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1۸ پیش بینی »فورچون« برای سال آینده میالدی

جهان در سال ۲۰۱۸
فرصت امروز: فورچون )Fortune( مجله معتبری است که در سال ۱۹۳۰ توسط هنری لوس بنا نهاده شد و بیشتر 
برای انتشار رتبه بندی ساالنه ثروتمندان جهان و کمپانی های برتر شناخته می شود. به عنوان مثال، فورچون هر سال 
 فهرستی از ۱۰۰ شرکت برتر و معتبر را به لحاظ سود و درآمد منتشر می کند و همینطور فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ 
)500Fortune Global( که ش��امل ۵۰۰ شرکت معتبر بین المللی است که به صورت ساالنه توسط فورچون 
رتبه بندی و منتش��ر می ش��ود. فورچون همچنین به سنت هر ساله خود دس��ت به پیش بینی های کوتاه در مورد 

مهم ترین موضوعات جهان تجارت می زند. گزیده ای از پیش بینی های فورچون درباره سال آینده میالدی را...

ورود 2 فاینانسور به قرارداد هواپیمایی ایران

 دهمین و یازدهمین هواپیمای برجام
به مهرآباد رسید
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 واردات خودرو
اولویت دولت نیست

دردسرهای روزمره با همکاران
دغدغه های دانش بنیانی

بازاریابی ایمیل محور هنوز نفس می کشد
سئو: باورهای غلط همیشگی

آرکی تایپ ها  در بازاریابی چه می گویند؟
بادبان های بازیافتی

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

خیز آمازون برای حضور در 
عربستان سعودی
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به فاصله حدود دو سـال از پیشنهاد پرحاشیه مجلس برای 
افزایش 300درصدی وام ازدواج بار دیگر در جریان بررسـی 

الیحه بودجه سـال آینده طـرح افزایش این وام از 
10 به 15 میلیون تومان مطرح و حتی در مرحله...

گمانه زنی ها درباره افزایش 5 میلیونی وام ازدواج در الیحه 
بودجه سال آینده

وام ازدواج ۱۵ میلیونی می شود؟ 

یادداشت
چرا بنگاه های صنعتی نوآور در 

ایران پا نمی گیرند؟ 

۱-حاکمیت چند دهه الگوی 
»جایگزی��ن  و  »خودکفای��ی« 
واردات« و نی��ز ات��كا به صنایع 
مبتن��ی بر منابع خ��ام طبیعی 
در عمل رشد و توسعه صنعتی 
ناس��ازوار  بس��یار  را  کش��ور 
کرده اس��ت. رش��د بخش های 
مختلف صنعت��ی اعم از صنایع 
ب��ادوام،  و  ک��م دوام  مصرف��ی 
خ��ودرو،  س��اختمان،  بخ��ش 
فلزات اساس��ی و پتروش��یمی 
ک��ه 6۵درص��د ارزش اف��زوده 
صنع��ت را به خ��ود اختصاص 
می دهن��د در قال��ب تقاض��ای 
داخل��ی، ان��رژی و نهاده ه��ای 
ارزان و حمایت ه��ای تعرفه ای 
و ساختار شبه انحصاری شكل 
گرفته اند ک��ه در تضاد با تولید 
کااله��ای رقابتی و ب��ا رویكرد 
صادرات��ی اس��ت. تغییر نگرش 
به تولید کاالی رقابتی و متكی 
به دانش و فناوری و در نتیجه 
بزرگ ش��دن ان��دازه بنگاه های 
صنعتی و افزایش رقابت پذیری 
آنها و انباش��ت س��رمایه عمدتا 
از مناب��ع درونی ای��ن بنگاه ها، 
و  انس��انی  س��رمایه  ارتق��ای 
سیاست های مناسب تجاری را 

متاسفانه  که  می طلبد 
3نشان چندانی از ...

حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

دول��ت در بودجه س��ال ۹7، حدود ۱28 هزار 
میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی کرده که 
در صورت تحقق می توان انتظار داشت گام های 
خروج بودجه از اقتصاد نفتی با سرعت بیشتری 

برداشته می شود. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، از خ��رداد ۱287 هجری 
خورش��یدی که نخس��تین چاه نفت در مسجد 
س��لیمان کش��ف ش��د فروش نفت ب��ه یكی از 
مهم ترین درآمدهای ارزی کش��ور تبدیل شد تا 
جایی که تص��ور تدوین بودجه بدون درآمدهای 
نفت��ی به ام��ری غیرممكن تبدیل ش��ده بود و 
تاکنون هیچ دولتی نتوانسته آن را اجرایی کند.  
هرچند که میزان وابس��تگی به درآمد ناش��ی از 
فروش نفت خ��ام در دوره های مختلف متفاوت 
بوده اما کارشناس��ان مدعی هستند که از دوره 
حكومت پهلوی دوم این وابس��تگی آغاز شده و 
با وجود گذش��ت چهار ده��ه از پیروزی انقالب 
اس��المی همچنان ادامه دارد.  مس��ئله کاهش 
میزان درآمدهای نفت��ی در برنامه های مختلف 
توسعه همواره مورد توجه قرار گرفته تا جایی که 
سهم این محصول در بودجه تا پایان برنامه دوم 
توسعه۵۵.4، برنامه سوم، ۵۰.7، در برنامه چهارم 
۳۱.4 و در برنامه پنجم 4۳.2درصد بوده اس��ت. 
براس��اس پیش بینی ها این رقم در پایان برنامه 

ششم باید به 2۰درصد کاهش پیدا کند. 

بازخوانی وابستگی بودجه کشور به 
درآمدهای نفتی 

بی ثبات��ی ب��ازار نفت و تاثیرپذی��ری این بازار 
از تح��والت جهانی در دو دهه گذش��ته موجب 
ش��د تا مسئوالن و دست اندرکاران کشور نسبت 
به س��هم درآمدهای نفتی در بودجه تجدیدنظر 
کنند.  بازخوانی س��هم نفت در بودجه کشور در 
۱2 سال گذشته نش��ان از آن دارد که باالترین 
سهم درآمد این محصول در بودجه سال ۱۳8۵ 
یعنی 6۹.6درصد بوده و کمترین میزان آن نیز 
مرب��وط به بودجه س��ال ۱۳۹۵ ب��ا 2۵.۵درصد 
است.  وابس��تگی بودجه به درآمد نفتی در سه 
س��ال گذشته به نحو قابل توجهی کاهش یافته 
و مالیات جایگزین نفت ش��ده اس��ت. براساس 
اطالعات وزارت اقتصاد درآمد مالیاتی دولت از ۳۹ 
هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۱۰۳ هزار 
میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.  
در زمینه کاهش سهم درآمدهای نفتی »حسن 
روحانی« رئیس جمهوری در اردیبهشت ماه سال 
جاری گفت: بودجه کشور و درآمدهای عمومی 
به ط��ور معمول ب��ر نفت و درآمده��ای مالیاتی 

اس��توار است که سهم درآمدهای نفتی در اوایل 
دولت یازده��م 4۵درصد بود ک��ه به ۳۰درصد 
کاهش پیدا کرده اس��ت.  همچنین بنا به گفته 
»محم��د باقر نوبخت« رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه س��هم درآمدهای نفت��ی در الیحه های 
بودجه دولت تدبیر و امید نسبت به سال ۱۳۹2 
کاهش چش��مگیری پیدا کرده است. این سهم 
در الیح��ه بودجه س��ال ۱۳۹2، 4۱ درصد بوده 
که در بودجه س��ال ۱۳۹7 به 26 درصد رسیده 
است. همچنین با کاهش سهم درآمدهای نفتی 
در بودجه عمومی کشور سهم درآمدهای مالیاتی 
۳۳ درصد بوده که درسال گذشته به ۳6 درصد 
رسیده است.  اقدامات دولت دوازدهم در کاهش 
وابس��تگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش 
سایر درآمدهای جایگزین موجب شد تا روزنامه 
انگلیس��ی »گاردین« طی گزارش��ی در تمجید 
عملكرد دولت ایران بنویسد: درآمدهای مالیاتی 
دولت حسن روحانی در سال ۹4 برای نخستین 
بار در نیم قرن گذش��ته از درآمدهای نفتی اش 
بیش��تر شده و این کش��ور در مواجهه با کاهش 
قیمت نفت اتكای خود به درآمدهای نفتی را با 

درآمدهای مالیاتی جایگزین کرده است. 

مالیات جایگزین نفت 
کاهش وابس��تگی به نفت تنه��ا آرزوی دولت 
یازده��م و دوازدهم نیس��ت؛ نگاهی به عملكرد 
دولت ها در این حوزه نشان می دهد پس از پایان 
جن��گ تحمیلی هدف گذاری در ای��ن حوزه در 
دستور کار دولت های مختلف قرار گرفته است.  
یكی از قدیمی ترین راهكارها برای تامین بودجه 
عمومی اخذ مالیات از مودیان است که می تواند 
بس��یاری از کس��ری های بودجه را جبران کند. 
قانون اخذ مالیات های مس��تقیم در سال ۱۳4۵ 
تنظیم اما پس از انقالب متناسب با ساختارهای 
سیاس��ی و اجتماعی کش��ور تغییر کرد. الیحه 
اصالحیه این قانون در س��ال 76 به مجلس ارائه 

شد و در اواخر سال 8۰ به تصویب رسید. 
اصالح قانون مالیاتی مصوب س��ال ۱۳4۵ در 
س��ال ۱۳8۰ تحول عظیمی در زمینه مالیات و 
مالیات گیری ایجاد کرد. این تحول موجب شد تا 
همواره زمزمه هایی مبنی بر جایگزین کردن این 
درآمد به جای درآمدهای نفتی در کشور شنیده 
شود.  مالیات وجوهی است که دولت برای تامین 
هزینه های خود از اش��خاص دریافت می کند، به 
بیان دیگر نسبت درآمدهای مالیاتی به محصول 
ناخالص داخلی یا بازده درآمدهای مالیات، مبنا 
یا محدوده افزایش درآمدهای مالیاتی را متناسب 

با شرایط کس��ب و کار اقتصادی معین می کند.  
جایگزین کردن مالیات به جای درآمدهای نفتی 
افزون بر آنكه درآمدهای کشور را از تالطم بازار 
جهان��ی دور نگه می دارد، س��بب ایجاد فرهنگ 
پرداخت مالیات در درازمدت ش��ده و در نهایت 
می تواند کش��ور را از اقتصاد تک محصولی نجات 
دهد. در کشورهای پیشرفته نزدیک به 8۰درصد 

درآمدهای دولت ها را تشكیل می دهد. 
در ای��ران نیز ب��ا وجود اینكه مالی��ات ابزاری 
تاثیر گذار بر بودجه دولت محس��وب می شود اما 
هنوز به طور کامل از آن بهره گیری نش��ده است. 
س��هم بودجه کش��ورمان از مالیات میان 28 تا 
۳۰درصد تخمین زده می شود که ضرورت دارد 
این میزان به کش��ورهای توسعه یافته نزدیک تر 
ش��ود.  وابس��تگی بودجه به درآمد نفتی در سه 
س��ال گذشته به نحو قابل توجهی کاهش یافته 
و مالیات جایگزین نفت ش��ده اس��ت. براساس 
اطالع��ات وزارت اقتصاد درآمد مالیاتی دولت از 
۳۹ هزار میلیارد تومان در س��ال ۱۳۹۱ به ۱۰۳ 
هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته 

است. 
درآمدهای مالیاتی دولت حس��ن روحانی در 
سال ۹4 برای نخس��تین بار در نیم قرن گذشته 
از درآمدهای نفتی اش بیش��تر شده و این کشور 
در مواجه��ه با کاهش قیمت نف��ت اتكای خود 
ب��ه درآمدهای نفت��ی را با درآمده��ای مالیاتی 
جایگزین کرده اس��ت.  همین مسئله سبب شد 
تا ایران برخالف اکثر کشورهای تولید کننده نفت 
که با کاهش ش��دید قیمت این کاال با مشكالت 
اقتصادی و اجتماعی عمده ای مواجه ش��دند، تا 
حد امكان اقتصاد خود را بدون خلل قابل توجهی 
به پیش ببرد و بودجه عملیاتی و عمومی خود را 

تامین کند. 
در پایان باید گفت فرهنگ سازی مالیاتی یكی 
از حلقه های مفقوده نظام اقتصادی کشور است. 
افزون بر فرهنگ سازی، باید شیوه مالیات گیری 
نیز از رویه کنونی خارج ش��ود زیرا در ش��رایط 
فعلی آس��ان ترین روش مالیات ستانی مربوط به 
قشر حقوق بگیر است دیگر قشرها به نسبت این 

قشر کمتر درگیر مالیات هستند. 
الزم اس��ت دولت با اتخ��اذ برنامه هایی به این 
سمت برود که فرهنگ سازی در زمینه پرداخت 
مالی��ات و اینكه ای��ن کار یک وظیفه ملی تلقی 
ش��ود، در دس��تور کار قرار گیرد. البته توجه به 
پیوند میان سیاس��ت مالیاتی و دستگاه وصول 
مالیات در اصالح نظام مالیاتی کشور از هر حیث، 

موضوعی مهم و قابل تامل به شمار می آید. 

بودجه 97 و سهم باالی درآمدهای مالیاتی در خروج از اقتصاد نفتی

مالیات جایگزین نفت می شود؟ 
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فورچ��ون  ام�روز:  فرص�ت 
)Fortune( مجل��ه معتب��ری 
است که در سال ۱۹۳۰ توسط 
هن��ری ل��وس بنا نهاده ش��د و 
بیش��تر برای انتش��ار رتبه بندی 
س��االنه ثروتمن��دان جه��ان و 
ش��ناخته  برت��ر  کمپانی ه��ای 
مث��ال،  ب��ه عن��وان  می ش��ود. 
فورچ��ون هر س��ال فهرس��تی 
از ۱۰۰ ش��رکت برت��ر و معتبر 
را ب��ه لح��اظ س��ود و درآم��د 
منتش��ر می کن��د و همینط��ور 
 فهرس��ت فورچون جهانی ۵۰۰ 
 )500Fortune Global(
ش��رکت   ۵۰۰ ش��امل  ک��ه 
اس��ت که  بین الملل��ی  معتب��ر 
توس��ط  س��االنه  به ص��ورت 
فورچ��ون رتبه بندی و منتش��ر 
می ش��ود. فورچون همچنین به 
س��نت هر س��اله خود دست به 
پیش بینی های کوت��اه در مورد 
مهم تری��ن موضوع��ات جه��ان 
تج��ارت می زن��د. گزی��ده ای از 
پیش بینی ه��ای فورچون درباره 
س��ال آینده می��ادی را به نقل 
از آینده نگ��ر در گ��زارش حاضر 

می خوانید. 
۱- دموکرات ها نمی توانند

همانطور که هیاری کلینتون 
آرای مردمی بیشتری از ترامپ 
را  ایالت ه��ا  آورد،  دس��ت  ب��ه 
ب��ه او باخ��ت، دموکرات ه��ا در 
انتخاب��ات می��ان دوره ای کنگره 
در س��ال ۲۰۱۸ به لحاظ تعداد 
آرا برنده خواهند ش��د، اما این 
کافی  کنگره  بازپس گیری  برای 
جمعیتی  ش��رایط  بود.  نخواهد 
ش��هرها و ش��هرک های آمریکا 
اج��ازه نخواهد داد ک��ه آنها به 
تعداد کافی نماین��ده به کنگره 
بفرس��تند و قرار نیس��ت نانسی 
پلوس��ی دوب��اره رئیس مجلس 

نمایندگان شود. 
2- سقوط ترزا می

رس��وایی های آزار جنسی در 
پارلم��ان انگلی��س و همچنین 
اختاف نظ��ر ش��دید ب��ر س��ر 
برگزیت در کنار هم آنقدر قدرت 
خواهند داشت که باعث سقوط 
دولت ترزا می  بش��وند. بعد از او 
جرمی کوربی��ن از حزب کارگر 
نخست وزیر خواهد شد و تاش 
خواهد کرد مذاک��رات برگزیت 
را به س��رانجام برس��اند )با این 
امید که خارج از بازار مش��ترک 
اروپا،  اتحادیه  »نئولیبرالیستی« 
اقتص��اد سوسیالیس��تی تری راه 
بیندازد(. بازارهای مالی انگلیس 
از ای��ن رون��د ضربه ش��دیدی 

خواهند خورد. 
۳- ضربه ای دیگر به اتحادیه 

اروپا
نتیج��ه  مح���تم��ل تری��ن 
انتخابات ایتالیا در اوایل س��ال 
ائتافی  دولت  تش��کیل   ۲۰۱۸
میان��ه حزب  بی��ن گروه ه��ای 
دموکراتیک و فورزا ایتالیاس��ت، 

و  دست راس��تی  جنب��ش  ام��ا 
ضدی��وروی پنج س��تاره هم در 
نظرس��نجی ها وضعی��ت خوبی 
دارد. لوئیج��ی دی مای��و، رهبر 
۳۱س��اله پوپولیس��ت ها قص��د 
دارد تع��داد زی��ادی از قوانی��ن 
اتحادیه اروپ��ا را لغو کند )و در 
نهایت ایتالیا را از اتحادیه بیرون 
بیاورد(. در این میان دادگاه های 
اسپانیا کارلس پوجدمون، رهبر 
جدایی طلب کاتالونیا را به اتهام 

شورش محاکمه خواهند کرد. 
۴- اوج گیری هند

اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸ 
رش��د آرامی را تجرب��ه خواهد 
کرد، ام��ا اوضاع هن��د متفاوت 
اس��ت. بعد از رشد ۷.۱درصدی 
در س��ال ۲۰۱۶ و رش��د کندتر 
۶.۷درص��دی در س��ال ۲۰۱۷، 
اقتص��اد هند  انتظ��ار م��ی رود 
۷.۴درصدی  باورنکردنی  رش��د 
را تجرب��ه کند )رش��د چین در 
س��ال ۲۰۱۸ ح��دود ۶.۵درصد 
هند  اس��ت(.  ش��ده  پیش بینی 
بخش��ی از این رش��د را مدیون 
م��ودی،  اخی��ر  اصاح��ات 
نخس��ت وزیر این کش��ور است. 
با آنک��ه ریس��ک های اقتصادی 
جدی در مسیر هند وجود دارد 
و بخش ه��ای مه��م اقتصاد این 
کشور نیازمند اصاحات اساسی 
هستند، هند در بین اقتصادهای 
عمده جهان سریع ترین رشد را 

خواهد داشت. 
5- کریسمس آینده قیمت 

نفت چقدر خواهد بود؟ 
احتم��اال بش��که ای ۶۰ دالر. 
عربستان  در  سیاسی  تنش های 
س��عودی و توفان های تابستانی 
 ۲۰۱۸ س��ال  در  قدرتمن��د 
می تواند باعث نوسان جدی در 
قیمت نفت شود، اما ذخایر نفت 
شیل آمریکا به این کشور کمک 
می کند مصرف داخلی اش را سر 
و سامان بدهد و جلوی هرگونه 
افزای��ش جدی قیم��ت نفت را 

بگیرد. 
۶- احتمال تصادف با 
خودروی بدون راننده

ت��ا ح��اال خودروه��ای بدون 
رانن��ده در چند ش��هر آمریکا - 
و س��نگاپور - تست ش��ده اند و 
حداقل تصادفات را داش��ته اند، 
صده��ا  م��ی رود  انتظ��ار  ام��ا 
دیگر  رانن��ده  ب��دون  خودروی 
در س��ال ۲۰۱۸ وارد خیابان ها 
ش��وند. جان دوچرخه س��وارها، 
گوزن ها و کانگوروها بیش��تر در 

خطر خواهد بود. 
7- پرواز ماشین ها

اوبر به زودی برنامه آزمایشی 
در  را  پرن��ده اش  تاکس��ی های 
لس آنجل��س آغ��از می کن��د و 
هاورکرافت  تولیدکننده  شرکت 
Kitty Hawk ک��ه حمای��ت 
ل��ری پیج گوگل را پش��ت خود 
اولی��ن   ۲۰۱۸ س��ال  در  دارد 

خودروهای پرنده شخصی اش را 
معرفی خواهد کرد. این احتمال 
وج��ود دارد که ایان ماس��ک، 
رئیس تس��اموتورز هم در سال 
۲۰۱۸ به این جمع اضافه شود. 

۸- ورود یک میلیون 
خودروی برقی به خیابان ها

روی  واش��نگتن  آنک��ه  ب��ا 
برقی  خودروه��ای  به  خوش��ی 
نش��ان نمی دهد، فروش جهانی 
خودروه��ای کاما الکتریکی در 
سال ۲۰۱۸ رشدی ۷۰درصدی 
خواهد داشت. امسال ۵۸۰ هزار 
خ��ودروی برقی در دنیا فروخته 
ش��د و س��ال آینده حدود یک 
میلیون به فروش خواهد رسید. 

9- گوشت بدون گوشت 
در بازار

ح��ال  در  گیاه خواره��ا 
هس��تند.  قدرت گی��ری 
جایگزین  محص��والت   ف��روش 
ش��یر - مثل شیر س��ویا و شیر 
بادام - در طول پنج س��ال اخیر 
رش��دی ۴۵درصدی داشته اند و 
حاال ۷درص��د بازار آمریکا را در 
دس��ت دارند. در س��ال ۲۰۱۸ 
اولی��ن نمونه های گوش��ت های 
آزمایش��گاه در   تولیدش��ده 

گوش��ت  م��زه  واقع��ا  ک��ه   -  
می دهند - وارد بازارها خواهند 
ش��د. در حال حاضر این شکل 
از گوشت های جایگزین گوشت 
واقع��ی فق��ط یک درص��د بازار 
گوش��ت آمری��کا را در اختی��ار 
محبوبی��ت  منتظ��ر  دارن��د. 
فوق العاده این محصوالت باشید. 
۱۰- گوشی شما، پزشک تان 

می شود
تع��داد برنامه های��ی ک��ه در 
تلفن های همراه نقش پزش��ک 
و پرس��تار را برای بیم��ار بازی 
می کنن��د ب��ه س��رعت در حال 
افزایش اس��ت. ای��ن را مدیون 
تقوی��ت حس��گرهای موبایل ها 
هوش  ه��ای  باهوش  ترش��دن  و 
مصنوعی هس��تیم؛ حاال ش��ما 
نش��انه های بیماری ت��ان را ب��ه 
برنام��ه می گویی��د و برنام��ه با 
دق��ت باالیی به ش��ما می گوید 
که چه بایی سرتان آمده است. 
روی  جهان��ی  س��رمایه گذاری 
برنامه ه��ای موبای��ل مربوط به 
پزشکی در س��ال ۲۰۱۷ حدود 
۱.۳ میلیارد دالر بود و این رقم 
در س��ال ۲۰۱۸ بس��یار بیشتر 
خواهد ش��د )انتظار می رود در 
س��ال ۲۰۲۲ این ب��ازار حدود 
۱۰۰ میلیارد دالر ارزش داشته 
باش��د(. س��ازمان غذا و داروی 
آمریکا )FDA(  هم این روزها 
با س��رعت و جدیت بیش��تری 
برنامه های پزش��کی را بررسی و 
تایید می کند و این باعث بهبود 

وضع بازار شده است. 
۱۱- فیس بوک اعتراف 

می کند
که  سال هاس��ت  فیس ب��وک 

می گوید شرکت رسانه ای نیست 
و ش��بکه اجتماع��ی اس��ت، اما 
ش��واهد چیز دیگری می گویند: 
از طریق  اخب��ار تقلبی ای ک��ه 
می ش��ود،  پخ��ش  فیس ب��وک 
اس��تخدام روزنامه نگار به عنوان 
کارمند و باالخره درآمد ساالنه 
۲۷ میلی��ارد دالری از تبلیغات 
نش��ان می ده��د ک��ه ب��ا ی��ک 
رس��انه طرفیم. به نظر می رسد 
باالخره  آینده فیس بوک  س��ال 
می پذی��رد که رس��انه اس��ت و 
این زاکرب��رگ را مجبور خواهد 
کرد ک��ه تن به قوانین و نظارت 

بیشتری بدهد. 
۱2- اپل رکورد می شکند

در م��اه نوامبر تنها س��اعاتی 
 X پ��س از آغ��از عرض��ه آیفون
موجودی  تم��ام  دالری،  ه��زار 
آن به فروش رفت )و در س��ایت 
eBay ت��ا ۸۰۰۰ دالر فروخته 
ش��د(. انتظ��ار م��ی رود اپل به 
کم��ک آیف��ون X رکود س��ال 
۲۰۱۵ خود را در فروش موبایل 

بشکند. 
۱۳- باال و پایین بیت کوین

بیت کوین، ارز کاما دیجیتال 
س��تاره این روزه��ای بازارهای 
مال��ی آناین، در س��ال ۲۰۱۸ 
س��قوط خواه��د ک��رد. نکت��ه 
اینجاست که بعد از این سقوط 
دوب��اره اوج خواه��د گرفت و تا 
پایان ۲۰۱۸ ه��ر بیت کوین به 

۲۰هزار دالر خواهد رسید. 
۱۴- آمازون عظیم تر 

می شود
فروش��گاه آناین آم��ازون در 
سال ۲۰۱۷ هول فودز مارکت، 
فروش��گاه مع��روف زنجی��ره ای 
را  ارگانی��ک  غذای��ی  م��واد 
تصاحب کرد. آمازون در س��ال 
غیرآناین  فروشگاه های   ۲۰۱۸
بیش��تری را خواهد خرید تا هم 
رقب��ا را کم کند و هم س��رعت 
باالتر  را  ارس��ال محموله هایش 
ببرد. این احتمال وجود دارد که 
دو فروش��گاه زنجیره ای کولز و 

آفیس دیپوت را هم بخرد. 
۱5- وال مارت آنالین تر 

می شود
بزرگ ترین  صاحب  وال مارت، 
زنجیره ای،  فروشگاه های  شبکه 
هایپرمارک��ت  و  س��وپرمارکت 
در دنی��ا، حاال ب��ه دنبال رقابت 
ب��ا آم��ازون در اینترنت اس��ت. 
ح��اال  وال م��ارت  وب س��ایت 
شباهت زیادی به آمازون دارد و 
آنها به دنبال خرید شرکت های 
محب��وب ام��ا کوچ��ک فروش 

آناین هستند. 
۱۶- سال خوب میلیاردرهای 

چینی
برآورده��ا  بعض��ی  براس��اس 
ش��مار  ه��م  ح��اال  همی��ن 
میلیاردره��ای چینی بیش��تر از 
اس��ت،  آمریکایی  میلیاردرهای 
ام��ا می توانیم مطمئن باش��یم 

ک��ه در س��ال ۲۰۱۸ تعداد آنها 
همتای��ان  از  رس��می  به ط��ور 
بیش��تر خواهد  آمریکایی ش��ان 
شد. اقتصاد چین در سال آینده 
اوض��اع خوبی خواهد داش��ت و 
رش��د س��ریعی را تجربه خواهد 
ک��رد. در همین راس��تا اوضاع 
میلیاردره��ای چین��ی ه��م بد 

نخواهد بود. 
۱7- باال و پایین تاکسی های 

آنالین
س��ال آینده سال خوبی برای 
اوب��ر، که پ��در س��رویس های 
موبایلی درخواس��ت تاکسی به 
حس��اب می آید، نخواه��د بود. 
آنها در چند ماه گذش��ته تاش 
کردند اوضاع اوبر را که به خاطر 
عملکرد پرانتق��اد مدیران و جو 
حاکم بر ش��رکت بحرانی شده 
بود به حالت نرمال برگردانند - 
با کنار رفتن تراویس کاالنیک، 
بنیانگذار اوبر و تزریق س��رمایه 
توس��ط  دالری  میلی��ارد   ۱۰
سافت بنک - اما انتظار نمی رود 
ک��ه در س��ال ۲۰۱۸ ورق ب��ه 
س��رعت برگ��ردد. اوب��ر در این 
سال بخش��ی دیگر از بازار خود 
را به شرکت های کوچک مشابه 
واگذار خواه��د کرد. بزرگ ترین 
برنده این ماجرا شرکت تاکسی 
آنای��ن لیفت خواه��د بود که 
س��همش از ب��ازار از ۲۱درصد 
در اوای��ل ۲۰۱۷ ب��ه بی��ش از 
۳۰درصد در سال ۲۰۱۸ خواهد 

رسید. 
۱۸- ورزش های الکترونیک 

سنگین تر می شوند! 
وی���دئ���وی��ی  بازی ه��ای 
مدت هاس��ت از حالت تفریحی 
خارج ش��ده اند و رقابت در آنها 
آنچنان جدی و پرسود شده که 
قرار است در بازی های آسیایی 
تیم های  رقابت  ش��اهد   ۲۰۲۲
ملی در این حوزه باشیم )بازی 
محبوب Fifa یکی از بازی های 
اصلی در ای��ن رقابت ها خواهد 
وجود  بود(. حتی صحبت هایی 
دارد که بازیکنان در بازی های 
ویدئویی را »ورزشکار« قلمداد 
کنن��د. طب��ق برآورده��ا ای��ن 
صنعت در س��ال ۲۰۱۷ بازاری 
۶۶۰ میلیون دالری داشته که 
نسبت به س��ال قبل ۳۴درصد 
رش��د داش��ته اس��ت. در سال 
اسپانس��رها،  لطف  ب��ه   ۲۰۱۸
ف��روش  و  رس��انه ای  حق��وق 
بلی��ت، ای��ن ب��ازار ۴۰درص��د 
رش��د خواهد کرد و ارزش آن 
در سال ۲۰۲۰ به ۱.۵ میلیارد 
اولی��ن  رس��ید.  خواه��د  دالر 
الکترونیک  بازی های  استادیوم 
پاییز امس��ال توس��ط ش��رکت 
 Blizzard تولیدکننده ب��ازی
در آمری��کا افتتاح ش��د و باید 
منتظر باش��یم به طور مداوم به 
تع��داد این ورزش��گاه ها افزوده 

شود. 

۱۸ پیش بینی »فورچون« برای سال آینده میالدی

جهان در سال ۲۰۱۸
نگاه

اقتصادسنجی به روایت محمدهاشم پسران
در آستانه نوبل اقتصاد

محمدهاش��م پس��ران از مع��دود اقتصاددان ه��ای 
سرش��ناس ایرانی در دانشگاه کمبریج است که نامش 
بیش از اس��تادهای بومی آن دانشگاه بر زبان ها می آید. 
او در س��ال ۲۰۱۳ جزو برندگان احتمالی نوبل اقتصاد 
بود و مطالعاتش در زمینه اقتصادسنجی باعث شهرت 

بسیارش شده  است. 
او متولد ۱۰ فروردین ۱۳۲۵ در ش��یراز است. عموماً 
او را ب��ه عنوان یکی از سرش��ناس ترین اقتصاددان های 
ایرانی تبار در جهان می شناسند که در حال حاضر مقیم 
بریتانیاست. مدرک دکترای خود را در رشته اقتصاد از 
دانشگاه کمبریج دریافت کرده درحالی که دیپلمش را از 
مدرسه نمازی شیراز گرفته  است. نامش به عنوان استاد 
اقتصاد در بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان شنیده 
شده  است. سال ۲۰۱۳ بود که مؤسسه تامسون رویترز 
نام او را در فهرست برندگان احتمالی نوبل اقتصاد قرار 
داد. هرچند او دور از وطن تحصیات خود را ادامه داده 
و مدارک دانش��گاهی اش را به دست آورده، اما وضعیت 

اقتصاد ایران را همواره زیر نظر داشته است. 
نش��ریه »آینده نگر« در گزارشی به بررسی اندیشه و 
زندگی محمدهاش��م پسران پرداخته و آورده است: آن 
زمان همه یا می خواس��تند دکتر بش��وند یا مهندس؛ 
محمدهاشم پسران هم در آزمون دانشکده نفت آبادان 
قبول شد و آماده تحصیل در این دانشکده بود. هم زمان 
در بورس��یه بانک مرکزی نیز قبول ش��د و مسیری که 
انتخاب کرد زندگی اش را به کلی تغییر داد. در مصاحبه 
بورس��یه بانک مرکزی به عنوان نفر اول معرفی ش��د و 
برای اینکه به یک حس��ابدار خبره تبدیل بشود سر از 
انگلستان در آورد. خودش در مصاحبه ای با تجارت فردا 
گفته  است: »سرنوشت همین است. بخشی از آنچه برای 
شما اتفاق می افتد، می تواند شانسی باشد. مثًا اگر من 
بورسیه بانک مرکزی را قبول نمی شدم، احتماالً امروز 
مهندس نفت بودم که البته بس��یار هم دوست داشتنی 
است. به هر حال تقدیر این بود.« به این ترتیب پسران 
به منچس��تر رفت و نخس��تین قدم ها را برای آموختن 
اقتصاد برداش��ت و در ش��رایطی ک��ه در ُعرف جامعه، 
هم��ه برای دکتر یا مهندس ش��دن تاش می کردند او 
به مسیری متفاوت رفت. حسابدار نشد؛ درسش آن قدر 
خوب بود ک��ه به او اجازه دادند به تحصیل در رش��ته 

اقتصاد ادامه بدهد. 
همه چیز از پرسشی ساده شروع شد

 »چ��را اقتص��اد کش��ورهای در ح��ال توس��عه و 
کشورهای توس��عه نیافته دچار نوسان ها و تکانه های 
ش��دید اس��ت؟« این بزرگ ترین س��ؤالی بود که در 
ابتدای مسیر آموختن علم اقتصاد، ذهن محمدهاشم 
پسران را به خود مشغول کرده بود. او می دید که یک 
دوره رونق و وفور است، اشتغال ایجاد می شود و رشد 
اقتصادی مثبت می شود اما پس از چند سال ناگهان 
فروکش می کند و وضعیت رکود حاکم می شود؛ فشار 
زیادی به مردم وارد می شود و بیکاری گسترش پیدا 
می کند. از همان دوره لیس��انس و در ۲۰س��الگی به 
دنبال مدل های مختلف اقتصادی بود تا بتواند جواب 
س��ؤاالت خود را پیدا کند. این طور شد که پسران به 

اقتصادسنجی روی آورد. 
اقتصادسنجی ترکیبی از علوم مختلف است؛ از آمار 
گرفته تا روش ه��ای اقتصادی، از علم اقتصاد گرفته تا 
کامپیوت��ر و کاربرد آن، همه اینها جزو مواردی اس��ت 
که فرد برای اقتصادس��نجی باید با آنها آشنایی داشته  
باشد. پسران هم این مسیر را انتخاب کرد و وارد شاخه 
اقتصادس��نجی شد. او مدل های مختلف اقتصادسنجی 
را معرفی کرد و به همین خاطر در این زمینه بیش��تر 
شناخته شده  است. در حال حاضر بسیاری از بانک های 
مرک��زی در دنی��ا از اقتصادس��نجی به عنوان روش��ی 
برای پیش بینی اس��تفاده می کنند. او در مصاحبه اش 
می گوید: »ای��ن مدل به طور مش��روط می تواند خوب 
پیش بینی کند. مثًا اگر من بدانم در کش��ور چین چه 
اتفاقی می افتد و در منطقه آسیا به طور عمومی از نظر 
اقتصادی چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، آن وقت 
می توانم اقتصاد اروپا را نسبتاً به خوبی پیش بینی کنم. 
ولی اگر ندانم در چی��ن چه اتفاقی می افتد، نمی توانم 
پیش بینی درس��تی از مناطق دیگر داشته  باشم. چون 
اقتصاده��ای دنیا به هم مرتبط اس��ت.« البته او تأکید 
دارد ک��ه کل اقتصاد دنی��ا را نمی توان پیش بینی کرد 
بلک��ه تنها می توان ب��رای پیش بینی های خوب، تاش 
ک��رد چراکه همیش��ه اتفاقات غیرقاب��ل پیش بینی در 
دنیا رخ می دهد. این مطالعات زمینه را برای ش��ناخت 

بیشتر پسران فراهم کرد. 
او اقتصاد ایران را البه الی مطالعات اقتصادس��نجی 
خود زیر نظر داش��ت؛ هربار اتفاقی در ایران می افتد 
نس��بت به آن اظهارنظر می کند. به نظام اقتصاد آزاد 
اعتق��اد دارد هرچند دخالت های مح��دود دولت در 
زم��ان بحران را نی��ز جایز می داند. ب��رای مثال او از 
مدافعان حذف یارانه هاست و اعتقاد دارد این کار باید 
در یک مرحله انجام می شد. یا احیای صندوق ذخیره 
ارزی برای کنترل نوسانات ارزی که او همواره بر آن 
تأکید داشته و آن را دخالت درست دولت در اقتصاد 
می داند. پسران معتقد است دخالت دولت در اقتصاد 
تنها در هنگام بحران جایز است و در این زمان دولت 
باید به حفظ برخی صنایع و بنگاه ها که در اثر بحران 
به ورطه نابودی کش��انده می ش��وند کمک کند. این 
نظریه ها به انضمام نظریه هایی که پس��ران در ارتباط 
با اقتصادس��نجی ارائه کرده نه تنها برای اقتصاد ایران 

بلکه برای اقتصاد جهان قابل توجه بوده  است. 

