بشکه 

در سال 2019 پیش بینی شد در حالی که در نظرسنجی قبلی ۶7.45 دالر برآورد شده بود.
تاثیر جنگ تجاری بر اقتصاد چین

رویترز همچنین در گزارش دیگری به برآورد رشد اقتصاد جهانی در سال 2019 و اثرات منفی جنگ تجاری چین و آمریکا بر 
اقتصاد جهان در سال پیش روی میالدی پرداخته است. به گزارش رویترز، فعالیت کارخانجات چین برای اولین بار در دو سال اخیر، 
آب رفته اس��ت که این امر، به چالش های پیش روی چین برای خاتمه دادن به جنگ تجاری با واش��نگتن و کاهش ریسک کندتر 
شدن اقتصاد می افزاید. در عین حال، افزایش تنش های وارد بر کارخانجات چین، به تداوم افت شکوفایی اقتصادی چین منجر شده 
و نگرانی های موجود در مورد کندتر شدن رشد اقتصادی جهان با ادامه جنگ تجاری بین آمریکا و چین را تشدید می کند. اختالفات 
تجاری بین دو کشور همین حاال هم به زنجیره تولید در جهان آسیب زده و موجب به وجود آمدن نگرانی هایی در مورد تاثیرگذاری 
بیش��تر این عوامل در تجارت جهانی، بازارهای مالی و س��رمایه گذاری، شده است. در این میان داده های اداره ملی آمار چین نشان 
می دهد شاخص رسمی مدیران خرید )پی ام آی( که اولین تصویری است که هر ماه از اقتصاد چین منتشر می شود، در دسامبر به 
پایین 50 واحد سقوط کرد. سطح 50 واحد، رشد را از انقباض اقتصادی تفکیک می کند و این در حالی است که امتیاز کسب شده 
چین در این شاخص 49.4 بوده است. این اولین بار است که پس از فوریه 201۶، عدد این شاخص زیر 50 قرار می گیرد و انقباض 
را نشان می دهد. در عین حال، یک زیرشاخص پی ام آی که قیمت تولیدات شرکت ها را دنبال می کند، در ماه دسامبر به 43.3 واحد 
افت کرد که این امر، نشان دهنده کاهش درآمد حاصل از تولید است. همچنین رشد بخش خدمات چین، در ماه دسامبر، پس از 
دو ماه کند شدن، شتاب گرفت و اکنون، شاخص مدیران خرید غیرتولیدی چین، از 53.4 واحد در ماه نوامبر، به 53.8 واحد در ماه 
دسامبر رسید که از محدوده 50واحد، خیلی باالتر است.   بخش خدمات چین، دربردارنده بیش از 50درصد اقتصاد چین بوده و 
افزایش دستمزدها به مردم چین قدرت خرید باالتری داده است، اما با نشانه هایی از رشد فشار بر اقتصاد چین، اخیرا تقاضا و اعتماد 

مشتریان، رو به کاهش گذاشته است.
رشد اقتصادی جهان در سال 2019 چقدر است؟

صندوق بین المللی پول نیز در تازه ترین گزارش��ش به برآورد رش��د اقتصاد جهانی در س��ال 2019 پرداخت و آن را در محدوده 
3.7درصد پیش بینی کرد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند امسال تحت تاثیر جنگ اقتصادی آمریکا و چین، رشد اقتصادی جهان 
کند خواهد شد اما صندوق بین المللی پول معتقد است رشد اقتصادی امسال جهان تغییر چندانی را نسبت به سال گذشته میالدی 
ش��اهد نخواهد بود.  به گزارش خبرآنالین، پیش بینی صندوق بین الملی پول اما مش��ابهت باالیی با پیش بینی های دیگر نهادهای 
بین المللی دارد؛ چنانچه دبیرخانه اوپک در آخرین گزارش خود متوس��ط نرخ رش��د اقتصادی جهان را برای سال 2019 به مقدار 
3/7درصد برآورد کرده که 0.1درصد کمتر از سال 2018 است. سازمان OECD نیز در آخرین گزارش خود برآورد کرده که نرخ 
رش��د اقتصادی جهان در س��ال 2018 در سطح 3.7درصد بوده که 0.1درصد باالتر از سال 2017 است و برای سال 2019 نیز در 
همین سطح 3.7درصد باقی می ماند.  با این حال تحلیلگران بر این اعتقادند که نااطمینانی های زیادی در مورد نرخ رشد اقتصاد 
جهانی از جمله جنگ تجاری چین و آمریکا و باال رفتن سطح قیمت نفت و احتمال تأثیر منفی آن بر نرخ رشد اقتصادی جهان 
وجود دارد که ممکن است نرخ رشد اقتصادی جهان و به تبع آن تقاضا برای نفت را تحت تأثیر قرار دهد.  تحریم نفتی ایران از یک 
سو و تصمیم تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک درخصوص کاهش میزان تولید نفت از سوی دیگر بازار را تحت فشار قرار داده است. 

حذف تمام 
 محصوالت آمریکایی

از شبکه ملی 
اطالعات

صدور کارت های 
شناسایی کارگران 

 برای دریافت
سبد کاال

 حرکت بانکی ها
 به سمت
 حمایت از

شاخص بورس

واردات مواد 
اولیه به مناطق 
آزاد بدون ثبت 
سفارش مجاز شد



فرص��ت امروز: در حالی ک��ه قرار بود تا پایان س��ال 2018 میالدی، 
طرح س��ازوکار وی��ژه مالی اروپا )SPV( برای نج��ات برجام و دور زدن 
تحریم های یکس��ویه آمریکا به س��رانجام برسد، اما س��ال 2019 از راه 
رس��ید و اقتصاد ایران همچنان چش��م انتظار اجرای سازوکار ویژه مالی 

مانده است. 
اگرچ��ه ق��رار بود ای��ن س��ازوکار ویژه قب��ل از 13 آبان م��اه و موعد 
تحریم ه��ای آمریکا تدوین و عملیاتی ش��ود، اما فرآیند تعیین کش��ور 
میزبان این س��ازوکار مالی با چالش روبه رو ش��د و همی��ن امر، اجرای 
SPV را طوالن��ی کرد. با این همه، مقام��ات اروپایی در آخرین اظهارات 
خود، زمان بندی اجرایی ش��دن س��ازوکار مالی را تا آخر س��ال میالدی 
ج��اری اع��الم کردند. یک ماه پی��ش، فدریکا موگرینی بعد از نشس��ت 
ش��ورای روابط خارجی اتحادی��ه اروپا، اعالم کرد: س��ازوکار ویژه مالی 
پی��ش از پایان این س��ال )2018( به عنوان راهی ب��رای حفظ و ارتقای 
دادوستدهای مش��روع با ایران مستقر می شود، اما سال 2018 به پایان 
رس��ید و هنوز خبری از راه اندازی این سازوکار مالی منتشر نشده است، 
درحالی که همکاری بس��یاری از ش��رکت های اروپایی و ایرانی در انتظار 

این اتفاق، معلق مانده است.
سازوکار ویژه مالی چگونه کار می کند؟

SPV ش��رکتی مس��تقل از هر یک از نهادهای مالی اروپایی و ایرانی 
است که به طور خصوصی ثبت و ایجاد می شود. یک شعبه از این شرکت 
در اروپا و دیگری در ایران ثبت می شود و تمام اطالعات تبادالت تجاری 
بین ش��رکت های ایرانی و اروپایی در این دو شرکت ثبت می شود. نکته 
مهم این اس��ت که در این دو ش��رکت در ای��ران و اروپا، هیچ پرداختی 
انجام نمی گیرد و پولی جابه جا نمی ش��ود. درواقع یک ش��رکت اروپایی 
کاالی��ی به ایران صادر می کند و یک ش��رکت اروپایی کاال وارد می کند 
یا شرکت ایرانی واردات و صادرات می کند. نحوه پرداخت پول این گونه 
است که در ایران، پول صادرکننده ایرانی را، واردکننده ایرانی می پردازد 
و در اروپا پول صادرکننده اروپایی از واردکننده اروپایی دریافت می شود 
و همه این تبادالت و نقل وانتقال اس��ناد و اطالع��ات به طور پایاپای در 

چارچوب SPV انجام می شود.
 SPV هرچن��د در ظاهر، این گونه به نظر می آی��د تمامی اقدامات در
پایاپ��ای انجام می گی��رد، اما منابع نزدی��ک به مذاکرات ای��ران و اروپا 

معتقدند که این روش و س��ازوکار »پول در برابر کاال« یا »کاال در برابر 
کاال« نیس��ت، بلکه روش��ی جدید از تعامل و تبادل تجاری است که در 

عرصه روابط بین المللی اقتصادی و تجاری در حال شکل گیری است.
براساس اعالم مقامات اروپایی یکی از مهم ترین اهداف SPV، باز کردن 
مسیر فعالیت شرکت های کوچک اروپایی با ایران است که دامنه فعالیت شان 
چندان در آمریکا تعریف نمی شود و از تهدید و تحریم آمریکا خارج هستند.
با توجه به اینکه بیش ترین صادرات ایران به اروپا از گذش��ته تاکنون 
در حوزه انرژی و نفت بوده اس��ت و در حال حاضر فقط دو کشور ایتالیا 
و یونان با توجه به معافیت هایی که از سوی آمریکا به هشت کشور داده 
شده همچنان خریدار نفت ایران هستند، به نظر نمی آید صادرات زیادی 
در این حوزه از س��وی ایران در آینده به اروپا ش��اهد باشیم. به عالوه، به 
نظ��ر نمی آید SPV این امید را پیش��اپیش به ایرانی ها و ش��رکت های 
خریدار نفت ایران بدهد که می توانند در این چارچوب به تعامل با ایران 
بدون نگرانی از تحریم های آمریکا بپردازند یا SPV این توان را داش��ته 

باشد که از تحریم های آینده آمریکا خود را مصون نگه دارد.
اروپا بازهم بدقولی کرد

در حالی که موگرینی از اجرای سازوکار مالی تسهیل تجارت با ایران 
تا پایان سال 2018 میالدی خبر داده بود، با پایان یافتن این سال هنوز 
خبری از گام عملی برای س��ازوکار مالی جدید موسوم به SPV نیست. 
به گزارش ایس��نا، پ��س از خروج آمریکا از برج��ام و اعمال تحریم های 
جدید علیه ایران از س��وی این کش��ور، سایر کش��ورهایی که در برجام 
حضور داش��تند بر ضرورت حفظ آن و استفاده ایران از منافع اقتصادی 

آن تاکید کردند.
آمریکا در این مدت تالش کرده اس��ت که راه های دسترسی ایران به 
منابع مالی ارزی را محدود کند و از سوی دیگر با کاهش صادرات نفتی 
و غیرنفت��ی ایران بتوان��د ایران را از نظر اقتصادی در فش��اری مضاعف 

قرار دهد.
در مقابل ایران نیز می کوش��د با اس��تفاده از مناف��ع اقتصادی برجام، 
جلوی این اقدامات آمریکا را بگیرد، ضمن اینکه مقامات ایران نیز بارها 
تاکی��د کرده ان��د در صورتی که منافع برجام برای ایران، س��ود چندانی 
نداش��ته باش��د، ایران گزینه های دیگ��ری از جمله خ��روج از برجام و 

بازگشت به فعالیت های هسته ای پیشین خود را خواهد داشت.

اروپا در تابس��تان امسال اعالم کرد که به دنبال ایجاد یک کانال مالی 
اروپایی برای تس��هیل تجارت با ایران اس��ت و از راه اندازی این کانال تا 
13 آبان م��اه که زمان اجرای بخش دوم تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران 
بود، خبر داد. با گذشت زمان، اتفاقی در ایجاد آنچه اروپا وعده داده بود 
نیفت��اد و پس از آن طرف ه��ای اروپایی و ایران اعالم کردند که اروپا در 
انتخاب میزبان این س��ازوکار مالی با چالش مواجه اس��ت؛ به طوری که 
کش��ورهای اتریش و لوکزامبورگ در ابتدا به عنوان میزبان این سازوکار 
انتخاب شده بودند که هیچ کدام میزبانی آن را نپذیرفتند که شاید دلیل 

اصلی آن ترس از جریمه ها و تحریم های آمریکاست.
در نهایت قرار شده است که آلمان و فرانسه به طور مشترک، میزبانی این 
سازوکار را برعهده بگیرند؛ به عبارت دیگر یکی از این کشورها میزبان مکان 

این سازوکار است و مدیر آن از کشور دیگر انتخاب خواهد شد.
با پیش��رفت مراحل اجرایی این س��ازوکار، فدریکا موگرینی، مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا چند هفته پیش، از اجرایی شدن سازوکار 
مالی موسوم به SPV تا پایان سال 2018 میالدی خبر داد. راشاتودی 
به نقل از وی، پس از نشست شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، نوشته 
بود که »انتظار دارم س��ازوکار مالی تا چند هفته آینده و پیش از پایان 
این س��ال )2018( به عنوان راهی برای حفظ و ارتقای داد و ستدهای 

مشروع مستقر شود و کارمان به خوبی در حال پیشرفت است.«
پیش از این موگرینی زمانی که برای این س��ازوکار تعیین کرده بود، 
13 آب��ان ماه بود که اروپایی ها نتوانس��تند وعده خ��ود را عملی کنند، 
اما این بار به نظر می رس��ید که اعالم زمان از س��وی وی باعث ش��ود تا 
زودتر اقدامات مربوط به اس��تفاده ایران از مزایای برجام انجام شود، اما 
با پایان یافتن س��ال جاری میالدی، هنوز خبری از س��ازوکار مالی ویژه 
اروپا برای ایران نیس��ت و حتی گمانه زنی هایی هم درباره اجرای آن در 

کوتاه مدت نمی شود.
چرخش س��خنان موگرینی از مفاهیم تاریک و مبهمی که مش��خص 
نبود چه زمانی این پروژه به قطعیت می رسد به سمت اعالم شفاف زمان 
اجرای آن، به نظر می رسید که بیانگر جدیت بیشتر اروپا برای ایجاد این 
سازوکار و نگه داشتن ایران در برجام باشد، اما این دومین باری است که 
اروپایی ها زیر قول ش��ان می زنند و مشخص نیست که در نهایت اصال از 

نظر عملی قصد انجام این کار را دارند یا خیر؟

سال 2018 به پایان رسید و هنوز خبری از سازوکار ویژه مالی اروپا نیست

SPV برجام و فرجام

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس در آخرین گزارش بودجه ای 
خ��ود به  پیش بینی دو س��ناریوی اقتص��ادی در س��ال 98 پرداخت و 
پیش بینی کرد رش��د اقتصادی ایران در سال آینده بین 4.5- درصد تا 

5.5- درصد خواهد بود.
در گ��زارش بازوی پژوهش��ی مجلس آمده اس��ت که عملکرد بخش 
حقیقی اقتصاد در س��ال های 1397 و 1398 بیش از هر چیز متأثر از 
وضع تحریم های جدید و بحران ارزی اس��ت. با توجه به ماهیت نسبتاً 
مش��ابه تحریم های اقتصادی جدید آمریکا ب��ا تحریم های دور قبلی و 
واکنش های عملی فعاالن اقتصادی کش��ورهای ط��رف معامله، انتظار 
می رود در س��ال 1398 شاهد وضعیت نسبتاً مش��ابهی با سال 1391 
از حیث تأثیر بر عملکرد بخش حقیقی باش��یم. بررس��ی وضعیت کلی 
عملکرد اقتصاد در ش��ش ماهه اول س��ال 1397 این موضوع را تأیید 
می کند. در این دوره ش��اهد جهش ارزی، اف��ت تولید برخی صنایع و 
افزایش سطح عمومی قیمت ها بوده ایم که انتظار می رود، عملکرد تولید 

و بخش حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند.
2 سناریوی اقتصاد 98

مرکز پژوهش ها س��پس به س��ناریوهای مطرح شده در صادرات نفت 
کش��ور اشاره کرده و به تشریح دو س��ناریوی اقتصاد ایران در سال 98 

می پردازد:
سناریو اول: افت میانگین حدود 800 هزار بشکه در روز برای صادرات 
نفت و میعانات گازی در نیمه دوم س��ال 1397 )میانگین 1.9میلیون 
بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال( و میانگین روزانه یک 

میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1398.
سناریو دوم: افت میانگین حدود 1.۶ میلیون بشکه در روز برای صادرات 
نفت و میعانات گازی در نیمه دوم سال 1397 )میانگین حدود 1.5 میلیون 
بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال( و میانگین روزانه 900 

هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی در سال 1398. 
ب��ا در نظر گرفتن این س��ناریوها و عملکرد م��ورد انتظار بخش های 
اقتصادی، پیش بینی می ش��ود در س��ال 1397 رشد اقتصادی ایران در 
س��ناریو اول 2/۶ -و در سناریو دوم 5/5 -درصد باشد. این میزان برای 
رش��د بدون نفت به ترتیب 0/5و 1 -درصد برآورد می شود. همچنین با 
در نظ��ر گرفتن عواملی همچون وضعیت ص��ادرات نفت، بودجه دولت 
و در نتیج��ه تأثیر آن بر بخش س��اختمان و خدمات عمومی در طرف 
عرض��ه اقتصاد )و واردات و صادرات( و تأثیر آن بر بخش های صنعت و 
بازرگانی رشد سال 1398 بین 5/5 -تا 4/5-درصد پیش بینی می شود. 
برآوردهای انجام ش��ده در س��ناریوهای یک و دو، با فرض تداوم شرایط 
موج��ود صورت گرفته اس��ت. این در حالی اس��ت که به ط��ور بالقوه 
سیاست گذار خواهد توانس��ت با اتخاذ سیاست های فعاالنه مناسب در 
وضعیت جدید و کاهش تهدیدها و بهره گیری از فرصت های ناش��ی از 

آن، تبعات منفی را کاهش دهد.
پی��ش از این مرک��ز پژوهش ها ب��ا در نظر گرفتن هم��ه تهدیدها و 
امکانات و فرصت های موجود، برنامه ای عملیاتی با عنوان »برنامه فعاالنه 
ضدتحری��م« تهیه کرده و در اختیار سیاس��ت گذاران ذی ربط قرار داده 
اس��ت. برآوردهای انجام شده نش��ان می دهد که با فرض اجرای برنامه 

مذکور، رشد اقتصادی بدون نفت تا 1 درصد در سال 1397 و 3درصد 
در س��ال 1398 افزایش یابد. به عبارت دیگ��ر به طور بالقوه و با فرض 
اتخاذ تدابیر فعال سیاستی، رشد اقتصادی بدون نفت در سال جاری و 

سال 1398 می تواند مثبت باشد.
نرخ تورم

گزارش بازوی پژوهش��ی مجلس همچنی��ن درخصوص نرخ تورم در 
سال 1398 حاکی است که پس از تجربه تورم تک رقمی در سال های 
1395 و 139۶ که متأثر از سیاس��ت های اتخاذشده در حوزه نرخ سود 
بانکی بود و با توجه به وضعیت نامناسب نظام بانکی و رشد نامتناسب 
نقدینگی، که به نوعی »تعویق انداختن تورم« محس��وب می ش��د، نرخ 
تورم در سال 1397 روندی صعودی به خود گرفت و در آبان ماه 1397 
به 18/4درصد رس��ید و با توجه ب��ه افزایش قابل توجه نرخ تورم نقطه 
به نقطه )39/9درصد در آبان ماه( این روند صعودی در ادامه س��ال نیز 
تداوم خواهد داش��ت. بررسی ها نشان می دهد مهم ترین عوامل افزایش 
تورم در 9 ماهه اول س��ال 1397، تغییر در ترکیب نقدینگی و افزایش 
سرعت گردش پول، نقدینگی افزایش یافته در سال های اخیر و افزایش 
ن��رخ ارز بوده اس��ت. تورم در ادامه س��ال می تواند تح��ت تأثیر عوامل 
متعددی از جمله رش��د نقدینگی و س��رعت گردش پول، تحوالت نرخ 
ارز، کس��ری بودجه، افزایش قیمت حامل های انرژی باش��د. از مجموع 
عوامل مطرح ش��ده می توان نتیجه گرفت که تحوالت ش��اخص قیمت 
مصرف کننده در ادامه س��ال1397 و س��ال 1398 تا حد زیادی تحت 

تأثیر سیاست گذاری ها و انتظارات خواهد بود.

آخرین گزارش بودجه ای مرکز پژوهش های مجلس چه می گوید؟
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نگـــاه

مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرد
گزارش جهانی سرمایه انسانی 2017

فرصت ام��روز: تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد نش��ان 
می دهد که ایران در ش��اخص جهانی س��رمایه انس��انی در سال 
2017 با امتیاز 54.97 رتبه 104 را در میان 130 کش��ور جهان 
به دس��ت آورده است. سوییس، فنالند و س��وئد، سه کشور برتر 
جهان در ش��اخص سرمایه انسانی هستند و کشورهای سنگاپور، 
ایسلند، نروژ و آلمان در رتبه های بعدی سال 2017 ایستاده اند.

شاخص سرمایه انس��انی، 130 کشور جهان را در سال 2017 
از لحاظ چگونگی توس��عه سرمایه انس��انی در یک مقیاس صفر 
)بدترین( تا 100 )بهترین( رتبه بندی کرده و این کار را از چهار 
بُع��د ظرفیت، به کارگیری، توس��عه و دانش فنی و همچنین پنج 
گروه س��نی متفاوت )صفر تا 14 س��ال؛ 15 تا 24 س��ال؛ 25 تا 
54 س��ال؛ 55 تا ۶4 سال؛ و ۶5 سال و بیشتر( انجام داده است 
تا نمای کاملی از پتانس��یل س��رمایه انسانی یک کشور به دست 
دهد، بنابراین این شاخص می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی 
پیشرفت در بین کش��ورها و تعیین فرصت های آموزش و تبادل 

دانش بین کشورها به کار گرفته شود.
کالوس ش��واب، بنیانگذار و رئیس هیأت مدیره مجمع جهانی 
اقتصاد به عنوان ناش��ر »گزارش جهانی س��رمایه انسانی 2017؛ 
آماده س��ازی مردم برای آینده کار« در مقدمه این گزارش نوشته 
 است: »جهان مملو از ثروت عظیم استعداد انسانی است. ابتکار و 
نوآوری در اقدامات ما، نه تنها ابزاری را برای مواجهه با چالش های 
زمانه در اختیار ما قرار می دهد، بلکه همچنین به طور حیاتی در 
س��اختن آینده ای فراگیرتر و انسان محورتر به ما کمک می کند. 
با این حال، غالباً پتانس��یل انس��انی درک نشده و به واسطه این 
اعتقاد منس��وخ و غیرواقع بینانه در بین برخی از سیاست گذاران، 
مبنی بر اینکه س��رمایه گذاری بر زیربخش کوچکی از نیروی کار 
بسیار ماهر به تنهایی می تواند پیشران رشد جامع و پایدار باشد، 

مغفول مانده است.
گ��زارش جهان��ی س��رمایه انس��انی 2017 یک معی��ار جدید 
برای رهبران به منظور س��اخت نی��روی کار آینده ارائه می کند. 
رویک��ردی ک��ه این گزارش دنب��ال می کند بر این اصل اس��توار 
اس��ت که تم��ام افراد، شایس��ته فرصت های برابر ب��رای پرورش 
استعدادهای خود هس��تند و این رویکرد ابزاری را برای رهبران 
جوامع فراهم می کند تا بتوانند تغییراتی را که ما امروزه در موج 
اتوماسیون شاهد هس��تیم هدایت کرده و گذار به سمت انقالب 

چهارم صنعتی را با موفقیت رهبری کنند.
ش��اخص جهانی س��رمایه انس��انی، اب��زاری را برای س��نجش 
مؤلفه های قابل سنجش پتانسیل استعداد جهان فراهم می کند. 
ما امیدواریم که با س��نجش منابع اس��تعداد کش��ورها براساس 
توانایی افراد در کسب، توسعه و به کارگیری مهارت ها در زندگی 
شغلی، تغییر اساسی و درستی در نظام های آموزشی ایجاد کنیم، 

به طوری که آموزش مطابق با نیازهای نیروی کار آینده باشد.
مدیریت این گذار به سمت سرمایه گذاری عمیق تر در پتانسیل 
انس��انی در خالل انق��الب چه��ارم صنعتی، یک��ی از مهم ترین 
چالش های سیاس��ی، اجتماع��ی، اقتصادی و اخالقی اس��ت که 
امروزه با آن مواجه هس��تیم. کار م��ا در مجمع جهانی اقتصاد با 
عنوان اقدام سیس��تمی برای شکل دهی آینده آموزش، جنسیت 
و کار، جایگاه��ی را برای همکاری رهبران ب��رای مواجهه با این 
چالش ه��ا فراه��م می کند. این اق��دام، توس��عه آموزش هایی که 
مطابق با نیازهای آینده باشند، نیروی انسانی که آمادگی بهتری 
برای تغییرات در بازارهای نیروی کار داش��ته باشد، فرصت هایی 
برای ایجاد اشتغال و ساختارهایی که اجازه تسهیم عادالنه عواید 
صرف نظر از جنس��یت، سن یا نژاد را بدهند، ترویج می کند. این 
اق��دام، جدیدترین دان��ش از جمله این گ��زارش را به مدیران و 
عموم اف��راد برای تصمیم گیری آگاهانه تر ارائه کرده و س��کویی 
اجرایی را برای اجماع و تش��ریک مس��اعی بی��ن رهبران فراهم 

می کند.«
در نتیجه گیری این گزارش نیز آمده است که تغییرات فناوری 
و اث��رات آن بر بازارهای کار، مس��تلزم تمرکز مجدد بر چگونگی 
استفاده از س��رمایه انسانی و به کارگیری آن برای رفاه اجتماعی 
و رونق اقتصادی برای همه اس��ت. بسیاری از نظام های آموزشی 
عصر حاضر ارتباطی با مهارت های مورد نیاز بازارهای کار امروزی 
ندارند و تغییرات فزاین��ده و تصاعدی اقتصادی و فنی نیز باعث 
افزایش بیش��تر این شکاف بین آموزش و بازارهای کار می شوند. 
عالوه بر این، فرض نظام های آموزش��ی فعلی، توسعه مهارت های 
شناختی است، ولی مهارت های رفتاری و غیرشناختی که توانایی 
فرد را برای همکاری، نوآوری و حل مسأله پرورش می دهند هم 
دارای اهمیت شایانی هستند. نظا م های آموزشی فعلی همچنین 
آنقدر از نظر زمانی فش��رده هستند که نمی توانند برای بازارهای 
کار جاری و آینده مناس��ب باشند. تفکیک و جدایی بین آموزش 
رسمی و نیازهای بازار کار باید از بین بروند، زیرا آموزش، تحقیق 
و توس��عه، تسهیم دانش، بازآموزی و نوآوری به طور همزمان در 
چرخه عمر ش��غلی نیز صرف نظر از نوع ش��غل، سطح یا صنعت 

آن رخ می دهد.
انجام آم��وزش و مکانیزم های تأمین مال��ی آن طی دهه اخیر 
تغییر اندکی داش��ته اس��ت. در بسیاری از کش��ورها بسیاری از 
کودکان و جوانان، مسیرهای خود را محدود به نوع آموزش هایی 
می دانند که می توانند از عه��ده آن بربیایند، در حالی که برخی 
دیگر ممکن اس��ت حتی به سواد و آموزش های ابتدایی و پایه ای 
نیز دسترس��ی نداشته باشند. از سوی دیگر، بسیاری از نظام های 
آموزش��ی جه��ان توس��عه یافته، افزای��ش هنگفت��ی در مخارج 
داشته اند در حالی که بازده چندانی به دست نیاورده اند. آموزش 
اولیه کودکان و کیفیت آموزگاران، علی رغم اثرات ثابت شده آنها 
بر نتایج آموزش��ی، حیطه های مغفول در بس��یاری از کشورهای 
توس��عه یافته و در حال توسعه هستند. هر دو این حوزه ها گرفتار 
فقدان داده های موضوعی جهانی هستند. دولت ها، مدیران کسب 
و کارها، مؤسسات آموزشی و افراد باید شدت تغییرات محتوایِی 
پیِش رو را درک کرده، نتایج فعلی بر س��رمایه انسانی را ارزیابی 
کرده و سپس رویکردهای خود به ارزیابی، توسعه و به کارگیری 

جامع سرمایه انسانی را مورد تجدید نظر قرار دهند. 
گزارش جهانی سرمایه انسانی 2017 توسط مرکز بررسی های 

استراتژیک ریاست جمهوری ترجمه و منتشر شده است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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فرصت امروز: وزیر ارتباطات در مراس��م افتتاح پروژه ارتقای سه برابری 
هسته IP شبکه ملی اطالعات، از حذف تمام محصوالت آمریکایی از این 
ش��بکه خبر داد و از مسئوالن خواست ش��بکه ملی اطالعات را با مسائل 
سیاسی آمیخته نکنند و کلمه فیلترینگ را به آن پیوند نزنند. اگرچه رشد 
300درصدی خدمات ابری، پرداخت 35 میلیارد وام در یک سال گذشته 
به کس��ب و کارهای داخلی و تالش برای توزی��ع محتوا و تمرکززدایی از 
تهران، از دیگر محورهای سخنان محمدجواد آذری جهرمی در این مراسم 
ب��ود، اما ب��دون تردید، مهمترین بخ��ش صحبت های او ب��ه حذف تمام 

محصوالت آمریکایی از شبکه ملی اطالعات اختصاص داشت.
ب��ه گفت��ه آذری جهرمی و بنا ب��ر ابالغ مرکز ملی فض��ای مجازی، کل 
تجهیزات آمریکایی از ش��بکه ملی اطالعات خارج ش��ده و روز گذشته با 
افتتاح پروژه ارتقای س��ه برابری هسته IP شبکه ملی اطالعات، می توان 
دیگر با اطمینان گفت که هیچ تجهیزات آمریکایی در شبکه ملی اطالعات 

وجود ندارد.
وزیر ارتباطات البته خبر مهم دیگری هم با خود داش��ت و آن، تشکیل 
مرک��ز مش��ترک چهارجانبه ای��ران، روس��یه، ترکی��ه و آذربایجان جهت 
اش��تراک گذاری بازارهای منطقه ای برای اس��تارتاپ ها بود. آذری جهرمی 
گفت: در حال برقراری تفاهم نامه ای برای تش��کیل مرکز مش��ترک چهار 
جانبه میان ایران، روس��یه، ترکیه و آذربایجان جهت بهینه سازی ظرفیت 
الزم برای به اشتراک گذاری بازارهای منطقه ای برای استارتاپ ها، برگزاری 
رویدادهای مش��ترک آموزش��ی و اس��تفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری 

خطرپذیر هستیم.
او با بیان اینکه اثرات کیفی اینترنت بر ظرفیت شبکه ملی اطالعات اثر 
نخواهد داش��ت، افزود: ما در یک سال گذشته، افزایش پایداری ارتباطات 
بین الملل را داشتیم. پیش از این در صورت قطع شدن ارتباطات بین الملل 
کاربر احساس می کرد، اما اکنون ممکن است 40درصد ارتباطات بین الملل 

قطع باشد اما کاربر نهایی این قطعی را احساس نمی کند.
وزی��ر ارتباط��ات ادام��ه داد: بنا بر اب��الغ مرکز ملی فضای مج��ازی برای 
حداقل سازی تهدیدهای تحریمی، پیرینگ با کشورهای همسایه را در دستور 
کار قرار دادیم. طی یک سال گذشته با ترکیه، آذربایجان و عمان این پیرینگ 
نهایی شده و در حال پیگیری هستیم؛ این موضوع با روسیه، عراق، پاکستان 
و امارات هم انجام می ش��ود تا بتوانیم به جای اینکه ارتباطات را به کشورهای 

اروپایی منتقل کنیم، ارتباطات را به صورت منطقه ای تبادل کنیم.
به گزارش ایسنا، آذری جهرمی درباره اقدامات انجام شده در حوزه  افزایش 
امنیت و سالم س��ازی فضای مجازی نیز گفت:  توس��عه توان رصدی مرکز 
ماهر جهت کش��ف حمالت، آس��یب پذیری ها و بدافزارها، توسعه حفاظت 

زیرس��اخت فضای مجازی کش��ور، در مقابل حمالت ddos، اجرای طرح 
حمای��ت از ک��ودکان در فضای مجازی و حمایت از تولی��د محتوا و برای 
کودکان، توس��عه ابزارهای بومی و امنیت ش��بکه از جمله آنتی ویروس و 
ضدبدافزار و توس��عه خدمات ویدئوی��ی  ott داخلی از جمله این اقدامات 

