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با نخستین بودجه دولت دوازدهم 

کالف 7 ساله یارانه نقدی 
شکافته می شود؟

هفت سال از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گذشته است و به نظر می رسد که این هفت سال بی شباهت 
به هفت خوان رستم در شاهنامه فردوسی نبوده است. دولت های دهم و یازدهم در همه این هفت سال به سختی 
توانس��تند بار پرداخت یارانه های نقدی را به دوش بکش��ند و آن را با عسرت و مرارت به سال بعدی برسانند و در 
انتظار روزی باشند تا این کالف هفت ساله سرانجام شکافته شود. این درحالی است که مخالفت های اجتماعی با 
حذف یارانه های نقدی، این شهامت را از دولت ها گرفته تا قانون هدفمندی یارانه ها را به درستی اجرا کنند و آب 
رفته را به جوی بازگردانند. اما به نظر می رسد که دولت دوازدهم برای حل این چالش خیز برداشته و گام هایی...

در دومین کنفرانس اقتصاد ایران مطرح شد

 ابرچالش های اقتصاد ایران
به روایت اسحاق جهانگیری
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پیش بینی 100 میلیارد تومان پشتوانه ارزی در الیحه بودجه نشان می دهد

یکسان سازی نرخ ارز، خیلی دور خیلی نزدیک

معماری برند؛ خانه برندسازی شده 
زمینه سازی برای افزایش کارایی کارمندان

هنگامی که بزرگان شکست می خورند
سهم بیشتر در بازار کوچک تر

چگونه برند خود را نابود کنیم؟! 
10 کتاب ضروری برای مدیران جوان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 توافق تویوتا و پاناسونیک
 در تولید نسل جدید

باتری  خودروی الکتریکی

7
به رغم آنکه واردکنندگان خودرو صرفا دارای سهم 5درصدی 

در بـازار خودروی کشـور هسـتند، اما متاسـفانه 
تغییــرات فـــــــراوان در دستورالعمل های...

 نامه واردکنندگان خودرو
به رئیس جمهوری

یادداشت
بازار سهام وارد سیکل صعودی 

بلندمدت شده است

ب��ازار در حالی وارد س��یکل 
ش��ده  صع��ودی  بلندم��دت 
است که رش��د حجم و ارزش 
ب��ه عن��وان موتور  معام��الت 
مح��رک بازار س��رمایه در یک 
ماه��ه اخیر ب��ر ای��ن موضوع 
تأکی��د دارد. در این ش��رایط 
س��رمایه گذاران بر پایه و مدار 
تحلی��ل اقدام به خرید س��هام 
می کنن��د و رفتارهای هیجانی 
با پش��توانه یک خبر یا شایعه 
نمی توان��د در ب��ازار تأثیر گذار 
باش��د. الزمه رش��د ب��ازار در 
مقی��اس کالن ورود نقدینگی 
جدید است که در حال حاضر 
این پارامتر اتفاق افتاده است. 
بع��د از کاه��ش س��ود بانکی 
نقدینگی جدید وارد بازار ش��د 
و بازار امروز در مسیر صعودی 
ق��رار دارد و بس��تر صع��ودی 
خوبی برای بازار سرمایه شکل 
گرفته است. با توجه به از بین 
رفتن موسسات مالی غیرمجاز 
و همزمان��ی آن با کاهش نرخ 
سود بانکی بخشی از سرمایه ها 
به س��ایر بازاره��ا از جمله ارز، 
س��که، حتی خودرو س��رریز و 
بخشی هم به بازار سرمایه وارد 
ش��د. در کنار عوام��ل باال، به 
پاالیشی ها،  خوب  گزارش های 

بهبود قیم��ت نفت و 
5افزایش نرخ دالر...

محسن عباسی
مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری اماکو



هفت س��ال از زم��ان اجرای 
یارانه ه��ا  هدفمن��دی  قان��ون 
گذش��ته است و به نظر می رسد 
که این هفت سال بی شباهت به 
هفت خوان رس��تم در شاهنامه 
فردوسی نبوده است. دولت های 
ده��م و یازده��م در هم��ه این 
هفت س��ال به سختی توانستند 
ب��ار پرداخت یارانه ه��ای نقدی 
را ب��ه دوش بکش��ند و آن را با 
عس��رت و مرارت به سال بعدی 
برسانند و در انتظار روزی باشند 
تا این کالف هفت ساله سرانجام 
شکافته شود. این درحالی است 
ک��ه مخالفت ه��ای اجتماعی با 
این  نق��دی،  یارانه های  ح��ذف 
ش��هامت را از دولت ها گرفته تا 
قانون هدفمن��دی یارانه ها را به 
درستی اجرا کنند و آب رفته را 
به ج��وی بازگردانند. اما به نظر 
می رسد که دولت دوازدهم برای 
حل این چالش خیز برداش��ته و 
گام هایی را ب��رای اصالح قانون 
هدفمن��دی یارانه ه��ا در الیحه 
بودج��ه س��ال آینده برداش��ته 

است. 
ای��ن هم��ه، برداش��ت دو  با 
برابری دولت از صندوق توسعه 
ملی، افزایش سه برابری عوارض 
خروج از کش��ور، افزایش قیمت 
افزای��ش  ان��رژی،  حامل ه��ای 
کارکنان  حق��وق  10درص��دی 
دول��ت، قط��ع یاران��ه بی��ش از 
در  یارانه بگی��ر  میلی��ون   30
بودجه س��ال آینده و... از جمله 
الیحه  ویژگی ه��ای  مهم تری��ن 
بودج��ه س��ال 97 اس��ت؛ همه 
این م��وارد باعث ش��ده بودجه 
س��ال آینده به یکی از پرحرف 
و حدیث ترین بودجه س��ال ها و 
دهه ه��ای اخیر تبدیل ش��ود و 
چش��م های بس��یاری به سمت 
بهارس��تان و تصمیم مجلس در 
تصوی��ب الیحه دول��ت دوخته 

شود. 
از  یک��ی  ش��اید  ام��ا 
نگران کننده ترین بندهای بودجه 
س��ال آینده برای اقشار وسیعی 
از مردم، ح��ذف 30میلیون نفر 
از دریاف��ت یارانه نقدی باش��د؛ 
بر اس��اس الیحه دول��ت، حدود 
30میلی��ون ایرانی در س��ال 97 
از دریاف��ت یاران��ه نقدی حذف 
می شوند. بررس��ی الیحه بودجه 
س��ال آین��ده نش��ان می ده��د 

درحالی ک��ه دولت در هر س��ال 
ح��دود 42هزار میلی��ارد تومان 
برای یارانه ه��ای نقدی پرداخت 
می کرده، این رقم را برای س��ال 
آینده ت��ا 23 هزار میلیارد تومان 
کاه��ش داده اس��ت. بنابراین با 
کاهش 19هزار میلیاردی هزینه 
یارانه نقدی باید در انتظار حذف 
گس��ترده یارانه بگی��ران بود؛ اگر 
قرار باش��د تنها 23 هزار میلیارد 
تومان بابت یارانه نقدی 45هزار 
و 500 تومان��ی در س��ال آینده 
پرداخت شود، یعنی باید نزدیک 
به نیم��ی از یارانه بگیران حذف 
ش��وند تا رقم 23ه��زار میلیارد 
تومانی، پاسخگوی پرداخت  یارانه 
نقدی باش��د. با ای��ن همه، کدام 
گروه ها در سال آینده از فهرست 
می ش��وند  حذف  یارانه بگی��ران 
و ک��دام گروه ها همچن��ان یارانه 

می گیرند؟ 

کدامگروهها
همچنانیارانهمیگیرند؟

درحالی که ط��رح قطع یارانه 
بیش از 30 میلیون نفر در سال 
انتقادات��ی را علیه دولت  آینده 
دوازده��م ش��کل داده اس��ت، 
آخری��ن خبرها نش��ان می دهد 
ک��ه یارانه ش��ش گ��روه خاص 
همچنان در س��ال آینده برقرار 
خبرآنالین،  گزارش  به  می ماند. 
نتیج��ه آخری��ن نشس��ت ها در 
سازمان برنامه و بودجه حکایت 

از آن دارد که در پروس��ه قطع 
فراگی��ر 45 ه��زار  یارانه ه��ای 
آین��ده  و 500 توم��ان، س��ال 
یارانه کس��انی که تحت پوشش 
کمیته ام��داد امام خمینی )ره( 
و س��ازمان بهزیستی قرار دارند، 
برق��رار مان��ده و افزای��ش نی��ز 
خواه��د داش��ت. در عین حال، 
قرار اس��ت یارانه بازنشس��تگان 
ت��ا  ک��ه  مس��تمری بگیرانی  و 
س��قف دو میلیون تومان حقوق 
دریافت می کنن��د نیز همچنان 

برقرار باقی بماند. 
تصمیمات اتخاذ ش��ده نشان 
روس��تاییان  یاران��ه  می ده��د 
زن��ان  همچنی��ن  و  عش��ایر  و 
سرپرست خانوار نیز قطع نشده 
و همچنان هر ماه از سوی دولت 
به حساب ش��ان واریز می ش��ود. 
گروه های نیازمند تحت پوشش 
تأمی��ن  اجتماعی ه��م در زمره 
یارانه بگی��ران باق��ی می مانن��د. 
کارگران س��اختمانی، رانندگان 
برون شهری، قالی بافان، صیادان 
و 250هزار نفر طلبه و خادمان 
به گفت��ه  بارب��ران  و  مس��اجد 
نماینده  ایمن آب��ادی  جعفرزاده 
مجل��س در س��ال آین��ده جزو 
گروه های نیازمند تحت پوشش 
تأمین  اجتماعی بوده و مشمول 
دریافت یاران��ه خواهند بود. به 
ای��ن ترتیب می ت��وان جمعیت 
هدف تعیین ش��ده ب��رای قطع 
یارانه ها را طبقه متوسط شهری 

و کسانی دانس��ت که از حقوق 
و دستمزد ماهانه برخوردار بوده 
و ق��ادر ب��ه اداره زندگ��ی خود 

هستند. 
عب��اس  زمین��ه،  همی��ن  در 
آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی 
چن��د روز پیش گفت��ه بود که 
جمعیتی بی��ن 9 تا 10 میلیون 
ش��رایط  بدتری��ن  در  ایران��ی 
زندگی می کنند. به این ترتیب، 
می ت��وان اطمینان داش��ت که 
یاران��ه ای��ن افراد هم در س��ال 
آینده قطع نش��ده و قطع یارانه 
را  ام��کان  این  غیرنیازمن��دان، 
برای دولت فراه��م می کند که 
به فراخور جمعیت هدف، حتی 
نس��بت ب��ه افزای��ش یارانه این 

دسته از افراد اقدام کند. 

قانونهدفمندییارانهها
این قانون در بیست و هشتم 
آذرماه س��ال 89 به اجرا درآمد 
و بر اساس آن، قرار شد بخشی 
از درآمد ناشی از افزایش قیمت 
قال��ب  در  ان��رژی  حامل ه��ای 
یاران��ه نقدی ب��ه مبلغ 45 هزار 
و 500 تومان پرداخت ش��ده و 
بخ��ش دیگری از این درآمد نیز 
در قالب یارانه ب��ه بخش تولید 
و س��المت پرداخت ش��ود؛ اما 
بررس��ی ها نشان می دهد تعیین 
مبلغی نامناس��ب برای پرداخت 
ب��ه خانوارها به ص��ورت نقدی، 
مانع از اجرایی شدن بخش های 

دیگر قان��ون هدفمندی یارانه ها 
ش��ده اس��ت. ب��ه ای��ن ترتیب، 
هدفمن��دی  قان��ون  می ت��وان 
یارانه ه��ا را در پرداخ��ت نقدی 
ایرانی  ب��ه خانواره��ای  یاران��ه 
خالصه کرد، درحالی که قرار بود 
این قانون، رقابتی شدن اقتصاد 
و بهبود زیرس��اخت ها در حوزه 

تولید و سالمت را رقم بزند. 
 ای��ن قان��ون هرچن��د برای 
دوره ای پنج  س��اله تصویب شد، 
اما در حال حاضر، هفت سال از 
اجرای آن می گذرد و بررسی ها 
نش��ان می دهد در صورت تداوم 
این روند، هدررفت وس��یعی از 
س��رمایه که تاکنون رقم خورده 
اس��ت، ت��داوم خواهد داش��ت. 
ام��ا مخالفت اجتماع��ی با عدم 
قط��ع یارانه ها در حالی اس��ت 
که بحران اصل��ی اقتصاد ایران، 
بی��کاری در وهله اول و تورم در 
وهله دوم است و تداوم پرداخت 
یارانه بی تردید، رفع مش��کالت 
در ه��ر دو بخ��ش را ناممک��ن 

خواهد کرد. 
اقتص��اد ای��ران در ش��رایطی 
تحت فش��ار ش��دید ناش��ی از 
تداوم پرداخ��ت یارانه قرار دارد 
ک��ه بررس��ی ها نش��ان می دهد 
مبلغ 45ه��زار و 500 تومان، با 
قیمت های کنونی و رش��د تورم 
در ای��ن دوره هفت س��اله برای 
خانواره��ا نی��ز چن��دان کارایی 
نداش��ته و این تجرب��ه در هیچ 
نقطه ای از دنیا به صورت فراگیر 
و بی وقفه آزموده نش��ده است. 
ب��ه این ترتیب، ایران را می توان 
نخستین و تنها کشوری دانست 
که ب��ه صورت فراگی��ر و بدون 
پاالیش و غرب��ال برخورداران و 
نیازمندان نس��بت ب��ه پرداخت 
یاران��ه نقدی به اتباع خود اقدام 

کرده است. 
در قانون بودجه س��ال آینده 
پیش بینی ش��ده است دولت تا 
مبلغ 37ه��زار میلیارد تومان را 
پرداخت  هزینه کرد جهت  برای 
یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها 
اختص��اص ده��د. در این قالب 
بابت  توم��ان  میلیارد  23ه��زار 
یارانه نقدی خانوارها پیش بینی 
ش��ده که این مبلغ کفاف یارانه 
نزدی��ک به 42 میلیون ایرانی را 
خواهد داد. این اعتبار در بودجه 
امس��ال برابر با 48 هزار میلیارد 

تومان بود. 
*»خوانهشتم«نامشعری
ازمهدیاخوانثالثاست.

بانخستینبودجهدولتدوازدهم

کالف7سالهیارانهنقدیشکافتهمیشود؟

پای��ش مل��ی محیط  نتای��ج 
فع��االن  از  ای��ران  کس��ب وکار 
اقتصادی که از سوی مرکز آمار 
ایران  اتاق  اقتصادی  و اطالعات 
نشان می دهد  صورت می گیرد، 
که در فصل تابس��تان امس��ال، 
فضای کسب و کار بدتر از فصل 

بهار ارزیابی شده است. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن و 
کش��اورزی ایران برای چهارمین 
فصل متوال��ی پایش ملی محیط 
کسب و کار را طبق قانون بهبود 
محیط کسب و کار انجام می دهد 
و در ای��ن زمین��ه مرک��ز آمار و 
اطالعات اقتص��ادی اتاق ایران به 
عنوان مرجع تهیه آمار جایگزین 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ده 
اس��ت. با این همه، نکته جالب در 
این پایش آن است که طی چهار 
فصل گذشته، این برای اولین بار 
است که نمره شاخص ملی کسب 
و کار وضعیت بدتری را نسبت به 

فصل ماقبل نشان می دهد. 
براساس نتایج حاصل از پایش 

ملی محیط کسب وکار ایران در 
تابس��تان 1396، رقم ش��اخص 
بدتری��ن  )نم��ره   5.77 مل��ی، 
ارزیاب��ی 10 اس��ت( محاس��به 
ش��ده که ت��ا ح��دودی بدتر از 
نس��بت  این ش��اخص  وضعیت 
به ارزیابی فصل گذش��ته )بهار 
1396 با میانگین 5.69( است. 
همچنین این ارزیابی بیانگر آن 
است که از دید فعاالن اقتصادی 
مش��ارکت کننده در این پایش، 
وضعی��ت اکث��ر مولفه های موثر 
ایران در  بر محیط کس��ب وکار 
تابس��تان 1396، ت��ا ح��دودی 

نامساعدتر شده است. 

وضعیتزیرشاخصهای
کسبوکار

در تابس��تان امس��ال، فعاالن 
مش��ارکت کننده  اقتص��ادی 
در ای��ن پای��ش، س��ه مولف��ه: 
از  مال��ی  تامی��ن  1-دش��واری 
بانک ها 2-بی ثبات��ی و غیرقابل 
قیمت ه��ا  ب��ودن  پیش بین��ی 
و  غیرمنصفان��ه  3-رویه ه��ای 

ناعادالن��ه ممی��زی و دریاف��ت 
مالیات را نامناس��ب ترین و سه 
مولفه: 1-محدودیت  دسترس��ی 
برق 2-محدودیت  دسترسی  به 
ب��ه س��وخت 3-محدودیت های 
را  ارتباط��ات  ب��ه  دسترس��ی 
مناس��ب ترین مولفه های محیط 
کسب وکار کشور نسبت به سایر 
مولفه ها ارزیابی کرده اند. گفتنی 
است که در هر چهار دوره اجرای 
از  طرح، دش��واری تامین مالی 
بانک ها و محدودیت  دسترس��ی 
به برق به ترتیب نامس��اعدترین 
و مساعدترین مولفه کسب وکار 

ارزیابی شده اند. 
یافته های  براساس   همچنین 
این طرح در تابس��تان امس��ال، 
خراسان ش��مالی،  اس��تان های 
سیستان و بلوچستان و لرستان 
به  ترتیب دارای بدترین وضعیت 
محیط کس��ب وکار و استان های 
گی��الن، ف��ارس و مرک��زی به 
ترتی��ب دارای بهترین وضعیت 
محیط کسب وکار نسبت به سایر 
اس��تان ها ارزیابی شده اند. قابل 

ذکر اس��ت که عدد شاخص در 
چهار استان کشور دارای نوسان 
قابل توج��ه )بیش از 10درصد( 
نسبت به فصل گذشته بوده که 
عمدتا به دلی��ل تغییر در تعداد 
تکمیل ش��ده  پرسش��نامه های 
در آن اس��تان ها ب��وده اس��ت.  
براس��اس نتای��ج ای��ن پایش در 
تابستان امسال، وضعیت محیط 
کس��ب وکار در بخش کشاورزی 
در مقایس��ه با بخش های صنعت 
و خدمات مناسب تر ارزیابی شده 
اس��ت. در بین رشته فعالیت های 
اقتصادی، فعالیت های 1-آموزش 
2-ساختمان 3-اداری و خدمات 
پش��تیبانی، ب��ه ترتی��ب دارای 
بدتری��ن وضعیت کس��ب وکار و 
مربوط  فعالیت های 1-خدم��ات 
ب��ه تامین جا و غ��ذا 2-امالک و 
مستغالت 3-آب رسانی، مدیریت 
پس��ماند، فاضالب و فعالیت های 
تصفیه، به ترتیب بهترین وضعیت 
کس��ب وکار را در مقایسه با سایر 
رش��ته فعالیت های اقتصادی در 

کشور داشته اند.

 نظریهشین
عموم��ی  نظری��ه  براس��اس 
کارآفرینی ش��ین، شاخص ملی 
محی��ط کس��ب وکار ای��ران در 
 5.92 ع��دد   ،1396 تابس��تان 
ارزیاب��ی  بدتری��ن   10 )ع��دد 
است( به دس��ت آمده است که 
ت��ا ح��دودی بدت��ر از وضعیت 
ای��ن ش��اخص در ارزیابی فصل 
گذشته )بهار 1396 با میانگین 
5.81( اس��ت. میانگین ارزیابی 
اقتصادی ع��دد 5.84  محی��ط 
اس��ت ک��ه در ارزیاب��ی فص��ل 
گذشته عدد 5.77 حاصل شده 
بود و میانگی��ن ارزیابی محیط 
نه��ادی ع��دد 5.98 اس��ت که 
در فصل گذش��ته ع��دد 5.84 
ارزیابی ش��ده بود. نگاه اجمالی 
فصل  همانن��د  می دهد  نش��ان 
گذش��ته محی��ط جغرافیایی با 
عدد 4.24 و محیط مالی با عدد 
7.93 به ترتیب مس��اعدترین و 
براساس  نامساعدترین محیط ها 
کارآفرینی شین  نظریه عمومی 

بوده اند. 

نتایجپایشملیفضایکسبوکاراعالمشد

عقبگردفضایکسبوکاردرتابستانامسال

گزارش2

دریچه

تولیداتمهجوربرندهایمعروفرابشناسید
شکستهایبزرگ

طراح��ی و تولی��د یک محصول ی��ک ماجراجویی 
اس��ت؛ یک ماجرای طوالنی و س��خت و دش��وار اما 
س��خت تر از آن، بازخوردی است که این محصول در 
بازار و در میان مش��تریان دارد. گاه حتی بزرگ ترین 
ش��رکت ها ه��م نمی توانن��د محصولی را ب��ه اعتبار 
برندش��ان در میان مش��تریان جا بیندازند. نش��ریه 
»بیزین��س اینس��ایدر« نگاهی انداخته اس��ت به 24 
محصولی که بدترین نوع شکس��ت را در بازار تجربه 
کردن��د. در این گزارش به نق��ل از »آینده نگر« چند 

نمونه معروف آنها را می بینید. 

فوردادسل-1957
نام فورد ادس��ل را حاال مترادف شکس��ت در ارائه 
محص��ول می دانند. بیل گیتس گفته اس��ت که این 
م��ورد یکی از موارد جالب ب��رای او در حوزه تجارت 
بوده اس��ت. فورد 400 میلی��ون دالر روی طراحی و 
س��اخت این محصول سرمایه گذاری و آن را در سال 
1957 به بازار عرضه کرد، اما آمریکایی ها این ماشین 
را نمی خریدند. چون به دنبال اتومبیلی جمع وجورتر 
و با صرفه اقتصادی بیش��تر بودن��د. تنها حدود 100 
هزار دستگاه از این ماشین فروخته شد و پس از این 
شکست تنها سه سال پس از ورودش به بازار تولید و 

عرضه آن متوقف شد. 

سونیبتاماکس-1975
در دهه 70 نب��ردی میان دس��تگاه های پخش 
ویدئوی��ی بتاماکس و وی اچ اس درگرفت. س��ونی 
دس��تگاه بتاماکس خود را دقیقا زمانی روانه بازار 
کرد که رقبایش عرضه دس��تگاه های وی اچ اس را 
ش��روع کرده بودند. س��ونی تم��ام تمرکز خودش 
را روی عرض��ه این محصول گذاش��ت و در عوض 
دستگاه های وی اچ اس که برتری خود را نشان داده 
بودن��د خیلی زود بازار را تس��خیر کردند. هرچند 
بتاماکس به لحاظ فنی بر رقیب خود برتری داشت 
اما وی اچ اس پیروز شد، تنها به این دلیل ساده که 
از س��وی چند شرکت عرضه شد و می شد همه جا 

آن را پیدا کرد. 

کوکایجدید-1985
ح��ال  در  ک��وکا  ش��رکت   80 ده��ه  اوای��ل  در 
شکس��ت خوردن از رقیب��ش، پپس��ی ب��ود. کمپین 
بزرگ تبلیغاتی پپس��ی سبب رش��د تعداد مشتریان 
ش��ده بود و در عوض ک��وکا تصمیم گرفت محصولی 
ارائه دهد که طعمی ش��بیه تر به پپسی داشته باشد. 
این محصول در واقع در تس��ت م��زه ای که پیش از 
تولید رسمی آن انجام ش��د موفقیت به دست آورد، 
ام��ا کوکا به این نتیجه رس��ید که طعم این نوش��ابه 
برای مش��تریان غلط انداز اس��ت و برای همین چند 
هفت��ه بعد این محصول را رها کرد و به همان فرمول 
قدیمی خودش برگشت. تنها تفاوتی که ایجاد شد در 
نام بود؛ محصول این ش��رکت از آن به بعد کوکاکوال 

نامیده شد. 

اپلنیوتن-1993
دس��تگاه نیوتن نمونه ای اس��ت از روزگار بدی که 
ش��رکت اپل پیش از تبدیل ش��دن به ارزشمندترین 
ش��رکت دنیا از س��ر گذرانده اس��ت. این دستگاه در 
دس��ته ابزارهایی بود ک��ه به آنها دس��تیار دیجیتال 
می گفتند؛ یک دس��تگاه کوچک قابل حمل شخصی 
ب��ا سیس��تم  عامل. به نوش��ته نش��ریه فوربس، علت 
شکست نیوتن این بود که قیمت پایه آن از 700دالر 
شروع می شد، بس��یار بزرگ بود و سیستم شناسایی 
دس��ت خطش آنقدر بد کار می کرد که حتی در یکی 
از قسمت های انیمیشن »خانواده سیمپسون« آن را 
مسخره کردند. البته چند سال بعد اپل با روانه کردن 
آی پد به بازار این شکستش را به خوبی جبران کرد و 
حتی به خاطر وجود آی پد دیگر کسی نامی از عنوان 

»دستیار دیجیتال« نمی برد. 

مایکروسافتزون-2006
زون محصولی بود که برای رقابت با آی پاد به بازار 
آمد و البته نتوانس��ت در این نبرد پیروز ش��ود. رابی 
بچ، یکی از مدیران س��ابق مایکروسافت در مورد این 
محصول می گوید: »ما جس��ارت الزم را نداش��تیم و 
برای همین تبدیل ش��دیم به ش��رکتی که به دنبال 
ش��رکت اپل می دود. محصولی که عرضه شد حقیقتا 
محصول ب��دی نبود، ام��ا به هر حال ی��ک نمونه از 
چی��زی بود که اپل زودتر ب��ه بازار عرضه کرده بود و 
هیچ کس الزم ندید که با خودش بگوید: االن می روم 

و این چیزی را که مایکروسافت ساخته می خرم.«

گلکسینوت7سامسونگ-2016
در مورد گلکس��ی نوت 7 سامس��ونگ چه می شود 
گف��ت که ت��ا االن ناگفته مانده اس��ت؟ ن��وت 7 که 
قرار بود یکی از ش��اخص ترین محصوالت سامسونگ 
باش��د تنها یک مشکل کوچک داش��ت: گاهی آتش 
می گرف��ت ی��ا منفجر می ش��د. ممکن بود ماش��ین 
س��وخته ای ببینید و بعید نبود ک��ه به خاطر یکی از 
همین گوشی ها به آتش کشیده شده باشد. تکرار این 
اتفاق س��بب شد حمل این گوشی در پروازها ممنوع 
شود و شرکت سامس��ونگ ناچار شد کل خط تولید 

آن را متوقف کند. 

اقتصاد کالن

زیرساختهایرشداقتصادی
ازنگاهدستیارویژهرئیسجمهور
4سناریوینامطلوب
پیشرویاقتصادایران

به گفته دس��تیار وی��ژه رئیس جمهور، ت��ورم 20درصدی، 
بی��کاری 12درصدی، رش��د 3.8 درص��دی و ضریب جینی 
42درصدی از جمله شاخصه های بلندمدت اقتصاد ایران است. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز«، مس��عود نیل��ی در همایش 
»اقتص��اد ایران« به 9 زیرس��اخت رش��د اقتص��ادی پایدار 
ایران اش��اره کرد و گفت: 9 عامل زیرس��اخت های رش��د را 
در برمی گیرند که ش��امل حکمرانی توانمند، محیط باثبات 
اقتصادی، تعامل پایدار و متوازن، تأمین مالی پایدار، تجهیز 
و تخصیص س��رمایه انسانی و به کارگیری دانش، نظام مؤثر 
مقابله با فقر، محیط زیست متوازن، بخش خصوصی توانمند 
و در نهای��ت، نحوه تجهیز زیرس��اخت ها با درآمدهای نفتی 
است. این در حالی است که عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران 
نشانگر آن است که علی رغم اینکه تمایل سیاسی برای رشد 
وجود داشته، اما هیچ یک از این 9 ویژگی در اقتصاد ایران به 

صورت بلندمدت وجود نداشته است. 
در ادامه گزارش حاضر، نگاهی می کنیم به آنچه دس��تیار 

ویژه رئیس جمهور در همایش »اقتصاد ایران« گفته است. 
- کاش می ش��د س��ازوکاری تعری��ف ک��رد ک��ه در آن 
سیاستگذاران در زمان وفور درآمد نفتی، پول کمتری خرج 
کنند. ایجاد تعهدات در دوران وفور درآمدهای نفتی از عوامل 

مهم تورم در اقتصاد ایران است. 
- شاخص های مهم عملکرد اقتصاد طی فاصله  سال های 
1371 تا 1390 نشان دهنده فاصله زیاد عملکرد بلندمدت 
اقتصاد ایران با حد مطلوب است. در این بازه زمانی، متوسط 
نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده برابر با 18.9 درصد، 
متوس��ط نرخ بیکاری 12درصد، متوس��ط نرخ رشد سرانه 
اقتصادی 3.8 درصد و ضریب جین��ی در محدوده 38-42 

درصد بوده است. 
- الگوی کالن س��نجی طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران 
نش��ان می دهد در صورت تداوم روند بلندمدت اقتصاد، نرخ 
رشد اقتصادی س��رانه در محدوده 1 تا 2درصد قرار خواهد 
گرفت. ضعف دولت در ارائه خدمات عمومی ادامه می یابد و 
نرخ باالی بیکاری و عدم بهبود در وضعیت رفاهی خانوارها 

تداوم خواهد داشت. 
- یکی از مبرم ترین پیش نیازها، تغییر مسیر اقتصاد نسبت 
به عملکرد بلندمدت آن است. از آنجا که عملکرد بلندمدت 
اقتص��اد ایران منعکس کننده »رش��د پایین در مقایس��ه با 
ظرفیت های ارزشمند اقتصاد ایران، پرنوسان، با اشتغال زایی 
کم و بهره مندی غیرقابل قبول قشر فقیر« بوده، لذا مطالعه 

حاضر طراحی »تغییر مسیر« بلندمدت اقتصاد ایران است. 
- برای بررسی دالیل تداوم رشد اقتصادی پایین، دو دسته 
عوامل »تخریب کننده رشد« و »تضعیف کننده رشد« مورد 
بررس��ی قرار می گیرد. از یک س��و، فرآیندهایی که از ورود 
بی قید و ش��رط درآمدهای نفتی به بودجه دولت و افزایش 
تعهدات بلندمدت دولت در دوره وفور آغاز می ش��ود که در 

دوره کمبود به شدت گرفتن تورم منتهی می شود. 
- وجود تورم دورقمی و دشواری کاهش آن به دلیل موانع 
اقتصاد سیاسی به دولت ها انگیزه داده است به جای تمرکز 
بر رفع عوامل اصلی ایجاد کننده تورم، به مداخله در بازارهای 
مختل��ف و کنترل قیمت ه��ا بپردازند. مقابله ب��ا تورم و به 
تعبیری گرانی، از طریق مداخالت در بازارهای مالی، انرژی، 
ارز، تج��ارت خارجی و محصول، رفتار مش��ترک دولت های 

مختلف در چهار دهه گذشته بوده است. 
- تورم باال در کنار انگیزه های دیگری که سبب شده دولت 
به جای تأمین  کننده کاالهای عمومی، به عنوان تأمین  کننده 
کاالهای خصوصی دراقتصاد ایران شناخته شود، باعث شده 
است دولت منابع طبیعی و مالی و زیرساخت ها را با قیمت 
بس��یار پایین در اختیار خانوارها و بنگاه ها قرار دهد. قیمت 
نسبی پایین عوامل کنترل شده توسط دولت از یک طرف به 
مصرف مسرفانه دامن زده و از طرف دیگر سرمایه گذاری در 

این حوزه ها را کاهش خواهد داد. 
- »سازوکارهای مخرب رشد« در اقتصاد ایران به شکل گیری 
ابرچالش ه��ای ش��ش گانه بودجه، نظام بانک��ی، صندوق های 

بازنشستگی، آب، بیکاری و محیط زیست منجر شده است. 
- مطالعه تجربه کش��ورهای مختلف نش��ان می دهد دو 
عامل اصلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی باال و پایدار 
قابل شناس��ایی است: برون گرایی و توسعه بخش خصوصی. 
نمی  توان کش��وری یافت ک��ه در دوره ای بلندمدت رش��د 
اقتصادی باال داشته باشد، اما این مهم با درون گرایی اقتصادی 
یا دولتی بودن اقتصاد حاصل شده باشد. درون گرایی اقتصاد 
و وضعیت نامس��اعد محیط کس��ب وکار و نظام بنگاهداری، 
موضوعاتی است که با اثرگذاری بر کاهش کارایی و بهره وری 

اقتصاد ایران، موجب »تضعیف« رشد بلندمدت می شود. 
- برای مقابله با سازوکارهای مخرب و تضعیف  کننده رشد 
اقتصادی در چارچوب قواعد فعلی حکمرانی، استفاده از چهار 
سناریو محتمل اس��ت که در هر یک، سیاست های ممکن 
در یک��ی از چهار مولفه »تورم«، »اصالحات س��اختاری در 
بازارهای مختلف«، »تعامل با جهان )برون گرایی(« و »نقش 

بخش خصوصی در اقتصاد« یاد داده شده است. 
- دیده می ش��ود که ابتدا با حفظ ت��ورم مزمن دورقمی، 
هر اصالح اقتصادی به ضد خود تبدیل می ش��ود؛ همچنین 
کاهش ت��ورم بدون انجام اصالح��ات در بازارهای اقتصادی 
برگش��ت تورم را در پی دارد؛ از س��وی دیگر توسعه تعامل 
با جهان با حفظ عوامل مخرب رش��د به انباشت بدهی های 
خارج��ی می انجام��د و تالش برای کاهش نق��ش دولت در 
بنگاه��داری با حفظ تورم مزم��ن و درون گرایی اقتصاد، به 
توس��عه بنگاه داری حاکمیتی غیردولتی منجر می شود. در 
نتیجه، انج��ام اصالحات در این چهار س��ناریو به خروجی 
جدیدی ب��رای اقتصاد ایران منتهی نش��ده و برگش��ت به 

عملکرد بلندمدت را در پی خواهد داشت. 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irاقتصاد امروز یکشنبه2
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زنگنه: تولید بنزین در کشور به 
پایداری می رسد

وزیر نفت درباره دس��تیابی ب��ه خودکفایی در تولید 
بنزی��ن، گفت هر زمان که فاز دوم پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس به بهره برداری برس��د، وضعیت ما در تولید 
بنزین به پایداری می رس��د. بیژن زنگن��ه درباره زمان 
راه اندازی فاز 2 پاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس بیان 
داش��ت: »برنامه اعالم ش��ده آنها برای راه اندازی فاز 2 
پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس، تا پایان امسال است، اما 
نمی دانم که دقیقا چه تاریخی وارد شود، زیرا زمانی که 
واحدها ش��روع به کار می کنند مدتی طول می کشد تا 
تثبیت ش��وند.« به گزارش ایرنا، میانگین تولید روزانه 
بنزین کش��ور در هش��ت ماه )تا پایان آبان( امسال به 
74میلیون و 400هزار لیتر رس��ید که در مقایس��ه با 
مدت مش��ابه پارس��ال حدود 8درصد رشد کرده است. 

در مدت مشابه پارس��ال، میزان تولید به طور میانگین 
روزان��ه 68میلیون و 800هزار لیتر بنزین بوده اس��ت. 
می��زان تولید بنزین ی��ورو4 از آغ��از فروردین تا پایان 
آبان ماه به طور متوسط روزانه 25 میلیون و 824 هزار 
لیتر بنزین بود که در مقایس��ه با مدت مش��ابه پارسال 
16درصد رش��د را نش��ان می دهد. میزان تولید بنزین 
معمولی نیز با رش��د 4درصدی به روزانه 48میلیون و 
791ه��زار لیتر افزایش یافت. اگرچه هنوز بین تولید و 
مصرف بیش از 80میلیون لیتری بنزین کشور، شکافی 
وج��ود دارد ک��ه از طریق واردات تأمین می ش��ود، اما 
قرار اس��ت در ماه های آتی با راه اندازی کامل پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس پرونده واردات بنزین در کشور برای 
همیشه بسته ش��ود و ایران عالوه بر تأمین نیاز داخل 
به صادرکننده این فرآورده راهبردی تبدیل ش��ود. در 
صورت بهره برداری از همه فازهای پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس، میزان تولید بنزین کشور روزانه 36میلیون 
لیت��ر افزایش می یابد که در ص��ورت تحقق آن نه تنها 
واردات ب��ه صورت کامل قطع می ش��ود، بلکه ایران به 

صادر کننده بنزین تبدیل می شود. 
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فرصت ام��روز: اس��حاق جهانگیری روز 
ش��نبه در دومین کنفران��س اقتصاد ایران 
که در مرکز همایش های بین المللی رایزن 
برگزار ش��د، گفت: چالش های��ی که امروز 
پیش روی اقتصاد ایران است ،که به عنوان 
ابرچالش ها نیز شناسایی می شود، در اندازه 
ملی و جهانی، ابعاد وس��یع به خود گرفته 
و به هم تنیده ش��ده اند؛ به نحوی که یکی 
از اینها هدفگذاری ش��وند تا مش��کل آنها 
حل ش��ود، امکان پذیر نیس��ت. معاون اول 
رئیس جمه��وری افزود: هیچ ک��دام از این 
چالش ها صرف��اً به حوزه اقتص��اد مرتبط 
نیستند، بلکه چالش های پیش رو، تمامی 
موضوعات کش��ور رادرگیر کرده است؛ این 
در حالی اس��ت که برخی از این چالش ها 
قدیمی هس��تند. وی تصریح ک��رد: تورم 
یکی از مشکالت پیش روی اقتصاد کشور 
است که اتفاقا بس��یار قدیمی است و باید 
ب��ا ابعاد خود ب��ه آن پرداخت، به این معنا 
که چالش هایی نظیر آب، دیگر یک موضوع 
ساده نیست که در حوزه دو وزارتخانه نیرو 
و کشاورزی باشد، بلکه نهادهای امنیتی و 
وزارت کش��ور نیز درگیر آن هس��تند، این 
در حالی است که محیط زیست دیگر یک 
موضوع فانتزی نیست، بلکه تاالب هایی در 
سراسر کشور خشک شده اند که تبدیل به 
تهدیدکننده های حیات ش��ده اند. به گفته 
جهانگیری، بیکاری ام��روز تبدیل به یک 
ابرچالش ش��ده است؛ اینکه گفته می شود 
در هر یک از خانواده ها سه بیکار داریم این 
طور نیست، بلکه تعداد بیکاران 3 میلیون 
نفر اس��ت که نوع آنها البته متفاوت از قبل 
اس��ت و امروز بی��کاران م��ا دارای مدرک 

کارشناسی ارشد و دکترا هستند. 

محدودیت های نظام تأمین مالی کشور
وی اظه��ار ک��رد: محدودیت های نظام 
تأمی��ن مال��ی کش��ور نیز یک��ی دیگر از 
چالش ها است که در این رابطه مشکالت 
نظ��ام بانکی نیز به صورت خیلی پیچیده 

ش��ده؛ البته نمی توانیم برخی از مسائل و 
مش��کالت بانک های کش��ور را باز کنیم. 
خاطرنش��ان  رئیس جمهوری  اول  معاون 
کرد: بهره وری همواره یکی از چالش های 
اقتص��اد ایران بوده اس��ت و هر س��ال بر 
اس��اس معلوم��ات خود، یکس��ری حرف 
می زنی��م و یک��ی از مجه��والت خود را 
هم نسبت به گذش��ته برطرف نکرده ایم، 
یعنی چالش ها به قوت خود باقی اس��ت 
و معلومات در دوران مختلف تکرار ش��ده 
اس��ت. جهانگیری ب��ا بیان اینک��ه نباید 
هماهنگی و همگرایی اقتصادی و سیاسی 

در حوزه اقتصاد مقاومتی را از دست داد، 
گف��ت: برنام��ه جامعی که اه��داف کمی 
مشخص و قابل اندازه گیری داشته باشد، 
نتوانس��ته ایم حاکم کنی��م، این در حالی 
اس��ت که برنامه ششم توس��عه وضعیت 
خاص��ی داری��م. اکن��ون ای��ن چالش ها 
پی��ش روی سیاس��ت های اقتصادی قرار 
گرفته اس��ت. وی اظهار داشت: در حوزه 
سیاس��تگذاری ها، نب��ود دی��دگاه علمی 
سبب شده که این سیاست های نادرست 
نقد نش��ده باشند، این در حالی است که 
هر سیاس��تی که نقد شده به دیدگاه های 

سیاس��ی نس��بت داده ش��ده و ف��ارغ از 
دیدگاه های سیاس��ی، این تحلیل ها مورد 

توجه قرار نگرفته است. 

