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واکنش بازارهای سرمایه، نفت، ارز و طال به لغو معافیت های نفتی ایران

قیمت نفت رکورد زد
فرصت امروز: شمارش معکوس برای اتمام معافیت آمریکا به مشتریان نفتی ایران درحالی آغاز شده که روز دوشنبه کاخ سفید 
اعالم کرد که ایاالت متحده، معافیت از تحریم های نفتی هشت کشور را تمدید نخواهد کرد. این در حالی است که حتی قبل از اعالم 
این تصمیم از سوی آمریکا، شاهد افزایش قیمت نفت بودیم. با این حال، قیمت نفت روز سه شنبه پس از اینکه واشنگتن اعالم کرد 

همه معافیت های نفتی ایران تا ماه مه خاتمه پیدا خواهد کرد، نزدیک به باالترین رکورد سال ۲۰۱۹ ایستاد.
به گزارش خبرگزاری ها، بهای معامالت نفت برنت با ۰.5درصد افزایش نسبت به روز دوشنبه، به 74.4۰ دالر در هر بشکه رسید. 
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۰.5 درصد افزایش نسبت به روز قبل به 65.۹5 دالر در هر بشکه رسید.

در همین ارتباط، بانک »بارکلیز« گزارش داد: پس از اعالم تصمیم آمریکا، بسیاری از فعاالن بازار نفت غافلگیر شدند و این اقدام 
به محدود شدن شدید عرضه در بازار منجر خواهد شد. به گفته این بانک انگلیسی، هدف واشنگتن برای به صفر رساندن صادرات 

نفت ایران، قیمت نفت را در معرض ریسک های صعودی قرار می دهد. تحلیلگران گروه بانکی ANZ نیز معتقدند: این تصمیم ...

وزیر نفت:

 خواب آمریکا برای به صفر رساندن
نفت ایران تعبیر نمی شود
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در راستای ساماندهی حساب های بانکی

حساب های بانکی فاقد کد شهاب مسدود می شوند

معرفی استارتاپی برای مدیریت کارمندان دورکار
Arrivo داستان استارتاپ شکست خورده

برندینگ چیست و چرا باید برای شما مهم باشد؟
برترین برندها در اینستاگرام کدامند؟

10 برند برتر در زمینه طراحی صفحه نخست سایت 
راهنمای جامع بازاریابی برای استارتاپ ها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک:

 تکنولوژی اتصال
 مغز انسان و کامپیوتر به زودی

رونمایی می شود

4

هفته گذشـته بود که رئیس کل بانـک مرکزی اعالم کرد در 
سـال ۹8 بهره بانکی افزایش پیدا نمی کند و ضمن تاکید بر 

تغییـر ترکیـب ترازنامه بانک مرکـزی )پایه پولی( 
عنوان کرد که همزمان با کنترل اضافه برداشت...

بانک ها توجهی به تصمیمات بانک مرکزی ندارند

گره کور بهره بانکی

یادداشت
 بنزین چگونه پول کثیف

تولید می کند؟

اقتصاد ایران امروز با مش��کالت 
آنچه  ام��ا  روبه روس��ت،  متعددی 
اهمی��ت دارد طوالن��ی ش��دن و 
از  بس��یاری  ب��ودن  فرسایش��ی 
مش��کالت اقتصادی اس��ت. مرور 
زمان در حقیقت تله ای اس��ت که 
اقتصاد ای��ران را س��ال ها به خود 
مش��غول کرده است. سال گذشته 
بود که بحث بر سر بازگشت کارت 
سوخت آغاز شد. انتظار می رفت تا 
پایان س��ال ۹7 با مانور سنگینی 
که بر مس��اله قاچاق سوخت داده 
ش��د، تکلیف بنزین روش��ن شود، 
ام��ا یک م��اه از س��ال می گذرد و 
ام��ا و اگره��ا در این ح��وزه ادامه 
دارد. اگ��ر به آمارهای رس��می و 
غیررسمی قاچاق سوخت بنگریم، 
می بینیم ک��ه این وضعی��ت تنها 
سود قاچاقچیانی را حفظ می کند 
ک��ه هر روز از تفاوت قیمت بنزین 
در داخل و خارج جیب های ش��ان 
را انباش��ته می کنن��د؛ آیا می توان 
از کنار چنین سود غیرمنتظره ای 
به  اقتص��ادی  ب��رای خالف��کاران 
س��ادگی عبور کرد؟! از پس پایان 
اولین م��اه س��ال، همچنان بحث 
بر س��ر موضوع س��همیه بندی، دو 
نرخی ش��دن یا نش��دن، افزایش 
قیمت س��وخت و... باالس��ت، در 

ش��رایطی که ه��ر روزه 
3اقدامات فراوانی...

چهار شنبه
4 اردیبهشت
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س��ی و دومین نمایش��گاه بین المللی کتاب با ش��عار »خواندن، توانستن اس��ت« از روز گذشته 
در مص��الی ام��ام خمینی آغاز به کارکرد. در نمایش��گاه امس��ال، ۲ هزار و 4۰۰ ناش��ر داخلی و 
حدود 8۰۰ ناش��ر خارجی حضور دارند که مقایس��ه این آمار با س��ال گذشته حاکی از رشد کمی 
مشارکت کنندگان است. این در حالی بود که در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب، ۱8۱7 
ناش��ر داخلی و ۱3۱ ناشر خارجی حضور داشتند. اما نکته قابل توجه به رغم افزایش تعداد ناشران 
داخلی و خارجی مش��ارکت کننده، کاهش تعداد عناوین کتاب عرضه شده در نمایشگاه بین المللی 
سی و دوم است که از 5۱5 هزار عنوان کتاب داخلی و خارجی عرضه شده در اردیبهشت ۹7، به 

437 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه امسال ۹8 رسیده است.
فع��االن ح��وزه کتاب تأکید می کنن��د در حال حاضر چاپ کتاب با زین��ک و چاپ در چاپخانه 
س��خت شده، به طوری که ناش��ران باید با انتخاب بهتر، گزیده کاری و دقت در شمارگان، کتاب ها 

را منتشر کنند.
چندی پیش فرهاد تیمورزاده از فعاالن حوزه نشر به »پایگاه خبری اتاق ایران« گفت: متأسفانه 
نهادهای دولتی با دخالت بیش ازحد در حوزه  نش��ر و سیاس��ت گذاری های نادرست در این حوزه 
باعث به وجود آمدن ارتباطات ناس��الم و البی گری در این عرصه ش��ده اند که به اقتصاد ناش��ران 

لطمه می زنند.
به گفته تیمورزاده و دیگر فعاالن صنعت نش��ر، ش��رایط ارزی به گونه ای رقم خورده اس��ت که 
تکلیف ناش��ران مشخص نیس��ت و می توان در یک کالم وضعیت ناشران کتاب را در »بالتکلیفی« 
خالصه کرد. وضعیتی که در آمار خانه کتاب از وضعیت صنعت نش��ر در سال ۹7 به خوبی نمایان 
است؛ در حوزه آمار فعالیت ناشران نیز نتایج به دست آمده نشان می دهد کتاب های منتشرشده در 
س��ال ۹7 به همت 5۱4۲ ناش��ر به انتشار رسیده اند که از این تعداد، 6۰۱ ناشر تنها یک کتاب به 
چاپ رساندند و تعداد ناشران کم کار ۲6۹۱ ناشر بود. این در حالی است که تعداد ناشران حرفه ای 

در سال ۹7 تنها 3۲۰ ناشر بوده است.
نمایشگاه سی و دوم؛ میزبان 23 کشور

فهرس��ت کشورهای مشارکت کننده در نمایشگاه س��ی و دوم و مقایسه آن با تعداد کشورهای 
س��ال گذشته، حاکی از تغییرات اندک در ترکیب کش��ورهای مهمان است. بخش بین الملل سی 
و دومین نمایش��گاه بین المللی کتاب میزبان کش��ورهای آلمان، آذربایجان، اتریش، ارمنس��تان، 
افغانس��تان، اس��پانیا، ایتالیا، چین، پاکس��تان، ترکیه، روسیه، ژاپن، س��وریه، سوئیس، صربستان، 
عراق، عمان، قطر، کره جنوبی، لبنان، مجارس��تان، هندوستان و یونان است. از ترکیب کشورهای 
مشارکت کننده سال گذشته، تنها فنالند، مکزیک و اتریش در نمایشگاه کتاب ۹8 حضور ندارند.

قیمت گذاری کتاب های تازه بر مبنای ارز نیمایی
براس��اس اعالم  دبیرخانه کمیته ناش��ران خارجی س��ی و دومین نمایش��گاه بین المللی کتاب 
تهران س��ازمان ها و نهادهایی که قصد خرید کتاب های یارانه ای از بخش ناشران خارجی را دارند، 
می توانند از روز چهارم نمایش��گاه برای خرید در نمایش��گاه حضور داش��ته باش��ند و در روزهای 
نخستین امکان خرید برای آنها وجود نخواهد داشت. همچنین این یارانه به کتاب های منتشرشده 

در سال های ۲۰۱7، ۲۰۱8 و ۲۰۱۹ تعلق خواهد گرفت.
کتاب های عرضه ش��ده در سالن تازه های کتاب برمبنای ارز نیمایی قیمت گذاری خواهند شد و 

این دسته کتاب ها با تخفیف ۲5درصد به فروش خواهند رسید.
بزرگترین هیات فرهنگی چین در نمایشگاه کتاب تهران

یکی از مهم ترین برنامه های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، حضور کشورها به عنوان »مهمان 
ویژه« هم زمان با برگزاری این رویداد فرهنگی اس��ت. از پنج س��ال گذش��ته، باهدف گس��ترش 
ارتباط��ات فرهنگ��ی می��ان ایران با کش��ورهای خارجی از دریچ��ه کتاب و فرهنگ، هرس��اله از 
کشورهای مختلفی به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب دعوت می شود. پس از حضور 
افغانس��تان، روسیه، ایتالیا و صربس��تان به عنوان مهمانان ویژه دوره های گذشته، امسال »چین« 

مهمان ویژه سی ودومین نمایشگاه بین  المللی کتاب تهران معرفی  شده است.
حضور چین در نمایشگاه کتاب ۲۰۱۹ در مقابل حضور ایران در سال ۲۰۱7 در نمایشگاه کتاب 

پکن صورت گرفته و به معنای تبادل فرهنگی است.
ژائ��و هییون، مع��اون مدیرکل دفتر تبلیغات ص��ادرات و واردات کمیته مرکزی جمهوری خلق 

چین در نشس��ت خبری س��ی و دومین نمایش��گاه بین المللی کتاب اعالم کرد: تقریباً ۹۰درصد 
ناش��ران چینی بار نخست است که به ایران س��فر می کنند و حجم آثار ارسالی چین برای حضور 
در س��ی و دومین نمایش��گاه کتاب تهران، بیش��ترین حجم کتابی است که تاکنون از چین خارج  

شده است.
به گفته این مسئول چینی، آمار نشر کتاب در چین ساالنه 5۰۰ هزار عنوان و حدود 8 میلیون 
جلد عنوان اس��ت و این کش��ور با بیش از ۱۹۰کشور تبادالت انتشاراتی دارد و ساالنه بیش از 3۰ 

هزار حق کپی رایت میان چین و کشورهای دیگر مبادله می شود.
احیای جاده ابریشم در دستور کار نمایشگاه کتاب سی و دوم

آنطور که محس��ن جوادی، رئیس سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب در مراسم افتتاحیه 
این رویداد بین المللی تأکید کرده اس��ت یکی از مهم ترین اه��داف انتخاب چین به عنوان مهمان 

ویژه نمایشگاه کتاب سی و دوم، احیای جاده ابریشم از طریق کتاب و کتاب خوانی است.
چین به عنوان میهمان ویژه این دوره نمایش��گاه کتاب، ۹4 ناش��ر را با 4هزار عنوان و ۱5 هزار 
جلد کتاب به نمایشگاه می آورد. همچنین قرار است ۲۰نویسنده، پژوهشگر، تصویرگر و 5۰ مدیر 

فروش رایت کتاب، امسال در غرفه میهمان ویژه )چین( حضوری فعال داشته باشند.
دیوار تکفیر و تحریم با کتاب فرو می ریزد

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی در مراسم افتتاحیه سی و دومین نمایش��گاه بین المللی کتاب 
ته��ران تاکید کرد ک��ه از طریق کتاب باید کمربند تحریمی که بر دور خ��ود داریم را بازتر کنیم 

چون دیوار بی اعتمادی، تکفیر و تحریم با کتاب فرو می ریزد.
ب��ه گزارش خبرآنالین، س��ید عباس صالحی با اش��اره به لغو حضور رئیس جمهور در مراس��م 
افتتاحیه نمایشگاه کتاب، گفت: امسال سال رونق تولید نامگذاری شده است و نباید در این سال 
صنعت نشر را به فراموشی سپرد، همواره صنعت نشر در اقتصاد ملی کشورها به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم جایگاه مهمی داشته و دارد. طبق آماری که وایپو ارائه داده است، در میان ۱۱ کشور 

بزرگ دنیا صنعت نشر ساالنه 46 میلیارد دالر درآمد دارد.
او ادامه داد: ضمن آنکه حوزه نش��ر در زمینه اش��تغال مستقیم هم س��هم قابل توجهی دارد و 

براساس آمار وایپو تنها کشور چین 46 میلیون نفر فعال در این صنعت دارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تاثیر کتاب در رونق اقتصادی یک جامعه، تاکید کرد: 
یک کتاب گاه فرصت وس��یعی برای اقتصاد ش��هری و ملی می س��ازد. حوزه نشر و کتاب عالوه بر 
رونق اقتصادی، کارکرد پاالیش و پرورش یک جامعه و نیز ایفای نقش یک رسانه قدیمی و پایا را 

برای جامعه دارد، بنابراین اگر از رونق تولید بحث به میان می آید نباید کتاب را فراموش کنیم.
صالحی ادامه داد: گفته می ش��ود که دیپلماس��ی عمومی گاهی اوقات تاثیرگذارتر از دیپلماسی 
سیاس��ی عمل می کند و دیپلماس��ی حوزه نش��ر هم کانون دیپلماس��ی عمومی به شمار می رود. 
در جهان کش��ور ایران را با کتاب هایش می شناس��ند و ما هم س��ایر ملت ها را با کتاب های ش��ان 
می شناسیم. این کتاب است که همواره سفیر مهم میان ملت ها بوده است و چنین نگاهی را باید 

امروز به این حوزه بازگردانیم.
او همچنی��ن گف��ت: اگر افرادی می خواهند ملت بزرگ و متم��دن ایران را منزوی کنند، کتاب 
و ارتب��اط از طریق آن این خیال را نابود می کن��د. دیوار بی اعتمادی، تکفیر و تحریم با کتاب فرو 

می ریزد. باید امروز به کمک کتاب کمربند تحریم بر دور خود را بازتر کنیم.
فرصتی برای احیای دوباره جاده ابریشم

محس��ن جوادی، معاون فرهنگی وزارت ارش��اد و رئیس نمایش��گاه کتاب نیز در ادامه مراسم، 
ضمن توضیح درباره حضور ۲4۰۰ ناش��ر داخلی و 8۰۰ناش��ر خارجی در نمایشگاه کتاب امسال، 
گفت: نمایش��گاه کتاب فرصتی اس��ت تا از طریق آن نام ایران را بار دیگر در جهان بزرگ کنیم و 
ما نیز با برگزاری این رویداد فرهنگی در تالش هس��تیم تا ش��رایطی را ایجاد کنیم که ایران را به 

آن جایگاه برسانیم.
او با اش��اره به حضور چین به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب، بیان کرد: حضور کشور چین 
در نمایشگاه امسال فرصتی است تا بار دیگر جاده ابریشم را احیا کنیم و خوشحالیم که این اتفاق 

از راه فرهنگ و هنر تحقق پیدا می کند.
سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران تا ۱4 اردیبهشت ماه در مصال امام خمینی ادامه دارد.

سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران آغاز به کار کرد

»خواندن، توانستن است«
وزیر نفت:

خواب آمریکا برای به صفر رساندن نفت ایران تعبیر نمی شود
وزیر نفت تاکید کرد که خواب آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران تعبیر نمی شود. به گزارش ایسنا، بیژن 
زنگنه در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس، بعد از پاسخ به سوال خادمی نماینده ایذه، درباره  سیاست های گازی کشور به 
موضوع بیانیه کاخ سفید در مورد تمدید نکردن معافیت چند کشور برای خرید نفت از ایران اشاره و اظهار کرد: امروز در 
جنگ تجاوزگرایانه آمریکا علیه ملت ایران هستیم که صنعت نفت در نوک پیکان حمالت ظالمانه است. باید همه دست 
به دست هم داده تا با استقامت و ایستادگی از این شرایط سربلند بیرون بیاییم. وی ادامه داد: قطًعا خواب به صفر رساندن 
خرید نفت از ایران تعبیر نخواهد شد و با تمام توان در جهت شکستن تحریم آمریکا عمل می کنیم. وضعیت عرضه و تقاضا 
در بازار نفت شکننده است بیانیه آمریکا و حامیان منطقه اش برای اطمینان دادن به بازار نفت و جلوگیری از قیمت نفت 
نشان دهنده  نگرانی آنها از بی ثباتی و شکنندگی بازار نفت است که این بازار بسیار غیرقابل پیش بینی است. وزیر نفت تاکید 
کرد: در این اوضاع نمی توان گفت که در این بازار می توان به اندازه کافی نفت تولید شود یا برخی کشورها و شرکت ها هم به 
آمریکا برای مصرف نفت ایران فشار می آورند. باز هم تاکید می کنم که خواب آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران 
تعبیر نمی شود آمریکا و هم پیمانانش با سیاسی کردن نفت و استفاده از آن به عنوان سالح اشتباه بزرگی مرتکب شدند که با 
توجه به وضعیت بازار دودش به چشمان خیلی ها می رود. زنگنه تاکید کرد که در شرایط فعلی همه باید با همراهی و همدلی 
وقت زیادی برای عبور از شرایط خطیر بگذاریم و  برای گذار از آن همفکری داشته باشیم که قطعاً به نفع ملت خواهد بود.

وزی��ر نفت همچنین در پاس��خ به س��وال خادمی، نماینده ایذه درباره سیاس��ت های گازی کش��ور گفت: فکر می کنم 
درخشان ترین عملکرد صنعت نفت را در این سال ها در بخش گاز داشتیم. متوسط تولید گاز در سال ۹۱، 6۲۰ میلیون متر 
مکعب بوده که این میزان در سال ۹7 به 85۰میلیون متر مکعب رسیده است. این یعنی تولید گاز 3۰درصد افزایش داشته 
است. به گفته وی باالترین تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی در سال ۹۱، ۲8۰ میلیون متر مکعب بوده که این 
میزان در سال ۹7 به 6۱۰میلیون متر مکعب رسید که به معنای رشد ۲.۲ است. ما برای اولین بار توانستیم به طور کامل 

از سهم خود استفاده کرده و بخشی از عقب ماندگی ها را جبران کنیم.
وی با بیان اینکه س��هم گاز تأمین ش��ده از پارس جنوبی از 3۹درصد به 6۲درصد رسیده است، گفت: پوشش گازرسانی 
روس��تایی از 54درصد در س��ال ۹۲ به 7۹درصد در سال ۹7 رسید. اکنون نزدیک به ۹4درصد کل جمعیت کشور از گاز 
استفاده می کنند. وزیر نفت در تشریح اولویت های تخصیص گاز گفت: بازار ایران بخشی از بازار جهانی است. اگر گاز را به 
صورت خام صادر کنیم به ما می گویید که چرا خام فروشی شده است. پس ما اینجا گاز را برای تولید داخل تبدیل می کنیم. 
اولین سیاست آن است که حداکثر جایگزینی گاز با فرآورده های نفتی مایع باشد. ۲۰ میلیون متر مکعب گاز در حمل و 
نقل به جای بنزین مصرف می ش��ود. به گفته وی با گازرس��انی روستایی توانسته ایم بخش مهمی از گاز مایع و گازوییل و 
نفت س��فید را صرفه جویی کنیم که این بخش��ی از خوراک پتروشیمی است. وی همچنین گفت: نیروگاه نکا ۲ در مقطع 
فعلی مازوت مصرف می کند که نمایندگان آنها به دلیل مصرف مازوت و عدم مصرف گاز معترضند این اتفاق مقطعی بوده 

که ان شاءاهلل حل شده و مجدداً گاز مصرف خواهد شد. برای ما کم شدن آلودگی محیط زیست هم دارای اولویت است.
وزیر نفت دومین اولویت را تزریق گاز به میدان های نفتی عنوان و اظهار کرد: اولویت سوم تأمین گاز به عنوان خوراک و 
مصرف در واحدهای پتروشیمی، فوالد و سایر صنایع، اولویت چهارم صادرات با خط لوله و اولویت پنجم صادرات به صورت 
CNG و LNG اس��ت. در س��بد انرژی ایران بیش از 7۰درصد مصرف انرژی گاز طبیعی اس��ت که کمتر کشوری در دنیا 
اینگونه است. زنگنه با بیان اینکه ایران سومین تولیدکننده گاز دنیا بعد از آمریکا و روسیه است، گفت: ما در این سال ها 
باالترین تولید گاز را از میدان های مشترک داشتیم که به هیچ نیروگاهی در سال ۹7 محدودیت ندادیم که نتیجه آن را در 
زمستان دیدید. وزیر نفت همچنین گفت: گفته شده که بنده در عرصه گازرسانی رفیق بازی می کنم. مگر این اتفاق شدنی 
است. اگر باشد بنده با ۲8۰ نماینده رفیق بازی کرده ام. وضعیت گازرسانی در همه جای کشور به جز کرمان، کرمانشاه و 
خراسان جنوبی بهتر شده است که همه باالی 85درصد گازرسانی داشته اند. وی درباره وضعیت قرارداد گاز با کشورها هم 
گفت: قرارداد صادرات گاز با ترکیه با تمام ظرفیت در حال اجرا شدن است. قرارداد با عراق نزدیک به 6۰ میلیون متر مکعب 
در روز بوده که به هر میزان الزم باشد صادر می کنیم. قرارداد ارمنستان، جمهوری آذربایجان و قرارداد پاکستان هم وجود 
دارد که طرف پاکستانی تعهداتش را اجرا نکرده، روز گذشته این موضوع را به نخست وزیر پاکستان اعالم کرده که از سمت 

آمریکا، عربستان و امارات تحت فشار سیاسی است.
وی ادامه داد: درباره قرارداد عمان هم توافقنامه جدی وجود دارد، اما وقتی بحث تحریم پیش آمد باید خط لوله در عمق 
۱۰۰۰ متر ایجاد ش��ود. این کار را دو ش��رکت می توانند انجام دهند که در شرایط تحریم نمی آیند. باید آن را حل کنیم. 
درباره قرارداد ترکمنستان هم فکر می کردم که باید من را تشویق کنید چون شرکتی می خواست فشار غیرطبیعی آورد که 
من ریسک را پذیرفتم و زیر فشار نرفتم. این باعث سربلندی کشور شد که ما گاز را تأمین کرده و زیر فشار نرفتیم. البته به 
قرارداد احترام می گذاریم که باید اجرایی شود. زنگنه درباره پرونده کرسنت گفت: پرونده در مرحله داوری چند مرتبه به 

صدور حکم رسید، اما به ترتیب خارج شد و اجازه صدور حکم را ندادند.
وی در جمع بندی با بیان اینکه گازرسانی روستایی با همکاری مجلس انجام شد، گفت: ۱7 هزار میلیارد برای گازرسانی 

روستایی از محل صرفه جویی ها هزینه شد.

زهرا علی اکبری
روزنامه نگار



نهاد پژوهشی مجلس در تازه ترین گزارش خود، امنیت سرمایه گذاری در استان ها 
و حوزه های کاری طی تابس��تان ۹7 را بررس��ی کرد. این س��ومین سنجش فصلی 
ش��اخص امنیت سرمایه گذاری در ایران از سوی مرکز پژوهش های مجلس است و 
در آن با اس��تفاده از آمارهای رسمی و همچنین مشارکت فعاالن اقتصادی از همه 
استان ها، وضعیت مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری در تابستان سال ۹7 استخراج و 

به تفکیک استان ها، مؤلفه ها و حوزه های کسب وکار ارائه شده است.
در یک کالم، گزارش بازوی پژوهش��ی مجلس نش��ان می دهد که میزان امنیت 
س��رمایه گذاری در تابستان ۹7 نس��بت به فصل بهار این سال به اندازه ۰.۱7 واحد 
افزایش یافته و در حقیقت، وضعیت امنیت سرمایه گذاری در ایران نامناسب تر شده 
اس��ت. البته مرکز پژوهش ها علت این مهم را به نوس��انات نرخ ارز در سال گذشته 
نسبت داده و معتقد است در پایش تابستان ۱3۹7 نوسانات نرخ ارز باعث بدترشدن 

شاخص امنیت سرمایه گذاري نسبت به دوره هاي قبل شده است.
ام��ا تعری��ف امنیت س��رمایه گذاري چیس��ت و محیط کس��ب وکار ام��ن برای 
سرمایه گذاری دارای چه ویژگی هایی است؟ به تعبیر بازوی پژوهشی مجلس، امنیت 
سرمایه گذاري در شرایطي به طور کامل برقرار مي شود که متغیرهاي اقتصاد کالن 
)نرخ تورم، نرخ ارز و...( با ثبات یا قابل پیش بیني باش��د، قوانین و مقررات و رویه ها 
و تصمیمات اجرایي باثبات، براي همه ش��فاف و قابل درک باش��د و به طور سهل و 
مؤثري اجرا شوند و در صورت ضرورت تغییر، تغییرات شان در زمان معقولي پیش 
از اجرا به اطالع ذي نفعان برس��د، همچنین س��المت اداري برقرار باشد و اطالعات 
مؤثر بر فعالیت هاي اقتصادي به طور ش��فاف و برابر در دس��ترس همه شهروندان 
باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت براي همه 
دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهاي قضایي و انتظامي چنان مجهز و سالم و 
کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایي هاي فیزیکي یا 
فکري دیگران، براي هیچ کس مقرون به صرفه نباشد و شهروندان مالباخته بتوانند با 
مراجعه به نهادهاي قضایي و انتظامي با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان، مال از 
دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ 

وفاي به عهد و صداقت در مراکز اقتصادي رایج باشد.
رشد ۰.۱7درصدی کمّیت امنیت سرمایه گذاری

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از زیر و بم امنیت س��رمایه گذاری در تابستان 
س��ال گذشته، نشان دهنده رش��د ۰.۱7درصدی کمّیت امنیت س��رمایه گذاری در 
تابس��تان ۹7 نسبت به فصل قبل است. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران 
در تابستان ۱3۹7 کمّیت 6.3۲ از ۱۰ )۱۰ بدترین حالت( ارزیابی شده است. مقدار 
عددی این شاخص در مطالعه بهار گذشته 6.۱5 محاسبه شده بود که نشان می دهد 
کمّیت امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱3۹7 نسبت به فصل قبل از آن به میزان 

۰.۱7 واحد افزایش یافته و به عبارت بهتر، نامناسب تر ارزیابی شده است.
براس��اس ارزیابی فعاالن اقتصادی مش��ارکت کننده در این پیمایش، در تابستان 
۱3۹7 سه مؤلفه عمل مسئوالن استانی و محلی به وعده  های اقتصادی داده شده، 
عمل مسئوالن ملی به وعده  های داده  شده و اِعمال نفوذ و تبانی در معامالت ادارات 

حکومتی به عنوان نامناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری ارزیابی شده  اند.
مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری

همچنین مناسب ترین مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری نسبت به سایر مؤلفه ها در 
تابس��تان ۱3۹7 شامل سرقت مالی )پول نقد، کاال، تجهیزات و ماشین آالت(، رواج 
توزیع کاالی قاچاق و اس��تفاده غیرمجاز از ن��ام و عالئم تجاری یا مالکیت معنوی 

بوده است .
براس��اس یافته های داده های پیمایش��ی این پژوهش در تابستان ۱3۹7، فعاالن 
اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش از استان های البرز، کهگیلویه و بویراحمد 
و خوزستان نامناسب ترین ارزیابی و از استان های اردبیل، مرکزی و خراسان شمالی، 
مناس��ب ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت س��رمایه گذاری در استان های شان ارائه 
کرده ان��د. پس از تلفیق داده های آم��اری و یافته های پیمایش��ی در این پژوهش، 
اس��تان های کهگیلوی��ه و بویراحم��د، تهران و البرز نامناس��ب ترین و اس��تان های 
ق��م، مرکزی و خراس��ان جنوبی مناس��ب ترین وضعیت را از نظر ش��اخص امنیت 

سرمایه گذاری نسبت به سایر استان ها در تابستان ۱3۹7 کسب کرده اند.
مقایسه ش��اخص امنیت س��رمایه گذاری بین دو پایش دوم و سوم )بهار ۱3۹7 
تا تابس��تان ۱3۹7( نش��ان می دهد در پایش دوم )فصل بهار ۱3۹7( به ترتیب سه 
استان خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان جزو مناسب ترین ها ارزیابی شده  بودند و سه 
اس��تان تهران، ایالم و چهارمحال و بختیاری به ترتیب جزو نامناسب ترین استان ها 

ارزیابی شده بودند.
این نتایج البته مي تواند حاکي از فاصله میان ذهنیت فعاالن اقتصادي )پیمایش( 
با داده هاي آماري اقتصاد ایران نیز باشد، بنابراین انتظار مي رود بخشي از این فاصله 

با افزایش حجم نمونه هاي قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم کاهش یابد.
بهترین و بدترین ارزیابی از رشته فعالیت های اقتصادی

اما براس��اس مطالعه نهاد پژوهش��ی مجلس، در تابستان ۱3۹7 و از بین ۹ حوزه 
فعالیت اقتصادی، فعاالن اقتصادی در حوزه  های صنعت )شامل همه صنایع و موارد 
مرتبط با س��اختمان(، بدترین ارزیابی و فعاالن اقتص��ادی در حوزه های ارتباطات، 
توزیع و... )حمل و نقل، انبارداری، عمده فروش��ی و خرده فروشی( بهترین ارزیابی را 
از وضعیت امنیت سرمایه گذاری ارائه کرده اند. در حالی  که در بهار ۱3۹7 )مطالعه 
فصل قبل( فعاالن اقتصادی در بخش دامداری،  مرغداری و شیالت بدترین ارزیابی 
و فع��االن اقتصادی در حوزه ه��ای ارتباطات، توزی��ع و... )حمل و نق��ل، انبارداری، 
عمده فروش��ی و خرده فروش��ی( بهترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه گذاری 

ارائه داده بودند.
راهکارها و پیشنهادها

* در می��ان نماگرهاي هفتگانه ش��اخص امنیت اقتصادي در تابس��تان ۱3۹7، 
نماگرهاي »عملکرد دولت« و »ثبات اقتصاد کالن« نامناسب تر و بدتر از بقیه بوده اند 
و نماگرهاي »مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض« و »ثبات و پیش بیني پذیري 

مقررات و رویه هاي اجرایي« همانند دو پایش گذشته بهتر از بقیه ارزیابي شده اند.
* همچنی��ن نماگر »عملکرد دولت« واجد مؤلفه »اختالل در کس��ب وکار بر اثر 
تحریم هاي خارجي« است که در بهار ۱3۹7 همانند زمستان ۱3۹6 بهترین ارزیابي 
را در میان سایر مؤلفه ها داشته است و بار اصلي خوب بودن ارزیابي عملکرد دولت 
در آن دوره ها را به دوش مي کشید، اما در پایش تابستان ۱3۹7 به شدت نامناسب 

ارزیابي شده و موجب شد نماگر »عملکرد دولت« به عنوان بدترین و نامناسب ترین 
نماگر شناخته شود.