است.
رشد 300درصدی خدمات ابری

وی با بیان اینکه طی یک س��ال گذشته، خدمات ابری 300درصد رشد 
داش��ته  است، افزود: همچنین در یک س��ال گذشته، شاهد شکل گیری و 
رشد انواع خدمات و کاربردهای داخلی بودیم و در حالی که در سال 9۶ در 
ماکت های ایرانی 120 هزار اپلیکیشن بومی وجود داشت، در سال 97 این 
تعداد به 250 هزار رس��یده است. در الیه کاربردی و بازی نیز رشد زیادی 
در سال گذشته داشتیم. در سال 9۶ حدود ۶۶ هزار اپ ایرانی تولید شده و 

در سال 97 نیز 114 هزار و 90 اپلیکیشن تولید شده است.
وزی��ر ارتباطات با بیان اینکه نرخ رش��د ترافیک داخلی و س��هم آن از 
ترافیک مصرفی در یک س��ال گذشته افزایش داشت، گفت: از سال 9۶ به 
97 رشد 317درصدی در حوزه  محتوای داخلی را شاهد بودیم و همچنین 
رش��د محتوای داخلی 1۶درصد و محتوای اینترن��ت بین المللی ۶درصد 
بوده اس��ت؛ در حالی که این ارقام در سال گذشته برعکس بود. همچنین 
شکل گیری خدمات پایه پرکاربرد و کسب و کارها و کاربران فضای مجازی 

نظیر نقشه و مسیریابی از صفر در سال 9۶ به 100 رسیده است.
پرداخت 35 میلیارد وام در یک سال گذشته

او با اش��اره به پرداخت وام وجوه اداره ش��ده در س��ال گذشته گفت: 20 
میلیارد تومان به کس��ب و کارهای این بخش داده ش��ده که با احتس��اب 
15 میلیارد تومان به پیام رس��ان ها، در مجموع 35 میلیارد می شود. البته 
تصویب این وام ها بیشتر از پرداختی ها بوده است زیرا در مواردی شرکت ها 

نمی توانند هزینه پرداخت داشته باشند.
آذری جهرمی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه امنیت و سالم سازی 
فضای مجازی بیان کرد:  طرح کودک و اینترنت با همکاری مشترک پلیس 
فتا و س��ازمان فناوری اطالعات، در این یک س��ال اجرا شده و همچنین 
کارگاه های آموزش��ی در این حوزه برگزار ش��ده است. یک و نیم میلیون 

سیم کارت کودک نیز در اختیار خانواده ها قرار گرفته است.
وی ادام��ه داد: در س��ال 9۶  تع��داد 9 س��امانه رص��دی در مرکز ماهر 
)مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای( وجود داش��ت که اکنون 
به 18 سامانه رسیده است. همچنین پوشش خدمات محافظت ابری برای 
وب سایت های دولتی از 2000 به 2800 رسیده است. در یک سال گذشته، 
121 میلیون حمله شناسایی شده و کشف بدافزار از 4۶40  مورد در سال 

9۶ به 44 هزار و 399 در س��ال 97 رس��یده اس��ت. البته این به این معنا 
نیس��ت که حمالت بدافزاری افزایش یافته بلکه توانایی ما در شناسایی و 
کشف این بدافزارها افزایش یافته است. در سال 97 همچنین آسیب های 

امنیتی 50 هزار وب  سایت را کشف و اعالم کردیم.
تالش برای توزیع محتوا و تمرکززدایی از تهران

وزیر ارتباطات با تاکید بر لزوم کاهش هزینه  توسعه خدمات ابری، توزیع 
محت��وا و میزبانی و تمرکززدایی از تهران گف��ت:  در حال حاضر، میزبانی 
بخش اعظم محتوا و خدمات شبکه  ملی اطالعات در تهران متمرکز است. 
بنا داریم در تبریز و شیراز نیز برای فراهم کنندگان خدمات ابری و خدمات 
محتوای��ی ظرفیت های مرکز داده ای را با 95درصد تخفیف یعنی 5درصد 
تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار شرکت ها قرار 

دهیم.
به گفته او، ارائه انتقال نقطه به نقطه اختصاصی تحت عنوان dci برای 
مراکز داده  ابری با 90درصد تخفیف و اتصال مشمولین طرح به آی پی های 

زیرساخت به صورت رایگان از دیگر برنامه های ماست.
وی با بیان اینکه ایجاد قطب های مراکز داده ابری بزرگ و توزیع ش��ده 
حداقل در س��ه نقطه از کشور از برنامه های ماست، افزود: از طرفی، تحول 
در ارتباطات ثابت از مشکالت ماست و توفیق جدی در این زمینه نداشتیم. 
اگرچه در حال حاضر بیش��تر استفاده از اینترنت ممکن است از ارتباطات 
س��یار باشد اما ش��کل گیری دامنه وس��یعی از خدمات پهن باند در بستر 
شبکه ملی اطالعات و همچنین تحول دیجیتالی کشور نیازمند تحول در 
دسترسی پهن باند ثابت برای رسیدن به پهنای باند، باالتر از 20 مگابیت بر 

ثانیه برای کاربران خانگی است.
آذری جهرمی با اش��اره به اهداف و اقدامات انجام ش��ده توسعه شبکه در 
یک سال گذشته افزود: از ابتدای دولت دوازدهم، سند سه گانه ای از آنچه 
که هس��ت و آنچه باید باشد، تهیه شد. در سند تبیین الزامات شبکه ملی 
اطالعات، دسترسی پهن باند خانگی شامل ثابت و موبایل، شبکه های درون 
اس��تانی و ش��هری توس��ط مخابرات و FCP ها که IXP و CDN ها از 

المان های آن است، مورد توجه قرار گرفت.
به گفته وی، از ش��هریور سال 93 تا ش��هریور 97 دسترسی شهرها به 
اینترنت نس��ل 3 از 1057 شهر به 1242 شهر رسیده است. همچنین از 
فروردین س��ال 93 تا مرداد 97 رشد اس��تفاده از وای فای کاهش و رشد 
اینترنت نس��ل 3 و 4 افزایش پیدا کرده است. همچنین در حالی که فیبر 
نوری بین اس��تانی در آذر 9۶ برابر با ۶۶ هزار و ۶81 کیلومتر بود. اکنون 
به ۶8 هزار و 920 کیلومتر رسیده و شبکه IP نیز از ۶.8 ترابیت به 18.5 

ترابیت رسیده است.

وزیر ارتباطات در آیین افتتاح پروژه ارتقای سه برابری هسته IP شبکه ملی اطالعات اعالم کرد

حذف تمام محصوالت آمریکایی از شبکه ملی اطالعات

دبی��رکل کانون عالی انجمن ه��ای صنفی کارگران از پیش��نهاد صدور 
کارت های شناسایی کارگران برای دریافت بسته های حمایت غذایی خبر 
داد و گفت با استفاده از این کارت ها کارگران می توانند از تمام فروشگاه ها 
و تعاونی های مصرف کارگری در سراسر کشور، سبد کاالی خود را دریافت 
کنند. هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، درباره توزیع بسته های حمایتی به 
کارگران که در مرحله بعد از بازنشس��تگان ق��رار دارند، گفت: درخصوص 
بازنشس��تگان تامی��ن اجتماع��ی مبلغ بس��ته های غذایی ب��ه کارت های 
حقوق شان واریز شد تا امکان خرید داشته باشند، ولی درباره کارگران هنوز 
به سازوکار مشخصی نرسیده ایم و معلوم نیست وجه بسته های حمایتی به 
حساب حقوق کارگران واریز می شود یا به حساب یارانه سرپرستان خانوار؟

وی افزود: طبیعتا واریز نقدی به حساب کارگران ساز و کاری می خواهد 
که باید در کمیته ای در وزارت کار مورد بررس��ی قرار گیرد و این مس��اله 

هرچه سریع تر اطالع رسانی شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره مذاکره با اتحادیه 
امکان برای توزیع بس��ته حمایت غذایی به کارگران نیز گفت: قرار اس��ت 
مذاکراتی برای تامین اقالم کارگران ش��اغل حقوق بگیر از طریق »امکان« 
انجام ش��ود. در حال حاضر زیرساخت س��امانه و سیستم POS اتحادیه 
امکان آماده اس��ت و به محض مش��خص شدن نحوه واریز وجه بسته های 

حمایتی، فروشگاه های امکان آمادگی عرضه کاال و اقالم موردنظر را دارند.
ابوی در پاسخ به این پرسش که با توجه به واریز وجه بسته های حمایتی 
به حساب های بازنشستگان تامین اجتماعی، تهیه و تامین اقالم و کاالهای 
اساس��ی از چه خواهد بود؟ گفت: در بس��یاری از شهرها از جمله مشهد و 
تبریز، تعاونی های بازنشس��تگان وج��ود دارد و عالوه بر آن تعاونی مصرف 
کارگری هم هستند که بازنشس��تگان می توانند به آنها مراجعه کنند؛ در 
تعاونی ه��ای امکان هم از مدت ها قبل دس��تگاه های کارتخوان فعال بوده 
و بازنشس��تگان می توانند برای خرید اقالم و مایحت��اج مورد نیاز خود به 

تعاونی های امکان مراجعه کرده و خریدشان را انجام دهند.
وی در عین حال درباره شناس��ایی کارگران مشمول دریافت بسته های 
حمایت��ی، گفت: برای این منظور پیش��نهاد صدور کارت های شناس��ایی 
متحدالش��کل را با محوریت یکی از بانک های کش��ور مطرح  کرده ایم که 
مذاکرات اولیه با ش��رکت صادرکننده کارت ها صورت گرفته است. در این 
کارت ها نام و مش��خصات افراد، کد ملی و میزان دریافتی درج می ش��ود و 
یک سری فیلدها نظیر میزان سابقه و شماره حساب حقوق را هم ما اضافه 
می کنیم که با صدور آنها کار واریز وجوه بس��ته های حمایتی در کمترین 

زمان ممکن صورت می پذیرد.
به گفته این مقام مس��ئول کارگری، کارگران با اس��تفاده از کارت های 

شارژش��ده می توانند از تمام فروشگاه های تعاونی های مصرف کارگری که 
عضو امکان هستند سبد کاالی خود را دریافت کنند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود: لیس��ت شاغلین 
بیمه ش��ده و میزان دریافتی آنها از طریق س��ازمان تامین اجتماعی قابل 
پیگیری اس��ت ولی س��از و کار واریز وجه هنوز مش��خص نش��ده که اگر 
پیشنهاد ما تایید و عملیاتی شود، کارت های مذکور به سرعت صادر شده 
و از طریق تش��کل های کارگری و انجمن ه��ای صنفی در اختیار کارگران 

قرار می گیرند.
وی در مورد آن دس��ته کارگران فاقد بیمه که از حداقل های قانون کار 
برخوردار نیستندف گفت: اگر سامانه ای در این زمینه ایجاد شود می تواند 
به شناسایی آنها کمک کند و تشکل های کارگری آمادگی همراهی در این 

زمینه را دارند.
گفتنی اس��ت مذاکره با اتحادیه امکان برای توزیع اقالم بس��ته حمایت 
غذایی اولین بار از سوی وزیر کار مطرح شد تا کاالهای ارزان و باکیفیت را 
در اختیار کارگران قرار دهد. به اعتقاد فعاالن کارگری تعاونی های مصرف 
امکان برای بیشتر کارگران شناخته شده هستند و دولت می تواند کار توزیع 
بسته های حمایت غذایی را به فروشگاه های امکان در سطح کشور واگذار 

کند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خبر داد

صدور کارت های شناسایی کارگران برای دریافت سبد کاال

مسکن
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معامالت مسکن به یک سوم پارسال رسید
مسکن در آستانه ورود به دوره رکود تورمی

واسطه های ملکی از رس��یدن حجم معامالت به حدود یک سوم زمان 
مش��ابه سال قبل خبر می دهند، اما می گویند که انتظار دارند در ماه های 
پیش رو با ایجاد ثبات قیمت های مس��کن، متقاضیان به تدریج اقدام به 
خرید کنند. به گزارش ایس��نا، در دوران اوج خرید و فروش مسکن شهر 
تهران در بهمن ماه سال 1391 بالغ بر 3۶ هزار معامله انجام شد که یک 
رکورد برای دفاتر امالک محس��وب می شود. پس از آن با ورود مسکن به 
دوران رک��ود، معامالت ب��ه تدریج افت کرد و تا پنج س��ال بعد از آن در 
میانگین ماهیانه 15 هزار فقره قرار گرفت. تا اینکه از ابتدای سال 139۶  
در اثر افت ارزش واقعی قیمت ملک نسبت به تورم و رسیدن قیمت مسکن 
به کف، معامالت نیز مقدار اندکی باال رفت و در آذرماه 139۶ به اوج خود 
طی پنج س��ال قبل از آن رس��ید. در آذرماه سال گذشته 17 هزار و 800 
مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شد که رشد 50درصدی 
را نس��بت به ماه مشابه سال قبل از آن نشان می داد، اما با رشد تدریجی 
قیمت ه��ا مجددا خرید و فروش پایین آمد تا اینکه در آذرماه امس��ال به 

۶800 فقره یعنی کمی بیش از یک سوم مدت مشابه سال قبل رسید.
مشتری در بازار مسکن وجود ندارد

یک کارش��ناس دفاتر مش��اور امالک واقع در منطقه یک تهران با بیان 
اینکه معامالت در این منطقه به حدود یک سوم  سال قبل رسیده است، 
گفت: فروش��ندگان به طور دائم قیمت های پیش��نهادی را باال می برند. از 
ط��رف دیگر حجم زیادی از آپارتمان های کلیدنخورده که بین یک تا پنج 
سال از عمر آنها می گذرد در منطقه یک قرار دارد. با این حال قیمت های 
منطقه نسبت به آبان ماه تکان خورد و بین یک تا چهار میلیون تومان در 
هر متر مربع باال رفت، اما خریدار چندانی وجود ندارد. این موضوع به کار 
ما لطمه می زند. به نظر من تا ش��ب عید قیمت ها ثابت می شود و خرید و 
فروش مقداری انجام خواهد شد. در حال حاضر به جز معدود سرمایه دارانی 
که ملک را به قصد حفظ س��رمایه خریداری می کنند، مشتری دیگری در 
بازار وجود ندارد. بنابر این گزارش، قیمت مس��کن شهر تهران تحت تاثیر 
احتیاط طرف عرضه، رشد تقاضا در منطقه یک و ورود سرمایه های بازار ارز 
به بخش مسکن، برخالف پیش بینی ها در آذرماه رشد 4.1درصد ماهیانه را 
تجربه کرد که رقم باالیی محس��وب می شود؛ هرچند سرعت رشد ماهیانه 
آن نسبت به شهریورماه، مهرماه و آبان ماه 1397 که به ترتیب 9.4، ۶.4 و 
۶.۶درصد بود کاهش یافته و یک کارشناس اقتصاد مسکن از احتمال صفر 
شدن سرعت افزایش قیمت مسکن شهر تهران تا پایان امسال خبر می دهد.

ظرفیت بازار مسکن پر شده است
مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن افت شدید توان طرف 
تقاضا را در کاهش ۶2درصدی معامالت مس��کن ش��هر تهران در آذرماه 
موثر دانس��ت و اف��زود: با توجه به روندی که در بازار مس��کن می بینیم 
بخ��ش تقاضا باوجود این حج��م از افزایش قیمت همچنان ضعیف باقی 
مانده و رش��د قابل توجهی که مسکن در طول یک سال گذشته داشته، 
همه حاکی از آن اس��ت که ظرفیت اقتصاد مس��کن پر شده و یک دوره 
رکود نسبتا طوالنی را در این بخش انتظار داریم. مصطفی قلی خسروی، 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک نیز پیش بینی کرده با توجه به کاهش نرخ 
ارز، بازار مسکن شهر تهران در ماه های پیش رو دچار ثبات شود و تالطم 
قیمتی فروکش کند. تابلوی معامالت مسکن در آذرماه نشان می دهد که 
این گزاره در مس��یر تحقق قرار گرفته است. در آذرماه 1397 بیشترین 
رش��د ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران به ترتیب در مناطق 1، 12 و 7 
رخ داده که نسبت به آبان ماه به ترتیب با 11، 11 و9درصد رشد قیمت 
مواجه بودند. در سایر مناطق رشد محسوسی نسبت به آبان ماه مشاهده 
نشده و حتی در منطقه 1۶ که البته تنها 119 مورد معامله در آن صورت 

گرفته میانگین قیمت ها ۶.۶درصد نسبت به آبان ماه کاهش یافته است.
4 سیگنال از احتمال ثبات قیمت

از سوی دیگر همانند ماه های گذشته سهم واحدهای نوساز در معامالت، 
باز هم ش��یب کاهش��ی داش��ت. با اینکه واحدهای تا پنج سال ساخت با 
43درصد بیشترین سهم از معامالت مسکن شهر تهران را در آذرماه 1397 
به خود اختصاص داده، این سهم نسبت به ماه مشابه سال قبل 5.4درصد از 
کل قراردادها کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت شش سال 
به باال 5.5درصد افزوده شده است. حرکت طرف تقاضا به سمت واحدهای 
کوچک تر، دیگر متغیر بازار مسکن شهر تهران است. سال گذشته در همین 
زمان واحدهای ۶0 تا 70 متر با سهم 14.3درصد از کل معامالت، بیشترین 
فروش را به خود اختصاص داده بودند. امسال این رتبه مربوط به واحدهای 
50 ت��ا ۶0 متر با 14.8درصد اس��ت. بنابراین افت ش��دید معامالت، وجود 
فضای سفته بازانه، رش��د سهم واحدهای قدیمی از کل معامالت و افزایش 
س��هم واحدهای کوچک متراژ چهار گزاره اصلی بازار مسکن شهر تهران را 
تشکیل می دهد که می تواند نشان دهنده قرار گرفتن بازار در باالترین سطح 
ظرفیت خود باش��د و از ماه های آینده رک��ود تورمی جای خود را به رکود 
غیرتورم��ی خواهد داد. بانک  مرکزی تازه ترین گ��زارش خود را از تحوالت 
قیمت مس��کن در آذرماه س��ال جاری منتش��ر کرد که براساس آن، تعداد 
معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آذرماه سال جاری به ۶800 
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
0.۶ و ۶1.7درصد کاهش نش��ان می دهد. براس��اس این گزارش، متوس��ط 
قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی ش��هر تهران در آذرماه سال 1397 معادل 
9میلیون و 550 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل 

به ترتیب 4.1 و 91.8درصد افزایش را نشان می دهد.

چهار شنبه
12 دی 1397

شماره 1233



 توقف سود روزشمار
بازار سرمایه را رونق می دهد؟

یک کارش��ناس بازار س��رمایه معتقد اس��ت تغییر سیاست بانک 
مرکزی در ماه ش��مار ش��دن نرخ سود س��پرده ها، احتماال بخشی از 

نقدینگی را وارد بازار سرمایه کند.
یعق��وب مهدوی در گفت وگو با ایِبن��ا، درباره تاثیر تصمیم جدید 
بان��ک مرکزی درباره تبدیل س��ود روزش��مار به ماه ش��مار در بازار 
س��رمایه، اظهار داشت: درباره بخش��نامه تازه بانک مرکزی و تاثیر 
احتمالی آن در بازار س��هام نمی توان به صراح��ت اعالم کرد، اما با 
عملیاتی شدن این بخش��نامه که از بهمن ماه آغاز می شود می توان 
انتظار داش��ت که بخشی از تمایل س��پرده گذاری مردم در بانک ها 
کاس��ته شود و قس��متی از نقدینگی های سیستم بانکی وارد بورس 

شود.
اهداف سرمایه گذاری ها

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به هر حال کسب بازده همیشه 
یکی از اهداف هر سرمایه گذاری در بازارهای مالی است و به همین 
خاطر می توان کاهش بازده کوتاه مدت س��ود با تبدیل ش��دن سود 
روزشمار به سود ماه شمار را عامل تحریک کننده ای برای تغییر نگاه 
سرمایه گذاران عنوان کرد به گونه ای که سرمایه گذاران سرمایه های 

خود را از بانک ها خارج و وارد بورس کنند.
عامل بازدارنده

تحلیلگر بازاره��ای مالی بیان کرد: البت��ه خوش بینی افراطی در 
این زمینه نباید صورت بگیرد، به این دلیل که قطعا س��پرده گذاران 
کم ریس��ک سیستم بانکی حتی در شرایط تازه نیز تمایلی به خروج 
نقدینگی ه��ای خ��ود از بان��ک و ورود آن به بورس از خود نش��ان 
نخواهن��د داد که این مس��ئله می تواند به یک عام��ل بازدارنده در 

شکل گیری یک موج همه گیر منجر شود.
تاثیر ورود نقدینگی 

مهدوی درباره تاثیر ورود بخش��ی از این نقدینگی ها به بورس نیز 
اش��اره کرد: به ص��ورت طبیعی ورود هر پول تازه به بازار س��رمایه 
و بازار س��هام باعث رونق بخش��ی و عمیق تر ش��دن این بازار منجر 
می ش��ود که می تواند طراوت ت��ازه ای را به این بازار وارد کند و این 
منابع جدید می تواند به سمت تسریع تولید صنایع به حرکت درآید 
و با ش��کل گیری تامین مالی کم هزینه و تسهیل شده منجر به رشد 

بازده شرکت های حاضر در تاالر شیشه ای شود.
وضعیت ایده آل بورس

این کارش��ناس بازار س��هام در نهایت اذعان داش��ت: به هر حال 
وضعیت بازار س��هام باید در یک بس��تر متعادل و تثبیت شده قرار 
داش��ته باش��د تا نیازی به محرک های اینچنینی نداشته باشد و هر 
زمان این وضعیت برقرار شد، می توان ادعا کرد که بورس به یکی از 

بازارهای اصلی در اقتصاد ایران تبدیل شده است.

خبرنــامه

با نزدیک ش��دن به بهمن ماه، گمانه زنی ها درب��اره تصمیم جدید بانک 
مرکزی پیرامون تبدیل س��ود روزشمار به ماه ش��مار باال گرفته است و در 
حالی پرداخت س��ود روزشمار به سپرده های بانکی از سوی بانک مرکزی 
ممنوع شده که بررسی ها نش��ان می دهد سهم سپرده های کوتاه مدت در 

شبکه بانکی، افزایشی قابل مالحظه را تجربه کرده است.
 به گزارش خبرآنالین، بررس��ی ها نش��ان می دهد با وقوع شوک ارزی، 
تمایل به نقدش��وندگی باال رفته و در نتیجه س��هم سپرده های کوتاه مدت 
افزای��ش یافته بود. پرداخت س��ود روزش��مار به س��پرده  های کوتاه مدت 
موقعیتی خاص را برای س��پرده گذاران فراهم می کرد. دسترسی سریع به 
نقدینگی برای تغییر و تبدیل و س��رمایه گذاری از یک سو و پرداخت سود 
از طرف بانک ها از س��وی دیگر، امکان مدیریت پولی را برای سیاست گذار 

فراهم نمی  کرد.
حاال اما ش��رایط تغییر کرده است. براساس آخرین تصمیم شورای پول 
و اعتبار و بانک مرکزی، بانک ها از بهمن ها مکلف هستند تا سود ماه شمار 
را جایگزین سودهای روزشمار کنند؛ بخشنامه ای که موجب واکنش های 
فراوان در میان مردم به عنوان سپرده گذاران، مسئوالن بانک ها و همچنین 

اقتصاددانان شد.
براساس بخشنامه  بانک مرکزی، بانک ها موظفند سود بانکی را براساس 
حداقل مانده در ماه محاسبه و به مشتریان خود پرداخت کنند و به نوعی 

نرخ سود روزشمار سپرده های بانکی به ماه شمار تبدیل شود.
به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار پولی و مالی و اقتصاددانان تغییر شیوه 
پرداخت س��ود بانکی دارای مزایایی است که عمده ترین آن  از بین رفتن 
امکان فعالیت متخلفان و سوء استفاده کنندگان )دالالن و رانت خواران( در 

این پروسه می شود.
نگاهی به وضعیت اقتصاد و همچنین ش��بکه بانکی نش��ان می دهد که 
به دلیل پرداخت س��ود روزشمار، دارندگان پول و سرمایه های باال ترجیح 
می دادند، در چنین حس��اب هایی سرمایه گذاری کرده و پول خود را برای 
دریافت سود بیشتر به اجبار ماه های طوالنی نزد بانک به امانت نگذارند و 
به این صورت عالوه بر برخورداری از دریافت سود حساب های روزشمار و 
کوتاه مدت، مانع گردش مالی فراوان در حس��اب های بلند با سود منطقی 
می ش��دند که این مساله پرداخت تس��هیالت به بخش تولید و صنعت را 

سخت تر می کرد.
هرچن��د به گفته اقتصاددانان ش��یوه پرداخت س��ودهای روزش��مار در 
بانکداری اس��تاندارد جهانی از جایگاهی برخوردار نیست و سپرده گذاران 
فقط می توانند از س��ودهای جاری و بلندمدت بابت س��رمایه گذاری خود 

بهره ببرند.
اقدام اخیر بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را می توان اقدام موثری در 
جهت گام برداشتن در مسیر رسیدن به شیوه استاندارد بانکداری جهانی 

به ش��مار آورد زیرا به حتم موجب محدود ش��دن دای��ره اختیار دالالن و 
رانت خواران و سوء استفاده کنندگان از امکان رسیدن به سود در کوتاه ترین 
زمان ممکن خواهد ش��د. در ماه های گذش��ته نوس��انات نرخ ارز و طال و 
باالرفتن لحظه ای قیمت آنها سبب شده بود تا برخی از دارندگان پول های 
کالن در حس��اب های روزشمار پول خود را برای چند روز و یا حتی چند 
س��اعت از بانک خارج کرده و پس از داد و ستد در بازار طال و ارز و کسب 
سود، دوباره آن را عالوه بر سود به دست آمده به حساب خود بازگردانند و 

همچنان مشمول دریافت سود روزشمار باشند.
این اقدام و الزام بانک ها به ارائه سود ماه شمار این بار مانع جدی بر سر 
راه متخلفان است که به حتم عالوه بر سیاست های بانک مرکزی در حیطه 
کنترل نرخ ارز می تواند راهکاری برای ممانعت از ایجاد نوس��ان از س��وی 
دالالن و … باش��د. در صورت اجرای بخش��نامه جدید بانک مرکزی، این 
افراد دیگر به راحتی نمی توانند پول های خود را حتی برای چند س��اعت 
از بانک خارج کنند زیرا پرداخت سود ماه شمار متعلق به آنها با مشکالتی 
مواجه خواهد شد. کارشناسان بر این باورند که با این روش می توان بخشی 

از گردش نقدینگی را کنترل کرد و در مسیر کاهش قرار داد.
تاثیر تغییر شیوه پرداخت سود بر بازار 

بررس��ی ها نشان می دهد تغییر شیوه پرداخت به شکلی غیرمستقیم بر 
بازار تاثیر می گذارد . بسیاری از کارشناسان معتقدند کسانی که درآمدشان 
از محل دریافت س��ود بانکی است با این تغییر ترجیح می دهند نسبت به 
افتتاح سپرده های بلندمدت اقدام کنند که در این صورت بازارهای موازی 
کانند بازار طال و س��که با هجوم کمتر سرمایه ها روبه رو می شوند. در عین 
حال سپرده های کوتاه مدت نیز به سپرده هایی اختصاص پیدا می کند که 
افراد به طور روزانه با آن س��ر و کار دارند، به عنوان مثال حساب هایی که 

حقوق کارمندان، کارگران و ... بدان واریز می شود.
 تقوی، استاد دانشگاه عالمه می گوید: این تصمیم در ذات خود تصمیم 
خوبی است و اگر همراه با ثبات اقتصادی و اطمینان بخشی نسبت به آینده 
اجرا شود، می توان امیدوار بود که بازارهای موازی تاثیر نگیرند، اما اجرای 
این سیاس��ت با نااطمینانی نس��بت به آینده بازار و نوسان های چشمگیر 
قیمت، نگهداری پول را غیراقتصادی کرده و زمینه را برای هجوم نقدینگی 
به بازارهایی چون ارز و س��که و طال فراهم می کند از این رو ضرورت دارد 
بانک مرکزی همزمان با اجرای این سیاس��ت مولفه های جانبی را مد نظر 
قرار دهد. به گفته وی موفقیت این طرح در گرو شرایط اقتصادی خواهد 

بود و به خودی خود این تصمیم نمی تواند تاثیری بر شرایط بگذارد.
موافقان چه می گویند؟

احمد حاتمی یزد، کارش��ناس بانکی می گوید: در هیچ کشوری بانک ها 
س��ود روزشمار به س��پرده گذاران س��پرده های کوتاه مدت نمی دهند. وی 
افزود: بخش��نامه بانک مرکزی برای منع پرداخت س��ود روزشمار، اقدامی 
بس��یار مناسب اس��ت چراکه مردم نباید انتظار داش��ته باشند پولی را در 
بانک بگذارند و فقط برای یک روز آن سود بگیرند. وی گفت: پیش از این 
سپرده ها سود روزشمار از بانک ها می گرفتند اما با تصمیم جدید چه ابتدای 
ماه پولی را از حساب ش��ان برداش��ت کنند و چه انتهای ماه دیگر سودی 
دریافت نخواهند کرد و تنها مانده حساب است که سود می گیرد، در این 

حالت بار عظیمی از دوش بانک ها برداشته خواهد شد.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، دیگر کارشناس حوزه بانکی نیز معتقد 
است:  این اقدام دو تاثیر در بازار مبادالت به ویژه بازار ارز دارد زیرا افرادی 
که با س��پرده های خ��ود در بازار دخال��ت کرده و به نوعی نوس��ان گیری 

می کردند، با مشکل مواجه خواهند شد.
وی افزوده است: این افراد با اقدامات خاصی، با خروج سپرده خود در اول 
صبح و در ارزان ترین نرخ آن را به بازار ارز وارد کرده و عصر در گران ترین 
قیم��ت نرخ را بس��ته و پس از ف��روش ارزهای خود، دوباره س��پرده را به 
بانک واریز می کردند. با این اقدام هم از فعالیت در بازار ارز س��ود دریافت 

می کردند و هم از سود روزشمار حساب خود در بانک بهره مند می شدند.
این کارش��ناس پولی و بانکی بیان کرده اس��ت: این اقدام بانک  مرکزی 
گامی در جهت کاهش س��فته بازی و فعالیت دالالن در بازارهای مختلف 
به ویژه بازار ارز خواهد بود. در عین حال نایب رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس بر این باور اس��ت: پرداخت نکردن س��ود روزشمار به سپرده های 

کوتاه مدت بساط سفته بازی را جمع می کند.
همچنین برخ��ی از اقتصاددانان اعتقاد دارند؛ حذف پرداخت س��ود به 
سپرده های روزش��مار می تواند سرعت گردش نقدینگی را کنترل کرده و 
مانع نوسانات بازارهای موازی مانند بازار ارز شود. آلبرت بغزیان، کارشناس 
اقتصادی بر این باور است:  بانک ها تاکنون از برخی از بخشنامه های بانک 
مرک��زی تمکی��ن نکرده اند. به همین دلیل رقابتی ناس��الم میان برخی از 
بانک ها در پرداخت س��ود سپرده ها و پرداخت س��ود روزشمار به بانک ها 
وجود داش��ته اس��ت؛ اقداماتی که بانک مرکزی در تالش است با تدابیری 
جدید آن را کنترل کند. محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس نیز اعتقاد دارد: با تغییر رویه در سپرده های کوتاه مدت 

می توان رشد نقدینگی را مهار و سرمایه ها را به سمت تولید هدایت کرد.
وی تاکید کرده اس��ت:  سیاس��ت دولت، بانک مرکزی و ش��ورای پول و 
اعتبار این است که به هر ترتیبی نقدینگی در کشور مهار شود و سرمایه ها 

به سمت تولید سوق پیدا کند.
وی بر این باور اس��ت:  با تغییر در رویه س��پرده های کوتا ه مدت، رش��د 
نقدینگی مهار می ش��ود و می توان س��رمایه ها را به س��مت س��پرده های 
بلندمدت که برنامه ریزی برای آن وجود دارد برد و هدایت آنها به س��مت 

تولید را رقم زد.
مخالفان چه می گویند؟

محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد: براساس 
بانکداری بدون ربا باید در پایان س��ال میزان س��ود واقعی محاس��به شود 
بنابراین اگر براساس روزشمار یا ماه شمار سود سپرده های بانکی مشخص 

شود ایراد ربوی بودن خود را نشان می دهد.
وی معتقد است: پرداخت سود سپرده ها به صورت روزشمار و یا ماه شمار 
به مصلحت نیست و با قانون عملیات بانکی بدون ربا مطابقت ندارد چراکه 
قانون بانکداری بدون ربا تاکید می کند که باید سود علی الحساب پرداخت 
ش��ود. عزت اهلل یوسفیان مال، عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس بر این باور اس��ت: با تصمیم شورای پول و اعتبار برای تغییر رویه 
س��پرده گذاری کوتاه مدت در واقع مردم را از سپرده گذاری دور می کنند و 

این به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
وی خاطرنشان کرده است:  مسئوالن پیش از آنکه تصمیمی برای کاهش 
س��ود س��پرده های بانکی بگیرند باید بازار دیگری در راستای درآمدزایی 

مناسب برای سپرده گذاران در نظر گرفته شود.
به گفته وی؛ به اندازه همین تصمیمی که برای س��پرده های کوتاه مدت 
گرفته شد، نقدینگی از بانک ها خارج می شود و به سمت و سوی سودآوری 
برای دارندگان نقدینگی می شود، در حال حاضر خرید و فروش ارز و سکه 

بازار سودآوری است.