دریچه

مهم ترین اتفاقات سال 2۰۱7 به روایت بانک جهانی
خوب، بد، زشت

س��ال ۲۰۱۷ به پایان نزدیک می شود. هرچند جهان در 
این سال شاهد بهبود نسبی اقتصاد بوده، اما گاهی اتفاقات 
ناراحت کننده ای رخ داده و برخی روندهای نگران کننده نیز 
تداوم یافته اند. بر اساس گزارش بانک جهانی، آنچه در سال 
۲۰۱۷ و س��ال های قبل از آن در جهان گذش��ته است را 

می توان در چند تیتر خاصه کرد. 
۱-میلیون ها نفر در جهان دچار قحطی اند: در سال 
۲۰۱۷ حدود ۸۳ میلیون نفر در ۴۵ کشور جهان نیازمند 
کمک ه��ای غذایی فوری بوده اند ک��ه این رقم در قیاس با 
س��ال ۲۰۱۵ بی��ش از ۷۰ درصد افزایش نش��ان می دهد. 
ترکیب ناخوشایندی از تنش و درگیری، آوارگی در مقیاس 
وس��یع، تغییرات آب و هوایی نامطل��وب و تخریب منابع 
طبیعی باعث شده است عدم امنیت غذایی برای میلیون ها 
نفر از مردم جهان تش��دید ش��ود. این در حالی اس��ت که 
پیش بینی می شود تقاضای جهانی برای غذا طی ۱۵ سال 

آینده حداقل ۲۰درصد افزایش یابد. 
2-انتش�ار دی اکس�یدکربن به باالترین میزان در 
تاریخ رس�ید: غلظت گاز گلخانه ای دی اکس��یدکربن در 
هوای کره زمین به باالترین میزان آن در ۸۰۰ هزار س��ال 
اخیر رس��یده است. حجم انتش��ار گاز دی اکسیدکربن در 
هوای کره زمین بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ افزایش ۶۰ 
درصدی داشته اس��ت. اگرچه این روند صعودی نامطلوب 
طی س��ال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ تقریباً متوقف شده بود اما 
در سال جاری باز هم کره خاکی شاهد افزایش انتشار گاز 

دی اکسیدکربن بوده است. 
۳-بالی�ای طبیعی در ص�در اخبار رس�انه ها قرار 
گرفتند: گردبادهای متعدد، باران های موس��می سیل آسا 
و سیل های کم س��ابقه، خس��ارات جانی و مالی سنگینی 
بر س��اکنان آمریکا، کش��ورهای حوزه دری��ای کارائیب و 
کشورهای جنوب آسیا تحمیل کردند. تعداد بایای طبیعی 
که حداقل ۱۰ نفر کش��ته بر جای گذاش��ته و به بیش از 
۱۰۰۰ نفر خسارت و آسیب وارد کرده باشند، امروز چهار 

برابر بیشتر از تعداد آنها در دهه  ۶۰ میادی است. 
۴-س�رمایه انس�انی دو س�وم از ثروت جهانی را 
تشکیل می دهد: سرمایه انسانی که مهارت ها، تجربیات 
و کوشش های مردم را دربر می گیرد، بزرگ ترین ثروت در 
جهان امروز به شمار می رود، به طوری که ۶۵درصد از ثروت 
جهانی از سرمایه انسانی تشکیل شده است. البته این سهم 
در کشورهای کم درآمد تنها ۴۱درصد است و هرچه اقتصاد 
یک کشور بیشتر پیشرفت می کند، سرمایه انسانی اهمیت 

خود را بیشتر نشان می دهد. 
5- آموزش و یادگیری دچار بحران ش�ده اس�ت: 
بر اس��اس آخرین گزارش توسعه جهانی، کمیت و کیفیت 
آموزش در داخل کشورها و نیز از کشوری به کشور دیگر، 
دچار تفاوت های آش��کار اس��ت. در کشورهای بسیار فقیر 
جه��ان، کمتر از ۲۰درصد دانش آموزان مدارس ابتدایی در 
دروس ریاضی و روخوانی توانایی کافی دارند. ده ها میلیون 
کودک در اقصی نقاط جهان بدون اینکه حتی ابتدایی ترین 
مهارت ه��ای زندگ��ی را بیاموزن��د، دوران کودکی خود را 
سپری می کنند. تحقیقات بانک جهانی نشان می دهد که 
آموزش می تواند در بهبود وضعیت اقتصادی یک نس��ل در 
قیاس با نسل قبل کامًا تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال تنها 
۱۲درصد از افرادی که در دهه ۸۰ میادی در کش��ورهای 
کم درآمد و بسیار فقیر جنوب صحرای آفریقا  زاده شده اند، 
تحصیاتی باالتر از والدین خود دارند؛ درحالی که این رقم 

در برخی کشورهای شرق آسیا بیش از ۸۰ درصد است. 
۶-میلیون ها کودک از اختالل رشد رنج می برند: تا 
قبل از سن ۶ سالگی، مغز انسان سریع تر از هر دوره دیگری 
رشد می کند. تغذیه ضعیف می تواند در آینده اثری عمیق و 
همیشگی بر یادگیری، سامت و رفاه کودکان امروز داشته 
باش��د. تعداد کودکان مبتا به اختال رشد از سال ۱۹۹۰ 
تاکن��ون کاهش یافته، اما در کش��ورهای جنوب صحرای 
آفریقا اوضاع متفاوت بوده است، به طوری که تعداد کودکان 
مبتا به اختال رشد در این منطقه از ۴۵ میلیون نفر در 
سال ۱۹۹۰ به ۵۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۳ رسیده است. 
7-بخش قابل توجهی از جمعی�ت جهان، جوانان 
بیکار هستند: اش��تغال مهم ترین راه خروج از فقر است 
ام��ا در حال حاضر ۶۰ درصد از جوانان ۱۵ الی ۲۴ س��اله 
در جهان بیکار هس��تند. جمعیت جوانان ۱۵ الی ۲۴ ساله 
در جهان حدود ۱.۲ میلیارد نفر برآورد می شود که بیش از 
۵۲۵ میلیون نفر از آنها در جنوب آسیا و کشورهای جنوب 
صحرای آفریقا زندگی می کنند. همچنین افزایش دسترسی 
به اینترنت باعث ش��ده است که بسیاری از مردم جهان به 
دنبال کسب درآمدی باالتر از گذشته باشند. در پایان سال 
۲۰۱۵ تنه��ا در آفریقای ۱.۲ میلی��ارد نفری بیش از ۲۲۶ 
میلیون دستگاه تلفن هوشمند به اینترنت متصل بوده اند. 

۸-راه ان�دازی کس�ب وکارهای جدی�د آس�ان تر از 
گذشته شده است: طی ۱۵ سال اخیر زمان موردنیاز برای 
راه اندازی یک کس��ب وکار جدید به نصف کاهش پیدا کرده 
است. بر اساس آخرین گزارش سوی بانک جهانی از سهولت 
کسب وکار، طی ۱۵ سال اخیر حدود ۳۲۰۰ مورد اصاحات 
در محیط کس��ب وکار ۱۸۶ کش��ور در نقاط مختلف جهان 
صورت گرفته است. امروز راه اندازی یک کسب وکار کوچک یا 
متوسط به طور میانگین تنها ۲۰ روز زمان می برد، درحالی که 

این رقم در سال ۲۰۰۳ به طور میانگین ۵۲ روز بوده است. 
9- مناب�ع انرژی تجدیدپذی�ر، صنعت برق جهان 
را تحت تأثیر قرار داده اس�ت: در ح��ال حاضر حدود 
یک پنج��م از ان��رژی م��ورد نیاز جه��ان از طری��ق منابع 
تجدیدپذیر تأمین می ش��ود. در س��ال گذشته نیز بیش از 
نیم��ی از ظرفیت های جدید نیروگاهی در سراس��ر جهان 
به نیروگاه های مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر اختصاص 

داشته است. 
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فرصت ام�روز: دو فرون��د هواپیمای 
ATR روز گذش��ته در فرودگاه مهرآباد 
تهران به زمین نشس��ت ت��ا بدین ترتیب 
تعداد هواپیماهای تحویل ش��ده از سوی 
این ش��رکت به ایران ایر پس از برجام به 

هشت فروند برسد. 
ای��ن هواپیماه��ا در قال��ب ق��راردادی 
 ب��ه ای��ران آمدند که در جری��ان آن باید
 ۲۰ هواپیم��ای ATR ت��ا پایان س��ال 
۲۰۱۸ می��ادی به تهران تحویل ش��ود. 
ATR  پی��ش از ای��ن در دو مرحله ابتدا 
چهار و سپس دو فروند هواپیمای جدید 
به ایران ایر تحویل داده بود. با احتس��اب 
هواپیماهایی که دیروز وارد ایران ش��دند 
تعداد هواپیماهای برجامی اضافه شده به 

ناوگان کشور به ۱۱ فروند رسید. 
ایران ایر در قالب س��ه توافق جداگانه، 
۱۰۰ فروند ایرب��اس، ۸۰ فروند بویینگ 
و ۲۰ فرون��د ATR خری��داری خواه��د 
کرد. رئیس س��ازمان هواپیمایی پیش از 
این اعام کرده بود احتماال تا پایان سال 
۱۳۹۶ بی��ن ۸ تا ۹ هواپیمای جدید وارد 

ناوگان ایران خواهند شد. 
پس از ورود س��ه فرون��د ایرباس، ورود 
هواپیماهای جدید این شرکت با وقفه ای 
چن��د ماه��ه مواجه ش��ده ک��ه پیگیری 
مسائل مربوط به فاینانس این هواپیماها 
اصلی تری��ن عل��ت آن اس��ت. در همین 
زمینه، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در 
ام��ور بین الملل اعام کرد که با بررس��ی 
شرایط پنج شرکت فاینانس کننده که در 
قراردادهای هواپیماهای ایران مش��خص 
ش��ده بودند، در حال حاضر دو ش��رکت 
اروپایی و چینی باقی مانده اند که قرارداد 

آنها در مرحله نهایی شدن است. 
اصغر فخریه کاشان در حاشیه ورود دو 

هواپیمای جدی��د ATR به ایران گفت: 
در قراردادهایی که ایران ایر با سه شرکت 
  ATR هواپیماس��از ایرب��اس، بویینگ و
بسته است، این شرکت ها متعهد شده اند 
که بخش��ی از هواپیماهای این قراردادها 
را تامی��ن فاینان��س کنند ک��ه البته رقم 
آنها و شرایط شان نسبت به فاینانس های 

معمول قدری متفاوت است. 
به گفته وی، آنچه از سوی شرکت های 
هواپیماس��از ب��ه عن��وان فاینانس مطرح 
می شود، به بک اس��تاپ فاینانس معروف 
اس��ت. این به معنای این است که وقتی 
خریدار نتواند فاینانس را از محل دیگری 
تامی��ن کند، این ش��رکت ها خود فرآیند 
تامی��ن مال��ی را اجرای��ی می کنن��د که 
برای شان سود بیشتری دارد و مدت زمان 

آن نیز کوتاه تر است. 
گ��زارش »فرص��ت امروز« از نشس��ت 
خبری روز گذش��ته به مناسبت ورود دو 
هواپیمای ATR  را در ادامه می خوانید. 

روش های تامین مالی برای خرید 
هواپیما

اصغ��ر فخریه کاش��ان، قائم مق��ام وزیر 
راه و شهرس��ازی در ام��ور بین الملل در 
نشس��ت خبری همزمان با ورود هفتمین 
و هش��تمین هواپیمای ATR به کش��ور 
در خص��وص مناب��ع تامین مال��ی خرید 
هواپیماهای برجام��ی گفت: تامین مالی 
این قراردادها از س��ه منبع انجام می شود 
که وام اخذش��ده از صندوق توسعه ملی، 
خود فروش��ندگان متعهد و شرکت های 

لیزینگ از جمله آن به شمار می روند. 
اقس��اط  پرداخ��ت  مدت زم��ان  او 
هواپیماه��ای خریداری ش��ده را هر س��ه 
م��اه یكبار اعام ک��رد و گفت: طبق این 
قراردادها هواپیماها خود وسیله وام های 

اخذشده بوده و دولت تضمینی برای آن 
نمی دهد چراکه تمامی اقس��اط به اتكای 
درآمد هواپیمایی جمهوری اسامی ایران 

از خود هواپیماها پرداخت خواهد شد. 
مال��ی تامی��ن  ادام��ه  در   کاش��ان 
  ۱۲ فروند هواپیمای ATR  باقی مانده از

 ۲۰ هواپیم��ای موج��ود در ق��رارداد را 
برعهده فروش��نده اعام ک��رد و گفت: با 
ای��ن وجود هم اکنون در ح��ال مذاکره با 
س��ایر ش��رکت های لیزینگ هس��تیم تا 
بتوانیم هزینه بخش��ی از این ۱۲هواپیما 

را از این طریق تامین مالی کنیم. 
وی از تحوی��ل س��ه فرون��د هواپیمای 
ایرباس در سال ۲۰۱۸ به کشور خبر داد 
و گفت: فاینانس این س��ه فروند هواپیما 
تقریب��ا نهایی ش��ده و تنه��ا تنظیم متن 

نهایی قرارداد باقی مانده است. 

۸ تا ۱۰ فروند هواپیمای جدید به 
ناوگان هما افزوده می شود

همچنی��ن فرزانه ش��رفبافی، مدیرعامل 
شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران 
در این نشس��ت خبری در خصوص کمک 
س��ایر بخش های وزارت راه و شهرس��ازی 
برای تامین هزینه های جاری این ش��رکت 
بیان ک��رد: هما در یک ماه گذش��ته برای 
تامین حق��وق بازنشس��تگان مجب��ور به 
دریافت ۲۰میلیارد تومان از سازمان بنادر 
و دریانوردی ش��د. هرچند که با ش��رایط 
موجود در تاش هس��تیم منابع مالی خود 
را تقویت کنیم، باید با اس��تفاده صحیح و 
قیمت گذاری بلیت های پروازی به افزایش 
درآمد خود و انج��ام تعهدات مان که قطعا 
حقوق برحق بازنشستگان هما خواهد بود 

ایفای نقش کنیم. 
ش��رفبافی همچنی��ن از تحویل تعداد 

هواپیماه��ای ATR  بیش��تر در س��ال 
۲۰۱۸ خب��ر داد و گف��ت: تحویل تعداد 
دیگری از هواپیماهای بویینگ و ایرباس 
را نیز در دستور کار خود داریم ولی طبق 
برنامه موجود تا پایان سال ۹۶ هواپیمای 
جدیدی را وارد کش��ور نخواهیم کرد، اما 
در س��ال ۹۷ ش��اهد ورود ۸ تا ۱۰ فروند 
هواپیمای دیگ��ر به آش��یانه هواپیمایی 

جمهوری اسامی ایران خواهیم بود. 

تاکید بر تاسیس و توسعه ایرالین ها
و  راه  وزی��ر  مع��اون  عاب��دزاده،  عل��ی 
شهرس��ازی و رئیس س��ازمان هواپیمایی 
کشور نیز در این نشست خبری درخصوص 
بازس��ازی صنعت حمل ونقل هوایی کشور 
گفت: یك��ی از راهكارهای بازس��ازی این 
صنعت تاس��یس و توسعه ایرالین ها است. 
ش��رکت های هواپیمایی موجود در کشور 
در حال حاض��ر دارای مدل ه��ای اجرایی 
قدیمی هستند که ساختار آنها باید تغییر 
یاب��د.  معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: 
ش��رکت های هواپیمایی که فعالیت زیادی 
در این عرصه ندارند و در سال های گذشته 
مجوز کار خود را دریافت کرده اند در زمان 
ارتقای ب��ازار رقابتی و توس��عه صنعت در 
کش��ور خود مجبور به کناره گیری شده و 
جای خود را به ایرالین های قوی تر خواهند 

داد. 
عابدزاده درباره مسئله ادغام ایرالین ها 
در کش��ور نیز گف��ت: قطعا این مس��ئله 
نس��بت به ایجاد فضای رقابتی در کشور 
اهمیت کمتری دارد. ما اگر بخواهیم بازار 
را در ایران رقابتی کنیم خود ش��رکت ها 
ب��ه دنبال ادغ��ام خواهند رف��ت، چراکه 
ش��رکت های کوچک در حوزه رقابت های 
سنگین قادر به تحمل بازار نخواهند بود. 

مرکز آمار ایران گزارش متوس��ط قیمت 
مناط��ق ش��هری کل کش��ور ب��رای اقام 
خوراکی منتخب در آذرماه امسال را اعام 
کرد.  به گزارش »فرص��ت امروز« از مرکز 
آمار ایران، گزارش متوس��ط قیمت مناطق 
ش��هری کل کش��ور برای اق��ام خوراکی 
منتخ��ب در آذرماه ۱۳۹۶ نش��ان می دهد 
متوس��ط قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی 
)هاشمی( درجه یک در آذرماه سال جاری 

برابر با ۱۳٤٤۲۶ ریال بوده است. 
گروه نان و غالت

متوس��ط قیمت ی��ک کیلوگ��رم برنج 
ایرانی )هاش��می( درجه ی��ک در آذرماه 
س��ال ج��اری براب��ر ب��ا۱۳٤٤۲۶ ریال 
بوده اس��ت که ب��ا توجه به ای��ن اطاع 
تغیی��ر  ری��ال(   ۱۳۳٥۲۳( آبان م��اه  در 
محسوسی نداشته است. همچنین درماه 
مذک��ور متوس��ط قیمت ی��ک کیلوگرم 
برن��ج خارجی ٥۸۸۶۰ ریال بوده اس��ت 
 ک��ه نس��بت ب��ه م��اه قب��ل )٥۷٤۶۱(،

 ۲,٤۳ درصد افزایش یافته است. 
گروه گوشت قرمز و سفید و 

فرآورده های آنها
متوس��ط قیمت یک کیلوگرم گوش��ت 

گوس��فند در این ماه ب��ه ٤۰۷٥٤۸ ریال 
رس��یده اس��ت که نس��بت به م��اه قبل 
محسوس��ی  تغیی��ر  )٤۰۷۰۷۶ری��ال(، 
نداش��ته اس��ت. میزان این افزایش برای 
یک کیلوگرم گوش��ت گاو یا گوساله )آذر 
۳۸٥۶٥۳ ریال و آب��ان ۳۸۳۷۷۰ ریال( 
براب��ر ۰,٤۹ درص��د بوده اس��ت. در این 
گروه متوس��ط قیمت یک کیلوگرم مرغ 
ماشینی با افزایش ٥.۸۱ درصدی مواجه 
بوده اس��ت )آذرماه ۷۳۷۳۳ ریال و آبان 

۶۹۶۸٤ ریال(
گروه شیر، پنیر و تخم مرغ

متوسط قیمت یک لیتر شیر پاستوریزه 
۲۷٥٤۳ ری��ال، ی��ک کیلوگرم ماس��ت 
پاستوریزه ۳۸۰٤۹ ریال است که نسبت 
به ماه قبل به ترتیب ۰,۶٥ و ۱.۰٤ درصد 
افزای��ش قیم��ت داش��ته اند. در این ماه 
قیمت یک بسته ٥۰۰ گرمی پنیر ایرانی 
پاستوریزه ٥۸٤۳۰ ریال است که نسبت 
به م��اه قبل تغییر محسوس��ی نداش��ته  
اس��ت. همچنی��ن متوس��ط قیمت یک 
کیلوگ��رم تخم مرغ ماش��ینی در آذرماه 
برابر با ۷۱۹۰۷ ریال اس��ت که نسبت به 
ماه قبل )۶۶۳۷۶ ریال( با افزایش ۸.۳۳ 

درصدی مواجه بوده است. 
گروه روغن ها و چربی ها

بس��ته  ی��ک  قیم��ت   متوس��ط 
۱۰۰ گرمی کره پاستوریزه )کره حیوانی( 
۳۲۹۲۳ری��ال اس��ت که نس��بت به آبان 
ماه ۱,۹۹ درصد افزایش داش��ته اس��ت. 
 در این گروه متوس��ط قیمت یک بس��ته 
۹۰۰ گرم��ی روغن مای��ع ٥۳۸٥۳ ریال 
می باش��د که تغییر محسوسی نسبت به 

ماه قبل نداشته است. 
گروه میوه و خشکبار

متوس��ط قیمت یک کیلوگ��رم موز در 
آذرماه ٤۹٥٥٥ ریال بوده اس��ت که نسبت 
 به م��اه قب��ل )٤۶٤۰۳ ریال( ب��ا افزایش 
۶,۷۹ درصدی مواجه بوده اس��ت. متوسط 
قیمت یک کیلوگرم سیب درختی زرد در 
آذرماه ۳۷۶۸۳ ریال بوده که نسبت به ماه 
قبل )۳٥۶۸۲ ریال( افزایش ٥.۶۱ درصدی 
را نش��ان می دهد. متوس��ط قیمت پرتقال 
محص��ول داخل در آذرم��اه ۳٥۹۷٥ ریال 
است که نسبت به ماه قبل )۳۹۲٥۷ ریال( 
با کاهش ۸.۳۶ درصدی مواجه بوده است. 

گروه سبزیجات
متوس��ط قیمت یک کیلوگرم خیار در 

آذرم��اه ۳۰۷٤۹ ری��ال و ی��ک کیلوگرم 
گوج��ه فرنگ��ی ۳٤۹٥۲ ریال ب��وده که 
نس��بت به ماه قبل به ترتی��ب ۱٤,۶۲ و 
۳۲.۶۸ درصد افزایش داشته اند. همچنین 
قیمت یک کیلوگرم سیب زمینی ۱۷۳۱۷ 
ریال و یک کیلوگ��رم پیاز ۲۳۰۳۰ ریال 
ب��وده که نس��بت به ماه قبل ب��ه ترتیب 
۱.۰۱ درص��د و ۸.۰۶ درص��د افزای��ش 

داشته اند. 
گروه قند، شکر، شیرینی ها و چای 

متوس��ط قیمت ی��ک کیلوگرم قند در 
آذرماه ٤۰۳۷۳ ریال اس��ت که نس��بت 
ب��ه م��اه قب��ل )٤۰٤۷۶ ری��ال( تغیی��ر 
محسوسی نداش��ته است. متوسط قیمت 
یک بس��ته ٥۰۰ گرمی چای خارجی در 
آذرماه ۲۰۷۶٤٤ ریال اس��ت که نس��بت 
 ب��ه ماه قب��ل )۲۰۶٤۲۸ ری��ال( افزایش

 ۰,٥۹ درصدی داشته است. 
گروه محصوالت خوراکی طبقه بندی 

نشده درجای دیگر
متوسط قیمت یک کیلوگرم رب گوجه 
فرنگ��ی درم��اه آذر ٥٤٥۲۸ ریال اس��ت 
 که نس��بت به ماه قب��ل )٥۳۳۷۸ ریال(

 ۲,۱٥ درصد افزایش داشته است. 

مرکز آمار ایران گزارش داد

رشد قیمت کاالهای اساسی در سبد مصرف خانوار

ورود ۲ فاینانسور به قرارداد هواپیمایی ایران

دهمین و یازدهمین هواپیمای برجام به مهرآباد رسید
انرژی

مخالفت 6۸ درصدی نمایندگان مجلس
آیا گرانی بنزین از الیحه بودجه 

حذف می شود؟ 
اخیراً برخی رس��انه ها اقدام به انتش��ار یک نظرسنجی 
 درب��اره نظ��ر ۱۰۰ نماین��ده مجل��س پیرام��ون بنزی��ن

 ۱٥۰۰ تومانی کرده اند که نتایج این نظرس��نجی نش��ان 
می دهد ۶۸درصد از نمایندگان به طور قطعی با پیش��نهاد 
دول��ت برای افزای��ش قیمت  حامل های ان��رژی در الیحه 

بودجه سال ۹۷ مخالفت کرده اند. 
به گزارش ایلنا، مخالفت قاطع اکثر نمایندگان مجلس 
ب��ا افزایش نرخ بنزین در الیحه بودجه س��ال ۹۷در حالی 
است که صرفاً در صورت پابرجا ماندن مواضع آنها می توان 
انتظار داشت تبصره مربوط به گرانی بنزین از الیحه بودجه 
س��ال آتی حذف شود اما چرخش نظر نمایندگان مجلس 
و س��ایر مسائلی که در مواضع آنها تأثیرگذار است ممكن 
است سبب ش��ود تبصره مربوطه مصوب شود. در چنین 
ش��رایطی معضل بودجه ای گرانی بنزین درحالی به یكی 
از چالش های بودجه ای دولت مبدل ش��ده که بررس��ی ها 
حاک��ی از آن اس��ت که دول��ت می تواند ب��ا بهره گیری از 
یكسری اقدامات جایگزین مانع از فشار تورمی حامل های 
انرژی ش��ود. ذکر این نكته ضروری می نماید که اساس��اً 
ملغمه ای از معضات عدیده شامل سوءمدیریت، تصمیمات 
غیرکار شناسی و همچنین ضعف نهادهای باالدستی در امر 
نظارت س��بب ایجاد س��ازوکاری رانتی و شیوع قاچاق در 

فرآورده های نفتی شده است. 
به عنوان مثال مكانیزم خرید فرآورده های نفتی در بورس 
انرژی با قیمت پایه و س��پس عرضه و فروش فرآورده های 
خریداری ش��ده نظیر حال ٤۰۲ و میعانات گازی و... در 
ب��ازار داخلی و جایگزی��ن کردن مواد نفتی سوبس��یددار 
نظیر گازوئیل، نفت س��فید و... به جای فرآورده های نفتی 
خریداری ش��ده از بورس یكی از شاخص ترین رویه هایی 
است که سبب گس��ترش قاچاق فرآورده های نفتی شده 
اس��ت. برای روشن شدن این موضوع به عنوان مثال گفته 
می ش��ود در بس��یاری از موارد حال های عرضه شده در 
بورس با ۷ الی ۱۰درصد رقابت خریداری ش��ده و سپس 
همین جنس در بازارهای داخلی با کاهش ۳۰درصد قیمت 
خریداری ش��ده از بورس انرژی بدون ارائه فاکتور منش��ا 
فروش رفته اس��ت و به جای آن از مواد سوبسیددار عمدتا 
نفت س��فید یا گازوئیل به علت ش��باهت آنالیزی با نمونه 
خریداری ش��ده از بازار داخلی خریداری و تأمین می شود 
و سپس از گمرک و مبادی قانونی با قیمت بسیار کمتر از 

خرید و هزینه های تولید صادر می شود. 
ع��اوه ب��ر این ارائ��ه یكس��ری مجوزهای نادرس��ت و 
غیرکار شناسی به برخی واحدهای تولیدی نیز سبب شده 
است قاچاق فرآورده های نفتی روند روزافزونی داشته باشد. 
به عنوان مثال ارائه مجوز غیرکار شناس��ی خرید میعانات 
گازی به برخی واحدهای تولیدی درحالی از سه سال پیش 
صورت گرفته اس��ت که بررس��ی ها حاکی از آن است که 
اساساً کاالی مذکور در بورس عرضه نشده و روند واگذاری 
آن در قالب معادالت رانتی به شرکت های فاقد امكانات و 
تجهیزات تصفیه و بازیافت صورت گرفته است. اما در کنار 
دو عامل ذکر ش��ده برخی بر این باورند که طی یک دهه 
اخیر حذف مولفه ش��رط خوشنامی برای احراز صاحیت 
واحدهای تولید در امر صادرت نیز س��بب ش��ده است که 
امكان تمایز واحدهای تولیدی س��الم و ناسالم از بین برود 
و از ای��ن رهگذر گس��ترش قاچاق مواد نفت��ی به صورت 

شبكه های توزیع داخلی و صادراتی صورت گرفته است. 
بس��یاری بر ای��ن باورند که س��ازوکار معی��وب مذکور 
ناش��ی از اتخاذ تصمیمات صورت گرفته در س��ازمان ها و 
نهادهای وابس��ته و نظارتی در حوزه صادرات و واردات در 
تولید فرآورده های نفتی، س��وخت و مكمل های آن و ارائه 
اطاعات غلط و ناصحیح به دوایر از س��وی برخی افراد به 
ظاهر کار شناس شده است. بنابراین برای ممانعت از ایجاد 
رانت و نیز گسترش قاچاق فرآورده های نفتی انتظار می رود 
یكسری تصمیمات عاجل و اقدامات عملیاتی راهگشا اتخاذ 
شود. برای تحقق این هدف در وهله اول الزم است نظارت 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تشدید شود و از این منظر 
انتظار می رود که این ستاد نظارت دقیقی بر روند فعالیت 
شرکت هایی که در امر خام فروشی حال ٤۰۲ و میعانات 
گازی تخلف کرده اند انجام دهد و همچنین کنترل دقیقی 
بر عملیات خرید و فروش و حمل مواد خریداری ش��ده از 

بورس انرژی داشته باشد. 
درهمین حال بدون شک چنانچه سازمان ملی استاندارد 
در پیگی��ری پرونده ه��ا و اع��ام نظر درخص��وص نتایج 
آزمایش های محموله شرکت های متخلف اقدام درخوری 
انج��ام دهد، می توان امی��دوار بود از ای��ن رهگذر اقدامی 
درخور برای کاهش تخلفات مربوطه صورت گرفته است. 

از دیگر س��و دفتر ارزیابی کیفیت کااله��ای وارداتی و 
صادراتی س��ازمان مذکور نیز می بایست در این زمینه به 
مس��ئولیت های خود با دقت بیشتری عمل کند و با ارائه 
گ��زارش پرونده های ش��رکت های متخلف ب��ا هر میزان 
درصد تخل��ف ازکاالهای سوبس��یددار به س��تاد مبارزه 
با قاچاق و س��ایر نهاد ها، مس��یر رانت و تخلف در عرضه 
فرآورده های نفتی را مسدود کند. همچنین سازمان های 
گمرگ ونیز بورس انرژی دو نهادی هستند که با یكسری 
شفاف س��ازی ها در ارائه گزارش های تخصصی می توانند 
نقش آفرینی درخوری برای مدیریت بهینه عرضه سوخت 
را داشته باشند، با این نگاه چنانچه سازمان گمرک میزان 
کاالهای صادرشده نفتی اعم از مكمل های سوخت و... را 
اعام و همچنین درمقابل س��ازمان بورس انرژی نسبت 
به افش��ای اس��امی ش��رکت های خریدار ح��ال ٤۰۲ و 
میعانات گازی ازسال ۹٥ تاکنون اقدام کند، قطعاً شرایط 
مس��اعدتری برای مب��ارزه با تخلفات مرب��وط به قاچاق 

سوخت فراهم خواهد شد. 

یادداشت

چرا بنگاه های صنعتی نوآور در 
ایران پا نمی گیرند؟ 

۱-حاکمیت چند دهه الگوی »خودکفایی« و »جایگزین 
واردات« و نی��ز اتكا به صنایع مبتنی بر منابع خام طبیعی 
در عمل رش��د و توسعه صنعتی کش��ور را بسیار ناسازوار 
کرده اس��ت. رش��د بخش ه��ای مختلف صنعت��ی اعم از 
صنایع مصرفی کم دوام و بادوام، بخش ساختمان، خودرو، 
فلزات اساس��ی و پتروش��یمی که ۶٥درصد ارزش افزوده 
صنعت را ب��ه خود اختصاص می دهن��د در قالب تقاضای 
داخل��ی، انرژی و نهاده ه��ای ارزان و حمایت های تعرفه ای 
و س��اختار شبه انحصاری ش��كل گرفته اند که در تضاد با 
تولی��د کاالهای رقابتی و با رویكرد صادراتی اس��ت. تغییر 
نگ��رش به تولید کاالی رقابتی و متكی به دانش و فناوری 
و در نتیجه بزرگ شدن اندازه بنگاه های صنعتی و افزایش 
رقابت پذیری آنها و انباش��ت سرمایه عمدتا از منابع درونی 
این بنگاه ها، ارتقای سرمایه انسانی و سیاست های مناسب 
تجاری را می طلبد که متاس��فانه نشان چندانی از آنها در 
سیاس��تگذاری های اقتصادی و صنعتی کش��ور مش��اهده 
نمی ش��ود. بالعكس هر روز سهم صنایع منبع محور افزوده 
می ش��ود، چنانكه س��هم این صنایع در خلق ارزش افزوده 
بخش صنع��ت از ٥۲درصد در س��ال ۱۳۸۳ به ۶۰درصد 
در س��ال ۹۳ افزایش یافته است )افسانه شفیعی، موسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی(. همین گزارش تحقیقی 
ارزشمند نشان می دهد صنایع شیمیایی و فلزات اساسی بر 
حس��ب مولفه های ارزش افزوده، صادرات و سرمایه گذاری 
به ترتیب س��هم باالی ۷۹ و ٥٥درصدی در بخش صنعت 
داش��ته اند. این در حالی اس��ت که طبق س��ند چشم انداز 
۱٤۰٤ می بایست کشورمان در جهت جایگاه اول اقتصادی، 

علمی و فناوری در سطح منطقه حرکت می کرد. 
۲-تحقق هدف مهم فوق یک تحول اساسی و ساختاری 
در اقتصاد و صنعت کشور را ضروری می سازد؛ ضرورتی که 
»شومپیتر« اقتصاددان برجس��ته از آن با عنوان »تخریب 
خاق« نام می برد. این اقتصاددان اتریش��ی در کتاب خود 
»کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی« می نویسد: »ایجاد 
بازارهای جدید داخلی یا خارجی و توسعه سازمانی از یک 
مغازه کوچک به ش��رکتی مثل یو اس. استیل فرآیندهای 
مشابهی از جهش صنعتی را به نمایش می گذارند که به طور 
پیوسته ساختارهای کهنه را نابود کرده و ساختار جدیدی 
را به وجود م��ی آورد.« صنعت حمل و نقل، مثال زنده  ای از 
عملكرد »تخریب خاق« است. با ظهور قدرت بخار در قرن 
نوزدهم، ریل های راه آهن در تمام آمریكا گسترش یافتند. 
کشیده ش��دن خط آهن در جای جای کش��ور باعث توسعه 
بازارها شد، از هزینه های حمل و نقل کاست، صنایع جدیدی 
را به وجود آورد و میلیون ها ش��غل مولد جدید ایجاد کرد. 
»کارآفرین��ی« و »رقاب��ت« را می   توان به عنوان س��وخت 
»تخریب خاق« به شمار آورد. )مایكل کاکس، ریچارد آلم(

 رش��د اقتص��ادی و صنعتی صرفا فرآیندی از ماش��ین 
بهتر و بیش��تر و افراد آموزش دیده بهتر و بیش��تر نیست، 
بلكه فرآین��دی دگرگون ش��ونده و بی ثبات کننده مرتبط 
با تخریب خاق گس��ترده هم هس��ت. در مجموع چنین 
تحول عمیقی چارچوب نهادی را طلب می کند که استعداد 
فردی در هر سطحی از جامعه را به نیروی مثبت کارآفرین 
تبدیل و ایجاد بنگاه های صنعت��ی در حوزه هایی جدید و 
نو را امكانپذیر س��ازد؛ بدین معنا که نظام آموزشی امكان 
خاقیت و کس��ب مهارت های واقع��ی را فراهم آورد، افراد 
خاق امكان ثبت ایده ها و حق مالكیت بر آن را به تمامی 
دارا باش��ند. در ادامه نهادهای اقتصادی امكان دهند تا این 
افراد به آس��انی و بدون موانع برطرف نشدنی شرکت هایی 
را راه ان��دازی کنند، همچنی��ن نهادهایی برای تامین مالی 
پروژه های نوآورانه و حمایت از بنگاه های نوآور وجود داشته 
باشد و بازار کار امكان استخدام نیروهای باکیفیت را فراهم 
س��ازد و در انتها فضای اقتصاد رقابت��ی، ظرفیت و امكان 
عرضه و جذب محصوالت این شرکت های نوآمده و خاق و 
پیشرو را داشته باشد. بر اساس »تخریب خاق« تكنولوژی 
جدید به جای قدیم می نشیند و بخش های جدید، منابع را 
از دست بخش های قدیمی درمی آورند و بنگاه های جدید، 
فضای کسب و کار را از بنگاه های موجود می گیرند. )عجم 

اوغلو و رابینسون، چرا کشورها شكست می خورند.(
۳-بررس��ی س��یر تكوینی صنعتی ایران نشان می دهد که 
صنایع از توسعه صنایع مصرفی کم دوام به صنایع واسطه ای و 
مصرفی بادوام و سرمایه ای و سپس صنایع واسطه ای با فناوری 
باال حرکت کرده اما متاسفانه چالش های ساختاری قبل، حین 
و پس از تولید صنعتی، زمینه ساز افزایش هزینه های تولید و 
صادرات صنعتی و کاهش رقابت صنعتی شده و می شود. در 
یكی دو دهه اخیر که توس��عه صادرات صنعتی جانی گرفته، 
توس��عه با فناوری باال و ایجاد نهاده��ای حمایت از نوآوری و 

فناوری تا تجاری سازی قدرت گرفته است. )افسانه شفیعی(
در مجموع اگ��ر بخواهیم حرکت به س��مت بنگاه های 
صنعتی نوآور به گونه ای که قابل لمس و تاثیر گذار باش��د 
صورت گیرد، الزم اس��ت اراده سیاس��ی برای ایجاد تحول 
عمیق برآمده از »تخریب خاق« وجود داشته باشد، چراکه 
ای��ن مهم تنها وقتی رخ می دهد که بازندگان اقتصادی که 
می دانند امتیازات انحصاری اقتصادی شان از دست خواهد 
رفت و بازندگان سیاس��ی که از زوال قدرت سیاسی ش��ان 
می ترسند، س��د راه آن نش��وند )عجم اوغلو و رابینسون(. 
پس از آن وجود س��ندی ملی برای توسعه صنعتی کشور 
یا همان »اس��تراتژی توس��عه صنعتی« ضروری اس��ت تا 
امكان ظرفیت س��ازی و خلق مزیت های جدید را مشخص 
و نظامی مبتنی بر نوآوری یا تقویت یادگیری تكنولوژیک 

را ساماندهی کند.
منبع: اتاق تهران 

حسین حقگو
کارشناس اقتصادی



به فاصله حدود دو س��ال از پیش��نهاد 
افزای��ش  ب��رای  مجل��س  پرحاش��یه 
۳۰۰درص��دی وام ازدواج ب��ار دیگ��ر در 
جریان بررس��ی الیحه بودجه سال آینده 
ط��رح افزای��ش ای��ن وام از ۱۰ ب��ه ۱۵ 
میلیون تومان مط��رح و حتی در مرحله 
اول م��ورد تصویب ق��رار گرفته اس��ت. 
با ای��ن وجود بعی��د به نظر می رس��د با 
توجه به منابع قرض الحس��نه موجود در 
بانک ها و رون��د تامین مالی که برای وام 
۱۰ میلیونی در پی��ش گرفتند، موافقتی 
از س��وی ش��بکه بانکی برای این افزایش 

وجود داشته باشد. 
به گ��زارش ایس��نا، در الیح��ه بودجه 
س��ال آین��ده و در بن��د »ب« تبص��ره 
میلی��ون   ۱۰ ازدواج،  تس��هیالت   )۱۶(
تومان ب��رای هر ی��ک از زوجین در نظر 
گرفته ش��ده است. با این حال در جریان 
بررسی بندهای الیحه بودجه در مجلس 
کمیس��یون اجتماعی اخیرا اعالم شد که 
مبل��غ وام را از ۱۰ به ۱۵ میلیون تومان 
افزایش داده اند. ظاهرا اعضای کمیسیون 
تردید ندارند که در کمیس��یون تلفیق و 
همچنی��ن صحن علنی مجل��س نیز این 

افزایش مورد تصویب قرار گیرد. 
این تصمیم نماین��دگان در حالی اخذ 
شده که مشخص نیست مبنای آنها برای 
افزای��ش مبلغ وام ازدواج که تا ۵۰درصد 

خواهد بود، براس��اس ک��دام بخش پولی 
بانک ها انجام می شود. این در حالی است 
که در س��ال ۱۳۹۴ و در جریان تصویب 
الیحه بودجه ۱۳۹۵ پیشنهاد افزایش وام 
ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان مطرح 
ش��د که با توجه به رشد س��ه برابری آن 
و از س��ویی دیگر نبود منابع کافی برای 
این پرداخت با مخالف��ت بانک ها مواجه 
ش��د، حتی بان��ک مرکزی در واکنش��ی 
اعالم کرد که چنین رش��دی با توجه به 
مناب��ع قرض الحس��نه ای ک��ه بانک ها در 
اختیار دارند قدرت اجرایی ندارد، ولی به 
هر صورت نمایندگان بر پیش��نهاد خود 
پافش��اری کرده و در نهای��ت به تصویب 

رسید. 
از ای��ن رو ب��ا توجه ب��ه اینک��ه منابع 
قرض الحس��نه ب��ه عنوان منب��ع اصلی 
پرداخ��ت وام ازدواج رو ب��ه کاهش بوده 
و از س��ویی دیگ��ر تقاض��ای وام نیز در 
س��طح باالیی قرار دارد، در نهایت برای 
افزای��ش ۳۰۰درص��دی مبل��غ این وام 
بانک ها به سمت استفاده از منابع جاری 
حرکت کردند، آن هم در ش��رایطی که 
عنوان می ش��د ای��ن مناب��ع راه تنفس 
بانک ه��ا ب��وده و نقدینگ��ی در جریان 
است که نباید برای پرداخت وام هایی با 
بازپرداخت چندساله صرف شود، ولی به 
هر صورت از اوایل س��ال گذشته بود که 

وام ۱۰میلیونی ازدواج در دستور شبکه 
بانکی قرار گرفت. 