* در رتبه بندي اس��تان ها براس��اس داده ه��اي آماري، ش��اهد نوعي پراکندگي 
استان هاي برخوردار و کمتر برخوردار در پایین و باالی فهرست هستیم. براي مثال، 
تهران در کنار دو اس��تان کمتر برخوردار، در پایین و باالی فهرس��ت قرار دارد؛ به 
عبارت دقیق تر، تهران در کنار سه استان کمتر برخوردار ایالم، کهگیلویه و بویراحمد 
و چهارمحال و بختیاري قرار گرفته که این امر مي تواند به دلیل پراکندگي و تنوع 
مؤلفه هاي آماري ش��اخص امنیت سرمایه گذاري باشد. از سوی دیگر، توجه به این 
نکته الزم است که هرچند یک بنگاه اقتصادي در یک استان خاص فعالیت مي کند، 
اما از مؤلفه هاي شکل دهنده امنیت سرمایه گذاري در دیگر استان ها مي تواند متأثر 
باشد؛ براي مثال، مواد اولیه را از استاني دیگر خریده و چک برگشتي دارد یا براي 
انعقاد قراردادي به اس��تان دیگر رفته و منجر به تصادف ش��ده و یا محصولش را در 
ج��اي دیگري فروخته و خلف وع��ده صورت گرفته و مواردي نظیر اینها. به عبارت 
دیگر، نوعي درهم تنیدگي بین استاني وجود دارد که ایفاي مسئولیت اجتماعي آحاد 
افراد در یک اس��تان فقط ش��اخص آن استان را بهبود نمي بخشد، بلکه آثار جانبي 

مثبتي براي سایرین به طور مستقیم و غیرمستقیم دارد.
* رتبه بندي استان ها از نظر نماگرهاي هفتگانه امنیت سرمایه   گذاري، قابل توجه 
اس��ت و واجد آموزه هایي براي سیاست گذاري است. براي مثال، استان سیستان و 
بلوچستان در نماگر »تعریف و تضمین حقوق مالکیت« جزو سه استان نامناسب تر 
و در نماگر »فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و درستي« بهترین استان ارزیابي شده 
که نکته اي درخور توجه اس��ت. در همین نماگر »فرهنگ وفاي به عهد و صداقت 
و درس��تي«، دو اس��تان تهران و البرز و کهگیلویه و بویراحمد از همه نامناس��ب تر 

ارزیابي شده اند.
* در نماگر مصونیت جان و مال ش��هروندان از تعرض، اس��تان هاي تهران، البرز، 
همدان و کهگیلویه و بویراحمد، بدترین و اس��تان هاي بوش��هر، خراسان جنوبي و 
س��منان در جایگاه بهترین قرار گرفته اند که با توجه به اینکه مؤلفه هاي این نماگر 

بیشتر آماري هستند، این پراکندگي مي تواند معنادار باشد.
* دو مؤلفه »عمل مسئوالن استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده« و 
»عمل مسئوالن ملي به وعده هاي داده شده« همانند دو فصل قبل جزو نامناسب ترین 
و بدترین ارزیابي در میان همه مؤلفه ها بوده اند. ضروري است مسئوالن کشوري و 
اس��تاني براي ارتقاي امنیت سرمایه گذاري در کشور و نیز استان خود، در عمل به 
وعده ها بیشتر همت کنند و درصورتي که احتمال تحقق وعده اي را اندک مي دانند، 

از اعالم آن اجتناب ورزند.
* در تابس��تان ۱3۹7 همزمان با خروج دولت آمریکا از برجام و ش��روع مجدد 
تحریم ها، مولفه »ایجاد اختالل در کسب وکار به دلیل تحریم هاي خارجي« نسبت به 
فصل هاي گذشته نامناسب تر ارزیابي شده است. البته به نظر مي رسد که تحریم هاي 
خارجي آثار ثانویه اي بر س��ایر مؤلفه ها مي تواند داش��ته باشد که بر اثر آن، ارزیابي 
فعاالن از س��ایر مؤلفه ها نیز دچار تغییراتي نس��بت به پایش هاي قبلي و زماني که 

تحریم ها برنگشته بودند شده است. 
* به نظر مي رس��د در پایش تابس��تان ۱3۹7 نوس��انات نرخ ارز باعث بدترشدن 

شاخص امنیت سرمایه گذاري نسبت به دوره هاي قبل شده است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از زیر و بم امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۹7

تغییرات امنیت سرمایه گذاری در ایران

طبق تازه ترین نظرس��نجی انجام شده از ش��اغالن تمام وقت استان تهران در 
سال ۹7، متوسط درآمد کارشناسان در این سال، ۲.8 میلیون تومان و مدیران 
ارش��د 6.۲ میلیون تومان بوده اس��ت؛ همچنین افراد ش��اغل در شرکت های 
بازرگانی بیشترین حقوق را دریافت می کنند و سطح تحصیالت افراد در بخش 

دولتی تأثیر بیشتری بر دستمزد آنها در مقایسه با بخش خصوصی دارد.
به گزارش خبرآنالین، با انتش��ار گزارش حقوق و دس��تمزد کارکنان دولت، 
اعالم میزان افزایش حداقل حقوق در س��ال جدید و ش��کل  گرفتن بحث های 
مختلف پیرامون آن، توجه ها بیش از پیش به بحث حقوق و دستمزد جلب شده 
است. در گزارش پیش رو با استفاده از اطالعات موجود در سرویس ایران سلری 
بحث حقوق و دستمزد با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و مواردی چون 
تفاوت درآمد در بخش خصوصی و دولتی، تاثیر سابقه کار و میزان تحصیالت 

بر دریافتی و... بررسی شده است.
مدیران ارشد تنها 3 برابر کارشناسان دستمزد می گیرند

براساس نتایج پژوهش گس��ترده صورت گرفته توسط مجموعه ایران تلنت، 
میانگین دریافتی در س��ال ۹7 در رده کارش��ناس ۲.8 میلیون، در رده مدیران 
میانی 4.۱ میلیون تومان و در رده مدیران ارشد 6.۲ میلیون تومان بوده است. 
بنابراین، می توان چنین نتیجه گرفت که میانگین دریافتی مدیران ارشد حدود 
۲.۲ برابر میانگین دریافتی کارشناس��ان آن مجموعه است. این یعنی برخالف 
تصور رایج، تفاوت متوس��ط دریافتی میان مدیران ارشد و کارشناسان، آنقدرها 

هم زیاد نیست.
شرکت های بازرگانی؛ ایده آل برای مدیران

در بخش��ی از نتایج این پژوهش که به بررس��ی تاثیر نوع فعالیت شرکت بر 
میزان حقوق و دس��تمزد پرداخته، مشاهده می ش��ود شاغالن در شرکت های 
بازرگانی )صادرات و واردات( بیشترین دریافتی ها را در سطوح مدیریتی نسبت 
به مدیران در س��ایر گروه ها داش��ته اند. افزون بر این، در شرکت های بازرگانی 
بیشترین تفاوت دریافتی میان رده های سازمانی )کارشناس، مدیر میانی و مدیر 

ارشد( نیز مشاهده می شود.
تفاوت حقوق در شرکت های کوچک و بزرگ

مطابق انتظار، ش��اغالن در ش��رکت های بزرگ دریافتی بیشتری نسبت به 
مجموعه های کوچک تر دارند. تفاوت میانگین دریافتی رده سازمانی کارشناس 
ش��رکت های بزرگ و کوچک ۱7درصد، برای مدیران میانی ۲۰ و برای مدیران 
ارش��د ۱4درصد است. نکته جالب توجه این است که با توجه به روند تغییرات 
در س��ه سال گذشته به نظر می رس��د این تفاوت ها در گذر زمان کمتر شده و 
دریافتی ش��اغالن در ش��رکت های کوچک و بزرگ در حال نزدیک تر شدن به 

یکدیگر است.
حقوق کارشناسان دولتی 25درصد بیشتر از بخش خصوصی است

مقایس��ه دریافتی افراد در بخش دولتی و خصوصی نشان می دهد میانگین 
دریافتی مدیران در این دو بخش تقریبا برابر اس��ت، اما کارشناس��ان شاغل در 

بخش دولتی حدود ۲5درصد بیش از همتایان شان در بخش خصوصی حقوق 
می گیرند. در شرکت های بین المللی اما بحث متفاوتی را شاهد هستیم و تفاوت 
زیادی در میانگین درآمد به ویژه در س��طح مدیران ارش��د وجود دارد. براساس 
داده های موجود در س��رویس حقوق و دستمزد ایران سلری، میانگین دریافتی 

مدیران ارشد )ایرانی( در این شرکت ها مبلغ ۱۲.۲میلیون تومان است.
سابقه کار چقدر بر حقوق تاثیر دارد؟

درباره تأثیر میزان س��ابقه کاری بر دریافتی به نظر می رس��د بیشترین تأثیر 
در س��ال های اول کاری تا ۱5 سال اتفاق می افتد. براساس آمار می توان چنین 
پیش بینی کرد که یک مدیر ارش��د با دریافتی تقریباً س��ه برابر یک کارشناس 
تازه کار بازنشس��ت می شود. همچنین براساس اطالعات سرویس ایران سلری، 
یک کارش��ناس در زمان بازنشستگی میانگین دریافتی ای حدوداً ۱.8 برابر یک 

کارشناس تازه کار در حوزه کاری مشابه را دارد.
دولت مدرک گراتر است

در مورد تأثیر مدرک تحصیلی نیز به نظر می رسد تأثیر مدرک تحصیلی در 
بخش دولتی بیشتر باشد. تفاوت دریافتی یک مدیر ارشد فوق لیسانس بخش 
دولتی ۲5درصد بیش از همتای دارای مدرک کارشناس��ی خودش اس��ت. این 
می��زان در بخش خصوصی تنها ۱3درصد اس��ت. این اتفاق را می توان نش��انه 
مثبتی از تمایل بیش��تر بخش خصوصی به مهارت گرایی و سنجش افراد بر اثر 

توانمندی و اثربخشی آنها و نه صرفا مدرک تحصیلی دانست.

چه کسانی بیشترین حقوق را می گیرند؟

پردرآمدترین گروه های شغلی سال ۹7

دریچه

فضای غیرقابل پیش بینی، مهمترین مانع کسب وکار است
پاییز سخت کسب وکار

طبق آخرین گزارش اتاق بازرگانی ایران درخصوص پایش محیط 
کسب و کار در پاییز سال ۹7، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات 
قیمت مواد اولیه و محصوالت، مهمترین مانع کس��ب و کار از دید 
فعاالن اقتصادی بوده اس��ت. همچنین بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کس��ب و کار، دشواری تأمین 
مالی از بانک ها، موانع در فرآیند اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار 
و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های 

اجرایی از دیگر مهمترین موانع کسب و کار هستند.
به گزارش مقاومتی نیوز، امروزه بهبود محیط کس��ب و کار یکی 
از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می رود 
و عالوه بر آن، هرچه محیط کس��ب و کار یک کشور شرایط بهتری 
داشته باش��د، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر می شود 
و هرچه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیش��تر 
باش��د، عملکرد اقتصادی آن کش��ور و خل��ق ارزش و ثروت در آن 

جامعه نیز بیشتر می شود.
 بهبود محیط کس��ب و کار نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری 
مطلوب است و دستیابی به این مهم نیازمند فرآیندی مستمر برای 
پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار است. در همین راستا 
مطاب��ق با ماده 4 قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار، اتاق 
بازرگانی موظف شده تا به منظور اطالع سیاست گذاران از وضعیت 
محیط کسب و کار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار 

در ایران را تدوین و به طور فصلی اعالم کند.
آخرین بررسی محیط کسب و کار مربوط به پاییز سال ۹7 است 
که از س��وی اتاق بازرگانی ایران تهیه ش��ده است. در این گزارش، 
به شیوه ادراک سنجی و پرسشنامه ای، مهمترین موانع کسب و کار 
کشور از فعالین اقتصادی مورد پرسش قرار گرفته و نتایج به صورت 
عوامل مختلف از بیشترین تا کمترین تاثیر دسته بندی شده است. 
ات��اق بازرگان��ی ایران برای تهیه این گ��زارش از 3 هزار و 47 فعال 

اقتصادی کمک گرفته است.
نامساعدتر شدن محیط کسب وکار نسبت به تابستان

شاخص ملی محیط کسب و کار از طریق انجام محاسبات بر روی 
7۰ نماگر که ش��امل ۲8 مؤلفه پیمایش��ی و 4۲ مؤلفه آماری که از 
عوام��ل مختلف و قابل احصای مؤثر ب��ر اداره واحدهای تولیدی در 
ایران معرفی شده اس��ت، حاصل می شود. به عنوان نمونه بی ثباتی 
سیاس��ت ها، قوانین و مق��ررات و رویه های اجرایی ناظر بر کس��ب 
و کار، غیرقاب��ل پیش بین��ی ب��ودن و تغییرات قیمت م��واد اولیه و 
محصوالت، رویه های ناعادالنه ممیزی و دریافت مالیات و دشواری 

تأمین مالی بانک ها تعدادی از ۲8 مؤلفه پیمایشی است.
همچنین تعداد سازمان های مردم نهاد )سمن(، دانش آموخته های 
مراکز فنی حرفه ای، تعداد عناوین کتاب های منتشرشده در استان 
به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و پرداخت های تملک دارایی های 

سرمایه ای، بخشی از 4۲ مؤلفه آماری است.
بخش کشاورزی؛ مساعدترین محیط کسب وکار

براس��اس نتایج حاصل از پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز 
۹7، رق��م ش��اخص مل��ی 6.4۹  )نمره ۱۰ بدترین ارزیابی اس��ت( 
محاس��به شده اس��ت که از ارزیابی فصل تابس��تان ۱3۹7 با نمره 
6.4۰ بدتر اس��ت. این ارزیابی بیانگر آن اس��ت ک��ه از نظر فعاالن 
اقتصادی مش��ارکت کننده در این پایش، وضعیت بیشتر مؤلفه های 
موثر بر محیط کسب و کار ایران در پاییز ۹7 نامساعدتر شده است. 
همچنین عدد ش��اخص در پاییز ۱3۹7 نسبت به فصل مشابه سال 

قبل، تغییر محسوسی را نشان می دهد.
با توجه به تقسیم رشته فعالیت ها در سه بخش عمده کشاورزی، 
صنع��ت و خدمات، فعاالن اقتصادی سراس��ر کش��ور در پاییز ۹7، 
وضعیت محیط کس��ب و کار بخش کش��اورزی و بخش خدمات را 
به ترتیب، مس��اعدترین و نامساعدترین محیط کسب و کار ارزیابی 

کرده اند.
همچنین غیرقابل پیش بینی ب��ودن و تغییرات قیمت مواد اولیه 
و محص��والت، مهمترین مانع کس��ب و کار از دید فعاالن اقتصادی 
در هر سه بخش کش��اورزی، صنعت و خدمات بوده است. در عین 
حال، براساس گزارش پایش محیط کسب و کار پاییز ۹7، بی ثباتی 
سیاس��ت ها، قوانین و مق��ررات و رویه های اجرایی ناظر بر کس��ب 
و کار، دش��واری تأمی��ن مال��ی از بانک ها، موان��ع در فرآیند اداری 
و اخذ مجوزهای کس��ب و کار در دس��تگاه های اجرایی و فس��اد و 
سوءاس��تفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی 

از دیگر مهمترین موانع کسب و کار به ترتیب اولویت هستند.
وضعیت کسب وکار براساس رشته فعالیت های اقتصادی

از منظر وضعیت مؤلفه ای محیط کسب و کار، استان های گیالن، 
آذربایج��ان غربی و زنجان دارای محیط کس��ب و کار مس��اعدتر و 
استان های خراسان شمالی، ایالم و کرمانشاه دارای محیط کسب و 
کار نامساعدتری نسبت به سایر استان ها بوده اند. الزم به ذکر است 
که عدد ش��اخص برای حدود ۲6درصد اس��تان های کشور از عدد 

شاخص ملی فضای کسب و کار باالتر بوده است.
 ،۹7 پایی��ز  در  می ده��د  نش��ان  همچنی��ن  گ��زارش  ای��ن 
رش��ته فعالیت های اداری و خدمات پش��تیبانی، س��المت انسان و 
مددکار اجتماعی، عمده فروش��ی و خرده فروش��ی، تعمیر وس��ایل 
به ترتی��ب دارای نامس��اعدترین محیط کس��ب و کار و در مقابل، 
رش��ته فعالیت های مالی و بیمه، هنر، س��رگرمی و تفریح و آموزش 
به ترتیب مس��اعدترین محیط برای کس��ب و کار نس��بت به سایر 

رشته فعالیت های اقتصادی ارزیابی شده اند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
Ivankaramazof@yahoo.com :ایمیل

88936651

چهار شنبه
4 اردیبهشت 1398
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فرصت امروز: شمارش معکوس برای اتمام معافیت آمریکا به مشتریان نفتی ایران 
درحالی آغاز شده که روز دوشنبه کاخ سفید اعالم کرد که ایاالت متحده، معافیت 
از تحریم های نفتی هشت کشور را تمدید نخواهد کرد. این در حالی است که حتی 
قبل از اعالم این تصمیم از س��وی آمریکا، ش��اهد افزایش قیمت نفت بودیم. با این 
حال، قیمت نفت روز سه شنبه پس از اینکه واشنگتن اعالم کرد همه معافیت های 
نفتی ایران تا ماه مه خاتمه پیدا خواهد کرد، نزدیک به باالترین رکورد سال ۲۰۱۹ 

ایستاد.
به گزارش خبرگزاری ها، بهای معامالت نفت برنت با ۰.5درصد افزایش نسبت به 
روز دوش��نبه، به 74.4۰ دالر در هر بشکه رسید. بهای معامالت آتی وست تگزاس 
اینترمدیت آمریکا نیز با ۰.5 درصد افزایش نس��بت به روز قبل به 65.۹5 دالر در 

هر بشکه رسید.
در همی��ن ارتباط، بانک »بارکلی��ز« گزارش داد: پس از اع��الم تصمیم آمریکا، 
بس��یاری از فعاالن بازار نفت غافلگیر ش��دند و این اقدام به محدود ش��دن ش��دید 
عرضه در بازار منجر خواهد شد. به گفته این بانک انگلیسی، هدف واشنگتن برای 
به صفر رساندن صادرات نفت ایران، قیمت نفت را در معرض ریسک های صعودی 

قرار می دهد.
تحلیلگران گروه بانکی ANZ نیز معتقدند: این تصمیم احتماالً مش��کالت اخیر 
عرضه نفت در بازارهای جهانی که به دلیل کاهش عرضه اوپک، تحریم ها علیه نفت 

ونزوئال و منازعه در لیبی ایجاد شده است را وخیم تر خواهد کرد.
همچنین الن والد از مرکز انرژی جهانی در شورای آتالنتیک در این باره گفت: به 
نظر می رسد آمریکا انتظار دارد عربستان سعودی و امارات متحده عربی حذف نفت 
ایران را جبران کنند، اما این امر لزوماً به معنای آن نیست که عربستان سعودی نیز 

همین طور فکر می کند.
براس��اس گزارش رویترز، قرار است کش��ورهای اوپک و غیراوپک در ژوئن برای 
تصمیم گیری درباره سیاس��ت تولید خود دیدار و تصمیم گیری کنند. خالد الفالح، 
وزیر انرژی عربستان سعودی روز دوشنبه در بیانیه ای اعالم کرد: عربستان سعودی 
در پ��ی بیانیه اخیر دولت آمری��کا درخصوص تحریم ها علیه صادرات نفت ایران، به 
دق��ت تحوالت بازار نفت را دنبال می کند و با س��ایر تولیدکنندگان نفت هماهنگ 
خواهد بود تا نس��بت به وجود عرضه کافی برای مصرف کنندگان اطمینان حاصل 

شود و در عین حال، تعادل بازار جهانی نفت برهم نخورد.
آخرین پرده از نمایش نفتی آمریکا علیه ایران

اما در واکنش به اجرای آخرین پرده از نمایش نفتی آمریکا علیه ایران، بازارهای 
ارز و طال پس از رشد اندک به تعادل رسیدند و بازار سرمایه نیز پس از افت حدود 
۱4۰۰ واحدی ش��اخص کل در حال بازیابی ثبات اس��ت، اما در بازارهای جهانی، 
قیمت نفت در واکنش به خبر لغو معافیت مشتریان نفت ایران، وارد روند صعودی 
ش��ده و با شکس��ت مقاومت 73دالری، خود را برای حمله به قله 88دالری آماده 

می کند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، آخرین پرده از نمایش نفتی آمریکا در مقابل 

ایران از ۲ مه ۲۰۱۹ )۱۲ اردیبهش��ت ۱3۹8( آغاز می شود؛ هرچند از روز دوشنبه 
و با اظهارنظر مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده مبنی بر اینکه »ما دیگر 
هیچ معافیت دیگری به هیچ کشوری نمی دهیم« تخلیه اثرات روانی این نمایش در 

بازارها شروع شده است.
پیش  از این، دولت آمریکا با هدف به صفر رس��اندن صادرات نفت خام از س��وی 
ایران، اعمال تحریم های شدید علیه کشورمان را در دستور کار قرار داده بود که در 
ادامه با عقب نشینی دونالد ترامپ و اعطای معافیت شش ماهه برای هشت مشتری 
عمده نفت ایران همراه ش��د چراکه هراس بازار جهانی نفت از حذف احتمالی نفت 

خام ایران قیمت هر بشکه نفت را تا باالی 88 دالر افزایش داده بود.
البت��ه آمریکا مدعی بود این معافیت ها فرصتی اس��ت که مش��تریان نفت ایران 
بتوانند نفت جایگزین خود را بیابند تا از ۱۲ اردیبهش��ت که معافیت ها نیز حذف 
می ش��ود، قادر به تأمین نفت موردنیاز خود باشند، اما به عقیده کارشناسان، آنچه 
بیش از هر چیز باعث عقب نشینی آمریکا از موضع متوقف کردن صادرات نفت ایران 
ش��د، افزایش ش��دید قیمت جهانی نفت و به تبع آن، رشد چشمگیر قیمت فروش 

فرآورده های نفتی در ایاالت  متحده بود.
در ادام��ه نیز زمانی که صادرات نفت ایران به واس��طه تحریم های آمریکا کاهش 
چش��مگیری را تجربه نکرد، قیمت جهانی نفت از محدوده 88 دالر برای هر بشکه 
وارد روند نزولی شد و با شکستن حمایت مستحکم قیمتی در محدوده 67 دالر تا 

5۰ دالر هم افت کرد، اما پس از تثبیت در این محدوده دوباره وارد فاز رشد شد.
 قدرت نمایی پوشالی ترامپ

یکی از جالب ترین اتفاقاتی که در دوره اخیر سقوط و صعود قیمت نفت رخ داد، 
توئیت جنجال��ی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمری��کا در ۲5 فوریه ۲۰۱۹ بود که 
هم زمان با رسیدن قیمت نفت به مقاومت مستحکم 67 دالر منتشر شد. ترامپ در 
این توئیت نوش��ته بود: »قیمت نفت در حال افزایش اس��ت. اوپک لطفاً آرام باش و 
سخت نگیر. جهان برای تحمل چنین جهش های قیمت بسیار شکننده است.« این 
در حالی بود  که تقاضای بازار باعث شد افت قیمت نفت یک روز بعد از این توئیت 
متوقف ش��ود و دوباره خود را برای ی��ک دوره صعودی پرقدرت آماده کند که فعاًل 

نتیجه آن رسیدن قیمت هر بشکه نفت به محدوده 75 دالر بوده است.
قیمت جهانی نفت شارژ شد

دوشنبه در شرایطی خبر حذف معافیت نفتی ایران از سوی آمریکا اعالم شد که 
قیمت جهانی نفت مقاومت تکنیکالی 73 دالر نزدیک شده بود و با انتشار این خبر 
توانس��ت با قدرت تمام این مقاومت را پشت سر بگذارد و خود را برای فتح قله 88 
دالری آماده کند، منوط به اینکه بازی نفتی آمریکا دقیقاً بتواند همان طوری پیش 
برود که روی کاغذ نوشته شده و سریعاً صادرات نفت ایران را متوقف کند که البته 
از نظر بسیاری از کارشناسان بعید به نظر می رسد، چراکه در دور قبلی تحریم ها و 
با وجود شکل گیری اجماع جهانی برای تحریم نفتی ایران، بازهم صادرات نفت خام 
از کشورمان به میزان روزانه یک میلیون بشکه تداوم پیدا کرده بود و در دوره جدید 

تحریم ها، احتمال تکرار این اتفاق حتی پررنگ تر از قبل به نظر می رسد.

 احتیاط سرمایه گذاران طال
 اما هم زمان با رشد قیمتی نفت در بازارهای جهانی، رشد قیمت جهانی طال وارد 
روند مالیم منفی شد که بیش از هر چیز می تواند نشانگر احتیاط سرمایه گذاران در 
معامالت باشد. بر این اساس با گشایش بازارهای جهانی در هفته جاری و در اولین 
جلسه معامالتی پس از اعالم آمریکا مبنی بر تمدید نشدن معافیت نفتی مشتریان 
نفت ایران، قیمت هر اونس طال با افت ۰.۱8 درصدی به هزار و ۲7۲دالر و 67 سنت 
رسید. تا لحظه تنظیم این گزارش، در بازار داخلی نیز قیمت طال با وجود رشد مالیم 
نرخ ارز آزاد، با کاهش جزئی ۰.۱6 درصدی مواجه شد تا قیمت هر گرم طالی ۱8 

عیار به 437 هزار و 5۰۰ تومان برسد.
بازار ارز، گیج اما متعادل

روز دوشنبه اعالم خبر حذف معافیت های نفتی باعث شد قیمت ارز رشد کند و 
قیمت هر دالر آمریکا از حوالی ۱3 هزار و 6۰۰ تومان به مرز ۱4 هزار تومان برسد. 
در ای��ن وضعیت، صرافی های بانکی به عنوان عامل بانک مرکزی، هر دالر آمریکا را 
به قیمت ۱3 هزار و 65۰ تومان می فروختند. در ادامه، با گش��ایش بازار ارز در روز 
سه شنبه، قیمت فروش هر دالر در صرافی های بانکی به ۱3 هزار و ۹۰۰ تومان رسید 
که نسبت به نرخ روز قبل آن حدود یک درصد افزایش داشت اما هنوز قیمت ارز در 
ش��بکه صرافی و بازار آزاد تغییر قابل مالحظه ای نداشته و همچنان در محدوده ۱4 

هزار تومان و حتی کمتر از آن معامله می شود.
سکه روی مرز تردید

در سایه تعادل بازار ارز و طال، مسکوکات طال نیز در حالتی خنثی قیمت گذاری و 
معامله می شوند. البته این بازار، روز دوشنبه را مانند بازار ارز با اندکی رشد پشت سر 
گذاشته بود و تردید آن در روز سه شنبه نیز به نوعی متأثر از ثبات بازار ارز بوده است. 
دوشنبه قیمت هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۲8 هزار تومان افزایش به 
4 میلیون و 866 هزار تومان رسید و روز سه شنبه در لحظه تنظیم این گزارش، با 
5 هزار تومان افزایش نسبت به روز قبل معامله می شد. قیمت سایر مسکوکات طال 
نیز در روز سه شنبه نسبتا متعادل بوده و در این میان، بیشترین میزان رشد معادل 

۱.۱8درصد به ربع سکه اختصاص داشته است.
ترس به جان بورسی ها

در جریان اتفاقات اخیر، در شرایطی که انتظار می رفت بیشترین اثرات روانی به 
بازار ارز تحمیل ش��ود، بازار سرمایه از میان همه بازارهای کشور واکنش شدیدتری 
به تحریم نفت نش��ان داد و در وضعیتی که هنوز فعاالن آن در سرخوشی شکسته 
شدن سقف تاریخی شاخص کل به سر می بردند، وارد فضای منفی هیجانی شد که 
در روز دوشنبه رشد ۲ هزار واحدی شاخص کل را به افت 53 واحدی تبدیل کرد 
و روز سه ش��نبه هم به ریزش ۱3۰۰ واحدی آن منجر شد. در جریان معامالت روز 
سه شنبه بازار سرمایه، معامالت انجام شده در سهام شرکت های »صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، پتروش��یمی مبین، توسعه  معادن  و فلزات، معدنی و صنعتی گل گهر، 
معدنی وصنعتی  چادرملو، س��رمایه گذاری غدیر، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان و 

پاالیش نفت بندرعباس« بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشته اند.

واکنش بازارهای سرمایه، نفت، ارز و طال به لغو معافیت های نفتی ایران

قیمت نفت رکورد زد
یادداشت

بنزین چگونه پول کثیف تولید می کند؟

اقتصاد ایران امروز با مش��کالت متعددی روبه روس��ت، اما آنچه اهمیت دارد 
طوالنی شدن و فرسایشی بودن بسیاری از مشکالت اقتصادی است. مرور زمان 
در حقیقت تله ای اس��ت که اقتصاد ایران را سال ها به خود مشغول کرده است. 
سال گذشته بود که بحث بر سر بازگشت کارت سوخت آغاز شد. انتظار می رفت 
تا پایان سال ۹7 با مانور سنگینی که بر مساله قاچاق سوخت داده شد، تکلیف 
بنزین روشن شود، اما یک ماه از سال می گذرد و اما و اگرها در این حوزه ادامه 
دارد. اگر به آمارهای رسمی و غیررسمی قاچاق سوخت بنگریم، می بینیم که این 
وضعیت تنها سود قاچاقچیانی را حفظ می کند که هر روز از تفاوت قیمت بنزین 
در داخل و خارج جیب های شان را انباشته می کنند؛ آیا می توان از کنار چنین 

سود غیرمنتظره ای برای خالفکاران اقتصادی به سادگی عبور کرد؟!
از پس پایان اولین ماه س��ال، همچنان بحث بر سر موضوع سهمیه بندی، دو 
نرخی ش��دن یا نش��دن، افزایش قیمت سوخت و... باالست، در شرایطی که هر 
روزه اقدامات فراوانی برای ضربه زدن به اقتصاد در دس��تور کار اس��ت، می توان 
این تعلل را توجیه کرد؟ خوش��بینانه ترین آمارها داللت ب��ر آن دارد که روزانه 
نزدیک به ۱۰میلیون لیتر و بدبینانه ترین آمارها حکایت از قاچاق روزانه نزدیک 
ب��ه 3۰میلیون لیتر بنزین دارد. به این ترتیب، هر روز تاخیر در تصمیم س��ازی 
به ش��کل مستقیم و غیرمس��تقیم حداقل 7۰ میلیارد تومان به جیب مجرمان 

اقتصادی سرازیر می کند.
زیان��ی که پول های کثی��ف متوجه اقتصاد ایران می کن��د، بی تردید بیش از 
افزایش قیمت بنزین خواهد بود. غرض اینجا حمایت از گرانی بنزین نیست، بلکه 
پایان دادن به تعلیقی است که رنج اقتصاد ایران است و می تواند دامنه مشکالت 
را جمع کند. بیراه نیست اگر حلقه مفقوده اقتصاد ایران را تصمیم سازی بدانیم، 
چرا که کندی فرآیند تصمیم سازی، ارکان اقتصاد را در تعلیقی کشنده گرفتار 
کرده است. سوال اما همچنان این است؛ آیا هنوز زمان تصمیم گیری برای بنزین 

فرا نرسیده است؟

پیشنهاد یک کارشناس برای جبران هزینه خسارت سیل
دولت از هر لیتر سوخت مالیات دریافت کند

یک کارش��ناس اقتصادی پیشنهاد داد که دولت برای جبران هزینه خسارت 
سیل، از روی حامل های انرژی مالیات دریافت کند.

غالمرضا س��المی در گفت وگ��و با خبرگزاری خبرآنالین، در پاس��خ به این 
پرس��ش که بهترین راهکار جبران خسارت سیل چیس��ت؟ گفت: راهکارهای 
زی��ادی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، قیمت بنزین در حدود ش��ش، 
هفت س��ال است که تغییری نکرده اس��ت. به نظر شما وضعیت قیمت بنزین 

در کجای دنیا این گونه است؟ دولت از روی رقم بنزین می تواند مالیات بگیرد.
وی اف��زود: به فرض دولت اگر از هر لیتر بنزین 3 هزار تومان مالیات بگیرد، 
رقم آن از کل مالیات هایی که در حال حاضر به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
می گیرد، بیشتر می شود و رقمی در حدود ۱3۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با این پول چه کارها که نمی شود کرد. 
در رابطه با دیگر حامل های انرژی مثل گازوییل، برق و گاز نیز همین گونه است.

سالمی با بیان اینکه در حال حاضر دولت سوبسیدهای بیهوده و بدون دلیل 
می دهد که فقط باعث می ش��ود مصرف باال رود، عنوان کرد: هزینه بازس��ازی 

مناطق زلزله زده خیلی بیشتر از رقم هایی است که برآورد می شود.
وی متذکر ش��د: ش��ما فرض کنید در رابطه با 35 ه��زار خانه ای که نیاز به 
بازسازی دارد، اگر هر خانه حداقل 5 میلیون تومان هزینه داشته باشد، رقمی در 
حدود ۱5۰، ۱6۰ هزار میلیارد تومان می شود؛ به غیر از اینکه تمام لوازم خانگی 

این خانوارها از بین رفته است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: دولت این رقم را از کجا می خواهد بیاورد؟ 
دولت همین طوری بدون اینکه این هزینه را داشته باشد، با کسری وحشتناک 
بودجه روبه رو است. این در شرایطی است که هر موقع نیاز به پول وجود داشته، 
به سراغ صندوق توسعه ملی می روند. در حالی که ما در شرایط تحریم هستیم 

و نیاز به ذخیره منابع مالی داریم.
س��المی گفت: راه حل وجود دارد و منابع درآمدی دولت اجازه می دهد که با 
حداقل فشار بودجه دولت را تامین کنیم. از برنامه سوم توسعه تاکنون در مورد 
قیمت حامل های انرژی که به نرخ فوب خلیج فارس برسد، صحبت شده است. 

االن چند سال از برنامه سوم توسعه می گذرد؟
وی افزود: اگر به دولت فشار بیاید، از بودجه آموزش و پرورش می زند و یا از 

بودجه بهداشت می زند، چون منبع دیگری وجود ندارد.
سالمی خاطرنشان کرد: دولت باید در جهت حل مشکل از ابزارهای درست 
استفاده کند. تنها راه تامین درآمد مالی دولت مثل همه دنیا مالیات است. همین 

االن در ترکیه هر لیتر بنزین ۱7، ۱8 هزار تومان است.

جزییات تورم در فروردین ماه امسال
هزینه های مردم چقدر باال رفته است؟

در فروردین امسال مردم حدود 5۰درصد بیشتر از همین ماه در سال گذشته 
برای تامین کاال و خدمات خود هزینه کردند. برای خوراکی ها و آشامیدنی ها این 

رقم تا 84درصد افزایش یافته است.
به گزارش ایس��نا، اعالم تورم در اولین ماه امس��ال نش��ان از ادامه روند رو به 
رش��د آن داش��ت؛ به طوری که در ۱۲ ماهه به 3۰.6دهم درصد رسیده بود که 
در مقایس��ه با اس��فندماه 3.7درصد افزایش یافته بود. همچنین در مقایسه با 
فروردین س��ال گذشته )تورم نقطه به نقطه( 5۱.4درصد رشد داشت که نشان 
داد خانوارهای ایرانی تا این رقم بیشتر از سال ۱3۹7 برای خرید مجموعه کاال 
و خدمات یکس��ان هزینه کرده اند. اما جزییات تغییرات تورم در بین ۱۲ گروه 
کاال و خدمات از این حکایت دارد که شاخص در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها 
84.4درصد نسبت به فروردین سال گذشته افزایش دارد که برای ۱۲ ماه منتهی 

فروردین به 43.5درصد می رسد.
در بین خوراکی ها گروه گوش��ت قرمز و س��فید با ۱۱6درصد و گروه گوشت 
قرمز و ماکیان با ۱۱7درصد و همچنین سبزیجات با ۱57درصد باالترین تورم را 

در فروردین امسال نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده اند.
دخانی��ات نیز با ۱۲3درصد جزو گروه های کاالیی اس��ت ک��ه در رده باالی 
ت��ورم قرار دارد. در س��ایر بخش ها نیز مردم برای مس��کن ۲4.8 و اجاره ۲8.7 
در ماه ابتدایی امسال بیش از ماه مشابه سال قبل هزینه کرده اند، اما در بخش 
خدمات حمل و نقل با 5۲.5، مبلمان و لوازم خانگی با 8۰.۱ و همچنین تفریح و 

سرگرمی با 7۲درصد جزو گروه هایی هستند که تورم باالیی داشته اند.
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زهرا علی اکبری
روزنامه نگار

نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با تاکید بر اینکه افزایش قیمت مسکن 
در س��ال گذشته بر بازار اجاره ها تاثیرگذار خواهد بود، وضعیت این بخش را در 

سال ۹8 پیش بینی کرد.
حس��ام عقبایی در گفت وگو با تس��نیم، با اش��اره به اینکه در بازار اجاره بها 
تقریبا از اوایل اردیبهش��ت ماه جابه جایی ها آغاز می شود، گفت:  فروردین ماه به 
دلیل تعطیلی ۱5 روزه، جابه جایی آنچنانی در بازار اجاره نداریم اما به مرور و تا 

شهریور هر سال نقل و انتقاالت در این بخش افزایش یافته و ادامه دارد.
او ب��ا یادآوری افزایش قیمت ۱۰۰درصدی مس��کن در س��ال ۹7 ادامه داد:  

افزایش قیمت سال گذشته در نرخ اجاره بها بی تاثیر نخواهد بود.
عقبایی با بیان اینکه همواره س��والی مطرح می ش��ود ک��ه مالک تعیین نرخ 
اجاره بها چیست، افزود:  یکی از اصلی ترین عوامل اجاره بها قیمت مسکن است، 
نه ما )مش��اوران امالک( بلکه تمام کارشناسان در تمام دنیا قیمت مسکن را به 

عنوان یکی از اصلی ترین شاخص های تاثیرگذار بر اجاره بها می دانند.