زوایای پیدا و پنهان تغییر شرایط پرداخت سود بانکی

توقف سود روزشمار چه تاثیری بر بازارها دارد؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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77 میلیون ایرانی در لیست یارانه  باقی ماندند
جزییات بسته یارانه ای دولت

ب��ا پیش بین��ی 425 هزار میلی��ارد ریال به عن��وان بودجه یارانه 
نقدی در س��ال 98، دول��ت برنامه ریزی کرده تا در س��ال آینده به 
77 میلیون و 838 هزار نف��ر یارانه نقدی ماهیانه به مبلغ 45500 

تومان پرداخت کند.
به گزارش ایِبنا، نگاهی به تبصره 14 قانون هدفمند کردن یارانه ها 
نش��ان می دهد که 142۶ هزار میلیارد ریال منابع در این بخش در 
نظر گرفته ش��ده و سهم مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز 

۶2۶ هزار میلیارد ریال یعنی حدود 44درصد کل منابع است.
ب��ر پایه این گ��زارش، در الیحه بودجه س��ال 1398، مبلغ 425 
هزار میلی��ارد ریال جهت پرداخت یارانه نقدی پیش بینی ش��ده و 
در عی��ن حال، دولت قصدی برای افزای��ش مبلغ یارانه نقدی ندارد 
و همچن��ان پرداخت 45 ه��زار و 500 تومان به ازای هر نفر در ماه 

را مدنظر دارد.
برخی نمایندگان مجلس و کارشناس��ان اقتصادی معتقدند دولت 
با ثابت نگه داش��تن مبلغ یارانه نقدی در س��ال های گذشته، عمال 
قدرت خرید یارانه 45 هزار و 500 تومانی را به زیر 10 هزار تومان 
رس��انده و در واقع یارانه نقدی دیگر توانی برای جبران بخش��ی از 

هزینه های خانوار را ندارد.
در دو س��ال پیش نی��ز دولت با فراخوانی به مردم خواس��تار لغو 
داوطلبانه درخواس��ت دریافت یارانه نقدی شده بود و انتظار داشت 
ک��ه میلیون ها نفر از دریافت کنن��دگان یارانه نقدی از تصمیم قبلی 
خود انصراف دهند، اما چنین نش��د و همچنان بیش از 77 میلیون 

نفر از افراد جامعه متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند.
هرچند در س��ال های اخیر، مجل��س برخی تکالیف را برای حذف 
ثروتمن��دان از دریافت یارانه نقدی برعهده دولت گذاش��ته اس��ت، 
اما تاکنون در این زمینه اقدام خاصی از س��وی دولت انجام نش��ده 
و همچنان می ت��وان گفت تقریبا تمامی متقاضی��ان دریافت یارانه 
نقدی از آن برخوردار می ش��وند. برای سال آینده نیز هرچند دولت 
می گوید تا س��ه دهک از گروه ه��ای برخ��وردار را از دریافت یارانه 
نقدی حذف خواهد کرد، ولی احتماال چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
با رقم 42 ه��زار و 500 میلیارد تومانی که دولت برای اختصاص 
یارانه نقدی در س��ال 98 در نظر گرفت��ه، 77 میلیون و 838 هزار 
نف��ر همچنان در لیس��ت یارانه بگی��ران باقی خواهن��د ماند. مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س در تحلیلی عنوان کرده ک��ه جداول منابع و 
مصارف هدفمندی یارانه ها نش��ان می ده��د که این قانون از اهداف 
اولیه خود به منظور واقعی کردن قیمت حامل های انرژی دور شده 
و به دالیل سیاسی، در الیحه بودجه سال آینده نیز پیشنهادی برای 

واقعی کردن قیمت حامل های انرژی ارائه نکرده است.
ای��ن موضوع عمال نش��ان می دهد که دولت با ادام��ه روند فعلی 
پرداخ��ت یارانه نقدی و واقع��ی نکردن قیمت حامل  ه��ای انرژی، 
ب��ه ص��ادرات فرآورده های نفتی ب��ه منظور پرداخ��ت یارانه نقدی 

غیرهدفمند ادامه خواهد داد.
حال باید منتظر ماند که با شرایط عنوان شده، آیا دولت در سال 
آینده موفق خواهد ش��د تا از طریق اس��تانداران سراسر کشور و با 
هماهنگی وزارت کار و ایجاد پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان، نس��بت 
به حذف س��ه دهک درآمدی باالی جامع��ه اقدام و منابع حاصل از 
آن را صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه های 

نیمه تمام کشور کند؟

نماگربازارسهام

دیروز روز به یادماندنی بانکی ها در بورس تهران بود و نمادهای بانکی به 
افزایش شاخص های بازار سهام کمک کردند. اگرچه در کنار نماد گروه های 
بانکی، پتروش��یمی ها و برخی از فلزی ها هم روی شاخص های بازار سهام 
تاثیر بسزایی داشتند، اما تاثیر بانکی ها تاثیر ویژه ای بود، به طوری که بانک 
پاسارگاد، بانک ملت، بانک تجارت و بانک صادرات ایران هر یک به ترتیب 
43۶، 107، 80 و 74 واحد تاثیر مثبت روی ش��اخص های بازار س��رمایه 
داش��تند. در این میان، بازگشایی نماد بانک  پاس��ارگاد، اتفاق مهمی بود 
که پس از برگزاری موفقیت آمیز مجمع عمومی عادی س��الیانه سال های 
1395 و 139۶ و با انتشار عملکرد شش ماهه  این بانک ، نماد آن دیروز و 
همزمان با شروع سال 2019 میالدی بازگشایی شد. در نتیجه با استقبال 
سهامداران، تعداد یک میلیارد و 200 میلیون سهم بانک  پاسارگاد با رشد 

33درصدی در قیمت توسط سهامداران در بورس معامله شد.
به گزارش ایس��نا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
ته��ران 435 واحد رش��د کرد و به رقم 1۶1 هزار و 840 واحدی رس��ید. 
شاخص کل هم وزن نیز با 218 واحد رشد تا رقم 27 هزار و 98۶ واحدی 
باال رفت. ش��اخص آزاد ش��ناور با 1452 واحد افزایش به رقم 17۶ هزار و 
۶57 واحدی رس��ید و ش��اخص بازار اول و دوم هر یک 401 و 4۶۶ واحد 

رشد کردند.
هرچند ک��ه در پی روزها و هفته های اخیر بانکی ها تاثیر بس��زایی چه 
کاهش��ی و چه افزایشی در شاخص های بازار س��رمایه داشتند، اما دیروز 
ازجمله روزهایی بود که نمادهای این گروه یکدس��ت پش��ت شاخص های 
بازار می ایستند. در کنار نمادهای بانکی که قیمت شان با رشد قابل توجهی 
روبه رو شد، گروه های فلزات اساسی و فرآورده های نفتی نیز عمدتا کمتر از 

2درصد نوسان قیمت را تجربه کردند.
در طرف مقابل فوالد مبارکه اصفهان، پایش نفت بندرعباس، ملی صنایع 
م��س ایران و معدن��ی و صنعت گل گه��ر 152، 84، ۶1 و 5۶ واحد تاثیر 
کاهنده روی ش��اخص های بازار داش��تند. نماد گروه های بانکی در حالی 
بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص های بازار سرمایه داشتند که تابلوی 
این نمادها یکدست سبزرنگ بود. اکثر نمادهای بانکی می توانستند بیش از 

2.5درصد رشد را تجربه کنند.
در فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای روند قیمت ها متفاوت بود 
و اکثرا کمتر از 2درصد با کاهش قیمت مواجه شدند. در این گروه ارزش 
معامالت به 14 میلیارد تومان رسید و حجم آن از 18 میلیون سهم رد شد.
در گروه فلزات اساسی نیز نوسان سهم ها عمدتا کمتر از یک درصد باال 
و پایین بود و کانه های فلزی نیز به جز یک سهم که حدود 4درصد رشد 

قیمت داشت مابقی کمتر از یک درصد نوسان قیمت را تجربه کرد.

ارزش معامالت بورس تهران به رقم 772 میلیارد تومان رس��ید که این 
رقم ناش��ی از دست به دست ش��دن 3. 7 میلیارد سهم و اوراق مالی طی 
189 هزار و 794 نوبت دادوس��تد بود. آیفکس نیز 9.2 واحد رش��د کرد و 
به رقم 1082 رس��ید. ارزش معامالت فرابورس ایران به رقم 325 میلیارد 
تومان دست یافت و حجم معامالت عدد 748 میلیون سهم و اوراق مالی 

را تجربه کرد.
چهارمین شرکت آماده عرضه اولیه در بورس

در حالی که امسال فقط سه شرکت در بورس تهران عرضه اولیه شدند، 
فروش��گاه افق کوروش به عنوان چهارمین ش��رکت آماده عرضه در بورس 
اس��ت. اینطور که صورت های مالی این ش��رکت می گوید پیش بینی سود 

هر سهم برای امسال و سال آینده به ترتیب 2748 و 3781 ریال است.
تا امروز در س��ال 1397 سه شرکت توانس��ته اند در بورس اوراق بهادار 
تهران عرضه اولیه داش��ته باشند و به تازگی قرار شده یک شرکت جدید 
در حوزه فروشگاه های زنجیره ای وارد بورس شود که با این اتفاق این برای 

اولین بار است که چنین صنعتی وارد بازار سرمایه می شود.
علی ابراهیمی، نماینده سهامدار عمده و رئیس هیات مدیره این فروشگاه 
زنجیره ای طی مراس��می که با حضور برخی از فعاالن بازار سرمایه برگزار 
ش��د، گفت: بازار این صنعت 350 هزار میلیارد تومان اس��ت و این نشانه 

بزرگی این بازار و فرصت های رشد در آن است.
او خطاب به فعاالن بازار سرمایه اظهار کرد: سهامدار عمده تمام حمایت 
خود از این س��هم را خواهد کرد. امیدواریم با عرضه سهم مان در بورس به 

برنامه رشدی که داریم برسیم.
امیرخس��رو فخریان، مدیرعامل فروش��گاه  زنجی��ره ای افق کوروش نیز 
خطاب به فعاالن بازار س��رمایه گفت: نماد ما در آذر امسال نماد افق مورد 
تایید بورس قرار گرفت. ش��رکت با س��رمایه اولی��ه 10 میلیون تومان به 
ثبت رس��یده و سپس س��رمایه طی چهار مرحله افزایش سرمایه از محل 
مطالبات س��هامداران و آورده نقدی به 100 میلیارد تومان در حال حاضر 
رسیده است. اولین واحد خرده فروش در سال 1388 تاسیس شد و تعداد 
فروشگاه های شرکت در حال حاضر بالغ بر 1100 فروشگاه در 31 استان 
اس��ت. این فروشگاه در چش��م انداز، برنامه قرار گرفتن جزو 250 شرکت 

خرده فروشی دنیا و پنج شرکت اول منطقه را دارد.
وی با اشاره به صورت های مالی گفت: در سال 1394 مبلغ 550 میلیارد 
تومان، در سال 1395 مبلغ 1.۶ هزار میلیارد تومان، در سال گذشته 2.9 
هزار میلیارد تومان و در شش ماهه سال جاری 2.15 هزار میلیارد تومان 
فروش داشته و پیش بینی شده با توجه به اینکه اکثر خریدها در سه ماهه 
پایانی سال انجام می شود، تا پایان سال جاری به مجموع درآمد فروش 5.3 

هزار میلیارد تومانی دست یابد. فخریان درباره پیش بینی سود هر سهم در 
سال 1397 و 1398 گفت: پیش بینی سود هر سهم در سال جاری 2748 
ریال اس��ت که طی شش ماهه اول سال 917 ریال آن محقق شده است. 

پیش بینی سود هر سهم برای سال آینده نیز معادل 3781 ریال است.
رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای در پاسخ به این سوال که آیا تورم 
یکی از دالیل افزایش فروش اس��ت؟ گفت: حتما تورم باعث رش��د مبالغ 
فروش کاالها شده اما هزینه ها افزایش داشته است اما در مجموع استفاده 

از اهرم عملیاتی باعث رشد شده است.
این مقام مسئول درباره بروز ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک 
که از دغدغه های فعاالن بازار سهام سرمایه است، توضیح داد: از یک طرف 
ورود ش��رکت های خارجی و از طرف دیگر تاس��یس ش��رکت های جدید 
داخلی در صنعت خرده فروشی یکی از ریسک هاست که با توسعه و افتتاح 
فروشگاه در مناطق مختلف و شهرس��تان های باالی 200 هزار نفر دنبال 
می شود. ریسک دوم مربوط به تحریم کاالست که سیاست خرید کاالهای 
تولید داخلی و افزایش تنوع کاالیی در فروشگاه ها برای آن در نظر گرفته 
ش��ده است. همچنین ریسک افزایش نرخ اجاره ملک که با تمدید یا عقد 
قراردادهای بلندمدت با صاحبان ملک با در نظر گرفتن نرخ رشد متعادل 

ساالنه و توسعه اعطای نمایندگی ها پوشش داده می شود.
فخریان درباره سوالی درباره حمایت از سهام پس از عرضه گفت: حتما 
سهامدار عمده از سهام حمایت کامل خواهد کرد، البته بازار سرمایه خود 
تش��خیص درستی برای هدایت س��هم دارد و این سهم نیز در سطح خود 

حرکت خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره سهم بازار این صنعت اظهار کرد: در سال 
1395 معادل 10درصد سهم بازار متعلق به فروشگاه های زنجیره ای بوده 
که س��هم ما کمتر از یک درصد بوده اس��ت. در سال گذشته این سهم به 
1.17درصد و در س��ال جاری به 1.52درصد رسیده و برنامه رساندن این 

سهم به 3درصد تا سال 1400 در دستور کار است.

نماد بانک  پاسارگاد بازگشایی شد

حرکت بانکی ها به سمت حمایت از شاخص بورس

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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شیوه نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار 
ابالغ شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت، جزییات ش��یوه نامه اجرایی تش��دید 
مبارزه با احتکار، اختفا و امتناع از عرضه کاال و گرانفروش��ی را ابالغ 
کرد. به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، به استناد ماده 
4 قان��ون تعزیرات حکومتی و ماده ۶0 قان��ون نظام صنفی، احتکار، 
نگهداری یا اختفای کاال به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صالح 
و امتن��اع از عرضه آن به قصد گرانفروش��ی یا اضرار به جامعه پس از 
اعالم ضرورت عرضه از سوی وزارت صنعت و سایر مراجع قانونی است. 
همچنین، اختفا و امتناع از عرضه نیز خودداری از عرضه کاالی دارای 
نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش تعریف شده است.

بر پایه این گزارش، گرانفروشی نیز عرضه یا فروش کاال و خدمات به 
بهای بیش از نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب 
یا قطعی و اجرا نش��دن مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن 
ه��ر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کاال یا خدمت برای 
خریدار است معنا شده است. »فهرست کاالیی که ضرورت عرضه آن 

را دولت پیشتر در مردادماه ابالغ کرده، در این حوزه مد نظر است.«
در این راس��تا غالت ش��امل گندم، گندم دامی، جو و برنج سفید، 
کاالهای اساس��ی شامل روغن نباتی ساخته ش��ده، روغن خام، شکر 
خام و شکر سفید و کره، مواد پروتئینی شامل گوشت قرمز، گوشت 
مرغ، تخم مرغ و شیرخشک صنعتی و نهاده ها شامل جوجه یکروزه، 
تخم مرغ نطفه دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه های 
روغنی ش��امل س��ویا، آفتابگردان، کلزا و کانوال است. همچنین مواد 
اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی مانند یخچال، یخچال فریزر، ماشین 
لباسشویی، تلویزیون  تولید داخلی و لوازم یدکی و الستیک سبک و 
س��نگین نیز در ای��ن قالب قرار دارند. این ط��رح، کاغذ چاپ، تحریر 
و روزنامه، انواع پودر ش��وینده و مصالح س��اختمانی پرمصرف مانند 
محصوالت فلزی پرمصرف و سیمان را نیز در بر می گیرد. براساس این 
ابالغیه، ستاد تشدید مبارزه با احتکار کاال می تواند بر حسب ضرورت 

نسبت به تغییر تعداد اقالم یعنی افزایش یا کاهش آن اقدام کند.

معاون وزیر صمت:
خرید مواد اولیه تنها با پروانه بهره برداری 

صورت می گیرد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اتصال س��امانه های مرتبط با 
خرید محصوالت از بورس کاال با پروانه های بهره برداری در حال فعالیت 
خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فرشاد مقیمی با بیان اینکه 
اگر در اجرای برخی مکانیسم ها همچون ادامه فعالیت واحدهای فاقد 
پروانه بهره برداری به خوبی عمل نشده، نباید ماهیت نهادهای حامی 
شفافیت از جمله بورس کاال را زیر سوال برد، گفت: در این شرایط، باید 
نسبت به شناسایی نقاط ضعف در راستای پایش واحدهای فاقد پروانه 
بهره برداری اقدام کنیم که این اقدامات در ماه های گذشته، در دستور 
کار ق��رار گرفت. معاون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت افزود: در واقع 
بورس کاال زمینه همگرایی تا رسیدن به شفافیت را به حداکثر رساند 
تا مواد اولیه از این س��اختار اقتصادی به دست تولیدکنندگان واقعی 
که نیازمند مواد اولیه هس��تند، برسد؛ این در حالی است که با هدف 
شفاف سازی و سهولت در تامین مواد اولیه از سوی صنایع، سامانه های 
مرتب��ط لینک ش��ده و از این پس خرید محص��والت از بورس کاال با 
پروانه های بهره برداری در حال فعالیت و مواد اولیه مورد نیاز درج شده 
در پروانه ها، انجام خواهد شد. وی یادآوری کرد: در حال حاضر تعداد 
قابل توجهی از واحدها، فاقد پروانه بهره برداری هستند و سالیان سال از 
فعالیت آنها در کشور می گذرد. هرچند ساماندهی این واحدها چندین 
بار در دستور کار قرار گرفت و زحمات زیادی نیز در این زمینه کشیده 
ش��د، اما این واحدها همچنان مشغول فعالیت هستند. مقیمی اظهار 
کرد: با اقدامات انجام شده تمهیداتی اتخاذ شده است تا امکان دریافت 
مواد اولیه از س��وی واحدهای فاقد پروانه بهره برداری به حداقل برسد 
که این رویداد به رشد تولید و سهولت تامین مواد اولیه از سوی صنایع 
پایین دست کمک ش��ایانی می کند؛ این در حالی است که راه اندازی 
بورس کاال براساس یک تکلیف قانونی بوده است و براساس قانون، کاال 
و مواد اولیه واسطه ای به بورس کاال سپرده می شود و این تنها تجربه 
ایران نبوده؛ بلکه یک تجربه جهانی به منظور ایجاد نظم و ش��فافیت 

در دادوستدهاست.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی:
147هزار تن برنج، روغن و شکر در 3 ماه 

پایانی سال توزیع می شود
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از برنامه ریزی برای توزیع 
147 هزار تن کاالی اساس��ی برنج، روغن و شکر به منظور تنظیم و 
برقراری آرامش در بازار در س��ه ماه پایانی امسال خبر داد. به گزارش 
ایرنا، »یزدان سیف« روز دوشنبه در نشستی خبری، افزود: مقرر شده 
در س��ه ماه پایانی امس��ال 50 هزار تن برنج، 57 هزار تن روغن خام 
برای تامین روغن خوراکی و 40 هزار تن شکر برای تنظیم بازار توزیع 
و عرضه ش��ود. وی خاطرنش��ان کرد: این کاالها ب��ا نرخ های مصوب 

تنظیم بازاری عرضه می شوند.
تامین 20 میلیون تن کاالی اساسی 

وی اظهار داشت: با توجه به شرایط تحریم ها از آغاز سال تاکنون 20 
میلیون تن کاالی اساس��ی تامین شده است که تا به امروز فقط 8.5 
میلیون تن به مصرف داخلی رس��یده است.  سیف ادامه داد: مجموع 
کاالهای اساس��ی مورد نیاز سال آینده نیز تامین شده است و نگرانی 
در این زمینه نداریم.  به گفته این مقام مسئول، در طرح تنظیم بازار 
ماهانه 20 هزار تن برنج تایلندی درجه یک)گرید A( هر کیلوگرم با 
قیم��ت 5هزار و 200 توم��ان و درجه دو )گریدB( با قیمت 4 هزار و 
200 تومان در انبارهای ش��رکت بازرگانی دولتی در استان ها عرضه 
می شود.  وی بیان داشت: قیمت برنج تایلندی با مصوبه ستاد تنظیم 
بازار استان ها تعیین و به دست مصرف کنندگان می رسد.  مدیرعامل 
شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش دیگری از این نشست خبری 
به موض��وع خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی پرداخت و گفت: 
مقدمات آماده س��ازی فرآیند خری��د و مراکز تحویل خرید تضمینی 
محصوالت کش��اورزی سال زراعی 1397-98 از روز دوشنبه به طور 

رسمی آغاز می شود.

اخبـــار

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید و تولیدکننده بیش از هر چیز 
باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت در شرایطی که می توانیم نیاز کشور را در 

داخل تأمین کنیم، نباید در بازارهای خارجی دنبال غذا باشیم.
به گزارش مهر، محمود حجتی در سی و سومین دوره انتخاب و معرفی 
کشاورزان نمونه کشور اظهار داشت: اگر بتوانیم یک دوم یا یک سوم رکورد 
کش��اورزان نمونه را در تولید محصوالت مختلف داشته باشیم، به وضعیت 

بسیار خوبی در تولید کشاورزی خواهیم رسید.
وی اضافه کرد: در س��ال جاری ش��اخص انتخاب کشاورزان نمونه فقط 
بحث کمیت نبود و مس��ائلی مانند مباحث محیط زیستی، بهره وری آب، 

کیفیت و . . . نیز به عنوان شاخص انتخاب مطرح بود.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در صورتی که ما بتوانیم به یک سوم 
تولید کش��اورزان نمونه برسیم در صرفه جویی آب و بهره وری نیز ارتقای 

بسیار چشمگیری خواهیم داشت.
حجتی خاطرنش��ان کرد: زمانی که ما می گفتیم محدودیت آب نداریم 
و بحث چگونگی مدیریت مصرف مطرح اس��ت، برخی گمان می کردند به 
دنبال فشار بیشتر بر منابع آب هستیم. در حالی که کشاورزان نمونه ثابت 

کردند ما مشکلی در کشور نداریم و این امر تحقق یافتنی است.
وی یادآور شد: برخی از سر دلسوزی برای محیط زیست و مسائل مربوط 
به آب مباحثی را درباره محدودیت تولید و یا عدم تولید مطرح می کنند در 
حالی که اگر ما از کشاورزان نمونه الگوبرداری کنیم، مشکل آب نخواهیم 

داشت و این نگرانی ها نیز بی مورد است.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در شرایطی که برخی کشورها چشم 
دی��دن ای��ران را ندارند چرا باید به جای تالش بیش��تر برای تقویت تولید 

داخلی،  به دنبال غذا در بازارهای خارجی بگردیم؟
حجتی در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه گندمکار نمونه 
کش��ور امسال موفق شده 13 هزار و 571 کیلوگرم گندم در هکتار تولید 
کند، تصریح کرد: این در حالی اس��ت که متوس��ط گن��دم دیم و آبی در 
کش��ور 3 هزار و 100 کیلوگرم اس��ت. برای گندم دی��م انتظار نداریم که 
بت��وان کاری انجام داد اما ما 2میلیون و 100 هزار هکتار گندم آبی داریم 

که می توانیم افزایش تولید در واحد سطح را ارتقا دهیم و آن را به میزان 
نمونه کشوری نزدیک کنیم. بنابراین مطالبی که همواره بزرگان حکومت و 
از جمله رهبر انقالب بر آن تأکید دارند، تحقق یافتنی است و ما می توانیم 

در تولید محصوالت استراتژیک خودکفا شویم.
ابتدای دهه 90  ساالنه 7 میلیون تن گندم وارد می کردیم

وی گفت: در سال های ابتدایی دهه 90، ساالنه ۶ تا 7 میلیون گندم وارد 
کش��ور می شد، اما اکنون ما وارداتی نداریم و نیازی هم به این کار نیست. 
امسال نیز با توجه به شرایط امیدوار هستیم که وضعیت بهتری نسبت به 

سال گذشته در زمینه تولید داشته باشیم.
وی با اش��اره به اینکه کش��اورز نمونه چغندرکار کشور امسال 143 تن 
چغندر در هکتار تولید کرده اس��ت، گفت: در س��ال 91 چغندرکار نمونه 
13۶ تن چغندر تولید کرده بود. وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: از 
س��ال 92 حدود 4 میلیون تن چغندر در کشور تولید شد و سال گذشته 
این عدد به 8 میلیون تن رسید که باعث شد مشکل شکر کشور حل شود 

و با افزایش بهره وری آب، ما به مرز خودکفایی در این زمینه رسیدیم.
حجتی با تأکید بر اینکه موفقیت کشاورزان نمونه به ما می گوید اهداف 
خودکفایی و تأمین امنیت قضایی تحقق یافتنی اس��ت، تصریح کرد: اینها 
آرزوهای دور و دراز و عبثی نیس��ت. ما »نه« و »نمی ش��ود« نداریم. بنده 
به همکارانم نیز می گویم که از واژه های نه و نمی ش��ود اس��تفاده نکنند و 
این واژه ها را باید از فرهنگ لغات مان حذف کنیم. ما همواره باید به ارباب 

رجوع پاسخ مثبت بدهیم.
باید تولید و تولیدکننده را قبل از هر چیزی مورد توجه قرار دهیم

وزیر جهاد کش��اورزی در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه 
همواره تالش می کنیم قیمت محصوالت از حداقل نرخ تمام شده پایین تر 
نیاید که تولیدکننده آسیب نبیند، گفت ما باید تولیدکننده، مصرف کننده 

و همه را با هم ببینیم تا مشکلی ایجاد نشود.
حجتی افزود: ما قیمت ها را روزانه و لحظه ای ارزیابی و پیگیری می کنیم 
و بنده و همکارانم و همچنین دولت و رئیس جمهور و حتی شخص رئیس 
جمهور باال و پایین رفتن قیمت ها را پیگیری می کند اما باید به این مسئله 

توجه کرد که محدودیت ها و گرفتاری ها بسیار زیاد است. وی یادآور شد: 
زمانی که در موضع مدیریت یک کش��ور پهناور هس��تیم، محدودیت های 

زیادی داریم و باید با مدنظر قرار دادن همه، کشور را اداره کنیم.
حجتی اظهار داش��ت: با این حال باید تولید و تولیدکننده را قبل از هر 
چیزی مورد توجه قرار بدهیم چرا که اگر اتفاقی برای تولیدکننده بیفتد، 
دس��ت نیاز ما به سمت خارجی ها دراز می شود و گرفتاری ها بسیار بیشتر 

خواهد بود.
نیاز به واردات روغن کاهش می یابد

وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه کلزاکار نمونه کش��ور امسال 7 هزار 
و 100 کیلوگرم کلزا تولید کرده اس��ت، گفت: متوس��ط کشوری 2هزار و 
100 کیلوگرم اس��ت. این در حالی اس��ت که ما بیشترین وابستگی را در 

زمینه روغن داریم.
وی افزود: خوشبختانه امسال وضعیت بسیار خوبی در زمینه تولید کلزا 
داشته ایم به طوری که تولید این محصول نسبت به دو سال قبل شش برابر 

و نسبت به سال قبل دو برابر شد.
حجتی خاطرنشان کرد: با ادامه این روند بعد از چند سال نگرانی زیادی 
که در زمینه وابس��تگی روغن وج��ود دارد، از بین می رود و عمل و تجربه 

کشاورزان این مسئله را به ما ثابت کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت 2میلیون تنی پرورش ماهی در 
قفس، اظهار داش��ت: حتی اگر یک میلیون تن در این زمینه تولید داشته 
باش��یم رقم بس��یار خوبی است و این در حالی اس��ت که کل تولید صید 
صیادی و پرورش ما بین یک میلیون تا یک میلیون و 100 هزار تن است.
وی ب��ا بیان اینکه نباید کم کاری ها و تنبلی ه��ای خود را گردن کمبود 
ظرفیت و اقلیم بیندازیم، تصریح کرد: برخی مطرح می کنند که متوس��ط 
الگوی بارش ما از متوسط جهانی کمتر است. در این مواقع باید سوال کرد 

در جاهایی که میزان بارش باالست، چه اقداماتی انجام داده اید؟
وی با ابراز تش��کر از کشاورزان نمونه، ابراز امیدواری کرد همکارانش در 
بخش تحقیقات، واحدهای تولیدی کش��اورزان نمون��ه را به عنوان مراکز 

نمونه ترویجی و آموزشی برای سایر کشاورزان تبدیل کنند.

وزیر جهاد کشاورزی:

خودکفایی آرزوی دوری نیست 

معاون فنی و امور گمرکی گم��رک ایران اعالم کرد واردات مواد اولیه 
و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد بدون ثبت سفارش مجاز شد.

به گزارش روابط عمومی گم��رک ایران، مهرداد جمال ارونقی، معاون 
فنی و امور گمرکی اعالم کرد: واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید 

به مناطق آزاد بدون ثبت سفارش مجاز شد.
 در این بخش��نامه فهرستی از فهرست 3243 ردیف تعرفه ای که ورود 
آنه��ا به مناطق آزاد تج��اری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیازی به 

ارائه ثبت سفارش ندارد را به گمرکات سراسر کشور ابالغ و اعالم کرد:
 به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی در کشور، واردات مواد اولیه و 
قطعات مورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی 
در چارچوب فهرس��ت اعالمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، براس��اس 
مق��ررات این مناط��ق و بدون ثبت س��فارش در وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، مجاز است.
 این بخشنامه ش��امل گمرکات اجرایی مستقر در مناطق آزاد کیش، 
قش��م، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو و تمامی مناطق ویژه اقتصادی 

می شود.
 متن کامل بخشنامه مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی 

گمرک ایران خطاب به گمرکات کشور بدین شرح است:
 به پیوس��ت تصوی��ر مصوب��ه ش��ماره 118875 /ت 5۶028 ه. مورخ 
11 /09 /97 هی��أت محترم وزیران درخصوص تس��هیل در فرآیند تولید 
داخلی در کشور و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به مناطق 
آزاد تجاری  - صنعتی و ویژه اقتصادی و نامه شماره 257437 /۶0 مورخ 
5 /10 /97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت متضمن فهرس��ت 3243 
ردیف تعرفه هایی که ورود آ نها به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق 
ویژه اقتصادی نیازی به ارائه ثبت س��فارش ندارد ارسال و اعالم می دارد 
براساس مفاد بند یک مصوبه صدراالشاره: »به منظور تسهیل در فرآیند 
تولید داخلی در کش��ور، واردات م��واد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به 
مناط��ق آزاد تج��اری – صنعتی و ویژه اقتصادی در چارچوب فهرس��ت 
اعالم��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت، براس��اس مق��ررات این مناطق 
و بدون ثبت س��فارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجاز اس��ت.« 

خواهش��مند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات بررسی و اقدام 
نمایند. بدیهی اس��ت ورود کاال های فهرس��ت مزبور به سرزمین اصلی از 

مناطق یادشده مستلزم رعایت کامل مقررات مربوطه است.
ارونق��ی، معاون فن��ی و امور گمرکی گمرک ای��ران همچنین از اقدام 
اورژانسی گمرک برای تعیین تکلیف کاال های انباشته شده در بنادر خبر 
داد و اعالم کرد: تیم فنی دفاتر ستادی گمرک به سرپرستی اینجانب از 

شنبه در بندر شهید رجایی مستقر می شود.
وی افزود: من به همراه مدیران و معاونین دفاتر ستادی از شنبه هفته 
آینده در گمرک شهید رجایی حضور یافته و مشکالت و مسائل گمرک 

مذکور را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ارونقی گفت: انتظار داریم صاحبان کاال و مراجعین هرگونه مش��کلی 
در روند انجام تشریفات کاالهای خود در تمامی رویه های گمرکی دارند 
به اینجانب منعکس یا در گمرک مذکور حضور داش��ته باشند تا به این 
مش��کالت رسیدگی و در صورت امکان نس��بت به رفع مشکل و در غیر 

این صورت نسبت به پیگیری آنها از مراجع ذی ربط اقدام شود.