رویکرد علمی به مسائل پیش روی 
کشور

مع��اون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
تحلی��ل علمی درب��اره سیاس��ت ها داده 
نشده اس��ت، گفت: سیاست های اشتغال 
زودبازده و ضربتی و همچنین خرج کردن 
منابع برای اش��تغال زایی هم��واره به کار 
گرفته شده ولی هیچگاه نقد کارشناسی 
نش��ده اس��ت؛ این درحالی اس��ت که در 
م��ورد ارز، هنوز برخ��ورد علمی صورت 
نگرفته اس��ت و مجدد اش��تباهات تکرار 
ش��ده اس��ت که باید نهادهای پژوهشی 
نق��ش خ��ود را ایف��ا کنن��د. وی افزود: 
نهادهای پژوهش��ی باید بر س��ر مس��ائل 
اساسی کشور تالش کنند تا نظرات واحد 
و مشترکی اعمال شود؛ تا همگرایی الزم 
ایجاد ش��ود؛ ضمن اینکه درک مشترکی 
از ش��رایط موج��ود اقتص��ادی را هم به 
دس��ت آورند. به این معنا که مولفه های 
تشکیل دهنده شرایط اقتصادی ایران نیز 
باید سنجیده ش��ود تا بتوان راهکارها را 
م��ورد توافق ق��رار داد. جهانگیری گفت: 
دنیا در این زمینه دس��تاوردهای زیادی 
داش��ته اس��ت و الزام��ا منظ��ور از دنیا 
کش��ورهای پیش��رفته صنعتی نیس��ت؛ 
بلکه باید به س��ایر کش��ورها و خطاها و 
توفیق های آنها اش��اره کرد. این در حالی 
است که اکنون جوانان تحصیلکرده امروز 
در اختیار کشور هستند و باید با رویکرد 
علمی به مسائل پیش روی کشور برخورد 
ک��رد. البته انباش��ت مطالع��ات باید در 
جایی شکل گیرد. وی اظهار کرد: برخی 
مطالع��ات را همانند یک میراث می دانند 
و آن را در اختیار دیگری قرار نمی دهند، 
درحالی که باید این مطالعات را در اختیار 

دیگران قرار داد. 

در دومین کنفرانس اقتصاد ایران مطرح شد

ابرچالش های اقتصاد ایران به روایت اسحاق جهانگیری
مسکن

عالیم تغییر فاز در بازار مسکن
یک کارش��ناس اقتصاد مسکن با اشاره به دو عالمت مهم 
تغییر فاز در بازار مس��کن اعالم کرد که بروز شوک قیمتی 
در بازار مس��کن در کوتاه مدت و می��ان مدت بعید به نظر 
می رسد. بهروز ملکی گفت: هم اکنون عمده معامالت خرید 
و ف��روش در بازار مس��کن از ناحیه تقاض��ای مصرفی انجام 
می شود و بیشترین خریداران حاضر در بازار معامالت مسکن 
در ش��رایط فعلی خریداران مصرفی هس��تند؛ این در حالی 
است که مساحت 36درصد واحدهای مسکونی استان تهران 
در سال 1395 بین 51 تا 75 مترمربع بوده است؛ هر چند به 
نظر می رسد حجم نیاز به واحدهای مسکونی کوچک و میان 
متراژ بیش از این میزان باشد و سازندگان واحدهای مسکونی 
برای به دست آوردن بازار مناسب در دوره رونق باید خود را 
مکلف به ساخت واحدهای مسکونی مصرفی، کوچک متراژ 
و با سطح متوس��ط مساحت )میان متراژ( کنند. به گزارش 
ایسنا، وی دومین عالمت تغییر فاز در بازار مسکن از ناحیه 
معامالت خرید و فروش ملک را بروز نوسانات قیمتی در این 
بازار اعالم کرد و گفت: تغییرات تورم مسکن در سال جاری 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل در تهران نشان می دهد 
هم اکنون نوس��انات قیمتی در بازار مسکن آغاز شده است؛ 
هرچن��د این نوس��انات به هیچ وج��ه افزایش غیرمنطقی و 
جهش گونه قیمت مسکن تلقی نش��ده و در حکم افزایش 
نامتعارف قیمت ها و بروز رونق تورمی مشابه سال های میانی 
دهه 80 و سال های ابتدایی دهه 90 نیست. وی با بیان اینکه 
در مقط��ع زمانی حاضر به چند دلیل عمده احتمال جهش 
قیمتی در بازار مس��کن منتفی است؛ بی توجهی تعداد قابل 
توجهی از خریداران مسکن به سطح قیمت های پیشنهادی 
فروشندگان متوهم مسکن را بهترین استراتژی برای حفظ 
آرامش قیمتی در بازار معامالت واحدهای مس��کونی اعالم 
کرد. ملکی گفت: هرچند نوس��انات قیمتی در بازار مسکن 
آغاز شده و به نوعی می توان این نوسانات را نشانه ای از تغییر 
فاز از دوره رکود به رونق معامالت مس��کن دانست، اما این 
موضوع به معنای ضرورت تعجیل در خرید مسکن از سوی 
خری��داران به جهت وجود احتم��ال وقوع جهش قیمت در 
بازار مسکن نیست. وی افزود: با وقوع برخی تحرکات قیمتی 
در بازار مس��کن در برخی مناطق تهران طی ماه های اخیر، 
گروه  هایی از خریداران مس��کن با این سؤال مواجه شده اند 
که مبادا بازار مس��کن با شوک قیمتی مواجه شود و آنها در 
ماه های آتی موفق به خرید مسکن نشوند؛ این در حالی است 
که در چنین ش��رایطی، برخی از فروشندگان و مالکان نیز 
با برخی استدالالت غیرواقعی، سطح قیمت های پیشنهادی 
خود را ب��رای فروش ملک افزایش داده ان��د و این تصور در 
برخی افراد ایجاد ش��ده است که در صورت تأخیر در خرید 

مسکن در آینده با شوک های قیمتی مواجه خواهند شد.

انرژی



ب��ا وج��ود تاکید ب��ر اجرای سیاس��ت 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز و فراه��م آوردن 
زمینه های الزم ب��رای آن و بودجه ۱۰۰ 
میلیارد تومانی که برای تعهدات ناش��ی 
از آن در س��ال بعد تعیین ش��ده اس��ت، 
همچن��ان زم��ان مش��خصی ب��رای ارز 

تک نرخی وجود ندارد. 
به گزارش ایس��نا، بعد از اینکه از اوایل 
دهه ۸۰ شمس��ی نرخ ارز یکسان س��ازی 
و حتی تا چند س��ال هم ادامه دار ش��د، 
ولی در اواخر این دهه به دالیلی از جمله 
تش��دید تحریم ها و کاه��ش منابع ارزی 
در اختیار این سیاس��ت از بین رفت و بار 
دیگر بازار ارز ایران ش��اهد دو و حتی سه 
نرخ ش��د، اما بعد از این بود که بار دیگر 
بانک مرک��زی معتقد بود باید سیاس��ت 
تک نرخی ش��دن ارز در دس��تور کار قرار 
گیرد. در کنار این موضوع، کارشناس��ان 
منتقدان��ه از ش��رایط موجود نس��بت به 
رانت ه��ای ناش��ی از ارز چندنرخی بارها 
هشدار داده بودند. در این بین، نارضایتی 
فع��االن اقتص��ادی ک��ه از ارز مبادله ای 
اس��تفاده نمی کنن��د، وج��ود دارد ک��ه 
همچنان از این موضوع گله مند هستند. 

با این حال، در حدود س��ه س��ال اخیر 
بانک مرکزی به ط��ور جدی تری موضوع 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز را مط��رح و از 
سیاس��ت های اصل��ی خود اع��ام کرد، 
ولی مش��روط به این بود که باید شرایط 
و زمینه های الزم برای آن فراهم ش��ود، 
ب��ه گونه ای ک��ه تا قبل از اجرایی  ش��دن 
برجام و لغو تحریم در پایان سال ۱۳۹۴، 
رئی��س کل بانک مرک��زی باره��ا تاکید 
کرده بود که بعد از اجرایی ش��دن برجام 
و عادی ش��دن روابط کارگ��زاری بانک ها 
و آزادش��دن منابع ارزی می توان به طور 

جدی تری در این ب��اره اقدام کرد، حتی 
ولی اهلل سیف وعده داده بود که شش ماه 
پس از اجرایی شدن برجام یعنی در سال 
۱۳۹۵ ارز تک نرخی خواهد ش��د، ولی با 
گذر زمان ای��ن اتفاق نیفتاد و وعده او تا 
پایان سال گذشته تمدید شد، اما باز هم 

ارز چندنرخی باقی ماند. 
س��ال ۱۳۹۶ در حالی آغ��از و در ابتدای 
آن انتخابات ریاس��ت جمهوری برگزار شد 
ک��ه بعد از ش��کل گیری دول��ت دوازدهم، 
رئیس کل بانک مرک��زی به صراحت اعام 
ک��رد تنها برنام��ه کلیدی جامان��ده بانک 
مرکزی در دولت یازدهم، تک نرخی کردن 
ارز بوده اس��ت و همچنان برای اجرای آن 
مصر هس��تند، اما دیگر زمان مشخصی از 
س��وی بانک مرکزی برای یکسان س��ازی 
نرخ ارز اعام نش��د و تنها آن را مش��روط 
به مهیاشدن شرایطی می دانند که موجب 

پایداری در اجرای این سیاست باشد. 
با ارائه الیحه بودجه ۱۳۹۷ به مجلس 
در بخش اعتب��ارات منابعی حدود ۱۰۰ 
میلی��ارد توم��ان تعیین ش��د ک��ه هدف 
یکسان س��ازی  از  ناش��ی  تعه��دات  آن 
نرخ ارز اعام ش��ده اس��ت؛ در نگاه اول 
اینگونه می توان اس��تنباط کرد که شاید 
یکسان س��ازی در سال آینده به طور حتم 
اجرایی می ش��ود که برای جبران اجرای 
آن ح��دود ۱۰۰ میلیارد تومان هم منابع 
در نظ��ر گرفته اند، ول��ی رئیس کل بانک 
مرک��زی این را ه��م دلیلی ب��رای اعام 
زمانی مش��خص برای یکسان سازی نرخ 
ارز ندانس��ته و پیش بین��ی زمانی ندارد. 
او تاکید دارد که وقت��ی زمینه های الزم 
آماده ش��ود در ای��ن باره اق��دام خواهد 
کرد ک��ه از ن��گاه وی، مهم ترین موضوع 
همان عادی ش��دن روابط بانکی در حوزه 

بین الملل و گس��ترش رواب��ط کارگزاری 
بانک ها خواهد بود. 

س��یف درب��اره بودج��ه ۱۰۰ میلیارد 
تومانی در نظر گرفته شده هم توضیح داد 
ک��ه در هر حال با تک نرخی ش��دن ارز و 
ح��ذف ارز مبادله ای از کاالها و ورود آنها 
به بازار برای تامین ارز مورد نیاز می توان 
افزایش قیمت را در برخی کاالها متصور 
بود، از این نظر دولت حدود ۱۰۰ میلیارد 
توم��ان را به عنوان پش��توانه قرار داده تا 
بتواند افزایش قیمت ناش��ی از سیاس��ت 

یکسان سازی نرخ ارز را پوشش دهد. 
ام��ا در کنار گس��ترش روابط بانکی به 
منظور دسترس��ی آس��ان به منابع ارزی، 
کاه��ش اخت��اف بی��ن قیم��ت ارزهای 
موجود در بازار یعن��ی دو نرخ مبادله ای 
و آزاد از اهمی��ت قابل توجهی برخوردار 
خواهد بود. این در حالی است که اکنون 
قیم��ت دالر در ب��ازار آزاد ب��ا روند رو به 
رشدی که طی س��ه ماه اخیر طی کرده 
ت��ا ۴۲۲۰ و حتی باالتر هم پیش رفته و 
فعا پایدار مانده اس��ت. از سوی دیگر، با 
اینکه در مرکز مبادالت ارزی قیمت روند 
افزایشی طی می کند و به طور بی سابقه ای 
در ماه ه��ای اخیر با افزایش همراه ش��ده 
و ب��ه ۳۵۶۵ توم��ان رس��یده اس��ت، اما 
همچنان اختاف قیمتی بین دو نرخ آزاد 
و مبادل��ه ای باال بود و ب��ه بیش از ۶۰۰ 

تومان می رس��د، آن هم در شرایطی که 
در چند ماه گذش��ته این شکاف کاهش 
یافته و به زیر ۵۰۰ تومان هم رسیده بود. 
در عین حال که در سال گذشته اختاف 
بی��ن دو نرخ حتی در مواقعی به کمتر از 

۴۰۰ تومان هم می رسید. 
در هر حال، یکسان سازی نرخ ارز ابعاد 
مختلف��ی را به هم��راه دارد که جدای از 
اهمیت کاهش ش��کاف قیمت��ی دو نرخ 
و تامی��ن ارز کاف��ی ب��ا توجه ب��ه روابط 
کارگزاری بانک ه��ا، تبعات بعد از اجرای 
آن به وی��ژه ح��ذف ارز مبادل��ه ای که در 
کااله��ای مختل��ف و تاثیرگ��ذار اتف��اق 
می افت��د، موضوع��ی مورد توجه اس��ت 
ک��ه دولت باید در جریان این سیاس��ت، 
برنامه ه��ای الزم را ب��ه منظ��ور کنترل 
ش��رایط پ��س از آن داش��ته باش��د. این 
در حالی اس��ت که حتی اگ��ر در الیحه 
بودجه ح��دود ۱۰۰ میلیارد تومان برای 
تعهدات ناش��ی از یکسان س��ازی نرخ ارز 
در نظر گرفته ش��ود، جای س��وال است 
که تا چه اندازه و به چه ترتیبی می تواند 
پوشش دهنده هزینه های تک نرخی شدن 
ارز باشد. در حال حاضر، با توجه به اینکه 
بانک مرکزی برای حذف ارز مبادله ای در 
برخی بخش ها ورود کرده حتی جو روانی 
ناش��ی از آن خود عاملی ب��رای افزایش 

قیمت  آن کاالها بوده است. 

پیشبینی۱۰۰میلیاردتومانپشتوانهارزیدرالیحهبودجهنشانمیدهد

یکسان سازی نرخ ارز، خیلی دور خیلی نزدیک گاردینگزارشداد
پرداختحقوقکارمندانبا

بیتکویندرژاپن
یک ش��رکت ژاپنی حقوق کارمن��دان و کارکنان 
خود را به ارز دیجیتالی بیت کوین پرداخت می کند. 
به گزارش ایس��نا به نقل از گاردین، یک ش��رکت 
خصوصی در ژاپن موس��وم بهGMO  که در زمینه 
تجارت آنای��ن و زیرس��اخت های اینترنتی و مالی 
فعالی��ت می کند، تصمیم گرفته اس��ت از ماه فوریه 
س��ال آینده به منظور آش��نایی کارکنان خود با ارز 
دیجیتالی و رمزنگاری ش��ده بیت کوین، حدود ۱۰۰ 
هزار ین )معادل ۸۹۰ دالر( از حقوق کارمندان خود 

را به ارز بیت کوین پرداخت کند. 
هارومی ایشی، سخنگوی شرکت GMO در این 
خصوص عنوان کرده است در صورتی که کارمندان 
اع��ام رضایت کنند، م��ا قادر خواهی��م بود حقوق 
آنه��ا را ب��ه بیت کوین پرداخت کنی��م. او افزود: »ما 
قصد داریم بدین منظ��ور واقعاً از ارزهای دیجیتالی 
رمزنگاری ش��ده جدید همچون بیت کوین که جهان 
را درنوردیده است، استفاده کنیم،چراکه فعالیت های 
ش��رکت ما نیز در زمینه تج��ارت آناین و اینترنت 

است.
وی ادامه داد که این پیشنهاد برای حدودا ۴۰۰۰ 
نفر از کارمندان ما در ش��رکت GMO ارائه ش��ده 
اس��ت و آنها باید تا زمان تعیین شده به مدیران شان 

رضایت خود را اعام کنند. 
ای��ن ش��رکت از م��اه مه س��ال ج��اری میادی 
فعالیت ه��ای خود را در حوزه تجارت بیت کوین آغاز 
کرد و پس از گذش��ت یک ماه، به تجارت استخراج 
بیت کوی��ن ی��ا بیت کوین ماینین��گ روی آورد و به 
همین دلیل اس��ت که این شرکت قصد دارد بخشی 
از حقوق کارمندان خود را به این ارز پرداخت کند. 
این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان از 
جمله کشورهای اروپایی در تاش هستند تا این پول 
افسارگسیخته را کنترل کرده و معامات با آن را تا حد 
ام��کان محدود کنند، زیرا آنها بر این باور هس��تند که 
بیت کوین به تجارت های غیرقانونی و غیرمجاز همچون 
تجارت اس��لحه، تجهیزات تروریس��تی، قاچاق دارو و 
موادمخ��در دامن زده و به علت آنکه مقامات قضایی و 
پلیس نمی توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری 

کنند، باعث سهولت آن می شود. 
بر اساس گفته های تحلیلگران، زمانی که بیت کوین 
در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار در بازارهای جهانی 
ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی از یک دالر هم کمتر 
بود و اکنون تا مرز ۱۸هزار دالر هم رس��یده اس��ت. 
درواق��ع، فناوری بیت کوین  که ی��ک پول رمزنگاری 
شده است، این امکان را به کاربران می دهد که بدون 
نیاز به هیچ بانکی، مبادالت مالی خود را انجام دهند 
و همچنین هویت طرفین معامله نیز ناش��ناس باقی 

بماند. 
بیت کوی��ن طی س��ال ج��اری، پ��س از افزایش 
تقاضاهای سازماندهی شده برای استفاده از ارزهای 
رمزگذاری ش��ده و توس��عه مصرف اصلی و مالی از 
آن، بیش از ۹۰۰درصد افزایش قیمت داش��ته است. 
طی س��ال های اخیر، ارز مجازی بیت کوین توانسته 
است ارزش بسیار باالیی را برای خود ثبت کند و در 
آخرین مبادالت بازار جهانی، بیت کوین با رس��یدن 
به رقم ۱۸هزار دالر توانسته رکورد جدیدی را ثبت 

کند. 
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خبرنــامه

سایت»انتخاب«خبرداد
نهاوندیانجایگزینسیفدربانک

مرکزیمیشود؟

سایت »انتخاب« که از حامیان دولت حسن روحانی 
اس��ت، روز گذش��ته از نهایی ش��دن انتخ��اب محمد 
نهاوندیان به عنوان رئی��س کل جدید بانک مرکزی به 
جای ولی اهلل س��یف خب��ر داد. یک منبع آگاه در گفت 
و گو با »انتخاب« گفت: »توافق بر سر نهاوندیان تقریبا 
نهایی شده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد او در هفته های 
آینده به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب خواهد 
شد.« »انتخاب« ادامه داد: »پیشتر زمزمه های انتخاب 
محمد نهاوندیان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد هم 
مطرح شده بود. به دنبال این شایعات، برخی نمایندگان 
مجل��س از اینکه برخی افراد دوتابعیتی قرار اس��ت به 
عن��وان وزرای »اقتصادی« معرفی ش��وند، انتقاد کرده 
بودند.« گفتنی است مسئوالن بانک مرکزی تاکنون این 

خبر »انتخاب« را تایید نکرده اند.

نوسانقیمت)تومان(نوعارز

۴.۱۹۹دالر آمریکا

۵.۰۱۳یورو اروپا

۵.۷۶۴پوند انگلیس

۱.۱۶۳درهم امارات

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۵۳.۵۰۰مثقال طا

۱۲۷.۷۰۰هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۳۶۸.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۴۰۷.۲۰۰سکه طرح جدید

۶۹۹.۰۰۰نیم سکه

۴۰۰.۷۰۰ربع سکه

۲۶۶.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
ک��ه هفته گذش��ته با رش��د هفتگی 2.4 
درصدی، بیش��ترین بازدهی هفتگی خود 
را از ش��هریور تجربه کرده ب��ود، در اولین 
روز معامالتی این هفته نیز ش��اهد جهش 
1322 واحدی و رسیدن به باالتر از میانه 
کان��ال 94 واحد بود. هرچند بورس تهران 
اطالع داده که با توجه به اختالل به وجود 
آمده در س��امانه محاس��به شاخص کل و 
بروزرس��انی آن، اطالع��ات مرتبط با کلیه 
ش��اخص ها با تعدیل مواجه خواهد ش��د. 
شاخص کل بازار فرا بورس نیز با رشد بیش 
از 13واح��دی به پله 1056 واحدی صعود 
کرد. همچنی��ن در بازار فرا ب��ورس تعداد 
408ه��زار و 607 س��هم اوراق به��ادار به 
ارزش 11میلیارد و 10میلیون و 638 هزار 
ریال در بیش از 42ه��زار نوبت معامالتی 
داد و ستد شد. در معامالت بازار فرابورس 
نماد های س��هامی ذوب آهن اصفهان، آتیه 
داده پ��رداز، ف��رآوری زغال س��نگ پروده 
طب��س با روند مثبت و نمادهای ش��رکت 
آهن و ف��والد ارفع، گروه س��رمایه گذاری 
میراث فرهنگی، کش��ت و صنعت شهداب 
ناب خراس��ان، صنایع فوالد آلیاژی یزد با 

روند منفی به کار خود پایان دادند. 

رکورد جدید دیگری برای شاخص 
کل

ط��ی معام��الت هفته ه��ای گذش��ته 
ش��اخص کل ب��ورس تهران ب��ا چند بار 
کانال ش��کنی توانس��ت تا اواسط کانال 
93 هزار واحدی باال برود. بس��یاری این 
رشد را بیش از همه ناشی از رشد قیمت 
کاالهای اساس��ی از جمل��ه مواد نفت و 
پتروشیمی و افزایش قیمت دالر قلمداد 
می کردن��د. ب��ا این حال روز ش��نبه نیز 
شاهد ادامه روند این رشد بودیم. بر این 
اساس بس��یاری از معامله گران معتقدند 
این روند تا پایان س��ال ب��ه صورت آرام 
ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر بورس 
تهران در حالی شاهد ثبت رکورد جدید 
دیگری برای شاخص کل قیمت و بازده 
نق��دی بود ک��ه حجم معامالت س��هام 
در اغل��ب نماده��ای معامالتی همچنان 
زیر یک میلیون س��هم ب��ود. اثرگذاری 
معامالت سهام چند شرکت یا هدلینگ 
سرمایه گذاری روی محاسبه شاخص کل 
بورس که همواره نحوه محاسبه آن مورد 
انتقاد عموم فعاالن بازار سهام است، در 
حالی رکوردهای جدیدی را روی تابلوی 
معامل��ه بورس تهران ثب��ت می کند که 
به لح��اظ ورود نقدینگی ت��ازه و بهبود 
حجم معامالت سهام در کلیت معامالت 
هنوز اطمینان چندان��ی وجود ندارد. با 

این همه همچنان صندوق توس��عه بازار 
بازارگردان سهم های شاخص ساز  سهام، 
در گ��روه پاالیش��ی ها، معدنی ها، فلزات 
و  بانک��ی  تک س��هم های  و  اساس��ی 
خودرویی است تا بتوانند همچنان چراغ 
بازار س��هام را روشن نگاه دارند. در عین 
ح��ال در میان هیاهوی ب��ه راه افتاده از 
رکوردش��کنی های ش��اخص کل بورس، 
تحرک آرام بورس بازان حرفه ای در تاالر 
شیش��ه ای روی ح��ق تقدم ه��ا نیز قابل 

تأمل است. 

با گروه های بازار سهام
در اولی��ن روز معامالت��ی هفت��ه و در 
گ��روه اس��تخراج کانه های فلزی ش��اهد 
رش��د بیش از 4درصدی بیش��تر نمادها 
بودی��م. در گ��روه فلزات اساس��ی قیمت 
پایانی بیش��تر نمادها رش��د داشت. البته 
این رش��د عمدتا کمت��ر از 3درصد بود. 
در گروه کانه فلزی 133میلیون سهم به 
ارزش 32میلیون تومان دس��ت به دست 
شد و در گروه فلزات اساسی 177میلیون 
س��هم به ارزش بیش از 50میلیارد ریال 
مورد دادوس��تد ق��رار گرف��ت. در گروه 
خ��ودرو نمادهای��ی ک��ه با رش��د قیمت 
مواجه ش��دند عمدتا رشدش��ان کمتر از 
یک درصد بود، اما بیش��تر نمادها با روند 
کاهش��ی در قیمت پایانی هم��راه بودند. 

در این گروه 129میلیون س��هم به ارزش 
بیش از 19میلیارد تومان مورد دادوستد 
ق��رار گرف��ت. در گروه س��یمان، آهک و 
گ��چ نی��ز روند قیمت��ی عمدتا کاهش��ی 
ب��ود. در گروه ه��ای کوچک��ی همچ��ون 
قند و ش��کر نیز تعداد زی��ادی از نمادها 
کمت��ر از 2درصد با کاهش قیمت روبه رو 
ش��دند. در گ��روه محصوالت ش��یمیایی 
قیمت س��هم ها عمدتا با رشد نه چندان 
چش��مگیری روبه رو ب��ود، ام��ا در گروه 
فرآورده های نفتی، دو نماد روند افزایشی 
در قیم��ت پایان��ی را تجربه کردند و پنج 
نماد با کاهش قیمت همراه ش��دند. نماد 
معامالت های وب نیز که در چهارش��نبه 
گذش��ته متوقف مانده بود روز شنبه نیز 
متوق��ف بود. آن طور ک��ه پیام های ناظر 
ب��ازار مش��خص ک��رده، کلی��ه معامالت 
نماد معامالتی ش��رکت داده گستر عصر 
نوین )های وب( در چهارش��نبه گذشته 
ابطال شده اس��ت. همچنین علت توقف 
معامالت��ی ای��ن نم��اد ابهام نس��بت به 
ش��فافیت اطالعات عنوان ش��ده اس��ت. 
در نهایت ارزش معام��الت بورس تهران 
بال��غ بر 273میلیارد توم��ان بود که این 
رقم ناش��ی از دس��ت به دست شدن یک 
میلیارد و 203میلیون سهم و اوراق مالی 
قاب��ل معامل��ه طی 73ه��زار و 20 نوبت 

دادوستد بود. 

سبزپوشی نماگر بازار سهام در روزی که محاسبه شاخص ها با اختالل مواجه شد

بورس تهران بار دیگر کانال شکنی کرد

ب��ازار در حالی وارد س��یکل بلندمدت 
صع��ودی ش��ده اس��ت که رش��د حجم 
و ارزش معام��الت ب��ه عن��وان موت��ور 
محرک بازار س��رمایه در یک ماهه اخیر 
ب��ر ای��ن موض��وع تأکی��د دارد. در این 
ش��رایط س��رمایه گذاران بر پای��ه و مدار 
تحلیل اقدام به خرید س��هام می کنند و 
رفتارهای هیجانی با پشتوانه یک خبر یا 
شایعه نمی تواند در بازار تأثیر گذار باشد. 
الزمه رش��د بازار در مقیاس کالن ورود 
نقدینگی جدید اس��ت که در حال حاضر 
ای��ن پارامت��ر اتفاق افتاده اس��ت. بعد از 
کاهش س��ود بانکی نقدینگی جدید وارد 
بازار ش��د و بازار امروز در مسیر صعودی 
قرار دارد و بس��تر صع��ودی خوبی برای 
بازار س��رمایه شکل گرفته است. با توجه 
به از بین رفتن موسسات مالی غیرمجاز 
و همزمانی آن با کاهش نرخ سود بانکی 
بخشی از س��رمایه ها به س��ایر بازارها از 
جمله ارز، س��که، حتی خودرو س��رریز و 
بخش��ی هم به بازار سرمایه وارد شد. در 
کن��ار عوامل باال، ب��ه گزارش های خوب 
پاالیش��ی ها، بهبود قیمت نفت و افزایش 
ن��رخ دالر و رش��د قیم��ت کامودیتی ها 
می ت��وان اش��اره ک��رد. در این ش��رایط 
عالوه بر خوب ب��ودن گزارش های میان 
دوره ای، قیم��ت جذاب س��هام و از همه 
مهم تر نقدینگی های جدید عامل مهمی 

در رش��د و رونق این روزهای بازار سهام 
شده است. ش��اید فقط 10 تا 15 درصد 
نقدینگی از بازار پول خارج ش��ده باشد. 
بس��یاری از بانک ها زمانی که نرخ س��ود 
پایین آمد در زمان باقی مانده با صاحبان 
س��پرده مذاک��ره کردن��د و قراردادهای 
جدید بس��تند. این قراردادها سال بعد با 
نرخ 21 یا 22 درصد قابل تمدید نیست 
و نرخ آنها کاهش خواهد یافت و با توجه 
به ت��داوم روند نزولی نرخ س��ود س��ال 
آینده به محدوده ه��ای 14 تا 15درصد 
می رسد. حجم جدیدی از نقدینگی ها با 
سپرده های  قراردادهای  سررسیدش��دن 
بانک��ی وارد بازار س��رمایه خواهد ش��د. 
چنین رون��دی به افزای��ش P/E بازار و 
ورود نقدینگی های بیشتر کمک می کند؛ 
اتفاقی که هم اکنون مقدمه آن آغاز شده 
اس��ت. در حال حاضر سهام شرکت های 
بزرگ ب��ه حرکت درآمدن��د و نقدینگی 
در حال حرکت به بازار س��رمایه اس��ت. 
دو نگرانی کمرنگ در شرایط امروز بازار 
وج��ود دارد؛ یک موض��وع بحث کمبود 
نقدینگ��ی و فروش توس��ط صندوق های 
بزرگی مثل صندوق بازنشستگی، تأمین 
 اجتماعی و حقوقی های بزرگ اس��ت که 
با نزدیک ش��دن به پایان س��ال همیشه 
اقدام ب��ه عرضه می کنند. فش��ار فروش 
این نهادها نگرانی هایی ایجاد می کند که 
البته اگر نقدینگی وارد بازار شود به طور 
قط��ع جوابگوی ای��ن عرضه ه��ا خواهد 
ب��ود. موضوع دیگر بح��ث تصمیم گیری 

کنگره درب��اره برجام اس��ت. البته تأثیر 
ای��ن موضوع در ب��ازار پیش خور ش��ده 
اس��ت و احتماال ب��ازار واکنش اندکی به 
این موضوع خواهد داش��ت. آنچه اکنون 
به عنوان مهم ترین آیتم و موتور محرک 
بازار شاهد آن هس��تیم افزایش حجم و 
ارزش معامالت اس��ت که نسبت به یک 
ماه گذش��ته بیش از 100 درصد رش��د 
کرده اس��ت که خبر بس��یار خوبی برای 
بازار است. بازار س��رمایه در ابتدای یک 
سیکل صعودی بلندمدت قرار دارد. بازار 
هم اکنون در بس��تری از رشد قرار گرفته 
و احتماال تا پایان س��ال بتوانیم شاخص 
را در رقم 100 هزار واحدی تجربه کنیم 
و ای��ن س��یکل صعودی حداق��ل تا یک 
س��ال آینده صعودی خواهد بود. درباره 
زمزمه های احتمال معافیت مالیاتی برای 
افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیابی 
دارایی ها و تأثیر آن بر بازار س��رمایه هم 
بای��د گفت بازار قبال ب��ا موضوع افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها 
آش��نا نبود. زمانی س��هامی که از محل 
سود انباش��ته با عنوان س��هام جایزه به 
س��هامدار تعل��ق می گرفت جزو س��هام 
ارزنده محس��وب می شد و مورد استقبال 
بازار قرار می گرفت چراکه علم مالی هنوز 
آنقدر فراگیر نش��ده بود که این موضوع 
برای س��هامداران ملموس ش��ود که هر 
س��همی که س��هام جایزه دارد ارزشمند 
نیس��ت، اما به مرور زمان س��هامداران با 
علم مالی آش��نا ش��دند و مفهوم س��هام 

جایزه را بهتر درک کردند. امروز سهمی 
که س��ود انباش��ته و س��هام جایزه دارد 
تأثی��ری روی قیمت س��هام ن��دارد مگر 
اینکه خبری پش��ت تجدید ارزیابی قرار 
داشته باش��د که آن خبر بر قیمت سهم 
تأثیر بگذارد. ش��رکت هایی که از طریق 
تجدی��د ارزیابی دارایی افزایش س��رمایه 
دادند با اتفاق خاصی مواجه نمی ش��وند. 
در ش��رایط امروز بازار تجربه بیش��تری 
نس��بت به گذش��ته در خصوص افزایش 
س��رمایه ها دارد، ش��اید چنی��ن خبری 
م��وج کوچکی ایجاد کند اما عامل خرید 
یک س��هام نیست چون تجربه های قبلی 
تجدید ارزیابی در ش��رکت ها نشان داده 
ای��ن فرآیند کمکی به ق��درت نقدینگی 
ش��رکت ها نمی کند. زمانی ب��ازار آنقدر 
راکد بود که خریداران به دنبال بهانه ای 
ب��رای خری��د س��هام بودند ک��ه تجدید 
ارزیاب��ی دارایی یکی از ای��ن بهانه ها بود 
اما اکنون آنقدر اخبار و عملکرد و س��هام 
خوب وج��ود دارد که انتخاب س��هم به 
مدار تحلیل برگش��ته است. پارامترهایی 
چون ارزش دالر، وضعیت بازار، ش��رایط 
تکنیکال و ش��رایط ب��ازار عوامل مهم در 
تصمیم گیری برای خرید س��هام هستند 
و موضوع های��ی مث��ل تجدی��د ارزیابی 
دارایی در بازار تأثی��ر چندانی ندارد. در 
بازار س��رمایه دوره اینکه با یک خبر یک 
گروهی رش��د کند، تمام ش��ده و عوامل 
محکم تری از یک خبر باعث رونق و رشد 

بازار می شوند. 

بازار سهام وارد سیکل صعودی بلندمدت شده است

خبر

با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد 
رونمایی از نخستین صندوق زمین 

و ساختمان فرابورس
مراس��م رونمایی از پروژه نخستین صندوق زمین و 
س��اختمان فرابورس با حضور وزیر راه و شهرس��ازی، 
مدیرعامل بانک مس��کن و مدیرعام��ل فرابورس ایران 
در مح��ل این پروژه برگزار ش��د. در این مراس��م وزیر 
راه و شهرس��ازی با بیان اینکه تنگنای منابع بانکی در 
تجهیز منابع به س��مت بخش های مختلف اقتصادی 
ضرورت حرکت به س��مت بازار سرمایه را برای تامین 
مالی پررنگ می کند، گفت: در بازار س��رمایه بسیاری 
از کش��ورها صندوق ه��ای زمین و س��اختمان س��هم 
بزرگ��ی از ارزش بازار را تا بی��ش از 25درصد به خود 
اختصاص داده ان��د. عباس آخوندی اف��زود: راه اندازی 
صندوق زمین و ساختمان در بازار سرمایه ایران اقدام 
نوپایی اس��ت اما در مسیر رشد و توسعه قرار دارد. وی 
ادام��ه داد: ما در اقتصاد کش��ور نیازمند آن بودیم که 
جمع آوری منابع مالی برای پروژه های ساختمان سازی 
در قال��ب صندوق ه��ای زمین و س��اختمان از طریق 
نظام شفاف و رس��می بازار سرمایه صورت گیرد. وزیر 
مس��کن و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که تامین 
مال��ی پروژه های بزرگ در بازار س��رمایه ب��ا راه اندازی 
صندوق های زمین و ساختمان ممکن است، گفت: این 
واحدهای تضمینی که به فروش می رسند ایده نوینی 
اس��ت که می تواند از ثروت های خرد و ملی محافظت 
کند. وی با اشاره به اینکه مدل تامین سرمایه از طریق 
صندوق زمین و س��اختمان و مس��تغالت مدلی ساده 
است، افزود: مردم در معامالت روزمره در حوزه مسکن 
مدل انجام ش��ده را به کار می گیرند و مهم آن اس��ت 
ک��ه این کار از معامالت چهره به چهره خارج ش��ده و 
تبدیل به نهادی ش��ود که در یک نظام رسمی امکان 
کنترل داش��ته باش��د. آخوندی همچنین گفت: حال 
با توجه به اینکه این روش براس��اس اعتماد ش��خصی 
صورت می گیرد نیازمند تبدیل شدن به یک نهاد است. 
وی تاکید کرد: باید بتوانیم از ویژگی های صندوق های 
زمین، مسکن و مستغالت استفاده کنیم و با توجه به 
ویژگی های��ی که این صندوق ه��ا دارند و ابزار مالی که 
در اختیار سرمایه گذاران و س��ازندگان قرار می دهند، 

می توانند آنها را از سایر ابزارهای مالی شاخص کنند. 

رشد شاخص بورس سوییس با 
افزایش قیمت روچه

بورس س��وییس در معامالت آخری��ن روز هفته با 
افزایش نسبی ش��اخص اصلی همراه شد درحالی که 
رشد قیمت سهام شرکت Roche بیشترین تاثیر را 
در این روند افزایشی از خود به جای گذاشت. شرکت 
دارویی سوبیسی روچه که محصوالت تولیدشده خود 
را از طریق دو شرکت تابعه صنایع داروسازی روشه و 
شرکت روشه دیاگنوستیکس به سراسر جهان عرضه 
می کند توانس��ت با افزایش قیمت س��هام، ش��اخص 
اصلی این کش��ور را با رش��د همراه کند. بر اس��اس 
این گزارش، از دالیل رش��د 9400 واحدی شاخص 
اصلی بورس سوییس، می توان الیحه مالیاتی آمریکا 
را نی��ز نام برد که تاثیر بس��زایی در بازارهای جهانی 
داشته اس��ت. در بازار این کشور، قیمت سهام گروه 
بانکداری خصوصی جولیوس بائر، با رشد1.2درصدی 
هم��راه ش��د درحالی که بان��ک کردیت س��وییس و 
یو بی اس توانستند با رش��د 0.5درصدی معامالت را 
خاتم��ه دهد. در ادامه، ش��رکت روچه با رش��د یک 
درصدی همراه شد و ش��رکت دارویی نووارتیس نیز 
0.1درصد افزایش قیمت س��هام را به ثبت رساند. اما 
در دیگر بازارهای اروپایی، ش��اخص فوتس��ی لندن 
با رش��د 0.5درصدی همراه ش��د درحالی که شاخص 
داکس آلمان روند صعودی 0.2درصدی را از آن خود 
کرد. ش��اخص کک فرانس��ه افت 0.1درصدی داشت 
درحالی که ش��اخص آیبکس اس��پانیا نیز 0.2درصد 
منفی ش��د، اما در بازارهای آس��یایی، شاخص نیکی 
ژاپن ب��ا افت 0.6درص��دی روبه رو ش��د درحالی که 
شاخص شانگهای چین 0.8درصد افت کرد. در بازار 
آمریکا نیز ش��اخص داوجونز 0.5درصد مثبت ش��د، 
اس اندپی0.9درص��د افزایش داش��ت و نزدک هم با 
رشد 1.1درصدی ش��اخص اصلی معامالت را خاتمه 

داد. 

افزایش 60درصدی عملکرد کشت 
و صنعت پیاذر

ش��رکت کش��ت و صنعت پیاذر نخستین پیش بینی 
درآمد هر س��هم سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 97 
را حسابرسی نش��ده و با سرمایه معادل 75میلیارد ریال 
منتش��ر کرد. شرکت کش��ت و صنعت پیاذر پیش بینی 
درآمد هر سهم برای سال منتهی به 29 اسفندماه 96 را 
حسابرسی ش��ده مبلغ 327 ریال اعالم کرد و طی شش 
ماه مبلغ 67 ریال سود به ازای هر سهم، معادل 20درصد 
از کل پیش بینی هایش را محقق کرد که در مقایس��ه با 
دوره مشابه سال مالی قبل معادل 60درصد افزایش داشت. 
براس��اس این گزارش ش��رکت در نظ��ر دارد دارایی های 
نگهداری ش��ده برای فروش خود را به فروش برساند که 
س��ود و زیان حاصل از آن در صورت پیش بینی فوق در 

نظر گرفته نشده است. 

