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گزارش بلومبرگ از مشکالت تحریمی و غیرتحریمی اقتصاد ایران

اقتصاد ایران
در آزمون برجام

مسکن مهر برای پاسخ به
تقاضای آینده تکمیل شود

مهدیسلطانمحمدی
کارشناس بازار مسکن

 100هزار واحد مس��کونی
در طرح مس��کن مه��ر بدون
متقاضی اس��ت ،با این وجود
دولت برای اتم��ام این پروژه
در ص��دد تأمین اعتبار 1400
میلیارد تومانی اس��ت .دولت
دوازدهم تالش میکند به هر
ترتیب مسکن مهر را به پایان
برس��اند .کدام س��ناریو برای
مسکن مهر کمهزینهتر است؟
اتم��ام پ��روژه یا ره��ا کردن
آن؟ تخریب مس��کنهای مهر
ب��دون متقاضی یا تالش برای
بازاریاب��ی و هزینهک��رد برای
تکمیل زیرساختها؟
مس��کن یک کاالی همگن
نیست .صحبت از مسکن مهر
به معنای اشاره به یک کاالی
مشخص و تیپ نیس��ت .این
دو مقدم��ه در واق��ع رویکرد
ما به مس��کن مهر را مشخص
میکند .این پروژه اش��کاالت
بس��یاری داشته اس��ت مثل
جانمای��ی نامناس��ب و ع��دم
پیشبین��ی زیرس��اختها،
اما نمیت��وان تمام پ��روژه را
مشم��ول ای��ن ای��رادات دید.
مس��کن مهر در بس��یاری از
شهرستانها طرفدار
دارد .آپارتمانهایی3 ...

ب��ا تصمیم دونال��د ترامپ به خروج آمریکا از برجام ،حاال خبر نخس��ت اغلب رس��انههای غربی به این موضوع
اختصاص یافته اس��ت .در همین زمینه ،رس��انه آمریکایی «بلومبرگ» در گزارش��ی به بررسی وضعیت اقتصادی
ای��ران پس از خروج آمریکا از برجام پرداخته و ش��رایط صادرات نفت و جذب س��رمایه خارجی در اقتصاد ایران
را مورد توجه قرار داده است .به گزارش بلومبرگ ،ایران حتی پیش از خروج آمریکا از برجام نیز گزینههای...
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تحریم بانکهای ایران با مسائل غیرتحریمی به روایت مركز پژوهشهای مجلس

خودتحریمی بانکهای ایرانی
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بوکار
مدیریت و کس 
آمریکا باید در برابر عواقب عمل زیانبار
و خطرناکش مسئول شناخته شود

چرا باید کسبوکارمان را در جوانی شروع کنیم؟
 ۷راهکار مؤثر برای مدیران توسع ه کسبوکار

نامه ظریف
به دبیرکل سازمان ملل

چطور در  6گام به اعتراضها پاسخ دهیم؟

 4روش برای اصالح عادتهای مربوط به بررسی ایمیلها
انواع تبلیغات در اینستاگرام
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آذری جهرمی ،هدف وزارت ارتباطات را تبیین کرد

فرصت امروز :امروز  25اردیبهشتماه ،روز «پاسداشت
زبان فارسی» و «بزرگداشت حکیم فردوسی» در تقویم
رس��می کشور نامگذاری شده است .به همین دلیل روز
دوشنبه نشستی در بنیاد سعدی به مناسبت پاسداشت
زب��ان و ادب فارس��ی و رونمایی از نرم اف��زار کاربردی
آموزش زبان فارسی با حضور محمدجواد آذری جهرمی
وزی��ر ارتباطات ،حس��ین پناهی آذر مع��اون ایرانیان و
امور مجل��س وزارت امور خارجه ،س��یدمحمود دعایی
مدیرمس��ئول روزنامه اطالعات و جمعی از صاحبنظران
ادب و زبان فارس��ی برگزار ش��د .در این مراس��م ،وزیر
ارتباط��ات از افزای��ش بیش از دو براب��ری و بهرهمندی
4درصدی از محتوای وب به زبان فارسی به عنوان هدف
این وزارتخانه نام برد و گفت :در روند رشد تکنولوژی در
دنیا ،ارتباطات در نخستین مرحله شهرها را به یکدیگر
متص��ل ک��رد و در مرحله بعدی با گس��ترش موبایلها
م��ردم با یکدیگر ارتباط یافتند که در آینده این روند به
اتصال اشیا با یکدیگر پیش میرود.
آذریجهرم��ی ادام��ه داد :در تح��ول دوم ،یک��ی از
مس��ائل پی��ش رو برای اه��داف تعیین ش��ده ،اتصال و
ب��ه اش��تراکگذاری اطالعات برای اس��تفاده از منابع و
اطالع��ات و تبادل تجارب بود که یک��ی از چالشها در
این زمینه ،استفاده از زبان و ترویج یک زبان واحد بود.
او ب��ا بیان اینکه در این مس��یر ،تبدی��ل معانی باعث
کاه��ش کیفی��ت و محدودیت منابع ش��د ،خاطرنشان
کرد :س��رویسهای محلی دارای ارزش بودند ،اما به هر
حال منابع بزرگ تر ،ارزش��مندتر نیز هس��تند ولی این
اش��تراکگذاریهای بزرگ ،خرده فرهنگها و زبانها را
در خطر از بین رفتن قرار میدهد.
به گزارش ایرنا ،وی ب��ه تجربه از بین رفتن و کاهش
تدریج��ی پیامکها طی چند س��ال اخیر اش��اره کرد و
اظهار داش��ت :در آن دوران به دلیل توسعه یافته نبودن
زبان فارسی در فضای الکترونیک ،فینگیلیش متولد شد
و مردم برای مکالمات خود از حروف انگلیسی با گویش
خود استفاده میکردند.
وزی��ر ارتباطات ب��ا بیان اینکه دو اقدام توانس��ت این
رون��د را تغییر دهد ،تأکید کرد :ایجاد خط فارس��ی در
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کسب 4درصد از محتوای وب به زبان فارسی
فضای تکنول��وژی و سیاس��تگذاریهای مؤثر در زمینه
ارزانسازی قیمت پیامک فارسی ،باعث شد امروزه بیش
از  95درصد از تبادل پیامکها به نگارش فارسی باشد.
وی یادآور شد :بعد از این مقابلهها ،روند تکنولوژی به
گونهای پیش رف��ت که احترام به زبانهای محلی مورد
ارزش قرار گرفت.
آذری جهرم��ی ب��ا بیان اینک��ه در س��الهای آینده،
موضوع زبان کنار گذاشته خواهد شد ،تصریح کرد :روند
پیشرفت تکنولوژی باعث خواهد ش��د تا هر فرد به زبان
خود با اس��تفاده از نرم افزارهای ترجمهگر با افراد دیگر
در جهان ارتباط برقرار کند.
وی ادام��ه داد :باید در این زنجیره رقابت ،با توس��عه
کاراکتره��ای فارس��ی در توس��عه تکنول��وژی زبان گام
برداری��م و دس��تاوردهایمان را در اختی��ار جهان قرار
دهیم.
وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالعات با بی��ان اینکه بر
اس��اس سیاستهای کشور و خواس��ته مردم دلبسته به
زبان فارس��ی که به آن افتخار میکنند ،اکنون در حوزه
وب در زمینه رش��د و احیای زبان فارس��ی از  9دهم به
 1.8درص��د با وجود یک درصد جمعیت جهان دس��ت
یافتهایم.
آذری جهرم��ی با بیان اینکه بای��د بتوانیم این میزان
را به س��هم 4درصد از فضای وب سطح جهان برسانیم،
اظهار داش��ت :تاکنون فعاالن و منابع این حوزه را گرد
یکدیگ��ر جم��ع نکردیم اما به دلیل اهمیت رش��د زبان
فارس��ی باید همراه ب��ا یکدیگر به توس��عههایی در این
حوزه دست یابیم.
وی تأکید ک��رد :پیشینیان ایران در توس��عه علم در
جه��ان پیشرو بودند و ام��روز جوانان در همان مس��یر
توانایی تبادل اطالعات و پیشرفت را دارند.
برای فهماندن حرف خود به جهان باید زبان
فارسی را گسترش دهیم
رئی��س فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی نیز در این
مراس��م با اش��اره به نامگ��ذاری روز  25اردیبهشت ماه
ب��ا عنوان روز ملی زبان فارس��ی ،تصری��ح کرد :این روز
پاسداش��ت ،آغاز ششمین س��ال کاری در بنیاد سعدی

 ۶درس از مشاهیر تبلیغات

ایالن ماسک از تاریخ بازنشستگی
راکت فالکون  ۹خبر میدهد

نیز هست.
غالمعل��ی حدادع��ادل یادآور ش��د :بنیاد س��عدی با
تصویب ش��ورای عالی انقالب فرهنگی برای گس��ترش
زبان فارس��ی در جهان آغاز به کار کرد و حوزه فعالیت
آن برای آموزش زبان فارس��ی در می��ان خارجیزبانان
داخل و خارج کشور تعیین شد.
وی با بیان اینکه طی پنج س��ال گذشته بنیاد سعدی
ت��ا حدود زیادی در محافل و مجامع معرفی ش��ده و در
شمار موسس��ات مشابه در بقیه کشورها برای گسترش
زبان در جهان رسیده است ،خاطرنشان کرد :این بنیاد،
امروز مرجع فارس��ی زبانان در جهان برای مدرس��ان و
اس��تادان زبان فارسی است و اکنون در  62کشور340 ،
کرسی زبان فارسی دارد.
به گفت��ه حدادعادل ،هر کشوری ک��ه در دنیا حرفی
برای گفتن داش��ته باش��د باید زبان دنیا را بداند و زبان
خودش را به جهان بیاموزد.
وی با بیان اینکه بهترین مترجمان کس��انی هس��تند
که بتوانند متن��ی را از زبان مادری ترجمه کنند ،اظهار
داش��ت 300 :اس��تاد ،تدریس زبان فارسی را در جهان
برعهده دارند که از این تعداد  140اس��تاد بومی کشور
خودشان هستند که این زبان را فراگرفتهاند.
حدادع��ادل با بیان اینکه س��ه کشور هند ،پاکس��تان
و تاجیکس��تان ،مرک��ز تحقیق��ات زبان فارس��ی دارند،
تصریح کرد :در روس��یه و ترکی��ه هم نهاد آموزش زبان
فارس��ی داریم و بنیاد سعدی عالوه بر  30استاد اعزامی
وزارت عل��وم ،تحقیقات و فناوری ،مدرس��انی را اعزام و
دانشجویان زبان فارسی را بورسیه میکند.
به گفته وی ،در بعضی کشورها المپیاد زبان فارس��ی
برگزار میش��ود و در چهار کشور جمهوری آذربایجان،
بنگالدش ،پاکس��تان و بلغارس��تان آموزشگاه داریم و از
هشت مدرسه در ارمنستان و اوکراین برای آموزش زبان
فارسی به عنوان زبان دوم حمایت میکنیم.
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه نام بنیاد س��عدی برگرفته از
آموزگار جاودانه زبان فارس��ی است ،تأکید کرد :فعالیت
این مؤسس��ه تحقیقات درباره سعدی نیست ،بلکه برای
گسترش زبان فارسی در جهان تالش میکند.

نامه ظریف به دبیرکل سازمان ملل
فرص�ت امروز :با تصمیم دونالد ترامپ برای خروج
آمریک��ا از برج��ام ،رایزنیه��ای برجام��ی محمدجواد
ظریف بار دیگر آغاز شده است؛ او طی روزهای گذشته
مذاکرات فشردهای با همتایانش در چین ،روسیه و اروپا
برای نجات برجام داش��ته و حاال در تازهترین اقدامش،
نامهای ب��ه آنتونیو گوترش ،دبیرکل س��ازمان ملل در
ارتباط با نقض برجام از س��وی آمریکا نوش��ته اس��ت.
وزی��ر امور خارج��ه ایران در این نامه از س��ازمان ملل
خواس��ته که ایاالتمتحده را برای رفتار غیرمسئوالنه
و یکجانب��هاش ک��ه تأثیر مخربی ب��ر حاکمیت قانون،
چندجانبهگرایی و بنیانهای دیپلماسی داشته مسئول
بداند.
به تعبیر ظریف« ،اقدام غیرقانونی آمریکا در خروج
غیرموج��ه از برج��ام ،این دولت را ب��رای فاحشترین
نق��ض تعهداتش ذیل این توافق ،مس��ئول میس��ازد.
ایاالتمتحده قطعنامه  2231ش��ورای امنیت که این
کشور خود از جمله بانیان آن بود و با اتفاق آرا در شورا
تصویب شد را نیز وقیحانه نقض نموده است ».بنابراین
«ایاالتمتح��ده بای��د در برابر عواقب عم��ل زیانبار و
خطرناکش که در چالش آشکار با منشور ملل متحد و
حقوق بینالملل است مسئول شناخته شود».
در بندهایی از نامه ظریف آمده است که «نقضهای
فاحش متعدد و طوالنی ایاالت متحده طی س��ه سال
گذش��ته به ویژه در  16ماه گذش��ته ،مانعتراشیهای
فعاالنه در مس��یر اجرای تعهدات دیگر اعضای برجام،
اجرای صوری همراه با س��وءنیت ،توق��ف غیرموجه و
غیرقانون��ی اجرای تعهداتش ذیل برجام و وضع مجدد
رس��می تحریمه��ای غیرقانونی باعث زی��ان غیرقابل
جبران��ی به ایران و روابط تجاری بینالمللیاش ش��ده
اس��ت .برج��ام یک تواف��ق چندجانبه براس��اس عمل
متقابل اس��ت .دامنه ،مقررات و زمانبندی آن مبتنی
بر ی��ک ت��وازن ظریف ،مذاکره ش��ده و م��ورد توافق
چندجانبه اس��ت که نمیتواند گستردهتر شود ،تغییر
یابد یا م��ورد مذاکره مجدد قرار گیرد .منافع آن برای
م��ردم ایران نمیتواند مشروط به هیچ ش��رط دیگری
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به جز اقدامات داوطلبانه هس��تهای مندرج در برجام و
ضمایم آن گردد .چنانچه برجام بخواهد به حیات خود
ادام��ه دهد ،مابقی اعضای برج��ام و جامعه بینالمللی
بایس��تی کام ً
ال اطمینان دهند ک��ه منافع ایران بدون
هیچ شرطی از طریق اقدامات مناسب ملی ،منطقهای
و جهانی جبران میگردد».
ظری��ف همچنی��ن در پای��ان نامهاش ب��ه آنتونیو
گوترش ،دبیرکل ملل متحد نوشته است« :جمهوری
اس�لامی ایران به تعهدات خود ذیل برجام به صورت
کام��ل پایبن��د بوده اس��ت .این امر ،هم��ان طور که
در گزارشه��ای مدیرکل به ش��ورای حک��ام آژانس
بینالملل��ی انرژی اتمی و ش��ورای امنیت س��ازمان
مل��ل از «روز اجرا» در ژانویه  ۲۰۱۶تاکنون منعکس
ش��ده ،به صورت مکرر توس��ط آژانس راستیآزمایی
ش��ده اس��ت .در راس��تای تعهد ایران به قانونمندی
و حل و فصل مس��المتآمیز اختالف��ات بینالمللی،
جمهوری اس�لامی ایران تصمیم گرفته اس��ت برای
یافتن راهکارهای جب��ران موارد متعدد نقض فاحش
برجام از س��وی ایاالتمتحده و خروج غیرقانونیاش
و نی��ز تعیین امکان و چگونگ��ی تضمین منافع کامل
و حقوق حقه مردم ایران از این دستاورد دیپلماتیک
جهانی توس��ط مابقی اعضای برجام و دیگر ش��رکای
اقتصادی ،با حسن نیت به سازوکارهای برجام توسل
جوید .چنانچه پس از ط��ی راهکارهای موجود برای
جبران خس��ارت ،حقوق و منافع م��ردم ما به صورت
کامل تأمی��ن نگردد ،این حق غیرقاب��ل تردید ایران
ک��ه درچارچ��وب برجام و قطعنامه  ۲۲۳۱ش��ورایامنیت هم شناس��ایی ش��ده -میباش��د تا نسبت به
اتخاذ اقدامات مناس��ب در پاسخ به اعمال غیرقانونی
فراوان و مداوم ایاالت متحده به ویژه خروج و تحمیل
مجدد هم��ه تحریمها مبادرت ورزد .م��ن مصرانه از
س��ازمان مل��ل میخواهم که ایاالت متح��ده را برای
رفتار غیرمس��ئوالنه و یکجانبهاش ک��ه تأثیر مخربی
ب��ر حاکمیت قان��ون ،چندجانبهگرای��ی و بنیانهای
دیپلماسی داشته است ،مسئول بداند».
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اطالعیه

دریچه

گزارش بلومبرگ از مشکالت تحریمی و غیرتحریمی اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در آزمون برجام

اطالعیه دولت درباره برخی موضعگیریها

دولت به تناقضگوییها درباره
برجام واکنش نشان داد

دبیرخانه ش��ورای اطالعرسانی دولت در واکنش
ب��ه برخ��ی موضعگیریها در خص��وص برجام در
اطالعی��های اعالم ک��رد :دولت ضمن اس��تقبال از
تمامی اظهارنظرها و توصیههای خیرخواهانه ،اعالم
میکن��د که تمامی مراحل مذاک��رات و توافق ،در
چارچوب قانون اساسی ،اختیارات و مسئولیتهای
رئیسجمهور و مصوبات ش��ورای عالی امنیت ملی
بوده است.
به گزارش «فرصت امروز» ،در این اطالعیه آمده
اس��ت :این روزها برخی گروهها و ش��خصیتهای
محترم ،در مورد اعالم خروج آمریکا از برجام اظهار
نظر کرده و بیانیه صادر میکنند .دبیرخانه شورای
اطالعرس��انی دولت الزم میداند جهت تنویر افکار
عمومی در این موقعیت حساس ،موارد مهمی را به
استحضار ملت شریف ایران برساند:
 -۱دول��ت جمهوری اس�لامی ایران ب��ه عنوان
منتخ��ب مل��ت ،از ابتدا ،خ��ود را موظف به تحقق
خواس��ت مردم در تعامل سازنده با جهان و تالش
خستگیناپذیر برای رهایی کشور از بند تحریمهای
ظالمانه و لغو قطعنامههای خطرناک شورای امنیت
س��ازمان ملل متحد میدانس��ته است و در این راه
همواره تابع سه اصل عزت ،حکمت و مصلحت بوده
و تیم مذاکرهکننده نی��ز ،تمام تالش خود را برای
کسب بیشترین منافع و اعطای کمترین امتیاز ،به
کار بسته است.
 - ۲راهبرد اصلی و اعالم شده دولت ،در مذاکرات
طوالنی با شش کشور و اتحادیه اروپا ،تأمین منافع
ملی بوده است و در این مسیر ،هیچیک از حقوق،
تواناییه��ا و ظرفیته��ای راهب��ردی کشور مورد
مذاکره و معامله قرار نگرفته اس��ت ،بلکه بهانههای
واهی برای متهم کردن ایران را از دست بدخواهان
گرفته و حقوق مس��لم ملت ایران را برای پیشرفت
و حضور ع ّزتمندانه در اقتصاد جهانی تثبیت کرده
است.
 - ۳برجام از نظر جهانیان ،یک دستاورد بینظیر
در عرص ه دیپلماس��ی و صل��ح و امنیت منطقهای
و بینالمللی اس��ت .شکس��تن اجماع جهانی علیه
ای��ران ،رس��وایی صهیونیس��تها ،برچیده ش��دن
تحریمه��ای بینالملل��ی و به رس��میت ش��ناخته
ش��دن برنامه صلحآمیز هس��تهای کشور بخشی از
دستاوردهای برجام به شمار میرود.
 - ۴دولت آمریکا که همواره مجامع بینالمللی
را در حمایت از خود بس��یج میک��رد و کشورها
را ب��ا الزام به تحری��م در مقابل ایران قرار میداد،
اینک با صهیونیستها تنها مانده و شاهد حمایت
جهان��ی از موض��ع منطق��ی و عزتمندان��ه ایران
اسالمی است.
 - ۵رئیسجمهور فعلی آمریکا مدعی اس��ت در
جریان برجام کام ً
ال متضرر ش��ده اس��ت و ایران را
کش��وری میداند که بدترین توافق را به او تحمیل
کردهاس��ت .او خ��روج از برج��ام را پاس��خی برای
تحقی��ر آمریک��ا در برابر ایران میدان��د .در چنین
ش��رایط خطیری ک��ه وحدت ملی ی��ک ضرورت
است ،سؤال این است که حمله به دولت و تخریب
دس��تاوردهای کشور که همراه ب��ا افزایش قدرت
دفاعی و تقویت جایگاه منطقهای ایران به دس��ت
آمده است ،همصدایی با چه جریانی و ریختن آب
به آسیاب چه کسانی است؟
 - ۶متأس��فانه آنان ک��ه باید عذرخ��واه مواضع
نادرس��ت خود در گذش��ته باش��ند ،طلبکارانه به
دس��تاوردهای مل��ی میتازند و حاضر نیس��تند به
این س��ؤال پاس��خ دهند که خس��ارتهای تحریم
ظالمان��ه ب��ر ملت ایران چ��ه میزان ب��وده و برای
پیشگیری بهموقع از آن خس��ارتها چه کردهاند؟
آنها هیچگاه حاضر نیس��تند از ناتوانی خود در ارائه
راههای جایگزین برجام س��خن بگویند و صادقانه
باب��ت رویکرد غلط و کارش��کنیهای خود در روند
پیشرف��ت کش��ور ،از ملت عذرخواه��ی کنند .آنها
در تعارضی آش��کار ،هم دلواپس حضور آمریکا در
برجام بودهاند و هم ش��اکی خروج آمریکا از برجام.
مدیریت مس��ئوالنه کش��ور ،عرص��ه تناقضگویی
نیست ،بلکه نیازمند تصمیم قاطع و عمل شجاعانه
است.
 - ۷دولت ضمن اس��تقبال از تمامی اظهارنظرها
و توصیههای خیرخواهانه ،اعالم میکند که تمامی
مراح��ل مذاک��رات و تواف��ق ،در چارچ��وب قانون
اساسی ،اختیارات و مس��ئولیتهای رئیسجمهور
و مصوبات ش��ورای عالی امنیت ملی بوده اس��ت.
در ش��رایط جدید نیز ب��رای مقابله مؤث��ر با اقدام
تحریکآمی��ز آمریک��ا ،و تضمین انتف��اع ایران از
برجام ،تدابیر الزم اتخاذ شده و در حال اجراست.
 - ۸در ش��رایط حس��اس کنونی که ب��ار دیگر،
دول��ت زیادهخ��واه آمریک��ا ،زبان به تهدی��د ایران
گشوده اس��ت ،از هم��ه ش��خصیتها و گروههای
وف��ادار ب��ه انقالب اس�لامی انتظار م��یرود که با
پی��روی از رهنموده��ای مقام معظ��م رهبری ،به
انس��جام و وح��دت ملی مدد رس��انند و با حمایت
از مواض��ع دولت در صحنه بینالمللی ،به جهانیان
نشان دهن��د که مردم ای��ران یکپارچه و یکصدا،
در مقابل ناقضان عهد ،ایس��تادگی و از حقوق خود
دفاع خواهند کرد.

اقتصادامروز

تلفن مستقیم86073290 :

ب��ا تصمیم دونال��د ترامپ به
خ��روج آمریکا از برج��ام ،حاال
خبر نخس��ت اغلب رس��انههای
غربی ب��ه این موضوع اختصاص
یافته اس��ت .در همی��ن زمینه،
رس��انه آمریکای��ی «بلومبرگ»
در گزارش��ی به بررسی وضعیت
اقتص��ادی ایران پ��س از خروج
آمریک��ا از برج��ام پرداخت��ه و
ش��رایط صادرات نفت و جذب
سرمایه خارجی در اقتصاد ایران
را مورد توجه قرار داده است.
به گ��زارش بلومب��رگ ،ایران
حتی پیش از خ��روج آمریکا از
برجام نی��ز گزینههای مختلفی
را برای واکن��ش به این تصمیم
احتمالی ترام��پ در نظر گرفته
بود ،ام��ا در بره��ه کنونی هیچ
اقدام��ی به اندازه تالش برای به
حداقل رساندن خسارات خروج
آمریکا از برجام به اقتصاد ایران،
حیاتی نیس��ت .س��ایه ش��وم
تحریمه��ای یکجانب��ه آمریک��ا
علیه ایران احتماالً بس��یاری از
شرکتها را برای سرمایهگذاری
در ایران مردد خواهد ساخت .از
س��وی دیگر کاهش درآمدهای
نفت��ی ،ب��رای رئیسجمه��ور
روحان��ی –که با ش��عار احیای
اقتص��اد و خ��ارج ک��ردن ایران
از ان��زوا در عرص��ه بینالمل��ل
توانسته است دو انتخابات پیاپی
را با موفقیت پشت سر بگذارد-
چالشی جدی رقم خواهد زد.
هنری اسمیت ،تحلیلگر ارشد
مؤسسه مشاوره س��رمایهگذاری
 Control Risksام��ارات ،در
ای��ن ب��اره معتقد اس��ت« :چند
م��اه آینده ب��رای اقتص��اد ایران
حیات��ی خواهن��د بود .س��خت
اس��ت که بخواهیم طور دیگری
به ماجرا نگاه کنی��م .راه اقتصاد

ایران این اس��ت که مکانیس��می
برای مهار برخ��ی از تحریمهای
ثانوی��ه پیدا کن��د ».پراتیبا تاکر،
سردبیر بخش خاورمیانه و آفریقا
در واح��د اطالع��ات اقتص��ادی
نشریه اکونومیست نیز دراینباره
میگوی��د« :ترامپ میکوش��د تا
اقتص��ادی را فلج کند که خود از
قبل ضعیف بوده و پس از اجرای
برجام نیز اوضاعش اندکی بهبود
یافته است ».اما با شدت گرفتن
تنش بین ای��ران و آمریکا ،چند
حوزه از اقتصاد ایران بیش از سایر
حوزهها دچار آسیب خواهد شد:
نفت
بخ��ش نف��ت و ان��رژی ایران
بیشترین تأثیر منفی را از خروج
آمریکا از برجام خواهد پذیرفت
زیرا با توجه به ضرباالجل 180
روزه وزارت خزان��هداری آمریکا
به ش��رکتهای خارج��ی برای
پای��ان دادن به م��راودات نفتی
خود با ایران ،کاهش درآمدهای
نفتی دولت ای��ران طی ماههای
آتی دور از انتظ��ار نخواهد بود.
البته بس��یار بعید است که این
بار کاهش ص��ادرات نفت ایران
به اندازه می��زان کاهش آن در
دوران تحریمه��ای قبلی (پیش
از برجام) باشد.
ای��ران بهعن��وان س��ومین
تولیدکنن��ده ب��زرگ نف��ت در
بین اعضای اوپ��ک ،در ماههای
اخیر بهطور متوسط روزانه 2.5
میلیون بشکه نف��ت و میعانات
گ��ازی ب��ه اقصی نق��اط جهان
ص��ادر کرده اس��ت؛ درحالیکه
متوس��ط روزانه ص��ادرات نفت
ایران در فاصله سالهای 2012
ت��ا  2015کمت��ر از نصف رقم
کنونی آن بوده اس��ت .بر اساس
نتای��ج نظرس��نجی بلومب��رگ

از کارشناس��ان ح��وزه ان��رژی،
پیشبینی میش��ود با بازگشت
تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه
ایران ،ص��ادرات نفت این کشور
روزان��ه  500هزار بشکه کاهش
یابد.
بزرگترین واردکنندگان نفت
از ایران که نام چین در صدر آنها
دیده میشود ،اکنون بزرگترین
مخالف��ان تحریمه��ای ثانوی��ه
آمریکا علیه ایران نیز به ش��مار
میروند ،چراکه ای��ن تحریمها
کلی��ه بانکه��ا ،ش��رکتهای
کشتیران��ی ،پاالیشگاهه��ا،
ش��رکتهای بیمه و بنادر را در
صورت تداوم مراودات تجاری با
ایران ،در معرض از دست دادن
دسترسی به نظام بانکی جهانی
قرار میدهد.
البت��ه ای��ران از قب��ل ب��رای
مقابل��ه ب��ا تحریمه��ای بانکی
آمریکا تمهیدات��ی را اندیشیده
و به اجرا گذاش��ته است .ایران
از ماه گذش��ته انج��ام معامالت
نفتی ب��ر پایه ارزهای��ی به جز
دالر آمریکا را آغاز کرده و اعالم
کرده اس��ت که ارز مرجع خود
را به ی��ورو تغیی��ر خواهد داد.
بااینوجود ،به گفته اقتصاددانان
و کارشناس��انی ک��ه در زمینه
تحریمها مطالعه میکنند ،روی
آوردن ایران ب��ه یورو نمیتواند
نق��ش زی��ادی در محافظت از
ش��رکتهای اروپایی که شدیدا ً
ب��ه نظ��ام بانک��ی بینالملل��ی
وابستهاند ،داشته باشد.
سارا وخشوری ،رئیس شرکت
مشاوره انرژی  SVBواشنگتن،
در این رابطه میگوید« :دریافت
یورو به جای دالر ،صادرات نفت
ایران را تنها بهصورت نس��بی از
تحریمها ایمن میسازد».

ارز
قب��ل از آنک��ه دونالد ترامپ
تصمیم خود را ب��رای خروج از
برجام اع�لام کند ،ریال ایران با
کاهش ارزش مواجه ش��د .بانک
مرک��زی ایران قول داده اس��ت
که بازار سیاه بهسرعت در حال
رشد ارز را از اقتصاد ایران حذف
کند.
تورم
اگ��ر درآمده��ای نفت��ی ایران
کاه��ش یاب��د و س��رمایهگذاران
خارجی نی��ز از بازار ای��ران روی
بگردانند ،آنگ��اه فشارهای ارزی
میتواند افزایش س��طح قیمتها
را در ای��ران کلی��د بزن��د .ن��رخ
ت��ورم در ایران نس��بت ب��ه رقم
آن در نخس��تین س��ال ریاست
جمهوری حسن روحانی ،کاهش
چشمگی��ری داش��ته اس��ت اما
همچن��ان در حوال��ی 10درصد
نوس��ان میکند ک��ه در قیاس با
سایر کشورهای منطقه و جهان،
رقم نسبتاً باالیی به شمار میآید.
نرخ بیکاری نیز حدود  12درصد
اس��ت که رقم مطلوبی محسوب
نمیشود.
حوزه بانکی
ایران مدتهاس��ت ک��ه برای
اجتن��اب از گرفت��ار ش��دن در
بحران بانکی ت�لاش میکند؛ از
س��ال  1380( 2001شمس��ی)
یعن��ی از زمانیک��ه دره��ای
صنع��ت خدمات مال��ی ایران به
روی بخشخصوص��ی گش��وده
ش��د ،بانکه��ای خصوص��ی
بهسرعت تکثیر ش��دهاند .روند
ش��دیدا ً نزولی قیم��ت نفت که
از اواخ��ر س��ال ( 2014پایی��ز
 1393شمسی) آغاز شد ،حجم
بیشت��ری از وامه��ای بانکی در
ایران را در معرض ریس��ک عدم

بازپرداخ��ت ق��رار داد و مناب��ع
نقدی بانکها را با کاهش مواجه
ک��رد .از طرف��ی پ��س از امضا و
اجرای برجام نیز سرمایهگذاری
خارج��ی در ای��ران کمتر از حد
انتظار بود .در این میان صندوق
بینالمللی پ��ول بارها از مقامات
نظام بانکی ایران خواس��ته است
که هرچ��ه زودتر ب��رای اصالح
س��اختار مالی و افزایش سرمایه
بانکها وارد عمل شوند .پراتیبا
تاک��ر ،در این خص��وص تصریح
میکند« :اصالح ساختار مالی و
افزایش سرمایه بانکها فرآیندی
زمانبر اس��ت .ای��ران حتی پس
از رف��ع تحریمه��ای هس��تهای
نیز اقدام خاص��ی جهت اصالح
س��اختار مالی بانکه��ای خود
صورت نداده است .چنین کاری
ک شبه پیش برد».
را نمیتوان ی 
سرمایهگذاری خارجی
پس از پیروزی دونالد ترامپ
در انتخابات ریاس��تجمهوری
آمریک��ا و ورودش ب��ه ک��اخ
س��فید ،نااطمینان��ی در م��ورد
سرنوش��ت برجام ،بس��یاری از
ش��رکتهای غربی را از ورود به
بازار ایران بازداشته است .اندرو
کلر ،ش��ریک مؤسس��ه حقوقی
 Hogan Lovellsکه در مورد
مقررات تحریمها به شرکتهای
مختل��ف مش��اوره میدهد ،در
این خص��وص میگوید« :لحن
بس��یار خصمانه ترامپ در قبال
برجام و تهدیده��ای پیاپی وی
مبنی ب��ر خارج ک��ردن آمریکا
از ای��ن توافقنامه موجب تردید
بس��یاری از شرکتهایی شد که
در ح��ال انج��ام تحقیقات الزم
ب��رای ورود به بازار ایران بودند؛
آنها درنهایت تصمیم گرفتند که
جلوتر نروند».

گزارش2
«غول ایتالیا» نسبت به تأثیر تحریمهای آمریکا بر قیمت نفت هشدار داد

نفت و مخاطرات بازگشت تحریمها

غ��ول نف��ت و گ��از ایتالیایی
«ان��ی» ممکن اس��ت در ایران
س��رمایهگذاری نداشته باشد اما
کلودی��و دس��کالزی ،مدیرعامل
این ش��رکت نس��بت ب��ه ایجاد
اخت�لال در بازار نف��ت به دلیل
وضع مج��دد تحریمهای آمریکا
علیه تهران هشدار داد.
به گزارش ایس��نا ،دسکالزی
به ش��بکه «س��ی ان بیس��ی»
گفت :تأثیر بازگشت تحریمهای
آمریکا علیه ای��ران بیشتر روی
قیمت نفت اس��ت ،زی��را ایران
اکنون حدود  ۲.۶میلیون بشکه
در روز نفت صادر میکند و اگر
تحریمها بازگردن��د ،صادراتش
ممکن اس��ت ب��ه  ۱.۵میلیون
بشکه محدود شود.
وی در حاش��یه کنفران��س
س��رمایهگذاری پاییندس��تی
ادن��وک در ابوظب��ی گف��ت:

بنابرای��ن ی��ک میلی��ون بشکه
کمبود عرض��ه در ب��ازار ایجاد
میش��ود و روی قیمته��ا و
همچنین توازن گریدهای نفتی
مختل��ف تأثیر میگ��ذارد ،زیرا
یک میلیون بشکه به اروپا رفته
و باقی آن به خاور دور میرود.
زمانیک��ه تحریمه��ای وضع
شده از سوی دولت باراک اوباما
علی��ه ته��ران در س��ال ۲۰۱۲
اجرا ش��د ،ص��ادرات نفت ایران
ب��ه  ۱.۵میلیون بشک��ه در روز
رس��ید .از زمانیکه تحریمها در
س��ال  ۲۰۱۵در راستای توافق
هس��تهای بینالمللی رفع شد،
ای��ن آمار بیش از ی��ک میلیون
بشکه افزایش یافت.
دونالد ترام��پ ،رئیسجمهور
آمریکا هشتم ماه مه اعالم کرد
از برجام خارج میش��ود .اعالم
این تصمی��م ،صعود قیمتهای

نفت را به دنبال داش��ت .عمده
ص��ادرات نفت ای��ران (بیش از
 ۱.۵میلیون بشک��ه در روز) به
چی��ن ،هند ،ژاپن و کره جنوبی
م��یرود .ژاپ��ن و ک��ره جنوبی
اعالم کردهان��د بهدنبال دریافت
معافی��ت از تحریمه��ای آمریکا
برای ادامه خری��د نفت از ایران
خواهن��د ب��ود .مدیرعامل انی
گف��ت :م��ا تقاضای��ی داریم که
بهط��ور متوس��ط  ۱.۶ت��ا ۱.۷
میلی��ون بشک��ه در روز رش��د
میکن��د ،بنابرای��ن تحریمها از
نظ��ر هزینه و قیم��ت ،اختالل
ایج��اد میکنن��د و زمانیک��ه
چنین وضعیت��ی داریم ،دورنما
بسیار نامطمئن میشود.
برخی تحلیلگ��ران پیشبینی
میکنن��د تأثی��ر تحریمه��ا
بهخص��وص در مقایس��ه ب��ا
تحریمه��ای س��ال  ۲۰۱۲اوباما،

جزئی خواهد بود .آنها میگویند
ترامپ ممکن است صادرات نفت
ای��ران را به می��زان  ۳۰۰تا ۵۰۰
هزار بشکه در روز کاهش دهد که
کمتر از یک تا  ۱.۵میلیون بشکه
در روز کاه��ش صادرات ایران در
شش سال پیش است.
ابهام برای سرمایهگذاران
ابهام��ات قیمت��ی ک��ه وجود
دارد ب��ه معن��ای ابه��ام ب��رای
س��رمایهگذاران بهخص��وص
س��رمایهگذارانی اس��ت ک��ه
بهدنب��ال حض��ور در پروژههای
چن��د میلی��ارد دالری مانن��د
پروژهه��ای بخ��ش اس��تخراج
هستند.
دس��کالزی افزود :برای انرژی
باید س��رمایهگذاریهای بزرگی
انجام گی��رد و زمانیک��ه ابهام
زی��ادی وج��ود دارد ،انج��ام
س��رمایهگذاری راحت نیس��ت.

اما مس��ائل ژئوپلیتیکی متعدد
دیگ��ری وجود دارن��د که درک
ش��رایط را پیچی��ده و دش��وار
میکن��د .مدیرعام��ل ان��ی با
اشاره به تأثیر تصمیم ترامپ بر
اروپا ،ابراز امیدواری کرد راهکار
دیپلماتیک��ی ب��رای این منظور
پیدا شود .شماری از شرکتهای
اروپایی بزرگ شامل دانون ،پژو
و ایرب��اس از زمان لغو تحریمها
علیه ایران در س��ال  ،۲۰۱۶در
ای��ن کش��ور س��رمایهگذاری و
فعالیت کردهان��د .طبق گزارش
رویت��رز ،آلم��ان  ۶۰درص��د از
سرمایهگذاری اروپایی در ایران
را به خود اختصاص داده است.
همه کشوره��ای امضاکننده
برجام ش��امل آلمان ،فرانس��ه،
انگلیس ،روسیه و چین با وجود
خروج آمریکا از توافق ،همچنان
به برجام ابراز پایبندی کردهاند.

اقتصاد به روایت کریستوفر آنتونیو پیساریدیس

نوبلی برای بیکاری

مطالعات بس��یاری در زمینه کار و اشتغال صورت
گرفته اما کمتر کس��ی به خاطر این مطالعات موفق
به کس��ب جایزه نوبل اقتصاد شدهاس��ت .کریستوفر
آنتونیو پیس��اریدیس اقتصاددان قبرس��یتبار که در
بریتانی��ا تحصیل ک��رده جزو همان معدود کس��انی
است که موفق به کسب جایزه نوبل اقتصاد به خاطر
مطالعات در زمینه اش��تغال و بیکاری شدهاست .او
متولد  20فوریه 1948و اصالتاً اهل قبرس اس��ت اما
ب��ه خاطر اینک��ه در بریتانیا بزرگ ش��ده و تحصیل
کرده ،هم��ه او را به عن��وان اقتص��اددان بریتانیایی
میشناس��ند .عمده فعالیتهای او ب��ر اقتصاد کالن
متمرکز شده اما فعالیتهایی نیز داشته که به حیطه
اقتصاد خرد مربوط میشود.
ب��ه گ��زارش آیندهنگر ،ای��ن اقتصاددان در س��ال
 2010موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد ش��د ،اما
آنچه او را موفق ب��ه دریافت این جایزه کرده ،نظریه
تعادل بیکاری اس��ت .البته او بهط��ور مشترک با دو
اقتصاددان دیگر موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد
شد اما به هر حال کاری مستقل و در نوع خود قابل
تحس��ین انجام دادهاس��ت .تالش اصلی او این بوده
ک��ه درک عمیقتر و دقیقتری از بیکاری و اش��تغال
به دس��ت بدهد .مطالع��ات او راه را برای تحلیلهای
بیشتر و صحیحتر از بازار فراهم کردهاست.
بررس��ی بازار کار در عل��م اقتصاد به صورت جدی
از دهه  60میالدی آغاز ش��ده است .جورج استیگلر
در س��ال  1962و جان مککال در سال  1970جزو
اقتصاددانهای��ی بودند که مطالع��ه در این زمینه را
کلید زدند .ادموند فلپس نیز به دنبال آنها در س��ال
 1970این مطالعات را ادامه داد .اما باالخره بررس��ی
دقیق تعادل بیکاری در بازار از س��وی پیس��اریدیس
انجام شد .زمانیکه این اقتصاددان به دنبال سوژهای
برای رس��اله دکتری خود بود با مدلهای ریاضیاتی
در زمینه تعادل بیکاری آشنا شد .مسائلی نظیر نرخ
حقیق��ی بیکاری در مطالعات اقتصاددانهای پیشین
نظ��ر او را به خودش جلب ک��رد .در میان مطالعات
اقتصاددانه��ا بیش از همه مطالع��ات فلپس بود که
نظر پیس��اریدیس را به خود جل��ب کرد و در نتیجه
تمرکز خود را روی همان نظریات قرار داد.
یکی دیگر از نظریاتی که پیس��اریدیس به صورت
متمرک��ز روی آن ک��ار کرده ،نظریه جس��توجو در
اقتصاد خرد اس��ت .ای��ن نظریه در واق��ع خریدار یا
فروشندهای را مورد بررسی قرار میدهد که نمیتواند
آن واحد ش��ریک تجاری برای خودش پیدا کند و
در ِ
در نتیجه به دنبال ش��ریک میگردد .این نظریه نیز
در بخشه��ای مختل��ف اقتصاد مورد اس��تفاده قرار
گرفتهاس��ت؛ از بازار کار گرفته تا جس��توجوی کار
در میان بیکارها ،همه به نوعی از نظریه جس��توجو
به��ره میگیرن��د .در واقع اف��راد میتوانند به کمک
ای��ن نظریه ،تصمیمها برای خری��د را مورد تحلیل و
بررس��ی قرار بدهند .برای کارگر یک موقعیت شغلی
خوب موقعیتی اس��ت که در آن دستمزد باالیی به او
بدهند ،مزایای کافی داش��ته باشد و در محیطی امن
و مطل��وب کار کند .برای ط��رف مقابل نیز وضعیت
تولید و کیفیت آن اهمی��ت دارد؛ بهطوریکه بتواند
ب��ا کمترین هزین��ه بهترین ک��اال را تولید کند .حاال
گزینهه��ای دیگری که در ب��ازار وجود دارد میتواند
روی تصمیمگی��ری افراد در ای��ن زمینه ایفای نقش
کند .به این ترتیب نظریه جس��توجو در این بخش
خودش را نشان میدهد.
نظریه جستوجو
نظریه جس��توجو از ده��ه  80میالدی به صورت
جزئی زی��ر ذرهبین قرار گرفتهاس��ت .از همان زمان
این نظریه وارد ادبیات علم اقتصاد شد و همراه با آن
نظریه تعادل بیکاری نیز به میان آمد .پیس��اریدیس
به بحث دس��تمزد و اهمیت آن در این زمینه اش��اره
میکند .در واقع به زبان س��اده او معتقد است آنچه
در ب��ازار نقش حیاتی ایفا میکند دس��تمزد اس��ت.
او همچنی��ن در مباحث خود ب��ه بحران بزرگ مالی
در سال  2008اش��اره میکند و این مسئله را مورد
بررس��ی قرار میدهد که چطور بازار س��رمایه و بازار
کار با هم تداخل پیدا کرده و بحران را تقویت کردند.
البت��ه این اقتصاددان معتقد اس��ت هن��وز جای کار
بسیاری در این زمینه وجود دارد.
اقتصاددانها بر این باورند که کارهای پیساریدیس
به درک امروز بشر از پدیده بیکاری کمک بس��یاری
کردهاست .برخی معتقدند که پیساریدیس کارهای
ج��ان مینارد کینز را دنب��ال کرده و آنها را به تکامل
رس��اندهاس��ت .در واقع کاری که او انجام داد ارزش
بیشتری نس��بت به جایزه نوب��ل اقتصادش دارد .این
اقتصاددان از بررس��ی نرخ ب��االی بیکاری در بریتانیا
که در آن زمان گریب��ان اقتصاد این کشور را گرفته
بود کارش را ش��روع ک��رد و بعد به نتایجی دس��ت
یافت ک��ه در اقتصاد کالن به ص��ورت عمومی قابل
استفاده شد .جالب اینجاس��ت که او کارهایش را به
صورت اشتراکی و به کمک دانشجوهایش انجام داده
است .پیساریدیس فعالیتهایی نیز در زمینه اقتصاد
سیاسی داش��ته که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
اس��ت .او در حال حاضر توجه و تمرکز خود را روی
اقتص��اد بینالمللی قرار دادهاس��ت .به خاطر همین
کارها و فعالیتها است که دانشگاههای بسیاری برای
تدریس از او دعوت میکنند و جامعه اقتصاددانها او
را به عنوان فردی برجسته میشناسند.