وی با بیان اینکه توازن در بازار مس��کن، تورم عمومی، ش��رایط متقاضیان و 
شهر و ... بر میزان اجاره بها واحدهای مسکونی،  اداری و تجاری تاثیرگذار است، 
گفت:  با توجه به اینکه قیمت مسکن رشد بسیار چشمگیری داشته مالکی که 
خرداد ماه سال گذشته ملک یک میلیارد تومانی خود را اجاره داده،  امسال پیش 
خودش یک دو دو تا چهارتا می کند که ارزش ملک به ۲ میلیارد افزایش یافته و 

بنابراین باید اجاره بها را نیز به تناسب با آن افزایش دهد.
نایب رئیس اول اتحادیه مش��اوران امالک در عین حال گفت:  از س��وی دیگر 
اینکه توقع داشته باشیم جامعه مس��تاجران به همان میزان مورد نظر مالکان، 
اجاره بها پرداخت کنند امری محال است. اساسا چنین قدرت مالی در پرداخت 
اجاره بها با توجه به رشد قیمت مسکن در مستاجران وجود ندارد. اگر تمام درآمد 
را هم بخواهند با توجه به رشد قیمت پرداخت کنند کفاف اجاره بها را نمی دهد.

عقبای��ی با تاکید بر اینکه باید بازار مس��کن در اج��اره  یک عرف منطقی و 
متعادلی داشته باشد، افزود: سال گذشته به دلیل افزایش نرخ اجاره مستاجران 

از شمال شهر به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به حاشیه شهرها رفتند، اگر 
قرار باشد این روند در سال جاری ادامه داشته باشد دیگر در حاشیه شهرها نیز 

کمتر کسی می تواند خانه ای را اجاره کند.
وی درخصوص پیش بینی بازار اجاره مس��کن،  تصریح کرد:  امس��ال با توجه 
به روند بازار مس��کن و قدرت پرداخت در مستاجران که به شدت کاهش یافته 
است، پیش بینی من این است که نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ 3۰درصد و 
شهرهای کوچک ۲۰درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یابد، اما اجاره بها 
در شهرهای خیلی کوچک افزایش نمی یابد و در همان سطح سال گذشته باقی 

خواهد ماند.
این فعال بخش مس��کن تاکید کرد:  معتقدم افزایش ۱۰ تا ۱5درصدی مبالغ 
اجاره نیز در توان مستاجران نیست، با توجه به این که قرار است حقوق ۲۰درصد 
افزایش یابد که اگر دولت آن را محقق کند مقداری قدرت مالی مستاجران برای 

پرداخت اجاره در سال جاری افزایش می یابد که البته کافی نیست.

جدیدترین پیش بینی از بازار اجاره  بهای مسکن در سال ۹8

مالک تعیین نرخ اجاره بها چیست؟

چهار شنبه
4 اردیبهشت 1398
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توزیع کمک های بانک  پاسارگاد بین سیل زدگان گلستان
کمک های بانک  پاسارگاد به مناطق سیل زده 

ادامه دارد
 س��ری سوم کمک های بانک  پاسارگاد حاوی ۹۰۰ قلم لوازم خانگی، بین 

هم میهنان سیل زده در استان گلستان توزیع شد.
به گ��زارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، این بانک در راس��تای برنامه 
بلندمدت خود برای کمک به مناطق س��یل زده کشور و طبق تصویب ستاد 
پشتیبانی این بانک که به همین منظور تشکیل شده  است، در اقدامی دیگر 
۹۰۰ قلم انواع لوازم خانگی ش��امل 4۰۰ دس��تگاه تلویزیون  و 5۰۰دستگاه 
اجاق گاز را برای توزیع در اس��تان گلس��تان به اس��تانداری و کمیته امداد 
تحویل داد. کمک های این بانک به مناطق س��یل زده همچنان ادامه خواهد 

داشت.
براساس این گزارش، اسماعیل دوستی عضو هیأت عامل بانک  و همراهان 
وی نی��ز در دی��دار با آیت اهلل س��یدکاظم نورمفیدی نماین��ده ولی فقیه در 
گلس��تان و امام جمعه گرگان، مهندس غراوی اس��تاندار گلس��تان و جمعی 
از مس��ئوالن منطقه، از نزدیک در جریان مشکالت و چالش های ایجادشده 
ناشی از سیل قرار گرفتند. همچنین در سفر اخیر نمایندگان بانک  پاسارگاد 
به مناطق س��یل زده و در راس��تای برنامه اساس��ی این بانک، چند مدرسه 
آسیب دیده در منطقه شناسایی شد که امر احداث آنها به زودی آغاز خواهد 

شد.
پیش از این نیز بانک  پاسارگاد عالوه بر اختصاص حداقل یک روز حقوق 
س��رمایه  انس��انی به این امر خطیر و اهدای نقدی مبل��غ ۱۰ میلیارد ریال، 
۲5۰ هزار بطری آب و ۱35۰ تخته پتو به استان های لرستان و ایالم ارسال 
کرده  بود و نس��بت به ساخت مدارس آسیب دیده در اثر سیل نیز مشارکت 

خواهد کرد.
بانک  پاس��ارگاد در س��ال جاری، کمک به هم وطنان سیل زده کشور را از 
اصلی ترین برنامه های خود می  داند و برای رفع کامل مش��کالت و بازگش��ت 

هم وطنان به زندگی عادی، از هیچ تالشی فروگذار نخواهد بود.

چقدر ذخایر ارزی به ریال تبدیل شده است؟
در دوران فعالیت صندوق توس��عه ملی ح��دود 45 هزار میلیارد تومان از 
ذخایر ارزی به ریال تبدیل ش��ده و از کانال س��پرده گذاری در بانک ها برای 

استفاده در بخش های مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش ایس��نا، منابع ذخیره ش��ده در صندوق توس��عه مل��ی از زمان 
تأس��یس آن )ابتدای دهه ۹۰( از محل درصدی از درآمدهای نفتی اس��ت 
که س��االنه به آن واریز می ش��ود تا به عنوان محلی برای ذخیره بخش��ی از 
درآمدهای ارزی باشد و بخشی از منابع آن برای به کارگیری در بخش های 
تعیین شده در اساس��نامه صندوق به صورت تس��هیالت مورد استفاده قرار 

گیرد.
تسهیالت صندوق توسعه ملی در دو بخش ارزی و ریالی تقسیم می شود 
و اس��تفاده کنندگان از آن بخ��ش خصوصی، تعاون��ی و بنگاه های اقتصادی 

متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.
این در حالی اس��ت که از ابتدای تأس��یس صندوق بخشی از منابع طبق 
تکالیف قانونی به تس��هیالت ریالی اختصاص پیدا کرده اس��ت که تا انتهای 
سال ۱3۹3 از طریق انعقاد قرارداد عاملیت ریالی با بانک های عامل پرداخت 
ش��ده و از سال ۱3۹4 در اجرای حکم قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت، صندوق توس��عه ملی نس��بت به س��پرده گذاری ریالی در بانک های 
دولت��ی و خصوصی جهت اعطای تس��هیالت ریالی ب��ه طرح های اقتصادی 
اقدام کرده اس��ت. به عبارتی صندوق صرفاً توزیع سپرده های ریالی را انجام 
می ده��د و نقش��ی در تخصیص موردی تس��هیالت به طرح ه��ا و فعالیت ها 

نداشته و این مسئولیت برعهده بانک های سپرده پذیر است.
بر این اساس در س��ال های ۱3۹۰ تا ۱3۹3 از محل قراردادهای عاملیت 
ریالی مبلغ ۱۱ هزار و 883 میلیارد تومان به طرح ها و پروژه های معرفی شده 
از طرف بانک های عامل اختصاص و به حس��اب بانک واریز ش��ده است که 
عملکرد آن نشان می دهد تا پایان آذرماه پارسال 867۱ میلیارد تومان بابت 
اصل تسهیالت دریافتی به صندوق بازپرداخت شده و 3.۲۱۲میلیارد تومان 

نزد بانک ها به عنوان اصل تسهیالت جاری باقی مانده است.
همچنی��ن از ابتدای س��ال ۱3۹4 صندوق نس��بت به س��پرده گذاری در 
بانک ه��ای دولت��ی و خصوصی جهت اعطای تس��هیالت ریالی به طرح های 
اقتصادی اقدام کرده که میزان س��پرده گذاری های انجام ش��ده در این رابطه 
در بانک ه��ای دولتی و خصوصی در ۹ ماهه اول امس��ال به 6.7۰۰ میلیارد 

تومان می رسد.
بر این اس��اس مجموع سپرده گذاری های انجام شده از ابتدای سال ۱3۹4 
تا پایان آذرماه پارس��ال به ۲8 هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رس��یده است. از 
این رقم ۱۹4 فقره قرارداد در مجموع به مبلغ ۱5 هزار میلیارد تومان جهت 

تخصیص تسهیالت به متقاضیان دارای اعتبار بوده است.
در پایان آذرماه از مجموع ۲8 هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان س��پرده گذاری 
ش��ده ن��زد بانک ها حدود ۱7 هزار و ۹۰۰ میلی��ارد تومان از اصل منابع نزد 
بانک ها بوده و باقی آن به صندوق برگردانده ش��ده است که تمام این منابع 
برگش��تی و س��ودهای مربوطه مجدداً طی قراردادهای سپرده گذاری جدید 
جهت اختصاص به متقاضیان واجد ش��رایط در اختی��ار بانک ها قرار گرفته 

است.
عملکرد صندوق توس��عه ملی نش��ان می دهد که در ۹ ماهه اول امسال از 
مح��ل قراردادهای فعال مبلغی بالغ ب��ر 4.6۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان 
اختص��اص یافته که با احتس��اب مبال��غ قبلی در جمع ح��دود ۱5 هزار و 
۹۰۰میلیارد تومان از ابتدای س��ال ۹4 تا پایان آذرماه اختصاص پیدا کرده 
اس��ت که قسمتی از اصل این تسهیالت به صورت کامل به صندوق برگشته 

و قسمتی به عنوان تسهیالت جاری در اختیار متقاضیان قرار دارد.
اما بخش دیگر تسهیالت ریالی پرداخت شده از صندوق در راستای اجرای 
قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری 
با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می شود که براساس آن معادل ریالی 
ی��ک میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر از منابع صندوق به صورت قرض الحس��نه 
نزد بانک کشاورزی، پس��ت بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و 
صندوق حمایت از توس��عه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی سپرده گذاری 
ش��ده تا از این منابع برای اعطای تس��هیالت به اشخاص حقیقی و حقوقی 
غیردولتی برای ایجاد اش��تغال در روستاها و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر واقع 

در مناطق مرزی و عشایری شود.
در این رابطه در ۹ ماهه اول امس��ال صندوق نس��بت به س��پرده گذاری 
۲.۹4۰ میلی��ارد تومان در بانک ها یا صندوق ه��ای منتخب در قانون اقدام 
کرده که با احتس��اب مبالغ سپرده گذاری ش��ده در س��ال پیش در مجموع 

4.44۰ میلیارد تومان معادل ۹6۰ میلیون دالر سپرده گذاری کرده اند.

بانکنامه

فرصت امروز: بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
اعالم کرد تا تمامی خدمات بانکی به س��پرده گذاران منوط به دریافت کد ش��هاب 
است و حساب های دارای نقص اطالعات هویتی و فاقد کد شهاب، مسدود خواهند 
شد؛ این یعنی حساب بانکی مشتریانی که اطالعات هویتی آنها ناقص و کد شهاب 
برای آنها صادر نشده، با پایان مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی مسدود و ارائه 
خدمات برای شان متوقف می شود، بنابراین این دسته از مشتریان برای رفع نواقص 

هویتی باید هرچه سریعتر به شعب بانک محل افتتاح حساب مراجه کنند.
این در حالی است که مهلت بانک مرکزی برای مشتریان بانکی فاقد کد شهاب 
در اول اردیبهشت ماه به پایان رسیده است و بر این اساس، عالوه بر مسدود شدن 
حساب، ارائه همه خدمات بانکی از جمله ساتنا، پایا و چکاوک نیز برای آنها متوقف 

می شود.
۱۲ اس��فندماه سال ۹7 بود که بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای اعالم کرد: ارائه 
همه خدمات بانکی به س��پرده گذاران منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی 
بانکی )شهاب( خواهد بود. هدف از ابالغ این بخشنامه، مبارزه با پولشویی، ساماندهی 
حس��اب های بانکی، تکمیل اطالعات مشتریان سیس��تم بانکی و افزایش شفافیت 
تراکنش های بانکی اعالم ش��ده اس��ت. بر این اس��اس، بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری باید ضمن قطع خدمات بانکی، حس��اب مش��تریانی که به دلیل نقص در 

اطالعات هویتی، کد شهاب برای آنها در شبکه بانکی صادر نشده، مسدود کنند.
طبق این بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات مالی برای صدور کد شهابی 
مشتریان، نیاز به در اختیار داشتن اطالعات هویتی کامل مشتریان دارند، در غیر این 
صورت حساب بانکی مسدود خواهد شد، بنابراین مشتریان بانکی که نقص اطالعات 

دارند و کد ش��هاب دریافت نکرده اند باید با مراجعه به ش��عبه محل افتتاح حساب 
بانکی نسبت به تکمیل اطالعات هویتی و دریافت این شناسه ۱6 رقمی اقدام کنند.

توقف ارائه خدمات پایا و چکاوک
در بخش��نامه جدید سامانه نهاب که از سوی رئیس کل بانک مرکزی به مدیران 
ش��بکه بانکی کشور ابالغ شده است، بانک مرکزی نسبت به برقراری ارتباط برخط 
با سامانه نهاب به عنوان مرحله جدید عملیاتی سازی سامانه نهاب در بانک ها تاکید 
کرده است. به گزارش ایرنا، بانک مرکزی اعالم کرده از ابتدای اردیبهشت ماه سال 
جاری عالوه بر مسدودسازی برداشت از حساب اشخاص حقیقی فاقد شناسه شهاب، 
از هر گونه ارائه خدمت در س��امانه های ملی پرداخت از جمله س��اتنا، پایا، چکاوک 

و . . . جلوگیری شود.
لزوم مراجعه مشتریان به محل افتتاح حساب

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعالم 
کرده باید ارتباط برخط سامانه را با بروزرسانی زیرساخت های فنی برقرار کنند و با 
اعالم به مش��تریان نسبت به تکمیل اطالعات حساب بانکی مشتریان اقدام شود تا 

ریسک شهرت ایجاد نشود.
براس��اس بخش��نامه جدید بانک مرکزی ارائه خدمات بانکی به اشخاص حقیقی 
منوط به داشتن شناسه شهاب عنوان شده و پس از اول اردیبهشت ماه بانک ها به 
صورت قانونی امکان ارائه خدمات به مشتریان حقیقی که شناسه شهاب برای آنها 

تولید نشده نخواهند داشت و حساب بانکی این افراد مسدود می شود.
بر همین اس��اس مشتریان بانکی که نقص اطالعات دارند یا کد شهاب برای آنها 
صادر نشده باید هرچه سریعتر به محل افتتاح حساب برای ارائه اطالعات هویتی و 

رفع نواقص به منظور صدور کد شهاب اقدام کنند.
شهاب و نهاب، ابزارهای بانک مرکزی برای افزایش نظارت 

در اواخر سال ۱3۹5 »نظام هویت سنجی اطالعات مشتریان بانکی )نهاب(« تحت 
نظارت و رگوالتوری بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران، در دس��تور کار بانک 
مرکزی قرار گرفت. در این س��امانه پایگاه داده ای از اطالعات هویتی همه مشتریان 
بانکی اعم از حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی ایجاد شده است که نزدیک 76میلیون 
مشتری را تشکیل می دهد؛ در این سامانه اطالعات مشتریان با سازمان ثبت احوال 
کش��ور، ثبت ش��رکت ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه استعالم و اخذ کد 
فراگیر اتباع و ش��رکت های خارجی )س��امانه فیدا( و همه بانک ها و موسس��ه های 

اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی تجمیع شده است.
در حقیق��ت »نه��اب«، پایگاه جام��ع و یکپارچ��ه اطالعات هویتی مش��تریان 
موسسه های اعتباری به شمار می آید و شناسایی کامل مشتریان و ایجاد کنترل های 
الزم بر ش��یوه عملکرد آنها در شبکه بانکی کشور را تسهیل و تسریع می کند؛ این 
پایگاه داده به هر یک از مش��تریان شبکه بانکی کشور شناسه منحصر به فردی به 
نام ش��هاب تخصیص می دهد که در این صورت الزمه بهره مندی از خدمات بانکی 

برخورداری از این شناسه خواهد بود.
ش��هاب یا شناس��ه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به فرد ۱6 رقمی به 
ش��مار می رود که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هر یک از اشخاص حقیقی و 
حقوقی اختصاص می یابد و ش��امل تمامی اطالعات هویتی اس��ت که بخش مهم و 
بازوی اجرای طرح ساماندهی اطالعات مشتریان به عنوان یکی از کالن پروژه های 

بانک مرکزی تحت عنوان نهاب محسوب می شود.

در راستای ساماندهی حساب های بانکی

حساب های بانکی فاقد کد شهاب مسدود می شوند

هفته گذش��ته بود که رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد در سال ۹8 بهره بانکی 
افزای��ش پیدا نمی کند و ضمن تاکید بر تغیی��ر ترکیب ترازنامه بانک مرکزی )پایه 
پولی( عنوان کرد که همزمان با کنترل اضافه برداشت بانک ها، خالص ذخایر ارزی 
بانک مرکزی به دلیل تعدیل نرخ ها و فروش ارز توس��ط صادرکنندگان نیز افزایش 

خواهد یافت. 
به گفته همتی، این ش��یوه می تواند منابع ریالی الزم جهت کارکرد بهتر اقتصاد 
و رونق تولید از ناحیه رش��د پایه پولی را فراهم آورد، لذا در ش��رایط حاضر افزایش 
نرخ سود، کارکردی جز افزایش هزینه های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک ها را 
نخواهد داش��ت؛ این موضوعی است که رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده و 

به نوعی با افزایش نرخ سود بانکی مخالفت کرده است.
به گزارش فرارو، این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصادی نظر متفاوتی 
دارند. به عنوان مثال، حمیدرضا اش��رف زاده تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: 
»میزان نقدینگی در کشور موجب بی ثباتی در بازار های مختلف به ویژه بازار ارز شده 
و همین موضوع به افزایش تورم در کشور منجر شده است، لذا یکی از راهکار های 
مناسب برای جمع آوری این نقدینگی افزایش بهره بانکی است تا از این طریق بتوان 

به نوعی ثبات در بازار ایجاد کرد و تورم را به نوعی مهار کنیم.«
وی ادامه داد: »مش��ابه این وضعیت در کشور هایی مانند ترکیه و اروپا نیز وجود 
داشته است و آنها در دوره ای برای آنکه بتوانند چرخ تولید داخلی خود را به گردش 
درآورند تصمیم گرفتند سود بانکی را به میزان قابل توجهی افزایش دهند تا از این 
طریق مردم سرمایه های در حال گردش خود را نزد بانک ها قرار دهند بانک ها نیز با 
این سرمایه ها در اختیار بنگاه های تولیدی قرار دادند و از یک سو میزان نقدینگی در 
این کشور ها کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر رونق بسیاری به تولید داخلی دادند.«

این اقتصاددان تاکید کرد: »با توجه به فش��اری که روی ارزش پول ملی کش��ور 
اس��ت، دولت مجبور است که از ابزار هایی که در اختیار دارد استفاده کند تا بتواند 
ارزش پ��ول مل��ی را دوباره افزایش دهد و برای این مس��ئله بهتری��ن راهی که در 

برابرشان قرار دارد افزایش نرخ بهره است تا دوباره مردم سرمایه نقدی خود را وارد 
بانک ها کنند. اینگونه دیگر نقدینگی کمتری به سمت بازار ارز و سکه می رود.« 

اما احمد حاتمی یزد، کارش��ناس بانکی نظر متفاوتی دارد. او اعتقاد دارد: تصمیم 
بان��ک مرکزی عمال اهمیت خاصی ن��دارد. زیرا مدتی قبل هم اعالم کردند که نرخ 
تسهیالت بانک ها افزایش پیدا نکند، اما برخی از بانک ها بدون توجه به این مسئله 
این روز ها نرخ باالیی را برای بهره در نظر گرفته اند و پرداخت می کنند، بنابراین در 
ابتدا نباید این نکته را نادیده گرفت بانک مرکزی در حال حاضر توان نظارتی الزم 
به بانک ها را ندارد و هیچ کدام از این بانک ها توجهی به دس��تورات و یا برنامه های 

بانک مرکزی نمی کنند.«
او ادامه داد: »متاس��فانه این یک واقعیت تلخ و ناگوار اس��ت، اما باید قبول کنیم 
که نرخ بهره را این روز ها بانک ها مش��خص می کنند و آنها هم بسیار غیرمسئوالنه 
عمل می کنند. زیرا درس��ت اس��ت که آنها تعهد کرده اند که به سپرده گذاران نرخ 
۲۰درص��د و حتی باالتر پرداخت کنند، اما عمال از توان آنها خارج اس��ت. دلیلش 
هم این است که بانک ها درآمد کافی برای پرداخت این بهره ها ندارند. جالب تر این 
اس��ت که زمانی هم که با مشکالت بزرگ مواجه می شوند به حساب بانک مرکزی 
دست درازی می کنند و باعث می شوند که بانک مرکزی هم دچار کسری شود. این 
کسری به معنای خلق پول است. یعنی وقتی بانک مرکزی با یک کسری قابل توجه 
مواجه می ش��ود تنها راهکاری که می تواند در دستور کار قرار دهد خلق پول است. 
زیرا بانک مرکزی که س��پرده هایی دریافت نمی کند که از محلی این س��پرده ها به 

بانک ها پرداختی داشته باشد.
این اس��تاد دانشگاه افزود: »در حال حاضر کسری بانک ها نزد بانک مرکزی یک 
رقم بسیار بزرگ شده است و براساس برخی گزارش ها حدود این رقم به ۱6۰ هزار 
میلیارد تومان می رسد. یعنی االن باید بانک مرکزی به همین میزان خلق پول کند 
که این آثار بسیار وحش��تناکی بر اقتصاد آسیب پذیر ایران وارد خواهد کرد. ضمن 
اینکه نباید فراموش کرد که وضعیت بانک های ما اصال مناس��ب نیست و خیلی از 

آنها ورشکسته ش��ده اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. به عبارت ساده تر این 
بانک ها صرفا به واسطه کمک های بانک مرکزی می توانند نفس بکشند، لذا به هیچ 
عنوان ادامه این روند پرداخت بهره های س��نگین به صالح نیست، اما بانک مرکزی 
توان نظارت کافی بر این بانک ها را ندارد و آنها بدون توجه به دستورات و بخشنامه ها 

عمل می کنند.«
وی در پاس��خ به این س��وال که چرا با وجود اینکه بانک مرکزی ضرر و زیان 
بانک ها را جبران می کند، اما نمی تواند نظارت و فش��ار کافی به بانک ها داش��ته 
باش��د، گفت: »مش��کل ناتوانی بانک مرکزی اس��ت که االن نه می تواند که آنها 
را مجب��ور ب��ه کاهش نرخ بهره کند و ن��ه می تواند از جبران ض��رر و زیان آنها 
خ��ودداری کند. زیرا االن این نگرانی بزرگ ب��رای بانک مرکزی وجود دارد که 
ش��رایط بانک های کشور به ش��دت بحرانی شود و این مسئله وارد افکار عمومی 
ش��ود. زیرا جدا از اینکه می تواند نگرانی و ترس در س��طح جامعه را باال ببرد، ما 
مجددا ش��اهد جهش های بلند تورمی در کش��ور خواهیم بود. ضمن اینکه االن 
همین بهره باال هم منجر به این خواهد ش��د که تورم باالیی که س��ال گذش��ته 
تجربه کردیم، دوباره اتفاق بیفتد و این مردم هس��تند که باید هزینه اشتباهات 

و رفتار های غیرمسئوالنه بانک ها را پرداخت کنند.«
حاتمی یزد درخصوص راهکاری که بانک مرکزی می تواند در دستور کار قرار دهد 
تا بانک ها را مهار کند، گفت: »در تمام دنیا هر زمان تخلفی از سوی مدیران بانک ها 
رخ بده��د آنها را برکنار می کنند و افرادی را قرار می دهند که به درس��تی و دقیق 
برنامه های کالن نظام بانکی را دنبال کند. در ایران هم باید همین کار انجام ش��ود 
مدیران بانک هایی که سود باالیی پرداخت می کنند برکنار شوند و افرادی جایگزین 
شوند که صالحیت الزم را دارا باشند. یعنی حتی اگر سهامداران هم بخواهند مدیر 
جدی��د انتخاب کند باید بانک مرک��زی از او برنامه بخواهد و صالحیت وی را تایید 
کند. اگر مدیر پیشنهادی برنامه مناسبی ندارد باید بانک مرکزی یک فرد مناسب 

انتخاب کند.«

بانک ها توجهی به تصمیمات بانک مرکزی ندارند

گره کور بهره بانکی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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مدیرعامل فرابورس اعالم کرد
سهم 75درصد فرابورس از بازار بدهی

مدیرعام��ل فراب��ورس ایران گف��ت ارزش بازار بدهی در ۲۹ اس��فند ۹7 
رقم��ی بالغ بر ۱۰۱.7 هزار میلیارد تومان بوده ک��ه فرابورس از این میزان، 
س��هم 75درصدی را به خود اختصاص داده اس��ت. به گزارش ایس��نا، امیر 
هامونی روز سه شنبه در نشستی خبری در دومین روز برگزاری دوازدهمین 
نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه به آمار عملکرد فرابورس در س��ال ۹7 اشاره 
و اظه��ار کرد: این بورس با کس��ب بازدهی ۱۰6درصدی ش��اخص آیفکس، 
توانست در میان بورس های عضو فدراسیون جهانی به لحاظ کسب بازدهی، 
صدرنشین شود. وی افزود: ارزش بازاری فرابورس از رقم ۱۲۰ هزار میلیارد 
تومان در آخرین روز کاری سال ۱3۹6 به رقم ۲57 هزار میلیارد تومان در 
مدت مشابه سال ۱3۹7 رسید که رشد بالغ بر 8۰درصدی را نشان می دهد. 
ارزش معامالت نیز در س��ال گذش��ته رکورد جدیدی ثب��ت کرد؛ به طوری 
که به رقم ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در مجموع معامالت بازارها رس��ید و با 

افزایش 7۱درصدی روبه رو شد.
این مقام مس��ئول ادامه داد: فرابورس از طریق پذیره نویسی اوراق و سهام 
شرکت های سهامی عام، افزایش س��رمایه شرکت ها، عرضه های اولیه سهام 
شرکت ها و اسناد خزانه اسالمی، 34.۹ هزار میلیارد تومان تأمین مالی برای 
دول��ت و بنگاه ها ب��ه ارمغان آورد. هامونی به رش��د آیفکس و ارزش بازاری 
فرابورس طی فروردین امس��ال نیز اشاره کرد و گفت: شاخص کل فرابورس 
در پایان فروردین به بیش از ۲4۰۰ واحد رسیده که بازدهی ۱۰درصدی را 
در یک ماه گذشته نشان می دهد. همچنین ارزش بازاری این بورس از ۲57 

به ۲76 هزار میلیارد تومان در پایان این ماه افزایش یافته است.
وی درخصوص آخرین وضعیت بازار بدهی نیز گفت: ارزش بازار بدهی در 
۲۹ اسفند ۹7 رقمی بالغ بر ۱۰۱.7 هزار میلیارد تومان بوده که فرابورس از 

این میزان، سهم 75درصدی را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل فرابورس گفت: این بورس از سه سال گذشته تصمیم گرفت از 
فضای نمایشگاهی به عنوان فرصتی برای شنیدن صدای اکوسیستم نوآوری 
در بازاره��ای مالی اس��تفاده کند. از این رو با برگزاری رویداد فین اس��تارز، 
امکان حضور اس��تارتاپ های فین تک را در فاینکس فراهم می کند تا بتوانند 

جذب سرمایه کنند و وارد مذاکره و عقد قرارداد با سرمایه گذاران شوند.
هامونی ضمن اش��اره به تاکید همواره بر اهمیت نوآوری در اقتصاد افزود: 
مهم این است که به اکوسیستم نوآوری کمک کنیم و فین استارز، برنامه ای 
است برای اینکه بازار سرمایه ای ها برای توسعه نوآوری، خود پیشقدم شوند. 
این رویداد سال گذشته رکورد جدیدی در توسعه صنعت فین تک ثبت کرد 

و سال جاری نیز استقبال گسترده تری را شاهدیم.
وی درباره برنامه های س��ال جاری فرابورس گفت: توس��عه فناوری و ارائه 
چند محص��ول فناورانه در نرم افزارهای مرتبط، اس��تفاده از هوش مصنوعی 
در نظارت و س��امانه های نظارتی بازار، توس��عه بازار دانش بنیان و SME در 
تحریک بازار، اصالح قوانین و مقررات و شفافیت و حاکمیت شرکتی، توسعه 
صندوق های س��رمایه گذاری، انجام پروژه های مش��ترک با بورس ها )بورس 
ته��ران، کاال، انرژی(، س��رمایه گذاری در حوزه ه��ای مختلف و فین تک های 
مرتبط، تقویت س��اختارهای امنیت اطالعات، تقویت فرهنگ سرمایه گذاری 
و س��واد مالی که پکیج ها و محصوالت اس��تارتاپی خوبی هم در این حوزه ها 

وجود دارد، جزو برنامه های در دستور کار سال جاری فرابورس است.
هامونی از تش��کیل کارگروه��ی در فرابورس جهت بررس��ی کاربردهای 
بالک چین در بازار س��رمایه خبر داد و گفت: با انتش��ار گزارش این کارگروه 
در ماه های آینده، درباره اس��تفاده از ظرفیت های بالک چین در بازار سرمایه 
تصمیم می گیریم. ATO وSTOها مهم ترین حوزه هایی اس��ت که در آنها 

بالک چین برای بازار سرمایه کاربرد دارد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: مدیرعامل بورس تهران از رونمایی از ابزارهای مالی جدید در بورس 
خبر داد و گفت ش��اخص کل که از نماگرهای اصلی بورس اس��ت پارس��ال با رشد 

86درصدی همراه شد.
علی صحرایی روز سه ش��نبه و در دومین روز از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
بورس، بانک و بیمه در نشستی خبری به بازده شاخص کل بورس در سال گذشته 
اش��اره کرد و گفت: ش��اخص کل بورس در سال گذش��ته 86 واحد رشد داشته و 
شاخص کل هم وزن ۹۱درصد افزایش داشته است که این مهم نشان می دهد تمام 
شرکت ها در بازار سرمایه رشد قیمت سهام را تجربه کرده اند. همچنین از نظر ارزش 

معامالت، رشد بورس تهران 6۲درصد بوده که رشد مناسبی است.
صحرایی با بیان اینکه بورس تهران از نظر رشد یک ساله، رتبه دوم را بین اعضای 
فدراسیون جهانی بورس ها کسب کرد، افزود: ارزش بازار سهام در پایان سال به 68۰ 
میلیارد تومان رس��یده و ارزش اس��می بازار هم به ۱73 هزار میلیارد تومان رسیده 
اس��ت. به عبارت دیگر، ارزش اس��می بورس تهران در سال گذش��ته از ۱5۰ هزار 
میلیارد تومان به ۱73هزار میلیارد تومان افزایش یافت و با رشد ۱5درصدی همراه 
ش��د. مدیرعامل شرکت بورس تهران به ارزش بازار 3۰ شرکت بزرگ بورسی اشاره 
کرد و ادامه داد: ارزش بازار این شرکت ها افزون بر 4۲8 هزار میلیارد تومان است که 

نشانگر 6۲درصد از ارزش کل بازار است.
او همچنین به تعداد شرکت های اضافه شده در بورس اشاره کرد و گفت: پارسال 
شش شرکت وارد بورس شدند که ارزش بازاری آنها ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده 
است. هم اکنون نیز 3۲7 شرکت در بورس حضور دارند که از این تعداد ۱38 شرکت 

در بازار اول و بقیه آنها در بازار دوم فعالیت می کنند.
به گفته صحرایی، در حوزه تأمین مالی نیز با رشد 77درصدی همراه بوده ایم.

وی به تامین مالی ۲7۱ هزار میلیارد تومانی در بورس تهران اشاره کرد و گفت: 

جمع این رقم از تامین مالی ش��امل ۱۲ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه، ۱3 هزار 
میلیارد تومان اوراق فروش تبعی و ۲۱7 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه است.

این مقام مس��ئول، ارزش کل معامالت بورس تهران را ۱6۰ هزار میلیارد تومان 
اعالم کرد و افزود: حجم معامالت اوراق س��هام، حق تقدم و صکوک 5۲۰ میلیارد 

ریال بوده که نشان دهنده رشد ۹8درصدی است.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل ش��رکت بورس تهران دسترس��ی آس��ان به بازار را از 
ویژگی های بازار سرمایه دانست و افزود: طبق آمارهای ارائه شده سال گذشته ۱۰4۲ 
هزار میلیارد ریال معامالت برخط انجام شد که نشان دهنده رشد ۲۹درصدی است.