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی در حالی عنوان نخست 
جدول بیش��ترین درص��د افزایش را از آن خود کرد که توس��عه 

معادن روی ایران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1.6114.95وصندوق

2.8304.93کروي

6.2204.93فلوله

1.3274.9وغدیر

3.0704.85کطبس
2.1944.83فملي
1.4454.79تاپیکو

 بیشترین درصد کاهش
صنایع س��یمان دشتس��تان صدر نش��ین جدول بیش��ترین 
درص��د کاهش ش��د. بیمه دان��ا در رده دوم این گروه ایس��تاد. 
س��رمایه گذاری خوارزمی هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)7.19(1.832سدشت
)4.74(2.812دانا

)4.7(912وخارزم

)4.57(13.514سبهان

)4.11(1.752خوساز
)3.91(5.610کپارس
)3.75(1.514وبشهر

پرمعامله ترین سهم
فوالد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
شد. س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی در رده دوم این گروه 

ایستاد. سرمایه گذاری غدیر هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

124.551 2826فوالد

82.606 1611وصندوق
74.949 1327وغدیر
45.902 2075کچاد

43.354 1926ومعادن
42.460 1021خساپا
39.366 1445تاپیکو

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را فوالد مبارکه اصفهان 
به خود اختصاص داد. س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی رتبه 
دوم را به دست آورد. گسترش سرمایه گذاری غدیر هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

351.966 2826فوالد
133.064 1611وصندوق
99.423 1327وغدیر
95.266 2075کچاد

83.514 1926ومعادن
78.907 2125وامید
71.779 3144کگل

بیشترین سهام معامله شده
فوالد مبارکه اصفهان در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین 
س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که سایپا در این گروه دوم 

شد و معدنی و صنعتی چادرملو در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

28265033فوالد
10212405خساپا
20752273کچاد
13272236وغدیر
19262173ومعادن
16112029وصندوق

31951963کسرا

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نسبت P/E را در روز گذشته تولید محور 

خودرو به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

22051102خمحور
1371686کساپا

1026513خکمک
1962490شپارس
2026405قثابت

1126375خریخت
2872359سیالم

P/E کمترین نسبت
 P/E روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت
ایستاد. س��رمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه را از آن 

خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

38021.59کگاز
9122.43وخارزم
14042.60واعتبار
15383.29پارسیان
9993.31وصنا

11223.36پردیس
20723.95وبانک

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

محسن عباسی
مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری اماکو
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شماره 954

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با اعالم 
اینکه سامانه بهین یاب را برای طرح های 
گردش��گری باز خواهیم کرد، اظهار کرد: 
سال ۱۳۹۷ س��ال امید در اقتصاد ایران 
اس��ت و س��ال خوبی ب��رای فعالیت های 

تولیدی و اقتصادی کشور خواهد بود. 
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در 
قرارگاه اقتصاد مقاومتی استان همدان در 
شهرستان تویسرکان، با تأکید بر اینکه باید 
به سمت نوس��ازی صنعتی و معدنی ایران 
برویم و برای شروع ۱۰ هزار میلیارد منابع 
برای این منظور درنظر گرفته ش��ده است، 
تصریح کرد: با توج��ه به معادن متعدد در 
ای��ران و به ویژه وجود ۲۷۳ معدن فعال در 
استان همدان، نقشه راه معدن تهیه شده و 

ابالغ خواهد شد. 
وی ادامه داد: برای تولید کاالی رقابتی 
نیازمند منابع بانکی هس��تیم چراکه هم 
حج��م منابع کافی نیس��ت و هم نرخ آن 
مناسب نیس��ت، بنابراین منابع و سرمایه 
بانک ها افزایش خواه��د یافت و در کنار 
آن سیس��تم مش��ارکت را ب��ا بانک ه��ا، 
دولت، صندوق توس��عه و بخش خصوص 
پیش بینی کرده ای��م به طوری که اگر این 
اتفاق رخ دهد کار بزرگی است و مشکل 

ناکافی بودن منابع را مرتفع می کند. 
وی یادآور شد: از میزان رشد متقاضیان 
مجوز واحدهای صنعتی در استان همدان 
به میزان ۵۰درصد، خوش��حال شدم که 
این نشانه اقبال به سرمایه گذاری و امید 

به آینده است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر 
اینکه باید روش مالیات قانون ارزش افزوده 
اصالح و فشار آن از روی واحدهای تولیدی 
برداشته شود، خاطرنشان کرد: رشد تقاضا 
برای مجوزها در استان نشانگر این است که 

مدیریت استان توانسته امیدی ایجاد کند. 
استاندار با قدرت و قوت دارند استان را اداره 
می کنن��د و امیدواریم با این قدرت و قوت 
شاهد توسعه بیشتر استان همدان باشیم. 

وی ب��ا اب��راز خرس��ندی از برگ��زاری 
قرارگاه اقتصاد مقاومتی در بهشت غرب، 
پایتخت طالی س��بز، تویس��رکان اعالم 
کرد: باید حرکات خود را بسیار سریع تر و 
دقیق تر انجام دهیم و رضایتمندی را بین 
ش��هروندان ببینیم چرا ک��ه عالقه مندیم 
وقتی در جمعی حاضر می ش��ویم بیشتر 
از پیشرفت ها بگویند و مشکالتی نداشته 

باشند. 
او ادام��ه داد: آنچ��ه امروز ب��ه عنوان 
نخس��تین رکن اقتص��اد مقاومتی به آن 
نیاز داریم مسئله اش��تغال، رفع بیکاری 
و تولی��د اس��ت بنابراین بای��د در اقتصاد 
مقاومتی اهداف کمی مناسب را پیگیری 

و به نتیجه برسانیم. 
اس��تاندار هم��دان نیز با گرامیداش��ت 

س��الگرد ش��هادت آیت اهلل دکت��ر مفتح، 
سفر دکتر ش��ریعتمداری برای استان را 
برکت و فرصتی دانس��ت تا بتوانیم از آن 
اس��تفاده کنیم و گف��ت: از اینکه فرصت 
ش��د س��تاد اقتصاد مقاومتی را با حضور 
دکتر شریعتمداری برگزار کنیم تا برخی 
موارد و مش��کالت به هیأت دولت منتقل 

شود، تشکر می کنم. 
اظه��ار کرد:  نیک بخ��ت  محمدناص��ر 
امس��ال با هم��ه محدودیت ه��ای منابع، 
۱۵۰۰ میلی��ارد توم��ان از س��وی دولت 
برای اشتغال در استان تسهیالت در نظر 

گرفته شده است. 
وی با بیان اینک��ه از بانک ها نارضایتی 
ندارم البته میزان رضایت، نس��بی است، 
اضاف��ه ک��رد: بانک صنع��ت و معدن در 
اس��تان عملکرد خوبی دارد به طوری که 
با همکاری بانک ه��ا ۲۵۲ میلیارد تومان 
فقط از بخش رونق، تس��هیالت در استان 

ارائه شده است. 

اس��تاندار همدان با اشاره به اینکه ۱۱ 
هزار و ۸۰۰ شغل از سهمیه رونق در این 
چند ماه در اس��تان اش��تغال ایجاد شده 
است، ادامه داد: اگر بتوانیم تمام سهمیه 
تسهیالت اش��تغال استان را جذب کنیم 
در اش��تغال همدان مؤث��ر خواهد بود که 

بسیار به این جذب امیدوار هستیم. 
به گفته نیک بخت، رتبه کس��ب و کار 
استان بر اساس اعالم مرکز پژوهش های 
ک��ه  رس��یده   ۱۱ ب��ه   ۲۴ از  مجل��س 
نش��ان دهنده بهبود ش��رایط کسب و کار 

در استان است. 
وی از همراهی های دکتر مفتح، فرزند 
ش��هید مفتح و نماینده مردم تویسرکان 
فرمان��دار  تالش ه��ای  و  مجل��س  در 
شهرستان تشکر کرد و گفت: تویسرکان 
یک کارگاه بزرگ ش��ده و در حال جهش 
اس��ت و امیدوارم بتوانیم در این راس��تا 

کمک کنیم. 
نیک بخت ب��ا بیان اینک��ه ۳۵۵ پروژه 
نیمه تمام ب��ه بخش خصوص��ی واگذار و 
۱۲۰ پ��روژه هم آماده واگ��ذاری داریم، 
تصریح کرد: در اس��تان هم��دان فعالیت 
خوب��ی ص��ورت گرفت��ه و نیروگاه ه��ای 
خورش��یدی ب��ا س��رمایه گذار مس��تقیم 
خارجی برای ۲۰۰ مگاوات نهایی ش��ده، 
چهار واحد به بهره برداری رس��یده و پنج 

واحد هم آماده بهره برداری است. 
وی با اش��اره به اینکه اس��تان همدان 
پایلوت نیروگاه های خورش��یدی اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: پساب فاضالب همدان 
برای نخس��تین بار در کش��ور به نیروگاه 
ش��هید مفتح همدان منتق��ل و ۲۸ چاه 
ک��ه موجب ایجاد فروچاله می ش��د، آزاد 
 ش��د و عملکرد نی��روگاه از ۳۰ درصد به 

۱۰۰ درصد رسید. 

مع��اون مدی��رکل مب��ارزه ب��ا قاچاق 
کااله��ای هدف س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق 
کاال و ارز گفت فقط پارس��ال بالغ بر ۱.۷ 
میلیارد نخ س��یگار قاچاق کشف شده که 
نسبت به مدت مشابه  آن در سال قبلش، 

رشد ۳۰۰درصدی را نشان می دهد. 
رضا موس��ی زاده در گفت وگو با ایس��نا 
به ارائه توضیحات��ی درباره قاچاق توتون 
و تنباک��و پرداخ��ت و در زمین��ه تأثی��ر 
قان��ون منع واردات ای��ن کاالها بر حجم 
قاچاق آنها اظهار کرد: نیاز س��االنه کشور 
به مصرف س��یگار ۵۵ میلیارد نخ برآورد 
ش��ده که در گذشته بخش اعظمی از آن 

از طریق واردات تأمین می شد. 
وی اظه��ار ک��رد:  طب��ق برنامه پنجم 
توس��عه )تبص��ره ۳، م��اده ۱۰۲( دولت 
مکلف شد واردات سیگار را تا پایان سال 
پنجم برنامه توسعه به صفر برساند و نیاز 
کش��ور را با همان برند اصل��ی از طریق 
تولید داخل تأمین کند. به همین س��بب، 
مرکز برنامه ریزی و نظ��ارت بر دخانیات 
کش��ور به  عنوان متولی اصلی برنامه، به 
واردکنندگان قانونی ابالغ کرد سهم بازار 
خود را از محل تولید داخل تأمین کنند 
که این موضوع عالوه بر خارج  نشدن ارز 

از کش��ور بر کاهش قاچاق تأثیر گذاشته 
و خطرپذیری سیگارهای غیربهداشتی بر 

سالمت را نیز کمتر کرد. 
کاهش ۹ میلیاردی واردات سیگار

موسی زاده افزود:  به طور مثال در سال 
۱۳۹۳ ح��دود ۳۰ میلیارد نخ س��یگار از 
طریق تولی��د داخلی تأمین ش��د که در 
سال گذش��ته این رقم به ۴۵ میلیارد نخ 
افزایش یافت و به تناس��ب آن واردات از 
۱۳.۶۵ میلیارد ن��خ به ۴ میلیارد کاهش 

یافت. 
مع��اون مدی��رکل مب��ارزه ب��ا قاچاق 
کاالهای هدف در پاس��خ به این س��وال 
که ب��ا توج��ه به بس��ته ش��دن مجاری 
قانونی واردات س��یگار، توت��ون و تنباکو 
آیا از نظر بهداشتی واردات قاچاق و نبود 
نظارت روی آنها در س��المت مردم تأثیر 
نخواهد داش��ت؟  گفت:  در حوزه سیگار 
ش��رکت های صاحب برند در برابر عرضه 
س��یگار  )برند خود( در بازار مس��ئول و 
متعهد هستند و اگر سیگاری کشف شود 
که به  ش��کل غیرقانونی، قاچاق یا تقلبی 
عرضه می ش��ود، پاسخگو هستند که این 
موضوع کاهش تخلفات را به دنبال داشته 

است. 

وی در ای��ن باره که آی��ا در این زمینه 
دی��ده  س��ازمان یافته  قاچ��اق  ردپ��ای 
نمی ش��ود؟  اظهار کرد:  عالوه بر تأمین 
تقاضای س��یگار از طری��ق افزایش تولید 
داخل و تس��هیل واردات قانونی، تشدید 
مب��ارزه ب��ا قاچاق کالن و س��ازمان یافته 
در دس��تور کار س��تاد بود. به نحوی که 
کشفیات سیگار در س��ال ۱۳۹۵ به رقم 
بی س��ابقه ۱.۷ میلیارد نخ در کشور بالغ 
ش��ده که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ رشد 

حدود ۳۰۰درصدی داشته است. 
۲۰ برند سیگار قاچاقی

وی ادامه داد: در هش��ت  ماهه امس��ال 
نیز بی��ش از ۶۰۰ میلیون نخ کش��فیات 
اینک��ه درب��اره  داش��ته ایم. ع��الوه  ب��ر 
سازمان یافته بودن جرم نیز اعضای ستاد 
مبارزه ب��ا قاچاق توجیه ش��ده اند، اقدام 
مناسب آنها افزایش کشفیات را به دنبال 

داشت. 
مع��اون مدی��رکل مب��ارزه ب��ا قاچاق 
همزم��ان،  اف��زود:   ه��دف  کااله��ای 
ساماندهی و نظارت بر خرده فروش ها نیز 
در دس��تور کار وزارت صنعت قرار گرفته  
اس��ت و واحدهای صنف��ی عرضه کننده 
س��یگار ملزم به دریاف��ت کارت عاملیت 

شده اند که این موضوع نیز برای شفافیت 
در گردش کاالی دخانی کمک می کند. 

موسی زاده اظهار کرد: برخورد جدی با 
برندهای فاقد نمایندگی قانونی یا واردات 
رس��می که ۲۰ برند قاچاق قطعی احصا 
و به دس��تگاه های متولی ب��رای برخورد 
اعالم ش��د، از دیگر علل موفقیت مبارزه 

با قاچاق بوده است. 
کشفیات کم است یا قاچاق؟ 

وی تصری��ح کرد:  با توج��ه به عوامل 
فوق، برآورد قاچاق س��یگار که در س��ال 
۱۳۹۳ ح��دود ۱۲میلیارد ن��خ بوده، در 
س��ال گذش��ته به کمتر از ۶ میلیارد نخ 
رسید و برابر برنامه ۱۳۹۶ و اقدام های در 
حال انجام، پیش بینی می شود ۴ میلیارد 

نخ شود. 
مع��اون مدی��رکل مب��ارزه ب��ا قاچاق 
کاالهای هدف در مورد سالمت کاالهای 
قاچاق و وارداتی نی��ز تأکید کرد: وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی 
اصلی موضوع اس��ت، لیکن ستاد در سال 
۱۳۹۴ برنامه جامعی برای پیش��گیری و 
مبارزه با قاچ��اق کاالی دخانی تدوین و 
تصویب کرد که مش��تمل بر چهار هدف 

اصلی بود. 

سالی ۵۵ میلیارد نخ سیگار دود می شود

مش��اور اقتص��ادی رئیس جمه��ور با برش��مردن ۹ 
زیرس��اخت الزم برای تحقق رش��د اقتصادی پایدار، 
گفت ت��ورم ۲۰درصدی، بیکاری ۱۲درصدی، رش��د 
۳.۸ درص��دی و ضریب جینی ۴۲ درصدی ش��اخصه 

بلندمدت اقتصاد ایران هستند. 
به گزارش مهر، مس��عود نیل��ی در همایش اقتصاد 
ایران در خصوص دسترس��ی به رشد اقتصادی پایدار، 
اش��تغال زا و فراگی��ر گفت: ب��رای رش��د اقتصادی با 
مولفه های پایدار، به سه عامل نیاز داریم، به این معنا 
ک��ه برای ایجاد اش��تغال در مقیاس ب��اال، به برطرف 
کردن فقر و نیز برطرف کردن چالش ها نیاز داریم؛ در 
عین حال برای عملکرد بلندمدت رشد اقتصادی باید 
به این نکته توجه داش��ت که ت��ورم باال، نرخ بیکاری 
۱۲درص��دی، رش��د اقتص��ادی س��رانه ۳.۸درصدی 
و ضری��ب جینی ت��ا ۴۲درصدی داریم که متوس��ط 

عملکرد اقتصاد ایران را نشان می دهد. 
مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: در این میان ۹ 
عامل زیرس��اخت های رشد را دربرمی گیرند که شامل 
حکمران��ی توانمند، محیط باثب��ات اقتصادی، تعامل 
پایدار و متوازن، تأمین مالی پایدار، تجهیز و تخصیص 

سرمایه انسانی و به کارگیری دانش، نظام مؤثر مقابل 
با فقر، محیط زیست متوازن، بخش خصوصی توانمند و 
در نهایت نحوه تجهیز زیرساخت ها با درآمدهای نفتی 
است. این در حالی است که عملکرد بلندمدت اقتصاد 
ایران نشانگر آن است که به رغم اینکه تمایل سیاسی 
برای رشد وجود داشته، هیچ یک از این ۹ ویژگی در 
اقتصاد به صورت بلندمدت ایران وجود نداشته است. 
وی تصریح کرد: برآیند عملکرد ما در سال های اخیر 
رشد اقتصادی ۲.۵ تا ۳ درصدی را نشان می دهد که 
اگر متناس��ب با آن عملک��رد بلندمدت حرکت کنیم، 
مشکالتی را هم خواهیم داش��ت. اما سؤال این است 
که اگر این مش��کالت را به عن��وان ابرچالش ها تکرار 
کنیم، راه حلی وجود دارد که این مسائل را حل کرد، 
باید پاس��خ داد که راه حل وجود دارد که البته شرط و 

شروطی دارد که باید به آن پایبند باشیم. 
به گفته نیلی، ممکن است ابرچالش های کشور اگر 
به نحو درستی حل نشوند، وارد سایر حوزه ها خواهد 

شد و این مشکالت را دوچندان می کند. 
وی با تفکیک عواملی که رش��د را تخریب و عواملی 
ک��ه رش��د را تضعیف می کنن��د، گفت: آن دس��ته از 

عواملی که رش��د اقتصادی را تخریب می کنند، س��از 
و کارهایی همچون بودجه و تمایل سیاس��تمداران به 
خرج کردن بیشتر اس��ت، این مورد در اقتصاد ایران، 
تنها محور وفاق همه گروه های سیاس��ی کشور است 
و هر سیاس��تمداری ک��ه روی کار می آید، آنچه که با 
اش��تهای زیاد به آن پرداخته می ش��ود، همین مورد 
است؛ این درحالی است که درآمدهای نفتی و مالیاتی 
س��بب می شود که این اشتها بیشتر شود، به این معنا 
ک��ه تمایل به خرج کردن در زمان ب��اال رفتن درآمد 

نفتی بیشتر می شود. 
نیلی ادامه داد: در این صورت به تعهدات بلندمدت 
دولت اضافه می ش��ود و اگر یک تعه��د اجتماعی نیز 
پذیرفته ش��ده و کارمند بیشتری جذب می کند، خود 
را تا ده ها س��ال متعهد می کن��د، ضمن اینکه این امر 
منجر به افزایش جزئی از پایه پولی می ش��ود، این در 
حالی اس��ت که قیمت نفت با نوسانات مواجه است و 
وقتی که قیمت کاهش می یابد، کسری بودجه بیشتر 
و بده��ی دولت به بانک مرکزی ی��ا بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی نیز ارتقا می یابد، پس برآیند آنها تورم زا 

خواهد بود. 

۹ زیرساخت رشد اقتصادی پایدار ایران

به سمت نوسازی صنعتی و معدنی ایران برویم
صادرات

صادرات فرش دستباف و 
چشم انداز روزهای پررونق

آمار دوره هش��ت ماهه نخست امس��ال از افزایش 
بیش از ۳۰درصدی صادرات فرش دستباف ایران به 
بازارهای جهانی حکایت دارد. با وجود رشد ملموس 
صادرات این کاال، هنوز هم راه زیادی تا دستیابی به 
جایگاه مطلوب در بازار جهانی فرش در پیش است. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، در هفته ای که گذش��ت رش��د 
صادرات فرش دستباف ایران در کنار فوالد و صنایع 
فلزی و همچنین جهش چش��مگیر شاخص کل بازار 
س��هام از محورهای مورد توجه مطبوعات اقتصادی 

بود. 

 روند صعودی صادرات فرش دستباف 
فرش یک��ی از محص��والت صادراتی اس��ت که با 
گذش��ت س��الیان پررونق و جایگاه مطلوب ایران در 
ب��ازار جهانی، به وادی اف��ول و رکود افتاد. اکنون اما 
تولید و تجارت فرش دس��تباف به نس��بت سال های 
اخی��ر رونق یافته اس��ت. در همی��ن زمینه  »حمید 
کارگر« رئیس مرکز ملی فرش ایران اعالم داش��ته از 
ابتدای امسال تا پایان آبان، بیش از ۳ هزار تن فرش 
دس��تباف به ارزش ۲۶۹ میلیون دالر به کش��ورهای 
مختلف صادر ش��د که با رشد ۳۱ درصدی نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته همراه است. 
وی افزود: متوسط صادرات فرش در دو دهه اخیر 
۵۰۰ میلیون دالر در سال بود که به دالیلی همچون 
تحریم اقتصادی، تغییر س��بک زندگی و استفاده از 
کفپوش های دیگر و باال رفتن قیمت تمام شده فرش 
دستباف، این روند کاهش داشت و متوسط صادرات 
به ۳۰۰ میلیون دالر رس��ید. وی گفت: در دو س��ه 
س��ال اخیر، رون��د کاهش صادرات فرش دس��تباف 
متوقف و روند افزایش��ی جایگزین آن ش��د و س��ال 
گذش��ته ۳۵۹ میلیون دالر فرش دستباف به حدود 

۸۰ کشور صادر شد. 
کارگ��ر با بی��ان اینکه ص��ادرات غیرنفتی کش��ور 
۴۰میلیارد دالر در س��ال است، گفت: ۳۰۰ میلیون 
دالر ص��ادرات فرش دس��تباف در مقابل آن س��هم 
بزرگی نیس��ت، اما این صنعت می تواند پاس��خگوی 
بس��یاری از مشکالت باشد و دس��تگاه های گوناگون 
باید به ش��کل هم افزا به توس��عه ای��ن صنعت کمک 

کنند. 

 رشد صادرات صنایع فلزی 
بهبود شرایط صنایع فلزی در کشور طی سال های 
اخیر موجب ش��ده میزان ص��ادرات این محصوالت 
نیز با افزایش مواجه ش��ود. پیش از این و در تیرماه 
س��ال جاری بود ک��ه مدیرکل وقت صنای��ع فلزی و 
لوازم خانگی وزارت صنعت اعالم کرد در سال جاری 
صادرات ۱.۲ میلی��ارد دالر محصوالت فلزی و لوازم 
خانگی برای کشور هدف گذاری های شده است. این 
میزان صادرات نس��بت به س��ال گذش��ته ۳۰درصد 
بیش��تر اس��ت. حاال نیز بررس��ی ها نش��ان می دهد 
حداقل ت��ا هفت ماهه س��ال جاری می��زان افزایش 
ص��ادرات صنایع فلزی در کش��ور طبق هدف گذاری 

صورت گرفته پیش رفته است. 
در همین زمینه »میکائیل عظیمی« مدیرکل دفتر 
صنای��ع معدنی فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
می گوی��د: ۵ میلی��ون و ۷۸۹ هزار ت��ن محصوالت 
صنایع فلزی در هفت ماهه  امسال به خارج از کشور 
صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

۳۹ درصد افزایش یافته است. 
ب��ه گفته عظیمی، ارزش صادراتی تولیدات صنایع 
فلزی در هفت ماه امس��ال ۲.۵ میلیارد دالر است که 
در همسنجی با پارسال  )۲.۳ میلیارد دالر(، ۸درصد 
رش��د نشان می دهد. دس��تیابی به ۴.۱ میلیارد دالر 
ص��ادرات محص��والت صنایع فلزی تا پایان امس��ال 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت که آمارها حاکی از جلوتر 
بودن از برنامه اس��ت. در این مدت صادرات ش��مش 
فلزی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بوده که در مقایس��ه 
با مدت مشابه پارسال، از نظر وزنی ۱۲۰ درصد و از 

نظر ارزشی ۱۱۶ درصد رشد نشان می دهد. 

رونق تولید و صادرات فوالد 
طب��ق گزارش ماه دس��امبر اتحادی��ه جهانی آهن 
و ف��والد، در فاصل��ه ماه های ژانویه ت��ا انتهای اکتبر 
س��ال ۲۰۱۷ میالدی، ۴۱.۱ میلی��ارد تن فوالد در 
دنیا تولید ش��د که نس��بت به مدت مشابه سال قبل 

۶.۵درصد رشد داشت. 
ایران که یکی از بزرگ ترین  فوالدسازان خاورمیانه 
اس��ت و برای توسعه صنعت فوالد در سال های اخیر 
س��رمایه گذاری زیادی انجام داده اس��ت، در ۱۰ ماه 
اول امس��ال ۹.۱۷ میلیون تن ف��والد تولید کرد که 
حجم تولید این کش��ور نس��بت به مدت مشابه سال 

قبل ۹.۲۰ درصد رشد کرد. 
در دهمین ماه س��ال جاری یعنی ماه اکتبر تولید 
فوالد در ایران ۲.۲۴ درصد رش��د کرده است. ایران 
در دهمی��ن ماه س��ال ۲۰۱۷ میالدی ۹۸.۱ میلیون 
ت��ن فوالد را وارد بازار مصرف ک��رد که بازار مصرف 
داخلی اصلی ترین ه��دف تولید کنندگان فوالد ایران 
بود ولی ب��رای عرضه محصوالت خود ب��ه بازارهای 
بین الملل��ی هم تالش های زیادی را آغاز کرده اند. در 
این ماه همچون ماه های دیگر سال ۲۰۱۷ میالدی، 
آسیا اصلی ترین بازار هدف محصوالت فوالدی ایران 

بود. 

اخبار

آخرین وضعیت تولید کاالهای 
منتخب صنعتی و معدنی 

طی شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت 
مش��ابه سال قبل هشت کاالی صنعتی و پنج کاالی 
معدنی در میان کاالهای منتخب صنعتی و معدنی با 

رشد منفی روبه رو بودند. 
به گزارش ایس��نا، بر اساس آخرین آمار مربوط به 
تولید کاالهای منتخب صنعتی، از مجموع ۳۰ گروه 
کاالی صنعتی، هش��ت کاال در ش��ش ماهه نخست 
س��ال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 

منفی روبه رو شده اند. 
DMT ب��ا رش��د منف��ی ۱۰۰ درص��دی، الیاف 
اکریلی��ک با رش��د منفی ۱۰۰ درص��دی، کولر آبی 
 با رش��د منف��ی ۲۳.۴ درصدی، وانت با رش��د منفی 
۱۶.۷ درص��دی، نئوپ��ان ب��ا رش��د منف��ی ۱۵.۵ 
درصدی، داروی انس��انی با رشد منفی ۵.۶ درصدی، 
الکتروموت��ور با رش��د منفی ۱.۹ درص��دی و الیاف 
وتاپس پلی اس��تر با رش��د منفی یک دهم درصدی 
بیش��ترین رش��د منفی را در میان کاالهای منتخب 
صنعتی طی ش��ش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت 

به شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ داشته اند. 
مثب��ت  رش��د  ب��ا  کمبای��ن  بی��ن  ای��ن   در 
۱۱۹.۲ درص��دی، اتوب��وس، مینی ب��وس و ون ب��ا 
 رش��د ۸۳.۳ درصدی، ماش��ین لباسش��ویی با رشد 
۳۴.۹ درص��دی، دوده با رش��د ۲۸.۶ درصدی، انواع 
کاغذ با رش��د ۲۷.۴ درصدی و تراکتور با رشد ۲۵.۷ 
درصدی بیش��ترین رش��د مثبت در میان ۳۰ گروه 
کاالیی منتخب صنعتی را به خود اختصاص دادند. 

عالوه ب��ر این در خص��وص آمار تولی��د کاالهای 
منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز باید خاطرنشان 
کرد که از ۱۳ گروه کاالی منتخب، پنج کاال ش��امل 
کاتد مس، ظروف شیش��ه ای، ظروف چینی، شمش 
آلومینیوم و س��یمان به ترتیب با رشد منفی ۲۸.۹، 
منفی ۱۶، منفی ۴.۲، منفی ۴۰ و منفی ۳ درصدی 
بیش��ترین رشد منفی را داشته اند و به ترتیب شیشه 
ج��ام، چینی بهداش��تی، کنس��انتره زغال س��نگ و 
محصوالت فوالدی با رشد مثبت ۳۰.۲، ۲۶.۹، ۲۱.۱ 

و ۱۰.۷ بیشترین رشد مثبت را در بر گرفته اند. 

تجلیل از صادرات اولی ها در استان 
مرکزی برای اولین بار در کشور

رئی��س س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
مرکزی گفت برای اولین بار در کش��ور روز س��ی ام 
آذرماه از تولیدکنندگانی که برای اولین بار صادرات 

داشته اند، تقدیر خواهد شد. 
محمدرضا حاجی پور در گفت وگو با ایس��نا، ضمن 
اع��الم این خب��ر گفت: در س��ال ج��اری ۱۵ واحد 
صنعتی، ۵ واحد معدنی و ۵ واحد کشاورزی به عنوان 
صادرکنندگان نمونه استانی انتخاب و تقدیر شدند، 
همچنین در روز مل��ی صادرات با حضور معاون اول 
رئیس جمه��ور از ۵ واح��د نمون��ه صادر کننده ملی 

استان نیز تجلیل شد. 
وی در ادام��ه اف��زود: در س��ی ام آذرم��اه نیز طی 
مراس��می با حضور رئیس س��ازمان توس��عه تجارت 
ای��ران و مدیرعامل صن��دوق ضمانت صادرات ضمن 
تدوین و تهیه برنامه های مش��خصی ک��ه بتواند امر 
صادرات را تس��هیل کند زمینه را برای شناس��اندن 
مؤثرتر محصوالت صادراتی اس��تان در س��طح ملی 

فراهم خواهیم کرد. 
رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن وتجارت اس��تان 
مرک��زی همچنین گف��ت: در این مراس��م با حضور 
مسئوالن کش��وری و استانی از صادرکنندگان نمونه 
اس��تان مرکزی تجلیل و تقدی��ر به عمل خواهد آمد. 
در این مراس��م برای اولین بار در کش��ور واحدهای 
تولیدی که برای اولین بار در مقوله صادرات فعالیت 
داش��ته اند نیز تجلیل خواهند ش��د که امیدواریم با 
انج��ام این فعالیت ها تح��رک جدی تری را در حوزه 

صادراتی استان داشته باشیم. 
وی در خاتم��ه با اش��اره به آمار صادرات اس��تان 
مرکزی خاطرنش��ان کرد: در هش��ت ماهه امس��ال 
بالغ بر ۶۳۳ میلیون دالر صادرات از اس��تان مرکزی 
داش��ته ایم و نس��بت به س��ال گذشته ش��اهد رشد 
۵۴درصدی در این حوزه بوده ایم. هدف گذاری که از 
س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات 
استان مرکزی انجام شده در نیمه اول سال با همت 
تولیدکنن��دگان تحقق پیدا کرد و ت��الش ما بر این 
است که با تداوم این امر در پایان سال جاری میزان 
صادرات اس��تان را به یک میلیارد دالر برسانیم. این 
مهم چشم انداز خوبی اس��ت که در مجموعه استان 

قابل ارائه خواهد بود. 
رئی��س س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
مرک��زی ابراز امیدواری کرد که ب��ا ادامه این روند و 
اس��تفاده از ظرفیت ها و پتانس��یل های استان شاهد 
حضور مؤثرتر واحدهای تولیدی در بازارهای جهانی 
باش��یم و افزود: در سال گذشته ۱۷۶ واحد در سطح 
استان در بخش صادرات فعال بودند که با آموزش ها 
و ش��رایطی که در وزارت صنعت مهیا شد این تعداد 
ب��ه ۲۲۰ واح��د افزایش پیدا کرد و تالش س��ازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان مرکزی بر این امر 
استوار است تا تولیدکنندگان به امر صادرات ترغیب 

شوند. 
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به رغ��م آنک��ه واردکنندگان 
س��هم  دارای  صرف��ا  خ��ودرو 
ب��ازار خودروی  5درص��دی در 
کش��ور هس��تند، اما متاس��فانه 
ف���������راوان در  تغیی����رات 
دس��تورالعمل های دولتی زمینه 
تضییع حق��وق مصرف کنندگان 
ب��ازار  در  ناامن��ی  ایج��اد  و 
از  بخش  ای��ن  س��رمایه گذاران 
تجارت و خدمات را ایجاد کرده 

است. 
پ��س از ماه ه��ا بس��ته بودن 
س��ایت ثب��ت س��فارش و عدم 
واردات  ب��رای  مج��وز  ص��دور 
خ��ودرو و وعده ه��ای گوناگون 
برای بازش��دن س��ایت سرانجام 
بخش��ی از واردکنندگان خودرو 
انجم��ن واردکنندگان به  تحت 
رئیس جمهور نام��ه ای زدند که 

به شرح زیر است: 
جناب آقای روحانی

رئیس جمهور منتخب
با سالم

همانگون��ه که مس��تحضرید، 
نزدیک به یک  س��ال اس��ت که 
بس��یار  زحمات  تحمل  علیرغم 
زی��اد در زمین��ه شفاف س��ازی 
فرآیند واردات خودرو و حصول 
از رعای��ت قوانین و  اطمین��ان 
مق��ررات توس��ط ش��رکت ها و 
وارداتی،  خودروه��ای  اصال��ت 
این حوزه ش��دیدا دس��تخوش 
 تصمیم��ات آن��ی ش��ده اس��ت 
قابلی��ت  ع��دم  آن  نتیج��ه  و 
پیش بین��ی رفتار دولت در برابر 
بخش خصوصی را موجب ش��ده 

است. 
س��واری  خ��ودروی  واردات 
به کش��ور ب��ه دلی��ل ضعف ها 
صنع��ت  ک��ه  چالش های��ی  و 
خودروی داخل ط��ی دهه های 
گذش��ته داش��ته، ب��ه منظ��ور 

برطرف ک��ردن بخش��ی از نیاز 
ایرانی  مصرف کنن��دگان  کیفی 
به خودروه��ای روز دنیا همواره 
در برنامه های صنعتی و تجاری 
کش��ور گنجانده شده است و از 
فعالیت  دس��تاوردهای  جمل��ه 
واردکنن��دگان خ��ودرو افزایش 
رف��اه مل��ی و توجه به س��الئق 
مختلف مشتریان، انتقال دانش 
و تکنول��وژی روز دنیا به همراه 
الگو س��ازی برای تولیدکنندگان 
داخلی و ایجاد اشتغال در بخش 

خد مات بوده است. 
به رغ��م آنک��ه واردکنندگان 
س��هم  دارای  صرف��ا  خ��ودرو 
ب��ازار خودروی  5درص��دی در 
کش��ور هس��تند، اما متاس��فانه 
در  ف��راوان  تغیی��رات 
دس��تورالعمل های دولتی زمینه 
تضییع حق��وق مصرف کنندگان 
ب��ازار  در  ناامن��ی  ایج��اد  و 

از  بخش  ای��ن  س��رمایه گذاران 
تج��ارت و خدم��ات را ایج��اد 
آنجایی ک��ه  از  اس��ت.  ک��رده 
واردات خودرو به کشور موجب 
از  مش��تریان  انتظارات  افزایش 
خواهد  داخل��ی  خودروس��ازان 
ش��د و همس��و ب��ا آن موجبات 
ارتقای کیفی و فنی خودروهای 
تولی��د داخل را به عن��وان الگو 
فراه��م آورده اس��ت ام��ا قریب 
به 12ماه گذش��ته و ب��ه دنبال 
بسته ش��دن مرحل��ه ای س��ایت 
بی توجهی  ثبت سفارش، شاهد 
به مصرف کنن��دگان این بخش 

هستیم. 
از اواخ��ر دوره دولت یازدهم 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
توج��ه  ب��دون  ش��رایطی  در 
ب��ه قوانی��ن و مقررات کش��ور 
را  خ��ودرو  واردات  ممنوعی��ت 
رق��م زده اس��ت که ای��ن نحوه 

برخورد مغایر با ماده 22 قانون 
الیح��ه احکام دائمی و مواد 2 و 
۳ قانون بهبود مس��تمر محیط 
کس��ب و کار اس��ت ک��ه باره��ا 
توس��ط جنابعال��ی در خصوص 
تش��کل های  نقش پذی��ری 
تخصص��ی بخش خصوصی مورد 

تاکید قرار گرفته است. 
و  غیرکارشناسی  سیاست های 
بی توجهی به اهداف کالن صنعت 
خودرو موجب ش��ده است که از 
زمان بس��ته شدن س��ایت ثبت 
س��فارش، ش��اهد افزایش شدید 
قیم��ت خودروه��ای واردات��ی و 
ب��روز تورم در کش��ور بر اس��اس 
منطق ظروف مرتبطه باشیم. لذا 
صمیمانه استدعا دارد دستور الزم 
در خصوص لحاظ بندهای ذیل را 

صادر فرمایید: 
انجم��ن  نظ��ر  اخ��ذ   -
واردکنن��دگان خ��ودروی ایران 

ب��ه عن��وان تش��کل مردم نهاد 
تدوی��ن  در  بخش خصوص��ی 

دستورالعمل واردات خودرو. 
- فعال س��ازی ثبت س��فارش 
متاس��فانه  که  خ��ودرو  واردات 
کش��ور  جاری  قانون  برخ��الف 
متوقف گردیده اس��ت و س��بب 
فعالی��ت  تعلی��ق  و  تعطیل��ی 
بنگاه ه��ای ش��فاف اقتصادی و 
بیکاری پرس��نل ایشان گردیده 

است. 
افزای��ش  از  جلوگی��ری   -
نرخ های نجوم��ی تعرفه واردات 
خودرو که بیش از پیش س��بب 
دور ش��دن از رس��الت پیوستن 
کش��ورمان به س��ازمان تجارت 
جهانی و چش��م انداز ترس��یمی 
تجارت  فعالی��ت  توس��عه  برای 
بین الملل کش��ورمان در هر دو 
بخش صادرات و واردات خواهد 

گردید. 
از  دول��ت  کام��ل  خ��روج   -
ش��رکت های  تصدیگری  بخش 
خودروس��ازی ک��ه موجب بروز 
رقابت نابراب��ر و  انحصار در بازار 

خودرو  گردیده است. 
- تس��ریع در تدوی��ن س��ند 
اس��تراتژی صنعت خ��ودرو که 
یکی از عوامل زمینه س��از جذب 
براساس  سرمایه گذاران خارجی 
سیاست های تشویقی و ترغیبی 

در این بخش خواهد بود. 
با دس��تور تسریع  امید است 
اجرای  درخص��وص  جنابعال��ی 
ف��وق س��بب دلگرمی  بندهای 
حمای��ت  از  بخش خصوص��ی 
جنابعال��ی و ایج��اد دلگرمی در 
بین طرف��داران منش و نگرش 
تدبیر و امید و انتخاب جنابعالی 
به عنوان رئیس جمهور منتخب 

باشید. 
انجمن واردکنندگان خودروی ایران

رئیس مجلس شورای اسالمی حمایت 
بیش��تر مجلس از صنعت خودروس��ازی 
را مش��روط ب��ه ارتق��ای س��طح ایمنی 

خودروهای تولیدی کرد. 
دکتر علی الریجانی در مراسم رونمایی 
از محصوالت جدی��د گروه صنعتی ایران 
خودرو با اب��راز خرس��ندی از حضور در 
جمع پرس��نل این واح��د تولیدی بزرگ 
گف��ت: از مدت ه��ا قب��ل عالقه مند بودم 
ک��ه از نزدیک تالش های ش��ما را ببینم، 
فعالیت های ش��رکت ایران خودرو با فراز 
و فرودهای��ی همراه ب��وده و نگرانی هایی 
در مورد این ش��رکت وجود داش��ت، اما 
می بینم در شرایط بهتری قرار گرفته اید. 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی افزود: 
آقای یک��ه زارع و مدیران ای��ران خودرو 
در جریان بازدی��د از خط های تولید این 
ش��رکت توضیحاتی در رابطه با برنامه ها 
و مش��کالت این ش��رکت بیان داشتند، 
در ه��ر صورت بای��د تکنولوژی های بهتر 
به خدم��ت گرفته ش��ود و اینکه در این 
زمینه ها کار شده و ارتباطات درستی در 

این راستا صورت گرفته، بیانگر این است 
که مسیر درست است. 