براساس بخشنامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک

واردات مواد اولیه به مناطق آزاد بدون ثبت سفارش مجاز شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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اخبار

سازمان حمایت به ایران خودرو و سایپا بابت 
افزایش قیمت اخطار داد

در هفته های اخیر دو ش��رکت ایران خودرو و س��ایپا با انتش��ار 
لیس��ت جدی��د محصوالت خ��ود در دی م��اه قیمت تع��دادی از 
خودروه��ای خود را افزایش دادند. به نح��وی که ایران خودرو در 
2 دی ماه امسال قیمت جدید 5 خودروی خود شامل هایما اس5، 
پژو207 دس��تی، پژو پارس اتوماتیک، دانگ فنگ اچ30 کراس و 

دنا پالس را اعالم کرد.
ب��ه گ��زارش ایران جی��ب، عالوه ب��ر این در 8 دی م��اه هم این 
شرکت خودروس��از در ادامه تغییرات قیمت انواع محصوالت خود 
قیمت های جدید دنا و س��وزوکی را اعالم کرد. ش��رکت سایپا هم 
در شش��م دی ماه امس��ال قیمت جدید 4 خودروی سراتو 1۶00 
آپش��نال، سراتو 2000 آپشنال، چانگان و پراید 151SE را منتشر 

کرد.
افزایش قیمت این خودروها توسط شرکت های خودروسازی در 
حالی انجام شده که سازمان حمایت با ارسال نامه ای به آنها اخطار 
داده است. براس��اس نامه اخطاری سازمان حمایت به شرکت های 
خودروس��از هن��وز قیمت ه��ای ای��ن دو ش��رکت ب��ا ضابطه های 
قیمت گذاری سازمان حمایت تطبیق داده نشده و بر همین اساس 

نباید اجرایی شود.

36کانتیر لوازم یدکی سیتروئن C3 از سوی 
سایپا وارد کشور شد

در روزهای گذشته شرکت سایپا سیتروئن تعدادی از خودروهای 
س��یتروئن س��ی 3 ثبت نامی خود را بعد از چند ماه تاخیر تحویل 
مش��تریان داد. یکی از دالیل عدم تحویل به موقع خودرو از سوی 
سایپا موارد مرتبط با تحریم و تامین قطعات خودرو اعالم شد، اما 
آیا خودرویی که برای س��اخت آن با مشکل تامین قطعات روبه رو 
ش��ده بود برای ارائه خدمات پس از فروش در آینده دچار مشکل 

نخواهد شد؟
به گزارش عصر ایران، مومنی معاون بازاریابی و فروش ش��رکت 
س��ایپا س��یتروئن در مورد موارد فوق و اینکه چ��ه تدابیری برای 
ارائ��ه خدمات پ��س از فروش و ارائه قطعه برای س��رویس دهی به 
خودروهای س��یتروئن س��ی 3 اندیشه شده اس��ت، گفت: موضوع 
تامین قطع��ات و ارائه خدمات پس از فروش از جمله مواردی بود 
که ش��رکت نسبت به آن حساس بوده و لذا با پیش بینی این مورد 
ما سفارش گذاری قطعات را انجام داده و به میزان الزم لوازم یدکی 

این خودرو وارد کشور شده است.
وی ادامه داد: شرکت سایپا -سیتروئن 3۶ کانتینر از کل قطعات 
یدکی س��یتروئن س��ی 3 را وارد ایران کرده است که این محموله 

داخل گمرک بوده و در مرحله ترخیص قرار دارد.
معاون بازاریابی و فروش ش��رکت س��ایپا سیتروئن با بیان اینکه 
ب��ا همکاری دفتر منطقه ای س��یتروئن در زمینه س��فارش گذاری 
دوب��اره نیز اقدام می کنیم، ادامه داد: قطعات و لوازم یدکی خودرو 
جزو مورد تحریم تلقی نمی ش��ود و لذا ما برای ارائه خدمات پس 
از ف��روش ع��الوه بر قطعاتی ک��ه وارد کرده ایم با هم��کاری دفتر 
منطقه ای س��یتروئن س��فارش گذاری جدید نیز گذاش��ته ایم و لذا 
مالکان س��یتروئن سی 3 مشکلی برای ارائه خدمات پس از فروش 

ندارند.

 مشکل ترخیص قطعات خودرو
همچنان باقی است

به گفت��ه رئیس انجم��ن صنایع همگن قطعه س��ازی، همچنان 
مشکالت ترخیص قطعات خودرو از گمرک حل نشده است.

چن��دی پیش حجم زی��ادی از مواد اولیه و قطعات نیم س��اخته 
قطعه س��ازان در گمرک مانده و ترخیص آنها با مشکل مواجه شده 
بود. این وضعیت باعث ایجاد مش��کل در فرآیند تولید قطعه سازان 

و در نتیجه خودروسازان شد.
طب��ق پیگیری ها ب��رای اطالع از آخرین وضعی��ت این موضوع، 
محمدرضا نجفی  منش - رئیس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی 
- در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، اظهار ک��رد: در برخی م��وارد گمرک 
همکاری ه��ا را آغاز کرده اما همچن��ان ترخیص قطعات از گمرک 

به طور کامل انجام نشده است.
وی افزود: البته ش��ایان ذکر اس��ت که مش��کل اصلی از س��وی 
گمرک نبوده و مش��کل مجموعه قواعدی اس��ت که برای گمرک 
گذاشته شده و موجب گرفتاری شده و کار را متوقف کرده است.

نجفی من��ش تصریح کرد: این موضوع  »دور باطل« اس��ت. اگر 
کاالیی وارد ش��ود، بایستی ارز آن را بانک مرکزی تخصیص دهد. 
بخواهند ارز بگیرند باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه 
ش��ود تا تخصیص صورت گیرد که البته تخصی��ص و دریافت ارز 
ب��ه  بانک مرکزی ارجاع می ش��ود؛ در نهایت ه��م بانک مرکزی یا 
ارز نمی ده��د یا اصال ندارد ک��ه تخصیص دهد؛ لذا دور، دور باطل 

باقی می ماند.
رئی��س انجمن صنای��ع همگن قطعه س��ازی ادام��ه داد: هنگام 
ترخیص کاالی واردش��ده، شماره ارز دریافت شده از بانک مرکزی 
طلب می ش��ود، این ش��ماره تنها زمانی در دس��ت است که ارزی 
دریافت شده باشد، بنابراین وقتی ارزی تخصیص نیافته، شماره ای 
ه��م در کار نیس��ت پس ترخی��ص کاال صورت نمی گی��رد و کاال 

همچنان سردرگم باقی می ماند.
وی در رابط��ه ب��ا تولید ناقص خودروها نیز گف��ت: تولید ناقص 
خودرو همچنان صورت می گیرد ضمن اینکه البته تولید به صورت 
کلی بس��یار کاهنده شده و ش��اید به یک سوم ظرفیت نیز رسیده 
اس��ت که اگر هرچه س��ریع تر مورد بررس��ی ق��رار نگیرد، موجب 
گرفتاری های بیش��تر خواهد ش��د. نجفی منش ب��ا تاکید بر اینکه 
عمده فشار روی قطعه س��ازان است، اظهار کرد: طبق بررسی های 
انجام ش��ده، در چند ماه اخیر حدود 37درصد نیروهای مشغول در 
قطعه س��ازی تعدیل ش��ده اند که دربردارنده خبری بسیار بد برای 

این صنعت و در نهایت کشور است.

س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نوسانات 
ارزی و بع��د روان��ی باعث افزایش قیمت خودرو در ماه های اخیر ش��ده 
اس��ت، درباره س��ازمانی که مس��ئول قیمت گ��ذاری خودرو اس��ت نیز 
توضیحاتی ارائه داد. به گزارش خانه ملت، ولی ملکی با اشاره به تعریف 
خودروس��ازان از خودروهای انحصاری، گفت: تیپ س��مند، پژو، تیبا و 
پراید خودروهای انحصاری هس��تند چراکه تنها دو ش��رکت خودروساز 
مس��ئولیت تولید آنها را برعهده دارند از س��وی دیگر بیش از 80درصد 

خودروی مصرفی جامعه را تشکیل داده و پرتیراژ هستند.
قیمت گذاری خودرو در اختیار سازمان حمایت مصرف کننده و 

ستاد تنظیم بازار است
نماینده مردم مشکین ش��هر در مجلس شورای اسالمی افزود: پیش از 

افزایش قیمت خودرو قیمت گذاری خودروهای انحصاری توسط شورای 
رقاب��ت انج��ام می گرفت در حالی که اخیرا و براس��اس مصوبه ش��ورای 
عالی اقتص��اد قیمت گذارها در ای��ن حوزه در اختیار س��ازمان حمایت 

مصرف کننده و ستاد تنظیم بازار است.
کدام خودروها مشمول قیمت گذاری نمی شوند؟

این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: به جز س��مند، پژو، تیبا 
و پراید س��ایر خودروها مش��مول قیمت گذاری ها نیستند به طور مثال 
خودروی L90، سراتو و MVM که یک درصد بازار خودرو را در دست 

داشته و مصرف عامل ندارند قیمت گذاری نمی شوند.
وی با بیان اینکه در گذشته خودروهایی که کمتر از 45 میلیون 
تومان بود مش��مول قیمت گذاری قرار می گرفت اما در حال حاضر 

با افزایش قیمت خودرو این مبلغ حدودا ۶0 میلیون در نظر گرفته 
می ش��ود، اظهار کرد: به زعم وزیر صنع��ت، معدن و تجارت حدود 
یک میلیون ثبت نام برای خودروه��ای انحصاری در پیش فروش ها 
انجام گرفته اس��ت به همین دلیل خودروسازان موظفند 80درصد 
تولی��دات خود را برای اجرای ای��ن تعهدات اختصاص دهند و فقط 
می توانن��د 20درصد باقی مان��ده را در پیش فروش ه��ای جدید به 

فروش رسانند.
ملکی با اش��اره ب��ه دالیل گرانی خودرو در ماه ه��ای اخیر، بیان کرد: 
خودرو مجموعه ای از قطعاتی مانند موتور، گیربکس، دیفرانسیل، بدنه، 
الس��تیک، چرخ و... اس��ت به همین دلیل نمی توان تنه��ا کارخانه های 

خودروسازی را مقصر گرانی خودرو دانست.

آیا خودروهای انحصاری مشمول قیمت گذاری جدید می شوند؟

در طول چند ماه اخیر داس��تان تکراری تأخی��ر در تحویل خودروهای 
خریداری ش��ده برای مشتریان مشکالت زیادی را به وجود آورده است. از 
یک طرف خودروس��از به بهانه اعمال افزای��ش قیمت ها تمایلی به تحویل 
خودروه��ا در زمان مقرر به مش��تریان ندارد از طرف دیگر هم مش��تریان 
خواستار تحویل خودروهای ثبت نامی خود هستند، اما کسی به اعتراضات 
آنها توجه نمی کند و فقط در این شرایط شاهد تجمع خریداران روبه روی 

شرکت های خودروساز هستیم.

به گزارش تس��نیم، البته اخباره��ای مختلف در اعالم قیمت های جدید 
ه��م بالتکلیفی خریداران خودرو را در تحویل محصوالت خود بیش��تر از 
گذشته کرده است. عمده خریداران امروز با این پرسش روبه رو هستند که 
ب��ا چند ماه تأخیر هنوز خودروهای پیش خرید ش��ده را تحویل نگرفته اند 
حال با اعمال قیمت های جدید چرا باید هزینه بیشتری را به خودروسازان 
پرداخت کنند مگر نه اینکه خودروساز در تحویل خودرو بدقول بوده چرا 
مشتریان باید تاوان این موضوع را با پرداخت هزینه بیشتر پرداخت کنند.

در جدیدتری��ن اخبار گویا قرار اس��ت در غالب ابالغی��ه اعمال افزایش 
قیمت ها تکلیف خریداران بالتکلیف خودرو هم مش��خص ش��ود به نحوی 
که آن دس��ته از خریداران��ی که زمان تحویل خودروه��ای آنها در بخش 
خودروهای پرتیراژ قبل از شهریورماه 97 هست تحویل خودروهای آنها با 
قیمت های قبلی انجام خواهد ش��د، اما آن دسته از خریدارانی که تحویل 
خودروهای آنها بعد از شهریورماه 97 است محصوالت خود را با قیمت های 

جدید و البته ضمن محاسبه سود تأخیر و مشارکت تحویل بگیرند.

طبق جدیدترین آمار اعالم ش��ده از س��وی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، تولید انواع خودروی س��واری در آذرماه امسال نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته 72درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایس��نا، در این مدت تولید انواع خودروی سواری از 13۶ 
هزار و 828 دستگاه در آذرماه سال گذشته به 38 هزار و 275 دستگاه 
در آذرماه امس��ال رس��یده که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته 
72درصد کاهش داش��ته اس��ت. بر این اس��اس تولید انواع خودروی 
س��واری در گروه صنعتی ایران خودرو با کاهش  70.5درصدی همراه 
بوده و از ۶5 هزار و 7۶9 دس��تگاه در آذرماه سال گذشته به 19 هزار 

و 372 دستگاه رسیده است.
همچنین مجموع تولید خودروهای س��واری در گروه خودروس��ازی 

س��ایپا در آذرماه امس��ال 13 هزار و 552 دس��تگاه بوده که نس��بت 
ب��ه تولید 58 هزار و 879 دس��تگاهی آذرماه س��ال گذش��ته، کاهش 

77درصدی تولید این شرکت را نشان می دهد.
بعد از آن ش��رکت کارمانیا با تولید 35 دستگاه خودروی سواری در 
آذرماه س��ال جاری در مقابل 1۶0 دستگاه خودروی تولیدی در مدت 

مشابه سال گذشته، کاهش 78.1درصدی در تولید داشته است.
عالوه بر این تولید خودروس��ازی مدیران در آذرماه امس��ال 1918 
دستگاه بوده است که نسبت به تولید 7339 دستگاهی در مدت مشابه 

سال گذشته، کاهش 73.9درصدی داشته است.
گ��روه بهمن و کرم��ان موتور نیز در آذرماه امس��ال با کاهش تولید 
روبه رو ش��ده اند که بر این اساس کرمان موتور با تولید 2442 دستگاه 

خودروی س��واری، کاهش تولید 27.9درصدی داشته است، چراکه در 
آذرماه س��ال گذش��ته میزان تولید این ش��رکت، 3388 دستگاه بوده 

است.
همچنین گروه بهمن نیز در آذرماه امسال کاهش تولید 55درصدی 
داش��ته و 555 دس��تگاه خودروی س��واری تولید کرده است در حالی 
که در آذرماه س��ال گذش��ته 1234 دس��تگاه خودروی سواری تولید 

کرده بود.
در این میان صنع��ت خودروی آذربایجان )AZVICO( در آذرماه 
امس��ال کاهش تولید 100درصدی داشته است چرا که این شرکت در 
آذرماه سال گذش��ته 27 دستگاه سواری تولید کرده بود در حالی که 

در مدت مشابه امسال هیچ تولیدی نداشته است.

انتشار خبر خوش برای خریداران خودرو با موعد تحویل نیمه اول سال

تولید سواری در آذرماه 72درصد کاهش یافت
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حمایت از استارتاپ های حوزه همگرا و معرفی آنها به سرمایه گذاران 
یکی از اقداماتی اس��ت که توس��ط مرکز فناوری های همگرای معاونت 
علمی با حمایت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 

انجام می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
در س��ال تحقیقات زیادی توس��ط محققان 
در کش��ور انجام می ش��ود که اکث��ر آنها در 
مرحل��ه ثبت پتن��ت، تولید مقال��ه یا نمونه 
اولیه باقی می مانند. این در حالی اس��ت که 
بس��یاری از این تحقیقات قابلیت تبدیل به 
محصول را دارند. البته عالوه بر این سازوکار 
به هم رس��انی توس��عه دهندگان فن��اوری و 
توسعه دهندگان کسب و کار به غیر از حوزه 

ICT در سایر حوزه ها ایجاد نشده است.
از ای��ن رو مرک��ز فناوری ه��ای همگرای 

معاونت علمی با هدف شناس��ایی اس��تارتاپ های فع��ال در این حوزه 
و کمک به تجاری س��ازی دس��تاوردهای آنها فراخوان نوپاهای همگرا 
را منتش��ر کرده اس��ت. با این اقدام شناسایی اس��تارتاپ های فعال در 

حوزه فناوری های همگرا و معرفی آنها به شتابدهنده ها و مراکز حامی 
توسعه محصول با شتاب بیشتری پیش می رود.

نخستین فراخوان نوپاهای فناوری های همگرا اواسط اردیبهشت ماه 
امسال، توسط مرکز راهبردی فناوری های 
همگ��رای معاون��ت علم��ی و ب��ا حمایت 
س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان 
معاونت علمی منتش��ر ش��د و تا مردادماه 
اس��تارتاپ ها برای ارس��ال طرح های خود 
مهلت داش��تند. بر این اس��اس 1۶0 طرح 
از س��وی اس��تارتاپ ها به دبیرخانه مرکز 
ارسال شد که پس از دو مرحله داوری در 
نهایت 27 اس��تارتاپ انتخاب شدند که به 
صورت دو گروه مجزا که هر یک متش��کل 
از 14اس��تارتاپ بود دوره پیش شتابدهی 
را آغاز کردند. دوره پیش ش��تابدهی برای 
گروه اول به اتمام رس��یده که در طول آن 
هفت استارتاپ با موفقیت دوره را تمام کردند و شش استارتاپ موفق 
به جذب س��رمایه گذار شدند. 14 اس��تارتاپ دیگر )گروه دوم( نیز در 

حال گذراندن مرحله پیش شتابدهی هستند. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت برای توسعه زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری، کس��ب و کارهای دانش بنیان و استارتاپی باید 
دانشگاه را مهد شکل گیری و تحول خود بدانند و این موضوع نیازمند 

اراده و عزم دانشگاه ها است.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، س��ورنا ستاری، معاون علمی 
و فن��اوری رئی��س جمه��وری در بازدی��د 
از دانش��گاه فردوس��ی مش��هد با اشاره به 
ضرورت عزم جدی دانشگاه ها در حمایت از 
گسترده ش��دن زیست بوم کارآفرینی گفت: 
جهت گیری که در دانش��گاه برای حمایت 
از کس��ب و کارهای استارتاپی دانش بنیان 
صورت گرفته است زمینه ساز تحول جدی 

استان خواهد بود.
س��تاری با تأکید بر اینکه دانش��گاه باید 
مه��د کس��ب و کاره��ای دانش بنی��ان و 

اس��تارتاپی باش��د، ادامه داد: در دانشگاه فردوس��ی مشهد مدل های 
موف��ق و بومی حمایت دانش��گاه از کس��ب و کارهای اس��تارتاپی و 
دانش بنیان با حمایت بخش خصوصی  پیاده س��ازی ش��ده است که 

می توان��د به عنوان الگوی مناس��بی برای مراکز علمی و دانش��گاهی 
قرار گیرد.

 رئیس بنیاد ملی نخبگان با اش��اره به حمای��ت از ثبت اختراعات 
و پتنت ه��ای بین المللی گف��ت: معاونت 
علمی ت��ا  90درصد هزین��ه ثبت پتنت 
بین الملل��ی را توس��ط کانون ه��ای ثبت 
پتنت این معاون��ت حمایت می کند. این 
گام در راس��تای حمای��ت معاونت علمی 
از توس��عه فناوری ها و ص��ادرات صورت 

می گیرد.

س��تاری، حمای��ت معاون��ت علم��ی و 
فناوری از توس��عه زیس��ت بوم کارآفرینی 
و نوآوری را یادآور ش��د و گفت: با وجود 
تمام محدودیت های مالی و مشکالتی که 
کش��ور با آن دس��ت و پنجه نرم می کند، 
وظیفه خود می دانم از گس��ترده شدن فرش زیست بوم کارآفرینی و 
نوآوری زیر پای فعاالن دانش بنیان و اس��تارتاپی حمایت کنم چراکه 

این موضوع یک الزمه حیاتی برای پیشرفت کشور است.

عزم دانشگاه ها مهم ترین الزمه تحقق زیست بوم کارآفرینی و نوآوریفرصتی برای توسعه استارتاپ های نوپا در حوزه همگرا

استارتاپ ها در مرحله  شروع به کار با ریسک کمتری رو به رو هستند و 
می توانند تصمیمات بیشتری اتخاذ کنند، اما وقتی کسب و کار به پیشرفت 
می رسد باید کنترل بیش��تری روی این مسئله انجام بگیرد. باید به عنوان 

مدیر کسب و کار بدانید چه زمانی »نه« بگویید. 
 ،HubSpot برایان هالیگان، مدیرعامل و مؤس��س کمپان��ی نرم افزاری
تجرب��ه  زیادی در امور مربوط به بازاریابی دارد و معتقد اس��ت »نه« گفتن 
تأثیر زیادی در پیشرفت کسب و کارش داشته است. او در ادامه درباره  این 

موضوع صحبت می کند.
وقتی شرکت HubSpot را تأس��یس کرده بودیم من عادت داشتم به 
همه چیز چون طرح ها و ایده های جدید پاسخ مثبت بدهم. این مسئله به 
من و کارمندان کمک کرد تا تمام کارها را با س��رعت بیشتری جلو ببریم. 
ما تمام تالش م��ان را به کار گرفتیم تا به جایگاه خوبی در عرصه بازاریابی 
محصوالت دست یابیم و مشتریان بیشتری جذب کنیم. هدف مان این بود 
با ترکیب چند ویژگی به راه حل های جدیدی برسیم و این مسئله سبب شد 

فرصت خوبی برای یادگیری در اختیار داشته باشیم.
ابزار رتبه بندی سایت اصلی ترین محصول شرکت بود و هر پیشنهادی که 
برای توسعه  محصول داده می شد را سریعاً می پذیرفتم. برای مثال، یکی از 
ویژگی ها امکانی بود که میزان درگیری مش��تریان را با محصول به نمایش 
می کشید. طی زمان، انرژی ای که برای کار صرف کرده بودیم بیشتر خودش 
را نشان داد و کارمندان مان چند درصد افزایش یافت. در آن زمان شرکت در 
مرحله ابتدایی کار خود بود و »بله« گفتن به همه چیز سبب رشد فزاینده ای 
ش��د، اما باید بدانید، این اس��تراتژی در طوالنی مدت جوابگو نیست و باید 
واژه »ن��ه« را به دامنه لغات خود اضافه کنید. به همه چیز »بله« گفتن در 
شرکت های بزرگ منجر به نابودی و ورشکستگی می شود. من از سه راهکار 

استفاده کردم تا بتوانم تعادل بیشتری در تصمیماتم داشته باشم.
همه چیز را بنویسید

از بهتری��ن ابزارهای��ی که به من کمک کرد تا به عنوان مدیر اس��تارتاپ 
عملک��رد بهت��ری از خود نش��ان دهم، ایج��اد فایل یک صفح��ه ای با نام 
MSPOT ب��ود. در ای��ن فایل، مأموری��ت و هدف از ایجاد کس��ب و کار، 
زمینه های��ی که در آن خدمت می کردیم، پروژه هایی که می خواس��تیم در 
آین��ده دنبال کنیم، پروژه هایی که قرار بود کنار بگذاریم و روند س��نجش 
پیشرفت را متذکر می شدیم. سخت ترین قسمت فایل مربوط به پروژه هایی 
بود که باید کنار می گذاش��تیم؛ چرا که تصمیم گرفته بودیم در انجام چند 
کار کوچک تر بهترین باشیم. برای مثال، راه اندازی دفتر بین المللی تا پایان 
سال از جمله پروژه هایی بود که باید کنار می گذاشتیم؛ زیرا انجام پروژه های 
بین الملل��ی هیچ فایده ای نداش��ت. در آن زمان 10درصد کس��ب و کار ما 

مربوط به 300مشتری غیرآمریکایی از 30 کشور مختلف بود.
در این برهه، مش��تریان بین المللی ما اس��تقبال زی��ادی کردند؛ زیرا ما 
خدمات موردنظرشان را با نرخ کمتری انجام می دادیم. تمام شواهد حاکی 
از آن اس��ت باید بخش مربوط به مش��تریان بین المللی را گسترش دهیم. 
مش��تری های ش��رکت ما به دو دسته تقسیم می شدند. دسته اول کسب و 
کارهای کوچک و دسته دوم کسب و کارهایی با سایز متوسط که هدف شان 
این بود بازدیدکنندگان سایت را به مشتری تبدیل کنند. در آن زمان قادر 
نبودیم روی دو پروژه یعنی توسعه  محصوالت و راه اندازی دفتر بین المللی 
متمرکز ش��ویم. عالوه بر آن، بخش مربوط به مشتریان خارجی شرکت در 
موقعیت خوبی بود و نمی توانس��تیم زندگی تعدادی از کارمندان به همراه 
خانواده های ش��ان در ش��هر لندن را فراهم کنیم. به همین خاطر، تصمیم 

گرفتیم سال بعد دفتر جدیدی راه اندازی کنیم و تمرکز خود را روی توسعه  
محصوالت مرتبط با بازاریابی بگذاریم. پس پروژه  مربوط به تأس��یس دفتر 

بین المللی را در فایل MSPOT بدین صورت وارد کردیم:
من با اشتیاق فراوان به دنبال آن هستم دفتر بین المللی شرکت را تأسیس 
کنیم، اما اجرای این پروژه هزینه های زیادی دربر خواهد داشت؛ پس تصمیم 
گرفتم این پروژه را در س��ال بعد انجام دهم تا در س��ال جاری تمام تمرکز 
خود را روی یافتن بهترین روش های بازاریابی بگذارم. اکنون تصمیمی که 
برای آن احس��اس پش��یمانی می کنم این است، ما تصور می کردیم تمرکز 
روی مشتریان خارجی تصمیم خوبی است، اما اکنون متوجه شدم اینچنین 

نبوده است.
در صورت لزوم و با جدیت »نه« بگویید

ما در شرکت از ایده های نو و خالقانه استقبال می کنیم. به طور معمول، 
عملکرد خوبی در تصمیم گیری ها از خود نشان می دهیم و هر فردی در این 
تصمیم گیری ها نقش داشته باشد تالش می کند عملکرد خوبی به نمایش 
بگذارد. با این حال گاهی برخی کارمندان به سراغم می آمدند و می گفتند 
می خواهند تغییراتی در تصمیمات اتخاذشده اعمال کنند. من هم در بیشتر 
مواق��ع و وقتی تمام اعضای تیم حضور نداش��تند با آنها موافقت می کردم. 
این س��بب می شد دوباره اعضای تیم دور هم جمع شوند و درباره تغییرات 
ایجادش��ده اظهارنظ��ر کنند. بعد از مدتی دریافتم ای��ن کار بدون توجه به 
اینکه مربوط به کار شرکت های بزرگ یا کوچک باشد، هزینه  اضافی برای 
شرکت در بر دارد. پس در تصمیم گیری ها تجدید نظر کردیم و به اهمیت 
»نه« گفتن پی بردیم. این رویکرد جدید به ما کمک کرد روی راه حل های 
اتخاذشده تمرکز کنیم و از اتالف وقت و انرژی کارمندان جلوگیری کنیم. 
همچنین این مسئله سبب ش��د کارمندان بتوانند ایده های جدید خود را 

به فایل MSPOT اضافه کنند و به راحتی بتوانند این فایل را پر کنند.
با جدیت »بله« بگویید

بخش��ی از فای��ل MSPOT مربوط ب��ه پروژه هایی بود ک��ه هر کارمند 
می خواس��ت در س��ال جدید روی آنها کار کند. پروژه هایی که باید با تمام 
جدیت دنبال شوند و هیچ راه بازگشتی هم ندارند. وقتی در مرحله  ابتدایی 
کسب و کار بودیم شرایط متفاوت بود و بدون توجه به درست یا اشتباه بودن 
یک تصمیم، می توانیم نتیجه گیری سریعی داشته باشیم. ما یک تصمیم را 
زیر ذره بین می بردیم و اگر به این نتیجه می رس��یدیم به دستاورد مطلوب 
نمی رسد کل پروژه را منحل می کردیم. برای مثال، ارائه  ابزار رتبه بندی سایت 
از جمله پروژه هایی بود که به شکست خورد و به راحتی آن را کنار گذاشتیم.
جدیت برای »بله« گفتن و استقبال از کارهای جدید، به کارآفرین کمک 
می کند بتواند محصول مناسبی وارد بازار کند، اما وقتی از مرحله  استارتاپ 
گذر می کند، هر تصمیم اش��تباه می تواند خس��ارت های جبران ناپذیری به 
کس��ب و کار ما وارد کند. ما می توانیم در مرحله  اس��تارتاپ ریسک کنیم 
و بدون هیچ بررس��ی به س��راغ پروژه های جدید برویم، اما وقتی از مرحله  
بعد گذر می کنیم در تالش هس��تیم اطالعات را تحلیل کنیم تا با قطعیت 

بیشتری تصمیم گیری کنیم.
اس��تارتاپ HubSpot توانست با »نه« گفتن به پیشرفت قابل توجهی 
برسد. ما چند نرم  افزار موفق برای بازاریابی ارائه دادیم و توانستیم در عرض 
یک س��ال مش��تریان خود را 42درصد افزایش دهیم. بعد از چند سال، در 
سال 2013 میالدی، پروژه  بین المللی شدن را اجرا و دفتر جدیدی در شهر 

دوبلین ایرلند تأسیس کردیم.
hbr/ucan :منبع

 زمان هایی که باید در کسب و کار خود
پاسخ مثبت یا منفی بدهید

دریچــه

جش��نواره مس��ابقات ملی طراحی صنعتی ایران »آیدیران« که 14 دی ماه 
97 در حوزه هنری تهران برگزار می ش��ود، به عن��وان یکی از مبادی پذیرش 

شرکت های خالق معرفی شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، جش��نواره مس��ابقات ملی طراحی صنعتی ایران »آیدیران« که در 
چهار دس��ته لوازم منزل، تجهیزات و ابزارآالت و فضای کار، مبلمان شهری و 
مبلمان و دکوراسیون داخلی برگزار می شود، به عنوان یکی از مبادی پذیرش 
ش��رکت های خالق به دبیرخانه  برنامه توسعه زیس��ت بوم شرکت های خالق 

معرفی شد.

جشنواره آیدیران به عنوان یکی از مبادی 
پذیرش شرکت های خالق معرفی شد

چهار شنبه
12 دی 1397

شماره 1233
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استفاده از محصوالت دانش بنیان در دستگاه های دولتی نیازمند 
فرهنگ س��ازی اس��ت؛ زیرا این کاالها ابزار مس��ئوالن ب��رای ارائه 

خدمات و سرویس های بهتر به آحاد مردم جامعه هستند.
به گزارش ایس��نا، محمدرضا کمپانی، 
عضو مجمع تشکل های دانش بنیان ایران 
بر لزوم توس��عه اقتصاد دانش بنیان تاکید 
ک��رد و گفت: در حال حاضر ما وابس��ته 
ب��ه نفت هس��تیم و یک اقتص��اد دولتی 
داریم و با خام فروش��ی، سرمایه فرزندان 
این سرزمین را هزینه می کنیم. نوسانات 
ن��رخ نفت بر بودجه و درآمد ملی ما تاثیر 
مستقیم دارد. درحالی که با اتکا بر اقتصاد 
دانش بنی��ان می توانیم مانند کش��ورهای 
پیشرفته درآمد ملی را افزایش دهیم و از 

تنگناهای اقتصادی خارج شویم.
وی افزود: همراهی بخش خصوصی در 

تصمیم گیری ها، جلب اعتماد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، 
امنیت مالی، بهبود فضای کس��ب وکار، تسهیل در تولید همه باید 
با هم رخ بدهد تا منجر به تغییر شود که الزمه آن بازنگری کامل 

در اقتصاد و ایجاد زیرساخت های الزم است.
عضو مجمع تش��کل های دانش بنیان یک��ی از مهم ترین عواملی 
را که مانع دس��تیابی اقتص��اد دانش بنیان به جای��گاه واقعی خود 
دولتی  دس��تگاه های  مقاومت  می شود، 
ب��رای خری��د محص��والت دانش بنیان 

دانست.
وی با اش��اره به اینکه دولت به عنوان 
یکی از بزرگ ترین مش��تریان کاالهای 
دانش بنیان به خرید محصوالت خارجی 
عادت کرده است، گفت: این در صورتی 
است که هر کاالیی که از سوی نهادهای 
ذی ربط مجوزهای الزم را دریافت کرده 
باش��د، نبای��د مقاومتی ب��رای خریدش 
وجود داش��ته باش��د. خصوصا اینکه آن 
کاال تولید داخل باش��د و طبق نیازهای 

داخلی تولید می شود.
کمپانی افزود: وقتی خرید اتفاق نیفتد، شرکت دانش بنیان رشد 
نمی کند و از میان می رود و دوباره وابستگی ما به محصول خارجی 

تشدید می شود.