اقتصادامروز
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تحریم بانکهای ایران با مسائل غیرتحریمی به روایت مركز پژوهشهای مجلس

مسکن مهر برای پاسخ به تقاضای
آینده تکمیل شود
مهدیسلطانمحمدی
کارشناس بازار مسکن

 100هزار واحد مس��کونی در طرح مس��کن مهر
بدون متقاضی اس��ت با این وج��ود دولت برای اتمام
این پ��روژه در ص��دد تأمین اعتب��ار  1400میلیارد
تومانی اس��ت .دولت دوازدهم ت�لاش میکند به هر
ترتیب مس��کن مهر را به پایان برساند .کدام سناریو
برای مس��کن مهر کمهزینهتر اس��ت؟ اتم��ام پروژه
ی��ا رها ک��ردن آن؟ تخریب مس��کنهای مهر بدون
متقاض��ی یا تالش برای بازاریاب��ی و هزینهکرد برای
تکمیل زیرساختها؟
مسکن یک کاالی همگن نیست .صحبت از مسکن
مهر به معنای اش��اره به ی��ک کاالی مشخص و تیپ
نیس��ت .این دو مقدمه در واقع رویکرد ما به مسکن
مهر را مشخص میکند .این پروژه اشکاالت بسیاری
داشته است مثل جانمایی نامناسب و عدم پیشبینی
زیرساختها ،اما نمیتوان تمام پروژه را مشمول این
ایرادات دید .مس��کن مهر در بسیاری از شهرستانها
طرفدار دارد .آپارتمانهایی س��اخته ش��ده و تحویل
داده شده است .متقاضی نداشتن مسکن مهر شامل
تمام پروژه در تمام کشور نیست .ممکن است تقاضا
در ش��هرهایی باال رفته باشد یا در شهرهایی پایینتر
باشد.
نکته دوم بحث سرمایهگذاری است .سرمایهگذاری
الزم برای پیشبرد بخش قاب��ل توجهی از این پروژه
انجام شده اس��ت ،بنابراین نمیتوان آن را نیمهکاره
رها ک��رد .هرچند بخشهایی از این پروژه مناس��ب
نب��وده ،زیرس��اخت نداش��ته و مکانیابی مناس��بی
نشده و البته بازارش در بعضی ش��هرها کساد است،
اما س��رمایهگذاری انجام ش��ده و باید ب��رای تأمین
تقاض��ای آین��ده تکمیل ش��ود .بهطور حت��م دولت
ای��ن اولویتها را مد نظر ق��رار میدهد .برای تحلیل
درست و رس��یدن به سناریو اصلی برای مسکن مهر
نیاز به بررس��ی همهجانبه و صورتهای دقیق مالی
وج��ود دارد .دولت برای ادامه این پروژه بهطور حتم
در نظ��ر گرفته که در چه مناطقی نیاز محس��وستر
و عینیت��ر اس��ت و تقاضا کمتر و یا س��رمایهگذاری
دیربازدهتر خواهد بود .بس��یاری از پروژههای مسکن
مهر متقاضی دارد و با قیمتهای باال خرید و فروش
میش��ود .صرف اینک��ه جانمایی بعض��ی از بخشها
نادرست بوده دلیل بر قضاوت کلی درباره همه آن یا
خط بطالن کشیدن بر ادامه آن نیست.

خودتحریمی بانکهای ایرانی

فرص�ت ام�روز :یک��ی از بزرگترین
چالشه��ای اقتص��اد ایران ک��ه از آن به
عن��وان ابرچالش نیز یاد ش��ده ،مصائب
نظ��ام بانک��ی در ای��ران اس��ت؛ معضلی
که نهتنها به س��اختار اقتص��ادی داخلی
آس��یب وارد کرده که ب��ه خودتحریمی
جه��ان ه��م دام��ن زده اس��ت .در حال
حاض��ر بزرگتری��ن مش��کل ای��ران در
ح��وزه بانکی ،به نبود رواب��ط بینالمللی
بازمیگردد؛ اتفاقی که بس��یاری آن را به
تحریمها و فشارهای آمریکا بر بانکهای
بینالملل��ی نس��بت میدهند ک��ه البته
بخش مهمی از آن درس��ت است ،اما در
این میان ،آمادهنبودن بانکهای ایرانی و
پیروینکردن از استانداردهای بینالمللی
بانکداری نیز معضل بس��یار جدی است
ک��ه باعث ش��ده رواب��ط بانکی ای��ران با
بانکهای بینالمللی بسیار محدود باشد.
چنانچه ب��ه تعبیر مرك��ز پژوهشهای
مجل��س ،برخالف ذهنیت م��ردم و برخی
نخبگ��ان کش��ور ،بخ��ش قابلتوجهی از
مش��کالت برق��راری رواب��ط کارگ��زاری
بانکهای ایران با بانکهای دنیا ،ناش��ی از
علل غیرتحریمی است.
در طول دوره تحریمهای سخت ،روابط
بانکهای ایران با ش��رکای خود در س��ایر
کشورها قطع شد و همین موضوع باعث شد
که بانکهای ایرانی در رعایت استانداردهای
جهانی عق��ب بیفتند .معیاره��ای جهانی
در ح��وزه بانك��داری از جمل��ه اج��رای
استانداردهای بازل  ،3قوانین سختگیرانهتر
در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم،
لزوم شناسایی دقیقتر مشتریان و . . .باعث
شده است که بانکهای ایران بیش از پیش
از اس��تانداردهای روز دنیا عقب باش��ند و
همین موضوع ارتباط بینالمللی بانکهای
ایرانی با بانکهای خارجی را بسیار سخت
کرده است ،به نوعی که در دوران پسابرجام
ایران نتوانس��ت آنچنان که باید و شاید از
روابط بینالمللی بانکی استفاده کند.
این در حالی اس��ت که ای��ران جزو 23
کشوری بوده که این استانداردها را رعایت
نمیکند .همچنین به دلیل تفاوت ساختار

فعالی��ت بانک��داری در ایران ب��ا بانکهای
جهان نی��از به یک چارچ��وب بومی برای
این اس��تانداردها وجود دارد که با وقفه 10
ساله از س��ال  1394توسط بانک مرکزی
شروع شده اس��ت ،اما با اینهمه ،وضعیت
ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین
مالی تروریسم نیز مناسب نیست .متأسفانه
در تمامی س��الهای انتشار این گزارش از
س��ال  2012بهغیر از س��ال  2013ایران
بهعنوان پرریسکترین کشور از نظر خطر
ی تروریسم رتبهبندی
پولشویی و تأمین مال 
شده است.
در ادامه گزارش حاضر ،به بررس��ی چند
اس��تاندارد بینالمللی بانکداری و بازخوانی
آنچ��ه مرک��ز پژوهشهای مجل��س آن را
عوام��ل خودتحریم��ی بانکه��ای ایرانی
خوانده است ،میپردازیم.
بازل
در زمینه اس��تانداردهای ب��ازل ،بخش
عمده بانکهای ایران ،هنوز نتوانس��تهاند
حداقل نس��بت کفایت سرمایه تعیینشده

در ب��ازل  1در س��ال 8( 1988درص��د) را
رعایت کنند .عمده دلی��ل این امر ،پایین
بودن س��رمایه پایه ،کاهش س��ودآوری و
افزای��ش زیانهای انباش��ته و حجم باالی
داراییهای با ضریب ریسک باال در ترازنامه
بانکهاس��ت .مقولههای دیگر توصیههای
ب��ازل همچ��ون حاکمی��ت ش��رکتی،
رتبهبندی مشتری��ان ،بنگاهداری بانکها و
سرمایهگذاری دوبل بانکها در یكدیگر که
بیشتر در نس��خههای  2و  3بیان ش��ده یا
اساس��ا در ایران مورد توجه قرار نگرفته یا
بسیار ضعیف اجرا میشود.
استانداردهای IFRS
اس��تانداردهای  IFRSنی��ز که صحت
اطالع��ات ارائهش��ده توس��ط بانکه��ا در
صورتهای مالی را تأیید میکند ،به تازگی
مورد توجه قرار گرفته ،اما اقدامات نهادهای
نظارتی در این زمینه حداقلی بوده (مانند
ترجمه بخشی از این اس��تانداردها در سال
 .)1394حتی اجرای همین استانداردهای
حداقلی نیز از سوی برخی بانکها رعایت
نمیشود .این استاندارد از سال  2005آغاز
شده و بس��یاری از کشورها تا سال 2011
به اهداف تعیینش��ده دست یافتهاند .این
در حالی اس��ت که ایران جزو 23کشوری
اس��ت (از  151کشور) که این استانداردها
را رعای��ت نمیکن��د .همچنین ب��ه دلیل
تفاوت س��اختار فعالیت بانكداری در ایران

با بانکه��ای جهان (بانکداری اس�لامی)
نی��از به تعیین یک چارچ��وب بومی برای
این اس��تانداردها وجود دارد که تدوین آن
با وقفه 10ساله از سال  1394توسط بانک
مرکزی شروع شده است.
ارزیابی جامع بخش مالی
برنام��ه ارزیاب��ی جام��ع بخ��ش مال��ی
( )FSAPشفافیت در سیاستگذاری پولی
و مالی ،مقررات بخش مالی و نظارت بر آن،
یكپارچگی بازار و تضمین کیفیت را مورد
توجه قرار میدهد .قرار بود ایران هم از سال
 2005به لیس��ت این کشورها افزوده شود
که توسط این شاخص ارزیابی میشوند ،اما
تصمیمگیریهای سیاس��ی مانع از این امر
ش��د .البته ارزیابی جامعی نیز از وضعیت
بانکهای ایران براس��اس این ش��اخص از
پژوهشكده پولی و بانكی در س��ال 1391
انجام شده است .این نهاد سه بخش از این
ش��اخص را ارزیابی کرده که براساس آن،
وضعیت ایران در مجموع متوس��ط ارزیابی
میشود.
مبارزه با پولشویی
وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پولشویی
و تأمین مالی تروریسم نیز مناسب نیست.
متأسفانه در تمامی س��الهای انتشار این
گ��زارش از س��ال  ،2012به غیر از س��ال
 2013ای��ران ب��ه عنوان پرریس��کترین
کشور از نظر خطر پولشویی و تأمین مالی
تروریس��م رتبهبندی شده اس��ت .در سال
 2016نیز ایران برای سومین سال متوالی
از نظ��ر ش��اخص پولشویی ب��ازل ،جایگاه
نخست خود را حفظ کرده است البته یكی
از دالیل این وضعیت ،شیوه تصمیمگیری
در ( FATFتصمیمگی��ری اجتماع��ی) و
س��هم باالی نظ��ر  FATFدر رتبهبندی
ب��ازل (وزن حدود 60درصد در ش��اخص
کلی بازل) اس��ت .تصمیمات اتخاذشده در
 FATFباید به صورت اجتماعی باش��د و
با توجه به حضور کشورهایی نظیر آمریكا،
عربستان و  . . .بدیهی است که رأی به ضرر
ایران داده خواهد شد.
این یک واقعیت است که کشورمان برای
برقراری ارتباطات مالی بینالمللی نیازمند
روابط بانکی است و برای این مهم ،رعایت
استانداردهای بینالمللی و دریافت مدارک
الزم و پیوس��تن ب��ه قوانی��ن بینالمللی و
تصویب مصوبهه��ای الزم در داخل کشور،
ض��روری اس��ت؛ اتفاق��ی ک��ه میتواند به
خودتحریم��ی بانکی در داخل کشور پایان
دهد.

پرداخت وام  ۵۰میلیونی ساخت با سود ۹درصد

برجام بازآفرینی شهری آمد
مع��اون وزیر راه از اجرای طرح «برجام
بازآفرینی ش��هری» خبر داد و با اشاره به
برنام��ه پرداخت وام ۵۰میلی��ون تومانی
س��اخت با سود  9درصد به سازندگان در
بافتهای فرس��وده گفت :بانک مرکزی با
تخصیص ساالنه  ۲۵۰۰میلیارد تومان از
محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت
وام موافقت کرده است.
به گزارش تس��نیم ،هوشنگ عشایری
در نشس��تی خب��ری گف��ت :اولی��ن و
اساس��یترین موض��وع تبدی��ل ش��رکت
عم��ران و بهس��ازی ش��هری ای��ران از
تصدیگری به یک ش��رکت سیاستگذار و
برنامهریزی و راهبر بازآفرینی شهری بود،
این موضوع تبدیل رس��ما چند روز پیش
از سوی معاون اول رئیسجمهوری ابالغ
ش��د و نام شرکت به ش��رکت بازآفرینی
شهری ایران تغییر کرد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در پن��ج بخ��ش
بافته��ای میان��ی ،باف��ت فرس��وده،
سکونتگاههای غیررسمی ،حاشیه شهرها
با پیشین��ه روس��تایی و نق��اط همگون
ش��هری برنامهری��زی توس��ط ش��رکت
بازآفرینی ش��هری انجام میشود ،تصریح
ک��رد :یک��ی از ابزاره��ای عملیاتیکردن
برنامهه��ا اصالح س��اختار تشکیالتی بود
که خوشبختانه اتفاق افتاد.
عشای��ری ب��ا اب��راز اینکه ح��دود 90
میلی��ارد توم��ان منابع ب��رای یک محله
جهت ارتقای زندگی به میانگین ش��هری
نیاز اس��ت ،اظهار کرد :ساالنه باید 100
هزار واحد مس��کونی در محلههای هدف
بازآفرینی شهر بازسازی شود ،در مجموع
ب��رای  1334محل��ه بالغ ب��ر  123هزار

میلی��ارد تومان در طول برنامه بازآفرینی
شهری اعتبار نیاز دارد.
وی ب��ا ی��ادآوری اینک��ه ارگانه��ا و
دس��تگاههای دولتی در س��ال  96حدود
 4000میلی��ارد توم��ان را در محلههای
هدف بدون اط�لاع از برنامههای یکدیگر
هزین��ه کردهان��د ،اظهار کرد :نیاز اس��ت
برای احیای بافتهای فرسوده و ناکارآمد
برنامه جام��ع اقدام مشت��رک بازآفرینی
ش��هری محله (برجام بازآفرینی شهری)
داشته باشیم.
وی بیان کرد :به دولت پیشنهاد دادیم
1500میلیارد تومان برای ارتقای خدمات
زیربنایی و روبنایی به ش��رکت بازآفرینی
پرداخت کند ،همچنین پیشنهاد دادهایم
 2500میلی��ارد توم��ان بهعن��وان وجوه
ادارهش��ده از محل منابع صندوق توسعه
ملی برای حمایت از س��ازندگان مس��کن
با س��ود حدود  9تا 11درصدی پرداخت
شود.
وی با اعالم اینکه بر این اساس وام 50
میلیون تومانی دوس��اله مشارکت ساخت
به س��ازندگان پرداخت خواهد شد درباره
اینکه این پیشنهاد در چه مرحلهای قرار
دارد ،گفت :بانک مرکزی با این پیشنهاد
موافقت کرده و هماکنون در دس��تور کار
مجلس قرار دارد .هماکنون این پیشنهاد
در کمیس��یون عمران مجل��س در حال
بررس��ی اس��ت و پ��س از تصویب هیأت
امنای صندوق توس��عه مل��ی ،تخصیص
مییاب��د .با توجه به تأکی��د رهبر انقالب
و تأکی��د رئیسجمه��وری پیشبین��ی
میکنیم این  2500میلیارد تومان برای
برجام بازآفرینی شهری اختصاصیابد.
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بازار کار
پیشنهادات کارگران برای ساماندهی
قراردادهای موقت

شورای عالی کار وارد میشود

۲۸سال پس از تصویب قانون کار ،ساماندهی قراردادهای
موقت در حالی در دستور کار قرار گرفته که اجرای دو توصیه
سازمان بینالمللی کار و انعقاد قرارداد براساس ماهیت شغل،
مطالبه نمایندگان کارگری است .به گزارش مهر ،حدود ۲۸
سال از تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام
در آب��ان  ۶۹میگذرد ،ام��ا زور قراردادهای موقت همچنان
ب��ر قراردادهای دائم میچربد .فع��االن کارگری معتقدند از
دهه  ۷۰که قراردادهای موقت رواج پیدا کرد تا امروز بالغبر
۹۵درصد از قراردادهای ک��ار بهصورت منعقد بین کارگر و
کارفرما منعقد میش��ود .از سوی دیگر بهرغم اینکه قانون
کار در تبصره یک ماده  ۷بر ساماندهی قراردادهای موقت و
«تعیین حداکثر مدت موقت برای مشاغل غیرمستمر» تأکید
ک��رده ،اما تاکنون هیچیک از دولتها برای تدوین آییننامه
این تبصره قانونی دستبهکار نشدهاند .اکنون پس از ۲۸سال
سرانجام پیشنویس آییننامه تبصره یک ماده  ۷قانون کار
در کمیته روابط کار ش��ورای عالی کار تهیه شده و بهمنظور
اعمالنظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار
بهعنوان دو ضلع شرکای اجتماعی در دستور کار این هفته
این کمیته قرار گرفته اس��ت ت��ا پس از طرح پیشنهادات از
سوی شرکای اجتماعی ،آییننامه ساماندهی قراردادهای کار
تدوین ش��ود .هرچند تمرکز تبص��ره یک ماده  ۷قانون کار
بر ساماندهی قراردادهای موقت برای «مشاغل غیرمستمر»
اس��ت ،اما به گفته فعاالن کارگری غالب قراردادهای موقت
در حوزه «مشاغل مس��تمر» اس��ت و معتقدند ساماندهی
قراردادهای موقت باید ش��امل تمام مشاغل ش��ود .فقدان
امنیت ش��غلی به دغدغه مهم فعاالن کارگری تبدیل شده
و اهمی��ت آن را بیش از معیشت کارگر عنوان میکنند .در
همین زمینه اولیا علیبیگی ،رئیس کانون عالی ش��وراهای
اس�لامی کار کشور گفت :مهمترین و اساسیترین مشکلی
که جامعه کارگری طی سالهای طوالنی با آن مواجه شده
موض��وع قرارداده��ای موقت و عدم امنیت ش��غلی در بین
جامعه کار و کارگری است؛ بهطوری در حال حاضر متأسفانه
۹۶درص��د از کارگران کشور ب��ا قراردادهای موقت مشغول
به کار هس��تند .وی با بی��ان اینکه غالب کارگ��ران دارای
قراردادهای موقت ،در مشاغل مستمر اشتغال به کار دارند که
بهرغم سوابق طوالنی همچنان با قراردادهای یکساله ،شش
ماهه و س��هماهه و حتی یکماه��ه فعالیت میکنند ،افزود:
بنابراین باید بپذیریم که عدم تأمین امنیت ش��غلی کرامت
نیروی کار را مخدوش کرده و حتی آزادگی را از تشکلهای
کارگری س��لب کرده اس��ت .در این ش��رایط آی��ا نماینده
کارگران در یک واحد یا بنگاه خدماتی ،تولیدی ،اقتصادی یا
کشاورزی میتواند مطالبات کارگران را در آن کارگاه پیگیری
کند؟ طبیعتا در صورت پیگیری حقوق کارگران ،این فرد بعد
از اتمام قرارداد با عدم نیاز از سوی کارفرما مواجه خواهد شد
که به دلیل نبود امنیت شغلی است.
ای��ن فعال کارگری ب��ا بیان اینکه ام��روز حتی جامعه
کارفرمایی میداند مهمترین دغدغه کارگران عدم امنیت
ش��غلی اس��ت ،ادامه داد :جمهوری اس�لامی ایران عضو
س��ازمان بینالمللی کار اس��ت و در این شرایط الزامات و
توصیههای این س��ازمان باالدستی را باید در حوزه روابط
کار مورد توجه قرار دهد .علیبیگی اظهار کرد :نمایندگان
سازمان بینالمللی کار در یک کارگاه آموزشی در اصفهان
برای ساماندهی قراردادهای کار دو پیشنهاد داشتند که اگر
این پیشنهادات را مورد توجه قرار دهیم بخش عظیمی از
مشکالت کارگران مرتفع خواهد شد .یک توصیه آنها این
بود که اگر یک فرد سه سال متوالی در یک کارگاه یا بنگاه،
اشتغال بهکار داشته باشد ماهیت آن شغل«مستمر» تلقی
میشود و باید با وی قرارداد دائم منعقد شود .این در حالی
است که در بس��یاری از موارد مشاهده شده افرادی حتی
با س��وابق کاری  ۲۰س��ال همچنان با قراردادهای موقت
سهماهه ،ششماهه و یکساله مشغول به کار هستند.
سهم قراردادهای دائم در کشورهای
توسعهیافته
وی افزود :معموال در کشورهای توس��عهیافته ۷۰درصد
کارگران با قراردادهای دائم و ۳۰درصد دیگر به دلیل فراز
و نشیب و نوس��انات اقتصادی با قرارداد موقت مشغول به
کار هستند .وی ادامه داد :توصیه دیگر نمایندگان سازمان
جهانی کار استفاده از این سیستم قراردادی در ایران برای
ارتق��ای بهرهوری نیروی کار اس��ت .رئی��س کانون عالی
ش��وراهای اس�لامی کار کشور افزود :بنابراین وقتی ایران
عضو س��ازمان جهانی کار است و هر ساله در اجالسهای
این سازمان شرکت میکند مهمترین دستاورد نمایندگان
دولت ،کارفرمایان و کارگران حاضر در اجالس این سازمان
این است که به توصیههای این نهاد بینالمللی توجه کنند.
حضور در اجالسهای سازمان جهانی کار زمانی ارزشمند
است که توصیههای منطقی را مورد توجه قرار دهیم .این
فعال کارگری ادامه داد :بنابراین سازمان جهانی کار توصیه
کرد ایران نیز میتواند این دو ش��یوه را برای س��اماندهی
قرارداده��ای موقت اجرایی کند .عل��ی بیگی افزود :عالوه
بر توصیههای س��ازمان بینالمللی کار ،پیشنهادی هم ما
تشکله��ای کارگری برای س��اماندهی قراردادهای موقت
داریم؛ پیشنهاد ما این اس��ت که در بحث قراردادهای کار
تفکیک قائل شویم و سه تعریف مشخص از قراردادهای کار
داشته باشیم تا بر مبنای ماهیت مشاغل قراردادها را تنظیم
کنیم .وی گفت :نخست اینکه مشاغل مستمر و غیرمستمر
شناسایی و براساس ماهیت شغل ،قرارداد کار بین کارگر و
کارفرما تنظیم ش��ود ،بهاینترتیب که قراردادهای کار در
مشاغل مستمر بهصورت دائم منعقد شود .پیشنهاد دیگر
ما این است که در مشاغل فصلی قراردادهای کار بهصورت
فصلی منعقد شوند .همچنین در برخی مشاغل که ماهیت
آنها «معین» است پیشنهاد میکنیم قراردادهای این نوع
مشاغل بهصورت معین تعریف و منعقد شود.
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پولوبانـک

تلفن مستقیم86073274 :

ضرورت کشف نرخ سود ملی

نرخ ایدهآل سود بانکی چقدراست؟

امکانات جدید همراهبانک پاسارگاد،
در نسخهآی او اس ()ios

بانکپاس��ارگاد به منظور افزایش خدمات و رفاه
حال مشتریان ،امکانات جدی��دی را به موبایلبانک
(همراهبانک پاسارگاد) در نسخه  ،iosافزود.
ب��ه گ��زارش «فرصت ام��روز» و به نق��ل از بانک
پاس��ارگاد ،مهمترین این امکانات ،راهاندازی قابلیت
ورود ب��ا تشخی��ص چهره در گوش��یهای آیفون X
است .س��ایر امکانات اضافهش��ده عبارتند از :امکان
دریاف��ت گ��ردش س��پردههای ارزی (ت��کارزی) و
نمایش لوگوی بانک مقصد در انتقال وجوه مشتریان.
گفتنی اس��ت بانک پاس��ارگاد خدم��ت همراهبانک
(موبایلبانک) را همراه با دیگر خدمات نوین بانکی خود،
از جمله بانکداری مجازی ،کیف پول همراه پاس��ارگاد
(کیپ��اد) ،برنامه موبایل��ی بانک��داری اجتماعی بانک
ت وجه نقد از خودپردازهای
پاسارگاد (ویپاد) ،برداش�� 
بانک پاس��ارگاد بدون اس��تفاده از کارت ،انتقال وجه
کارتابلی ،پرداخت انواع قبض با امکان اسکن بارکد و. .
 .ارائه میدهد .مشتریان گرامی با در دست داشتن یک
گوشی تلفن همراه میتوانند در تمام مدت شبانهروز از
ک پاسارگاد بهرهمند شوند.
خدمات س��امانه همراه بان 
مشتریان گرامی برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند
به س��ایت بانکپاس��ارگاد به آدرس www. bpi. ir
مراجعه کرده و یا با مرکز مشاوره و اطالعرسانی بانک
به شماره  82890تماس حاصل فرمایند.

اولین وام خارجی مهم ایران چه
زمانی دریافت شد؟

براس��اس اس��ناد تاریخی اولین وام مهم خارجی
دریافتی از س��وی ای��ران در زمان ناصرالدین ش��اه
باب��ت پرداخت زیان به ش��رکت انگلیس��ی تالبوت
دریافت شده است .به گزارش خبرآنالین ،نخستین
وام ای��ران به میزان  500هزار لیره در س��ال 1271
خورش��یدی یعنی اواخر س��لطنت ناصرالدین ش��اه
پرداخت ش��ده اس��ت که این وام صرف بازپرداخت
زیان ش��رکت انگلیس��ی تالبوت ،پس از فسخ امتیاز
توت��ون و تنباک��و ب��ود .هرچند ای��ن وام به عنوان
مهمترین وام خارجی ایران تلقی میش��ود ،اما پیش
از این ،ناصرالدین شاه در نخستین سفر خود به اروپا
نیز تسهیالتی 200هزار لیرهای از بارون جولیوس دو
رویترز گرفت که پرداخت آن سریع بود.
در عین حال ناصرالدین ش��اه برای سومین سفر به
اروپا نیز  40هزار لیره برای تأمین مخارج سفر از رویترز
وام گرفت .با این حال تس��هیالتی که بابت پرداخت
خس��ارت به ش��رکت تالبوت بود ،چون میراثی ناگوار،
پس از ترور ش��اه به جانشی��ن وی یعنی مظفرالدین
ش��اه رسید و تا مدتهای طوالنی بر گردن ملت ایران
سنگینی میکرد .بهره وام  500هزار لیرهای انگلستان
ب��ه ایران در آن دوران 6درصد بود .به نظر میرس��د
ب��ا وجود تجربه تلخ و س��نگین دریافت وام خارجی از
سوی ناصرالدین شاه ،جانشین وی وقعی به فشارهای
خارجی و تبعات ناش��ی از این اق��دام ننهاد و راهی را
رفت که بیش از پیش به ایجاد بحران در اقتصاد کشور
منتهی شد .این تسهیالت در شرایطی دریافت و صرف
بازپرداخت جریمه قرارداد تالبوت و سفرهای خارجی
میش��د که ایران چون روستایی بزرگ از بدیهیترین
امکانات مانند راه ،بهداشت و برخوردار نبود.

کاهش ارزش پول کشورهای نوظهور

طی هفتههای اخی��ر ارزش پول کشورهایی چون
آرژانتین ،مالزی و ترکیه با افت ش��دید مواجه شده
اس��ت .به گزارش ایس��نا به نق��ل از رویترز ،پس از
انتخابات مالزی که به شکست حزب حاکم و پیروزی
نخستوزیر سابق این کشور انجامید ،ارزش رینگیت
مالزی در نخستین روز معامالت هفته به پایینترین
س��طح چهار ماه اخیر رس��ید و با بیش از ۰.۹درصد
کاهش ،هر دالر به  ۳.۹۸۵رینگیت رسید .واحدهای
پولی کشورهای نوظهور در شرایطی با کاهش ارزش
روبهرو ش��دهاند که تقویت دالر تنها عامل این اتفاق
نبوده است و فاکتورهای دیگری نیز در شکلگیری
چنین وضعی موثر بودهاند.
آنطور که س��ی ان بیس��ی گزارش داده اس��ت،
ارزش پزوی آرژانتین تا پایان معامالت هفته گذشته
کاهش ش��دیدی داش��ت و هر دالر ب��ه  ۲۳.۳۵پزو
رسید و حتی کار به جایی رسید که دولت این کشور
را وادار ب��ه تقاضای کمک از صندوق بینالمللی پول
برای مقابله با این وضعیت کرد .امسال با وجود آنکه
ن��رخ بهره آرژانتین به ۴۰درصد نیز رس��یده اس��ت
واحد پول این کشور ب��ا کاهش ۲۳درصدی روبهرو
بوده است.
از سوی دیگر لیر ترکیه نیز هفته گذشته به دلیل
نگرانی از افزایش نرخ تورم به سطوح پایین جدیدی
رس��ید .رجب طیب اردوغان -رئیسجمهور ترکیه-
نرخهای بهره را مادر شیاطین خواند و این اظهارات
نگرانیها را از افزایش نرخ تورم تشدید کرده است.
ش��اخص «ام اس س��ی آی» بازارهای نوظهور نیز
تقریبا تمامی دس��تاوردهای به دست آمده در سال
کنونی را از دس��ت داده اس��ت و ت��ا پایان معامالت
هفته گذش��ته در س��طح  ۱۶۹۱.۲۴واحد ایس��تاد.
بانکهای مرکزی برزیل و اندونزی نیز اعالم کردهاند
این هفته درخصوص نرخ بهره تصمیم میگیرند.

«نرخ سود بانکی یکس��ان میشود»؛ این
خبری بود ک��ه چندی پیش وزی��ر اقتصاد
اعالم کرد و گفت نرخ سود بانکی سال قبل
با نوسانهایی همراه بود ،اما امسال این نرخ
س��ود را یکس��ان خواهیم کرد .اما مس��عود
کرباسیان در ش��رایطی از یکسانسازی نرخ
س��ود بانکی س��خن گفته اس��ت که به نظر
میرسد با وجود الزام بانکها به کاهش نرخ
سود بانکی ،این روزها نوسان نرخ ارز و بازار
طال موجب ش��ده که بان��ک مرکزی از نرخ
س��ود بانکی در بانکها غافل شود و بانکها
در س��ایه این غفلت ،سودهای روزشمار (نه
بلندمدت) باالی 18درص��د پرداخت کنند.
این در حالی است که شهریور سال گذشته
بانک مرکزی به کل سیستم بانکی ابالغ کرد
که نرخ س��ود س��پردهها را پایین آورند و به
این ترتیب ش��اهد کاهش 3درصدی س��ود
سپردهها در کل نظام بانکی کشور بودیم.
به گزارش خبرآنالین ،در این میان ،برخی
از تحلیلگ��ران اقتص��ادی معتقدن��د اکه در
کنار ش��رایط سیاسی ،کاهش شبهدستوری
نرخ س��ود ،عام��ل مهم��ی در افزایش نرخ
ارز در ماهه��ای اخی��ر بوده اس��ت ،چراکه
کاه��ش نرخ س��ود و جذابیت س��پردههای
غیردی��داری بانکها و موسس��ات اعتباری
س��بب سیالش��دن نقدینگ��ی و افزای��ش
تقاض��ای داراییها و کاالها و افزایش قیمت
آنها خواهد ش��د .همین بود که کاهش نرخ

سود س��پردههای بانکی سرآغازی شد برای
هدایت منابع بانکی مردم به سمت بازارهای
مشاب��ه مالی و به ای��ن ترتیب ،قیمتها اوج
گرف��ت .اما در ای��ن ش��رایط ،دولت اعالم
کرد که ش��بکه بانکی باید اق��دام به فروش
اوراق مشارکت کن��د ،آن هم اوراقی با نرخ
سودهای باالتر از سودی که این نظام بانکی
برای سپردههای س��پردهگذارانش پرداخت
میکرد .قرار بر این ش��د که ش��بکه بانکی
اوراقی به متقاضیان بدهد که در سررس��ید
این اوراق سودهای 20درصدی به خریداران
این اوراق پرداخت کند.
نرخ ایدهآل سود بانکی
با ای��ن وجود ،در حال حاضر این س��وال
مطرح اس��ت که چه نرخی برای سود بانکی
ایدهآل و مطلوب اس��ت که اث��ر مثبتی در
سایر بازارها داشته باشد.هادی حقشناس،
کارش��ناس بانکی معتقد اس��ت« :هرچند
نرخ ایدهآل س��ود بانکی در نهایت به عرضه
و تقاضا در بازار بس��تگی دارد ،اما همانطور
که قیمت کاال را بازار تعیین میکند ،قیمت
پول را هم بازار تعیین میکند».
با این حال به گفته وی« ،مهمترین متغیر
بر قیمت پول یا همین نرخ سود ،متغیرهایی
چون نرخ تورم و نرخ بازدهی در بخشهای
واقعی اقتصاد ،است».
حقش��ناس متذکر میش��ود« :در بیشتر
کشوره��ای دنیا بازار پول متمرکز اس��ت و

بان��ک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت
بانکها یا همان متولیان پول از یک س��و و
گیرندگان تس��هیالت از سوی دیگر نظارت
میکن��د تا در یک فضای رقابتی نرخ تعیین
شود».
این کارش��ناس اقتصادی تصریح میکند:
«در هی��چ اقتص��اد توس��عهیافتهای نرخها
دس��توری تعیین نمیشوند ،بلکه گیرندگان
تس��هیالت و پرداختکنندگ��ان آن در این
ب��ازار نقش دارند ،البت��ه این به معنای عدم
نظارت بانک مرکزی نیست».
حقشناس یادآور میشود« :البته نرخ سود
باال منجر به افزایش هزینه س��رمایهگذاری
و کاهش قیمت تمامش��ده ک��اال و خدمات
میشود ،اما در شرایطی که بازار سفتهبازی
ارز ش��کل گرفته ،کاهش نرخ س��ود بانکی
میتواند بر س��ایر بخشهای اقتصادی مثل
مسکن تأثیر بگذارد».
کدام نرخ سود بهتر است؟
علی دینیترکمانی ،کارش��ناس اقتصادی
نی��ز معتقد اس��ت« :اگ��ر نرخ س��ود بانکی
خیل��ی پایین باش��د ،تمایل کمت��ری برای
س��پردهگذاری در بانکها در مردم ایجاد و
س��رمایهها در مل��ک و خ��ودرو و طال و ارز
انباشت میشود».
استادیار پژوهشکده بازرگانی درباره تغییر
نرخ س��ود بانکی میگوید« :اگر نرخ س��ود
بانکی خیلی باال باش��د ،ب��ه لحاظ اخالقی،

زمینهس��از رباس��ت و نشاندهنده بیماری
در اقتص��اد اس��ت .چ��ون نرخ باالی س��ود
در اقتص��اد یعنی اج��زا و عناصر آن اقتصاد
درست کار نمیکند».
او میافزاید« :در کشورهای پیشرفته نرخ
س��ود بانکی  2ی��ا 3درص��د و حداکثر  4تا
5درصد است ،اما در مورد تناسب نرخ بهره
و نرخ ت��ورم بین اقتصاددان��ان این مناقشه
وجود دارد که آیا اول باید برای کنترل تورم
نرخ بهره را باال برد یا اینکه بدون دستکاری
قیمته��ا ،باید عملکرد بخش واقعی اقتصاد
را درس��ت ک��رد و با نظارت ب��ر بانکداری و
کاه��ش س��وءمدیریتها ،فرآیند انباش��ت
سرمایه را تحت نظر گرفت».
ای��ن کارش��ناس اقتصادی با بی��ان اینکه
بانکه��ا ب��رای جب��ران کاهش نرخ س��ود
تس��هیالت ممکن اس��ت درصدی از س��ود
س��پردهها را پایی��ن نیاورند ت��ا جبران آن
س��ودی را کنند که از تس��ـهیالت به دست
نیاوردند ،میگوید« :ب��ا این کار در واقع بار
کاه��ش ن��رخ تس��هیالت روی دوش مردم
میافتد ،که این موضوع تأثیر منفی بر مردم
دارد».
ضرورت کشف نرخ سود ملی
اما بررسی تجربه دنیا درباره مدیریت نرخ
س��ود بانکی نشان میدهد ک��ه کشورهای
موفق ،سقف نرخ سود سپردهها را متناسب
با جایگاه مالی بانک یا موسسه پولی تعیین

میکنند .در آمریکا FDIC ،در گام اول یک
نرخ س��ود ملی که میانگی��ن تمام نرخهای
سود بازار است ،تعیین میکند .در گام دوم،
بس��ته به قدرت مالی موسسه یا بانک تحت
پوشش بیمه ،عددی به این نرخ اضافه کرده
و سقف نرخ سود موسسه را تعیین میکند.
س��قف نرخ سود برای موسس��ات ضعیفتر،
پایینتر از موسس��اتی است که جایگاه مالی
مناس��بتری دارند .همی��ن مکانیزم تعیین
نرخ س��ود تناس��بی باعث ش��ده تا رقابتی
درونی بین موسسات و بانکها بر سر بهبود
وضعیت مالی ایجاد شود.
بررس��ی تجربه کشورهای موفق حاکی از
آن اس��ت که سیس��تم بانکی ای��ران دههها
از دو ناکارای��ی مشهود رن��ج میبرد .اولین
ناکارایی نب��ود یک برنامه م��دون بهمنظور
«پیشگی��ری دائم��ی از بح��ران بانک��ی» و
دومین ضع��ف در حیطه «مکانیزم مدیریت
نرخ س��ود» اس��ت .این در حالی است که
سیاست متناسب باعث میشود تا بانکهای
س��الم با جذب سپردهگذاران درجه سالمت
خ��ود را بهبود بخشند و بانکهای ناس��الم
بهمنظور بهبود نس��بت کفایت سرمایه خود
تالش کنند .اف��زون بر این باعث ایجاد یک
محیط شفاف میشود که در آن جامعه قادر
به اولویتبندی بانکها خواهد بود و مسئله
شکست انتخاب موسس��ه سالم نیز برطرف
میشود.