اما اکنون با تمام اما و اگرهایی که برای 
وام ۱۰میلیونی همچنان وجود داش��ته و 
مدی��ران بانکی نس��بت به تامی��ن منابع 
آن هم��واره اع��الم کردند که با مش��کل 
مواجه بوده و منابع قرض الحسنه موجود 
پاسخگوی این منابع نیست و از سویی با 
اولویت قرار دادن وام ازدواج س��هم سایر 
بخش ها از قرض الحس��نه تقریبا به صفر 
رس��یده اس��ت، بار دیگر موضوع افزایش 
وام مطرح ش��ده است و البته نمایندگان 
تاکنون هیچ توضیح��ی درباره چگونگی 
تامی��ن مالی آن ارائه نکرده و مش��خص 
نیست که رشد ۵۰درصدی تسهیالت وام 
ازدواج چگونه قرار اس��ت در شرایطی که 
رشد منابع قرض الحسنه با کاهش همراه 

شده اجرایی شود. 
این در حالی است که آخرین آمارهای 
بانک مرکزی نش��ان می دهد حجم مانده 
منابع قرض الحس��نه در مهرماه امسال به 
۶۶ ه��زار و ۹۰۰ میلیارد تومان رس��یده 
که در مقایس��ه با مهرماه سال ۱۳۹۴ که 
حدود ۳۲ هزار تومان بود دو برابر ش��ده 
اس��ت، ولی از رشد آن کاسته شده است، 
به گونه ای ک��ه منابع قرض الحس��نه در 
مهرماه س��ال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل 
۳۲.۶درصد رش��د داشته، ولی در مهرماه 

امس��ال نسبت به س��ال گذشته به ۲۶.۱ 
رس��یده که روندی کاهش��ی دارد، اما در 
مجم��وع این مبالغ به معن��ی وجود این 
حج��م از مناب��ع قرض الحس��نه نقد در 
بانک ها نیس��ت و تنها مانده تس��هیالت 

پرداختی به شمار می رود. 
در ح��ال حاض��ر س��االنه ح��دود یک 
میلی��ون ت��ا ی��ک میلی��ون و ۲۰۰ هزار 
فقره تس��هیالت ازدواج پرداخت می شود 
که نزدیک ب��ه ۱۲ هزار میلی��ارد تومان 
منابع نیاز دارد. اگر قرار باش��د سقف وام 
ازدواج ب��ه ۱۵میلیون تومان برس��د باید 
س��االنه تا ۱۸ هزار میلیارد تومان منابع 
قرض الحس��نه برای پرداخت وام ازدواج 
تامین ش��ود که با توجه به عملکرد فعلی 
غیرممک��ن به نظر می رس��د، مگر اینکه 
بانک ه��ا از س��ایر منابع خود برداش��ت 
کرده و برای پرداخت تس��هیالت ازدواج 
۱۵ میلیونی صرف کنند که در ش��رایط 
تنگنای مالی موج��ود چندان منطقی به 

نظر نمی رسد. 
با این حال اکنون پیشنهاد مطرح شده 
موجود نیاز به توضیح از سوی نمایندگان 
مجلس درباره اس��اس و پایه این افزایش 
دارد و بای��د منتظ��ر اع��الم موضع بانک 
مرک��زی در رابط��ه با تایید و ی��ا رد ادله 
پیشنهاددهندگان و تصویب دهندگان وام 

۱۵میلیونی ازدواج ماند. 

مراس��م اختتامیه دومین جشنواره فیلم 
۱۸۰ ثانیه ای پاسارگاد، در تاریخ اول بهمن 

سال ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد. 
به گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، 
خس��رو رفیعی دبیر اجرایی و عضو هیأت 
داوران جش��نواره، با اعالم این خبر گفت: 
پس از جمع بن��دی آرای داوران و انتخاب 
آثار برتر در مرحله نهایی، مراس��م اختتامه 
این جشنواره در تاریخ اول بهمن با حضور 
مس��ئوالن س��ازمان محیط زیست، انجمن 
اهدای عض��و ایرانیان، س��ازمان جنگل ها، 
مرات��ع و آبخیزداری کش��ور، واحد اهدای 
عضو بیمارستان مسیح دانشوری، مدیران 
بانک پاسارگاد، جمعی از هنرمندان کشور، 
شرکت کنندگان در جشنواره و عالقه مندان 

برگزار خواهد شد. 
وی ادامه داد: دبیرخانه جش��نواره فیلم 
۱۸۰ ثانیه ای پاس��ارگاد قص��د دارد زمینه 
را ب��رای نظرس��نجی از هم میهنان و جلب 
آرای آنها در خصوص فیلم های ارسال شده 
به جش��نواره نیز فراهم کند. در این راستا 
هم وطنان گرامی می توانند بعد از برگزاری 
مراس��م اختتامیه جش��نواره، با مراجعه به 
س��امانه تلویزیون اینترنتی آیو نس��بت به 
مش��اهده آثار شرکت کنندگان و ثبت رأی 
خود اقدام کنن��د. بانک پاس��ارگاد به یک 
فیل��م در هر بخش که توس��ط هم میهنان 
انتخاب شده اس��ت، جایزه ویژه تماشاگران 
را اه��دا خواهد کرد. همچنین به س��ه نفر 
از ش��رکت کنندگان در انتخ��اب مردمی، 
هدی��ه ای به رس��م یادبود و ب��ه قید قرعه 
اهدا خواهد ش��د. رفیع��ی همچنین اظهار 
امیدواری کرد که هم میهنان عزیز بتوانند 
مراسم اختتامیه دومین جشنواره فیلم ۱۸۰ 

ثانیه ای پاسارگاد را نیز به صورت مستقیم از 
طریق سامانه تلویزیون اینترنتی آیو تماشا 

کنند. 
دبیر اجرایی جش��نواره در خصوص آمار 
نهایی آثار ارس��الی به دبیرخان��ه افزود: در 
مجم��وع ۱۳۳۳ اثر متش��کل از ۶۰۳ فیلم 
در خص��وص محور تکریم خانواده و حقوق 
اجتماع��ی، ۴۳۱ فیل��م در خصوص محور 
حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و ۲۹۹ 
فیلم در محور اهدای عضو، همچنین ۹۱۸ 
ایده به دبیرخانه جش��نواره ارسال شده که 
هر کدام به طور کامل توسط هیأت انتخاب 
بازبینی و بررسی ش��ده و آثار برگزیده در 
مرحله نهایی داوری انتخاب شدند. رفیعی 
خاطرنش��ان کرد: به کلیه شرکت کنندگان 
در بخ��ش داوری این جش��نواره به رس��م 
یادبود تندیس جش��نواره اهدا خواهد شد. 
عالوه بر این به کلیه عزیزان شرکت کننده 
که در ارزیابی اول داوری پذیرفته شده اند، 
هدیه ای به رسم یادبود تقدیم خواهد شد. 

وی در خص��وص جوایز این جش��نواره 
تأکید کرد: به نف��رات اول تا چهارم در هر 
بخ��ش این جش��نواره به ترتی��ب تندیس 
جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۸۰ 
میلیون ریال، تندیس جش��نواره به همراه 
دیپلم افتخ��ار و مبلغ ۶۰ میلی��ون ریال، 
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و 
مبلغ ۴۰ میلیون ریال و تندیس جشنواره 
ب��ه  همراه دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰ میلیون 
ریال اهدا می ش��ود. همچنی��ن در بخش 
جنب��ی، به چه��ار ایده برت��ر در هر بخش 
که امکان س��اخت پیدا نکرده اند، تندیس 
جش��نواره به همراه دیپل��م افتخار و مبلغ 

۱۰میلیون ریال پرداخت خواهد شد. 

زمان برگزاری اختتامیه دومین جشنواره فیلم 180ثانیه ای 
پاسارگاد اعالم شد

گمانه زنی ها درباره افزایش 5 میلیونی وام ازدواج در الیحه بودجه سال آینده

 وام ازدواج
۱۵ میلیونی می شود؟ 

اثرات کاهش نرخ سود بانکی
ریزش 8000 میلیاردی 

سپرده گذاری
ب��ا وجود اینکه در آس��تانه کاهش نرخ س��ود 
بانکی در ش��هریورماه بانک ها دس��ت به انتقال 
س��پرده های کوتاه م��دت ب��ه بلندم��دت ب��رای 
مان��دگاری س��پرده ها زدن��د، اما باز ه��م بعد از 
این تغییر از میزان رش��د س��پرده های مدت دار 
بانکی کاس��ته ش��ده اس��ت، به طوری که بعد از 
 کاهش نرخ س��ود رشد سپرده گذاری مدت دار تا

 ۸۰۰۰ میلیارد تومان کاهش دارد. 
به گزارش ایس��نا، در ش��هریورماه سال جاری 
بانک ه��ا مکلف ش��دند س��ود س��پرده را به طور 
یکدس��ت ب��رای س��رمایه گذاری م��دت دار ب��ه 
۱۵درص��د کاه��ش دهن��د و ب��رای کوتاه مدت 
حداکث��ر ۱۰درصد تعین کنند. ت��ا پیش از این 
با وجود اینکه در س��ال گذش��ته این دو نرخ در 
شورای پول و اعتبار تصویب شد و بانک ها ملزم 
به اجرا بودند، انحرافاتی داشته و اغلب سودهای 
س��پرده های کوتاه مدت با نرخ ه��ای باال و گاها 
تا ۲۳درصد برای روزش��مار تعیین می شد. البته 
س��پرده های مدت دار هم دست کمی نداشت و 
اغلب نرخ به بیش از ۱۸ تا ۲۰درصد می رسید. 

بر این اس��اس با توجه به اینکه با دستورالعمل 
هش��ت بندی بان��ک مرک��زی بانک ه��ا بای��د از 
۱۱شهریورماه نرخ سود را به طور یکدست کاهش 
داده و حساب های جدید را براساس بخشنامه باز 
می کردند، جریانی اتفاق افتاد که موجب انتقال 
حس��اب های کوتاه مدت به بلندمدت شد. بانک 
مرک��زی ح��دود ۱۰ روز قبل از اجرایی ش��دن 
بخش��نامه آن را اع��الم کرد و م��ردم در جریان 
تغیی��رات پیش رو قرار گرفتن��د، در این فاصله 
بانک ها هم دست به جابه جایی حساب ها زدند و 
به ویژه در بانک های خصوصی عمده حساب های 
کوتاه مدت مشتریان را به حساب های بلندمدت 
منتق��ل کردن��د، دلی��ل ه��م ای��ن ب��ود که در 
حس��اب های کوتاه مدت باید نرخ سود از ارقامی 
که گاه باالی ۲۰درصد بود به حداکثر ۱۰درصد 
کاهش می یافت ک��ه در این حالت ممکن بود با 
کاهش س��ود جابه جایی س��پرده انجام شود. از 
س��ویی امکان واریز یا برداش��ت به حساب های 
مدت دار قبلی که س��ودهای باالی��ی در آن قرار 
داشت بعد از اجرایی شدن بخشنامه دیگر وجود 
نداش��ت. از این رو بانک ها برای نگهداشت منابع 
گاه با اطالع و یا در مواردی بدون اطالع مشتری 
حس��اب های کوتاه مدت را ب��ه بلندمدت تغییر 
دادن��د که این خود عاملی ش��د برای جابه جایی 

سپرده ها در بانک ها. 
با وج��ود این اق��دام و جابه جایی ۱۰درصدی 
که در حساب سپرده رخ داد، ولی ترازنامه مالی 
بانک ها در مهرماه قابل تأمل است. آمارها نشان 
می دهد حجم س��رمایه گذاری مدت دار ش��بکه 
بانکی در پایان مهرماه حدود ۱۱۵۲هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته که در مقایس��ه با اسفندماه 
س��ال گذش��ته تا ۱۴۰هزار میلیارد تومان رشد 
دارد و نش��ان دهنده افزای��ش ۱۳.۸ درصدی در 
این مدت اس��ت، درحالی که حجم س��پرده های 
مدت دار در مهرماه س��ال ۱۳۹۵ در مقایس��ه با 
اس��فندماه س��ال قبل از آن حدود ۱۲.۸ درصد 

افزایش داشت. 
در س��ویی دیگ��ر، جریان تغییر س��پرده های 
مدت دار در فاصله تیرماه تا مرداد که هنوز سود 
س��پرده کاهش نیافته و همچنی��ن مردادماه تا 
ش��هریور و مهرماه که تغییر سود اتفاق می افتد، 
قاب��ل تأمل اس��ت. حجم س��پرده های مدت دار 
از ح��دود ۱۰۹۲ه��زار میلی��ارد در تیرم��اه به 
۱۱۱۸هزار میلیارد تومان در مردادماه می رس��د 
ک��ه حدود ۲۶ه��زار میلیارد تومان رش��د دارد، 
ول��ی از مردادماه تا پایان ش��هریورماه که س��ود 
کاه��ش دارد حجم س��پرده های م��دت دار هم 
به ۱۱۳۶هزار میلیارد تومان می رس��د که رش��د 
۱۸هزار میلیاردی را نش��ان می دهد، اما این رقم 
در قیاس با رش��د مرداد ریزش ۸۰۰۰میلیاردی 
دارد. در ادام��ه نی��ز در پای��ان مهرم��اه حج��م 
س��پرده های مدت دار ب��ه ۱۱۵۲ه��زار میلیارد 
تومان افزایش دارد که نشان دهنده رشد ۱۶هزار 
میلیاردی اس��ت، ولی باز هم نسبت به ماه قبل 

میزان سپرده گذاری کاهش دارد. 
 ای��ن تغییرات با اینکه حاکی از کاهش رش��د 
س��پرده گذاری مدت دار است نمی تواند به معنی 
خ��روج بخ��ش زی��ادی از س��پرده های بانکی و 
کاهش س��پرده ها باش��د، بلکه اگر خروجی هم 
اتف��اق افتاده تا حدی با اقدام قبلی بانک ها برای 
جابه جایی حس��اب ها پوش��ش داده شده است، 
هرچند نتوانسته کاهش آن را کامال جبران کند. 
ب��ا این حال فع��ال نرخ س��ود در بانک ها برای 
سود س��پرده حدود ۱۵درصد با انحراف کمتری 
در حال اجراس��ت و از سوی دیگر بانک مرکزی 
اخیرا در بخش��نامه ای ب��ه بانک ها اعالم کرد که 
گش��ایش حساب های کوتاه مدت )سه، شش و ۹ 
ماهه( تا پایان س��ال جاری ممن��وع خواهد بود 
که این موضوع بار دیگر می تواند موجب حرکت 
س��پرده گذاری به سمت حس��اب های بلندمدت 

یک ساله شود. 
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دریچه

امضای قرارداد تامین مالی میان 
بانک  پاسارگاد و اگزیم بانک روسیه

بانک  پاس��ارگاد و اگزیم بانک روسیه، قرارداد تامین مالی 
بدون محدودیت س��قف امضا کردند. به موجب این قرارداد، 
امکان دریافت تسهیالت بانکی از کشور روسیه برای اجرای 
پروژه ه��ای عمرانی و تولیدی در کش��ور با دوره بازپرداخت 
حداکثر ۱۰ساله با عاملیت بانک پاسارگاد فراهم شده  است.  
به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، براساس این قرارداد، 
پروژه های بخش دولتی و خصوصی که مجوزهای الزم را در 
کشور اخذ کرده اند و اولویت آنها به تایید دستگاه های اجرایی 
ذی ربط رس��یده  باش��د، می  توانند از طریق بانک  پاسارگاد، 
تس��هیالت اگزیم بانک روسیه را برای اجرای طرح های خود 
دریافت کنند و همچنین صادرکنندگان روسی نیز می  توانند 
با اس��تفاده از این تسهیالت، نس��بت به صدور تجهیزات و 
خدمات فنی و مهندسی مربوط به جمهوری  اسالمی ایران 
اقدام کنند.  براساس این خبر، بانک  پاسارگاد پیش از این نیز 
با بانک ها و موسسه های مالی بین المللی از جمله »اوبربانک« 
اتریش، »دانسکه بانک« دانمارک،  »اگزیم بانک« کره جنوبی، 
»سیتیک تراس��ت« چین، قراردادهای تامین مالی در جهت 
گسترش همکاری های فی مابین و کمک به ایجاد و پیشرفت 
طرح ها و پروژه های مختلف عمرانی و تولیدی کشور منعقد 
کرده  است.  بانک  پاسارگاد به  عنوان بانکی موفق در صحنه 
داخلی و بین المللی، به سبب کارنامه درخشان خود، همواره 
مورد توجه بسیاری از بانک ها و نهادهای خارجی قرار گرفته 
و آم��اده ارائه کلیه خدم��ات  ارزی از جمله گش��ایش انواع 
اعتبارات  اسنادی دیداری و مدت دار، حوالجات ارزی، خرید 
و ف��روش ارز و افتتاح حس��اب های ارزی و همچنین صدور 
انواع ضمانت نامه های ارزی و خدمات مربوط به صادرات کاال 
و اعطای تس��هیالت ارزی به صادرکنندگان کاال و خدمات 
فنی و مهندس��ی در جهت ارتقای صادرات کش��ور به کلیه 

مشتریان گرامی است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲۱۵دالر آمریکا

۵.۰۹۳یورو اروپا

۵.7۴۴پوند انگلیس

۱.۱۶۳درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵77.۹۰۰مثقال طال

۱۳۳.۴۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۳۸۸.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۴۲7.۰۰۰سکه طرح جدید

۶۹۹.۰۰۰نیم سکه

۴۱۴.۵۰۰ربع سکه

۲7۱.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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فرصت امروز: در اولین روز معامالت 
بورس تهران در این هفته، قیمت س��هام 
روند کاهش��ی را تجربه کرد و ش��اخص 
 ب��ورس ب��ا 687 پل��ه اف��ت ب��ه جایگاه
 97 ه��زار و 211 واحدی عقب نش��ینی 
ک��رد؛ چنانچ��ه در نخس��تین روز هفته، 
خودرویی ه��ا، نفتی ها و اکث��ر نمادها در 
گ��روه فلزات اساس��ی کاه��ش قیمت را 
تجربه کردند و شاخص کل هم وزن نیز با 
218 واحد افت مواجه ش��د و به رقم 17 

هزار و 662 رسید.
ای��ن در حالی ب��ود ک��ه در هفته های 
گذش��ته چندی��ن ب��ار ش��اخص کل با 
کانال شکنی مواجه ش��ده و توانسته بود 
تا نیمه کان��ال 98 هزار واحدی باال رود. 
حتی هم اینک نیز تعدادی از کارشناسان 
بورس معتقدند که دماسنج بازار سرمایه 
تا قبل از اتمام سال 1۳96 می تواند وارد 

کانال 1۰۰ هزار واحدی شود. 
اما نخستین دقایق آغاز معامالت روز 9 
دی ماه در بورس، شاخص کل در ابتدای 
معامالت حدود 9۰۰ واحد ریزش داشت 
و به کانال 96 هزار واحدی س��قوط کرد 
و حتی امکان داش��ت، پایین تر نیز برود. 
همچنین به تدریج با حمایت هایی که از 
برخی س��هام انجام ش��د، از فضای منفی 
بازار کاسته و صف های فروش که توسط 
س��هامداران حقیقی به وج��ود آمده بود، 

جمع شد.

در همی��ن زمینه، کارشناس��ان رش��د 
شدید شاخص بورس در هفته ای گذشته 
و نیاز به اصالح را از دالیل افت ش��اخص 
البت��ه  در معام��الت دی��روز دانس��تند. 
در روزه��ای گذش��ته نیز هش��دارهایی 
نس��بت به احتمال اصالح و عقب نشینی 
شاخص مطرح شده بود، چراکه به گفته 
کارشناس��ان، افت شاخص جزیی از بازار 
اس��ت و پ��س از تکمی��ل رون��د اصالح، 
شاخص کل بورس دوباره مسیر صعودی 

را از سر خواهد گرفت. 
با این همه، روز شنبه شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
687 واح��د افت کرد و ب��ه رقم 97 هزار 
و 211 واح��دی رس��ید. برپایه معامالت 
دیروز یک میلیارد و 124 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 2 هزار 
و 52۰ میلی��ارد ریال در 99 هزار و 559 

نوبت خرید و فروش شد.
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز در این مدت 
85۳ واح��د افت کرد و به رقم 1۰4 هزار 
و 484 رس��ید. ش��اخص بازار اول و دوم 
نی��ز هر یک ب��ه ترتی��ب 5۳4 و 122۳ 
واحد افت کرد. س��ه نماد ف��والد مبارکه 
اصفه��ان، س��رمایه گذاری غدیر و پاالش 
نفت اصفه��ان هر یک به ترتیب 71، 45 
و 4۳ واحد تاثیر کاهنده روی دماس��نج 
بازار س��رمایه داشتند و ملی صنایع مس 
ایران، شرکت ارتباطات سیار ایران و نفت 

سپاهان سعی کردند به ترتیب با 75، ۳1 
و 22 واحد تاثیر مثبت شاخص کل را به 

سمت باال هدایت کنند.
ب��ه عبارت دیگ��ر، همه ش��اخص های 
اصلی بازار س��رمایه در روز گذشته روند 
کاهشی داش��تند. بر این اساس، شاخص 
قیمت )وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش 
سهام ش��رکت های بزرگ اثر بیشتری بر 
شاخص می گذارد، 22۰ واحد و شاخص 
کل )ه��م وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن 
هم��ه ش��رکت های ب��زرگ و کوچک در 
محاسبه ش��اخص کل، یکس��ان در نظر 

گرفته می شود، 218 واحد افت کرد.
ش��اخص قیمت )هم وزن( ک��ه بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس است، نیز 164 
واحد و ش��اخص آزاد ش��ناور که بیانگر 
آن بخ��ش از س��هام شرکت هاس��ت که 
قابل معامله در بورس باش��د، 85۳ واحد 

کاهش داشت.
ش��اخص بازار اول که به ش��رکت هایی 
اختص��اص دارد ک��ه از نظ��ر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد س��هام آزاد ش��ناور 
ش��رایط بهت��ری دارن��د، 5۳4 واح��د و 
شاخص بازار دوم بورس یک هزار و 22۳ 

واحد پایین آمد.
در گ��روه فلزات اساس��ی 156 میلیون 
سهم به ارزش بیش از 45میلیارد تومان 
مورد داد و ستد قرار گرفت. در این گروه 

بیش��تر نمادها روند قیمتی  شان کاهشی 
بود. همچنی��ن روند قیمت س��هم ها در 
گروه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت 
هس��ته ای به جز در یک نماد یکدس��ت 
کاهشی بود. در این گروه نیز 77 میلیون 
سهم به ارزش بیش از 4۰ میلیارد تومان 

مورد داد و ستد قرار گرفت.
خودرویی ها نیز امروز همگام با جو کلی 
بازار ب��ا روندی کاهش��ی در قیمت پایانی 
مواجه ش��دند. تعداد معام��الت این گروه 
به 15 ه��زار و 547 نوبت رس��ید و حجم 
معامالت رقم 2۰۰ میلیون سهم را رد کرد. 
حتی قندی ها نیز دیروز هم جهت با جریان 
کلی بازار روند کاهشی در قیمت پایانی را 
تجربه کردند. در این گروه سه میلیون سهم 
به ارزش یک میلیارد و 6۰۰ میلیون تومان 

مورد داد و ستد قرار گرفت.
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
ارزش  توم��ان رس��ید و  252 میلی��ارد 
معامالت رقم یک میلیارد و 124 میلیون 
س��هم و اوراق مالی را تجربه کرد. تعداد 
معام��الت نی��ز به عدد 99 ه��زار و 559 

دست یافت.
ش��اخص کل فرابورس نیز امروز 1۳.6 
واح��د کاهش یاف��ت و در ت��راز 1۰69 
واحدی نشست. ارزش معامالت این بازار 
رقم 1۳9 میلیارد تومان را کس��ب کرد و 
حجم معامالتش از ۳2۳ میلیون سهم و 

اوراق مالی گذشت.

شاخص بورس در نخستین روز هفته 687 پله پایین آمد

بورس قرمزپوش شد

رون��د رو به رش��د ب��ورس در روزهای 
گذشته با تحلیل های متفاوت کارشناسان 
از جمله هش��دار درباره ش��اخص سازی 
همراه ش��ده اس��ت، اما ب��ه گفته برخی 
فعاالن بازار سرمایه، در صورت نظارت بر 
راه های احتمالی زد و بند می توان از روال 

معمول این بازار پررونق بهره برد.
به گزارش ایرنا، رش��د ش��تابان بورس 
در هفته های گذشته با رکوردشکنی های 
پ��ی در پی همراه بوده اس��ت. در چنین 
ش��رایطی برخی فع��االن بازار س��رمایه 
نس��بت به این حالت هش��دار داده و آن 
را حباب��ی دانس��ته اند ام��ا گروهی دیگر 
می گویند قیمت های کنونی س��هام هنوز 
با ارزش ذاتی خ��ود فاصله زیادی دارد و 

امکان رشد بیشتر فراهم است.
در ای��ن می��ان، گروه��ی نیز انگش��ت 
اته��ام ب��ه س��وی برخ��ی صندوق های 
س��رمایه گذاری گرفت��ه و معتقدن��د آنها 
برای تقویت سهام خود، به مدیریت بازار 
و شاخص س��ازی اقدام می کنند که البته 
همه کارشناس��ان بازار س��رمایه در این 

زمینه اجماع ندارند.
در همی��ن زمین��ه، دبی��رکل کان��ون 
نهادهای سرمایه گذاری ایران در گفت وگو 
با ایرنا گفت: طبیعی است زمانی که بازار 
رون��ق دارد مدی��ران صندوق ه��ا س��راغ 
سهامی می روند که بتوانند از طریق آنها 
پرتفوی )س��بد س��رمایه گذاری( خود را 

تقویت کنند.
سعید اس��المی بیدگلی تاکید کرد اگر 
این مساله بر اس��اس اصول اخالقی بازار 
باشد، مانعی ندارد. در دنیا وظیفه مدیران 
پرتفوی ها این اس��ت که دارایی های خود 
را ب��ا حداکث��ر قیمت بفروش��ند و خارج 
ش��وند، البته به ش��رطی که از طریق زد 

و بند نباشد.
وی اضاف��ه ک��رد: اگ��ر در داخ��ل از 
طرف نهاد ناظر، پیگیری ها انجام ش��ود، 
مش��کالت کمتر پیش می آید و کس��ی 

جرات زد و بند را به خود نمی دهد.
دالیل رشد شاخص

اسالمی بیدگلی رشد شاخص بورس را 
قابل پیش بینی دانس��ت و گفت: به دلیل 
مجموعه تحوالت اقتصادی که در داخل 
و خارج کشور رخ داده شرایط برای رشد 
بازار مناس��ب شده است که از جمله آنها 
می توان به رشد قیمت کامودیتی ها )مواد 

پایه و معدنی( و دالر اشاره کرد.
وی اضاف��ه کرد: قیمت نف��ت افزایش 
یافته و ش��رکت ها نیز گزارش های خوبی 

از عملکرد خود منتتشر کرده اند.
اسالمی بیدگلی ادامه داد: یک جریان 
نقدینگی در کشور شکل گرفته است که 
اث��ر آن را در بازارهای مختلف مش��اهده 
می کنیم؛ به عنوان مثال در آذرماه میزان 
معامالت مس��کن حدود 2۰ هزار میلیارد 
ریال افزایش یافت که نش��ان دهنده این 

نقدینگی اس��ت. وی اضافه کرد: به دلیل 
نوع نقدشوندگی و اینکه حتی با رقم های 
کوچک می توان در بورس سرمایه گذاری 
کرد، بازار س��رمایه و ب��ورس مورد توجه 
س��رمایه گذاران قرار گرفته اند و بخشی از 

نقدینگی به این سو روان شده است.
به گفته وی، هر زمان ش��اخص بورس 
در حال رش��د باش��د و این رش��د، چند 
روز متوالی ادامه داش��ته و میزان آن نیز 
قابل توجه باش��د، تاثی��ر روانی بر جامعه 
می گذارد؛ به طوری که تمایل برای ورود 

به بازار سرمایه افزایش می یابد.
جو روانی بورس در بلندمدت تخلیه 

می شود
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری 
ای��ران تاکید کرد در ه��ر حرکت بنیادی 
شاخص، عوامل روانی نیز تاثیرگذار است 
اما درست نیست بگوییم شرایط بورس و 

شاخص، حباب گونه است.
اس��المی بیدگلی اضافه ک��رد: در بلند 
مدت، بخش��ی از جو روانی بازار سرمایه 

تخلیه می شود.
وی درباره احتمال اصالح شدید و افت 
ش��اخص گفت: حباب زمانی رخ می دهد 
که س��قوط ش��دیدی رخ دهد اما تصور 
نمی کنم چنین مساله ای اکنون در بورس 
اتف��اق بیفتد. در ش��رایط فعلی حتی اگر 
بازار، وارد مرحله اصالح ش��ود، ش��اخص 

بورس کاهش زیادی نخواهد یافت.

احتمال عبور از کانال 100 هزار واحدی 
اس��المی بیدگل��ی درباره چش��م انداز 
فعالی��ت بورس درماه های آت��ی و امکان 
عبور از 1۰۰ هزار واحدی گفت: با توجه 
به شرایط موجود به نظر می رسد شاخص 
از ای��ن مرز نیز عب��ور کن��د. وی افزود: 
بازار س��رمایه باید همیش��ه آماده جذب 
نقدینگی ه��ای جدید  و  س��رمایه گذاری 
باشد. اگر به اندازه کافی ابزار مالی جدید، 
شرکت های آماده ورود و شرکت های در 
حال افزایش س��رمایه داش��ته باشیم، در 
زمانی که جریان نقدینگی ش��دید باشد 
ب��ه راحتی می توان این منابع را از طریق 

توسعه بازار اولیه جذب کرد.
ای��ن فعال ب��ازار س��رمایه اضافه کرد: 
در صورت��ی ک��ه ای��ن اتف��اق رخ دهد، 
نقدینگی ه��ای جدی��د س��راغ س��هام و 
ابزارهای مالی قدیمی که اشباع شده اند، 
نخواهد رفت، بلکه س��راغ ابزارهای مالی 

جدید می رود.
ش��اخص بورس که در پایان تابس��تان 
در کان��ال 85 هزار واحدی قرار داش��ت، 
در پایان فصل پایی��ز در میانه کانال 95 
هزار واحدی ایستاد و سپس تا کانال 98 
هزار واحدی نیز باال رفت. سقف تاریخی 
ش��اخص بورس نیز که س��ال 1۳92 در 
محدوده کان��ال 89 ه��زار واحدی ثبت 
شده بود، در فصل پاییز شکسته شد و به 

یک رکورد جدید تاریخی رسید. 

نظارت، الزمه جلوگیری از زد و بند در معامالت پررونق صندوق های بورس

رمزگشایی از روند رو به رشد بورس

دریچه

رشد ۹تریلیون دالر ارزش بازارهای سهام 
جهان در سال ۲017

5 دلیل رکوردشکنی بازارهای 
سهام

پیش��رفت مذاکرات برگزی��ت و تصویب الیحه مالیاتی 
آمریکا باعث رونق چش��مگیر بازارهای سهام شد و ترس 
از جن��گ در کره ش��مالی، نامالیم��ات در اروپا و حباب 
بیت کوین نتوانستند مانع رشد بازارها شوند.  به گزارش 
ایسنا به نقل از گاردین، به لطف اقتصاد جهانی نیرومند، 
الیحه کاهش مالیاتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
و رویک��رد تدریجی بانک های مرک��زی جهان در کاهش 
حمایت ه��ای مالی، بازاره��ای جهانی س��ال 2۰17 را با 
رکوردش��کنی پشت سر گذاشتند و 9 تریلیون دالر )6.7 
تریلیون پوند( به ارزش آنها افزوده شد.  شاخص »فوتسی 
1۰۰« در بازار لندن به قله جدیدی رسید. این شاخص که 
پیشتر با رسیدن به قله 7697.62 واحدی بهترین عملکرد 
تاریخ خود را به ثبت رسانده بود، در پایان سال در سطح 
7687.77 واحد بس��ته شد.  شاخص »فوتسی 1۰۰« که 
بزرگ ترین ش��اخص انگلیس به شمار می رود، با افزایش 
اخیر قیمت س��هام های معدنی در مقابل دالر ضعیف تر و 
افزایش خوش بینی ها نس��بت به اقتصاد چین، در نهایت 

سال 2۰17 را با 7.6 درصد افزایش به پایان رساند. 
از نظ��ر جهان��ی، ش��اخص »ام. اس. س��ی. آی« همه 
کشورهای جهان 22درصد معادل 9تریلیون دالر افزایش 
یافت تا با رسیدن به سطح 514.5۳ واحدی، در باالترین 
ح��د تاریخ خود ق��رار گیرد و حت��ی جذابیت های رقیب 
بازاره��ای س��هام یعنی بیت کوین با افزای��ش 14برابری 
قیمت آن طی یک سال، نگرانی ها از جنگ با کره شمالی 
و تح��والت سیاس��ی اروپا نظیر تح��رکات جدایی طلبان 
منطقه کاتالونیای اس��پانیا و انتخاب��ات بی نتیجه آلمان، 
نتوانستند جشن بازارهای س��هام را خراب کنند. کریگ 
جیمز، کارش��ناس اقتصادی ارشد مدیریت صندوق »کام 
سک«- بزرگ ترین کارگزار سهام استرالیا- می گوید که از 
7۳ بازار بورسی که او در سطح جهان دنبال کرده است، به 
جز 9 بورس، همگی در سال مالی 2۰17 رکورد بیشترین 
افزایش ارزش بر حس��ب واحدهای پولی آن کش��ور را به 
ثبت رسانده اند. پنج دلیل رکوردشکنی بازارهای سهام در 

سال 2۰17 عبارتند از: 
1. افزایش س�ریع رش�د جهانی: پس از حدود یک 
ده��ه از بحران مالی که باعث کاهش رش��د اقتصادی در 
سراس��ر جهان شد، س��ال 2۰17 س��الی بود که اقتصاد 
جهان��ی مجددا ب��ه روند رو به رش��د برگش��ت. ناکامی 
احزاب دست راستی پوپولیس��ت برای در اختیار گرفتن 
ق��درت در اروپا باعث ثبات سیاس��ی و بهبود یورو پس از 
سال ها آشوب شد و چین هم به روند رو به توسعه به رغم 
نگرانی ها از کاهش ش��دید رشد اقتصادی خود ادامه داد. 
طبق آمارهای س��ازمان توسعه و همکاری های اقتصادی، 
ش��تاب رش��د تجارت واقعی جهانی از 2.6درصد در سال 
2۰16 به 4.8درصد در سال جاری رسید و تولید ناخالص 
داخلی جهان با جهش نسبت به رشد ۳.1 درصدی سال 

2۰16، ۳.6 درصد در سال 2۰17 افزایش یافت. 
۲. کاه�ش مالیات و سیاس�ت های پولی: بازارهای 
سهام امسال هم به خاطر کاهش مالیات ها و هم به خاطر 
نرخ ه��ای بهره که منجر به تحریک تقاضا برای س��هام ها 
شدند، افزایش یافتند. انتظار می رود الیحه مالیاتی دونالد 
ترامپ باعث افزایش سود شرکت ها در بزرگ ترین اقتصاد 
جهان شود و به همین دلیل عایدی سهامداران نیز افزایش 
یاب��د. در عین حال، بانک های مرکزی به تزریق نقدینگی 
به سیس��تم مالی جهان��ی از طریق کاه��ش کمی ادامه 
می دهند. این برنامه های خرید اوراق بدهی باعث کاهش 
بازده اوراق قرضه )نرخ بهره پرداختی به سهامداران( شده 
که متخصصان بازار را وادار س��اخته اس��ت تا برای کسب 
سود بیشتر روی به دارایی های پرریسک تر بیاورند که غالبا 

سهام انتخاب آن هاست. 
۳. نوس�ان اندک: ش��اخص »وی. آی. ایکس« که به 
عنوان ش��اخص هراس وال استریت ش��ناخته می شود، 
امسال به کمترین میزان خود رسید و به باال رفتن قیمت 
س��هام کمک کرد. این ش��اخص، انتظارات سهامداران را 
از کاهش و یا افزایش در بازارهای س��هام برای یک دوره 

زمانی سی روزه اندازه می گیرد. 
این ش��اخص در ژوئیه ب��ه پایین 9واح��د کاهش یافت. 
هنگام��ی ک��ه این ش��اخص ب��ه 2۰واح��د برس��د یکی از 
مشخصه های عادی بازارهای در حال سقوط به شمار می رود. 
۴. پوند ضعیف: در انگلیس، ش��اخص »فوتسی 1۰۰« 
به کمک ش��رکت هایی که عمده سودش��ان را ب��ا ارزهای 
خارجی به دس��ت می آورند، در نتیجه رشد قوی تر جهانی 
و تضعی��ف پوند ناش��ی از رأی به خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا، افزای��ش یافت. با وجود روند رو بهبود امس��ال، پوند 
انگلیس 1۰درصد از ارزش��ش را در برابر دالر از دس��ت داد 
که به نفع ش��رکت هایی شد که در بازارهای خارجی کسب 

درآمد می کنند. 
5. آرام�ش روان�ی: ح��س اطمین��ان عمومی بین 
س��هامداران در خص��وص اقتص��اد جهان��ی و وضعی��ت 
ژئوپلیتیک��ی، نکته ای کلیدی بوده اس��ت. ب��ا این حال 
س��هامداران ممکن اس��ت مش��کالت پنه��ان را نادیده 
بگیرند. آلبرتو گالو- مدیر صندوق مؤسسه سرمایه گذاری 
»آلجبریس« بر این باور اس��ت ک��ه دالیلی برای احتیاط 
بیش��تر ب��ه دلی��ل افزای��ش ریس��ک های ژئوپلیتیکی، 
سیاس��ت های بانک مرکزی و نرخ باالتر تورم های وجود 
دارد.  با وجود تداوم مذاکرات خس��تگی ناپذیر بریگزیت و 
نگرانی ها از برنامه تسلیحات هسته ای کره شمالی، بازارها 
کمت��ر تحت تأثیر ای��ن عوامل قرار گرفتن��د. با توجه به 
افزایش تعداد ریسک های بر سر راه بازار برای تداوم روند 
صعودی، مخاطرات نوسان در بازارها می تواند افزایش یابد. 