صحرای��ی به فعالیت 3۲7 هزار کد معامالتی در س��ال ۹7 اش��اره کرد و گفت: 
درآمد شرکت های پذیرفته شده در بورس در سال گذشته حدود 6۲7 هزار میلیارد 

ریال بوده است.
عملکرد فروردین ماه بورس در سال ۹8

مدیرعامل شرکت بورس تهران به راه اندازی ابزار فروش استقراضی اشاره و بیان 
ک��رد: مقررات این ابزار هفته گذش��ته در کمیته فقهی تصویب ش��د که در تالش 
هستیم تا در سه ماه نخست سال جاری شرایط الزم برای راه اندازی آن را مهیا کنیم.
به گفته صحرایی، شاخص کل در ابتدای فروردین ماه امسال از ۱78 هزار و 65۹ 
واحد به ۲۰4 هزار و 376 واحد رس��ید که این آمار نش��انگر رشد 4درصدی است. 
همچنین عدد ش��اخص هم وزن 3۲ هزار و ۹68 واح��د بود که تا 4۰ هزار و 653 

واحد افزایش یافت.
او به ارزش معامالت در یک ماه گذش��ته اش��اره کرد و گفت: ارزش معامالت ۲۱ 

هزار میلیارد ریال بود که تا ۱6۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
مدیرعامل شرکت بورس تهران اظهار داشت: ارزش معامالت در صندوق های قابل 

معامله به ۹ هزار میلیارد تومان رسید که 4۱۰درصد رشد داشته است.

صحرایی اعالم کرد: درآمد واقعی شرکت ها در فروردین 6 هزار میلیارد ریال بوده 
که 3 هزار میلیارد ریال آن تقسیم شد.

مدیرعامل ش��رکت بورس تهران همچنین در پاس��خ به این پرسش که وارانت و 
اختیار معامالت چه زمانی رونمایی می شود؟ گفت: این ابزارها از کمیته فقهی مجوز 
گرفته اند و در بورس تهران مدت ها روی آنها کار ش��ده اس��ت و احتماالً خردادماه 

رونمایی می شوند.
اقدامات پیش روی شرکت بورس در سال ۹8

صحرایی در ادامه س��خنانش، برخی از برنامه های بورس تهران برای سال ۹8 را 
تشریح کرد و گفت: این شرکت در نظر دارد در سال ۹8 در حوزه آموزش که یکی 
از وظایف اصلی این ش��رکت اس��ت، ۱85۰۰ ساعت برنامه آموزشی برای ناشران و 
کارگزاران و... را برگزار کند. همچنین آموزش 6۰هزار ساعت برنامه آموزشی را برای 

تاالرهای مناطق در دست اجرا دارد.
او با تاکید بر ضرورت ابزارس��ازی در جهت بهبود فرآیندهای سرمایه گذاری نیز 
گفت: این ش��رکت در تالش اس��ت تا در س��ال جاری در حوزه ابزارها، ابزار فروش 
استقراضی که یکی از ابزارهای کالسیک تلقی می شود را در سه ماهه نخست سال 
در بورس راه اندازی کند. بر این اس��اس تاکنون تدوی��ن مقررات اجرای آن صورت 
گرفته و به تایید کمیته فقهی نیز رسیده و  در حال حاضر ایجاد زیرساخت آن در 
دستور کار قرار دارد تا با روش بومی سازی این مهم به زودی به مرحله اجرا درآید.

مدیرعامل بورس تهران در پایان، با تاکید بر ضرورت تقویت ساختار فنی معامالت 
در س��ال جاری گفت: به دلیل اینکه س��امانه معامالتی بورس تهران یک س��امانه 
قدیمی و برای دو نس��ل گذشته است و تحریم ها باعث شده که فرانسوی ها نتوانند 
این س��امانه را به صورت جامع به روزرس��انی کنند قصد داریم تا از ظرفیت دانش و 

تجربه متخصصان داخلی برای طراحی یک سامانه معامالتی جدید استفاده کنیم.

مدیرعامل بورس تهران اعالم کرد

رشد ٨٦درصدی شاخص بورس در سال ٩٧

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهار شنبه
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موانع توسعه صادرات در نگاه صادرکنندگان بزرگ کشور
 ارز چندنرخی اصلی ترین مشکل

دومین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در 
حالی برگزار شد که اعضای حاضر در این شورا، چندنرخی بودن ارز 

را بزرگترین مشکل صادرکنندگان عنوان کردند.
به گزارش تس��نیم، محمدرضا مودودی در حاشیه دومین جلسه 
شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با اشاره به فعالیت 
این شورا و وظایف آن اظهار کرد: شورای راهبردی توسعه صادرات 
غیرنفتی کش��ور با حضور افرادی ش��کل گرفته اس��ت که به نوعی 

ژنرال های اقتصادی در جنگ فعلی اقتصاد امروز کشور هستند.
سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت با بیان اینکه افراد حاضر در 
ش��ورای راهبردی توس��عه ص��ادرات غیرنفتی، بخ��ش عمده ای از 
صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارند، گفت: علی رغم آنکه این 
افراد بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می دهند 
ولی در عمل با مشکالت و موانعی مواجهند که مانع توسعه صادرات 

کشور شده است.
 وی ادام��ه داد: اگر بخواهیم بین بخش خصوصی و بخش دولتی 
همگرایی ایج��اد کنیم تا تصمیم های اتخاذش��ده جزو »تصمیمات 
پشت درهای بسته« قلمداد نشود الزم است تمام آنچه را در عرصه 
واقعیت صادرات کش��ور در حال وقوع اس��ت ب��ه روی میز آورده و 
تبع��ات تصمیم گیری ه��ای خود را برای بخ��ش خصوصی به وضوح 

ببینیم.
مودودی اضافه کرد: ما در ش��ورای راهبردی توس��عه صادرات در 
وهله اول به دنبال احصای مشکالت موجود در بخش صادرات کشور 
هس��تیم و در وهله بع��د در پی راهکارهای رفع ای��ن موانع بوده و 

پیشنهادات مختلف برای حل این مشکالت را بررسی می کنیم.
به گفت��ه وی نظرات اعضای ش��ورای راهبردی توس��عه صادرات 
غیرنفتی به نوع��ی نقطه نظرات انجمن ها، تش��کل ها و اتحادیه های 

مرتبط با بخش های مختلف را شامل می شود.
سرپرست سازمان توس��عه تجارت در پاسخ به این سؤال که »آیا 
این ش��ورا اهدافی موازی اهداف شورای گفت وگوی دولت با بخش 
خصوص��ی را دنبال نمی کند؟« گفت: م��ا معتقدیم هرچه گفت وگو 
میان دولت و بخش خصوصی بیش��تر شکل گیرد و انعکاس نظرات 
طرفین بیشتر باشد به همگرایی مضاعف منتهی خواهد شد و ما در 
سازمان توسعه صادرات به دنبال رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی 

در شرایط امروز کشور هستیم.
م��ودودی با اب��راز اینکه در ش��ورای راهبردی توس��عه صادرات 
غیرنفت��ی تمام نخبگان اقتصادی کش��ور و بخ��ش صادرات حضور 
دارند درخصوص انتقادات جدی اعضای این ش��ورا و صادرکنندگان 
بزرگ کش��ور نس��بت به چندنرخی بودن قیمت ارز گفت: دلواپسی 
دوستان ما در بخش خصوصی از این بابت است که چندنرخی بودن 
قیمت ارز باعث رانت ها و فسادهایی شود که تأثیرات منفی بر روند 

تولید و صادرات می گذارد.
وی خاطرنش��ان کرد: البته از منظر بانک مرکزی نیز باید به این 
موضوع ن��گاه کرد چرا که بانک مرکزی مخالف توس��عه صادرات و 
تولید در کش��ور نیس��ت بلکه آنها هم دلواپس��ی هایی دارند و این 
نگران��ی را دارند ک��ه تصمیمات ارزی آنها منجر ب��ه تورم یا تبعات 

منفی برای اقتصاد کشور و مردم نشود.
به گزارش تس��نیم، اعضای حاضر در ش��ورای راهبردی توس��عه 
صادرات غیرنفت��ی، چندنرخی بودن قیمت ارز، قوانین وضع ش��ده 
به منظور بازگش��ت ارز صادراتی، نبود مش��وق های صادراتی کارآمد 
و ع��دم حمایت از صادرات از س��وی دولت را جزو اصلی ترین موانع 

توسعه صادرات در بخش های مختلف عنوان کردند.

صادرات ۹میلیارد دالری ایران به عراق با 
رشد 36درصدی رکورد زد

براس��اس آمارهای تجارت خارجی، سال قبل صادرات به عراق با 
رش��د 36درصدی مواجه ش��ده اما چین همچنان نخستین مقصد 

کاالهای تجاری ایران است.
به گزارش تسنیم، بررس��ی آمارهای گمرک ایران نشان می دهد 
از 44 میلی��ارد دالر صادرات ایران در س��ال ۹7 حدود ۱4 میلیارد 
دالر آن به محصوالت پتروش��یمی تعلق داشته است. بر این اساس 
صادرات این محصوالت نس��بت به مدت مش��ابه س��ال ۹6 با افت 
۲درصدی به لحاظ دالری و اف��ت ۱3درصدی به لحاظ وزنی مواجه 
شده است. همچنین در سال ۹7 صادرات ۹میلیارد دالری میعانات 

گازی با افت 3۰درصدی روبه رو شده است.
س��ال قبل ۹.۲ میلیارد دالر انواع کاال به کش��ور چین صادر شده 
است که نسبت به سال ۹6 حدود ۲درصد رشد کرده است. همچنین 
صادرات به عراق ش��اهد یک رکورد جدید بوده و با ۹ میلیارد دالر 

صادرات رشد 36درصدی را در این زمینه شاهد بوده ایم.
همچنین طی یک س��ال گذش��ته حدود 3 میلیارد دالر صادرات 
به افغانس��تان صورت گرفته که 5درصد رش��د داشته است. گفتنی 
اس��ت در این مدت صادرات به کشور کره با افت 4۱درصدی مواجه 

شده است.

اخبـــار

کاال های غیرض��روری لوکس و الکچری عامل افت جای��گاه برند های ایرانی در 
بازار داخلی است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، امروزه مصرف انواع شیرینی و شکالت های 
لوکس و الکچری با بس��ته بندی های رنگارنگ و چش��م نواز به ویژه میان کودکان 
و نوجوانان برخالف گذش��ته رونق گرفته اس��ت، غافل از اینکه گرایش به این نوع 
کااله��ا، ضربه بزرگی به تولیدات داخلی وارد ک��رده و ناعادالنه بازار را از برند های 

ایرانی می گیرند.
بس��یاری از تولیدکنندگان برند های ایرانی به ویژه شیرینی و شکالت معتقدند 
یکی از بزرگ ترین مش��کالت صنعت شکالت سازی افزایش قاچاق کاال های لوکس 
به داخل کشور است و این در حالی است که برند های ایرانی دارای کیفیت، تنوع 
الزم و مطلوب برای ذائقه متقاضیان خود در بازار جهانی است و به راحتی می تواند 

نیاز بازار داخلی را تأمین کند.
علی فاضلی، عضو هیات رئیس��ه اتاق اصناف تهران، با اش��اره به اینکه کاال های 
لوک��س از مبادی ورودی به ص��ورت قانونی و یا قاچ��اق از جمله قاچاق چمدانی 
وارد کشور می شوند، اظهار داشت: شکالت های لوکس خارج از شبکه عمومی و به 
صورت قاچاق وارد بازار می شوند و این موضوع بیانگر ضعف مدیریتی و نظارتی در 

عرضه و توزیع این نوع کاالها است.
فاضلی با اشاره به اینکه شکالت های لوکس جزو کاال های تعرفه دار است، تصریح 
کرد: کاال هایی که همراه مسافر به صورت چمدانی وارد می شود جایی در بازار تقاضا 

و عرضه داخلی ندارند، ولی در فروشگاه های بزرگ در شمال تهران دیده می شود؛ 
هیچ کجای قانون گفته نش��ده که این ش��کالت ها نمی ش��ود در شبکه های توزیع 

باشند، مگر اینکه قاچاق باشد و یا مواد ترکیبات آن مورد داشته باشد.
این مقام مس��ئول با تأکید بر اینکه هیچ بن��گاه صنفی حق ندارد کاالی قاچاق 
عرض��ه کند، تصریح کرد: هی��چ تعریفی وجود ندارد که حتم��اً این کاال ها قاچاق 
باش��ند، اما اینکه چرا توزیع می شوند باید بررسی شود، منبع ورود این نوع کاال ها 

کجاست.
عضو هیات رئیس��ه اتاق اصن��اف تهران افزود: بی��ش از 75۰ هزار بنگاه صنفی 
بدون پروانه کسب در شبکه های توزیع وجود دارد که خود یک ضعف بزرگ است، 
نظارت بر تمام این بنگاه ها امکانپذیر نیس��ت؛ شکالت های لوکس مخاطبان خاص 
خود را دارد و عموم مردم مصرف کننده نیس��تند. بر این اس��اس دستورالعمل های 
متعددی به سازمان بازرسی اعالم می شود، ولی بعضی از این کاال ها در انظار دیده 

نمی شوند.
وی تصریح کرد: شکالت های لوکس در ویترین مغازه ها به وضوح دیده نمی شود؛ 
فروشنده به واسطه شناختی که از مشتری دارد، در خارج از شبکه های توزیع این 
ن��وع کاال ها را عرضه می کند؛ ما در مقابل ای��ن معضل نیاز به اصالح قانون در امر 

استفاده از کاال های قاچاق و غیرقاچاق داریم.
فاضلی با اش��اره به اینکه ساختار سازمان بازرسی کشور برای نظارت و مقابله با 
کاال های قاچاق باید تقویت شود، بیان کرد: این کاال ها اگر خارج از شبکه های توزیع 

وارد کش��ور ش��ود برخورد با این معضل در حوزه کاری ما نیس��ت و جزو کاال های 
قاچاق محسوب می شود.

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه تعریفی برای عرضه کاال های 
همراه مس��افر نداریم، گفت:  واردات ش��کالت لوکس ممنوع اس��ت و نباید همراه 
مسافر وارد کشور شود و باید به گمرک ابالغ شود، اما متأسفانه شکالت های لوکس 

که باید بیشتر در نظارت مسئوالن دولتی و نظارتی باشد وارد کشور می شوند.
وی با اشاره به اینکه هر کاالی وارداتی برای توزیع در شبکه های توزیع جا پیدا 
خواهد کرد، بیان کرد: بس��یاری از کاال های غیرمجاز در این ش��بکه ها و در سطح 
ش��هر و چهارراه ها توزیع می شود؛ بزرگترین معضل مقابله با عرضه این نوع کاال ها 

حذف نظارت اصناف در سال ۹۲ که نیاز به اصالح دارد، است.
جمش��ید مغ��ازه ای، رئی��س اتحادیه ش��یرینی و ش��کالت اظهار ک��رد: عرضه 
شکالت های لوکس با توجه به تقاضای بازار داخلی صورت می گیرد و تنها مختص 
ایران نیس��ت، در تمام کشور های صاحب برند مانند ترکیه، آلمان، سوئیس، ژاپن، 
آمریکا، روسیه و کش��ور های اروپایی که خود صاحب برند هستند بر حسب ذائقه 
بازار داخلی خود از برند های مختلف سایر کشورها از جمله ایران استفاده می کنند.
وی با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدات داخلی تصریح کرد: بسیاری از کاال های 
لوکس وارداتی از جمله شکالت از مبادی قانونی وارد بازار داخلی می شوند و تنها 
یک س��ری از کاال ها به صورت قاچاق از مبادی غیررسمی وارد کشور می شوند، به 

هر حال تمام سعی ما بر این است که قاچاق صورت نگیرد.

وقتی کاال های قاچاق برند های ایرانی را می بلعند

قاچاق کاال از موانع جدی در تحقق ش��عار س��ال است و هر آنچه در مبارزه 
با این معضل تالش ش��ود، به همان میزان، تقویت رونق تولید افزون تر خواهد 

شد.
به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، قاچاق کاال از نمونه پدیده هایی است 
که در طول س��الیان و دهه های گذشته، خسارات بسیاری را به اقتصاد کشور 
تحمیل کرده اس��ت. البته نباید این واقعیت را نیز نادیده انگاشت که با وجود 
آثار و پیامد های مخرب قاچاق کاال در س��الیان اخیر، تالش های بسیاری برای 
مقابله و مبارزه با قاچاق عملیاتی شده و توفیقات بسیاری نیز در این خصوص 
حاصل شده، اما برای جامعه و کشوری که سودای پیشرفت و توسعه اقتصادی 
را در س��ر می پروراند، وضع موجود )از حیث قاچاق کاال( رضایت بخش به نظر 
نمی رس��د و انتظار می رود با اتخاذ تدابیر هوش��مندانه، میزان قاچاق کاال در 

کشور، به حداقل ممکن کاهش یابد.
قاچاق، آفتی که بدنه تولیدی کشور را به نابودی می کشد

ص��ادق خزائی، یکی از فعاالن عرضه صنعتی و تولیدی، در تش��ریح ابعاد و 
زوایای پیدا و پنهان پدیده ش��وم قاچاق برای نظام تولیدی کشور اظهار کرد: 
بار ها این واقعیت به گوش رسیده که به واسطه ورود هر کاال و محصول قاچاق 
در داخل کشور به همان میزان، فرصت های شغلی و بُنیه و توان تولیدی کشور 

دچار خسران و نارسایی خواهد شد.

وی اف��زود: واردات غیرقانونی کاال یا همان محص��والت قاچاق به این معنا 
اس��ت که نیاز داخلی کش��ور و تقاضای موجود در ب��ازار از طریق محصوالت 
و اقالم خارجی تامین ش��ود و بالطبع در چنین ش��رایطی، تولید داخلی دچار 
ضعف خواهد شد و تحت الشعاع اقالم و محصوالت خارجی قرار خواهد گرفت.
این فعال صنعتی و تولیدی در ادامه بیان کرد: این یک امر طبیعی است که 
تامین کاال و محصول مورد نیاز جامعه در هر بخش و عرصه ای از محل تولید 
داخل��ی، چ��رخ رونق تولید داخلی را به حرکت در م��ی آورد و حرکت آن را با 

سرعت و شتاب فزاینده تری همراه می سازد.
خزائ��ی گفت: در چنین ش��رایطی، نیاز به نیروی انس��انی برای فعالیت در 
عرص��ه تولیدی مضاعف خواهد ش��د و بخ��ش قابل توجه��ی از متقاضیان و 
جویندگان کار و اشتغال قادر خواهند بود با جذب در مراکز تولیدی و صنعتی 

به ایفای نقش مبادرت ورزند.
وی افزود: به تعبیری دقیق تر، تحقق ش��عار س��ال و دس��تیابی به اهداف از 
پیش تعیین ش��ده درخصوص رونق تولیدی، مستلزم مقابله و مبارزه با قاچاق 
کاال خواه��د بود، در غیر این صورت ب��ا عرضه کاال ها و محصوالت خارجی در 
بازار که نمونه مشابه داخلی آن وجود دارد، نظام تولیدی کشور با چالش های 
عدیده ای مواجه می ش��ود؛ چالش هایی که قطع ب��ه یقین به مثابه آفتی برای 
نظام تولیدی کش��ور به شمار می رود و در چنین شرایطی، تحقق شعار سال و 

تامین منویات مقام معظم رهبری در این خصوص، با مانع و نارس��ایی مواجه 
خواهد شد.

اولویت برخورد با قاچاقچیانی باشد که با کانتینر به واردات 
غیرقانونی مبادرت می ورزند

چن��دی پیش، ناصر موس��وی الرگان��ی، نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��المی در ارتباط با نقش مخرب قاچاق ب��ر اقتصاد و لزوم 
مقابله حداکثری با آن، اظهار داش��ت: مق��ام معظم رهبری همواره بر موضوع 
جلوگی��ری از واردات بی روی��ه و همچنین مب��ارزه با قاچ��اق تاکیداتی ویژه 
داش��ته اند و در صورت اجرای سیاست های مقتضی در این راستا به طور قطع 

رونق تولید نیز به نحو شایسته ای محقق خواهد شد.
ب��ه زعم وی، در ص��ورت رونق تولید، بس��تر برای اش��تغال زایی نیز فراهم 
خواهد شد )و به واقع با رونق تولید، توفیقات اقتصادی متعددی در بخش های 

گوناگون حاصل می شود(.
الرگان��ی می گوید: در این می��ان، اولویت گذاری در برخ��ورد با قاچاقچیان 
کاال ها امری مهم و ضروری است و باید اقدامات سلبی و برخورد های مقتصی 
ب��ه نحوی انجام پذیرد که مقابل��ه و مبارزه اصلی بر افراد و گروه هایی متمرکز 
ش��ود که در اوزان س��نگین و با حجم هایی باال و با کانتینر به واردات کاال ها و 

محصوالت خارجی به صورت غیرقانونی اقدام می کنند.

س��فیر اس��بق ایران در پاکستان گفت نیازمند شناس��ایی و بهره برداری بازار 
منطقه ای میان ایران و پاکستان هستیم.

به گزارش تس��نیم، ماش��اءاهلل ش��اکری در گفت وگوی ویژه خبری ابراز کرد: 
مجموع جمعیت ایران و پاکس��تان می تواند بازار مالی بس��یار جذابی در منطقه 

ایجاد کند اما جای تأسف دارد که از این ظرفیت استفاده نشده است.
او ادامه داد: ما نیازمند شناس��ایی و بهره برداری بازار میان ایران و پاکس��تان 
هس��تیم. در گذش��ته زیرس��اخت های الزم جه��ت اس��تفاده امروزی��ن فراهم 
نیاورده ایم، نرم افزار و س��خت افزار دو قطب زیرساخت های الزم را پدید می آورد 
که در باب زیرساخت های سخت افزاری می توان به فرسودگی اتصاالت جاده ای، 

راه آهن و... میان ایران و پاکستان اشاره کرد.
ش��اکری گفت: در عین حال پاکستان کشور تولیدکننده بسیار قوی در حوزه 
مواد غذایی اس��ت و ما چند س��الی اس��ت که از این تولیدات بهره مند شده ایم. 
صنعت نس��اجی از دیگر نکات حائز اهمیت پاکستان است ولی ایران رو به سوی 

کشورهای شرق آسیایی یا غربی دارد.
ریگی، رئیس اتاق مشترک ایران و پاکستان در سوی دیگر این نشست گفت: 
مدت هاست که معامالت ایران و پاکستان بین یک میلیارد و ۲۰۰ و یک میلیارد 
و 3۰۰ میلیون دالر در نوسان بوده و گاهی به نفع ایران، گاهی به سود پاکستان، 
مزیت های صادراتی ایران به این کش��ور اقالمی همچون س��یمان، فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی و گیاهان دارویی اس��ت و واردات مان هم کاالهای اساسی 

همچون برنج، کنجد، میوه های گرمسیری و سایر کاالهاست.
شاکری در طرف مقابل گفت: پاکستان کشوری است با اقتصاد باز و توانسته 
به خوبی س��رمایه های خارجی را جذب کند. این کشور رابطه بده بستان کاالیی 
خوبی با چین و آمریکا دارد. بخش عمده واردات انرژی این کشور از حوزه خلیج 
فارس و کشورهای عربی مانند عربستان و امارات است. در این حوزه اگر بتوانیم 
خطوط لوله گاز را به پاکستان برسانیم، می توانیم از شرکای تأمین کننده انرژی 

این کشور باشیم، البته تأخیر در این امر دالیل سیاسی و اقتصادی فراوانی دارد 
و بیشتر پاکس��تانی ها بودند که نتوانستند به مشکالت خودشان فائق بیایند، از 
این بابت زیان فراوانی به مردم این کشور در حوزه انرژی و صنعت وارد می شود.
مراد نعمتی، رایزن س��ابق بازرگانی ایران در پاکس��تان هم گفت: پاکس��تان 
کش��ور واردات محور اس��ت. درخصوص بازاریابی و ش��ناخت بازار جهانی بسیار 
خبره هس��تند این امر سبب شده که حضور ۲۱ساله در سازمان تجارت جهانی 
داش��ته باشند و می توانند ش��رکای خوبی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان 

ما باشند.
او ادامه داد: س��ال قبل ح��دود 3۰۰ کد تعرفه ای به پاکس��تان صادر کردیم 
گرچه ارزش پولی کمی داش��ته اس��ت به دلیل تحریم های ظالمانه، بخش��ی از 
صادرات ما به پاکس��تان از طریق کش��ورهای ثالث انجام می ش��ود و رقم واقعی 

بیش از چیزی است که گفته می شود.
نعمت��ی تصریح کرد: اولین مش��کل در راه صادرات به پاکس��تان؛ نبود روابط 
بانکی میان دو کش��ور اس��ت، در ضمن توافقات کاالیی میان دو کش��ور شکل 
گرفت��ه ام��ا طرفین درخصوص برخ��ی کاالها همکاری نمی کنن��د مثاًل نارنگی 
پاکس��تان در ایران ممنوعیت واردات دارد و در پاکس��تان هم سیب ایران وارد 

نمی شود. موافقتنامه تجارت آزاد هم میان دو کشور وجود ندارد.
ریگ��ی، رئیس اتاق مش��ترک ایران و پاکس��تان گفت: پاکس��تان با توجه به 
پتانس��یل های خوب و بکر ج��اده ای می تواند پل ارتباطی ایران و چین باش��د. 
پاکستانی ها هم درخصوص اجرایی شدن نظام تعرفه ترجیحی و برقراری تجارت 
آزاد با ایران تمایالتی دارند. در ش��رایطی که مش��کالت بانکی میان دو کش��ور 

وجود دارد، بهترین شکل تبادالت می تواند تهاتر باشد.
شاکری به مزیت های موجود صنعت ساختمان سازی و راهسازی در پاکستان 
اش��اره کرد و اضافه کرد: خدمات فنی �� مهندس��ی ازجمله خدمات قابل صادر 

کردن به پاکستان است.

رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و پاکس��تان با ابراز اینکه »با پاکس��تان 
هنوز اس��تراتژی مش��خص اقتصادی نداریم«، گفت: مبادالت ما با پاکستان به 

حال خود رها شده است.
عبدالحکیم ریگی میرجاوه در ادامه گفت: انتقال پول از طریق حواله یا مبادله 
پایاپای با پاکستان در حال انجام است و مردم پاکستان عالقه مندند با ایران کار 

کنند زیرا در این زمینه منافع دارند.
وی ب��ا اظه��ار اینکه »تجارت غیررس��می با پاکس��تان به کش��ورمان ضربه 
نمی زند«، گفت: کوله برها پیاده نظام صادرات ما هس��تند و بس��یاری از کاالهای 
ایرانی از طریق آنها در پاکس��تان ش��ناخته و بازاریابی می شوند و سپس تجارت 

رسمی آن کاالها را انجام می دهیم.
ریگی افزود: معامالت ما باید پایاپای باش��د و ایران برگش��ت ارز را به واردات 
کاال منوط کند و تجارت آزاد از راهکارهای گس��ترش تجارت ایران و پاکس��تان 

است.
مراد نعمتی زرگران، رایزن بازرگانی سابق ایران و پاکستان هم در این برنامه 
ب��ا تأکید به اینکه »می توانیم از ظرفیت صادرات میوه جات مانند س��یب، انگور، 
کیوی و انار به پاکس��تان استفاده کنیم«، گفت: فقط در استان آذربایجان غربی 

بیش از یک میلیون تن ظرفیت ذخیره سازی داریم.
وی ادام��ه داد: در بخش صنعت هم پاکس��تان از کش��ورهای غربی از جمله 
آمری��کا تخفیفات تعرفه ای می گیرد و تعرفه ورودی کاالهای صادراتی این قبیل 
کش��ورها را به سطح داخل می رسانند و همین موضوع موجب شده شریک اول 

صادراتی پاکستان، آمریکا باشد.
نعمتی افزود: پاکس��تان در س��ال، حدود س��ه و نیم میلی��ارد دالر به آمریکا 
ص��ادرات دارد. انگلی��س، آلم��ان و ژاپن از دیگر ش��رکای صادراتی پاکس��تان 
هس��تند که ظرفیت خوبی برای م��ا ایجاد می کند تا با پاکس��تانی ها به صورت 

سرمایه گذاری مشترک، تولید کنیم.

چگونه کانتینر های قاچاق جلوی رونق تولید را می گیرند؟

ایران چگونه با کمک پاکستان تحریم را دور بزند؟

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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تاخیر در پرداخت تسهیالت قطعه سازان به 
مساله ای بحرانی تبدیل شده است

 دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ضمن اعالم عدم 
انج��ام اقدامات عملیاتی درخصوص پرداخت تس��هیالت ارزی یا ریالی بیان 
کرد که مساله اصلی درخصوص پرداخت تسهیالت، زمان پرداخت است که 
باید هرچه س��ریع تر انجام شود زیرا قطعه سازان مجددا در پایان فروردین تا 
نیمه اردیبهش��ت به بحران کمبود نقدینگی دچار خواهند شد و در صورت 

عدم پرداخت تسهیالت، تیراژ تولید کاهش می یابد.
مازی��ار بیگلو در گفت وگ��و با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص مس��اله 
بازپرداخت ریالی تس��هیالت ارزی اظهار داش��ت: این مس��اله که تسهیالت 
تخصیص یافته به قطعه سازان به صورت ریالی باشد درخواست انجمن بوده 

است زیرا ریسک تغییرات نرخ ارز قابل پذیرش نیست.
وی افزود: نامه ای که آق��ای جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور 
دستور مس��اعدت آن را داده اند این بود که تسهیالت با سود متعارف یعنی 
به صورت ریال متعارف بازپرداخت ش��ود که در نتیجه، س��ود بانکی به آن 
تعلق گیرد نه اینکه تغییر قیمت های پایه ارزی را بپذیریم. در این خصوص 
موافقت معاون اول رئیس جمهور دریافت ش��ده و آقای دکتر رحمانی وزیر 

صمت اعالم کردند که قرار است به همین شیوه عمل شود.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: به رغم اینکه 
در خبرهای روز گذش��ته عنوان ش��د که با اعالم بانک مرکزی، مشکل حل 
ش��ده ام��ا در این خصوص هنوز هیچ گون��ه اقدام اجرایی انجام نش��ده و ما 
پیگیر این مس��اله هستیم که این مش��کل به چه شکل حل شده زیرا هنوز 
هیچ گونه اقدام عملیاتی انجام نش��ده و خودروسازان تا این لحظه حتی یک 

ریال دریافت نکرده اند.
بیگل��و افزود: نگرانی ای که به طور کلی درخصوص این تس��هیالت وجود 
دارد این اس��ت که این تسهیالت چه به صورت ریالی و چه به صورت ارزی 
باید هرچه س��ریع تر پرداخت ش��ود. قطعه س��ازان مجددا در پایان فروردین 
ت��ا نیمه اردیبهش��ت به بح��ران کمب��ود نقدینگی دچار خواهند ش��د زیرا 
خودروسازان با آغاز سال ۹8 هنوز موفق به پرداخت به قطعه سازان نشده اند 
و اندوخته قطعه سازان از سال ۹7 از محل تسهیالت 4 هزار میلیارد تومانی 
عم��ال به اتمام رس��یده و تولید نیز با روند و تیراژ باال آغاز ش��ده و بنابراین 
نقدینگی را کامال درگیر کرده است لذا این تسهیالت باید سریع تر پرداخت 

شود.

پرداخت وام دوگانه سوز کردن خودروها برای 
اولین بار در کشور

رئیس هیات مدیره انجمن CNG کش��ور اعالم ک��رد که برای اولین بار 
پرداخت وام به منظور دوگانه س��وز کردن خودروها مصوب شده و تخصیص 
وام ب��ه مبلغ ۲.5 میلی��ون تومان به منظور دوگانه س��وز کردن خودروها با 
اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی در بودجه س��ال ۹8 در نظر گرفته 
شده است. اردش��یر دادرس در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
عملیاتی ش��دن وام ۲.5 میلیون تومانی برای گازسوز کردن خودروها گفت: 
مقرر ش��ده در بودجه س��ال ۹8، مبلغ ۲.5 میلیون تومان بابت دوگانه سوز 

کردن خودروها در نظر گرفته و پرداخت شود.
رئیس هیات مدیره انجمنCNGکش��ور درخصوص اولویت  های واگذاری 
این وام گفت: این اولین وامی است که برای دوگانه سوز کردن خودروها در 
نظر گرفته شده است. در تخصیص این وام اولویت با تاکسی ها و خودروهای 
حمل و نقل عمومی اس��ت و پس از اتمام خودروهای حمل و نقل عمومی، 

خودروهای شخصی نیز می توانند از این وام بهرمند شوند.
دادرس درخص��وص می��زان اثرگ��ذاری تخصیص این ن��وع وام ها گفت: 
اختصاص این دس��ته از وام ها در توس��عه و فرهنگ سازی در مقوله گازسوز 
کردن خودروها بسیار موثر است و به لحاظ آماری و کمی و کیفی در حوزه 

خودروهای دوگانه سوز تاثیر مثبت دارد.
رئیس هیات مدیره انجمنCNGکشور درخصوص آمار دوگانه سوز شدن 
خودروها گفت: در س��ال گذش��ته حدود 8۰ هزار خودرو دوگانه سوز شده 

است، اما آمار دقیق مربوط به آن تا یک ماه آینده مشخص می شود.

تولید خودروهای سواری 38درصد کاهش 
یافت

تولید انواع خودروی س��واری در اسفند ماه ۹7 نسبت به مدت مشابه در 
سال ۹6، کاهش 38درصدی داشته است.