فروش امتیاز هم مد شد

درخواستهای عجیب برای وام
بانکه��ا تس��هیالت میدهن��د و ظاه��را
مشکل��ی هم ب��رای پرداخ��ت ندارن��د ،اما
جریان اعط��ای آن در برخی موارد تا حدی
عجیب پیش میرود که میتواند مشتری را
بهراحتی از دریافت وام برای تأمین نیاز خود
منصرف کند و یا تحت ش��رایطی س��خت و
در ناچاری مجبور به تأمین درخواس��تهای
بانکها باشد.
به گزارش ایس��نا ،پرداخت تسهیالت در
بانکه��ا در کنار اینکه یکی از وظایف اصلی
آنها به عنوان واس��طهگری وجوه و دریافت
مناب��ع و انتق��ال آن در قالب تس��هیالت به
بخشه��ای اقتص��ادی و تأمی��ن نیازه��ای
جامعه به شمار میرود ،از مهمترین راههای
درآمدی ش��بکه بانکی محس��وب میشود.
در آخرین آمار ،بانکها در طول یک س��ال
حدود  ۶۰۰هزار میلیارد تومان تس��هیالت
پرداخ��ت کردند و در این میان نحوه تأمین
منابع و همچنین نوع تس��هیالت پرداختی
و تأمین نیاز بخش تس��هیالتگیرنده مورد
توج��ه اس��ت ،اما به ه��ر ص��ورت در کنار
بنگاههای تولیدی و ش��رکتها ،مردم عادی
نیز از مخاطبان ش��بکه بانکی برای دریافت
تسهیالت هستند و همواره برای تأمین نیاز
خ��ود در قالب وام بانکی با مشکالتی مواجه
بودهاند و به سختی میتوانند مبلغ مورد نیاز

خود را از بانکها دریافت کنند.
در بررسی میدانی که از شعب اغلب بانکها
برای جریان پرداخت تس��هیالت انجام ش��د،
نک��ات قابل تاملی وج��ود دارد .از وثیقههایی
که دریافت میش��ود تا حجم قس��طها ،سود
دریافت��ی و موارد اس��تثنایی که جالب توجه
است .در طول س��الهای اخیر روند پرداخت
تس��هیالت و س��ود آن مورد توجه ب��وده و به
مرور با کاهش سود سپرده ،سود تسهیالت نیز
کاهش یافته است؛ بهطوری که در حال حاضر
نرخ سود دریافتی در بانکها نشان میدهد که
ظاهرا بیش از ۱۸درصد تعیینشده در شورای
پول و اعتبار نیس��ت ،اما ابعاد دیگری دارد که
میتواند هزینه وام را برای تس��هیالتگیرنده
باال ببرد.
س��پردهگیری برای پرداخت تسهیالت در
دورههای متفاوت و بلوکه نگهداش��تن آن و
حتی بخشی از وامی که قرار است به مشتری
پرداخت شود ،جای گله تسهیالتگیرندگان
را فراه��م کرده اس��ت .اغل��ب بانکها برای
پرداخ��ت وام مبلغی مع��ادل آن را دریافت
ک��رده و ب��رای دوره بین دو ،چهار ،ش��ش
ماه و حتی بیشتر س��پرده میکنند و بعد از
دوره مع��ادل آن را به س��پردهگذار در قالب
وام پرداخت میکنن��د ،ولی در مواردی هم
۸۰درصد س��پرده پرداخت ش��ده و از مبلغ

وام نی��ز برخ��ی بانکها ت��ا ۲۰درصد آن را
بلوکه و تا پای��ان دوره بازپرداخت نزد خود
نگه میدارند .این در حالی اس��ت که طبق
دس��تورالعمل بان��ک مرک��زی بلوکهکردن
بخشی از وام تخل��ف بوده و قرار بر این بود
که با ای��ن قبیل بانکها برخورد ش��ود ،اما
همچن��ان برخی از بانکه��ا بخشی از وام را
نگه داشته و یا کل مبلغ سپرده را به عنوان
وثیقه نزد خود نگه میدارند.
یکی دیگر از م��واردی که بهطور عجیبی
مشاه��ده میش��ود این اس��ت ک��ه یکی از
بانکه��ا در مقابل درخواس��ت تس��هیالت
عن��وان میکند که اگر ش��ما مشتری بانک
نیس��تید و ی��ا گ��ردش مالی در ای��ن بانک
ندارید ،بای��د امتیاز وام را بخرید .به عبارتی
از مشت��ری میخواهد معادل مبلغ وام مورد
نظر ،پرداختی انج��ام داده و بعد از آن تازه
وارد جری��ان دریافت تس��هیالت ش��ود که
ممکن است حداقل یک ماه آن هم با تعیین
ضامن و نگهداشتن بخشی از وام اتفاق افتد.
درحالیکه در بررس��ی ک��ه از چندین بانک
انجام ش��د ،این م��ورد مشاهده نمیش��ود.
بان��ک مربوط��ه در مقاب��ل وام  ۵۰میلیونی
امتی��از آن را 4میلی��ون و  ۶۰۰هزار تومان
میفروشد ،به گونهای مشتری باید این مبلغ
را در ابت��دا پرداخت کند و تازه وارد جریان

وامگیری ش��ود که هیچگ��اه نیز این رقم به
وی برگردانده نخواهد شد.
مورد دیگر به دریاف��ت ضامن برمیگردد
هرچن��د ک��ه تأمی��ن ضام��ن و وثیق��ه از
الزام��ات وامهای بانکی به ش��مار میرود و
افزایش معوقات طی س��الهای اخیر عاملی
ش��د ت��ا بانکها بهط��ور س��ختتری برای
دریافت ضامن اقدام کنن��د ،اما در مواردی
تاملبرانگی��ز اس��ت .یکی از موسس��ات که
ش��رایط چندان مناسبی هم ندارد در مقابل
دریاف��ت هر  ۱۰میلیون توم��ان وام حداقل
یک ضامن رس��می طلب میکند ،یعنی اگر
قرار باش��د  ۵۰میلیون توم��ان وام پرداخت
کند ،پنج ضامن رس��می نی��از دارد آن هم
در ش��رایطی که در حال حاضر سالهاست
اس��تخدام رس��می چندانی در دولت اتفاق
نمیافتد و تقریبا اکثر استخدامها قراردادی
اس��ت ،تأمین این تعداد ضامن رسمی برای
متقاضی دریافت وام مشکل خواهد بود.
یک��ی دیگ��ر از مس��ائلی ک��ه در جریان
تس��هیالتدهی بانکه��ا مشاهده ش��د ،به
توقف پرداخت تسهیالت در یکی از بانکها
برمیگشت .این بانک در مقابل چرایی توقف
پرداخت تسهیالت اینگونه توضیح میدهد
که معوقات بانک باال رفته و دستور مسئوالن
بر این بوده که تا زم��ان بازگشت بخشی از

مطالبات پرداخت تسهیالت متوقف شود.
دوره بازپرداخت تسهیالت نیز عمدتا سه
س��اله و کمتر ش��ده و در این حالت اقساط
بسیار سنگینی با توجه به سود ۱۸درصدی
موجود به دریافتکننده وام تحمیل میشود
آن ه��م در ش��رایطی ک��ه در مقاب��ل وام
دریافت��ی باید ضامن ،وثیقه و س��ود باالیی
بپردازد و مجبور اس��ت که اقساط سنگینی
ه��م پرداخ��ت کند ک��ه وضعیت را بس��یار
سختتر میکند.
در حال حاضر با توجه به وضعیتی که در
ش��بکه بانکی حاکم است و نرخ سود سپرده
باال و به ویژه در مورد سیاس��ت انتشار اوراق
گواه��ی س��پرده ۲۰درص��دی در بهمنماه
س��ال گذش��ته که به بانکها تحمیل شد و
هزینههای آنها را ب��اال برد ،ظاهرا خبری از
کاهش نرخ سود تسهیالت نیست و فعال در
این ب��اره تصمیمگیری در دس��تور کار قرار
ندارد.
در مجم��وع آنچ��ه قاب��ل تأم��ل اس��ت
ای��ن خواه��د بود ک��ه ظاه��را بانکها هیچ
دستورالعمل مشخصی برای شرایط پرداخت
تس��هیالت حتی با ارقام یکسان نیز ندارند و
در هر یک از آنها نوع ضامن ،سپردهگیری و
مراحل پرداخت تسهیالت در مواردی کامال
متفاوت است.

تلفن مستقیم86073290 :

بورس کاال
سازمان مرکزی تعاون روستایی اعالم کرد

تسهیل در فروش محصول زعفران
در بورس کاال

مدیرعام��ل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی از
ایج��اد تغییرات بزرگ جهت تس��ریع و تس��هیل در
فروش محصول زعفران در بورس کاال خبر داد.
به گ��زارش «فرصت ام��روز» به نقل از س��ازمان
مرکزی تعاون روس��تایی کشور ،حسین شیرزاد در
اولین جلسه بررس��ی راهکارهای تسهیل و گشایش
ب��ازار زعفران در بورس عنوان کرد :س��ازمان تعاون
روس��تایی با توجه به ابالغیه ش��ماره ۰۲۰/۱۹۰۲۵
مورخ یکم آبان ماه س��ال  ۹۶وزیر جهاد کشاورزی،
به عنوان عامل خرید توافقی زعفران معرفی شد که
بخش��ی از محصول با س��از و کار معامالت ،از طریق
گواهی س��پرده کاالیی مورد معامله در بورس کاال و
بخش عمده ای از محصول از ش��یوه خرید فیزیکی
به منظور حمایت از کشاورزان زعفران کار خریداری
شده است.
شیرزاد اظهار داشت :س��ازمان تعاون روستایی از
ابتدای طرح خرید توافقی در اواخر مهر ماه سال ۹۶
ح��دود یک و چهار دهم تن گواهی س��پرده کاالیی
از طری��ق بورس ک��االی ای��ران و  ۶۵و هشت دهم
تن به صورت مس��تقیم از کشاورزان خرید فیزیکی
کرده است.
رئی��س هی��ات مدیره س��ازمان مرک��زی تعاون
روس��تایی ای��ران می��زان خرید زعفران س��ازمان
مرکزی تعاون روس��تایی در سال  ۹۶را بیش از ۶۷
ت��ن اعالم کرد و گفت :از این میزان حدود  ۶۳تن و
 ۹۰۱کیلوگرم در اس��تان خراسان رضوی و  ۳تن و
 ۳۴۳کیلوگرم در اس��تان خراسان جنوبی خریداری
شده است.
وی با اشاره به جایگاه ایران در میان تولیدکنندگان
جهان گفت :تولی��د زعفران در جهان  ۳۷۸تن بوده
اس��ت که ایران با تولیدی مع��ادل  ۳۳۶تن و با در
اختیار داش��تن  ۷۸درص��د تولید در جهان در رتبه
نخس��ت تولیدکنندگان زعفران است و هند با تولید
معادل  ۲۲ت��ن در رتبه دوم و یونان با تولید معادل
هفت و دو دهم تن در رتبه سوم قرار دارد.
رئیس س��ازمان مرک��زی تعاون روس��تایی ایران
به مناس��بت حلول م��اه مبارک رمض��ان و افزایش
تعامالت بین بازارسازان و بازارگردانان و شرکتهای
کارگزاری در بورس ب��ه تغییرات در مکانیزم فروش
زعف��ران در ب��ورس کاال اش��اره کرد و گف��ت :این
تغیی��رات از جمله ح��ذف ارائه تضمین ب��ه میزان
 ۱۲درص��د ارزش کل معامله توس��ط خریدار بابت
تحویل به موقع محصول از انبار فروش��نده ،کاهش
میزان حداقل خرید محصول زعفران از  ۵۰کیلوگرم
ب��ه  ۱۰کیلوگرم ،حذف ش��رط ص��ادرات و فروش
اعتباری با حداقل اخذ کارمزد است.
شیرزاد با بیان این توافق با بورس کاال اعالم کرد:
کلیه تج��ار محترم و فعالینی که عالقهمند به خرید
و فروش این محصول و صادرات آن هس��تند جهت
انجام معام�لات اعتباری و نقدی میتوانند از طریق
کارگزار به بورس کاال مراجعه و خرید کنند.

صعود بورسهای آسیایی در روز بد
رینگت مالزی

بیشتر بورسهای آس��یایی ب��ه کمک روند صعودی
هفته گذشته بورس وال استریت افزایشی بوده و بهای
نفت به باالترین سطح در  ۳.۵سال اخیر رسید.
ب��ه گزارش خبرگزاری فرانس��ه ،به دنب��ال پیروزی
غیرمنتظره ماهاتیر محمد -نخس��توزیر س��ابق ۹۲
س��اله در انتخابات مال��زی ،ارزش رینگت -واحد پول
ای��ن کشور -بی��ش از ی��ک درصد کاه��ش یافت اما
ش��اخص بورس این کشور  ۰.۵درص��د افزایش یافت.
در حالی که بس��یاری از تحلیلگران انتظار ریزشهای
س��نگین در بازار را داشتند اما محمد با وعده واگذاری
مناصب کلیدی بازار بورس به افراد خوش��نام توانست
تا حد زیادی از نگرانی س��هامداران بکاهد .دنی وانگ-
کارشناس اقتصادی ارشد موسسه«آرکا کپیتال» گفت:
در کوتاهمدت به چشم انداز مالیم و مطلوبی رسیدهایم.
س��رمایهگذاران اکن��ون توجه خ��ود را معطوف به
مذاکرات چین و آمریکا کردهاند .این هفته یک هیات
تجاری-اقتص��ادی عالیرتبه چینی به رهبری لیو هه-
معاون رئیس جمهور این کشور ،به واش��نگتن س��فر
خواهد کرد .دیروز هنگامی ک��ه دونالد ترامپ ،رئیس
جمهور آمریکا ،اعالم کرد در حال همکاری با شی جین
پینگ ،رئیس جمهور چین ،برای بررسی احتمال رفع
ممنوعیتهای شرکت «زدتی ای» چین است ،امیدها
به خودداری دو کشور از جنگ تجاری تقویت شد.
در معامالت روز دوشنبه ،بورس هنگکنگ رهبری
بازارها را در دس��ت داش��ت و شاخص «هانگ سنگ»
با  ۱.۴درصد افزایش به  ۳۱۵۵۹.۵۹واحد رس��ید .در
چین ش��اخص «ش��انگهای کامپوزیت» با  ۰.۴درصد
افزایش به  ۳۱۷۵.۲۸واحد رسید و شاخص «نیک کی
 »۲۲۵بورس توکیو تا پایان معامالت اولیه با  ۰.۲درصد
افزایش به  ۲۲۸۱۳.۳۷واحد رسید.
در اس��ترالیا شاخص س��یدنی  ۰.۳درصد و شاخص
بورس نیوزیلند  ۰.۲درصد افزایش یافتند .بورس تایوان
نیز کار خود را با افزایش  ۰.۸درصدی به پایان برد اما
بورسهای سئول و سنگاپور در محدوده قرمز بودند.
بهای نفت در پاس��خ به تصمیم آمریکا به خروج از
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تقویت قیمت سهام به کمک خودروییها و فلزات اساسی

چرا  ۲۹نماد معامالتی در بورس متوقف است؟

درحالیک��ه در هفتههای گذش��ته روند
قیم��ت س��همها در بورس ته��ران با روند
کاهشی مواجه بود و در روزهای گذش��ته
نیز قیمت برخی س��همها با ش��تاب کمی
رشد داشت ،اما روز دوشنبه قیمت سهمها
در ب��ورس تهران روند افزایشی را در پیش
گرفت ،خودروییها عمدتا با رش��د بیش از
 ۴درصد در قیمت پایانی مواجه ش��دند و
فلزات اساس��ی نیز ش��اهد افزایش قیمت
س��همها در گروهش��ان بودند ،چنانچه در
نهایت ،ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی
بورس اوراق بهادار تهران  ۵۳۷واحد رش��د
کرد و به رقم  ۹۴هزار و  ۷۰۳رسید.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،ع��دهای معتقدند
در هفتههای گذش��ته قیمت تع��دادی از
س��همهای شاخصس��از به کف رسیده و
اکنون بورس تهران شاهد اصالح قیمتها
است و این موضوع توانسته تا حدودی اثر
خروج ترامپ از برجام را پوش��ش دهد .از
طرف��ی ب��ازار در برخی از گروهها ش��اهد
حمایت حقوقیها است و این موضوع باعث
شده روند قیمتها صعودی باشد.
روز گذشته شاخص کل هموزن نیز در
این مدت با رشد  ۲۴۸واحدی مواجه شد
و تا رقم  ۱۷هزار و  ۲۲باال رفت .شاخص
آزاد شناور نیز با رشد  ۸۴۵واحد روبهرو
ش��د و به رقم  ۱۰۱هزار و  ۱۰۶رس��ید.
ش��اخص بازار اول و بازار دوم هر یک به
ترتیب  ۴۵۲و  ۷۶۵واحد رشد کردند.
ف��والد مبارکه اصفه��ان ،ایران خودرو،
س��ایپا و خدمات انفورماتیک هر یک به
ترتی��ب  ۳۵ ،۴۳ ،۷۶و  ۳۱واح��د تأثیر
مثبت در رشد شاخصهای بازار داشتند،
اما در طرف مقابل نفت و گاز پتروشیمی
تأمی��ن  ،بان��ک کارآفری��ن ،صنای��ع
پتروش��یمی خلیجفارس و ایران ترانسفو
هر ی��ک به ترتی��ب  ۳ ،۷ ،۱۸و  ۳واحد
تأثیر کاهنده روی دماسنج بازار داشتند.
در گروه فلزات اساس��ی ش��اهد رش��د
اکثری��ت نماده��ا بودی��م .در ای��ن گروه
آلومینی��وم ای��ران ،ن��ورد آلومینی��وم،
ذوبآهن اصفهان و صنایع فوالد آلیاژی

ی��زد از جمله نمادهایی بودند که بیش از
چهار واحد رشد در قیمت پایانی داشتند.
سهام شرکتهای خودرویی نیز غیر از
در دو نماد یکدست رشد کرد و بسیاری
از نماده��ای ای��ن گ��روه با رش��د حدود
 ۵درصد مواجه ش��دند .ب��ه عنوان نمونه
ایران خ��ودرو در قیم��ت آخرین معامله
خ��ود ۴.۹۸ ،درصد و در قیم��ت پایانی
 ۴.۶۱درص��د رش��د کرد و ش��اهد صف
خری��د با حج��م بیش از ی��ک میلیون و
 ۱۱۵هزار سهم بود.
در گروه محصوالت شیمیایی نیز روند
قیمته��ا عمدت��ا افزایشی ب��ود و تعداد
انگشتش��ماری از نمادها نیز توانس��تند
بیش از  3درصد رش��د قیم��ت را تجربه
کنن��د .اما در گروه بانکها و موسس��ات
اعتب��اری غی��ر از بانک گردش��گری که
بدون محدودیت در نوسان قیمت باز بود
و توانس��ت بیش از  ۸درصد رشد قیمت
داش��ته باش��د ،مابقی کمتر از نیم درصد
افت یا رشد قیمت را تجربه کردند.
البت��ه در نماد بانک کارآفرین ش��اهد
ح��دود  ۵درص��د کاه��ش قیم��ت در
آخری��ن معامل��ه بودی��م و این نم��اد با
صف ف��روش همراه بود .خری��داران این
س��هم ۱۰۰درصد حقیق��ی و  ۹۱درصد
فروشندگان حقوقی بودند.
در گ��روه فرآوردهه��ای نفت��ی ،کک و
سوخت هستهای نیز روند قیمت سهمها
افزایشی بود ،البته ش��یب افزایش قیمت
در ای��ن گروه نس��بت به گروه��ی مانند
خودرو بسیار کمتر بود.
ارزش معام�لات بورس ته��ران به رقم
 ۱۶۷میلی��ارد توم��ان رس��ید و حج��م
معامالت رقم  ۷۹۵میلیون سهم و اوراق
مالی را تجربه کرد.
آیفک��س نی��ز  ۸.۶واحد رش��د کرد و
رق��م  ۱۰۹۰واحدی را تجربه کرد .ارزش
معام�لات فراب��ورس ایران ت��ا رقم ۲۳۵
میلیارد تومان باال رفت و حجم معامالت
به بیش از یک میلیارد سهم و اوراق مالی
رسید.

چرایی توقف  ۲۹نماد معامالتی در
بورس
اما تا پای��ان روز معامالتی یکشنبه در
ب��ورس ته��ران ۲۹ ،نم��اد معامالتی در
بازاره��ای اول و دوم متوقف بودند .علت
توقف این نمادها موضوعاتی چون مجمع
عمومی عادی ،بهطور فوقالعاده یا ساالنه
و افشای اطالعات با اهمیت بود.
ای��ن نماده��ای متوق��ف عبارتن��د از:
بهپرداخت ملت ،کنتورس��ازی ایران ،بیمه
آس��یا ،حمل و نقل توکا ،محورسازان ایران
خ��ودرو ،ای��ران دارو ،گروه مپنا ،س��یمان
ارومیه ،س��یمان ف��ارس ،س��یمان فارس
نو ،س��یمان قائن ،سیمان س��پید نی ریز،
داروس��ازی زهراوی ،دوده صنعتی پارس،
ش��رکت پاس��توریزه پگاه اصفهان ،صنایع
آذرآب ،فوالد خراسان ،لوله و ماشینسازی
ایران ،فرآوردههای نسوز آذر ،معادن منگنز
ایران ،پتروش��یمی مبین ،نساجی بجنورد،
ه��ای وب ،گروه مدیریت س��رمایهگذاری
امی��د ،بان��ک پاس��ارگاد ،س��رمایهگذاری
س��اختمان ایران ،لیزینگ خودروی قدیر،
سرمایهگذاری ملت و گروه صنعتی ملی.
در بی��ن ای��ن نماده��ا ،نماد ش��رکت
کنتورس��ازی ایران از تاریخ  ۱۳شهریور
 ۱۳۹۵متوقف اس��ت .بانک پاس��ارگاد از
تاری��خ  ۲آذرم��اه  ۱۳۹۵متوقف اس��ت.
س��رمایهگذاری مل��ت از  ۲۱اس��فند ماه
 ،۱۳۹۶صنایع آذرآب از  ۳تیرماه ۱۳۹۶
متوقف هس��تند .مابقی نمادهای متوقف
عمدت��ا مربوط به توقف در س��ال ۱۳۹۷
هس��تند .گفتنی اس��ت از سال گذشته
سازمان بورس دستورالعمل جدید توقف
و بازگشایی نمادها را اجرایی کرده است.
این س��ازمان اعالم کرده بود که از زمان
اجرایی شدن این دستورالعمل نمادهای
معامالتی در ب��ورس و فرابورس حداکثر
 ۹۰دقیقه متوقف خواهند ماند.
سیدمهدی پارچینی ،مدیریت عملیات
بازار بورس تهران در مورد دس��تورالعمل
توقف و بازرگشای��ی معامالت گفت :این
خبر که س��ازمان بگوید نمادهای متوقف

حداکثر تا  ۹۰دقیقه بازگشایی ش��ود را
من تأیید نمیکنم ،چراکه من خودم این
خبر را نشنی��دهام و مقررات هم اینطور
نمیگوید .وی توضیح داد :ما س��ه مدل
توق��ف داری��م؛ اولین ن��وع توقف مجامع
اس��ت ،در صورتی که ش��رکت به مجمع
برود ت��ا زمانیکه تصمیم��ات مجمع به
تأیید س��ازمان نرس��د باز نمیشود .یک
ن��وع توقف مربوط به انتش��ار اطالعات با
اهمیت توسط ش��رکت است که اگر نوع
الف باش��د نماد با دامنه باز میشود و اگر
نوع ب باش��د با دامنه بسته باز میشود.
در ن��وع الف اطالع��ات هر زمان��ی داده
شود بازگشایی نماد فردای آن روز انجام
میشود اما در نوع ب اگر اطالعات تا قبل
از س��اعت  ۱۱صبح داده شود  ۶۰دقیقه
بعد بازگشایی میشود در غیر این صورت
ساعت  ۱۰صبح فردا باز میشود.
پارچینی ادامه داد :اگر ناش��ر اطالعات
را نده��د ب��رای اینک��ه مل��زم ش��ود آن
اطالع��ات را افش��ا کن��د نم��اد تعلی��ق
میشود .برای بازگشایی نمادهای تعلیق
شده محدودیت زمانی وجود ندارد ،اما در
موارد دیگری که گفتم سازمان یا بورس
میتواند حداکثر تا پنج روز کاری متوقف
نگ��ه دارد .اگر نیاز ب��ود بیش از پنج روز
کاری متوقف باش��د عنوان تعلیق به آن
میزن��د و تعلیق اینها س��ه ت��ا  ۱۰روز و
حداکثر  ۳۰روز میتواند باشد.
وی افزود :اگر  ۳۰روز گذش��ت یا نماد
تحت احتیاط باز میشود و به بازار اعالم
میش��ود که این شرکت شفاف نیست یا
اص ً
ال باز نمیشود و برای اخراج از بورس
میرود .بستگی به شدت ابهام دارد.
پارچین��ی درب��اره عل��ت توق��ف نماد
س��رمایهگذاری امید گفت :دیروز ناش��ر
اطالعات��ی از ن��وع ال��ف داده اس��ت ،اما
اطالع��ات نوع الف نبوده یعنی ناش��ر در
انتخ��اب اطالعات اش��تباه کرده اس��ت
و س��ازمان به آن ایراد گرفت��ه و آن هم
اطالعات را اصالح کرده است و این نماد
بازگشایی خواهد شد.

مدیرعامل سبدگردان بازار سرمایه تشریح کرد

مهمترین دالیل اقبال بازار به دو صنعت خودرو و انبوهسازی

مصطفی صفاری قیمت سهام دو گروه
خ��ودرو و انبوهس��ازی را در کف تاریخی
دانس��ت و گفت یکی از مهمترین دالیل
جذابیت این دو صنعت برای بازار سرمایه
رس��یدن قیمت سهام آنها به کف قیمتی
است.
مدیرعامل ش��رکت سبدگردان سرمایه
ایرانی��ان در گفتوگ��و ب��ا س��نا حرکت
س��هام گروه خودرو پس از خروج آمریکا
از برج��ام را مورد توجه دانس��ت و گفت:
هرچن��د صنعت خودرو یکی از مهمترین
گروههای��ی ب��ود ک��ه در دوران برج��ام
بیشتری��ن رش��د را تجربه ک��رد و بخش
قاب��ل توجهی از ب��ازار را در اختیار خود
گرفته بود اما بیتفاوتی این گروه به خبر
خروج آمریکا از برجام اتفاق مثبت و قابل
توجهی بود.
صف��اری ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه بخش
عم��ده تفاهمنامههای صنع��ت خودرو با
شرکتهای اروپایی است ،افزود :با توجه
به اینک��ه اروپایی بر پایبن��دی به برجام
تأکید دارند ،نگران��ی در این گروه وجود
ندارد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه کاهش
قیمت ش��دید س��هام صنعت خودرو در
ماهه��ای اخیر را ه��م مورد توج��ه قرار
داد و گف��ت :ارزش س��هام ای��ن گروه به
کف قیمتی خود رس��یده و ارزش سهام
ش��رکتهای بزرگ این گ��روه در بازار با
ارزش واقع��ی س��هم تف��اوت معناداری
دارد به همین دلیل ش��اهد رش��د قیمت

و افزایش تقاضا در این صنعت هستیم.
وی خبره��ای پیرام��ون این گ��روه را
در تحرک این صنعت بیتأثیر ندانس��ت
و گف��ت :خبرهای��ی مث��ل افزایش نرخ
محص��والت ش��رکتهای خودروی��ی و
دریاف��ت دالر  4200تومان��ی توس��ط
گروههای خودرویی و قطعهسازان نیز در
بودجه این شرکتها تأثیرگذار است.
صفاری تولی��د و فروش خودروییها را
در بودجه سال گذشته قابل توجه دانست
و گف��ت :مهمترین مشکل صنعت خودرو
هزینههای مالی باالی این گروه است.
ب��ه گفت��ه وی ،اگر نرخ به��ره کاهش
مییاف��ت خودروییه��ا میتوانس��تند
هزینههای مالی خود را به خوبی پوشش
دهند اما با افزایش نرخ بهره این گروه باز
ه��م درگیر این هزینهها ش��دند ،چرا که
خودروییها بابت دریافت پول برای پیش
خرید خودرو باید س��ودی مطابق با سود
نظ��ام بانکی ب��ه ثبتنامکنندگان خودرو
پرداخت کنند که با کاهش س��ود بانکی
ای��ن هزینه برای صنع��ت خودرو کاهش
مییابد.
مدیرعامل ش��رکت سبدگردان سرمایه
ایرانیان در پاس��خ به سؤالی در خصوص
دالی��ل اقبال ب��ازار به گروه انبوهس��ازی
گفت :این گروه نیز در روزهای اخیر پس
از سالها افت قیمت شاهد افزایش تقاضا
هستند.
وی خبرهای��ی مثل احتم��ال افزایش
رق��م تس��هیالت مس��کن و همچنی��ن

دریاف��ت مالیات از خانهه��ای خالی را بر
بازار مس��کن تأثیرگذار دانس��ت و گفت:
س��هام ش��رکتهای گ��روه س��اختمانی
چندین س��ال اس��ت در رکود عمیقی به
س��ر میبرند ،چرا که به ب��ازاری متصل
هس��تند که سالهاست درگیر رکود است.
هرچند قیمت مسکن افزایش یافته است
اما حجم معامالت هنوز قابل توجه نیست
به همین دلیل سهام این گروه در حداقل
قیمتها قرار دارد.
این سبدگردان بازار س��رمایه با اشاره
به بروز نشانههای رونق در بازار مس��کن
گفت :طبیعی است هرچقدر بازار مسکن

بهبود یابد در این گروه امکان شناس��ایی
سود بیشتر میشود.
وی پیشبینی کرد که این گروه حتی
زودتر از خودرو ش��اهد رشد قیمت سهام
خواهند بود.
صف��اری ب��ا اش��اره ب��ه عملک��رد دو
صنع��ت خودرو و س��اختمان تأکید کرد:
ای��ن صنایع از لحاظ بنیادی در ش��رایط
خوب��ی ق��رار دارن��د و خبره��ا حاکی از
بهبود ش��رایط بازار است .به عنوان مثال
در گ��روه انبوهس��ازی به آرامی ش��اهد
انتشار آگهیهای فروش س��اختمانهای
شرکتهای این گروه هستیم.

بیاعتنایی بورس به تصمیم ترامپ

 3دلیل بیتوجهی بورس به خروج
آمریکا از برجام

یک کارشناس بازار سرمایه گفت «پیشخور» شدن
تالطمها ،چشمانداز مثبت بازار به دلیل رشد نرخ دالر
و تورم انتظاری در سال  97و پیشبینی تغییر نکردن
مقاص��د صادراتی کااله��ا از دالیل عم��ده بیتوجهی
فعاالن بازار سرمایه به خروج آمریکا از برجام است.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا ،برخ�لاف دغدغههای��ی که در
بورس نس��بت به تأثیر منفی تصمی��م دونالد ترامپ،
رئیسجمه��وری آمریکا برای خ��روج از برجام وجود
داش��ت و حتی برخی نگران س��قوط ش��اخص بورس
بودن��د ،اما در عمل هیچ اتف��اق منفی رخ نداد و حتی
شاخص بورس روندی مثبت یافت.
ترامپ در ش��امگاه سهشنبه ( 18اردیبهشت) اعالم
کرد که دیگر نس��بت به توافق برج��ام پایبند نخواهد
ماند و قص��د دارد برخی تحریمها را دوباره علیه ایران
اعمال کند ،پس از انتشار این خبر ،برخی گمانهزنیها
از تأثی��ر مخرب این تصمیم بر بازار س��رمایه حکایت
داشت ،اما آغاز معامالت تاالر بورس در روز چهارشنبه
(19اردیبهشت) نشان داد که بورس نسبت به تصمیم
ترامپ ،واکنشی خنثی نشان داده است.
بر این اساس ،شاخص بورس در نخستین روز خروج
آمریکا از برجام چهارشنبه (19اردیبهشت) با رشد 85
پلهای ،در جایگاه  93هزار و  691واحدی قرار گرفت.
ش��اخص بورس در دومین روز معامالتی نیز پس از
خروج ترامپ از برجام ش��نبه ( 22اردیبهشت) با رشد
 199واحدی به رقم  93هزار و  891واحدی رسید.
بورس در س��ومین روز معامالت��ی نیز پس از خروج
ترامپ از برجام یکشنبه ( 23اردیبهشت) نیز با رش��د
 274پل��های به کانال  94هزار واحدی صعود کرد و در
جایگاه  94هزار و  165واحدی تثبیت شد.
بررسی تأثیر خروج آمریکا از برجام بر بورس
حمیدرضا مهرآور ،کارش��ناس بازار س��رمایه ،درباره
وضعیت بورس و تأثیر خ��روج آمریکا از برجام بر بازار
سرمایه ،اظهار داشت :با وجود این که آمریکا سه شنبه
شب ( 18اردیبهشت) ،به صورت یکجانبه از برجام کنار
کشی��د ،اما بورس به این موضوع واکنش خاصی نشان
نداد.
وی با بیان اینکه برای این رفتار بازار س��رمایه س��ه
دلیل میتوان متصور بود ،گفت :دلیل نخست این که
بورس در هفتههای نخس��ت سال  ،97حدود  2درصد
ریزش داش��ت .این اف��ت نشان میده��د تالطمهای
برجامی توسط سرمایهگذاران ،پیشتر پیشبینی شده
و به اصالح «پیشخور» شده بود.
این کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه دلیل دوم
نیز به کاه��ش اهمیت برجام در ب��ورس بازمیگردد،
افزود :بورس ب��ه توافق ژنو در آذرماه س��ال  ،92عدم
تواف��ق روی متن مشترک هس��تهای در آذر ماه  93و
توافق لوزان در فروردین ماه  94واکنش نوسانی شدید
نش��ان داده اما توافق نهایی برج��ام که  23تیرماه 94
بود ،همانند معامالت روز چهارش��نبه تأثیر زیادی بر
بازار س��رمایه نداشت که نشان میدهد اهمیت برجام
روی بورس کمرنگ ش��ده اس��ت .مهرآور اضافه کرد:
نکته بعدی اینکه از نظر تحلیل بنیادی ،وضعیت عمده
شرکتهای پذیرفته ش��ده در بازار سرمایه با توجه به
رش��د نرخ دالر و تورم انتظاری در س��ال  97و رش��د
قیمت نفت و کاالهای اساسی ،مثبت ارزیابی میشود.
وی ادام��ه داد :همچنی��ن در گروهها و صنایعی که
صادراتمح��ور هس��تند ،مقصد صادرات��ی کاالها ،در
دوران تحریم و برجام تفاوتی نداشته و مشکل صادراتی
خاصی حداقل برای این شرکتها نخواهد بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه خاطرنشان کرد :از نظر
تحلیل تکنیکال (فنی) نیز ارزش کل شرکتهای بورس
اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران اکنون
در حدود  65میلیارد دالر اس��ت که با توجه به رشد نرخ
دالر و افت ش��اخص عم ً
ال ای��ن رقم از نظر تکنیکالی در
ک��ف (حداقل قیمت��ی) ق��رار دارد .مه��رآور گفت :در
دورههای��ی این رقم  100الی  120میلیارد دالر بوده که
نشان میدهد فرصت رشد بورس فراهم است .وی اظهار
داش��ت :به نظر میرسد در صورتی که ﻗﺎﻧﻮن «رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ
ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ» و «ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر» و حمایت
از تولید داخلی به درستی اجرا شود ،ارتباط با کشورهای
اروپایی هم به نحو مناس��ب در قال��ب برجام یا هر قالب
دیگری ادامهدار باشد ،این بازار در دوره زمانی میانمدت
و بلندمدت ،روند صعودی سال گذشته خود را ادامه دهد.
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اخبار
رکورد تولید شکر در عمر  122ساله صنعت قند

یک میلیون و  244هزار تن شکر
در انبارها موجود است

دبی��ر انجمن صنفی کارخانههای قند و ش��کر ایران
گفت :میزان چغندر تحویلی امس��ال نس��بت به مدت
مشابه س��ال قبل 35درصد افزایش داشت که این رقم
در ط��ول عمر صنعت قند بیس��ابقه ب��ود .به گزارش
باش��گاه خبرنگاران جوان ،به نقل از پایگاه اطالعرسانی
وزارت جهاد کشاورزی ،بهمن دانایی با اعالم این مطلب
پیشبینی کرد که تولید شکر امسال از 2میلیون تن عبور
کند .وی میزان شکر موجود در انبار کارخانههای قند
تا مقطع  ۳۱فروردین امسال را یک میلیون و ۲۴۴هزار
تن عنوان کرد و افزود :از این میزان بالغ بر  ۲۳۰هزار و
 ۱۱۶تن به شرکت بازرگانی دولتی تعلق دارد و مابقی به
میزان حدود  ۸۴۸هزار و ۱۳۸تن مربوط به کارخانههای
قند و نزدیک به  ۱۴۸هزار تن متعلق به بخشخصوصی
اس��ت .دانایی ،میزان چغندر خریداریشده با احتساب
چغندر پاییزه را تا  ۳۱فروردین امسال بالغ بر ۸میلیون
و  ۷۹ه��زار و  ۸۳۷تن اعالم کرد و گفت :از این میزان،
ح��دود  ۷۷۶ه��زار و  ۴۷تن مربوط ب��ه چغندر پاییزه
و مابق��ی به می��زان  ۷میلیون و ۳۰۳ه��زار و  ۷۹۱تن
مربوط به بهرهبرداری امس��ال است .وی با بیان اینکه
رق��م تولید فوق در عمر  ۱۲۲س��اله صنعت قند کشور
بیس��ابقه اس��ت ،گفت :میزان چغندر تحویلی امسال
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل نزدیک به ۳۵درصد
افزایش داش��ته است .دبیر انجمن صنفی کارخانههای
قند و ش��کر ایران ،شکر تولیدی از کل چغندر یادشده
را ی��ک میلی��ون و  ۱۴۳هزار و  ۲۲۶ت��ن عنوان کرد و
اف��زود :از این میزان بالغ بر  ۹۳هزار و  ۱۳۳تن مربوط
به چغندر پایی��زه و ما بقی به میزان یک میلیون و ۵۰
هزار و  ۹۳تن مربوط به چغندر بهرهبرداری جاری است.
وی افزود :میزان نیشکر تحویلی تا  ۳۱فروردین  ۹۷بالغ
ب��ر  ۷میلیون و  ۷۵۱هزار و  ۴۹۷تن و ش��کر تولیدی
حاصل از آن  ۸۵۰هزار و  ۶۶۱تن است .دانایی با اشاره
ب��ه آغاز بهرهبرداری از چغندر پایی��زه از اردیبهشتماه
پیشبینی کرد :دستکم ۱۲۰هزار تن شکر تولید و به
جم��ع موجودی فوق افزوده ش��ود .به گفته وی میزان
شکر تولیدشده در دوره بهرهبرداری سال  ۹۶نسبت به
سال  ۹۲بیش از ۷۸درصد رشد داشته است.

اجرای طرح راستیآزمایی صنایع
تا پایان تیرماه

مع��اون وزیر صنعت ،معدن و تجارت از اجرای طرح
راس��تیآزمایی صنایع برای برنامهریزی و داشتن سند
توسعه صنعت در کشور تا پایان تیر امسال خبر داد .به
گزارش ایسنا ،صادق نجفی  -مدیرعامل سازمان صنایع
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران  -در حاشیه بازدید
از چند واحد صنعتی کاش��ان ،اظهار کرد :یک میلیارد
و  ۵۰۰میلیون دالر برای ش��هرهای زیر  ۱۰هزار نفر و
نواحی روستایی در سال جاری پرداخت میشود که این
تس��هیالت با کارمزد چهار و شش درصد با سرمایه در
گردش ۱۰درصد قابل پرداخت خواهد بود .وی افزود:
 ۱۳هزار میلیارد ریال نیز در تبصره  ۶قانون بودجه سال
جاری برای ص��ادرات واحدهای تولیدی صادراتمحور
در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت .مع��اون وزی��ر صنعت،
مع��دن و تجارت تصریح کرد۹۲ :درص��د از واحدهای
تولی��دی کشور را صنایع کوچک تشکیل میدهند که
واگذاری زمین و امکانات برای کارآفرینان و بهخصوص
ش��رکتهای دانشبنیان بخشی از تس��هیالت است و
5درصد از آنان تسهیالتی  ۶۰ماهه با مشوقهای خاص
دریافت کنند .وی با اش��اره به واگ��ذاری اختیارها به
مدیران استانی گفت :پس از این تفویض اختیار بیش
از ۴۰درصد مشکالت ش��هرکها و ناحیههای صنعتی
برطرف ش��ده و طرح راس��تیآزمایی صنایع نیز برای
برنامهریزی و داش��تن سند توسعه صنعت در کشور تا
پای��ان تیرماه  ۱۳۹۷انجام خواهد ش��د .نجفی افزود:
طرح راس��تیآزمایی در راس��تای ش��مارش واحدهای
صنعتی فعال و واحدهایی که با مشکل مواجه هستند،
اجرا میش��ود تا ب��رای برطرفکردن مشکالتش��ان
برنامهریزی مدونی صورت گیرد.
صنایع کمتر از ۴درصد آب مصرف میکنند
وی با اش��اره به میزان مص��رف آب در صنایع گفت:
واحده��ای صنعتی ۳.۷درص��د از مجموع آب مصرفی
کش��ور را مص��رف میکنن��د ،درحالیک��ه از مجموع
۱۱۰میلی��ارد مترمکعب مص��رف آب در کشور حدود
 ۱۰۰میلیارد مترمکعب در کشاورزی مصرف میشود.
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرکهای
صنعتی ایران اظهار ک��رد ۹۰۰۰ :واحد صنعتی دارای
پروانه در ش��هرکهای صنعتی استان اصفهان مستقر
هستند که  ۶۰۰۰واحد آن فعال است که با برخورداری
از ۷۶درصد واحدهای صنعتی فعال ،از میانگین کشور
باالتر اس��ت و با ه��دف صادراتمحور ش��دن صنایع،
۱۰درصد از واحدهای صنعتی کوچک استان اصفهان
برنامهریزی خواهد ش��د .نجفی تأکید کرد ۱۱ :واحد
صنعتی آببر در اس��تان اصفهان وجود دارد ،که بیش
از  ۳۰میلی��ون مترمکعب آب مصرف میکنند و برای
برطرفک��ردن ای��ن مش��کل برنامهه��ای کوتاهمدت،
میانمدت و درازمدتی طراحی ش��ده است .وی گفت:
برنامهریزی ب��رای بهرهگیری از تصفیهخانه ش��هرها،
انتق��ال آب از دریا و تغییر فناوری برای کاهش میزان
آب مصرفی در صنایع از جمله اقدامهایی است که برای
برطرفکردن مشکل کمب��ود آب صنایع انجام خواهد
شد.
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حمایت از کاالی ایرانی نسخه شفابخش تحول در اقتصاد است

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
لرس��تان گفت :حمایت از ک��االی ایرانی
نسخه شفابخش تحول در اقتصاد است.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا صفیخانی
در س��ومین همایش اعط��ای گواهینامه
رعایت حق��وق مصرفکنندگان اس��تان
اظه��ار کرد :ب��ا توجه به ش��عار س��ال،
بخشخصوص��ی بای��د خ��ود را در بازار
تثبی��ت ک��رده و تواناییهای��ش را نشان
دهد.
وی با بیان اینکه باید از نگاهها ،نظرات
و تفکرات بخشخصوصی استفاده کنیم،
افزود :حمایت از ک��االی ایرانی تنها یک
شعار نیست بلکه نسخه شفابخشی است

که میتواند در اقتصاد تحول جدی ایجاد
کن��د .صفیخانی با بی��ان اینکه حمایت
از مصرفکننده باید دوطرفه باشد ،گفت:
در همین راستا سیاستگذاران باید بستر
الزم را فراهم کنند و تولیدکننده نیز کاال
را به ش��کلی تولید کند که قابلیت رقابت
داش��ته باش��د و مصرفکنن��ده را برای
استفاده از آن توجیه کند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
لرس��تان ادام��ه داد :در همی��ن راس��تا
بازس��ازی و نوس��ازی واحدهای صنعتی
را به عن��وان یک��ی از اولویتهای کاری
خود مدنظر قرار دادهایم تا از تواناییهای
موج��ود بخشخصوصی بیشتر اس��تفاده

کنی��م .وی ب��ا تأکی��د بر اینک��ه بح 
ث
توسعهای واحدهایی که قدرت رقابت در
بازار دارن��د را مدنظر قرار دادهایم ،گفت:
بای��د الزاماتی فراهم کنیم تا بهرهوری در
واحدهای صنعتی را باال ببریم.
صفیخان��ی با تأکید ب��ر اینکه آموزش
نیروه��ای این واحدها بای��د بهطور ویژه
در نظر گرفته ش��ود ،اف��زود :یکی دیگر
از اولویته��ای ک��اری ما کیفیس��ازی
محصوالت اس��ت که در این راس��تا باید
نظام��ی را تدوین کنی��م و در این رابطه
واحدهای  R & Dبه شرکتها میتوانند
کمک شایانی داش��ته باشند و کیفیت را
به معنای واقعی خود برسانند.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
لرستان خاطرنشان کرد :امسال در حوزه
پژوه��ش بحث فرهنگس��ازی مصرف را
باید مورد توجه قرار دهیم و بررسی شود
که چه مقدار پرت هزینه داریم.
وی با انتقاد از ورود کاالهای بیکیفیت
چینی در س��بد خانوار گفت :این اجناس
تنها موجب هدررفت س��رمایه و تحمیل
هزینهه��ای اضافی ب��ه مصرفکنندگان
شده است.
صفیخانی بیان ک��رد :باید از فرهنگ
مصرفگرایی خارج و س��رمایهگذاری را
تروی��ج دهی��م چراکه عم��ده مصارف ما
غیرضروری هستند.