فاز اول مرکز نوآوری ش��هری مش��هد با حضور سورنا ستاری، 
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور، محمد کالیی، ش��هردار 

مشهد و جمعی از مدیران و مسئولین مشهد افتتاح شد.
به گزارش ایس��نا، ش��هریار آل  شیخ 
در مراس��م افتتاح مرکز نوآوری شهری 
که در چارس��وق هنر پارک کوهسنگی 
مشهد برگزار شد، اظهار کرد: امروز فاز 
اول مرکز نوآوری شهری افتتاح می شود. 
فاز 2 را با هماهنگی انجام شده با وزارت 
مخابرات به زودی با حضور دکتر جهرمی 
و همچنی��ن با هم��کاری یک مجموعه 
بخش خصوصی افتتاح خواهیم کرد. فاز 
3 را  با دانشگاه فردوسی توافق کردیم. 
فاز 4 برای کارآفرینی بومی است که در 
مجموعه دیگری در شهر جانمایی شده 
و مطالعات آن در حال انجام اس��ت. فاز 

5 پردیس��ی بزرگ است که در طرح جامع دیده شده است و در 
حال برسی است.

وی با اش��اره به اینکه در مجموع در مدیریت ش��هری با س��ه 

موضوع ایده ها، پیش��نهادها و مس��ئله ها مواجه هستیم، گفت: 
ایده ها آن چیزی اس��ت که از جانب ش��هروندان در قالب نظام 

جمع آوری ایده جمع می شود. 
ک��ه  اس��ت  چی��زی  پیش��نهادات 
ش��هری  مدیری��ت  دس��ت اندرکاران 
برای بهبود امور پیش��نهاد می دهند و 
مسئله  ها از بررسی اسناد باالدستی به 
دس��ت می آید. تاکنون 500 مسئله را 
در مدیریت شهری احصا کرده ایم. این 
مسائل بررس��ی می شود و مسائلی که 
نیاز به مطالعه و پژوهش دارد به بخش 
مطالعات و پژوهش فرستاده می شوند، 
آنه��ا که  ام��کان ایجاد کس��ب و کار 
دارن��د در  قال��ب مرکز ش��تاب دهنده 
به ش��تاب دهنده های بخش خصوصی 
عرضه می شوند. ما خودمان شتابدهی 
نمی کنیم و وارد این موضوع نمی ش��ویم بلک��ه از طریق بخش 
خصوصی و حوزه زیست بوم که در این مجموعه وجود دارد کار 

خود را توسعه می دهیم. 

افتتاح فاز اول مرکز نوآوری شهری مشهدضرورت فرهنگ سازی برای خرید محصوالت دانش بنیان

معاون علمی، فناوری رئیس جمهوری گفت ایران از نظر جمعیت در 
رتبه شانزدهم دنیا قرار دارد، اما زبان فارسی رتبه نهم را در اینترنت و 

فضای مجازی از آن خود کرده است.
س��ورنا ستاری در شورای اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در مشهد 
افزود: بیش از 50درص��د تعداد نام های کاربری اینترنت در خاورمیانه 
متعلق به ایرانیان اس��ت، این در حالی اس��ت که کشورهای عرب  زبان 

جمعیت بیشتری از ایران دارند.
وی اظه��ار داش��ت: ایرانیان در اس��تارتاپ ها فوق العاده هس��تند و 
بزرگترین اس��تارتاپ های منطقه خاورمیانه در حوزه های آی.سی.تی، 
نانو، س��لول های بنیادی، تجهیزات پزشکی و امثال آن متعلق به ایران 

است.
وی گفت: عامل اصلی در توس��عه اقتصاد نفت��ی، حوزه مالی و پول 
اس��ت، اما عامل اصلی در توس��عه اقتصاد دانش بنیان، نیروی انسانی و 
کارآمد است و عامل مالی در اولویت های پنجم یا ششم قرار می گیرند.

ستاری افزود: صادرات سنگ 
آهن ی��ا نف��ت خ��ام در واقع 
خام فروش��ی اس��ت که ارزش 
اف��زوده زیاد ن��دارد، اما وقتی 
دانش بنیانی  ش��رکت  ف��ردی 
ایجاد می کند که محصول این 
دانش صادر می شود ارزش آن 

چند برابر صادرات خام است.
وی اظهار داشت: آنچه باعث 
شکل گیری اقتصاد دانش بنیان 
در کش��ور می شود، اکوسیستم 
و فرهن��گ کارآفرین��ی اس��ت 
ل��ذا جوان��ان و نوجوان��ان باید 
به گون��ه ای تربیت ش��وند که 
ارزش  آنه��ا  برای  کارآفرین��ی 

شناخته شود.
رئی��س جمه��وری  مع��اون 

گف��ت: هر فردی که ای��ده ای دارد باید بتواند از تس��هیالت بهره ببرد 
و پارک علم و فناوری فقط محیط فیزیکی برای پرورش ایده هاست.

وی افزود: در یک ش��هر هوش��مند، نگاه مردم متفاوت از یک ش��هر 
معمولی اس��ت، ه��ر روز م��ردم چیزهای جدید در ش��هر هوش��مند 
می آموزن��د و دان��ش وارد زندگی روزانه مردم می ش��ود، در این میان 
اس��تارتاپ یک تفکر فرهنگی اس��ت تا مردم معض��الت جامعه را حل 

کنند.
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ا س��رمایه گذاری دولت به تنهای��ی در بخش 
پژوهش به جایی نمی رس��یم، اظهار داشت: س��رمایه گذاری دولت در 
بخش پژوهش زمانی موثر واقع می ش��ود که همراه با مشارکت بخش 

خصوصی باشد.
س��تاری گفت: باید به جامعه بیاموزی��م که پژوهش چقدر اقتصادی 

است و چگونه می توان در پژوهش ها سرمایه گذاری کرد.
وی اف��زود: هم اکنون اس��تارتاپ هایی در کش��ور ش��کل گرفتند که 
چندین میلیارد تومان ارزش دارند و هیچ قانونی نمی تواند مانع توسعه 
آنها شود و مشکالتی مانند مالیات و گمرک و بیمه در برابر توسعه آنها 

به مسائل جزئی تبدیل می شود.
س��تاری اظه��ار داش��ت: بای��د محیطی به وج��ود آورد ک��ه در آن 
س��ازمان های مختلف محیط کسب و کار را تشکیل دهند و کارآفرینی 

به یک فرهنگ در جامعه تبدیل شود.
وی با بیان اینکه صنعت در هر منطقه قابل توس��عه نیس��ت، گفت: 
همه توان خود را برای توس��عه صنایع در استان اصفهان به کار بردیم، 
اما این اس��تان رتبه س��وم بیکاری را در کش��ور دارد زی��را از ظرفیت 
فرهنگی و بومی این منطقه برای اش��تغال غافل ش��دیم در حالی که 

صنعت در چنین منطقه ای کاربری نداشت.
وی افزود: اس��تارتاپ ها از ب��وم و فرهنگ جامعه بی��رون می آیند و 
دولت باید زیرس��اخت ها و اکوسیستم را فراهم کند و بخش خصوصی 

استارتاپ ها در حوزه های مختلف را به وجود آورد.
س��تاری ادامه داد ش��رکت های دانش بنیان فوق الع��اده ای در پارک 
عل��م و فناوری و ش��هرک صنعتی توس مس��تقر هس��تند ک��ه آینده 
ب��رای  را  موفقیت آمی��زی 
خراسان رضوی رقم خواهند 

زد.
وی گفت: برای اینکه مشهد 
به یک شهر هوشمند و فناور 
تبدیل ش��ود، نیازمند توسعه 
استارتاپ هاس��ت،  فعالی��ت 
پاس��خگوی  س��نتی  اقتصاد 
چنی��ن محیط��ی نیس��ت و 
قان��ون فق��ط ی��ک توافق در 

اقتصاد سنتی است.
رضوی  افزود: خراسان  وی 
حوزه  در  مهمی  ظرفیت های 
اقتص��اد از جمله مرز، نیروی 
انسانی کارآمد و سرمایه دار و 
فرهنگ کارآفرینی قوی دارد 
که می تواند زمینه ساز اقتصاد 

نوین در این استان باشد.
س��تاری اظهار داشت: در هیچ کش��وری با پول نفت و فروش ذخایر 
زیرزمینی نمی توان افرادی مانند ابن سینا تربیت کرد و دانش را خرید، 

تفکر نفتی کشور را دانش بنیان نمی کند و اقتصاد را رونق نمی دهد.
وی ب��ر تقوی��ت صندوق های ن��وآوری اس��تان ها و مش��وق ها برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی، تغییر نگاه نسبت به پژوهش به عنوان 

یک مقوله لوکس تاکید کرد.
مع��اون رئیس جمهوری گفت: 450 ش��رکت نوآور در اطراف ش��هر 
تهران مس��تقر شده اند که س��ود حاصل از فعالیت آنها به مردم منطقه 
نیز رس��یده است، از س��وی دیگر کارخانه نوآوری در تهران راه اندازی 
ش��ده که یک هزار و 500 نفر را جذب کرده و تا پایان سال این تعداد 

به 3 هزار و 500 نفر جوان کارآفرین خواهد رسید.
وی اف��زود: تاکنون هزار و 500 ایده نوآورانه و فناورانه در دنیا احصا 
و در قالب هفت جلد کتاب گردآوری و توسط معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهوری به چاپ رس��یده اس��ت که تجاری س��ازی این ایده ها 

باعث می شود از اقتصاد سنتی فاصله بگیریم.

اینترنت روز گذشته یکی از اولین معمارانش به نام » لری رابرتس « را از دست داد.
به گزارش دیجیاتو، رابرتس که به عنوان مدیر برنامه نسخه اولیه اینترنت به نام »پروژه ارپانت« فعالیت داشت در سن 81 سالگی 
از دنیا رفت. اگرچه او به اندازه »تیم برنرزلی«، »باب کان« یا »وینت سرف« مشهور نشد ولی تصمیمات کلیدی اش بر شکل گیری و 

عملکرد اینترنت تاثیر انکارناپذیری داشته اند.
مفهوم شـبکه ای متشـکل از کامپیوترها پس از مطالعه مقاله »ِجی. سـی. آر. لیکلیدر« به ذهن رابرتس خطور کرد. یادداشت های 
لیکلیدر به ایده شبکه بین کهکشانی می پرداخت که در آن کاربران از سراسر جهان به یکدیگر متصل شده و به برنامه ها و داده ها 

دسترسی پیدا می کردند.
در آن زمان بخش تکنیک های پردازش اطالعات آرپا به دنبال لینک کردن سیستم های تحقیقاتی به هم بود و در نهایت رابرتس 
بـه عنـوان معمار ارشـد این پروژه انتخاب شـد. البته وی ابتدا به مشـکالتی برخورد امـا در نهایت با اتکا به پیشـنهادات یکی از 

همکارانش شبکه اولیه را پیاده سازی کرد و از آن مهم تر به استفاده از سوییچینگ بسته های کوچک داده روی آورد.
در این روش مسـیر خاصی برای بسـته پیش بینی نشـده و خطوط ارتباطی بین گروه ها به صورت مشـترک مورد اسـتفاده قرار 

می گیرند. در نتیجه هر بسته براساس اولویت ها مسیر مناسب را پیدا می کند.
رابرت در سال 1973 ارپا را ترک کرد اما این پایان نقش آفرینی او در توسعه اینترنت نبود و با تاسیس شرکتی به نام »تله نت« به 
تجاری سازی فناوری سوییچینگ بسته های داده پرداخت. وی پس از مدتی نیز روی بهبود کیفیت شبکه سازی اینترنت تمرکز کرد. 
از جمله شـرکت های دیگر او »کاسـپین نتورکس« و »اناگرام« هم به نوبه خود به ارتقای کیفیت سرویس های فناوری نظیر استریم 

ویدئو کمک کردند.
شاید بسیاری از کاربران لری رابرتس را نشناسند، اما دستاوردهای او برای همیشه در سراسر اینترنت به یادگار مانده اند.

زبان فارسی رتبه نهم دنیا را در فضای مجازی دارد

 لری رابرتس
از بنیانگذاران اینترنت درگذشت

یادداشـت

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت مردمی که در شهر زندگی می کنند 
باید مشکالت خود را از طریق کارآفرینی حل کنند، مسائل شهر را باید خود مردم 
حل کنند و شرکت های چند هزار میلیاردی به واسطه حل این مشکالت داشته 
باش��ند. به گزارش ایرنا، سورنا ستاری اظهار داشت: با پیروی از اید ه های دیگران 
به جایی نمی رسیم، هنر در خالقیت و نوآوری است و اگر مدیریت شهری و سایر 
مجموعه های شهری محیطی برای فعالیت افراد خالق و استارتاپ ها فراهم کنند، 
ایده های نو و فناورانه برای حل مشکالت رشد خواهند کرد. وی  ادامه داد: گردش 
مالی فین  تک ها )استارتاپ های مالی و کاربرد نوآورانه فناوری در خدمات مالی( در 

سال گذشته به یک هزار و 300میلیارد ریال رسیده است.

بخش سنتی نمی تواند با ایده های نو 
مقابله کند



برندها هر سال میلیاردها دالر برای کمپین های تبلیغاتی هزینه می کنند 
اما این دلیلی بر موفقیت آنها نیس��ت. در سالی که گذشت، کمپین کدام 

برند ها بهترین بوده اند؟
هر سال میلیارد ها دالر در برندینگ سرمایه گذاری می شود. برخی از آنها 
خوب و جذاب هستند اما برخی دیگر عالوه بر هزینه  زیاد، عملکرد چندان 
خوبی ندارند. در سالی که گذشت، بسیاری از برندها روی سبک خودشان 
س��رمایه  گذاری کرده و برخی دیگر از روش های شناخته ش��ده و معروف 
کمک گرفتند. در ادامه  این مقاله  به بررس��ی بیش��تر تعدادی از بهترین و 

بدترین کمپین های تبلیغاتی در سال اخیر می پردازیم.
بهترین ها

1- کمپین الکساندریا اوکاسیو کورتز
یکی از داس��تان های موفق سیاسی سال گذش��ته، موفقیت الکساندریا 
اوکاس��یو کورتز، دموکرات سوسیالیست اس��ت. او توانست با یک بودجه  
200 هزار دالری، رقیب خود یعنی جو کراولی را با بودجه  3 میلیون دالری 
شکس��ت دهد. او 29سال دارد و جوان ترین شخصی است که تابه حال در 

کنگره حضور پیدا کرده است. دلیل موفقیت او چیست؟
یکی از دالیل موفقیت او، تبلیغات فوق العاده خوبی اس��ت که ش��رکت 
Tandem Design NYC ب��رای او انج��ام داد. در این کمپین از زبان 
بصری جنبش های مردمی اس��تفاده ش��ده بود که پیش تر توسط فعاالن 
مدنی و کارگری مانند دولورس هورتا و س��زار چاوزی اس��تفاده شده بود. 
ای��ن کمپی��ن تبلیغاتی بعد از تبلیغ��ات اوباما در س��ال 2008 به یکی از 
امیدوارکننده تری��ن، متحول کننده تری��ن و الهام بخش تری��ن کمپین های 

تبلیغاتی سیاسی تبدیل شد.
2- اوبر

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

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

چگونه متوجه ش��ویم محصوالتی که توسط گوگل ارائه می شوند، واقعا 

توسط این شرکت منتشر شده اند؟ این مسئله نه تنها مشکل گوگل؛ بلکه 
یکی از بزرگ ترین مش��کالت ش��رکت های بزرگ و در حال رش��د است، 
ام��ا ابزار تم متری��ال جدید گوگل، رنگ ها و انحناهای��ی که به نام گوگل 
می شناسید را در هر بیت از رابط آن ترجمه می کند. متریال تمینگ ابزاری 
معرفی شده از سوی گوگل است که تمامی برندها می توانند از آن استفاده 

کنند.
Toys »R« Us 4- اسباب بازی فروشی

بسته شدن فروشگاه های Toys »R«| Us یکی از بدترین شکست های 
برنده��ای دنیای خرده فروش��ی در س��ال 2018 بود، اما پی��ش از اینکه 
این غول اس��باب بازی چند تکه ش��ده و فروخته شود، از آژانس تبلیغاتی 
Lippincott ب��رای بازس��ازی برند کمک گرفت. بازس��ازی برند با ارائه  
مجموعه ای از بازی های سه بعدی ایده بسیار خوبی بود که متأسفانه عملی 

نشد و شکست خورد.
Weather Channel 5- هواشناسی

ودر چنل یکی از کانال های معروف هواشناس��ی اس��ت که عده  زیادی 
برای مش��اهده  پیش بینی وضعیت آب وه��وای منطقه  خود به آن مراجعه 
می کنند. این برند در سالی که گذشت، تصمیم گرفت ریسک بزرگی انجام 
دهد و پیش بینی آب وهوا را با واقعیت افزوده ترکیب کند. گردبادهایی که 
با واقعیت افزوده ساخته ش��ده اند و دیوارهای استودیو را خراب می کنند، 
سیل هایی که ماشین ها را با خود می برند و آتش سوزی هایی که در دامنه 
کوه های کالیفرنیا رخ می دهند، از وقایعی هستند که در کمپین تبلیغاتی 
این برند با استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده طراحی شده و مردم از آن 

استقبال کرده اند.
6- انتقام جویان: جنگ ابدیت

دیزنی، شرکت مارول را در سال 2009 خرید و تصمیم گرفت آن را به 
یکی از برندهای محبوب و در حال گسترش تبدیل کند. فیلم »انتقام جویان: 
جنگ ابدیت« یکی از بهترین فیلم هایی است که نام این شرکت را در سال 
جاری س��ر زبان ها انداخت. این شرکت طی 10 سال 18 فیلم ساخته و با 
ترکیب ش��خصیت ها، داستان ها و موس��یقی متن منحصربه فرد به یکی از 
غول های این صنعت تبدیل ش��ده است. جنگ ابدیت به تنهایی 2میلیارد 
دالر در سراسر جهان فروش داشت و قسمت بعدی آن سال جدید اکران 

خواهد شد.

متوسط ها
1- امریکن  اکسپرس

امریکن اکس��پرس بعد از گذشت 30 س��ال تصمیم گرفت لوگوی خود 
را تغییر دهد و برای این کار از ش��رکت Pentagram کمک گرفت. در 
لوگوی جدید، حروف کمی تیز شده اند، رنگ پیش زمینه آبی تیره شده و 

نام آن به Am Ex تغییر کرده است.
2- میل  چیمپ

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

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

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

از بدترین کمپین ها شناخته شده است.
2- کوکاکوال

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

3- بلندینگ
بلندینگ یک��ی از بدترین ترندهای برندینگ س��ال 2018 و به معنای 
تقلید کورکورانه و پیروی کردن از دیگران برای بهتر دیده ش��دن اس��ت؛ 
مانند بسیاری از برندهای اینستاگرامی که همه یک شکل به نظر برسند. 
برندهای��ی که بخش قابل توجهی از لوگوی آنها س��فید اس��ت، تنها یک 

محصول می فروشند و نام های عجیب وغریبی دارند.
FASTCOMPANY/zoomit :منبع

کمپین تبلیغاتی سفورا با همکاری دستیار 
صوتی گوگل

  Sephora با برند آرایش��ی سفورا Google Home Hub همکاری
در راستای نمایش ویدئوهای آرایشی به کاربران گوگل، کمپین تبلیغاتی ای 
 Julia .بود که در مدت زمان کوتاهی مخاطبان زیادی را به خود جذب کرد
Chen Davidson مدی��ر بخ��ش در گوگل در این رابطه می گوید: »ما 
به این نتیجه رس��یدیم که اضافه کردن یک بع��د جدید به این دیوایس 
جذابیت زیادی را ایجاد می کند. خوش��حالیم ک��ه با این همکاری موفق 
توانستیم به مردم نشان دهیم که google Home Hub تا چه حد به 

آنها کمک خواهد کرد.«
ب��ه گزارش imarketor، براس��اس اطالعاتی که دیویدس��ون در این 
م��ورد ارائ��ه داده اس��ت، روزانه بی��ش از 200هزار جس��ت وجو در مورد 
موضوعات آرایشی در یوتیوب Youtube انجام می شود. او امیدوار است 
این کمپین تبلیغاتی آغازی برای همکاری های متعدد دیگر سفورا با این 
غول تکنولوژی باشد. این دو کمپانی در مورد دیگری نیز با هم همکاری 
می کنن��د. هم اکنون س��فورا در بخ��ش shopping Action با گوگل 
همکاری می کند تا خرده فروش��ان این برند در نتایج جست وجوی گوگل 

نمایش داده شوند.
Kristy Frivold سرپرس��ت ارشد بخش خالقیت در سفورا می گوید 
همکاری با گوگل در این کمپین به مش��تریان این برند اجازه می دهد تا 
راحت و بدون هیچ مش��کلی از محصوالت آرایشی خود استفاده کنند. از 
آنجایی که آرایش کردن با دو دست بسیار راحت تر از استفاده از یک دست 
است، دستیار صوتی گوگل در اینجا کمک شایانی به مشتریان خواهد کرد. 
همچنین این فرصت برای سفورا مهیا می شود تا ویدئوهای آموزشی خود 

در زمینه های مختلف را به مخاطبان خود نمایش بدهد.

البته سفورا قبال هم سابقه همراهی با تکنولوژی روز را در کارنامه خود 
داش��ته است و برنامه ای تحت عنوان Sephora Virtual Artist ارائه 
داد ک��ه در آن کاربران می توانند ب��ا آپلود عکس خود، مدل های مختلف 

میکاپ را روی صورت خود تست کنند.
Frivold در ای��ن رابطه می گوید: هدف ما این اس��ت که زیبایی را در 
دس��ترس همه قرار دهیم و آن را برای هر ش��خصی متناسب با چهره او 
بازسازی کنیم، بنابراین همواره در کمپین های دیجیتال خود مستقیما از 

تجربه مشتریان خود استفاده می کنیم.
در این کمپین، مش��تریان در محل فروشگاه محصوالت آرایشی سفورا 
با دستیار صوتی گوگل روبه رو شده و از او می خواستند تا آموزش آرایش 
مورد نظر آنها را پخش کرده و مشتری مستقیما با دیدن ویدئوی آموزشی، 

با محصوالت سفورا خود را به همان شکل آرایش کند.
این کمپین تبلیغاتی در 10 فروش��گاه سفورا برگزار شد و عالقه مندان 
زیادی را به خود جذب کرد. Frivold در مورد این کمپین می گوید: این 
همکاری نه تنها هوشمندانه، بلکه زیبا بود. زیرا زیبایی را برای مشتریان ما 

به ارمغان آورد!

  بنیاد فیلیپینی:
هر کودک لیاقت جشن تولد دارد

هیچ کش��ور دیگری مثل فیلیپین کریس��مس را جشن نمی گیرد اما 
 Metro« براس��اس برآوردها برای 70 هزار کودک خیابان��ی در منطقه
Manila« پایتخت، سختی همچنان ادامه دارد. برخالف بیشتر کودکان، 

به تولد آنها معموال توجه نمی شود.
به گزارش mbanews، این بنیاد الهام گرفته یک سازمان غیرانتفاعی 
مخصوص توانمندس��ازی کودکان خیابانی اس��ت که به آنها در راستای 
برگزاری جش��ن تولد با دوستان و خانواده ش��ان کمک می کند. به یاری 
 Red« موزه کودکان( و حمایت سخاوتمندانه( »Museo Pambata«
Ribbon«، یکی از بزرگ ترین و س��ریع ترین نانوایی های محلی در حال 
رش��د، بنیاد childhope به هر برگزارکننده تولد یک کیک با س��لیقه 
ش��خصی او در ماه دسامبر هدیه می دهد. در سال 2019 ماهیانه بیش از 

500 کیک دیگر تحویل داده خواهند شد. 

BRANDکارگاهبرندینگ
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تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir
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به طور معمول مدیرهای بخش فروش کارمندان خود را با اس��تفاده از 
شیوه های سنتی، مخصوصا برگزاری رقابت در میان فروشندگان، مدیریت 
می کنند. اگرچه در نگاه نخست استفاده از شیوه های قدیمی در عصر مدرن 
عجیب به نظر برس��د، اما این شیوه هنوز هم نتیجه بخشی نسبتا مطلوبی 
دارد. ایراد اصلی ش��یوه س��نتی برگزاری رقابت در توان درگیری ساختن 
فروش��ندگان اس��ت. بر این اس��اس رقابت های س��نتی فقط فروشندگان 
ماهر را جذب می کند. بقیه فروش��ندگان تمایل چندانی برای شرکت در 
چنین چالشی نشان نخواهند داد. نتیجه استراتژی مسابقه موفقیت بیشتر 
ستاره های برندتان و بی تفاوتی هرچه بیشتر سایر فروشندگان خواهد بود. 
خب، حاال که مسابقه های سنتی راهگشای مدیریت بخش فروش نیست، 
تکلیف برندها چه خواهد ش��د؟ در این مقاله من به بررس��ی پنج راهکار 
کاربردی به منظور تقویت انگیزه تیم فروش برندها خواهم پرداخت. مزیت 
اصلی راهکارهای مورد نظر م��ن عدم نیاز به صرف هرگونه هزینه اضافی 

است. پس با ادامه این مقاله همراه باشید. 
5 راهکار خالقانه برای تقویت فرآیند فروش

1. فراهم سازی امکان مربیگری
به نظر من مفهوم »مربیگری« و »دریافت واکنش« به یک معنا نیست. 
اگرچ��ه دریافت واکن��ش کارمندان و ارائه توضیحات��ی در مورد آن نقش 
موثری در ارتقای یک کس��ب وکار دارد، اما به ن��درت در کارمندان ایجاد 
انگیزه می کند. در طرف مقابل، مفهوم مربیگری در صورت کاربرد درست 

تاثیرگذاری باالیی روی انگیزه کارمندان خواهد داشت. 
توصی��ه من ب��ه مدیرهای بخش فروش اس��تفاده از مفه��وم مربیگری 
ب��ه عنوان یک هدیه برای کارمندان اس��ت. بر این اس��اس ب��ه جای ارائه 
توصیه های مختلف در قالب مربیگ��ری به همه کارمندان باید به گونه ای 
ویژه مربیگری هر عضو برندمان را برعهده بگیریم. شیوه انتخابی ما باید به 
خوبی بیانگر ارزشمندی توصیه ارائه شده باشد. به عنوان مثال، به جای بیان 
س��اده عبارت »من زمانی مشخص را برای مربیگری تو در تقویم کاری ات 
قرار می دهم« از کارمندان تان به گونه ای خاص تر درخواس��ت ارائه توصیه 
نمایید«: من بسیار خوشحال خواهم شد تا تو را در زمینه X )بحث مورد 
نیاز به مربیگری ش��ما( راهنمایی کنم. در این فرآیند هم تو چیزهایی به 
من یاد می دهی و هم من به عنوان مسئول بخش به تو کمک خواهم کرد. 
مطمئنم در کنار هم موفقیت بی نظیری را کس��ب می کنیم. به نظرت این 

کار برای تو فایده مند خواهد بود؟« 
نکته مهم در اینجا تنفر اغلب ما از دریافت توصیه های مختلف از سوی 
مدیر بخش مان اس��ت. این کار احس��اس ضعف و ع��دم نمایش عملکرد 
مطل��وب را در ما تقویت می کند. به همی��ن دلیل توصیه من گفت وگوی 
صمیمانه با کارمندان پیش از ارائه توصیه های مورد نظر اس��ت. در فرآیند 
گفت وگ��و تالش اصلی ما تبدیل فرآیند مربیگ��ری از اقدامی توهین آمیز 
)برای کارمندان( به جایزه ای بی نظیر )به عنوان توصیه های ارزشمند( است. 
مزیت اصلی مربیگری به ش��یوه مدرن نیز در همین امر نهفته اس��ت. به 
عبارت ساده، مربیگری ما فرصت تصمیم گیری در مورد پذیرش توصیه ها 

را به کارمند یا کارمندان مورد نظر خواهد داد. 
2. استفاده از سبک رهبری درست

منظ��ور م��ن از بخش حاضر ب��ه دو صورت متفاوت اس��ت. نخس��ت، 
درخواست از مدیران ارشد شرکت به منظور اختصاص زمان مناسب برای 
مالق��ات و گفت وگو با کارمن��دان بخش  مان. دوم، بهره گی��ری از امکانات 
رهبری بخش مان به منظور کمک به بهبود وضعیت کارمندان و همچنین 

تقویت روحیه شان.
در اینج��ا به س��ه ایده خالقانه به منظور اس��تفاده از قدرت رهبری مان 

به منظور تقویت روحیه و انگیزه فروشندگان برندمان اشاره خواهم کرد:
• رئیس شما کار تماس ها ی تان را انجام می دهد: یکی از ایده های جالب 
برای برگزاری رقابت در میان فروش��ندگان تغییر جایزه فرد برنده اس��ت. 
منظور من از تغییر جایزه انتخاب خودتان به عنوان دس��تاورد فروش��نده 

برنده اس��ت. بر این اساس ش��ما به عنوان مدیر بخش پس از پایان رقابت 
چند س��اعتی را در کنار فروش��نده برنده کار خواهید ک��رد. در این میان 
جایگاه ش��ما عوض می ش��ود. بدین معنا که کارمندتان در نقش رئیس و 
ش��ما در نقش کارمند ق��رار خواهید گرفت. در س��اعت های همکاری تان 
ش��ما وظیفه انجام کارهایی مورد درخواس��ت رئیس موقت ت��ان را دارید. 
بدون تردید انگیزه ما در صورت تعیین چنین پاداش��ی برای ش��رکت در 
هر نوع مس��ابقه ای افزایش خواهد یافت. به عالوه چنین جایزه ای بس��یار 
س��رگرم کننده خواهد بود. مزیت دیگر این مس��ابقه نمایش میزان اعتماد 
به نفس شما برای همکاری و ایجاد فضایی صمیمی با کارمندان تان است. 
وقتی فضای یک شرکت در حالت دوستانه قرار دارد، فرآیند تقویت انگیزه 

کارمندان به گونه ای راحت تر شکل می گیرد. 
• مدیرعامل شما را به ناهار دعوت می کند: به عنوان یک فروشنده بیشتر 
زمان ما در تعامل با مدیران درجه سوم شرکت ها می گذرد. اگر قصد تعیین 
جایزه ای برای برنده مسابقه فروش را داریم، امکان افزایش هیجان با درگیر 
ساختن مدیران رده باال وجود خواهد داشت. به این ترتیب جایزه رقابت را 
از همکاری ش��ما با کارمند برنده به صرف وعده ناهار همراه با مدیرعامل 
شرکت در یک رستوران لوکس تغییر دهید. بی تردید چنین جایزه ای برای 
هر فروش��نده ای جذاب خواهد ب��ود. دلیل اصلی آن هم نه به دلیل صرف 
ناهار با مدیرعامل، بلکه امکان بهره مندی از نقطه  نظرهای وی و همچنین 

ایجاد ارتباطی پایدار با وی است. 
• ارائه س��خنرانی در مالقات فروش بعدی: به عنوان جایزه، از فروشنده 
برتر بخش تان درخواست ارائه سخنرانی در جلسه بعدی مالقات فروش را 
کنید. این امر به ویژه برای فروشندگان جوان بسیار جذاب خواهد بود. همه 
ما در دوران جوانی و ابتدای ش��روع فعالیت حرفه ای مان به دنبال کس��ب 
موقعیتی به منظ��ور اثبات توانایی های مان بوده ایم. ارائه چنین فرصتی به 
فروشنده برگزیده مان انگیزه های وی و سایر فروشندگان در ادامه مسیر را 
به شدت تقویت خواهد کرد. مزیت اصلی این ایده دستیابی به چند هدف 
مختلف اس��ت. به ای��ن ترتیب انگیزه فرد مورد نظر، س��ایر اعضای بخش 
فروش و همچنین کل کارمندان شرکت تقویت خواهد شد. همچنین سایر 

برندها نیز از فرهنگ جالب شرکت مان تعجب زده می شوند. 
3. مشتریان را وارد ماجرا کنید