در اولین روز هفته صورت گرفت
عرضه بیش از 1۲۹ هزار تن 

فرآورده های نفتی و پتروشیمی
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی 
ایران روز ش��نبه 9 دی ماه میزبان عرضه 129 هزار 
و ۳74 ت��ن وکیوم بات��وم، لوب کات، گوگ��رد، قیر، 

سالپس واکس، مواد شیمیایی و مواد پلیمری بود.
ب��ه گ��زارش  »فرصت ام��روز« از ب��ورس کاالی 
ایران، روز گذش��ته 11 ه��زار و 7۰۰ تن قیر نیز در 
ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه ش��د. تاالر 
محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در این 
روز ش��اهد عرضه 8 هزار و 6۰۰ تن گندم خوراکی، 
4 هزار و 8۰۰ تن ش��کر س��فید، 2 هزار و 8۰۰ تن 
روغ��ن خام و 25۰ هزار قطع��ه جوجه یک روزه بود. 
ع��الوه بر این، یک هزار و 4۰ ت��ن ذرت دانه ای نیز 
در قال��ب طرح قیمت تضمینی و در تاالر محصوالت 

کشاورزی عرضه شد.
ب��ازار فرعی ب��ورس کاالی ایران نی��ز در این روز 
عرضه یک هزار تن تولوئن، 6۰۰ تن روغن و 2۰ تن 

کره الکتیکی را تجربه کرد.

»سکارون« در تابلو »ج« بازار پایه 
درج شد

در نخس��تین روز از هفت��ه معامالت��ی جدی��د در 
فرابورس ایران، س��هامداران در مجموع دو بازار اول 
و دوم اف��زون بر 196 میلیون س��هم به ارزش بیش 
از ۳9۰ میلی��ارد ریال را دس��ت به دس��ت کردند و 
نماد »ذوب« بیشترین حجم و ارزش معامالتی را در 
اختیار گرف��ت. در این نماد معامله گران 87 میلیون 
سهم به ارزش نزدیک به 71 میلیارد ریال را جابه جا 

کردند.
در جری��ان بازار روز ش��نبه 9 دی م��اه به موازات 
دادوس��تدهای انجام ش��ده در بازارها ک��ه به نقل و 
انتق��ال ۳2۳ میلیون ورقه به ارزش بیش از یک هزار 
و ۳97 میلیارد ریال انجامید، طبق اطالعیه ای اعالم 
ش��د نماد شرکت س��یمان کارون در تابلو »ج« بازار 
پایه درج ش��ده و دو شرکت بیمه دی و قند شیروان 
مش��مول لغو پذیرش به دلیل شمولیت بیش از سه 
س��ال در ماده 141 قانون تجارت ش��ده اند و هیات 
پذی��رش پ��س از دریاف��ت اطالعات خ��روج از این 
ش��مولیت در خصوص این دو شرکت تصمیم گیری 

خواهد کرد.
به گزارش »فرصت ام��روز« از فرابورس ایران، در 
جری��ان بازار دیروز س��هامداران در مجموع دو بازار 
اول و دوم اف��زون ب��ر 196 میلیون س��هم به ارزش 
بیش از ۳9۰ میلیارد ریال را دس��ت به دست کردند 
و نماد »ذوب« بیش��ترین حجم و ارزش معامالتی را 
در اختیار گرفت. در این نماد معامله گران 87میلیون 
سهم به ارزش نزدیک به 71 میلیارد ریال را جابه جا 
کردن��د. این نماد همچنین به عن��وان پربازدیدترین 
نم��اد معامالتی، چهارمین نمادی ب��ود که باالترین 
تاثی��ر منفی را بر ش��اخص کل فرابورس تا حدود 2 

واحد به جا گذاشت.
همزمان با معامالت انجام شده در بازارهای اول و 
دوم فرابورس روز جاری سه بازگشایی نماد نیز رقم 
خورد که بر پایه آن نماد معامالتی شرکت های تولید 
مواد اولیه داروئی الب��رز بالک پس از ارائه اطالعات 
تکمیل��ی در خصوص پیش بینی س��ال مالی 1۳96، 
شرکت صنعتی بهپاک پس از ارائه اطالعات تکمیلی 
در خصوص عملکرد واقعی و داروس��ازی تولید دارو 

پس از ارائه اطالعات پیش بینی بازگشایی شدند.
از س��وی دیگر شاخص کل فرابورس امروز به افت 
1۳ واحدی تن داد که عمده بار منفی بر آن از جانب 
نمادهای »زاگرس«، »میدک��و«، »هرمز«، »ذوب«، 
»شرانل« و »بمپنا« تا سطح حداکثر ۳.8 واحد رقم 
خ��ورد. در این میان »مارون« تنها نمادی بود که تا 
2.4 واحد تاثیر مثبت بر این نماگر داش��ت و مانع از 

ریزش بیشتر آیفکس شد.
در مجموع سه تابلو معامالتی بازار پایه نیز حدود 
96 میلیون س��هم به ارزش 164 میلیارد ریال مورد 

معامله قرار گرفت.

سیمان کارون به تابلو »ج« بازار 
پایه می رود

سرپرس��ت پذی��رش فرابورس ای��ران ار درج نماد 
ش��رکت سیمان کارون در تابلو ج بازار پایه خبر داد.  
بر این اس��اس این شرکت با نماد »سکارون« که در 
گروه س��یمان، آهک و گچ، زیرگروه تولید س��یمان، 
آه��ک و گ��چ ق��رار دارد از تاریخ 9 دی م��اه 96 در 

فهرست نرخ های بازار پایه فرابورس درج شد.
اطالعیه معاونت پذیرش و ناشران فرابورس 

درخصوص »ودی« و »قشیر«
همچنین معاون پذیرش فراب��ورس ایران با اعالم 
اینکه شرکت بیمه دی با نماد »ودی« و شرکت قند 
ش��یروان، قوچان و بجنورد با نماد »قشیر« به علت 
ش��مولیت بیش از سه س��ال در ماده 141 اصالحیه 
قان��ون تجارت، مش��مول لغ��و پذیرش ش��ده اند از 
تصمیم گیری هیات پذیرش در مورد این دو شرکت 

خبر داد.

بورس کاال

فرابورس
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در پی اعالم سهمیه واردات پوشاک 
و کاالی همراه مس��افر در مناطق آزاد، 
عض��و هیأت مدی��ره اتحادی��ه تولید و 
صادرات نساجی و پوشاک ایران اظهار 
کرد که این تعیین سهمیه کامال گنگ 
بوده و مشخص نیست با چه سازوکاری 

قرار است اجرا شود. 
به گزارش ایسنا، براساس تفاهم نامه 
هم��کاری مناط��ق آزاد و گم��رک که 
کاالی  و  پوش��اک  واردات  س��همیه 
همراه مس��افر هفت منطقه آزاد کشور 
را ت��ا پایان س��ال ج��اری تعیین کرد، 
  س��همیه پوش��اک منطق��ه آزاد انزلی
 ۹ میلیون دالر و سهم واردات پوشاک 
از کشور ترکیه ۸۰۰ هزار دالر، سهمیه 
پوش��اک منطق��ه آزاد ارس ۸میلیون 
دالر و س��هم واردات پوشاک از کشور 
ترکیه 5میلیون دالر، س��همیه پوشاک 
منطق��ه آزاد ماک��و ۸میلی��ون دالر و 
سهم واردات پوش��اک از کشور ترکیه 
۸میلیون دالر، سهمیه پوشاک منطقه 
آزاد اروند 2میلیون دالر و سهم واردات 
پوشاک از کشور ترکیه 5۰۰ هزار دالر، 
سهمیه پوشاک منطقه آزاد کیش 2۰ 
میلیون دالر، س��همیه پوشاک منطقه 
آزاد قش��م 2۰ میلیون دالر و س��همیه 
پوش��اک منطقه آزاد چابهار 2میلیون 

دالر تعیین شد. 
عالوه بر این س��هم کل کاالی همراه 
مسافر در مناطق آزاد هفت گانه کشور 
این گونه اس��ت که سهمیه کل کاالی 
هم��راه مس��افر منطق��ه آزاد ارس ۳۳ 
میلیون دالر، سهمیه کل کاالی همراه 
مس��افر منطقه آزاد اروند ۳۳۰ میلیون 
دالر، س��همیه کل کاالی همراه مسافر 
منطق��ه آزاد کی��ش 55 میلیون دالر، 
سهمیه کل کاالی همراه مسافر منطقه 
آزاد قش��م ۳۳۰میلیون دالر، س��همیه 
کل کاالی هم��راه مس��افر منطقه آزاد 
ماک��و 2۰ میلیون دالر، س��همیه کل 
کاالی همراه مسافر منطقه آزاد چابهار 
۳۰ میلی��ون دالر، س��همیه کل کاالی 
همراه مس��افر منطق��ه آزاد انزلی ۱۷ 

میلیون دالر باشد، تعیین شد. 
گزارش تعیین و تصویب سهمیه های 
مذک��ور ط��ی بخش��نامه ای از س��وی 
مدیرکل مرک��ز واردات و امور مناطق 
آزاد و ویژه گمرک به گمرکات همجوار 
با مناط��ق آزاد تجاری - صنعتی ابالغ 
شد. در این بخشنامه همچنین با اشاره 
ب��ه تصمیمات اتخاذش��ده، درخصوص 
س��اماندهی مبادی ورودی مناطق آزاد 
و مقابل��ه ب��ا قاچاق و فس��اد بر اجرای 
س��امانه های هوش��مند کارب��ردی در 
مناطق آزاد و استقرار فیزیکی گمرک 
در مب��ادی ورودی و خروج��ی مناطق 

مذکور در اسرع وقت تاکید شد. 
مجی��د نام��ی - عضو هی��أت مدیره 
اتحادی��ه تولید و صادرات نس��اجی و 
پوشاک ایران - در گفت وگو با ایسنا و 
در ارتباط با تفاهم نامه تعیین س��همیه 
واردات پوش��اک در مناطق آزاد که به 
امضای گمرک و دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد رسید، اظهار کرد: تا پیش 
از ای��ن س��قفی برای واردات پوش��اک 
به مناط��ق آزاد وجود نداش��ت و این 
مناطق با محدودیتی روب��ه رو نبودند. 
حال واردات پوش��اک برای س��ه ماهه 
پایانی سال در هفت منطقه آزاد دارای 
سهمیه شده هرچند که این تفاهم نامه 

ابهامات زیادی را به همراه دارد. 
وی با اش��اره به اینکه در چند وقت 
اخی��ر مقول��ه قاچاق پوش��اک به یکی 
از مس��ائل جدی کش��ور تبدیل ش��ده 
و اعت��راض بس��یار زی��اد تش��کل های 
بخش خصوصی را به همراه داشته است، 
بیان کرد: در سال گذشته دستورالعمل 
واردات پوش��اک خارجی به ایران ابالغ 
شد که البته نتایج درخور و درخشانی 
نداش��ته و کس��انی که وظیف��ه اجرا و 

کنت��رل این دس��تورالعمل را عهده دار 
بودند وظایف خود را به درس��تی انجام 
ندادند، بنابراین همچنان بحث قاچاق 
و غیرقانونی ورود پوش��اک به کش��ور 
پابرجاس��ت و نش��انه ای از کاهش آن 

نمی بینیم. 
نامی ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه کاالهای 
قاچ��اق از مناط��ق آزاد، گمرکات و یا 
مناطقی که زیر نظر گمرک نیس��ت به 

کشور وارد می ش��ود، خاطرنشان کرد: 
براس��اس تفاهم نامه بین مناطق آزاد و 
گمرک برای واردات پوش��اک به هفت 
منطقه آزاد کشور س��قف تعیین شده 
و هر یک از آنها برای س��ه ماهه پایانی 

سال دارای سهمیه شده اند. 
عضو هی��أت مدیره اتحادی��ه تولید 
و ص��ادرات نس��اجی و پوش��اک ایران 
ب��ا تاکید ب��ر اینکه برخی مس��ائل در 
تفاهم نامه تعیین سهمیه برای واردات 
پوشاک طی س��ه ماهه پایانی سال به 
مناطق آزاد گنگ است، اظهار کرد: در 
هر صورت، مس��ئله واردات پوشاک به 
مناطق آزاد موضوعی جدی است و این 
مناطق یکی از مناط��ق اصلی واردات 

قاچاق به داخل کشور هستند. 
نامی افزود: طبق اعالم مراجع رسمی 
میزان قاچاق پوش��اک به داخل کشور 
در س��ال گذش��ته معادل 2.5میلیارد 
دالر ب��وده که ای��ن رق��م در قیاس با 
دالری  میلی��ون   ۶۱ رس��می  واردات 
پوش��اک در س��ال گذش��ته اخت��الف 
فاحش��ی دارد. حت��ی تعیین س��همیه 
مدنظر در سه ماهه پایانی سال جاری 
ب��رای هفت منطقه آزاد در مقایس��ه با 
می��زان قاچاق صورت گرفته در س��ال 

گذشته بسیار ناچیز است. 
وی با اشاره به اینکه مسائل مختلفی 
که در تفاهم نامه به امضا رس��یده میان 
مناطق آزاد و گمرک مشخص نیست، 
گف��ت: در ای��ن تفاهم نام��ه ع��الوه بر 
تعیین س��همیه برای واردات پوشاک، 
میزان کاالی همراه مس��افر نیز تعریف 
ش��ده و مشخص نیست که چه بخشی 
از این کاالها پوش��اک اس��ت. عالوه بر 
ای��ن ممکن اس��ت بخش��ی از کاال به 
عنوان محصول نیمه س��اخته شده به 
مناطق آزاد وارد و پس از آن با تکمیل 
فرآیند س��اخت به بازار عرضه شود که 
هیچ گونه آماری در این خصوص وجود 

ندارد. 

براس��اس اعالم گمرک ای��ران، بیش 
از ی��ک میلی��ون و 2۰۰ ه��زار کانتینر 
ورودی در بخ��ش واردات و ترانزیت در 
س��ال جاری از مرز گذشته و حتی یک 
کانتین��ر کاالی قاچاق ه��م از گمرکات 

ترخیص نشده است. 
به گزارش ایس��نا، براس��اس اطالعات 
منتشره توسط گمرک ایران، در مجموع 
در س��ال جاری تاکنون ارزش کاالهای 
و  تولی��دی  ش��رکت   ۳۹۰۰ واردات��ی 
تجاری معتبر بیشترین حجم از واردات 
را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت و این 
ش��رکت ها در مجم��وع ۹۳درصد از کل 
ارزش واردات کشور را به خود اختصاص 

داده اند. 
از این فهرس��ت ۳۹۰۰ عددی س��هم 
شرکت هایی که دارای پروانه بهره برداری 
بوده و به عنوان برندهای معتبر تولیدی 
در کش��ور فعالیت دارند، ۸۹.۳درصد و 
س��هم بازرگانان و افراد شناخته ش��ده و 

معتبر ۷.۱درصد بوده است. 
براس��اس این گ��زارش، همچنین در 
ای��ن فهرس��ت ش��رکت های فع��ال در 
صنعت خودرو در رتبه های نخست قرار 
دارند و پس از این ش��رکت ها به ترتیب 
شرکت های بنام و شناخته شده فعال در 
حوزه تامین کاالهای اساسی، نهاده های 
دامی، پاالیشگاهی و پتروشیمی، فوالد، 
دارو و صنایع غذایی به چشم می خورند. 
ب��ه ای��ن ترتی��ب، در مجم��وع در ۹ 
ماهه س��ال جاری، شرکت های تولیدی، 

بازرگانی و افراد حقیقی فعال در واردات 
کاال ب��ه تع��داد ۱۷ ه��زار و 55۰ عدد 

بوده اند. 
گمرک ای��ران میانگین اظهارنامه های 
واردات��ی، صادرات��ی و ترانزیت��ی را در 
طول ه��ر هفته 2۶ هزار فق��ره اعالم و 
تاکی��د کرده اس��ت که کنت��رل تمامی 
ای��ن اظهارنامه ها به کمک س��امانه های 
هوش��مند در گمرک کامال الکترونیکی 

انجام می شود. 
ویژگی ه��ای  مهم تری��ن  از  یک��ی 
ثبت  س��امانه های هوش��مند گم��رک، 
اطالع��ات جزئ��ی اظهارنامه ه��ا در هر 
مرحل��ه از فرآین��د تش��ریفات گمرکی 
در کارتابل ه��ای الکترونیک��ی و بایگانی 
دیجیتال اس��ناد است که این تجهیزات 
امکان کنترل فرآیند تشریفات گمرکی 
بع��د و در حی��ن انجام تش��ریفات کاال 
را فراهم ک��رده و تمامی دس��تگاه های 
کنترل��ی و نظارت��ی درون س��ازمانی و 
برون سازمانی می توانند لحظه به لحظه 
فرآینده��ای گمرکی را در هر ش��رایط 

زمانی و مکانی کنترل کنند. 
همچنی��ن ثب��ت هوش��مند اطالعات 
ترخی��ص کاال این ام��کان را در گمرک 
فراه��م کرده تا رس��یدگی ب��ه تخلفات 
احتمال��ی پ��س از ترخی��ص به راحتی 
امکان پذیر ش��ود، در صورتی  که قبل از 
رصد  امکان  گمرک،  الکترونیکی ش��دن 
اطالع��ات فرآین��د تش��ریفات گمرکی 

کاالها به آسانی میسر نبود. 

سهم واحدهای تولیدی از واردات

ابهام در سهمیه واردات پوشاک و کاالی همراه مسافر در مناطق آزاد 
خبر

 60 تن تخم مرغ
وارد کشور شد

یک مقام مس��ئول با بیان اینک��ه واردات تخم مرغ 
باعث کاهش قیمت این محصول در بازار شده است، 
گف��ت: واردات تخم مرغ ترک به ایران، باعث افزایش 

قیمت این محصول در ترکیه شده است. 
به گزارش مهر، ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره 
اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران با بیان اینکه 
تاکن��ون ح��دود ۱۷ میلیون قطعه مرغ براس��اس 
بیماری آنفلوآنزا در کش��ور معدوم ش��ده اس��ت، 
اظهار داش��ت: تقریبا به جز دو اس��تان سمنان و 
خراس��ان رضوی، همه اس��تان ها با ای��ن بیماری 

درگیر شده اند. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود درباره 
واردات یک شبه و ناگهانی تخم مرغ به کشور، افزود: 
حدودا از ش��هریورماه که آنفلوآنزا در کش��ور شیوع 
یافت، معاون توس��عه بازرگانی و صنایع کش��اورزی 
جلس��ه ای را با حضور تش��کل های مربوط��ه برگزار 
کرد، در آن جلس��ه مطرح شد با وضعیت ایجادشده، 
حداقل ۱۳۰هزار تن تخم مرغ امسال کمبود خواهیم 
داشت و به اتحادیه میهن، ماموریت داده شد که این 

واردات را انجام دهد. 
رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان 
ته��ران تصریح کرد: بنابرای��ن محموله ای که االن به 
کشور آمده ش��هریورماه اقدامات مربوط به آن انجام 
شده و یک شبه نیامده است؛ مقداری هم که آقایان 
می گویند نیس��ت؛ ۱۳۰ هزار تن اعالم ش��ده امسال 
کمبود خواهیم داش��ت، 2۰ هزارتن نیز حواله صادر 

شده و حدود 5۰ الی ۶۰ تن به کشور آمده است. 
نبی پ��ور ادامه داد: باقی را نیز ممکن اس��ت خرید 
کرده باش��ند، اما هنوز وارد نش��ده و قرار اس��ت به 
تدریج وارد ش��ود؛ البته این مس��ئله بستگی به این 
دارد که قیمت ها در کشور مبدا به چه صورت باشد، 
ت��ا جایی که بنده خبر دارم ترکیه بعد از وارداتی که 
ایران از آنجا انجام داده، در عرض 2۴ ساعت، قیمت 
تخم مرغ را از 22 دالر به 2۸ دالر افزایش داده است. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
واردات تخم م��رغ روی قیمت ای��ن محصول در بازار 
تاثیرگ��ذار خواهد بود، گفت: بخش زیادی از افزایش 
قیمت تخم مرغ در بازار ناش��ی از مسائل روانی است، 
در ح��ال حاضر میانگین قیمت ای��ن محصول درب 
مرغ��داری نیز کاه��ش یافت��ه و از ۷۰۰۰ تومان به 

حدود ۶5۰۰ تومان رسیده است. 

اخبار

چین بزرگ ترین واردکننده محصوالت 
پتروشیمی ایران

مدیرکل دفتر توس��عه ص��ادرات محصوالت صنعتی و 
معدنی س��ازمان توس��عه تجارت ایران از صادرات ۶هزار 
و ۶۳۰ میلی��ون دالر محصوالت پتروش��یمی در هش��ت 
ماهه س��ال ج��اری خبر داد. ب��ه گزارش مهر، مس��عود 
کمالی اردکانی، با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری در 
مجموع پنج محصول عمده در گروه محصوالت پتروشیمی 
به سه کش��ور صادر شده اس��ت، گفت: در این میان سه 
محصول دارای رش��د و دو محصول دارای کاهش نسبت 
به مدت مشابه سال قبل بوده است. وی با اشاره به اینکه 
چین رتبه نخست واردکننده مواد اولیه پلیمری از ایران را 
به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: در هشت ماهه 
س��ال جاری، ارزش صادرات مواد اولیه پلیمری 2 هزار و 
۴5۶ میلیون دالر بوده اس��ت که نس��بت به مدت مشابه 
سال گذشته از لحاظ ارزشی ۹درصد رشد داشته است. به 
گفته این مقام مسئول ترکیه و هند پس از چین بیشترین 
بازارهای صادراتی ایران در صادرات این محصول را به خود 
اختصاص داده اند. اردکانی در بخش دیگری از س��خنانش 
با اش��اره به اینکه در این مدت، صادرات پروپان و بوتان از 
رش��د ۱۶درصدی برخوردار بوده است، ادامه داد: در مدت 
یادشده هزار و ۴۷۶ میلیون دالر از این محصول صادر شده 
که عمده بازارهای صادراتی ایران شامل چین، اندونزی و 
کنیا بوده است. مدیرکل دفتر توسعه صادرات محصوالت 
صنعتی و معدنی س��ازمان توس��عه تجارت ایران در ادامه 
ب��ا بیان اینکه متانول با ص��ادرات ۷22 میلیون دالری از 
لحاظ ارزشی 2۱درصد رشد داشته است، گفت: پارازیلین 
با 52 میلیون دالر و کود با ۴5۶ میلیون دالر صادرات، از 
لحاظ ارزشی دارای کاهش بوده اند که این کاهش عمدتا 
به  دلیل تامین تقاضای داخلی و کاهش قیمت های جهانی 

و کاهش تقاضا در بازارهای اصلی هدف بوده است. 

بحران در انتظار صنایع فرسوده
تاکنون هیچ آماری مبنی بر پرداخت تس��هیالت برای 
نوسازی صنایع قدیمی اعالم نشده که وزیر صنعت، معدن 
و تجارت تاکید کرد اگر به نوس��ازی صنعتی تحت عنوان 
موضوعی حاد نگاه نش��ود، صنایع ایران با بحران عمیقی 
روبه رو می ش��وند. به گزارش ایسنا، طرح 2۰ هزار میلیارد 
تومانی رونق تولید به منظور بهبود وضعیت فعلی ۱5 هزار 
واحد تولیدی، طرح ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای نوسازی 
و بهسازی 5۰۰۰ واحد صنعتی و نیز طرح ۱۰ هزار میلیارد 
تومانی به منظور حمایت از تولید و اشتغال ۱۰ هزار بنگاه 
اقتصادی و تامین مالی ۶۰۰۰ واحد نیمه تمام با پیشرفت 
فیزیکی حداقل ۶۰درصد، س��ه بس��ته حمایتی از تولید 
کش��ور در س��ال ۱۳۹۶ بود. در این بین تاکنون تنها آمار 
دقیقی از پرداخت تس��هیالت بانکی به واحدهای تولیدی 
در طرح 2۰هزار میلیارد تومانی رونق تولید ارائه شده، اما 
هیچ آمار منتشرشده ای در ارتباط با پرداخت یا اختصاص 
تسهیالت مربوطه در طرح نوس��ازی و بهسازی صنایع و 
نیز طرح پرداخت تس��هیالت به منظور حمایت از تولید 
و اش��تغال ۱۰ هزار بنگاه اقتص��ادی و تامین مالی ۶۰۰۰ 
واحد نیمه تمام مربوطه نیست و به نظر می رسد که رقمی 
از تس��هیالت مربوط به طرح نوسازی و بهسازی صنایع و 
نیز طرح پرداخت تسهیالت به منظور حمایت از تولید و 
اش��تغال پرداخت نشده است. محمد شریعتمداری اخیرا 
با تاکید بر اینکه باید نوس��ازی صنایع به عنوان مسئله ای 
جدی مدنظ��ر قرار گیرد، بیان کرد که در تقس��یم بندی 
مش��کالت واحدهای صنعت��ی نبود س��رمایه در گردش 
واحد های تولیدی در اولویت اول اس��ت و از بین بیش از 
۱2۰۰واحد از مجموعه ۴۰ هزار واحدی که برای دریافت 
س��رمایه در گردش در بهین یاب ثبت نام کردند واحدهای 
شناسایی شده دارای مشکل سرمایه در گردش در گزارش 
ارائه شده می توانند در اولویت اول قرار بگیرند و در استان ها 
در دستور کار پرداختی ها منظور شوند. شریعتمداری ادامه 
داد که تصمیمات فوری می تواند بس��یاری از این واحدها 
را در مس��یر درس��ت قرار دهد و در قدم بعدی به سمت 
بازس��ازی و نوسازی و اصالح تکنولوژی بروند چراکه اکثر 
ماش��ین آالت مربوط به دهه ۷۰ بوده و نیازمند بازسازی 
جدی هستند. به گفته وی، اولویت اول تامین یارانه سود 
تسهیالت اعطایی بازسازی و نوسازی بنگاه هاست و راه حل 
اول نهضت بازسازی و نوسازی صنعت ایران، نیازمند یک 
ردیف اعتباری برای کمک های سود تسهیالت اعطایی به 

واحد های تولیدی است. 

مبادله کاال با کاال در دستور کار 
قرار گیرد

برخی کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی ایده مبادله 
کاال با کاال را مطرح می کنند؛ طرحی که در نگاه اول یادآور 
تاریخ مناس��ب تجاری و اقتصادی در س��ده ها و قرن های 
گذشته است، اما در حال حاضر برخی از کشورها و جوامع 

توسعه یافته و پیشرفته به آن مبادرت می ورزند. 
چندی پی��ش، حی��در مستخدمین حس��ینی، معاون 
اس��بق بانک مرک��زی در گفت وگویی با رس��انه ها اظهار 
کرد: پیمان های منطقه ای یکی از راهکارهایی است که به 
موجب آن می توان اثرگذاری دالر در مناس��بات تجاری و 
اقتصادی را ضعیف کرد. وی می افزاید: با اتکا به این روش 
و مشخص ش��دن میزان کاالی مورد نی��از و میزان کاالی 

صادراتی می توان به مبادله کاال با کاال اقدام کرد. 
مستخدمین حسینی می گوید: دولت های گذشته کمتر 
توجهی به چنین طرح هایی داشته اند و مباحث اینچنینی 
عمدتا در مقاطعی مطرح می ش��ود که در معرض تحریم 

ایاالت متحده قرار می گیریم. 
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ش��اید ش��ش ماه پی��ش که 
سامانه ثبت سفارش خودروهای 
خارج��ی بس��ته ش��د، کس��ی 
ای��ن مدت زم��ان طوالنی برای 
بازسازی مجدد آن را پیش بینی 
نمی ک��رد و ط��ی ای��ن زم��ان، 
ب��ازار همیش��ه آش��فته خودرو 
نوس��انات  در کش��ورمان دچار 
زیادی نیز شد که به راحتی قابل 
پیش بینی بود و حتی برخی این 
گمانه را مطرح کردند که چنین 
کاری با پل��ن قبلی برنامه ریزی 

شده است.
اگر نگاهی به ش��رایط تولید و 
عرضه خودرو در کش��ورمان در 
سالیان اخیر بیندازیم، با هجمه 
ناراضی  از کاربران  گس��ترده ای 
روبه رو می ش��ویم که از وضعیت 
گران��ی خودروه��ای خارجی و 
بی کیفیت��ی خودروهای داخلی 
همیش��ه ناالن بودند و افزایش 
نه تنه��ا هی��چ  واردات،  تعرف��ه 
کمک��ی ب��ر کاهش ای��ن عدم 
رضایت نمی کن��د، بلکه موجب 
افزای��ش عمق آن ه��م خواهد 

شد! اما چرا؟

خودروسازان اصالح 
نمی شوند!

حمایت بس��یار زیاد دولت ها 
در سالیان اخیر به خوبی نشان 
داده ک��ه هیچ عزمی از س��وی 
خودروس��ازان ما برای رش��د و 
توس��عه وجود ن��دارد و همین 
امر س��بب ش��ده تا ای��ران به 
گورس��تان خودروهای خارجی 
تبدیل ش��ده و یک��ی از عوامل 
اصل��ی باال بودن می��زان مرگ 
  می��ر گس��ترده در جاده ه��ای 
محص��والت  همی��ن  کش��ور، 
بی کیفیت باش��د. ش��اید یکی 

از  برون رف��ت  راهکاره��ای  از 
وضعی��ت فعلی، ارتقای س��ریع 
داخلی  خودروس��ازی  صنای��ع 
ی��ا اج��ازه عرض��ه خودروهای 
باکیفیت خارجی باش��د، امری 
ک��ه ب��اال رفتن عوارض نش��ان 
می دهد حداقل ب��ر روش دوم 
نمی توان امیدی بس��ت، اما بر 
داخلی  صنایع  پیش��رفت  روی 

چه؟
را  خودم��ان  اس��ت  بهت��ر 

گول نزنی��م، در کش��وری که 
هنوز پراید و پ��ژو ۴۰۵ تولید 
می شوند و خودرویی چون رنو 
س��اندرو پس از آنک��ه در همه 
جای دنیا عرضه اش تمام ش��د 
ت��ازه در کش��ور ما ب��ه عنوان 
خودروی��ی جدی��د ش��روع به 
می کند، هیچ چشم انداز  تولید 
روشنی از پیشرفت ندارد. حتی 
محصول��ی چون پژو ۲۰۰۸  که 
با آن همه س��ر و ص��دا و ثبت 

ن��ام عجیب و غری��ب در کنار 
قیمت گ��ذاری نامش��خص به 
خط تولید ای��ران خودرو آمد، 
در مس��یر بدقولی ه��ای زی��اد 
در تحویل ق��رار گرفته و اکثر 
کس��انی که ثبت ن��ام کردند، 
موع��د تحویل ش��ان ب��ه پایان 
رسیده و به هیچ خودرویی هم 
نرسیده اند! پس با این وضعیت 
آی��ا امیدی به بهب��ود عملکرد 

خودروسازان داخلی است؟

خارجی های گرانی که 
گران تر می شوند!

دول��ت به خوب��ی می داند که 
اقب��ال عمومی ب��ه خودروهای 
خارجی علی رغم قیمت بس��یار 
باالت��ر آنه��ا نس��بت ب��ه بهای 
اصلی همچنان باالس��ت و حتی 
می��زان ای��ن واردات بیش��تر از 
ح��د پیش بینی ب��وده و موجب 
خروج ارز بسیار زیادی از کشور 
ش��ده است، پس باز هم گران تر 
کردن این گران های همیشگی، 
عالوه بر افزای��ش درآمد دولت، 
و  واردات  کاه��ش  سبب س��از 
همچنی��ن از دس��ترس خ��ارج 
ش��دن این خودروها از دس��ته 

بیشتری از مردم خواهد شد!
در واق��ع ای��ن وضعیت برای 
دول��ت و خودروس��ازان داخلی 
یک وضعی��ت تمام برد اس��ت 
و ب��رای مردم و خری��داران که 
دوس��ت دارن��د اتومبیل های��ی 
ب��ا فناوری و تنوع روز را س��وار 
شوند، یک ش��رایط تمام باخت 
خواه��د ب��ود! دول��ت درآم��د 
کس��ب  واردات  از  بیش��تری 
ارز  خ��روج  می��زان  می کن��د، 
خودروس��ازان  می یابد،  کاهش 
داخلی محصوالت خودش��ان را 
راحت تر فروخته و حتی گران تر 
می کنند و راه برای ادامه دادن 
وضعی��ت اس��فناک قبل��ی در 
عرض��ه خودروه��ای قدیمی و 
بازار انحص��اری هموارتر خواهد 
ش��د. در این بین همان درصد 
می توانس��تند  ک��ه  کوچک��ی 
خودروی خوب خارجی س��وار 
باز هم کوچک تر ش��ده  ش��ده 
و آن ع��ده ای ک��ه دل ش��ان به 
دیدن این خودروها خوش بود، 

دل شکسته تر خواهند شد!

افزایشتعرفهوارداتبهشکوفاییصنعتخودرومنتهیمیشود؟
خبـر

واردات خودرو اولویت دولت 
نیست

جنج��ال بازگش��ایی س��ایت ثبت  س��فارش از 
سه ش��نبه گذش��ته با اتمام جلس��ه کمیس��یون 
اص��ل۹۰ مجل��س ش��ورای اس��المی ب��ا حضور 
نمایندگان دس��تگاه های دولت��ی و واردکنندگان 

خودرو وارد مرحله جدیدی شد.
این روزها باز ش��دن دوباره سایت ثبت سفارش 
واردات خودرو به چالشی جدی میان دستگاه های 
مختلف کش��ور تبدیل شده است؛ در شرایطی که 
از سه ش��نبه گذش��ته خبرهای متع��ددی درباره 
فعال ش��دن این س��ایت منتش��ر ش��د اما وزارت 
صنع��ت تاکید دارد که هنوز ابالغیه ای از س��وی 
هیات دولت دریافت نکرده، بنابراین ثبت سفارش 

را متوقف نگه داشته است.
ب��ه گزارش تجارت نیوز، ح��ال اینکه چرا هیات 
دول��ت در اب��الغ دس��تورالعمل واردات خ��ودرو 
تعلل می کند س��والی اس��ت که دس��ت اندرکاران 
خودروهای وارداتی و همچنین مس��ئوالن دولتی 

پاسخ های متفاوتی برای آن دارند.
عوام��ل متعددی در مورد ممنوع ماندن واردات 
خودرو عنوان می ش��ود ام��ا در این زمینه یکی از 
مس��ئوالن صنعتی به خبرنگار ما می گوید واردات 
خ��ودرو با توجه ب��ه جنجالی ک��ه واردکنندگان 
به رغ��م آزادی واردات خودرو ب��ه راه انداخته اند، 
هنوز ج��زو اولویت های هیات دول��ت قرار ندارد، 
هر چند بررس��ی آن به اتمام رس��یده و به زودی 
ابالغی��ه آن ب��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 

خواهد رسید.
از س��وی دیگر یکی از واردکنن��دگان نیز تعلل 
دولت در ابالغ دس��تورالعمل واردات را به دغدغه 
اصل��ی مس��ئوالن در م��ورد خروج ارز از کش��ور 
مرب��وط می داند و اینکه جلوگی��ری از خروج ارز 
مان��ع از تصمیم گیری قاطع در این زمینه ش��ده 

است.
در ه��ر حال آنچه مش��خص اس��ت ممانعت از 
ثبت سفارش، ورود خودرو به کشور را سال آینده 
تحت تاثیر ق��رار خواهد داد، هرچند هم اکنون نیز 
بازار وارداتی ها به رغم رشد واردات طی هشت ماهه 
گذشته با آش��فتگی روبه رو است؛ بنابراین به نظر 
می رسد دولت باید هرچه زودتر به وضعیت فعلی 
در ب��ازار وارداتی ها پایان ده��د و تکلیف واردات 

خودرو به کشور را مشخص کند.

خبـر

برای خودروساز شدن نیاز به تکمیل 
زنجیره تولید داریم

 مشاور عالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت 
برای اینکه خودروس��از ش��ویم باید بتوانیم از طراحی تا 
تولی��د خودرو را در داخل انجام دهیم و این نقطه ضعف 
فعلی صنعت خودروی کشور است. سعید مدنی در گفت 
وگو با خبرگزاری میزان، با اعالم این مطلب گفت: یکی از 
مسائل مهم در بحث خودکفایی در صنعت خودروسازی 

کشور ارتقای دانش قطعه سازی است.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا ادامه داد: در صنعت خودرو 
معم��وال با خودروس��ازان خارجی این مش��کل را داریم 
که از لینک شدن قطعه س��ازان خود با طرف های ایرانی 
جلوگیری می کنند و بهانه می آورند که شخصیت حقوقی 
آنها جداست و نمی توانیم کاری را بر آنها تحمیل کنیم!

مدن��ی با توجه به رویکرد »زنجیره تامین رقابت پذیر« 
برای پنجمین همای��ش بین المللی صنعت خودرو ایران 
که ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه امس��ال در تهران برگزار می شود، 
در خص��وص راه ح��ل دس��تیابی به خودکفای��ی بدون 
درگیر ش��دن در بهانه های خودروسازان خارجی گفت: 
راه ما مش��خص است. ما باید با ش��رکت های طراحی و 
مهندسی دنیا کار کنیم. این شرکت ها آزادی عمل دارند 

و طرح های آنها مخصوص خود ما خواهد بود.
وی اف��زود: ما برای دریافت دان��ش فنی هم با همین 
ش��رکت های مهندس��ی و طراحی می توانیم به اهداف 
خود برس��یم. باید این نکته را متوجه باشیم که هر آنچه 
قرار بوده در صنعت خودروسازی یاد بگیریم مانند تولید 
کردن، مونتاژ کردن، خط رنگ و س��ایر دانش اولیه این 
صنعت را ف��را گرفته ایم و حاال اگ��ر می خواهیم به یک 

خودروساز واقعی تبدیل گردیم باید صنعتی شویم.
مشاور عالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح 
ک��رد: ما باید بتوانیم از مرحله طراحی تا مرحله تولید را 
خودمان انجام دهیم ت��ا بتوانیم از حالت مونتاژکاری به 

خودروسازی ورود کنیم.
مدنی با تاکید بر اینکه در حال حاضر طراحی بومی در 
مقیاس کوچک انجام ش��ده است، اضافه کرد: به منظور 
توسعه کار باید از همکاری جدید خودروسازان برای ورود 
ب��ه فاز طراحی و تولید بومی اس��تفاده ش��ود، از این رو 
در قراردادهای جدید باید ضمانت نامه های اجرایی برای 
اجرای درس��ت قراردادها از طرف ه��ای خارجی گرفته 
ش��ود. به گفته مدنی، خودروس��ازان خارجی بارها اعالم 
کرده ان��د که 3۰ درصد محصوالت تولی��دی در ایران را 
ص��ادر خواهند ک��رد اما این اتفاق نمی افت��د مگر اینکه 

ضمانت نامه ای برای این قسمت گرفته شده باشد.