 به گزارش  پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، طبق آمار اعالم 
شده از س��وی انجمن خودروسازان ایران در اسفندماه سال ۹7، تولید انواع 
خودروی س��واری از ۱۲4 هزار و 4۹۹ دستگاه در اسفندماه سال ۹6 به 77 
هزار و ۱64 دستگاه در اسفندماه سال ۹7 رسیده که نسبت به مدت مشابه 

سال ۹6، معادل 38درصد کاهش تولید را نشان می دهد.
بر این اس��اس تولید انواع خودروی س��واری در خودروس��ازی مدیران و 
خودروس��ازان بم کاهش ۱۰۰درصدی داشته است. این دو خودروسازی در 
اس��فندماه س��ال ۹6 به ترتیب 4۱۹6 و خودروس��ازان بم تنها یک دستگاه 
تولید داش��ته اند که با توجه به آمار بدون تولیدش��ان در اسفند ۹7 کاهش 

۱۰۰درصدی تولید را در کارنامه خود ثبت کرده اند.
پس از آنها، ش��رکت کارمانیا و خودروسازی بهمن بیشترین کاهش تولید 
را در اس��فندماه ۹7 نسبت به اسفند ماه ۹6 داشته اند. بر این اساس شرکت 
کارمانیا با تولید 5۱ دس��تگاه خودروی سواری در اسفند ۹7 در مقابل 344 
دستگاه خودروی تولید شده در مدت مشابه سال ۹6، کاهش 85.۲درصدی 
و خودروس��ازی بهمن با تولید 5۹8 دس��تگاه در اس��فند ۹7 در مقایسه با 
۲۰۱۹ دس��تگاه تولیدشده در مدت مش��ابه سال ۹6، کاهش 7۰.4درصدی 
در تولید داش��ته اند. همچنین در دو خودروس��ازی بزرگ کشور نیز کاهش 
تولید دیده می ش��ود. تولید خودروهای سواری در گروه صنعتی ایران خودرو 
در اسفندماه سال ۹7، 38 هزار و 556 دستگاه بوده که نسبت به 58 هزار و 
5۰8 دستگاه تولید شده در مدت مشابه سال ۹6، 34.۱درصد کاهش داشته 
است. بعد از آن گروه خودروسازی سایپا نیز با تولید 35 هزار و775 دستگاه 
در اس��فند ۹7، کاهش تولید 38درصدی داش��ته است؛ چراکه میزان تولید 
س��واری این ش��رکت در اسفندماه س��ال ۹6، 57 هزار و 67۱ دستگاه بوده 
اس��ت. در مقابل شرکت های خودروس��ازی کرمان موتور و سازه های خودرو 
دیار شاهد رشد تولید در اسفندماه ۹7 در مقایسه با اسفند ۹6 بوده اند. طبق 
آمار، کرمان موتور در اسفندماه سال ۹7 معادل ۲۰۱۱ دستگاه سواری تولید 
کرده است، در حالی که در مدت مشابه سال ۹6، ۱74۱ دستگاه تولید کرده 

بود، بنابراین در این مدت رشد تولید ۱5.5درصدی را تجربه کرده است.

اگرچه لغو افزایش 3۰درصدی قیمت خودرو برای خودروهای تا موعد تحویل دی 
ماه ۹7 رضایت بخشی از مشتریان را به همراه داشت، اما در مجموع این تصمیم به 
زیان چند هزار میلیارد ریالی شرکت های خودروسازی تمام شد و در این بین بازار 
خودرو از چنین تصمیمی بی نصیب نماند و آسیب جدی را از سودجویی دالالن دید.

به گزارش پدال نیوز، سال ۹7 بازار خودروی کشور روزهای متالطمی را پشت سر 
گذاشت و به  دلیل نوسانات ارزی و افت ناگهانی ارزش پول ملی، این بازار تبدیل به 
میدانی برای سرمایه گذاری افرادی شد که می خواستند ارزش سرمایه خود را حفظ 
کنند و گاه نیز از این بازار س��ود ببرند. پیگیری ها نش��ان می دهد که سال گذشته 
حجم عظیمی از خودروهای پیش فروش شده توسط دالالن ثبت نام شد و این افراد 
س��ودجو روی موج نابسامانی های بازار سوار ش��ده و برای کسب سود و درآمدهای 

کاذب به ثبت نام و خرید و فروش خودرو روی آوردند. 
 همزمان با موج پیش خرید خودرو و س��یر صعودی قیمت ه��ا در بازار و جریان 
بالتکلیفی طوالنی خودروسازان از قیمت های جدید بود که در دی ماه سال گذشته 
وزارت صنع��ت پ��س از چند ماه تایید و تکذیب سیاس��ت های کلی، قیمت گذاری 
خودرو را اعالم کرد و مطابق این سیاس��ت مشخص شد که خودروها در دو مرحله 
افزایش قیمت خواهند داش��ت. مرحله اول، افزایش قیمت 3۰درصدی خودروهای 
زیر 45 میلیون تومان بود که خودروهای با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای 

دی ماه ۹7 را شامل می شد.

 براس��اس تصمیم وزارت صنعت، خودروس��ازان مجاز شدند 3۰درصد به قیمت 
محصوالت پیش فروشی خود با موعد تحویل مذکور، اضافه کرده و در مرحله دوم نیز 
که از ابتدای بهمن به اجرا درآمد، قیمت خودروهای داخلی 5درصد زیر حاشیه بازار 
تعیین شد تا پس از سال ها پیگیری به نوعی آزادسازی قیمت خودرو نیز رقم بخورد.

 به دنب��ال اعالم تصمی��م وزارت صمت به افزایش 3۰درص��دی قیمت خودرو، 
ش��ماری از معترضان ب��ه افزایش 3۰درصدی قیمت خودروهای��ی که پیش از این 
با قیمتی ارزان تر پیش  فروش کرده بودند، مقابل س��اختمان وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت تجمع کردند و پس از برگ��زاری چنین تجمعاتی بود که وزیر صمت در 
چرخش��ی روشن، خودروسازان را ملزم به تحویل خودرو تا موعد تحویل دی ماه با 

قیمت قدیم و بدون اعمال افزایش قیمت 3۰درصدی کرد.
این تصمیم وزیر هرچند باعث خوش��حالی بخش��ی از مردم که ماه ها در انتظار 
تحویل خودروهای خود بودند، شد، اما بیش از همه موجب شادمانی بی حد  دالالن 
بازار خودرو ش��د چرا که با این تصمیم وزیر صنعت می توانس��تند خودروهای ثبت 
نامی را بدون اعمال افزایش قیمت، از کارخانه تحویل گرفته و به قیمت بازار آزاد به 

فروش برسانند و سود چند هزار میلیارد تومانی به جیب بزنند. 
 در شرایطی که بسیاری از کارشناسان لغو مصوبه 3۰درصدی موعد تحویل تا دی 
ماه ۹7 را به اعتراض مشتریان ربط می دهند برخی خبرها حاکی است که تعدادی 
از خری��داران خودروهای ثبت نامی با موع��د تحویل دو ماه پایانی ۹7 نیز در صدد 

هستند تا با دستاویز قرار دادن فشار افزایش 3۰درصدی قیمت خودروها تجمعات 
اعتراضی را برگزار کنند و در بازار نابسامان اقتصادی، وزارت صنعت را همچون سال 
گذش��ته در تنگنا قرار داده و با لغو مجوز افزایش قیمت خودرو از فضای فشارهای 

اخیر به دولت بهره برده و سود دو چندانی را از بازار خودرو کسب کنند.
  چراغ قرمز وزارت صنعت به سودجویان بازار خودرو 

 این اتفاقات در حالی است که به گفته کارشناسان، وزارت صنعت در سال گذشته 
با اخذ چنین تصمیمی به نوعی مبادی ورودی نقدینگی صنعت خودرو را محدودتر 
کرد و این مسئله نه تنها به نفع بازار خودرو نشد بلکه زیان خریداران بازار را به دنبال 
داش��ت در حالی که دالالن نفع وافری از این بازار بردند و در واقع چنین تصمیمی 

چراغ سبزی به دالالن بود.
 با تکرار جریانات سال گذشته بیم آن می رود با عملی شدن خواست مشتریانی 
که این روزها به دنبال لغو مصوبه افزایش 3۰درصدی خودروهای ثبت نامی هستند 
این اتفاقات بابی ش��ود برای کسب سود بیشتر دالالن از بازار خودرو و زیان بیشتر 

خودروسازان. 
 حال در چنین ش��رایطی اس��ت که انتظار می رود وزارت صنعت به دنبال اقدام 
هماهنگ اخیر دالالن، با اقتدار مسیر سوءاستفاده این افراد را بسته و با نشان دادن 
چراغ قرمز مانع از موج س��واری بیش��تر دالالن از ش��رایط فعلی و افزایش زیاندهی 

بیشتر خودروسازان و خروج مصرف کنندگان واقعی از بازار خودرو شود.

چراغ قرمز وزارت صنعت به سودجویان بازار خودرو

فرمان قیمت خودرو باز هم به دست دالالن می افتد؟

بخش��نامه اجرای��ی مصوب��ه هیات وزیران درب��اره تعیین تکلی��ف خودروهای 
وارداتی، ۹ بهمن ابالغ شد.

ب��ه گزارش پدال نیوز، این بخش��نامه مربوط به مصوبه ش��ماره ۱37۱6۱ در 
تاریخ ۹7.۱۰.۱6 هیات وزیران درباره تعیین تکلیف خودروهای وارداتی و ضوابط 
ورود و ترخی��ص آنه��ا از گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بندرها اس��ت. 
براساس این بخشنامه تمام خودروهای مشمول مصوبات یادشده، امکان ترخیص 

از گمرکات را دارند.
ب��ه هر روی پس از ش��کایت های بس��یاری از س��وی افرادی ک��ه مبادرت به 
پیش خرید خودروهای وارداتی از طریق نمایندگی های رسمی برندهای خارجی 
فعال در کش��ور کرده بودند، هیات دولت مجوز ترخیص تمام خودروهای دپو در 
گم��رکات را صادر کرد. البته در ادامه این موضوع عنوان ش��د که رس��یدگی به 
پرونده متخلفات و ثبت سفارش های غیرقانونی همچنان سر جای خود باقیمانده 

که از سوی قوه قضائیه دنبال می شود.
وقت زیادی تا پایان زمان تعیین ش��ده برای ترخیص خودروها پس از تصویب 
بخش��نامه ۱6 دی سال گذشته نمانده اس��ت )۱6 اردیبهشت ۹8( در حالی که 

خودروه��ا همچنان در گم��رکات جا خ��وش کرده اند. حال باید دی��د در ادامه 
سرنوشت این خودروها چه خواهد شد.

یکپارچه نبودن سامانه ها 
تا پیش از س��ال جدی��د هیچ خودرویی ترخیص نش��ده ب��ود و این امر 
گالی��ه  انجمن واردکنن��دگان خودرو و خریداران را به دنبال داش��ت. مدت 
دو م��اه از یک مصوب��ه ای که اعتبارش چهار ماهه اس��ت، می گذرد و هنوز 
یک خودرو از بابت این مصوبه از گمرکات خارج نشده است. درباره آخرین 
وضعی��ت ترخیص خودروها از گمرکات کش��ور مه��دی دادفر، دبیر انجمن 
واردکنندگان خودرو، گفت: تا شنبه ۱7 فروردین هیچ اتفاق خاصی در این 
زمینه نیفتاده بود، اما بنا بر نشس��ت مشترکی که اواسط فروردین با حضور 
فرش��اد مقیمی مع��اون صنایع وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، عباس تابش 
مدیرعامل س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، امیرحسین 
قناتی مدی��رکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارتخانه، محمدرضا مودودی 
سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ایران و برخی مدیران اجرایی دیگر با 
حضور واردکنندگان خودرو )نمایندگی و غیرنمایندگی( در محل وزارتخانه 

داشتیم عنوان شد ۲3 خودرو از بابت این مصوبه تا اواسط فروردین، امکان 
خروج از گمرکات کشور را پیدا کردند.

وی افزود: این در حالی اس��ت که افزون بر 5 هزار کد ثبت جدید، ایجاد شده 
اما با توجه به اینکه انجام فرآیند در سامانه ها مسلسل وار انجام می شود، اختالل 
در یک��ی ادام��ه روند را با چالش روبه رو می کند و چون س��امانه جامع تجارت و 
س��امانه EPL گمرکات و همچنین س��امانه بانک مرکزی بهم متصل نیستند و 
برخی افراد وظایفی که برعهده داش��تند را نتوانس��تند به بهترین ش��کل ممکن 

انجام دهند نتیجه این شد که بیشتر از ۲3 خودرو قابلیت خروج پیدا نکرد.
او ادام��ه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت دس��تور ویژه پیگیری ترخیص 
خودروها را داده بود، پیگیری انجام ش��د اما برخی مش��کالت به خروج این 
خودروها نینجامید. بیش��ترین چالش گپ )فاصله( سیستمی و اجرایی و نیز 
نبود اطالعات جامع و درس��ت و ارتباط شبکه بانک مرکزی است. وزارتخانه 
و معاون��ان وزیر در حال پیگیری موضوع هس��تند ت��ا بتوانند مصوبه اجرایی 
ش��ود، بنابراین وضعیت نابهنجار نهاد ها و به ویژه بانک مرکزی مش��کالتی را 

به وجود آورده است.

چنانچه نیاز ارزی قطعه س��ازان با ارزی غیر از نظام بانکی تامین نش��ود نباید 
انتظار شکوفایی و رونق تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور را داشت.

به گزارش خبرنگار پرش��ین خودرو، صنعت خودرو کشور در سالی که گذشت 
لطمات زیادی متحمل شد که از آن جمله زیان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی 
هر یک از دو خودروس��از بزرگ به دلیل افزایش قیمت ارز و تحریم های ظالمانه 
بود که افت شدید نقدینگی و کاهش تیراژ تولید خودروسازان را به دنبال داشت.

پ��س از مش��کالت تولید و مس��ائل مربوط ب��ه تامین مواد اولی��ه و نیاز ارزی 
واحدهای قطعه س��ازی بود که وزارت صنعت در نخستین گام های خود در سال 
۹7 موض��وع کاهش ارزبری خودروهای پرتی��راژ تولیدی را مطرح کرد تا در این 
راستا با تکیه بر توان داخلی قطعات داخلی سازی شده و نیاز ارزی صنعت خودرو 

تا حد ممکن کاهش یابد.
اما آنچه که در این جریان برای رش��د جریان تولید خودروس��ازان و مدیریت 
بازار خودرو مطرح ش��د آزادس��ازی گزینه بدون انتقال ارز برای صنعت خودرو و 
قطعه سازی بود این در حالی است که دولت در سال گذشته تنها با واردات مواد 
اولی��ه خطوط تولید بدون انتقال ارز تا س��قف 3۰۰ میلی��ون دالر موافقت کرد؛ 
رقمی که به گفته یکی از فعاالن صنعت قطعه س��ازی کشور تنها برای مواد اولیه 
نیس��ت و سایر ملزومات ضروری خطوط تولید را در تمامی صنایع و شرکت های 

بازرگانی در کشور را شامل می شود.

به گفته این قطعه س��از با این مصوبه هر ش��رکت واردکنن��ده یا بازرگانی تنها 
یکبار در س��ال می تواند ملزومات بس��یار ضروری را آن هم در حد 3۰ هزار دالر 

را بدون انتقال ارز وارد کند.
ب��ا توج��ه به این مصوبه اخیر دولت و تعیین س��قف ارزی ب��رای واردات مواد 
اولیه دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه س��ازی کش��ور می گوید: تعیین 
س��قف 3۰۰میلیون دالر برای واردات بدون انتقال ارز رقمی نیس��ت که مشکل 
قطعه سازان را حل کند و تنها بخش کوچکی از نیاز قطعه سازان را از این طریق 

پاسخ خواهد داد.
 آرش محبی ن��ژاد در گفت وگو با خبرنگار پرش��ین خ��ودرو به کل نیاز ارزی 
صنعت خودرو برای تولید یک میلیون و ۲5۰ هزار دس��تگاه خودرو اش��اره کرد 
و اظهار داش��ت: نیاز ارزی خودروس��ازان در س��ال جاری رقمی در حدود 5 تا 6 
میلیارد دالر اس��ت که از این میزان حدود 3 تا 4 میلیارد دالر آن از طریق نظام 
بانکی و مبادی رسمی قابل پرداخت است، اما الباقی آن که بین یک یا ۲ میلیارد 
دالر اس��ت عمال از طریق نظام بانکی قابل پرداخت نیس��ت و بایس��تی از طریق 

بدون انتقال ارز تامین شود.
وی گزینه بدون انتقال ارز را همچنان بزرگترین اختالف و چالش قطعه سازان 
با نظام بانکی دانست و افزود: در شرایطی که صنعت خودرو مورد تحریم مستقیم 
قرار گرفته و قطعه سازان نیز در این جریان به عنوان تنها بخش خصوصی کشور 

در ردی��ف اصلی این تحریم ها قرار گرفتند چنانچه نیاز ارزی قطعه س��ازان با ارز 
غیر از نظام بانکی تامین نش��ود نباید انتظار ش��کوفایی و رونق تولید در صنعت 

خودرو و قطعه سازی کشور را داشت.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه س��ازی کش��ور همچنین به موافقت 
دولت در اختصاص تس��هیالت ۱۱ هزار میلیاردی به خودروس��ازان در دو بخش 
ریالی و ارزی اشاره کرد و یاد آور شد: با پرداخت 4 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
ریالی به قطعه س��ازان، دولت باید الباقی که 7 ه��زار میلیارد تومان را به صورت 
ارزی به این صنعت تخصیص دهد که خوشبختانه هفته گذشته مطرح شد 844 
میلیون یورو در قالب بخش دوم تس��هیالت ۱۱ هزار میلیاردی به خودروس��ازان 
اختصاص یافته است تا هم خودروساز و قطعه ساز از این تسهیالت استفاده کنند 
که البته براس��اس اع��الم وزیر صنعت بازپرداخت آن ب��ا توقفی کوتاه به صورت 

ریالی خواهد بود.
محبی نژاد در پایان خاطرنش��ان کرد: این رقم نیز بخش کوچکی از نیاز ارزی 
صنعت خودرو را تامین می کند براس��اس تحلیل معکوس به هر میزان ارز مورد 
نیاز صنعت خودروس��ازی و قطعه س��ازی کمتر تامین ش��ود بر روی تیراژ نهایی 
تولید اثر خواهد گذاشت، بنابراین با توجه به مسائل و مشکالتی که در تخصیص 
ارز واحدهای تولیدی وجود دارد پایان امسال مشخص می شود که چه میزان ارز 

به این صنعت تخصیص یافته است.

درخواست انجمن واردکنندگان خودرو برای »تمدید مصوبه« و »تعمیم آن به تمام خودروهای دپویی«

6 میلیارد دالر کل نیاز ارزی خودروسازان در سال ۹8
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روی��داد منطق��ه ای اس��تارتاپ تخصص��ی کارآفرینی اجتماع��ی، ۱۱ تا ۱3 
اردیبهشت ماه به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود.

دکتر عبدالرحیم هوشمند، رئیس ش��ورای سیاست گذاری رویداد منطقه ای 
اس��تارتاپ کارآفرین��ی اجتماع��ی در گفت وگ��و 
با ایس��نا، با اش��اره ب��ه برگزاری ای��ن رویداد در 
اردیبهش��ت م��اه، گفت: پیش از ای��ن بنا بود که 
رویداد منطقه ای اس��تارتاپ تخصصی کارآفرینی 
اجتماع��ی در روزه��ای ۲8 ت��ا 3۰ فروردین ماه 
برگزار ش��ود ک��ه با توجه به ش��رایط پیش آمده 
در اس��تان های جنوبی و غربی کشور و آبگرفتگی 
بسیاری از مسیرها و در نهایت تعطیلی دانشگاه ها 
در استان خوزس��تان، تصمیم بر این شد که این 
روی��داد با چن��د روز تاخیر در تاری��خ ۱۱ تا ۱3 

اردیبهشت ماه برگزار شود.
وی افزود: تاکنون بی��ش از ۱5۰ نفر از طریق 
وب س��ایت مربوط به این رویداد ثبت نام کرده اند 

و با توجه به اینکه زمان برگزاری رویداد به تعویق افتاده اس��ت، زمان ثبت نام 
نیز تمدید ش��ده و دانش��جویان عالقه مند به ش��رکت در این رویداد همچنان 
 http://sostartup.ir می توانن��د با مراجعه به وب س��ایت رویداد ب��ه آدرس

نسبت به ثبت نام اقدام کنند. هوشمند تصریح کرد: دانشگاه ها عالوه بر ماموریت 
آموزشی و پژوهشی، باید نسبت به اهمیت نقش دانشگاه ها در ارتقای مسئولیت 
اجتماعی و س��رمایه اجتماعی برنامه ریزی جدی تری انجام دهند. دانش��گاه ها 
بای��د بتوانند نیروهایی تربی��ت کنند که عالوه 
ب��ر تخصص علم��ی، در حل مس��ائل اجتماعی 
و کارآفرین��ی نی��ز نق��ش موث��ری در جامعه و 
پیش��رفت کش��ور ایفا کنند و غفلت دانشگاه ها 
در تربیت اجتماعی دانشجویان سبب آسیب به 
جامع��ه و بروز معضالت در جامعه خواهد ش��د 
که نهایتاً اختالل در رش��د و توس��عه اجتماع را 

به دنبال دارد.
روی��داد  سیاس��ت گذاری  ش��ورای  رئی��س 
منطق��ه ای اس��تارتاپ کارآفرین��ی اجتماعی با 
اشاره به مشکالت کنونی در جامعه، اظهار کرد: 
طی تفاهم نامه ای بین ش��ورای اجتماعی وزارت 
کش��ور و معاونت فرهنگ��ی و اجتماعی وزارت 
علوم، برگزاری این رویداد اس��تارتاپی پیش بینی ش��ده ک��ه اجرای این رویداد 
در س��ه منطقه و با محوریت دانش��گاه های جامع از جمله شهید چمران اهواز، 

فردوسی مشهد و اصفهان برگزار می شود.

مدی��رکل مراک��ز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت دانش��گاه آزاد اس��المی، 
گفت وجود مدارس مهارتی در دانش��گاه آزاد، عاملی برای اشتغال و تربیت 
فارغ التحصی��الن کارآفری��ن خواهد بود ک��ه این دانش��گاه را انتخاب اول 

داوطلبان ورود به دانشگاه قرار می دهد.
داوود ثم��ری، مدیرکل مراک��ز تحقیقاتی 
و ارتباط با صنعت دانش��گاه آزاد اس��المی، 
درب��اره ایجاد م��دارس مهارتی در دانش��گاه 
آزاد و دستاوردهای آن گفت: ایجاد مدارس 
مهارتی در دانش��گاه آزاد ایده هوشمندانه  ای 
بوده که در این دانش��گاه شکل گرفته است. 
اگ��ر دانش��گاه آزاد بخواهد در س��ال ۱4۰4 
تبدی��ل به انتخاب اول ه��ر داوطلب ورود به 
دانشگاه شود، کسب مهارت همراه با تحصیل 
یک��ی از عوامل مهم در راس��تای تحقق این 

هدف خواهد بود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: کسب مهارت 

فاکتوری مهم در اش��تغال و کارآفرینی بعد از فارغ التحصیلی خواهد بود و 
دانش��جویان صرف گرفتن مدرک، وقت خود را در دانشگاه سپری نخواهند 
کرد و به طور تخصصی و عملی با جنبه های مختلف رش��ته تحصیلی خود 

و حتی فراتر از آن آش��نا خواهند ش��د. بدون تردید، فارغ التحصیالنی که 
با مهارت تربیت ش��ده باش��ند و آموزش  های الزم حی��ن تحصیل را دیده 
باش��ند بیکار نخواهند ماند. مدیرکل مراک��ز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت 
دانشگاه آزاد اس��المی در ادامه خاطرنشان 
کرد: ایجاد مدارس مهارتی در رش��ته های 
مختلف��ی چون حق��وق، نانو، بازی س��ازی 
رایان��ه  ای ک��ه بعض��ی از ای��ن م��وارد در 
واحده��ای دانش��گاه آزاد و مدارس س��ما 
عملی ش��ده اس��ت، آغ��ازی ب��رای تربیت 
فارغ التحصیالن کارآفرین در دانش��گاه آزاد 

خواهد بود.
ثم��ری ب��ا توجه ب��ه اث��رات م��دارس 
مهارت آم��وزی در ایج��اد اش��تغال ب��رای 
فارغ التحصیالن دانش��گاه آزاد تاکید کرد: 
وقتی فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد در بازار 
کار و کارآفرین��ی حضوری پررنگ داش��ته 
باش��ند همین ام��ر تبلیغی بزرگ برای این دانش��گاه خواه��د بود و بدون 
تردید داوطلبانی که خواهان ورود به دانشگاه هستند در انتخاب های خود 

دانشگاه آزاد را در اولویت قرار می دهند.

تربیت فارغ التحصیالن کارآفرین، با توسعه مدارس مهارتیدانشگاه شهید چمران، میزبان استارتاپ کارآفرینی اجتماعی

براس��اس آمارها، 8۲درصد زنان و ۱8درصد م��ردان عالقه مند ورود به 
کس��ب و کارهای خانگی هس��تند. مش��اغل خانگی یکی از راه های ایجاد 
اش��تغال و درآمد برای افراد جویای کار به ویژه زنان خانه دار و سرپرس��ت 

خانوار به شمار می رود.
به گزارش ایس��نا، برابر قانون س��اماندهی و حمایت از مش��اغل خانگی 
به آن دس��ته از فعالیت هایی که توس��ط عضو یا اعضای خانواده در فضای 
مس��کونی در قالب یک طرح کس��ب و کار بدون ایج��اد اخالل در آرامش 
واحدهای مس��کونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید و عرضه کاال 

به بازار می شود، مشاغل خانگی گفته می شود.
قابلیت انجام این نوع کسب و کار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری 
ب��رای ش��اغلین آنها ش��ده که از آن جمل��ه می توان به ایج��اد توازن بین 
مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنها، حذف هزینه های مربوط به رهن 
و اجاره کارگاه یا مغازه، کاهش هزینه های ایاب و ذهاب و استفاده از سایر 

اعضای خانواده به عنوان نیروی کار اشاره کرد.
با نگاهی گذرا به اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می توان 
به اهمیت کس��ب وکارهای بوم��ی و خانگی بازارمحور پی برد به نحوی که 
هم اکنون چین، ایتالیا، اس��ترالیا و انگلستان از جمله کشورهای موفق در 
زمینه توسعه کسب و کار خانگی و کارآفرینی خانوادگی به شمار می روند.

براس��اس گزارش دفتر آم��ار اتحادیه اروپا، هلند ب��ا ۱3.7درصد دارای 
بیش��ترین شاغالن خانگی بوده اس��ت و در تمامی کشورهای عضو منطقه 
یورو و اتحادیه اروپا، ش��مار کس��انی که دارای مش��اغل خانگی هستند از 
ش��مار افرادی که از خانه برای دیگران کار می کنند، بیش��تر است. تا سال 
۲۰۱7، شمار زنانی که در خانه کار می کرده اند از مردان بیشتر بوده و تنها 
در دانمارک و هلند ش��مار کارکنان مرد در حوزه مشاغل خانگی بیشتر از 
شمار کارکنان زن است. در بین گروه های سنی مختلف نیز بیشتر شاغالن 

در بخش کسب وکارهای خانگی در گروه سنی ۲5 تا 4۹ سال بوده اند.
بس��یاری از کارشناسان، گسترش اشتغال پایدار با ایجاد مشاغل خانگی 
را یکی از راه های رونق اقتصادی می دانند و مشاغل خرد و خانگی را بستر 

مناسبی برای اشتغال زایی اعضای خانواده به شمار می آورند.
انجام کس��ب و کارهای خرد و کوچک خانگی با کمترین هزینه و مواد 
اولیه در کنار خانواده ضمن ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی برای خانواده 

در رشد و پویایی اقتصاد و فعالیت های اجتماعی مؤثر است.
اهمیت گس��ترش مش��اغل خانگی تا به آنجا اس��ت که یک کارشناس 
کارآفرینی به جوانان و کارجویانی که عالقه مند به آغاز یک کس��ب و کار 
هس��تند ولی قدرت ریس��ک ندارند، توصیه می کند که از کسب و کارهای 
خرد و خانگی شروع کنند تا به مرحله خودباوری و اعتماد به نفس برسند.
مس��لم خانی مهمترین عامل راه اندازی یک کس��ب و کار را داشتن ایده 
دانس��ته و می گوید: ایده نقطه آغاز کارآفرینی است و کارآفرینان موفق از 

میان صدها ایده یکی را پرورش داده و آن را به موفقیت رسانده اند.
این مدرس کس��ب و کار درباره متقاضیان کس��ب و کاری که س��رمایه 
۱۰۰ میلیون تومانی دارند و در فکر ش��روع یک کسب و کار تازه هستند، 
می گوی��د: هم اکنون خیلی از کس��ب و کارهای خرد و خانگی را صاحبان 
کس��ب و کارها با 5 میلیون تومان و 3 میلیون تومان راه اندازی می کنند. 
امروز 4۲8 رشته ش��غل وجود دارد که می توان در منزل راه اندازی کرد و 
ادیتوری، تدریس خصوصی، برنامه نویسی، نویسندگی، بازاریابی، آشپزی و 

قالیبافی از جمله این شغل ها است.

برابر اعالم س��تاد س��اماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، تاکنون ۱5۱ 
هزار شغل در زمینه کسب و کارهای خانگی ایجاد شده و طی شش ماهه 
س��ال ۱3۹7 نیز 6۲۹ مورد بازارچه و نمایش��گاه در نقاط و اس��تان های 

مختلف در این زمینه راه اندازی و فعال شده است.
همچنین 6۲درصد زنان سرپرست خانوار و 38درصد افراد غیرسرپرست 
خانوار در حوزه مش��اغل خانگی فعالیت دارند و طی س��ال های ۱3۹5 تا 
بهم��ن ۱3۹7 بیش از 54۰ هزار نفر در س��امانه مش��اغل خانگی ثبت نام 

کردند که از این تعداد، ۲۱3 هزار نفر موفق به دریافت مجوز شده اند.
مهناز امامدادی، رئیس دبیرخانه س��تاد س��اماندهی و حمایت مش��اغل 
خانگی در گفت وگو با ایس��نا، می گوید: مش��اغل خانگی با توجه به هزینه 
و س��رمایه گذاری کمتر نسبت به سایر مش��اغل و فعالیت در محیط خانه 
بیشتر مورد توجه بانوان قرار می گیرد و تولید کاال با ذوق و استعداد بانوان 
و فروش بدون واس��طه آن با ایجاد انگیزه باالیی همراه اس��ت که پس از 

مدتی به افزایش نشاط اجتماعی و شادابی بانوان منجر می شود.
او می گوید: در س��ال های ۹5 تا ۹7 ش��اهد رش��د فعالیت ش��بکه ای و 
پش��تیبانی در زمینه مش��اغل خانگی بوده ایم که این رش��د در س��ال ۹7 

نسبت به سال قبل از آن 3۲درصد بوده است.
رئیس دبیرخانه س��تاد س��اماندهی مشاغل خانگی با اش��اره به اجرای 
آزمایشی طرح الگوی نوین مشاغل خانگی در ۹ استان کشور، می گوید: از 
س��ال گذشته تاکنون ۹5۰۰ نفر از متقاضیان این نوع مشاغل به بازارهای 
فروش و بنگاه های باالدس��تی متصل ش��دند. متقاضیان مشاغل خانگی و 
بسیاری از کسب و کارها به تنهایی در مراحل اولیه حضور خود نمی توانند 
حضور موفقی در بازار داش��ته باشند و برای افزایش میزان موفقیت، کمک 
ب��ه باال رفتن درآمد و پایداری بهتر کس��ب و کار نیاز اس��ت این افراد، به 
بنگاه های باالدستی متصل شوند به همین جهت اتصال بنگاه های کوچک 
و مش��اغل خانگی به بنگاه های باالدستی مورد تاکید قرار دارد که تاکنون 

به خوبی اجرایی شده است.
به گفته امامدادی، الگوی نوین توس��عه مش��اغل خانگی در جهت ایجاد 
اش��تغال پایدار و در راستای بهبود معیش��ت و کمک به اقتصاد خانوار به 

ویژه زنان سرپرست خانوار شکل گرفته است.
رئی��س دبیرخانه س��تاد س��اماندهی مش��اغل خانگی تاکی��د دارد که 
متقاضی��ان راه ان��دازی کس��ب و کارهای خانگ��ی، ابتدا باید درخواس��ت 
خود را در س��امانه مش��اغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
نش��انی https://mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir  ثب��ت کنند و 
قبل از آن فهرس��ت مشاغل خانگی و جزییات ش��رایط و رشته های مورد 
نظر را مطالعه و متناس��ب با میزان مهارت و طرح اشتغال خود در سامانه 

ثبت نام کنند.
به گزارش ایس��نا، الگوی نوین مش��اغل خانگی به طور آزمایش��ی در ۹ 
استان ایالم، آذربایجان غربی، لرس��تان، چهار محال و بختیاری، خراسان 
رضوی، خراس��ان ش��مالی و خراس��ان جنوبی، کردس��تان و کرمانشاه به 
اجرا در آمده و اخیراً سیس��تان و بلوچس��تان نیز به این طرح افزوده شده 
اس��ت. مشاغل خرد و خانگی بهترین کس��ب و کار برای کسانی است که 
ریس��ک پذیری کمتری برای ورود به بازار کار دارند. به اعتقاد کارشناسان 
با توجه به آنکه این نوع کس��ب وکارها از امکان��ات منزل بهره می گیرند و 
عمدتاً برای راه ان��دازی نیازی به مجوز ندارند، در دوران رکود اقتصادی از 
دوام و پایداری بیش��تری برخوردارند و ش��انس موفقیت این نوع کسب و 

کارها بسیار باال است.

82درصد زنان؛ عالقه مند به کسب و کارهای خانگی

دریچــه

کارگاه »اثر اس��تراتژی های کارآفرینی بر توسعه ش��رکت های کوچک و متوسط« با 
همکاری کانون همگرایی رویکردهای بین المللی امیرکبیر )کهربا( به عنوان شبکه علمی 
بین الملل��ی همکار مرکز تحقیقات و اطالع رس��انی اتاق اس��المی )ICRIC( ۱۰ و ۱۱ 
اردیبهش��ت ماه جاری برگزار می ش��ود. به گزارش ایس��نا، این کارگاه با هدف گامی در 
راستای تحقق اهداف پروژه زنجیره شرکت های کوچک و متوسط کشورهای اسالمی و 
آگاهی رسانی فعاالن اقتصادی کشور و عالقه مندان حوزه های مربوطه نسبت به مباحث 

نوین تجاری و اقتصادی و رویکردهای به روز دنیا برگزار خواهد شد.

برپایی کارگاه اثر استراتژی های 
کارآفرینی بر توسعه شرکت های 

کوچک و متوسط
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به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، نهمین جلس��ه هیات امن��ای پارک علم و فن��اوری پردیس به 
ریاس��ت معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد. اسحاق جهانگیری معاون 

اول رئیس جمهوری در این جلسه فعالیت های 
پارک عل��م و فناوری پردیس و ش��رکت های 
عض��و آن را مثب��ت ارزیابی و ب��ر لزوم تالش 
هرچه بیش��تر مس��ئوالن پارک برای توس��عه 

فعالیت های دانش بنیان تأکید کرد.
مع��اون اول رئی��س جمه��وری همچنی��ن 
بیان کرد: اگ��ر جهت گیری پارک های فناوری 
کش��ور و ش��رکت های دانش بنیان به س��مت 
ارائه طرح های نوین و تجاري س��ازي ایده هاي 
نوین باشد، این مراکز علمی به جایگاهی برای 
جذب و حفظ استعدادها و نیروي انساني نخبه 
کشور تبدیل مي شوند و دیگر شاهد مهاجرت 
نیروی انسانی مستعد و نخبه به خارج از کشور 

نخواهیم بود.