وی ادام��ه داد: اینک��ه مدیری��ت این 
ش��رکت به نی��روی انس��انی و درک های 
پرسنل ش��رکت توجه می کند، مخصوصا 
در ش��رایطی که وضع اقتصادی کش��ور 
بس��امان نیس��ت، نکت��ه خوبی اس��ت و 
مدیران باید دردمندانه مسائل کارمندان 

را دنبال کنند. 
دکتر الریجانی با اشاره به صحبت های 
وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص 
برنامه های ش��ان برای توس��عه گفت: اگر 
موضوعاتی که بیان ش��د تحقق یابد نکته 
مثبتی است و کشور از مسیر رکود خارج 

می شود. 

صادرکنندگان باید تکلیف خود 
را بدانند که از چه حمایت ها و 

پشتیبانی هایی برخوردارند
وی با تاکید بر لزوم تحول در صادرات 
تصریح ک��رد: صادرکنندگان باید تکلیف 
خ��ود را بدانن��د که از چ��ه حمایت ها و 

پش��تیبانی هایی برخوردارن��د. در زمینه 
تولید محصوالتی که رقابت در آن وجود 

دارد باید تکلیف روشن و شفاف باشد. 
رئیس ق��وه مقنن��ه کش��ورمان ادامه 
داد: در ح��ال حاضر می��زان توقف برای 
سرمایه گذاری در ایران زیاد است و گاهی 
باعث می ش��ود اف��راد از س��رمایه گذاری 
منص��رف ش��وند. ای��ن در حالی اس��ت 
ک��ه قان��ون رفع موان��ع تولی��د و برخی 
قوانین دیگ��ر در مجلس برای تس��هیل 
سرمایه گذاری مشخص شده و در برنامه 
ششم دریچه ای واحد برای سرمایه گذاری 
تعیین شده است که سرمایه گذار به یک 
جا مراجعه کن��د. اینکه به طور مثال یک 
نفر برای س��رمایه گذاری دو تا س��ه سال 
باید دوندگی داش��ته باش��د، باعث رکود 
می ش��ود. در هر صورت تس��هیل فضای 
کسب و کار مورد حمایت قرار می گیرد. 

دکت��ر الریجانی گف��ت: اینک��ه آقای 
یک��ه زارع توقع حمایت از ای��ران خودرو 
را دارن��د، باید در ای��ن رابطه بگویم بنده 
به دلیل اینکه ش��رکت ایران خودرو، یک 

صنعت مادر اس��ت و تاثیرات زیادی روی 
بخش های مختلف دارد، حمایت می کنم، 
اما برای حمایت بیش��تر شرط و شروطی 

داریم. 
وی اف��زود: در کمیس��یون صنای��ع و 
مع��ادن مجلس افراد فعالی هس��تند که 
دی��دگاه حمایتی دارند و آق��ای اکبریان 
رئیس کمیسیون صنایع نیز دیدگاه های 

حمایتی خود را بیان کردند. 
رئی��س مجلس ش��ورای اس��المی در 
تش��ریح ش��روط برای حمایت مجلس از 
صنعت خودروسازی گفت: اگر مدیران و 
کارگران ایران خودرو کیفیت خودروهای 
تولی��دی را از نظ��ر ایمن��ی ب��اال ببرند، 
حمای��ت می ش��وند. در جری��ان بازدیدم 
س��واالتی مطرح کردم و باید قبول کنیم 
برخ��ی از محص��والت، ایمن��ی مطلوب 

ندارند. 
وی تصریح کرد: برای ما ارتقای ایمنی 
خودروها نکته بسیار مهمی است، چراکه 
جان مردم در تصادفات ناهنجار از هستی 

ساقط می شود. 

ش��واهد و قرائن نش��ان می ده��د بازار 
خودروی کش��ور س��ال آین��ده روزهایی 
همراه ب��ا افزای��ش قیمت را نس��بت به 
امس��ال تجربه خواه��د کرد، چ��ه آنکه 
خودروسازی کش��ور با پیش بینی تحقق 
الیح��ه بودجه ۹۷ دول��ت، تورم عمومی، 
محدودیت های  برخی  احتمالی  بازگشت 
بین المللی و همچنین حذف خودروهای 

قدیمی روبه رو خواهد بود. 
به گ��زارش کارپرس، هرچند طی چند 
س��ال گذش��ته و با رأی ش��ورای رقابت، 
قیمت خودروهای داخلی باال رفته و سال 
آینده نیز شاهد تکرار آن به رسم هر سال 
خواهی��م بود، با این حال ج��دای از این 
موضوع، احتماال عوامل دیگری نیز فتیله 
قیمت ها را باالتر از آنچه متعارف اس��ت، 
خواهد کشید. به عبارت بهتر این احتمال 
وجود دارد که طی س��ال آینده و با توجه 
ب��ه عوامل مطروحه، قیم��ت خودروهای 

داخلی صع��ودی ش��دید را تجربه کرده 
و بازار روزهایی هم��راه با افزایش قیمت 
)در مقایس��ه با چند س��ال گذشته( را به 

خود ببیند. 
در این بین، الیحه بودجه ای که دولت 
دوازده��م برای س��ال ۹۷ تقدیم مجلس 
شورای اسالمی کرده، به تنهایی می تواند 
س��همی زیاد از افزایش قیمت خودرو را 
طی س��ال آینده به خود اختصاص دهد. 
از جمله عواملی که در بودجه س��ال ۹۷ 
از آن به عن��وان افزاین��ده قیمت خودرو 
یاد می ش��ود، نرخ ارز اس��ت، چ��ه آنکه 
دولت این نرخ را باال برده اس��ت. اگرچه 
بیش��تر خودروهای تولی��دی در ایران از 
داخلی س��ازی باالیی برخوردارند، با این 
حال خودروسازان کشور برای ساخت آنها 
هنوز هم به برخی قطعات خارجی وابسته 
هستند، بنابراین ارزبری دارند. اوضاع به 
ش��کلی اس��ت که گفته می شود در حال 

 حاض��ر ارزبری تولید برخ��ی خودروهای 
داخلی بین 5 تا 6هزار دالر در سال است 
که طبعا رقم قابل توجهی به شمار می رود. 
این را هم باید در نظر گرفت که این رقم 
بیشتر مربوط به خودروهای فعلی بوده و 
با ورود تدریجی محصوالت پسابرجامی، 

با ارزبری بیشتری مواجه خواهیم بود. 
طبق اع��الم وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت، خودروهای پس��ابرجامی باید با 
40درصد س��اخت داخل اولی��ه به تولید 
برس��ند و با فرض اینک��ه این رقم محقق 
شود )که البته تردیدهای زیادی در مورد 
آن وجود دارد(، بازهم 60درصد قطعات از 
خارج تامین خواهند شد و این به معنای 
ارزبرتر شدن صنعت خودروی کشور طی 
سال های آینده است، بنابراین از آنجا که 
خودروهای پس��ابرجامی به شدت وابسته 
به ارز هس��تند و ن��رخ ارز ه��م در بازار 
آزاد و هم در الیحه بودجه ۹۷، افزایشی 

بوده، قطعا این موضوع روی هزینه تولید 
آنها اثر گذاش��ته و سبب می شود قیمت 
نهایی ش��ان باال برود. البته هنوز مجلس 
شورای اسالمی الیحه بودجه سال آینده 
را تصوی��ب نکرده، با ای��ن حال حتی اگر 
نرخ رس��می ارز نیز باال نرود )که بس��یار 
بعید اس��ت(، قیمت آن در ب��ازار آزاد بر 
هزینه تولید خودروها اثرگذار خواهد بود. 
این موضوع از آن جهت اس��ت که به هر 
حال خودروس��ازان مدعی اند بخش��ی از 
خری��د خارجی خود را با اس��تفاده از ارز 
آزاد تامین می کنند و از همین رو همواره 
این موضوع را در قیمت نهایی محصوالت 
خود در نظ��ر می گیرند. از س��وی دیگر 
ام��ا خودروهای بخش خصوصی نیز بدون 
تردی��د از ناحیه نرخ ارز در امان نخواهند 
بود، چ��ه آنکه تمام محص��والت آنها در 
کش��ور مونتاژ می شود و این یعنی هزینه 

تولیدشان افزایش خواهد یافت. 

حمایت مشروط مجلس از صنعت خودروسازی

همه در خدمت افزایش قیمت خودرو برای سال ۹7! 

نامهواردکنندگانخودروبهرئیسجمهوری
اخبار

تولید خودروهای پژو در الجزایر با 
قطعات ایرانی

مدیرعام��ل گروه صنعت��ی ایران خ��ودرو در آغاز 
تولید دو محص��ول دنا پالس توربو و 20۷صندوقدار 
اتوماتیک که با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی 
و وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت در ای��ران خودرو 
برگزار شد، از تاسیس سایت پژو در الجزایر خبر داد. 
به گزارش پرش��ین خودرو، هاشم یکه زارع با اشاره 
به اینک��ه اگر صنعت خودرو س��ازی نداش��تیم باید 
س��االنه 15 میلی��ارد دالر هزین��ه واردات خودرو به 
کشور می کردیم، گفت: در حال حاضر برای تولید در 
داخل نیاز به سرمایه 1500 میلیارد دالری داریم که 
برای تامین آن نیازمند حمایت همه جانبه هستیم. 

وی ادامه داد: ما متعهد هستیم خودروهای تولیدی 
از کیفیت و استاندارد باالیی برخوردار باشد، اما از نقش 
صنعت قطعه س��ازی در کیفی��ت خودروها نباید غافل 
شویم.  وی افزود: صنعت قطعه سازی ما یک صنعت پیر 
و در حال ورشکستگی است که باید به آن کمک شود.  
یکه زارع گفت: برای خودروهای فرسوده نیز باید فکری 
ک��رد و دول��ت و مجلس در کنار هم بای��د ورود کنند.  
مدیرعامل ایران خودرو تصریح کرد: در سیاست گذاری 
باید فک��ری برای صادرات کرد درحالی که ما از س��ال 
۸0 برای دریافت مش��وق های صادراتی مشکل داریم.  
یکه زارع گف��ت: در قراردادهای جدید به دنبال اجرای 
خوب بندهای مختلف هس��تیم و بازار بزرگ خود را به 
 راحتی و بدون ورود تکنولوژی به خارجی ها نمی دهیم.  
یک��ه زارع اظهار کرد: س��ایت پژو در الجزایر س��اخته 
می شود و قرار شده است از قطعات ایرانی برای تولیدات 
این س��ایت استفاده ش��ود، حتی قطعه س��ازان ایرانی 

می توانند در الجزایر برای تولید سرمایه گذاری کنند. 

تاکید شریعتمداری بر خصوصی 
شدن ایران  خودرو و سایپا

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت گفت که مش��کل 
مالکی��ت دولتی یکی از چالش های صنعت خودرو از 
گذشته بوده است. در این زمینه دولت باید سهمش 

را از مالکیت خودروسازی به صفر برساند. 
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در مراسم آغاز 
ب��ه کار خط لول��ه دنا پالس با موتور توربوش��ارژ و پژو 
20۷آی صندوقدار اتومات، اظهار کرد: در همین رابطه 
در ایران خودرو و سایپا در حال طی کردن مراحل برای 

خصوصی سازی واقعی این دو بنگاه هستیم. 
وی با بی��ان اینکه حمایت ه��ای دولتی از صنعت 
خودرو باعث عقب افتادگی و نه پیشرفت این صنعت 
ش��ده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: اگر فاصل��ه ای بین 
خواست های عمومی مردم و محصوالت خودروسازی 
وجود دارد، معلول عوامل مختلفی اس��ت که بخشی 

از آن خارج از اراده صنعت خودرو است. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه تدوین شده 
ب��رای تزریق منابع مالی جدید به بخش صنعت خبر 
داد و گف��ت: در این رابطه 10 هزار میلیارد تومان از 
منابع صندوق توس��عه ملی، 10 هزار میلیارد تومان 
نیز از س��وی دولت، 10 هزار میلیارد تومان از سوی 
بانک ها و نصف آن از س��وی بخش خصوصی تامین و 

به صنعت کشور تزریق خواهد شد. 
بن��گاه   ۳0 ام��روز  داد:  ادام��ه  ش��ریعتمداری 
خودروس��ازی در کشور فعال هس��تند که بیشترین 
س��هم بازار آن در اختیار ایران خودرو اس��ت. سهم 
 GDP تولی��دات صنعت خودرو مع��ادل ۳.5درصد
و ارزش اف��زوده صنعت خودرو براب��ر با 1۸.5درصد 
ارزش اف��زوده کل صنعت اس��ت.  وی با بیان اینکه 
در سال 1404 باید به جایگاه نخست صنعت خودرو 
در منطقه پنجم آس��یا و یازدهم جهان دست یابیم، 
تصری��ح ک��رد: هم اکنون ح��دود 1200 قطعه س��از 
در کش��ور فعال هس��تند که باید با یکدیگر ادغام و 
قطعه س��ازان بزرگ ایجاد شوند.  وزیر صنعت، معدن 
و تجارت خاطرنشان کرد: قیمت گذاری محصوالت از 
دیگر مش��کالت مهم صنعت خودرو است. به عنوان 
مثال اگر قیمت فوالد و دیگر مواد اولیه افزایش یابد 
خودروسازان قادر به افزایش قیمت محصوالت خود 
نیستند.  ش��ریعتمداری اظهار کرد: اقتصادی نبودن 
تیراژ تولید از دیگر مش��کالت صنعت خودرو اس��ت، 
ضم��ن آنکه توجه کافی به تحقیق و توس��عه صورت 
نگرفت��ه و ارتباط با صاحب��ان تکنولوژی خارجی نیز 

محدود بوده است. 

برنامه ۳ ساله نوسازی قطعه سازی 
کشور در دستور کار است

صنع��ت خودرو در ای��ران راه پرفراز و نش��یبی را 
س��پری کرده اس��ت، ایران خودرو با سهم بیشتر در 

تولید، پیشتاز صنعت خودروسازی ایران است. 
تاریخ نش��ان می دهد که بای��د گام های مان را در 
این صنعت بهتر برمی داش��تیم و امیدواریم بتوانیم با 

برنامه ریزی درست جبران کنیم. 
تحقق اهداف صنعت خودرو در افق 1404 مقدور 
اس��ت، همین امس��ال تا پایان آبان ماه تولید خودرو 

1۷درصد افزایش داشته است. 
دولت باید سهم خود را در خودروسازی ها به صفر 
برس��اند، برنامه ریزی برای خصوصی سازی واقعی در 
دو ش��رکت ایران خودرو و س��ایپا را انجام داده ایم و 

اصال موافق خصولتی سازی نیستیم. 

اخبار

خودروهای گران شده را تحریم 
کنید! 

در هم��ه جای دنی��ا، با ۳0-20 هزار دالر مش��تری 
چندی��ن حق انتخاب برای خرید خ��ودرو دارد و فقط 
در ایران است که مشتری محکوم به انتخاب بین چند 
مدل بی کیفیت اس��ت. در چنین ش��رایطی مسئوالن 

حرف از افزایش قیمت سوخت می زنند. 
سراتو 100 میلیون تومانی را 11۸ میلیون تومان به 
مردم می فروشند و آب از آب تکان نمی خورد. نه فقط 
سراتو، قیمت همه خودروهای داخلی بعد از توقف ثبت 
سفارش و کنترل واردات سر به فلک گذاشتند. فعاالن 
ب��ازار به پ��ول نیوز می گویند امروز رن��و کپچر تا 1۳0 

میلیون تومان هم قیمت گذاری شده است. 
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به پول نیوز گفت: 
فضای دس��توری و انحصاری قیمت خودرو بس��تری 
فراهم کرده تا خودروسازان نهایت سوء استفاده را کرده 
و ام��روز محصوالت قدیمی و چینی خود را به مردم با 

باالترین قیمت، قالب کنند. 
او افزود: خودروس��ازان ایرانی با دالر دولتی سر و کار 
دارند و اما در نهایت هنگام حساب کتاب حرف از دالر 
4 هزار و 200 تومانی می زنند! آنها می دانند بازار خودرو 
مال آنهاس��ت و هر کاری دل شان بخواهد می توانند با 
آن بکنن��د.  ای��ن کارش��ناس و فعال صنع��ت خودرو 
گف��ت: مردم نباید زیر بار این گرانی ها بروند. اگر مردم 
س��راتوی 11۸ میلیون  تومانی را تحریم کنند و تحت 
هیچ شرایطی چنین پولی بابت آن نپردازند، قیمت ها 
ب��ه حالت قبل بر می گ��ردد چراکه راه سوءاس��تفاده را 
فقط مصرف کننده می تواند ببن��دد.  زاوه ادامه داد: در 
همه جای دنیا، با ۳0-20 هزار دالر مش��تری چندین 
ح��ق انتخاب برای خرید خ��ودرو دارد و فقط در ایران 
اس��ت که مش��تری محکوم به انتخاب بین چند مدل 
بی کیفیت است. در چنین ش��رایطی مسئوالن حرف 
از افزایش قیمت س��وخت می زنند.  زاوه افزود: من هم 
موافقم که قیمت سوخت در ایران ارزان است و باید به 
دالیل مختلف گران شود اما چرا یک بار از اجحافی که 
خودروس��ازان در حق مردم می کنند سخنی به میان 
نمی آید؟ چرا نهادهای نظارتی درباره نوسانات )عموما 

افزایشی( قیمت خودرو سکوت پیشه  کرده اند؟ 

هدف دولت از سیاست های جدید 
واردات خودرو چیست؟ 

دولت کمک های بس��یاری به خودروس��ازان کرده 
اس��ت که ش��اید مجموعا به دیگر صنایع در این حد 

کمکی نکرده باشد.
به گزارش پدال نی��وز، در ماه های اخیر بازار واردات 
به دالیل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، بسته شدن 
سایت ثبت س��فارش و همچنین سودجویی برخی از 
افراد، بس��یار متشنج بوده است و شاهد افزایش قیمت 
خودروها بوده ایم.  با بررس��ی بودجه سال آینده که در 
روزهای گذش��ته از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، 
متوجه می ش��ویم دولت انتظارات خ��ود را از واردات و 
درآمدهای��ی که در س��ال های گذش��ته از آن کس��ب 
کرده اس��ت، پایین آورده و به نوع��ی دنبال راهی برای 
کنترل بازار وارداتی ها و یا حمایت س��فت و س��خت از 
خودروسازان داخلی است.  بودجه پیشنهادی سال ۹۷ 
درحالی تقدیم مجلس ش��د که کاه��ش هزار میلیارد 
تومان��ی درآمده��ای دول��ت از مح��ل واردات خودرو 
جالب توجه ب��ود. دولت در بودجه س��ال آینده درآمد 
حاص��ل از مالی��ات واردات خ��ودرو را 22هزار میلیارد 
ریال در نظر گرفته است.  فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خودرو می گوید: »این موضوع نش��ان می دهد دولت به 
این نتیجه رس��یده است که واردات خودرو به کشور را 
محدودتر کند. در هر صورت با توجه  به محدودیت هایی 
که دولت بر واردات خودرو اعمال کرده اس��ت، تحقق 
درآمدهایش در سال جاری نیز با مشکل مواجه خواهد 
شد. دلیل این موضوع نیز عدم تناسب میان پیش بینی  
درآمدها با ش��رایط اقتصادی و سیاست هایی است که 

دولت درخصوص واردات خودرو اعمال می کند.«
این موضوع را نه تنها در بحث خودرو بلکه در بسیاری 
از کاالهای دیگر نیز شاهد هستیم. بر این اساس به رغم 
آنکه واردات خودرو یکی از ابزارهای درآمدزایی اس��ت 
که همواره گره گشای تامین بخشی از منابع مالی دولت 
بوده، این نهاد تصمیم گرفته است در سال آینده نسبت 
 به بخشی از درآمد خود از این بخش چشم پوشی کند. 
این کارش��ناس صنع��ت خودرو با بی��ان اینکه دولت 
به نوع��ی از درآمد ش��یرین واردات خ��ودرو به نفع تولید 
داخل یا سیاس��ت های کنترل نرخ ارز چشم پوشی کرده 
است، می افزاید: »این رقم نشان می دهد، دولت قصد دارد 
بخش��ی از بازار خودروی وارداتی را از رده خارج کند، اما 
قصد ندارد همه بازار را تحت الشعاع قرار دهد. عدم مغایرت 
درآمد پیش بینی شده دولت با درآمد محقق به دلیل آن 
است که دولت در بحث بودجه به مباحث اقتصادی صرف، 
توجه نمی کند؛ بلکه بر مباحث آماری دقت دارد و همین 
موضوع موجب چنین اختالفاتی می شود.« از سوی دیگر 
عملکرد سال های گذشته نش��ان می دهد دولت همواره 
به جای مدیری��ت واردات، به دنبال محدود کردن واردات 
است. این در حالی است که یکی از سیاست های بسیاری 
از کش��ورهای موفق تولیدکننده خ��ودرو، وجود فضای 
رقابتی به منظور توسعه صنعت خودروی شان بوده است. 
بر این  اس��اس در چنین ش��رایطی دولت باید آگاه باشد 
سیاس��ت هایش چه تاثیری دارد؛ هرچند کاهش واردات 
خودرو س��ود و زیانی برای این صنعت ن��دارد، اما قطعا 

درآمد دولت را تحت الشعاع قرار می دهد. 



ب��ه گفته هادی قوامی، مجلس تمام قد از صندوق های س��رمایه گذاری 
جس��ورانه و استارت آپ ها حمایت می کند، اما متأسفانه برخی نهادها که 
مس��ئولیت حمایت از طرح های نوآورانه را برعهده دارند، آنچنان که باید 

عمل نکرده اند.
 هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس، در خصوص بودجه حمایتی 
اس��تارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان به 
خبرن��گار نوپانا گفت: »در بودجه س��ال ۹۷، 
مبل��غ ۲۰۰ میلی��ون دالر ب��رای حمایت از 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در نظر 
گرفته ایم، متأسفانه برخی نهادها که مسئولیت 
حمایت از طرح های نوآورانه را برعهده دارند، 
آنچنان که باید عم��ل نکرده اند و این امر در 
به ثمر نرسیدن بسیاری از طرح های جدید و 

خالقانه تأثیر داشته است.«
قوام��ی افزود: »هرس��اله مجل��س و دولت 

ب��رای حمایت از طرح های فناورمحور و دانش بنیان، بودجه خوبی در نظر 
می گیرد که گاه به دلیل س��وءمدیریت ب��ه جای آنکه این مبالغ در جای 
درس��ت هزینه ش��ود و در اختیار صندوق های سرمایه گذاری جسورانه یا 

استارت آپ ها قرار گیرد، صرف امور تجاری شده است، لذا مجلس تصمیم 
دارد که این وظیفه را برعهده یک سازمان یا نهاد مرتبط بگذارد.«

او بیان کرد:»طبق بررس��ی های انجام ش��ده توسط کارشناسان، اکنون 
مش��کل اصلی ایجاد و رونق استارت آپ های 
موفق، تأمین س��رمایه تخصصی است.البته 
سرمایه ای که مدلش وام یا تسهیالت نباشد، 
بلکه از طریق س��رمایه گذاری در صندوق ها 
و شرکت های سرمایه گذاری جسورانه تأمین 
ش��ود. الزم اس��ت این صندوق ها از حمایت 
مال��ی، معنوی و قانونی از س��وی مجلس و 

دولت بهره مند شوند.«
قوامی تصری��ح کرد:»زمانی که یک نهاد 
متولی به وظیفه خود عمل نکند موجب به 
بیراهه رفتن بسیاری از طرح های نوآورانه 
خواهد ش��د و به دنبال آن اختراع، نوآوری 
و تولی��د دان��ش کم می ش��ود، ل��ذا برای 
پیش��گیری از چنین اتفاقی باید نظارت دقیق شود که منابع اختصاص 
داده ش��ده در جای خود صرف ش��وند و به کمک شرکت هایی که نیاز 

به حمایت دارند برسند.«

مطالعات بازار و تحلیل تقاضاهای بالقوه آتی از عوامل مؤثر در درک بهتر 
زیست بوم و فرصت های پیش رو در هر حوزه فناوری است. امروزه اتخاذ 
تصمیم و سیاست گذاری در هر حوزه فناوری بدون تسلط کامل بر میزان و 

تنوع بازار آن کاری غیرمنطقی است. از دالیل 
اصلی انجام مطالعات بازار شناسایی، گردآوری 
و تجزی��ه و تحلی��ل آن دس��ته از اطالعاتی 
اس��ت که فرصت های کلیدی برای توس��عه 
فناوری ه��ا و محص��والت آینده را مش��خص 
می کند. از این طریق و با شناسایی روندهای 
توسعه بازار یک حوزه علم و فناوری می توان 
ضعف ها و چالش های موجود آن را به منظور 
همراهی با مسیر توسعه کاربردها و بازارهای 
آینده یک فن��اوری همراه ک��رد.  بنابراین با 
این شناسایی ریس��ک فعالیت های تحقیق و 
توسعه، س��رمایه گذاری و حمایت های مالی و 
اقتصادی کاهش پیدا می کند و مسیر نوآوری 

به سمت کشف فرصت های نهفته بازار هدایت می شود.  همچنین می توان 
از وضعیت فعالیت سایر کشورها آگاهی به دست آورد و مشتریان احتمالی 
فناوری مورد نظر در سطح جهانی را شناسایی کرد.  شناسایی و رصد آن 

دس��ته از صنایعی که از فناوری پیشرفته مورد نظر استفاده می کنند نیز 
کمک می کند تا ضمن تشخیص صحیح بازار های هدف،  نیازهای واقعی 
و قابل دسترسی صنایع نیز شناسایی شوند. گستره کاربردها و ماهیت عام 
حوزه مواد و س��اخت پیشرفته به نحوی که 
آن را پیشران توسعه سایر حوزه های فناوری 
قرار داده است سبب شده بازار وسیعی برای 
این نوع فناوری ها فراهم ش��ود.  بدون شک 
نمی توان برای مواد محدوده و بازار روش��نی 
تعریف ک��رد ام��ا در مورد مواد پیش��رفته 
آمار و پیش بینی ها حاکی از رش��د مناسب 
بازار در س��طح بین المللی است. پیش بینی 
می شود که بازار جهانی مواد پیشرفته با نرخ 
 رشد ترکیبی س��االنه 1۰.4درصد، از میزان
 4۲.۷6 میلیارد دالر آمریکا در سال ۲۰15 
به می��زان 1۰۲.48 میلیارد دالر در س��ال 
۲۰۲4 میالدی افزایش یابد. همچنین توجه 
به درصد رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته متاثر از فناوری )به طور عام( و 
فناوری های مواد پیشرفته )به طور خاص( نشان می دهد سهم فناوری های 

مواد پیشرفته در این میان چشمگیر و قابل توجه است.  

گ��زارش مجمع جهانی اقتص��اد از بهبود ۲۳ پله ای ایران در ش��اخص 
»نوآوری« در میان کشورهای جهان خبر می دهد. در این رده بندی جایگاه 

کشور در مولفه »جلوگیری از فرار مغزها« ارتقا یافت. 
گزارش مجمع جهان��ی اقتصاد در موضوع 
»وضعی��ت رقابت پذیری کش��ورهای جهان« 
برمبن��ای 1۲ رک��ن، مولف��ه و زیرش��اخص، 
منتشر شد.  به گزارش مهر، در این رتبه بندی 
بین المللی که براساس بررسی وضعیت 1۳۷ 
کشور جهان است، ایران در مجموع با ۷ رتبه 
بهبود، به رتبه 6۹ رس��یده است، اما در میان 
۲۰ کشور سند چشم انداز، همچنان رتبه 1۳ 
به ایران اختصاص دارد؛ با این حال تنزل رتبه 

ایران در سال های اخیر متوقف شده است. 
برمبنای ای��ن رده بندی که مقایس��ه بین 
س��ال های ۲۰1۲ تا ۲۰18 است؛ دو موضوع 
»ن��وآوری« و »آمادگ��ی تکنولوژیک« نیز در 

ش��اخص های رقابت پذیری کشورها مورد بررسی قرار گرفته که از این دو 
منظر، رتبه ایران دستخوش تغییراتی است. 

در این مقایس��ه، ش��اخص »نوآوری« ایران با ۲۳ رتبه بهبود و شاخص 

»آمادگی تکنولوژیک« با 6 رتبه بهبود، از جمله مولفه هایی هس��تند که 
بیشترین بهبود را نسبت به سال های گذشته داشته اند. 

در این جدول رتبه ایران از نظر »آمادگی تکنولوژیکی« با 6 پله صعود 
به ۹1 رس��یده و این درحالی است که سال 
گذشته جایگاه ایران در این شاخص ۹۷ و در 

سال ۲۰1۲ رتبه کشورمان ۹6 بوده است. 
در همی��ن حال رتب��ه »ن��وآوری« ایران 
که درس��ال ۲۰1۲ میالدی 66 بوده و طی 
س��ال های بعد از آن نیز، نزول داش��ته و به 
8۹ رس��یده بود، امس��ال بار دیگ��ر به 66 
رسیده اس��ت.  برمبنای مولفه های شاخص 
»نوآوری«، ایران در موضوع ظرفیت نوآوری 
ش��رکت ها رتبه 66، در زیرشاخص کیفیت 
موسس��ات علمی پژوهش��ی رتب��ه 88، در 
مخارج تحقیق و توسعه رتبه 55، در پیوند 
تحقیق و توسعه صنعت و دانشگاه رتبه 66، 
در کم��ک خری��د دولت برای افزایش نوآوری رتبه ۹4، در دسترس��ی به 
دانشمندان و مهندسان رتبه ۳۹ و در میزان ثبت اختراعات کاربردی رتبه 

84 را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. 

معاونت فرهنگی بنیاد ملی نخبگان در ادامه اجرای برنامه  بازدیدهای 
تخصص��ی منطبق بر نیازهای اجتماع نخبگانی، بازدید از »آفرینش��گاه 
ش��زان« را با هدف توس��عه و ترویج فرهنگ کارآفرینی و اش��تغال زایی 

 برگ��زار می کند.  ش��زان یک ش��تاب دهنده
ترکیبی-تخصصی ایرانی در حوزه فناوری های 
همگرا )ش��ناختی، زیس��تی، اطالعات و نانو( 
اس��ت ک��ه کارآفرین��ان را برای رس��یدن به 
آرزوهای ش��ان توانمن��د می کن��د. مهم ترین 
رویکردهای فعالیت این شتاب دهنده، توسعه 
فناوری، توسعه محصول، توسعه بازار و ایجاد 
زمینه های کسب و کار در حوزه های سالمت، 
انرژی، امنیت ش��خصی، آب و محیط زیست 
است. مهم ترین هدف ش��زان که حمایت در 
خصوص توس��عه کس��ب وکارهای نوپاس��ت 
را می ت��وان در مواردی مانن��د »برندینگ و 
هویت س��ازی کش��ور در ح��وزه فناوری های 

همگرا در منطقه و دنیا«،  »توس��عه زیس��ت بوم کارآفرینی فناوری های 
همگ��را در قالب فرآیندهای ش��تاب دهی«،  »حمای��ت و جذب افراد یا 
تیم های خالق و نوآور در خصوص تجاری س��ازی فناوری نوآورانه آنها«،  

»ایج��اد اثرات اجتماعی ب��رای جامعه در ح��وزه فناوری های همگرا« و 
»ایج��اد جریان های درآمدی و خلق ارزش ب��رای جامعه« خالصه کرد.  
شرکت ش��زان برای دستیابی به اهداف خود، مدل کسب وکاری طراحی 
کرده است که شامل واحد تحقیق و توسعه 
)پژوهش��کده( و واحد نوآوری و شتاب دهی 
)آفرینشگاه( است. پژوهشکده شزان شرایط 
و امکان��ات تحقیقاتی و آزمایش��گاهی الزم 
را در خص��وص اثبات و نمای��ش فناوری و 
همچنی��ن ثبت اخت��راع ب��رای محققان و 
پژوهش��گران فراه��م می کند. آفرینش��گاه 
ش��زان ش��امل بخش های پیش شتاب دهی 
)رویداد نوآوردگاه و فضای کاری اشتراکی(، 
شتاب دهی محصول و شتاب دهی بازار است 
که عالوه بر خدمات و امکانات آزمایشگاهی 
بیان ش��ده، خدم��ات دیگری مانند ش��بکه 
مربیگ��ری چندوجه��ی؛ تأمی��ن س��رمایه 
حمایتی و هوش��مند؛ پشتیبانی و رفاهی؛ شبکه سازی و بازاریابی را برای 
توس��عه محصول و بازار در اختی��ار کارآفرینانی ق��رار می دهد که قصد 

تحقق رویاهای کسب وکار خود را دارند. 

حرکتمسیرنوآوریبهسمتکشففرصتهاینهفتهبازارحمایتهمهجانبهمجلسازسرمایهگذاریجسورانهدراستارتآپها صعود۲۳پلهایایراندرشاخصجهانی»نوآوری«
باهدفترویجفرهنگکارآفرینیبرگزارمیشود

بازدیداز»آفرینشگاهشزان«

برای نجات دادن شرکت شما از شرایط بحرانی و مدیریت منابع نوآوری، 
یک راهکار و اصل اساسی وجود دارد. 

 یکی از س��ؤال هایی که از ش��رکت ها می توان پرسید این است که آنها 
چگون��ه منابع ن��وآوری خود را مدیریت می کنند. آی��ا باید روی یک ایده 
ثابت اما با احتمال دستیابی به موفقیت سرمایه گذاری کنند؟ یا باید روی 
بهبود محصوالتی که دارند و می دانند که مورد نیاز و مورد پسند مشتریان 
است تمرکز کنند؟ یا شاید باید با محصوالت فعلی شان در یک بازار دیگر 

نفوذ کنند؟ 
 ب��ه گ��زارش زومی��ت، ای��ن س��ؤال مهم��ی اس��ت. اس��تیو بالن��ک

)Steve Blank(، کارآفرین و سرمایه گذار موفق سیلیکون ولی در مقاله ای 
 )Harvard Business Review(  که در نشریه کس��ب و کار هاروارد
منتش��ر شد با اشاره به این موضوع گفت که مشکالت جنرال الکتریک از 

تمرکز بیش از اندازه به  »فرصت های متفرقه« ناشی می شود. 
 خوش��بختانه ی��ک قاعده سرانگش��تی وج��ود دارد که ب��ه آن قانون

۷۰-۲۰ -1۰ گفته می ش��ود. بس��یاری منش��ا اولیه این قان��ون را کتاب 
کیمیاگری رش��د  )The Alchemy of Growth( که 15 س��ال قبل 
منتشر شد، می دانند و برخی دیگر قدمت این قانون را در حدود سال های 
1۹5۰ تخمی��ن می زنند. در هر صورت، س��ازمان های بس��یاری از جمله 
گوگل، این قانون را برای سرمایه گذاری فوق العاده می دانند و بر این باورند 

که یادگیری و اعمال آن در کسب و کار بسیار ساده است. 
70درصدنوآوریپایدار

نوآوری های پایدار توس��عه هایی هس��تند که به محص��والت و خدمات 
فعلی سازمان و هم راستا با استراتژی های جاری، تعلق می گیرند. چنین 
نوآوری هایی را گاهی به اس��تهزا با نام »نوآوری افزایشی« نیز می خوانند 
و در مقایس��ه با نوآوری  »ساختارش��کنانه« یا  »رادیکال« شدت کمتری 
دارند، اما در نهایت به نظر می رسد که هیجان انگیزترند و در بطن هر تالش 

نیرومند برای نوآوری قرار دارند. 
حقیقت این است که نوآوری های پایدار بیشترین ارزش را برای شرکت 
به وجود می آورند. برای آنکه به درک بهتری از این موضوع برسید به قانون 
مور  )Moore’s Law( بیندیش��ید. قانون مور که نخس��تین بار توسط 
گوردون مور، از بنیانگذاران ش��رکت اینتل، در سال 1۹65 ارائه شد بیان 
می کند که »تعداد ترانزیستورهای روی یک تراشه با مساحت ثابت هر دو 
س��ال، به طور تقریبی دو برابر می شود.« ممکن است چنین پیشرفتی در 
نسل جدید تراشه های کامپیوتری چندان هیجان انگیز به نظر نرسد اما اگر 
به پیش��رفت آنها طی 5۰ سال گذشته نگاهی بیندازیم می بینیم آنچه به 
انقالب دیجیتال منتهی شده، همین نوآوری های پایدار بوده که در نهایت 

یک نوآوری »رادیکال« را میسر کرده است. 
یکی دیگر از جنبه های مثبت نوآوری پایدار این است که آنها به خوبی 
با فرآیندها و مشتریان فعلی سازگار می شوند و هزینه تغییر زیرساخت و 
س��ازگاری را کاهش می دهند. به همین دلیل است که حتی شرکت های 
بزرگ و نوآوری همچون گوگل و اپل نیز بیشتر سرمایه خود را صرف بهبود 

محصوالت فعلی شان می کنند. 
بیشترین منابع - حدود ۷۰درصد- باید صرف نوآوری های پایدار شود. 