مشتریان هر برندی نیروی تقویت انگیزه بسیار باالیی دارند. من به طور 
معمول با دعوت از مش��تریان برای حضور در دفتر فروش به فروشندگان 
برتر فرصت استفاده از نقطه نظر های آنها در مورد محصوالت، شیوه رفتار و 
سرویس دهی شان را می دهم. تاثیرگذاری این کار نه تنها روی فروشندگان، 
بلکه س��ایر بخش های یک شرکت نیز محسوس است. اگر در دنیای امروز 
به دنبال تقویت جایگاه برندمان هستیم، باید تعامل نزدیک مان با مشتریان 

را حفظ کنیم. 
وقتی ترتیب یک مالقات میان مشتریان و اعضای تیم فروش را می دهید، 
محوره��ای اصلی بحث باید معطوف به واکاوی دالیل انتخاب برندمان در 
میان انبوه رقبا، میزان رضایت از سرویس دهی اعضای شرکت و محصول، 
انتقادات و از همه مهم تر پیشنهادهای الزم برای بهبود کیفیت کار برندمان 
اس��ت. اگر به دنبال نتیجه بخشی بهتر مراسم مالقات تان هستید، فرآیند 
پرس��ش و پاس��خ را از یاد نبرید. این فرآیند به مشتریان فرصت مناسبی 
در راس��تای بیان جزئی ترین نکات می دهد. اگر گمان می کنید مشتریان 
ش��ما در مالقات های رو در رو توان بیان تمام خواسته های خود را ندارند، 
کانال های ارتباطی دیگر را تقویت کنید. ایمیل و ش��بکه های اجتماعی از 

مهم ترین کانال های ارتباطی دنیای مدرن به حساب می آیند. 
فرآیند مالقات با مشتریان نه تنها فروشندگان را نسبت به عملکردشان 
آگاه می سازد، بلکه یک اصل مهم کسب وکار را نیز به آنها یادآوری می کند: 
همیش��ه تمام فرآیندها معطوف به مشتری و رضایت اوست. مزیت اصلی 
تعامل و وقت گذرانی با مش��تریان تقویت روحیه کارمندان بخش فروش و 
بازگش��ت به کار با انگیزه مضاعف اس��ت، بنابراین هیچ گاه فرآیند تقویت 

ارتباط برندتان با مشتریان را فراموش نکنید. 
4. سرمایه گذاری روی آموزش 

امروزه آموزش یکی از بحث های مهم در توس��عه کسب وکار به حساب 

می آی��د. تا همین چند دهه پیش کمتر برندی به فکر آموزش کارکنانش 
بود. در آن زمان چنین کاری کامال بی معنا تلقی می ش��د. دلیل اصلی آن 
نی��ز اعتماد مدیران به مدارک تحصیلی کارمندان ش��ان ب��ود. با این حال 
دنی��ای امروز دیگر صرفا به مدرک کارمن��دان اتکا ندارد. در مصاحبه های 
استخدامی بسیاری از برندهای بزرگ دیگر حتی پرسشی در مورد مدرک 
تحصیلی اف��راد نیز صورت نمی گیرد. دلیل این اق��دام و تغییر جهت نیز 
کامال واضح است: امروزه مهارت بیشتر از مدرک مورد نیاز شرکت هاست. 
وقت��ی از مهارت صحبت می کنیم، ع��الوه بر دانش ه��ای آکادمیک باید 
تجربه را نیز مدنظر قرار دهیم. بر این اس��اس ش��اید بسیاری از نخبه های 
دانشگاه های بزرگی مانند هاروارد یا آکسفورد در زمینه کسب مهارت دچار 
مشکالت فراوانی باش��ند. در اینجا نقش سازنده برندها در تقویت مهارت 
کارمندان شان به چشم می آید. بر این اساس هر برندی باید برنامه ای دقیق 
به منظ��ور افزایش دانش آکادمیک و از هم��ه مهم تر مهارت کارمندانش 

داشته باشد. 
ب��ه عنوان یک برند تش��نه موفقیت باید به کارمندان برجس��ته مان در 
راس��تای ادامه سیر پیشرفت شان کمک کنیم. در بیشتر مواقع این کمک 
خ��ارج از حال��ت مادی )ارائه پاداش نقدی( اس��ت. بر این اس��اس تعیین 
فرصت های مناس��ب برای شرکت در کالس های مهارت افزایی یا برگزاری 
چنین کالس هایی ایده مناس��بی خواهد ب��ود. هماهنگی بخش فروش با 
دپارتمان نیروی انس��انی نقش تعیین کننده ای را در این ماجرا ایفا خواهد 

کرد. 
اگر کالس های مورد عالقه فروش��ندگان برتر نیازمند صرف زمان نسبتا 
زیادی اس��ت، پیش��نهاد من ارائه مرخصی چند روزه به کارمندان مستعد 
است. به این ترتیب آنها با خیالی راحت به افزایش مهارت های شان خواهند 

پرداخت. 
یکی از راهکارهای جالب برخی از برندهای بزرگ تبادل کارمندان شان 
با یکدیگر اس��ت. به این ترتیب با هدف افزایش مهارت کارمندان تعدادی 

از آنها برای مدتی معین در برندی دیگر مشغول به فعالیت خواهند شد. 
5. فراهم سازی فرصت های اضافی

اگر یک فروش��نده در حال ارائه عملکرد مناس��ب است، با فراهم سازی 
فرصت های تازه انگیزه وی برای ادامه تالش اش را دوچندان کنید. به عنوان 
مثال، شما امکان ارائه فرصت ارتقای شغلی خارج از دستورالعمل را به فرد 
مورد نظر خواهید داشت. همچنین تغییر محیط کاری فرد مورد نظر نیز 
چالش تازه ای را برای تقویت عملکرد و ادامه روند رو به رشدش پیش روی 
وی خواهد گذاش��ت. به طور معمول در تغییر محیط کاری، کارمند نمونه 
به بخش دیگری با شرایط متفاوت منتقل می شود. توجه داشته باشید که 
بخش مورد نظر عالوه بر هماهنگی با مهارت های کارمند باید دارای سطح 
باالتری نسبت به موقعیت قبلی وی نیز داشته باشد. هدف اصلی از چنین 

اقداماتی تقویت مداوم انگیزه کارمند مورد نظر است. 
یکی دیگر از فرصت های جالب ایجاد موقعیت مس��اعد برای فروش��نده 
برتر در زمینه خلق یا مشارکت در راه اندازی و اجرای کمپین بازاریابی آتی 
شرکت اس��ت. همه ما می دانیم که فرآیند فروش تعامل نزدیکی با حوزه 
بازاریابی دارد. به همین دلیل یکی از پیش��نهادهای جالب برای کارمندان 
بخش فروش فراهم سازی فرصت مشارکت در کار بازاریابی برندمان است. 
توجه داشته باشید که حضور فروشنده مورد نظر در فرآیند بازاریابی برند 
باید جزو سابقه وی درج شود. این کار فقط از طریق درج نام وی در بخش 

تولیدکنندگان کمپین امکان پذیر خواهد بود. 
همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردم، تقویت انگیزه کارمندان الزاما 
نیازمند صرف هزینه های س��نگین نیس��ت. با یک برنام��ه دقیق و ایجاد 
رابط��ه ای نزدیک و در عین حال پایدار ب��ا کارمندان بخش فروش امکان 
تقویت مداوم انگیزه شان وجود خواهد داشت. توجه داشته باشید که برخی 
از نمونه های مورد اشاره در مقاله حاضر )مانند صرف ناهار فروشندگان برتر 
با مدیرعامل شرکت( بسیار باارزش هستند. البته این به معنای ارزش مادی 
چنین مالقات هایی نیست. برعکس، این دیدارها به قدری مهم هستند که 

امکان ارزش گذاری مادی روی آنها فراهم نیست. 
hubspot :منبع

خدمات دیجیتال مارکتینگ در ایران
تا چند سال پیش خدمات دیجیتال مارکتینگ در ایران فقط محدود 
به طراحی س��ایت می ش��د، اما با توس��عه روزافزون اینترنت پرسرعت، 
موبایل های هوشمند و اینترنت همراه حوزه  های متنوع تری در دیجیتال 
مارکتینگ مورد توجه واقع ش��دند و آژانس ه��ای بازاریابی نیز خدمات 
متنوع ت��ری را به خدمات دیجیتال خود افزودند. در ادامه این مطلب به 

خدمات رایج دیجیتال مارکتینگ در ایران اشاره خواهیم کرد.
طراحی سایت

س��ایت یک ش��رکت، اصلی ترین عنصر هویتی آن شرکت در فضای 
دیجیتال اس��ت و از این رو می توان گفت طراحی س��ایت ابتدایی ترین 

خدمتی است که آژانس های دیجیتال مارکتینگ آن را ارائه می دهند.
تبلیغات بنری

تا چند س��ال پیش اولین گزینه تمام شرکت برای تبلیغات در فضای 
آنالین تبلیغات، استفاده از تبلیغات بنری بود و البته االن هم این تبلیغات 
طرفداران بسیاری دارد. تبلیغات بنری یا به صورت پرداخت اجاره ثابت 
برای یک مدت مش��خص انجام می شد و یا به صورت CPC اما در حال 
حاضر تبلیغات بنری در نرم افزارهای موبایل نیز انجام می شود و به علت 
گرایش زیاد مردم به اس��تفاده از موبایل مورد اس��تقبال شرکت ها واقع 

شده است.
تبلیغات همسان

تبلیغات همسان به تبلیغاتی اش��اره دارد که با محتوای اصلی سایت 
نمایش دهن��ده آگهی تف��اوت ندارد و نوعی پیوس��تگی موضوعی نیز با 
محت��وای اصلی دارد، از این رو مخاطبین این نوع تبلیغات را آزاردهنده 
تلقی نمی کنند. تقریباً دو س��ال اس��ت که تبلیغات همسان به خدمات 

دیجیتال مارکتینگ در ایران افزوده شده است.
بازاریابی شبکه های اجتماعی

با فراگیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی، شرکت های ایرانی نیز 
به فعالیت در این ش��بکه ها روی آوردند. با توجه به محدودیت هایی که 
برای شبکه های اجتماعی مختلف وجود دارد، شبکه اجتماعی اینستاگرام 
با بیش از 25 میلیون کاربر ایرانی پرطرفدارترین ش��بکه اجتماعی برای 
فعالیت های بازاریابی است. تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی یکی از 
رایج ترین خدمات دیجیتال مارکتینگ در ایران است. شرکت ها معموالً 
تولید محتوای ش��بکه های اجتماعی خود را برون س��پاری و از خدمات 
آژانس های بازاریابی استفاده می کنند. شبکه اجتماعی لینکدین نیز در 
میان بعضی کسب وکارها خصوصاً کسب وکارهای B2B طرفدارانی دارد.

تبلیغات در برنامه های موبایل
با توجه به اینکه اکثریت نس��ل جوان از تلفن های هوش��مند استفاده 
می کنند، بازار تبلیغات در برنامه های موبایل بسیار پررونق است. تبلیغات 
موبایل شامل تبلیغات بنری و ویدئویی و همچنین پیام هایی به صورت 

پوش نوتیفیکیشن می شوند.
بهینه سازی موتور جست وجو

با فعالیت حضور شرکت های بیشتر در فضای مجازی و افزایش تعداد 
س��ایت ها، رقابت میان آنها برای نمایش در صفحه نتایج جست وجو نیز 
باال گرفته است. خدمات سئو یا بهینه سازی موتور جست وجو از خدمات 
بسیار داغ حوزه دیجیتال مارکتینگ در ایران هستند. شرکت ها به کمک 
این خدمات محتوا و طراحی سایت خود را برای نمایش در نتایج موتور 
جست وجو بهینه سازی می کنند تا در جایگاه باالتری نمایش داده شوند و 

در نتیجه ترافیک بیشتری جذب کنند.
تبلیغات در گوگل

تا س��ه س��ال پیش تمام لینک های تبلیغاتی گوگل در ایران به دلیل 
محدودیتی که از سوی گوگل ایجاد شده بود در ایران غیرقابل دسترسی 
بودند. اما با فراهم ش��دن امکان تبلیغات در گوگل، اس��تفاده از آن رشد 
بسیاری داشت. این نوع از تبلیغات که باعث نمایش لینک سایت شرکت 
در جایگاه های باالی گوگل می ش��ود از نظر زمانی نسبت به سئو بسیار 
مناسب است، اما هزینه های آن باعث شده تا خیلی از شرکت ها تمایلی 
به استفاده از آن نداشته باشند. در این نوع تبلیغات، تبلیغات شرکت با 
جس��ت وجوی کلمات کلیدی که توسط خود شرکت مشخص شده در 

موتور جست وجو نمایش داده می شوند. 
تبلیغات در شبکه های اجتماعی

ش��رکت هایی که در شبکه های اجتماعی حضور فعال دارند برای بهتر 
دیده ش��دن محتوای خود از تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی استفاده 
می کنن��د. با توجه به عدم امکان اس��تفاده از ه��دف گذاری جغرافیایی 
تبلیغات اینستاگرام در ایران، تبلیغات در اینستاگرام به این صورت انجام 
می ش��ود که صفحات پرطرفدار در پست یا اس��توری خود پیج شرکت 
را تبلیغ می کنند. بخش دیگر تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی مربوط 
به تبلیغات در تلگرام می ش��ود. تبلیغات در تلگرام نیز توسط کانال های 

پرطرفدار انجام می شود.
اینفلوئنسر مارکتینگ

به علت اینکه تأثیرگذاری افراد در شبکه های اجتماعی بیشتر از خود 
برندها است، خیلی از شرکت ها برای رساندن پیام بازاریابی خود به گوش 
مخاطبین از اینفلوئنسر مارکتینگ استفاده می کنند. تنها شبکه اجتماعی 
به معنای واقعی که دسترسی به آن در ایران محدود نیست، اینستاگرام 
است و از این رو شرکت های ارائه دهنده خدمات دیجیتال مارکتینگ در 
ایران بیشتر تمرکز خود را روی اینفلوئنسرها در اینستاگرام گذاشته اند. 

البته کمپین های اینفلوئنسر در تعداد کمتر در توئیتر نیز اجرا می شوند.
بازاریابی محتوا

این دسته از خدمات دیجیتال مارکتینگ در ایران شامل تولید محتوا 
برای شبکه های اجتماعی )شامل عکس، ویدئو و متن( و همچنین تولید 
محتوای بالگ و یا انواع کتاب های الکترونیکی و مواردی از این دس��ت 
برای شرکت ها می ش��ود. امروزه شرکت ها به علت حضور در شبکه های 
اجتماعی و برای گسترش ارتباطات خود با کاربران بیش از پیش به تولید 

محتوا در شبکه های اجتماعی و بالگ اهمیت می دهند.
ویدئو مارکتینگ

ویدئو مارکتینگ به بخشی از اقدامات بازاریابی دیجیتال گفته می شود 
که با تولید و نشر محتوای ویدئویی پیام بازاریابی را به مخاطبین منتقل 
می کند. امروزه با گسترش شبکه های اجتماعی ویدئومحور اهمیت این 

بخش نسبت به گذشته دوچندان شده است.
رپورتاژ آگهی

یکی از راه های ارتقای سئوی سایت استفاده از بک لینک هاست. بک لینک، 
لینکی اس��ت که از یک سایت دیگر به سایت شما متصل می شود. یکی از 
راه های ایجاد بک لینک استفاده از رپورتاژ آگهی است. رپورتاژ آگهی معموالً 
در س��ایت های خب��ری معتبر و درباره خدمات، محص��والت و یا رویدادها 
منتش��ر می ش��ود. این روش از مؤثرترین خدمات دیجیتال مارکتینگ در 
ایران برای ایجاد بک لینک است.                            ایمیل مارکتینگ

ایستگاهبازاریابی افزایش فروش بدون نیاز به هرگونه هزینه اضافی

5 راهکار هوشمندانه برای تقویت فروش برندمان
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استارتاپ ها چطور از پیشنهادات مشاوران 
کاربلد استفاده می کنند؟

خیل��ی از افرادی که س��ابقه کاری باالی��ی دارند، مهارت های 
خ��ود را به عنوان مش��اور در اختیار اس��تارتاپ ها قرار می دهند، 
اما تنها ش��رکت های بزرگ از خدمات مشاوران بهره می برند. به 
ندرت پیش می آید کس��ب و کارهای کوچک و اس��تارتاپ ها به 
دنبال مشاوره گرفتن از افراد حرفه ای باشند. اکنون قصد داریم 

روش هایی برای ارائه مشاوره به استارتاپ ها بیان کنیم. 
مش��اور، فرد کاربلدی اس��ت که می تواند گ��زارش تهیه کند، 
ارائه  خوبی داش��ته باشد و اعضای هیات مدیره را به انجام کاری 
مج��اب کن��د. به دلیل اینکه اس��تارتاپ ها در ابت��دای کار خود 
کارمندان زیادی ندارند و هر روز مش��کالت جدیدی جلوی شان 
ظاهر می ش��ود؛ تمایل چندانی به اس��تفاده از خدمات مشاوران 

متخصص ندارند.
مارتین زویلینگ، مؤس��س و مدیرعامل ش��رکت مش��اوره به 
اس��تارتاپ ها و کسب و کارهای نوپاس��ت. او چند سال قبل در 
ش��رکت IBM کار می کرد و تجربیات ارزش��مندی به دس��ت 
آورده اس��ت، اکنون به عنوان مشاور در استارتاپ های سیلیکون 
ولی فعالی��ت دارد، اما بعد از مدتی دریافت آنها خیلی به دنبال 
مش��اور نیستند و حتی از کس��انی که مدت زیادی در کسب و 
کارهای بزرگ فعالیت داش��ته اند فاصله می گیرند. اس��تارتاپ ها 
به دنبال استخدام افرادی هس��تند که بتواند چالش های جدید 
کس��ب و کار را برای ش��ان حل کند. زویلین��گ تجربه  کافی در 
مدیریت، بازاریابی و س��رمایه گذاری دارد و در نظر دارد به جای 
مش��اوره دادن، خدمات چالش برانگیز بیشتری به کسب و کارها 
ارائه دهد. افراد زیادی هس��تند که می خواهند از دنیای کسب و 
کارهای بزرگ بیرون بیایند و روانه دنیای استارتاپ ها شوند. در 
ادامه مقاله، مواردی را معرفی می کنیم که به ملحق ش��دن شما 

به دنیای استارتاپ ها کمک می کند.
مشغول آزادکاری شوید

آزادکاری ی��ا فعالیت با قرارداد پیمان��ی نیازمند نقش اجرایی 
به جای نقش مش��اوره ای است. اس��تارتاپ ها و کسب و کارهای 
کوچک همیشه نیاز به مدیر اجرایی موقت دارند. فرد متخصصی 
که به دنبال شغل هایی با قرارداد طوالنی مدت نیست، اصطالحاً 

آزادکار نامیده می شود.
در هر کاری که مهارت دارید، خود را متخصص بنامید

اینکه خ��ود را به عنوان متخصص بازاریاب��ی، طراحی یا مدیر 
پروژه معرفی کنید برای فعالیت به عنوان مش��اور کافی نیس��ت. 
متخصصان کس��انی هستند که کارهای مفید انجام می دهند نه 
اینکه تنها به دیگران پیش��نهاد بدهند. پس فعالیت بیشتری در 
ش��بکه های اجتماعی داشته باش��ید تا به عنوان فردی فعال در 

حوزه کاری خود شناخته شوید.
برای ارائه گزارش از اعداد و ارقام استفاده کنید

قراردادها و توافقات آن در مدت زمان مشخص نوشته می شوند. 
پس همیش��ه کاری که می توانید در مدت زمان مش��خص انجام 
دهید را در نظر بگیرید؛ مثاًل فردی که به  عنوان بازاریاب فعالیت 
دارد، بای��د بگوی��د در پروژه های قبلی چه تعداد مش��تری را از 
طریق تبلیغات وارد سایت کرده و چند نفر از بازدیدکنندگان از 
سایت خرید کرده اند. ارائه  پیشنهاد برای بهبود فرآیند کار کافی 

نیست و باید همراه با اعداد و ارقام باشد.
فعالیت خود را به بخشی از شرکت محدود نکنید

رهبری کردن در یک ش��رکت تنها به شغل های مهم محدود 
نیس��ت بلکه تمام مراحل را در بر می گیرد. آزادکارها می توانند 
می��زان حقوق درخواس��تی خود را براس��اس خدمات��ی در نظر 

بگیرند که برای هر بخش از شرکت انجام می دهند.
کسب و کارها را به عنوان مشتری در نظر بگیرید

معموالً فرد مش��اور به عنوان ی��ک متخصص همه کاره معرفی 
می ش��ود، اما وقتی که کسب و کار به عنوان مشتری لحاظ شود، 
نظرش اهمیت بیش��تری خواهد داش��ت. چنی��ن رابطه ای تمام 
جنبه های موردنیاز چون اعالم رضایت، تایید کردن و پیش��نهاد 

دادن مشاور به دیگر کسب و کارها را شامل می شود.
از تمام مدل های ارتباطی استفاده کنید

خیلی از مشاوران تنها از یک روش ارتباطی استفاده می کنند 
و برنام��ه زمانی مرتبی ب��رای صحبت با مش��تریان خود دارند. 
ش��اید این روش در گذش��ته جواب می داد، ام��ا امروزه راه های 
بیش��تری برای برقراری ارتباط وجود دارد. ایمیل، پیامک، تلفن 
و شبکه های اجتماعی از جمله راه های ارتباطی هستند که مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند. پس خود را به یک روش محدود نکنید 

و از روشی استفاده کنید که مشتریان دوست دارند.
از مدل های جدید کسب و کار استفاده کنید

اگر مش��تری می خواهد فرآیندها را به طور غیررس��می انجام 
ده��د، بای��د خود را با ش��رایط وفق دهید؛ در غی��ر این صورت 
همانند فردی جدا از فرهنگ سازمانی استارتاپ به نظر خواهید 
رس��ید. اگر کارمندان اس��تارتاپ در ش��هر یا کش��ورهای دیگر 
هس��تند، باید براس��اس روش کاری آنها عمل کنید نه اینکه از 

آنها بخواهید استراتژی شان را به خاطر شما تغییر دهند.
به جای پیشنهاد دادن، نتیجه ارائه بدهید

تنها ارائه  پاورپوینت به عنوان نتیجه  یک کار شناخته نمی شود. 
اگر مشتری به خدمات و پشتیبانی نیاز دارد، باید کاری تحویل 
دهید که ش��امل خدمات سفارشی سازی شده، پیاده سازی شده و 
آموزش آنها باشد. پس تنها ارائه پیشنهادات ساده هیچ فایده ای 
نخواهد داش��ت. یادتان باشد هر فرد آزادکار به تنهایی یک برند 
است و نمی تواند از اعتبار نام شرکت استفاده کند. راه اندازی یک 
وب سایت حرفه ای، فعالیت در شبکه های اجتماعی و شرکت در 
کنفرانس ها راهی جدید برای تبلیغات و ایجاد ارتباط با دیگران 

است و خودتان باید به دنبال تبلیغ کردن خودتان باشید.
امروزه تعداد اس��تارتاپ ها و کس��ب و کاره��ای کوچک رو به 
فزون��ی اس��ت و فرصت زیادی ب��رای ارائه  خدمات مش��اوره به 
ش��رکت های بزرگ وج��ود دارد، اما یادتان نرود اس��تارتاپ ها و 
کس��ب و کارهای کوچک به دنبال استخدام افرادی هستند که 
بخش��ی از کار را به عهده بگیرند، نه اینکه فقط چند پیش��نهاد 
س��اده و مفید ارائ��ه دهند. کار کردن در کس��ب و کارهای نوپا 

تجربیات جالب و ارزشمندی به دنبال دارد.
inc/ucan :منبع

رهبری
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در س��ال 2018 دنیای اقتصاد و کسب و کار دچار تحوالت بسیاری شد. 
در رابطه با دلیل این امر نیز نظرات مختلفی وجود دارد که بیشتر آنها به 
تنش های تجاری آمریکا و چین برمی گردد. همین امر نیز باعث شده است 
تا سالی سخت برای کارآفرینان رقم بخورد. با این حال برخی از کارآفرینان 
به خوبی توانس��تند تا با ش��رایط جدید خود را وفق داده و از تهدید پیش 
روی خود، یک فرصت طالیی را به وجود آورند. در سوی دیگر نیز افرادی 
نظیر مارک زاکربرگ، س��الی کابوس وار را س��پری کردند. در همین راستا 
و در ادامه به بررس��ی برنده ها و بازنده های دنیای کارآفرینی س��ال 2018 

خواهیم پرداخت. 
برنده ها

1-جف بزوس
دارایی: 126/2 میلیارد دالر

میزان افزایش: 27/9 میلیارد دالر
جف بزوس، موس��س ابر شرکت آمازون است که در بزرگترین فروشگاه 
آنالین جهان محسوب می شود. امس��ال برای این شرکت فوق العاده تمام 
شد و سهام آن به باالترین حد تاریخ خود رسید. همچنین در کشورهایی 
نظی��ر هن��د و ترکیه نیز نمایندگی های خود را اح��داث کرد که این خود 
موفقیت بزرگی به حس��ب می آید. اگرچه این ش��رکت در ماه های پایانی 
سال با مشکالتی در زمینه فروش مواجه بود، با این حال در کل روند رشد 
20درصدی، بیانگر موفقیت کلی جف بزوس و تیم وی است. همین امر نیز 

باعث شده است تا در صدر فهرست امسال قرار گیرد. 
2-تاداشی یانای

دارایی:27/1 میلیارد دالر
میزان افزایش: 7 میلیارد دالر

تاداش��ی یان��ای، کارآفرین ژاپنی و موس��س برند unique اس��ت که 
در زمین��ه ف��روش لباس فعالی��ت دارد. در حال حاضر نی��ز وی به عنوان 
ثروتمندترین فرد کش��ور خود محسوب می ش��ود. جالب است بدانید که 
روند صعوی ش��رکت وی تنها در امسال شروع نشده و در سال 2017 نیز 
سهام آن یک سوم افزایش را تجربه کرده است. توجه به بازار خارجی نیز 
باعث ش��ده اس��ت تا میزان فروش جهانی آن از مقدار داخلی افزایش یابد 
که خود موفقیتی بزرگ محس��وب شده و سود فراوانی را برای شرکت به 

همراه داشته است. 
3-واگیت الکپروف

دارایی: 19/5 میلیارد دالر
میزان افزایش: 4/6 میلیارد دالر

وی یک تاجر، کارآفرین روس/آذربایجانی است که بنیان گذار و مدیرعامل 
شرکت نفتی لوک اویل محسوب می شود. وی در حال حاضر جزو 10 فرد 
ثروتمند کش��ور روسیه محسوب شده و در فهرس��ت ثروتمندترین افراد 
جه��ان نیز در رده 50 ق��رار دارد. علت اصلی موفقیت این ش��رکت را در 
س��ال 2018 بای��د در افزایش ناگهانی قیمت نف��ت و گاز و کاهش ارزش 
پول روس��یه جس��ت وجو کرد که افزایش 29درصدی سهام را برای آن به 

همراه داشت. 
4-روپرت مرداک

دارایی: 19/3 میلیارد دالر
میزان افزایش: 4/6 میلیارد دالر

از وی ب��ه عنوان س��لطان رس��انه ای جهان ن��ام برده می ش��ود. اگرچه 
روزنامه های تحت کنترل وی نظیر وال استریت ژورنال و نیویورک پست با 
کاهش ارزش س��هام نسبتا قابل توجهی مواجه شدند، با این حال کمپانی 
فیلم س��ازی وی)21st century fox( در گامی رو به جلو با برند دیزنی 
ادغام ش��د که افزایش 42درصدی بازار سهام را برای آن به همراه داشت. 

به همین خاطر نیز سود قابل توجهی متوجه روپرت مرداک شده است. 
5-لئونید میخلسون

دارایی: 21/4 میلیارد دالر
میزان افزایش: 4 میلیارد دالر

وی ثروتمندترین فرد کش��ور روسیه محس��وب می شود. در حال حاضر 
نیز مدیریت شرکت نفت و گاز نوواتک را برعهده دارد. این شرکت دومین 
تولیدکننده گاز پس از ابر برند گازپروم اس��ت.  درس��ت به مانند شرکت 
ل��وک اویل، ای��ن برند نیز با توجه به افزایش قیم��ت جهانی نفت و گاز و 
همچنین باال بردن میزان فروش خود در مقایسه با سال گذشته، موفق شد 

تا سودآوری فوق العاده ای را تجربه کند. 
6-گنادی تیموشنکو

دارایی:18/9 میلیارد دالر
میزان افزایش: 3/8 میلیارد دالر

وی از جمله بزرگترین س��هامدارانی اس��ت ک��ه در زمینه های مختلف 
تجاری فعالیت دارد. برای مثال وی 23درصد از س��هام ش��رکت نوواتک و 
همچنین 17درصد شرکت پتروشیمی سیبور را در اختیار دارد که از جمله 
بزرگ ترین سهام های وی محسوب می شوند. با توجه به افزایش قیمت نفت 
و گاز در سال 2018، ارزش سهام گنادی تیموشنکو نیز افزایشی چشمگیر 
را تجرب��ه کرد. وی همچنین به عل��ت روابط نزدیکی که به پوتین، رئیس 

جمهور کشور روسیه دارد، از بسیاری از امتیازات ویژه برخوردار است. 
7-استیو بالمر

دارایی:40/7 میلیارد دالر
میزان افزایش:3/4 میلیارد دالر

وی تا س��ال 2014 مدیرعامل شرکت مایکروسافت بوده و جزو معدود 
مدیران عاملی محس��وب می ش��ود که بدون اینکه شرکت خود را تاسیس 
کرده و رابطه خویشاوندی با موسس شرکت داشته باشد، موفق شده است 
تا به ثروت قابل توجهی دس��ت پیدا کند. وی در شرکت مایکروسافت در 
بخش های متع��ددی کار کرده و پس از کنار رفتن بیل گیتس در س��ال 
2000 به این س��مت برگزیده ش��د. اگرچه وی بیشتر س��هام خود را در 
مایکروس��افت و توییتر به فروش رس��انده اس��ت، با این حال حضور وی 
به عنوان س��هامدار در این دو برند و س��رمایه گذاری در تیم های مختلف 
بسکتبال، باعث شده است تا با رشد آنها در سال 2018، استیو بالمر نیز به 

سود قابل توجهی دست پیدا کند. 
8-موکش آمبانی

دارایی: 44/4 میلیارد دالر
میزان افزایش: 3 میلیارد دالر

وی به عنوان ثروتمندترین فرد آس��یا معرفی می ش��ود که مدیرعاملی 
شرکت ریالینس)بزرگترین شرکت خصوصی در هند( را برعهده دارد. این 
ش��رکت در زمینه های مختلف صنعتی و تجاری فعالی��ت دارد و در حال 
حاض��ر تمرکز اصلی آن معط��وف به حوزه نفت و گاز اس��ت. با این حال 
فعالیت های وی تنها محدود به این ش��رکت نش��ده و در سال 201۶ نیز 
شرکت مخابراتی خود را با نام جیو تاسیس کرد که در مدت تنها دو سال 
به بزرگترین شرکت هند در این عرصه تبدیل شد. همه این موارد از جمله 

دالیل سودآوری فوق العاده وی در سال 2018 محسوب می شوند. 
9-بیل گیتس

دارایی:93/9 میلیارد دالر
میزان افزایش:2/9 میلیارد دالر

بدون ش��ک بیل گیتس شناخته ش��ده ترین نام در عرص��ه کارآفرینی 
محسوب می شود. وی در سال 1975 شرکت مایکروسافت را تاسیس کرد. 
همچنین وی رکورددار قرار گرفتن در جایگاه نخس��ت ثروتمندترین فرد 
جهان را در اختیار دارد. اگرچه در س��ال جاری این عنوان به جف بزوس 
رس��ید، با این حال وی پس از س��ال ها کناره گیری از س��مت و همچنین 
فروش بخش اعظمی از س��هام خود در ش��رکت، همچنان با س��ود قابل 

توجهی مواجه است. 
10-ایالن ماسک 

دارایی:22/5 میلیارد دالر
میزان افزایش: 2/8 میلیارد دالر

وی موس��س ابر شرکت های تسال، پی پال و اسپیس ایکس است که در 
س��ال جاری با افزایش چش��مگیر میزان ف��روش خودرو های برقی خود و 
همچنین افزایش چش��مگیر سهام ش��رکت فضایی اسپیس ایکس مواجه 
شد. همین امر نیز خود دلیل کافی برای برنده دانستن وی در سال 2018 