دالر دولتی برای خوراک دام و طیور دادهایم؛ تجار بهانه نیاورند
مدیرکل دفتر تنظیم ب��ازار وزارت جهاد کشاورزی
گف��ت :میزان دقیق پرداخت دالر دولتی برای واردات
خ��وراک دام و طی��ور و ش��رکتهای واردکننده کاال
مشخص اس��ت ،بنابراین هیچ بهان��های برای افزایش
قیمت یا کمبود قابل پذیرش نیست و واردات نهادهها
به اندازه کافی انجام شده است.
به گزارش ایسنا ،طی ماههای اخیر و در پی نوسانات
ب��ازار ارز ،برخی محصوالت اساس��ی مانند نهادههای
اساس��ی مورد نیاز تولید برای گوش��ت مرغ و گوشت
قرمز ب��ا افزایش قیمت مواجه ش��دهاند که مرغداران
و دام��داران دلیل آن را افزایش قیمت این محصوالت
اساس��ی (خوراک دام و طی��ور) عنوان میکنند .البته
مس��ئوالن از تخصیص دالر  ۴۲۰۰تومانی و پرداخت
مابهالتفاوت  ۴۰۰تومان��ی (با توجه به دالر مبادلهای
سابق  ۳۷۰۰تومانی) برای واردات محصوالت اساسی
از جمله خوراک دام و طیور خبر میدهند.
علیاکبر مهرفرد ،معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزیر
جهاد کشاورزی از واردات حدود 2میلیون تنی کاالهای
اساسی مورد نیاز برای تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز
ب��ا دالر  ۳۸۰۰تومانی در هفتههای گذش��ته به ایس��نا
خبر داده و گفته ب��ود که به زودی بازار این محصوالت
پروتئینی آرام میش��ود ،اما دس��تگاههای نظارتی باید
دقت بیشتری روی بازار داش��ته باشند و با گرانفروشان
و متخلفان در این زمینه برخورد کنند.
به گفته وی ،طبق مصوبه دولت و سیاس��تگذاری
جدید در زمینه بازار ارز مقرر شده دالر ۴۲۰۰تومانی
ب��ه تولیدکنندگان و واردکنندگ��ان و هم ه نیازمندان

ب��ه ارز داده ش��ود و ب��رای واردات کاالهای اساس��ی
مانند نهادههای اساس��ی مورد نیاز برای تولید گوشت
مرغ و گوش��ت قرمز مابهالتف��اوت  ۴۰۰تومانی نیز به
واردکنندگان اختصاص داده شود تا ارز مورد نیاز آنها
به نرخ  ۳۸۰۰تومان برسد.
با وجود تسهیالت در نظر گرفته شده برای واردات
این محصوالت ،هنوز اتفاق خاصی نیفتاد و مرغداران
و دام��داران ب��ر این مس��ئله تأکید دارن��د که قیمت
نهادههای اساسی مورد نیاز تولیدشان همچنان با نرخ
ارز غیردولتی به دستش��ان میرسد و اتفاقی در بازار
خوراک دام و طیور نیفتاده است .البته تولیدکنندگان
این محص��والت پروتئین��ی معتقدند ش��اید تاجران
درست میگویند و هنوز به آنها دالر  ۴۲۰۰تومانی و
مابهالتفاوت  ۴۰۰تومانی داده نشده است.
مسعود بصیری -مدیرکل دفتر برنامهریزی ،تأمین،
توزی��ع ،تنظیم بازار و ذخایر راهب��ردی وزارت جهاد
کش��اورزی -در این باره به ایس��نا ،گف��ت که بارها از
س��وی دس��تگاههای متول��ی و نظارتی مانن��د بانک
مرکزی اعالم ش��ده که ارز مورد نیاز یعنی همان دالر
 ۴۲۰۰تومان��ی و مابهالتفاوت  ۴۰۰تومانی به واردات
محصوالت اساس��ی پیشبینیش��ده از جمله خوراک
دام و طیور داده شده و تاجران آن را دریافت کردهاند.
یکی از عوامل گرانی مرغ و گوشت سودجویی
برخی تجار است
وی اف��زود :ط��ی روزه��ای گذش��ته جلس��های با
حضور مس��ئوالن دس��تگاههای نظارتی برگزار ش��د
و آنالی��ز قیمت این کاالهای اساس��ی (خوراک دام و

طیور) و مصادیق آن را نیز اعالم کردهایم که مس��لما
دس��تگاههای نظارتی نیز براس��اس قانون با متخلفان
برخ��ورد خواهند کرد و مردم نی��ز باید در این زمینه
مشارک��ت و کم��ک کنن��د ،چراک��ه یک��ی از عوامل
گرانی گوشت مرغ و گوش��ت قرمز سودجویی برخی
واردکنندگان و تاجران نهادههای تولید است.
مدیرک��ل دفت��ر برنامهریزی ،تأمی��ن ،توزیع ،تنظیم
ب��ازار و ذخای��ر راهبردی وزارت جهاد کش��اورزی ادامه
داد :آم��ار دقیق پرداخ��ت ارز از نظر میزان تخصیص و
مح��ل تخصیص (ش��رکت واردکننده ک��اال) مشخص
است .بر این اس��اس نیز آمار همه دریافتکنندگان ارز
دولت��ی و مابهالتفاوت در نظر گرفته ش��ده برای واردات
خوراک دام و طیور به دستگاه نظارتی ارسال شده است،
بنابرای��ن هیچ بهانهای برای افزایش قیمت آن یا کمبود
قابل پذیرش نیست ،چراکه انواع دانههای روغنی ،ذرت،
کنجاله س��ویا و . . .به اندازه کافی در کشور وجود دارد و
تعداد واردکنندگان نیز افزایش پیدا کرده است.
بصیری تأکید کرد :هی��چ مشکلی از نظر موجودی
خ��وراک دام و طیور در کشور وجود ندارد ،چرا که به
اندازه کافی این محصوالت به کشور وارد ش��ده و در
استانهای مختلف وجود دارد .شاید افزایش دستمزد
کارگ��ران یا دیگ��ر پارامترهای تولید گوش��ت مرغ و
گوش��ت قرمز قدری نس��بت به سال گذش��ته تغییر
کرده باش��د ،اما افزایش قیم��ت محصوالت پروتئینی
معم��وال به باال بودن قیمت نهادههای تولید و خوراک
دام طیور برمیگردد که برخ��ی واردکنندگان از این
شرایط سوءاستفاده میکنند.

صنایع نساجی برای دریافت دالر  ۴۲۰۰تومانی به مشکل خوردند
ی��ک تولیدکننده پارچه با بیان اینکه حدود ۹۰درصد
مواد اولیه ما از محل واردات تأمین میش��ود ،گفت :قرار
بر این بود ت��ا ارز  ۴۲۰۰در اختیار متقاضیان قرار گیرد
ام��ا ام��روز تولیدکننده برای دریافت ای��ن ارز بالتکلیف
است.
افشین ساالردینی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم ،با
اشاره به اینکه امروز تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه
خود مشکل داش��ته و کس��ی هم پاسخگو نیست ،اظهار
داش��ت :واردات م��واد اولیه رکن اصلی کار ما به ش��مار
میآید ،به نحوی که اگر این مواد در اختیار تولیدکننده
قرار نگیرد امکان تولید کاال و حتی تأمین نقدینگی خود
را ندارد.

وی با بیان اینکه ح��دود 90درصد از مواد اولیه مورد
نیاز ما از محل واردات تأمین میشود ،افزود :قرار بر این
ب��ود ت��ا ارز  4200در اختیار متقاضیان ق��رار گیرد ،اما
امروز تولیدکننده برای دریافت این ارز بالتکلیف اس��ت.
سیس��تم بانکی اعالم میکند هنوز دس��تورالعملی برای
تخصی��ص ارز برای صنایع مختلف به ما ابالغ نشده و به
همین دلیل ما در بازار س��رگردان هستیم .باید از بانک
مرکزی پرسید سهم صنایع مختلف از ارز  4200تومانی
چقدر اس��ت و ای��ن ارز با چه مکانیزم��ی در اختیار آنها
قرار میگیرد.
ای��ن تولیدکنن��ده اضافه ک��رد :قرار اس��ت این هفته
جلس��های را با حضور فعاالن حوزه نساجی و پوشاک در

س��ندیکای پوش��اک برگزار کنیم تا در نهایت بتوانیم به
ی��ک جمعبندی نهایی برای رفع مشکالتمان در تأمین
مواد اولیه دست پیدا کنیم.
س��االردینی با تأکید بر اینکه متأسفانه واردات پارچه
در کش��ور همچن��ان افزای��ش پیدا کرده اس��ت ،گفت:
واردکنندگ��ان خألهای تولیدکنن��ده داخلی را به خوبی
شناس��ایی کرده و همان پارچهها را وارد کشور میکنند.
به عنوان نمونه ،ترکیه س��ردمدار واردات پارچه به کشور
ش��ده و در حوزه پارچههای کت و ش��لواری ،رومبلی و
پارچههای لباس ش��ب حضور پررنگ��ی در بازار دارد .در
این ش��رایط تولیدکننده داخلی هر روز س��هم خود را از
بازار از دست میدهد.

اخبار
واردات  43هزار تن تیالپیا از چین به ایران

سهم 70درصدی تعاون
در اشتغال دریایی

عض��و هیأت مدیره ماهی��ان گرمابی کشور ،گفت:
هماکنون  43هزار تن ماهی تیالپیا از چین به ایران
وارد شده است و ایران تا به امروز نتوانسته یک کیلو
ماهی پرورشی کپور به این کشور صادر کند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان ،روز گذش��ته
اعض��ای اتحادیهه��ای مختل��ف تعاونیه��ا دیداری
ب��ا معاون اقتص��ادی وزارت امور خارجه داش��تند و
مش��کالت و مس��ائل مربوط به حوزه خ��ود را با این
معاونت اقتصادی در میان گذاشتند.
در این دیدار احمد هاشمی ،مدیرعامل اتحادیههای
حملونق��ل دریایی با بیان اینک��ه در حوزه فعالیت
حملونق��ل دریایی حدود 70درصد اش��تغال ایجاد
کردهایم ،گفت :بخش دریایی در حوزه تعاون بس��یار
بااهمیت است و ما توانس��تیم موفقیتهای بسیاری
در این بخش به دست آوریم.
وی افزود :بیش از 90درصد از جابهجایی مسافران
دریای��ی از طریق اتحادیهه��ای حملونقل دریایی و
بخش عم��دهای از جابهجاییهای ب��ار نیز از طریق
شناورهای این بخش صورت میگیرد.
هاشمی در ادامه افزود :از معاونت اقتصادی وزارت
امور خارجه درخواس��ت داریم در بخش حملونقل
دریایی فرصت��ی را برای حضور تعاونیها فراهم کند
و تس��هیالتی را در اختیار این بخش برای نوس��ازی
شناورهای خود قرار دهد.
مدیرعامل اتحادیهه��ای حملونقل دریایی یادآور
ش��د :متأس��فانه بهرغم س��هم ب��زرگ تعاونیها در
جابهجاییه��ای دریای��ی تس��هیالت چندانی به این
بخش اختصاص داده نمیش��ود و ای��ن مورد بعد از
تحریمها نیز بیشتر به چشم میخورد.
وی در ادامه به بحث گردش��گری دریایی اش��اره
ک��رد و گفت :یک��ی از مهمترین مزیتهای ما بعد از
صادرات ایجاد خدمات گردش��گری دریایی است که
از طریق این بخش میتوانیم درآمدهای ارزی کشور
را ارتقا دهیم.
هاش��می با بیان اینک��ه  5ه��زار و  800کیلومتر
س��احل در کش��ور داریم ،گف��ت :متأس��فانه با این
میزان ساحل در کشور بخش عمدهای از این اراضی
بالاس��تفاده مانده اس��ت ،درحالیکه میتوان از این
موقعیت در تجارت بینالمللی استفاده کرد.
مدیرعامل اتحادیهه��ای حملونقل دریایی افزود:
ب��ا س��رمایهگذاری در بخ��ش دریایی کش��ور توجه
بیشتر مردم به این بخش افزایش مییابد و با حضور
گردش��گران دریای��ی میتوانیم س��احلهای جنوب
کشور را بیش از گذشته فعال کنیم.
در ادام��ه مرتض��ی رخیص��ی ،رئیس ات��اق تعاون
خوزس��تان با بیان اینکه بهرغ��م حمایتهای نظامی
و دفاعی که از کشور عراق انجام میش��ود ولی هنوز
نتوانستهایم در بحث اقتصادی و افزایش صادرات به
این کشور موفق باش��یم ،گفت :ایران بعد از گذشت
سالهای طوالنی هنوز نتوانسته است امتیازات الزم
را از بازار کشور عراق کسب کند.
وی در ادام��ه افزود :کشور عراق توانس��ته با س��ایر
کشورهای دیگر ارتباطات اقتصادی الزم را داشته باشد،
ولی با کشور ایران به دلیل درخواس��ت ضمانت ارتباط
اقتصادی حضور خود را بسیار کمرنگ کرده است.
رخیصی اف��زود :دولت عراق نظام بانکی درس��تی
ندارد و بس��یاری از کاالها ب��دون گرفتن پول صادر
شده است.
رئیس اتاق تعاون خوزستان تصریح کرد :متأسفانه
ایران کمترین بهرهوری را از دولت عراق داشته است.
وی اظهار کرد2 :میلی��ارد یورو خط اعتباری بین
ایران و عراق است که هنوز نهایی نشده است.
آمریکا رقیب سرسخت صادرات پسته به کشور
چین
در ادامه صادقی ،مدیرعامل اتحادیه سراسری پسته
گف��ت :میزان ص��ادرات ما به کشوره��ای مختلف در
سال  4 ،61هزار تن بود که در سال  82میزان صادرات
ب��ه  182هزار تن رس��ید ک��ه امروزه به دلی��ل ایجاد
مش��کالت مختلف صادراتی این می��زان کاهش یافته
اس��ت .وی در ادامه افزود :متأس��فانه با ورود کشور
آمریکا به بازارهای جهانی ،صادرات ایران با مشکالت
مختلفی روبهرو شده و اکثر بازارهای جهانی خود را
از دست داده است.
مدیرعام��ل اتحادیه سراس��ری پس��ته اظهار کرد:
اتحادیه صادرکنندگان پسته بعد از آنکه از بازارهای
کشوره��ای اروپای��ی خ��ارج ش��د در کش��ور چین
س��رمایهگذاری کرد ،اما متأس��فانه کش��ور چین در
بحث صادرات سختگیریهای بسیاری دارد.
واردات  43هزار تن ماهی تیالپیا از چین به ایران
در ادام��ه آقایی عضو هیأت مدیره ماهیان گرمابی
کشور با بی��ان اینکه  18هزار تن ص��ادرات ماهیان
گرمابی به کشور عراق داشتهایم ،گفت :با نفوذ کشور
عربس��تان برای صادرات ماهی میزان صادرات ایران
به این کشور به  10هزار تن کاهش یافته است.
وی افزود :در بخش آبزیان متأسفانه کشور چین با
صادرات ماهی تیالپیا ضربه بزرگ اقتصادی به کشور
زد و بهطور کامل اقتصاد آبزیان ایران را از بین برد.
آقایی تأکی��د کرد :هماکنون  43ه��زار تن ماهی
تیالپیا از چین به ایران وارد ش��ده است و ایران تا به
امروز نتوانسته یک کیلو ماهی پرورشی کپور به این
کشور صادر کند.

خــــودرو

تلفن مستقیم86073290 :

نگاه
آیا طرح ساماندهی بازار خودرو
عملی میشود؟

در صورتی که طرح س��اماندهی بازار خودرو به صورت
کارشناسی و دقیق در کمیسیون صنایع و معادن مجلس
مورد بررس��ی قرار گیرد پیشبینی میش��ود یک فوریت
بعدی آن هم در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با پرشین خودرو ،با بیان این مطلب
و با اش��اره به اهداف طرح مذکور ،اظهار داش��ت :از جمله
اهداف طرح س��اماندهی بازار خودرو ایجاد ش��فافیت در
صنعت خ��ودرو و مقابله ب��ا مافیا در بازار خودرو اس��ت.
رض��ا انصاری با توجه به تصویب یک فوریت این طرح در
مجلس ،افزود :با وجود اینکه یک فوریت طرح ساماندهی
ب��ازار خودرو در صحن علنی مجلس به تصویب رس��یده
اما تاکنون عملیاتی نشده اس��ت ،از این رو ش��اهد اوضاع
نگرانکنندهای در بازار خودرو هس��تیم .وی با اش��اره به
اینکه با طرح کلی س��اماندهی بازار خودرو موافق هستم،
تصریح ک��رد :معتقدم باید جهتگی��ری اصلی این طرح
به س��متی حرکت کند که موجب افزای��ش توان رقابتی
بنگاههای خودروسازی شود.
این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس اظهار
داشت :البته مخالف هر گونه حمایتهای بدون حساب
و کتاب از بازار خودرو هس��تم ،چراکه تجربه کشورهای
فع��ال در صنعت خودرو نش��ان میدهد تعرفهگذاری و
سیاس��تهای تجاری کشور باید هوش��مندانه باشد تا
به افزایش توان رقابتی بازار خودرو کشور کمک ش��ود.
انصاری در ادامه گفت :البته جزییات این طرح بهخصوص
بررسی نرخ تعرفهها به کمیسیون صنایع ارائه شده است و
قطعاً جلسات تخصصی در این زمینه تشکیل خواهد شد
و تالش میکنیم طرح پختهای را به مجلس ارائه کنیم.
وی همچنین در خصوص ورود مجلس به موضوع قیمت
خودروه��ای داخلی گفت :افزایش قیمت خودرو آن هم
بدون ضابطه و براس��اس س��لیقه خودروسازان موجب
ش��ده تا کمیس��یون صنایع مجلس به این موضوع هم
ورود پی��دا کند و این هفته جلس��های را با حضور وزیر
صنعت و مع��دن و مدیران دو ش��رکت خودروس��ازی
برگزار و به بررس��ی دالیل افزایش قیمتها بپردازد .به
گفته وی ،دولت باید برنامهریزی منس��جم و دقیقی را
برای کنترل بازار خودرو داشته باشد ،چراکه وضع ایجاد
ش��ده در موضوع قیمتها اص ً
ال ب��رای مصرفکنندگان
قاب��ل قب��ول نیس��ت .وی همچنی��ن به موان��ع عملی
ش��دن بس��یاری از طرحهای دولت و مجلس پرداخت
و خاطرنش��ان ک��رد :البته بخش��ی از طرحهایی که در
دول��ت و مجلس به تصویب میرس��د متأس��فانه عم ً
ال
اجرایی نمیش��ود و این مسئله به کمبود منابع مالی و
همچنین نوع سیاستگذاری در کشور بازمیگردد .این
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت:
یک��ی از مشکالتی ک��ه در جری��ان تصمیمگیریها در
کشور احس��اس میش��ود خالء نهادهایی تحت عنوان
مغزافزار است .زمانیکه این چنین خالئی در نهاد ههای
سیاستگذار وجود دارد عم ً
ال طرحهایی که به تصویب
میرس��د چه در قال��ب مصوبات دولت و چ��ه در قالب
قوانین و مصوبات مجلس از پختگی الزم برخوردار نیست
و طبعا کار کارشناس��ی عمیقی نی��ز صورت نمیگیرد.
ب��ه گفته انص��اری ،به دلی��ل وجود چنی��ن ضعفی در
نهاده��ای تصمیمگیر ،بخش قابل توجه��ی از قوانین و
مصوبات مجلس و دولت عملیاتی نمیش��ود یا در اجرا
ب��ا چالشهای اساس��ی مواجه میش��وند .وی در پایان
خاطرنشان کرد :به نظر میرس��د به غیر از بحث منابع،
یکی از مشکالت کشور نبود نهادهای سیاستساز است
ت��ا با تصمیمات دقیقتر ،پختهت��ر و جامعتر بتوان این
سیاستها را بهتر اجرایی کرد.
امسال خودرو ۱۹.۵درصد گران شد

در واکنش به افزایش قیمت خودرو
در روزهای اخیر

رئیس انجمن قطعهس��ازان از افزایش  ۱۹.۵درصدی
قیمت خودرو در سال جاری خبر داد و افزود در شرایطی
که قیمت همه اقالم مواد اولیه افزایش یافته ،انتظار ثبات
قیمت خودرو عادالنه نیس��ت .ب��ه گزارش خبرگزاری
صداوس��یما  ،محمدرض��ا نجفیمنش درب��اره افزایش
قیمت خ��ودرو در روزه��ای اخیر ،اظهارداش��ت :برای
قیمتگذاری هر کاالیی س��ه مولفه م��واد اولیه ،هزینه
دس��تمزد و هزینه س��ربار مورد محاسبه قرار میگیرد.
وی اف��زود :امس��ال نیز هزینه دس��تمزد در ش��ورای
عالی کار افزایش داش��ت و مواد اولی��ه از جمله فوالد،
آلومینی��وم ،م��س ،ارز و ...با رش��د قیم��ت مواجه بود
که براس��اس پیشبینی م��ا مواد اولیه در س��ال  ۹۷با
افزایش ۴۰درصدی نس��بت به س��ال گذش��ته مواجه
ش��د .رئیس انجمن قطعهس��ازان ادام��ه داد :از طرفی
هزینههای س��ربار نیز متناس��ب با نرخ ت��ورم افزایش
 ۱۰درصدی داشته که مجموع این موارد موجب افزایش
 ۳۰درص��دی قیمت قطع��ات و  ۱۹.۵درصدی قیمت
خودرو میش��ود .نجفیمنش با بیان اینکه نمیتوان در
ش��رایطی که همه مواد اولیه ب��ا افزایش قیمت مواجه
بوده ،انتظ��ار افزایش قیمت خودرو را نداش��ت ،گفت:
یک��ی از مهمترین مشکالت فعلی صنع��ت خودرو در
ایران ،قیمتگذاری از س��وی ش��ورای رقابت است زیرا
این رویه در هیچ کشوری در دنیا به این ش��یوه نیست.
وی ادام��ه داد :در همه کشوره��ا قیمتگذاری خودرو
توس��ط بازار انجام میشود که در چنین شرایطی برای
مصرفکننده نهایی قیمت��ی کمتر از قیمتهای فعلی
خواهد بود.
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توان تأمینکنندگان رنو برای داخلیسازی صد درصدی
مع��اون ارش��د کیفی��ت رنو
در ای��ران گف��ت عقبماندگی
قطعهس��ازان در حال حاضر به
دلیل س��رمایهگذاری یا ماشین
آالت مورد نیاز نیست ،بلکه الزم
است آنها نسبت به سازماندهی
و مدیری��ت و همچنی��ن اعمال
روزان��ه روشه��ای کیف��ی در
خطوط تولید خود اقدام کنند.
به گ��زارش «عصر خ��ودرو»،
دومینیک لعل در نشست خبری
با خبرنگ��اران از صرف بیش از
 600نف��ر روز در س��ایتهای
قطعهس��ازان ب��ا ه��دف رعایت
درست فرآیند کیفیت در خطوط
تولید در س��ال گذشته خبر داد
و گف��ت :هماکن��ون تیمه��ای
بررس��ی کیفی��ت در خط��وط
تولی��د ای��ران خ��ودرو و پارس
خودرو مس��تقر هستند تا موارد
کیف��ی تولید را بررس��ی کنند.
معاون ارشد کیفیت رنو در ایران
با بیان اینکه انتقال دانش فنی
و اص��ول ایجاد ای��ن کیفیت در
خطوط تولید هماکنون در حال
انجام است ،تصریح کرد :بیش از
 50نیروی کار مس��تقر در واحد
کیفیت رنو اقدام به انتقال دانش
فن��ی و داخلیس��ازی میکنند.
لعل با اش��اره به حضور مداوم و
روزانه در س��ایتهای تولیدی با
هدف کنترل کیفیت گفت :این
کنترله��ا محدود به س��ایتها
نمیش��ود بهط��وری ک��ه در
س��ایتهای تولید بی��ش از 60
گ��روه تأمین کننده قطعهس��از
نیز حضور مییابی��م تا از تولید
باکیفیت قطعه مطمئن ش��ویم.
وی ادام��ه داد :در ی��ک س��ال
گذشته در سایت تولید تغییرات
چشمگی��ری اعم��ال کردی��م
هرچند ک��ه هماکنون به عنوان
نمون��ه و الگوی برتر نیس��تیم،
اما ای��ن امکان وج��ود دارد که
محص��والت این خطوط تولید با
کارخانههای اتحاد رنو ،نیس��ان
و میتس��وبیشی مقایس��ه ش��ود
و ای��ن توان وج��ود دارد که هر
قطعهس��ازی را در مجموع��ه

ای��ن اتح��اد وارد و نس��بت
ب��ه مقایس��ه آن اق��دام کنی��م.
مع��اون ارش��د کیفی��ت رنو در
ای��ران در ادام��ه ب��ا اش��اره به
ارتقای قطعهس��ازان همکار رنو
نی��ز گفت :هماکنون قطعهس��از
رتب��ه ( Dغیر قاب��ل قبول) در
رنو وجود ندارد و همه در تالش
ب��رای ارتق��ا هس��تند ،بهطوری
که ب��ا قطعهس��ازان این چالش
را داری��م ک��ه کدام قطعهس��از
زودتر به رتبه  Aخواهد رس��ید.
لع��ل ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه با
ت��وان فعلی قطعهس��ازان امکان
دسترس��ی به رتبه  Aبرای همه
قطعهس��ازان همکار و همچنین

داخلیس��ازی همه قطعات رنو
در ای��ران وج��ود دارد ،اظه��ار
ک��رد :در حال حاض��ر در ایران
تأمی��نکننده رتب��ه  Aنداریم
اما تا پایان امسال شانس زیادی
برای داشتن آن خواهیم داشت.
وی معتقد اس��ت :عقبماندگی
قطعهس��ازان در ح��ال حاضر به
دلیل س��رمایهگذاری یا ماشین
آالت مورد نیاز نیست ،بلکه الزم
است آنها نسبت به سازماندهی
و مدیری��ت و همچنی��ن اعمال
روزان��ه روشه��ای کیف��ی در
خطوط تولی��د خود اقدام کنند.
ای��ن مدی��ر ارش��د رن��و تولید
قطعات پالس��تیکی ،داش��بورد،

س��پر و قطعات مرب��وط به بدنه
را از باکیفیتتری��ن قطعات��ی
اع�لام ک��رد ک��ه قطعهس��ازان
داخل��ی نس��بت ب��ه تولی��د آن
اق��دام میکنن��د و تصریح کرد:
در همین ح��ال تأمینکنندگان
ق��وی در زمینه تولید س��یم در
ایران فعال هس��تند ک��ه با این
توانمن��دی امیدوار ب��ه افزایش
میزان داخلیس��ازی هس��تیم.
لعل همچنین از داخلیس��ازی
میزان قابل توجه��ی از قطعات
ق��وای محرک��ه در ای��ران خبر
داد و تصری��ح ک��رد :ب��ر ای��ن
اس��اس مگاموت��ور در زمین��ه
تولی��د موت��ور و همچنی��ن

چرخشگ��ر در زمین��ه تولی��د
گیربکس با هدف افزایش میزان
داخلیس��ازی فع��ال هس��تند.
وی در ادام��ه به یکس��ان بودن
فرآیند تولی��د خودرو و کیفیت
در ایران و سایر کشورها اشاره و
تصریح کرد :هماکنون  65تأمین
کننده فعال مشغول همکاری با
رنو هستند ،بهطوری که میزان
داخلیس��ازی رنو به  60درصد
و س��اندرو به  40درصد رسیده
و در تالش برای داخلیس��ازی
 80درص��دی هس��تیم.
مع��اون ارش��د کیفی��ت رنو در
ایران ت��وان قطعهس��ازان ایران
ب��ه ج��ز در تولی��د خودروهای
برقی و خودران را باال دانس��ت
و افزود :این توان وجود دارد که
صددرصد خودروه��ا به صورت
کامل در ایران تولید ش��وند اما
اگر تاکنون به این هدف دس��ت
نیافتهای��م ب��ه دالی��ل غیرفنی
همچون س��رمایهگذاری ،تأمین
قطع��ات نیازمن��د تکنولوژی و
م��واردی از این دس��ت اس��ت.
لع��ل ادام��ه داد :قطعهس��ازان
بینالملل��ی رنو به عنوان مرجع
در تماس با قطعهس��ازان ایرانی
هس��تند تا ب��ا س��رمایهگذاری
مشت��رک ،انتق��ال فن��اوری
انج��ام ش��ود ای��ن در حال��ی
اس��ت ک��ه کیفیت مح��دود به
تولی��د خ��ودرو نمیش��ود ب��ر
ای��ن اس��اس اس��تانداردهایی
برای اعمال کیفیت در ش��بکه
خدم��ات پس از ف��روش داریم.
وی در پاس��خ به پرس��ش عصر
خودرو مبن��ی ب��ر دالی��ل قرار
نگرفتن اس��تپ وی در فهرست
ش��رکت بازرس��ی کیفی��ت نیز
اظه��ار کرد :ش��ریک ایرانی رنو
(پ��ارس خ��ودرو) آمادگی الزم
برای قرار گرفتن این خودرو در
فهرست شرکت بازرسی کیفیت
و استاندارد را دارد اما به اعتقاد
این ش��رکت ،این خ��ودرو تیپ
مشابه��ی همانند س��اندرو دارد
بر این اس��اس از فهرس��ت این
شرکت حذف شده است.

نقض برجام چه بالیی بر سر وارداتیها میآورد؟!
ش��اید خ��ودرو تنها کاالیی باش��د که
تقریباً در فواص��ل کوتاهمدت ،مقررات و
دستورالعملهای وارداتی آن دستخوش
تغییر میش��ود ،بهطوریک��ه در دورهای
طب��ق دس��تورالعملهای ابالغی ،خودرو
ب��دون قید الزام به نمایندگی رس��می یا
محدودیت در واردات با ش��رایط سهل و
آس��ان وارد کشور میش��د یا در دورهای
با تدوی��ن مقرراتی دیگر ،دهه��ا مانع بر
س��ر رونق بازار این نوع خودروها ش��کل
میگرفت.
به گزارش کارپرس ،در این بین دولت
یازده��م را میت��وان رک��ورددار تدوین
مقررات و دس��تورالعملهایی دانست که
واردات خودرو به کشور را با تغییر روبهرو
میکرد.
بهعن��وان نمونه در چهار س��ال دولت
گذش��ته یکبار مقررات پس��ابرجامی با
ح��ذف گریمارکتها تدوین میش��د و
بار دیگر دس��تورالعملی مبنیبر فعالیت
مش��روط ای��ن دس��ته از واردکنندگان.
در ابالغیههای��ی نی��ز که دس��تورالعمل
پس��اتحریمی واردات خوان��ده میش��د،
واردکنندگان مقید به واردات از ش��رکت
مادر بودند .در انتهای آن دولت همچنین
تیر خ�لاص به واردات خودرو زده ش��د
و ب��ا توق��ف ثبتس��فارش ک� ً
لا واردات
به کش��ور متوق��ف ماند .اما ت��ب تغییر
و تح��والت در مق��ررات و دس��تورالعمل
واردات خ��ودرو ب��ه دول��ت دوازدهم نیز
س��رایت کرد ،بهطوریکه با تداوم توقف
ثبتسفارش در نهایت مقررات جدیدتری
به واردکنندگان ابالغ ش��د با این تفاوت
که در دستورالعمل جدید تعرفه افزایش
یافته ب��ود و ورود خودروه��ای  ۴۰هزار
دالری به ب��اال نیز با ممنوعی��ت روبهرو
ش��د .حال بهنظر میرس��د تغیی��رات باز
هم ت��داوم پیدا کند؛ چراکه بس��یاری از

کارشناسان تأکید دارند با توجه به خروج
آمریک��ا از برج��ام و پیشبینی بازگشت
تحریمه��ا ب��ار دیگر مقررات ب��ا تکیه بر
ش��رایط تحریم��ی تدوین ش��ود .به این
ترتیب در ش��رایطی ک��ه در دولت دهم
مقررات خودرو بر حسب اعمال تحریمها
تهی��ه و در دولت یازدهم با لغو تحریمها
بازنگری شد ،این بار و در دولت دوازدهم
باید انتظار مقرراتی ب��ا رویکرد بازگشت
تحریمها داشت.
آنچ��ه در این بی��ن اهمی��ت مییابد،
فعالی��ت دوب��اره گریمارکته��ا ی��ا
ش��رکتهای غی��ر نمایندگی اس��ت .در
دورانی که تحریمهای بینالمللی تشدید
ش��د گریمارکته��ا موفق ب��ه تصاحب
 ۸۰درص��د بازار خودروی کشور ش��دند.
هر چند تخلفات زی��ادی در بازار خودرو
با توجه به گس��تردگی فعالیت این دسته
از واردکنندگ��ان رخ داد ،اما در ش��رایط
تحریم��ی امکان واردات از ش��رکتهای
مادر عم ً
ال وجود نداش��ت .بر این اس��اس
ب��ا تواف��ق هس��تهای و لغ��و تحریمه��ا
ش��رکتهای رس��می توانس��تند س��هم
بیشت��ری از بازار به دس��ت آورند .به این
ترتی��ب با پیشبین��ی بازگشت تحریمها
به نظر میرس��د که اگ��ر دولت به همان
نیمبن��د واردات خودرو عالقهای داش��ته
باش��د باید از خیر الزام واردات از شرکت
مادر بگ��ذرد ،چراکه این قید بهطور کلی
واردات را مختل خواهد کرد.
سمتوسوی سیاستگذاریها
اما با خروج آمریکا از برجام ،سؤالهای
فراوانی درباره ب��ازار خودروهای وارداتی
مط��رح میش��ود .اصلیترین س��ؤال در
این ارتباط به سیاس��تگذاریهای کالن
توس��وی
در ای��ن بخش و همچنین سم 
بازار خودروه��ای واردات��ی بازمیگردد.
کارشناس��ان معتقدن��د ب��ا توج��ه ب��ه

حساس��یتهایی که هماکن��ون بر خروج
ارز از کش��ور وج��ود دارد ممکن اس��ت
دول��ت تمایل چندانی ب��ه واردات بیشتر
خودرو نداش��ته باش��د ،ب��ه همین دلیل
موانع وارداتی را بیشتر کند.
اظهارات برخ��ی کارشناس��ان در این
زمینه در ش��رایطی اس��ت که در دولت
ده��م ب��ا توج��ه ب��ه تشدی��د تحریمها،
واردات به اوج خود نیزرسید ،بهطوریکه
خودروه��ای لوکس بیشتری��ن واردات را
به خ��ود اختصاص دادند .بر این اس��اس
همانط��ور ک��ه گفته ش��د ش��رکتهای
گریمارکت یا غیرنمایندگی نقش مهمی
در تأمی��ن خ��ودرو در ب��ازار وارداتیها
داشتند .به این ترتیب اگر دولت همچنان
حساس��یتهای ارزی خود را حفظ کند
مقررات واردات که دیماه س��ال گذشته
از س��وی هیأت دولت ابالغ ش��د به قوت
خود باقی خواهد ماند با این تفاوت که با
تأکید دولتمردان صنعتی تعرفه نیز ثابت
خواهد ماند.
تأثیر برجام بر بازار خودروهای وارداتی
شرایط فعاالن بازار خودروهای وارداتی
در سال گذشته ش��رایط مساعدی نبود،
بس��تن س��ایت ثبتس��فارش خودرو به
مدت شش ماه ،ابالغ دستورالعمل جدید
در ارتباط ب��ا واردات خودرو و در نهایت
حذف گریمارکتها از ب��ازار را میتوان
تأثیرگذارترین اتفاقات در س��ال گذشته
دانس��ت .درحالیکه دو ماه از شروع سال
جاری س��پری میشود ،نوس��انات شدید
ن��رخ ارز و خروج آمریک��ا از برجام نیز بر
پیچیدگیهای این بازار افزوده اس��ت .در
این زمینه فربد زاوه ،کارشناس خودرو در
پاسخ به این س��ؤال که آیا احتمال دارد
تغییراتی در دستورالعمل وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت درب��اره واردات خودرو
ص��ورت بگیرد ،عنوان کرد که با توجه به

اینک��ه برنامه دولت پی��ش از این کنترل
واردات و نظارت بیشتر بر این بخش بوده
اس��ت و از طرف دیگر با توجه به خروج
آمریکا از برجام به نظر میرس��د تغییری
در راس��تای عرض��ه بیشت��ر خودروهای
وارداتی به بازار صورت نگیرد.
وی ادامه میدهد ای��ن احتمال وجود
دارد ک��ه حلق��ه واردات هم��ان طور که
دولت پیگیری میکرد ،محدودتر ش��ود.
زاوه همچنی��ن عنوان میکند که واردات
خ��ودرو نیاز ب��ه ارز دارد و از آنجایی که
دول��ت در این ش��رایط نیازمند مدیریت
بازار ارز است تا چنانچه شرایط تحریمها
پیچیدهتر ش��د ،بتواند ارز مورد نیاز برای
تأمی��ن کاالهای اساس��ی را تأمین کند،
قطع��اً واردات خودرو ج��زو اولویتهای
وارداتی نخواهد بود.
اما این احتمال دور از ذهن نیس��ت که
اروپاییان نتوانند برج��ام را نجات دهند،
از همین رو ش��رایط بازار در دوران بدون
برجام باز ه��م روند افزایشی خود را طی
خواهد کرد .نشانههای این مس��ئله را در
حال حاضر نیز میتوانیم در بازار مشاهده
کنیم .در حال حاضر ش��اهد هستیم که
خودروهای واردات��ی در این مدت کوتاه
ک��ه از آغ��از س��ال میگذرد ب��ا افزایش
قیم��ت روبهرو ش��دهاند؛ افزایش قیمتی
که بخشی ناشی از افزایش تعرفههاست،
بخشی محصول نوس��انات ن��رخ ارز و در
نهایت هج��وم بیشتر مشتری��ان به بازار
ب��ا این نیت که امروز خری��د کنند تا در
آین��ده بتوانند با قیمت باالتر کاالی خود
را به فروش برس��انند .زاوه در این ارتباط
میگوید :در حال حاضر بازار خودروهای
وارداتی به دلیل اینکه یک انتظار تورمی
از س��وی خریداران در آن ش��کل گرفته،
ش��اهد افزایش قیمت آن ه��م بهصورت
غیرمنطقی است.
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موفقیت طرح نوسازی ناوگان
فرسوده کشور در گرو چیست؟

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور در
خصوص طرح از رده خارج کردن خودروهای فرس��وده
در برابر واردات قطعات خودر و تصریح کرد که بر اساس
این طرح واردکنندگان قطع��ات خودرو ملزم خواهند
ش��د ت��ا در ازای واردات قطعات ،درص��د مشخصی از
ارزش قطعات را برای خروج خودروی فرسوده به دولت
پرداخت کنند ،طرح مذکور طرح بسیار خوبی است و
چنانچه تصویب شود از آن حمایت خواهیم کرد.
مصطف��ی جودی در گفتوگو با خب��ر خودرو اظهار
داشت :طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در
برابر واردات قطعات خودر و هر چند به تنهایی نمیتواند
جایگزین مصوبههای باطل ش��ده باشد اما یک راهحل
کارشناس��انه و منطقی و قابل دسترس برای نوسازی
بخشی از ناوگان خودروهای فرس��وده است .وی تأکید
کرد :ای��ن طرح پس از تصویب بای��د از طرف مجلس
الزماالج��را ش��ود ،همچنی��ن مجلس باید ب��ر اجرای
طرح نظارت داش��ته باشد تا این طرح نیز به سرنوشت
طرحهای قبلی دچار نشود.
وی در ادام��ه افزود :مجموعهای از طرحهای مختلف
مانند طرح جایگزینی ،طرح خروج ناوگان فرسوده بدون
دریافت مبلغ با حمایت دولت و از محل صرفهجوییها
و طرح الزام خودروس��ازان در کن��ار یکدیگر میتواند
موجب موفقیت طرح نوس��ازی ناوگان فرسوده کشور
ش��ود .رئیس انجمن صنفی مراکز اس��قاط و بازیافت
کشور تصریح کرد :بر اس��اس فراخ��وان دولت بیش از
 200مرکز اسقاط با سرمایهگذاری بخشخصوصی در
کشور احداث شده است و در این مراکز ظرفیت اسقاط
ساالنه بیش از دو میلیون دس��تگاه خودروی فرسوده
ایجاد ش��ده اس��ت و قطعاً دولت قبل از فراخوان برای
فعالیت اقتصادی این س��رمایهگذاران باید برنامهریزی
انجام داده باشد و تعهداتی داشته باشد.
وی ب��ا اب��راز نگرانی از فعالیت مراکز اس��قاط گفت:
برخالف سایر نقاط دنیا در کشور ما خودروی فرسوده
یک کاالی سرمایهای است و دولت برای گواهی اسقاط
مبلغ  2میلیون و  500هزار تومان تعیین کرده است و
مراکز اسقاط عالوه بر خرید خودروی فرسوده باید این
مبلغ را به صاحب خودرو نیز پرداخت کنند .جودی در
ادامه افزود :در سال گذش��ته گواهی حاصل از اسقاط
الزاما در واردات خودرو و شمارهگذاری خودرو استفاده
میش��د ولی اکنون نیاز به بیش از 400هزار گواهی به
عبارتی بهطور میانگین  150هزار دستگاه خودرو نیست
و مابقی ظرفیت مراکز اسقاط خالی است ،از سوی دیگر
چون جایگ��اه مصرفی برای گواهی اس��قاط خودروی
فرسوده وجود ندارد امکان نوسازی و خروج خودرو نیز
وج��ود ندارد لذا دولت باید محل مصرف جدیدی برای
گواهیهای اسقاط تعریف کند.
وی تصریح کرد :در سال گذشته قرار بود به ازای تولید
هر خودرو با مص��رف بنزین باالی  8و  8.5لیتر در هر
 100کیلومتر یک گواهی اس��قاط توسط خودروسازان
ارائه ش��ود که حدود  140هزار ظرفیت ایجاد میکرد،
اما متأس��فانه یک ماه بعد این مصوبه به بهانه اینکه در
ازای  700هزار تومان خرید گواهی اس��قاط خودروها
باید گران ش��وند ،باطل ش��د .وی خاطر نشان کرد :در
قانون هوای پاک برای نوس��ازی خودروهای فرس��وده
ردیف اعتباری در نظر گرفته شده است و حاال که قانون
هوای پاک پس از س��الها بررس��ی در مجلس مصوب
ش��ده است؛ شش ماه اس��ت که جهت اجرا ابالغ شده
است اما اجرایی نمیشود .رئیس انجمن صنفی مراکز
اس��قاط و بازیافت کشور همچنین با اشاره به دشواری
شرایط مراکز اسقاط یادآور شد :متأسفانه اگر به همین
منوال پیش برود چیزی جز نابودی سرمایههای موجود
در مراکز اسقاط پیشبینی نمیتوان کرد.