۲0درصدبررسیفرصتهایمجاور
هر کسب و کاری، بدون در نظر گرفتن میزان موفقیت آن، در نهایت راه 
زوال را در پیش خواهد گرفت. ش��ما ممکن است موفق ترین تولید کننده 
یک محصول کم مشتری - مثال شالق - باشید و همچنان به اندازه کافی 
درآمد به دست نیاورید. تنها یک دلیل ساده برای این مسئله وجود دارد؛ 

بازار این محصول بزرگ نیست و مشتریان زیادی برای آن وجود ندارد. 
همیشه الزم است که بازارها و توانایی های مجاور را نیز بررسی کنید. آمازون 
با کاوش در دس��ته بندی سایر محصوالت – به جز کتاب - توانست کسب و 
کار خود را گسترش دهد و تولیدکننده های خودرو این روزها میلیاردها دالر در 
تکنولوژی خودروهای الکترونیکی سرمایه گذاری می کنند تا بتوانند با دنیای بعد 

از کربن - خودروهای سوخت کربنی - رقابت کنند. 
متأسفانه، فرصت های مجاور بسیار مخاطره انگیزتر از نوآوری های پایدار 
اس��ت. مثال آمازون در زمینه اسپیکرهای هوشمند اکو بسیار موفق عمل 
کرد اما در بخش تلفن های هوش��مند فایر )fire( به طور کامل شکس��ت 
خورد. بنابراین کاری نکنید که آینده مش��تری ها و تکنولوژی هایی را که 
در حال حاضر به خوبی ظاهر ش��ده و بس��یار موفقیت آمیز بوده، به خطر 

بیندازید. 
10درصدساختیکپارادایمتازه

 در 1۰۰س��ال گذشته، شرکت IBM در زمینه های مختلفی از جمله 
ماش��ین های مرتب س��ازی خطی، ابرکامپیوترها، کامپیوترهای شخصی، 
خدمات IT و... سرآمد بوده و البته الزم به یادآوری است که هر یک از این 
تکنولوژی ها پس از حدود ۲۰ سال از صحنه به در شده و جای خود را به 

فناوری های تازه داده اند. 
با این وجود شرکت IBM همچنان یکی از ارزشمندترین شرکت های 
دنیا است که در زمینه توسعه و ارتقای تکنولوژی فعالیت می کند. امروزه 
این ش��رکت، با توجه به افول تکنولوژی های پیشین، فعالیت عمده ای در 
زمینه فناوری هایی نظیر هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و تراشه های 

نئوفورمیک دارد. 
البته، ساخت محصولی که از نظر زیربنایی کامال تازه باشد بسیار نظری 
است و به همین دلیل باید در زمینه سرمایه گذاری آن محتاط عمل کرد 
و نبای��د بودجه تحقیقات زیادی را ب��ه آن اختصاص داد. به همین دلیل 
اس��ت که سازمان ها و ش��رکت ها معموال بخش عمده سرمایه خود را به 

نوآوری های پایدار اختصاص می دهند. 
تغذیهخطلوله)پایپالین(

مهم ترین چیزی که باید درباره قانون ۷۰-۲۰-1۰ به خاطر س��پرد این 
اس��ت که این قانون یک قاعده سرانگشتی است و نه یک قانون فیزیکی. 
پس سعی نکنید با چسبیدن به حساب ها و نسبت های دقیق خودتان را 
به دردس��ر بیندازید اما در عین حال به خاطر بسپارید که باید آگاهانه و 

خردمندانه سرمایه گذاری کنید. 
در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها، سرمایه گذاری حداقل 1۰درصدی 
در زمینه تکنولوژی ها و تجارت های تازه، به طور چشمگیری نادیده گرفته 
می ش��ود زیرا معموال مش��اهده پیش��رفت در زمینه محصوالت موجود و 

خدمات فعلی آسان تر از تصویر سازی درباره یک ایده کامال تازه است. 
اما این اش��تباه را تکرار نکنید، نوآوری نیازمند کاوش و تحقیق است و 
اگر برای گسترده کردن مرزهای کار و محصول خود تالش نکنید، توانایی 
شما برای رقابت در طوالنی مدت تحلیل خواهد رفت. پس از متخصصان 
دعوت کنید به محل کار ش��ما بیایند و به قطب تولید شما بپیوندند. در 
کنفرانس های بیرون از صنعت خود شرکت کنید و با البراتوارهای ملی و 

سازمان های دولتی در تماس باشید. 
به طور قاطع می توان گفت که هر کسب و کاری نیاز دارد خط لوله تولید 
خود را به طور مدام با ایده های تازه به روز رس��انی کند چرا که اگر چنین 

نباشد به زودی رو به زوال خواهد گذاشت. 
INC:منبع

س��ورنا س��تاری، معاون علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری در آیین 
گش��ایش »هجدهمین نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوه��ش، فناوری و 
فن بازار« مهم ترین زمینه س��از بازگشت استعدادهای برتر و نخبگان به 
کش��ورمان را توسعه زیست بوم کارآفرینی کشور دانست و عنوان کرد: 
تنها راه امید به بازگش��ت نخبگان و اس��تعدادهای برتر ایرانی دانشجو 
یا ش��اغل دیگر کشورها، ش��کل گیری و توسعه زیست بوم کارآفرینی و 

نوآوری در کشور است. 
فراهمشدنبسترفعالیتدانشجویاندرداخلکشور

رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به کاهش خروج دانشجویان ایرانی 
و فراهم ش��دن زمینه بازگشت اس��تعدادهای برتر به کشورمان اظهار 
کرد: در س��ال های پیش��ین، از میان 1۷۰هزار دانش��جو، بخش قابل 
توجهی از آنان بالغ بر 1۰۰هزار نفر دانش��جوی ایرانی خارج از کش��ور 
بودن��د، به طوری که 5۷ هزار نفر از آنان در آمریکا تحصیل می کردند و 
بزرگ ترین اجتماع دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در آمریکا، 
ایرانی بود، اما این روزها با ایجاد زیرساخت های کسب و کارهای نوآور، 
آمار دانشجویان ایرانی مقیم دیگر کشورها کاهش چشمگیری یافته و 

مسیر بازگشت نخبگان جوان به کشور هموارتر شده است. 
به گفته ستاری، امروز از میان جمع 4 میلیون و ۷۰۰ هزار دانشجوی 
کشور که ظرفیتی منحصر به فرد و در اختیار کمتر کشوری است، تنها 
1۲ هزار دانش��جو در آمریکا تحصیل می کنند که این موضوع با ایجاد 
زیرساخت و زمینه مناسب برای تحصیل و شکل دادن کسب و کارهای 

خالق این دانشجویان تحقق یافته است. 
شکلگرفتناستارتآپهایموفقبهدستدانشجویانایرانی

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه با افزایش 
تعداد دانشجویان بازگشته  به کشور در چند سال اخیر، استارت آپ های 
موف��ق و توانمند جهت ایجاد ارزش افزوده ب��اال  آغاز به کار کرده اند و 
دانشجویان ایرانی غیر مقیم که حقوقی حدود 6۰۰ هزار دالر دریافت 

می کردند، به ایران بازگشته اند تا در کشور خود خدمت کنند.  
وی، س��رمایه گذاری بخش خصوصی در استارت آپ ها را حائز اهمیت 
دانس��ت و بیان کرد: باید ب��رای بخش خصوصی این باور را ایجاد کنیم 
که اس��تارت آپ ها ثروت آفرین هس��تند. برخی استارت آپ ها هفته ای 
1۰ درصد رشد می کنند که این موضوع می تواند برای بخش خصوصی 

رغبت ایجاد کند. 
وضعمطلوبماندگاریبازگشتدانشجویانایرانینسبتبه

دیگرکشورها
رئی��س بنیاد ملی نخب��گان ایران با بیان اینکه اس��تناد به آمارهای 
غیررس��می در خصوص می��زان باالی مهاجرت دانش��جویان ایرانی به 
دیگر کشورها صحیح نیست، اظهار کرد: بر خالف آمارهای غیررسمی 
ک��ه تعداد دانش��جویان ایرانی مقیم در دیگر کش��ورها را بیش  از آمار 
واقعی نش��ان می دهند، تعداد دانشجویان ایرانی در دیگر کشورها آمار 

باالیی نیست. 
رئی��س بنیاد مل��ی نخبگان ایران ب��ه وضعیت مطل��وب ایران برای 
بازگش��ت ماندگاری و بازگش��ت دانش��جویان ایرانی نس��بت به دیگر 
کش��ورهای منطقه افزود:  کشور عربس��تان 5 برابر و کره ۷ برابر ایران 
در آمریکا دانشجو دارد این در حالی است که تعداد دانشجویان ایرانی 
مقیم دیگر کش��ورها زیاد نیس��ت و در بیان برخ��ی آمارها بزرگنمایی 

شده است. 

ضرورتحرکتدانشجویانبهسویپیشرفتکشور
باکسبوکارهاینوآور

نایب رئی��س هی��أت امنای صندوق نوآوری و ش��کوفایی، با تأکید بر 
ضرورت نقش آفرینی دانش��جویان کشور در رشد تولید ناخالص داخلی 
و پیشرفت کشور به واس��طه راه اندازی کسب و کارهای خالق و نوآور 
گفت: به رغم تعداد قابل توجه دانش��جویان کشورمان، تأثیر این بخش 
بر تولید ناخالص داخلی )GDP( به میزان قابل قبول نرس��یده است؛ 
این در حالی اس��ت که نقش دانش��جویان در رشد تولید ناخالص ملی 

کشورها، کلیدی است. 
ستاری نبود زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور را یک خأل بزرگ 
ب��رای تحقق این امر دانس��ت و بیان کرد: ایجاد زیس��ت بوم نوآوری و 
کارآفرینی تنها راه بازگرداندن دانشجویان و نخبگانی است که از کشور 

خارج شده اند. 
نقشکلیدیبخشخصوصیدرشکلگرفتنزیستبوم

کارآفرینیونوآوری
به اعتق��اد معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری، در زیس��ت بوم 
نوآوری و فناوری باید بخش خصوصی س��رمایه گذاری بیشتری داشته 
باشد، استارت آپ های تکنولوژی شکل بگیرد و شرکت های دانش بنیان 

در اطراف دانشگاه ها تشکیل شود. 
س��تاری، همکاری هم��ه بخش ها و دس��تگاه ها را ب��رای ایجاد این 
زیس��ت بوم ضروری دانس��ت و تصریح ک��رد:  برای ایجاد زیس��ت بوم 
نوآوری و فن��اوری باید همکاری همه جانب��ه بخش خصوصی و دولتی 
وجود داش��ته باش��د زیرا تنها با پول دولتی نمی توانیم این اکوسیستم 

را ایجاد کنیم. 
توسعهفرهنگکارآفرینیونوآوریبرایایجادزیستبوم

شرکتهایخالق
رئیس ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، ترویج 
فرهنگ نوآوری و کارآفرینی در جامعه را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای 
ش��کل گیری زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری دانست و گفت: با ترویج 
و نهادینه س��اختن این فرهن��گ، مردم به این باور می رس��ند که باید 
زیس��ت بوم نوآوری در جامعه کاربردی ش��ود و در ص��ورت ایجاد این 
زیس��ت بوم، جامعه نسبت به مهاجرت جوانان حساس می شود و تالش 

خود را برای بازگرداندن آنان به کار خواهد بست. 
وی با اش��اره به اینکه در زیس��ت نوآوری و فناوری نیروی انسانی و 
تفکر خالق ارزش پیدا می کند و دیگر کشف یک معدن جدید یا رشد 

اکتشاف نفت چندان اهمیت نخواهد داشت. 
»استعدادهایبرترونخبگان«سفیرانتوانمندایراندردیگر

کشورها
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، با اش��اره به ظرفیت مطلوب 
اس��تعدادهای برت��ر و نخب��گان ایران��ی در دیگر کش��ورها در معرفی 
توانمندی ه��ا و ظرفیت ه��ای کارآفرین��ی و نوآوری کش��ورمان گفت:  
دانش��جویان و نخب��گان جوان ایران��ی، مروجان فرهنگی و س��فیران 
کش��ورمان هس��تند که باید با حمایت از آنان، زمین��ه تحول و بهبود 

اقتصاد کشور را محقق کنیم. 
رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: امروز جوانان مس��تعد به رغم سنین 
پایین، تغییرات بزرگ و فوق العاده ای را در اقتصاد کشور ایجاد کرده اند 

و وظیفه مسئوالن باور این جوانان و ایمان به توانمندی آنها است. 

قانون10-۲0-70 شکلگیریزیستبومکارآفرینیونوآوری
تنهاراهبازگشتنخبگانایرانی
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ارز رمزنگار خاص روسی 1۲6 درصد افزایش قیمت پیدا کرد و یکی از بهترین 
عملکردها را در میان دارایی های دیجیتال جهان به خود اختصاص داد. 

به گزارش ایِبنا،  »پوتین کوین« که یک ارز خاص رمزنگار در روسیه است 
و ن��ام رئیس جمهور محبوب این کش��ور را هم به خود گرفته در ۲4 س��اعت 
گذش��ته در میان آن دس��ته از دارایی ه��ای دیجیتال جهان ب��ود که یکی از 

بهترین عملکردها را به خود اختصاص داده است. 
در همی��ن حال »پوتین کوین« در صرافی »ی��و بیت« 1۲6 درصد افزایش 
پیدا کرد و در برابر ۰.۰4 دالر معامله شد. در حال حاضر سرمایه بازار این ارز 

رمزنگار بیش از ۷میلیون دالر است. 

پوتینکوین؛ارزرمزنگارروسی
1۲۶درصدجهشزد

نخس��تین همای��ش تخصصی »مهندس��ی موفقی��ت« با موض��وع راه ها و 
تکنیک های موفقیت در حوزه کس��ب و کار فنی و مهندسی برای نسل جوان 

در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار شد. 
به گزارش مهر، نخس��تین همایش تخصصی »مهندسی موفقیت« با حضور 
بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته های مختلف مهندسی 
به ویژه »مهندسی عمران« و با حضور چهره های کارآفرین کشور برگزار شد. 
امیرط��ه نوروزی، طراح س��ازه و مدرس نرم افزارهای طراحی س��ازه در این 
همای��ش به بیان تجربی��ات خود در این زمینه و راه ه��ای موفقیت در عرصه 

کارآفرینی فنی مهندسی پرداخت. 

توسعهکارآفرینیبرایجوانانبا
رویکردمهندسیموفقیت

دوبرن�دمعتبرتویوت�اوپاناس�ونیکدرزمینهتولی�دباتریهایپریس�ماتیکبرای
استفادهدرخودرویالکتریکیهمکاریمیکنند.

بهگزارشزومیتتویوتاوپاناس�ونیکبرایمعرفیطرحخودجهتتوس�عهیباتری
پریسماتیکخودروهایالکتریکی،کنفرانسمطبوعاتیمشترکدرژاپنبرگزارکردند.
چنینهمکاریپیشازایننیزانجامش�دهبودودوش�رکتازس�ال19۵۳باهمروابط
تج�اریوصنعتیدارند.درس�ال199۶،تویوتاوپاناس�ونیکس�رمایهگذاریدرزمینه
باتریراآغازکردندکهنتیجهآنش�رکتتولیدخودرویالکتریکیانرژیپاناس�ونیک
بود.درحالحاضر،پاناس�ونیکدرتأمینباتریهایپریس�ماتیکلیتیومیونمخصوص

خودروهایالکتریکیبرندهایمختلف،فعالیتدارد.
ای�نتوافقنامهبهدنبالیافتنراهحلیبرایبهبودمس�ائلیمانندگرمش�دنزمین،
آلودگ�یهوا،ازبینرفتنمنابعطبیعیوامنیتانرژیاس�ت.ع�الوهبراین،توافقنامه
درنظرداردتقاضاوتمایلمش�تریانبرایخریدخودرویالکتریکیطیس�الهایآتی
افزایشیابد.بهمنظورتحققایناهداف،تویوتاوپاناس�ونیکبایدپیشرفتبیشتریدر

زمینهباتریخودروداشتهباشند؛دستیابیبهاینباتریها،ازجملهفناوریهایحیاتی
درزمینهتولیدخودرویالکتریکیخواهدبود.

ازآنجاییکهتویوتاوپاناس�ونیکدرس�ال19۵۳دررابطهباتوسعهکسبوکارخود
ش�روعبهفعالیتکردند،دوش�رکتباه�دفبهبودمتقابلقابلی�تتولیدخودیااصل
مونوزوکوری)Monozukuri(،یکدیگررابهچالشکش�یدند.هردوشرکتباتوجهبه
ش�رایطمحیطکسبوکاروتغییراتشدیددرسطحجهانی،متوجهاهمیتهمکاریبا
ش�رکایمورداعتمادودنبالکردنمرزهایسنتیگذش�تهبهمنظورکمکبهجهاناز

طریقمونوزوکوریوایجادارزشجدیدشدند.
ازطری�قفعالیتهاییمانندتولیدتویوتاپری�وس)Prius(،اولینخودرویهیبریدی
تولیدانبوهجهاندرس�ال1997وتولیدخودرویپیلس�وختیمیرایدرس�ال۲01۴،
تویوتابرایحلچالشهایدشوارپیشرویجهانتالشهایزیادیکردهاست.باکمک
تجاربودانشبهکارگرفتهش�دهدرپروژههایپیش�ین،تویوتادرحالتوس�عهبیشتر
خودروهایس�ازگاربامحیطزیس�تازجملهخودرویپالگینهیبریدی،خودرویپیل

س�وختیوخودرویالکتریکیمتناس�ببانیازهایس�بکزندگیمشتریاندرسراسر
جهاناست.

پاناسونیکتولیدباتریهایلیتیومیونخودرورابهعنوانیکیازکسبوکارهایاصلی
خودقراردادهاس�توباتریهایخودرویآنتوس�طبس�یاریازخودروسازاندرسراسر
جهاناس�تفادهمیشود.قابلیتهایتکنولوژیکیپاناس�ونیککهبهالزاماتمختلفبرای
چنینباتریهاییدس�تمییابد،بهخوبیدربازارموردتوجهقرارمیگیرد.اینشرکتدر
حالتالشبرایافزایشایمنیوظرفیتباتریهایمنشوری)پریسماتیک(خودرواستواز

دانشتکنولوژیکیخوددرزمینهکسبوکارباتریاستفادهمیکند.
تویوت�اوپاناس�ونیکبهاینموض�وعاهمیتمیدهندکهپیش�رفتهایبیش�تردر
عملکردباتری،قیمتوایمنیونیزظرفیتتأمینپایدار،بهمحبوبیتبیشترخودروهای
الکتریکیکمکبیش�تریخواهدکرد.دوش�رکتجزئیاتمربوطبههمکاریراباهدف
دس�تیابیبهبهترینباتریهایاستفادهش�دهدرصنعتخودرویالکتریکیودرنهایت
کمکبهمحبوبیتخودروهایالکتریکیتویوتاودیگرخودروسازاندرنظرمیگیرند.

 توافق تویوتا و پاناسونیک در تولید نسل جدید
باتری  خودروی الکتریکی



معماری برند، نقش برند مادر را در بازاریابی 
محص��والت و خدم��ات و همچنی��ن ارتباط 
بی��ن تمام برنده��ا، زیربرنده��ا، محصوالت، 
جایگزین ه��ا و کس��ب وکارهای موج��ود در 
پرونده کاری ش��رکت تعیین می کند. ممکن 
اس��ت در نگاه اول تصور کنی��م که معماری 
برند، تنها برای س��ازمان های بزرگ ضروری 
است، اما اگر قصد فروش محصول یا خدمتی 
را دارید و نمی دانی��د آن محصول یا خدمت 
را با همان نام ش��رکت خ��ود عرضه کنید یا 
ن��ام دیگری برایش انتخاب کنید، باید بدانید 

تصمیم شما همان معماری برند است. 
هر قدر شناسنامه فعالیت های یک شرکت 
پیچیده تر باشد، تغییر دادن معماری برند نیز 
دش��وارتر خواهد بود. با وجود اینکه معماری 
برند ب��ر فعالیت ه��ای ارتباط��ی و بازاریابی 
محصوالت شرکت تأثیر می گذارد، باید بدانیم 
که یک تصمیم در حوزه کسب وکار است زیرا 
غالبا بر روش سازمان دهی تیم ها و تخصیص 

بودجه در شرکت اثر می گذارد. 
در ای��ن مطلب از مقاله دیوید آکر، اس��تاد 
برندینگ، استفاده شده است و سعی می کنیم 

به بررسی انواع معماری برند بپردازیم. 
خانهبرندسازیشده

ش��رکتی با معماری خانه برندسازی شده، 
محصوالت زی��ادی را با نام ی��ک برند اصلی 
)اغل��ب به عن��وان برند م��ادر ی��ا برند چتر 
)Umbrella( عرض��ه می کن��د. محصوالت 
این شرکت هویت های مختلفی ندارند و هدف 
همه، قوی  کردن برند اصلی است. مثال هایی 
از ش��رکت هایی با این معم��اری عبارتند از 
HSBC و Virgin. Amazon  نی��ز در 
اصل از س��اختار خانه برندسازی شده تبعیت 
می کند، زیرا بیش��تر محص��والت جدیدش 

قدرت شان را از برند مادر می گیرند. 
ش��رکتی که به تازگی معماری برندش را 
تغییر داده و به س��مت خانه برندسازی شده 
حرکت کرده، Coca-Cola اس��ت؛ برندی 
ک��ه محصوالتش س��ال ها به ط��ور جداگانه 
بازاریابی می شدند، در سال ۲۰۱۵ استراتژی 
»ت��ک برندی« را اعالم کرد و در نتیجه تمام 
 Diet Coke, Coca-Cola( محصوالت آن
Zero Sugar و Coca-Cola Life( زی��ر 

چتر Coca-Cola جمع شدند. 
Microsoft مث��ال دیگری از ش��رکتی 
اس��ت که به اهمیت قوی ک��ردن برند اصلی 
خود پی برده اس��ت. برند در طول سال ها به 
شرکتی عظیم با برندهای محصولی قدرتمند 
)مثل ویندوز یا آفیس( و برندهای مس��تقل 
مث��لSkype، Xbox و Linkedin تبدیل 
شده است. با وجود فاصله برندهای محصولی 
از برن��د مادر، Microsoft می خواهد آنها را 
زیر چتر خود نزدیک تر کند. بی اطالعی مردم 
از ارتب��اط این برندها باMicrosoft، نگرانی 
مدیران اجرایی شرکت را در پی داشته است 
و به دنبال راه حلی برای این مس��ئله هستند. 
Microsoft ممکن اس��ت هیچ وقت به یک 
خانه برند سازی ش��ده تبدیل نشود، اما آشکار 
اس��ت که حرکت هایی را به س��مت آن آغاز 

کرده است. 
معماری خانه برندسازی ش��ده برای وقتی 
اس��ت که ش��رکت ها با محصوالت مختلف، 
مخاطبان یکس��انی را هدف ق��رار می دهند 
و می خواهن��د وعده های مش��ابه و تداعیات 

یکس��ان را ب��رای محصوالت مختل��ف ارائه 
کنند. این معماری همچنین برای زمان هایی 
مناسب است که سازمان، بودجه کمی برای 
بازاریابی در اختیار دارد، زیرا ایجاد آگاهی در 
مورد یک برند در مقایسه با چند برند، بسیار 
آسان تر است. و باالخره اینکه از این معماری 
زمانی می شود بهره گرفت که ریسک اعتبار 
مرتبط با محصوالت مختلف کم اس��ت، زیرا 
یک حرکت اش��تباه می تواند کل ش��رکت را 

تحت تأثیر قرار دهد.  
خان��ه  مقاب��ل  نقط��ه  برنده��ا  خان��ه 
برندسازی شده است؛ در این حالت محصوالت 
و پیش��نهادهای زیادی وجود دارد اما تحت 
برندهای جداگانه ای بازاریابی می ش��وند که 
هر کدام هویت منحصر به ف��ردی دارند. دو 
نمونه بسیار مشهور از خانه برندها را در اینجا 

معرفی می کنیم.
 Procter & Gamble اولی��ن نمون��ه 
است که برندهایش از محصوالت مراقبت مو و 
پوست تا شوینده های لباس و ظرف متغیرند. 
 Head و Ariel، Old Spice، Gillette
Shoulders & تنه��ا برخ��ی از برنده��ای 
این شرکت را تشکیل می دهند. نمونه دیگر، 
Unilever است که پرونده فعالیتش حتی 
 Unilever .از نمونه قبلی هم متنوع تر است
محص��والت مراقب��ت ش��خصی، خوراکی و 
برندهای نوش��یدنی را در خود جا داده است. 
 Dove و Knorr، Lipton، Magnum

برخی از این محصوالت هستند. 
ش��رکت هایی با س��اختار معم��اری خانه 
جدیدش��ان  محص��والت  برند سازی ش��ده، 
را در فعالیت ه��ای بازاریاب��ی و ارتباط��ی به 
عنوان بخش��ی از برند مادر معرفی می کنند، 
و Unilever و   P&G بی��ن درحالی ک��ه 
برندهای ش��ان فاصله آش��کاری وجود دارد و 
مصرف کنن��ده عادی، عموم��ا از ارتباط بین 
برخی برندهای ای��ن مجموعه ها با برند مادر 
آگاه نیس��ت. البت��ه ه��ر دو ای��ن برندها در 
فعالیت های ارتباطی اخیرشان سعی کرده اند 
به طور جدی تری نقش برند م��ادر را قوی تر 
نش��ان بدهند و انگار کمی از استراتژی خانه 

برندها فاصله گرفته اند. 
ساختار خانه برندها زمانی توصیه می شود 
که یک سازمان می خواهد با یک دسته بندی 
محصولی مش��ابه )مثال سه برند شامپو برای 

سه گروه مختلف مخاطب( گروه های متفاوتی 
از مخاطب��ان را هدف ق��رار دهد و قصد دارد 
وعده ه��ا و تداعی ه��ای جدی��دی را ب��رای 
محصوالت مختل��ف ایجاد کن��د )مثال یک 
ش��امپو با قیمت متوس��ط برای حل مشکل 
مهمی مثل شوره و یک شامپوی گران قیمت 
برای اس��تفاده در س��الن های زیبایی(. خانه 
برندها برای زمانی مناس��ب است که ریسک 
اعتبار محصوالت مختلف باال است و سازمان 
نمی خواهد برندهای دیگ��ر مجموعه، تحت 
تأثیر قرار بگیرن��د. با این حال ذکر این نکته 
ضروری اس��ت که انتخ��اب این نوع معماری 
برند، زمانی بیش��ترین تأثیر را خواهد داشت 
که رقم قابل توجهی برای بازاریابی تخصیص 
داده شده باشد تا بتوان نسبت به اطالع رسانی 

در مورد تمام برندها اقدام کرد. 
زیربرندها

معم��اری زیربرنده��ا به اس��تراتژی خانه 
برندسازی شده بس��یار نزدیک است، زیرا در 
آن برن��د اصلی اغلب به عن��وان عنصر اصلی 
فعالیت می کن��د. در برخی موارد، برند اصلی 
و زیربرنده��ا با هم به عنوان عناصر اصلی در 
نظر گرفته می ش��وند، اما زیربرند هیچ گاه از 

برند اصلی قوی تر نخواهد شد. 
ای��ن نوع معم��اری برند اغل��ب در الگوی 
نام گذاری خود را نش��ان می دهد؛ برند اصلی 
عن��وان محصول را آغاز و زیربرند آن را دنبال 
می کن��د. نمونه خوب این م��دل، کانال های 
مختلف شبکه MTV است. به عنوان مثال 
دو   MTV Dance و   MTV Rocks
اسم در برند MTV هستند. در این ساختار 
 Rocks نقش اصلی را بازی می کند و MTV
و Dance تداعی��ات جدید را می س��ازند و 
دو مخاط��ب را ب��ا عالقه مندی های مختلف 
موس��یقی هدف ق��رار می دهن��د. همچنین 
Pepsi Max ی��ا Nivea Q10 برنده��ای 
مادر قدرتمن��دی دارند ک��ه بازیگران اصلی 
هستند. موارد دیگری نیز وجود دارد که برند 
اصلی و زیربرند هر دو نقش اصلی را دارند. در 
Sony PlayStation، دو برند به یک اندازه 
 Originals و Adidas قدرتمندند؛ مانن��د

 .Adidas Originals در ترکیب
ای��ن س��اختار زمانی مناس��ب اس��ت که 
س��ازمان قصد دارد برند اصل��ی را برای گروه 
 مخاط��ب جدی��دی گس��ترش ده��د؛ مثال

 Disney Junior در مقایس��ه ب��ا برن��د
Disney، مخاط��ب جوان ت��ری را ه��دف 
قرار داده اس��ت. مورد اس��تفاده دیگر از این 
معم��اری، زمانی اس��ت که بخواهی��د برند 
اصل��ی را با تداعیات جدی��دی غنی تر کنید، 
خواه بخواهید آن را گس��ترش دهید و خواه 
آن را جوان تر یا برای قش��ر ثروتمند مناسب 
کنی��د. ای��ن روش ب��رای زمانی ک��ه بودجه 
بازاریاب��ی کمی در اختیار دارید و قصد دارید 
براساس داشته های برند اصلی، در مورد برند 
اطالع رسانی کنید نیز کاربرد دارد. در نهایت 
وقتی ریس��ک اعتبار مرتب��ط با محصول کم 
است این روش پیش��نهاد می شود. برندهای 
تأییدشده )Endorsed Brands( در تضاد 
با زیربرندها، نزدیکی بیشتری با معماری خانه 
برندها دارند. مانند خانه برندها، در برندهای 
تأییدشده، محصوالت زیادی را با هویت های 
مختلف��ی می بینیم با این تفاوت که توس��ط 
برند اصلی حمایت می شوند. در این مورد برند 
تأییدشده نقش اصلی را بازی می کند، هویت 
جداگانه ای دارد و از تأیید برند اصلی به عنوان 
برچسب کیفیت استفاده می کند. این حمایت 
باعث می شود برند تأییدشده آگاهی و اعتماد 
الزم را به دس��ت بیاورد. با این حال برندهای 
تأییدشده، برخالف زیربرندها پتانسیل کمی 

برای قوی کردن برند اصلی دارند. 
در ساختار نام گذاری برند تأییدشده، ابتدا 
نام تأییدش��ده می آید و سپس نام برند اصلی 
دیده می شود. همچنین لوگو و برندینگ برند 
تأییدش��ده از برند اصلی تأثیرگذارتر اس��ت. 
KitKat ، یک��ی از نمونه های مش��هور این 
 Nestle س��اختار اس��ت که تأییدیه اش را از
می گی��رد. رویکرد متداول در این س��اختار، 
ش��یوه ارتباط نام ها اس��ت که در آن نام برند 
تأییدش��ده براس��اس نام برند اصلی ش��کل 
می گیرد. مثال Nescafe که براس��اس برند 
 Danio ساخته شده یا Nestle اصلی یعنی

که از Danone گرفته شده است. 
این ساختار عموما زمانی مناسب است که 
ش��رکت قصد دارد با تداوم استفاده از قدرت 
برن��د اصلی، مخاطب��ان مختلف��ی را هدف 
ق��رار بدهد. مورد دیگر برای اس��تفاده از این 
روش، زمانی اس��ت ک��ه می خواهید وعده ها/

پیش��نهادات متنوع��ی بدهی��د و تداعی��ات 
جدی��دی را ب��رای محص��والت مختلف در 
ذه��ن مخاطبان ایجاد کنید. مانند س��اختار 
خانه برندها، ب��رای ایجاد آگاهی در مورد هر 
یک از برندهای تأییدش��ده، ب��ه بودجه قابل 
توجهی برای بازاریابی نیاز دارید. با این حال 
حضور برند اصلی در برندینگ و فعالیت های 
ارتباطی، می تواند این فعالیت ها را سریع تر و 
ارزان تر به انجام برس��اند. نکته مهم دیگر این 
است که برندهای تأییدش��ده به ندرت روی 
اعتبار برندهای دیگر حاضر در رزومه شرکت 

تأثیر می گذارند. 
درس��ت اس��ت که در تئوری و روی کاغذ، 
چهار معم��اری برند از یکدیگ��ر متمایزند و 
به نظر می رس��د هر ک��دام اس��تراتژی های 
جداگانه ای را دنبال می کنند، اما بس��یاری از 
ش��رکت ها در یک زمان از تمام این روش ها 
 Nestle، اس��تفاده می کنند. به عنوان مثال
L’Oreal و Danone رزومه های محصول 
و برند پیچیده ای دارند و از هر چهار ساختار 
معماری برند به طور همزمان بهره می گیرند 

)ساختار هیبریدی(. 
Mbanews/brandstruk

معماری برند؛ خانه برندسازی شده 
کارگاه برندینگ

چگونهبرندخودرانابودکنیم؟!

امروزه تمام کس��ب و کارها نیازمن��د ارائه تصویر 
روش��نی از خود نزد افکار عمومی هس��تند. در این 
مس��یر بای��د از علم رواب��ط عمومی کم��ک گرفت. 
روابط عمومی به معنی مدیریت ارتباط بین سازمان 
و مخاطب اس��ت. روابط عموم��ی یعنی تالش برای 
کس��ب همکاری مردم و گروه هایی ک��ه برای ادامه 
حی��ات کس��ب و کار اهمیت دارن��د. روابط عمومی 
یعنی تس��هیل کننده ارتباط و پیوند بین س��ازمان، 
رس��انه و مردم؛ هنر کاربرد خردمندانه از رسانه های 

جمعی برای نفوذ در افکار عمومی. 
ارتباط��ی که ب��ه بدترین وجه ممک��ن بین مردم 
و مجموعه چس��ب هل اتفاق افت��اد. روابط عمومی 
فرام��وش ش��ده  Public Relations ج��زء  ی��ا 
سازمان های کشور ما اس��ت که حتی غیبت آن نیز 
احساس نمی ش��ود. این در حالی اس��ت که یکی از 
عناصر مهم ساخت و حفظ برند، روابط عمومی است. 
اتفاقات��ی که در هفته های گذش��ته و ظرف مدت 
چند روز برای یک مجموعه تولیدی با س��ابقه مانند 
چس��ب هل افتاد، نمونه واضحی از سوء مدیریت در 
بخش رواب��ط عمومی س��ازمان اس��ت. البته جدی 
نگرفتن تأثیر شبکه های اجتماعی )به عنوان یکی از 
نقاط تماس مصرف کنندگان با کسب و کار( نیز قابل 

چشم پوشی نیست. 
اظهارنظرهای نس��نجیده و ش��تاب زده مدیر ارشد 
یک مجموعه، هزینه های س��نگینی را در بر خواهد 
داشت. همچنین، فرافکنی و سعی در کتمان حقایق 
مرتبط با قوانین داخلی که تصاویر آن در شبکه های 
اجتماعی منتشر شده بود، مشکل را دوچندان کرد. 
در مجموعه ذکر شده، مختصات اطالعات خروجی 
س��ازمان به مخاطب، س��نجیده و برنامه ریزی شده 
نیس��ت و نه تنها ارتباط دوسویه را رقم نمی زند بلکه 
در س��طحی مبتدی قرار گرفته و به ش��عور مخاطب 

توهین می کند. 
چنین اس��ت که در کمت��ر از ۴۸س��اعت، وجهه 
چندین س��اله ی��ک کس��ب و کار در معرض هجوم 
انتقادات قرار می گیرد و تا مرز نابودی پیش می رود. 
سرگذش��ت کس��ب و کارها و برندهای کش��ورمان 

غم انگیز است. 
مرهمتصویرمخدوششدهچسبهلچیست؟

چسب هل به جای تبلیغات )که این روزها در صدا 
وسیما شاهد پخش ویدئو های تبلیغاتی آن هستیم( 
باید ب��ا طراحی کمپین های رواب��ط عمومی، رعایت 
صداقت و فروتنی با پذیرش اش��تباهات گذش��ته به 
تغییر چه��ره ای که از برندش در اذه��ان مخاطبان 
نقش بس��ته تالش کند. البته که ویرانی تصویر برند 
هل، کمتر از ۴۸ ساعت رخ داد اما بازسازی آن قطعا 

زمانبر خواهد بود. 
کس��ب و کارهای دیگر می توانن��د از این اتفاق به 
درس��تی درس گرفته و لزوم برقراری ارتباط مؤثر با 
مخاطب )یا مش��تریان بالق��وه( را بیش از پیش مهم 

قلمداد کنند. 
brandabout:منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

دردستساخت،فرصتیبرای
MatraCat

دنی��ای دیجیتال پر اس��ت از کاره��ای نیمه کاره. 
وب س��ایت های در دست ساخت، دلیل خوبی بر این 
مدعا هستند. بیش��تر وقت ها این وب سایت ها ماه ها 
یا حتی س��ال ها در دس��ت س��اخت باقی می مانند. 
این وب س��ایت ها هر روز هزاران بازدید کننده دارند و 
هر بار بازدیدکنندگان با همان پیام ناامید کننده قبل 

مواجه می شوند؛ »وب سایت در دست ساخت.«
ایده آژان��س OMD این بود که مس��ئولیت این 
 MatraCat وب س��ایت ها را ب��ه عه��ده بگیرد ت��ا
بتوان��د در دنیای دیجیتال، مهارت س��اخت و س��از 
خود را توسعه دهد. Matra  توزیع کننده برتر برند 

Caterpillar  در کاستاریکا است. 
استراتژی

آژانس، پیشنهادی به صاحبان وب سایت های »در 
دست ساخت« داد؛ اگر صفحه اول وب سایت  شان را 
 ،)Promotion( در زمان طرح های پیشبرد فروش
ب��ا صفحه م��ورد نظر آژان��س جایگزی��ن می کردند، 
وب سایت به ش��انس بزرگی برای کامل شدن دست 

پیدا می کرد. 
در چن��د روز، نانوایی ها، هنرمندان، ش��رکت های 
ساخت و س��از، مهدکودک ها، تعمیرگاه های اتومبیل 
و بسیاری دیگر در این کمپین شرکت کردند. هزاران 
بازدیدکننده ای ک��ه تا پیش از این با مراجعه به این 
وب س��ایت ها بالفاصله آنها را ت��رک می کردند، حال 
 CAT می دانس��تند که با استفاده از دس��تگاه های

می توانند در وب سایت بازی کنند. 
اجرا

صاحبان وب س��ایت ها ب��ه کمپینی دعوت ش��ده 
 ،ad words ،بودند که در آن از رسانه های محیطی
بنره��ای تح��ت وب، ویدئوه��ای آنالی��ن، تبلیغات 
فیس بوک و محتوای اختصاصی اس��تفاده شده بود. 
ه��ر بخش از کمپین، کاربران را به وب س��ایت اصلی 

فروش هدایت می کرد. 

نتیجه
برند با این کار، هم وب س��ایت های مرده کس��ب و 
کارهای کوچ��ک را به زندگی برمی گرداند و هم این 
که هر کدام از آنها را به رسانه ای تعاملی برای تبلیغ 

MatraCat تبدیل می کرد. 
بیش از ۳۰۰ وب سایت به این شکل تبدیل شدند. 
متوسط بازدید هر وب س��ایت از ۵ ثانیه به ۳ دقیقه 

تغییر کرد. 
در کمتر از ۲۸ روز، وب سایت اصلِی طرح پیشبرد 

فروش، ۴۶۳۴۸ بازدید دریافت کرد. 
روزنامه ها، وب س��ایت ها و ایس��تگاه های رادیویی 

مهمی این خبر را پوشش دادند. 
کمپین توانس��ت توجه و حمای��ت وزارت اقتصاد، 
صنعت و تجارت و مؤسس��ه ملی آموزش را نیز جلب 

کند. 
روزیکهزمینسخنگفت

استفاده نادرس��ت از آب در هندوراس، در مناطق 
تح��ت کنت��رل بانده��ای خالف��کار، بی س��ابقه بود. 
Aguas de Choloma می دانس��ت که نمی تواند 
ش��یوه زندگی مردمی را که در مناطق تحت کنترل 
ش��یطان، به س��ر می برند عوض کنند، زی��را آنها به 
قوانی��ن، دولت و ش��رکت های آب توجه نمی کردند. 
پس برند باید از طریق روشی غیر معمول و متفاوت 

آنها را به شنیدن مجاب می کرد. 
استراتژی

تغییر امکان پذیر است، اما قبل از آن نیاز به شنیدن 
اس��ت. تنها چیزی که خالفکاران از آن می ترسند یا 
ممکن است به آن گوش دهند، قدرت طبیعت است. 
توجه نداش��تن آنها به دولت یا شرکت های آب باعث 
شده بود آژانس UM نتواند از طریق رسانه های رایج 
به آنها دسترسی پیدا کند، پس کره زمین باید با آنها 

سخن بگوید. 
اجرا

آژانس با کمی تغییر و نصب ابزارهایی در لوله های 
ش��رکت، پیام های صوتی را ارس��ال ک��رد. برای این 
کار ی��ک آمپلی فایر را در ابتدای لوله مورد اس��تفاده 
قرار داد. یک ش��یر ایمنی آب برای مواقع کمبود آب 
تعبیه ش��د و زمانی که مردم برای بردن آب مراجعه 
می کردند، به جای آب، صدایی را از شیر می شنیدند 
که می گفت: »توجه کنید، من زمین هس��تم و منابع 
آب من در حال اتمام اس��ت. هوش��مندانه اس��تفاده 

کنید، حاال شیر آب را ببندید! 
نتیجه

- انتقال پیام از طریق خود مردم
- کاهش مصرف روزانه از ۴۹۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر 
- تقاضای شرکت های دیگر برای انجام این فعالیت. 
mbanews:منبع

علیرضاجعفری
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بای��د پذیرفت ک��ه همه افراد اش��تباه 
می کنن��د، حتی افرادی که ب��رای انجام 
امور مش��خص س��ال ها تحصیل و سابقه 
دارن��د. نگاه��ی ب��ه تاریخ رواب��ط میان 
کش��ور به خوب��ی گویای ای��ن حقیقت 
در عالی تری��ن س��طح سیاس��ت جهانی 
اس��ت. همه ما در ط��ول زندگی مرتکب 
اش��تباهاتی می ش��ویم و از آنه��ا درس 
می گیریم. با این حال در حوزه بازاریابی 
معم��وال مراجع خب��ری و نویس��ندگان 
تمایل ب��ه نمای��ش موفقیت ه��ای افراد 
دارند. این همان نکته ای اس��ت که آماندا 
س��یبلی را بر آن داش��ته ت��ا روی دیگر 
س��که کس��ب وکار را به ما نش��ان دهد. 
تمرکز اصلی آماندا در این مقاله، بررسی 
کمپین های بزرگ و پرهزینه ای است که 
در نهایت با ش��کت مواجه شده اند. بدون 
شک این نوع اشتباه ها همراه با ضررهای 
میلی��ون دالری اس��ت. برهمین اس��اس 
ش��اید درس هایی که از این اش��تباهات 

گرفته می شود بسیار دردناک باشد. 
هنگام��ی که به دنب��ال مثال هایی برای 
مقال��ه ام ب��ودم، مش��اهده خی��ل عظیم 
کمپین ه��ای پرهزین��ه ای ک��ه شکس��ت 
خورده ان��د من را متعجب کرد. علت اصلی 
ای��ن موضوع نوعی خودسانس��وری برخی 
از رسانه هاس��ت. در واق��ع آنه��ا در تالش 
برای نمای��ش روی خ��وش و موفق حوزه 
بازاریابی هس��تند. با این ح��ال باید قبول 
کرد که بازاریابی تنها موفقیت نیست. اگر 
به دنبال مطالعه داس��تان های پر آب وتاب 
هس��تید، این مقاله انتخاب خوبی نیست. 
در اینجا پیرامون درس هایی که از ناکامی 
شرکت های بزرگ در پیش��برد طرح های 
بازاریابی شان گرفته اند، بحث خواهیم کرد. 

کارتونی که فروش نرفت
در سال 2007 مؤسسه بازاریابی کارتون 
نت ورک در راس��تای تبلیغ نخس��تین اثر 
مس��تقل خود ک��ه کارتونی ب��ا محوریت 
داستان بازیگوش��ی های یک گوریل بود پا 
به میدان گذاشت. این مؤسسه، با تجربه ای 
ک��ه از همکاری ب��ا س��ایر تولیدکنندگان 
داش��ت، عالوه بر اسم و رسمی قابل قبول، 
از اعتماد به نفس باالیی نیز س��ود می برد. 
ش��اید همین امر باعث ش��د آنه��ا هزینه 
گزافی برای نص��ب بیلبوردهای LED در 
بس��یاری از ش��هرها متحمل شوند. انتظار 
شرکت نمایش تیزرهای انیمیشن فعلی و 
بقیه آثار آتی روی این بیلبوردها بود. پیش 
از ش��روع به کار رس��می نمایش تیزرهای 
کارتون ش��رکت چند مش��تری دولتی نیز 
ب��رای کارتون ن��ت ورک پیدا ش��د. با این 
حال، حمله تروریستی به شهرهای آمریکا 
و اروپا بس��یاری از بیلبوردهای این شرکت 
را تبدی��ل به ه��دف جذاب تروریس��ت ها 
کرد. انفجار این بیلبوردها به دلیل سیستم 
طراحی داخلی شان موجب قطع وسیع برق 
در برخی مناطق ش��د. ای��ن امر در نهایت 
خس��ارتی در حدود 2 میلی��ون دالر روی 

دست کارتون نت ورک گذاشت. 