است. 
بازنده ها

1-مارک زاکربرگ
دارایی:52/5 میلیارد دالر

میزان کاهش: 18/7 میلیارد دالر
هیچ س��الی بدتر از س��ال 2018 برای موس��س فیس بوک نبوده است. 
درواقع آمارهای فیس بوک در امسال کامال ناامیدکننده بوده و ارزش سهام 
آن 19درصد کاهش یافته اس��ت که خود ض��رر 15/4 میلیاردی را برای 
مارک زاکربرگ به همراه داش��ته اس��ت. همچنین بازخواس��ت شدن وی 
توسط کنگره آمریکا به علت اتهام اطالعات کاربران نیز از از دیگر عواملی 

است که به کاهش دارایی وی منجر شده است. 
2-آمانسیو اورتگا 

دارایی: 59/6 میلیارد دالر
میزان کاهش: 16/2 میلیارد دالر

از وی به عنوان س��لطان پوش��اک نام برده می ش��ود ک��ه چندین برند 
مطرح جهان نظیر زارا و دولچه گابانا را در اختیار دارد. دیگر ش��رکت وی 
ایندیتکس نام دارد که به عنوان بزرگترین شرکت در صنعت مد شناخته 
می شود. همین امر نیز باعث  شده است تا وی به عنوان ثروتمندترین فرد 

کشور اسپانیا شناخته شود. با این حال به علت مشکالتی که این برند در 
زمینه فروش محصوالت با آن مواجه ش��ده است، ضرری سنگین متوجه 

آمانسیو اورتگا در سال 2018 شد. 
3-جورج شافلر

دارایی:12/4 میلیارد دالر
میزان کاهش: 14 میلیارد دالر

وی به عنوان ثروتمندترین فرد کشور آلمان معرفی می شود که در حال 
حاضر رئیس هیات مدیره برند گروه ش��افلر اس��ت. با توجه به این امر که 
ش��رکت وی یک هلدینگ محسوب می ش��ود و در زمینه لوازم خودرو نیز 
فعالی��ت دارد، کاهش می��زان فروش خودرو در اروپا و کش��ور چین خود 

ضرری جدی را متوجه این شرکت کرده است. 
4-ما هوانتگ 

دارایی: 35/1 میلیارد دالر
میزان کاهش:10/1 میلیارد دالر

وی موسس شرکت چینی تنس��ت محسوب می شود که در زمینه های 
متعددی نظیر رسانه، تجارت الکترونیک، شبکه های اجتماعی و... فعالیت 
دارد. عل��ت اصلی افت این ش��رکت را باید در عدم صدور مجوز س��اخت 

بازی های رایانه ای دانست که منجر به کاهش 25درصدی سهام آن شد. 
5-کارلوس اسلیم

دارایی:56/8 میلیارد دالر
میزان کاهش: 9/3 میلیارد دالر

وی در زمینه صنایع ارتباطی در مکزیک و آمریکای التین فعالیت دارد 
و چندین ش��رکت را در این حوزه تاس��یس کرده است. با افزایش قیمت 
دالر، ارزش پول کشورهای آمریکای التین با کاهشی چشمگیر مواجه شد 
که در این بین ش��رکت های مخابراتی کارلوس اسلیم نیز ضرری جدی را 

متحمل شدند. 
6-خورخه پائولو لمان 
دارایی: 20 میلیارد دالر

میزان کاهش: 9/2 میلیارد دالر
وی عن��وان ثروتمندتری��ن ف��رد برزی��ل را یدک می کش��د و مالکیت 
دو برن��د انهای��رز ب��وش اینبیف)تولیدکنن��ده نوش��یدنی( و لوج��اس 
آمریکاناس)خرده فروش��ی( را در اختیار دارد. وی همچنین اقدام به خرید 
سهام چندین شرکت نیز کرده است که در سال 2018 شرکت مواد غذایی 
کرفت هینتز، با سقوطی چشمگیر مواجه شد و ارزش سهام آن 33درصد 

کاهش یافت. 
7- کاروئن سیریوادهاناباکدای

دارایی:12/8 میلیارد دالر
میزان کاهش: 7/24 میلیارد دالر

 Fraser and ثروتمندتری��ن فرد کش��ور تایلند مالک برند نوش��یدنی
Neave اس��ت ک��ه در س��ال 2018 به عل��ت کاهش تقاض��ا، با کاهش 

39درصدی ارزش سهام مواجه شد.
8-پولینا چو

دارایی:2 میلیارد دالر
میزان کاهش:7/2 میلیارد دالر

وی نخستین کارآفرین زن لیست محسوب می شود که شرکت او به نام 
کینگستون در زمینه خدمات مالی فعالیت دارد. در سال 2018 این شرکت 
با کاهش چشمگیر درآمد مواجه شد که به کاهش بیش از نیمی از ارزش 

سهام آن منجر شد. 
9-وانگ وی

دارایی: 13 میلیارد دالر
میزان کاهش:6/7 میلیارد دالر

وی موسس برند SF Express است که در زمینه تجارت الکترونیک در 
کش��ور چین فعالیت دارد. با این حال در سال 2018 با توجه به مشکالت 
متعددی که متوجه این شرکت شده است، کاهش 30درصدی ارزش سهام 
را تجربه کرده اس��ت. ب��ه همین خاطر نیز وانگ وی که س��هامدار اصلی 

شرکت نیز محسوب می شود، متحمل ضرری هنگفت شده است. 
10-ژو کانفی

دارایی: 3/5 میلیارد دالر
میزان کاهش: 6/3 میلیارد دالر

وی دیگر کارآفرین زن موجود در لیست است که موسس شرکت چینی 
لنز تکنولوژی است. با توجه به این امر که محصوالت تولیدی این شرکت 
توس��ط ابر برندهایی نظیر اپل، سامس��ونگ، تس��ال و مایکروسافت مورد 
استفاده قرار می گیرد، کاربرد آن کامال جهانی است. با توجه به درگیری دو 
کشور چین و آمریکا در سال 2018 این برند نیز متحمل ضررهایی شد و 

سهام آن با افت ۶4درصدی مواجه شد. 
forbes :منبع
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سرمایه  انس��انی خالق و نوآور از اساسی ترین زیرساخت های اقتصاد 
دانش  بنی��ان و کارآفرین اس��ت که به عنوان بزرگتری��ن و باارزش ترین 
دارای��ی  کش��ور، باید م��ورد توجه قرار گی��رد. در این می��ان توجه به 
اس��تارتاپ های نوپ��ا و بهره گیری از تجارت دیگ��ر جوامع در چارچوب 
منافع ملی می تواند موجبات رشد و تعالی اقتصاد در بهره گیری از این 

قابلیت ها را فراهم آورد.
ب��ه گزارش گروه اطالع رس��انی ایرنا، اس��تارتاپ ها نقش بی بدیلی در 
رش��د و توس��عه جوامع در دنیای کنونی ایفا می کنند. خلق اندیش��ه، 
کارآفرینی، رش��د صنعت گردش��گری، کس��ب وکارهای متنوع جدید، 
فناوری ه��ای نوآورانه و ظهور اقتصاد جدید مبتنی بر آن، نقطه عطفی 
در عرصه اقتصاد به ش��مار می رود که پنجره جدیدی برای کش��ورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه باز کرده است تا اینگونه بتوانند بهره  مندی 

بیشتری از توسعه در حوزه اقتصاد دانش  بنیان به دست بیاورد.
با نگاهی به روند رو به رش��د سرمایه گذاری جهانی روی استارتاپ ها 
در دو دهه اخیر می توان گفت یکی از مهم ترین ارکان موثر بر زیس��ت 
بوم این مقوله، س��رمایه و وجود موسس��ات و نهادهای س��رمایه گذاری 
است که نقش روانی و عملیاتی مهمی در شکل گیری، رشد و موفقیت 

کسب و کارهای نوپا دارند.
از ای��ن رو، دولت باید با فراهم آوردن راهبردهای صحیح و مناس��ب 
ب��رای گذار س��ریع در همه زمینه ها، تس��هیالت الزم را ب��رای ارتقای 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها ایجاد کند تا به رشدی چشمگیر 

در مدت زمانی کوتاه برسد.
در همین راس��تا پژوهشگر گروه اطالع رسانی ایرنا، در ارتباط با رشد 
اس��تارتاپ ها و تاثی��ر آن بر حوزه های کس��ب و کار، س��رمایه گذاری و 
گردش��گری به گفت وگو با »مرتضی یادگاری« اس��تاد دانشگاه تهران، 
کارشناس حوزه It و استارتاپ پرداخت و این مهم را از زوایای مختلف 

بررسی کرد. 
 استفاده از توان استارتاپ ها در جهت بهبود فضای کسب وکار، 

افزایش سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های مکمل
مطلوبی��ت فضای کس��ب و کار از جمله ش��اخص  های تعیین  کننده 
وضعی��ت اقتصادی هر کش��وری به ش��مار می رود ک��ه هرچه این فضا 
ش��فاف تر و رقابتی تری باش��د، س��ریع تر به طرف رونق اقتصادی پیش 
خواهد رفت. بر پایه گزارش رس��می بان��ک جهانی در 2018 میالدی، 

ایران در رتبه 124 از میان 190 کش��ور قرار گرفته است که این رتبه 
در منطقه خاورمیانه نس��بت به دیگر کشورهای عربی وضعیت مطلوبی 
نیست. اینک ایران برای دستیابی به رفاه، کارآفرینی، نوآوری و اشتغال 
باید مقررات مربوط به کس��ب و کارها را اصالح کند. در همین راس��تا 
توجه به اس��تارتاپ ها که نماد موفقی از کسب و کارهای نوین هستند 
گام بزرگی در راس��تای ش��کوفایی اقتصادی به ش��مار م��ی رود که با 

مدیریت صحیح به خودکفایی هایی منتج می شود.
ب��ر پای��ه اطالعات منتش��ره رس��می از ط��رف وزارت ارتباطات، هر 
اس��تارتاپ به طور میانگین توانس��ته اس��ت هفت تن نیروی متخصص 
را مش��غول به کار کند. این در حالی است که در سال  های اخیر تعداد 
زیادی اس��تارتاپ تخصصی فعالیت خود را آغ��از کرده اند و در صورت 
ادام��ه فعالیت می توانند همچنان نقش بس��زایی در افزایش اش��تغال 
ایفا کنند. عدم قطعیت در ش��کل گیری اس��تارتاپ ها به مانند شمشیر 
دولبه ای است که می تواند تهدید باشد اما هنر صاحبان آن می تواند این 
تهدید را به یک فرصت بزرگ تبدیل کند. گواه این ادعا استارتاپ هایی 
چون گوگل، مایکروس��افت و اپل هس��تند که این دغدغه را به مزیتی 

بزرگ تبدیل کرده اند.
 اقدام های ضروری برای بهبود اکوسیستم استارتاپی در ایران 

ترغی��ب ش��رکت ها و س��ازمان ها ب��رای اضاف��ه ش��دن ب��ه جم��ع 
ش��تاب دهنده ها، تعدیل برخی قوانین دست و پاگیر در حوزه راه اندازی 
اس��تارتاپ ها، کاهش زم��ان و هزینه های مرتبط با راه ان��دازی و ادامه 
فعالیت اس��تارتاپ ها، تدوین نقشه راه جامع و متناسب به وسیله دولت 
در ارتباط با س��رمایه گذاری، تنظیم یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت 
روش��ن با تکی��ه بر افزایش اش��تغال، ایجاد امکان دسترس��ی کامل به 
وضعی��ت بازارهای مالی، پولی و س��رمایه، ایجاد واحدهای حمایتی در 
دانشگاه ها و بس��ته های حمایتی برای دانشجویان کارآفرین، راه اندازی 
س��ازوکار بهره برداری از ایده های جوانان خالق از جمله دانش آموزان، 
حمایت بدون قید و ش��رط از اس��تارتاپ ها و بنگاه های کس��ب و کار و 
هدای��ت نظام مند بخ��ش خصوصی به طرف حمایت از اس��تارتاپ ها از 
جمله اقدام  های ضروری برای بهبود اکوسیس��تم اس��تارتاپی در ایران 

به شمار می روند. 
در بحث راه اندازی اس��تارتاپ از نظر اقتصادی بهترین گزینه، حضور 
یک س��رمایه گذار بزرگ اس��ت که در این صورت خی��ال کارآفرین از 

تأمین منابع مالی آس��وده خواهد بود، اما تجربه نش��ان داده اس��ت که 
بیش��تر اس��تارتاپ هایی که با س��رمایه  گذاری شخصی ش��روع به کار 
کرده ان��د، زودت��ر به موفقیت می رس��ند. تا وقتی که هن��وز ایده اصلی 
خام اس��ت و وضعیت کس��ب و کار به س��طح مناس��بی نرسیده باشد، 
س��رمایه گذار انگیزه باالیی در س��رمایه  گذاری ن��دارد و به همین دلیل 
به انتظار پیداش��دن س��رمایه گذار نباید دست روی دست گذاشت زیرا 
به احتمال زیاد به از دس��ت دادن زمان منجر خواهد ش��د. طبق آنچه 
گفته ش��د و برخالف تصور غالب، می ت��وان بزر گ ترین عامل موفقیت 

استارتاپ ها را خالقیت درونی و نوآوری دانست.
 نقش استارتاپ ها بر رشد و ارتقای صنعت گردشگری 

بر پایه گزارش سازمان جهانی گردشگری، ایران رتبه دهم جاذبه های 
باس��تانی و تاریخی و رتبه پنجم جاذبه  ه��ای طبیعی را در جهان دارد 
و مهم ت��ر اینکه یکی از امن ترین کش��ورهای منطق��ه و جهان از لحاظ 
امنیت برای گردش��گران خارجی محسوب می ش��ود. متاسفانه بر پایه 
آمارهای رس��می، س��هم ایران از درآمدهای جهانی صنعت گردشگری 
کمتر از یک درصد است. در اینجا باید بحث اهمیت حضور استارتاپ ها 
در حوزه گردش��گری به طور جدی مطرح می ش��ود زی��را همانطور که 
فعالیت اس��تارتاپ ها نقش بزرگی در رونق اقتصادی دارد، طبق آمار به 
ازای ورود هر گردش��گر، 9 فرصت ش��غلی ایجاد می ش��ود و این امر به 
طور مس��تقیم بر اقتصاد تاثیر بسزایی می گذارد. این همکاری مشترک 
صاحبان کس��ب و کار و ایده پردازان حوزه گردش��گری می  تواند تحول 
بزرگ��ی در صنعت گردش��گری کش��ور و رونق اقتص��ادی ایجاد کند. 
حوزه های کارآفرینی در گردشگری و فرصت های مناسب استارتاپی در 
ایران ش��امل هتلداری)رزرو اقامتگاه(، خدمات مسافرتی، بازاریابی های 
مرب��وط به صنعت گردش��گری )ف��روش اینترنتی(، اطالع رس��انی ها و 
تبلیغات مختلف در حوزه بازاریابی است. عالوه بر این موارد گردشگری 
س��المت و گردش��گری زیارت)مذهب��ی( در ایران از اهمی��ت ویژه ای 
برخوردار اس��ت و می تواند دلیل بزرگی برای آغاز فعالیت اس��تارتاپی 

در این حوزه باشد.
 اشتغال زایی در جهت توسعه کشور با استفاده از ظرفیت 

استارتا پ ها 
ظرفی��ت اش��تغال ش��رکت های دانش  بنی��ان نس��بت ب��ه تع��داد 
فارغ التحصیالن دانش��گاه  ها بس��یار پایین اس��ت، بنابراین در راستای 

ایجاد توس��عه در کشور باید به طرف اش��تغال زایی پیش رفت. یکی از 
عوامل بهبود وضعیت اش��تغال در ش��رایط کنونی، استفاده از ظرفیت 
همین ش��رکت های دانش بنیان، کارآفرین و در صدر آنها اهمیت دادن 
به راه اندازی و توس��عه اس��تارتاپ ها اس��ت. نگاه ویژه به استارتاپ ها با 
توجه به پویایی، انعطاف  پذیری باال و تطبیق با شرایط محیطی، تحولی 
عظی��م در اش��تغال زایی ایجاد خواهد کرد. عالوه بر این، این کس��ب و 
کارها ظرفیت مناس��بی برای روبه رو ش��دن با شرایط تحریم را نیز دارا 
هستند. عدم تمرکز فعالیت های تولیدی در شرکت های منتخب وابسته 
به دولت، مانع از تحریم آس��ان محصوالت و مواد اولیه  ش��رکت ها نیز 

می شود.
یکی از اساسی ترین زیرس��اخت های اقتصاد دانش  بنیان و کارآفرین، 
سرمایه  انس��انی خالق، نوآور و دانشی است که به عنوان بزرگ ترین و 
باارزش ترین سرمایه  کشور، باید مورد توجه قرار گیرد و بدین ترتیب با 
توانمند کردن، تشویق و زمینه  سازی فعالیت آنان در قالب شرکت های 
دانش بنیان، کش��ور توان رویارویی با هرگونه تهدید و تحریم اقتصادی 

را خواهد داشت.
 اساسی ترین چالش ها و مشکالت استارتاپ ها

فضای استارتاپی، فضایی در حال رشد است و طبیعی به نظر می رسد 
که این فضا با مشکالت و چالش هایی روبه رو باشد اما نکته حائز اهمیت 
تالش در حل این مشکالت در سریع ترین زمان ممکن است. بزرگترین 
چالشی که اس��تارتاپ های ایرانی با آن مواجه هس��تند، تامین مالی و 
س��رمایه گذاری است. همچنین عدم ش��ناخت و آگاهی سرمایه گذاران 
بخ��ش خصوصی نس��بت به فضای کس��ب و کاره��ای اینترنتی باعث 
عدم اطمینان و اعتماد س��رمایه گذاران در این زمینه می ش��ود. مشکل 
بعدی نبود وجود نهادهای پش��تیبان و کمبود ش��رکت هایی است که 
خدمات کس��ب و کاری و تجاری به استارتاپ ها ارائه می کنند. نداشتن 
تمای��ل اس��تارتاپ های موفق و ش��رکت های بزرگتر ب��رای همکاری و 
مش��ارکت با اس��تارتاپ های جدید و کوچک تر که با برقراری ارتباطات 
بیش��تر می توانند به رون��ق گرفتن فضای کس��ب و کار کمک کنند و 
نداش��تن دسترس��ی به زیرساخت های فنی مناس��ب، هزینه دسترسی 
به زیرس��اخت های فناوری اطالعات و ارتباطات، بی توجهی به فرهنگ 
کارآفرینی، نداشتن ریسک  پذیری و سیاست گذاری های دولت از دیگر 

چالش های موجود بر سر راه استارتاپ ها به شمار می روند. 

نقش انکارناپذیر استارتاپ ها در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کشور
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اخبار

غرب استان تهران -  غالمرضا جباری - محمودی شاه نشین 
نماینده مردم حوزه مشق در گردهمایی اقوام غرب استان تهران  که 
با حضور رئیس قوه مقننه، 15نفراز نمایندگان مجلس، استاندار تهران، 
ائمه جماعات، شهرداران، فرمانداران، روسای ادارات ، اعضای شوراهای 
ش��هر و روستا، بخش��داران، دهیاران و مردم از قومیت های مختلف 
درشهرقدس برگزارشد، اظهار داشت: سه شهرستان شهریار، مالرد و 
قدس دارای 1.5 میلیون نفر جمعیت، 10 شهر و 103 روستا است. 
برخی نقاط حوزه مشق در طول انقالب تاکنون جمعیت آن 20 برابر 
شده اس��ت. جمعیتی که به این شهرها آمدند به امید دسترسی به 
ش��غل، آموزش،  بهداشت و مسکن مناسب به این مناطق آمدند که 
تاامروز به دالیل گوناگون منطقه ای، اس��تانی و کشوری وهمچنین 
کم کاری برخی مدیران این مهم محقق نش��ده است. وی افزود؛ در 
شهرس��تان مالرد با 400 هزار جمعیت حتی یک تخت بیمارستانی 
وجودندارد .این شهرس��تان با ضعف زیرس��اخت روبرو است که باید 
هرچه سریعتر آنرا برطرف کرد. محمودی بابیان اینکه با دریافت ارزش 
های افزوده که توس��ط مجلس تصویب شده است ، علمیات ساخت 

سه بیمارس��تان در شهریار، مالرد و قدس سرعت بیشتری گرفته و 
پیشرفت خوبی داش��ته است.  نماینده مردم در حوزه مشق تصریح 
نمود؛ مناطق ما عموما خوابگاه تهران اس��ت و مردم بیشتر در تهران 
شاغل هستند که برای حضور در تهران و البرز می بایست روزانه به 
این مناطق تردد داش��ته باشند، پس نیاز مبرم به حمل و نقل ریلی 
می باشد تا هرچه بهتر به این اقشار خدمات دهی صورت گیرد.  وی 
همچنین گفت: ضریب برگشت مالیات شهرستان های استان تهران 

کم است و مانند شهر تهران نیست. الزم است ضریب بازگشت مالیاتی 
برای شهرستان های استان تهران جهت توسعه هر چه بیشتر، افزایش 
پیدا کند.  محمودی در بخش دیگری از صحبت های خود ابراز داشت 
: در مجلس برای  هر 250 هزار جمعیت، یک نماینده مجلس وجود 
دارد ولی برای جمعیت 1.5 میلیونی سه شهرستان حوزه مشق فقط 
یک نماینده وجود دارد که افزایش نماینده در این حوزه از مطالبات 

اصلی مردم است . 

تبریز - ماهان فالح- رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارس��تانی 
و مدیریت حوادث دانش��گاه علوم پزش��کی تبریز گفت: در 9 ماهه 
امس��ال 50 هزار و 55۶ ماموریت توس��ط اورژانس تبربز و 2۶ هزار 
و 727 ماموریت در شهرس��تانها انجام شد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، دکتر ف��رزاد رحمانی افزود: در 9 ماهه س��ال جاری 77 هزار 
و 283 ماموریت تصادفی و غیرتصادفی توسط کارشناسان اورژانس 
115 اس��تان انجام ش��د. وی ادامه داد: از این تعداد  ۶0 هزار و 541 
مورد ماموریت غیرتصادفی و 1۶ هزار و 742 ماموریت تصادفی بود. 
این مقام مس��وول افزود: 50 هزار و 55۶ ماموریت اورژانس اس��تان 
در 9 ماهه س��ال جاری در ش��هر تبریز و 2۶ هزار و 727 ماموریت 
در س��ایر شهرستان ها انجام شده اس��ت. دکتر فرزاد رحمانی اضافه 

کرد: از مجموع ماموریت های غیرتصادفی، 42 هزار و 739 مورد در 
تبریز و 17 هزار و 802 ماموریت در سایر شهرستان های آذربایجان 
شرقی انجام شد. وی ادامه داد: از مجموع ماموریت های غیرتصادفی 

30 ه��زار و 23۶ نفر به مراک��ز درمانی منتقل و 17 هزار و 235 نفر 
نیز در محل درمان شدند. رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و 
مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: 1۶ هزار و 42۶ نفر 
از مصدومان تصادفی به مراکز درمانی منتقل شدند و یک هزار و 494 
مصدوم نیز در محل درمان شدند. وی ادامه داد: کارشناسان این مرکز 
مرگ 24۶ نفر را در ماموریت های تصادفی و 2 هزار و 59 نفر را در 
ماموریت های غیرتصادفی در محل تایید کردند. دکترفرزاد رحمانی 
همچنین اعالم کرد: نیروهای اورژانس اس��تان طی این مدت 4 هزار 
و 3۶۶ مورد ماموریت قلبی، ۶45 مورد سکته مغزی، 2 هزار و 1۶0 
مورد مشکل تنفسی، 285 مورد سوختگی، 459 مورد نیز ماموریت 

مربوط به مسمومیت با مونوکسید کربن انجام دادند.

ایالم-هدی منصوری- معاون مهندسی و توسعه شرکت پاالیش 
گاز ایالم گفت:این ش��رکت در هش��تمین دوره جایزه ملی بهره وری ، 
موفق به کس��ب سطح پیشرو در استقرار نظام مدیریت بهره وری شد.  
مهندس"حامد علی ش��یری"افزود:در امتداد حرکت در مسیر تعالی و 
تحقق چش��م انداز  موردنظر در این راس��تا یعني " سازمان بهره ور در 
استقرار نظام مدیریت بهره وری در افق 1404" برنامه ریزي هاي الزم 
صورت گرفته و اقدامات متناسب در دست اجرا قرار گرفته است.   وی 
اظهار داش��ت:برگزاری دوره آموزش برای کمیته های بهره وری،تهیه 
و تدوین س��ند راهبردی به��ره وری، تعیین ش��ورای راهبری، کمیته 
اجرایی،دبیرخانه بهره وری و کارگروه هاي تخصصی از اقدامات مهم برای 

کسب این موفقیت بوده است.  وی بررسی و تدوین نظام نامه بهره وری 
و تهیه بروشور بهره وری در راستای فرهنگ سازی و آشنایی پرسنل با 
موضوع بهره وری را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و تصریح کرد: 

تدوین دس��تورالعمل های محاسبه شاخص هاي بهره وری و محاسبه 
شاخص های عمومی از جمله بهره وری کار، سرمایه ،انرژی، تولید و بهره 
وری کل از دیگر اقدامات مهم انجام شده برای کسب این موفقیت بوده 
است.  معاون مهندسی و توسعه شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه 
شرکت در هشتمین دوره جایزه ملی بهره وری و کسب سطح پیشرو در 
استقرار نظام مدیریت بهره وری از دیگر اقدامات بوده است،خاطرنشان 
کرد: ارزیابی وضعیت موجود بر اس��اس شاخص های اندازه گیری شده 
، صورت گرفته و عارضه یابی بر مبنای تجزیه و تحلیل انجام ش��ده و 
بالغ بر 50 پروژه های بهبود در ش��ش ح��وزه تولید،انرژي، نگهداری و 
تعمیرات،تامین و نگهداشت کاال، HSE و مدیریت تعریف شده است.  

اهواز- شبنم قجاوند- معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه 
ای خوزس��تان از پیاده سازی دو سیس��تم مدیریت استراتژیک و 
مدیریت یکپارچه در ش��رکت تا پایان سال جاری خبر داد. کیوان 
خورسند تدوین نقشه استراتژیک شرکت را مهم ترین هدف استقرار 
سیس��تم مدیریت استراتژیک در شرکت دانس��ت و اظهار داشت: 
هدف از استقرار سیس��تم مدیریت استراتژیک در شرکت بررسی 
وضعیت موجود، جمع آوری داده های عملکردی و بررسی شاخص 
های کلیدی مهم ترین چالش های شرکت و در نهایت تدوین نقشه 
اس��تراتژیک از طریق کارت امتیازهای مت��وازن برای کمی کردن 
اهداف ش��رکت است. کیوان خورسند بیان کرد: برای پیاده سازی 
این سیستم از مشاوری قوی در زمینه برنامه ریزی استراتژیک در 

حوزه برق استفاده شده و تا اواسط ماه جاری پروژه اتمام و جشن 
اس��تقرار آن در ش��رکت برگزار خواهد شد. وی تصریح کرد: انجام 

این پروژه به مدت یکس��ال پیش بینی ش��ده که مطابق با برنامه 
زمان بندی به اجرا درآمده است. معاون منابع انسانی شرکت برق 
منطقه ای خوزستان در خصوص استقرار سیستم مدیریت یکپارچه 
در شرکت، افزود: روان سازی انجام کارها )سیستمی شدن فعالیت 
ها( و بهبود وضعیت شرکت در رسیدن به اهداف، مزایای استقرار 
سیستم مدیریت یکپارچه است. خورسند ادامه داد: این سیستم با 
هدف بازنگری برنامه ها و نظام نامه، شاخص ها و تدوین فرایندها، 
روش ها و دستورالعمل اجرایی و سایر مستندات مورد نیاز سازمان، 
عملیاتی می شود. وی گفت: از ابتدای امسال کارهای اجرایی پروژه 
مدیریت یکپارچه در شرکت آغاز شده و تا پایان سال جاری جشن 

استقرار آن برگزار خواهد شد. 

اصفهان - قاسم اسد- جلسه بررسي سطح ایمني مترو اصفهان 
و مقایس��ه آن با سایر ش��هرها با حضور شهردار اصفهان، جمعي از 
مدیران ش��هري، مدیران نهادهاي استاني، اجرایي و عوامل امنیتي 
و انتظامي اس��تان برگزار ش��د. به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي 
ش��هرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزی در این جلسه با بیان اینکه 
متروي اصفهان حدود 18 سال قبل کار اجرایي خود را آغاز کرد و 
آرماني همگاني براي اصفهاني ها بود تا یک شهر زیر زمین ساخته 
شود، اظهار کرد: از همان زمان اگر بودجه ها به طور دقیق اختصاص 
داده می ش��د و توجه بیش��تري به این موضوع صورت مي گرفت 
امروز براي احداث هر کیلومتر تونل مترو به جاي 14 میلیارد تومان 
آن زم��ان الزم نبود مبلغي در ح��دود 200 تا 250 میلیارد تومان 
برای خط یک و برای خط دو بابت هر کیلومتر مبلغي بالغ بر 400 
میلیارد تومان هزینه ش��ود. وی با بیان اینکه این اعداد نش��ان مي 
دهد در صورتیکه اقدام به موقع انجام نشود، هزینه هاي هنگفتي به 
شهروندان تحمیل مي شود، تصریح کرد: در سال 94 بخشي از مترو 
کار خود را با حدود یک هزار مسافر آغاز کرد. قطار شهري در سال 

95  به تختي و در سال 9۶ به میدان آزادي البته بدون داشتن برخي 
ایستگاه ها رسید. شهردار اصفهان ادامه داد: از زمان روي کار آمدن 
مدیریت جدید در شهرداري 18 ماه زمان نیاز بود تا کار احداث خط 
یک مترو تکمیل شود. از همان روز مترو حدود 1۶ هزار نفر مسافر 
را در طول روز با 13 درصد کار باقي مانده تا تکمیل این خط جا به 
جا مي کرد. تکمیل این 13 درصد انرژي زیادي به دلیل نبود بودجه، 
عدم وجود امکانات، طلب ش��رکت هاي پیمانکار و ... نیاز داشت. از 
همین رو با همراهي همگان و همت مدیران قطار شهري تصمیم بر 

این شد به جاي یک شیفت کار سه شیفت کاري و به جاي زمان 18 
ماهه سه ماه براي تکمیل خط یک در نظر گرفته شود.  وي با بیان 
اینکه با اقدامات انجام شده در اسفندماه 9۶ خط یک مترو به صفه 
رسید، اضافه کرد: از آن زمان تاکنون آمار استفاده کنندگان از مترو 
به میانگین ۶5 هزار نفر در روز رسیده است که نشان دهنده افزایش 
50 هزار نفري از زمان روي کار آمدن تیم جدید مدیریتي شهرداري 
است.  نوروزي با بیان اینکه شهري بسیار زیبا، بدون ترافیک و امن 
در زیر زمین ساخته شده است، گفت: تمام کارها انجام مي شود تا 
واگن هاي مترو اصفهان با ظرفیت کامل تردد کنند. تردد ۶0 هزار 
نفر در روز نشان مي دهد نیاز به تکمیل ظرفیت 40 هزار نفري باقی 
مانده مسافران داریم. براي هر مسافر 700 تومان دریافت اما 5 هزار 
تومان هزینه مي کنیم که با حس��اب رفت و برگشت مسافر حدود 
8 هزار و ۶00 تومان سوبس��ید از س��وی شهرداري براي هر مسافر 
پرداخت مي شود. این مبلغ سنگیني براي شهرداري و حیف است 
که همچنان 40 هزار نفر از مترو استفاده نکرده و سوار خودروهاي 

شخصي مي شوند.