 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت بودجه پژوهشی باید افزایش پیدا 
کند اما این بودجه ها نباید صرف ساختمان سازی های شیک شود زیرا در نهایت 
فایده ای نخواهد داش��ت. به گزارش مهر، سورنا ستاری صبح دیروز در مراسم 

افتتاح مرکز نوآوری یزد با اشاره به اینکه جوانان 
باید ب��اور کنند که می توانند تاثیرگذار باش��ند، 
اظهار داشت: جوانان ما باید به این باور برسند که 
به جای استخدام شدن، به فکر کارآفرینی باشند. 
وی عنوان کرد: واقعیت این است که عملکردها 
نش��ان می دهد در بس��یاری از موارد اشتباهاتی 
انج��ام داده ایم ک��ه حوزه اش��تغال و کارآفرینی 
نیز از آن مس��تثی نیست.س��تاری با بیان اینکه 
استارت آپ ها مس��یر مهمی در حوزه کارآفرینی 
هستند، عنوان کرد: بخش دولتی نباید به حوزه 
استارت آپ ها وارد شود زیرا شرط درست کردن 
محیط کس��ب و کار این اس��ت که دولت در آن 
دخالت نداشته باشد. وی تاکید کرد: روند فعالیت 

بخش خصوصی در حوزه اشتغال زایی بیش از هر چیزی به سرمایه گذاری نیاز 
دارد و باید به س��متی برویم سرمایه داران اس��تان روی جوانان سرمایه گذاری 
کنند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تصریح کرد: باید سرمایه گذاران را 

ارج نهیم و در مسیر آنها مانع تراشی نکنیم زیرا امروز به حضور آنها بیش از هر 
زمان دیگری نیاز است.

س��تاری ادامه داد: امروز تعداد دانش��جویان ما نس��بت به ۴۰ سال گذشته 
۲۸ برابر شده، بنابراین باید به دنبال راهکارهای 

جدید برای توسعه اشتغال بود.
وی با تاکید بر اینکه باید در حوزه اقتصاد از 
آموزش بهره  برد، افزود: باید همه شتاب دهنده ها 
را فعال و شرکت های دانش بنیان را تقویت کرد 
تا به کمک کش��ور بیایند. ستاری تاکید کرد: 
اطراف دانشگاه ها نباید فست فودها رشد کنند، 
بلکه باید شرکت های دانش بنیان مستقر شوند 
زیرا دانشگاه باید تاثیرگذاری باالیی در اقتصاد 
کشور داشته باشد و شرایط پیشرفت را فراهم 
کند. وی در مورد شکل گیری استارت آپ ها نیز 
بیان کرد: استارت آپ ها باید در همه حوزه ها 
ش��کل بگیرند به ویژه در حوزه تکنولوژی چون 
رقیب ندارد اما دیر به بازار می رس��د. س��تاری ادام��ه داد: در همه جای دنیا 
اس��تارت آپ های خدماتی شروع به کار کرده و مردم پای کار آمده اند اما جای 

دیگر استارت آپ ها نیز خالی است.

شرکت ریجیتی کامپیوتینگ )Rigetti Computing( که یک استارت آپ 
فعال در حوزه محاسبات کوانتومی است اخیرا موفق به ارائه دستاوردی در حوزه 
کامپیوتر کوانتومی شده است. این یافته می تواند برای بهبود عملکرد یادگیری 

ماش��ینی مورد اس��تفاده قرار گیرد. به گزارش 
مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، یک اس��تارت آپ در 
کالیفرنیا اقدام به استفاده از کامپیوتر کوانتومی 
برای بهبود عملکرد یادگیری ماش��ینی کرده اند. 
این دس��تاورد موجب ش��ده تا امیدواری  زیادی 
برای بهبود صنعت هوش مصنوعی ایجاد ش��ود. 
شرکت ریجیتی کامپیوتینگ تراشه ای کوانتومی 
س��اخته که قادر است الگوریتم  خوشه ای را اجرا 
کند. الگوریتم خوشه ای به روش ماشین یادگیری 
موسوم است که از آن برای ساماندهی اطالعات 
شبیه هم استفاده می شود. ریجیتی روی ساخت 
کامپیوتر کوانتومی نیز کار می کند. کامپیوتری 

که این ش��رکت در حال توسعه آن است 19 بیت کوانتومی داشته و از طریق 
پلتفرم محاسبات ابری موسوم به فارست در دسترس قرار دارد.

البته نتایج این پروژه به معنای آمادگی کامل کامپیوتر کوانتومی برای ایجاد 

انقالب در هوش مصنوعی نیس��ت، چراکه این الگوریتم ها هنوز برای استفاده 
عملی مناسب نیستند و دقیقا مشخص نیست که چگونه می توان می توان از 
آن برای توسعه یادگیری ماشینی استفاده کرد. »ویل زنگ« از شرکت ریجیتی 
معتقد اس��ت ای��ن یافته آنه��ا می تواند گامی 
کلیدی برای ساخت ماش��ین  کوانتومی باشد. 
»زنگ« می گوید:» این دستاورد یک مسیر تازه 
به س��وی استفاده عملی از کامپیوتر کوانتومی 
است. خوشه بندی یک مشکل ریاضی بنیادی 
و اساسی است. هیچ کس تاکنون راهکاری برای 
آن ارائه نکرده است.« در حال حاضر تالش های 
زیادی برای توس��عه کامپیوتر کوانتومی انجام 
شده است و ش��رکت های بزرگی نظیر گوگل، 
اینتل، ماکروسافت و IBM استارت آپ هایی را 
برای وارد ش��دن به این رقابت ایجاد کرده اند. 

ریجیتی نیز یکی از همین استارت آپ ها است.
ش��رکت IBM چن��دی پیش اع��الم کرد 
کامپیوتر کوانتومی 5۰ کیوبیتی س��اخته اس��ت، گوگل نیز ادعای مشابهی را 
مطرح کرده است. در این میان شرکت ریجیتی موفق به دریافت 7۰ میلیون 

دالر حمایت مالی از یکی از سرمایه گذاران سیلیکون ولی شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات شرح وظایف شورای دستیاران جوان این 
وزارتخان��ه را ابالغ کرد. ب��ه گزارش مهر به نق��ل از وزارت ارتباطات، مجتبی 
جوانبخت، دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در امور جوانان از تدوین 

وظایف کاری برای دس��تیاران جوان شرکت ها و 
سازمان های تابعه این وزارتخانه و ابالغ آن توسط 
محمدجواد آذری جهرمی خبر داد. وی با اش��اره 
ب��ه تدوین وظایف کاری برای دس��تیاران جوان 
ش��رکت ها و سازمان  ای تابعه وزارت ارتباطات و 
ابالغ آن توسط وزیر ارتباطات گفت: حسب نظر 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، شرح وظایف 
مذکور به سازمان ها و شرکت های تابعه ابالغ شده 
و از این پس مالک عمل و ارزیابی ما، براس��اس 

این وظایف است.
جوانبخ��ت ادامه داد: مطابق ای��ن آیین نامه، 
دس��تیاران ج��وان وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالع��ات و ش��رکت های تابع��ه موظفن��د در 

تصمیم س��ازی و ارائه پیشنهادها جهت شناسایی نیروهای جوان و استفاده از 
ظرفیت های آنها در حوزه های مختلف کاری وزارتخانه، شرکت ها و سازمان های 
تابعه فعاالنه ش��رکت کنند. وی افزود: همچنین اعضا باید طرح ها و ایده های 

نخبگان، اندیشمندان، کارآفرینان و نوآوران جوان را اخذ و جمع آوری کرده و 
از طرح ه��ای نوآورانه و کالن تاثیرگذار در بهبود انجام ماموریت های مجموعه 
وزارت ارتباطات با تاکید بر تحقق و توسعه اقتصاد دیجیتال حمایت کنند. رئیس 
شورای دستیاران امور جوانان وزارت ارتباطات 
یکی دیگر از وظایف این افراد را بررسی و ارائه 
پیشنهادهای کاربردی به منظور افزایش میزان 
انگیزه، اثرگذاری و مش��ارکت نیروهای جوان 
در راس��تای انجام فعالیت ها و وظایف محوله و 
تصمیم سازی در س��طوح مختلف سازمان ها و 
دستگاه های تابعه وزارت ارتباطات دانست. وی 
اظهار کرد: ارائه راهکارهای توانمندس��ازی در 
جهت تقویت و ارتقای جایگاه جوانان مستعد، 
متعه��د و باانگیزه به منظور آماده س��ازی آنان 
برای پذیرش نقش های مهم و اثربخش از دیگر 
وظایف اعضا است. دس��تیار وزیر ارتباطات در 
امور جوانان تصریح کرد: ارتباط با فعاالن بخش 
خصوص��ی به ویژه جوانان نوآور و فعال در داخل و خارج از کش��ور به منظور 
بهره گیری از نظرات و ظرفیت های آنان مرتبط با حوزه وظایف و رسالت وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات از دیگر وظایف این مجموعه است.

س��امانه ثبت اختراع دانش آموزی به زودی رونمایی می ش��ود تا 
آم��وزش هزار و 5۰۰ مربی و 1۰۰ه��زار دانش آموز در کارگاه های 

آموزش��ی از طری��ق این س��امانه 
محقق شود. 

پایگاه اطالع رس��انی  به گزارش 
بنیاد ملی نخبگان، س��ال گذشته 
زرافشان،  علی  میان  تفاهم نامه ای 
مع��اون آموزش متوس��طه وزارت 
آم��وزش و پ��رورش و نص��رت اهلل 
ضرغ��ام، رئیس صن��دوق حمایت 
از پژوهش��گران و فناوران معاونت 
علمی به امضا رسید تا حمایت از 
دانش آم��وزان و پژوهش س��راهای 
ای��ن  انعق��اد  ب��ا  دانش آم��وزی 

تفاهم نامه عملی شود. 
ب��ه  تحقی��ق  روش  آم��وزش 

زبان س��اده، حمای��ت از مطالعات جمع��ی، کارآفرینی و خالقیت 
و ثب��ت اختراع دان��ش آموزی از جمله محوره��ای این تفاهم نامه 
اس��ت. جلس��ات متعددی برای محقق ش��دن محوره��ای مختلف 

بی��ن نمایندگان دو س��ازمان برگزار و در نهایت س��امانه ای برای 
فعالیت های مدنظر طراحی شد. 

ایده پ��ردازی،  آم��وزش 
و  ن��وآوری  خالقی��ت، 
تش��ویق  کارآفرین��ی، 
گروهی،  کار  به  دانش آموزان 
آم��وزش روش تحقی��ق ب��ه 
از  حمای��ت  س��اده،  روش 
مطالع��ات جمعی، حمایت از 
دانش آموزی  اختراعات  ثبت 
ب��ه منظ��ور افزای��ش قدرت 
ریس��ک، اعتماد ب��ه نفس و 
دانش آم��وزان  در  اس��تقالل 
از بخش های س��امانه  برخی 
مذکور اس��ت که به زودی با 
عنوان س��امانه ثب��ت اختراع 
دانش آموزی رونمایی می ش��ود. ش��ایان ذکر است ساالنه آموزش 
15۰۰ مرب��ی و 1۰۰ه��زار دانش آموز در کارگاه های آموزش��ی از 

طریق این سامانه محقق می شود. 

معاون رئیس جمهور:

حمایت از دانش بنیان های خانگی
موفقیت یک استارت آپ در توسعه کامپیوتر کوانتومی توسط جهرمی

وظایف شورای دستیاران جوان وزارت ارتباطات ابالغ شد
با همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی

توانمندسازی دانش آموزان در حوزه خالقیت و ایده پردازی انجام می شود

یک اس��تارت آپ چگون��ه می تواند آمار و احتم��االت را کنار بزند و با 
تولید و عرضه یک محصول خاص، به رقابت با مشهورترین شرکت های 
تکنول��وژی بپردازد؟ به گزارش زومیت، باالجی ویس��واناتان، مدیرعامل 
روباتی��ک اینونتو، در مقاله ای که در وب س��ایت Quora منتشرش��د، 
برای مؤسس��ان جوان اس��تارت آپ ها توضیح داد که چگونه می توانند با 
ش��رکت های بزرگی نظیر گوگل، وارد رقابت ش��وند. بخش هایی از این 

مقاله را با هم مرور می کنیم: 
در س��ال ۲۰۰۴، گوگل به یکی از برترین بازیگران دنیای کسب وکار 
تبدیل  شده بود. این برند همه امکانات مورد نیاز برای رشد و توسعه را در 
اختیار داش��ت: پول، سرور، زیرساخت های شبکه، رهبری و قدرت برند. 
بااین حال در طول یک دهه بعد، آنها شاهد بودند که چگونه فیس بوک، 
توییتر و یوتیوب با رضایت تمام با یکدیگر رقابت می کنند و حتی حضور 
گوگل را متوجه نمی شوند. گوگل ابتدا سعی کرد بخش ویدئوهای خودش 
را راه اندازی کند، اما س��رانجام این نبرد را واگذار کرد و شرکت یوتیوب 
را خرید. پیرو این رویداد، پروژه های اورکات، باز )Buzz( و گوگل پالس 
هم شکست خوردند. س��پس دانشنامه نول را راه اندازی کردند که اصال 
قابل  مقایسه با ویکی پدیا نبود، همانطور که قرار بود ویو، عملکردی شبیه 
به اس��لک داشته باشد. گوگل انسرز هم در مقایسه با Quora، پیکاسا 
در برابر اینستاگرام و مسنجر گوگل در برابر مسنجر مایکروسافت، یاهو 
و فیس بوک، راه به جایی نبردند. هرچند واتس اپ با چنان اس��تقبالی در 
س��طح جهان مواجه ش��د که تمام پلتفرم های پیام رس��ان را به حاشیه 
راند. این مثال ها نش��ان می دهند که ش��رکت های متعددی در رقابت با 
گوگل به موفقیت رسیده اند، ضمن اینکه گوگل در برخی حوزه ها نظیر 
روباتیک، پوشیدنی ها، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و حتی فیدخوان، 
عملکرد قدرتمندی نداشته است. من سال ها در شرکت مایکروسافت، در 
تیم هایی که باید با استارت آپ ها رقابت می کردند، کار کردم. باید بگویم 
ب��ا همه پولی که در اختیارمان ب��ود، در خیلی عرصه ها رقابت را واگذار 
می کردیم. واقعیت این اس��ت که شرکت های بزرگ، به دالیلی که ذکر 

می کنم در برابر استارت آپ های مصمم شکست می خورند: 
1- س��رعت پایین انتقال اطالعات: در یک اس��تارت آپ، بخش اعظم 
اطالع��ات مهم و کلیدی تنها در چند ثانیه خبررس��انی می ش��ود، ولی 
در ش��رکت های بزرگ اطالعات باید از سلس��له مراتب زیادی عبور کند 
و معم��وال زمانی به تیم اعالم می ش��ود که دیگر ب��رای اقدام عملی دیر 
شده است. حتی اگر مش��کالت بحرانی رخ بدهد، بازهم باید مثل سایر 
اولویت های رهبران، روی میز بماند تا در فرصت مناسب به آن رسیدگی 
شود. در آن زمان هم تصمیم گیری ها به یک گروه فکری واگذار می شوند. 
۲- ش��رکت های بزرگ مثل کش��تی های بزرگ، سنگین تر از آنند که 
بتوانند به س��رعت حرکت کنند. در شرکت مایکروسافت ما می توانستیم 
یک سیس��تم عامل بس��یار قوی تر و بهت��ر تولید کنیم، اما ای��ن کار را 
نمی کردیم، چراکه باید دس��تاوردهای مان را با سایر محصوالت سازگار 
نگه می داش��تیم یا منتظر هماهنگی و توافق ش��ریکان مان می ماندیم. 
گاه��ی هم نقاط ضعف برخی از رهبران، س��رعت و کارایی همه گروه ها 

را پایین می آورد. 
۳- محدودیت ه��ای بودجه مان��ع از تصمیم گیری بهینه می ش��وند. 
ش��رکت های ب��زرگ بودجه بندی و اهداف س��االنه مش��خصی دارند و 
امکان پذیر نیس��ت که هرروز این برنامه ها را تغییر دهند. به همین علت 
گاهی در برخی حوزه هایی که شاهد تغییرات سریع هستند، با مشکالت 

بودجه مواجه می ش��وند و مجبورند حرکت ش��ان را متوقف کنند. البته 
وال استریت هم به عنوان یک عامل انحرافی باعث می شود شرکت ها برای 

حفظ نرخ سهام شان، روی اهداف خاصی تمرکز کنند. 
۴- عدم تقارن اطالعات: ش��رکت های بزرگ کامال عمومی هس��تند و 
به راحتی می توان اطالعات زیادی از آنها به دست آورد. برای مثال ما از 
جزییات یک شرکت بزرگ روباتیک رقیب مان باخبریم، ولی شرکت های 
بزرگ زمانی متوجه حضور رقبای کوچک خود می ش��وند که دیگر دیر 
ش��ده اس��ت. به همین علت دو مهن��دس بنیان گذار ج��وان، می توانند 

بزرگ ترین موتور جست وجوی جهان را راه اندازی کنند. 
5- تأثیر رس��انه های عمومی: اغلب اوقات اقدامات مثبت و تأثیرگذار 
اس��تارت آپ ها، نق��ش بهترین تبلیغات را برای آنها ب��ازی می کند، ولی 
ش��رکت های بزرگ باید هزینه زیادی بپردازند تا تبلیغات خوبی داشته 
باش��ند. به ع��الوه اگر ای��ن بازیگ��ران قدرتمند شکس��ت بخورند، همه 
رس��انه های عمومی آماده و حاضرند تا این اخبار را پوش��ش دهند. این 
موضوع در مورد اس��تارت آپ های کوچک صادق نیست، چراکه کسی از 

سقوط بازیگران بی نام خوشحال نمی شود. 
۶- موان��ع قانون��ی، اجتماع��ی و نظارت��ی: رس��انه های اجتماع��ی و 
رگوالتورها، همه حرکات ش��رکت های بزرگ را زیر نظر دارند. زمانی که 
در مایکروسافت کار می کردم، مدیرم به من گفت که هرگز به هیچ پتنت 
و کد منبع باز، نگاه نکنم. در این سازمان ها حتی یک اشتباه ممکن است 
میلیون ها دالر خس��ارت به بار آورد. این امر مانع از بهره وری می ش��ود. 
همه اعمال و حرکات گوگل توسط بسیاری از دولت ها رصد می شود. در 
بازارهای نوظهور که قوانین مبهمی دارند، فعالیت اس��تارت آپ ها بسیار 
راحت تر امکان پذیر اس��ت تا شرکت های مشهوری که وکالی آنها تمام 
مدت باید مراقب خطوط قرمز و مناطق ممنوعه باشند. تا زمانی که تیم 
مهندس��ی گوگل بتواند رضایت وکال را اخذ کند، استارت آپ ها سه گام 

جلوتر رفته اند. 
7- انگیزه: در یک اس��تارت آپ، زندگی همه افراد به عقد یک قرارداد 
بستگی دارد. به همین علت تیم با انرژی و انگیزه بیشتری کار می کند. 
در قیاس با اس��تارت آپ ها، کارکنان ش��رکت های بزرگ انگیزه کمتری 
دارند، زیرا می دانند اگر قراردادی هم امضا نشود، حقوق آنها تضمین شده 
است. از طرف دیگر، اگر موفقیتی حاصل شود، ترفیع می گیرند و مزایای 

بیشتری نصیب شان می شود. 
۸- گ��م کردن مس��یر: غالبا ش��رکت های ب��زرگ می توانند هدف و 
چش��م انداز خ��ود را فراموش کنند. حت��ی کارکنان باانگی��زه نیز پیدا 
کردن مسیر حرکت ش��ان را دشوار می دانند. به جای اینکه همه تیم ها 

هم جهت حرکت کنند، هرکدام به سویی می روند. 
در یک بازه زمانی در مایکروس��افت ما س��ه رقیب برای دراپ باکس 
داش��تیم و هیچ ک��س از همه پروژه های مختلف R&D ش��رکت خبر 

نداشت! 
9- اولویت ه��ا: وجود تن��وع محصوالت در ش��رکت های بزرگ باعث 
می ش��ود بخش های مختلف در اولویت بندی پروسه ها با مشکل مواجه 
ش��وند و ای��ن اخت��الل، فرصت خوب��ی را ب��رای اس��تارت آپ ها فراهم 
می کند. مگر اینکه یک اس��تارت آپ بخواهد با یکی از اولویت های اصلی 
ای��ن بازیگ��ران بزرگ رقابت کن��د، مثل موتور جس��ت وجوی گوگل یا 

سیستم عامل مایکروسافت. 
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تقریبا تمام افراد مشهور و موفق در عرصه های مختلف، بخشی از 
موفقیت خود را مدیون مطالعه و علم اندوزی می دانند. مثال شنیده 
ش��ده بیل گیتس هر س��ال ح��دود 5۰ کتاب می خواند. موس��س 
ثروتمند مایکروسافت در کنار دیگر نخبگان موفق هر سال تعدادی 
کت��اب را به عنوان بهترین گزینه ها ب��رای مطالعه توصیه می کنند. 
حال در آس��تانه آغاز سال جدید میالدی به نقل از دیجیاتو شما را 
با فهرس��تی از بهترین کتاب های توصیه شده توسط تعدادی از این 

افراد مشهور آشنا می کنیم. 

فهرست بیل گیتس
 The Gene: An Intimate( ژن: تاریخچه ای خودمان�ی
History(: ش��ناخت توالی ژنتیکی به سختی یک موضوع جذاب 
ب��رای عموم مردم به حس��اب می آید، اما گیتس معتقد اس��ت که 
توانس��ته  کت��اب  نویس��نده   »Siddhartha Mukherjee«
اس��تعاره ها و اش��تراکات بس��یاری میان این علم و زندگی روزمره 
انسان ها پیدا کند. او در این کتاب به دنبال پاسخ دادن به تعدادی 
از س��ؤاالت ب��زرگ و کلیدی که به ش��خصیت و هوی��ت ما مربوط 

می شوند است. 
Seveneves : ی��ک رمان علمی تخیلی اس��ت که حضورش در 
میان محبوب های بیل گیتس واقعا جالب به نظر می رس��د. قصه به 
ش��کلی مهیج شروع می ش��ود، از همان جمله اول و با خبر انفجار 
ماه. س��پس بارانی از شهاب س��نگ های مرگ بار بر س��ر انس��ان ها 
فرومی ریزد و.... گیتس عاش��ق جزییات علمی و دقیق ارائه شده در 

قالب این داستان آخر الزمانی است. 

 Sapiens: A( س�یپین ها: تاریخچه ای مختصر از نوع بشر
Brief History of Humankind(: ما تنها گونه انسان های 
روی زمین نبوده ایم. طبق برخی یافته ها حدود 1۰۰هزار سال قبل 
شش نژاد مختلف از انسان های اولیه روی زمین زندگی می کرده اند. 

اما »هومو سیپین« تنها نژادی است که تا امروز دوام آورده. 
گیت��س در ب��اره این کتاب می گوی��د:  »این یک��ی را هم من و 
هم ملیندا خوانده ایم و س��بب آغاز بحث های زیادی بین ما بر س��ر 
میز ش��ام شده است. Yuval Noah Harari به عنوان نویسنده 
زحمت بس��یاری متحمل شده تا کل تاریخ بشر را در ۴۰۰ صفحه 

جای دهد.«
البته نویسنده به این هم بسنده نکرده و تالش نموده نگاهی نیز 
به آینده و تأثی��ر علومی مانند ژنتیک و هوش مصنوعی در تعریف 

واژه »انسان« در آینده داشته باشد. 

فهرست مارک زاکربرگ
 The Structure of( علم�ی  انقالب ه�ای  س�اختار 
Scientific Revolutions(: ای��ن کتاب که در س��ال 19۶۲ 
به ن��گارش درآمده یکی از مراجع اصل��ی در خصوص تاریخ نگاری 
علم به ش��مار می رود. نوشته مورد بحث دیدگاه تازه ای در خصوص 
پیشرفت های انقالبی در علم به دست می دهد. مدیرعامل فیس بوک 
درباره آن می گوید: »این یک کتاب تاریخی است که به ما می گوید 
چ��ه زمانی عل��م و تکنولوژی به پیش��رفتی برگش��ت ناپذیر منجر 

شده اند و کی سایر عوامل اجتماعی سبب این پیشرفت ها شده اند.«
آغ�از بی نهای�ت )The Beginning of Infinity(: دیوید 
داچ )David Deutsch( ب��ه عن��وان نویس��نده این کتاب و یک 
فیزیکدان تجربی باور دارد که جواب های روشنی درباره دنیا وجود 
دارد که هنوز کش��ف نشده. او معتقد اس��ت که برای هر حقیقتی 

جوابی علمی وجود دارد. 
زاکربرگ درباره آن می گوید:  »خیلی خوب اس��ت که سال خود 
را ب��ا کتابی پایان ببرید که نش��ان می دهد ارائ��ه توضیح برای هر 

پدیده ای چگونه موقیت های کامال جدیدی را پدید می آورد.«

فهرست اوپرا وینفری
جای�گاه روح )The Seat of the Soul(: گ��ری زوک��وف 
)Gary Zukav( این کتاب را در س��ال 19۸9 منتشر کرده و در 
آن درباره شیوه اعمال قدرت بر دیگران از طریق نیت و اراده مثبت 
ب��ه جای قصد و خواس��ت های خصمانه بحث کرده اس��ت. زوکوف 
در جایی از کتابش می گوید: »هر عمل، اندیش��ه و احس��اس ما از 
یک نیت سرچش��مه می گیرد و هر نیتی اث��ر و نتیجه ای به دنبال 
دارد. وقتی در عاملی ش��ریک باشیم، در اثر و نتیجه آن نیز شریک 

خواهیم بود.«
وینفری از این کتاب به عنوان یکی از سرمش��ق های اساس��ی در 

مسیر زندگی شخصی و حرفه ای خود یاد می کند. 
کش�تن مرغ مقلد )To Kill a Mockingbird(: داستان 
دختر وکیلی س��فید پوس��ت که دفاع از جوان س��یاه  پوس��تی به 
عه��ده می گی��رد. اوپرا وینفری می گوید ک��ه در کودکی این کتاب 
را می خوان��ده و وقتی به مدرس��ه می رفته نمی توانس��ته درباره آن 
حرف نزند. او همه همساالن خود را به خواندن آن ترغیب می کرده 
اس��ت. وینفری این کتاب را یکی از ش��کل دهنده های ش��خصیت 

خود می داند. 

فهرست ریچارد برانسون
کتاب ۱۹۸۴: نویس��نده مش��هور جورج اورول در س��ال 195۰ 
داس��تان خود را به رش��ته تحریر درآورده است. این قصه در مورد 
دنیا در سال 19۸۴ است، جایی که یک دولت فراگیر تمام حرکات 
مردم خود را به ش��دت زیر نظر داش��ته و با خشونت با آنها برخورد 
 Virgin می کند. ریچارد برانس��ون مالک ثروتمند هلدینگ بزرگ
معتقد اس��ت که گرچه کتاب مورد بحث در مورد یک سال و تاریخ 
خاص است، اما داستان آن برای همیشه تاریخ آموزنده خواهد بود. 
سفرهایی با چارلی در جست وجوی آمریکا: نویسنده مشهور 
جان اشتاین بک در این کتاب شرح مجموعه ای از سفرهای خود با 

سگ وفادارش به سرتاسر آمریکا را به رشته تحریر درآورده. 
او در این س��فرها از میان پارک های مل��ی، جاده های انحرافی و 
شهرهای بزرگ عبور کرده و با عادی ترین و بی آالیش ترین مردمان 
دیدار داش��ته و تصویری روش��ن از نحوه زندگ��ی و باورهای خیل 
عظیمی از کسانی را که در این کشور زندگی می کنند ارائه می دهد. 
برانس��ون این کتاب را به عنوان راهنمایی برای ش��یوه زندگی بهتر 

به همه توصیه می کند. 
businessinsider :منبع

طبق گزارشی که پنجشنبه گذشته رویترز منتشر کرد آمازون در نظر دارد خدمات خود را به شهروندان کشور عربستان سعودی نیز ارائه دهد و به همین خاطر مدیران این شرکت هم 
اکنون مشغول مذاکره با مقامات عربستانی هستند. به گزارش دیجیاتو، از آنجا که رقابت در این زمینه در عربستان سعودی بسیار ضعیف است، گزارش شده که آمازون در مرحله نخست 
صرفا قصد دارد سرویس های تحت وب خود را در اختیار شهروندان این کشور قرار دهد. مذاکرات در این باره نیز فعال در مراحل اولیه اش است و بعید به نظر می آید که این کمپانی آمریکایی 
دست کم برای دو سال آینده قصد حضور مستقیم در عربستان سعودی را داشته باشد. جالب است بدانید بعد از تغییر و تحوالت اخیر در عربستان، اپل نیز برای حضور در خاک این کشور 
خیز برداشته اما آنطور که تحلیلگران گفته اند تا قبل از سال ۲۰۱۹ فروشگاه اختصاصی خود در این کشور را راه اندازی نخواهد کرد.
در هر صورت این اقدام را می توان به عنوان گام بزرگ بعدی در سیاست اقتصادی نوین محمد بن سلمان پادشاه آل سعود دانست که در نتیجه افت قیمت نفت در دو سال اخیر کلید 
خورده است. اقتصاد عربستان نیز مانند کشورمان ایران به شدت به صادرات نفت و فرآورده های نفتی وابسته است و آنطور که کارشناسان گفته اند ضروری است با در نظر داشتن افت 
قیمت اخیر این محصول در سال های اخیر مقامات این کشور هرچه سریع تر دست به اقدامی جدی بزنند تا اقتصاد خود را نجات دهند.
در همین راستا هم ریاض قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در خاک خود را در یک یا دوسال اخیر تغییر داده تا این کار سهولت بیشتری پیدا کند. همین مساله نیز آمازون را بر آن 
داشت تا شرکت SOUO را که در زمینه تجارت الکترونیک فعالیت داشت به مالکیت خود درآورد.
آمازون با این خرید توانست جای پای خود را در قلمرو آل سعود محکم کند، هرچند شرکت خریداری شده به شکلی کامال خودمختار و مستقل عمل می کند با این همه راه را برای حضور 
پررنگ تر آمازون باز کرد.حضور آمازون در عربستان سعودی را می توان یکی از نتایج طبیعی بلندپروازی های ریاض برای رشد در عرصه تکنولوژی نیز تعبیر کرد؛ بلندپروازی هایی که 
نخستین بار با سرمایه گذاری این کشور روی ویژن فاند )بازوی سرمایه گذار سافت بنک روی استارت آپ های با ارزش بیشتر از یک میلیارد دالر( نمود پیدا کرد.
 

آیا استارت آپ ها می توانند با شرکت هایی نظیر گوگل 
رقابت کنند؟ 

به انتخاب بیل گیتس، مارک زاکربرگ، اپرا وینفری و ریچارد برانسون

کتاب هایی که همه باید بخوانند

 خیز آمازون
برای حضور در 
عربستان سعودی

یکشنبه۸
10 دی 1396
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نگاهدریچه

فراخوان جشنواره ملی، فرهنگی هنری »ایران ساخت« منتشر شد. 
 این رویداد ملی با اهداف جریان س��ازی و تولید محتوا برای فضای مجازی 
مرتب��ط با چرخه تجاری س��ازی و کارآفرینی اقتص��اد دانش بنیان، حمایت از 
خدم��ات و تولیدات دانش بنیان س��اخت ایران، س��اماندهی واردات بی رویه و 
ارج نه��ادن ب��ه کاالها و محص��والت ایران��ی باکیفیت و همچنی��ن کمک به 
برجسته س��ازی کاالهای مرغوب ایرانی از ۸تا 1۲اسفندماه سال جاری برگزار 

می شود. 
»ایران س��اخت« با تکیه بر فرآورده های فرهنگی و هنری هنرمندان ایرانی، 
در نظ��ر دارد نهضت توجه و حمایت از اقتص��اد دانش بنیان را به عنوان یکی 
از راهبردی ترین زیرس��اخت های پیشرفت و تعالی کش��ور و اقتصاد مقاومتی 

بنیان کند. 

فراخوان دومین جشنواره ملی »ایران ساخت«:

 فناوری ایرانی در خدمت کسب و کار ایرانی

مدیر کل دفتر دوره اول متوس��طه وزارت آم��وزش و پرورش، برنامه تعالی 
مدیریت مدرس��ه را گامی موثر برای تبدیل مدرس��ه به عنوان کانون آموزش 
یادگیرن��ده برش��مرد و گف��ت: برنامه تعالی مدیریت مدرس��ه ب��ا دو رویکرد 
کیفی س��ازی آموزش بر اس��اس اس��تاندارد و رویکردها دنبال می شود و برای 
هر فعالیت ش��اخص و اس��تانداردی تعریف شده است.به گزارش ایسنا، عظیم 
محبی در جمع ش��ورای معاونین اداره کل و روسای آموزش و پرورش مناطق 
و شهرستان ها افزود: تعالی مدیریت مدرسه، برنامه ای است که با هدف ترویج 
و تقویت سیس��تم خود ارزیاب در درون مدرس��ه، ارتقای کیفیت آموزش��ی و 

مشارکت مسئوالن، والدین و دانش آموزان در اداره مدرسه اجرا می شود.

مدیر کل دفتر دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش:

 توجه بیشتر بر مهارت آموزی، خالقیت 
و کارآفرینی در مدارس ضروری است



موفقیت در کسب وکار همیشه نیازمند 
پیگیری ایده های بزرگ و پرهزینه نیست. 
گاه��ی اوقات با توجه به نقاطی که از نگاه 
اغلب اف��راد دور می ماند، امکان هایی برای 
راه اندازی کس��ب وکارهای موف��ق پدیدار 
خواهد ش��د. به طور مثال س��ال گذش��ته 
خریداران بازار مصرفی ایاالت متحده تنها 
در دو ماه نخست سال بیش از 40 میلیون 
کیسه نایلونی و پارچه ای استفاده کرده اند. 
این آمار عجیب وغریب در حالی اس��ت که 
بسیاری از این کیسه ها پس از تنها یک بار 
مصرف به سطل زباله انداخته می شوند. در 
این می��ان برند Sea Bags راهکار جالبی 
برای مقابله ب��ا این آمار افزایش پیدا کرده 
است: استفاده از بادبان ها و لوازم بازیافتی 
کشتی و قایق های کوچک به منظور تولید 

کیسه و ساک پارچه ای. 
ب��ث شیس��لر، مدیرعامل ش��رکت، در 
مصاحب��ه با INC در م��ورد ایده برندش، 
دغدغ��ه ش��خصی خ��ود را مط��رح کرده 
است:»همیش��ه به عنوان یک فرد متعهد 
به محیط زیست با اس��تفاده از پاکت های 
کاغذی و پالستیکی در فروشگاه ها مشکل 
داشتم. برهمین اساس و باتوجه به قیمت 
مناسب قایق های فرس��وده اقدام به خرید 
و تهی��ه جعبه، پاکت و کی��ف از لوازم آنها 

کردم.« 
Sea Bags  ک��ه چندس��الی از فعالیت 
حرفه ای آن می گذرد، هرساله طرح نوینی 
را به ب��ازار معرفی می کند. این طرح ها که 
کیس��ه ها و کیف های پارچه ای هس��تند، 
در واقع هم وس��یله ای برای حمل اش��یا و 
هم هدیه محس��وب می ش��وند. به منظور 
 Sea Bags نمایش هویت اصلی تولیدات
عالمت های مخصوص کش��تیرانی را روی 
محصوالتش درج می کند. این عالئم طیف 
وسیعی از لنگر و س��کان کشتی تا پرچم 

دزدان دریایی را شامل می شود. 
شیس��لر معتقد اس��ت بیش��تر فروش 
برندش در فاصله میان عید شکرگزاری تا 
کریسمس روی می دهد. این بازه زمانی به 
دلیل وقوع کمپین های تخفیفی گوناگون 
ارزش باالیی برای Sea Bags دارد. س��ال 

گذشته نزدیک به 60درصد فروش شرکت 
در این بازه زمانی کوتاه روی داد. پیش بینی 
تیم تحقیق��ات بازار این برن��د محبوب از 
فروش نزدیک به 25میلیون دالری در بازار 

آمریکا برای سال جاری حکایت دارد. 
هن��گام صحب��ت از مش��کالت، نح��وه 
راه اندازی و توس��عه چنین کس��ب وکاری، 
شیس��لر روایت کاملی ارائه ک��رد. در واقع 
باتوجه ب��ه گفته های بث، ش��اید بتوان از 
داستان Sea Bags سخن گفت. برهمین 
اساس روایت رئیس این برند در این مقاله 
به ص��ورت منطقی و جداگانه بیان ش��ده 
است. به عنوان نخستین مشکل، شیسلر به 
دشواری تولید محصوالتی از لوازم قایق های 
مختلف اشاره می کند: »میزان فرسودگی 
هر قایق و کش��تی متفاوت است. برخی از 
کشتی ها در مناطق گرمسیر فعالیت داشته 
و بادبان هایی پوسیده دارند. برخی دیگر به 
دلیل نقص های فیزیکی مانند شکستگی 
بدنه از رده خارج شده اند«. در این میان به 
عنوان شرکتی که قصد تولید محصوالتی 
یکدس��ت را دارد، مشکل اصلی مواد اولیه 
است. خوشبختانه این مشکل غیرقابل حل 
نیست. استفاده از کشتی های فرسوده یک 
شرکت مش��خص راهکاری مطلوب برای 
تهیه مواد اولیه یکدس��ت است. همچنین 
انتخاب ی��ک موقعیت جغرافیایی خاص و 
خرید کش��تی های فرسوده آن منطقه نیز 
به شما مواد اولیه یکس��انی را خواهد داد. 
تنه��ا کاری ک��ه در این می��ان باید کرد، 
بررس��ی کش��تی ها و س��پس جداسازی 
قطعات به منظور تولید لوازم مختلف است. 
از تجهی��زات پارچه ای جهت تهیه کیف و 
س��اک پارچه ای، بدنه فلزی ب��رای تولید 
جعب��ه و زی��ورآالت و در نهایت تجهیزات 
شیشه ای و پالس��تیکی برای کشتی های 

کوچک و تزئینی استفاده می شود. 
چنی��ن  توس��عه  بع��دی  مرحل��ه 
کس��ب وکاری و معرفی آن به بازار هدف 
اس��ت. در این راس��تا شیس��لر ب��ه نکته 
مهمی اش��اره می کند: »هیچک��دام از ما 
عالقه ای به مصرف کاالهای دس��ت دوم 
نداریم. حال تصور کنید ش��رکتی ش��ما 
را ب��ه خرید محص��والت تولید ش��ده از 
ل��وزم بازیافت��ی قایق ه��ای کهنه دعوت 