ای��ن خس��ارت در حالی حاصل ش��د 
ک��ه هزینه اولیه ش��رکت تنها 250 هزار 
دالر بود و پیش بینی س��ودی 400 هزار 
دالری در پایان دو س��ال نخست فعالیت  

را داشت. 
مراقب توییت ها باشیم! 

از  یک��ی   Kenneth Cole برن��د 
ش��رکت ها پیش��رو در زمین��ه بازاریابی 
اینترنتی اس��ت. برهمین اساس مشاهده 
اکانت های رس��می این ش��رکت در انواع 
ش��بکه های اجتماع��ی موض��وع تازه ای 
نیس��ت. ماجرا از جایی ش��روع ش��د که 
در ابت��دای س��ال 2011 ای��ن برن��د در 
مدل ه��ای جدی��د  بازاریاب��ی  راس��تای 
پوشاک بهاره اش دست به ارسال سلسله 
توییت های��ی زد. تا اینجای کار همه چیز 
عادی به نظر می رس��د. ب��ا این حال اگر 
نگاه��ی ب��ه محت��وای یک��ی ازتوییت ها 
بیندازی��م، اوج افتض��اح ش��رکت برمال 

می شود. 
مدیرعام��ل ش��رکت توییت��ی ب��ا این 
 Kenneth عن��وان را در اکانت رس��می
Cole درج ک��رد: »توفان هایی در قاهره 
به پا ش��ده. به نظر می رس��د مصری ها از 
طرح های جدید شرکت بسیار هیجان زده 

هستند.« 
ش��اید در نگاه اول این توییت چندان 
معنادار نباش��د. با این ح��ال اگر نگاهی 
ب��ه حوادث سیاس��ی در مص��ر آن زمان 
بیندازیم همه چیز روش��ن می ش��ود. در 
آن زمان م��ردم مصر در ح��ال مبارزه و 
راهپیمایی علیه حس��نی مب��ارک بودند. 
برهمی��ن اس��اس ش��رکت بازخوردهای 
بسیار منفی از این توییت دریافت کرد. 

اگرچ��ه ش��رکت به س��رعت آن توییت 
را از صفح��ه اش ح��ذف کرد، ام��ا آثار آن 
تا چند س��ال گریبانگیرش��ان بود. کاهش 
ش��دید فروش Kenneth Cole در سال 
2011 تا همین اواخر ادامه داش��ت و تنها 
پس از سال 2016 بود که بازار اندکی روی 
خوش به آنها نشان داد. بنابراین بهتر است 
در اس��تفاده از شبکه های اجتماعی اندکی 

احتیاط بیشتری به خرج دهیم. 
GAP  و لوگوی جدیدی که 

دردسرساز شد
همه م��ا GAPرا ب��ه عن��وان برندی 
پیش��رو در زمینه پوش��اک می شناسیم، 

البت��ه لوگ��وی قدیمی این برن��د نیز در 
یادآوری س��ریع هویت این شرکت مؤثر 
بوده اس��ت. با این حال مسئوالن شرکت 
در اقدامی عجیب لوگ��وی برند را تغییر 
دادن��د. ای��ن تغییر چن��دان به س��لیقه 
مشتریان و کارشناسان ها خوش نیامد. با 
این حال بس��یاری از مشتریان شرکت تا 
چند ماه به س��راغ رقبای GAP رفتند. 
اوض��اع به گونه ای پی��ش رفت که حتی 
بازگش��ت به لوگ��وی قبلی نی��ز جلوی 
موج مهاجرت مش��تریان ثابت شرکت را 

نگرفت. 
 GAP درس��ی ک��ه از ای��ن اش��تباه
شناس��ایی  اهمی��ت  گرف��ت،  می ت��وان 
 GAP مخاط��ب ه��دف اس��ت. در واقع
همیش��ه به عنوان برندی مناس��ب برای 
عالقه من��دان ب��ه موس��یقی هیپ ه��اپ 
ش��ناخته ش��ده اس��ت. اگرچه بخشی از 
فروش ش��رکت از س��ایر عالقه مندان به 
دست می  آید، اما مشتریان اصلی همواره 
طرفداران موس��یقی هیپ ه��اپ بوده اند. 
برهمین اس��اس ش��اید بهتر بود در ابتدا 
نظر این مش��تران هدف پرسیده می شد. 
بدون شک بازاریاب های GAP بسیاری 
از معیاره��ا را مدنظ��ر داش��ته اند. با این 
ح��ال بی توجهی ب��ه یک��ی از مهم ترین 
معیارها یعنی مشتریان، همیشه به ضرر 

شرکت ها تمام می شود. 
خداحافظی تلخ با مشتریان وفادار

در س��ال 2011 نتفلیکس ارزش��ی در 
ح��دود 16میلی��ارد دالر داش��ت. تا آن 
زمان سیس��تم ای��ن ش��رکت مبتنی بر 
ف��روش یا اجاره فیلم ها و س��ریال ها بود. 
افت 60 درصدی ارزش این برند از جایی 
ش��روع ش��د که تصمیم به هم��کاری با 
مؤسس��ه Qwikster در راستای توزیع 
محصوالت براساس سیستم ایمیلی مورد 
تأیید مدیران ارشد نتفلیکس گرفت. این 
سیس��تم جدید در مقاب��ل روند قدیمی 
شرکت تش��کیل یک دوگانه مهم را داد. 
مشکل اصلی مشتریان در این زمان ارائه 
اغلب محصوالت ب��ه صورت انحصاری از 
طریق سیس��تم ایمیل ب��ود. همچنین با 
وجود حذف هزینه پست و DVD برای 
ش��رکت همچنان قیمت های قبلی حفظ 

شده بود. 
 CNET براساس آمار رسمی مؤسسه

در این زمان 800 هزار نفر از مش��تریان 
وف��ادار نتفلیک��س اشتراک ش��ان را لغو 
کردند. درس��ی که از ای��ن تغییر ناموفق 
نتفلیکس می توان گرفت لزوم هماهنگی 
تغییرات با خواس��ته های مشتریان است. 
در واقع اگرچه تغیی��ر امری ضروری در 
کس��ب وکار است، اما مش��تریان نیز باید 
توانایی سازگاری با این تغییرات را داشته 

باشند. 
اشتباه محاسباتی نیویورک تایمز

در دسامبر سال 2011 نیویورک تایمز 
تصمیم به ارسال ایمیل به مشتریانی که 
به تازگی اشتراک شان را لغو کرده بودند، 
گرفت. همه چیز عادی به نظر می رسید، 
اما در میان نامه های اداری لیس��ت 300 
نفری به دس��ت بخش مورد نظر نرسید. 
نتیج��ه کار ارس��ال ایمی��ل ب��ه بیش از 

8میلیون از مشترکان این روزنامه بود. 
برخ��ی کارب��ران ای��ن ایمی��ل را تنها 
بدافزاری مزاحم تلقی کردند. با این حال 
تعدادی از مش��تریان با س��ابقه ش��رکت 
نس��بت ب��ه اینکه ب��ه ص��ورت یکطرفه 
حساب شان مسدود شده عصبانی شدند. 
هنگام��ی که نیوی��ورک تایم��ز به دلیل 
اش��تباه رخ داده عذرخواهی کرد، برخی 
از مشتریان قدیمی به دلیل آنچه توهین 
به خود می دانس��تند اشتراک شان را لغو 
ک��رده و آمار 300 نف��ری این روزنامه به 

سادگی بدل به میلیون ها نفر شد. 
اگرچه آمارهای رسمی در مورد میزان 
ضرر نیویورک تایمز در دسترس نیست، 
با این حال منابع غیررس��می خبر از لغو 
1.7 میلیون اش��تراک در پی این حادثه 
داده ان��د. بنابراین ش��اید دفع��ه بعد باید 
تمرکز بیش��تری روی ارسال ایمیل ها به 

مشتریان مان داشته باشیم. 
قولی که به آن عمل نشد

 Timothy زنجیره ای  کافی شاپ های 
در کان��ادا ح��رف اول را می زنند. اگرچه 
این برند از سال 1975 کار خود را شروع 
کرده اما در همین مدت اندک نیز موفق 
به جلب تعداد بسیار زیادی مشتری شده 
اس��ت. ماجرای ناکامی این برند از جایی 
ش��روع ش��د که اقدام به ارائه کوپن های 
قه��وه رای��گان در فیس بوک ک��رد. این 
بخش��ی از کمپین بازاریابی ش��رکت بود 
ت��ا ارائه نمون��ه محصوالتش مش��تریان 
بیشتری جذب کند، اما همه چیز مطابق 
برنام��ه پیش نرفت. تنها س��ه روز پس از 
شروع کمپین شرکت بیش از اندازه توان، 

سفارش دریافت کرد. 
اگرچه ش��رکت یک هفته فرصت برای 
لغ��و این کوپن ها داش��ت اما تالش برای 
انج��ام تعهد موجب پیگیری وعده ش��ان 
ش��د. در نهای��ت ام��ا Timothy ی��ک 
ساعت پس از شروع زمان تحویل قهوه ها 
اعالم کرد که قادر به ارس��ال 55 درصد 
س��فارش ها نیس��ت. این ناکامی عالوه بر 
کاهش ش��دید مشتریان ش��رکت باعث 
ش��د دیگر کمپین های آنالین شان نیز با 

استقبال بسیار اندک مواجه شود. 
Hubspot.com :منبع

داستان ناکامی برندهای بزرگ در بازاریابی؛ از نیویورک تایمز گرفته تا نتفلیکس

سهم بیشتر در بازار کوچک ترهنگامیکهبزرگانشکستمیخورند

انتخابات تمام ش��د اما مسیر درازی تا تحقق وعده های 
منتخبین و آرزوهای رأی دهندگان باقی است؛ مسیری که 
به نظر نمی رسد بدون تالش همه جانبه و اتخاذ راهبردهای 
مناسب به مقصد برسد. در واقع این ما هستیم که چرخ ها را 
با نیروی مضاعف و در جهت درست به حرکت درمی آوریم 
و سیاس��تمداران تنها بر آن سوارند! کشورها دائماً از نظر 
اقتصادی با یکی از چرخه های تجاری روبه رو هستند. این 
چرخه ها ش��امل رکود، رونق، بحران و بهبود است که هر 
کدام از این حالت ها ش��رایط ویژه مربوط به خودش��ان را 
دارند. از اوایل دهه هشتاد و زمانی که تحریم  های اقتصادی 
ش��امل تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم ش��رکت های 
ایران��ی، در مجم��وع تبدیل ب��ه مهم ترین عوام��ل بروز و 
تداوم رکود شدید اقتصادی در ایران شد، تجزیه و تحلیل 
اس��تراتژی های مختلف در دستور کار بازاریابان شرکت ها 

برای فرار از این رکود ناخواسته قرار گرفت. 
اما کماکان بس��یاری از شرکت ها با این پیامد دست به 
گریبانند و هنوز راهبرد مشخصی برای عبور از آن ندارند. 
رکود عبارت است از کاهش چشمگیر تقاضا در مقابل تولید 
و به عبارت منطقی تر عدم چرخه مالی کشور یا منطقه به 
صورت مثبت و به حالت دقیق تر عدم تمایل اعضای جامعه 
ب��ه خرید کاالهای ب��ادوام و در برخی م��وارد خرید فقط 
کاالهای اساس��ی آن هم با میزان کاهش چشمگیر نسبت 
به دیگر دوران های مالی. با استفاده از همین تعابیر واضح 
اس��ت که همزمان با ایجاد رک��ود در اقتصاد، فعالیت های 
اقتصادی نیز وارد یک دوره نزولی می شوند که از مهم ترین 
آنها می توان کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش 
سرمایه گذاری و کاهش سودهای مشارکتی، کاهش تمایل 

به فعالیت های تولیدی و صنعتی را نام برد. 
در این میان بنگاه های اقتصادی با چالشی جدی روبه رو 
می ش��وند، کس��ب و کارهای کندتر و ضعیف ت��ر از بین 
می روند و بنگاه های قوی و مقاوم تر باقی می مانند. تقریباً 
قریب به اتفاق کسب و کارها وضعیت پیچیده و دشواری را 
سپری می کنند. با این وجود شاید بتوان این دوران رکود را 
برای حوزه بازاریابی و تبلیغات به مثابه یک فرصت و دوران 
طالی��ی تلقی کرد، چراکه در چنین ش��رایطی بنگاه های 
اقتص��ادی تالش های بیش��تری را معط��وف فعالیت های 
بازاریابی می کنند و دان��ش و تخصص بازاریابی اهمیت و 
جایگاه رفیع تری در اس��تمرار فعالیت و بقا کس��ب و کارها 
می یابد. در این میان کس��ب و کارهایی که خیال تغییر و 
تطبیق با شرایط موجود را ندارند به تدریج از گردونه رقابت 
حذف می شوند اما بنگاه هایی که شرایط را به خوبی درک 
کرده ان��د و خود را با وضعی��ت موجود تطبیق داده اند این 

گردنه دشوار را نیز با موفقیت طی خواهند کرد. 
موسسات خدماتی نیز از این فرآیند مستثنی نیستند. 
هر مؤسس��ه ای که خدماتی را به مش��تریان خ��ود ارائه 
می دهد جهت پیش��ی گرفتن از رقبا باید تغییراتی را در 
آمیخته و سیستم بازاریابی خود اعمال کند و در حقیقت 
گلوگاه تغییر شرایط در مراحل مختلف اقتصادی، همین 
ایجاد تغییرات در آمیخته ها و استراتژی ها خواهد بود که 
منجر به حفظ و افزایش سهم بازار خواهد شد. استراتژی ها 
در خدم��ات معموالً بر پارامترهایی همچون نوع خدمت، 
قیمت، مکان، توزیع، پرسنل، دارایی ها و امکانات فیزیکی 

و شکل فرآیند، سوار می شوند. 
استراتژی های بازاریابی ابزاری هستند که اهداف توسط 
آنها حاصل می شود. اس��تراتژی می تواند برای هر یک از 
عناصر آمیخته بازاریابی تعیین ش��ود. در واقع استراتژی 
بازاریابی ش��امل متغیرهای متفاوتی اس��ت که ش��رکت 
می تواند آنها را کنترل کند یا خود را با متغیرهای غیرقابل 
کنت��رل وفق دهد تا به صورتی مناس��ب به اهدافش نائل 
ش��ود. آن گروه از متغیرها که قابل کنترل اس��ت مربوط 
به امکانات و اختیارات درونی ش��رکت می ش��وند و گروه 
دیگری که قابل کنترل نیستند متغیرهای محیطی شامل 
تقاضا، نیروهای رقابت، س��اختار توزیع، قوانین بازاریابی، 
هزینه های غیربازاریابی هس��تند. متغیرهای قابل کنترل 
استراتژی بازاریابی شامل محصول، قیمت، مکان، توزیع، 

پرسنل، دارایی ها و امکانات فیزیکی و فرآیند است. 
هنگامی که از نظر اقتصادی ش��رایط سختی بر کشور 
حاکم می شود، ش��رکت ها به سمت استراتژی هایی روی 
خواهند آورد که به هزینه پایین تر در تولید کاالها منجر 
می ش��ود. همچنین تحقیقات قیمتی و اعتبار بیش��تر به 
منظور تحریک تقاضا از طرف شرکت ها صورت می گیرد. 
به منظور اینکه کاالها به راحتی در دس��ترس مش��تریان 
قرار بگیرد، شبکه های توزیع توسعه می یابند. در خصوص 
تبلیغ��ات نیز معموالً هزینه های تبلیغ��ات در دوره رکود 
کاهش خواهد یافت. اما این حاکی از روح محافظه کاری 

شرکت ها نیز است. 
اگر بخواهیم تحقیقات مش��خصی را مالک قرار دهیم، 
توجه به کیفیت خدمات نسبت به رقبا در عامل محصول 
/ خدمت یک از مواردی اس��ت که باید بیشتر مورد توجه 
قرار گیرد. از طرفی افزایش فعالیت های پیشبرد فروش به 
خصوصیات فرهنگی کش��ور بستگی خواهد داشت. برای 
مث��ال اگر کش��ور آمریکا را در نظر بگیری��م به دلیل باال 
بودن اعتماد مردم این کشور نسبت به تبلیغات، افزایش 
فعالیت های پیش��برد فروش در دوره رک��ود می تواند در 
تحریک مشتریان نسبت به خرید بیشتر مفید باشد ولی 
در ایران )هر چند این یک قانون کلی نیست( به دلیل عدم 
اعتماد مصرف کنندگان به تبلیغات و فعالیت های پیشبرد 
فروش ب��ه خصوص در دوره رک��ود، افزایش فعالیت های 
پیش��برد فروش نمی توان��د آنچنان که باید و ش��اید در 
افزایش مصرف مشتریان مؤثر باشد و باید بررسی بیشتری 

صورت گیرد. 

4 راه برای اینکه مدیر فروش 
موفقی باشید

چه ویژگی های��ی یک مدیر ف��روش را »بهترین« 
می کن��د؟ بس��تگی دارد در ای��ن مورد با چه کس��ی 
مش��ورت کنید. هرکسی ممکن است جواب متفاوتی 
به ش��ما بده��د، اما چی��زی که بین تم��ام جواب ها 
مشترک است، این است که مدیر فروش نقش بسیار 
مهم��ی در موفقیت گروه ف��روش دارد. در این مقاله 
به نقل ازchetor، پنج روش س��اده به شما آموزش 
داده می ش��ود تا ش��ما را به یک مدی��ر فروش موفق 

تبدیل کند. 
1- خیلی سریع اهداف و انتظارات فروش را 

تعیین کنید
آی��ا تیم ش��ما درک درس��تی از اه��داف فروش و 
انتظارات ش��ما دارد؟ آیا متوجه هس��تند که ش��ما 
مس��ئولیت چه نوع نتیجه ای را به عه��ده گرفته اید؟ 
اگر درباره نقش ها و مسئولیت ش��ان شک و ش��بهه ای 
دارن��د، همین حاال وقت شفاف س��ازی درب��اره این 
مس��ائل است. یک مدیر فروش موفق همیشه طوری 
رفتار می کند که مطمئن شود همه می دانند مسئول 
چه کاری و برای چه زمانی هس��تند. همچنین کاری 
می کنن��د همه بدانن��د نتیجه جل��وزدن از اهداف یا 

نرسیدن به آنها چه خواهد بود. 
ب��رای اینکه موقعیت »نرس��یدن به اهداف« پیش 
نیای��د، یک مدی��ر فروش موف��ق روی تعیین اهداف 
وق��ت زیادی می گ��ذارد. حتی تیم خود را تش��ویق 
می کند ک��ه اهداف »هوش��مندانه« را تعریف کنند. 
ه��دف هوش��مندانه، هدف��ی اس��ت که مش��خص، 
قابل اندازه گی��ری، قابل دس��تیابی، واقع��ی و به موقع 
باش��د. رمز تعیین اهداف هوش��مندانه، مش��ارکت و 
سؤال کردن اس��ت. از خود و اعضای تیم تان سؤاالت 
متف��اوت بپرس��ید ت��ا به تدریج س��رنخ اس��تراتژی 
مناس��ب را پیدا کنید. مراقب باش��ید که وسواسی یا 

غیرواقع بین نشوید. 
حتی ممکن اس��ت برخی از اعض��ای گروه کمک 
کنن��د ب��ه اه��داف هوش��مندانه تری برس��ید که به 
مش��خصات ف��وق، ارزیابی و م��رور را اضافه می کند. 
پس هرگاه مش��غول تعیین اهداف هوش��مندانه )یا 
هوش��مندانه تر( بودید، یادتان نرود که ممکن اس��ت 
همه چی��ز تغییر کن��د و خود را ب��رای انطباق آماده 
کنی��د. اولین ق��دم را که بردارید، متوجه می ش��وید 
اگر آنچه را که می خواهی��د به طور واضح به دیگران 
منتقل کنید، مرزهای موفقیت و شکست ناخودآگاه 

روشن تر می شود. 
۲- برای تک تک فروشنده ها زمان بگذارید

ممکن اس��ت فکر چنین چیزی دلهره آور باش��د، اما 
بدانید بهترین فروشنده ها آنهایی هستند که در جلسات 
تک به تک شرکت کرده اند. آنها می توانند برنامه ای ثابت 
را دنبال کنند، متمرکز بمانند و هر جلس��ه آموزش��ی 
را برای خود شخصی س��ازی کنند. فرقی ن��دارد اندازه 
تیم شما چقدر اس��ت. اولین قدم این است که طوری 
برنامه ریزی کنید تا هرکدام از فروش��نده ها زمانی برای 
مالقات با شما داشته باشند. وقتی این برنامه را تنظیم 

کردید، به خود قول دهید به آن پایبند بمانید. 
م��ن ه��م می دانم ک��ه ممک��ن اس��ت برنامه های 
پیش بینی نش��ده ای اتفاق بیفتد، اما وقتی برای خود 
برنامه از پیش  تعیین ش��ده ای داش��ته باشید، اجازه 
نخواهید داد برنامه های ناگهانی روتین ش��ما را برهم 
بزنند. از زاویه ای دیگر، وقتی شما و عضوی از تیم تان 
بدانید تنها 15 دقیق��ه زمان دارید، حواس تان جمع 

می ماند و بحث به حاشیه نمی رود. 
۳- روی نقاط قوت تمرکز کنید

در م��ورد قبل توضیح دادی��م که یک مدیر فروش 
موفق ب��ا تمام فروش��ندگانش به یک س��بک رفتار 
نمی کن��د. چرا؟ چ��ون انواع مختلف ش��خصیت ها و 
س��بک های فروش وجود دارد که باید به سبک های 
متفاوتی مدیریت شوند. درحالی که یک مدیر فروش 
ع��ادی ممکن اس��ت حد وس��طی را درنظ��ر بگیرد 
و ب��ا همه به س��بکی میانه رفتار کن��د. مدیر فروش 
موفق برای شناس��ایی و درک نق��اط قوت هریک از 

فروشندگان زمان می گذارد. 
مثال ممکن اس��ت شما فروش��نده ای داشته باشید 
که خیلی خوب با مشتریان گرم می گیرد و می تواند 
وفاداری مراجعان را تقویت کند. به نظرتان الزم است 
چنین فروشنده ای وقت خود را در داده کاوی و ورود 
اطالع��ات تلف کند؟ احتماال پاس��خ تان خیر اس��ت! 
راه حل درس��ت این اس��ت که تمرکز ای��ن فرد را در 
گس��ترش روابط با مش��تریان جدید و حفظ رابطه با 

مشتریان قدیمی بگذاریم. 
4- موفقیت ها را با تیم به اشتراک بگذارید

شما چش��م و گوش تیم فروش هس��تید. شما باید 
مش��کالتی را ک��ه نیروه��ا با آنه��ا س��روکله می زنند، 
ببینید و بش��نوید و از آن طرف موفقیت های ش��رکت 
را به اشتراک بگذارید و جشن بگیرید. نتیجه مشاهدات 
خ��ود را به اعضای تیم بگویید و آنها را تش��ویق کنید 
موفقیت های ش��ان را ب��ا یکدیگر تقس��یم کنند. مثال 
بع��د از یک موفقی��ت، زمان بگذارید و م��واردی را که 
باعث موفقیت پروژه ش��دند، نام ببری��د. مواردی را که 
نمایندگان فروش به خوبی انج��ام داده اند، بازگو کنید. 
البته به مواردی که درس��ت انجام نشده یا می توانست 
به طور متفاوتی انجام ش��ود هم اش��اره کنید. صحبت 
درباره این موارد، دید فروشندگان را باز می کند و کمک 

می کند از دیدگاه جدیدی به موضوع نگاه کنند. 
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چگونه بدون راه اندازی کسب وکار 
ایده های خود را روانه بازار کنیم؟ 

ب��رای این که محصول��ی را روانه بازار کنی��د، لزوما به 
راه اندازی یک کسب وکار نیاز ندارید. کافی است با استفاده 
از ن��وآوری باز و تکیه بر اصول آن، محصول نوآورانه خود 

را به بازار ارائه دهید. 
 شما الزم نیست که حساب پس انداز خود را خالی کنید 
یا کار روزانه خود را ترک کنید تا با هدف ارائه محصولی 
به بازار، کسب وکار خود را راه اندازی کنید. همچنین برای 
این هدف، ش��ما به بنیان گذاران و س��رمایه گذاران برای 

نوشتن و تأیید یک طرح کسب و کار نیاز ندارید. 
ب��ه گ��زارش نوپانا، فرصت های��ی که ام��روزه با ظهور 
نمونه س��ازی س��ریع و اب��زار و فناوری ه��ای دیجیتال، 
برای افراد خالق ایجاد می ش��ود اساس��اً متفاوت و بسیار 
هیجان انگی��ز اس��ت. می توان گفت موانع ش��رکت ها در 
نوآوری های تکنولوژیک، اجتماعی، خالقانه و کارآفرینی 
بسیار کم اس��ت؛ چراکه فناوری، پدیده ای شناخته شده 

برای نوآوری باز محسوب می شود. 
نوآوری باز ابتکاری است که مزایای شفافیت و همکاری 
به خصوص در مورد اش��تراک ایده ه��ا را دربرمی گیرد. در 
حال حاضر، نوآوری باز به محبوب ترین مدل در سراس��ر 
جهان تبدیل شده است. اشکال همکاری نوآورانه از جمله 
نوآوری باز، تفکر طراحی و همکاری، از تحقیق و توس��عه 
سنتی پیش��ی گرفته است. شرکت های نوآورانه از طریق 
شکستن موانع سنتی، بهره برداری از اکوسیستم وسیع تر 
برای ایده ها، بینش، استعداد و فناوری و جذب مشتری در 
طول روند نوآوری، مرزهای نوآوری را در داخل و خارج از 

سازمان خود توسعه می دهند. 
مزایای استفاده از نوآوری باز، بسیار زیاد است و بسیاری 
از صنایع مانند صنعت اسباب بازی، مدت هاست که اصول 
نوآوری باز را به کار گرفته اند. مدل سنتی کارآفرینی که 
امروزه همچنان آموزش داده می شود شامل نوشتن یک 
طرح کسب و کار، افزایش سرمایه، تولید، توسعه بازاریابی 
و تحقق و توزیع سفارش��ات اس��ت که تم��ام آنها را باید 
خودت��ان انجام دهید. واضح اس��ت که ه��ر کس زمان، 
منابع مالی، تجربه یا حتی تمایل به ش��روع و اجرای یک 

کسب و کار را ندارد. 
ش��ما می توانید با اس��تفاده از ۱۰ روش س��اده، قدرت 
ن��وآوری باز را به کار ببندید تا ایده های خود را روانه بازار 

کنید: 
۱- مطالعه در بازار: وقتی ایده یک محصول به ذهنتان 
می رس��د، ابتدا باید آن را ثبت کنید. توصیه می کنیم از 
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جس��ت وجو کنید و ببینید آیا محصوالت مش��ابه وجود 
دارد؟ آنه��ا را با دقت مطالعه کنید. چ��ه مزایایی دارند؟ 
نقط��ه تفاوت را در نظر بگیرید. آیا مصرف کننده نیازمند 
این مزایا بوده اس��ت؟ هدف از انجام این کار درک تاریخ 

نوآوری و ایده  هایتان است. 
۲- اختراع برای بازار: راه های زیادی برای ارائه ایده های 
جدی��د وجود دارند. بس��یاری از مخترعان روی حل یک 
مش��کل یا نیاز مبرم تمرکز می کنند. س��اده ترین ایده ها 
آنهایی هستند که محصوالت موجود را بهبود می بخشند. 
۳- تمرکز روی ایده نسبتا س��اده: بدون صرف وقت و 
هزینه زیاد، می توانید تعیین کنید که آیا ایده شما ارزش 
دنب��ال کردن دارد یا خیر. آیا می توانید توضیح دهید که 
چگونه ایده شما به س��رعت یک مشکل را حل می کند؟ 
آیا می توان با اس��تفاده از فناوری های موجود آن را تولید 
کرد؟ آیا شما قادر به ایجاد نمونه اولیه ارزان هستید؟ در 
واقع صدور مجوز یک ایده شامل همه فاکتورهای کاهش 

خطر است. 
۴- استفاده از مواد موجود برای ایجاد یک نمونه اولیه: 
در این مرحله شما نمی دانید که آیا ایده شما قابل عرضه 
به بازار اس��ت یا خیر؛ بنابراین بهتر اس��ت نمونه اولیه ای 
تولی��د کنید تا بتوانید بازخوردهای س��ودمندی دریافت 

کنید. 
۵- اس��تفاده از واژه های تأثیرگذار ب��رای بیان مزایای 
محصول: هدف ش��ما تحریک حس کنجکاوی مخاطب 
است. گیرنده پیام شما باید این تصور را داشته باشد: »من 

می خواهم بیشتر در مورد آن بدانم.« 
۶. ایجاد برگه فروش و یک ویدئوی کوتاه: برگه فروش، 
تبلیغات آنالین یک صفحه ای است که اغلب برای نمایش 
محصوالت جدید استفاده می شود. همچنین می توانید از 
ویدئوهای کوتاه برای معرفی محصول خود استفاده کنید. 
۷- نوش��تن یک درخواس��ت حق ثبت اختراع موقت: 
اکثر پرونده های ثبت اختراع به گونه ای نوشته شده اند که 
بتوانند به آسانی کار کنند. برای نوشتن مالکیت معنوی که 

دارای ارزش است، باید رقابت کنید. 
۸- رویک��رد ش��رکت هایی ک��ه به ص��ورت حرفه ای، 
محصوالت مشابه را تولید می کنند: برخی شرکت هایی که 
از نوآوری باز استفاده می کنند مراحل ثبت محصول را در 
وب سایت خود منتشر می کنند؛ اما دیگران روی نرم افزار 
و فرم های ش��خص ثالث تکیه می کنند. شرکت هایی که 
محصوالت مشابهی تولید می کنند، مجوزهای بالقوه خود 

را دارند. 
۹- تمرین اس��تراتژی مذاکره برد – برد: خودتان را با 
مقررات اساس��ی و آنچه باید انتظار داش��ته باشید آشنا 
کنید. الزم نیست به سرعت وکیل خود را استخدام کنید. 
به عبارت دیگر، باید بیشتر حکم یک بازیکن تیم را داشته 

باشید. 
۱۰- ای��ده بعدی خ��ود را در نظر بگیرید: صدور مجوز 
یک بازی اعداد است. هنگامی که یک شرکت درخواست 
ارس��ال شما را رد می کند، باید به دنبال دالیل آن باشید. 
شما ممکن است بتوانید با طراحی مجدد محصول خود 

نیازهایشان را برآورده کنید. 
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در مقاله گذش��ته به بررس��ی 
۴ کت��اب از ۱۰ م��ورد منتخب 
پرداختیم. در ادامه س��ایر موارد 
را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
5-چگونه در جذب دوست و 

تأثیرگذاری بر افراد موفق ظاهر 
شویم اثر دیل کارنگی

پیام کل��ی این کت��اب بر پایه 
آموزش نکاتی اس��ت که به افراد 
در راس��تای ایجاد ارتباطات قوی 
و درست کمک خواهد کرد. این 
کتاب ش��امل چه��ار بخش کلی 
است؛ ۱ -شیوه های اساسی رفتار 
با دیگران ۲ - روش های کس��ب 
محبوبی��ت ۳ - چگون��ه عقای��د 
دیگران را ب��ه خود نزدیک کنید 
افراد  رنجان��دن  بدون  ۴ -چگونه 
در آنها تغییرات مدنظر را اعمال 

کنیم. 
بدون تردید ی��ک مدیر باید از 
توانایی جذب س��ایرین برخوردار 
باشد که این کتاب کمکی شایان 
در این رابطه خواهد بود. در رابطه 
با این کتاب جالب است بدانید که 
پس از گذشت ۸۰ سال  از انتشار 
اولین نس��خه آن که ب��ه عنوان 
آیین دوست یابی نیز یاد می شود، 
همچنان پرفروش بوده و از جمله 
کتاب های مورد پس��ند و توصیه 
شده توسط سرمایه گذار افسانه ای 
وارن باف��ت  اس��ت. اگرچه افراد 
تمایل به محدود سازی روابط خود 
دارند با این حال آقای دیل بر این 
باور است که در راستای موفقیت 
الزم است دایره ارتباطات خود را 
افزای��ش دهید و ب��ه حد معینی 

محدود نباشید. 
 6-طرز فکر

اثر کارول دوک 
دکت��ر کارول دووک در س��ال 
۱۹۴۶ در آمری��کا ب��ه دنیا آمد. 
تحصیالت خود را در روان شناسی 
به پایان رساند و پیش از ۳۰سالگی 
توانست مدرک دکترای خود را از 
دانشگاه ییل دریافت کند. بعد از 
آن و ت��ا به ام��روز دکتر دووک با 
بهتری��ن دانش��گاه های آمریکا از 
جمله هاروارد، کلمبیا و استنفورد 
همکاری داش��ته است. او صاحب  
نظری��ه در زمینه روان شناس��ی 
موفقیت است. در واقع وی معتقد 
است انسان در زمان تولد تمایلی 
ذاتی برای یادگیری دارد. در واقع 
نوزاد ب��دون اینکه فکر کند آیا با 
یادگی��ری راه رفت��ن یا صحبت 
کردن، ارزش دارد یا خیر، ش��روع 
به یاد گرفتن می کند. او حتی به 
این ه��م فکر نمی کند که آیا این 
کار دشوار اس��ت یا خیر. او بارها 
شکس��ت را تجربه می کند، بارها 
زمین می خورد، اما باز بلند ش��ده 
و ب��ه تالش خ��ود ادامه می دهد، 
پرسش اینجاس��ت که به راستی 
چه اتفاقی می افتد که انس��ان با 

تمایلی ذاتی نسبت به یادگیری، 
آرام آرام و ب��ا افزای��ش س��ن به 
بهانه ه��ای مختل��ف از یادگیری 
ف��رار می کند؟ چه می ش��ود که 
انس��ان در برخ��ی موقعیت ها با 
بهانه ای چون دشواری کار، دست 
از تالش می کش��د؟ پاسخ چنین 
پرسش هایی از نظر کارول دووک 
یک چیز است؛ »چارچوب ذهنی 
بس��ته!« اف��راد دارای چارچ��وب 
ذهنی بسته معتقدند کیفیت های 
اساسی در ذات انسان مانند هوش 
یا دیگ��ر توانایی ها از آغ��از تولد 
ثابت بوده و در طول عمر تغییری 
نمی کنند. در نتیجه همین باور نیز 
آنها به کش��ف استعدادهای خود 
اهمی��ت می دهند، ام��ا برنامه ای 
برای پرورش آن ندارند. به همین 
خاطر و در راستای موفقیت الزم 
است در تمامی جنبه ها در اندیشه 
پیش��رفت و ترقی ب��وده و با این 
کار شرایط موفقیت را برای خود 
هموار سازید. توجه داشته باشید 
که این امر به س��ادگی و با تغییر 
طرز فکر ش��ما میسر خواهد بود. 
با ای��ن حال در قال��ب یک مدیر 
الزم است که توجه کافی به رشد 
و ترقی کارکنان خود نیز داش��ته 

باشید. 
7-تامالت اثر مارکوس 

اورلیوس
کتاب تأمالت حاصل اندیشه ها 
و تفک��رات یک��ی از نامدارترین 
فیلسوفان در باب مسائل بنیادین 
حی��ات آدم��ی اس��ت. در رابطه 
ب��ا نویس��نده این کت��اب جالب 
اس��ت بدانی��د ک��ه وی از جمله 
امپرات��وران روم باس��تان بوده و 
می��زان محبوبیت و دانش وی به 
حدی باال بوده است که افالطون 
او را شاه فیلس��وف نامیده است. 
وی هنگامی قدرت را به دس��ت 
گرفت که کش��ورش دچار بدهی 
بس��یار ب��وده و وی ب��ا تالش��ی 
مثال زدنی توانس��ت اوضاع را به 
شرایط مطلوب برس��اند. این امر 
بیانگر آن اس��ت که وی عالوه بر 

دانش سیاس��ی خود، از اطالعات 
کافی در زمینه اقتصاد برخوردار 
بوده و همین امر باعث شده است 
تا کت��اب وی الهام بخش بزرگانی 
نظی��ر ناپلئون بناپ��ارت، آبراهام 
لینکل��ن، وینس��تون چرچیل و 
نلسون ماندال قرار گیرد. در واقع 
این کتاب را تقریبا تمامی رهبران 
بزرگ دنیا مطالعه کرده اند و شما 
نیز در راستای موفقیت الزم است 
اصول آن را فرا گیرید. درواقع وی 
برای رهب��ران ۱۰ قانون جاودانه 
مطرح کرده اس��ت ک��ه در ادامه 
به معرفی هر یک از آنها خواهیم 

پرداخت. 
۱ - تنه��ا زمانی افراد می توانند 
منجر به آزار تو شوند که خود به 

آنها این اختیار را داده باشی. 
۲ - ه��دف از زندگی کمک به 

یکدیگر است
و  خ��ود  در  را  انس��انیت   - ۳

دیگران شناسایی کن 
۴ - هر اشتباهی در هر ابعادی 
تنها ناشی از جهل و نادانی است 

و  غ��رور  دچ��ار  هرگ��ز   - ۵
خود بزرگ بینی نشوید

۶ - قض��اوت زودهنگام را کنار 
بگذارید

۷ - اختیار زندگ��ی خود را در 
دست بگیرید

۸ - بدبینی آفت زندگی و عمل 
شما خواهد بود

۹ - مهربانی را تمرین کنید
۱۰ - در مقابل افراد نادرس��ت 

ایستادگی کنید
اگرچ��ه از انتش��ار ای��ن کتاب 
س��الیان درازی می گذرد، با این 
حال حاوی نکات��ی فوق العاده در 
ام��ر مدیریت بوده ک��ه ضروری 

است مورد توجه قرارگیرد. 
8-همه چیز فرو می پاشد اثر 

چینوا ا چه بی
هم��ه چی��ز ف��رو می پاش��د 
داستانی اس��ت درباره وضعیت 
ش��ده  اس��تعمار  کش��ورهای 
آفریقایی. این روایت یک نمونه 
آفریقایی  جوام��ع  موقعی��ت  از 

را ب��ه نمایش می گ��ذارد که در 
هن��گام ورود مبلغان مس��یحی 
و اس��تعمارگران اروپای��ی دچار 
بحران و فروپاشی شدند. »چینوا 
ا چ��ه ب��ی« خود اه��ل نیجریه 
اس��ت و وضعیت کشورش را در 
هنگامه این هجوم خانمانسوز به 
نگارش در آورده است. نویسنده 
در ال به الی روای��ت اصلی خود، 
نگاه جزی��ی نگری ب��ه آداب و 
س��نن جامعه اش می اندازد و از 
این طریق البته نقد خود را نیز 
به رویکردهای بدوی مردمانش 
وارد می کن��د. هم��ه چی��ز فرو 
می پاشد اولین اثر این نویسنده 
است که در سال ۱۹۵۰ منتشر 
و با موفقی��ت بی نظیری روبه رو 
ش��د و بی��ش از ۱۰میلی��ون از 
این نس��خه در سراس��ر دنیا به 
فروش رس��ید. این اث��ر یکی از 
پرفروش ه��ای ادبی��ات ش��د و 
ع��الوه ب��ر آن توانس��ت جایزه 
بین المللی »من بوکر« و جایزه 
مل��ی »نیجری��ه« را به دس��ت 
آورد و همچنی��ن نامزد دریافت 
جایزه نوبل در س��ال ۲۰۰۹ نیز 
شد.  این کتاب در قالب داستان 
بیان می کند که چگونه می توان 
به مدی��ری موف��ق و تأثیر گذار 
تبدیل ش��د. این کتاب خصوصا 
به دلیل داس��تانی ب��ودن خود 
می توان��د جذابیت بیش��تری به 
نسبت سایرین برای خوانندگان 