پیشفروش رسمی سیتروئن C3
اعالم شد

شرکت مشترک سایپا و سیتروئن فرانسه همزمان
با تست درایو رسمی سیتروئن  C3طرح فروش این
محص��ول تولید داخل تازهوارد به بازار ایران را اعالم
کرد .به گ��زارش کارپرس ،تازهتری��ن میوه برجامی
ایران و فرانس��ه یعنی کراس اور کوچک س��یتروئن
 C3با اعالم رس��می طرح پیشفروش ،خود را برای
ورود به ب��ازار تشنه خودروی ای��ران آماده میکند.
سایپا س��یتروئن طی اطالعیه به شرح زیر بهصورت
رسمی طرح فروش این محصول را اعالم کرده است:
شرکت سایپا سیتروئن همزمان با آغاز دومین سال
فعالیت مفتخر است تا پیشفروش خودروی سیتروئن
ن محص��ول تولیدی خود در ایران را اعالم
 ،C3اولی 
داردC3 .بهعن��وان یکی از پرفروشترین خودروهای
سیتروئن با رکورد فروش  ۳۰۰هزار دستگاه تا تاریخ
اکتب��ر  ،۲۰۱۶اینک در ترکیب رنگی بدنه س��فید /
س��قف قرمز و ب��ا پیشران��ه  THP165و گیربکس
اتوماتیک  EAT6در ایران تولید و عرضه میش��ود.
سیتروئن  C3اولین خودروی تولیدی شرکت سایپا
سیتروئن حاصل همکاری ،مشارکت و سرمایهگذاری
ش��رکتهای سیتروئن فرانسه و سایپا ایران میباشد
که در کارخانه تولیدی کاشان به تولید میرسد.
ب��رای اولین بار رونمایی از این مدل طی مراس��می
در آذر م��اه  ۱۳۹۶در نمایشگ��اه بینالمللی خودروی
تهران به انجام رس��ید و در ح��ال حاضر جهت بازدید
عموم عالقهمندان در مرکز تجاری ملل واقع در خیابان
فیاضی (فرشته) تهران به نمایش گذاشته شده است.
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معاون وزیر کار :تمایل به کارآفرینی در کشور
وضعیت مطلوبی دارد

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی وضعیت تمایل
به کارآفرینی را در کشور مطلوب ارزیابی کرد .به گزارش مهر به نقل از وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ،عیسی منصوری روز گذشته در نشست هماندیشی مراکز مشاوره،
اطالعرسانی و خدمات کارآفرینی که با حضور نمایندگان این مراکز از سراسر کشور
برگزار شد ،گفت :افراد تمایل دارند کارآفرینانه فعالیت خود را آغاز کنند ،اما بسیاری
از کارآفرینان مهارت کافی ندارند بنابراین بیش از هر موضوعی عالوه بر گفتوگو در
فضای کسب و کار باید مهارت کارآفرینان افزایش پیدا کند .وی اضافه کرد :این روزها
و با رونق مباحث دانشبنیان ،مباحث تجاریس��ازی نیز مطرح میشود این در حالی
است که اگر نگاه کارآفرینان آموزش مهارت باشد باید تفاوتی میان مشاوره کسبوکار
و افرادی که به اش��خاص دارای کس��ب و کار مشاوره میدهند ،قائل ش��ویم چراکه
ویژگیهای مشاوره کارآفرینی کامال متفاوت با مشاوره کسب و کار است.

دریچه

قدرتمندترین مدیران جهان
از طرف نشری ه فوربس معرفی شدند

لیست نشری ه فوربس شامل قدرتمندترین مدیران جهان ،شامل تعدادی
مدیر آمریکایی ،آس��یایی و تنها یک مدی��ر اروپایی و یک مدیر آفریقایی
است .نشریه فوربس هرساله لیستی از قدرتمندترین افراد جهان را منتشر
میکند .مالک انتخاب این افراد ،تأثیرگذاری فعالیتهای آنها بر مردم کل
جهان است .لیست سال  ۲۰۱۸شامل  ۷۵نفر است و این بدان معناست
که برای هر  ۱۰۰میلیون نفر جمعیت ،یک فرد قدرتمند در جهان وجود
دارد .در لیست منتشرشده ۳۵ ،نفر از افراد در فضای مدیریت کسبوکار
مشغول ب ه کار هستند .در این لیست اکثر مدیران از کشور آمریکا هستند
و پس از آنها ،آسیاییهای قرار دارند .تنها یک مدیر آفریقایی و یک مدیر
اروپایی در میان برترین مدیران جهان در این لیست حضور دارند.
در ادام��ه ای��ن مقاله ،لیس��تی از  ۱۰مدیر قدرتمند جه��ان را مطالعه
میکنید که مجموع داراییهای تحت مدیریتشان ،برابر با تولید ناخالص
ملی کشور ژاپن (س��ومین اقتصاد بزرگ جهان) و حدود  5تریلیون دالر
است.
 -۱جف بزوس
جف بزوس ،ثروتمندترین فرد جهان در باالی این لیس��ت قرار دارد .او
تنها فرد در جهان است که عدد داراییهایش به دالر ،به  ۱۲رقم میرسد.
ثروت او در زمان انتشار خبر حدود  ۱۳۳میلیارد دالر گزارش شده است.
ل گذشته
بزوس مدیر بزرگترین فروش��گاه اینترنتی جهان است و سا 
میالدی با خرید شرکت غذایی  Whole Foodsو همچنین راهاندازی
فروش��گاههای فیزیکی کتاب ،روند رو به رش��د ش��رکتش را حفظ کرد.
عالوه بر این موارد ،کسبوکار آمازون در حوزه خدمات ابری نیز در حال
گس��ترش اس��ت و در حال حاضر بیش از  ۷۸۰میلیارد دالر ارزش دارد.
ارزش س��هام آمازون در سال گذشته با رشدی بیش از  ۷۰درصد مواجه
شده است.
 -۲لری پیج
تنها مدیرعامل دیگری که در لیست  ۱۰فرد قدرتمند جهان قرار گرفته،
مدیرعامل هولدینگ آلفابت یعنی لری پیج است .لری پیج و شرکت تحت
مدیریتش ،بزرگترین موتور جستوجوی جهان را بههمراه تعداد زیادی
محصوالت نرمافزاری و س��ختافزاری دیگر به جهان عرضه کردهاند .پیج
که اهل میشیگان اس��ت ،عالوه بر آلفابت ،در شرکت کیتی هاک که در
زمینه ساخت تاکسیهای پرنده فعال است ،سرمایهگذاری کرده است .این
شرکت بهتازگی محصوالت خود را در نیوزیلند آزمایش کرد.
 -۳مارک زاکربرگ
بحران کمبریج آناالتیکا در س��ال جاری باعث شد زاکربرگ از فهرست
 ۱۰نفره قدرتمندترین افراد جهان خارج ش��ود .بحران ایجادش��ده ،ضربه
بزرگی به فیس��بوک و مدیر آن وارد کرد؛ اما بیانیه حرفهای زاکربرگ در
کنگره آمریکا ،امید را به دل سهامداران این شرکت بازگرداند و در همان
روز جلسه ،سهام این شرکت با رشد  ۴.۵درصدی مواجه شد.
زاکربرگ دومین نفر در لیست دانشجویان مشهور انصرافی هاروارد است.
ش��رکتی که او بنا کرده ،صاحب تعدادی از برترین س��رویسهای شبکه
اجتماعی و پیامرسان است که ارزشی بیش از نیم تریلیون دالر دارد.
 -۴وارن بافت
پیرمرد ثروتمند آمریکایی ،دومین فرد سالمند در لیست قدرتمندترین
افراد است .او بهتازگی از هیأت مدیره شرکت  Kraft Heinzاستعفا داده
اما هنوز با قدرت به مدیریت برکشایر هاثاوی ادامه میدهد .او این شرکت
را در سال  ۱۹۶۳خرید و پس از مدتی آن را به یک شرکت سرمایهگذاری

تبدی��ل ک��رد .وارن بافت با لقب پیشگوی اوماها ،م��اه مهاعالم کرد که
شرکتش  ۷۵میلیون سهام اپل را خریداری کرده است .با این خرید ،سهام
برکشایر در اپل به نزدیکی  5درصد رسید.
 -۵جیمی دیمون
قدرتمندتری��ن مدی��ر والاس��تریت ،جیم��ی دیم��ون مدیرعام��ل
بزرگترین بانک جه��ان یعنی جی .پ��ی .مورگان اس��ت .او در رتبه ۱۹
لیست کلی قرار دارد .سرمایه تحت مدیریت بانک او حدود  2تریلیون دالر
گزارش شده است .او بهتازگی اعالم کرده که حداقل تا پنج سال آینده در
سمت مدیریت باقی خواهد ماند.
 -۶جک ما
قدرتمندترین مدیر غیرآمریکایی لیست منتشرشده ،جک ما ،مدیرعامل
و رئیس هیأت مدیره علیبابا اس��ت .وبسایتی که او تأسیس کرده امروز
بهعنوان یکی از بزرگترین مراکز تجارت الکترونیکی شناخته میشود.
علیبابا نیز مانند آمازون به ارائه خدمات ابری میپردازد وموفقیت زیادی
در این زمینه داش��ته است .سرویس این شرکت  Alibaba Cloudنام
دارد و در کنار کسبوکار اصلی تجارت الکترونیک ،درآمد زیادی به شرکت
چینی سرازیر کرده است.
 -۷داگ مکمیکالن
مدیر بزرگترین ش��رکت اس��تخدامی جه��ان یعنی والم��ارت ،داگ
مکمیالن اس��ت که تعداد کارمندان تحت مدیریتش حدود  ۲.۳میلیون
نفر و تقریباً برابر با تعداد نفرات ارتش چین گزارش شده است .این مدیر
آرکانزاس��ی بهتازگی اعالم کرده که شرکتش بهمرور سیاستهای خود را
تغییر خواهد داد و گشایش فروش��گاههای ب��زرگ را با فعالیت بیشتر در
تجارت الکترونیک جایگزین خواهد کرد.
 -۸تیم کوک
اپل با مدیریت تیم کوک ،مسیر جدی خود را بهسمت تریلیون دالری
ش��دن طی میکند .ای��ن مدیرعامل اهل جورجیا ،با سیاس��تهای خود
شرکت اپل را ب ه سمت موفقیتهای بیشتر هدایت میکند.
البته او بهتازگی از فروش پایین آخرین محصولش��ان در بازار گوش��ی
هوش��مند یعنی آیفون  ۱۰ابراز نگرانی کرده اس��ت ،اما آمارها هنوز این
محص��ول را پرفروشترین گوش��ی جهان میدانن��د .بههرحال اپل بهجز
ی هوش��مند در بازارهای متعدد دیگری هم فعال است و بهعنوان
گوش�� 
مثال ،سرویس موزیک آنها بهتازگی به آمار  ۴۰میلیون کاربر رسیده است.
 -۹ایالن ماسک
یک��ی از مدی��ران انقالبی در دنیای فناوری ،ایالن ماس��ک اس��ت که
شرکتهای پیشروی تسال و اسپیسایکس را مدیریت میکند .او در سال
گذش��ته به موفقیتهای متعددی دس��ت یافت که مهمترین آنها پرتاب
موش��ک فالکون هوی توس��ط شرکت اس��پیس ایکس بود .این موشک،
قدرتمندترین موش��ک فضایی جهان در حال حاضر اس��ت .البته س��ال
گذشته با دشواریهایی برای ماسک همچون آمار فروش پایین تسال هم
همراه بود.
 -۱۰ما هواتنگ
ثروتمندترین فرد آس��یا در رتبه آخر این لیس��ت قرار دارد .ما هواتنگ
معروف به پونی ما ،مؤسس شرکت اینترنتی تنسنت است .سهام شرکت
تحت مدیریت او در سال گذشته حدود  ۶۰درصد رشد داشته که بخش
زیادی از آن را مدیون شبکه اجتماعی و بازیهای آنالین خود است.
منبعforbes/zoomit :

بزرگترین کارآفرینان از دانشگاهها چیزی دریافت نکردهاند
رئیس کمیسیون  ITاتاق بازرگانی لرستان گفت :بزرگترین کارآفرینان
از دانشگاهها چیزی دریافت نکردهاند.
به گزارش ایس��نا ،احس��ان مبینیپور در دوازدهمین رویداد دورهمی
کارآفرین��ی دی��دار ک��ه ب��ه هم��ت دفت��ر
س��ازمان تجاریس��ازی فناوری و اش��تغال
دانشآموختگ��ان جهاد دانشگاهی لرس��تان
برگزار ش��د ،اظهار ک��رد :در هیچ دانشگاهی
چیزی را که به دنبال آن هستید نمییابید و
خود باید پیگیر پاسخ سواالت از منابع مختلف
باش��ید که بهترین منابع را میتوان در بستر
اینترنت جستوجو کرد.
وی ب��ا بیان اینکه بزرگترین کارآفرینان از
دانشگاهها چیزی دریافت نکردهاند ،ادامه داد:
متأس��فانه جوامع مدرکگرا شدهاند و تنها به
تخصص بها داده نمیشود؛ کسیکه به سراغ
فعالیتی میرود باید مدرک آن را ارائه دهد.
مبینیپور با اشاره به اینکه خوشبختانه در عمر این دولت به شرکتهای
دانشبنیان و نوپا بها داده ش��ده است ،افزود :هماکنون بحث استارتاپها
و ش��تابدهندهها را داریم و عالقهمندان میتوانند به این موضوعات وارد

شوند.
رئیس کمیس��یون  ITاتاق بازرگانی لرس��تان بیان کرد :در دانشگاهها
چی��زی را که در بازار به کارتان بیاید ارائه نمیدهن��د ،اما افراد زیادی با
رشتههای متفاوت توانستهاند تخصصهایی
به دست آورده و خود را تقویت کنند ،برای
همین نباید به دریافتهای علوم دانشگاهی
بسنده کرد.
وی بازار  ITو حوزه نرمافزار را بازاری بکر
عنوان کرد که زمینه فعالیت گستردهای دارد
و ادامه داد :در ابتدای هر کاری باید فروشنده
خوبی ب��ود و بزرگترین هنر فروش��ندگی
است.
مبینیپور ادامه داد :اگر میخواهید در بازار
کسب و کار موفق باشید باید فروشنده خوبی
باشید و حتی برای انتقال ایده و دیدگاه خود
نیز میبایست این هنر را به خوبی دانست.
ای��ن کارآفری��ن بیان کرد :هیچ روزی نباید با روز بعد برابر باش��د و در
مواجهه با مشتریان ،مدیریت را باید به صورت عملی در فضای کس��ب و
کار پیاده کرد و این محیط را به چالش کشید.

ایالن ماسک از تاریخ بازنشستگی
راکت فالکون  ۹خبر میدهد
در روزهای گذشته پیشرفتهترین مدل راکت فالکون ۹با عنوان «بلوک  »۵به پرواز
درآمد و سوالی که حاال در نظر عالقهمندان به علوم فضایی شکل گرفته این است که
این راکتها تا چه زمانی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
به گزارش دیجیاتو ،ایالن ماسک ،مدیرعامل اسپیس اکس اخیرا در توییتر خود به این
سوال پاسخ داده است:
اسپیس اکس طی پنج سال آینده احتماال  ۳۰تا  ۴۰فالکون  ۹دیگر خواهد ساخت که
در  ۳۰۰ماموریت به کار برده میشوند .پس از بازنشستگی فالکون  ،۹راکت  BFRادامه
ماموریت را برعهده خواهد گرفت .هدف  BFRفراهمکردن امکان سفر به ماه ،مریخ و در
نهایت سیارات خارج از منظومه شمسی است.
ماسک پیش از این اعالم کرده بود که هر یک از این راکتها قابلیت استفاده مجدد
برای  ۱۰تا ۱۰۰ماموریت را دارند .با اعمال اصالحات ساختاری قابلتوجه و افزایش تجربه
پرسنل اسپیس اکس حاال زمان بازسازی هر راکت به  ۲۴ساعت رسیده و طی  ۱۴روز
میتوان یک راکت را از پایه به صورت کامل توسعه داد.
در حال حاضر هزینه پرتاب هر فالکون  ۹بالغ بر ۵۰میلیون دالر برآورد شده ،اما
استفاده مجدد از  ۳۰راکت طی  ۳۰۰ماموریت این هزینهها را تا حد قابلتوجهی کاهش
خواهد داد؛ دستاوردی که ماسک و شرکتهای فضایی دیگری نظیر بلو اوریجین از
همان ابتدا به دنبال آن بودهاند.
درحالیکه بسیاری از کشورهای جهان هنوز توانایی توسعه راکتهای فضایی یک بار
مصرف را هم ندارند ،اسپیس اکس به عنوان یک شرکت خصوصی تا پنج سال دیگر
فالکون  ۹را از دور خارج خواهد کرد.
راکت  BFRکه توانایی حمل  150تن بار را دارد ،به جای مقر اصلی اسپیس اکس در
جزیره مصنوعی «ترمینال آیلند» لسآنجلس توسعه خواهد یافت .این راکت غولپیکر
امکان سفر به دور مدار زمین را فراهم کرده و در صورت سوختگیری مجدد در فضا،
طی شش ماه به کره مریخ میرسد.

تحقیقات مشترک ایران و ژاپن برای کارآفرینی زنان
مدیر اجرایی بنیاد صلح ساس��اکاوای ژاپن گف��ت :برای رصد و ارزیابی
کارآفرین��ی زنان در ایران و ژاپن تحقیقاتی با حضور تیم مشترکی از این
دو کشور انجام میشود.
به گزارش ایرنا ،جانکو چانو روز دوشنبه در
مراسم افتتاحیه کارگاه بینالمللی چالشها و
فرصتهای ارتقای کارآفرینی زنان در ایران و
ژاپن در محل کتابخانه ملی گفت :این تصمیم
در کمیته اجرایی پ��روژه فعالیتهای حضور
اجتماعی زنان در ایران و ژاپن و با استفاده از
تیم کارشناسی و مشترک این دو کشور گرفته
شده است.
وی تصریح کرد :البته تاکنون نیز تحقیقاتی
در این زمینه از س��وی دو کشور انجام ش��ده
است و نتایج تحقیقات در این زمینه از سوی
کشورهای ایران و ژاپن ارائه خواهد شد.
چانو ادامه داد :در سال  ٢٠١٦ایران و ژاپن
به منظور ت�لاش بیشتر برای ایجاد فرصتهای بهتر ب��رای بانوان پروژه
حضور اجتماعی زنان را به اجرا گذاشتند و تاکنون نیز این طرح ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد :همچنین در س��ال  ٢٠١٦س��مپوزیومی با عنوان

نقش زنان در صلح و توس��عه پایدار برگزار ش��د که نتیجه خوبی داشت.
همچنین در سمپوزیوم آموزش زنان در توکیو در سال  ٢٠١٧تصمیم بر
آن شد که فعالیتهای تحقیقاتی برای زنان کارآفرین شروع شود.
این مقام ژاپنی همچنین به وضعیت زنان
در ژاپن اش��اره کرد و ادام��ه داد :با کاهش
فرزندآوری و سالمندی در این کشور ،نیروی
ک��ار در ژاپن وضعیت خوبی ندارد به همین
دلیل با هدف فعالسازی زنان در حال انجام
کارهایی هستیم.
مدیر اجرایی بنیاد صلح ساساکاوای ژاپن
گفت :در زمینه شاخص فاصله جنسیتی که
نشانگر حضور زنان در اجتماع است ژاپن در
رده حدود  ١٤٠دنیا است و تعداد نمایندگان
زن این کشور نیز ٩،٣درصد با جایگاه ١٦٠
در دنیاست.
وی درب��اره کارگاه��ی که روز گذش��ته
در تهران ش��روع ش��د ،گفت :این کارگاه با همکاری معاونت امور زنان و
خانواده ریاست جمهوری ،وزارت خارجه ایران ،کتابخانه ملی و بنیاد صلح
ساساکاوای ژاپن برگزار شده است که از همه آنها تشکر میکنم.
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معرفی  ۲۰ایده در  ۲۰ماه برای توسعه
فضای مجازی کودک

خسرو سلجوقی با اشاره به ابالغ پیشنویس سند توسعه فضای مجازی کودک
از سوی وزیر ارتباطات ،گفت :بر مبنای این سند ،نقشه مفهومی مورد نظر تدوین
و حدود  ۷۲پروژه و اقدام تهیه ش��ده است؛ هماکنون این سند در وبگاه مربوطه
اطالعرس��انی عمومی شده تا بازخورد آن را دریافت کنیم .به گزارش مهر ،ادامه
داد :ممکن است برخی از این  ۷۲پروژه زائد باشد و بالعکس ،ممکن است در این
پیشنویس به برخی موضوعات اشارهای نشده باشد که در این صورت میتوانیم از
نظرات کارشناسان استفاده کنیم .وی با بیان اینکه در این زمینه طرح  ۲۰تا ۲۰
ماه مطرح شده است ،گفت :پیشنهاددهنده این طرح بخشخصوصی بود و مجری
آن هم بخشخصوصی است .هدف از طرح  ۲۰تا  ۲۰این است که بتوانیم در روز
بیستم هر ماه یکی از ایدههای مربوط به توسعه فضای مجازی کودک که توسط
بخشخصوصی ارائه شده است را معرفی کنیم.

یادداشـت

رویآوری شرکتهای بزرگ به جذب نیروهای پروژهای
جو رینزل مدیر اجرایی شرکت اقتصاد نوین آمریکاییان
مترجم :صهبا صمدی

فراخوان جدید اوبر ( )Uberبه رهبران تجاری ایالت واشنگتن برای
ارائه خدمات سالمت همگانی به کارمندان پروژهای حاکی از این است
ک��ه رواج جذب نیروی پروژهای در حال ایجاد تحولی بزرگ در زمینه
کسبوکار است .سیاستگذاران باید به این فراخوان پاسخ مثبت داده
و در زمینه ارائه خدمات بهتر به نس��لهای آینده نیروی کار ،گفتمان
جدی��دی ایجاد کنند؛ همچنین رهبران تج��اری باید خط مشیهایی
اتخ��اذ کنن��د ک��ه صاحب��ان کس��بوکارهای کوچ��ک و کارآفرینان
صنایع کالس��یک را قادر س��ازد که فرصتهای اقتصادی بهتری برای
کارکنانش��ان فراهم کنند .ظاهرا ً جذب نیروی کار پروژهای روش��ی
اس��ت که در حال تثبیت اس��ت .ش��رکتهای فعال در عرصه فناوری
نظی��ر اوب��ر ،هندی ( )Handyو تس��ک ربی��ت (- )TaskRabbit
که س��ال قبل توس��ط کمپانی سوئدی
ایکی��ا ( )Ikeaخریداری ش��د  -به نحو
فزایندهای در حال رشد هستند و با ایجاد
فرصتهای ش��غلی متنوع و منعطف ،به
اف��راد زیادی این امک��ان را میدهند که
در ساعات منعطفی به کار مشغول شوند
یا ش��غل دومی در کنار کار اصلی ش��ان
داشته باشند .طبق تحقیقی که در سال
 2016توس��ط مؤسس��ه مکنزی و شرکا
( ).McKinsey & Coصورت گرفته،
30درصد جمعیت فعال اقتصادی آمریکا
در ح��ال حاضر با قراردادهای پروژهای و
دورک��اری مشغول کار هس��تند و برخی
از متخصص��ان نی��روی ک��ار پیشبینی
میکنند ک��ه در عرض ی��ک دهه ،اکثر
نیروی ک��ار آمریکا از طری��ق دورکاری
مشغول به کار خواهند بود.
پیشنهاد اوبر به ایالت واشنگتن
از آنجا که ورود سیس��تمهای خودکارس��ازی (اتوماسیون) و هوش
مصنوعی به دنیای کس��بوکار ،به همراه روشهای نوین اس��تخدامی
در حال تغییر مفاهیم بنیادین کار در قرن  21هس��تند ،سیاستهای
مدیریتی نیروی کار هم نیازمند تحول میباش��ند .نامه مدیرعامل اوبر
 دارا خسروش��اهی  -ب��ه مدیران اتحادیه بینالمللی ش��اغلین بخشخدم��ات ( )SEIUدر تشویق ایالت واش��نگتن به ایج��اد یک «نظام
خدماتی منعطف» گامی در همین راستاست.
یک نظ��ام خدمات��ی منعطف میتواند امکان دسترس��ی ش��اغلین
پروژهای ،پاره وقت و دورکار را به خدمات درمانی و بازنشستگی فراهم
کند .اغلب مردم به اش��تباه تصور میکنند که «شیوههای استخدامی
نوی��ن» و کارمندان پروژهای تنها در حوزههای فناوری و رایانه فعالیت
میکنند ،اما س��ایر ش��رکتها نیز از طرق مختلف به دنبال اس��تفاده
از روشهای جدید اس��تخدامی هس��تند و حتی به کارمندانشان این
امکان را میدهند که به صورت داوطلبانه وارد کارهای پروژهای ش��ده
و در کنار فعالیتهای هر روزهشان ،درآمدی اضافی نیز کسب کنند.

معاون وزیر ورزش و جوانان:

وام یک میلیارد ریالی برای طرحهای کارآفرینی پرداخت میشود

معاون س��اماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت :اعتبارات
اش��تغال در صندوق کارآفرینی اس��تان زنجان لحاظ ش��ده و تا سقف
یک میلیارد ریال آمادگی پرداخت تس��هیالت به طرحهای کارآفرینی
جوانان را داریم.
به گزارش ایرن��ا ،محمدمهدی تندگویان
در آیی��ن افتتاح اولی��ن نمایشگاه ورزش و
جوانان شهرستان ابهر با بیان اینکه جوانان
برای اشتغال به تشکلهای کارآفرینی توجه
کنند ،افزود :امس��ال برای س��ه خانه جوان
شهرس��تان ابهر یک میلیارد و 200میلیون
ریال اعتبار اختصاص مییابد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه مخاط��ب بیشتر
س��خنرانیهای مقام معظم رهبری جوانان
هس��تند ،اظه��ار ک��رد :م��ردم جوانباور و
جوانپذیر هستند از این رو حضرت محمد
در جوان��ی به پیامبری برگزیده ش��د و امام
زمان نیز در ظاهری جوان ظهور خواهد کرد.
ای��ن مس��ئول با قدردانی از امام جمعه ش��هر ابهر ب��رای حمایت از
شادی جوانان ،یادآور شد :جوانان به شادی مشروع نیاز دارند و برخی

از مشکالتمان به دلیل گرفتن ش��ادی مش��روع از جوانان که یکی از
آنها موسیقی است.
وی خاطرنش��ان ک��رد :جوانان نی��ز باید به زمانی ک��ه حضور فعال
در مس��جدها داش��تند بازگردند و مسجد
و دینم��داری را محور زندگ��ی خود قرار
دهند.
نماینده مردم ابهر ،خرمدره و س��لطانیه
در مجلس ش��ورای اس�لامی نی��ز در این
آیین گفت :در بحث تمام کمیس��یونهای
مجلس ش��ادی جوانان مطرح میش��ود تا
جامعه جوان کشور به س��مت افس��ردگی
پیش نرود.
محمد عزیزی افزود :هماکنون ورزشگاه
شهرس��تان ابه��ر در حال تبدی��ل به آثار
باس��تانی اس��ت و با توجه به قولی که به
م��ردم دادهایم این ورزش��گاه باید تکمیل
شود زیرا با توجه به قول آقای وزیر اعتبار الزم برای آن وجود دارد.
وی اظهار کرد :با تکمیل این ورزشگاه و سه استخر شهرستان سرانه
ورزشی به حد مطلوبی خواهد رسید.

 -1افزایش نیروی کار در ساعات اوج کار
ش��رکتهای فع��ال در صنای��ع مختل��ف  -از خردهفروش��ی گرفته
ت��ا انب��ارداری  -در ح��ال روی آوردن ب��ه روشهایی ب��رای افزایش
نیروی کار در فصول اوج کار هس��تند .برای مثال فس��تفود پاپا جان
( )Papa Johnبه جای اس��تخدام پیکه��ای اضافی ،در تعطیالت و
روزهای پرمشتری از طریق اپلیکیشن وونولو ( )Wonoloاعالنهای
فوری برای درخواست پیک لحظهای منتشر میکند.
 -2برونسپاری حمل کاال
خردهفروش��یها هم از طریق برونسپاری درخواستهای حمل کاال
در حال کاهش هزینهها و از طرفی ایجاد درآمد برای سایرین هستند.
برنامههای��ی مانند آمازون فلک��س ( )AmazonFlexبه افراد امکان
میدهد که سفارش��ات س��ایرین را به درب منزلشان حمل ،و از این
طریق کسب درآمد کنند .فروشگاه زنجیرهای والمارت ()Walmart
نیز در حال راهاندازی برنامهای اس��ت که به کارکنانش امکان میدهد
در ص��ورت تمای��ل ،در مس��یر رفت��ن
به خان��ه سفارش��ات مشتریها را هم
تحویل دهند.
 -3استفاده از روشهای منعطف
استخدامی
بسیاری از شرکتهای بزرگ در حال
روی آوردن به س��رویسهای استخدام
نی��روی دورک��ار در فصلهای ش��لوغ
هستند .برای مثال ،شرکت سامسونگ
با اس��تفاده از یک بس��تر دورکاری به
نام آپ ورک ( )Upworkس��عی دارد
س��رعت انجام پروژههای را باال برده و
از ای��ن طری��ق ،ضمن ج��ذب نیروی
ک��ار جوان و پوی��ا ،هزینههای اداری و
اجرایی را نیز کاهش دهد.
تم��ام ای��ن نک��ات جال��ب ب��ه نظر
میرس��ند اما کلیت این مسئله ما را به
طرح این سؤال میرساند :در عین حال
که شرکتهای بیشتر در حال استفاده از روشهای استخدامی نوین و
ارائه فرصتهای درآمدزایی جدید هستند ،آیا قوانین موجود در زمینه
دس��تمزد ،اضافه کار و مزایا و بازنشس��تگی ش��امل این نوع کارمندان
نیز خواهد شد؟
در حال حاضر س��االنه ح��دود  800میلی��ارد دالر در آمریکا صرف
پرداخت دس��تمزد به نیروی کار پروژهای و دورکار میش��ود و با رواج
روزافزون این ش��یوههای استخدامی ،سیاس��تگذاران باید روشهای
مناسبی برای تطبیق قوانین موجود با نیازها و اقتضائات این نوع کارها
پیدا کنند.
در نهایت ،شکی نیست که اقتصاد و نیروی کار امروز جهان در حال
تجربه یک دوره تحول هس��تند که فرصته��ای اقتصادی جدیدی را
برای میلیونها نفر ایجاد خواهد کرد ،اما برای اکثر افراد سود بردن از
این فرصتها ،نیازمند انطباق قوانین سازمانی ،ملی و بینالمللی کار با
سرعت این تحوالت است.
منبعentrepreneur :

بانک اینترنتی آلمانی از بیت کوین برای پرداخت وام استفاده میکند
یک بانک آنالین آلمانی سیستمی برای پرداخت وام بهصورت جهانی
راهاندازی کرده است که تبادل پول را به کمک بیت کوین و با سرعت
باال انجام میدهد .به گزارش زومیت ،بیتباند ( )Bitbondیک بانک
اینترنتی آلمانی اس��ت ک��ه از بیت کوین و
دیگر ارزهای رمزنگاریش��ده برای پرداخت
وام بهص��ورت بینالمللی اس��تفاده میکند.
این بانک با اس��تفاده از ش��بکه بیت کوین،
محدودیتهای سیس��تم جهانی انتقال پول
سوئیفت را از بین برده است.
رودوسالو آلبرشت ،موسس این بانک ،در
این مورد میگوید:
نقل و انتقال پول به روش س��نتی هزینه
باالیی دارد که دلیل آن ،کارمزدهای باالی
صراف��ی اس��ت .بهعالوه روشهای س��نتی
ت��ا چند روز زمان نیاز دارند .با اس��تفاده از
بیتبان��د ،تمام پرداختها ب��دون توجه به
موقعیت جغرافیایی مشتریها انجام میشوند و با استفاده از اینترنت،
این روند با سرعت بسیار باال و کارمزد پایین انجام خواهد شد.
مشتری��ان این بانک نیز بهمحض دریافت وام خود ،آن را بهس��رعت

ب��ه ارز رایج کشور خود تبدیل میکنند تا مجبور به تحمل خس��ارات
ناشی از نوسانات بیت کوین یا دیگر ارزها نشوند .پیش از این نیز بیت
کوین بهعنوان ابزاری برای پرداخت وام اس��تفاده میشد ،اما استفاده
از آن برای تبادل ارزهای رایج در مقیاس
بینالمللی ،اقدامی جدید است.
آلبرشت شرکت خود را در سال ۲۰۱۳
تأس��یس کرده و محبوبی��ت آن از همان
ابت��دا رو ب��ه افزای��ش بوده اس��ت .او ۲۴
کارمن��د دارد ک��ه در  ۱۲کش��ور جهان،
پرداخت وامها را کنت��رل میکنند .تعداد
مشتریان این بانک در حال حاضر 100نفر
است که در هر ماه نزدیک به یک میلیون
دالر گردش مالی دارند.
اکث��ر مشتریان این بان��ک ،آزادکاران یا
صاحبان کس��بوکارهای کوچک هستند.
وامهایی اهدای��ی نیز عموما با مبلغ پایین
و حداکثر تا  ۵۰هزار دالر پرداخت میش��وند .بیتباند در سال ۲۰۱۶
بهط��ور رس��می مجوز تأس��یس بان��ک را دریافت ک��رد و از آن زمان
سرمایهگذاران متعددی جذب کرده است.
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درسهای مهم برای راهاندازی یک کمپین
تبلیغاتی با اثرگذاری مناسب

تبلیغاتوبرندینگ

تلفن مستقیم86073279 :

انواع تبلیغات در اینستاگرام و نکات مهم در بهکارگیری آنها

()1

 ۶درس از مشاهیر تبلیغات ()2

واقعیت تبلیغات ()24

تکراری تا چه اندازه تکراری است؟
به قلم راسر ریوز

مترجم :مژگان گوران
مقاله پیش رو چکیدهای از کتاب راهحل تبلیغات
نوشته کریگ سیمون است.
مهم نیس��ت پیام تبلیغاتی ش��ما چیست و از چه
پلتفرمی برای انتشار آن اس��تفاده میکنید ،اصولی
اساس��ی برای تبلیغ وجود دارد و باید از آنها پیروی
کنید تا مطمئن شوید برای انتقال اطالعات ،تا جایی
که امکانش بوده ،مؤثر عمل کرده اید.
از بی��ن تمام مطالب��ی که خوان��دهام و تحقیقات
گس��تردهای که در زمینه بررس��ی برخی از بهترین
تبلیغ کنندگان صورت گرفته اس��ت ،به این ش��ش
درس مه��م برای راهاندازی ی��ک کمپین تبلیغاتی با
احتمال موفقیت باال رس��یدهام .در ش��ماره قبل سه
درس اول را مرور کردیم و اینک به سه درس بعدی
میپردازیم.
درس  :۴همه چیز حول توقعات مشتری
میچرخد
ل خ��ود و متقاع��د کردن
البته ش��ما ب��ه محصو 
مشتریانتان عالقه دارید .اما مشتریان ش��ما به چه
چی��زی عالقهمند هس��تند؟ خودش��ان و چیزی که
میخواهند .یعنی اگر میخواهید موفق باشید ،شما
نیز باید به این چیزها عالقهمند باشید.
ه��دف نس��خه تبلیغاتی ش��ما باال ب��ردن خود و
تأثیر گذاش��تن ب��ر م��ردم از طریق واژهه��ای زیاد
نیس��ت .هدف ،جذب مشتریان احتمالی است .شما
میخواهید آنها را به خ��ود و محصولتان عالقهمند
کنی��د ،بنابراین کاری که باید بکنید ،این اس��ت که
کمپینی را درباره آنها بسازید .به این معنا که باید به
ش��کلی درمورد محصولتان صحبت کنید که توجه
مشتریان را جلب کند .نس��خه شما باید چیزهایی را
ک��ه مشتریان اهمیت میدهند و اینکه محصولتان
چگونه نیاز آنها را برطرف میکند در نظر بگیرد.
اگر تعادل مناسب را حفظ کنید ،قادر خواهید بود
همه اطالعات مهم درمورد محصول را کس��ب کرده
و شخصا خواننده را ترغیب کنید .نهایتا باعث شوید
بدانند که خرید محصوالتی که ش��ما ارائه میدهید
چقدر اهمیت دارد.
درس  :۵فن نمایش ،شما را متمایز میکند
هیچ کس به خوان��دن مطلبی که برایش جذابیت
ندارد عالقه نشان نمیدهد .این قبیل مطالب اینقدر
زیاد هس��تند که حواس ما را پ��رت میکنند .میزان
توجه افراد ،مدام در حال کمتر شدن است.
اگر میخواهید بر رفتار اف��راد تأثیر بگذارید ،باید
عالقه آنها را به خودتان به مدت طوالنی حفظ کنید
ت��ا پیام خود را برس��انید .این مس��ئله گاهی اوقات
اندکی به فن ارائه نیاز دارد.
چ��ه کاری میتوانید انجام دهی��د تا محصول ،بنر
تبلیغاتی ،تبلیغ تلویزیونی ش��ما از چیزهای دیگری
که توجه مشتریان احتمالی را جلب میکنند ،بارزتر
باشند؟
کارهای��ی هس��ت که از نظ��ر ظاه��ری میتوانید
پیاده کنید .اگر درحال فرس��تادن یک بسته پستی
مس��تقیم هس��تید ،میتوانید از ی��ک پاکت با رنگ
روش��ن اس��تفاده کنید .میتوانید از شکلهایی که
جلب توجه میکنند استفاده کنید یا کلماتی را روی
پاکت بنویس��ید ک��ه کنجکاوی دیگ��ران را تحریک
کند .میتوانید از پس��ت س��نگین هم استفاد کنید-
پاک��ت حاوی چیزی که س��نگین باش��د و جالب به
نظر برسد .موقع برداش��تن چنین محصولی از روی
زمین مشتریان حتما و حتی دیگران ،حتما کنجکاو
میشوند تا بدانند چه چیزی در درون آن قرار دارد.
اگر ب��ه صورت آنالین تبلیغ میکنید ،میتوانید از
عناوین جالب یا تصاویر بر بنرهای تبلیغاتی استفاده
کنید ی��ا عنوانهای بالگی انتخ��اب کنید که توجه
افراد را به خ��ود جلب کند .همچنی��ن میتوانید از
بنرهای تبلیغاتی چشمک زن ی��ا تبلیغات ویدئویی
اس��تفاده کنید .کمی فن نمایش در قسمت موضوع
یک ایمی��ل میتواند افراد را به باز کردن آن ترغیب
کند.
میتواند مرز بین نادیده گرفته شدن و مورد توجه
واقع ش��دن در واقع همین تفاوت در شیوه ارائههای
ظاهری در تبلیغات است.
درس  :۶همه جوانب را بسنجید
اگر فقط یک چیز باشد که مشاهیر تبلیغاتی روی
آن اتفاق نظر داشته باشند سنجش همه جوانب کار
اس��ت .آنها مکررا در نوش��تهها و تفکراتشان بر آن
تأکی��د میکنند .به چیزهایی که دیگران به دس��ت
آوردهاند و ش��ما برایشان تالش��ی نکردهاید راضی
نباش��ید و فرض نکنید در حال کسب بهترین نتایج
هس��تید .همچنین تصور نکنید ک��اری که در حال
انجام آن هس��تید اصال نتیجهای ندارد و باید متوقف
ش��ود .یک تغییر کوچک در عنوان یا رنگ میتواند
یک کمپین بازنده را به برنده تبدیل کند.
ش مشتریان را نمیسنجید ،ممکن
اگر اندازه واکن 
اس��ت نتایج مؤثر را از دس��ت بدهید یا پول خود را
تلف کنید .ی��اد بگیرید که چگونه نتایج کمپینهای
خود را بسنجید :این میتواند باعث تمایز میان موفق
شدن یا نشدن شود.
منبعentrepreneur :

مدرسه تبلیغات

اگر کسبوکاری دارید ممکن است به
استفاده از انواع تبلیغات از جمله تبلیغات
فیسبوک��ی ،تبلی��غ در گ��وگل ،تلگرام،
لینکدین و … فکر کرده باش��ید .ش��اید
هم یکسری کمپینهای چریکی طراحی
کردهاید یا تبلیغات تلویزیونی و رادیویی
را ه��م امتحان کردهاید .ام��ا اگر در این
بی��ن تبلیغ��ات در اینس��تاگرام را از قلم
انداختهاید ،ممکن است فرصت بزرگی را
از دست داده باشید .اگر هم هنوز برنامه
تبلیغاتتان را کامل نکردهاید ،بهتر است
تبلیغات در اینس��تاگرام را بهعنوان یک
گزین ه با نرخ بازگشت سرمایه باال درنظر
بگیرید .با ما همراه باشید تا انواع تبلیغات
در اینس��تاگرام و نکات کلیدی در اجرای
این روشها را با هم مرور کنیم.
شاید فکر کنید اینستاگرام یک محیط
جوانپس��ند با تع��داد کاربرهای محدود
اس��ت که نمیتوان نتیجه دلخ��واه را از
آن کس��ب کرد .باید بگوییم که س��خت
در اش��تباهید! براس��اس گزارشه��ای
استاتیس��تا ،ام��روزه اینس��تاگرام حدود
۸۰۰میلی��ون کارب��ر فع��ال دارد و ای��ن
رون��د از س��ال  ۲۰۱۳تا به امروز رش��د
چشمگیری داش��ته است .همین موضوع
سبب ش��ده که اینستاگرام به محیطی با
پتانس��یل باال برای اجرای انواع تبلیغات
تبدیل شود.
تبلیغ��ات در اینس��تاگرام اصولی دارد
که بدون درنظرگرفتن آنها ممکن اس��ت
بهراحتی بودجه تبلیغاتی خود را از دست
بدهید ،بدون آنکه به نتایج موردنظر خود
دست پیدا کنید.
 .۱اینفلوئنسر مارکتینگ
یک��ی از روشه��ای تبلیغ��ات در
اینستاگرام که تأثیر بسزایی در برندینگ
ش��ما دارد ،اینفلوئنس��ر مارکتین��گ یا
استفاده از اینفلوئنسرها ()Influencer
در فضای اینستاگرام است .حوزههایی که
درحال حاضر بیشترین بخش تبلیغات از
طریق اینفلوئنس��رها (افراد تأثیرگذار) را
به خود اختص��اص دادهان��د ،عبارتند از
سبک زندگی ،س��فر و گردشگری ،مد و
زیبایی ،آشپزی ،دکوراسیون ،عکاسی و...
ای��ن اف��راد ب��ه دو ص��ورت کمدی و
جدی در این ش��بکه اجتماع��ی فعالیت

تبلیغات خالق

میکنند .اولین قدم برای انتخاب درست،
تعیین می��زان جدیت اینفلوئنس��ر -فرد
تأثیرگ��ذار -اس��ت .این جدیب��ودن را
متناسب با مشتریان هدفتان و خدمات
و محصولی که ارائ��ه میدهید ،مشخص
کنید.
اف��رادی را اولوی��ت ق��رار دهی��د که
ب��ه ص��ورت ج��دی در ح��وزه خاص��ی
تأثیرگذارن��د .ممک��ن اس��ت ای��ن افراد
ی
ش��وخطبع هم باشند ،اما منظور از جد 
بودن این است که میتوانند در آن حوزه
بهصورت تخصصی نظر دهند و حرفشان
مورد تأیید دنبالکنندگانش��ان یا همان
فالووره��ا ( )Followerاس��ت و حتی
منجر به اقدام میشود.
در انتخ��اب اف��راد طنزپ��رداز دقت
بیشتری به خرج دهید .افراد طنزپرداز
بهطور معمول دنبالکنندگان بیشتری
دارند و برای موارد عمومی که بازار هدف
بس��یار گستردهای دارند مناسباند ،اما
مراقب باش��ید ش��یرینکاریهای این
طنزپردازها به هویت برند ش��ما صدمه
نزن��د .قبل از هر اقدامی از س��مت آنها
ب��رای تولید پس��ت تبلیغاتی ،محتوای
آن تبلی��غ و خط قرمزه��ا را مشخص
کنی��د .همچنی��ن اطمین��ان یابید که
اگ��ر از آن اف��راد بهعنوان اینفلوئنس��ر
استفاده کنید ،تصویر برندتان نزد دیگر
بخشه��ای ب��ازار هدفت��ان مخدوش
نخواهد ش��د .به زبان س��اده بخواهیم
بگویی��م ممکن اس��ت بع��د از اجرای
این تبلیغات توس��ط اینفلوئنس��ر مورد
نظر ،تصویر برند ش��ما ب��رای همیشه
در ذهن بسیاری از مشتریان بالقوهتان
مخ��دوش ش��ود و حتی ممکن اس��ت
بخش��ی از مشتری��ان کنون��ی خود را
نیز از دس��ت بدهید .پ��س در انتخاب
این افراد فق��ط دنبالکنندگان زیاد را
مالک قرار ندهید ،بلکه به نوع محتوای
قرارگرفت��ه در صفحات اینفلوئنس��ر و
بازخورده��ای آن محتواه��ا  -بررس��ی
بازخوردها ازطریق بررسی تعداد الیک،
تعداد و محت��وای کامنتها و میزان به
اش��تراکگذاری با افراد دیگرـ کیفیت
دنبالکنندگان و میزان همراهی آنها با
فرد تأثیرگذار توجه کنید.