کن��د«. در این زمینه تبلیغات و ش��یوه 
بازاریاب��ی اهمیت وی��ژه ای دارد. در واقع 
بای��د مخاطب را نس��بت ب��ه مزیت های 
اس��تفاده از چنین محصوالتی آگاه کرد. 
برهمین اس��اس Sea Bags  روی چند 
نکته تأکید دارد. نخست اینکه استفاده از 
محصوالت بازیافتی و پارچه ای به کاهش 
تولید زباله ه��ای غیرقابل بازیافت کمک 
می کند. همکاری با س��ازمان های مدافع 
محیط زیس��ت یکی از مهم ترین اقدامات 
ش��رکت در راس��تای جلب هرچه بیشتر 
مش��تری بوده اس��ت. همچنین به دلیل 
اس��تفاده از محص��والت بازیافتی، قیمت 
نهایی تولیدات به شدت کاهش می یابند. 
 Sea Bags این نکته که امروزه تولیدات
ارزان ترین محصوالت اغلب فروشگاه های 
آمریکا هستند، درآمد چند میلیون دالری 
این برند کوچک در بازه های زمانی کوتاه 

را به خوبی توجیه می کند. 
اس��تفاده از مناسبت های پیش رو یکی 
از قدیمی ترین راهکارهای بازاریابی است، 
برهمین اس��اس الگ��و و ط��رح تولیدات 
Sea Bags براس��اس حال وهوای موجود 
در جامعه تغییر می کن��د. به عنوان مثال 
در روز جهان��ی کار، طرح ه��ای ویژه ای به 
فروش��گاه های ب��زرگ ارائه می ش��ود. اوج 
خالقیت شرکت در زمان کریسمس نمود 
پی��دا می کن��د. در این زمان کیس��ه های 
پارچ��ه ای در مدلی ارائه می ش��وند که با 
برعکس کردن شان تبدیل به جوراب هایی 
بزرگ می شوند. براس��اس رسمی قدیمی 
از اینگون��ه جوراب ها ب��رای تزئین خانه ها 
اس��تفاده می ش��ود. همچنین در صورتی 
که ب��ه هر دلی��ل دیگر قصد اس��تفاده از 
کیسه های خریداری شده را نداشته باشیم، 
شرکت با مبلغی کمتر از مقدار خرید افراد 
آن کیس��ه های را خری��داری خواهد کرد. 
این طرح ب��ه منظور عیب یابی محصوالت 
و رفع شان در تولیدات آتی به مرحله اجرا 

درآمده است. 
هم��کاری ب��ا قش��رهای خ��اص مانند 
س��المندان، افراد کم ت��وان و زنان خانه دار 
معموال یکی از ش��یوه های کسب محتوای 
تبلیغاتی در دنیای امروز اس��ت. برهمین 
اس��اس Sea Bags کارمن��دان خ��ود را 

از میان افراد بی خانمان یا کس��انی که به 
تازگی از کارش��ان اخراج شده اند، انتخاب 
می کند. البته این به معنای استخدام همه 
این افراد نیست. در واقع دو مرحله گزینش 
به منظور اطمینان از مه��ارت نیروی کار 

برگزار می شود. 
در زمینه فعالیت در شبکه های مجازی 
نیز این شرکت بیشتر هدف نمایش پشت 
صحنه کس��ب وکارش را دنب��ال می کند. 
برهمین اساس مصاحبه با کارمندان یکی 
 Sea Bags از بخش ه��ای جذاب خبرنامه
اس��ت. در ای��ن مصاحبه ه��ا کارمندان در 
اظهارنظر آزاد هستند. در برخی موارد حتی 
کارمندان اق��دام به انتقاد علنی از مدیران 
و رئیس ش��رکت نی��ز کرده اند. همچنین 
نمایش مراحل تبدیل کشتی های فرسوده 
به محصوالت متنوع بخش جالبی اس��ت 
که از طریق سرویس های ارتباط تصویری 
آنالین در اینستاگرام و فیس بوک نمایش 
داده می ش��ود. ارائه نظرس��نجی نیز یکی 
دیگ��ر از راهکارهای ش��رکت ب��ه منظور 
آگاهی از ایده ها و ش��کایت های مشتریان 
است. به  رغم جذابیت فعالیت های رسانه ای 
Sea Bags بزرگ تری��ن مزی��ت این برند 
در زمینه پایبندی به اصول و ش��عارهایش 
است. به عنوان مثال این شرکت به منظور 
حمای��ت از م��ادران خانه دار، بخش��ی از 
تولیدات خ��ود را به این افراد ارائه می کند 
تا در منزل و بدون ترک فرزندان شان منبع 
درآمدی داشته باشند. به  رغم توسعه نسبی 
کس��ب وکار Sea Bags همچنان ش��مار 
زی��ادی از مادرهای خانه دار در اس��تخدام 

شرکت هستند. 
راه اندازی کمپین های جمع آوری کمک 
ب��رای بیم��اران خاص، جدیدتری��ن اقدام 
شرکت در زمینه تبلیغات و بازاریابی است. 
ب��ر این اس��اس 20درصد درآمد ش��رکت 
در بین عید ش��کرگزاری و کریس��مس به 
بیماران س��رطانی اختص��اص پیدا خواهد 
کرد. بدون شک این اقدامات نیکوکارانه به 
همراه اهمیت فراوان��ی که Sea Bags به 
محیط زیست می دهد در کسب درآمدهای 
فوق الع��اده از ایده ای به ظاهر س��اده مؤثر 

بوده است. 
INC :منبع

Sea Bags، برندی که با بازیافت لوازم کهنه قایق شگفتی ساز شد

بادبان های بازیافتی
کارگاه برندینگ

چگونه از انتقادهای منفی به نفع برند 
استفاده کنیم

انتقاده��ای منفی نباید نادیده گرفته ش��وند یا پاس��خ 
نامناس��بی دریافت کنند. این نقده��ا هدیه هایی از طرف 
مش��تریان هس��تند و کمک می کنند که یک برند بتواند 
روی مش��کالت تمرکز کند. شرکت های کوچک و متوسط 
می توانن��د از روش ه��ای بازاریاب��ی ش��رکت های بزرگ تر 
اس��تفاده کنن��د و این مزی��ت خوبی برای آنهاس��ت. این 
ش��رکت ها می توانند ارتباط بهتری با مشتری برقرار سازند 
و نیازهای آنها را س��ریع تر ب��رآورده کنند، اما از طرفی اگر 
خدمات و محصولی که ارائه می دهند مورد انتقاد مشتری ها 
قرار بگیرد، برای آینده کاری آنها بسیار بد خواهد شد. یک 
متخصص بازاریابی دیجیتال می گوید:  »زمانی که مشتری 
از خدمات برند راضی باشد، این موضوع را به یک نفر خواهد 
گفت، اما زمانی که راضی نباش��د، ۱0 نفر را در جریان قرار 
خواه��د داد.« او به برندها توصیه می کن��د که اعالن های 
ش��بکه های اجتماعی را باز بگذارن��د تا بتوانند بالفاصله به 
صحبت های مشتری واکنش نشان دهند. در ادامه این مقاله  
ب��ه نقل از زومیت، به بررس��ی راه هایی می پردازیم که یک 
برند می تواند انتقادهای منفی را به نفع خودش تغییر دهد. 

1- درگیر شوید و پاسخ دهید
یکی از بدترین کارهایی که یک برند می تواند انجام دهد 
این است که انتقادهای منفی را نادیده بگیرد. این کار نه تنها 
باعث می شود که سایر مشتری ها یک نقد منفی بدون پاسخ 
را مشاهده کنند، بلکه فرصت صحبت کردن با یک مشتری 
ناراضی را نیز از دس��ت می دهند. راه حل این است که تمام 
انتقادها و نظرها را به دقت بررس��ی کنید. اکثر پلت فرم ها 
قابلی��ت ارس��ال نوتیفیکیش��ن دارند و مدیر ش��بکه های 
اجتماعی را با ارسال ایمیل از این موضوع آگاه می کنند. بعد 
از خواندن نظرها، نوبت پاسخ دادن است. پیش از هر چیزی 
بگویید که مشکل آنها را درک می کنید و در صورت متوجه 
شدن منظورشان، پاس��خ خود را ارسال کنید. در غیر این 
ص��ورت اطالعات تماس خود را در اختیار آنها قرار دهید تا 
از طریق مشکل خود را برطرف کنند. از کارمندان بخواهید 
هر روز بخش��ی از زمان خود را به بررسی انتقاد مشتری ها 
و پاس��خ دادن به آنها سپری کنند. مشتری های ناراضی در 
حکم تبلیغ منفی برای برند هستند، بنابراین اگر برای حل 
مش��کل خود با ش��رکت تماس گرفتند حتم��ا از یک فرد 

متخصص بخواهید مشکل آنها را برطرف کند. 
2- سریع پاسخ دهید

فرآیند میان دریافت نقد منفی و پاسخ دادن به آن باید 
نهایتا بین ۱2 تا 24 ساعت طول بکشد. اگر پیج برندهای 
مش��هور را در فیس بوک مش��اهده کرده باش��ید متوجه 
می شوید که در طول روز نقدهای زیادی دریافت می کنند، 
اما نهایتا بین یک تا دو ساعت بعد به آنها پاسخ می دهند. 
اگر مشغله زیادی دارید و نمی رسید به همه نظرها پاسخ 
دهید، ش��خصی را ب��رای انجام این کار اس��تخدام کنید. 
کارمندان آزادکار زیادی وجود دارند که حاضرند در ازای 

مبلغ نه چندان زیادی این کار را برای شما انجام دهند. 
3- مسئولیت پذیر باشید

ش��خصی که خ��ودش را ب��ه زحمت می ان��دازد و نقد 
می نویس��د، توقع دارد حرفش شنیده شود. او می خواهد 
س��ختی هایی که کشیده اس��ت به گوش مسئوالن برند 
برسد و شخصی که به تجربه بد او از برند اهمیت می دهد، 
مسئولیت این اش��تباه را قبول کند، بنابراین برای پاسخ 
دادن به نقدها به صورت ش��خصی برخورد کنید. خودتان 
را با اس��م معرفی کنید و بگویید چه وظیفه ای در شرکت 
دارید. ش��خصی که نقد را می نویسد و سایر کاربران باید 
ببینند هنگام پیش آمدن مش��کل، یک شخص واقعی با 
آنها ارتباط برقرار خواهد کرد. نقد آنها را کامل مرور کنید 
و منظور آنها را به خوبی متوجه شوید. استفاده از پاسخ های 
عمومی مانند »متأسفم از اینکه چنین تجربه ای داشتید« 
الزم است اما باید با نظر کارشناسانه همراه باشد. این نشان 
می دهد که ش��ما حرف های آنها را گ��وش کرده اید و در 

تالش هستید مشکل را برطرف کنید. 
4- مشکل را از بین ببرید

ش��ما نمی توانی��د تجربه بد ش��خصی را از بی��ن ببرید، اما 
می توانید مش��کل را شناسایی و از وقوع سایر تجربیات منفی 
جلوگی��ری کنید. جایگزین کردن یک محصول یا س��رویس 
راه حل خوبی است. گاهی اوقات عوض کردن یک محصول با 
یک محصول بهتر، نه تنها تجربه بد کاربر را از بین می برد، بلکه 
تجربه خوب و خاطره انگیزی از برند در ذهن او ماندگار می کند. 

5- شوخی کردن را فراموش نکنید
خندیدن به یک مش��تری عصبانی بدترین کار ممکن 
اس��ت. با این حال از آنجایی که اکث��ر انتقادها در فضای 
مجازی مطرح می ش��وند، لحن بیان آنها جنبه طنز پیدا 
می کند. کاربران شبکه های اجتماعی می دانند که نظرشان 
توسط دوستان و اعضای خانواده خوانده می شود، بنابراین 
نقد را به لحن طنز بیان می کنند. اگر شرایط مهیا بود شما 
هم با کمی طنز پاسخ آنها را بدهید، اما فراموش نکنید که 
این کار باید با نهایت احترام انجام شود و مشکل یا سؤال 
کارب��ر را نیز از بین ببرد. فرام��وش نکنید تنها درصورتی 
باید شوخی کنید که کاربر نیز این کار را انجام داده باشد. 

6- توهین نکنید
پاسخ ندادن به نقدهای منفی بزرگ ترین اشتباه است، 
اما توهین کردن به کاربر در صدر لیست کارهایی که نباید 
انجام شود قرار دارد. بعد از خواندن نقد منفی، کمی نفس 
بکشید و خودتان را آرام کنید. صاحبان کسب و کار وقتی 
از دل و جان برای کاری زمان می گذارند بس��یار حساس 
می ش��وند و ممکن اس��ت بعد از خواندن یک نقد منفی 
عصبانی ش��وند، اما فراموش نکنید برخی مش��تری های 
ناراض��ی نیز ترجیح می دهند نظر خ��ود را در یک مکان 

عمومی مانند شبکه های اجتماعی مطرح کنند. 
FORBES :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

 انتخاب نشان تجاری
 برای محصوالت جدید

در مؤسس��ه »مام«، پنج مرحله زیر در انتخاب 
نش��ان تج��اری)Trademark(  مؤث��ر ب��رای 
محصوالت جدید که وارد بازار جهانی می ش��دند، 
مورد عمل ق��رار گرفتند. در ای��ن مطلب به نقل 
از هورمون��د ب��ه بررس��ی هری��ک از ای��ن عوامل 

می پردازیم. 
۱- برق��راری معیارهایی ب��رای عالمت تجاری 
محصول، طرح ریزان در مورد نش��ان های تجاری 
محصول احتمالی در آینده در برابر سازگار شدن 
آن با تصورات مش��تری، به دست دادن تصویری 
مطل��وب از محص��ول و فعالیت ه��ای تبلیغات��ی 
مارکتین��گ مختلف، به ارزیاب��ی پرداختند. برای 
مثال، طرح ریزان در مورد خط تولید »کالس های 
الکترونیک��ی« در طل��ب نامی بودن��د که ماهیت 
فن��اوری پیش��رفته محص��ول را برس��اند و اینکه 
قابلی��ت الزم را در جری��ان انج��ام فعالیت ه��ای 

تبلیغاتی داشته باشد. 
فرات��ر از این مطلب، طرح ری��زان به این نتیجه 
رس��یدند که عالمت تجاری انتخابی، باید متمایز 
باش��د و فواید و مفهومی را در مورد مش��خصات 

محصول به همراه داشته باشد. 
همچنین ش��کل و س��ازمان دهی آن باید نسبتا 
آسان باش��د و نیز به خوبی به خاطر آورده شود و 
به راحتی تلفظ ش��ود. همچنین اگر محصوالتی به 
خط تولید افزوده شود، باید بتوان که این عالمت 
تجاری را در مورد آنها نیز به کار برد. عالمت تجاری 
انتخابی از لح��اظ اهمیت ویژه ای که در بازارهای 
جهانی دارد، باید به آسانی به زبان مشتریان کشور 
خارجی مورد نظر ترجمه شود، بدون آنکه اشاراتی 
منفی به پاره ای از معانی غیرمنتظره داشته باشد؛ 
مثال ک��وک در زبان چینی یعن��ی »بچه قورباغه 
مومی را گاز بگیر« و ش��ورلت نوا در اس��پانیولی 
 یعنی »جلو نمی رود« و سوزن گیره بیگودی موی
ب��ه موس��وم  بی��م«  »س��ان  ش��رکت  تولی��د    

 »میس��ت اس��تیک« در زب��ان آلمان��ی یعن��ی 
»چوب دستی گردافشانی.« 

2- فهرس��تی از نش��ان های تج��اری گی��را و 
مؤث��ر را تهیه کنی��د. منبع اولیه ش��امل نام های 
محصوالتی اس��ت ک��ه قبال در ترکی��ب آگهی ها 
وجود داش��ته اس��ت، مانند وقتی  که فروشنده ای 
بر اس��اس خط مش��ی بخش خصوصی نامی را به 
محصولی می ده��د، یا نامی که با مجوز ش��رکت 
صاح��ب عالمت تج��اری برای محصول��ی در نظر 
گرفته شده اس��ت یا هرگونه نام های اصلی متنوع 
شامل نخس��تین حرف نام ش��رکت ها )آی بی اِم، 
سی بی اِس(، نام های ابتکاری )کلینکس، اکسان(، 
ارقام )قرن ۳۱(، شخصیت های افسانه ای )کیفیت 
س��مونیت(، نام ه��ای ش��خصی )ف��ورد(، نام های 
جغرافیای��ی )بل جنوب غرب��ی(، نام های منتخب 
از کت��اب لغ��ت )لوازم خانگی ویرپ��ول- به معنی 
گ��رداب(، نام ه��ای خارجی )نس��تله( و ترکیبات 
واژه ای )ش��امپوی س��ر و کتف »ش��امپوی هد اند 

شولدرز«( و درنهایت )کالس الکترونیکی(. 
۳- با غربال کردن و س��بک  و س��نگین کردن 
فهرس��ت نام ها، گزینه مناسب تری را برای آزمون 

بعدی انتخاب کنید. 
در اینج��ا، معموال طراحان ب��ه معیارهای اصلی 

انتخاب نام مراجعه می کنند. 
4- واکنش ه��ای مصرف کننده را درباره نام های 
باقی مان��ده به دس��ت آورید. این مرحله ش��امل 
بررس��ی های غیررس��می اس��ت و بیش��تر روی 
مصاحبه های گروهی متمرکز اس��ت که توس��ط 
اعض��ای مؤسس��ه »مام« ب��ا خری��داران آینده و 
احتمال��ی دوره های آموزش��ی »مام« انجام ش��ده 

است. 
5- به جست وجوی یک عالمت تجاری بپردازید. 
یک ش��رکت چندملیتی باید عالمت های تجاری 
خود را در هر کش��وری که در آن محصوالت خود 
را مارکتینگ و عرضه کرده است، به ثبت برساند. 

این امر وقت گیر و پرهزینه است.
 ب��رای آنکه محصول��ی از حمایت ه��ای قانونی 
برخوردار ش��ود، عالمت تجاری مربوط به شرکت 
تولیدکنن��ده آن باید به محصول الصاق ش��ده یا 
روی آن حک ش��ده باش��د، یا با برچسب بر روی 
بس��ته بندی آن چاپ ش��ده باش��د، ضم��ن اینکه 
عالمت تجارتی مذکور نباید با س��ایر نش��ان های 
تجارتی اش��تباه ش��ود. همین  که عالمت تجارتی 
به ثبت رس��ید، این عالمت استفاده اختصاصی از 
یک »واژه، عالم��ت، ترکیبی از حروف یا اعداد یا 
وس��ایلی همچون بسته بندی مش��خص« را برای 

شرکت فراهم می سازد.
 این امر مادام که محصول دارای عالمت تجارتی 

باشد، قابل مارکتینگ و عرضه به بازار است. 
ب��ا این  همه، نام و محص��ول، بعد از آنکه خیلی 
مردم پس��ند ش��د، به نامی عام و تح��ت مالکیت 
عمومی تبدیل می ش��ود. چنین اتفاقی را می توان 
در مورد محصوالتی با عالمت تجاری مشهور دید.

 نام هایی همچون آس��پیرین، لینولئوم، نایلون و 
برخی دیگر از همین دست است.

 در م��واردی هم این عمومی��ت یافتن نام برای 
آنها نوعی تهدید بوده اس��ت، مانند »زیراکس« و 

»کلینکس.«

BRAND

ترجمه: علی آل علی  
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در حوزه بازاریابی توجه به س��رویس های 
توس��عه ایمیل مانند گوگل و یاهو از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت. یکی از دالیل اصلی، 
فضای نس��بتا خصوصی این سرویس هاست. 
در واق��ع ارس��ال ایمیل به مخاط��ب امکان 
گفت وگوی خصوصی صریح را فراهم می کند. 
البته با گذشت زمان شیوه های فعالیت در این 
حوزه بازاریابی توسعه یافته است. استفاده از 
نرم افزارها و افزونه های کمکی امروزه یکی از 
رایج ترین راهکارها در میان دس��ت اندرکاران 
این حوزه محس��وب می ش��ود. در این مقاله 
چاد بروکس به عنوان سرپرست نویسندگان 
Business News Daily بررسی جامعی 
پیرامون برترین نرم افزارهای کمکی در زمینه 

بازاریابی ایمیل محور انجام داده است. 
در این بررسی عالوه بر نرم افزارهای مشهور 
به نمونه های تازه کار و کمتر نام آشنا نیز توجه 
شده است. در واقع همه آنچه در پی انجامش 
بوده ام، داوری بی طرفانه محصوالت مختلف 
اس��ت. برهمین اس��اس ابتدا فهرستی از 20 
نرم افزار موجود گردآوری کردم. در واقع این 
نرم افزارها تنها نمونه های موجود هستند که 
از نظر امنیت و اعتبار توسعه دهندگان ش��ان 
از سوی س��ازمان های مختلف تأیید شده اند. 
پ��س از این مرحله به دنبال امتحان کیفیت 
فهرست رفتم. به عبارت دقیق، با مراجعه به 
س��ایت ها، فیلم های آموزشی و خودآموزهای 
متنوع نحوه عملکرد گزینه های لیست خود 
را س��نجیدم. همچنین سطح قیمت هرکدام 
از گزینه ها را نیز مقایسه کردم. در واقع هزنیه 
خرید همیش��ه یکی از مهم ترین دغدغه های 
صاحبان کسب وکارهای کوچک است. محیط 
کاربری ساده نقش عمده ای در نظر نهایی این 
مقاله دارد. منظور از س��ادگی محیط کاربری 
امکان اس��تفاده از آن بدون نی��از به آموزش 
قبلی اس��ت. م��وارد جانبی از قبی��ل امکان 
اس��تفاده در گوشی های هوشمند و مهم تر از 
همه سیستم پش��تیبانی و رسیدگی به امور 
مشتریان منسجم و قوی از دیگر مالک های 

داوری در بررسی محسوب می شود. 
1AutomationWiz، بسته ای 

گران اما کامل
هر انتظاری که از یک سیس��تم یکپارچه 
بازاریاب��ی ایمیل��ی داری��د، در ای��ن نرم افزار 
گردآوری ش��ده اس��ت. ایده اصلی س��اخت 
چنی��ن برنامه ای از س��وی یک��ی از فعاالن 
عرص��ه بازاریابی ارائه ش��ده اس��ت. دغدغه 
و دش��واری های اس��تفاده از چن��د نرم افزار 
مختل��ف در کن��ار ه��م ب��ه منظور کس��ب 
 خروجی دلخ��واه موجب ش��کل گیری ایده

 1AutomationWiz  شد. 
امکان ارس��ال ایمیل های دس��ته جمعی، 
پاس��خگویی خودکار به مشتریان با استفاده 
از تحلی��ل متن درخواست ش��ان و در نهایت 
طبقه بندی هوش��مند مخاطب ه��ا از طریق 
همگام س��ازی ب��ا اکانت ه��ای مختلف تان از 
جمله برتری امکانات این نرم افزار به حساب 
می آید. سیس��تم قیمت گذاری این محصول 
اندک��ی متفاوت از س��ایر نمونه هاس��ت. در 
صورت تمایل به خرید نرم افزار ماهانه 34دالر 
پرداخت خواهیم ک��رد. اگر نیاز به راهنمایی 

و پشتیبانی شرکت داش��ته باشیم، عالوه بر 
هزینه خرید اولیه با سه نوع هزینه اضافی نیز 
مواجه خواهیم بود. در س��طح مبتدی عالوه 
ب��ر هزینه اولیه 39 دالر ب��رای ارائه خدمات 
پشتیبانی گس��ترده دریافت خواهد شد. در 
سطح پایه 69دالر به منظور دریافت خدمات 
حرفه ای تر برای افراد ماهر ارائه می ش��ود. در 
نهایت در سطح حرفه ای با فرض اینکه طرف 
مقابل یکی از بازاریاب های نسبتا آشنا به امور 
است، خدمات وسیع، سازمان یافته و مبتنی 
بر تحلیل کارشناسانه به خریدار عرضه خواهد 

شد. 
 Active پویایی و طراوت همراه با

Campaign
این نرم افزار مانن��د نمونه قبلی خدمات 
گسترده ای را به صورت همزمان و یکجا به 
مخاطب عرضه می کند. سیستم پاسخگویی 
Active Campaign در صورت ناتوانی 
در تشخیص منظور مخاطب به طور مستقیم 
با ش��ما تماس خواهد گرف��ت. این تماس 
شامل ارسال متن کامل مخاطب به همراه 
گزینه های از پیش طراحی ش��ده است. در 
صورت انتخ��اب هرکدام از گزینه ها باتوجه 
به اطالعاتی که از پی��ش در اختیار هوش 
مصنوع��ی Active Campaign ق��رار 
گرفته، پاسخ مناسب برای مخاطب ارسال 

خواهد شد. 
مزی��ت اصلی ای��ن نرم افزار پش��تیبانی از 
سایر پلتفرم های نوش��تاری و طراحی است. 
در واق��ع ام��کان طراحی مت��ن و تصویر در 
نرم افزارهای��ی نظیر Word یا فتوش��اپ و 
انتقال شان به Active Campaign با یک 

Drag&Drop ساده وجود دارد. 
از نظر س��طح قیمت این نرم اف��زار گزینه 
تقریبا گرانی است. اشتراک ماهانه 80دالری 

ب��رای بس��یاری از کس��ب وکارهای کوچک 
مطل��وب نخواه��د بود. ب��ا این ح��ل امکان 
اس��تفاده رایگان در مدت محدود )یک ماه( 
از برنامه های اصلی ش��رکت به منظور اثبات 

ارزش محصولش است. 
Act-On، هوش مصنوعی را 

فراموش کنید
اس��تفاده از سیس��تم هوش مصنوع��ی در 
بسیاری از کسب وکارها رایج شده است. براین 
اساس در بهترین حالت ترکیبی از پاسخ های 
مختلف به مخاطب ارائه می شود. ایده اصلی 
در طراحی نرم افزاری بدون استفاده از چنین 
هوش مصنوعی را باید در مشکالت این هوش 
جس��ت وجو کرد. در واقع آنچه م��ا در مورد 
ه��وش مصنوعی می دانیم، تصویری بس��یار 
ایده آل است. برهمین اس��اس Act-On با 
تکیه بر بازخورد بهتر هوش انس��ان سیستم 
خود را برپایه گزارش لحظه ای و آنالین اوضاع 
بازاریابی ایمیلی خریداران محصولش استوار 

کرده است. 
مزیت اصلی ای��ن محصول در کنار قیمت 
مناسب اس��تفاده از نرم افزار داخلی طراحی 
قالب و متن ایمیل است. برهمین اساس دیگر 
نیازی به اس��تفاده از قالب های دیگر نخواهد 
ب��ود. البته باتوجه ب��ه نوپایی ای��ن نرم افزار، 
توسعه دهندگان همچنان امکان انتقال فایل 
از س��ایر پلتفرم های طراحی به Act-On را 

مدنظر قرار داده اند. 
Admail، نرم افزاری بدون قالب

تا به اینجا تمام نرم افزارهایی که بررس��ی 
کردیم، مبتنی بر س��اختار منسجمی بودند. 
با ای��ن ح��ال Admail س��اختار یگانه ای 
ندارد. برهمین اس��اس هم امکان استفاده از 
نرم افزار و هم س��ایت یا شبکه های اجتماعی 
برای مدیریت این س��امانه وج��ود دارد. باید 

توجه داشت که این سیستم عالوه بر طراحی 
ایمیل ه��ای بازاریاب��ی در زمین��ه مدیریت 
ش��بکه های اجتماعی نی��ز حرف هایی برای 
گفتن دارد. برهمین اساس و باتوجه به کاربرد 
دوگانه Admail پرداخت هزینه 150دالری 
به ص��ورت ماهانه منطقی به نظر می رس��د. 
در واقع از این مبل��غ نیمی را برای مدیریت 
بازاریاب��ی ایمیل��ی و نیم دیگ��ر را به منظور 
دریافت خدمات شبکه های اجتماعی پرداخت 
خواهیم کرد. نکت��ه مهم در این میان امکان 
خرید تفکیکی محصول است. به این ترتیب 
با پرداخت 75دالر امکان استفاده از سیستم 
بازاریابی و ش��بکه های اجتماعی امکان پذیر 

خواهد بود. 
برخورداری از 300 قالب ایمیل به صورت 
 Admail پیش فرض یک��ی از مزیت ه��ای
به حس��اب می آید. در واقع این سیس��تم به 
دلیل وب محوری در تالش برای کاهش نیاز 
کاربران به استفاده از نرم افزارهای طراحی گام 

برداشته است. 
استودیوی اتمی، راهکار موفقیت در 

بازاریابی
Atomic Email Studio ن��ام نرم افزار 
یکپارچه سازی اس��ت که چندسالی است در 
میان بهترین های ح��وزه بازاریابی قرار دارد. 
این نرم افزار به ط��ور کامل از مرحله طراحی 
متن ت��ا ویرایش و ارس��ال نهای��ی امکانات 
گسترده ای را در اختیار خریدار قرار می دهد. 
مزی��ت اصلی این سیس��تم یکپارچ��ه، ارائه 
توصیه های کاربردی و در صورت نیاز تماس 
با کارشناس��ان در مراح��ل مختلف طراحی 

ایمیل است. 
در بسیاری از موارد طراحی ایمیل تبلیغاتی 
ب��رای صاحبان کس��ب وکار دش��وار اس��ت. 
Atomic Email Studio  ب��ه فک��ر این 
دس��ته از افراد نیز بوده و ب��ا هزینه ای اندک 

سفارش طراحی می پذیرد. 
همانن��د Admail ای��ن نرم اف��زار نیز در 
مدیریت ش��بکه های اجتماع��ی ورود کرده 
است. برهمین اساس به هنگام طراحی ایمیل 
ام��کان انتخاب گزینه تغیی��ر قالب و تبدیل 
نوش��تار به متن مناس��ب برای بارگذاری در 

شبکه های اجتماعی وجود دارد. 
Benchmark :بهترین انتخاب

پ��س از بررس��ی برتری��ن نرم افزاره��ای 
فهرستم، حاال نوبت به معرفی بهترین گزینه 
می رس��د. Benchmark تم��ام امکاناتی را 
ک��ه طراح های مبتدی و حرف��ه ای در زمینه 
طراحی محتوای بازاریاب��ی ایمیل محور نیاز 
دارند، ارائه می کند. رابط کاربری این نرم افزار 
امکانات وس��یع و پیچی��ده ای را در ظاهری 
س��اده و روان نمایش می ده��د. این نرم افزار 
نسخه ویژه ای برای گوشی های هوشمند نیز 
ارائه کرده است، به این ترتیب امکان مدیریت 
فرآیند بازاریابی تان از راه دور نیز فراهم خواهد 

بود. 
 Benchmark بدون ش��ک مزیت اصلی
هزینه فوق العاده پایین برای خریدار است. با 
پرداخت تنها 27دالر در ماه امکان استفاده از 
این مجموعه کاربردی را خواهیم داشت. این 
مبلغ بس��یار کمتر از هزینه تمام گزینه های 

قبلی است. 
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بازاریابی ایمیلی با بهترین نرم افزارهای موجود 

سئو: باورهای غلط همیشگیبازاریابیایمیلمحورهنوزنفسمیکشد

از  دس��ته  آن  ب��رای  س��ایت  رتب��ه صفح��ات 
ش��رکت هایی که محتوای اینترنتی تهیه می کنند، 
اهمیت زیادی دارد، بنابراین به کارگیری استراتژی 
صحیح و مناس��ب ب��ه منظور ارتقای ای��ن رتبه و 
سئو سازی همیشه بحثی داغ در تصمیم گیری های 
این شرکت هاس��ت. همانند اغلب مس��ائل مهم که 
در هال��ه ای از ابهام قرار دارند، اطالعات نادرس��ت 
و حتی قدیمی بس��یار زی��ادی در این رابطه وجود 

دارد. 
به گ��زارشibazaryabi ، یکی از معمول ترین 
باورهای غلط در رابطه با سئو این است که می توان 
رتبه سئو یک صفحه خاص را با قرار دادن انبوهی 
از مطالب نوشتاری بر روی آن صفحه افزایش داد، 
ام��ا باید توج��ه کنید که اگر ی��ک آب نبات چوبی 
یخ��ی مجموع��ه ای از مورچه ها را ب��ه خود جلب 
می کند، پس مثال با یک بسته باید کل مورچه های 
موجود در یک منطقه به س��وی یک نقطه یا محل 

خاص جلب کنیم. 
دقیقا موضوع همین اس��ت که روش کار در واقع 
این نیست، یعنی این راهکار مؤثر نیست. حتی در 

ابعاد کم هم نمی تواند مؤثر واقع شود. 
در مقوله س��ئو اندازه و سایز مطرح نیست، بلکه 
چیزی که مطرح است کیفیت محتوای تهیه شده 
و میزان لینک شدن آن توسط دیگر سایت ها است. 
یعن��ی اینکه ببینیم در کن��ار کیفیت محتوا دیگر 
وب س��ایت ها تا چه اندازه آن را به عنوان منبع در 
نظر می گیرند که خود می تواند نشان دهنده ارزش 

آن مطالب یا محتوا باشد. 
گوگل ه��م همچنین ب��ه عن��وان بزرگ ترین و 
قوی ترین موتور جس��ت وجو و نی��ز مرجعی برای 
معیارهای سئو و بیهنه سازی صفحات وب سایت ها 
به اهمیت این دو مورد به عنوان معیار افزایش رتبه 
یک صفحه از سایت بارها و بارها اشاره کرده است. 
دریافت کردن مجموعه ای از لینک های مختلف 
روی وب سایت های مختلف با موضوع های مختلف 
ه��م می تواند حتی به رتبه وب س��ایت ضربه بزند، 
ام��ا اگ��ر مطلب و محتوای ش��ما توس��ط چندین 
وب سایت مختلف در یک حوزه و صنعت مشخص 
و مش��ترک ب��ه عنوان منبع معرفی ش��ود و لینک 
شما استفاده شود، امتیاز قابل قبولی برای شما به 
حساب می آید. همچنین به اشتراک گذاشته شدن 
لینک در ش��بکه های اجتماعی هم اهمیت بس��یار 
زیادی دارد. داشتن چنین رویکرد و استراتژی هم 
به افزای��ش رتبه وب س��ایت و آن صفحه خاص از 
وب سایت کمک می کند و البته میزان خوانده شدن 
آن مطالب را افزایش می دهد که همین موضوع هم 

باز به افزایش رتبه سایت کمک می کند. 
کیفیت محتوا در سئو

ام��ا در رابط��ه با کیفیت محتوا در س��ئو باید توجه 
داش��ت محتوایی با کیفیت در نظر گرفته می شود که 
شامل فاکتورهای مختلفی باشد. در این رابطه می توان 

به برخی از این فاکتورها به قرار زیر اشاره کرد: 
- هرزه نگاری کمتر )انتقال کمتر این احس��اس 
که محتوای مورد نظر با هدف فروش یک محصول 

خاص تهیه شده(
- ارزش باالی اطالعاتی

- ارائه پاسخ مستقیم به عبارات مورد جست وجو 
قرار گرفته

- مرتبط بودن
- رعایت دقیق دستور زبان

- رعایت دیکته صحیح کلمات
به نظر شما چه چیزی از قلم افتاد؟ 

تعداد واژگان! تعداد واژگان مورد اس��تفاده قرار 
گرفته در ی��ک متن اص��ال ارزش و اعتباری برای 

رتبه یک صفحه ایجاد نمی کند. 
به یاد داشته باشید که اغلب کاربران اینترنت از 
روبه رو شدن با حجم باالیی از کلمات دلزده شده و

حت��ی بدون خوان��دن تفننی آن ب��ه منظور پی 
ب��ردن به اینک��ه آیا اطالعات خوب��ی در آن نهفته 

است یا خیر، آن صفحه را می بندند. 
به یاد داش��ته باش��ید انس��ان ها هر قدر بیشتر 
در اینترنت جس��ت وجو کنند، کمتر حوصله س��ر 
و کل��ه زدن ب��ا حجم باالی��ی از مطال��ب را دارند. 
دقیق��ا موضوعی ک��ه به دلیل حجم ب��االی محتوا 
در اینترنت امروزه همه ما با آن درگیر هس��تیم و 
در نتیجه نسبت به ش��بکه های اجتماعی از جمله 

توئیتر و... روی خوش نشان می دهیم. 
این بدان معنا نیس��ت که در جایی که متن زیاد 
مورد تأیید و تحسین است، به خالصه نویسی روی 
بیاوری��م، بلکه به این معناس��ت ک��ه بیش از حد 
طوالنی شدن مطلبی که مخاطب عام دارد، موجب 

دلزدگی مخاطب می شود. 
ب��رای اغلب صفح��ات وب و وبالگ ه��ا کوتاه و 
ساده نگاه داشتن محتوا باید اولویت باشد. اینگونه 
نویس��نده مجبور می شود بیشتر به مسائل و نکات 

اصلی پرداخته و کمتر به حاشیه بپردازد. 
همچنین فضای خالی برای تصاویر ایجاد می شود 
که به زیبا ش��دن صفحات کمک می کند. این کار 
موجب می شود تا خواننده مدت بیشتری روی آن 
صفحه خاص وقت بگذارد، بیشتر به وب سایت شما 
سر بزند، بیشتر با محتوای شما تعامل برقرار کند و 

بیشتر لینک های شما را به اشتراک بگذارد. 

 آرکی تایپ ها
 در بازاریابی چه می گویند؟ )1(

داش��تن هویت قوی، یکی از عوامل مهم موفقیت 
برند اس��ت. برای س��اخت این هویت، نیاز به الگویی 
قاب��ل درک و مرتبط اس��ت. آرکی تایپ ه��ا یا همان 
کهن الگوه��ا می توانن��د در  ش��کل گیری هویت برند 
مفید واق��ع ش��وند؛ چارچوبی که اولین بار توس��ط 
یونگ مطرح ش��د و بعدها م��ارگارت مارک و کارول 
اس. پیرس��ن در کتاب »قهرمان و یاغی« این مفهوم 

را وارد دنیای بازاریابی کردند. 
آرکی تایپ ه��ا به عنوان ابزاره��ای بازاریابی، کمک 
بزرگ��ی به حرف��ه ای برندینگ هس��تند. آنها با نظم 
بخشیدن به واقعیت، س��اختار به آن اضافه می کنند 
و در عین ح��ال به روایت برند، زندگی می بخش��ند 
و کمک بزرگی برای خلق داس��تان های درگیرکننده 
برنده��ا هس��تند. دلی��ل برت��ری آرکی تایپ ه��ا به 
طبقه بندی های دیگر برند، این است که این مفاهیم 
از خیل��ی قبل در ذهن ما وجود داش��ته اند و با آنها 
آش��نایی داریم. همه ما آرکی تایپ ها را می شناسیم 
زیرا در کتاب ها، فیلم ها و داس��تان های افسانه ای به 
آنه��ا برخورد کرده ایم. حتی اگر از وجود آنها بی خبر 
باش��م هم، ب��ه س��ادگی می توانیم برخ��ی الگو ها و 
کیفیت ها را تش��خیص دهیم. به همین دلیل اس��ت 
ک��ه برندهایی که از یک��ی از 12 آرکی تایپ موجود 
استفاده می کنند، بیشتر تأثیرگذارند و بهتر در خاطر 
می مانند؛ دامنه انتظارات ما از آنها مش��خص است و 

می دانیم چه ارزش هایی ارائه می کنند. 
بسیاری از برندها ممکن است ناآگاهانه آرکی تایپ 
مناس��ب خود را انتخاب کنند، با این حال با توجه به 
الگوهای رفتاری هر برند، می تواند آن را به یک یا دو 
آرکی تایپ متصل کرد. در این مطلب می خواهیم 12 

آرکی تایپ موجود را با هم ببینیم. 