داشته باشد. 
9-کشف توانمندی ها اثر 

مارکوس باکینگهام و دونالد 
کلیفتون

ای��ن کت��اب ب��ا ای��ن مقدمه 
آغاز می ش��ود که در سازمان ها 
بس��یار ش��اهد حضور کارکنانی 
هس��تیم که از دانش و تخصص 
ارزش��مندی برخوردارن��د، ولی 
س��ازمان بهره زی��ادی از دانش 
نمی برد. چنین مشاهداتی  آنان 
ی��ک مدی��ر را به این اندیش��ه 
ف��رو می برد که م��الک ارزیابی 
س��ازمان در ج��ذب و آم��وزش 

کارکن��ان چه باید باش��د. بدون 
تردید اف��راد دارای مهارت ها و 
اس��تعدادهای متعددی هستند 
که باید به مرحله ظهور رس��اند. 
ای��ن کتاب در فصل دوم خود با 
ارائ��ه راهکارهایی در این رابطه 
کم��ک به یافت��ن و تقویت آنها 
می کند. چیزی ک��ه این کتاب 
را برجسته می س��ازد این است 
براس��اس  آن  گفته ه��ای  ک��ه 
نتایج آزمایش ها و پژوهش های 
متعدد بوده و خبری از باورهای 
نویس��نده وجود ندارد که خود 
آن را ب��ه منبعی قاب��ل اعتماد 
تبدیل می س��ازد. ای��ن کتاب از 
آن جهت برای مدیران ارزشمند 
است که نش��ان می دهد چگونه 
اس��تفاده  کارمن��دان  از  بای��د 
کنید ت��ا از حداکثر توانایی های 
آنها در راس��تای اه��داف خود 
س��ود برید. در فص��ل یک این 
کت��اب زندگی ه��ای نیرومند و 
قوی موج��ود در جهان را مثال 
می زن��د و در آخ��ر به بررس��ی 
معن��ی نیرومند می پ��ردازد. در 
فصل دوم راهکارهای رس��یدن 
یه این مرحله را تبیین می  کند. 
در فصل س��وم در ت��الش برای 
برداشته  قدم  توانایی ها  کش��ف 
و راهکاره��ای شناس��ایی آن را 
معرفی می کند. در فصل چهارم 
مدیران  رفتارهای  انواع مختلف 
را م��ورد بررس��ی و تحلیل قرار 
داده و در فصل ه��ای آخ��ر ب��ه 
و مدیریت  مقوله خودشناس��ی 
توانمندی ه��ا پرداخته که خود 
حاوی نکات ارزش��مندی است. 
به طور خالص��ه این کتاب برای 
مدی��ران این امر را بیان می کند 
که بای��د توانایی ه��ای کارکنان 
را شناس��ایی و ب��ا توج��ه ب��ه 
آن توقع��ات خ��ود را از هریک 
مش��خص کنند. ای��ن امر باعث 
خواهد ش��د ت��ا اف��راد کاری را 
انجام دهن��د که مناس��ب آنها 
بوده و کس��ب مهارت به مراتب 

بهتری را داشته باشند. 
10-از خوب به عالی اثر جیم 

کالینز
کتاب با این پرس��ش ش��روع 
می شود که چرا برخی شرکت ها 
پیشرفت می کنند و برخی دیگر 
خی��ر. درواقع مطالب این کتاب 
حاصل تحقیق پنج س��اله روی 
ش��رکت های موف��ق ب��وده که 
نتیجه آن دس��تیابی به نتایج و 
راهکارهایی در این رابطه است. 
درواق��ع نویس��نده بر ای��ن باور 
اس��ت که تقریبا هر س��ازمانی 
می توان��د ب��ه ش��رط رعایت و 
چارچوب  آگاهان��ه  به کارگیری 
باوره��ای به دس��ت آمده از این 
تحقیق به طور بنیادین س��طح و 
عملکرد خود را ارتقا بخش��د و 

حتی به سطح عالی برساند. 
www. inc. com :منبع

10 کتاب ضروری برای مدیران جوان )2(
کارآفرینی نگاه

زمینه سازی برای افزایش کارایی 
کارمندان

چگونه می توانید کارمندان پرانرژی و خشنودی داشته 
باش��ید که همه پتانس��یل و انرژی خ��ود را برای تکمیل 

وظایف به کار می گیرند؟ 
س��ال ۲۰۱۵، تحقیقاتی در بریتانی��ا صورت گرفت که 
نش��ان می داد میزان بهره وری کارمندانی که از آس��ایش 
خاطر بیش��تری برخوردارند، ۱۲درصد بیش��تر از س��ایر 
کارمن��دان اس��ت، بنابرای��ن اگر س��ازمانی ت��الش کند 
کارمندانش را شاد نگه دارد، کارایی نهایی خود را افزایش 
می دهد. این تئوری بس��یار س��اده به نظر می رسد. سؤال 
مهم این است که چگونه می توانید کارمندان خشنودتری 

داشته باشید؟ 
به گزارش زومیت، پیش از هر چیز، هرگز نباید فرض را 
بر این بگذارید که کارمندان تان به خودی خود خوشحال و 
راضی ان��د. بهترین راه پی بردن به حال و هوای کارمندان 
این است که نظرشان را جویا شوید. نظرسنجی های منظم 
بخش منابع انسانی، زمانی مفید واقع می شوند که مدیران 
به نتایج آنها عمل کنند یا برای کارمندان توضیح بدهند 
چرا در ح��ال حاضر امکان برخی از تغییرات وجود ندارد. 
درعین حال، یک سری اصول کلی به شما کمک می کند 

کارمندان تان را در شرایط روحی بهتری قرار دهید. 
به مشکالت غیر کاری کارمندان تان توجه کنید

شما نمی توانید همیش��ه کارکنان تان را مورد حمایت 
قرار دهید، زیرا زندگی آنها صرفا به کار مربوط نمی شود. 
زندگی شخصی انسان ها هم با فشارها و تنش های زیادی 
همراه اس��ت. در عوض می توانید یک س��ری راهنمایی و 
مش��اوره در مورد مس��ائلی که بیش��تر مردم در زندگی 
روزمره خود با آنها دس��ت به گریبانن��د، فراهم کنید. در 
صورت امکان این توصیه ها را در شبکه اینترانت شرکت به 
اشتراک بگذارید، یا کارشناسانی را استخدام کنید که در 

این زمینه ها متخصص باشند: 
 - بودجه بندی و مدیریت بدهی

 - مراقبت از کودکان- سالمت کودکان
 - مشاوره درزمینه رژیم غذایی و ورزش

هرگونه مش��کل در زمینه های ف��وق، تأثیری منفی بر 
عملکرد کارمندان تان خواهد داش��ت. این مش��اوره ها به 
آنان کمک می کند مس��ائل شخصی  را پشت سر بگذارند 

و تمرکز بیشتری روی کار داشته باشند. 
 در زمینه مشکالت خواب، به کارمندان

اطالع رسانی کنید
بی خوابی یا کم خوابی، باعث حواس پرتی و فراموش��ی 
می ش��ود. طبیعتا اگر می خواهی��د کارمندان تان حداکثر 
پتانسیل ش��ان را به کار بگیرند، چنین مشکالتی به سود 
شما نیس��ت. اطالعات مفیدی در زمینه الگوهای خواب، 
غذاهایی که خواب را دچار مش��کل می کنند و همچنین 
مقاالت��ی که ان��واع اختالالت خواب را بررس��ی می کنند 
و راه��کاری ب��رای رف��ع آن ارائ��ه می دهن��د، در اختیار 

کارمندان تان قرار دهید. 
یک محیط کاری باز و حمایتی فراهم کنید

اگر مدیران درهای دفترشان را به روی کارمندان ببندند 
و با افرادش��ان ارتباط برقرار نکنن��د، به مرور با کارمندانی 
منزوی روبه رو می شوند. تشویق یک محیط باز و حمایتی 
به این معنی است که کارکنان می توانند در برنامه ریزی های 
شرکت حضور داشته باش��ند و همکاری شان را ارزشمند 
بدانند. در چنین حالتی آنه��ا برای به کارگیری ماکزیمم 

پتانسیل خود، انگیزه بیشتری خواهند داشت. 
تعامالت اجتماعی را تشویق کنید

بیشتر مردم در صورتی می توانند همه پتانسیل شان را به 
یک امر اختصاص دهند که مورد حمایت و پشتیبانی قرار 
داشته باشند. به همین دلیل است که همه کسب وکارها، 
ب��رای موفقیت به تیم هایی قوی نیاز دارند. از طرف دیگر، 
اگر اعضای تیم مراودات اجتماعی راحت و خوبی داش��ته 
باش��ند، در محیط کار هم رابطه بهتری با یکدیگر برقرار 
می کنند. شما می توانید با فراهم کردن یک اتاق استراحت 
با امکانات س��اده تفریحی، کارمندان تان را به معاشرت با 

یکدیگر تشویق کنید. 
فرصت هایی برای آموزش و پیشرفت کارمندان تان 

فراهم کنید
اگر همه کارمندان تان هرروز هفته یک وظیفه تکراری 
را انجام دهند، پس از چندی به رکود و خستگی می رسند. 
فرصت  جدی��دی که به پیش��رفت ش��خصی و حرفه ای 
کارمندان منجر می ش��ود، به آنها انرژی تازه ای می بخشد 
و کارایی شان را دوباره باال می برد. این امر لزوما به بودجه 
زی��ادی نیاز ندارد. ب��رای مثال می توانی��د دپارتمان های 
مختلفی در ش��رکت تان تعریف کنی��د و کارمندان تان را 
در حوزه های تخصصی تر ب��ه کار بگیرید. در مراحل بعد، 
دوره های آموزش��ی IT یا بازاریابی، یک س��رمایه گذاری 
بلندمدت و پرمنفعت برای شرکت شما است که بهره وری 
سرمایه انسانی کسب وکارتان را به شدت افزایش می دهد. 

فرهنگ سرزنش گری را کنار بگذارید
اغلب کسب وکارها عامدانه سرزنش گری را در دستور کار 
خود قرار نمی دهند. ولی اگر ش��ما کس��ب وکار خودتان را 
اداره می کنید، باید مطمئن شوید که از وقوع چنین امری 
اجتناب می کنید. اگر یکی از اعضای تیم مرتکب اشتباهی 
می شود، این اشتباه باید فرصتی برای یادگیری او قلمداد 
ش��ود و نه سوژه ای برای متهم کردن. سرزنش کردن افراد 
معموال روحیه آنها را پایین می آورد و باعث تنزل س��طح 
عملکرد می ش��ود. درحالی که اگر به آنه��ا کمک کنید از 
اشتباه شان بیاموزند، زمینه پیشرفت شان را فراهم می کنید. 
به یاد داشته باشید که کمک کردن به کارمندان، تنها 
به س��ود آنها نیست، بلکه در نهایت به رشد شرکت منجر 
می ش��ود. به همین دلیل بهتر است کمی وقت بگذارید و 

فرهنگ سازمانی تان را مورد بازنگری قرار دهید. 
SUCCESSHARBOR :منبع

مترجم:  امیرآل علی

پیشنهاد کسب وکار 

پرورش گیاهان تزیینی و دارویی - این شغل نوپا با هزینه بسیار کم و منابع طبیعی زیاد قابل راه اندازی است و طرفداران زیادی هم دارد.
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در ای��ن مقال��ه به بررس��ی ۹ جریان عظیم 
فناوری از اینترنت اش��یا تا هوش مصنوعی که 
ب��ه باور مجله فوربس دنیا را در س��ال ۲۰۱۸ 

تغییر خواهند داد ، می پردازیم. 
برخ��ی از فناوری های نوظه��ور عمر کوتاهی 
دارند و پس از گذش��ت ان��دک مدتی از نظرها 
ناپدید می شوند. در مقابل، برخی دیگر به قدری 
قابل توجه هستند که دنیا و نحوه زیستن ما در 
آن را متحول می کنند. با نگاهی به اطراف خود 
می توانیم مثال های بی شماری برای این دو گروه 
پیدا کنیم. مجله فوربس فهرس��تی از ۹ جریان 
عظیم فناوری را تهیه کرده  اس��ت که به عقیده 
آنها س��ال ۲۰۱۸ و فراتر از آن را شکل خواهند 
داد. برای بررس��ی این فهرست به نقل از زومیت 

با ماه همراه باشید. 

1- داده ای سازی فزاینده زندگی  ما
از چت کردن با دوستان در یک اپلیکیشن 
پیام رس��ان یا خریدن یک قهوه تا اس��تفاده 
از بلیت ه��ای الکترونیکی در وس��ایل نقلیه 
عمومی یا استریم موس��یقی، امروزه تقریبا 
تمام کارهای��ی که انجام می دهیم، منجر به 
باقی  ماندن رد پا از ما می ش��ود. این تبدیل 
جزئی ترین امور ما به داده یا داده ای س��ازی 
س��مت  ب��ه  را  دنی��ا   ،)Datafication(
انفجاری بی س��ابقه در تولید داده سوق داده 

است. 
تنه��ا در یک دقیقه، فیس ب��وک ۹۰۰ هزار 
مورد ورود به حساب کاربری دریافت می کند و 
بیش از ۴۵۰هزار توییت، ۱۵۶ میلیون ایمیل 
و ۱۵ میلیون پیام متنی ارس��ال می ش��ود. با 
وجود چنین ارقامی، ما به نحو اجتناب ناپذیری 
هر دو سال یک بار، میزان داده های تولیدشده 

در دنیا را دو برابر می کنیم. 

۲- اینترنت اشیا و چگونگی 
هوشمندسازی بیشتر دستگاه های خانگی

اینترنت اش��یا )IoT( که ش��امل وس��ایل 
هوش��مند متصل نظیر گوشی ها و ساعت های 
هوش��مند می ش��ود، ی��ک عام��ل موث��ر در 
رش��دنمایی داده ها محس��وب می ش��ود. این 
موض��وع بدی��ن خاط��ر اس��ت که تم��ام این 
دس��تگاه های هوش��مند به صورت پیوسته و 
بدون دخالت انس��ان در حال جمع آوری داده، 
اتصال به دیگر دس��تگاه ها و اش��تراک گذاری 
این داده ها هس��تند. برای مث��ال مچ بندهای 
س��امتی به جم��ع آوری داده ه��ای مربوط به 
شما و همگام سازی آنها با گوشی هوشمندتان 

می پردازند. 
امروزه تقریبا هوشمندس��ازی هر وسیله ای 
امکان پذیر است. تا سال ۲۰۲۰، یک چهارم از 
یک میلیارد خودرو به اینترنت متصل خواهند 
بود. ب��رای خانه های ما محصوالت هوش��مند 
قابل رویتی نظیر تلویزیون ها و وس��ایل کمتر 
قابل رویت دیگری نظیر زیراندازهای یوگا که 
فعالیت های ورزش��ی ما را ردیاب��ی می کنند، 
وجود دارد و البته دستیارهای شخصی مبتنی 
ب��ر ص��دا همچون الکس��ا که اکثر م��ا امروزه 
صاح��ب آنها هس��تیم، مثال دیگ��ری از یک 

دستگاه اینترنت اشیا به حساب می آید. 
در ح��ال حاضر، دس��تگاه های بی ش��ماری 
در اطراف م��ا وجود دارند، اما اینترنت اش��یا 
به تازگی کار خود را آغاز کرده اس��ت. موسسه 
تحقیقاتی IHS پیش بینی می کند که تا سال 
۲۰۲۰، ۷۵ میلی��ارد دس��تگاه متص��ل وجود 

خواهد داشت. 

3- رشدنمایی در قدرت رایانشی منجر 
به وقوع پیشرفت های عظیم در فناوری 

می شود
ن��ه رش��د خارق الع��اده داده ها و ن��ه وجود 
بی ش��مار دستگاه های اینترنت اشیا، هیچ کدام 
ب��دون جهش ه��ای عظی��م صورت گرفته در 
ق��درت رایانش��ی امکان پذی��ر نبودن��د. بی��ن 
س��ال های ۱۹۷۵ و ۲۰۱۵، قدرت رایانشی هر 
دو س��ال یک بار دو برابر ش��ده است و امروزه 
نیز هر دو سال و نیم یک بار افزایش می یابد. 
با این حال، ما در حال دستیابی به حداکثر 
قدرت رایانش��ی س��نتی در انجام محاس��بات 
هس��تیم. خوش��بختانه، ب��ا دسترس��ی ما به 
رایان��ش کوانتومی، احتماال بزرگ ترین تحولی 
که قدرت رایانش��ی تاکنون به خود دیده است 
به زودی محقق خواهد ش��د. رایانش کوانتومی 
سرعت کامپیوترهای فعلی را چندین میلیون 
براب��ر افزایش خواه��د داد و همی��ن موضوع 
سبب شده است رهبران فناوری بر سر عرضه 
اولی��ن کامپیوت��ر کوانتوم��ی تج��اری و قابل 
اعتماد مش��غول رقابت با یکدیگر باش��ند. این 
کامپیوترها نه تنها می توانند مشکات غیرقابل 
حل ب��رای کامپیوترهای ام��روزی را برطرف 
کنند بلکه قادر به حل مشکاتی فراتر از تصور 

ما نیز هستند. 

۴- رشد خارق العاده هوش مصنوعی
کامپیوتره��ا در ح��ال حاضر ت��ا حد زیادی 
همانند انس��ان ها ق��ادر به یادگیری هس��تند 
و ای��ن رش��د بی نظی��ر توانایی ه��ای ه��وش 
مصنوعی به واس��طه افزایش عظی��م داده ها و 
قدرت رایانش��ی امکان پذیر شده است. انفجار 
خارق العاده داده ها در چند س��ال اخیر امکان 
پیشرفت سریع هوش مصنوعی را فراهم کرده 
اس��ت. یک سیس��تم هوش مصنوع��ی هرچه 
داده های بیش��تری در اختیار داش��ته باش��د، 
می تواند دقیق تر شود و سریع تر آموزش ببیند. 
این پیشرفت عظیم در هوش مصنوعی بدین 
معنی اس��ت که کامپیوتره��ا اکنون می توانند 
وظایف انس��انی بیش��تری را برعه��ده بگیرند. 

درواقع، این هوش مصنوعی اس��ت که امکان 
دی��دن )نرم افزار تش��خیص چه��ره(، خواندن 
)تحلی��ل پیام ه��ای ش��بکه های اجتماع��ی(، 
ش��نیدن )گوش دادن الکس��ا ب��ه فرمان های 
صوت��ی کاربران(، صحبت کردن )پاس��خ دادن 
الکسا به فرمان های صوتی کاربران( و ارزیابی 
احساس��ات م��ا )رایان��ش عاطف��ی( را ب��رای 

کامپیوترها فراهم می کند.
 

۵- قطار غیرقابل توقف خودکارسازی
ش��وند،  هوش��مند تر  ماش��ین ها  هرچ��ه 
توانایی های آنها نیز افزایش پیدا می کند. بدین 
مفه��وم ک��ه فرآیندها، تصمیم��ات، وظایف و 
سیستم های بیشتری می توانند خودکارسازی 
)اتوماس��یون( ش��وند و انج��ام آنه��ا بر دوش 

الگوریتم ها یا روبات ها قرار بگیرد. 
در نهای��ت، طی��ف گس��ترده ای از صنایع و 
مشاغل تحت تاثیر خودکارسازی قرار خواهند 
گرفت. با این حال، فعا اولین موج مش��اغلی 
را که ماش��ین ها برعهده گرفته اند می توان در 
چهار ش��اخه مش��اغل مال آور، ناخوش��ایند، 
خطرن��اک و پرهزینه دس��ته بندی کرد. بدین 
معن��ی ک��ه از ای��ن پ��س دیگر الزم نیس��ت 
انسان ها مش��اغلی را که ماش��ین ها سریع تر، 
ایمن ت��ر، ارزان تر و دقیق تر انج��ام می دهند، 

برعهده بگیرند. 
فراتر از این چهار شاخه، ماشین ها، روبات ها 
و الگوریتم ها جایگزین یا تقویت کننده بسیاری 
از مشاغل انسانی ش��امل مشاغل حرفه ای در 
زمینه هایی نظیر حقوق یا حسابداری خواهند 
ش��د. احتمال می رود که طیف گسترده ای از 
مش��اغل از رانندگان کامیون ت��ا آجرکاران و 
پزش��کان همگی ب��ه طرز غیرمنتظ��ره ای در 
فهرس��ت مش��اغل متاثر از خودکارسازی قرار 
بگیرن��د. یک برآورد در ایاالت متحده نش��ان 
می دهد ۴۷درصد از مش��اغل این کش��ور در 

معرض خودکارسازی قرار دارند.
 6- چاپ سه بعدی فرصت های بی نظیری 

در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد
فعالی��ت  س��ه بعدی  چاپگ��ر  اخت��راع 

تولیدکنن��دگان صنای��ع مختل��ف را در موارد 
مثبت بس��یاری دگرگون کرده است. در تولید 
س��نتی )تولید کاهش��ی(، اش��یا ب��ا بریدن یا 
قطعه قطعه کردن موادی نظیر فلز و با استفاده 
از وس��ایلی چون ابزار تراش ساخته می شوند. 
ام��ا در چ��اپ س��ه بعدی که به عن��وان تولید 
افزوده نیز شناخته می شود، اشیا با قرارگیری 
یا افزودن الیه های مواد ساخته می شوند. مواد 
مورد استفاده در چاپ سه بعدی می تواند از هر 
نوعی چون پاس��تیک، فلز، بتن، مایع، پودر و 

حتی شکات یا بافت انسانی باشد! 
با چاپ س��ه بعدی، س��اخت اش��کال بسیار 
پیچیده، راحت تر از تولید س��نتی و با استفاده 
از مواد کمتر نیز امکان پذیر اس��ت. همچنین، 
ب��ا این ش��یوه چاپ می ت��وان ب��دون نگرانی 
درباره مزیت مقی��اس به راحتی اقدام به تولید 
محصوالت بسیار سفارشی برای مشتریان کرد. 

۷- ما با روش های بسیار مختلفی در حال 
تعامل با فناوری هستیم

نحوه تعامل ما با فناوری در طول س��ال های 
گذش��ته به نح��و قابل توجه��ی تغییر کرده و 
هم اکنون نیز در حال تغییر اس��ت. ما به لطف 
گوش��ی های هوش��مند و تبلت ه��ا، می توانیم 
طیف گس��ترده ای از ام��ور را در حین حرکت 
و تنها با لمس یک صفح��ه انجام دهیم. نفوذ 
اینترنت موبایل به حدی افزایش یافته اس��ت 
که کاربرد آن در س��ال ۲۰۱۶ از دسترسی به 
اینترنت از طریق کامپیوترهای س��نتی پیشی 
گرف��ت. گ��وگل همچنین تایید ک��رده که در 
حال حاضر جست وجو در دستگاه های موبایل، 
جست وجوهای دسکتاپ را پشت سر گذاشته 

است. 
عاوه ب��ر این، ما هم اکنون با دس��تگاه های 
خود صحبت می کنیم و به وس��یله س��یری و 
دیگر دس��تیارهای دیجیتال از جس��ت وجوی 
صوت��ی بهره مند می ش��ویم. برآوردها نش��ان 
می دهند که تا سال ۲۰۲۰، ۵۰درصد از تمام 
جست وجوها، جس��ت وجوهای صوتی خواهند 
ب��ود و در ح��دود ۳۰درص��د آنها نی��ز بدون 

استفاده از هیچ نمایشگری انجام خواهند شد. 
در نتیج��ه، تمام انواع کس��ب وکارها به تدریج 
در حال ادغام محصوالت خود با دس��تیارهای 
دیجیتال همچون گوگل اسیس��تنت، الکسا و 
سیری هس��تند. برای مثال، تمام خودروهای 
ساخت بی ام و از سال ۲۰۱۸ مجهز به دستیار 

صوتی الکسا خواهند بود. 
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده نیز نمایانگر 
پیش��رفت عظیم بعدی در تحول رابط کاربری 
هستند و نحوه تعامل کسب وکارها با مشتریان 

را دگرگون خواهند کرد. 

۸- بالک چین، یک نوآوری که می تواند 
دنیای ما را تغییر دهد

باک چی��ن  فن��اوری 
به ش��دت  راه حل  ی��ک 
رف��ع  ب��رای  کارب��ردی 
ذخیره س��ازی،  مش��کل 
احراز هوی��ت و حفاظت 
محس��وب  داده ه��ا  از 
باک چین  به  می ش��ود. 
می توانی��د به عنوان یک 
پای��گاه داده غیرمتمرکز 
نگاه  ایم��ن  به ش��دت  و 
بخواهی��م  اگ��ر  کنی��د. 
کم��ی دقیق تر بررس��ی 
کنیم، ای��ن فناوری یک 
دفت��ر کل توزیع  ش��ده و 
peer-( نقطه ب��ه نقطه
to-peer( ب��ه حس��اب 
می آی��د. هرچند تاکنون 
هی��چ فن��اوری غیرقابل 
نف��وذی در برابر هک به 
اما  اس��ت،  نیامده  وجود 
پیشرفت  باک چین یک 
عظی��م در مقایس��ه ب��ا 
امنیت  فعل��ی  فن��اوری 
داده ها به ش��مار می رود 
که برخاف ی��ک پایگاه 
 داده متمرکز، هیچ نقطه 

واحد شکستی در آن وجود ندارد. 
رکوردها )رده ها( در یک باک چین »باک« 
نامیده می شوند و هر باک به صورت زنجیروار 
به باک پیش��ین خود متصل اس��ت و همین 
جه��ت آن را باک چی��ن )زنجی��ره بلوک��ی( 
می نامند. تمام زنجی��ره به صورت خودگردان 
مدیریت می شود؛ بدین مفهوم که هیچ شخص 
یا سازمانی مسئول تمام زنجیر نیست. در حال 
حاضر، عملکرد بیت کوین، ارزش��مندترین ارز 
دیجیت��ال دنیا مبتنی بر فن��اوری باک چین 

است. 
با این حال، خدم��ات مالی، بیمه و مراقبت 
س��امت از جمل��ه بخش های��ی هس��تند که 
احتمال بهره گیری از باک چین در آنها بسیار 
باال اس��ت. در واق��ع، ۹۰درص��د از بانک های 
اروپای��ی و آمریکای ش��مالی در حال بررس��ی 

روش های استفاده از باک چین هستند. 

۹- پلتفرم ها موجب ارتقای کسب وکارها 
می شوند

ی��ک پلتف��رم در اصل ش��بکه ای دیجیتال یا 
فیزیکی اس��ت که از طریق تس��هیل ارتباطات 
و مب��ادالت بین افراد و خدم��ات، محصوالت یا 
اطاعات برای کاربران��ش ارزش تولید می کند. 
یک پلتفرم به ندرت خدمتی واقعی ارائه می دهد 
و در عوض به عنوان یک تسهیل کننده برای افراد 
محسوب می ش��ود که تعامات را برای کاربران 

خود امکان پذیر، آسان و ایمن می کند. 
پلتفرم ها موجب رش��د کسب وکارهایی نظیر 
ایربی ان بی، اوبر و آمازون شده اند و عاوه بر این 
پایه و اس��اس فیس بوک و توییتر را نیز تشکیل 
می دهند. با این حال، پلتفرم ها فرصت های رشد 
را در اختی��ار تم��ام انواع کس��ب وکارها، صنایع 
و واحده��ا – نه تنه��ا واحدهای فن��اوری - قرار 
می دهند. حتی کس��ب وکارهای باس��ابقه نظیر 
ش��رکت خودروس��ازی فورد نیز که بیش��تر از 
الگوهای تجاری سنتی استفاده می کنند، توسعه 

راهبردهای مبتنی بر پلتفرم را آغاز کرده اند. 
FORBES: منبع

ارتب��اط داخلی بی��ن کارمندان و جلس��ات کاری 
مشارکتی و پویا، روح سرزندگی و پویایی را به شرکت 

تزریق می کند. 
ارتباط��ات داخلی بین کارمن��دان از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت. اگر تجربه نظرس��نجی از کارمندان 
را داش��ته باش��ید، آنها همیش��ه پ��س از ارائه کردن 
پیش��نهادها از یک مشکل عمومی گله دارند و آن هم 
قابل پیش بینی بودن ارتباطات و جلسات کاری است. 
جلس��ات و گردهمایی ه��ای داخلی در ش��رکت ها 
عموم��ا روندی مش��ابه دارند و پی��ش از برگزاری هر 
جلس��ه، اف��راد می دانند چه م��واردی انتظ��ار آنها را 
می کش��د. عموم��ا در ای��ن جلس��ات مدی��ر مالی در 
م��ورد هزینه ها، درآمدها و مش��کات جاری صحبت 
می کن��د و مدیرعامل در مورد اس��تراتژی های آتی و 
موفقیت ه��ای پیش رو س��خنرانی می کن��د. برخی از 
کارمندان نیز نظراتی جسته و گریخته می دهند و در 
نهایت، با انبوهی از اطاعات جلسه را ترک می کنند. 
مش��اوران کس��ب و کار پیش��نهاد می کنند که برای 
بهبود این نوع جلس��ات، راهکاره��ای متفاوتی به کار 

بگیرید. در ادامه این مقاله به نقل از زومیت به بررسی 
چند راهکار عمل��ی می پردازیم که با به کارگیری آنها 
می توان از قابل پیش بینی بودن جلس��ات پیشگیری 

کرد و کارآمدی آنها را افزایش داد. 
محتوا را با تمرکز بر مشکالت کارمندان آماده کنید

عم��وم محتوایی که در جلس��ات و گردهمایی های 
ش��رکتی مطرح می ش��ود، ب��ا تمرکز ب��ر تصویر کلی 
ش��رکت و فرهنگ از پیش تعیین شده آماده می شود؛ 
حتی اگر در جلس��ات س��ؤال هایی مطرح ش��ود، در 
جهت پیشبرد همان اهداف از پیش تعیین شده است. 
این در حالی اس��ت که کارمندان انتظار دارند نظرات 
آنها در مورد مس��ائل جزئی و مش��کاتی که به روند 
کاری شان مربوط است پرس��یده شود. به بیان دیگر، 
کارمن��دان اهمی��ت تمرکز روی فرهنگ ش��رکتی را 
درک می کنند؛ اما بای��د بدانند که نقش تک تک آنها 
در پیش��برد این فرهنگ چیس��ت و چگونه می  توانند 

تأثیر خود را افزایش دهند. 
به کارمندان در حل مشکالت کمک کنید

محتوای��ی ک��ه در جلس��ات و دورهمی ه��ا مطرح 

می شود، باید مش��کلی از مشکات عمومی کارمندان 
را حل کند. صحبت ها، اس��ایدها و ویدئوهایی که با 
کارمندان به اش��تراک می گذارید، بای��د راهکارهایی 
عملی برای مس��ائل جاری شرکت ارائه کنند. به بیان 
دیگر، باید از صحبت های کلیشه ای و اطاعات بیهوده 
صرف  نظر کرد و جلس��ات را هرچه بیش��تر به سمت 

آموزش های تعاملی و کاربردی پیش برد. 
ساختارشکنی کنید

اطاعاتی که در جلسات و ارائه های شرکتی مطرح 
می شوند عموما س��اختاری مشابه دارند؛ یا مقاله های 
کوتاه و متوس��ط هستند یا اس��ایدهای آموزشی که 
عموما با کمترین س��لیقه ای آماده شده اند. می توانید 
با ساختارشکنی و امتحان کردن اشکال جدید، همان 
محت��وا را با جذابیت بیش��تری به کارمن��دان عرضه 
کنید. تغییر ساختار، روشی است که در طول سالیان، 
کاربردی ب��ودن خود را در جذب مخاطب ثابت کرده 

است. 
کارمندان را به مشارکت تشویق کنید

عموم جلس��ات کاری ب��ا س��خنرانی و بحث میان 

مدیران رده باال به پایان می رسد. 
برای افزایش ارتباط کارمندان و کسب نظرات آنها، 

باید ساختار جلسات به طور کلی تغییر کند. 
حداقل ۳۰درصد از زمان جلس��ه را به مشارکت 
کارمن��دان و ش��نیدن اظهار نظر آنه��ا اختصاص 

دهید. 
این روند جدید آنها را به مشارکت در دیگر زمان ها 

و ارائه آزادانه نظرات نیز تشویق می کند. 
اجازه بدهید کارمندان محتوا ارائه کنند

م��ا در عص��ری زندگ��ی می کنیم که تم��ام مردم 
ب��ه اش��تراک محتوا عاقه من��د ش��ده اند؛ دورانی که 
اینس��تاگرام و تلگرام و دیگر ابزاره��ا، هر فردی را به 

یک رسانه تبدیل کرده اند. 
در ای��ن زمان ش��ما دیگر نمی توانید جلس��ات را با 
محتوایی که تنها خودتان آماده کرده اید، اداره کنید. 
ب��ه کارمندان اج��ازه بدهید در تولید محتوا به ش��ما 
کمک کنند و در طول جلس��ات با سؤاالت، تصاویر و 

نظرات شان، پویایی را افزایش بدهند. 
INC :منبع

افزایش ارتباط کارمندان با استفاده از روش های کاربردی

۹ جریان عظیم فناوری که دنیا را در سال ۲۰۱۸ تغییر خواهند داد
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اخبار

تبریز – فالح- مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
استانداری آذربایجان شرقی از سهم ۱۱۰۰ میلیارد تومانی آذربایجان 
شرقی در طرح رونق تولید خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
حمید هاشم زاده در گفت وگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار 
کرد: دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک، متوسط و واحدهای 
مشکل دار با پیش��رفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد، در راستای اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی در قالب طرح تسهیالت رونق تولید 
در س��ال گذشته بازنگری و ابالغ ش��د؛ به طوری که اعتبار کشوری 
اختص��اص یافته به طرح رونق تولید در س��ال گذش��ته حدود ۱۶ 
هزار میلیارد تومان بود که در س��ال جاری تا سقف ۲۰ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته و یک ه��زار و ۱۰۰ میلیارد تومان از این میزان 
به آذربایجان ش��رقی اختصاص یافته اس��ت. وی با اش��اره به اهداف 
طرح رونق تولید ادامه داد: تامین مالی بنگاه های کوچک و متوس��ط 
دارای مشکل و طرح های دارای پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد از 
جمله اهداف این طرح می باشد. تمامی بانک هایی که با سیاست های 
بانک مرکزی همخوانی دارند، می توانند در این طرح مشارکت کرده 
و به اعطای تس��هیالت به واحدهای تولیدی مشکل دار بپردازند ولی 
بانک های خصوصی درصد مشارکت بسیار پایینی در این طرح دارند و 

امیدواریم شاهد مشارکت بهتر آنان باشیم.
قریب به ۹5 درصد بنگاه های اقتصادی موجود در استان 

آذربایجان شرقی کوچک و متوسط است 
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی یک استان صنعتی بوده و قریب 
ب��ه ۹۵ درصد بنگاه های اقتصادی موجود در این اس��تان، کوچک و 
متوسط می باشد، گفت: اجرای این طرح در استان ما به حفظ اشتغال، 
افزایش تولید، راه اندازی طرح های نیمه تمام و تقویت منابع اقتصادی 

که به دلیل کمبود نقدینگی امکان تولید ندارند، کمک می کند. 
طرح رونق تولید با هدف تامین نقدینگی برای سرمایه در 
گردش به بنگاه های کوچک و متوسط مشکل دار تسهیالت 

ارائه می کند 
مدی��رکل دفتر ج��ذب و حمایت از س��رمایه گذاری اس��تانداری 
آذربایجان شرقی ادامه داد: طرح رونق تولید با هدف تامین نقدینگی 
برای سرمایه در گردش، با سود بانکی ۱۸ درصد به بنگاه های کوچک 
و متوسط مشکل دار تسهیالت ارائه می کند. هیچ یارانه ای در این طرح 
وجود نداشته و بانک ها حتی در صورت وجود چک برگشتی درقالب 
این طرح، از واحدهای مشکل دار حمایت می کنند. همچنین سقف 

بازپرداخت ها یک ساله بوده و در برخی موارد نیز قابل تمدید است.
در سال گذشته محدودیتی برای تعداد چک های برگشتی 

وجود نداشت 

وی افزود: در س��ال گذش��ته محدودیتی برای تع��داد چک های 
برگشتی وجود نداشت که در سال جاری به منظور اجرای هدفمندانه  
طرح، س��قفی برای تعداد چک های برگشتی تعیین خواهد شد. وی 
ادامه داد: متقاضیان تسهیالت می توانند با مراجعه به سایت بهین یاب 
مراحل ثبت نام را طی کنند. تقاضاها پس از ثبت نام، مورد بازدید و 
بررسی کارگروه های مختلف قرار می گیرد. وی گفت: آذربایجان شرقی 
از معدود استان هایی است که فیلترهای مختلف در اجرای این طرح 
در آن رعایت می شود که این نیز نشانگر دقت نظر مسئوالن ذی ربط 

است.
تالش ها در راستای رفع موانع تولید و بروکراسی اداری است 
هاش��م زاده با بیان اینکه تالش ها در راس��تای رفع موانع تولید و 
بروکراسی اداری است، گفت: به منظور اجرای این طرح تمامی بانک ها 
موظف به همکاری هستند. ولی تخفیفی در خصوص ضمانت بانکی، 
در اجرای این طرح وجود ندارد و ارائه تسهیالت طبق قوانین بانکی 
صورت می گیرد. تمامی اسناد شهرک های صنعتی مورد قبول بوده 

و بانک ها می توانند محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه قبول کنند.
5۳۰ میلیارد تومان تسهیالت به ۷۳5 واحد تولیدی ارائه 

شده است
وی عنوان کرد: در سال گذشته ۵۳۰ میلیارد تومان تسهیالت به 
۷۳۵ واحد تولیدی ارائه شده که از نظر تعداد در جایگاه پنجم و از نظر 
مبلغ پرداخت در جایگاه سوم کشور قرار داشتیم. وی در ادامه با اشاره 
به آخرین آمار سایت بهین یاب گفت: آمار ثبت شده در این سایت هر 
لحظه در حال تغییر و به روزرسانی است. از ابتدای اجرای این طرح 
تا یکم آذرماه س��ال جاری سه هزار و ۸۱ مورد ثبت نام وجود داشته 
است که ۸.۲۶ درصد ثبت نام های کشوری را شامل می شود. همچنین 
واحدهای کشاورزی بیشترین سهم را در این ثبت نام داشته اند و ۱۹ 

مورد نیز مربوط به منطقه آزاد ارس بوده است.
از محل طرح رونق تولید و انتقالی های سال گذشته حدود 15۰ 
میلیارد تومان تسهیالت به 15۷ واحد تولیدی ارائه شده است 

هاش��م زاده گفت: در س��ال ج��اری از محل طرح رون��ق تولید و 
انتقالی های سال گذشته حدود ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیالت به ۱۵۷ 
واحد تولیدی ارائه شده است که از نظر تعداد تسهیالت، رتبه  هفت 

کشور و از نظر مبلغ تسهیالت، رتبه  پنج کشوری را کسب کرده ایم.
حدود ۴.۴ درصد از تسهیالت دولت به استان ما اختصاص می یابد

 وی با بیان اینکه حدود ۴.۴ درصد از تس��هیالت دولت به استان 
ما اختصاص می یابد، گفت: بر اساس شاخص های اقتصادی کشور، هر 
استانی از جایگاه خاصی برخوردار است و پرداختی ها در استان ما نیز 
باید متناسب با شأن و جایگاه مان باشد؛ به طوری که تسهیالت باید 

صرفا به واحدهای واجد شرایط پرداخت شود.
 طرح اشتغال فراگیر به منظور ایجاد اشتغال
برای ۹۷۰ هزار در دولت دوازدهم ابالغ شد

وی در ادامه با اشاره به طرح اشتغال فراگیر دولت تدبیر و امید به 
منظور ایجاد اشتغال گفت: این طرح مورد توجه بسیاری از نامزدهای 
انتخاباتی در مناظرات قرار گرفته بود که طرح اشتغال فراگیر به منظور 
ایجاد اشتغال برای ۹۷۰ هزار در دولت دوازدهم ابالغ شد. هاشم زاده 
ط��رح کارورزی، مه��ارت آموزی در محیط کار واقعی، مش��وق های 
مالیاتی و بیمه ای، تس��هیالت روستایی و مشاغل خانگی را از جمله 
محورهای طرح اشتغال فراگیر برشمرد و گفت: به منظور اجرای این 
طرح ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در سطح کشور در نظر گرفته شده 
که از این میزان ۸۷۳ میلیارد تومان متعلق به آذربایجان شرقی است.  
وی افزود: این طرح برای بنگاه های اقتصادی مشکل دار تعریف نشده 
است. همچنین این طرح بر رسته های شغلی پر اشتغال تاکید دارد. 
در طرح اشتغال فراگیر پس از تعیین پروژه های اولویت دار و معرفی 
به دستگاه های اجرایی، فراخوان داده شده و تولیدکنندگان با توجه به 

توان اجرایی خود،به عنوان مجری طرح پذیرفته می شوند.
یک و نیم میلیارد دالر اعتبار در سطح کشور برای 

تسهیالت روستایی در نظر گرفته شده است
 وی با بیان این که یک و نیم میلیارد دالر اعتبار در سطح کشور 
برای تس��هیالت روس��تایی در نظر گرفته شده اس��ت، گفت: سهم 
آذربایجان شرقی از این میزان اعتبار، حدود ۴۳۲ میلیارد تومان است 
که در قالب وام های کم بهره به روس��تائیان ارائه می ش��ود.  مدیرکل 
دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری آذربایجان شرقی در 
پایان خاطرنشان کرد: ایجاد اشتغال از دغدغه های  اصلی رهبر معظم 
انقالب و دولت اس��ت و هدف از اجرای طرح های حمایتی دولتی از 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان نیز رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال در 
کمترین زمان ممکن است؛ چرا که نبود اشتغال تمامی ارکان های یک 

جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد.