هدایت شرکت های دانش بنیان به سمت طرح های نوین و بزرگ

جهانگیري با اش��اره به تحریم ه��ای یکجانبه و ظالمانه آمریکا علیه ملت 
ایران، از نیروي انس��اني و نخبگان کش��ور به عنوان یکي از نقاط اتکا براي 
مقابله با تحریم ها یاد کرد و افزود: پارک های فناوری، دانش��گاه ها و مراکز 
علم��ی و فناوري کش��ور یک��ی از نقاط امید 
کش��ور هس��تند تا بتوانیم در مقابل فشارها 
مقاوم��ت ک��رده و با ات��کا به ت��وان داخلي، 

نیازهای کشور را تأمین کنیم.
معاون اول رئیس جمهوری از معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری خواس��ت جلساتی 
را با اعضاي هیات امناي پارک علم و فناوري 
پردی��س برگ��زار کن��د و ضم��ن بازتعریف 
برنامه ه��ا و مأموریت ها، جهت گیری پارک و 
شرکت هاي دانش بنیان را به سمت فعالیت ها 

و طرح های نوین و بزرگ هدایت کنند.
وی همچنی��ن اب��راز کرد: اگ��ر طرح ها و 
برنامه ه��ای بزرگی توس��ط پارک های علم و 
فناوری کشور تعریف شود بی تردید نظام بانکی، شرکت های سرمایه گذاری 
و بخش خصوصی پای کار خواهند آمد و منابع مالی مورد نیاز اجرای این 

طرح ها را تأمین خواهند کرد.

ب��ه گ��زارش مرک��ز ارتباط��ات و اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فناوری 
رئیس جمه��وری، معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری در آس��تانه ورود به 
جزیره قش��م مورد اس��تقبال، فریدون همتی اس��تاندار هرمزگان و حمیدرضا 

مومنی مدیرعامل منطقه آزاد قش��م و مسئولین 
محلی جزیره قرار گرفت.

فعاالن فناور ش��رکت ریز جلبک خلیج فارس 
که در دل روس��تای دس��تکو قش��م، از جلبک ها 
برای فرآوری و تولید محصوالت دانش بنیان بهره 
می برد نخس��تین میزبان س��تاری و همراهانش 
اس��ت. معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
سپس به روستای گوران عزیمت و از یک کارگاه 
لنج سازی برای شناخت ظرفیت های دانش بنیانی 

این کارگاه دیدن می کند.
کندالو دیرس��تان، روس��تای جنوبی در جزیره 
قش��م، عزیمتگاه بعدی رئیس بنیاد ملی نخبگان 
و همراه��ان او، برای آش��نایی ب��ا توانمندی های  

شرکت کشتی سازی و گفت وگو با فعاالن این شرکت خواهد بود.
واحده��ای فن��اور مس��تقر در پارک علم و فناوری قش��م نی��ز در ادامه این 
س��فر یک روزه، دستاوردها و توانمندی های ش��ان را به معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری ارائه می کنند و از نیازهای شان می گویند.
س��تاری همچنی��ن با حض��ور در ش��هرک صنعتی ط��وال، ب��ه محصوالت  
ش��رکت های دانش بنیان مستقر در »مرکز رش��د فناوری های پیشرفته قشم« 
سری می زند. فعاالن »پیرامون سیستم قشم«، 
ش��رکت دانش بنیان��ی که سیس��تم های جامع 
نمونه  گی��ری را طراح��ی می کند و می س��ازد و 
برای نخس��تین بار طراحی و تولید ایران ساخت 
دستگاه آناالیزر به صورت آزمایشی اقدام کرده 
اس��ت، از کارهای شان با معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهوری می گویند.
طراحی و تولید سیس��تم گرمایشی کاغذی، 
فعالیت محوری »ساتراپ صنعت قشم« شرکت 
دانش بنی��ان دیگری اس��ت که مع��اون علمی 
و فن��اوری رئیس جمه��وری و همراهان��ش ب��ا 

توانمندی ها و نیازهایش آشنا می شوند.
 معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری در 
بخش دیگری از سفر یک روزه به قشم، برج فناوری این جزیره افتتاح می کند. 
این برج فناوری در کنار مرکز رشد استقرار دارد و محلی برای حضور و فعالیت 

هسته های فناور استان خواهد بود.

»جزیره لنج ها« میزبان کاروان علم و فناوری دولت شدمراکز علمی و فناوری یکی از نقاط اتکا در مقابله با تحریم هاست

در س��الی که نام »رونق تولید« بر پیشانی آن نقش بسته، اوضاع و احوال تولید 
در گیالن همانند دیگر نقاط کش��ور با توجه به ش��رایط اقتصادی موجود، مساعد 
نیس��ت. از یاد نباید برد که رونق تولید، هدفی درخشان است که با همت و تالش 
دلسوزانه مسئوالن در همه بخش های مرتبط، عزم جدی تولیدکنندگان و حمایت 

مصرف کنندگان محقق می شود.
به گزارش مهر، حمایت از تولید یکی از حلقه های گمش��ده در اقتصاد کش��ور 
است و این مهم در استان هایی چون گیالن که دیو بیکاری در آن تنوره می کشد و 
گردش چرخ معیشت بسیاری از مردم با سختی ممکن می شود، از اهمیت بیشتری 
برخوردار اس��ت. اوضاع و احوال اقتصاد کشور نیازمند توجه ویژه است و نامگذاری 
س��ال ۹8 با عنوان »رونق تولید« از سوی مقام معظم رهبری نیز نشان از اهمیت 
این موضوع دارد که در س��ال های اخیر بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی 
مورد تاکید قرار گرفته، اما متأسفانه آنچه همواره شاهد آن بوده ایم کم رونقی تولید 
و نارضایتی تولیدکنندگان و دشواری های تولید در کشوری است که از منابع اولیه 

ارزشمند و سرمایه انسانی مستعد و متخصص برخوردار است.
وقتی در اس��تان گیالن س��خن از تولید به میان می آید، بنا به شرایط اقلیمی و 
جغرافیایی اذهان به س��رعت متوجه زراعت، باغبانی، آبزی پروری و صنایع دستی 
می شود، اما از یاد نباید برد در گیالن کارگاه ها و کارخانه های کوچک و بزرگی در 
عرصه صنایع مختلف نظیر تولیدات شیمیایی، الکترونیک، نساجی و معدنی مشغول 
به فعالیت هس��تند که با سختی های بس��یار دست به گریبانند. نبود سیاست های 
مناس��ب و رویکرد مطلوب نسبت به تولید، بی ثباتی ارز، تورم، نبود تعامل مناسب 
بین دانشگاه ها و صنعت، باال بودن هزینه های تولید، قاچاق کاال و واردات بی رویه از 
جمله مواردی است که کارشناسان و فعاالن اقتصادی به عنوان موانع توسعه تولید 

از آن یاد می کنند.
دشواری های تولید

هر ساله جوانان بسیاری با رؤیای اشتغال از دانشگاه های مختلف فارغ التحصیل 
می ش��وند. بی تردید فراهم آوردن بستر مناسب برای تولید و رفع موانع موجود در 

شکلگیری آینده این افراد، سرنوشت ساز است.
مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان می گوید: شرکت ما تنها تولیدکننده سنسورها 

و آنالیزورهای آنالین کنترل کیفی آب در خاورمیانه است.
مهدی حیدری با اشاره به صادرات انجام شده از سوی این شرکت به کشورهای 
جمهوری آذربایجان و روس��یه و همچنین انجام رایزنی برای نصب تأسیس��ات در 
عراق درباره مش��کالت موجود در مس��یر تولید می گوید: ما تقریباً تمامی قطعات 
س��خت افزاری مورد نیاز خود را از ایران تهیه می کنیم اما قیمت ها هر روز در حال 
تغییر هستند. از سوی دیگر ۹۰درصد قطعات الکترونیکی که در تجهیزات مان به 
کار می رود در چین تولید می شود و ۱۰درصد آن نیز در آمریکا ساخته می شود که 

با توجه به تحریم ها تهیه آنها این روزها به سختی انجام می شود.
وی با بیان اینکه با توجه به اینکه ما جزو پنج شرکت بزرگ تولیدکننده این نوع 
محصوالت در جهان هستیم، در صورت حمایت می توانیم صادرات مان را گسترش 
دهیم، ادامه می دهد: در حاال حاضر اگر بتوانیم پاس��خگوی حجم درخواست های 
داخلی باش��یم، در واقع از خروج ارز از کش��ور به نحوی ممانعت به عمل می آوریم. 
متأس��فانه با وجود اینک��ه موضوع حمایت از کاالهای داخلی مطرح می ش��ود، اما 
همچنان معضالتی با توجه به عملکرد نامناسب بعضی از شرکت ها که در مناقصه ها 
شرکت می کنند وجود دارد. حیدری با اشاره به اینکه قیمت تجهیزاتی که می سازیم 
تقریباً یک س��وم تجهیزات آمریکایی و آلمانی است، یادآور می شود: این تجهیزات 
نیازمند تعمیر و نگهداری به موقع هس��تند و ما همیشه در دسترس هستیم و این 

تجهیزات بالاستفاده نمی شود.
تأخیر در پرداخت مطالبات دولتی و طوالنی بودن پروسه 

دریافت تسهیالت بانکی
حیدری همچنین با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکالت ما دریافت مطالبات 

خود از ش��رکت های دولتی اس��ت، به خبرنگار مهر  گفت: از سال ۹7 تقریباً پیش 
پرداخت��ی داده نمی ش��ود و بعد از تحویل جنس و انجام نصب، سررس��یدهایی با 
تاریخ س��ال های ۱3۹۹ تا ۱4۰۱ به شرکت  مان تحویل داده می شود. بدین ترتیب 
ما مجبوریم برای تأمین هزینه های ماهیانه و نیروی انسانی و تهیه مواد اولیه خود، 
اوراق مان را 3۰ تا 4۰درصد زیر قیمت در بورس عرضه کنیم تا بتوانیم ش��رکت را 

حفظ کنیم.
وی در ادامه به مش��کل طوالنی بودن پروسه دریافت تسهیالت بانکی نیز اشاره 
و ادامه می دهد: وام ها بعد از یک پروس��ه س��ه تا چهار ماهه و با کارمزد ۱6درصد 
پرداخت می ش��ود در حالی که امکان دریافت وام ب��ا کارمزد ۱8درصد با توجه به 
اعتبارات��ی ک��ه در بانک ها داریم برای مان فراهم اس��ت، بنابراین تفاوت ۲درصدی 
کارم��زد ب��ا توجه به فاصل��ه طوالنی زمان��ی و لطمه ای که به ش��رکت می خورد، 

پاسخگوی مشکالت ما نیست.
عدم وجود تعامل میان شرکت و مسئوالن ذی ربط در گیالن

در مسیر تولید موانعی وجود دارد که انتظار می رود با توجه به شرایط اقتصادی 
موجود تمهیداتی از سوی مسئوالن اندیشیده شود. حیدری با تأکید بر لزوم اهمیت 
رفع موانع تولید اظهار  کرد: یکی از این موارد، موضوع بیمه تأمین اجتماعی است 
که به قراردادها تعلق می گیرد. مورد دیگر این است که می توان تمهیدی اندیشید 
تا شرکت های دولتی و نیمه دولتی پرداخت مطالبات شرکت های دانش بنیان که با 
توجه به شرایط اقتصادی موجود مشغول به تولید هستند را در اولویت قرار دهند.

وی همچنین یادآور  شد: اگر شرکت ما در استان هایی چون اصفهان یا آذربایجان 
قرار داشت، خیلی بیشتر مورد حمایت قرار می گرفت. متأسفانه باید گفت، تعامل 
الزم بین ش��رکت ها و مس��ئوالن ذی ربط در اس��تان گیالن وجود ن��دارد و انجام 

پروسه های اداری طوالنی می شود.
ضرورت تأمین امنیت فروش

بهمن پورمقدم، تولیدکننده دیگر با اشاره به اینکه در عرصه ساخت قطعات فلزی 
فعالیت می کند،  گفت: دس��تگاه های زیادی س��اخته ام و بیشتر سعی می کنم این 

دستگاه ها در جهت حفظ محیط زیست کاربری داشته باشند.
وی از میان تولیداتش به جاروی صنعتی اشاره و می افزاید: نمونه دستگاهی که 
ساختم دارای کارایی بسیار خوبی است و قطعات سازنده آن در رشت و انزلی یافت 
می شود و آماده داریم که کارشناسان و اساتید فن از این واحد تولیدی بازدید کنند. 
به چند دانشجو هم مهارت های الزم را آموختم و اکنون مشغول به تولید هستند. 
برای ثبت این دستگاه به پارک علم و فناوری مراجعه کرده ام اما به من گفتند که 

این نوع دستگاه در آمریکا ساخته شده است.
پورمق��دم در ادام��ه با بیان اینک��ه بعضی از افراد برخ��الف منافع نظام، ترجیح 
می دهند به جای تولید در کش��ور به واردات پرداخته ش��ود، یادآور می ش��ود: من 
در این عرصه نیازمند حمایت مالی نیستم اما باید پس از ساخت و تولید دستگاه 
امنیت فروش داشته باش��م. برای ساخت این جاروی صنعتی که دست کم دارای 
۱۰۰ قطعه است، دو سال تالش کردم اما همین حاال ممکن است شخص دیگری 
با دیدن دستگاه من به تولید آن بپردازد. برای ممانعت از این کار باید برند آن برای 

من که برایش زحمت کشیده و هزینه صرف کرده ام، به ثبت برسد.
وی تصریح می کند: باید به جوانان اعتماد کرد و برنامه ریزی مناس��ب در عرصه 

تولید و نگاه دلسوزانه به این موضوع وجود داشته باشد.
ممانعت از رشد داللی با تقویت تولید

بی شک دش��واری های تولید و نبود حمایت الزم از تولیدکنندگان موجب رشد 
معضلی به نام افزایش دالالن می ش��ود. مدیرعامل یک ش��رکت صنایع روباتیک و 
مکاترونیک به بخش دیگری از مشکالت تولید اشاره  کرد و  گفت: مالیات بر ارزش 
افزوده، گرفتن تس��هیالت س��رمایه در گردش و مراحل متعدد آن و طوالنی بودن 
گرفتن مجوزهای مربوطه اعم از جواز، پروانه، مجوز تولید، استاندارد و سایر موارد از 

مهمترین مواردی است که یک تولیدکننده با آن مواجه است.

ایالن ماسـک باور دارد که بشر باید ارتباط مستقیمی با کامپیوتر ها پیدا کند تا بتواند 
از حکومت هوش مصنوعی بر انسـان  جلوگیری کند. به همین دلیل اسـت که وی سـال 
2016 میالدی شـرکت جدیدی به نام Neuralink را تاسـیس کرد تا بتواند رابطی میان 
مغز انسـان و کامپیوتر توسـعه دهد. حال او با انتشار پسـتی در توییتر مدعی شده که 
چنین سیسـتمی در آینده نزدیک توسعه می یابد و دیوایس های میکروسکوپی جدیدی 

نیز براساس آن عرضه خواهد شد.
 Neuralink به گزارش دیجیاتو، دو سال پیش ایالن ماسک مدعی شده بود استارتاپ
طی یک برنامه چهار ساله می تواند اتصال مستقیم مغز انسان و کامپیوتر را ممکن کند. 
او باور داشت که این تکنولوژی می تواند به بازآفرینی توان ذهنی افرادی که آسیب های 

شدید مغزی را تجربه  کرده اند، کمک کند.
در واقـع تکنولـوژی Neuralink می توانـد در آینـده امکان تبـادل اطالعات میان 
انسـان ها بـه صورت مغز به مغز و بـدون نیاز به صحبت کردن یا نوشـتن را فراهم کند. 
این مسـئله گام بزرگی در راسـتای انتقال مفاهیم و تفکرات به صورت شـفاف و کامل 

خواهد بود.
البته او باور داشـت که پیاده سـازی چنین سیسـتمی برای انسـان های سـالم ممکن 
اسـت 10 سال طول بکشـد. پس از آن استارتاپ Neuralink موفق شد سرمایه گذاران 

بسیاری را به خود جلب کند و مبلغ زیادی را برای فعالیت هایش جذب نماید.
به نظر می رسد این سـرمایه گذاری ها جواب داده چراکه ایالن ماسک با انتشار پستی 
در توییتر مدعی شـده که در آینده ای نزدیک چنین سیستم هایی تولید خواهد شد. از 
سـوی دیگر این استارتاپ در وب سایتش اعالم کرده که قصد دارد چندین نفر در حوزه 

تبلیغات استخدام کند و اکنون 11 موقعیت کاری جدید در این شرکت وجود دارد.

در این آگهی های شغلی، فعالیت این شرکت توسعه  تکنولوژی آینده نگرانه برای ایجاد 
ارتباط با پهنای باند فوق العاده باال میان مغز انسان و کامپیوتر توصیف شده است.

ایالن ماسک همواره نگرانی خود را دربار ه هوش مصنوعی و پیشرفت آن ابراز می کند 
.حال باید دید تکنولوژی او می تواند از رخ دادن انقالبی روباتیک جلوگیری کند یا خیر!

تعدد قوانین، مانعی بر مسیر کارآفرینی

ایالن ماسک: تکنولوژی اتصال 
مغز انسان و کامپیوتر به زودی 

رونمایی می شود
یادداشـت

معاون پژوهشی جهاد دانش��گاهی هرمزگان گفت استارتاپ  ویکند تخصصی شیالت 
و علوم و فنون دریایی توس��ط جهاد دانش��گاهی هرمزگان و از روز چهارش��نبه چهارم 

اردیبهشت ماه ۹8 آغاز می شود و تا ششم اردیبهشت ۹8 ادامه دارد.
حمید یاس��ی پور در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: بنا داریم برای اولین بار در جهاد 
دانش��گاهی هرم��زگان یک اس��تارتاپ  ویکند ب��ا هم��کاری اداره کل ورزش و جوانان 
هرمزگان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان 

و با حمایت اداره کل بنادر و دریانوردی و اداره کل شیالت هرمزگان برگزار کنیم.
وی اف��زود: این اس��تارتاپ  ویکند که از چهارش��نبه چهارم اردیبهش��ت ماه ۹8 آغاز 
می شود و تا ششم اردیبهشت ۹8 ادامه دارد، موضوع عامی نداشته و به صورت تخصصی 

به شیالت و علوم و فنون دریایی می پردازد.

برپایی استارتاپ  ویکند تخصصی 
شیالت و علوم و فنون دریایی
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برند No Your City یکی از اس��تارتاپ های جذاب و نوپا در زمینه 
هنر و فیلمسازی است. ایده پردازهای آن به منظور آشنایی هرچه بیشتر 
مردم با ش��یوه های مختلف زندگی و چالش های مختلف افراد دست به 
ساخت مجموعه مستندهای کوتاه زده اند. در هر قسمت این مجموعه ها 
داس��تان زندگی یک یا چند نفر روایت می ش��ود. اگرچه داس��تان ها از 
سراس��ر جهان جمع آوری می ش��ود، اما تمرکز اصلی بر روی مردم شهر 
نیویورک اس��ت. به طور معمول انتظار ما از صفحه اینس��تاگرام چنین 
برندی مش��اهده نس��خه های کوتاه شده مس��تندها در کنار تصاویری از 
پش��ت صحنه ظبط آنهاست. با این حال برند No Your City دست 
به اقدامی شگفت انگیز زده  است. در اکانت اینستاگرام آنها هیچ اثری از 
مطالب مرتبط با مستندها نیست. به جای آن پست های مختلف از نقاط 

دیدنی نیویورک به طور مداوم بارگذاری می شود. 
 No Your آنچه م��ن را عنوان ی��ک بازاریاب به پس��ت های اکانت
City عالقه مند کرده، نمایش ش��یوه های ثبت تصاویر جذاب با استفاده 
از دوربین گوشی های هوشمند است. شاید در نگاه نخست تمام تصاویر 
اینستاگرام این برند کار عکاس های حرفه ای با دوربین های گران قیمت 
باش��د. ب��ا این حال همه تصاوی��ر موجود در صفحه آنها با گوش��ی های 
هوش��مند ثبت ش��ده اس��ت. ایده های مربوط به صفحه این برند طیف 
متنوع��ی از موضوع��ات را در بر می گیرد. به عن��وان نمونه باید به ثبت 
تصاویر از نمای نزدیک، برجسته س��ازی س��اختمان های بلند نیویورک، 
ب��ازی با نوره��ای بازتابی و یافتن زاویه های جذاب اش��اره کرد. هر یک 
از پس��ت های برند No Your City حداقل به یکی از موضوعات فوق 
ارج��اع دارد. ب��ه این ترتیب مخاطب پس مش��اهده آنها به فکر می رود. 
هدف اصلی برند نیز دقیقا همین است. ترغیب مخاطب به تفکر پیرامون 

شهری که در آن زندگی می کند. 
11.  ونس

تعداد فالوورها: 15.2 میلیون کاربر
برند ونس به خاطر تولید س��بک خاص کفش دارای ش��هرت جهانی 
اس��ت. با این حال نحوه استفاده آنها از ش��بکه های اجتماعی نیز دقیقا 
مانن��د تولید کفش منحصر به فرد اس��ت. در هر صورت، برند ونس نیز 

یک اکانت تجاری موفق دارد. 
برن��د محبوب ون��س در زمینه بازاریابی و برندس��ازی اینس��تاگرامی 
موفقیت های زیادی به دس��ت آورده اس��ت. آنها به خوبی توازنی میان 
تبلی��غ کفش ه��ای خود و خلق محت��وای جذاب ب��رای مخاطب ایجاد 
کرده اند. به این ترتیب هیچ گاه از مش��اهده پس��ت های اکانت ونس در 
اینس��تاگرام خس��ته نخواهیم ش��د. هدف اصلی برند از تولید محتوای 
رنگارن��گ ترغی��ب مخاطب به امری فراتر از خرید صرف اس��ت. به این 
ترتی��ب آنها در ت��الش برای افزایش تحرک و جن��ب و جوش مخاطب 

هدف شان هستند. 
کیفی��ت منحص��ر به ف��رد برند ون��س مربوط ب��ه نحوه اس��تفاده از 

محصوالت  دسته اسکیت بردش برای بازاریابی است. تا همین چند سال 
پی��ش انواع اس��کیت ها مخصوص نوجوان ها به حس��اب می آمد. به این 
ترتیب افراد بزرگس��ال توجه چندانی به اس��تفاده از آنها نداشتند. برند 
ونس با هدف تغییر این نوع نگاه به انواع اسکیت برد برنامه بازاریابی اش 
را تدوی��ن ک��رد. به این ترتیب ب��ه جای تمرکز بر روی نس��ل نوجوان، 
فرهنگ س��ازی برای س��بک زندگی همراه با اسکیت در دستور کار قرار 
گرفت. یکی از جالب ترین اقدامات ونس در راستای عادی  سازی استفاده 
از انواع اسکیت برد در میان مردم بارگذاری پستی زیبا در اینستاگرام با 
حضور یک دختر بچه هندی بود. کپش��ن این پست به شرح ذیل است: 
»یک دختر بچه هندی که به طور کامال معمولی در حال اسکیت بازی 
اس��ت.« اش��اره به معمولی بودن چنین کاری در راس��تای عادی سازی 

هرچه بیشتر استفاده از اسکیت ها صورت گرفته است. 
بهترین پست ونس در زمینه جذب کاربران

فقط به این دلیل که برند ما در حال رونمایی معمولی از یک محصول 
تازه  اس��ت، دلی��ل کافی برای رونمای��ی معمولی از آن در ش��بکه های 
اجتماع��ی نخواه��د بود. در پس��ت مورد نظ��ر من برند ون��س اقدام به 
رونمایی از س��ری تازه کفش هایش تحت عن��وان »کامفی کاش« کرده 
اس��ت. در نگاه نخست این کفش درست به مانند سایر محصوالت ونس 
رونمایی ش��ده است. با این حال در دنیای آنالین خالقیت بازاریاب های 
ونس اندکی بیشتر از یک کار معمولی بود. نکته قابل توجه ویدئو ونس 
در اینس��تاگرام استفاده از المان های عجیب و متفاوت با روند عادی اش 
است. به این ترتیب توجه شمار باالیی از کاربران به آن جلب شد. همین 
ترک عادت قدیمی موجب موفقیت بزرگ محصول تازه آنها شد. به این 
ترتیب همیشه باید استفاده از راهکارهای عجیب و خالقانه را به عنوان 
راهکاری برای موفقیت در زمینه بازاریابی و برندسازی مد نظر داشت. 

12.  دستبند های دیوینیتی ال ای
تعداد فالوورها: 238 هزار کاربر

در اینج��ا م��ا با یک مثال بس��یار عالی از برن��دی کوچک و موفق در 
زمینه بازاریابی اینس��تاگرامی مواجه هس��تیم. اگر شما در زمینه تولید 
محصولی س��اده مانند دستبند نیز فعالیت داشته باشید، امکان موفقیت 
در ش��بکه های اجتماعی هست. تمام پست های این برند در اینستاگرام 

با پس زمینه و محوریت دستبندهایش خلق می شود. 
بهترین پست دیوینیتی در زمینه جذب کاربران

بهترین پست اینستاگرامی برند دیوینیتی در زمینه حفاظت از محیط 
زیس��ت و ترکیب آن با تبلیغ محصوالتش اس��ت. به این ترتیب آنها با 
تولید دس��تبندهایی تحت عنوان »الک پش��تی« ب��ه کمپین حمایت از 
الک پش��ت ها و منع شکارشان پیوس��ته اند. بدون تردید برای هر فردی 
چگونگی ترکیب این دو اقدام محل س��وال است. نکته اساسی در تولید 
دس��تبند الک پشتی با استفاده از مواد معدنی و پالستیکی است. به این 
ترتیب نیازی به شکار الک پشت ها )به ویژه بچه های تازه از تخم بیرون 
آمده( برای تهیه دس��تبند نیست. ش��عار اصلی دیوینیتی به شرح ذیل 
اس��ت: »با خرید هر دستبند الک پش��تی به نجات جان یک الک پشت 

کمک کنیم.« 
13.  وی ُورک

تعداد فالوورها: 47۹ هزار کاربر

برند وی ورک در زمینه فراهم س��ازی محیط های کاری مشترک برای 
شرکت ها فعالیت دارد. به لطف ایده خالقانه آنها اکنون تمام نقاط جهان 
تحت پوشش شان است. با توجه به آنچه گفته شد، تنها اقدام منطقی از 
س��وی اکانت رسمی این برند در اینستاگرام خلق محتوایی برای معرفی 
زیبایی ها و امکانات منحصر به فرد دفترهای مختلف ش��ان در سراس��ر 
جهان است. خوش��بختانه بازاریاب های وی ورک در این زمینه عملکرد 
بس��یار خوبی از خود به نمایش گذاش��ته اند. به این ترتیب گاهی اوقات 

من نیز می خواهم به درون عکس های آنها شیرجه بزنم. 
نکت��ه مهم درخصوص فعالیت آنالین برند وی ورک عدم اکتفای آنها 
به تولید محتوا پیرامون دفاتر کاری ش��ان اس��ت. آنها از اینس��تاگرام به 
عن��وان فضایی برای به اش��تراک گذاری موقعیت ه��ای امیدوارکننده و 
ج��ذاب از فعالیت های کارمندان برندهای طرف قراردادش��ان اس��تفاده 
می کنند. ب��ه این ترتیب کاربران امکان مش��اهده نزدیک ترین نماها به 
برندهای مختلف را خواهند داشت. برخی از مشتریان وی ورک در زمره 
برندهای مش��هور قرار دارند. به همین دلیل مشاهده نحوه فعالیت آنها 
برای مخاطب اینس��تاگرامی دارای جذابیت خاصی است. چنین اقدامی 
به طور کامل با ش��عار اصلی برن��د وی ورک نیز هماهنگی دارد: »آنچه 

عاشقش هستید، انجام دهید.« 
بهترین هشتگ وی ورک در نظر من #DogsOfWeWork است. این 
هشتگ نه تنها به س��گ ها به عنوان سوژه هایی جذاب برای بازاریابی اشاره 
دارد، بلک��ه برندهای طرف همکاری وی ورک را نیز در موقعیتی مناس��ب 
برای ترغیب مخاطب هدف شان در راستای تعامل هرچه بیشتر قرار می دهد. 
بازاریاب های وی ورک به طور س��االنه بهترین پست های مربوط به محیط 
اطراف دفترها و فضای داخلی را به صورت جداگانه انتخاب می کنند )دلیل 
اس��تفاده از کلمه سگ در هش��تگ مورد نظر نیز اشاره به فضای بیرون از 
دفترها است(. به این ترتیب نام برند موفق در زمینه ثبت بهترین تصاویر در 
فهرست وی ورک ثبت خواهد شد. این امر به معنای بازاریابی مجانی برای 

برندهای طرف قرارداد وی ورک است. 
بهترین پست وی ورک در زمینه جذب کاربران

بدون تردید وی ورک ش��هرت بس��یار باالیی در زمینه تولید محتوای 
جذاب برای کاربران اینس��تاگرام دارد. به این ترتیب شاید بسیاری از ما 
وقتی با بهترین پس��ت آنها در زمینه جذب کاربران آشنا شویم، تعجب 
کنیم. این پس��ت به طور باور نکردنی مربوط به محیط دفترها نیس��ت. 
در اصل ماهیت آن به طور کامل با چنین موضوعاتی متفاوت است. وی 
ورک در بهترین پست اینستاگرامی خود از حضور اشتون کاتچر، بازیگر 
و سرمایه گذار مشهور، برای بازاریابی تاثیرگذاری استفاده کرد. همانطور 
که مش��اهده می شود، چنین همکاری هیچ ربطی به دفترهای مشترک 
وی ورک ندارد. در عوض آنها نمونه ای عالی از ش��یوه همکاری با افراد 

مشهور برای بازاریابی بهتر را نمایش داده اند. 
س��اخت تصاویر زیبا مانند برند وی ورک نیازمند اطالع گس��ترده از 
نرم افزارهایی نظیر فوتوش��اپ نیست. ابزارهایی نظیر کانوا، پیک مانی یا 
حتی پاور پوینت بدون نیاز به اطالعات گس��ترده در زمینه گرافیک به 

برندها در زمینه خلق جلوه های بصری زیبا کمک می کنند. 
ادامه دارد ...
hubspot :منبع

برندینگ چیست و چرا باید برای شما مهم 
باشد؟)2(

شما هم تا حاال عبارت »برند چیست؟« را جست و جو کرده اید؟ 
اگر این کار را کرده باش��ید ب��ا بیش از ۱۰ تعریف و مفهوم مختلف 
روبه رو خواهید ش��د. حتی می توانم بگویم این تعاریف آنقدر بعضی 
جاه��ا با یکدیگ��ر تفاوت دارند که انگار اص��ال در مورد یک موضوع 
ح��رف نمی زنند! به همین دلیل اگر بخواهید مفهوم برندس��ازی را 
از ای��ن تعاریف یاد بگیرید به مش��کل خواهی��د خورد. پس چه کار 
کنی��م؟ به نظرم بین این همه مطلب اگر بدانیم که برند چه چیزی 
نیس��ت، راحت تر می توانیم به هدف برس��یم: برند یک لوگو نیست، 
برند نام ش��رکت شما نیست و برند هیچ نماد یا عالمت تجاری هم 
نیست! بله همه این موارد روی برند شما تاثیر دارند و برند همه این 
م��وارد را دربر دارد ولی هیچ کدام از اینها به تنهایی برند نیس��تند! 
در ش��ماره قبل توضیح دادیم که برندینگ چیس��ت. توضیح دادیم 
که هر تعامل یک پیام می فرس��تد. در این شماره شرح می دهیم که 

چرا برندینگ مهم است.
چرا برندینگ مهم است؟

همانط��ور که دیدید، وجه تمایز تمامی کس��ب و کارهایی که در 
یک زمینه مشترک مشغول فعالیت هستند، برندشان است و شکی 
نیس��ت که برند خیلی برای موفقیت در کس��ب و کار مهم اس��ت. 
بیایید در این قس��مت به چند م��ورد از اهمیت های برندینگ برای 

کسب و کار نگاهی بیندازیم.
برند شما را شناخته تر می کند!

اولین و مهم ترین دلیلی که برند نقش��ی حیاتی در کس��ب و کار 
ش��ما ایفا می کند این اس��ت که شما با هر اسمی که در بازار کسب 
و کار ش��ناخته شوید، چه اسم خوب و چه اسم بد، این اسم تان در 
حقیقت بخشی از برند شماست. یعنی اگر روی برند خودتان خوب 
کار کنی��د قطعا ب��ا یک وجهه حرفه ای و محبوب بین مش��تریان و 

رقبای خودتان شناخته خواهید شد.
درست است که در ابتدای این مقاله من گفتم که برند یک لوگو 
یا یک نماد نیس��ت ولی این را هم بدانید که لوگوی شما هم بخش 
بزرگی از برند شماس��ت و حتما باید در انتخاب لوگو دقت داش��ته 
باش��ید چون به هر حال لوگو دقیقا مثل عکس��ی است که شما در 
شناس��نامه خودتان دارید. خیلی از ماها با قیافه ای که در آن عکس 
داریم خیلی تفاوت داریم ولی وجودیت رس��می مان با همان عکس 
اس��ت! پیش��نهادی که من به شما دارم این اس��ت که سعی کنید 
لوگویی برای برن��د خودتان طراحی و انتخاب کنید که ویژگی های 
خاصی داش��ته و به عب��ارت دیگر، خیلی س��ریع و راحت در ذهن 

کاربران بماند.
 )بهتر است به جای استفاده از وب سایت هایی که اجازه می دهند 
به صورت آنالین لوگوی خودتان را بس��ازید اس��تفاده نکنید چون 
این وب س��ایت ها فقط یک سری گزینه های محدود در اختیار شما 
قرار می دهند و آنطور که باید نمی توانید خالقیت به خرج بدهید.(

برند سهم بازار شما را بیشتر می کند!
خودتان را جای یک مشتری بگذارید که می خواهد با یک شرکت 
در یک زمینه همکاری کرده و س��رمایه اش را آنجا صرف کند. شما 
خودتان اگر بودید از بین برندهایی که در این زمینه وجود داشتند 
کدام را انتخاب می کردید؟ طبیعتا یکی از بزرگترین معیارها در این 
زمینه این است که هر کدام از این برندها چقدر شناخته شده اند و 

چقدر می توان به آنها اطمینان کرد.
اگ��ر در فرآین��د برندینگ ش��ما عملکرد خوبی داش��ته و بتوانید 
تصویر خوبی از خودتان ارائه بدهید، مطمئن باش��ید این کار نه تنها 
باعث می ش��ود که مشتری های تان به شما وفادار مانده و رابطه شان 
را با ش��ما حفظ کنند بلکه باعث جذب مش��تری ها و س��رمایه های 

جدیدی هم می شوید.
برند خوب باعث رضایت کارمندان می شود!