حاکم
برندهایی س��راغ آرکی تای��پ حاکم می روند که در 
صنعت ش��ان، رهبرن��د و می خواهند ای��ن مفهوم را 
منتقل کنند. آنها در رقابت های شان برترین، بهترین، 
بزرگ تری��ن و مش��هورترین هس��تند و انتظار دارند 
مشتریان ش��ان این مسئله را بدانند. آنها قدرتمندند، 
ب��ه دنب��ال کنترل ک��ردن و مدیریتند و ب��ه قابلیت 

فرمانروایی خود اعتماد دارند. 
برنده��ای حاک��م قادرن��د ارتباطات معن��اداری با 
مشتریان ش��ان برق��رار کنند؛ مش��تریانی که تصویر 
مشخص و ش��فاف این برندها را دوس��ت دارند و به 
دنبال بهترین ها می گردند. محصوالت این برندها در 
مقایس��ه با رقبای شان، در کالس باالتری قرار دارد و 
این حس را به مشتریان منتقل می کند که با مصرف 
آنه��ا یک گام جلوتر از بقیه م��ردم قرار دارند. با این 
حال به خاطر مدیریت نادرس��ت، گاه با ویژگی هایی 
مثل معتبر، کنترل کننده یا محق شناخته می شوند؛ 

دامی که بسیاری از بانک ها در آن گرفتار شده اند. 
نمونه موفق برند حاکم مرس��دس بنز اس��ت. قول 
برن��د »بهتری��ن یا هیچ« اس��ت و مت��رادف بهترین 
کیفیت، تجمل و منزلت ش��ناخته شده است؛ یعنی 
تمام آن چیزی که مش��تریان برند آرزویش را دارند. 
نمونه دیگ��ری از آرکی تایپ حاکم ک��ه کمتر از آن 
صحبت ش��ده و از ویژگی های آرکی تایپ دلقک نیز 

استفاده می کند، Heineken است. 

قهرمان
بعض��ی وقت ها ممکن اس��ت قهرم��ان با حاکم 
اش��تباه گرفته ش��ود، زیرا ای��ن دو آرکی تایپ در 
برخی ویژگی ها مشترکند: قدرت و اعتمادبه نفس 
بی��ش از بقیه. البته ویژگی ش��جاعت، در قهرمان، 
بی��ش از کنترل و رهبری اس��ت. قهرم��ان، برنده 
اس��ت، به دس��ت م��ی آورد و در ماموریتش برای 
بهبود وضعیت دنیا، کارها را به ش��کلی مؤثر انجام 
می دهد. در یک روز خوب، قهرمان شجاع و مصمم 
اس��ت، اما کاف��ی اس��ت او را در روز بدش ببینید؛ 

خودخواه و پرخاشگر. 
برندهای��ی ک��ه بر اس��اس این آرکی تایپ ش��کل 
گرفته اند، اغلب دس��ت به ن��وآوری  می زنند و تصویر 
قدرتمندش��ان با محص��والت س��ودمند و کارآمد و 
همچنین خدمات خارق العاده ش��ان ساخته می شود. 
مشتریان ش��ان به دنبال کیفیت و کارایی هس��تند و 

می توانند به قول برندهای قهرمان اعتماد کنند. 
مث��ال خوب این آرکی تایپ، برند نایکی اس��ت که 
معتقد اس��ت همه می توانند برای رسیدن به بزرگی 
بر ضعف ها ی شان چیره شوند. دشمن نایکی تنبلی و 
به تأخیر انداختن کارهاست. ماموریت برند »ابداع و 
الهام  بخش��ی به همه ورزشکاران در تمام دنیاست« و 

اگر شما زنده اید و »جسم دارید« پس ورزشکارید. 
نمون��ه دیگر برند قهرمان، آمازون اس��ت که البته 
بس��یاری از کارشناسان بازاریابی آن را به عنوان یک 
جس��ت و جوگر می شناسند )البته به نظر ما جدای از 
اشتراک نام برند با بزرگ ترین رودخانه دنیا، اثری از 
جست و جوگری در آن دیده نمی شود(. ایجاد راحتی، 
ارائ��ه قیمت های پایین و امکان انتخاب های خوب از 
بین محصوالت متعدد از ویژگی های آمازون اس��ت. 
آمازون کارهایش را سریع و مؤثر و از نظر مشتریانش 

با استاندارد باال انجام می دهد. 
brandstruck/mbanews:منبع
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جلب اعتماد کارمندان با استفاده از 
شفافیت سازمانی

شفاف سازی در تمام زوایای کسب وکار، اعتماد کارمندان را 
به مدیر و رهبر افزایش می دهد و باعث می شود آنها با انرژی 

و انگیزه بیشتری برای شرکت شان کار کنند. 
به گ��زارش زومی��ت، اعتمادس��ازی از طریق ش��فافیت، 
کلید موفقیت سازمانی اس��ت. زمانی که به تیم های مختلف 
نگاه می کنیم، تفاوت عملکرد ناش��ی از ش��فافیت را متوجه 
می ش��ویم: جریان کاری س��اده تر، کانال ه��ای ارتباطی باز و 
اش��تباهات کمتر، همه ناشی از این فاکتور فرهنگی هستند. 
کارشناسان معتقدند اعتمادس��ازی در همه سطوح سازمان، 
مس��تلزم ش��فافیت اس��ت و این امر، با بهب��ود مهارت های 
رهبری امکان پذیر می شود. در دنیای کسب وکار، شفافیت در 
ساده ترین فرم به معنی اجرای روشن و واضح کلیه پروسه ها 
اس��ت. یعنی عدم برنامه ریزی با شرایط محرمانه، دسترسی 
کامل، به موق��ع و آزاد به اطالعات مورد نیاز برای همکاری و 
همچنین تصمیم گیری های جمعی. به همین دلیل شفافیت 
یک��ی از ش��رایط الزم موفقیت تب��ادالت به ش��مار می رود، 
درحالی که ش��رط کافی، اقدامات نظارتی روشن و منصفانه و 
بدون تبعیض برای همه شرکت کنندگان در یک عرصه است. 
 Transcription به عنوان  مثال، بن واکر، مدیرعامل شرکت
outsourcing تصمیم گرفت همه اطالعات مالی شرکت را 
با کارکنانش به اشتراک بگذارد تا آنها در جریان اتفاقاتی که 
در سطح سازمان )و نه  فقط دپارتمان خودشان( رخ می دهد، 
قرار بگیرند. این تصمیم با اس��تقبال شدید کارمندان مواجه 
شد. آنها از اینکه حس می کردند در تصمیم گیری های شرکت 

شریک هستند، ابراز خشنودی می کردند. 
اعتمادسازی

اگر رهبر یک کس��ب وکار هس��تید، احتماال کارمندان تان 
ح��س می کنن��د ش��ما برخ��ی مس��ائل را از آنه��ا پنه��ان 
می کنی��د و به همین دلیل به س��ختی می توانند به ش��ما و 
تصمیم گیری های تان اعتماد کنند. ب��رای اجتناب از چنین 
ش��رایطی، با کارمندان تان به صورت ش��خصی مالقات کنید. 
اج��ازه ندهید عنوان »مدیرعامل« ش��ما را تعریف کند. آنها 
را ب��ه یک ناه��ار دعوت کنی��د و در طول ای��ن میزبانی، از 
موضوعات مرتبط به کار حرف نزنید. ورزش، برنامه های آخر 
هفته یا خاطرات دوران نوجوانی، موضوعات خوبی برای این 
معاش��رت ها هس��تند که پایه های اعتماد را بین طرفین بنا 
می گذارند. ارتباطات غیر رسمی با کارکنان تان ثابت می کند 
که گرچه ش��ما رئیس شان هس��تید، ولی بازهم یکی از افراد 

همان گروه محسوب می شوید. 
صادق باشید

اگر صریح و صادق باش��ید، کارمندان تان بیش��تر به شما 
اعتماد می کنند. کارولین اوهارا در نشریه کسب وکار هاروارد 
می نویسد: »راس��تگویی و صداقت بخشی از شفافیت است، 
حت��ی اگر به این معنی باش��د ک��ه خبرهای ناگ��واری را با 
کارمندان به اشتراک می گذارید.« البته گاهی مجبورید برخی 
از اطالع��ات را به دالیل مختلف، از آنها پنهان کنید. اما بهتر 
اس��ت جریاناتی مانند نشس��ت هیأت مدیره یا نحوه عملکرد 
کس��ب وکار را با کارمندان به اش��تراک بگذاری��د. آنها از این 
صداقت ش��ما قدردانی می کنند و با انرژی بیشتری به تالش 

و کار ادامه می دهند. 
اشتباه های  تان را بپذیرید

هیچ انس��انی کامل نیست و ش��ما هم از این امر مستثنا 
نیس��تید. جوکو ویلین��ک در کتاب »مالکی��ت بی انتها«، در 
م��ورد این موضوع بحث می کند که چرا مهم اس��ت رهبران 
مس��ئولیت اقدام��ات خ��ود را بپذیرند، اعمال ش��ان را مورد 
بازبینی قرار دهند و به اصالح ایده های ش��ان بپردازند. ش��ما 
با پذیرش اش��تباهاتی که مرتکب شده اید، کنترل امور را به 
دس��ت می گیرید و می توانید برای آینده و غلبه بر چالش ها 
برنامه ریزی کنید. ویلینک معتقد است که رهبران نه تنها باید 
در مورد شکس��ت های اعضای تی��م صحبت کنند، بلکه باید 
تصدیق کنند که خودشان هم گاهی اشتباه می کنند. وقتی به 
کارمندان تان نشان می دهید که شما هم جایزالخطا هستید، 

سطح اعتماد آنان را باال می برید. 
تخصص خود را نشان دهید

شما موفق شدید کسب وکاری را آغاز کنید و ادامه دهید، زیرا 
در زمینه این صنعت متخصص بودید. با شرکت در کنفرانس ها 
و رویدادها، این واقعیت را به کارمندان تان ثابت کنید. اعضای 
تیم تان متوجه می ش��وند که شما تالش می کنید دانش تان را 
از س��طح یک کس��ب وکار هم باالتر ببرید. البته به هیچ وجه از 
مهارت های تان به عنوان ابزاری برای خودنمایی استفاده نکنید، 
زیرا کارمندان می فهمند که شما در حال تظاهر کردن هستید. 
در اقدامی هوشمندانه، این بازی را برگردانید و از آنها درخواست 
کنید دانش و تخصص شان را به نمایش بگذارند. کارمندان از 
اینکه رئیس شان از آنها درخواست مشاوره می کند، خوشحال و 

سپاسگزار خواهند بود. 
به کارهای خوب و مثبت اعتبار بدهید

اگر کارمندان از شما هیچ بازخوردی دریافت نکنند، متوجه 
نمی ش��وند کارایی و عملکردش��ان در چه سطحی است. اگر 
هم فق��ط انتقاد کنید، تأثیر معکوس��ی به ج��ا می گذارید و 
باعث دلس��ردی آنها می شوید. بهتر اس��ت بازخوردتان را به 
شیوه های مثبت ارائه کنید. کریستی هجز در نشریه فوربس 
می نویسد: »این بازخورد مثبت است که به کارمندان یادآوری 
می کند باید چه کارهایی را بیش��تر انج��ام دهند و چگونه از 
نقاط قوت شان اس��تفاده بهتری داشته باشند.« کارمندان از 
اینکه ببینند ش��ما به عملکرد آنها توجه می کنید، خش��نود 
می ش��وند. در همین حال می توانید نکاتی را که باعث بهبود 
و پیشرفت کارشان می شود، یادآوری کنید. اگر کارمندان تان 
را در بی خبری و ناآگاهی نگه دارید، اعتماد آنان را از دس��ت 
می دهی��د. در عوض با آنها ش��فاف و صادق باش��ید. به مرور 
متوجه می شوید که با افزایش شفافیت، کسب وکارتان هم به 

رشد و موفقیت بیشتری دست پیدا می کند. 
EXPERTS-EXCHANGE INC :منبع
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شماره 966

به طور  حرف��ه ای  کارمندان 
معم��ول اهمی��ت زی��ادی به 
س��ایر  و  هم��کاران  دی��دگاه 
عالی رتبه س��ازمانی  مقام��ات 
به خودش��ان می دهند.  نسب 
ش��اید توجه بیش از اندازه به 
در محیط  دیگ��ران  ذهنی��ت 
کار دش��وار و آزاردهنده باشد، 
با ای��ن حال اگ��ر قصد صعود 
از پله ه��ای ترق��ی را داری��د، 
مدیری��ت دی��دگاه هم��کاران 
و مدی��ران س��ازمان اهمی��ت 

فراوانی دارد. 
برای ایجاد یک چش��م انداز 
از  مطل��وب  و  امیدوار کنن��ده 
خود در محیط کار بایستی به 
المان های متنوعی توجه کرد. 
همچنی��ن باید توجه داش��ت 
که کس��ب شهرت و محبوبیت 
در محل کار یک امر اس��ت و 
حفظ، نگهداری و استمرار این 
شهرت بحثی دیگر. اگرچه در 
این بین کیفی��ت عملکردتان 
نق��ش ویژه و بزرگ��ی دارد، با 
این ح��ال اجرا ب��ه همین جا 
خت��م نمی ش��ود. ب��ه عبارت 
دیگ��ر، انجام برخ��ی کارهای 
روزانه  ب��ه ص��ورت  کوچ��ک 
می توان��د ش��ما را در کس��ب 
و  جای��گاه س��ازمانی مطلوب 
تعام��ل راحت تر ب��ا همکاران 
ی��اری کن��د. در ای��ن گفت��ار 
تالش خواهد ش��د تا برخی از 
راهکارهای س��اده و کم هزینه 
ک��ه در عی��ن حال مس��تلزم 
ص��رف زمان زیادی نیس��تند، 

مورد بررسی قرار گیرند. 
به همه چیز پاسخ مثبت 

دهید
شاید در وهله نخست اینکه 
ب��ه تمام��ی درخواس��ت های 
همکاران و مدیران ارشد پاسخ 
مثبت دهیم، اندکی عجیب به 
نظر برسد. در واقع این فرآیند 
ب��ه احتمال زیاد م��ا را تبدیل 
ب��ه »ماش��ین بل��ه قربان گو« 
دیگران خواهد کرد. همچنین 
ماهی��ت چنین عملی بس��یار 
ساده لوحانه و تشخیص ابزاری 
ب��رای  بودن��ش  مصنوع��ی  و 

دیگران بسیار راحت است. 
در م��ورد چنی��ن دیدگاهی 
نس��بت ب��ه پاس��خ مثبت در 
براب��ر تمام��ی درخواس��ت ها، 
لئونارد کیم، یک��ی از مدیران 
که   ،Influence Tree برند 
در زمین��ه ارائه مش��اوره های 
فنی برندس��ازی فعالیت دارد، 
ک��رده  اظهارنظ��ر  اینگون��ه 
اس��ت: »بین آنچه ماشین بله 
قربان گ��و نامی��ده می ش��ود و 
چیزی که من از پاس��خ مثبت 
ب��ه درخواس��ت های همکاران 

و مدی��ران دارم، از زمی��ن ت��ا 
آس��مان تفاوت است. در واقع 
به عنوان یک کارمند متوسط 
قب��ول هم��کاری در پروژه ها، 
جایگاه ش��ما را پایین نخواهد 
آورد، بلک��ه ش��ما را ب��ه یک 
مه��ره غیرقاب��ل جایگزین در 
بدنه س��ازمان تبدی��ل خواهد 
کرد«. در این زمینه همانطور 
که لئونارد کیم معتقد اس��ت، 
باید اندکی صبر و تحمل پیشه 
کرد، زیرا آثار تالش فراوان در 
بلند مدت پدیدار خواهد شد.  
ب��ا این حال چنین راهکاری 
بدون مش��کل نیز نخواهد بود. 
در واق��ع تصور کنی��د که در 
یک س��ازمان کار مشخصی را 
فقط ش��ما به صورت مطلوب 
انجام می دهید. در این صورت 
ب��ه احتمال ف��راوان خبری از 
ترفی��ع نخواهد بود و از ش��ما 
انتظار م��ی رود تا پایان دوران 
فعالیت ت��ان در هم��ان بخش 
در  باش��ید.  فعالیت  مش��غول 
چنین شرایطی باید با استفاده 
از ارتباط تان با بخش مدیریت 
ک��ه در ط��ول زم��ان بهب��ود 
به  انتقال  تقاض��ای  می یاب��د، 
بخشی مهم تر و ترفیع رتبه را 
داش��ته باشید. در واقع در این 
شرایط ش��خصا باید نسبت به 
دریافت جایگاه باالتر سازمانی 

اقدام کنید. 
در کانون توجه باشید

تمرک��ز ب��ر روی کاری که 
انج��ام می دهیم هی��چ ایرادی 
ندارد. در واقع اگر قرار اس��ت 
حرفه ای م��ان  وضعی��ت  در 
تغییری ایجاد کنیم، باید تمام 
حواس م��ان را ب��ه وظایف مان 
اختصاص دهیم. ب��ا این حال 
به ط��ور معمول افراد در برخی 
موارد جزئی اش��تباهاتی انجام 
می دهن��د ک��ه ب��رای آین��ده 
اس��ت.  خطرناک  کاری ش��ان 
کیم چنین اشتباهاتی را ناشی 
از کم اهمی��ت تلق��ی ک��ردن 
از رفتار  حوزه های مش��خصی 
می داند: »گاهی اوقات به جای 
اینک��ه در تعامل با مش��تری 
ی��ا هم��کاران لبخن��د بر لب 

داشته باش��یم، چهره معمولی 
یا عصبان��ی از خود به نمایش 
می گذاریم. ای��ن امور به دلیل 
بی اهمی��ت تلقی کردن چنین 
برخوردهای��ی اس��ت«. با این 
حال اگر به دقت به اطراف مان 
ن��گاه کنی��م، کم ارزش تری��ن 
حرکات م��ان نی��ز تحت نظر و 

داوری دیگران است. 
برهمین اساس ش��اید بهتر 
باش��د نس��بت ب��ه رفتارهای 
اساسی  تجدیدنظر  روزمره مان 
کنی��م. ه��دف از ای��ن بحث 
انتق��ال اس��ترس دائم��ی در 
ط��ول فعالیت روزانه نیس��ت، 
بلکه تنها هوشیاری نسبت به 
عواقب س��هل انگاری در برخی 
از حوزه هایی اس��ت که به طور 
تلقی  اهمی��ت  معم��ول ک��م 

می شوند. 
فقط به رئیس توجه نکنید

زمین��ه  در  ان��گاره س��نتی 
فعالیت سازمانی این است که 
تنها دیدگاه و نظر مدیرعامل یا 
سایر مقام های عالی رتبه دارای 
اهمیت است. اگرچه شاید در 
س��ال های نخست شکل گیری 
تج��اری چنین  س��ازمان های 
رویکردی تا حدی توجیه پذیر 
بود، اما در حال حاضر پیروی 
از چنین دیدگاهی آثار بسیار 
خواه��د  پ��ی  در  خطرناک��ی 
داش��ت. اگر تنها ب��ه مدیران 
ش��رکت توجه کنی��د به مرور 
زمان اغل��ب همکاران تان را با 
خود دش��من خواهی��د کرد و 
تبدیل ب��ه کارمندی چاپلوس 

خواهید شد. 
به طور کلی حمایت و توجه 
به مدیران امر مفیدی اس��ت، 
ام��ا باید نس��بت ب��ه دیدگاه 
نی��ز توج��ه کافی  هم��کاران 
داشته باش��ید تا به طور کامل 
پایگاه ت��ان نزد هم��کاران را از 

دست ندهید. 
اهمیت هماهنگی با شرایط

یک��ی از رایج ترین الگوهای 
در  کارمن��دان  ناکام��ی 
فعالی��ت بلندم��دت در ی��ک 
س��ازمان مرب��وط ب��ه الگوی 
ش��رایط  ب��ا  هماهنگی ش��ان 

متغیر و جدید اس��ت. در واقع 
به ط��ور معم��ول کارمندان در 
برابر ش��رایط جدی��د مقاومت 
سختی از خود نشان می دهند. 
لئون��ارد کیم در ای��ن مورد به 
نکت��ه جالبی اش��اره می کند: 
»اگرچه همه ما دوست داریم 
کار موردعالقه م��ان را در یک 
ش��رکت تصاحب کنیم، با این 
حال همیش��ه اوض��اع به این 
ص��ورت پی��ش نم��ی رود. در 
اغل��ب اوقات به م��ا موقعیتی 
س��پرده می ش��ود که چندان 
ب��اب میل مان نیس��ت. با این 
ح��ال هنر ی��ک کارمن��د در 
اج��رای مطلوب اموری اس��ت 
ک��ه بدان ه��ا عالق��ه چندانی 
ندارد. هر فردی قادر به انجام 
امور مورد عالقه اش به بهترین 
شکل ممکن است. در شرایط 
غیرایده آل توانایی واقعی افراد 

مشخص می  شود.«
اگرچ��ه انطب��اق با ش��رایط 
جدی��د دش��وار اس��ت، اما در 
ای��ن زمین��ه باید به گذش��ته 
ن��گاه ک��رد. در واقع ب��ه مرور 
زمان حتی کارهایی که بسیار 
س��خت به نظر می رس��ند نیز 

برای افراد عادی می شوند. 
به موقع صحبت کنید

روان ش��ناس ها معتقدند که 
میان  مش��خصی  تقریبا  م��رز 
پرحرفی و حرف نزدن اس��ت. 
در واق��ع بای��د ت��الش کرد تا 
و  زیاده گویی  می��ان  تناس��ب 
کم حرفی را رعایت کرد. فرض 
کنید ک��ه در ی��ک کنفرانس 
از ش��ما خواس��ته می شود به 
معرف��ی خ��ود بپردازی��د. در 
چنین ش��رایطی آیا ب��ه بیان 
یک جمله اکتفا می کنید یا به 
مدت 30 دقیقه و پش��ت سر 

هم حرف خواهید زد؟ 
نکت��ه مه��م اینجاس��ت که 
پرحرفی تأثیر سخن را از بین 
می ب��رد، حتی اگ��ر اطالعات 
ارائه شده دقیق و مهم باشند. 
بر همی��ن اس��اس گزینش و 
خالصه سازی مطالب در دنیای 
کسب وکار اهمیت باالیی دارد. 
این امری اس��ت ک��ه در طول 

زم��ان ب��دان دس��ت خواهید 
یاف��ت و ب��ه یکب��اره فرمولی 
جادوی��ی پیش روی ت��ان قرار 

نمی گیرد. 
خداحافظی با عادت های بد

همه م��ا تجرب��ه مواجهه با 
همکاران��ی را ک��ه عادت های 
ناپس��ندی دارن��د داش��ته ایم. 
جوی��دن  مانن��د  رفتارهای��ی 
آدام��س، اس��تعمال دخانیات 
ای��ن  از جمل��ه  و ش��لختگی 
رفتارهای آزاردهنده هس��تند. 
پرسش��ی که در اینج��ا با آن 
روب��ه رو هس��تیم مرب��وط به 
زمانی است که خودمان دارای 
یکی از این عادت ها هس��تیم. 
باید  ای��ن م��ورد چگون��ه  در 
بفهمی��م که عادت م��ان برای 

دیگران آزاردهنده است؟ 
کیم معتقد اس��ت که توجه 
به واکنش هم��کاران دریچه 
تش��خیص  ب��رای  مناس��بی 
رفتارهای ناپسند است: »تنها 
کافی اس��ت ب��ه عکس العمل 
بخ��ش  مدی��ر  و  هم��کاران 
واق��ع در  توج��ه کنی��د. در 
ای��ن گونه م��وارد هیچ کس 
به طور مس��تقیم شما را مورد 
س��رزنش ی��ا نصیح��ت قرار 
نمی ده��د، بلکه ب��ه تدریج از 
جم��ع صمیم��ی کارمن��دان 

رانده می شوید.« 
راهکار مناس��ب دیگر، رفتار 
الگوی آرمانی است  براس��اس 
که از ی��ک کارمند مطلوب در 
ذه��ن داریم. به عن��وان مثال 
هیچ کس عالقه ای به همکاری 
با فردی که به جای عطر، بوی 
س��یگار می دهد، ندارد. اگر به 
این نکته ظری��ف توجه کافی 
داشته باش��یم، دیگر نیازی به 
س��ایر  عکس العمل  مش��اهده 

افراد نخواهد بود. 
کار بیش از حد مضر خواهد 

بود
بس��یاری از ما معتقدیم که 
ت��الش زی��اد در محی��ط کار 
موفقیت مان را تضمین خواهد 
کرد. کیم در این زمینه معتقد 
اس��ت که مح��ل کار ش��بیه 
دبیرستان است؛ »همانطور که 
در دبیرستان با مطالعه و توجه 
بسیار زیاد جو منفی علیه خود 
به پ��ا می کنیم، تالش بیش از 
اندازه نیز ممکن است جایگاه 
ما در میان همکاران را خراب 
کن��د«. راه حل معق��ول برای 
بی��ن  حف��ظ جایگاه م��ان در 
همکاران و تالش بیشتر انجام 
امور با کیفیت مطلوب اس��ت. 
در واق��ع باید کیفی��ت انجام 
ام��ور را جایگزی��ن کمی��ت و 
تع��داد هرچه بیش��تر کارهای 

انجام شده کرد. 
Fastcompany. com :منبع

راهکارهایی برای تعامل بهتر با همکاران در محیط کار

دردسرهای روزمره با همکاران
نگاه کارآفرینی

دغدغه های دانش بنیانی
موضوع ثبت ش��رکت ها و نحوه حمایت از محصوالت 
دانش بنی��ان، هم��واره از دغدغه ه��ای اصل��ی فعالیت 
ش��رکت ها به ش��مار می روند، از ای��ن رو در این زمینه 

نیازمند آگاهی سازی بیشتر هستیم. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری تحلیلی فن��اوری و نوآوری، 
شرکت های دانش بنیان، شرکت یا مؤسسه خصوصی یا 
تعاونی به ش��مار می روند که به منظور هم افزایی علم و 
ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و 
اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و 
تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در تالشند. سرمایه 
اصلی در این شرکت ها، نیروی انسانی متخصص و توان 
تحقیق و توس��عه باالی آنهاست، به همین دلیل در این 
شرکت ها حفظ حقوق معنوی و نیروی انسانی از اهمیت 
باالیی برخوردار است. بر همین اساس، معاونت علمی و 
فناوری با حمایت های متنوعی سعی در حفظ و ارتقای 
این ش��رکت ها داشته است. اما پیش از اینکه شرکت ها 
بتوانند از این خدمات حمایتی بهره مند شوند، نیاز است 

به عنوان یک شرکت دانش بنیان به تأیید برسند. 

تاریخچه حمایت از شرکت ها و مؤسسات 
دانش بنیان 

ابتدای س��ال 86 در معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری ای��ده ای مبنی بر لزوم وجود قانون مس��تقل 
برای حمایت از ش��رکت ها دانش بنیان و تجاری س��ازی 
نوآوری ها و اختراعات ش��کل گرفت ک��ه پیگیری های 
انجام ش��ده، در نهایت موجب ارائ��ه الیحه ای با همین 
عنوان در مهرماه 87 به مجلس ش��ورای اس��المی شد. 
ای��ن الیحه در دی ماه 87 به صورت ع��ادی وارد مرحله 
بررسی در کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس شد 
که در نهایت در اردیبهشت ماه 89، الیحه برای طرح در 
صحن علنی مجلس از سوی کمیسیون به هیأت  رئیسه 
مجلس ارسال شد که تصویب آن شش ماه طول کشید 
و در آبان ماه 89 به تصویب نهایی رسید و در آذرماه 89 
از س��وی رئیس جمهور وقت به معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای 

اجرا ابالغ شد. 
قان��ون تش��کیل صن��دوق ن��وآوری و ش��کوفایی و 
معافیت های گمرک��ی و مالیاتی از جمله موارد مهم در 
ای��ن قانون اس��ت. رکن دیگر قان��ون، آیین نامه اجرایی 
آن با محوریت ارزیابی و تش��خیص شرکت ها است که 
مهم ترین بخش آن تشکیل »کارگروه ارزیابی و تشخیص 
صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر 

اجرا« است. 

چگونه می توان دانش بنیان شد
اولی��ن ق��دم برای دانش بنیان ش��دن، ثبت رس��می 
شرکت به صورت عادی است. به این معنی که ابتدا باید 
شرکت ها به صورت عادی در اداره کل ثبت شرکت های 
س��ازمان ثبت اسناد و امالک کش��ور ثبت شوند. درباره 
امکان اس��تفاده از مزایای قانون، در زمان ثبت ش��رکت 
نمی ت��وان اظهار نظر کرد و ارزیاب��ی بر مبنای عملکرد 

شرکت ها پس از ثبت و فعالیت شرکت انجام می شود. 
در مرحله بعدی، شرکت های متقاضی باید وارد سامانه 
www. danesbonyan. ir ش��ده و پ��س از مطالعه 
قوانی��ن و آیین نامه ه��ا اقدام به ثبت نام ک��رده تا مورد 

ارزیابی قرار گیرند. 
گفتنی است، ایجاد درگاه یکسان برای همه شرکت های 
متقاضی از تمام نقاط کش��ور یکی از دغدغه های اصلی 
دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت بود که 
 reg. daneshbonyan. ir منجر به راه اندازی سامانه
شد. بدین ترتیب از همان ابتدای اجرای قانون حمایت از 
شرکت های دانش بنیان، همه آنچه در فرآیند ثبت نام و 

ارزیابی رخ می دهد در دسترس شرکت ها است. 
در گام س��وم، دبیرخانه کارگروه پس از بررسی اولیه 
اس��ناد و مدارک شرکت، آن را به کارگزار جهت ارزیابی 
ارجاع می دهد. کارگزار با بررسی فنی محصوالت شرکت 
در بازدید حضوری، اطالعات خود را در س��امانه ارزیابی 

بارگذاری می کند. 
درگام چهارم، پس از تأیید اطالعات و تطبیق ارزیابی 
با آیین نامه از سوی دبیرخانه، نتیجه به کارگروه ارزیابی 
و تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان 

ارائه می کند. 
در گام نهای��ی، پ��س از بررس��ی پرونده ش��رکت در 
کارگروه، دبیرخانه کارگروه نتیجه نهایی را به ش��رکت 

اعالم می کند. 
در همین راستا، شرکت ها و موسساتی که شاخص های 
موجود در آیین نامه تش��خیص صالحیت ش��رکت ها و 
موسسات دانش بنیان را داشته باشند و بعد از طی مراحل 
ارزیابی از طریق کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و 
موسس��ات دانش بنیان و نظارت بر اجرا تأیید ش��وند به 
یکی از سه دسته دانش بنیان نوپا، دانش بنیان صنعتی و 
دانش بنیان تولیدی شناخته خواهند شد و می توانند از 
مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان استفاده 
کنند. به عنوان نمونه این ش��رکت ها پ��س از تأیید، به 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی معرفی می ش��وند تا طرح 
خ��ود را ب��ه آن صندوق ارائه و از تس��هیالت مربوطه با 
توجه به اساسنامه صندوق استفاده کنند. تمدید استفاده 
از این مزایا منوط به ارزیابی مجدد و کسب شرایط الزم 

در آیین نامه خواهد بود. 
بر اساس این گزارش، از زمان آغاز فرآیند ثبت نام در 
س��امانه دانش بنیان تاکنون بیش از 20هزار نام کاربری 
در این س��امانه ایجاد شده است که از این میزان، حدود 
11ه��زار نام کاربری ب��ا تکمیل اطالع��ات وارد فرآیند 

ارزیابی شده اند. 

ترجمه: امیر آل علی 
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اخبار

تبری�ز - ماهان فالح- نشس��تی با حضور مهندس 
پاکروح معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کشور و هیات همراه، مهندس 
ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان، معاونین و 
تعدادی از مدیران بهره برداری در خصوص انتخاب شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی بعنوان پایلوت نظام جامع 
بهره برداری ش��رکت های آب و فاضالب کشوردر سالن 
کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، در 
ابتدای این نشست مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان آذربایجان شرقی ضمن تشکر و قدردانی 
از مهندس پاکروح و هی��ات همراه در گزارش کوتاهی از 
عملکرد و اقدامات شرکت گفت: این شرکت در حال حاضر 

100 درصد جمعیت شهری در 61 شهر استان با جمعیتی بالغ بر 2 
میلیون 810 هزار نفر را تحت پوش��ش آب شرب بهداشتی قرار داده 
و همچنین در حال حاضر 60 درصد از جمعیت شهري استان و 70  
درصد از جمعیت کالنشهر تبریز تحت پوشش تاسیسات جمع آوري  
و دفع بهداش��تي فاضالب قرار دارد که بیش از میانگین کشوری می 
باشد .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی پیک مصرف 
آب در استان را بیش از 9 مترمکعب در ثانیه عنوان و تصریح کرد: در 
ساعات پیک مصرف و روزهای پرمصرف سال از حداکثر ظرفیت هر 
سه منبع آبی در کالنشهر تبریز استفاده می گردد و با کاهش آب یکی 
 از سه منبع از جمله تصفیه خانه آب نهند، کمبود آب در شهر بوجود 
می آید که الزمه حل مش��کل، افزایش ظرفیت تامین جدید اس��ت. 
مهندس ایمانلو در ادامه با اش��اره به انتقال آب ارس به تبریز گفت: با 
توجه به نیاز روزافزون کالنشهر تبریز، تامین منابع جدید آبی برای این 
شهر ضروری است و یکی از منابع پیش بینی شده انتقال آب از طرح 
آبرس��انی ارس به تبریز اس��ت که ضرورت دارد در اجرای آن تسریع 
ش��ود .مهندس ایمانلو گفت: با عنایت به زمان بر بودن طرح آبرسانی 
از رودخان��ه ارس به طور یقین اگر تمهیدات برای تأمین آب ش��رب 
کالنشهر تبریز به عمل نیاید در فصول گرم سالهای بعد احتمال قطعی 
آب در تبریز وجود دارد .مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی در خصوص اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز گفت: 
یکی از اهداف مهم اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنش��هر 

تبریز استفاده از پساب تصفیه شده بعنوان تامین کننده بخشی از آب 
مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه بوده که بالغ بر 75 میلیون مترمکعب 
در سال پساب تصفیه شده اش پس از بهره برداری به دریاچه ارومیه 
انتق��ال می یاب��د .مهندس ایمانلو در ادامه به اقدامات ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی در خصوص احیای دریاچه ارومیه 
گفت: احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز با ظرفیت اسمی 
2/5 مترمکع��ب در ثانی��ه، اجرای خط انتقال ش��بکه فاضالب تبریز 
بطول 11 کیلومتر، اجرای بخشی از شبکه فاضالب تبریز بطول 300 
کیلومتر، احداث تصفیه خانه فاضالب آذرشهرو تکمیل و بهره برداری از 
تصفیه خانه فاضالب بناب بوده که با اجرای اقدامات فوق ساالنه بیش 
از 150 میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال 
داده  می شود. در ادامه این گزارش مهندس اخگری معاون بهره برداری 
شرکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی گزارش در خصوص 
عملکرد شرکت در حوزه بهره برداری را برای حاضرین در جلسه ارائه 
نمودند .در ادامه این نشست مهندس پاکروح معاون راهبری و نظارت 
بر بهره برداری ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کشور ضمن تشکر 
و قدردانی از مهندس ایمانلو مدیرعامل، معاونین و مدیران ش��رکت 
گفت: خیلی خوش��حالم که در خدمت دوستان در استان آذربایجان 
شرقی هس��تم ما در جریان تنش آبی و مشکالت خدمات رسانی به 
مردم استان در سال جاری هستیم و می دانیم که دوستان تنش های 
خاصی را تقبل کرده اند و از آنجائی که همکارانمان در استان آذربایجان 

ش��رقی تعصب خاصی دارند و ما اذعان داریم قطعا تنش 
ها را به حداقل رس��انده اند و از این بابت از همه تش��کر 
می کنم .معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور در ادامه افزود: یک ظرفیت 
و پتانسیل قوی در این استان وجود دارد و از این بابت در 
هیات مدیره شرکت مهندسی آبفای کشور پایلوت را از یک 
استان دیگر به استان آذربایجان شرقی انتقال داده ایم و آن 
پایلوت نظام جامع بهره برداری شرکت های آب و فاضالب 
کشور است. مهندس پاکروح افزود: ما معتقدیم تبریز این 
ظرفیت و قابلیت را دارد . خصوصیت های متعددی باعث 
ش��د که این جمع بندی انجام شود کالنشهری که نظام 
جامع ش��هری و موضوعات شهرس��ازی در این استان به 
خوبی رعایت شده وهمچنین ضوابط شهرسازی نیز در این 
ش��هر وجود دارد و نسبت به سایر استانهای دیگر شرایط 
 و شاخص های بیشتری دارد و استانی است که خوشبختانه ساختار 
به��ره برداری قویتری دارد .وی ادامه داد: آنچه در اس��تان آذربایجان 
ش��رقی اتفاق می افتد مجموعه اقدامات س��خت افزاری و نرم افزاری 
خوبی است اما در قالب نظام جامع بهره برداری این مجموعه اقدامات 
می تواند تصویر روشن و شفافی را از موضوعات ارائه کند .معاون راهبری 
و بهره برداری آبفای کش��وردر خصوص رعایت و ایجاد امکان سنجی 
در ش��رکتها گفت: اگر قرار است در شرکتها اتفاقی رخ دهد بایستی 
تفکر را به سمتی ببریم که در چارچوب مدیریت دارایی های فیزیکی، 
 مسائل را حل کنیم . امروز مدیریت برای دارایی های فیزیکی به زمان 
بهره برداری برنمی گردد بلکه به سمت زمان امکان سنجی برمی گردد 
.اگر می خواهید دارایی هایی را بسازید که طول عمر بیشتر، قابلیت 
بهره برداری و کارایی باالتری داش��ته باش��د بایستی به سمتی بروید 
که در امکان س��نجی دخالت داشته باشد .وی در پایان افزود: شرکت 
 های آب و فاضالب ذاتا شرکتهای بهره برداری هستند و این شرکتها 
پروژه هایی را اجرا می کنند آنچه که می ماند س��اختار بهره برداری 
است ما بایستی به سمتی ببریم که ابزارهای بهره برداری را در زمینه 
های مختلف تقویت کنیم خودمان را مجهز و به س��مت تاسیساتی 
برویم که رفتارهایش��ان را رصد کرده و بتوانیم از آنها نگهداری کنیم 
.در ادامه این نشست مهندس پاکروح وهیات همراه از کارخانه پمپیران 
و همچنی��ن از روند عملیات اجرایی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 

کالنشهر تبریز بازدید کردند. 