 .۲تبلیغات در صفحات پربازدید
اینستاگرام
نکات��ی ک��ه ب��رای انتخ��اب
اینفلوئنسرمارکتینگ گفتیم کمابیش در
ای��ن نوع از تبلیغات ه��م صدق میکند،
برای س��هولت این فرآین��د و انتخاب از
بین هزاران گزینه س��ؤاالت زیر را از خود
بپرسید:
 بهدنبال چه صفحاتی بگردم؟ابت��دا بای��د مشخ��ص کنی��د ک��ه چه
موضوعاتی به کس��بوکار ش��ما مرتبط یا
نزدیک اس��ت؟ بگذارید خیالتان را راحت
کن��م این فرآیند اگر قرار باش��د مؤثر واقع
ش��ود و بهتری��ن گزینهها را درب��ر بگیرد،
کار یک یا دو س��اعت نیست .باید روی این
بخش از فرآیند که به اصطالح فیلتر اولیه
است ،بهخوبی وقت بگذارید .اگر کانالهای
ارتباطی مؤثر با مشتری��ان هدفتان را در
اینس��تاگرام پیدا کنید ،در آینده میتوانید
بارها به شیوههای گوناگون از آنها استفاده
کنید .در انتخ��اب این صفحات از حرکات
رقبایتان غافل نشوی��د .انتخابهای آنها
برای تبلیغات میتواند تاحدی الهامبخش
شما باش��د ،اما مراقب باش��ید که انتخاب
رقبایتان لزوما درس��ت نیست ،پس بدون
س��وگیری صفح��ات مرتب��ط و پربازدید
اینستاگرام را انتخاب کنید.
 کیفیت کدام یک از صفحات منتخببیشتر است؟
فرض کنید ش��ما بی��ن دو صفحه که
موضوعیت آنها کامال مرتبط با کسبوکار
شماس��ت ،میخواهید بهتری��ن گزینه را
انتخاب کنید؛ صفح��ه «الف»  ۲۰۰هزار
فالوئ��ر دارد و صفح��ه «ب»  ۳۰۰ه��زار
فالوئر؛ خب حتما فکر میکنید  ۱۰۰هزار
نفر هم عدد کمی نیست و بهتر است در
صفحه «ب» تبلیغات خود را انجام دهید،
همینجا دست نگه دارید!
ب��رای انتخ��اب بهترین صفح��ات برای
تبلیغات باید به تمام موارد زیر توجه کنید
و آنها را در مقایسه صفحات درنظر بگیرید:
*تع��داد دنبالکنندگ��ان ی��ا فالوئرها
()Follower؛
*میانگی��ن تع��داد الی��ک ( )Likeو
کامنت ( )Commentدر زیر پُستهای
عادی و تبلیغاتی؛

*کیفیت کامنته��ا (کامنتهای هجو
امتی��از منفی دارن��د و کامنتهای خوب
یا کامنتهایی ک��ه دنبالکنندگان افراد
دیگر را صرفا برای نشاندادن آن پس��ت
عن��وان ( )Mentionکردهاند  -به این
ش��کل -chetorestan@ :امتیاز مثبت
دارند)؛
* کیفی��ت دنبالکنندگ��ان ازنظ��ر
همخوان��ی با بازار هدف ش��ما (میانگین
س��نی ،جنس��یت ،موقعیت جغرافیایی،
وضعیت اقتصادی ،سبک زندگی و...
برخیاوق��ات ممک��ن اس��ت کمپی��ن
تبلیغات��ی ش��ما در صفحات ب��ا اعضای
خیلی کمتر نتیجه بهتری داش��ته باشد؛
پس برای بررسی این موارد با دقت عمل
کنید.
 .۳کسبوکارهای مکمل من کدامند؟
صفحات اینس��تاگرام کس��بوکارهای
مکمل ش��ما معموال مح��ل خوبی برای
تبلیغات شما هستند .در این مرحله خود
را جای کاربران بگذارید و ببینید ترکیب
محصوالتتان با چ��ه محصوالت دیگری
جذاب به نظر میرس��د ،ی��ا افراد معموال
از خدمات ش��ما در چ��ه موقعیتهایی و
به هم��راه چه خدمات دیگری اس��تفاده
میکنند .این یک��ی از بهترین روشهای
تبلیغات در اینستاگرام محسوب میشود،
چ��را که فک��ر مخاط��ب را ب��رای نحوه
اس��تفاده از محص��والت و خدمت ش��ما
جهتدهی میکند.
بگذاری��د با یک مث��ال ای��ن موضوع را
روشنتر بیان کنیم؛ فرض کنید شما یک
کارآفرین در حوزه تولید کیف هس��تید و
میخواهید صفحه اینس��تاگرام خود را به
مشتریان احتمالی معرفی کنید .در مرحله
اول صفح��ات پربازدی��د در حوزه س��بک
زندگی ،عکاس��ی و مدوزیبای��ی را انتخاب
کردهاید .در این مرحله با بررسیهای بیشتر
صفح��ه یک بوتیک بزرگ را پیدا میکنید
که کفشهای آن در کنار محصوالت شما
ترکی��ب فوقالعادهای بهوج��ود میآورند و
تبلیغ در این صفحه نهتنها برای شما بلکه
برای صاحب آن صفحه نیز س��ودآوری به
همراه خواهد داشت.
ادامه دارد. . .
منبعchetor :

س��اموئل جانس��ون در کافهای رو به باسول کرد
و گفت :آن حقهبازی را که وارد اتاق شد دیدی؟
باسول پرسید :او را میشناسی؟
جانسون پاسخ داد :نه ،اگر او را میشناختم تصور
نمیکردم که حقهباز است.
احتم��اال تحقیقات تکراری نیز به همین ش��کل
هس��تند .چنانچه کم��ی با این حقهباز معاش��رت
کنید ،ش��اید نظرتان کام�لا تغییر کند .حداقل او
را درک خواهید کرد؛ او بخشی از واقعیت تبلیغات
است و مدتی بسیار طوالنی همراه ما خواهد بود.
منتقدان غیرمتخصص تبلیغات همواره در مقابل
تبلیغ��ات تکراری جبه��ه میگیرن��د و مطبوعات
تجاری نیز گاهی اعت��راض خود را اعالم میکنند.
معموال منتقدان غیرمتخصص و مطبوعات تجاری
قاب��ل تمای��ز از یکدیگر نیس��تند :اخی��را یکی از
مجالت برتر تجاری به دالیلی نامعلوم با اس��تخدام
یکی از منتقدان اصلی این صنعت ،اقدام به نگارش
مجموع��ه مقاالتی ک��رد و در آنها به کارشناس��ان
ح��وزه تبلیغ��ات ،نح��وه اداره کسبوکارش��ان را
آموزش داده بود.
این اقدام ب��ه اندازه نگارش مقال��های در زمینه
فیزیک هس��تهای توسط یک دامپزش��ک یا تأثیر
س��الوادور دالی بر ادبیات چین ،منطقی است .ولی
اکنون منتقدان را فراموش میکنیم.
ی��ک تولیدکنن��ده کاالهای بس��تهبندی ش��ده
ناموفق را فرض کنید که سعی دارد تحت سیستم
آمریکایی کس��ب آزاد و با هزینه یک میلیون دالر
در سال برای تبلیغات ،به بقای خود ادامه دهد:
ای��ن تولیدکنن��ده چه��ار رقی��ب بزرگت��ر و
قدرتمندتر دارد .مجموع هزینه این چهار ش��رکت
برای تبلیغات ،ساالنه حدود 22میلیون دالر است.
محصوالت آنها از کیفی��ت خوبی برخوردار بوده و
سود زیادی هم کسب میکنند.
تولیدکنن��ده م��ا کمت��ر از 5درص��د ک��ل مبلغ
تبلیغات را در اختیار دارد و باید با این دو ش��رکت
نیز رقابت کند.
ای��ن تولیدکننده س��الها بر اس��اس حواش��ی
غیرواقع��ی تبلیغ��ات کار کرده و پ��س از آزمایش
رویکردهای بس��یاری از جمله تبلیغات غیرچاپی و
تصویر خالص برند (که همانطور که پیشتر توضیح
دادیم بس��یار خطرناک اس��ت) ،دوب��اره و دوباره
کمپینه��ای خود را تغییر داده ،س��پس به تدریج
مثل س��ایر تبلیغ کنندگان کاالهای بس��تهبندی
ش��ده ،به س��مت رویکردی که آن را با نام فروش
واقعی میشناسند ،حرکت کرده است.
با انجام یک س��ری آزمایش ب��ه یک یو اس پی
قدرتمند دس��ت پیدا کرد و پس از استفاده از آن،
نفوذ و حجم فروش شرکت به شدت افزایش یافت.
س��پس ب��ا ادام��ه یافت��ن آزمایشه��ا ،تبلیغی
بینظیرطراحی ش��د .این تبلی��غ نهتنها یو اس پی
را ب��ه نحو احس��ن ارائه میکرد ،بلک��ه با تنها یک
ب��ار پخش تبلیغ ،آن را به گوش 82درصد از مردم
رساند.
در عرض س��ه سال نفوذ ش��رکت از 7درصد به
44درصد افزایش یافت .فروش سه برابر شد .تبلیغ
در طول این سالها هیچ تغییری نکرد.
در همین حال ،این سازنده در پشت صحنه و در
بازارهای آزمایشی ،ب��ه دنبال یو اس پیهای بهتر
بود و به صورت همزمان س��ایر تبلیغات را برای یو
اس پی اصلی آزمایش میکرد و امیدوار بود که به
نفوذ بیشتری دس��ت یابد .پس از گذشت سه سال
و هزینه 500هزار دالر بر روی آزمایشهای محلی
و محتوا ،در هر دو زمینه شکست خورد.
ول��ی با این وجود ف��روش از 2میلی��ون دالر به
9میلیون دالر رس��ید و همچن��ان در حال افزایش
ب��ود و همان تبلیغ ابتدای��ی ،مثل یک دکل نفتی،
برای شرکت سودآوری میکرد.
منتقدان هنری ،با اس��تفاده از مطبوعات تجاری
و اعمال معیارهایی ناشناخته و به شدت مشکوک،
چنین نوش��تند :یکنواخت ،تکراری ،کمبود شدید
خالقیت ،توهین به مردم و تجارتی ضعیف.
تکراری تا چه اندازه تکراری است؟
ما نظ��ری نداریم .ولی برای منتق��دان تبلیغات
حقایق جالبی را آشکار خواهیم کرد.
ما به مدت  15سال ،با فواصل منظم ،مردم چهل
و هشت ایالت و صده��ا بخش مجزا را با دقت زیر
نظر داشتیم و با تبلیغاتی که میدیدند و تبلیغاتی
که به خاطر سپرده بودند ،کامل آشنا هستیم.
ب��ه ع�لاوه ،تنها کمپینه��ای تبلیغات��ی برتر را
ارزیاب��ی کردی��م .در این تحقیق ،متوس��ط هزینه
ساالنه حدود 5میلیون دالر است.
گرچه تعداد کمی از تبلیغات در ذهن اکثر مردم
ثبت میش��وند ،اما دریافتیم که بهطور متوسط ،از
هر 10نفر ،هفت نفر با وجود مشاهده تبلیغات ،آن
را به خاطر نمیآورند.
میتوان چنین نتیجهگیری کرد :تبلیغ کنندگان
و منتقدان تبلیغات ،در مقایس��ه با مردم ،نسبت به
این مشکل بسیار حساستر هستند.
ادامه دارد. . .
منبع :کتاب reality in advertising

تلفن مستقیم86073279 :

بازاریابی نوین

چرا برای انتخاب شرکت سئو باید
به فاکتورهایی فراتر از قیمت توجه
داشته باشید؟

ش��رکت اپل مدل جدید گوشیهای هوشمند خود
ب��ا نام آیف��ون  ۸را معرف��ی کرد .این مدل نس��بت به
مدلها پیشین افزایش قیم��ت قابلتوجهی را به خود
دیده اس��ت و این در حالی است که پیشاز این حدود
قیمت محص��والت اپل ح��دود  ۶۵۰دالر بود و اکنون
ش��اهد هس��تیم که آیفون  xاین شرکت حتی بیش از
 ۱۰۰۰دالر نیز قیمتگذاری میشود .اما چرا قیمت این
محصوالت بهیکباره تا این حد باال رفت؟ پاس��خ ساده
است :هزینه ساخت مدل جدید باالتر بوده و از قطعات
گرانتری در ساخت آن استفاده شده است.
اما با وجود این قیمت باال ،میبینیم که در حال حاضر
اپل یکی از پرفروشترین ش��رکتهای دنیای فناوری
اس��ت و س��االنه دهها میلیون دس��تگاه از آیفونهای
گرانقیمت خود را به فروش میرساند .تاکنون از خود
پرسیدهاید چرا؟ پاسخ این س��ؤال نیز ساده است :زیرا
افراد کیفیت را دوست دارند و میدانند که برای دست
آوردن کیفیت باید مبلغ باالتری نیز پرداخت کنند .اما
رابطه آیفونهای گرانقیمت اپل با سئو چیست؟
کیفی��ت دقیقا هم��ان چیزی اس��ت ک��ه در زمان
قیمتگذاری س��رویسهای مختلف س��ئو باید مدنظر
داش��ته باش��ید .وقتی ب��ه دنبال یک ش��رکت جدید
برای انجام امور س��ئو میگردید ،شرکتهای مختلفی
ممکن اس��ت پروپوزالهایی را به شما ارائه دهند و این
پروپوزالها از جنبههای قیمت ،استراتژی و نتایج با هم
تفاوت دارند .بررسی کردن این پروپوزالها ممکن است
کمی وقتگیر و گیجکننده باشد ،اما باید به دقت تمامی
گزینههای موجود را س��نجش کنید .اگر گزینه اشتباه
را انتخاب کنید ،ترافیک س��ایت کاهش پیدا میکند و
کاهش ترافیک قطعا چیزی نیست که بخواهید برایتان
رخ دهد.
اگر شرکتی را که سرویسهای سئو آن قیمت باالتری
دارند انتخاب کردهاید ،قطعا باید هزینه بیشتری را نیز
پرداخت کنید .اما همانند آیفون  ،۸کیفیت باال و نتایج
قابلاعتماد آن چیزهایی هستند که در نهایت به دست
خواهید آورد .البته انجام س��ئو مثل خرید یک گوشی
رده باال نیست .از دیدگاه بازاریابی آنالین ،هرچقدر که
کیفیت س��رویسهای سئو ش��ما باالتر باشد ،احتمال
بیشتری دارد که بازگشت سرمایه باالتری نصیب شما
شود و یک وبسایت سالمتر و پایدارتر داشته باشید.
برخی ش��رکتها قیمتهای بس��یار پایینی را برای
س��رویسهای س��ئو ارائ��ه میدهند ک��ه در نوع خود
تعجببرانگیز اس��ت .جدا از کیفیت کار این شرکتها،
آنها ممکن است شخصی را مسئول سئو شما کنند که
مسئولیت مدیریت چندین و چند مشتری دیگر را نیز
بر عه��ده دارد .آنها با این کار هزینههای خود را پایین
نگه میدارند.
یکی دیگر از روشهای کاهش هزینه ش��رکتهای
س��ئو این اس��ت که از استراتژیهای س��ئو از پیش
تعیین ش��ده برای س��ایت شما اس��تفاده کنند .آنها
مانند پزش��کی که نس��خه داروها را از پیش نوش��ته
باش��د ،بدون توج��ه به نیازه��ا ،خواس��تهها ،رقبا و
وضعیت فعلی ،یک اس��تراتژی را برای سایت شما به
اجرا در میآورند .آنها ماهانه یکس��ری آمار و ارقام را
به ش��ما نشان میدهند و ش��ما را قانع میکنند که
اینها تأثیراتی ماندگار روی کس��بوکار شما خواهند
داشت .در ابتدا ممکن است که شاهد بهبودهایی در
وضعیت ترافیک سایت باشید ،اما در مورد ماندگاری
آن شک و تردید فراوان است.
بهصورت معمول ،یک ش��رکت س��ئو ک��ه قیمت
باالت��ری را پیشنهاد میدهد معم��وال زمان بیشتری
را ب��ه تحقیق و ایجاد اس��تراتژی برای کس��ب نتایج
پایدار اختصاص میده��د .آنها همچنین با پیشرفت
کمپین ممکن است حتی در این استراتژی تغییراتی
را نی��ز ایج��اد کنند و این دقیقا همان چیزی اس��ت
که ش��ما میخواهید .گوگل س��االنه حدود  ۵۰۰بار
الگوریتمهای خود را بهروزرس��انی میکند .همچنین
رقبای ش��ما نیز در حال اجرای اس��تراتژیهای خود
هس��تند و سعی دارند شما را از گردونه رقابت خارج
کنند .برای پاس��خگویی به ای��ن تغییرات در زمان و
روش صحیح باید به اندازه کافی چابک باشید.
ش��ما راهبردی میخواهید که ارگانیک باش��د .یک
اس��تراتژی که هم��راه با آخرین ترنده��ا ،تاکتیکها و
دس��تورالعملها تغیی��ر میکند و ارتقا مییابد .ش��ما
برنامهای میخواهید که دقیقا براساس کسبوکار شما
نوشته شده باشد .وقتیکه بخش قابل توجهی از بودجه
بازاریابی آنالین خود را به سئو اختصاص میدهید ،باید
مطمئن شوید که ارزشش را دارد.
البته این طبیعی است که در ازای پول سرمایهگذاری
ش��ده بخواهید سریعا به نتیجه برسد و حتی اگر مدیر
سئو زمان مورد نیاز را اعالم کرده باشد و بگوید که رتبه
گرفت��ن در طول زمان اتفاق میافتد ،باز هم بس��یاری
از ش��رکتها میخواهند طیف وس��یعی از نتایج را در
کمترین زمان ممکن ببینند .آنها میخواهند ببینند که
تعداد معینی پس��ت وبالگی در ماه منتشر ش��ده یا در
همین مدت تعداد معینی لینک به لینکهای س��ایت
اضافه ش��ده اس��ت .به یاد داشته باش��ید که سئو یک
فرآیند وقتگیر اس��ت و اگر بعد از گذشت مدتزمان
کوتاه��ی از آغاز کمپین س��ئو ،نتایج م��ورد انتظار را
نگرفتید نباید س��ریعا عصبانی شوید یا با آژانس طرف
قرارداد خود قطع همکاری کنید.
منبعdaartagency :

بازاریابیوفروش
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 4روش برای اصالح عادتهای مربوط به بررسی ایمیلها

بهقلمهایدنفیلد

ویرایشگر گروه نویسندگان نشریه انترپرنور
مترجم :صهبا صمدی

برای اکثر افراد ،داش��تن یک صندوق
پی��ام خال��ی همانقدر تخیلی اس��ت که
داشتن قلعهای در آسمانها!
طبق تحقیق انجام شده توسط شرکت
اَدوب ( ،)Adobeکارمن��دان ادارات
آمریکا در هر روز کاری حدود چهار ،پنج
ساعت را صرف بررس��ی ایمیلهایشان
میکنن��د .اف��رادی با س��نین  18تا 34
سال بیش از سایر گروههای سنی عادت
دارند ک��ه در زمان ورزش ،غذاخوردن یا
وقت گذرانی با دوستان یا حتی در زمان
رانندگی ایمیلهایشان را چک کنند.
اما چرا چک کردن ایمیل اینقدر زمان
میبرد؟ یک دلیل این موضوع این اس��ت
ک��ه اکثر افراد تمایل دارند ایمیلها را به
محض دریافت بخوانند و به همین دلیل
ف��رد باید بهطور مرتب در حال بررس��ی
صندوق ایمیلش باش��د .طبق نظر دکتر
دن آریلی پروفس��ور اقتصاد روانشناسی
و رفت��اری در دانشگ��اه دوک (،)Duke
ای��ن روش کارآمدی ب��رای تنظیم زمان
کاری نیس��ت .اعالنه��ای آنی هم اغلب
باع��ث حواسپرتی از کاره��ای در حال
انج��ام میش��وند .دلیل دیگر این اس��ت
که اغل��ب اف��راد ایمیلهایش��ان را در
زمانهای رفتوآمد بین محل کار و خانه
میخوانند ،ب��ه دلیل تمرک��ز پایین گاه
نیاز اس��ت که یک ایمیل چند بار پیاپی
خوانده شود.
اما خبر خوب این است که داشتن یک
صن��دوق پیام خال��ی و همچنین کاهش
اتالف وق��ت و افزایش به��رهوری روزانه

بازاریابی خالق

غیرممکن نیس��ت .در این مقاله به ارائه
راهکارهایی برای تغییر عادات مربوط به
چک کردن ایمیل میپردازیم.
 -1به ایمیل به چشم یک نامه
کاغذی نگاه کنید
ف��رض کنید که روزان��ه در فواصل هر
چن��د دقیق��ه یک ب��ار تع��دادی نامه از
پس��ت دریافت میکنید .آیا ه��ر نامه را
بالفاصله باز خواهید کرد؟ مسلما اینطور
نیس��ت .همه ما اگر چندین نامه پس��تی
ب��ه دس��تمان برس��د هم��ه را در زمان
مشخصی بررسی میکنیم و در مورد نگه
داش��تن یا دور انداختن هر یک تصمیم
میگیریم.
پیت��ر برگمن ،نویس��نده کت��اب «18
دقیق��ه :تمرک��ز ،غلبه ب��ر حواسپرتی و
موفقی��ت در انجام ام��ور» میگوید« :ما
ایمیله��ا را مثل نامه در نظر نمیگیریم،
بلکه ط��وری رفت��ار میکنیم ک��ه انگار
پستچی دم در نشسته و منتظر است که
ما نامه را بخوانیم».
بدت��ر از این ،فرض کنید که پس��تچی
نام��های برای ش��ما آورده و ش��ما آن را
میخوانی��د ،دوباره میبندی��د ،آن را به
پستچی پس میدهید و میگویید« :چند
دقیق��ه دیگر ای��ن نامه را دوب��اره برایم
بی��اور» .این تمثیل خیلی عجیب به نظر
میرس��د ،ولی این در واقع کاری اس��ت
ک��ه اغلب ما انجام میدهیم؛ در زمانیکه
قص��د جواب دادن به ایمیل نداریم آن را
بیهدف باز میکنیم و میخوانیم.
 -2برای بررسی ایمیلها زمان
خاصی در نظر بگیرید و سیستم
دریافت اعالن را خاموش کنید
نخس��تین قدم در تغیی��ر عادت چک
کردن ایمیل این اس��ت ک��ه از باز کردن
آنی ایمیل دست بکشید .به خودتان قول

بدهید که صن��دوق ایمیلتان را بیش از
س��ه بار در روز باز نکنید؛ در ابتدای روز،
در وس��ط روز و در پای��ان روز .وقتی که
ایمیلت��ان را چک میکنی��د این کار را
با دقت و حوصله انج��ام دهید؛ بنشیند،
تمرکز کنید و تمام توجهتان را به ایمیلی
که میخوانید معطوف کنید.
دکت��ر ف��راری ،اس��تاد روانشناس��ی
در دانشگ��اه دی پ��اول توصی��ه میکند
ک��ه اول از همه تمام صن��دوق ایمیل را
اجماال بررس��ی کنی��د و هرچه که را که
میتوانی��د پاک کنید .ب��ه هر ایمیلی که
میتوانید فورا پاسخ دهید .ایمیلهایی را
که باید نگه دارید در پوشههای مربوط به
خودش��ان بایگانی کنید و سپس تا نوبت
بعدی صندوق ایمیلتان را ببندید.
ب��رای اینکه ای��ن راهکار بهت��ر نتیجه
ده��د ،بای��د اطمینان حاص��ل کنید که
صندوق ایمیل ش��ما تنه��ا در اوقاتی که
برنامهری��زی کردهاید باز میش��ود .این
بدان معناس��ت که از صندوق ایمیلتان
نبای��د هیچ اعالنی  -چه بهصورت صدای
هشدار یا بهصورت پیام  -دریافت کنید.
خاموش کردن اعالنها باعث میشود که
برای خواندن ایمیلها وسوسه نشوید.
 -3از قواعدی برای فیلتر کردن
ایمیلها استفاده کنید
دکت��ر آریلی ایمیلهای��ش را به چهار
روش مختل��ف طبقهبن��دی میکن��د -
همی��ن االن ،روزانه ،هفتگ��ی و در وقت
اضاف��ه  -و برای اینکه ه��ر ایمیل را در
کدام پوش��ه قرار ده��د قواعد مشخصی
دارد .ب��رای مث��ال ،پیامهای��ی را ک��ه
از خبرنام��ه نیوی��ورک تایم��ز دریاف��ت
میکند در پوش��ه روزان��ه قرار میدهد و
خبرنامههای وبس��ایت آمازون و رسید
سفارشات پستی را در پوشه هفتگی قرار

میده��د .آریلی ایمیلهای پوش��ه وقت
اضافه را در حین س��فر ب��ا هواپیما یا در
اوقات بیکاری بررسی میکند.
ش��ما هم فیلترهای خودتان را تعیین
کنی��د .مثال در قس��مت جس��توجوی
صن��دوق ایمیلتان اس��م یک ش��خص
را جس��توجوی کنید و بعد یک پوش��ه
بس��ازید و تم��ام ایمیله��ای دریافتی یا
ارس��الی آن ش��خص را در آن پوشه قرار
دهید و بعد تصمیم بگیرید که ایمیلهای
مربوط به آن شخص را بهصورت هفتگی
یا روزانه بررس��ی کنید .با استفاده از این
راهکار میتوانی��د از اتالف زمان و انرژی
جلوگی��ری کرده و طبق فوریت یک پیام
در م��ورد مطالعه و بررس��ی آن تصمیم
بگیرید.
 -4همیشه در حال کاهش حجم
ایمیلها باشید
برگمن میگوید« :وقتی که میخواهید
به یک ایمیل پاس��خ دهید همیشه به این
فکر کنید که چطور میتوانید از تولید یک
چرخه ایمیل جدید جلوگیری کنید».
مث�لا ممکن اس��ت به جای ارس��ال و
دریافت چن��د پیام برای هماهنگ کردن
ی��ک وقت مالقات ،بتوانید به س��ادگی و
ب��ا یک تم��اس تلفنی این ک��ار را انجام
دهید؛ یا ممکن است وقتی که به ایمیل
پاس��خ میدهید بتوانید ن��ام بعضی افراد
را از فهرس��ت دریافتکنندگ��ان پاس��خ
ایمی��ل حذف کنید؛ یا مثال بالفاصله بعد
از رس��یدن به نتیجه مطلوب ،به مکالمه
ایمیلی پایان دهید و از ارسال ایمیلهای
جداگان��ه ب��رای تشک��ر و خداحافظ��ی
خ��ودداری کنید .با کارب��رد این روشها
میتوانی��د دریافت و ارس��ال ایمیلهای
اضافه را کاهش دهید.
منبعentrepreneur :
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مشتریمداری
چطور در  6گام به اعتراضها پاسخ
دهیم؟

برخی از فروشندگان تصور میکنند اعتراض مشتری
یا مراجعهکننده بد اس��ت ،اما باید گفت این دس��ته از
فروش��ندگان تصویر بزرگتر ی��ا مزیتهای حاصل از
ای��ن اعتراض را نمیبینند .اگر یکی از مراجعان ش��ما
اعتراضی را مطرح میکند ،لزوما مطرح شدن آن نکته
بدی نیست .حداقل اینکه این مشتری یا مراجعهکننده
آنقدر عالقهمند بوده ک��ه ترجیح داده در این رابطه از
نزدیک با شما گفتوگو کند و شاید خیلی مودبانه فقط
با خندهای بر لب از شما تشکر نکند!
در واقع ،این حقیقت که شخصی یک نگرانی را برای
شما مطرح کرده به این معناست که شما شانسی برای
یافتن پاس��خی ب��رای وی دارید .نکت��ه مهم در زمان
ش��نیدن یا روبهرو ش��دن با یک اعتراض این است که
به موقع و شکل صحیح و حرفهای با آن برخورد کنید.
اگر بهطور صحیح اعتراض پی��ش آمده را رفع نکنید،
مراجعهکنن��ده مورد نظر در فرایند فروش قدمی رو به
جلو بر نخواهد داشت ،یعنی در طول مسیر قیف فروش
شما به هیچ وجه حرکت نمیکند و البته مهم است که
به هیچ روی اعتراض وی را بهصورت ش��خصی در نظر
نگیرید ،یعنی تصور نکنید ک��ه اعتراض وی ،اعتراض
به ش��خصیت شماست .در ادامه چند استراتژی ساده
را به شما پیشنهاد میکنیم تا با کمک آنها اعتراضات
مراجعین خود را رفع کنید.
پیش از پرداختن به اعتراض بهخوبی به آن
گوش دهید
قبل از اینکه مراجعهکننده شما حرفش را تمام کنم،
شروع به پاسخ دادن به وی نکنید و به وی فرصت کافی
برای ارائه توضیح دقیق در مورد نگاه خودش را بدهید.
ب��ه او بیتوجهی نکنید ،در عوض ب��ا دقت تمام به
اعتراض وی گوش کنید .کارشناس��ان حوزه ارتباطات
اعتق��اد دارند که ش��ما باید 80درصد زمان ش��نونده
باش��ید و تنه��ا 20درص��د از زم��ان را صحبت کردن
مشغول باشید .همچنین باید با ارائه یک بیان روشن و
مناسب از درک و برداشت خودتان نسبت به گفتههای
مراجعهکننده ،هم مهارت شنیداری خودتان را محک
بزنی��د و هم به مراجعهکننده نشان دهید که کامال به
حرفهای وی گوش دادهاید.
یک بار آن را برای مراجعهکننده تکرار کنید
ب��ا تکرار موضوع مورد اعت��راض برای مراجعهکننده
ضمن دریافت تأیید نس��بت ب��ه درک خود و یادآوری
توج��ه خودتان به وی ،فرصتی مجدد به وی دادهاید تا
در ص��ورت نیاز گفتهها یا حرفهای خودش را اصالح
کند.
منطق مراجعهکننده را بررسی کنید
گاه��ی اولین اعتراضها از جانب مشتری یا مراجعه
کننده ،وضوع اصلی نگرانی وی نیست .مثال در بسیاری
موارد دیده شده که مراجعهکننده نمیخواهد بپذیرد
ک��ه پول کافی برای خرید محصول ش��ما را ندارد و به
دالیل مختلف ش��روع به بهانهگیری میکند .بنابراین
توصیه میش��ود پیش از پرداختن ب��ه موضوع اصلی
صحبت ،قدری در مورد بهانههای مطرح شده سؤاالتی
را بپرس��ید ت��ا ببینید آیا واقعا مس��ائل مطرح ش��ده
اهمیت داش��تهاند و همچنین فرص��ت بیشتری برای
مراجعهکننده جهت طرح مسئله اصلی که همان پول
باشد فراهم کرده باشید .هر قدر بیشتر مدت زمان این
صحبت طول بکشد ،مراجعهکننده ارتباط بهتری برقرار
ک��رده و راحتتر میتواند موضوع اصلی و مدنظر خود
را پیش بکش��د .در ادامه میتوانید گزینههایی را برای
مراجع��ه در نظر بگیرید ،مانند دادن اعتبار ،ایجاد یک
طرح پرداخت ،توضیح روند بازگشت سرمایهگذاری و
همچنین پرداختن به ارزش قابل کس��ب شدن توسط
محصول برای مشتری.
پاسخ مناسب به اعتراض بدهید
فراموش نکنی��د مراجعهکنندهای ک��ه اعتراضی را
مط��رح میکند ،در واقع در حال بیان ترس خودش از
خرید اس��ت .مهمترین وظیفه شما در این مرحله کم
کردن آن ترس است .اگر نمونهای از یک مشتری قبلی
دارید ،آن را ارائه کنید .اگر اطالعات و آمار قابل استناد
دارید ،آنها را به اشتراک بگذارید.
نتیجه را با مراجعهکننده چک کنید
در این مرحله باید از مخاطب بپرسیدکه آیا مسئله
وی حل شده؟ سؤال وی پاسخ داده شده و...؟
اگر با اطمینان کامل تأیید کرد ،میتوانید به مرحله
بعدی بروید .اما اگر همچنان نامطمئن به نظر میرسید
یا بیمیل ب��ود ،پس به معنای آن اس��ت که بهخوبی
نگرانی و مس��ئله وی را حل نکردهاید .پس باید به یک
مرحل��ه قبل باز گردید و دوب��اره تالش کنید .بگویید:
«اجازه دهید پس به همین موضوع برگردیم و ببینیم
چطور میتوانم نگرانی شما را کامال رفع کنم؟»
گفتوگو را مجددا در مسیر درست هدایت کنید
حاال مشتری یا مراجعهکنن��ده را دوباره به موضوع
ف��روش برگردانید .اگر در می��ان صحبت خود بودید و
مشتری مس��ئلهای را مطرح کرده ب��ود ،چس از حل
کردن آن خیلی سریع گفتههای قبلی خود را خالصه
کنی��د و صحبت را ادامه دهید .اگر صحبت ش��ما هم
تمام ش��ده ،چک کنی��د و ببینید که آیا وی مس��ئله
دیگری ندارد؟ و وارد صحبتهای نهایی شوید .نکته
مهم اینکه پیدا شدن یک اعتراض به معنای رد کردن
پیشنهاد شما نیست ،بلکه مشتری میخواهد احساس
خوبی نسبت به خرید خود پیدا کند .یعنی میخواهد
بداند که تصمیم خوبی را اتخاذ کرده است یا نه؟
منبعibazaryabi :
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رهبری
 ۷راهکار مؤثر برای مدیران توسعه
کسبوکار
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بوکار
مدیریتکس 

تلفن مستقیم86073290 :

چرا باید کسبوکارمان را در جوانی شروع کنیم؟

کسبوکارها نیازمند اتخاذ تدابیر و اصول متمایزی
در راهبری کس��بوکار خود هستند تا بتوانند قدرت
رقابتی خود را در بازارهای موجود در دهکده جهانی
حف��ظ کنند؛ این نی��از برای کس��بوکارهای نوپا و
مبتن��ی بر ایده بیشازپیش احس��اس میش��ود .در
دنیای امروزی روند توسع ه کسبوکار دائما در حال
تغییر اس��ت و ش��اهد این هس��تیم که شرکتها در
رابطه با رش��د و موفقیتش��ان به طرز قابلتوجهی
متح��ول ش��دهاند و همیش��ه راهه��ای جدی��دی
مییابن��د تا از ابزار و فناوریه��ای موجود بیشترین
به��ره را ببرند .در ادامه هفت نفر از انجمن توس��عه
کسبوکار فوربس ( ،)Forbesروندها و رویکردهای
مختلفی را بررس��ی میکنند که هم ه مدیران توسعه
کس��بوکار باید آنها را دنبال کرده تا از موفقیت کار
پرمخاطرهشان مطمئن شوند؛
 -1تعامل با مشتری بهطور متناسب و واقعی:
جینکی��م از ش��رکت  :CircleCIدر ح��ال حاضر
بازاره��ا بهقدری پرهیاهو هس��تند که متمایز کردن
محصولتان از س��ایر محصوالت کار بسیار دشواری
اس��ت چه برس��د به رقابت با دیگران؛ هنوز توس��ع ه
کس��بوکار سفارش��ی و بازاریابی مبتنی بر مشتری
کارهای��ی کلیدی هس��تند ،اما تعامل ب��ا مشتریان
بالق��وه باید متناس��ب ،بهموقع و واقعی باش��د تا به
نتیجه برسد.
 -2تجربه ش�خصی :لیزا باکس از شرکت WP
 :Engineهر کس��بوکاری منحصربهفرد اس��ت و
نیازهای وی��ژ ه خ��ودش را دارد؛ اولویتها و تجارب
ش��خصی تا حد زیادی روی نحوه شکلگیری روابط
ما در آینده تأثیر میگذارد.

به قلم رنزو کوستارال
ترجمه :علی آلعلی

 -3حضور برنامهریزیش�ده در ش�بکههای
مج�ازی :کالین مکاینتوش از ش��رکت:Revolar
ممکن اس��ت در س��ال  ۲۰۱۷این مسئله بدیهی به
نظر برس��د اما هنوز بس��یاری از برنده��ا نمیدانند
چطور بای��د حضورش��ان را در ش��بکههای مجازی
مدیریت کنند؛ یکی از نمونههای بارز این مسئله ،آن
است که بیشتر شرکتها بهشدت روی توییتر تمرکز
دارن��د (تقریبا  ۲۰۰میلیون بازدی��د روزانه و حدود
 ۶۳۰میلیون بازدید از صفحات) اما ممکن است اصال
ردیت ( )Redditرا نشناسند (حدود  ۱۹۰میلیون
بازدید روزانه و تقریبا  2میلیون بازدید از صفحات)
 -4یکپارچهس�ازی ی�ا ادغ�ام ب�ا ش�رکای
استراتژیک :برندون لیتل از شرکت :Leadpage
اگر از زاویه نرمافزار  SaaSبه این مس��ئله بپردازیم،
باید گفت اگر هنوز به ادغام فکر نکردهاید باید بدانید
تبدیل کردن ادغام به یکی از اولین اولویتهایتان،
جهت آمادگی ش��رکت شما برای سال پیش رو و در
آینده یکی از اقدام��ات ضروری خواهد بود؛ ادغام با
شرکای اس��تراتژیک نهتنها راه شما را برای نوآوری
محصول باز میکند ،بلکه فرصتهایی برای توس��ع ه
بازار ،گسترش و دسترسی ایجاد کرده و آنها را بهبود
میبخشد.
 -5ادغام بهعنوان استراتژی جذب مشتری:
ک��دی جون��ز از ش��رکت  :Zapierاگ��ر در صنعت
نرمافزار مشغول به کار هس��تید ،بای��د ارزش ادغام
را بهعن��وان یک اس��تراتژی جذب مشت��ری دوباره
ارزیابی کنید؛ کسبوکارهای متعددی زمان و انرژی
قاب��ل توجه��ی را صرف ایجاد همک��اری برای ادغام
با ش��رکتهای دیگر میکنند که نهایتا با شکس��ت
مواجه میشوند.
 -6افزای�ش اکتس�اب یا خرید ش�رکتهای
دیگر :بیجی کیتو از شرکت :Digital Surgeons
آنچه قبال نتیجه داده اس��ت ،سال آینده ،ماه بعد یا
حتی هفت ه دیگر نتیج��ه نمیدهد؛ در بازاری با این
ش��دت تغییر ،اگر ش��رکتی از وضعیت خود خرسند
باش��د ،کارش به انتها میرس��د؛ توس��عه روندهای
اکتس��اب ،به ش��رکتهایی که قبال حیطه محدودی
داش��تند کمک میکند تا بتوانند طیف گستردهتری
از خدمات را ارائه دهند .در آینده ،اگر بخواهید پشت
میز بنشینید به ک��اری بیش از گردگیری کاغذهای
یادداشت قدیمی  Rolodexنیاز دارید.
 -7سطح باالتری از بلوغ :اندرو بارنت از شرکت
 :Verodinعصر طالیی امنیت سایبری رو به پایان
اس��ت؛ در حال ورود به دورهای هستیم که به سطح
باالت��ری از بلوغ نیاز اس��ت و اف��راد بیشتری مجبور
میش��وند لباسهای غیررسمیشان را با کتوشلوار
ع��وض کنن��د؛ توس��عهدهندگان کس��بوکار ای��ن
مس��ئله را پی��ش میبرند چون از م��ا انتظار میرود
سرمایهگذاران ،ش��رکا و مشتریانی را جذب و حفظ
کنیم که از نحوه انجام کسبوکار توقع به خصوصی
دارند .وقت آن رسیده که بزرگ شویم.
منبعhormond :

اگر تا به حال به فکر راهاندازی
کسبوکار شخصیتان افتادهاید،
در ای��ن میان تنها نیس��تید .در
حقیقت هزاران نف��رد دیگر نیز
همزمان با شما به فکر ساماندهی
امور به منظور ایجاد کس��بوکار
خ��ود هس��تند .فرق��ی ن��دارد
ایده ش��ما چیس��ت .از شیوهای
دیجیتال و س��ریع برای تحویل
پیتزا گرفته ت��ا طراحی قطعات
صنعتی ،بیتردید تعداد ایدههای
جذاب پایانناپذیر اس��ت .با این
حال آنچه رویاپردازان کسبوکار
را از کارآفرینان متمایز میکند،
ورود به عرصه عمل است .براین
اس��اس حتی برترین ایدهها نیز
ب��دون ورود به مرحل��ه اجرایی
ب��یارزش تلقی میش��وند .یکی
از پرس��شهای اصلی به هنگام
راهان��دازی کس��بوکار زم��ان
مناس��ب آن اس��ت .آیا باید پس
از چن��د س��ال تجربهان��دوزی
اقدام به این ک��ار کرد؟ یا اینکه
هماهنگ��ی با جم��ع خانوادگی
ب��رای س��اماندهی ام��ور کافی
اس��ت؟ در حقیقت هیچ راهکار
طالی��ی برای پاس��خ ب��ه چنین
پرس��شی وج��ود ندارد .ب��ا این
حال برخی مزیتهای محسوس
در خصوص ش��روع کس��بوکار
ش��خصیمان در اوایل کار قابل
ذکر است .در این مقاله به چهار
دلی��ل اصلی پیرام��ون ضرورت
شروع کسبوکار شخصیمان در
جوانی اشاره خواهد شد.
 -1شکست مقدمه پیروزی
است ،اما در جوانی
بخش نخست این جمله بارها
و بارها از س��وی کارش��ناسها و
مشاوران حوزه کسبوکار تکرار
شده است .با توجه به مفهوم این
عب��ارت به خوب��ی از صحتاش
آگاه خواهیم شد .در هر صورت
بدون کس��ب تجربه امکان غلبه
ب��ر مشکالت دنیای کس��بوکار
وج��ود ن��دارد .به ع�لاوه اهالی
کس��بوکار به خوب��ی میدانند
که تجربه بدون شکس��ت و عدم
موفقیت به دس��ت نمیآید .اگر
جمله ف��وق را به غذای��ی لذیذ
تشبیه کنیم ،نیاز به اندکی نمک
برای بهب��ود کیفیتش داریم .بر
همی��ن اس��اس همیشه ب��ه یاد
داشته باشید که اگرچه شکست
مقدمه پیروزی اس��ت ،اما باید از
هرکدام از این تجربههای تلخ به
خوبی درس گرفت.