با حضور رئیس قوه مقننه، 15نفراز نمایندگان مجلس، استاندار تهران، ائمه جماعات، شهرداران و فرمانداران درشهرقدس برگزار شد:

بررسی نیازهای شهری و اجتماعی شهرستانهای غرب استان تهران 

در 9 ماهه سال جاری؛

اورژانس آذربایجان شرقی قریب به 80 هزار ماموریت انجام داد

معاون مهندسی و توسعه شرکت پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:

پاالیش گاز ایالم موفق به کسب سطح پیشرو در استقرار نظام مدیریت بهره وری شد

پیاده سازی دو سیستم مدیریت استراتژیک و مدیریت یکپارچه در برق منطقه ای خوزستان

راهکارهاي افزایش ضریب ایمني و امنیتي متروي اصفهان بررسي شد؛

مترو اصفهان امن ترین مترو کشور است

قم- خبرنگار فرصت امروز- دبیر کمیته ورزش ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان قم با دریافت مدرک درجه S1 موفق داور المپیکی 
کشتی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، 
سعید عباسی دبیر کمیته ورزش شرکت پس از 11 سال قضاوت در 
رقابت های بین المللی کشتی، موفق به کسب مدرک درجه S1 شود. 
بر این اس��اس وی حق قضاوت در رقابت های کشتی المپیک 2020 
را به دست آورد و در صورت موفقیت در مسابقات گزینشی المپیک 
مسافر توکیو خواهد شد. سعید عباسی از سال 2007 داور بین المللی 
کشتی ایران شد و از آن تاریخ تا کنون رقابت های بین المللی مختلفی از 

جمله مسابقات المپیک جوانان 2014، نوجوانان آسیا 2014، قهرمانی 
اروپا نوجوانان 2011، قهرمانی نوجوانان اروپا 2015، قهرمانی نوجوانان 
جهان 201۶، قهرمانی جوانان جهان اسلواکی 2017 و... قضاوت کرده 
است. وی در زمان دریافت مجوز قضاوت در رقابت های بین المللی به 
عنوان جوانترین داور بین المللی ایران بود و اکنون نیز یکی از جوانترین 
داوران المپیکی کشور به شمار می رود. سعید عباسی که ریاست کمیته 
داوران هیئت کشتی قم را نیز بر عهده دارد امیدوار است با کار و تالش 
دوچندان خود مجوز قضاوت در مسابقات کشتی المپیک 2020 توکیو 
را به دست آورد. در حال حاضر ایران چهار داور المپیکی کشتی دارد.

افتخاری برای ورزش قم؛

دبیر کمیته ورزش آبفای قم داور المپیکی شد

سند هویتی حضرت آیت اهلل العظمی سید محمود حسینی شاهرودی 
وتمبر یادبود ایشان درشاهرود پرده برداری شد

شاهرود - حسین بابامحمدی: با حضور بیت آیت اهلل سید محمود حسینی شاهرودی 
در تاالر والیت فرمانداری ویژه شهرستان شاهرود از سند هویتی این مرجع تقلید رونمایی 
شد. مرجع بزرگ شیعیان در سال 1293 ه. ق. در روستای قلعه آقا عبد اهلل، از توابع شهر 
بس��طام در خانواده ای اصیل و مذهبی، ق��دم به عرصه گیتی نهاد.  محمد کرم محمدی 
فرماندار شاهرود در این آیین گفت: خانواده حسینی شاهرودی همان شجره طیبه ای است 
که در قرآن به آن اشاره شده است و درخت مرجعیت در این خانواده نشان دهنده یکی از 
مصادیق دینی و اعتقادی ماست. محمدی بابیان اینکه خانواده آیت اهلل حسینی شاهرودی در بحران ها منطقه ای هادی و حامی جهان 
تشیع بوده اند، افزود: این خانواده که خاستگاهشان شاهرود بوده روشنی بخش جهان تشیع بود و آیت اهلل العظمی شاهرودی در نجف 
به شیخ العلماء و سید الفق ها معروف شدوعالمان بزرگی چون، آخوند خراسانی، میرزای نائینی به او لقب 'ذو شهادتین' دادند و اجازه 
اجتهاد افراد را به ایشان محول کردند. فرماندارشاهرود درادامه افزود:آن مرجع بزرگ شیعیان در سال 1293 ه. ق. در روستای قلعه آقا 
عبد اهلل، از توابع شهر بسطام در خانواده ای اصیل و مذهبی، قدم به عرصه گیتی نهادواین ازافتخارات مردم این خطه است . وی با ابراز 
امیدواری از برگزاری کنگره ای خوب و در شان ایشان در شهر شاهرود، گفت: از همه مسووالن می خواهیم برای ادای دین به این عالم 
جلیل و عالیقدر در برگزاری این کنگره به ما کمک کنند..  حجت االسالم عباس امینی در آیین رونمایی از سند سه جلدی و هویتی 
مرجع تقلید شیعه مرحوم آیت اهلل العظمی سید محمود حسینی شاهرودی، اظهار کرد:آن فقیه بزرگ به ساده زیستی معروف بوده و 

باید به نسل جدید و آیندگان شناسانده شود تا چراغ راه زندگی آنان شود. 

حسینی پور خبر داد:
مسیر شمال به جنوب تقاطع  فاطمیه تا ابوذر یک طرفه شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- رییس سازمان مدیریت حمل و نقل بار مسافر شهرداری 
بندرعباس گفت: مسیر تردد خودروها از شمال به جنوب چهارراه فاطمیه تا چهارراه ابوذر یک طرفه 
ش��د. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، سعید حسینی پور در این 
رابطه اظهار کرد: با مطالعه و بررسی انجام شده بر روی خیابان های این منطقه و با تغییر مسیر تردد 
خودروها، بار ترافیکی وارد ش��ده بر این خیابان کاهش می یابد. وی افزود: در همین راستا و با هدف 
س��هولت در رفت و آمد وسایط نقلیه ش��هروندان و کنترل ترافیک چهارراه فاطمیه و ابوذر چراغدار 
شده اند. حسینی پور با بیان اینکه با چراغ دار شدن این تقاطع، حرکت وسایل نقلیه و عابران ساماندهی می شود، خاطر نشان کرد: نظم 
بخشیدن به رفت آمدها و روان سازی و انضباط ترافیکی را از دیگر اهداف مهم این طرح بیان کرد. رییس سازمان حمل و نقل اظهار 
کرد: باید از تمام پتانسیل ها و زیرساخت های بندرعباس برای رفاه شهروندان و سهولت در رفت و آمد خصوصا در مسیرهای پرتردد 

که بار ترافیکی زیادی را در ساعاتی خاص متحمل می شوند، استفاده کرد.
 

11 و نیم میلیون تن کاال از طریق استان مرکزی جابه جا شد
اراک - مینو رستمی- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: 11 میلیون و 500 هزار تن کاال امسال 
از طریق راه های این استان به نقاط مختلف کشور جابه جا شده است. »علی زندی فر« افزود: جابه جایی کاالها از این استان امسال 
نسبت به مدت مشابه قبل هفت درصد افزایش یافته است. وی ادامه داد: این کاالها در قالب 78۶ هزار به نقاط مختلف کشور جابه جا 
شده و حجم این سفرها نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش دارد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی متوسط وزن هر محموله باری در این استان را 15 تن عنوان کرد و گفت: متوسط کشوری هر محموله حدود چهار تن است. 
زندی فر خاطرنشان کرد: 80 درصد بار جابه جا شده استان مرکزی از سه شهرستان اراک، دلیجان و ساوه بارگیری شده است. وی 
گفت: انواع سیمان با 17 درصد، نفت کوره و گازوئیل با 15 درصد و انواع سنگ معدنی با هشت درصد بیشترین کاالی حمل شده از 
استان در این مدت بوده است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی، افزود: بیشترین حجم کاالهای جابه جا شده 

از این استان به مقصد استان های تهران، خوزستان، اصفهان و قم حمل شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:
8 میلیارد و 847 میلیون مترمکعب گاز طی 9 ماهه اول امسال مصرف شد

مشهد - صابر ابراهیم بای - سیدحمیدفانی با اعالم این مطلب افزود: میزان مصرف گاز در 9 
ماهه اول سال گذشته، هشت میلیارد و 128 میلیون مترمکعب بوده که این مهم نشانگر افزایش 9 
درصدی مصرف گاز در سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل است. وی افزود: در همین مدت سه 
میلیارد و 32۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از مجموع مصرف کالن استان تحویل بخش نیروگاهی 
شده که این رقم معادل 38 درصد مصرف را تشکیل می دهد. فانی با بیان اینکه استان خراسان رضوی 
با 31 هزار و 325 کیلومتر شبکه گاز و دو میلیون و 209 هزار و 844 مشترک به ترتیب رتبه های 
اول و دوم این حوزه را در کشور به خود اختصاص داده است، افزود: پیش بینی های الزم برای تامین حداکثری انرژی گرمایشی گاز 
مشترکین اندیشیده شده و امیدواریم شهروندان نیز با مدیریت مصرف ایمن و بهینه، زمینه خدمت رسانی مطلوب را برای خادمان 
خود فراهم کنند. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی، با اشاره به ضریب نفوذ 99/9 درصدی گاز در بخش شهری و 85 درصدی 
در حوزه روستایی گفت: بطور میانگین ساالنه 11 و نیم میلیارد مترمکعب گاز در خراسان رضوی مصرف می شود که این رقم معادل 

۶ درصد مصرف گاز کل کشور است.

مدیرکل تبلیغات اسالمی لرستان مطرح کرد؛
برگزاری برنامه های دهه فجر تبلیغات اسالمی با رویکرد »فجر فاطمی«

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز - مدیرکل تبلیغات اسالمی لرستان از برگزاری برنامه های دهه 
فجر این اداره کل با رویکرد »فجر فاطمی« در استان خبر داد. حجت االسالم سعید مهدوی در نشست 
با فعاالن اقتصادی لرستان با اشاره به برنامه های مختلف اداره کل تبلیغات اسالمی لرستان همزمان 
با چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی، اظهار داشت: در این رابطه کمیته های تخصصی الزم را راه 
اندازی کرده ایم. وی با تاکید بر برنامه ریزی برای اجرای کیفی و مطلوب برنامه ها و فعالیت های دهه 
فجر در استان، عنوان کرد: در این راستا کمیته های تشکل های دینی و مردمی، قرآنی و ... در استان 
راه اندازی شده است. مدیرکل تبلیغات اسالمی لرستان همچنین با اشاره به فعالیت زیرمجموعه های این کمیته ها در استان، تصریح 
کرد: یکی از ویژگی های ایام دهه فجر امسال با سال قبل، همزمانی با ایام فاطمیه بوده که در این راستا برنامه ها با محوریت ایام 
فاطمیه برگزار خواهند شد. وی با تاکید بر لزوم بهره گیری از آموزه های دینی و به خصوص آموزه های حضرت فاطمه)س(، تصریح 

کرد: ما باید از این آموزه ها برای دفاع از حریم امامت، والیت فقیه و حکومت اسالمی استفاده کنیم.

بیش از 120 کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در گیالن 
رشت- زینب قلیپور - حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این موضوع که در پاییز امسال 120 کیلومتر 
عملیات شبکه گذاری گاز در استان انجام شده است اظهار داشت: 90 درصد از این مقدار شبکه گذاری در راستای اجرای پرو،ه های 
بند »ق« صورت پذیرفته و در حدود 10 درصد از این میزان مربوط به اجرای حفرات خالی شهرها و روستاها می باشد.وی ادامه داد: 
علیرغم اینکه قبل از انقالب اسالمی خط لوله سراسری گاز برای انتقال گاز جنوب کشور به شوروی سابق از استان گیالن عبور کرده 
بود لیکن هیچگونه عملیات گازرسانی در سطح استان به انجام نرسیده بود ولی بحمداهلل پس از انقالب شکوهمند اسالمی شرکت گاز 
بیش از 20 هزار و400 کیلومتر عملیات شبکه گذاری در اقصی نقاط استان به انجام رسانده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
در ادامه با بیان اینکه در پاییز امسال بیش از 3 هزار و 700  انشعاب گاز در استان نصب شده است اظهار داشت: با نصب این تعداد 
انشعاب مجموع انشعابات گاز در استان گیالن به 57۶ هزار انشعاب افزایش یافته است و این مسئله وظیفه همکاران ما را در زمینه 
نگهداری و تعمیرات خطیرتر از گذشته می سازد.مهندس اکبر در پایان از همه مشترکین شرکت گاز درخواست نمود تا با صرفه جویی 
و استفاده از پوشش مناسب در فصل زمستان امکان بهره مندی پایدار از گاز طبیعی را برای تمامی حوزه های مصرف فراهم سازند.

آبفار مازندران اجرا کرد :
برگزاری » جشنواره اولین واژه آب « در ساری

ساری - دهقان - جشنواره اولین واژه آب به همت شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران در 
یکی از دبستانهای دخترانه شهرستان ساری برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل اداره 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران؛ در کشور ما اولین واژه ای 
که هر فرد در ابتدای مسیر دانش آموزی فرا می گیرد »آب« این مایه حیات است به همین مناسبت 
هر س��اله شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران و امورات تابعه به منظور ترویج فرهنگ مدیریت 
مصرف اقدام به برپایی جشنواره اولین واژه آب می کنند این بار در دبستان دخترانه فرهنگ ساری این 
جشنواره برگزار شد. در این مراسم مهندس سید مظاهر حسینی مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان ساری ضمن تبریک 
دانش آموزی به نوآموزان و قدردانی از  زحمات معلمین آنها با زبان کودکانه اهمیت آب در زندگی ، لزوم صرفه جویی و مدیریت 

مصرف را برای دانش آموزان برشمرد و از آنها خواست صرفه جویی در مصرف آب را در خانواده و جامعه پیاده کنند.

چهار شنبه
12 دی 1397
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اگر در زندگی نگرش مثبت داشته باشید اتفاقات مثبتی 
برای تان رخ خواهد داد و اگر نگرش تان منفی باشد هیچ گاه 
به موفقیت نمی رس��ید. کیث هرل 10 نکته  برای داش��تن 
نگرش مثبت و رس��یدن به بهترین پتانسیل خود را با شما 

به اشتراک می گذارد. 
یک��ی از مهم تری��ن اقدامات��ی ک��ه می توانی��د در جهت 
دس��تیابی به بهترین پتانس��یل زندگی خود ب��ه کار برید، 
یادگیری نظارت بر نگرش و تأثیر آن بر عملکرد کار، روابط 

و افراد اطراف شماست.
من به طور کلی کارگاه های آموزشی و سمینارهای خود 
را با پرس��ش یک سؤال اساس��ی آغاز می کنم: چه نگرشی 
شما را به این جلسه آورده است؟ اغلب با نگاه های سردرگم 
مواجه می ش��وم. در حقیقت، مردم معموالً سطح باالیی از 
آگاهی درب��اره  نگرش خود ندارند. آنها زمانی  که گرس��نه 
باش��ند و یا صدمه دیده باش��ند را می دانن��د، اما معموالً از 
نگرش خ��ود اطالعی ندارند. این یک اش��تباه اس��ت زیرا 
نگرش همه چیز اس��ت. نگرش ش��یوه ای که ش��ما جهان 
را درک می کنی��د و جهان ش��ما را درک می کند را تعیین 

می کند.
همه ما یک انتخ��اب داریم ما می توانیم یک گفت وگوی 
درون��ی تش��ویق و انگیزه را انتخ��اب کنیم، ی��ا می توانیم 
شکس��ت و دلسوزی برای خود داشته باش��یم. این قدرتی 
است که همه ما داریم. همه  ما با زمان های سخت، احساس 
درد فیزیکی و عاطفی روبه رو می شویم. کلید این است که 
متوجه شویم اتفاقی که افتاده مهم نیست؛ عکس العمل ما 

به این اتفاق است که اهمیت دارد.
ذهن ش��ما یک کامپیوتر اس��ت که می تواند برنامه ریزی 
ش��ود. ش��ما می توانید انتخاب کنید که آی��ا نرم افزار نصب 
ش��ده کارآمد باش��د یا غیرکارآمد. گفت وگوی درونی شما، 
نرم افزاری اس��ت که نگرش شما را تنظیم می کند و تعیین 
می کند که چگونه خود را به جهان اطراف ارائه دهید. شما 
بر برنامه نویسی کنترل دارید. آنچه که در آن قرار می دهید، 

در دنیای بیرون، منعکس می شود.
 بس��یاری از ما الگوهای رفتاری دنب��ال می کنیم که در 
س��ن بس��یار کم در ذهن ما برنامه ریزی شده اند. اطالعاتی 
که توس��ط مغز ما ثبت شده اند می توانند کاماًل نادرست یا 
بی رحمانه باش��ند. واقعیت غم انگیز زندگی این است که ما 
همچنان به ش��نیدن اطالعات منفی ادامه خواهیم داد، اما 

مجبور نیستیم آنها را در مغزمان برنامه ریزی کنیم.
بلندتری��ن و با نفوذتری��ن صدایی که می ش��نوید صدای 
درونی خود شماس��ت. پیام هایی که شما اجازه  وجودشان 
را می دهید، می تواند برای ش��ما یا بر علیه ش��ما کار کنند. 
می توانند خوش بین یا بدبین باشند. می توانند شما را پایین 
بیاورند یا  تش��ویق کنند. شما فرستنده و گیرنده را کنترل 
می کنید، اما فقط اگر به طور آگاهانه مس��ئولیت و کنترل 

مکالمه داخلی خود را برعهده داشته باشید.
ع��ادت بدبینی اغل��ب محصول تجربی��ات و رویدادهای 
گذش��ته اس��ت. علل رای��ج عبارتند از عزت نف��س پایین، 
اس��ترس، ترس، ناراحتی، خش��م و ع��دم توانایی در ایجاد 
تغییرات. بررس��ی ریشه های نگرش مضر کار بسیار سختی 
است، اما پاداش رهایی خود از این بار سنگین در تمام عمر 

با شما خواهد بود.
در اینجا 10 اس��تراتژی از جعبه ابزار نگرش برای بهبود 

نگرش شما معرفی می کنیم:
1. مربیگری خود از طریق تایید

تایید روزانه و چندین بار در روز منجر به خلق آثار مثبت 
در  ناخودآگاه ش��ما می ش��ود. در تایید از کلمات  قدرتی، 
اعتقادی و ایمانی اس��تفاده می شود. ش��ما پاسخ مثبت به 
ناخ��ودآگاه خ��ود ارس��ال می کنید، که هر آنچ��ه را به آن 
می گویید، قبول می کند. اگر به درس��تی انجام  ش��ود، این 
باعث احساسات مثبت می شوند، که به نوبه خود، به مرحله  

عمل می رسد.
 2. انگیزش خود از طریق کشف انگیزه های تان

کش��ف کنید چه چیزی به ش��ما انگی��زه می دهد - چه 
چیزی ش��ما را به اقدام برای تغییر زندگی هدایت می کند. 
انگیزه های اصلی ش��امل عش��ق، حفاظت از خود، خش��م، 
مناف��ع مالی و ترس هس��تند. انگیزش خود نیاز به ش��ور 
و ش��وق، چش��م انداز مثبت، فیزیولوژی مثب��ت )راه رفتن 
س��ریع تر، لبخند، نشس��تن( و اعتقاد به خود و پتانس��یل 

خدادادی تان دارد.
3. قدرت تجسم

مطالعات روانشناس��ی عملکرد نش��ان می دهد که بیشتر 
ورزش��کاران، جراحان، مهندس��ان و هنرمن��دان از تایید و 
تجس��م به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه برای بهبود و تمرکز 
مهارت های خود اس��تفاده می کنند. نلس��ون ماندال به طور 
گس��ترده ای در مورد اینکه چگونه تجسم سازی به او کمک 
کرد تا در 27 سال زندانی، نگرش مثبت خود را حفظ کند 
نوش��ته اس��ت. او در زندگینامه خود نوش��ت »من به طور 
م��داوم روزی که آزادانه راه خواهم رفت را تصور می کردم. 
آنچه که می خواس��تم انج��ام دهم را مجس��م می کردم.« 

تجسم برای بهبود نگرش به خوبی جواب می دهد.
4. گفت وگوی نگرش برای گفت وگوی مثبت داخلی

گفت وگ��وی نگرش راهی اس��ت ب��رای نادی��ده گرفتن 
برنامه نویس��ی منفی گذشته با پاک کردن یا جایگزینی آن 
با صدای آگاهانه و مثبت داخلی که به ش��ما کمک می کند 
مس��یرهای جدیدی را پیش بگیرید. مکالمه داخلی شما - 
صدای��ی که تمام روز به آن گ��وش می دهید، مانند دانه ای 
عمل می کند که مغز شما را برنامه ریزی می کند و بر رفتار 
ش��ما تأثیر می گذارد. ب��ه آنچه که به خودت��ان می گویید 

نگاهی دقیق تر بیندازید.

 5. قدرت کلمات
پس از رها ش��دن کلمات در جه��ان، دیگر نمی توان آنها 
را پ��س گرفت.  آنچه م��ا می گوییم، نش��ان دهنده چیزی 
اس��ت که در حال حاضر در قلب خود داریم براساس همه 
چیزهایی که ما در مورد خودمان به آن معتقد هستیم. اگر 
با قضاوت و ناس��ازگاری در مورد ش��رایط خود و یا کسانی 
که در اطراف ما هستند سخن بگوییم، می دانیم که شرایط 
قلب ه��ای ما نیاز به تغییر دارد. ش��ما می توانید با آنچه که 

می گویید، مسیر مستقیم موفقیت را ایجاد کنید.
6. قدرت در احوال پرسی مثبت

وقتی مردم از من می پرس��ند حالم چطور است، من می گویم 
»فوق الع��اده«. اکثر مردم از کار و زندگی با کس��انی که س��عی 
می کنند با زندگی مانند یک هدیه زیبا برخورد کنند لذت می برند.

 7. شور و شوق، ابزار حیاتی برای باانگیزه ماندن
شور و شوق به نگرش مانند تنفس به زندگی است. شور 
و شوق شما را قادر می سازد هدایای خود را به طور مؤثرتر 
اعمال کنید. این میل سوزان است که ارتباط تعهد، عزت و 
روح را می طلبد. ش��ور و شوق به معنای قرار دادن خود در 
حرکت است. یک روحیه داخلی است که از طریق اقدامات 
ش��ما به تعهدت��ان و اعتقاد ب��ه آنچه که انج��ام می دهید 
صحب��ت می کند. ش��ور و ش��وق یک��ی از قدرتمندترین و 

جذاب ترین ویژگی هایی است که می توانید داشته باشید.
8. پیوستن به توانمندسازی روحانی خود

س��طح نهایی نیاز انس��ان ب��ه قلمرو معنوی گس��ترش 
می یابد. درس��ت همان ط��ور که بدن خود را در پاس��خ به 
نیازه��ای اصلی م��ان برای زن��ده ماندن از لحاظ جس��می 
تغذیه می کنیم، باید روحیه خ��ود را نیز تغذیه کنیم، زیرا 
ما موجوداتی معنوی هستیم. بسیاری از مردم  انگیزه قوی 

و مثبت خود را در ایمان شان پیدا می کنند.
 9. زندگی خود را با طنز شادتر کنید

طنز یک انگیزه دهنده  قوی است. هرچه شوخ طبعی و خنده 
در زندگی شما بیشتر باشد، استرس تان کمتر خواهد بود، که 
به معنای انرژی مثبت بیشتری برای قرار دادن نگرش به عمل 

است. در شاد زندگی کردن مزایای سالمتی نیز وجود دارد.
10. ورزش به شما کمک خواهد کرد که انگیزه داشته 

باشید
یکی از بهترین راه ها برای حرکت به چارچوب ذهنی مثبت 
و باانگیزه، ورزش اس��ت. یک تمرین منظم ورزش��ی می تواند 
بازخورد مثبت نس��بتاً س��ریع  در قالب کاهش وزن، رش��د 

عضالنی و حس انجام کاری مثبت برای خود را فراهم کند.
با اس��تفاده از ابزاره��ای موجود در جعبه اب��زار نگرش، 
موفقیت ش��خصی و حرفه ای خود را دنب��ال کنید. به نظر 
می رسد زندگی بیش��تر زمانی که با نگرش مثبت با جهان 

روبه رو شویم به ما پاداش می دهد.
Success/ucan :منبع

نگرش شما همه چیز است

 چرا یک ضد استارتاپ هستم؟
امیر گیالنپور: همه ما با تعداد بیشماری از استارتاپ ها در یکی دو سال اخیر آشنا شدیم و می توان گفت اگر چند 
دسته اصلی بسازیم، تعداد دسته بندی های حیطه فعالیت این استارتاپ ها به بیش از 20 گروه نمی رسد. یعنی در هر 
دسته شغلی مشابه بیش از صدها استارتاپ هم شکل داریم که بیشتر آنها وجه تمایز خاصی نسبت به یکدیگر ندارند. 
بیش��تر این اس��تارتاپ ها از زمانی که وارد بازار شدند عمرشان به چند ماه هم نمی رسد و فقط می توانند هزینه های 
اجاره، مبلمان، کامپیوتر را برای مدت کوتاهی تحمل کنند و سپس بدون هیچ نتیجه ای از دور خارج شوند. بیشتر 
استارتاپ  ها همچون یک اژدهای چند سر، میل زیادی به جذب سرمایه دارند؛ سرمایه هایی که با هدف های مشخص 
اما بی نتیجه و بدون بازخوردهای پایدار از بین می روند و نتیجه آنها را نمی بینیم. حاال چرا من یک ضد اس��تارتاپ 
هستم؟ چون استارتاپ ها، حداقل در ایران، روحیه کار تیمی را از بین برده است. این حرف شاید با باور عموم چندان 
همسو نباشد ولی بگذارید در این یادداشت کوتاه بگویم که چرا به این باور رسیده ام. داستان را از اینجا شروع می کنم 
که قبل از پیدایش حباب استارتاپ ها و یا به بیانی دیگر، جو استارتاپ زدگی چند فرد قوی و تاثیرگذار و با پشتکار 
باال، اقدام به تشکیل تیم یا شرکت و یا هر عنوان دیگری می زدند و این تیم ها خروجی قابل قبولی داشتند. مراحل 
آنطور که باید پیش می رفت و کمتر با عنوان شکس��ت روبه رو بودیم. در ابعاد جهانی، شرکت اپل یا مایکروسافت را 
در نظر بگیرید که چند نفر نخبه قوی با پشتکار باال جمع شده اند تا محصولی در این حد، با کیفیت ارائه دهند. این 
سوال در ذهن شما ایجاد نشده است که آیا هر کدام از کارمندان نابغه این سازمان نمی توانند اقدام به تاسیس یک 
استارتاپ کنند؟ پس چرا این کار را نمی کنند؟ به نظرم استارتاپ های کنونی ایران، باعث شده اند که ماندگاری افراد 
تاثیرگذار کنار هم بسیار کم شود و مجموعه های بزرگ با وجود پتانسیل آدم های قوی روز به روز کم و کمتر شود؛ 
به طوری  که هر کدام از افراد تاثیرگذار اقدام به تاسیس یک استارتاپ با پتانسیل پایین کرده اند و در یک مجموعه 
قرار ندارند تا ش��رکتی عظیم را به وجود بیاورند. اگر اس��تارتاپ ها هم راس��تا شوند و شروع یک طرح قوی کلید زده 
شود، با وجود مسئولین هر کدام از آنها دچار یک هم افزایی بسیار باال خواهند شد که می تواند بخش عمده ای از بازار 
را در بر گیرد و به دلیل هم افزایی باال، می تواند از پتانسیل و تخصص نیروهای مجرب تر استفاده کند، اما این اتفاق 
رخ نمی دهد، چراکه استارتاپ های کنونی دچار یک حباب بزرگ شده اند که خروج از آن سال ها طول می کشد. در 
حال حاضر بیشتر آنها بدون نتیجه و بازخورد مثبت از دور رقابت حذف می شوند. در حقیقت نیروی کاری فوق العاده 
با این وضعیت صرف فعالیت های کوچک ش��ده اس��ت آن هم به جای آنکه نیروها جمع شوند و از هم برای پیشبرد 
کارهای فوق العاده و تاثیرگذار استفاده کنند. از نظر من یک کار می تواند منافع ده ها نفر سرمایه گذار را پوشش دهد، 
ولی برعکس ده ها کار داشتن نمی تواند حتی منافع یک نفر را پوشش دهد. البته در میان بازار کنونی کسب وکارهای 
نوپا می توان استارتاپ هایی را مثال زد که خیلی متفاوت و قوی و با برنامه پیش می روند، چون نیروهای تاثیرگذاری 
برای هدف بزرگی دور هم جمع شده اند، اما در واقع باید آنها را استثناهایی نامید که قابل قیاس با رشد غیرمنطقی 
digiato :استارتاپ های کنونی نیستند و در حقیقت می توان اسم شان را یک مجموعه گذاشت تا استارتاپ.   منبع
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یک فروشنده تلفنی موفق از چه عباراتی استفاده نمی کند؟
برخی عبارات و جمالت وجود دارند که سرانجامی جز افزایش حالت تدافعی مشتری و بن بست در روند فروش ندارد. 
شاید عجیب نباشد که بگوییم: دستیابی به موفقیت در فروش تلفنی بیشتر به چیزهایی مربوط می شود که فروشنده 
تلفنی بیان نمی کند و نه بیان آنچه که فکر می کند درست است. گاهی اوقات به کارگیری برخی عبارات به جای اینکه 

موجب شوند اطالعات بیشتر در جهتی که می خواهید به دست آورید، به ارتباط تان با مشتری پایان خواهد داد.
آیا وقت دارید با هم صحبت کنیم؟

درس��ت اس��ت که فروشنده تلفنی با این سؤال قصد دارد به مش��تری احترام بگذارد ولی این سؤال خوبی برای 
شروع نیست، چراکه ممکن است با پاسخ منفی مواجه شود. در این موارد بهتر است از نمونه های زیر استفاده کنید:

• می دانم شما برای امروزتان برنامه هایی دارید، پس عرضم را خیلی مختصر خدمت تان می گویم.
• من از محدودیت های زمانی شما آگاهم، پس خیلی سریع سراغ اصل مطلب می روم.

من … را برای شما فرستاده ام و می خواهم بدانم به دست تان رسیده است یا نه
این سؤال نیز شروع خوبی نیست و ممکن است فروشنده تلفنی با پاسخ منفی مواجه شود. چراکه ممکن است فایل 
را دریافت نکرده و یا به فرد دیگری ارجاع شده باشد. پس بهتر است به اصل موضوع بپردازید. البته این تکنیک که 

به صورت انبوه ایمیل ارسال شود و سپس با این روش پیگیری فروش صورت پذیرد نیز به ندرت مؤثر واقع می شود.
کنترل مس��یر مکالمه را در دست بگیرید و با رویکردی مستقیم تر شروع کنید: حیدری هستم از شرکت پویان 

تماس می گیرم، دلیل تلفن … است.
شما یک … می خواستید، درست است؟

در جای خالی می تواند هر چیزی قرار بگیرد. مثاًل یک کپسول آتش نشانی، بیمه عمر، محصول جدیدمان و … . 
این مورد نیز فرض منفی است که ممکن است منجر به نتیجه منفی شود و مشتری نه بگوید.

اما …
شاید فکر کنید اما کم ضررترین لغت برای اتصال فکری به فکر دیگر باشد، ولی باید به خاطر بسپارید که »اما، با 
وجود این، ولی، درعین حال، لکن« تمام تالش های تان را بر باد می دهد. فرقی نمی کند که چه کلمه ای به دنبال آن 
به کار می برید در هر صورت یک تصویر در ذهن مخاطب شکل می گیرد و آن این است که »شما اشتباه می کنید«. 

بهتر است برای جایگزین از »و« استفاده کنید. نمونه های زیر را بررسی کنید:
• من از دیدگاه های شما تقدیر می کنم، اما … )شما اشتباه می کنید(

• من نگرانی های شما را درک می کنم اما … )می خواهم از شما با خرید محصولم به هر ترتیبی که شده به نفع 
خودم استفاده کنم(

ما همیشه با این … مشکل داشته ایم
به جای خالی می توانید از سازمان، شرکت، بخش، همکار و … استفاده کنید. شما باید یک حامی داخلی باشید، 
هم به خاطر محصوالت تان و حس اعتماد و خلق روابط بلندمدت و محترمانه با مشتری. سرزنش کردن سازمانی 
دیگر، شرکت زیرمجموعه، بخش دیگر و یا همکار دیگر نتیجه ای جز بی اعتمادی مشتریان را به دنبال نخواهد داشت 
و مشتری دیگر با شما کار نخواهد کرد حتی اگر درست بگویید. پس مسئولیت نارضایتی مشتری را بپذیرید و با 

بیشترین توان برای حل آن اقدام کنید.
من تلفن می کنم چون ما یک … جدید داریم

این مورد نیز ش��امل احتمال پاس��خ منفی از سمت مشتری می شود پس  از آن پرهیز کنید چراکه معموالً پاسخ 
»متش��کرم، نیازی به آن ندارم« از قبل در ذهن مش��تری نقش بسته است. پس بهتر است به جای باز کردن راهی 

میانبر برای امکان پاسخ مشتری به بیان فواید محصول تان بپردازید.
بیشتر از این وقت تان را نمی گیرم

با بیان عبارت »بیشتر از این وقت تان را نمی گیرم« شما به مشتری می گویید که در مورد چیزی صحبت کرده اید 
که خیلی هم مهم نبود! به جای اینکه حرف تان را با عبارتی شبیه به این تمام کنید با »خیلی از شما به خاطر در 
hormond :اختیار گذاشتن زمان تان متشکرم« به پایان ببرید.                                                       منبع