اهواز- ش�بنم قجاوند- گروه رس��انه ای ویژه دولت برای یک 
بازدید دو روزه وارد اهواز شد و در اولین اقدام از پست برق ۲۳۰/۴۰۰ 
کیلوولت اه��واز ۲ بازدید کردند. معاون بهره برداری ش��رکت برق 
منطقه ای خوزستان با حضور در میان خبرنگاران توضیحات الزم 
را ارائه کرد و گفت: اقدامات مقابله ای در برابر گرد و خاک در س��ه 
مرحله انجام می ش��ود ، مرحله اول شستشو است که تجهیزات به 
صورت تمیز نگهداری شود. برای این کار با خرید تجهیزات الزم بعد 
از هر گرد و خاک بالفاصله نقاط آلوده ش��ده را شستشو می کنیم. 
مس��عود قنواتی ادامه داد: با توجه به گستردگی استان خوزستان، 
برای شستشوی تجهیزات نیاز به خرید ۴۵ دستگاه مقره شو بودکه 
۱۵ دس��تگاه از این خودروها امس��ال خریداری شده و ۳۰ دستگاه 
دیگر در حال خریداری است که امتیاز این مقره شوهای خریداری 
ش��ده این است که دیگر الزم نیست شستشو را در حالت بی برقی 
انجام دهیم بلکه با این دستگاهها شستشوی خطوط و پست ها با 
آب مقط��ر و در حالت برقدار انجام می ش��ود. معاون بهره برداری 
ش��رکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: اقدام دیگری که در 

حال انجام آن هستیم پوشش عایقی )RTV( تجهیزات نصب شده 
در داخل پست ها است که خاک گریز و آب گریز است که با توجه 
به آلودگی های موجود در خوزس��تان و ترکیب گرد و غبار) نمک، 
گوگرد و ..( که حالت رس��انا دارد ، مرحله شستشو نیز حتی بعد از 
پوشش عایقی انجام می شود اما نه به وسعت و اندازه ای که پوشش 
عایقی نش��ده باشد. وی با اش��اره به اینکه گرد و خاک های محلی 
بیشترین مشکل را برای صنعت برق خوزستان ایجاد می کند، گفت: 

ریزگردهای کشورهای همسایه به دلیل آنکه حالت ماسه ای دارد و 
بیش��تر در تابستان اتفاق می افتد و رطوبتی همراه آن نیست روی 
تجهیزات نمی چسبد و به تنهایی برای ما مشکل ایجاد نمی کند، 
این کانون های داخلی گرد و خاک است که با توجه به فصل وقوع، 
وجود رطوبت و ُرس��ی بودن مشکل ساز است. قنواتی تصریح کرد: 
شرکت برق منطقه ای در حد توان خود و استانداردهای موجود با 
ای��ن پدیده مقابله می کند اما بهترین راه این اس��ت از عواملی که 
برای شبکه برق مش��کل ایجاد می کند، جلوگیری شود، اگر گرد 
و خاک کانون های داخلی ادامه داش��ته باش��د هزینه های زیادی 
برای صنعت برق استان به همراه خواهد داشت. معاون بهره برداری 
شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: کار شستشوی خطوط و 
زنجیر مقره ها دشوارتر است، چرا که در کوه، دشت و بیابان پراکنده 
هستند، از طرف دیگر با توجه به فصول وقوع این گرد و خاک که 
همزمان با کش��اورزی است مالکین زمین ها اجازه تردد به ما نمی 
دهند، به همین خاطر مقره های سرامیکی را تغییر داده و مقره های 

سیلیکونی که پایداری بیشتری دارند را جایگزین آنها کردیم. 

اصفهان - قاسم اسد- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان گفت: عدم بارندگی مناسب در فصل پاییز می تواند بحران 
کم آبی را در اصفهان تشدید نماید بنابراین مدیریت مصرف تنها 
راه غلبه بر تنش آبی در اصفهان اس��ت. مهندس هاشم امینی با 
بی��ان اینکه مدیریت مصرف و کاهش آب ب��دون درآمد از جمله 
راهکارهای غلبه بر بحران کم آبی اس��ت عنوان کرد: در سالهای 
اخیر شرکت آبفا استان اصفهان توانست با تدابیری که در زمینه 
های فرهنگی، فنی و مهندسی اعمال نمود توانست مصرف سرانه 
آب در اصفهان را نسبت به میانگین کشور پایین آورد به طوریکه 
هم اکنون مصرف س��رانه آب خانگی در اصفهان حدود ۱۵۰ لیتر 
در شبانه روز شده است که این رقم نسبت به میانگین کشور کمتر 
اس��ت این در حالیست که س��رانه مصرف آب در افق طرح سال 
۱۴۰۰ در اصفه��ان به ۱۱۵ لیتر به ازای هر نفر در طول ش��بانه 
روز درنظر گرفته ش��ده است. وی نصب لوازم کاهنده مصرف آب 

را از جمله دیگر راههای مدیریت مصرف آب برشمرد خاطرنشان 
ساخت: نصب لوازم کاهنده مصرف آب به ویژه در اماکن عمومی، 
ارگان ها، س��ازمانها، هتل ه��ا، مراکز درمانی، مراکز آموزش��ی و 
دستگاههای نظامی بسیار ضروری است این درحالیست که طبق 
ابالغ اس��تانداری در بهمن ماه سال ۹۳ در تمامی ارگان ها، مراکز 
آموزشی از جمله دانشگاهها و مدارس، مراکز نظامی، مراکز درمانی 

ملزم به نصب لوازم کاهنده مصرف آب و نصب مخزن استراتژیک 
آب شدند. مهندس امینی به تأثیر لوازم کاهنده در کاهش مصرف 
آب اشاره کرد و تصریح نمود: طبق اجرای پایلوت تحقیقاتی از ۲۶ 
مشترک خانگی در ش��هر اصفهان که در آن طرح تمام لوازم آب 
پخش داخلی با لوازم کاهنده مصرف آب تعویض شد مصرف آب 
این مشترکین حدود ۱۰ الی ۴۵ درصد کاهش یافت به گونه ای 
که می توان گفت به طور متوسط کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب 
را به همراه داشت. مهندس امینی با بیان اینکه مدیریت مصرف آب 
مراکز درمانی و ادارات و مراکز آموزشی از اهمیت بسزایی برخوردار 
بوده اس��ت بیان داش��ت: به منظور مدیریت مصرف آب ادارات و 
مراکز درمانی، آموزش��ی، پایش میزان مص��رف آب این مراکز در 
دس��تور کار قرار گرفت به طوریکه با پایش بی��ش از ۴۲۵ مراکز 
اداری بیش از ۱۵۰ اداره در شهر اصفهان تجهیز به لوازم کاهنده 

مصرف آب شدند. 

حدود ۴.۴ درصد از تسهیالت دولت به استان آذربایجان شرقی اختصاص می یابد

 اعتبار کشوری اختصاص یافته به طرح رونق تولید 
تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است

به میزبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان صورت گرفت

بازدید تیم رسانه ای ویژه دولت از پست برق اهواز 2 

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان اعالم کرد

استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب بیش از 5۷ درصد صرفه اقتصادی دارد

ارومیه - خبرنگار فرصت امروز- احس��ان جوی با بیان اینکه 
ناحیه صنعتی خلیفه لو در س��ال۱۳۸۸ مصوب ش��ده است،  اظهار 
داشت ؛ زیرساختهای  این ناحیه صنعتی پس از پیگیریهای الزم با رفع 
موانع و مشکالت آماده شده است و آمادگی واگذاری به صنعتگران و 
تولیدکنندگان می باشد. وی با اشاره به اینکه امکان واگذاری زمین 
در ش��هرک صنعتی نقده و ناحیه صنعتی راهدانه شهرس��تان نقده 
بدلیل اتمام زمین صنعتی میس��ر نبود ، تصریح کرد: آماده سازی و 
واگ��ذاری زمین در ناحیه صنعتی خلیفه لو جزو برنامه های اولویت 
دار ش��رکت قرار گرفت و هم اکنون امکان میزبانی و حضور سرمایه 

گذاران ، کارآفرینان و صنعتگران در این ناحیه صنعتی مهیا ش��ده 
اس��ت . جوی با بیان اینکه مس��احت این ناحیه صنعتی بالغ بر ۵۰ 

هکتار می باشد، افزود: فاز اول عملیاتی آن در ۲۶ هکتار آماده  شده 
اس��ت و در اختی��ار متقاضیان قرار می گی��رد .  رئیس هیات مدیره 
شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی در ادامه اظهار امیدواری 
ک��رد با آغاز عملیات واگذاری در این ناحیه صنعتی و فراهم ش��دن 
امکان پاسخگویی به درخواستهای متقاضیان سرمایه گذاری در بخش 
صنعت به جهت تامین زمین و با اشاره به شرایط ویژه ناحیه صنعتی 
خلیفه لو و نزدیکی این  ناحیه صنعتی به شاه راه اصلی استان و راه 
آهن، شاهد شکل گیری از سرمایه گذاریهای جدید و ایجاد اشتغال 

پایدار در حوزه صنعت در این شهرستان باشیم .

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی: 

  آغاز واگذاری زمین در ناحیه صنعتی شهید بروجردی خلیفه لو

تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه مهمترین تصمیم سومین جلسه شورای 
حفاظت شهرستان بابل

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، 
سومین جلسه شورای حفاظت شهرستان بابل با موضوع تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه کشاورزی 
برگزار ش��د.   این جلس��ه که در محل فرمانداری شهرس��تان بابل  برگزار ش��د؛ ابتدا آقای مهندس  
حبیب زاده مدیر امور منابع آب بابل و بابلسر، با اشاره به وضعیت منابع آب بخصوص آب زیرزمینی  
به تشریح قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری پرداخت و گفت: براساس  ماده 
واحد این قانون وزارت نیرو موظف است، ضمن اطالع رسانی فراگیر و موثر به ذینفعان ، طی دو سال 
تمام پس از ابالغ این قانون ، برای کلیه چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه، واقع درکلیه دشت های کشور که قبل از پایان سال 
۱۳۸۵ حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط ، با رعایت 
حریم چاه های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانه بهره برداری صادر 
نماید . لذا همکاری دستگاه های ذیربط بخصوص اعضای شورای حفاظت منابع آب ضروری است. در این جلسه همچنین گزارشی از 
نصب کنتور هوشمند برروی چاههای شرب، پرورش ماهی و صنعتی و رعایت الگوی کشت مناسب و یکنواخت و همچنین پرهیز از 
کشت دوباره برنج با استفاده از آب زیرزمینی و رعایت الگوی آبیاری تناوبی با ملحوظ نمودن تقویم آبیاری مخازن منطقه و ضرورت 

استیفای حقوق دولتی در بحث آب بهای زراعی بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ شد.

زلزله اخیر یک میلیارد و 25۰ میلیون ریال به تاسیسات شبکه برق 
شهرستان دیر خسارت زد

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- معاون بهره برداری و دیسپاچینگ 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: زلزله اخیر یک میلیارد و ۲۵۰ 
میلیون ریال به تاسیسات شبکه برق شهرستان دیر خسارت زد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، سید مصطفی سجادی  
در این ارتباط اظهار داشت: در ساعات اولیه پس از وقوع زلزله نشست کمیته 
بحران این ش��رکت تش��کیل و نسبت به اعزام س��ریع نیروهای عملیاتی و 
تعمیراتی تصمیم گیری شد. وی بیان کرد: با تالش بی وقفه  نیروهای اعزامی و ساماندهی مناسبی که مجموعه اکیپ های عملیاتی 
برق داشت تاسیسات خسارت دیده در کمتر از سه ساعت بررسی، عیب یابی و نسبت به وصل مجدد برق نقاط حادثه دیده اقدام شد. 
سجادی ادامه داد: ۲ فیدر فشار متوسط به میزان ۳۰ درصد و ۱۵ فیدر فشار ضعیف به میزان ۱۰۰ درصد از جمله تاسیسات خسارت 

دیده بود که در اثر ریزش داربست، مصالح ساختمانی و یا فشار ناشی از زلزله متحمل خسارت شده بودند. 

افتتاح 12 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در هفته دولت سال 1۳۹5
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در هفته دولت سال ۱۳۹۵تعداد ۱۲ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با اعتبار 
نزدیک به ۳۹ میلیارد ریال و بهرمندی ۳۲۶۲ خانوار افتتاح میشود.تعداد۴ پروژه سازهای آبخیزداری حفاظت خاک و کنترل سیالب 
و رسوب در شهرستانهای گرگان و کردکوی ،۳ پروژه نهالکاری مثمر و ترسیب کربن در شهرستانهای آزادشهر مینودشت و گالیکش ، 
۲ پروژه جنگل کاری و احیاء و بازسازی عرصه های منابع طبیعی در شهرستانهای مراوتپه و مینودشت ، ۱ پروژه مرمت چشمه و یک 
پروژه بیابانزدایی و توسعه پوشش گیاهی در گنبد و ۱ پروژه اصالح و احیاء مراتع گنبد میباشد .الزم بذکراست اجرای این پروژه ها از 

محل اعتبارات تملک و سرمایه ای و استانی ملی بوده است.

رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی و آبخیزداری:
 نزدیک به 6۰ هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی در سه ماهه اول سال 1۳۹5 

با حکم قضایی به انفال عمومی بازگردانده شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- محمود عشرستاقی، رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در 
گفت و گو با پایگاه خبری این اداره کل گفت: در سه ماهه اول سال ۹۵ برای ۷۰۹ پرونده از پرونده های منابع طبیعی )پرونده های 
همین سال و سنوات گذشته( از ناحیه محاکم بدوی و تجدید نظر رای به نفع دولت صادر گردیده است که موجب خلع ید و بازگردانده 
شدن  نزدیک به ۶۰هکتار  از اراضی جنگلی و مرتعی در استان به انفال عمومی شده است.عشرستاقی در ادامه گفت: در سه ماهه 
اول سال ۹۵ نیز ۵۹۲ پرونده برای دعاوی حقوقی و کیفری در محاکم قضایی تشکیل گردیده که از این تعداد  ۱۴۷ فقره آن با عنوان 
تخری��ب و تج��اوز به ۱۷۶ هکتار از عرصه های منابع ملی ، ۷۸ فقره مربوط به قطع درختان جنگلی و ۱۳۷ فقره مربوط به تعلیف 
غیرمجاز بوده ،  ۲۳۰ فقره باقیمانده مربوط به سایر دعاوی )مطالبه خسارت ناشی از جرم، مطالبه اجرت المثل، خلع ید، ابطال سند و 
...( می باشد.رئیس اداره حقوقی در پایان بیان داشت: برای ۷۰۹ پرونده از پرونده های همین سال و سنوات گذشته ، از ناحیه محاکم 
بدوی و تجدید نظر رای به نفع دولت صادر گردیده که در مجموع موجب خلع ید ۵۹۴۹۷۵ متر مربع از اراضی جنگلی و مرتعی در 
استان شده و مبلغ ۵۸۵/۷۲۹/۷۲۹ ریال جریمه بابت انجام تخلفات وصول گردیده که آن هم به حساب خزانه دولت واریز شده است.

مدیر ستاد بحران شرکت گاز استان مرکزی:
اکیپ های مجهز عملیاتی و تعمیراتی شرکت گاز استان مرکزی به کرمانشاه اعزام شدند

اراک- مینو رستمی- مدیر ستاد بحران شرکت گاز استان مرکزی از اعزام اکیپ های مجهز عملیاتی و تعمیراتی این شرکت به 
منظور امداد و یاری رسانی به مردم استان کرمانشاه خبر داد. جواد مهندس در گفتگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: درپی 
وقوع زلزله در استان های غربی کشور به منظور امدادرسانی به مردم این مناطق اکیپ های مجهز عملیاتی و تعمیراتی این شرکت به 
استان کرمانشاه اعزام شدند. وی تصریح کرد:  با هماهنگی مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران و ستاد بحران استانداری مرکزی 
چهار اکیپ مجهز عملیاتی و تعمیراتی این ش��رکت با هدف نش��ت یابی، تعمیرات شبکه، ابزار دقیق، HSE و مخابرات به مناطق 

زلزله زده اعزام شدند.

6۷5 تُن میگو توسط صیادان جزیره قشم صید شد 
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم از صید ۶۷۵ تُن میگو همزمان با 
فصل صید این آبزیان در آب های جزیره قشم خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، حامد عبدالهی روز 
شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این میزان صید میگو طی ۴۳ روز زمان صید )۱۱ مهر تا ۲۳ آبان ماه( در صیدگاه های جزیره 
قشم اتفاق افتاده است. به گفته او، این میزان صید میگو در سال ۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رقمی معادل 
۵۴۲ تُن از رش��د ۲۳ درصدی برخوردار بوده اس��ت. مدیر شیالت و کشاورزی سازمان منطقه آزاد قشم با اعالم اینکه آب های 
توال تا درگهان و قشم در مسیر بندرعباس تا محل کشتی سوخته و شرق جزیره هرمز مهمترین صیدگاه های میگو این منطقه 
هس��تند، افزود: ۷۴۴ صیاد قش��می در دوره ۴۳ روزه با ۶۲ شناور لنج موفق به صید ۶۷۵ تُن میگو شدند. به گفته عبدالهی، 
افزایش چشمگیر صید میگو درشت و و جمع آوری صید های درو ریز و تحویل به شرکت های پودر ماهی را از ویژگی های 

شاخص فصل صید میگو امسال می باشد.

مدیرعامل شرکت گاز گیالن: 
سامانه تلفني اختصاصي پرداخت صورتحساب گاز راه اندازي مي شود 

رشت-مهناز نوبری- مهندس اکبر مهم ترین هدف شرکت گاز را کسب رضایت حداکثري مشترکین عزیز عنوان نمود و از 
افزایش سطح کیفي خدمات در مجموعه شرکت با اجراي پروژه هاي کیفي مختلف خبر داد.وي اظهار داشت: راه اندازي سامانه تلفني 
اختصاصي شرکت گاز گیالن در بستر سامانه ۳۴۱۴ در جهت افزایش سطح رضایتمندي مشترکین عزیز یکي از اهداف کیفي مهم 
شرکت مي باشد و از همه همکاران میخواهم در جهت تسریع روند اجراي این مهم تالش نمایند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
در پایان بر لزوم اس��تفاده تمام نیروهاي کنتورخوان، گازبان، امداد و وصول مطالبات از کارت شناس��ایي و لباس فرم تاکید نمود.در 
ادامه جلسه گزارش بررسي شکایات و پیشنهادات آبان ماه ۹۶ به سمع و نظراعضاي کمیته شکایات رسانده شد و عالوه بر موضوعات 
مطروحه مقرر گردید تا درخصوص درج مهلت پرداخت و تاریخ دوره در صورتحساب هاي ارسالي از سامانه پیامکي ۳۰۰۰۰۱۹۴  

اقدام الزم صورت گیرد.

میزان جابجایي کاال درهشت ماهه سال جاري در استان ایالم
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- درهشت ماهه سال جاری طی ۱۱۹ هزارسرویس بیش ازیک میلیون و ۹۵۶ هزار تن کاال در 
استان جابجا شده است. مهندس دلخواه ، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  ایالم با بیان این مطلب اظهار داشت : درهشت 
ماهه سالجاری طی ۱۱۹ هزارسرویس بیش ازیک میلیون و ۹۵۶  هزار تن کاال در استان جابجا شده است که از لحاظ بارنامه مصرفي 
۷ % و میزان تناژ کاالي حمل شده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ % افزایش داشته  است .وی گفت : استفاده از نسخه جدید 
نرم افزار-کنترل  صدور بارنامه، بازدید میدانی از وضعیت شرکت های حمل بار, و کنترل وسایل نقلیه باری و بارنامه در جاده از دالیل  
افزایش  صدور بارنامه می باش��د  .وي افزود : ۴۵ ش��رکت حمل و نقل کاال در حال حاضر در اس��تان فعال هستند و بیش از ۲۱۷۶ 
دستگاه کامیون با عمر میانگین ۱۱ سال دراستان فعالیت دارند. وي تصریح کرد که حدود ۴۳۷۶ نفر راننده دربخش حمل ونقل 

باردراستان مشغول کارهستند .



چیدم��ان فروش��گاه به روش پیس��ت مس��ابقه 
رویکرد محبوبی در میان خرده فروش��ان اس��ت. در 
این چیدمان بخش های مختلف دورتادور فروشگاه 
هس��تند. آنه��ا درون فض��ای مرک��زی گروه بندی 
 شده اند. این نوع چیدمان به خریدار امکان می دهد 
که نس��بتا آس��ان و آزاد دور فروشگاه حرکت کند. 
ایده آل اس��ت که گروه بندی ش��کل منطقی داشته 
باشد و نوعی مکمل فراهم بیاورد؛ برای مثال بخش 
رنگ باید کنار بخش خانه باش��د. این ممکن است 
خریدهای اضافی را تحریک کند؛ جایی که خریدار 
با قصد خرید رنگ وارد فروشگاه می شود اما ممکن 
اس��ت برخی مبلمان ه��ا را هم ببین��د که جذابیت 
خیلی باالیی داشته باشند. به گزارش هورموند، این 
رویک��رد در معرض دید ب��ودن حداکثری محصول 
را ب��ه خری��داران عرض��ه می کند. خالص��ه اینکه 
تصمیم های چیدمان فروشگاه باید عوامل زیر را هم 
از دی��دگاه خرده فروش و ه��م از دیدگاه خریدار در 

نظر بگیرد: 
- مدیریت جریان پاخور مش�تری: تا جایی که 
ممکن باش��د، خرده فروش ها باید راهروهایی داش��ته 
باشند که امکان گفت وگوی راحت خریداران را فراهم 
کند. مناط��ق ازدحام در زمان ه��ای اوج خرید باعث 

ایجاد آزردگی می شود. 
- ایج�اد موقعیت ه�ای ج�ذاب: در ترکی��ب با 
محی��ط فروش��گاه، خرده فروش ها به ص��ورت ایده آل 
دوس��ت دارند که خریداران تا می توانند در فروشگاه 
از مناط��ق بیش��تری بازدی��د کنن��د. موقعیت یاب��ی 
هوش��مندانه کاالهای خاص، مثال کاالهای کم قیمت 
در انتهای فروشگاه )تا خریداران مجبور باشند از کنار 
کاالهای گران قیمت تر بگذرند( ممکن است به سطح 

باالتر خریدها منجر شود. 
- تزری�ق هیج�ان: خرده فروش های��ی که خیلی 
محکم ب��ه چیدمان های ش��بکه ای می چس��بند این 
ریس��ک را ب��ه وج��ود می آورند ک��ه خری��د را برای 
خریداران خس��ته کننده و تکراری کنند. نسخه ای از 
واحدهای نمایش دهی و قفسه ها می توانند فضا را در 
فروشگاه بشکنند و خریداران را وسوسه کنند که کاال 
را در مناطق خاص فروش��گاه بازرسی کنند. مثال در 
انتهای راهرویی طوالنی در سوپرمارکت ممکن است 
با احتیاط نگاه کنند ک��ه در واحد نمایش دهی کدام 

نوشابه ها یا عطرهای جدید معرفی شده اند. 
- تش�ویق به خری�د کاالهای اضافی: بیش��تر 
احتمال می رود چیدمانی که محصوالت مکمل را کنار 
ه��م می گذارد فروش اضافی ایج��اد کند. مثال ممکن 

است بسیاری از آقایان خرید یک دست کت وشلوار را 
برای مصاحبه کاری خرید اصلی ش��ان در نظر بگیرند. 
احتم��ال دارد چیدمانی که بل��وز و کراوات را نزدیک 
بخش کت وش��لوار قرار می دهد منجر به خرید اضافی 

بدون واردکردن فشار بی مورد روی مشتری بشود. 
- تش�ویق به خریدهای تفریح�ی: خریدارها را 
می توان وسوس��ه کرد ک��ه کاالهایی بخرند که از اول 
بخشی از فهرست خرید یا برنامه شان نبوده است. در 
سوپرمارکت ها مثال خرده فروش ها کاالهای اسنکی را 
تا جای ممکن نزدیک یا درست کنار مناطق صندوق 
می گذارن��د که انتقاده��ای بس��یاری را از گروه های 
مصرف کننده برانگیخته اس��ت؛ آنها ادعا می کنند که 
خرده فروش ه��ا هم در رفتار ک��ودکان و هم در رفتار 
والدی��ن دس��تکاری می کنند. گذاش��تن خمیردندان 
ک��ه کودکان را ه��دف گرفته، در قفس��ه بندی پایین 
هم مثالی از دس��تکاری یا روان شناس��ی هوشمندانه 

خرده فروش است که بستگی به نظر شما دارد! 
- تشویق گشتن در فروشگاه: این مورد مرتبط 
با محیط خرده فروش��ی اس��ت که در آن خرده فروش 
می خواهد خریداران را تش��ویق کند که تعلل کنند و 
زمان بیش��تری را در بخش یا رده خاصی از فروشگاه 

بگذرانند. 

چیدمان فروشگاه به روش پیست مسابقه

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 857 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس:  با توجه به منابع در اختیارتان 
یک طرح کس��ب و کار س��اده بنویس��ید. وجود یک 
طرح کس��ب و کار نقش��ه راهتان را مشخص می کند 
و در اجرای موفقیت آمیز کسب و کارتان نقش مهمی 
خواه��د داش��ت. در ای��ن زمینه از اف��راد متخصص 
کمک بگیرید. یک طرح کس��ب و کار زوایای پنهان و 
آشکار یک کس��ب و کار را به خوبی مشخص می کند 
و شما را در تصمیم گیری بسیار کمک خواهد کرد. 

همچنی��ن اس��تفاده از مش��اوره اف��راد متخصص و 
همچنی��ن بهره گی��ری از آموزش ه��ای رای��گان و 
غیر رای��گان در خص��وص کس��ب و کارتان ی��ک امر 
ضروری اس��ت که بهتر اس��ت در ابتدای کار و قبل 
از راه اندازی کس��ب و کار به آن توجه ویژه بکنید. در 
حین این آموزش ها وضعیت کس��ب و کاری که قصد 
ورود به آن را دارید برای تان روش��ن تر خواهد ش��د. 
برای تامین س��رمایه نیز عالوه بر اتکا به منابع مالی 
خودتان، بررس��ی کنید که آیا کس��ب شما مشمول 
تس��هیالت حمایتی و کمک های دولتی می ش��ود یا 

خیر؟ با در نظر گرفتن همه موارد یکبار دیگر درباره 
تامی��ن مالی پروژه خود تعمق کنید و تصمیم نهایی 

را بگیرید.  
گروه مشاوران فرصت امروز

ب�ا  خ�ود  کس�ب و کار  در  ه�م  ش�ما  اگ�ر   
ص�ورت  در  هس�تید،  روب�ه رو  چالش�ی 
ایمی�ل طری�ق  از  را  خ�ود  مش�کل   تمای�ل 
 business@forsatnet.ir ب�ا م�ا در می�ان 
بگذاری�د و پاس�خ خ�ود را در همی�ن بخ�ش 

پیگیری کنید. 

راه اندازی کسب و کار جدید

پرس�ش: درحال حاضر قصد راه اندازی یک کس�ب و کار جدید را دارم، اما دقیقا نمی دانم که از پس س�رمایه گذاری آن 
برخواهم آمد یا خیر، زیرا مطمئن نیستم از همه جزییات این کسب و کار اطالع داشته باشم. اگر امکان دارد مرا راهنمایی 

فرمایید چه کار کنم تا بتوانم درست تصمیم بگیرم. 
کلینیککسبوکار

چرا سخت کار کردن دلیل موفقیت 
نیست

برخالف باور عمومی سخت کار کردن نمی تواند به تنهایی 
موفقیت یک شخص یا کسب و کار را تضمین کند، بلکه باید 
با نوآوری، خالقیت، کسب تجربه و یاد گرفتن مهارت های 
جدید همراه باش��د.  به گزارش زومیت، همه ما با این باور 
بزرگ ش��ده ایم که برای رس��یدن به اهداف مان باید بسیار 
س��خت کار کنیم. البته این موضوع در اکثر مواقع درست 
است به عنوان مثال ش��خصی که برای امتحان سه ساعت 
مطالعه می کند عملکرد بهتری نسبت به شخصی دارد که 
یک س��اعت برای مطالعه زمان می گ��ذارد. این موضوع در 
محیط کار نیز صادق است. شخصی که در طول هفته ۵۰ 
س��اعت کار می کند نسبت به ش��خصی که ۳۰ ساعت کار 
می کند ش��انس بیشتری برای ترفیع گرفتن دارد. این طرز 
تفکر در تمام مراحل زندگی با ما همراه است و همه بر این 
باور هستیم تا زمانی که سخت کار کنیم موفق خواهیم شد. 
اما از طرفی این طرز تفکر با این جمله فلسفی که می گوید: 

»کار سخت همیشه کافی نیست« در تضاد است. 
رویکرد نتفلیکس

 »اگر س��خت کار کنید و تمام وقت و انرژی خود را روی 
یک موضوع بگذارید به آن خواهید رس��ید.« پذیرفتن این 
جمله کمی س��خت است بنابراین موضوع را با بررسی یک 
مثال ادامه می دهیم. شرکت نتفلیکس )Netflix(، سایت 
پخش کننده فیلم و سریال به صورت آنالین به موفقیت های 
بس��یار زیادی دست پیدا کرده اس��ت. دلیل موفقیت این 
ش��رکت این است که ایده س��خت کار کردن کارمندان به 
عنوان تنها عامل پیش��رفت را کنار گذاش��ته است. شرکت 
نتفلیکس این ایده را در س��ال ۲۰۰۹ به فرهنگ سازمانی 
ش��رکت خود اضافه کرد. این ش��رکت در س��ال ۲۰۰۱ با 
مش��کل مالی جدی مواجه شد و پس از آن تصمیم گرفت 
نظارت دقیق تری روی عملکرد کارمندان داش��ته باشد. به 
این صورت که از این به بعد به س��اعات کاری کارمندان و 
اینکه چقدر سخت روی یک موضوع کار می کنند اهمیتی 
داده نمی شود، بلکه میزان مشارکت و تأثیرگذاری آنها روی 
امور مورد سنجش قرار خواهد گرفت. این رویکرد جدید به 
ضرر کارمندانی تمام شد که مدت زمان بیشتری را سخت 
کار می کردند، اما کارمندانی که در ش��رکت ماندند نتیجه 
بهتری از تالش خود گرفتند زیرا کسی نبود که سرعت شان 
را کم کند و زمان شان برای برطرف کردن مشکالت دیگران 
ه��در نمی رف��ت.  رویکرد جدید ش��رکت نتفلیکس یعنی 
اهمیت ندادن به کارمندانی که سخت کار می کنند، باعث 
بهبود اوضاع ش��رکت شد. مرخصی های نامحدود و ساعات 
کاری انعطاف پذیر، تمرک��ز کردن روی نتیجه کار به جای 
شمردن ساعات کاری از نتایج این رویکرد بودند. درنهایت 
از میزان استرس کارمندان باقی مانده کاسته شد و بهره وری 

شرکت به میزان قابل توجهی باالتر رفت. 
معایب سخت کار کردن

مثال شرکت نتفلیکس شاید کمی سخت گیرانه به نظر برسد 
مخصوصا اگر جزو کارمندانی باشید که سخت کار می کنند و 
ب��ه باور خود زحمت زیادی می کش��ند. اگر ش��ما هم در این 
ش��رایط قرار بگیرید و بعد از چندین سال زحمت کشیدن و 
انجام کار س��خت اخراج ش��وید چه کاری انجام خواهید داد؟ 
این روش کار کردن س��ه مشکل اساسی برای یک محیط کار 
ایجاد خواهد کرد که البته برای آن راه حلی نیز ارائه شده است. 

۱- سخت کار کردن به معنای نتایج بهتر نیست
این نکته را همیشه در ذهن داشته باشید که سخت کار 
کردن رابطه مس��تقیمی با نتیجه ندارد. به عنوان مثال اگر 
۱۰۰ ساعت زمان برای طراحی وب سایت زمان صرف کنید 
و آن وب سایت مش��تری جذب نکند، معادل این است که 

یک ساعت زمان برای آن صرف کرده باشید. 
۲- سخت کار کردن، کارآمد نیست

دومی��ن نکته ای ک��ه باید در نظر بگیرید این اس��ت که 
سخت کار کردن لزوما به معنای کارآمد بودن نیست. اگر دو 
شخص کار مشابهی را هرکدام در سه ساعت و یک ساعت 
به اتمام برسانند، به معنای این است که شخص کندتر زمان 

و هزینه بیشتری برای شرکت داشته است. 
۳- سخت کار کردن نوآوری را از بین می برد

درنهایت فراموش نکنید که سخت کار کردن روی نوآوری 
و خالقیت هیچ تأثیر مثبتی نداشته و شخص را به تکرار و 
در جا زدن تش��ویق خواهد ک��رد. نوآوری و خالقیت باعث 
پیدایش ایده های جدید و یاد گرفتن موضوع های جدید در 

زندگی خواهد شد. 
راه حل چیست؟

حرف هایی که در این مقاله زده شد به این معنا نیست که 
سخت کار کردن بی ارزش است، بلکه به این معنا است که 
این زمان باید صرف اموری شود که ارزش بیشتری داشته 
باش��ند. بنابراین راه حل این موضوع چیست و یک شخص 

کارآفرین یا فرد متخصص چه کاری باید انجام دهد؟ 
- کارآمدی: روی میزان کارآمدی تمرکز کنید. س��عی 
کنی��د در مدت زمان کمتر مقدار کارهای بیش��تری انجام 
دهید. به عنوان مثال می توانید بخشی از فرآیند را به صورت 
خودکار انجام دهید یا اس��تراتژی های جدیدی برای انجام 
دادن کاره��ا پیدا کنید. جلس��ه های کاری، پروژه ها و قرار 
مالقات ه��ای غیرضروری را حذف کنی��د و میزان افزونگی 

کارها را کاهش دهید. 
- نتای�ج: روی انج��ام دادن کارهای��ی تمرکز کنید که 
بیش��ترین بهره وری را نسبت به زمان داشته باشند. راه حل 
چیس��ت؟ هر کاری را که احساس می کنید با این هدف در 
تضاد است نادیده بگیرید و هیچ ترس و واهمه ای از این کار 

نداشته باشید. 
- پیشرفت: سعی کنید خودتان و افرادی را که در کنارتان 
هس��تند بهبود دهید. به جای اینکه روی مرحله اول تمرکز 
کنید، وارد مرحله دوم ش��وید. روی خودتان سرمایه گذاری 
کنی��د و مهارت ه��ای جدید یاد بگیری��د. تجربه های جدید 
کسب کنید و روی محیطی که کار می کنید سرمایه گذاری 
انجام دهید. کار سخت به شدت با ارزش است، اما تنها عامل 
موفقیت نیست. این عامل می تواند در انجام کارها به ما کمک 

کند اما نمی تواند کسب و کار را نجات دهد. 
ENTREPRENEUR  :منبع

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

       یکش�نبه   ۲6 آذر ۱۳96    ش�ماره 954   صفحه۱6  

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

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

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

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

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

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

مسیر موفقیت

مهم ترین مالک استیو جابز برای 
استخدام افراد

در نظر اس��تیو جابز، مالک افراد برای ش��رکت اپل 
تخص��ص و مدرک نب��ود؛ در عوض معی��اری بود که 

کمتر کسی به آن فکر می کرد. 
زمانی که اس��تیو جابز ش��رکت اپل را تأسیس کرد، 
می دانس��ت در آینده موفق خواهد شد. اپل در همان 
اوای��ل، دو مدیر مجرب و حرف��ه ای را جذب کرد، اما 

چند روز بعد، استیو آنها را اخراج کرد! 
ب��ه گزارش زومی��ت، در فیلمی ک��ه او در یوتیوب 
منتش��ر کرد، اظهار داش��ت ک��ه این اف��راد توانایی 
مدیری��ت دارند، ام��ا نمی دانند چگونه بای��د کار ها را 
انجام دهن��د و در ویدئو آنها را »به درد نخور« فرض 

کرده بود. 
ب��ه دنبال این واقعه، جابز ش��روع به جس��ت وجوی 
ویژگی دیگ��ری در افراد کرد و آن، عالقه و اش��تیاق 
ب��ود. او می گفت: »ما به اف��رادی احتیاج داریم که در 
کاری ک��ه انج��ام می دهند دیوانه وار بهترین باش��ند، 
اما مهم نیس��ت که دارای تخصص مورد نظر باش��ند 
یا نه.« اس��تدالل جابز بر ای��ن مبنا بود که افرادی که 
دارای عالقه و اشتیاق به موضوعی هستند، از آخرین 
دستاورد ها، تکنولوژی و فناوری ها در آن زمینه اطالع 
دارند و می دانند چه کار هایی با آنها می توان انجام داد. 
ب��رای او مهم نب��ود فرد در کج��ا درس خوانده، در 
کجا کار کرده یا اینکه چقدر رزومه او عالی اس��ت؛ در 
عوض او به دنبال افرادی بود که عاشق حل مشکالت 
و مس��ئله هستند. بعد از اخراج مدیران حرفه ای، جابز 
ِدبی کولمن را که در قس��مت دیگری کار می کرد، به 
ج��ای آن مدیران آورد. ِدبی، زن ۳۲س��اله ای بود که 
مدرک ادبیات انگلیسی داشت. مارک کوبان، میلیاردر 
و س��رمایه گذار مش��هور، به طور همزم��ان پیش بینی 
کرده بود که دبی کولمن بیشترین ارزش را در شرکت 
خواهد داشت. این استراتژی جواب داد. سه سال بعد 
از کار ک��ردن به عن��وان مدیر تولید ش��رکت، کولمن 
به عنوان مدیر ارش��د مالی اپل انتخاب شد؛ چیزی که 

هیچ کس به جز مارک کوبان و جابز، انتظار نداشت. 
مؤس��س اپل دلیل اینکه کارکن��ان عالی نیازی به 
مدیریت ش��دن ندارند، این گونه توضیح می دهد؛ در 
نظر او، اگر افراد مش��تاق، باهوش و باانگیزه باش��ند، 
خودش��ان را مدیری��ت می کنند، اما باید نس��بت به 
چشم انداز و هدف شرکت آگاهی کاملی داشته باشند. 
ب��ه اعتقاد او، رهبری نباید وقت خود را برای آموزش 
افراد و نحوه کار کردن آنها صرف کند؛ در عوض باید 
در شفاف س��ازی هدف و چش��م انداز شرکت کوشش 

کند تا همه در آن جهت تالش کنند. 
اندی هرتزفلد، یکی از اولین مهندسان نرم افزار اپل، 
می گوید: در مصاحبه شغلی افراد، تیم مصاحبه کننده، 
ی��ک نمون��ه اولی��ه از مکینت��اش را به افراد نش��ان 
می داد؛ س��پس به واکنش افراد نگاه می کرد. اگر فرد 
عکس العمل زیادی نش��ان نمی داد، یعنی آن فرد رد 
خواهد ش��د. آنها می خواهند خیره ش��دن فرد و برق 
چش��مان او را ببینند. اگر این گونه باش��د، او یکی از 

ما خواهد بود. 
INC  :منبع

لذت پاساژگردی
نام اس��تارت آپ: پاس��اژ | ش��بکه اجتماع��ی خرید و 

پاساژگردی
pasajapp.com :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۶
موضوع: شبکه اجتماعی خرید

توضیح بیشتر: 
لذت پاساژگردی و خرید حضوری با اپلیکیشن پاساژ! 
قیمت و مش��خصات محصوالت فروشگاه ها رو مقایسه 
کن، از پیشنهاد های تخفیف دار مورد عالقه ات باخبر شو 

و تجربه خودتو با دوستانت به اشتراک بذار! 
 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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