بیتردی��د هنگام��ی ک��ه
کس��بوکارمان با مشکل مواجه
میش��ود ،تجرب��ه لذتبخشی را
پشت س��ر نخواهیم گذاشت .در
چنین ش��رایطی میزان شجاعت
و اعتم��اد ب��ه نفس اف��راد برای
بازیابی تواناییش��ان ب��ه منظور
غلبه بر مشکالت به شدت کاهش
مییابد .درس��ت به همین دلیل
شکس��ت در دوران جوانی مزیت
بیشت��ری دارد .م��ن نخس��تین
کسبوکار خودم را در سالهای
دبیرستان پایهگذاری کردم .با این
حال فقط با گذش��ت یک س��ال
کاری موفق به غلبه بر مشکالت
و پای��ان دادن به شکس��تهای
متوالی کس��بوکارم شدم .در آن
یک س��ال نخست بس��یار تحت
فشار ق��رار داش��تم .در حقیقت
بیشتر زمان من به دلیل مواجهه
با شکستهای پیاپی به هدر رفت.
خوشبختانه در آن زمان تنها 18
سال داشتم .در چنین سنی همه
ما پر از ش��ور و انرژی هس��تیم.
بیتردید تجربه شکست ارزشمند
اس��ت ،با این حال کسب چنین
تجربهای در دوران جوانی بسیار
ارزش��مندتر و مهمتر محس��وب
میش��ود .به این ترتیب با تجربه
نخس��تین ناکامی در ابتدای راه
خودمان را ب��رای راهی پر پیچ و
خم در آینده آماده خواهیم کرد.

 -2جوانی و مسئولیتهای
کمتر
بهطور معمول به هنگام جوانی
از افراد انتظار مسئولیتپذیری
کمت��ری م��یرود .صرفنظر از
دنی��ای کس��بوکار ب��ه عنوان
یک جوان مسئولیتی نسبت به
خانواده ی��ا فرزندانتان ندارید.
همین امر به ش��ما آزادی عمل
بس��یار بیشتری خواهد بخشید.
اگر ش��انس با شما همراه باشد،
در اوای��ل جوان��ی همچن��ان
در خان��ه والدینت��ان س��کونت
خواهید داش��ت .بدی��ن ترتیب
دای��ره انتخابتان بیش از پیش
گسترده میشود.
بیتردی��د ش��روع ی��ک
کسبوکار همراه با ریسکهای
عدی��دهای اس��ت .ع�لاوه ب��ر
پرداخ��ت هزینهه��ای مال��ی
مشخص ش��ما تم��ام زمانتان
را نی��ز در گرو کارت��ان خواهید
گذاش��ت .براین اس��اس ش��اید
گاه��ی اوق��ات مجب��ور ب��ه
ش��بزندهداری و تحمل تنهایی
و کار با کس��انی باشید که حتی
بدانه��ا عالقهای هم ندارید .در
دوران جوان��ی آس��تانه تحمل
فرد بیشتر اس��ت .بر این اساس
تجرب��ه چنی��ن موقعیتهای��ی
در این س��نین امکان مدیریت
بهینهای را به افراد خواهد داد.

 -3مسئله داراییهای
بلندمدت
اگ��ر در دوران جوان��ی
کس��بوکارتان را ب��ه خوب��ی
مدیری��ت کنید ،امک��ان تبدیل
آن به دارای��ی بلند مدت وجود
دارد .بدی��ن ترتیب با اختصاص
زمانی معی��ن در دوران جوانی
در سنین باالتر از منبع درآمدی
مطمئن بهرهمند شوید.
اگ��ر دوره جوانیت��ان س��ر
ش��ده و مانند من بیشتر شبیه
به فس��یلی متحرک هس��تید،
باید هرچه س��ریعتر نس��ت به
پایهگ��ذاری کس��بوکارتان
اق��دام کنید .اگ��ر وقتتان را با
دس��تمزدی معمول��ی معامل��ه
کنی��د ،هیچگ��اه در زندگی به
اهدافتان نخواهید رس��ید .در
اینجا اندکی جس��ارت و اعتماد
به نفس الزم اس��ت .اگرچه در
ابت��دا دش��واریهای فراوانی در
انتظار افراد است ،اما در صورت
موفقیت مزای��ای بلند مدت آن
زحمتهای قبلی را بهطور کامل
توجیه خواهد کرد .بدین ترتیب
هرچه س��ریعتر باید نس��بت به
ایجاد کسبوکارتان اقدام کنید.
در مورد ح��وزه فعالیت نیز ،به
عنوان یک بزرگس��ال ،براساس
تجربهه��ای قبلیتان دس��ت به
انتخاب بزنید.

 -4مزه دنیای واقعی را
خواهید چشید
اگ��ر زندگینام��ه کارآفرینان
موف��ق را مطالعه کرده باش��ید،
ب��ا چنی��ن جمل��های بهط��ور
م��داوم روب��هرو خواهید ش��د:
«م��ن همیش��ه عالق��ه زیادی
ب��ه یادگی��ری نک��ات مهم در
کس��بوکار داش��تهام» .در
حقیقت بس��یاری از افراد موفق
استعدادی در یادگیری مفاهیم
در کالس درس نداش��تهاند .به
ای��ن ترتیب آنها اص��ول مهم را
در دنی��ای واقع��ی و به صورت
گ��ام ب��ه گ��ام ی��اد گرفتهاند.
یک��ی از دالیل اصل��ی این نوع
واکنشها از س��وی کارآفرینان
کنت��رل بیش از حد محیطهای
آموزش��ی و اداری از س��وی
مراجع عالی رتبه است .برخالف
این محیطها ،فضای کسبوکار
ع��اری از هرگونه کنترل نهادی
و متمرک��ز اس��ت .بدین ترتیب
اف��راد بهراحتی قادر به تجربه و
یادگی��ری آزادان��ه خواهند بود.
بدین ترتیب اگر کسبوکارمان
را در سنین جوانی آغاز کنیم از
مزیت تجربهاندوزی در محیطی
آزاد برخوردار خواهیم شد.
بیش��ک ش��روع کس��بوکار
ش��خصی بهتری��ن راه ب��رای
یادگی��ری نک��ات آموزش��ی در
دنی��ای واقعی اس��ت .در چنین
فضای��ی هیچ معلم یا مدیری به
ش��ما توصیههای راهبردی ارائه
نخواه��د کرد .ما باید براس��اس
دانس��تهها و تجربیات خودمان
بر مس��ائل مختلف غلبه کنیم.
به دلی��ل محدودیت توان مالی
افراد در سالهای جوانی معموال
باید تمام فعالیتهای شرکت را
ش��خصا بر عهده بگیریم .براین
اساس فرصتی مناسب به منظور
یادگیری اموری نظیر بازاریابی،
مدیریت روابط عمومی ،تبلیغات
و برندس��ازی ب��رای م��ا فراهم
خواهد ش��د .در واقع شاید پس
از ای��ن دوره دیگر هرگز فرصت
کس��ب چنی��ن مهارتهایی را
نداشته باشیم.
اگر صادقان��ه بگویم ،هیچگاه
برای ش��روعی یک کس��بوکار
دی��ر نیس��ت .اگرچ��ه محدوده
زمانی بهینهای برای ش��روع آن
وج��ود دارد ک��ه هم��ان دوران
جوانی اس��ت .بدین ترتیب باید
از شرایط فعلیمان فاصله گرفته
و کار واقعی را هرچه س��ریعتر
تجربه کنیم.
منبعentrepreneur :

دریچه
اصالح فرهنگ سازمانی به منظور
حفظ بهترین کارمندان

فرهنگ سازمانی ،به نحوه اجرای امور در محیط کار اشاره
دارد و با سه عنصر کلیدی تعریف میشود :رفتارها ،سیستمها
و روشها .این س��ه عامل نیز ب��ر پایه مجموعهای از ارزشها
هدایت میشوند .درواقع ش��رکتی از فرهنگ سازمانی عالی
به��ره میبرد که این عوامل س��هگانه را هماهنگ با یکدیگر
و همس��و باارزشهای اصلی س��ازمان پیش میبرد .درست
زمانیک��ه این هماهنگی از بین م��یرود ،مشکالت فرهنگی
شرکت شروع میش��ود و شما شاهد خواهید بود که برترین
کارمندان ش��رکت را ترک میکنند .ب��ا این توصیف چگونه
میتوانی��م یک فرهنگ ضعیف را اصالح و بازس��ازی کنیم؟
ش��اید بهترین نقطه ش��روع ،بررس��ی رفتارها ،سیستمها و
تجربیات شرکت است.
رفتارها
یکی از اقدامات رایج فرهنگس��ازی ،ارائه «اصول ارزشی»
اس��ت .اما آزمون واقعی ،این اس��ت که رهبران ش��رکت چه
رفتاری دارند و چگونه ارزشها را به مرحله عمل درمیآورند.
کارمن��دان به رهبران خ��ود نگاه میکنند و اگ��ر رفتار آنها
منعکسکننده ارزشهای اعالمش��ده نباشد ،همه این اصول
را بیمعن��ی میبینند .کارمندان ب��ه وضوح نیاز دارند ،اما نه
صرفا در حرف و جمالت .با فرض اینکه ارزشهای س��ازمانی
ش��ما کامال روشن هستند ،به این سؤاالت پاسخ دهید :کدام
رفتارها مستحق پاداشاند؟ کدام رفتارها به ترفیع کارمندان
منجر میش��وند؟ بهتر اس��ت زمانی را به شناسایی رفتارها
و مهارتهایی که بیانگر ارزشهای س��ازمانی ش��ما هستند
اختصاص دهید .بهعنوانمثال اگ��ر میخواهید کار تیمی را
تشویق کنید ،بررس��ی کنید که کارمن��دان با چه رفتارهایی
این ارزش را ثابت میکنند و چهکارهایی را نباید انجام دهند.
ممکن اس��ت به این نتیجه برس��ید که مهمترین مؤلفه کار
تیمی ،کمک به سایر اعضای سازمان است .یا در حالت دیگر،
ممکن است تشخیص بدهید که کار تیمی ،به معنی همکاری
مداوم کارمندان باوجود همه اختالفنظرهای آنها است .نکته
مهم این اس��ت که مشخص کنید اجرای اصول و ارزشهای
س��ازمانی را در چه رفتارهایی میبینید و انتظارات خود را از
س از اینکه رفتارهای
کارمندان بهطور واضح بیان کنی��د .پ 
مورد انتظار و مطلوب بهطور واضح تعریف ش��دند ،میتوانید
روی تمری��ن و بهبود آنها متمرکز ش��وید .این فرآیند نهتنها
سطح مسئولیتپذیری و پاسخگویی همه اعضای سازمان را
افزایش میدهد ،بلکه روند سنجش و ارزیابی موفقیت شرکت
را هم سادهتر میکند.
سیستمها
هر فرآیندی که خلق میش��ود ،هر تکنولوژی و سیستمی
که مورد اس��تفاده ق��رار میگیرد ،هر س��اختار جدیدی که
طراحی میشود و هر عنوان شغلی ،موجب تقویت یا تضعیف
فرهنگ س��ازمانی میشود .بهطور کلی پنج سیستم کلیدی
روی فرهنگ سازمانی مؤثرند:
اس�تخدام :وضوح بخشیدن به انتظ��ارات رفتاری ،به ما
کمک میکند روند استخدام روشنتری داشته باشیم .طبق
دس��تورالعملهای متداول استخدام ،باید افرادی را استخدام
کنی��م که با فرهنگ ما س��ازگارند .نتیجه این اس��ت که در
مصاحبههای ش��غلی ،به دنبال اف��رادی میگردیم که هرچه
بیشتر ش��بیه خودمان باشند .درحالیکه میتوانیم به دنبال
رفتارهایی باش��یم که مکمل فرهنگی ما محسوب میشوند.
در این صورت بهجای اینکه سازمان را از افرادی با طرز تفکر
مشابه پرکنیم ،تیمی تشکی��ل میدهیم که از تنوع تجارب،
چشمانداز و ایده بهره میبرد و فرهنگ ما را غنیتر میکند.
تنظیم اس�تراتژی و اهداف :ای��ن فعالیتها دو فاکتور
فرهنگی را برای شرکت فراهم میکنند :نخست آنکه اعضای
تی��م را روی یک هدف واح��د متمرکز میکنند و دوم اینکه
راهنما و راهکار رس��یدن به نتایج مورد انتظ��ار را در اختیار
کارمندان قرار میدهند.
ارزیابی و برآورد :رفتار اعضای سازمان چگونه و در طول
چه دورههایی ارزیابی میش��ود؟ آیا بهط��ور مداوم به تبادل
بازخ��ورد میپردازیم یا بس��ته به اینکه چه ف��ردی و در چه
مقامی صحبت کند ،به حرف او بها میدهیم؟ فقدان اعتماد
به مدیران و عدم اطمینان از اس��تانداردهای رفتاری ،فضایی
مبتنی بر ترس و احتیاط به وجود میآورد.
پیشرفت و توسعه :اگر شرکتی از سیستم پاداشدهی
و توانمندس��ازی مناس��بی برخ��وردار نباش��د ،کارمندان
احس��اس میکنند ک��ه پیشرف��ت حرف��های ،بازخوردها
و تعام�لات آنه��ا ب��یارزش اس��ت .طبیعتا س��ازمانیکه
بهج��ای کمک به رش��د کارمندان ،صرفا آنه��ا را به خاطر
اشتباهاتش��ان مجازات میکند ،دیگ��ر محیط امنی برای
یادگیری نیس��ت .بسیاری از مشکالت فرهنگ سازمانی از
همین نقطه شروع میشوند.
پ�اداش :ش��رکت ش��ما چه معیارهای��ی را ب��رای ترفیع
کارمن��دان در نظ��ر گرفته اس��ت؟ چگونه ی��ک کارمند ،به
رهبر تی��م یا معاون مدیر تبدیل میش��ود؟ این ارتقا به چه
مهارته��ای فنی ،ارتباطی و مدیریتی نیاز دارد؟ پاس��خ این
س��ؤاالت بهنوعی بیانگر ارزشها و اصول سازمانی است .اگر
پروس��ههای پاداشده��ی و ترفیع گرفت��ن را بهطور واضح و
ش��فاف توضیح دهید ،کارمندان احساس نمیکنند که مورد
بیعدالتی قرار گرفتهاند و از رقابتهای ناسالم و غیرضروری با
یکدیگر اجتناب میکنند.
روشها و پروسهها
این بخش ش��امل همه رویدادهای ش��رکت ،اج��را و اداره
جلس��ات ،فرآین��د بازخورد و نحوه تصمیمگیری اس��ت .آیا
ساختار مشخص و تکرارپذیری برای پروسههای تصمیمگیری
در نظر گرفتهاید؟ آیا ش��رکتکنندگان در جلسات شرکت با
یکدیگ��ر همکاری دارند و غالبا به یک نتیجه نهایی مشترک
میرس��ند؟ مدی��ران چگونه عملک��رد کارمن��دان را ارزیابی
میکنند؟
منبعHBR/zoomit :

تلفن مستقیم86073290 :
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 ۲۰دلیل اصلی شکست استارتاپها
دنیای امروز دنیای استارتاپهاس��ت .کس��بوکارهای
نوپ��ا ه��ر روز در گوش��های از جهان ش��کل میگیرند و
محصوالت و خدماتش��ان را به بازار عرضه میکنند .اما
واقعا چند درصد از این اس��تارتاپها میتوانند از مرحله
اولیه گذر کنن��د و در بازار رقابتی امروز به فعالیت خود
ادامه بدهند؟
واقعیت این است که تعداد استارتاپهایی که در مسیر
خود با شکست مواجه میشوند بسیار زیاد است .براساس
آمار۵۰ ،درصد اس��تارتاپها در  ۵س��ال اول و ۷۰درصد
آنه��ا در  ۱۰س��ال اول فعالی��ت خود شکس��ت خواهند
خورد .مطالعات دیگری میزان شکست استارتاپها را تا
۹۰درصد و مطالعه دیگری ت��ا ۷۵درصد اعالم کردهاند.
ظاه��را تعداد واقعی چیزی بین این دو مقدار اس��ت .اما
دالیل اصلی شکست استارتاپها چیست و چرا این آمار
تا این اندازه باالست؟
بس��یاری از افرادی که کس��بوکار جدیدی راهاندازی
میکنن��د ،در ابتدای کار انرژی و س��رمایه دارند و هرگز
به این فکر نمیکنند که اول راه هس��تند و ممکن است
موانع زیادی در مسیر پیشرو وجود داشته باشد .شکست
درواقع نوعی فرصت برای یادگیری اس��ت ،اما میتوان با
استراتژی درس��ت و با اس��تفاده از روشهای کارآمد از
پیامدهای شکس��ت جبرانناپذیر جلوگیری کرد .در این
مطلب ،ابتدا به بررسی دالیل اصلی شکست استارتاپها
براساس مطالعات و آمار واقعی خواهیم پرداخت و سپس
برای هر یک راهکاری پیشنهادی ارائه میکنیم.
 .۱بینیازی بازار
بهج��رات میت��وان گفت ای��ن مش��کل بزرگترین و
اصلیترین دلیل شکس��ت استارتاپهاست .براساس آمار
اعالمش��ده از  ،CB Insightsبس��یاری از استارتاپها
(۴۲درص��د) به این دلیل با شکس��ت مواجه میش��وند
که محص��ول یا خدماتی ارائه میکنند ک��ه بازار به آنها
نی��از ندارد .بس��یاری از افراد برای مش��کل راهحلی پیدا
و براس��اس آن کس��بوکاری را راهاندازی میکنند ،اما
پ��س از م��دت کوتاهی متوجه میش��وند ک��ه محصول
یا خدماتش��ان بهدرد کس��ی نمیخ��ورد .توجه به نیاز
ب��ازار قبل از راهاندازی یک اس��تارتاپ از اهمیت زیادی
برخوردار است .اگر ایدهای برای راهاندازی یک استارتاپ
داری��د ،ابتدا درمورد بازار آن تحقی��ق کنید .با اطرافیان
و مردم درباره این اس��تارتاپ صحبت کنید .ش��اید این
موضوع که دغدغه شماس��ت ،برای دیگران اصال مسئله
مهمی نباشد .ش��اید حتی محصوالت یا خدمات بهتر و
باکیفیتت��ری برای رفع این نیاز در بازار وجود داش��ته
باش��د .این احتمال هم وجود دارد که هنوز بازار آمادگی
پذیرش این محصول را نداشته باشد.
 .۲مشکالت مالی
آمار نش��ان میدهد ۲۹درصد از اس��تارتاپها بهدلیل
مشکالت مالی و اتمام نقدینگیش��ان با شکست روبهرو
میش��وند .بس��یاری از کس��بوکارهای نوپا اطالعات و
تجربه کافی درباره مدیریت مسائل مالی ،قوانین مالیاتی
و نظایر آنها ندارند و حتی اگر با س��رمایه کافی شروع به
کار کرده باش��ند ،هیچ تضمینی وجود ندارد که بتوانند
هزینههای کسبوکارشان را تأمین کنند .از سوی دیگر،
ازآنجاکه بیشتر اس��تارتاپها از پس دس��تمزد مشاوران
مالی و حس��ابداران برنمیآیند ،خودش��ان دس��تبهکار
میش��وند و بنابراین تم��ام توجه و تمرکزش��ان را روی
حل این مش��کالت میگذارند ،ام��ا بهدلیل بیتجربگی،
درنهای��ت از انج��ام کارهای اصلی استارتاپش��ان مانند
بررس��ی مدل کس��بوکار ،مدیریت تیم و نظایر آنها باز
میمانند.
از هم��ان ابت��دای راهاندازی اس��تارتاپ بای��د به فکر
مدیریت مالی و استفاده بهینه از نقدینگیتان باشید .در
غیر اینصورت مجبور خواهید ش��د برای رفع مشکالت
مال��ی داراییه��ای ش��رکتتان را بفروش��ید و بنابراین
بهزودی کس��بوکارتان منحل خواهد ش��د .اگر بودجه
کاف��ی برای اس��تخدام مش��اور مالی نداری��د ،میتوانید
از برونس��پاری حس��ابداری به��ره گیرید و ام��ور مالی
اس��تارتاپتان را به شرکتهایی که خدمات حسابداری،
مش��اوره مالی ومش��اور ه مالیاتی را با هزین��ه کمتر ارائه
میدهند بس��پارید .اگر خیالتان از بابت مس��ائل مالی
راحت باش��د بهتر میتوانید به امور اصلی کسبوکارتان
رس��یدگی کنید .از مشکالت مالیاتی در ایران نیز غافل
نشوید ،چراکه ناآگاهی از قوانین ریز و درشت کسبوکار
و قوانی��ن مالیاتی هم��واره یک��ی از پررنگترین دالیل
ازدست رفتن س��رمایه و زمین خوردن استارتاپها بوده
اس��ت .در همین راس��تا برای شکس��ت این غول بزرگ
میتوانید از مؤسسه خدمات مالی تدبیر حساب نیز بهره
گیرید.
 .۳انتخاب نادرست اعضای تیم
23درص��د از اس��تارتاپها بهدلیل انتخاب نادرس��ت
اعضای تیمش��ان ب��ا شکس��ت مواجه میش��وند .برای
موفقیت هر اس��تارتاپ وجود تیمی هماهنگ که اعضای
آن مهارتهای مختلفی داش��ته باش��ند ضروری اس��ت.
اعض��ای تی��م باید بهدرس��تی انتخاب ش��وند و همه در
راستای هدف اصلی تالش کنند .درصورتیکه استارتاپ
ب��ا بیش از ی��ک بنیانگذار راهاندازی ش��ده اس��ت ،این
هماهنگ��ی و همفک��ری باید بین آنها نیز وجود داش��ته
باشد .زیرا بس��یاری از استارتاپها بهدلیل ناهماهنگی و
وجود نظرات متضاد بین بنیانگذاران با شکس��ت مواجه
شدهاند.
 .۴ناتوانی در برابر رقیبان
19درصد از استارتاپها بهدلیل نداشتن شناخت کافی
از رقیبان و ناتوانی در رقابت با آنها شکس��ت میخورند.

این اس��تارتاپها تصور میکنند محص��والت یا خدمات
آنه��ا منحصربهف��رد اس��ت و مشابه آنها در ب��ازار وجود
ن��دارد .درحالیکه امروزه بهس��ختی میتوان محصول یا
خدمات��ی را یافت که حتی یک رقیب در بازار نداش��ته
باش��د .بنابراین این تفکر را از خودتان دور کنید که شما
تنها کس��ی هس��تید که این محصول یا خدمات را ارائه
کردهاید؛ حتی اگر اولین باش��ید آخری��ن نخواهید بود.
از وجود رقیبان ناراحت نباش��ید و آنها را نادیده نگیرید.
درعوض س��عی کنید محصوالت و خدمات باکیفیتتری
نس��بتبه آنها ارائه بدهید .نکته مهم دیگر این است که
تصور نکنید رقیبان شما فقط استارتاپها هستند ،گاهی
ممکن اس��ت یک شرکت یا کسبوکار بزرگ و معتبر در
برابر شما قرار گرفته باشد.
 .۵نداشتن تجربه کافی در قیمتگذاری
براس��اس آمار ،ح��دود ۱۸درصد از اس��تارتاپها به
ای��ن دلیل که از روشه��ای صحیح قیمتگذاری روی
محص��ول ی��ا خدماتش��ان آگاهی ندارند با شکس��ت
مواجه میش��وند .آنها تصور میکنن��د تغییر قیمتها
در ب��ازار همواره بهص��ورت خطی پیشرف��ت میکند.
نوس��انات قیمت در بازار امری کامال طبیعی است ،اما
اگ��ر ندانید چگون��ه باید محصولت��ان را قیمتگذاری
کنی��د باید د ِر کس��بوکارتان را تخت��ه کنید .بهترین
روش این اس��ت که ابت��دا محصول ی��ا خدماتتان را
ب��ا قیمتی اولیه و متناس��ب با هزینهه��ای آن به بازار
عرضه کنید .سپس منتظر بمانید تا ببینید چه اتفاقی
خواهد افتاد .برخی اف��راد تصور میکنند اگر محصول
یا خدماتش��ان با اس��تقبال روبهرو ش��ده است ،باید
قیمت آن را افزایش دهند و بالعکس ،اگر کسی طالب
محصول یا خدماتشان نیست باید قیمت آن را پایین
بیاورند .این کامال نادرس��ت است .به این فکر کنید که
اگ��ر محصولتان را با قیمت متوس��ط (نهچندان گران
و نهچن��دان ارزان) ب��ه بازار عرضه کنی��د ،هزینههای
ش��رکت تأمین خواهد شد یا خیر .متأسفانه بسیاری از
اس��تارتاپها قادر به برقراری این تعادل نیستند .برای
قیمتگذاری صحیح ،ابتدا بای��د مشتریان ،محصول و
بازار آن را بهخوبی بشناسید و نیز به قیمت محصوالت
یا خدمات رقیبان نیز توجه کافی داشته باشید.

 .۶محصول بیکیفیت
گاهیاوقات از ایدهای بسیار ناب ،استارتاپی فوقالعاده
ش��کل میگیرد ،اما محصول ارائهشده آنقدر بیکیفیت
اس��ت که به شکست استارتاپ میانجامد .براساس آمار،
۱۷درصد از استارتاپها بهدلیل کوتاهی بنیانگذارانشان
درباره کیفیت محصول با شکس��ت مواجه میشوند .این
افراد اصال نمیدانند چه میکنند و احتماال قبل از ورود
به حوزه فعالیتشان بهاندازه کافی با آن آشنایی ندارند.
بهتر است قبل از نهایی کردن محصول و عرضه اولیه آن
ب��ه بازار از کیفیت آن اطمینان یابید تا به وجهه برندتان
خدشهای وارد نشود.
 .۷توجه نداشتن به مدل کسبوکار
هیچ کس��بوکاری بدون طرح و برنام��ه قادر به ادامه
فعالیت نخواه��د بود .درواقع۱۷ ،درصد از اس��تارتاپها
بهدلیل نداش��تن مدل کسبوکار تعطیل میشوند .مدل
کس��بوکار حتما باید قبل از راهاندازی استارتاپ تعیین
شود .با داش��تن طرح و برنامهریزی میتوانید بر اهداف
کس��بوکارتان تمرکز کنید .ب��رای برنامهریزی بهاندازه
کافی زم��ان بگذارید و ش��واهد عینی را بررس��ی کنید
ت��ا ببینید مدل کس��بوکارتان اجرایی هس��ت یا فقط
در حد تئوری باقی میماند .مدل کس��بوکار به ش��ما
اطالعاتی راجعب��ه زمینه فعالی��ت و اهدافتان ،تحلیل
مخاطبان هدف و حتی جریان نقدی کسبوکارتان ارائه
میدهد .از ابزاری بهنام بوم کس��بوکار استفاده کنید تا
درک بهتری از مدل کس��بوکار خ��ود پیدا کنید .پس
از برنامهریزی میتوانید کسبوکارتان را توسعه دهید.
 .۸بازاریابی ضعیف
برخی از اس��تارتاپها براس��اس ایدهای ناب شکل
میگیرند و محصول/خدماتش��ان هم بسیار باکیفیت
است ،اما بهدلیل نداش��تن مشتری با شکست مواجه
میشوند؛ دلیلش این است که کسی از محصول خوب
آنها اطالع ندارد .در این بین حتی ممکن اس��ت افراد
زی��ادی هم از محص��والت یا خدمات ارائهش��ده آگاه
ش��وند ،اما اگر آنها جزو مشتریان هدف آن ش��رکت
نباش��ند ،فرآیند بازاریابی اثربخش��ی الزم را نخواهد
داش��ت .آمار نشان میده��د ۱۴درصد اس��تارتاپها
بهدلی��ل بازاریاب��ی ضعیف ب��ه موفقیت نمیرس��ند.

بازاریاب��ی را بههیچوجه نادیده نگیری��د ،حتی وقتی
بهترینها را ارائه میکنید.
 .۹بیتوجهی به بازخوردهای مشتریان
یکی از مهمترین عوامل موفقیت اس��تارتاپها از شروع
ی��ک ایده تا تولید محص��ول و بررس��ی آن ،اهمیت دادن
ب��ه بازخورده��ای کارب��ران و مشتریان اس��ت۱۴ .درصد
استارتاپها به این دلیل شکست میخورند که بنیانگذاران
آنها دیدگاههای مشتریان را بررس��ی نمیکنند و بنابراین
از نقاط قوت و ضعفش��ان آگاه نمیشوند .گاهیاوقات یک
ضعف کوچک از نظر مشتری درنهایت به نابودی استارتاپ
منجر میشود .در این میان برخی استارتاپها هم هستند
که با توجه به بازخورد مشتریانش��ان و تغییرات ضروری
و س��ریع در محصول توانس��تهاند عالو ه ب��ر جلب رضایت
مشتریان فعلی بازار خود را توسعه دهند.
 .۱۰ارائه محصول در زمان نامناسب
برخ��ی از اس��تارتاپها زودتر از پیشرف��ت تکنولوژی
موردنیازش��ان راهاندازی میش��وند و از آنجا که بازاری
ب��رای آنها وجود ندارد با شکس��ت مواجه خواهند ش��د.
دس��ته دیگر آنقدر دیر ش��روع به ک��ار میکنند که یا
بازار اش��باع میش��ود یا تکنول��وژی پیشرفتهتری جای
آن را میگی��رد .بنابراین راهاندازی اس��تارتاپ در زمان
مناس��ب بسیار اهمیت دارد .براس��اس آمار۱۳ ،درصد از
اس��تارتاپها فقط بهدلیل راهاندازی در زمان نامناسب از
دور خارج شدهاند.
 .۱۱از دست دادن تمرکز
یکی دیگر از دالیل شکس��ت اس��تارتاپها که حدود
۱۳درصد از آنها را در برمیگیرد ،از دس��ت دادن تمرکز
اس��ت .راهاندازی یک اس��تارتاپ عالوه ب��ر زمان ،تالش
و پ��ول به تمرکز کافی بر اهداف اصلی کس��بوکار نیاز
دارد .بس��یاری از اس��تارتاپها بهدلی��ل کاه��ش تمرکز
بنیانگ��ذاران و پراکندگ��ی پروژهه��ا ،از مس��یر اصلی
هدفشان منحرف میشوند.
در ای��ن بین برخی اس��تارتاپها میتوانند بخشهایی
از کس��بوکار را ک��ه به ش��کلگیری هس��ته اصلی آن
مربوط نیست ،برونسپاری کنند .شرکتهای کوچک و
متوس��ط در سرتاسر جهان و بستهبه نوع کسبوکارشان
م��واردی نظی��ر بازاریاب��ی محتوای��ی و مدیریت بالگ،

مدیریت س��ایت ،مدیریت موجودی ،مدیریت مالی و…
را به ش��رکتهای باتجربه میس��پارند و با خیال راحت
به چالشهای کسبوکار جدیدشان رسیدگی میکنند.
 .۱۲ناهماهنگی تیم با سرمایهگذاران
بس��یاری از بنیانگذاران استارتاپها پس از مطرحکردن
ایدهشان و گردآوری تیمی مناسب ،شروع به کار میکنند و
همهچیز بهنظر عالی پیش میرود .اما پس از مدت کوتاهی
استارتاپ شکست میخورد .یکی از دالیل این شکست که
۱۳درص��د از اس��تارتاپها را درگیر میکند ،ناهماهنگی و
اختالفات بین بنیانگذاران ،س��رمایهگذاران و اعضای تیم
اس��ت که قبل از شروع کار وجود نداشت .تیم استارتاپی و
سرمایهگذار باید بکوشند تا زبان واحدی برای هماهنگیها
و پیگیریها تعریف کنند و سرمایهگذار هم بهنوعی توجیه
ش��ود که در محیطهای استارتاپی ممکن است سودآوری
کمی از برنامه عقب بیفتد .تهیه گزارشهای مالی بهشکل
درست میتواند بهصورت مستمر سرمایهگذار را در جریان
وضعیت قرار دهد.
 .۱۳تغییر ندادن مسیر نادرست
گاه��ی بنیانگذاران پس از تولید و بررس��ی محصول
مشاهده میکنند که این محصول خوب نیست و یا بازار
مناس��بی برای آن وجود ندارد .اگر در این شرایط تغییر
مس��یر با درایت کافی انجام ش��ود میتواند استارتاپ را
نجات دهد ،اما در ۱۰درصد موارد ممکن اس��ت یکی از
دالیل فوق باعث شکست شود.
 .۱۴کاهش اشتیاق بنیانگذاران
بس��یاری از اس��تارتاپها در ابت��دای کار با اش��تیاق
راهاندازی میشوند ،اما پس از مدتی عالقه بنیانگذاران
برای ادامه کار فروکش میکند .براس��اس آمار۹ ،درصد
از اس��تارتاپها بهدلیل بیعالقگی بنیانگذاران به حوزه
فعالیتشان یا شناخت ناکافی از آن ،شکست میخورند.
ب��ا درگیری کردن س��رمایهگذار تا ح��دی معقول و در
جریان ق��رار دادن او در کس��ب موفقیتهای کوچک و
بزرگ انگیزه او را حفظ کنید.
 .۱۵راهاندازی استارتاپ در موقعیت جغرافیایی
نامناسب
مکان راهاندازی استارتاپ یکی از عوامل مهم موفقیت آن
اس��ت؛ بهطوریکه آمار نشان میدهد ۹درصد استارتاپها
بهدلیل نامتناس��ب بین مفهوم استارتاپ و مکان راهاندازی
آن دچار مشکل میش��وند .عالوهبراین ،استارتاپهایی که
با تیمهای دورکار راهاندازی میشوند ،باید راههای ارتباطی
مؤث��ر با آنها برق��رار کنند .در غیر اینص��ورت ،فقدان کار
تیمی و بیبرنامگی منجر به شکست استارتاپ خواهد شد.
ابزارهای جدید برگزاری جلسات ،برنامهریزی ،زمانبندی و
مدیریت آنالین پروژهها را امتحان کنید و به بهتریننحو در
کسبوکارتان بهکار گیرید.
 .۱۶بیعالقگی سرمایهگذار
پی��شاز ای��ن ،درب��اره مش��کالت مال��ی که س��ر راه
اس��تارتاپها قرار دارد صحبت کردیم .بهجز تمامش��دن
نقدینگی ،بیعالقه سرمایهگذاران و ناتوانی بنیانگذاران
در ج��ذب آنه��ا نی��ز از دالیل مهم شکس��ت ۸درصد از
استارتاپها بهشمار میرود.
 .۱۷مسائل حقوقی و قانونی
گاهی استارتاپی براساس ایدهای ساده شکل میگیرد،
اما پس از مدتی با مس��ائل قانونی بسیار پیچیده مواجه
میش��ود .مشکالت قانونی در مسیر کسبوکارهای نوپا
که تجربه چندانی هم ندارند موانع زیادی ایجاد میکنند
که در ۸درصد موارد ،آنها را از ادامه فعالیت بازمیدارند.
مشکالت قانونی از ثبت شرکت ،برند و محصول گرفته تا
مشکالت مالیاتی ،خط قرمزهای اجتماعی ،محیطزیست
و غی��ره را ش��امل میش��وند .تمامی م��وارد را ریزبهریز
بررس��ی کنید و کوچکترین نک��ات را از قلم نیندازید،
چون دیر یا زود دردسرش گریبانگیرتان میشود.
 .۱۸نداشتن شبکه ارتباطی و مشاور
آمار نش��ان میدهد یکی از دالیلی ک��ه بهموجب آن
۸درصد اس��تارتاپها شکس��ت میخورند ،این است که
بنیانگذارانش��ان از ش��بکههای ارتباطی خودش��ان با
سرمایهگذاران درست استفاده نمیکنند و تمایل ندارند
از آنها کمک بخواهند .بهتر اس��ت س��رمایهگذاران را از
ابت��دا در جریان امور قرار دهید ،زی��را آنها میتوانند به
ش��ما کمک کنن��د .اگ��ر س��رمایهگذارتان نمیتواند در
ای��ن زمینه کمکی کند ،از مشاوران و توس��عهدهندگان
کسبوکارها کمک بگیرید.
 .۱۹خستگی
معموال ش��روع کس��بوکاری جدی��د با ان��رژی زیادی
همراه اس��ت؛ بهطوریکه بنیانگذاران نمیتوانند بین کار
و زندگیش��ان تعادل برقرار کنند و بههمیندلیل خس��ته
میش��وند .این موضوع یکی از دالیل مهم شکست ۸درصد
از استارتاپهاس��ت .بهموقع دس��ت از کار بکشید و پس از
استراحت ،تالشهایتان را از سر بگیرید .راهاندازی کسبوکار
بهاندازه کافی ذهن ش��ما را درگیر و زمانتان را میگیرید.
برخی از مسئولیتهایتان را به اعضای تیم مطمئنی که گرد
آوردهاید یا تیمهای مورداطمینان بیرونی بسپارید.
 .۲۰تغییر ندادن مسیر در مواقع ضروری
بس��یاری از بنیانگ��ذاران با اینکه میدانند به بنبس��ت
رس��یدهاند ،حاضر به تغییر مس��یر یا اس��تراتژی نیستند.
چسبیدن به یک ایده بد یا یک بازار بد ،نهتنها موجب اتالف
منابع و پول میشود ،بلکه بهدلیل پیشرفت نکردن کار سبب
ناامیدی کارکنان میشود۷ .درصد از استارتاپها بهدلیل این
اشتباه بزرگ با شکست مواجه میشوند .اگر مسیرتان اشتباه
بوده ،غرورتان را کنار بگذارید و لجبازی نکنید؛ شاید با تغییر
مسیر فرصتهای خیلی بهتری نصیبتان شود.
منبعchetor :
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تقدیر و تشکر رئیس مجلس شورای اسالمی از عملکرد شرکت ملی گاز
ایران و شرکت گاز استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم ،آقای دکتر علی الریجانی رئیس و نماینده محترم
مردم قم در مجلس شورای اسالمی ،در جلسۀ شورای کمیته برنامه ریزی استان ،ضمن تقدیر و تشکر
از عملکرد شرکت گاز ملی گاز ایران و شرکت گاز استان قم ،خاطر نشان کردند که تکمیل پروژه های
مختلف گازرسانی از قبیل گازرسانی به شهرها ،روستاها ،صنایع ،جایگاه های  CNGو… حاصل
عملکرد مطلوب و بی وقفه کلیه پرسنل خدوم شرکت گاز بوده و خوشبختانه هم اکنون شهرهای
استان قم از نعمت گاز طبیعی برخوردار بوده و ضریب نفوذ گاز در شهرها و روستاهای قم از میانگین
کل کشور باالتر است .ایشان در پایان اظهار امیدواری کردند که با توکل بر خداوند متعال و تکیه بر توان و تجربه متخصصان متعهد
صنعت نفت و نیروهای جوان کشور ،خدماترسانی هرچه بهتر در سال آتی برای مردم شریف قم تداوم یابد.
بهادری نماینده مردم ارومیه در مراسم رونمایی از دستگاه ردیاب :

مدیران باید از فناوریهای نوین بومی شرکتهای دانش بنیان حمایت کنند

ارومیه -خبرنگار فرصت امروز -برای نخستین بار در جهان از دستگاه ردیاب هر
نوع ماده جامد یا مایع در ارومیه با حضور معاونین استاندار و نمایندگان مردم شهرستان
ارومیه مجلس شورای اسالمی رونمایی شد .دکتر بهادری نماینده مردم شهرستان ارومیه
در مجلس شورای اسالمی گفت :رمز بقای شرکتهای دانش بنیان و رشد تکنولوژیهای
نوین بکارگیری این تکنولوژیها در فرایند خدمات دستگاههای اجرایی است و باید مدیران
فقط به انجام کارهای روزمره اکتفا نکنند و در خلق ایده های نو و بکارگیری فناوریهای
جدید تالش کنند .وی افزود مدیران باید همانند مدیرانی چون مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه روحیه
ریسک پذیری مدیریتی باالیی داشته و از شرکتهای دانش بنیان حمایت کنند .این مقام مسئول از بکارگیری دستگاه ردیاب(سوخت
یاب) در مرزهای منطقه قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت در سال حمایت از کاالی ایرانی با بکارگیری این نوع فناوری بومی جلوی
قاچاق سوخت که سرمایه ملی همه آحاد مردم ایران است گرفته خواهد شد .در آئین رونمایی از این اختراع ،رادفر معاون سیاسی،
اجتماعی و امنیتی و کهوریان معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در سخنانی به اهمیت تقویت واحدهای دانش بنیان و
ایجاد بازار مناسب برای جوانان خالق استان تاکید کردند .قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم
حمایت از جوانان مبتکر و زمینه سازی برای اشتغال جوانان به ویژه جوانان خالق را مورد تاکید قرار داد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

خسارت  ۴۰میلیارد ریالی تند باد به شرکت برق منطقه ای خوزستان

اهواز -شبنم قجاوند -مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :تند باد جمعه شب
گذشته اهواز که سرعتی بیش از  ۸۵کیلومتر در ساعت داشت با آسیب زدن به  ۷دکل انتقال و فوق
توزیع ،خس��ارت  ۴۰میلیارد ریالی به این ش��رکت وارد کرده است .محمود دشت بزرگ در بازدید از
پس��ت اهواز  ۲اظهار کرد :در خط دومداره حد فاصل اهواز  ۲و اهواز یک  ۷دکل دچار آس��یب شده
که با ارزیابی های صورت گرفته ،در اسرع وقت نسبت به ترمیم و جایگزینی دکل های آسیب دیده
اقدامات الزم صورت می گیرد .وی با اشاره به نزدیک شدن به رشد بار تابستان ،ادامه داد :برآورد می
شود که پیک زود رس را در خرداد ماه داشته باشیم ،به همین دلیل تمام تمهیدات الزم و سناریوهای ارزیابی ،فنی ،مالی و اجرایی
انجام شده تا از نظر زمانی کوتاه ترین و بهترین مسیر انتخاب و خط به حالت اولیه برگردد .مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
اضافه کرد :در کنار این خط ،خط مجاور هم در اثر سقوط تعدادی از دکل ها دچار آسیب های جزئی شده که باید آن را نیز برطرف
کنیم .دشت بزرگ تصریح کرد :سقوط این دکل ها و برخورد با خطوط مجاور باعث بی برقی پست صنایع و فوالد اکسین شده بود
که در کمترین زمان ممکن به حالت اولیه برگشته و برقدار شد  ،در حال حاضر هم هیچ خاموشی در شبکه انتقال و فوق توزیع این
شرکت وجود ندارد.
مدیرعامل گازگلستان خبر داد:

اجرای بیش از  8750کیلومترشبکه گاز تا پایان سال 96

گ�رگان -خبرن�گار فرصت امروز -مهندس محمد رحیم رحیمی درمصاحبه با پایگاه خبری گازگلس��تان با بیان خبر فوق
گفت:شرکت گازاستان گلستان تاکنون در مجموع توانست افزون بر  8757کیلومتر شبکه گاز را درسطح استان اجرا نماید .وی
افزود:ازاین میزان معادل  3324کیلومتر شبکه دربخش شهری و  5433کیلومتر نیز دربخش روستایی اجرا شده است.وی ادامه داد:در
حال حاضر دراستان گلستان تمامی  29شهر و همچنین  841روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار می باشند .رحیمی تصریح
کرد :عملیات گاز رسانی به  35پروژه روستایی نیز دردست اجرا می باشد وانشاء ا...تا پایان سال  97تمامی روستاهایی که قابلیت گاز
رسانی دارند دربرنامه گاز رسانی قرار خواهند گرفت .مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان درادامه درخصوص بهره مندي واحدهای
صنعتی استان از گازطبيعي نیز اظهارداشت:این شرکت تاکنون توانست تعداد  621واحد صنعتی عمده و  64جایگاه  CNGرا از
نعمت گاز بهره مند سازد.
رئيس بازرسي فني شركت گازاستان گلستان:

در سال  96بيش از  6800كيلومتر شبكه و  233هزار عدد انشعاب گاز در
سطح استان گلستان نشت يابي شد

گرگان -خبرنگار فرصت امروز -رئيس بازرسي فني شركت گازاستان گلستان درمصاحبه با پایگاه اطالع رسانی شرکت با بیان
خبر فوق دراین خصوص گفت:تا پايان سال  96بيش از  6هزار و  800كيلومتر شبكه و تعداد  233هزار انشعاب گاز نیز در سطح
استان نشت یابی شده است.وی افزود:هدف ما از انجام عملیات نشت یابی در طی سال مشخص کردن نقاطی که نشتی گاز دارند و
ثبت و درج آنها و اطالع رسانی می باشد که در این زمینه پس از گزارش تيم نشت ياب موارد نشتي ومخاطره آميز سريعاً به ادارات
گازرساني اعالم شده و واحدهاي مربوط دراسرع وقت نسبت به مرتفع شدن آن اقدام کردند .صالح روشني تصریح کردند:نگهداري
و مراقبت از تأسيسات گاز بويژه تأسيسات مدفون شده اهميت بسزايي دارد به نحوي كه كوتاهي و غفلت از آن مي تواند صدمات و
خسارات فراوان و جبران ناپذير به همراه داشته باشد وی با تأكيد بر جدي گرفتن نشت گاز به مشتركين عزیز توصيه كرد:به منظور
حصول اطمينان از عدم وجود نشت گاز الزم است مشتركين گاز خانگي سيستم هاي لوله كشي گاز داخلي منازل خود را حداقل 6
ماه يكبار با كف صابون نشت يابي كنند،
مدیرعامل شرکت توزیع برق کرمانشاه:

مردم همکاری نکنند تابستان "خاموشی" داریم

کرمانش�اه  -دشتی  -مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت :اگر مردم همکاری نکنند تابستان امسال
خاموشی خواهیم داشت .علیمراد مرادی مجد با اشاره به نزدیک شدن فصل گرما و افزایش مصرف برق ،اظهار کرد :اگر مردم همکاری
کنند مشکلی برای تامین برق نداریم ،اما اگر مدیریت مصرف نداشته باشند در ساعات پیک مصرف با خاموشی مواجه میشویم .وی
با بیان اینکه شبکه برق یک شبکه سراسری است ،افزود :امسال به دلیل کاهش ذخیره سدهای کشور خصوصا سدهای استانهای
جنوبی مانند خوزس��تان ،با کاهش تولید برق از طریق نیروگاه های برقآبی مواجهیم که  10تا  12درصد برق را تولید میکنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه ادامه داد :سهمیه برق هر استانی هم بر اساس میزان مصرف توسط شرکت توانیر
مشخص میشود و اگر بیش از حد استاندارد مصرف داشته باشیم ،دچار خاموشی خواهیم شد .مرادی مجد مصرف برقی که امسال
برای کرمانشاه تعیین شده را خصوصا در ساعت پیک مصرف  720تا  750مگاوات عنوان و یادآوری کرد :سال گذشته رکورد مصرف
برق در زمان پیک مصرف در کرمانشاه به  722مگاوات رسید .وی ساعت پیک مصرف در استانهای مختلف کشور را متغییر دانست
که در نواحی گرمسیر معموال در روز است ،اما در کرمانشاه پیک مصرف برق را از ساعت  20تا  23و  30دقیقه داریم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

تکمیل اورژانس هستهای بوشهر نیازمند  ۳۰۰میلیارد ریال است

بوشهر -خبرنگارفرصت امروز  :رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت :تکمیل اورژانس
هستهای بوشهر نیازمند  ۳۰۰میلیارد ریال است .دکتر سعید کشمیری در حاشیه بازدید معاون
رییسجمهور از مراحل س��اخت اورژانس عمومی و هس��تهای بوشهر اظهار داشت :در راستای
توسعه زیرساختهای سالمت در استان بوشهر تالش گستردهای صورت گرفته است .وی اضافه
کرد :تکمیل پروژههای آموزشی ،بهداشتی و درمانی در بوشهر با جدیت دنبال میشود و انتظار
داریم با تأمین اعتبارات موردنیاز شاهد تسریع در تکمیل این پروژهها و زیرساختها باشیم .رییس
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد :اورژانس عمومی و هستهای بوشهر با زیربنای هشت هزار مترمربع در دست احداث
است که در حال حاضر دارای  ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی است .وی با اشاره به اینکه تاکنون  ۹0میلیارد ریال برای ساخت این
مرکز هزینه شده است ،ادامه داد :تاکنون  60میلیارد ریال برای این مرکز پرداختشده است .دکتر محمدباقر نوبخت پس از
بازدید مرکز تحقیقات پزشکی هستهای و تصویربرداری مولکولی استان بوشهر ،به محل اجرای پروژه ساخت اورژانس عمومی
و هستهای بوشهر رفت.
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نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز :برنامهها با شعار"افتخار به گذشته و امید به آینده" برگزار شود

شورای سیاستگذاری و راهبردی چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی در استان تشکیل شود

تبریز – اسد فالح :نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام
جمعه تبریز گفت :با توجه به شرایط حساس کنونی با تبیین مستدل،
کارآمدی نظام دینی و دس��تاوردهای نهضت اس�لامی را با راهبرد ”
افتخار به گذشته و امید به آینده ” در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اس�لامی جشن می گیریم .به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از
روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در آذربایجان ش��رقی ،حجت
االس�لام والمسلمین سید محمدعلی آل هاش��م در جلسه شورای
فرهنگ عمومی آذربایجان ش��رقی با قدردانی از صداوسیمای مرکز
استان در انعکاس اخبار راهپیمایی مردم در محکومیت اظهارات رئیس
جمهور آمریکا و خروج این کشور از برجام گفت :با توجه به ضرورت و
اهمیت بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در مقطع
حساس کنونی ،تبیین مستدل ،کارآمدی نظام دینی و دستاوردهای
نهضت اسالمی مستلزم برنامه ریزی جامع و فراگیر با همکاری همه
مردم ،نهادها و ارگانها اس��ت .امام جمعه تبریز افزود :باید ش��ورای
سیاس��تگذاری و راهبردی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
در اس��تان تشکیل شود و برنامهها باید با شعار «افتخار به گذشته و

امید به آینده» برگزار ش��ود .حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با
اشاره به تقارن مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و ایام شبهای
قدر گفت :در این ایام باید مراسمات باشکوه و در شأن آن امام عزیز
برگزار شود .نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با اشاره به ناهنجاری
های فرهنگی در ش��هرهای مختلف استان گفت :اخیرا ً تخلفاتی در
حوزه اجرای موس��یقی های زنده در رس��توران ها و اماکن عمومی
صورت گرفته اس��ت ،که قابل چشم پوش��ی نیست و باید نظارت بر

تخلفات اجرای موسیقی زنده غیرمجاز از طرف اداره کل ارشاد و دیگر
نهادهای ذیربط افزایش یابد .امام جمعه تبریز افزود :باید توجه داشت
که برخی ها بر خالف مجوز اخذ شده از ارشاد عمل میکنند؛ هر چند
ما مخالفتی با اجرای موسیقی نداریم اما نباید از مقررات و قانون عدول
کرد .حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با بیان اینکه هر چیزی که
قانون اجازه میدهد ،مانعی ندارد ولی باید نظارت جدی صورت گیرد،
گفت :برخی سختگیریها و بگیر و ببندها و یا برعکس آن به سخنان
من ربط داده نشود .امام جمعه تبریز با اشاره به ساماندهی دستفروش
ها در ایام عید تصریح کرد :متأس��فانه عوامل ش��هرداری به کاسبان
معترض در خصوص دست فروشان اعالم کرده بودند که امام جمعه
اعالم کرده که برخوردی صورت نگیرد ،اما من نگفته بودم بی حساب
و کتاب بگذارید ،گفتهام جایی تعیین کرده و ساماندهی کنید .نماینده
ولی فقیه در آذربایجان ش��رقی طرح موضوع ارائه افطاریها از جیب
بیت المال در نمازجمعه را یادآور شد و گفت :از بیت المال نمیتوان
دیگران را میهمان کرد ولی بهزیستی و کمیته امداد که به ایتام اطعام
میکند ،اشکال ندارد ولی غیر از این باشد ،حرام است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

 ۲۰درصد افزایش مصرف سوخت در بخش کشاورزی

س�اری – دهقان  :مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه ساری گفت  :ذخیره سازی فرآورده های نفتی بخش کشاورزی
منطقه س��اری افزایش یافته اس��ت و در روند توزیع سوخت به این
بخش مشکلی وجود ندارد  .ب��ه گزارش خبرنگار مازندران و به نقل
روابط عمومی  ،حس��ینعلی طالبی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه ساری با تاکید بر این که ذخیره سازی مناسبی در
حوزه تامین سوخت بخش کشاورزی انجام شده است  ،اظهار کرد  :تا
پایان فصل کشاورزی در سوخت رسانی به کشاورزان  ،هیچ مشکلی
وجود نداشته وتوزیع مطلوب سوخت به شرط همکاری کشاورزان در
مراجعه و ثبت نام به موقع در سامانه تجارت آسان است  .حسینعلی
طالبی اعالم کرد  :در بخش ماشین آالت و موتور پمپ های کشاورزی
در سال  ۹۶حدود  ۵۵میلیون لیتر نفتگاز مصرف شد که با مقایسه
مدت مشابه سال  ۹۵حدود  ۲۰درصد افزایش مصرف به ثبت رسید .
طالبی با بیان این که استان مازندران سهم زیادی در تولید محصوالت
کشاورزی کشور از جمله برنج دارد  ،یکی از مسائل مهم این شرکت را

تامین سوخت بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت  :تالش شده است
تا این مهم با هماهنگی دستگاههای مربوط و پیش بینی راهکارهای
مناسب به نحوی مطلوب مدیریت شود و سوخت مورد نیاز ،به موقع
در اختیار کشاورزان قرار گیرد  .حس��ینعلی طالبی اظهار داش��ت :
تحویل س��وخت به چاههای آب کشاورزی و موتور پمپ ها در سال
زراعی  ۹۷منوط به تائید آب منطقه ای یا ( امور آب ) و سپس جهاد
کشاورزی در س��امانه تجارت آسان می باش��د  .طالبی اذعان کرد :

درسال  ۹۶بیش از  ۶۰میلیون لیتر و در سال  ۹۵حدود  ۵۶میلیون
لیتر نفتگاز با افزایش حدود  ۲۰درصدی در بخش های ماشین آالت
و موتور پمپ های کشاورزی  ،توزیع شده است  .وی ادامه داد  :نفت
سفید تحویل شده به این بخش ها در سال  ۹۶حدود  ۱۱میلیون لیتر
بوده که با مقایسه سال  ۹۵حدود  ۲۰درصد افزایش مصرف مشاهده
می ش��ود  .حسینعلی طالبی بیان کرد  :تحویل سوخت به چاههای
آب کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری واجد ش��رایط  ،در سال زراعی
 ۹۷در صورت تکمیل پرونده در دس��تگاه متولی پس از انجام ثبت
نام در سامانه تجارت آسان و تائید دستگاه متولی ( امور آب و جهاد
کشاورزی ) می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن ،نس��بت به تامین
س��وخت مورد نیاز خود از طریق فروشندگیها و تعاونیهای روستایی
اقدام کنند  .این مسؤول در ارتباط با سوخت چاههای کشاورزی استان
که تعدادی از آنها فاقد مجوز اس��ت  ،تاکید کرد  :درحوزه عملیاتی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیش از  ۵۰هزار
چاه کشاورزی فاقد مجوز در حال بهرهبرداری است.

نشستمشترکمعاونوزیرومدیرکلراهوشهرسازیومدیرعاملشرکتعمرانشهرجدیدسهندبرگزارشد

تبریز – ماهان فالح :جلسه مشترک معاون وزیر راه و شهرسازی
و قائم مقام وزیر در مسکن مهر و مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان
ش��رقی و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند برگزار شد .به
گزارش خبرنگار ما در تبریز ،مدیرعامل شرکت عمران شهر سهند در
این نشست در خصوص مشکالت مساکن مهر و آزاد راه تبریز -سهند
مطالبی را به عنوان مقدمه بیان کرد .مصطفوی در مورد آزادراه تبریز
– سهند گفت :هرهفته از این پروژه بازدید داشته و موارد و مشکالت
آن را برطرف می کنیم و امیدواریم تا پایان س��ال بار ترافیکی را در
این آزاد راه برقرار کنیم و در خصوص ورودی شهر جدید سهند هم
که مدتی به صورت راکد مانده بود پیگیری های الزم انجام ش��ده و
به زودی فاز اول این میدان به بهره برداری خواهد رس��ید .مهرآبادی
معاون وزیر راه و شهرس��ازی هم در خصوص اعتبارات مساکن مهرو

کمبود اعتبارات دولتی مطالبی را بیان کرد و گفت :با تمام کمبودها
مس��اکن مهر باید تا شروع هفته دولت در سال جاری به اتمام برسد

و البته به محض دریافت منابع مالی عالوه بر مساکن مهر شهرهای
دیگر کشور ،شهر جدید سهند در اولویت پرداخت خواهد بود .اخالقی
مدیرکل راه و شهرس��ازی آذربایجان شرقی نیز در خصوص مدارس
شهر جدید سهند اظهار کرد :طبق پیگیری استاندار قرار شده است
تا مهرماه سال جاری چهار باب مدرسه در شهر جدید سهند به بهره
برداری برس��د .وی در خصوص اتوبان ه��ای در حال اجرا نیز اتوبان
تبریز -هریس  -اهر و تبریز – س��هند را از پروژه های بس��یار مهم
برشمرد و خواستار اتمام این دو مسیر تا پایان سال جاری شد .اخالقی
تصریح ک��رد :نباید منتظر کمک های مرکز ماند و الزامی اس��ت از
پتانسیل ها و منابع خودمان و استان در این زمینه کمک بگیریم تا
هم باری هر چند کوتاه از دوش دولت برداشته شود و هم ما به مقصود
خودمان برسیم و این رویکرد را باید عملی کنیم.

بازدید مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی و هیات همراه از نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران
مشهد  -صابر ابراهیم بای  -مدیرعامل شرکت گاز استان گفت:
با توسعه قابل مالحظه شبکه های گازرسانی در اقصی نقاط خراسان
رض��وی ،هم اکن��ون دو میلیون و  165هزار خان��وار در بخش های
مختلف مصرفی تحت پوشش خدمات گازرسانی قرار دارند .مدیرعامل
شرکت گاز استان گفت :با توسعه قابل مالحظه شبکه های گازرسانی
در اقصی نقاط خراس��ان رضوی ،هم اکن��ون دو میلیون و  165هزار
خانوار در بخش های مختلف مصرفی تحت پوشش خدمات گازرسانی
قرار دارند .س��ید حمید فانی در حاش��یه بازدید از بیست و سومین
نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی ایران ،با اعالم
این مطلب اظهار کرد :در سال گذشته شاهد رشد بی نظیر خدمات
گازرس��انی در اس��تان بودیم به نحوی که هر  12ساعت یک روستا
گازرسانی و در  12ساعت دیگر نیز عملیات گازرسانی به یک روستا
آغاز شد .وی افزود :در  12ماه سال  87 ،96کیلومتر شبکه شهری و
یکهزار و  621کیلومتر شبکه گاز روستایی احداث شد .همچنین از
مجموع  48هزار و  701انشعاب نصب شده در این مدت 6887 ،سهم
ش��هری و  41841انشعاب نیز سهم روستایی بوده است .مدیرعامل
ش��رکت گاز خراسان رضوی ادامه داد :در بخش اشتراک پذیری نیز
102هزار و  451مشترک جدید جذب شرکت گاز شده اند که از این
تعداد  51305مشترک شهری و  51146مشترک نیز سهم روستایی
اس��تان اس��ت .فانی گفت :به موازات افزایش تعداد اشتراک پذیری

در س��ال  94 ،96هزار و  616خانوار جدید تحت پوشش گازرسانی
قرار گرفته اند .در مجموع دومیلیون و  165هزار خانوار استان تحت
پوش��ش خدمات گازرس��انی قرار دارند .وی با اشاره به ارائه خدمات
ب��ه  12هزار و  783مشترک صنعتی در اس��تان گفت :از این تعداد
 1501مشترک صنعتی عمده و  11282مشترک جزء محسوب می
ش��وند .فانی با اعالم این مطلب که در س��ال گذشته 11 ،میلیارد و
و  745میلیون مترمکعب گاز در بخش های مختلف مصرف ش��ده
اظهار کرد :از این رقم ،س��ه میلیارد و  684میلیون مترمکعب سهم
پنج نیروگاه بزرگ اس��تان و چهار میلیارد و  622میلیون مترمکعب
در بخش خانگی ،عمومی و تجاری مصرف ش��ده اس��ت .در همین
مدت کارخانجات بزرگ فوالد و سیمان به انضمام سایر صنایع استان
نی��ز رقمی بالغ بر دو میلی��ارد و  670میلون مترمکعب گاز مصرف
کرده اند .مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان با تاکید بر لزوم جایگزینی

گاز طبیعی به جای بنزیل و گازوئیل در حمل و نقل های ش��هری
به جهت آالیندگی کمتر گفت :از مجموع رقم گاز مصرفی اس��تان
در سال ،96رقمی بالغ بر  769میلیون مترمکعب نیز به بخش حمل
و نقل( )CNGتخصیص یافته اس��ت .فانی افزود :در حال حاضر از
مجموع  2554روستای واجد شرایط استان 1799 ،روستا با جمعیتی
بالغ بر  424839خانوار گازدار ،و عملیات اجرایی گازرس��انی به 617
روستا نیز در حال اجراست .در بخش شهری نیز از مجموع  73شهر
واجدشرایط 72 ،شهر از نعمت گاز بهره مند و پروژه گازرسانی به شهر
بار به عنوان تنها ش��هر واجد شرایط فاقد بهره مندی از نعمت الهی
گاز نیز در حال انجام است .فانی ،تکمیل پروژه های در دست اجرا و
گازرسانی به  1700مورد صنعت را از برنامه های مهم سال  97شرکت
گاز استان عنوان کرد .بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری
ایران در این حوزه ساالنه با حضور جمع کثیری از شرکتهای توانمند
داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی برپا
می شود .این نمایشگاه فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکتهای فعال
در این صنعت دستاوردها و محصوالت خود را در معرض بازدید دست
اندرکاران و متخصصان این صنعت قرار داده و با در نظر گرفتن روند
تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت ،فعالیتها و نوآوری
های آتی خود را هدایت نمایند.

شهردار قدس عنوان کرد :

طرح تعریض خیابان شفق بیش از1900متر مربع به معابر عمومی شهر قدس

ش�هرقدس -خبرنگار فرصت امروز -شهردار قدس گفت :
تعریض معابر شهر در راستای بهسازی و روان سازی ترافیک شهر
قدس با جدیت در حال پیگیری و اجرا می باشد .مسعود مختاری با
بیان این مطلب اظهار داشت  :طرح تعریض خیابان های شهر قدس
براس��اس نیاز سنجی و اولویت بندی کارشناسان حوزه ها مختلف
ترافیکی و شهرسازی و درراستای بهسازی معابر و روان سازی تردد
عمومی شهروندان و کاهش بار ترافیکی درحال پیگیری و اجرا می
باشد .وی افزود  :طی هشت ماه گذشته کار شناسایی گلوگاه های
ترافیکی اصلی سطح شهر که تردد شهروندان را با مشکل مواجهه
کرده بود در دس��تور کار ش��هرداری قرار گرفت که در اولین اقدام
تقاطع خیابان آزادی و خیابان امام سجاد(ع ) با هزینه بالغ بر سی
میلیارد ریال تعریض که نتیجه و ثمره مثبت آن را امروز در چهره

اهالی  ،کسبه وساکنین محل می توان دید .شهردار قدس تصریح
کرد  :در ادامه اجرای سیاس��تهای شهرداری برای تعیین تکلیف
امالک معارض در طرحهای تعری��ض معابر ،ملک واقع در خیابان

شهید فصیحی (شفق)به مساحت  1986مترمربع توسط شهرداری
خریداری شد که عملیات تخریب و پاکسازی این ملک انجام شد.
مسعود مختاری یادآور شد :این ملک مشکالتی را برای تردد در این
محور ایجاد کرده بود که با تعریض این بخش از خیابان ،رفت و آمد
عابرین پیاده و خودروها تسهیل و ترافیک خیابان شهید فصیحی
روانتر خواهد ش��د .وی با بیان اینکه تعریض خیابان فوق یکی از
مطالبات بحق مردم بود ،گفت :این معضل در برخی نقاط دیگر شهر
نیز وجود دارد که س��بب ایجاد نازیبایی بصری در سطح شهر نیز
شده است .مدیریت شهری قدس در دوره جدید با درک اهمیت این
موضوع ،تعیین تکلیف امالک معارض و تعریض معابر کمعرض را در
دستور کار خود قرار داده است که بر همین اساس ،تعریض تمامی
معابر کمعرض یک به یک انجام خواهد شد.

مسیرموفقیت

بستهبندی خالق

مهارتهای قابل انتقال را به منظور
تغییر مسیر شغلی پرورش دهید

روزنام�ه مدیریت�ی -اقتص�ادی
 سهش�نبه  25اردیبهش�ت  1397ش�ماره  1065صفحه16

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

چاپ :هنر سرزمین سبز توزیع :نشر گستر امروز

آدرس :میرزای شیرازی -نبش کوچه چهارم  -پالک  -68واحد 4
دفتر مرکزی88895342 - 88895341 :
روابط عمومی88895672 :

فکس تحریریه88853919 :

س�ازمانآگهیها88936651 :
امور مشترکین88935349 :

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
روزنامه فرصت امروز براساس رتبهبندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز  ،61/63رتبه هشتم روزنامههای بخش خصوصی کشور را داراست.
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گوشی فینی برای محافظت از ارزهای
رمزنگاری شده به بازار میآید

گوش��ی فینی با امکان پشتیبانی از اپلیکیش بالک
چین و محافظت از ارزهای رمزنگاری ش��ده ،بهخوبی
میتواند از دارایی دیجیتال شما محافظت کند.
به گزارش زومیت ،اواخر س��ال گذش��ته ،س��یرین
لب��ز ( )Sirin Labsخبر از طراح��ی و تولید اولین
گوش��ی هوشمند این ش��رکت با قابلیت پشتیبانی از
بالک چین و قابلیت محافظ��ت از ارزهای رمزنگاری
شده داد .سیرین لبز ،نام این گوشی هوشمند را فینی
( )Finneyگذاش��ت که برگرفته از نام برنامهنویس
بیت کوین ،هال فینی اس��ت .با توجه به اطالعاتی که
از این گوش��ی هوشمند منتشر ش��ده ،انتظار میرود
فینی با مشخصات یک پرچمدار به بازار بیاید.
با توج��ه به اطالعات ارائهش��ده ،فین��ی مجهز به
پردازن��ده اس��نپدراگون  ۸۴۵کوالکام ب��ه همراه ۶
گیگابایت رم و  ۱۲۸گیگابایت حافظه داخلی به بازار
عرضه خواهد شد .دوربین سلفی آن  ۱۲مگاپیکسلی
ب��ا دیافراگ��م  8 .1/fو مجهز به فوک��وس اتوماتیک
لی��زری و دوربی��ن اصل��ی فینی ۸ ،مگاپیکس��لی با
دیافراگم  2 .2/fو زاویه دید  ۸۵درجه خواهد بود .در
قاب پشتی و درس��ت زیر دوربین ،حسگر اثر انگشت
ق��رار دارد .صفحه نمایش این گوش��ی هوش��مند ۶
اینچی و نس��بت تصویر آن  ۱۸:۹با تراکم پیکس��ل
 PPI ۴۰۲است.
ظرفیت باتری فینی ۳۰۰۰ ،میلیآمپر ساعتی است
و این گوش��ی هوش��مند قابلیت اتصال به شبکههای
 GSMو  LTEو همچنین ش��بکه وایفای 802.11
 2x2 a/b/g/n/acنی��ز دارد .از دیگ��ر ویژگیه��ای
فینی ،قابلیت اتصال ب��ه  NFC Aو  ،Bبلوتوث ۵.۰
اس��ت .س��یرین لبز اعالم کرده سنس��ور اثر انگشت
فین��ی فوقالع��اده امن خواهد ب��ود و در کل میتوان
این گوش��ی هوشمند را در رده امنترین گوشیها در
نظر گرفت.
از بی��ن تمامی این مشخصات ،نکت��ه حائز اهمیت
در مورد فینی که آن را از س��ایر گوشیهای هوشمند
متمای��ز میکن��د ،قابلیت کیف پول رمزنگاری ش��ده
اس��ت که میتواند تمامی رمزهای مختلف را در خود
نگه دارد و از ارزهای دیجیتال بهخوبی محافظت کند.
این کیف پول رمزنگاری ش��ده از نظر امنیت ،در برابر
هر گونه تهاجم مقاوم است و فقط در حالتی که دکمه
خاصی فشرده شود ،کیف پول دیجیتال فعال خواهد
شد.
البته ،س��یرین لبز پیش از این نیز گوشی هوشمند
دیگری با سیس��تمعامل اندروید به بازار معرفی کرده
بود که س��والرین ( )Solarinنام داشت و قیمت آن
۱۴ه��زار دالر در نظر گرفته ش��ده بود .ویژگی خاص
س��والرین ،امنی��ت فوقالعاده ب��االی آن در حافظت
از ارزهای دیجیتال اعالم ش��ده ب��ود .در قاب پشتی
گوش��ی س��والرین ،یک س��وئیچ فیزیکی قرار داشت
که دس��تگاه اندروی��دی را کامال قف��ل میکرد و بعد
از قفل ش��دن ،گوش��ی فقط قابلیت دریافت تماس و
پیام داش��ت .زمانیکه س��یرین لبز اقدام به طراحی و
ساخت این گوشی هوش��مند کرد ،قصد داشت آن را
فقط به س��فارش افراد معروف و مدیران ردهباال تولید
کند .ولی در نهایت سوالرین فروش موفقی نداشت و
سیرین لبز مجبور به تعدیل یکسوم کارمندان واحد
تولید آن شد.
اکنون سیرین لبز ادعا میکند که گوشی هوشمند
فینی ،برای رمزنگاری ارزهای دیجیتال بسیار کاربرد
دارد و بهخوبی میتواند از س��کههای دیجیتال مانند
بیت کوین محافظت کند .این گوش��ی هوش��مند به
اپلیکیشن بالک چین مجهز شده است و از بیت کوین
و س��ایر ارزه��ای دیجیتال بهص��ورت ایمن محافظت
میکند .سیس��تم رمزنگ��اری ارزه��ای دیجیتال این
گوشی هوشمند به گونهای اس��ت که کاربران بیشتر
از آنکه در فکر خرید یک گوش��ی هوشمند باشند ،با
خرید فینی قصد دارند کیف پول رمزنگاری شده برای
ارزهای دیجیتال خود تهیه کنند که به صورتی ایمن
بتواند از دارایی آنها محافظت کند.

برای مطالعه  967پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار میتوانید به سایت  clinic.forsatnet.irمراجعه کنید.

بوکار
کلینیک کس 

پرسش :یک نمایندگی بیمه را اداره میکنم؛ چندوقتی است که مشتریانم کم شدهاند و هرچه بررسی کردم دلیلی
برای این موضوع نیافتم .در صورت امکان راهنماییام بفرمایید؟

بازاریابی نمایندگی بیمه

پاس�خ کارش�ناس :در نظر داشته باش��ید فروش
خدم��ات بیم��های س��ختتر از فروش خدم��ات دیگر
اس��ت و مشتریان ت��ا زمانی که کام�لا متقاعد نشوند،
وارد نمایندگیهای بیمه نمیش��وند .به همین منظور
باید نکاتی را ب��رای جذب مشتری این خدمات رعایت
کرد .این نکات ش��امل قب��ل از ورود مشتری به داخل
نمایندگی ،بع��د از ورود به نمایندگی و هنگام برخورد
با پرسنل میشود .صاحب نمایندگی میتواند سواالتی
از قبیل «آیا برای یافتن نمایندگی دچار مشکل شدید؟

آیا از فضای نمایندگی راضی هستید؟ آیا برای مراجعه
و ورود جای پارک ماش��ین راحت پیدا کردید؟» را قبل
از ورود مشت��ری به نمایندگی از او بپرس��د .همچنین
وقت��ی مشتری��ان به نمایندگ��ی وارد ش��دند ،صاحب
نمایندگی میتواند سواالتی مانند آیا نورپردازی داخل
مناس��ب اس��ت؟ آیا به نظرشان تمام وس��ایل در جای
خودش��ان قرار گرفته اس��ت؟ و اینکه بع��د از ورود به
نمایندگی چه حس��ی داش��ته اند را از آنها بپرسد و در
آخر س��واالتی مانند آی��ا از ارتباطات تلفنی یا حضوری
رضایت داشتهاند را مطرح کند .در سواالت آخر صاحب
نمایندگی بهراحتی میتواند پرس��نل خود را نیز مورد

سنجش قرار دهد .صاحب نمایندگی تمام این سواالت
را میتواند بهصورت یک چک لیست آماده کرده و مورد
اس��تفاده قرار دهد .البته در برخی کتابهای مدیریتی
چنین چک لیستیهایی موجود است .به هرحال مالک
این نمایندگی باید بداند که حرفه او مانند سوپرمارکت
و رستوران نیست که مشتریان بهراحتی وارد آن شوند.
گاهی حتی صاحب نمایندگی باید از فضای کاری خود
دور ش��ود و بهعنوان مشت��ری از فاصله نزدیکتری به
بوکار خود نگاه کند .بارها پیش آمده از این طریق
کس 
خود صاحبان کسبوکارها به ایرادات کارشان پی برده و
با حل آنها کسب وکار خود را رونق دادهاند.

مدرسه مدیریت

برای موفقیت در کارآفرینی ،پلهای پشت سر خود را خراب کنید
از بی��ن بردن راهه��ای بازگشت در نگ��اه اول عملی
غیرعقالنی اس��ت ،اما در برخی موارد ،میتواند منجر به
موفقیتهای آتی در کسبوکار شود.
یک��ی از داس��تانهای موفقی��ت لشکرکش��ی و فتح
س��رزمینهای جدی��د ،مربوط ب��ه ارنان کورتز اس��ت.
این فرمانده اس��پانیایی در ق��رن  ۱۶بخش عظیمی از
امپراتوری آزتک را تصرف کرد .او سرزمینی را که امروز
به نام مکزیک ش��ناخته میشود ،به پادشاهی کاستیل
ملحق کرد.
طبق داستانهای تاریخی موجود ،کورتز تنها با ۶۰۰
نیروی نظامی (مشهور به اسپانیارد) در ابتدای قرن ۱۶
برای کشف و تصرف مکزیک امروزی به آن منطقه اعزام
شد .این عملیات با تعداد پایین نیروی نظامی و همچنین
مواجهه با افراد بومی که آشنایی بیشتری با آن سرزمین
داشتند ،کامال غیرممکن ب ه نظر میرسید.
داس��تان موفقیت کورتز در این نبرد کمی با ش��ایعه
هم همراه است .البته این شایعه (صرفنظر از صحت یا
عدم صحت) بهعنوان درس��ی بزرگ برای مردم امروزی
قابل انتقال اس��ت .زمانیکه کورتز به همراه ارتش خود
به س��واحل مکزیک رسید ،دس��تور داد تمام قایقها را
آتش بزنند .این حرکت با این هدف بود که ارتش توانایی

عقبنشینی و قبول شکس��ت را از دس��ت بدهد .بدین
ترتیب تنها دو راه پیش روی افراد کورتز بود :پیروزی یا
مرگ .س��ؤال اساسی این است که این سبک از رهبری،
چه سنخیتی با دنیای امروز کسبوکار دارد؟
کارآفرینان امروزی و مؤسس��ان جوان اس��تارتاپها،
عموما نقشهای بهعنوان پشتیبان یا راه فرار از شکست در
کسبوکار دارند .آنها این نقشه را برای روزی که کارها بر
وفق مراد پیش نرود ،بهعنوان ذخیره حفظ کردهاند .البته
لزوم تدوین نقشه پشتیبان یا راه فرار در زمانیکه ش��ما
خانواده یا افرادی تحت تکفل دارید کامال روش��ن است.
بهعنوان مثالی کامال ملموس ،عموم کارآفرینان در زمان
شروع استارتاپ خود ،شغل دومی هم دارند.
ام��ا در برخ��ی موقعیته��ا ،اطمینان از ای��ن که راه
بازگشت��ی وجود ندارد و شکس��ت گزین��ه قابل قبولی
نیس��ت ،میتواند منجر به موفقیتهای بیشتر شود .به
بیان دیگر ،این که ش��ما بدانید قایق��ی برای بازگشت
نیس��ت (یا تمام پلها خراب ش��دهاند) ،انگیزه را برای
ت�لاش ،بیشتر خواهد کرد .در تعریف س��اده اگر ش��ما
بدانید که همیشه نقشه دومی وجود دارد ،از تمام انرژی،
ریسک و تواناییهای خود برای موفقیت (یا حتی حفظ
کسبوکار) استفاده نخواهید کرد.

بهعن��وان مثال ترک کردن ش��غل ،اس��تفاده از تمام
پسانداز ،کار کردن با شریک جدید و بسیاری اقدامات
ظاه��را خطرن��اک ،همگی مانن��د آت��ش زدن قایقها
هس��تند .این کاره��ا بیش از آنکه تمرکز ش��ما را روی
نقش��ه عقبنشینی جذب کنند ،آن را به بقا و پیشرفت
اختصاص میدهن��د .قطعا این طرز تفک��ر برای عموم
کارآفرینان ترس��ناک و غیرقابل اجرا است ،اما مشاوران
باتجربه میگویند این کار ،هر روز ش��ما را با تصمیمی
در مورد کس��بوکارتان بیدار خواهد کرد .به بیان دیگر
شما هر کاری میکنید که مسیر پیشرفت متوقف نشود.
مطمئنا تصمیم به آتش زدن قایقها برای کورتز آسان
نبوده اس��ت ،اما نتایج عالی آن برای س��الها به اسم او
ی ماند .او و ارتشش شکست را ب ه معنای مرگ دیدند
باق 
و داستانشان بهعنوان افسانهای در طول تاریخ ماندگار
شد .البته نمیتوان گفت برای همه کارآفرینان ،شکست
به معنای مرگ اس��ت ،اما برخی اوقات میتواند معنایی
مشابه داشته باشد .شاید شما از شکستهای کارآفرینی
به سالمت خارج شوید و خود را بازیابید ،اما قطعا برای
رسیدن به هدف واالیی که در ذهن دارید ،باید ذهنیتی
داشته باشید که هیچ شکستی را نپذیرد.
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مهارته��ای قابل انتقال مجموع��های از تواناییهای
فرد هس��تند که او را قادر به انجام شغلهای متنوع در
بخشهای گوناگون میکنند.
ریچ جونز ،نویسنده میهمان وبسایت فست کامپانی،
م��درک دانشگاهی خود را در رش��ته بازاریابی و فروش
دریافت کرده است .او اکنون بهعنوان مدیر استخدام در
گوگل مشغول به کار است و عالوه بر آن ،یک پادکست
نیز منتشر میکند .جونز خط اتصال ش��غلهای متنوع
خود را در یک عبارت خالصه میکند :مهارتهای قابل
انتقال.
جونز پس از مدتی کار در بخش فروش ،بهاین نتیجه
رس��ید که عالقهای به این ش��غل ندارد .او ابتدا فعالیت
م��ورد عالقه خود (یعنی کمک ب��ه دیگران) را کشف و
س��پس ش��غل مرتبط با آن (مدیریت نیروی انسانی) را
انتخاب کرده اس��ت .به تعریفی دیگر ،او از مهارتهای
فروش خود در شغل جدید استفاده میکند و شرکتها
را به متقاضیان و متقاضیان را به شرکتها میفروشد.
البته جونز پیش از اقدام برای درخواس��ت ش��غل در
بخش اس��تخدام گوگل ،مهارتهای مورد نیاز برای آن
را در خ��ود تقوی��ت کرده اس��ت؛ مهارتهایی همچون
برقراری ارتب��اط ،متقاعد کردن دیگ��ران و ارائه بهینه
خدمات مشتری که در شغل آینده او مورد نیاز بودهاند.
او اکنون پادکست خود را نیز اداره میکند و در مقالهای
کوتاه ،به معرفی راهکارهای��ی برای تقویت مهارتهای
قابل انتقال پرداخته است که در ادامه این مقاله به آنها
اشاره میکنیم.
آمار وظایف و دستاوردهای خود را جمعآوری
کنید
زمانیکه نوبت به ارائه موفقیتهای پیشین میرسد،
عم��وم افراد با مشکل مواجه میش��وند .آنها نمیتوانند
دس��تاوردهای خود را به یاد بیاورند و باید س��اعتهای
متم��ادی به تفکر و ی��ادآوری در مورد آنه��ا بپردازند.
راهحل ساده برای این چالش ،یادداشت کردن لحظهای
تمام وظایف و دستاوردهای آنها است.
یادداش��ت کردن موفقیتها ،ش��ما را با مهارتهایی
ک��ه در آنها قوی هس��تید و البته قابل رش��د و انتقال
هستند ،آشنا میکند .بهعالوه در زمان مصاحبه شغلی
و ارائ��ه رزوم��ه نیز مش��کل کمتری خواهید داش��ت و
بهس��رعت به این موارد اش��اره خواهید کرد .نکته مهم
اینکه دس��تاوردهای فعالیتهای متفرقه نیز باید به این
لیس��ت اضافه ش��وند .بهعنوان مثال جونز فعالیتهای
تولید پادکس��ت خ��ود را نیز یادداش��ت میکند که در
خالل آنها توانسته اس��ت برنامهریزی پروژه را بیاموزد.
در یک مثال کاربردی او توانس��ته است مهارت تدوین
و توس��عه فرآیند را بیاموزد که بهعنوان مهارتی جامع و
قابل انتقال شناخته میشود.
مث��ال جونز نشان میدهد که فعالیتهای فوق برنامه
در کنار کار اصلی ،مهارتهای قابل انتقال بهتری برای
شما به ارمغان میآورد .بهعنوان مثال پادکست ساختن
به خاطر ماهیت مدیریتی ،عالوه بر برنامهریزی ،مهارت
حل مس��ئله و صحب��ت کردن در جمع را نیز به ش��ما
میآموزد که هر دو ،مهارتهایی با قابلیت اس��تفاده در
شغلهای متنوع هستند.
از لینکدین بهعنوان ابزاری کاربردی
استفاده کنید
وقتی به دنبال ش��غل جدیدی هس��تید ،جستوجو
در لینکدی��ن و پیدا کردن فرصتهای ش��غلی از اولین
اقدام��ات ش��ما خواه��د بود .ای��ن س��رویس در برخی
کشورها هنوز بهعنوان ابزاری جامع مورد اس��تفاده قرار
نمیگیرد ،اما روند رو به رش��د کاربران آن نشاندهنده
نفوذ قوی این سرویس در سالهای آتی است.
به هر حال جستوجو در لینکدین و مشاهده پروفایل
افراد ش��اغل در جایگاه مورد نظر ش��ما ،راهکاری مفید
برای کشف مهارتهای مورد نیاز است .با مطالعه سابقه
کاری ای��ن افراد ،دیدی کل��ی از مهارتهای مورد نیاز
پی��دا خواهید کرد .عالوه بر آن ،مس��ئولیتهای جاری
ای��ن افراد نشاندهنده وضعیت کلی موقعیت ش��غلی و
مهارتهای اساسی آن است.
در مورد قدمهای بعدی فعال باشید
حتی اگر از ش��غل فعل��ی خود راضی هس��تید ،باید
قدمه��ای بع��دی و مراحل پیش روی آن را بشناس��ید
و ب��ه دنبال راههایی برای پیشرفت در آن باش��ید .پس
از کم��ی تحقیق ،احتم��اال متوجه میش��وید که تمام
مهارته��ای مورد نیاز برای جایگاه مورد نظر را ندارید.
البته ای��ن اتفاق کامال عادی اس��ت ،حتی زمانیکه در
بخش مورد تس��لط خ��ود وارد نقش جدی��دی بشوید،
کمبودهای مهارتی کامال معقول هس��تند .هدف اصلی
بای��د کاه��ش این کمبودها باش��د و این اق��دام تنها با
فراگیری مهارتهای قابل انتقال امکانپذیر است.
بهعنوان مثال جایگاه بعدی مورد نظر ش��ما نیازمند
مهارت عمیق آنالیز داده اس��ت ،اما شما مهارتی در این
زمینه ندارید .در این حالت ،از مدیران بخواهید که شما
را در پروژههای��ی ب��ا اهداف مشابه ش��رکت دهند و در
کنار وظایف خود ،به بررس��ی و مشاهده روند پیشرفت
این پروژهه��ا بپردازید .در کنار مشاه��ده ،مهارتهای
نرمافزاری الزم مانند اکس��ل را نیز بیاموزید تا بهمرور با
مفاهیم اولیه مهارت مورد نیاز آش��نا شوید .میتوانید از
همکاران حرفهای خود نیز در این زمینه کمک بگیرید.
موارد گفتهش��ده تنها راهکارهای��ی خالصه بهمنظور
آمادگ��ی برای ش��غل مورد عالقه هس��تند .ب��ا مطالعه
مهارتهای موج��ود و تمرکز روی آنها ،متوجه خواهید
شد که بسیاری از این مهارتها در انواع شغلها کاربرد
دارند .فراموش نکنید که قدم اول نوش��تن مهارتهای
موجود ،اهداف پیش رو و سپس مشخص کردن قدمها
بعدی اس��ت .با انج��ام این مراحل ،وظای��ف خود برای
تغییر مسیر شغلی را انجام دادهاید.
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