دیگر نیازی به گفتن نیس��ت و خودتان ه��م می دانید که تعامل 
داش��تن با یک برند قوی چقدر می تواند رضایت مشتری را افزایش 
بدهد. جالب است که تصویر برند شما حتی روی کارمندان شما هم 
تاثی��ر دارد! زمانی که افراد برای برن��دی کار می کنند که در زمینه 
کس��ب و کار خودش جزو برندهای قوی اس��ت، احساس رضایت و 
افتخار بیش��تری به آنها دست می دهد. همچنین استفاده از لوگو و 
برندت��ان در محیط کاری تان می تواند تا حد زیادی احس��اس تعلق 
در کارمندان ش��ما ایجاد کند؛ یعنی کارمندان خودش��ان را متعلق 
به برند ش��ما می دانند )و حتی آن را برند خودش��ان هم می دانند!( 
این هم طبیعتا تاثیر بسزایی در رضایت شغلی آنها و کیفیت کاری 

آنها خواهد داشت!
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  در ح��وزه ن��گارش تبلیغات، به مانند هر عرص��ه دیگری، عرف های 
خاصی وج��ود دارد. یکی از این عرف های وی��ژه حوزه تبلیغات اهمیت 
نخس��تین جمله و خط ه��ر تبلیغ در ترغیب مخاط��ب به مطالعه خط 
دوم و سایر بخش های آگهی است. در طراحی وب، اصل مشابهی وجود 
دارد. ب��ا این حال به جای طراحی یک آگهی جذاب در طراحی وب، ما 
نیازمند خلق قالبی زیبا و محتوای کاربردی هس��تیم. محتوای سایت ما 
باید مزیت محسوسی نس��بت به سایر نمونه های مشابه داشته باشد. به 

این ترتیب مخاطب هرچه بیشتر به مطالعه آن ترغیب می شود.
منظور از »صفحه نخس��ت س��ایت« در حوزه مدیریت وب آن دسته 
از مطالب هر س��ایت است که به عنوان نخستین مطلب مقابل دیدگان 
مخاطب ق��رار می گیرد. در حالت ایده آل چنی��ن محتوایی باید جذاب، 
تعامل برانگیز و کاربردی باش��د. چنین مطالبی توانایی اقناع کاربران به 
جس��ت وجوی بیشتر در سایت ما را خواهد داشت. شاید در نگاه نخست 
تالش بی وقفه ب��رای افزایش مدت زمان حضور کاربران در س��ایت مان 
بی فایده به نظر برس��د، با این حال باید توجه داش��ت که حضور بیشتر 
مخاط��ب در س��ایت ما دقیق��ا به چه معناس��ت. بر این اس��اس هرچه 
مخاطب حضور بیشتری در سایت ما داشته باشد، کنجکاوی اش نسبت 
به برندمان بیش��تر می ش��ود. این امر در پیشبرد سایر اهداف برند ما در 
رابطه با کاربران و مش��تریان س��ودمند خواهد بود. به عبارت س��اده، با 
استفاده از مطالب جذاب و طراحی جلوه نخستین سایت مان به گونه ای 
کاربردی برای مخاطب فرآیند جذب مخاطب و تبدیل آن به مش��تری 

برندمان با سهولت بیشتری انجام می شود. 
با توجه به میانگین حض��ور کمتر از ۱5 ثانیه ای کاربران اینترنتی در 
سایت های جهانی، طراحی صفحه نخست جذاب برای سایت مان اهمیت 
دوچندان��ی خواهد یافت. این امر س��ایت م��ا را در تاثیرگذاری اولیه بر 
روی مخاطب هدف یاری می کند. همچنین صفحه نخس��ت جذاب آمار 
خروج سریع از س��ایت مان را کاهش و میزان جلب نظر عمیق مخاطب 
را افزایش می دهد. در ادامه این مقاله هدف اصلی من بررس��ی عملکرد 
برخی از برترین برندها در زمینه طراحی صفحه نخست سایت های شان 
اس��ت. امیدوارم بررس��ی موارد ذیل انگیزه کافی ب��رای طراحی نمونه 

برندتان را به شما دهد.
1. ویستیا

ویس��تیا به عنوان یکی از خالق ترین برندها در عرصه تکنولوژی های 
نوین همیش��ه ایده های خالقانه ای را برای طرفداران خود طراحی کرده 
اس��ت. با مراجعه به س��ایت رس��می این برند ما با صفح��ه ای به رنگ 
صورتی مواجه خواهیم ش��د. در این صفحه یک خانم سیاه پوست همراه 
با دوربینی صورتی در دس��ت به تصویر کش��یده ش��ده است. در سمت 
چپ تصویر نیز شعار مشهور این برند تحت عنوان »نرم افزارهای تهیه و 
ویرایش ویدئو برای کس��ب وکارهای عاشق فرمت ویدئویی« نقش بسته 
اس��ت. بدون تردید مشاهده چنین صفحه نخستی از برندی خالق جای 

هیچ تعجبی ندارد. 
به منظور اینکه صفحه نخس��ت سایت برند ویس��تیا احساس راحتی 
بیش��تری همراه با دعوت ب��ه مطالعه مطالب برای کارب��ران به ارمغان 
بیاورد، به ذکر ش��عار اصلی تبلیغاتی این برند در صفحه نخس��ت سایت 
اکتفا شده است. همچنین انتخب رنگ صورتی با هدف عدم آزاد چشم 
مخاطب در برخورد نخس��ت اس��ت. اشتباه بس��یاری از برندها در اینجا 

تالش برای استفاده از رنگ های قوی مانند قرمز است. چنین طیف های 
رنگ��ی اگ��ر همراه با براقی بیش از حد باش��د، چش��م مخاطب را اذیت 
می کند. اقدام هوشمندانه ویستیا در انتخاب طراحی ساده همراه با رنگ 
صورتی مالیم بیش از هر زمان دیگری مخاطب را به ادامه جس��ت وجو 
در سایت ش��ان ترغیب می کند. به این ترتی��ب آنها با طرحی خالقانه و 
هوش��مندی مناس��ب موفق به طراحی یکی از بهترین صفحات نخست 

سایت در میان برندهای سراسر دنیا شده اند. 
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برند Airbnb یکی از بزرگ ترین خطوط هواپیمایی دنیا به حس��اب 
می آید. صفحه نخست سایت  آنها با استفاده از یک تصویر بسیار جذاب 
به همراه فرمی ویژه برای رزرو بلیت هواپیما طراحی ش��ده است. ما در 
صفحه نخست سایت Airbnb شاهد یک خانه چوبی هستیم. این خانه 
چوبی مانند یک برج دیده بانی طراحی ش��ده است. به این ترتیب برای 
رس��یدن به مرکز خانه باید پله های مارپیچی را طی کنیم. هدف اصلی 
طراح های این صفحه ترغیب هرچه بیش��تر مخاطب به نقش آفرینی به 
عنوان یکی از مس��افرهای Airbnb است. ش��اید در نگاه اول طراحی 
صفحه نخس��ت با اس��تفاده از ی��ک تصویر، هر چقدر ه��م جذاب، ایده 
ساده ای به نظر برسد. با این حال اقدام هوشمندانه Airbnb به همینجا 
منتهی نمی ش��ود. آنها درست در سمت چپ تصویر جذاب شان یک فرم 
ویژه نیز قرار داده اند. این فرم برای خرید آنالین بلیت هواپیماس��ت. به 
این ترتیب امید اصلی Airbnb تاثیرگذاری صفحه نخس��ت س��ایتش 
ب��ر روی تصمی��م کاربران برای خرید بلیت اس��ت. البته این کادر بیش 
از خرید برای جس��ت وجوی موجودی بلیت هاس��ت. ب��ا این حال اقدام 
مناس��ب Airbnb بدون تردید تاثیر قابل توجهی بر روی مخاطب های 
سایتش خواهد داشت. اگر شما هم در زمینه حمل و نقل فعالیت دارید، 

الگوبرداری از ایده کنونی کاربردی به نظر می رسد. 
3. آژانس بازاریابی ِولو سیتی

برخ��الف بس��یاری از طراحی ه��ای صفحه نخس��ت س��ایت، آژانس 
بازاریابی ولو س��یتی با نام کامل ولو س��یتی پارتنرز، تالش چندانی در 
زمینه ترغیب کاربران به مش��اهده بیش��تر مطالب سایتش نکرده است. 
همچنین هدف اصلی آنها افزایش تمایل مخاطب به خرید محصوالتش 
هم نیس��ت، بنابرای��ن در اینجا ما برندی با اه��داف متفاوت را پیش رو 
داریم. به جای همه این ش��یوه های مرسوم برای جلب نظر کاربران، ولو 
س��یتی هدف گذاری ویژه ای برای جلب توجه بازاریاب ها داش��ته است. 
ه��دف اصلی آنها در طراحی صفحه نخس��ت سایت ش��ان بیان اهمیت 
بهره من��دی بازاریاب ه��ای م��درن از اطالعات و ابزارهای به  روز اس��ت. 
همچنین آنها تالش گسترده ای در راستای معرفی فرمت های تلفیقی و 
تازه برای بازاریابی کرده اند. با مش��اهده صفحه نخست سایت ولو سیتی 
ما پس زمینه ای س��ورمه ای را خواهیم دید. در س��مت راست کادر چند 
مربع تو در تو و تو خالی به رنگ آبی روشن قرار دارد. در سمت چپ نیز 
شعار برند ولو سیتی نقش بسته است: افراد خالق نیازمند داستان سرایی 

خالقانه هستند. 
به راستی چرا آژانس تبلیغاتی ولو سیتی از طرح های رایج برای جلب 
نظر مخاطبش بهره نبرده اس��ت؟ پاس��خ این پرس��ش را باید در هدف 
خاص آنها جست وجو کرد. وقتی ما هدف گذاری ویژه ای برای جلب نظر 
بازاریاب ها به عنوان مخاطب هدف مان داریم، امکان فعالیت مانند سایر 
برندها برای  ما فراهم نیست. در حقیقت اینجا آژانس ولو سیتی باید به 
گون��ه ای صرفا جذاب برای بازاریاب ها، ن��ه تمام کاربران آنالین، فعالیت 
کند. داستان سرایی به گونه ای خالقانه همراه با نوآوری همه بازاریاب ها 

را به خود جلب می کند. همچنین طراحی گرافیکی سایت ولو سیتی از 
نظر بصری برای بازاریاب ها المان های جالبی به همراه دارد. اگر شما در 
زمینه بازاریابی فعالیت دارید، مطالعه مطالب بیش��تر س��ایت ولو سیتی 
به ش��ما در زمینه فهم چرایی اهمیت داستان سرایی به گونه ای نوآورانه 
کمک خواهد کرد. در این میان ش��اید استفاده از برخی خدمات آژانس 

ولو سیتی نیز به شما کمک کند. 
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موسس��ه VeryGoodCopy ی��ک آژانس خ��الق در زمینه تهیه 
مطال��ب کارب��ردی تبلیغات��ی، صفح��ات وب و ایمیل انحص��اری برای 
برندهاس��ت. نکته جالب در مورد صفحه نخست سایت این برند تفاوت 
عمده اش با سایر نمونه های مشابه است. به این ترتیب در صفحه نخست 

آنها هیچ تصویری وجود ندارد. 
ش��اید در نگاه نخست مواجهه با صفحه س��ایتی بدون تصاویر جذاب 
هر کاربری را ناامید س��ازد، با این حال چنین اقدامی از س��وی آژانس 
VeryGoodCopy با توج��ه به مخاطب هدفش کامال توجیه پذیر به 
نظر می رس��د. مخاطب هدف این آژانس، به مانند ولو سیتی، بازاریاب ها 
هس��تند. به همین دلیل به جای تمرکز ب��ر روی طرح های گرافیکی و 
عامه پسند به سراغ راهکاری هوش��مندانه به منظور جلب نظر مخاطب 
هدف ش��ان رفته اند. صفحه نخست س��ایت آنها با یک جمله مهم همراه 
اس��ت: یادگیری ش��یوه ترغی��ب مخاطب. ب��دون تردید ه��ر بازاریابی 
عالقه مند به یادگیری این شیوه هاس��ت. در هر صورت اگر یک بازاریاب 
توانایی جلب نظر مخاطب هدفش را نداشته باشد، پس چه کاری انجام 
می دهد؟ به این ترتیب صفحه نخس��ت سایت VeryGoodCopy با 
بی��ان برخی کلیدواژه های دیگر مانن��د »مقاالت کوتاه در زمینه نگارش 
تبلیغات، بازاریابی محتوایی و روانشناس��ی« به کار خود پایان می دهد. 
همچنی��ن در انتهای صفحه نخس��ت نی��ز کادری زردرنگ تحت عنوان 
»تکمی��ل ثب��ت نام« وج��ود دارد. به ای��ن ترتیب مخاط��ب در صورت 
عالقه مندی امکان عضویت در س��ایت VeryGoodCopy را خواهد 

داشت. 
5. شاپیفای

از آنجایی که انس��ان توانایی شناس��ایی و درک محتوای بصری چهار 
بار س��ریع تر از یک پلک بر هم زدن را دارد، برند ش��اپیفای در طراحی 
صفحه نخست سایتش بیشتر بر روی جلوه های بصری تکیه کرده است. 
به این ترتیب صفحه نخست سایت این برند بیشتر دربر گیرنده تصاویر 
جذاب و رنگارنگ به جای متن های تبلیغاتی اس��ت. در راس��تای تحقق 
این هدف طراح های س��ایت این برند صفحه نخست را با تصاویر جذاب 
برای عموم مخاطب های اینترنتی پر کرده اند. اگرچه هدف اصلی آنها در 
طراحی این صفحه تکیه اصلی بر روی جلوه ای بصری اس��ت، اما اندکی 
متن نیز در کنار صفحه وجود دارد. در س��مت چپ صفحه نخس��ت این 
سایت عبارت »کسب وکار خود را بساز« نقش بسته است. به عنوان یک 
کاربر اینترنتی با مشاهده این تصویر عالقه ما برای شروع کسب وکارمان 
بیشتر می ش��ود. بدون تردید بیان اینکه عبارت فوق تاثیر بسیار زیادی 
بر روی کاربران دارد، صادقانه نخواهد بود. با این حال نقش وسوسه انگیز 
این ش��عار هم قابل انکار نیس��ت. به عبارت بهتر، در اینجا ما با برندی 
مواجه ای��م که با ش��ناخت مناس��ب از طیف مخاطب هدف��ش اقدام به 
ترغیب آنها در راستای منافع خود کرده است. البته این ترغیب کاربران 
داری س��ود دو طرفه است، چراکه ش��اپیفای ابزار الزم برای کاربران در 

راستای شروع کسب وکارشان را فراهم می کند. 
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راهنمای جامع بازاریابی برای استارتاپ ها)1(
فرآیند بازاریابی برای اس��تارتاپ هایی که با منابع محدود مواجه اند و هنوز 
به عنوان کس��ب وکاری نوپا در ابتدای مسیرشان هستند، مرز بین پیروزی و 
شکس��ت است. راه اندازی و شروع هر کسب وکار بسیار هیجان انگیز است، اما 
متأسفانه تئوری »اگر محصول را تولید کنی، مشتریان خود را پیدا می کند« 
در بازارهای رقابتی امروزی به واقعیت تبدیل نمی ش��ود. پشت صحنه  بیشتر 
داستان های برند موفقی که می شنویم، سال ها سخت کوشی و پیگیری است. 
به بیان ِ  ساده، بازاریابی استارتاپ مسئله ای منحصربه فرد محسوب می شود که 

دلیل آن غالبا منابع محدود، یعنی زمان و بودجه و نیروی کار ماهر است.
زمانی  که اس��تارتاپی اداره می کنید، باید مطمئن شوید هر تالشی هرچند 
کوچک، به خوبی برنامه ریزی  و بی عیب و نقص اجرا می ش��ود؛ مخصوصا وقتی 
می دانی��د رویکردهای س��ّنتی بازاریابی برای اس��تارتاپ ها جواب نمی دهد. 
بازاریابی اس��تارتاپ حوزه یا حتی علم کامال متفاوتی است؛ ازاین رو، در این 

مطلب سعی می کنیم مهم ترین نکات این حوزه را مرور کنیم.
پایه ها

قبل از اینکه آجرها را روی  هم بگذارید و ساخت دیوارها را آغاز کنید، به 
پِی محکمی نیاز دارید. تنظیم استراتژی مناسب و موفق بازاریابی استارتاپ 
نیز از اصول مش��ابهی پی��روی می کند. بنابراین، پی��ش  از اینکه تالش های 
بازاریابی خود را ش��روع کنید، مطمئن ش��وید مبانی زیر را به خوبی پوشش 

داده اید:
انتخاب بازار

برای بنیان گذاران اس��تارتاپ آسان است که فکر کنند جهان، محصوالت 
آنها را دوست دارد. بنیان گذاران با محصوالت خود نفس می کشند و زندگی 
می کنند، اما واقعیت این اس��ت که احتماال فقط بخش کوچکی از جامعه به 
محصوالت تان عالقه مند  هستند. اگر تالش کنید استارتاپ را در همه  بازارها 
ی��ا نزد همه  مردم بازاریابی کنید، هم زمان و هم پول خود را هدر می دهید. 
بهترین راه حل این است که نیچ مارکت هدف را بیابید و انرژی خود را روی 

کسب سهم بیشتری از این بازار متمرکز کنید.
چگون��ه می توانید ب��ازار را انتخاب کنید؟ برای این منظ��ور باید به چهار 

عامل اصلی توجه کنید:
• ان��دازه  بازار:  )Market Size( آیا جمعیت شناس��ی منطقه ای را هدف 
قرار می دهید؟ ش��ما باید بدانی��د دقیقا با چه تعداد مش��تری بالقوه رو به رو 

هستید.
• ثروت بازار: آیا این بازار می تواند هزینه  خرید محصوالت شما را بپردازد؟
• رقابت بازار: آیا این بازار اشباع  شده و رقبای زیادی در آن حضور دارند؟
• گزاره  ارزش: آیا گزاره  ارزش اس��تارتاپ شما به حدی ارزشمند است که 

صدای کسب وکار خود را از سایرین متمایز کنید؟
تعریف کلیدواژه ها

پس ازاینک��ه بازار هدف را به وضوح مش��خص کردید، می توانید فهرس��ت 
کلیدواژه ها را جمع آوری کنید. ش��ما از فهرس��ت کلیدواژه ه��ا عمدتا برای 
وبالگ نویسی و رسانه های اجتماعی و وب سایت اصلی بازاریابی خود استفاده 
می کنید. اساسا باید فهرستی از کلمات یا عباراتی فراهم کنید که به برندتان 
بس��یار مرتبط هس��تند. به این پرسش پاس��خ بدهید: مردم برای پیداکردن 

استارتاپ شما، چه واژه هایی در گوگل جست وجو می کنند؟
بهتر اس��ت ابتدا س��ه تا پنج کلیدواژه  اصلی را بنویس��ید. این واژه ها باید 
کاری که اس��تارتاپ شما انجام می دهد، به طور کامل، اما خالصه بیان کنند. 
فهرست کلیدواژه های اصلی باید براساس گزاره  ارزش استارتاپ تعیین شود. 

محصول یا خدمت یا ارزش پیشنهادی به مشتری چیست؟
در مرحله  بعد باید کلیدواژه های ثانویه را بنویس��ید که عبارات خاص تری 
هستند. این کلیدواژه ها بیشتر در وبالگ شرکت، ایمیل مارکتینگ و... به کار 
می روند. با اس��تفاده از ابزارهای رایگان می توانید کلیدواژه هایی بیابید که در  

حال  حاضر، ترافیک بیشتری به سمت وب سایت شما می فرستند.
نکت��ه : مش��خصه  بهتری��ن کلیدواژه هایی ک��ه از طریق ای��ن ابزارها پیدا 
می ش��وند، رقابت کم و ترافیک زیاد اس��ت. به عبارت  ِدیگر، بسیاری از مردم 
این کلیدواژه ها را جس��ت وجو می کنند، اما نتایج زی��ادی برای آنها نمایش 

داده نمی شود.
تعریف موفقیت

اس��تارتاپ های مختلف به شیوه های متفاوتی موفقیت را تعریف می کنند. 
به عنوان  مثال، برای اس��تارتاپ A پانصد مش��ترک ی��ا ثبت نام جدید در هر 
 B م��اه، موفقیت درخورتوجهی محس��وب می ش��ود؛ درحالی که اس��تارتاپ
کس��ب درآمد 5۰.۰۰۰ دالری در هرم��اه را موفقیت می داند. هر ایده ای که 
از موفقیت اس��تارتاپ دارید، بای��د آن را در همان مراحل اولیه تعریف کنید 
و ب��ه همه  اعضای تیم اطالع دهید. مطمئن ش��وید همه  اعضای اس��تارتاپ 
تعریف شما از موفقیت را می دانند و آماده اند به سمت آن حرکت کنند. فرقی 
نمی کند موفقیت را با کسب سود، درآمد، اشتراک یا هر چیز دیگری تعریف 
کرده اید. مهم این است که در ایده  خود ثبات داشته باشید و هدف استارتاپ 

را به رشد واقعی مرتبط کنید. پس، به ایده  انتخابی تان متعهد بمانید.
تنظیم متریک های اصلی

مش��خص کردن متریک ها نیز به همان اندازه  تعریف موفقیت مهم اس��ت. 
همان ط��ور که نبای��د در تعریف موفقیت اف��راط کنید، نبای��د متریک های 
غیرواقعی و بی فایده ای انتخاب کنید. مطمئن شوید متریک های اصلی شما 
دقیقا اندازه گیری شدنی و خاص هستند. به عنوان  مثال، فرض کنید موفقیت 
اس��تارتاپ را با عن��وان 5۰۰ ثبت نام جدی��د در ماه تعریف کرده اید. ش��ما 
می توانید نرخ تبدیل س��ه تماس برای ثبت نام را اندازه گیری کنید، اما هدف 
این اس��ت که چند معیار بسیار ارزشمند را براساس اقدام های انجام شده در 
سراس��ر قیف خرید مش��تری انتخاب کنید؛ مثال ثبت نام، اشتراک خبرنامه، 
دانلود ای-بوک )کتاب الکترونیکی(. س��عی نکنی��د همه چیز را اندازه گیری 
کنی��د. فقط روی چند ش��اخص مهم موفقیت متمرکز ش��وید. نکته: اگر از 
ابتدا متریک های پایه را تنظیم کنید، راحت تر می توانید رش��د کس��ب وکار 

خود را بسنجید.
برآورد نرخ تبدیل

گام بع��دی، تعیین نرخ تبدیل و ارزش ها اس��ت. ب��رای نمونه، ثبت نام در 
خبرنامه  استارتاپ را در نظر بگیرید. ثبت نام ۱۰۰ خبرنامه  جدید در هر ماه 
می تواند رشدی فوق العاده محسوب شود؛ البته اگر نرخ تبدیل شما ۲۰درصد 
باش��د. نرخ تبدیل ۲۰درصدی به این معنا اس��ت که ۲۰درصد از کل افراد 
مش��ترک خبرنامه  شما به مشتریانی تبدیل می شوند که برای محصوالت تان 
پول می پردازند. اگر نرخ تبدیل ش��ما یک درصد باش��د، ثبت نام ۱۰۰نفر در 
خبرنامه  ش��رکت خبر درخورتوجهی نیس��ت. ش��ما باید براساس داده های 
تاریخی اس��تارتاپ، ن��رخ تبدیل مش��تریان بالقوه یا لیدهای اس��تارتاپ را 
برآورد کنید. سپس، همین عملیات را برای محاسبه  ارزش عمر هر مشتری 
انجام دهید. اگر بدانید چه درصدی از مش��تریان بالقوه به مش��تریان واقعی 
تبدیل می شوند و هر یک از آنها چه ارزش یا درآمدی برای استارتاپ ایجاد 

می کنند، می توانید ارزش هایی برای تکمیل اهداف مشخص کنید.
zoomit :منبع
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معرفی استارتاپی برای مدیریت کارمندان 
دورکار

اس��تارتاپ Skedulo خدمات خود را ب��رای مدیریت کارمندان 
دورکار ب��ه س��ازمان ها ارائه می ده��د و مایکروس��افت به تازگی ۲8 

میلیون دالر روی این استارتاپ سرمایه گذاری کرده است.
تع��داد زیادی از مردم به صورت دورکاری کار می کنند و روزبه روز 
به تعداد آنها افزوده می شود. اغلب جوانان حتی طعم ساعات کاری 
۹ ت��ا پنج بعدازظهر را نچش��یده اند و از ابت��دا به صورت دورکاری و 
فریلنس��ری وارد بازار کار ش��ده اند. عده ای زیاد دیگری در کنار کار 
ثابت خود پروژه های دورکاری نیز انجام می دهند تا عالوه بر پرکردن 

اوقات فراغت، درآمد جانبی داشته باشند.
این بدان معنا است که با افزایش تعداد عالقه مندان به دورکاری، 
ش��رکت ها بای��د نی��روی کار غیرمتمرک��ز خود را با روش��ی جدید 
مدیریت کنند که انجام آن س��اده نیست. استارتاپ Skedulo نیز 
دقیقا همین مشکل را هدف گرفته و قصد دارد با ارائه خدمات خود 

مدیریت کارمندان دورکار را برای شرکت ها تسهیل کند.
Skedulo خدم��ات آنالینی ب��رای مدیریت کارمن��دان دورکار، 
پیگیری س��اعات کاری کارمندان، معرفی کارمندان به مش��تری و 
ارس��ال اطالعاتی مانند امضای دیجیتال ارائه می دهد. خدمات این 
اس��تارتاپ در دو نسخه به کاربران عرضه می شود، نسخه  اول توسط 
مدیران و در داخل ش��رکت قابل اس��تفاده است و نسخه اپلیکیشن 

موبایلی آن به کارمندان دورکار ارائه می شود.
خدمات Skedulo جایگزین کاغذ و تخته وایت بورد می شود

اگرچ��ه دورکاری در صنایع مختلفی پیش��رفت داش��ته، اما تا به 
حال سیستم یکپارچه ای برای مدیریت آنها معرفی نشده است. مت 

فیرهرست، بنیان گذار و مدیرعامل استارتاپ Skedulo می گوید:
 Skedulo بس��یاری از شرکت هایی که در حال حاضر از خدمات
اس��تفاده می کنند، تا پیش از این از اکس��ل، اپلیکیشن های تقویم، 
نرم افزارهایی که خودش��ان س��اخته بودند و حت��ی تخته وایت بورد 
و کاغذ اس��تفاده می کردند. ما قصد داریم ب��ا افزایش خدمات خود 
نیاز به سایر اپلیکیشن های جایگزین برای مدیریت را از بین ببریم.

Skedulo همچنین امکانی را فراهم می کند که مدیران می توانند 
کارمن��دان دورکار دارای توانایی های خ��اص را به صورت خودکار یا 
دستی پیدا کنند. قیمت استفاده از خدمات این استارتاپ به صورت 
ماهان��ه و براس��اس تعداد کاربران تعیین می ش��ود، اما س��ازمان ها 
می توانند خدمات مورد نیاز خود را به صورت روزانه نیز حساب کنند 
و همچنی��ن نوع خدمات م��ورد نیاز خود را باتوجه به صنعتی که در 

آن مشغول هستند، انتخاب می کنند.
کاربرد Skedulo در صنایع مختلف

این ش��رکت در سال ۲۰۱3 در اس��ترالیا راه اندازی شده و حدود 
6۰ ه��زار کاربر در اس��ترالیا، آمریکا و اروپا از خدمات آن اس��تفاده 
می کنن��د. اگرچ��ه خدم��ات Skedulo در صنای��ع مختلف مورد 
اس��تفاده ق��رار گرفته اما اغلب مش��تری ها ارائه دهن��دگان خدمات 
درمانی در منزل هستند. به طوری که بیش از 3۰درصد مشتری های 
Skedulo را تش��کیل می دهند. بع��د از آن ارائه  دهندگان خدمات 
آموزشی و تحصیلی مش��تری های پرطرفدار این استارتاپ هستند. 

فیرهرست می گوید:
خدمات ما در مشاغل مختلف از جمله برنامه ریزی شرکت ها برای 
فرس��تادن دلقک به بیمارس��تان برای شاد کردن بچه های مریض و 

همچنین حساب رسان بیمه مورد استفاده قرار گرفته است.
اس��تارتاپ Skedulo باتوجه به افزایش تعداد کارمندان دورکار، 
ش��انس باالیی برای رشد و پیشرفت در آینده دارد و سرمایه گذاران 
نی��ز این موضوع را می دانن��د. Skedulo به تازگی ۲8 میلیون دالر 
سرمایه در دور دوم خود از مایکروسافت دریافت کرده که رقم کلی 
سرمایه گذاری آن را به 4۰.5 میلیون دالر و ارزش شرکت را به ۱۰۰ 

میلیون دالر رسانده است.
Skedulo حدود ۱۲۰ کارمند دارد و قصد دارد س��رمایه  خود را 
روی رشد و توسعه تیم بازاریابی و فروش، محصوالت و تیم مهندسی 

هزینه کند. فیرهرست می گوید:
هدف ما تش��کیل تیم حرفه ای است که پاس��خگوی نیاز بازار در 

مدیریت کارمندان دورکار باشد.
BUSINESSINSIDER/zoomit :منبع
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کارهایی که ما در طول ماه های نخس��ت فعالیت در شغل تازه انجام می دهیم، 
تاثیر انکارناپذیری در موفقیت یا شکست مان دارد. اگر در همان ابتدای راه تصویر 
مثب��ت و تاثیرگ��ذاری از خودمان ارائه کنیم، تا انته��ای دوره فعالیت تازه راه را 
هموار خواهیم یافت. به طور مشابه، در صورت فعالیت اشتباه در ابتدای فعالیت 

در کار تازه تا آخرین روزهای مان هم از اثرات آن رنج خواهیم برد. 
ش��اید ش��ما نیز تجربه فعالیت در ش��غلی تازه را داشته باش��ید، بدون تردید 
نگرانی های افراد در چنین زمان هایی بس��یار زیاد اس��ت. ب��ا این حال بزرگترین 
چالش رهبران تجاری در دوره ش��روع کس��ب وکار تازه حفظ تمرکز بر روی امور 
درست است. شرایط ما به هنگام ورود به شغلی تازه بسیار پیچیده است. از یکسو 
ما به اعتبار عملکرد مناس��ب مان در شغل قبلی افتخار حضور در موقعیت تازه را 
داریم و از س��وی دیگر مسئولیت اجرای وظایف و ارائه کیفیت کاری باال بر روی 
ش��انه های مان س��نگینی می کند. البته چند هفته نخس��ت به طور معمول زمان 
یادگیری نیروی کار تازه وارد محسوب می شود، بنابراین در چنین زمان هایی کار 
زیادی در اختیار ما قرار ندارد. هدف اصلی از چنین برنامه سبکی آشنایی هرچه 
بیشتر ما با محیط کار و همکارهای تازه است. انتظار اصلی تیم مدیریتی از ما به 
محض اتمام یک یا دو هفته نخس��ت شروع می شود. یکی از مسئله های مهم در 
ش��روع کار تازه اتالف فراوان وقت در طول هفته های نخست است. دلیل آن نیز 
واضح اس��ت: ما هنوز آشنایی کاملی با محیط کار و مسئولیت های مان داریم. به 
عالوه پس از تغییر وظایف مان به هنگام ورود به شغل تازه ما تردیدهایی نسبت 
به ش��یوه های مناسب برای پیشبرد امور جاری نیز خواهیم داشت. بسیاری از ما 
عادت به انجام کارهایی مشخص برای سال های نسبتا متمادی را داریم. تغییراتی 
حتی کوچک در چنین زمانی موجب س��ردرگمی ما می شود. هدف اصلی من از 
نگارش این مقاله بررسی یک مشکل رایج در میان افراد تازه کار در موقعیت های 
ش��غلی جدید اس��ت: اتالف وقت بیش از اندازه در هفته های نخس��ت. در برخی 
موارد نیز افراد به دلیل وس��واس بیش از حد یا س��ردرگمی س��اعت های بسیار 
زیادی را در محل کار باقی می مانند. بدون تردید چنین روندی زندگی ش��خصی 
آنها را دچار مشکل خواهد کرد. به همین دلیل در این مقاله من به بررسی پنچ 
پرس��ش مهم که باید به هنگام ورود به موقعیت ش��غلی تازه بدان ها پاس��خ داد، 

پرداخته ام. اجازه دهید به سراغ بررسی هر کدام از این پرسش ها برویم. 
1. من چگونه تولید ارزش خواهم کرد؟

این پرسش بدون تردید مهم ترین مورد در میان بخش های بعدی مقاله است. 
به راستی چرا شما در موقعیت شغلی تازه ای قرار گرفته اید؟ سهامدارهای شرکت 
مورد نظر از شما چه انتظاراتی دارند؟ زمان در دسترس شما چقدر است؟ نتیجه 
نهایی کار شما چگونه مورد داوری قرار می گیرد؟ همانطور که به فکر پاسخگویی 
به پرس��ش های فوق هس��تید، یک نکته مهم را در ذهن داش��ته باش��ید. پاسخ 
پرس��ش های فوق شاید همان چیزی که شما در ابتدای استخدام بیان کرده اید، 
نباش��د. همچنین پاسخ به چگونگی تولید ارزش در موقعیت شغلی تازه در طول 
زمان دس��تخوش تغییر و تحوالت گسترده ای می شود. این امر جای هیچ نگرانی 
ندارد. در حقیقت ماهیت کسب وکار چنین تغییری را اجتناب ناپذیر می سازد. به 
یادسپاری اینکه ما در موقعیت شغلی مان عالوه بر رئیس بخش باید سهامدارها و 
مدیرعامل را نیز راضی نگه داریم مسیر پیش روی مان را بهتر مشخص می سازد. 
به این ترتیب ش��اید مفهوم موفقیت از دیدگاه هر کدام از مافوق های ما متفاوت 
باش��د. بدون تردید راضی نگه داش��تن افراد مختلف با برداشت های گوناگون از 
موفقیت بس��یار دشوار اس��ت. این چالش پیش روی کارآفرین های مدرن است. 
راهکار مناس��ب برای کاهش استرس های ناش��ی از چنین مسئله ای تالش برای 
نزدیک س��ازی دیدگاه های متعارض افراد مافوق از طری��ق گفت وگو و هم فکری 

است. 