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- رضا اردکانیان وزیر نیرو 
طی لوحی از تالش و همت مدیریت و کارکنان ش��رکت آبفای 
آذربایجان غربی  جهت رفع مشکالت خدمات رسانی در اولین 
ساعات حادثه زلزله کرمانشاه تقدیر نمود. گفتنی است ضمن 
 حضور چند تن از همکاران آبفای ش��هری اس��تان  در مناطق 
زلزله زده جهت امدادرسانی بالغ بر 250 میلیون ریال نقد برای 
پخت غذای گرم برای زلزله زدگان کرمانشاه  اهدا شد همچنین 
اعزام یک دس��تگاه تانکر آبرسانی سیار ، چند باب اتاقک پیش 
ساخته ، 164 تخته پتو و 200آب آکاردئوني 10 لیتری از طرف 

کارکنان این شرکت به حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه اهدا شد 
در متن این لوح چنین آمده است: 

اینجانب از یکایک ش��ما عزیزان که عزم خود را جزم نموده 
 و ب��ه وظیفه حیاتی و مق��دس خود در قبال مردم ش��ریف و 
مصیب��ت دیده عمل کرده و می کنید صمیمانه سپاس��گزاری 
می نمایم و تاکید می کنم من و سایر همکارانتان در وزارت نیرو 
همچنان پشتیبان و یاور شما در راستای رفع مشکالت و خدمت 
رسانی مطلوب و هرچه بهتر به مردم مصیبت دیده مناطق زلزله 

زده هستیم.  

اهواز- ش�بنم قجاون�د -  آیین اختتامیه پانزدهمین نمایشگاه 
تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری با حضور شماری از مدیران، 
مسئوالن و کارکنان شرکت ملی حفاری ایران و نمایندگان شرکت ها 
و مجموعه های صنعتی حاضر در نمایشگاه برگزار شد. در این آیین 
که در سالن اجتماعات محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان 
حوزس��تان در اهواز برگزار گردید، قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری در س��خنانی ضمن تبریک سالروز والدت حضرت امام حسن 
عسکری )ع(، از تالشگران صنعت نفت و سختکوشان ملی حفاری در 

مهار فوران چاه 147 رگ سفید تقدیر به عمل آورد. 
محمد رضا تاکایدی در تش��ریح روز شمار عملیات مهار فوران این 
چاه، توکل، تخصص و تجارب ارزنده میدانی را مورد اش��اره قرار داد و 
افزود: همسو با این ویژگی ها، اتفاق نظر، همدلی، شجاعت و جسارت 
تیم های عملیاتی و مهار فوران و واحدهای فنی، تخصصی و پشتیبانی 
در دستیابی به این موفقیت بزرگ بسیار حائز اهمیت بوده است. وی 
تصریح کرد: حضور مستمر مدیران عامل و ارشد شرکت ملی حفاری 
ایران و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین معاون مدیرعامل 
شرکت ملی نفت ایران در امور تولید در کنار متخصصان، کارشناسان 
و نیروهای عمل کننده در منطقه بس��یار مهم و در راهبری عملیات 

مه��ار کنترل فوران چاه تاثیر گ��ذار بود. تاکایدی گفت: از نکات قابل 
تام��ل در این موفقیت انجام کار بدون حادثه با ضریب ایمنی باال بود 
و  این در حالی اس��ت که از نظر زمانی مهار فوران یک چاه مشابه در 
منطقه رگ س��فید  در سال های گذشته 85 روز به طول انجامید و 
زمان کنترل فوران چاه 147 در مدت 58 روز محقق و این یک رکورد 
محسوب می شود.  قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در 
ادامه یاد و خاطره دو نفر از کارکنان ملی حفاری که در حادثه فوران و 
آتش سوزی این چاه در هفتم آبان ماه گذشته جان باختند را گرامی 
داشت.وی همچنین به برگزاری پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت 
حفاری اش��اره و از دست اندرکاران این رخداد اقتصادی قدردانی کرد 
و افزود: در نمایشگاه امسال شاهد نمایش قطعات و تجهیزات جدید 

ساخت داخل بودیم و کیفیت تولیدات نسبت به گذشته از رشد قابل 
توجهی برخوردار می باش��د.  تاکایدی توسعه مجموعه نمایشگاهی، 
ایجاد فضای رقابتی، تعامل میان سازندگان، روز آمد سازی دانش فنی 
ساخت قطعات و تجهیزات و تالش برای صدور محصوالت با اهتمام به 
کیفیت بخشی تولیدات را خاطرنشان و از تعامل، همکاری و همراهی 
میان سازندگان و تولید کنندگان و متخصصان شرکت ملی حفاری 
ای��ران تقدیر نمود. در این آیین رئیس انجمن س��ازندگان تجهیزات 
نفت، گاز و پتروشیمی استان خوزستان نیز ضمن تبریک مهار فوران 
چاه 147 رگ س��فید به مدیران عامل ش��رکت ملی حفاری ایران و 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، گفت: این موفقیت بزرگ موجب 
خوش��حالی همه اقشار جامعه شد. علی کرانی با اش��اره به برگزاری 
پانزدهمین  نمایشگاه تخصصی حفاری، افزود: با توجه به گستردگی 
این صنعت راهبردی و ظرفیت های موجود در زمینه ساخت قطعات 
و تجهیزات، جا دارد تا ش��رکت های س��ازنده در این رابطه تعامل و 
همکاری بیش��تری داشته باشند. دیگر سخنران این آیین مدیرعامل 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان بود که از همکاری 
شرکت ملی حفاری ایران و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در 

برگزاری این نمایشگاه تقدیر نمود.  

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور خبر داد

انتخاب شرکت آبفای آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت نظام 
جامع بهره برداری شرکتهای آب و فاضالب کشور

شرکت آب و فاضالب شهري استان آذربایجان غربي: 

تقدیر وزیر نیرو از مدیریت شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی 

برگزاری آیین اختتامیه پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری

اصفهان - قاس�م اسد- امروز شرایط به نحوی است که به علت 
عدم بارش مردم باید در مصرف آب دقت کرده و آن را مدیریت کنند 
و ما نیز به اندازه نیاز مردم آب در اس��تان توزیع می کنیم. مدیرعامل 
ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان در جمع خبرنگاران با بیان این 
مطلب گفت: شرایط اقلیمی، عدم بارش و تأخیر در بارش موجب شد 
تا امس��ال در دومین روز فصل زمستان آب مخزن سد زاینده رود که 
باید یک میلی��ارد و 400 میلیون مترمکعب آب را ذخیره کند به زیر 
150 میلیون مترمکعب آب که عدد بسیار خطرناکی است برسد. این 
در حالی اس��ت که باران مؤثری در حوضه زاینده رود و شهر اصفهان 
نداشتیم و امسال در مقایسه با سال گذشته، شرایط مناسبی نیست. 
مهندس هاشم امینی افزود: سد زاینده رود، مصرف آب 6 میلیون نفر 
یعنی بیش از 4میلیون جمعیت شهر اصفهان و 56 شهر و 300 روستا 
را تأمین و آنها را مشروب می کند. وی با اشاره به اقدامات شرکت آب و 
فاضالب و راهکارهای الزم در مدیریت مصرف آب گفت: ظرفیت های 
منابع محلی اس��تان اصفهان هم به لحاظ کمی و کیفی یعنی چاهها 
افت کرده و ما آبی را که مورد تأیید مرکز بهداشت نباشد نمی توانیم 
استفاده کنیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مدیریت 
مصرف آب را از راهکارهای برون رفت از این مشکالت دانست و گفت: 

ما مدیریت مصرف آب را در 8س��ال گذشته انجام دادیم که خروجی 
خوبی هم داشت. وی با بیان اینکه رسانه ها می توانند نقش مؤثر در 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در جامعه داشته و مردم را آگاه کنند 
افزود: ما باید مردم را بیش از پیش آگاه و تغییر رفتار مشترکین را در 
مصرف بهینه آب شاهد باشیم. مهندس امینی تصریح کرد: با اقداماتی 
که شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مدیریت تقاضای آب انجام 
داده و اتفاقاتی که در هشت سال گذشته صورت گرفت باعث شد میزان 
آب بدون درآمد از 31درصد امروز به حدود 17 درصد کاهش یافته و 
مورد تأیید وزارت نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بوده و 
در حقیقت استان اصفهان در زمینه کاهش آب بدون درآمد در کشور 

رتبه اول را داراست. از سوی دیگر در 100 نقطه از خطوط انتقال آب 
عملیات نش��ت گیری انجام شد، و این آبها به شبکه چرخه توزیع آب 
بازگشت. همچنین ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان از فناوری 
روز دنیا در حوزه تله متری شبکه های آب و مدیریت فشار، مدیریت 
هوشمند شبکه توزیع آب را اجرایی نمود و به اذعان مسئوالن کشوری، 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مدیریت هوشمند شبکه آب 
در کشور فعالیتهای خوبی را به انجام رسانده است و ما نیز درنظر داریم 
تا اواسط سال آینده بخش عظیمی از شهر اصفهان را زیرپوشش شبکه 
هوشمند توزیع آب با بهره گیری از فناوری در حوزه نرم افزاری و سخت 
اف��زاری قرار دهیم همچنی��ن در حوزه فرهنگی نیز عالوه بر ارتباط با 
رسانه ها، ما سال گذشته تنها خانه فرهنگ آب در کشور را در اصفهان 
افتتاح کردیم که مسئولیت فرهنگ سازی مصرف بهینه آب میان اقشار 
مختلف جامعه را دارد. مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره ش��رکت آب و 
فاضالب استان اصفهان گفت: درچند سال گذشته علیرغم اینکه مطابق 
با اس��تاندارد سالیانه باید ش��اهد افزایش 5 الی 6 درصدی مصرف آب 
باش��یم اما این عدد در اس��تان اصفهان منفی بوده که نشان از صرفه 
جویی بیش��تر مردم دارد و امید است استان اصفهان در مصرف سرانه 

آب در کشور الگو باشد.

86 درصد مشترکین خانگی استان اصفهان الگوی مصرف آب را رعایت می کنند

۷۷ میلیارد ریال براي اجراي طرح فاضالب مسكن مهر بوشهر اختصاص یافت
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت: اجراي 
خط انتقال، شبکه داخلي، خط انتقال اصلي و نصب انشعاب فاضالب مسکن مهر سایت بهمن بوشهر 
در دستور کار شرکت آبفا قرار گرفت که براي اجراي این پروژه 77 میلیارد ریال اختصاص یافت. به 
گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان بوشهر ،کیقباد یاکیده با بیان 
اینکه طرح جمع آوري فاضالب در شهرها و نقاط مختلف استان بوشهر در اولویت قرار گرفته اظهار 
داشت: در این راستا طرح فاضالب در سه شهر بوشهر، گناوه و دیلم در دستور کار قرار گرفته است. 
وي، با بیان اینکه هم اکنون بیش از 50 هزار خانوار بوشهري از طرح شبکه جمع آوري فاضالب بهره مند هستند تصریح کرد: طرح 
فاضالب بوشهر پیشرفت فیزیکي باالي 75 درصد دارد که با وارد مدار شدن بخشي از شبکه، روزانه به طور متوسط 42 هزار متر 
مکعب فاضالب جمع آوري و تصفیه مي شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از اجراي طرح فاضالب در مسکن مهر 
سایت بهمن بوشهر خبرداد و گفت: طرح فاضالب در این سایت مورد توجه قرار گرفته و 2 کیلومتر شبکه فرعي اجرا شد. یاکیده 
با بیان اینکه 330 واحد مسکوني در سایت مسکن مهر یاد شده به شبکه فاضالب متصل شده است گفت: 330 واحد مسکوني از 

660 واحد شامل 120 فقره انشعاب فاضالب از 220 فقره موجود کار شده و مابقي تا 10 روز آینده به شبکه فرعي متصل مي شود.

در نشست مشترک معاونین و مدیران آب منطقه ای ، جهاد کشاورزی و هواشناسی  انجام شد 
چاره اندیشی برای کم آبی فصل زراعی آینده

س�اری - دهقان - در نشس��ت مش��ترک معاونین و مدیران آب منطقه ای ، جهاد کشاورزی و 
هواشناس��ی راهکارهای عب��ور از بحران کم آبی در فصل زراعی آینده بحث و تبادل نظر ش��د .  به 
گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، در این نشست ابتدا آقای 
مهندس رضوی با اشاره به کاهش 22 درصدی بارندگی در سه ماهه پاییز سالجاری افزود : متاسفانه 
عمده بارش ها در این مدت در غرب استان و یا در دشت ها اتفاق افتاده و امکان ذخیره برای فصل 
زراعی وجود نداشت.  سپس آقای خدابخشی مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت با تشریح وضعیت 
آبدهی رودخانه از کاهش 60درصد برخی از رودخانه در بخش مرکزی و شرق استان در مقایسه با دوره شاخص 50 ساله خبر داد 
و گفت :روند کاهش از سمت غرب شروع و به سمت شرق افزایش می یابد بطوریکه بیشترین کاهش ها در رودخانه های تجن و 
 نکا رود مشاهده می شود.    در ادامه آقای مهندس امیر هوشنگ پاشا معاون بهره برداری آب منطقه ای مازندران با بیان وضعیت 
ذخیره سازی آب در سد های استان از کاهش 107 میلیون متر مکعبی حجم ذخیره سدها در مقایسه با سال گذشته خبر داد و 
تاکید کرد : این کاهش در طی سالهای اخیر بی سابقه بوده است بطوریکه پس از گذشت 4 ماه از شروع آبگیری  سد شهید رجایی در 
سالجاری میزان ذخیره از 22 میلیون متر مکعب به 36 میلیون متر مکعب رسیده است .  وی با تشریح وضعیت ذخیره آب در دیگر 
سدها ی استان از جمله سد البرز که با کاهش 54 میلیون متر مکعبی در مقایسه با سال گذشته مواجه است تاکید کرد که تالش 

کنیم قبل از شروع فصل زراعی ظرفیت کلیه آب بندانها ی استان به طور کامل آبگیری شود.   

رئیس اتاق بازرگانی اراک:
تحرک و بالندگی بخش خصوصی مستلزم تعامل دوسویه با دولت است

اراک - مینو رستمی- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک گفت: دولت بایستی 
بخش خصوصی را همچون بازوی توانمند خود بداند چراکه تحرک و بالندگی این بخش مستلزم تعامل 
دوسویه با دولت است.  منوچهر توسطی در حاشیه بیست و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی اس��تان مرکزی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه امروز مشکالت و موانع 
انبوه سازان استان مرکزی در سه محور و موضوع ماده 191 قانون کار به منظور افزایش اشتغالزایی در 
این حوزه با حضور استاندار مورد بررسی قرار گرفت. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
اراک افزود: هدف دولت از ایجاد شورای گفت و گو، ارتباط نزدیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع  تولید است و جایگاه 
این شورا هم از لحاظ قانونی و از لحاظ تصمیم گیری بسیار باال است. وی بیان کرد: امیدواریم بخش خصوصی بتواند با دولت تعامل 
و همکاری بیش��تر در مسیر توس��عه اقتصادی و رونق داشته و دولت هم بخش خصوصی را بازوی توانای خود برای توسعه و رونق 
اقتصادی بداند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک خاطرنشان کرد: در جلسات این شورا با هدف برقراری ارتباط 
نزدیک تر فعاالن بخش خصوصی با دولت در راستای رفع موانع و تسهیل روابط گام های موثر برداشته شده که امیدواریم تداوم یابد. 

پایش سالمت کارکنان شرکت آب منطقه ای گلستان اجرا شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- طرح س��نجش سالمت کارکنان شرکت آب منطقه ای گلستان با هدف سالمت کارکنان، 
اقدامات پیشگیرانه- درمانبخشی و توانبخشی و در نهایت ارتقای سالمت افراد اجرا گردید.  معاون منابع انسانی ومالی پشتیبانی 
شرکت آب منطقه ای استان اظهار کرد: با توجه به اهمیتی که اجرای طرح سنجش سالمت در کاهش هزینه های سازمانی دارد و با 
عنایت به بخشنامه های ابالغی مربوطه از سوی وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران، این طرح نیز در شرکت آب منطقه ای 
گلستان اجرا شد که 134 نفر از کارکنان این شرکت در حوزه ستادی و شهرستان های تابعه شامل 11 زن و 123 مرد مورد سنجش 
سالمت قرار گرفتند.مهندس حیدر داودیان تصریح کرد: در پایان طبق نتایج آزمایشات به عمل آمده وغربالگری انجام شده در زمینه 
وضعیت کلسترول، قند، نوار قلب، فشار خون و bmi همکاران نتایج زیر به دست آمد و  طبق نتایج به عمل آمده 32 درصد کارکنان 
شرکت تری گلیسیرید باالتر از حد نرمال ،17  درصد کارکنان قند خونی باالتر از حد نرمال و همچنین 20 درصد از کارکنان فشار 
خون بیشتر از حد مرزی تعیین شده و البته همه کارکنان نوار قلبی نرمال داشتند.وی تصریح کرد: همچنین طبق نتایج آزمایشات 

حدود 2/23 درصد همکاران ما دچار بیماری چاقی هستند و حدود 48 درصد نیز دارای اضافه وزن هستند.

نشت یابي بیش از 5430 کیلومترشبكه و 181  هزارانشعاب گازدرسطح گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان گلستان با بیان خبر فوق گفت:تیم نشت یاب شرکت  تا پایان  آذر 
ماه سال جاری توانست 16 شهر و 491 روستای استان را با بیش از 5430 کیلومتر شبکه و 181  هزار انشعاب گاز در سطح استان نشت 
یابی کند. وی خاطر نش��ان کرد:پس از کنترل و پایش تاسیس��ات گازرسانی،موارد مشاهده ش��ده از سوي تیم نشت یاب سریعاً به ادارات 
گازرس��اني گزارش ش��ده و  واحدهاي مربوط دراس��رع وقت نس��بت به مرتفع نمودن آن اقدام می کنند.مهندس صفر علی جمال لیوانی 
 تصریح کرد:نگهداري و مراقبت از تأسیس��ات گاز بویژه تأسیس��ات مدفون شده اهمیت بس��زایي دارد به نحوي که کوتاهي و غفلت از آن 
مي تواند صدمات و خسارات فراوان و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.وی افزود:واحد بازرسي فنی شرکت با تنظیم برنامه مدون مطابق 
 با استانداردهاي شرکت ملي گاز ایران،کنترل منظم و دوره اي از تأسیسات مذکور را به لحاظ بررسي موارد نشتي و احتماالً ناایمن گاز با

بهره گیري از پیشرفته ترین دستگاههاي نشت یاب توسط تیم نشت یابی مورد پایش قرار مي دهد.وي در ادامه گفت:انجام نشت یابي مزایایي 
از جمله جلوگیري از هدر رفت ثروت ملي،کاهش خطرات زیست محیطي و مهمتر از همه جلوگیري از بروز حوادث ناگوار را بهمراه دارد.

سامانه صدور حواله انبار نفت گیالن به سامانه بارنامه بر خط راهداری متصل می شود 
رشت- زینب قلیپور - طی هماهنگی های صورت گرفته بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ، سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز سامانه صدور حواله انبار نفت استان گیالن در آینده نزدیک به سامانه باربری بر 
خط راهداری استان متصل می شود . علی اصغر عباسی ، با بیان مطلب فوق افزود : » طرح اتصال مجوزهای حمل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی به سامانه بر خط سازمان راهداری با هدف فراهم آوردن امکان کنترل و ردیابی فرآورده ها از مبادی بارگیری تا 
مقاصد وپیشگیری از توزیع خارج از شبکه و قاچاق فرآورده صورت می گیرد . « وی اجرای آزمایشی طرح را از پانزده دی تا یکم بهمن 
بیان داشت و گفت : » پس از این مدت اجرای عملیاتی طرح انجام خواهد شد . « وی در تشریح نتایج اجرای طرح افزود : » جلوگیری 
از فرار بارنامه ای ، جلوگیری از بارگیری نمودن ناوگان حمل و نقل و رانندگان نامعتبر ، جلوگیری از ورود اطالعات نامعتبر در بارنامه ، 
جلوگیری از حمل غیر مجاز فرآورده های نفتی و جلوگیری از صدور بارنامه برای فرآورده های نفتی یارانه ای بدون تائید شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی از نتایج اجرای طرح مذکور خواهد بود . « مدیر منطقه گیالن همچنین گفت : » این طرح از 19 شهریور 
به صورت پایلوت در انبار نفت ری تهران آغاز و پس از اجرای موفق آن با تسری به مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی از فازهای مختلف اجرایی شده و در حال اجراست و انبار نفت منطقه گیالن نیز از هفته آینده مشمول اجرای طرح خواهد بود . « 

برگزاری مراسم حماسه نهم دی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم
ایالم - خبرنگار فرصت امروز - به مناس��بت س��الروز حماس��ه نهم دی مراسمی با حضور مس��ئولین و کارکنان اداره کل و 
شهرستان های تابعه در محل نمازخانه اداره کل برگزار گردید. مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه گفت: حماسه نهم دی ماه و حضور 
عاشورایی مردم حماسه ساز و والیتمدار ایران اسالمی در راهپیمایی 9 دی 1388 نقطه عطفی در تاریخ انقالب و برگ زریّن دیگری 
در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می آید.  ایشان افزود: حماسه 9 دی نماد عّزت، استقالل و بصیرت مردمی است که تا پای 
جان برای حفظ اصول اسالم و آرمان های انقالب ایستاده اند و با صدای رسا اعالم کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد در 
برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد. وی ادامه داد: باید بصیرت افزایي و بصیرت آفریني را وجه بارز و شاخصه ممتاز حماسه نه دي 
قلمداد نمود که توجه به این اصل در تبیین 9 دي بیش از پیش داراي اهمیت مي باشد.  حماسه 9 دي نشان داد که از نظر امت 
بصیرت به مفهوم دانایي صرف نیست بلکه دانایي همراه با باور و ایمان قلبي به اصل امامت و مفهوم مترقي والیت فقیه است. بصیرتي 
که در 9 دي 1388 متجلي شد به مفهوم واقعي کلمه بصیرتي بود که حاصل آن مشاهده درست و دقیق حوادث، تفکر و تدبر در 

آن ها و سنجیدن مسائل و حوادث جاري کشور و همچنین ایستادگي و مقاومت ملت در برابر تهدیدات ناشي از این حوادث بود.



شرکت ها روزبه روز بیش��تر به اداره و بهبود تجربه 
مش��تریان عالقه من��د می ش��وند. اگر قرار باش��د از 
مش��تریان تان بپرسید که »کس��ب وکار با ما چگونه 
اس��ت؟«، پاسخ ش��ان نش��ان دهنده و منعکس کننده 
تجربه آنان خواهد بود. برای مثال، رسالت و مأموریت 
س��ایت Amazon. com، ارائه تجربه ای پیوسته و 

باکیفیت باال به مشتریان است. 
ب��ه گزارش هورموند، ایده تجربه مش��تری ریش��ه 
در کار و تحقی��ق پین و گیل م��ور دارد. آنها عقیده 
داش��تند که اقتصاد پیش��رو و مه��م، از چهار مرحله 
توس��عه اقتصادی عبور کرده اس��ت: انتخاب کاالها، 
س��اخت اجناس، ارائه خدم��ات و اکنون خلق ارزش 

از طریق تجربه مشتری. 
ش��ما می توانید تجربه هایی همچون موج س��واری 
و س��فر را خریداری کنی��د. تجربه ه��ای مقوله های 
محص��والت، می توانند به می��زان قابل توجهی متغیر 
و متفاوت باش��ند. تجربه شما در خصوص یک پرواز 
دربس��ت باتجربه ش��ما از یک پرواز ع��ادی متفاوت 

اس��ت. تجربه ش��ما در هارد راک کافی باتجربه شما 
در مک کافی، فرق می کند. 

شرکت کیوی اکس��پرینس، مشتریان را با اتوبوس 
ب��ه تورهای اطراف نیوزیلند می برد. برعکس بیش��تر 
تورهای زمینی، مش��تریان می توانند در هرجایی که 
می خواهن��د، تو را ترک ک��رده و دوباره به آن ملحق 
شوند. این تجربه شامل محل سکونت، سفر، ورود به 
مکان های دیدنی، همراهی با دیگر مسافران و رهبری 

راننده تور است. 
تجرب��ه ه��ر مش��تری ای��ن پتانس��یل را دارد که 
منحصربه فرد باش��د، حتی در مورد کسانی که با یک 

تور مسافرت می کنند. 
تجرب��ه مش��تری، عکس العمل و پاس��خ انفعالی و 
شناخت کلی او در مواجهه اش با عملکرد یک شرکت 
اس��ت. برای مثال، اگر شما تحت درمان بیمارستانی 
باش��ید، تجربه شما ش��امل برداشت تان از آن چیزی 
است که در نقاط مختلف با آن مواجه شده اید؛ هنگام 
پذی��رش در بخش، در اتاق عم��ل، پس از جراحی و 

هنگام ترخیص. ارزیابی یک مش��تری از یک تجربه، 
نتیجه و اثر کلی عملکرد یک شرکت است. 

گرچ��ه ممکن اس��ت مش��تریان برداش��ت خود را 
به ص��ورت متغیره��ای بس��یاری گزارش کنن��د، اما 
دو متغی��ر اصلی غالب و برجس��ته هس��تند؛ افراد و 
فرآیندها. مش��تریان وقتی با افراد و فرآیندهای شما 
مواجه می ش��وند، تجربه های ش��خصی بس��یاری به 

دست می آورند. 
تجرب��ه مش��تری یک عام��ل تحری��ک حرف های 
چهره به چهره اس��ت. به عنوان مثال، یک تحقیق در 
صنعت مهمانداری نش��ان داد که ۷۵درصد مشتریان 
از تجربه ه��ای خدمات��ی  رس��توران ها، دیگ��ران را 
ضعی��ف خود مطلع می س��ازند. ۳۸درصد، دیگران را 
از تجربه ه��ای عال��ی و خوب خود مطل��ع می کنند، 
بنابرای��ن بهبود تجربه مش��تریان می تواند دو مزیت 
داش��ته باش��د، حرف های چهره به چه��ره منفی را 
کاه��ش و حرف های چهره به چهره مثبت را افزایش 

دهد. 

خلق ارزش از طریق تجربه مشتری

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 869 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: نام تجاری برای کسب وکار با نام تجاری 
برای محصوالت متفاوت است. در بسیاری از مواقع این دو نام 
یکی هستند و در مواقعی هم متفاوت. بنابراین اشکالی ندارد 
که ش��ما محصوالت خود را با نام تجاری جدید به بازار عرضه 
کنید. به ویژه آنکه مدت زمان زیادی از تولد کس��ب وکار شما 
نگذشته است  اما در این مسیر توجه به چند نکته بسیار مهم 
است. نخس��ت آنکه یک برنامه مشخص برای کسب وکارتان 

تعیین کنید. ببینید دقیقا قرار اس��ت در وضعیت ایده آل چه 
کار کنید و چه محصوالتی به بازار عرضه کنید. در این شرایط 
به نحو مطلوب تری می توانید برای محصوالت و کسب وکارتان 

نام یا نام های تجاری انتخاب کنید.
دوم آنکه تالش کنید ضمن استقالل نام تجاری محصوالت 
و نام تجاری کس��ب وکارتان، یک وابستگی و ارتباط پنهان یا 
حتی آش��کار بین این نام ها وجود داشته باشد. در این شرایط 
می توانی��د در مواقع��ی از این ارتباط برای تقویت و توس��عه 
س��ریع تر کارتان اس��تفاده کنید. برای مثال ممکن است یک 

کلمه کلیدی یا یک موضوع محوری در این نام ها وجود داشته 
باشد که یکدیگر را تداعی کنند.  سوم آنکه اگر کسب وکار شما 
دارای شعار مشخصی است، محصوالت می توانند با شعارهای 
مناسب و مرتبط وابس��تگی را نشان دهند. حتی محصوالت 
می توانند شعار خاص خود را داشته باشند و در تبلیغات شعار 
کس��ب وکار هم وجود داشته باشد. البته هرکدام از این موارد 
باید بررسی شوند و به دقت مورد استفاده قرار گیرند. کاری که 
برای یک نام تجاری در یک زمان مناسب است، ممکن است 

برای دیگری یا در زمانی دیگر مناسب نباشد.

تغییر نام تجاری 

پرسش: چند وقت پیش یک نام تجاری را برای کسب وکارم انتخاب و ثبت کردم. حاال می خواهم محصوالتی را به بازار 
ارائ�ه بده�م  اما از نامی که انتخاب کرده ام، راضی نیس�تم. می توانم این محصوالت را با نام جدی�دی ارائه کنم یا دچار 

مشکل خواهم شد؟
کلینیککسبوکار

 کسب انرژی و شادابی صبحگاهی
 با 6 روش

بسیاری از ما عادت داریم با کمک یک فنجان قهوه، 
هوش��یاری صبح مان را به دس��ت آوریم، ول��ی چرا از 
گزینه های بهتری برای کسب انرژی و شادابی استفاده 

نکنیم؟ 
ب��ه گ��زارش زومی��ت، اغلب م��ردم ش��ب ها دیر به 
رختخ��واب می روند و صبح را ب��ا خواب آلودگی روتین 
یکس��انی تکرار می کنند: با نارضایتی آماده می ش��وند 
و نیمه هوش��یار به س��ر کار می روند. بعد مستقیما به 
آش��پزخانه ش��رکت می روند تا به اکس��یر نجات بخش 
کافئین پناه ببرند و اولین فنجان قهوه خود را بنوشند. 
اما قهوه همیش��ه بهترین راه برای هوشیاری و انرژی 
گرفتن نیس��ت. در حقیقت قهوه می تواند یک روز بد را 
بدتر کند. کافئین اعتیادآور اس��ت و اگر سر ساعت به 
قهوه دسترس��ی نداشته باش��ید، با سردرد وحشتناکی 
مواجه می شوید. به عالوه، قهوه جرم دندان ها را افزایش 
می دهد و تنفس ش��ما را خراب می کند. اگر هم عادت 
داشته باشید که قهوه را با خامه و شکر بخورید، مقدار 
زی��ادی کال��ری وارد بدن تان می کنی��د و تحریک پذیر 

می شوید. 
پیاده روی

فرقی نمی کند به کافئین عادت داش��ته باشید یا نه، 
درهرحال پیاده روی بهترین کاری اس��ت که ذهن شما 
را بی��دار می کن��د. عضالت ش��ما کار می کنند، جریان 
خون تان تنظیم می ش��ود و مناظ��ر اطراف هم بهترین 
محرک های بصری هستند. اگر بتوانید کمی پیاده روی 
را در برنام��ه صبحگاه تان بگنجانی��د، پیش از اینکه به 
س��مت کار حرکت کنید پرانرژی و ش��اداب می شوید. 
حت��ی می توانید قهوه میان روزت��ان را با یک پیاده روی 
کوتاه جایگزین کنید. کافی اس��ت فقط چند دقیقه در 
خیاب��ان دفتر کارتان راه بروید و از مزایای آن بهره مند 

شوید. 
پروتئین صبحگاهی

احتم��اال ب��ا خودت��ان می گویی��د صبح ه��ا به قدری 
مشغولید که وقتی برای صرف صبحانه ندارید. یا شاید 
فک��ر می کنید قهوه و دونات یک صبحانه کامل اس��ت. 
مصرف ش��کر در اولین وعده غذایی، ش��ما را در تمام 
طول روز تحریک پذیر و عصب��ی نگه می دارد. خوردن 
کربوهیدرات ها نیز باعث می ش��ود خیلی زود احساس 
خس��تگی کنید. بهتر اس��ت از آغاز روز کمی سوخت 
واقعی به بدن تان برس��انید. ب��رای صبحانه، پروتئین ها 
بهتری��ن گروه مواد غذایی به ش��مار می روند و مانع از 

گرسنگی زودهنگام می شوند. 
آب

زمانی که بیدار می شوید، پیش از هر کاری یک لیوان 
آب بنوش��ید تا متابولیسم بدن تان را فعال کنید. وقتی 
به دفتر کارتان رس��یدید، بازهم یک لیوان آب بخورید. 
حتی بهتر است یک فنجان قهوه گرم صبح تان را با یک 
لیوان آب گرم و چند قطره آب لیمو جایگزین کنید. هر 
زمان که احساس خستگی یا خواب آلودگی کردید، یک 
لیوان آب سرد شما را دوباره شاداب می کند. اگر روزی 
دو فنج��ان قهوه می نوش��ید، یک فنج��ان آن را با آب 
جایگزین کنید. به عالوه، قهوه باعث می ش��ود بدن تان 
آب از دس��ت بده��د، درحالی ک��ه آب، س��طح مایعات 

بدن تان را تنظیم می کند. 
دمنوش های گیاهی

دمنوش های گیاهی، نوشیدنی های مطبوعی هستند 
ک��ه می توانید به جای قهوه، آنها را در برنامه غذایی تان 
بگنجانید. دمنوش ها طعمی دلپذیر و خواصی آرام بخش 
دارند، بدون اینکه کافئین بیشتری وارد بد ن تان کنند. 

به عالوه سرشار از آنتی اکسیدان و ویتامین هستند. 
موسیقی

واقعا هیچ چیز مثل یک آهنگ عالی، روز خوبی برای 
ش��ما رقم نمی زند. هدفون را روی میز کارتان بگذارید 
و هر زمان که خواستید چنددقیقه ای استراحت کنید، 
آن را روی گوش ت��ان بگذارید و کمی موس��یقی گوش 
کنید. فقط مواظب باش��ید که همکاران تان شما را در 
حال��ی غافلگیر نکنند که مش��غول همخوانی با آهنگ 
هستید! ش��اید آنها هم به انرژی زیاد و فوق العاده شما 

حسادت کنند! 
نور خورشید

مطالع��ات نش��ان می ده��د ک��ه یک��ی از مهم ترین 
فاکتورهای محیط کار ش��اد، دسترسی به نور خورشید 
اس��ت. به عالوه آفتاب ریتم خواب ش��ما را منظم نگه 
م��ی دارد و ی��ک منبع غنی ویتامینD اس��ت. س��عی 
کنی��د محیط کارتان را ط��وری تنظیم کنید که به نور 
مس��تقیم آفتاب دسترس��ی داشته باش��ید. اگر چنین 
کاری امکان پذیر نیس��ت، حتما چند دقیقه زیر آفتاب 
پیاده روی کنید تا هم از مزایای قدم زدن لذت ببرید و 

هم ویتامینD بدن تان را تأمین کنید. 
INC :منبع
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مسیر موفقیت

 5راهکار کلیدی که فروش شما 
را افزایش می دهد

اگ��ر می خواهید فروش کس��ب وکارتان را افزایش دهید، 
باید درخواست و نیازی را که مشتری از شما دارد، برآورده 
کنید. نکته اینجاست که قطعا نمی توانید تک تک مشتریان 
را بررس��ی و نیاز آنها را برط��رف کنید، اما باید درباره رفتار 
مصرف کنندگان تحقیق کنید و از نتایج تحقیقات انجام شده 
در این زمینه اس��تفاده کنید. همچنی��ن برای اینکه میزان 

فروش را افزایش دهید، باید ذهن مشتریان را بشناسید. 
در ادامه به نقل از نوپانا، چند راهکار برای افزایش میزان 

فروش را بررسی می کنیم. 
کمک به مشتری در تصمیم گیری

روی کلم��ات خود تمرکز کنید و تأثی��ر کلمات بر ذهن 
مش��تری را دس��ت کم نگیرید. اگر می خواهید مشتریان تان 
کاری را انجام دهند، یک میزان حداقل برای آنها مش��خص 
کنید تا ش��ک آنها برای خرید یا انجام کار، به ترس تبدیل 

نشود. این کار تصمیم گیری را برای آنها راحت تر می کند. 
برچسب زدن

به مش��تریان خود صف��ات خوبی را نس��بت دهید و آنها 
را در گروه افراد خاصی دس��ته بندی کنید. این کار حس��ی 
را در ذه��ن مش��تریان به وجود می آورد که دوس��ت دارند 
در آن گ��روه ق��رار بگیرند و آن را تجربه کنن��د. با این کار 
مشتریان بیش��تر تمایل پیدا می کنند تا محصول را از شما 

خریداری کنند. 
توجه به جزییات

جزییات حرف ها و کارهای تان در مقابل مش��تری بسیار 
مهم اس��ت. حتی باید به تمام جزییات موجود در تبلیغات 
خ��ود هم دقت کنید. ی��ک کلمه هم تأثی��ر باورنکردنی بر 

میزان فروش و افزایش تعداد مشتریان تان دارد. 
قبول اشتباهات

اش��تباهات و ضعف ه��ای خود را بپذیری��د. این کار نقاط 
قوت ش��ما را پررنگ تر می کند. مش��تریان هم بیشتر جذب 
افرادی می ش��وند که ضعف های خود را می دانند تا افرادی 
که ضعف ها و اش��تباه های خود را قبول ندارند. این موضوع 
نش��ان می دهد که ش��ما از همه چیز آگاه هس��تید و سعی 

می کنید همه چیز را بهبود دهید. 
مشخص کردن ارزش ها و دشمنی

خود را دشمن یک ایده یا کار ناپسند معرفی کنید. برای 
مث��ال بگویید از نقاط ضعف رقیب خ��ود بدتان می آید، اما 
رقی��ب خود را تخریب نکنی��د. همچنین ارزش های خود را 
برای مش��تری به صورت مش��خص تعریف کنید. تحقیقات 
نش��ان می دهد افراد به ارزش های یک شرکت و کسب وکار 

وفادار می مانند نه به خود شرکت. 
 

فین تک در زمینه بالک چین
نام استارت آپ: درگاه بیت کوین جیب

jeeb. io :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۵

موضوع: درگاه پرداخ��ت – فین تک در زمینه بالک 
چین و تجارت بین المللی

توضیح بیشتر: 
درگاه پرداخ��ت جی��ب )Jeeb( بر اس��اس س��اختار 
تکنولوژی��ک ب��الک چی��ن و زیرس��اخت ف��وق امن آن 
ش��کل گرفته است. با اس��تفاده از درگاه پرداخت جیب 
فروش��گاه ها و اشخاص می توانند به راحتی اقدام به نصب 
درگاه بی��ت کوین بر روی فروش��گاه آنالین خود کرده و 
اقدام به فروش محصوالت فیزیکی، دیجیتالی یا خدمات 

آنالین خود کنند. 
این اس��تارت آپ اساس��ا برای رفع معضالت ناش��ی از 
تحریم ه��ای بین المللی و عدم دسترس��ی متخصصان و 
تجار ایرانی به بازارهای بین المللی شکل گرفته است و به 
راحتی بیت کوین های دریافت ش��ده توسط فروشندگان 
و پذیرن��دگان اینترنتی را تبدیل به ریال و دالر در داخل 
کشور می کند. بدین وسیله شما می توانید با تمامی نقاط 
جهان بدون نگرانی از مش��کالتی مانند مس��دود ش��دن 

حساب یا تعلیق خدمات سایت خود تجارت کنید. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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