2. چه انتظار رفتاری از من می رود؟
کارمندان تازه در سازمان به جز در مواردی که به هدف تغییر فرهنگ شرکت 
استخدام می شوند، باید تابع هنجارها و مقررات داخلی آنجا باشند، بنابراین تفکر 
پیرامون هنجارها و نظم های موجود در س��ازمان به عنوان فردی تازه وارد دارای 
اهمیت باالیی است. بدون تردید هیچ سازمانی بدون هنجارهای قانونی و رفتاری 
وج��ود ندارد. دلیل آن نیز جلوگیری از رفتارها و ش��یوه تفکر غلط در س��ازمان 
اس��ت. نکته مهم در این میان تفکر برای ش��ناخت بهین��ه چنین قواعد رفتاری 
و هنجارهایی اس��ت. البته باش��د ای��ن هنجارها و قواع��د در بخش های مختلف 
سازمان مورد نظر متفاوت باشند. در این صورت کار ما برای شناخت هنجارهای 
جزئی بخش مورد نظرمان دش��وارتر می ش��ود. چالش پی��ش روی ما در چنین 
موقعیتی هماهنگی با هنجارهای کلی سازمان مورد نظر در عین سازگاری کامل 
با هنجارهای جزئی بخش مان اس��ت. بس��یاری از اش��تباهات کارمندان تازه کار 
ب��ه دلیل ناتوان��ی در تمییزگذاری میان این دو س��نخ از هنجارها و قوانین روی 
می دهد. اگر ما در همان ماه های نخس��ت در زمینه پذیرش و اجرای هنجارهای 
موجود عملکرد نامناس��بی داش��ته باش��یم، به س��رعت تحت عنوان »بیگانه« یا 
»کارمند خارجی« ش��ناخته خواهیم ش��د. در بس��یاری از موارد یک کارمند تا 
پای��ان دوران کاری اش در ی��ک س��ازمان چنین برچس��ب هایی را با خود حمل 
می کند. ماحص��ل عملکردهای نامناس��ب در زمینه پی��روی از هنجارهای رایج 
انگش��ت نما شدن و از همه بدتر ترد شدن از سوی س��ایر کارمندان است. بدون 
تردید در چنین ش��رایطی امکان همکاری سازنده با سایر کارمندان و بخش های 
دیگر سازمان برای ش��ما وجود نخواهد داشت. مشکل اصلی کارمندان تازه وارد 
در زمینه یادگیری هنجارهای س��ازمان ها و همکاری با س��ایر کارمندان روحیه 
خجالتی و محافظه کارش��ان است. به همین دلیل نیز چند ماه برای سازگاری با 
محیط کاری تازه نیازمند زمان هس��تند. توصیه من در اینجا تالش فعاالنه برای 
یادگیری هنجارها و قوانین در کنار همکاری با س��ایر کارمندان از همان ماه های 
نخس��ت استخدام است. شاید در این مسیر ما نیازمند آزمودن راهکارهای بسیار 
متنوعی باش��یم. با این حال تاثیرگذاری »نمای��ش مهارت ها« در همان ماه های 

نخست نقش انکارناپذیری در موفقیت های بعدی خواهد داشت. 
3. حمایت چه کسی بسیار حیاتی است؟

به طور معمول موفقیت ش��ما در موقعیت ش��غلی تان بس��تگی به افرادی که 
به صورت مس��تقیم فاقد نفوذ و اقتدار بر روی آنها هس��تیم، دارد بنابراین ش��ما 
در گام های نخس��ت نیازمند تشکیل اتحاد هس��تید. هدف اصلی از چنین کاری 
فهم وضعیت نظم سیاس��ی حاکم بر سازمان، اوضاع مدیریتی و چگونگی تعامل 
با آنهاس��ت. چه کسی در ش��رکت قدرت و تاثیرگذاری دارد؟ حمایت چه کسی 
اساس��ی و مهم اس��ت و چرا؟ وقتی ما به دنبال افراد قدرتمند در سازمان باشیم، 
ام��کان ایجاد رابطه ای نزدیک با آنها هم به وج��ود خواهد آمد. البته منظور من 
در اینجا روابط غیرحرفه ای و پارتی بازی نیس��ت، چراکه موفقیت در یک سازمان 
نیازمند عنصری بیش از ایجاد رابطه صمیمانه با افراد قدرتمند است. ایجاد فهم 
مش��ترک در زمینه دغدغه ها و نیازهای اساس��ی کلید موفقیت ش��ما در زمینه 
جلب اعتماد و حمایت افراد تاثیرگذار و قدرتمند است. وقتی ما در زمینه ایجاد 
اتحاد با افراد مهم س��ازمان موف��ق عمل کنیم، ق��درت تاثیرگذاری مان افزایش 
خواهد یافت. به عالوه پیشنهادهای مان نیز بیشتر مورد توجه تیم مدیریتی قرار 
می گیرد. نکته مهم درخصوص اتحاد کارمندان مختلف با هم عدم ناسازگاری آن 
با اهداف اساسی سازمان است. در صورت بروز تعارض اتحاد مورد نظر به شدت با 
مخالفت و اعتراض تیم مدیریتی ارشد مواجه می شود. البته بروز چنین اختالفی 

بعید به نظر می رسد. با این حال غیرممکن نیست. 
4. من چگونه چند موفقیت زودهنگام به دست بیاورم؟

انتظارات از کارمندان معمولی به اندازه مدیران و رهبران تجاری نیست. دلیل 
اصلی آن نیز تعریف مش��خص هر س��ازمان از وظایف و اختی��ارات کارمندان در 
سطوح مختلف است. به عنوان یک کارمند در صورت عملکرد متوسط هم امکان 

جل��ب رضایت مدیران وجود دارد. اگرچه ای��ن امر نباید به معنای اهمیت اندک 
کارمندان در س��ازمان ها تلقی ش��ود. منظور اصلی م��ن از چنین عبارتی تفاوت 
میان حوزه مس��ئولیت کارمندان با رهبران تجاری اس��ت. اگر اندکی آشنایی با 
دنیای کسب وکار در مقیاس بین المللی داشته باشید، به خوبی از تالش بی دریغ 
برندهای بزرگ برای اس��تخدام رهبران و مدیران موفق رقبا مطلع هستید. تصور 
اصلی برندها از امکان موفقیت بیش��تر با اس��تفاده از مدیران حرفه ای رقباس��ت. 
البته این تصور به هیچ وجه غلط نیست، با این حال حجم انتظارات از مدیر تازه 

وارد را به نحو فزاینده ای افزایش می دهد. 
رم��ز موفقیت یک رهب��ر تجاری در جای��گاه تازه اش کس��ب پیروزی های 
زودهنگام برای تقویت روحیه کارمندانش است. به این ترتیب از همان ابتدای 
کار اعتماد س��ازمان به رهبر تازه جلب می ش��ود. برعکس، در صورت کس��ب 
شکس��ت در نخستین تالش ها فرآیند بازیابی اعتماد اولیه بسیار دشوار خواهد 
بود. چراکه دیگر روند اعتماد کارمندان به اس��تراتژی های ش��ما با تردیدهای 
رو به رو خواهد بود. همیش��ه در نخس��تین ماه های حضور در سازمانی تازه به 
عنوان رهبر تجاری باید اهمیت موفقیت های س��ریع را به یاد داش��ته باشیم. 
فقط در این صورت فرصت ایجاد تغییرات عمیق در س��ازمان مورد نظر فراهم 
می شود. بدون تردید هر رهبر تجاری برای موفقیت در دنیای کسب وکار دارای 
روش های خاص خود اس��ت. س��ازمان ها نیز در براب��ر ایده های تحول خواهانه 
رهب��ران تجاری مقاومت چندانی ب��روز نمی دهند. با این حال رهبر مورد نظر 
ابتدا باید اعتبار و توانایی اش در زمینه مدیریت س��ازمان یا بخش مورد نظر را 
نشان دهد در غیر این صورت اجازه اعمال تغییرات مورد نظر را نخواهد یافت. 
ش��کی نیست که نحوه کس��ب موفقیت زودهنگام از سازمانی به سازمان دیگر 
متفاوت اس��ت. من در این زمینه نمی توانم به شما توصیه کاربردی ارائه کنم. 
فقط باید به اهمیت ش��ناخت سریع محیط کاری تازه و قواعد جاری اش برای 
سهولت کس��ب موفقیت سریع اشاره کنم. به این ترتیب راه برای تاثیرگذاری 

هرچه بیشتر ما هموار خواهد شد. 
5. به منظور موفقیت در نقش تازه باید چه توانایی های را در خود 

تقویت کنم؟
همانطور که مارش��ال گلد اسمیت، یکی از بزرگترین مربی های آموزشی دنیا، 
گفته اس��ت: »آنچه ش��ما را به اینجا رس��انده است، ش��ما را به سوی موقعیتی 
دیگر نخواهد برد.« بدون تردید ش��ما به دلی��ل توانایی ها و مهارت های منحصر 
به فردتان نظر یک س��ازمان را به خود جلب می کنید. با این حال نکته اساس��ی 
ع��دم ات��کا به مهارت های قدیمی برای موفقیت در موقعیت ش��غلی تازه اس��ت. 
موفقیت ه��ای قبلی با مهارت های قبلی ما ممکن ش��ده اس��ت. در صورت عالقه 
به کس��ب موفقی��ت در آینده باید مهارت ها و توانایی های مان را بهبود بخش��یم. 
متاس��فانه بسیاری از کارآفرینان به راحتی در نقطه امن شان ساکن می شوند. به 
ای��ن ترتیب دیگر خبری از نوآوری و بهبود توانایی ه��ای کاری نخواهد بود. این 
امر در میان مدت موجب کاهش محسوس کیفیت عملکرد افراد می شود. درست 
به همین خاطر اغلب س��ازمان ها مش��کالت فراوانی با نیروی کار تازه ش��ان پیدا 
می کنند. بنابر آنچه گفته ش��د، ش��ما در آغاز کار نیازمند بازبینی مهارت های و 
توانایی های شخصی تان هستید. البته بدون این کار هم امکان کسب موفقیت در 
موقعیت ش��غلی تازه هس��ت. با این حال هیچ گاه نباید به احتماالت اعتماد کرد. 
فهم درست از انتظارات سازمان از خودمان و مهارت های مورد نیاز برای دستیابی 
ب��ه اهداف مورد نظر نقش کلیدی در تقویت انگیزه ما در راس��تای مهارت افزایی 

بازی خواهد کرد. 
پرسش های پنجگانه فوق را پیش از شروع به فعالیت در نقش کاری تازه پاسخ 
دهید. سپس در پایان هر هفته کاری نیم ساعت را به ارزیابی پاسخ ها اختصاص 
دهید. این امر با هدف فهم اعتبار پاسخ ها در مرور زمان اهمیت کلیدی دارد. در 

صورت اتمام اعتبار پاسخ ها باید به دنبال یافتن جواب های تازه بود. 
hbr :منبع

هاروارد بیزینس بررسی می کند:

5 پرسشی که پیش از شروع فعالیت در شغل جدید باید پاسخ دهیم
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اخبار

ارومیه-رونق- مهندس اکبری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب ش��هری آذربایجان غربی در حاشیه بازدید از 
دریاچه ارومیه که اس��تاندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی ورئیس 
دفتر اس��تانی س��تاد احیای دریاچه ارومیه حضور داشتند گفت: با 
تخصیص اعتبارات سال ۱3۹7 به مبلغ 468 میلیارد ریال،تصفیه خانه 

فاضالب گلمان آماده افتتاح و بهره برداری گردیده است.
وی ادام��ه داد: در صورت تخصیص ۲۰۰میلی��ارد ریال اعتبار در 
س��ال ۹8 از محل اعتبارات احیا دریاچه ارومیه مدول س��وم تصفیه 
خانه فاضالب ارومیه نیز تاپایان ش��هریورماه سال ۱3۹8 قابل افتتاح 
وبهره برداری خواهد بود. مدیر عامل ش��رکت آبفای ش��هری استان 
بابیان اینکه فاز اول خط انتقال پس��اب تصفیه خانه فاضالب ارومیه 
نیز به طول 7 کیلومتر به اتمام رسیده افزود: با درنظر گرفتن اعتبار 
س��ال ۹7وتخصیص اعتبار الزم به میزان ۱5۰ میلیارد ریال در سال 
۹8 مابق��ی خط انتقال به طول 4 کیلومتر تا پایان ش��هریورماه ۹8 

به اتمام می رس��د. وی میزان اعتب��ارات الزم برای افتتاح طرح های 
شرکت ابفای شهری استان را 4هزار و 355 میلیارد ریال عنوان کرد 
و افزود : : این ش��رکت در راس��تای تصمیمات دولت تدبیر وامید در 
خصوص احیای دریاچه ارومیه، در شهرهای حوزه آبریز دریاچه ارومیه 
با اعتباری بالغ بر 6 هزار و ۲۲8  میلیارد ریال احداث ش��بکه جمع 

آوری فاضالب فرعی و اصلی به طول  ۱ هزار و ۱۰۰ کیلومتر، احداث 
تصفی��ه خانه های فاضالب به ظرفی��ت ۱۱5 هزار 563 متر مکعب 
درش��بانه روز واحداث 3۰ ایستگاه پمپاژ را دستور کار خود قرار داده 
است. مهندس اکبری عنوان کرد: از میزان اعتبار اختصاص یافته برای 
احیای دریاچه ارومیه یک هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال دریافت ش��ده و 
در این راستا 3۰۰ کیلومتر شبکه فرعی، اصلی و خط انتقال، 6 واحد 
ایستگاه پمپاژ   وافزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضالب به میزان 6 هزار 
و 4۰۰متر مکعب در شبانه روز اقدام شده است. مدیر عامل شرکت 
آبفای شهری تصریح کرد: همچنین تصفیه خانه فاضالب نقده نیز از 
محل اعتبارات ستاد احیاءدریاچه ارومیه در حال بهره برداری  بوده و 
با درنظر گرفتن  پساب سایر تصفیه خانه های در مدار از جمله مدول 
اول و دوم فاضالب ارومیه، مهاباد، میاندوآب، سلماس وبوکان در حدود 
6۰ میلیون متر مکعب پساب از طریق خطوط یا رودخانه ها به پیکره 

دریاچه هدایت می شود.

اهواز- شبنم قجاوند- مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل وزارت نیرو از مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
برای اقدامات حفاظتی مناس��ب و دفع خطر سیالب ها از شبکه 
برق استان، تشکر و قدردانی کرد. میثم جعفرزاده که برای بررسی 
وضعیت ش��بکه برق خوزستان به اس��تان سفر کرده بود از پست 
های در معرض س��یالب شرکت برق منطقه ای خوزستان بازدید 
کرد. وی در این بازدید اقدامات حفاظتی ش��رکت برق منطقه ای 
خوزس��تان را مناسب توصیف کرد و تالش های صورت گرفته در 
پایداری ش��بکه برق را شایس��ته قدردانی دانست. مدیرکل دفتر 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو پایداری شبکه برق 

استان در این شرایط بحرانی را از کارنامه های درخشان وزارت نیرو 
توصیف کرد. محمود دش��ت بزرگ نیز در این نشست با تشریح 
اقدامات انجام گرفته، خسارت وارده به تجهیزات شرکت را تاکنون 
بیش از سه هزار میلیارد ریال اعالم کرد و خواستار پیگیری تامین 
مالی برای جبران خس��ارت وارده و تجهیز شبکه شد. وی با بیان 
اینک��ه آماده کردن ش��بکه برق جهت ورود به تابس��تان نیازمند 
تامین منابع مالی است از مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل وزارت نیرو درخواس��ت کرد تا با پیگیری و تزریق منابع 
مالی خسارت وارده جبران، تا شبکه قبل از ورود به پیک تابستان 

۹8 آماده شود.

اصفهان - قاسم اسد- ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید 
کننده فوالد در کش��ور ،در س��الی که از س��وی مقام معظم رهبری 
تحت عنوان »رونق تولید« نام گذاری شده،حفظ تولید فعلی و ارتقاء 
آن را با رعایت کلیه اس��تانداردهای مختلف هدف قرار داده اس��ت.

این ش��رکت در راستا و در جهت عمل به مسئولیت های اجتماعی 
خوی��ش به منظ��ور رفع آالیندگی از باتری ش��ماره 3 کک س��ازی 
نسبت به تعویض درب های این باتری با تکنولوژی کامالً بومی اقدام 
نموده اس��ت. مهندس علیرضا رضوانی��ان مدیر تولیدات کک و مواد 
شیمیایی ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه رفع آالیندگی از سلول 
های باتری شماره3)تعویض درب های فیکس( از اولویت های اصلی 
ذوب آهن اصفهان و مدیریت تولیدات کک و مواد ش��یمیایی است ، 

گفت: علت بروز ای��ن آالیندگی کیفیت پایین درب های موجود بر 
روی باتری،نقص در سیستم های تمیز کننده و جمع آوری غبارهای 

ماشین های شارژ است. وی افزود : در این راستا تغییر اساسی درب 
ها از فیکس به فلکسیبل) انعطاف پذیر( در دفتر فنی مدیریت کک 
سازی انجام گرفت و پس از یک دوره آزمایشی سه ماهه نتیجه مثبت 
آن به ثمر نشست. در حال حاضر نیز عملیات سری سازی درب های 
موجود با همکاری کارگاه های س��اخت و برنامه ریزی مدیریت های 
خری��د و مالی در دس��تور کار قرار دارد . مدی��ر تولیدات کک و مواد 
شیمیایی شرکت خاطر نشان کرد : ذوب آهن اصفهان همواره فراتر 
از قانون به مس��ئولیت های اجتماعی خویش عمل نموده و سالمت 
جامعه پیرامون را همواره مد نظر دارد. لذابه موازات همت برای حفظ 
تولید و افزایش آن ،عمل به مسئولیت های اجتماعی که حفظ محیط 

زیست در صدر آن ها است، سرلوحه فعالیت ها می باشد.

ساری - دهقان - معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مازندران در آستانه روزملی ایمنی حمل و نقل 
)هفتم اردیبهشت ماه( برنامه هاي اجرایي این اداره کل را تشریح نمود. 
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای مازندران علی نصیری اظهار داش��ت: مسئله 
ایمني در حمل و نقل جاده اي همواره از اهمیت خاصي برخوردار بوده 
است که آمار تصادفات و میزان خسارتهاي وارده این موضوع را تایید 
مي نماید. وي در ادامه افزود: از این رو و به منظور کاهش تصادفات و 
سوانح ترافیکی و آگاهي بخشي کاربران جاده اي به مقوله ایمن سازي 
و اجراي مقرارت و قوانین رانندگي؛ هفتم اردیبهشت ماه ۹8 به عنوان 
روز ایمنی حمل و نقل  نامگذاری ش��ده است .  معاون حمل و نقل 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران ضمن اشاره 
به راههاي ارتباطي در اس��تان خاطرنشان ساخت : راه هاي ارتباطي 
مازن��دران به دلیل حضور انبوه گردش��گران و نزدیکي به پایتخت و 
برخ��ورداري از مواهب طبیعي از اهمیت خاص��ي برخوردار بوده و از 
راه هاي بس��یار پرترافیک محسوب مي ش��ود. وي افزود : فاصله کم 

مراکز جمعیتي در مازندران و تراکم شهرها در این استان نیز اهمیت 
راه هاي  درون اس��تاني را افزایش داده و موقعیت خاصي را از اوضاع 
حمل ونقل جاده اي راه هاي اس��تان پدید آورده است. علی نصیری 
در ادامه به برنامه هاي ویژه این اداره کل در این ایام اش��اره و عنوان 
نمود : اطالع رسانی مناسب در خصوص برگزاری جشنواره فرهنگی 
صوتی و تصویری ایمنی و ترافیک که همزمان با روزملی ایمنی حمل 
و نقل  با )محورهای آموزش و اصالح رفتار ترافیکی -ایمنی کودکان-

ایمنی موتور سواران با همکاری دستگاههای عضو کمیسیون ایمنی 

راه های کش��ور برگزار می گردد(-هماهنگی الزم با صدا و س��یمای 
مرکز مازندران جهت  پخش تیزر برگزاری جشنواره فرهنگی  صوتی 
و تصویی ایمنی و ترافیک ، فضا سازي مناسب درمحیط اداره کل و 
ادارات تابع��ه ، برگزاري برنامه هاي ویژه کودک و نوجوان در مدارس 
اس��تان ، توزیع کاله ایمنی رایگان در روستاهای استان ، پخش پیام 
ها و هش��دارهاي ایمني به صورت زیرنویس از شبکه پنج استاني و 
درج مقاالت و یادداش��تهایي در خصوص اهمیت ایمني در جراید و 
رسانه هاي مجازي از جمله برنامه هاي این اداره کل در این ایام است.

مع��اون حمل و نق��ل اداره کل راهداری و حم��ل و نقل جاده ای 
اس��تان مازندران در پایان  اس��تفاده از حمل ونق��ل عمومی را براي 
کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی مورد تاکید 
قرار داد و همچنین رعایت سرعت مجاز به ویژه در مناطق مسکونی و 
نزدیکی مدارس حاشیه راه ها ، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی 
و خواب آلودگ��ی ، بس��تن کمربند ایمنی کلیه سرنش��ینان به ویژه 
سرنشینان عقب و مس��افران اتوبوس و گذاشتن کاله ایمنی توسط 

موتورسیکلت رانان و سرنشینان آن ها را الزم و ضروري دانست.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی 
برق استان با اشاره به اینکه هم اکنون5۰ مگاوات تولید پراکنده برق 
در استان داریم ادامه داد: همچنین پروانه 37۲ مگاوات نیروگاه تولید 
پراکنده برق صادر شده است. مهندس مهدی  آهنین پنجه در دیدار 
اعضای شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان قم با دکتر 
علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اس��المی ضمن ارایه گزارش 
عملکرد ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان قم اظهار داشت: در سال 
گذش��ته با همکاری برق منطقه ای تهران در بخش توسعه و احداث 
پس��ت های انتقال ، فوق توزیع و خطوط 63 کیلوولت در استان قم 
اقدامات خوبی صورت گرفته است اما با توجه به روند رو به رشد مصرف 
برق جهت عبور از پیک بار تابستان امسال نیازمند احداث پست های 
جدیدی هستیم. رییس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق 
استان قم ادامه داد:سال گذشته سه پست شکوهیه،رضوان و بنیاد به 
بهره برداری رسید و امسال نیز برای عبور از پیک بار تابستان امیدواریم  

پس��ت های فوق توزیع در بخش پردیسان،کهک و خلجستان وبلوار 
پیامبر اعظم به بهره برداری برسد. آهنین پنجه با بیان اینکه امیدواریم 
در تابستان امسال دچار خاموشی نشویم اظهار داشت:عمده مشکل ما 
در پیک بار تابستان سبقت مصرف از تولید است. وی با اشاره به این 
مطلب که  ۱۱.6 مگاوات انرژی خورشیدی در استان قم به بهره برداری 
رسیده است،افزود:برای استفاده از انرژی خورشیدی ۲6 نقطه از زمین 

های مستعد شناسایی شده و درحال واگذاری قرارداد است. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به بهره برداری از 5۰ مگاوات 
تولید پراکنده برق در استان اظهار داشت:همچنین پروانه 37۲ مگاوات 
نیروگاه نیز صادر ش��ده است. مهندس آهنین پنجه با اشاره به ابالغ 
افزایش نرخ تعرفه اظهار داشت:سقف مصرف 7۰۰ کیلو وات در استان 
قم در نظر گرفته شده است که این عدد برای ماه های غیر گرم 3۰۰ 
کیلووات است. وی با اشاره به اینکه به طور کلی7 درصد افزایش قیمت 
برای تعرفه ها در نظر گرفته شده است افزود: این مبلغ برای مشترکین 
پر مصرف ۱6 درصد می باش��د. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
اس��تان قم بابیان این مطلب که 57۰ هزار مشترک در استان داریم 
ادامه داد: حدود ۱۲۰ هزار مشترک مشمول تعرفه های افزایشی می 
شوند. دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی نیز در این 
دیدار اقدامات وزارت نیرو در استان قم را مثبت ارزیابی کرد و در ادامه 

بر لزوم رفع مشکالت صنعت آب برق در این استان تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی:

تشریح اقدامات شرکت آبفای شهری استان در راستای احیای دریاچه ارومیه

توسط مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو؛

قدردانی از مدیر عامل برق منطقه ای خوزستان

در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت و با بومی سازی در مدیریت کک سازی صورت می گیرد :

گام بلند زیست محیطی ذوب آهن اصفهان با نوسازی درب های باتری شماره 3 کک سازی

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران :

برنامه هاي اجرایي روز ملی ایمنی حمل و نقل را تشریح نمود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم:

پروانه 372 مگاوات نیروگاه تولید پراکنده برق در استان قم صادر شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جلسه شورای مدیران مخابرات 
منطقه گلستان با حضور مهندس شهمرادی مدیر منطقه و اعضای 
ش��ورای مدیران برای اولین بار در مخابرات شهرستان آق قال برگزار 
ش��د.از ۲8 اس��فند ماه س��ال ۹7 تا به امروز مردم شهرهای ترکمن 
صحرای استان گلستان از جمله آق قال و گمیشان در بحران سیالب 
دس��ت وپنجه نرم می کنند و ارتباطات مناطق س��یل زده با تالش 
کارکنان مخابرات منطقه گلستان پایدار بوده و با قطعی مواجه نبوده 

اس��ت .در همین راس��تا رییس مخابرات آق قال جناب آقای رمضان 
تاجیک  با حضور شبانه روزی خود در مخابرات مانع از قطع ارتباط 
همش��هریان خود گردید.به همین مناس��بت مهندس ش��همرادی  
مدیرمخابرات منطقه گلستان از زحمات تحسین برانگیز آقای رمضان 
تاجیک رییس مخابرات آق قال و همکارانشان آقایان شیخی،عالیی و 
خدادادی تجلیل و تقدیر کرد.این امر بالندگی و خس��تگی ناپذیری 

خانواده بزرگ مخابرات استان را به نمایش گذاشته است

آیین تجلیل وتمجید رییس اداره مخابرات آق قال از سوی مدیر مخابرات منطقه گلستان

شهردار گرگان:
شایستگی و توانمندی مالک اصلی انتخاب مدیران در شهرداری گرگان 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- ش��هردار گرگان گفت: یکی از مالک های انتخاب مدیران در ش��هرداری گرگان شایستگی و 
توانمندی افراد است و به هیچ عنوان جنسیت در انتخاب مدیران نقشی ندارد.به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری 
گرگان، عبدالرضا دادبود امروز در جلسه هماهنگی و ارائه برنامه های دفتر مشاوره امور بانوان و خانواده شهرداری گرگان اظهار کرد: یکی 
از مالک های انتخاب مدیران در شهرداری گرگان شایستگی و توانمندی افراد است و به هیچ عنوان جنسیت در انتخاب مدیران نقشی 
ندارد.وی با بیان اینکه با پیشنهاد و پیگیری های جمع قابل توجهی از بانوان شهرداری گرگان دفتر مشاوره بانوان و خانواده شهرداری 
گرگان تشکیل شد، خاطرنشان کرد: در بسیاری از برنامه های اجرا شده توسط شهرداری گرگان، بانوان ثابت کردند توانمندی و قابلیت 
بسیار باالیی در مدیریت و اجرا دارند.شهردار گرگان گفت: نکته بسیار مهمی که در موفقیت شغلی مهم است، وجود آرامش در خانواده 
است و با توجه به وسعت و سختی فعالیت در شهرداری گرگان، تشکیل دفتر مشاوره در حوزه خانواده نیز جز نکات بسیار مهمی 
بود که خال آن در شهرداری گرگان احساس می شد.دادبود گفت: خوشبختانه در مدت زمان کوتاه تشکیل دفتر مشاوره امور بانوان 
و خانواده در شهرداری گرگان برنامه های خوبی از سوی این دفتر پیش بینی و پیشنهاد شده است.وی تاکید کرد: یکی از برنامه های 
موثری که توسط این دفتر پیشنهاد شده، توجه به مباحث تفریحی و رفاهی برای تمامی کارکنان شهرداری گرگان است که می تواند 

در افزایش روحیه شاد و سالم کارکنان موثر باشد.

شهرداری کرج برای ساماندهی سگ های بالصاحب وارد عمل شد
کرج- خبرنگار فرصت امروز- سرپرس��ت سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج اعالم کرد 
که طرح ساماندهی و جمع آوری سگ های بالصاحب در این کالنشهر به اجرا در آمد. احمد خیری 
روز س��ه شنبه در نشستی اظهار داش��ت: طی هفته جاری ۱۰۰ قالده سگ بالصاحب در کالنشهر 
کرج جمع آوری ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: ساز و کار شهرداری کرج بر زنده گیری ، عقیم سازی و 
ساماندهی سگ های بالصاحب متمرکز شده است. این مسئول خاطرنشان کرد: این سگ ها پس از 
عقیم سازی در قلمرو قبلی خود رها سازی شده که با توجه به اینکه امکان باروری ندارند، جمعیت 
آنها کنترل می شود. وی افزود: برای ساماندهی سگ های بالصاحب شهر، تمرکز بر زنده گیری سگ هایی است که به صورت گله ای 
زندگی می کنند. سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج گفت: تجمع این حیوانات در منطقه خاصی از شهر باعث مزاحمت 
بیشتری برای شهروندان می شود. خیری با اشاره به علت رهاسازی این حیونات در قلمرو قبلی خود تصریح کرد: سگ حیوانی است 
که برای زندگی قائل به محدوده و قلمرو خاصی است و اگر سگ های عقیم شده به قلمرو قبلی خود بازگردانده نشوند، سگ های بیشتر 
وارد قلمرو آنها شده و به این ترتیب تعداد گله هر روز بیشتر می شود. وی اظهارداشت: بدون شک ساماندهی سگ های بالصاحب از 
طریق زنده گیری و عقیم سازی زمان بیشتری در مقایسه با اتالف با ترحم آنها می برد ولی از آنجایی که گروه ها و کمپین های حمایت 
از حیوانات حساسیت خاصی نسبت به این موضوع دارند و این حیوانات هم حق حیات دارند، نمی توان از شیوه های گذشته برای 

ساماندهی آنها استفاده کرد. 

شهردار بندر بوشهر عنوان کرد : 
اعزام چهار دستگاه کامیون کمکهای کارکنان شهرداری به سیل زدگان خوزستان 
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- دکتر سید نورالدین امیری شهردار بندر بوشهر 
از اعزام چهار دس��تگاه کامیون و برپایی ایس��تگاه مهر جهت جمع آوری کمکهای 
کارکنان شهرداری بندر بوشهر در راستای امداد رسانی به هموطنان سیل زده استان 
خوزستان خبر داد . به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری بندر بوشهر، دکتر سید نورالدین امیری شهردار بندر بوشهر از اعزام چهار 
دستگاه کامیون و برپایی ایستگاه مهر جهت جمع آوری کمکهای کارکنان شهرداری 
بندر بوشهر در راستای امداد رسانی به هموطنان سیل زده استان خوزستان خبر داد .  دکتر امیری با بیان اینکه همه ما یک پیکر 
واحد هستیم که باید در روزهای سخت کمک رسان یکدیگر باشیم ، تصریح کرد : این موضوعات ممکن است برای همه اتفاق بیفتد و 
کمک به هموطنانی که با این گونه مشکالت دست و پنجه نرم می کنند ، وظیفه هر ایرانی است . لذا با توجه به لزوم مساعدت و کمک 
رسانی به هموطنان در استانهای سیل زده کشور ،  امروزتعداد چهار دستگاه کامیون به همراه راننده از واحد فنی امانی معاونت عمرانی 
شهرداری بندر بوشهر به مدت یک هفته به شهر اهواز اعزام شدند تا در این خصوص همکاری الزم را با شهرداری  و ستاد مدیریت 
بحران این شهر داشته باشند .  امیری همچنین از برپایی ))ایستگاه مهر(( در ورودی ساختمان شهرداری مرکزی بندر بوشهر خبر 
داد و افزود : این ایستگاه  آماده دریافت و جمع آوری اقالم مورد نیاز ، کمکهای نقدی و غیرنقدی کارکنان شهرداری و شورای محترم 
اسالمی شهر و سازمان های مختلف شهرداری بوشهرو ارسال کمکهای جمع آوری شده به هموطنان سیل زده می باشد . امیری 
در پایان ضمن اعالم آمادگی در خصوص هرگونه کمک و امداد رسانی بیشتر ، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و نوع دوستی مردم 
شریف بتوانیم آستین همت را باال زده و به بهترین نحو و در سریعترین زمان ممکن از آالم و مشکالت هموطنان آسیب دیده بکاهیم .

معاون منابع انسانی برق غرب: بیش از 56 هزار ساعت دوره آموزشی در 
سال 13۹7 در شرکت برق منطقه ای غرب برگزار گردید

کرمانشاه - منیر دشتی - به نقل از روابط عمومیشرکت  برق منطقه ای غرب  حمیدرضا فرزایی، معاون منابع انسانی شرکت 
برق منطقه ای غرب ضمن تشریح عملکرد آموزشی یکساله این شرکت، از برگزاری بیش از 56 هزار ساعت دوره آموزشی با اعتباری 
بالغ بر ۹ میلیارد و 77۲ میلیون ریال در سال ۱3۹7 خبر داد. حمیدرضا فرزایی گفت: برگزاری 56۹6۰ نفرساعت آموزش در قالب 
۲63 کالس آموزشی که از این مقدار، برگزاری ۲۹۱3 نفرساعت آموزش با اعتباری بالغ بر 446 میلیون ریال جهت نیروهای حجمی، 
برگزاری ۱8 عنوان دوره استاد-ش��اگردی معادل ۱۲۱4 نفرساعت برای پرسنل اپراتور، پذیرش تعداد 46 نفر کارآموز در شرکت از 
جمله اقداماتی بود که در سال گذشته توسط دفتر آموزش این شرکت با هدف ارتقاء سطح علمی و اعتالی آموزشی کارکنان صورت 
پذیرفت. معاون منابع انسانی در ادامه با اشاره به اینکه سرانه آموزش در سال گذشته 64 ساعت بوده است، گفت: بر همین اساس 56 
هزار و ۹6۰ ساعت دوره با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد و 77۲ میلیون ریال برای کارکنان این شرکت که تعداد آنها 8۹۱ نفر می باشد، 
برگزار شد که موجب دستیابی به اهداف آموزشی و ثبت باالترین سرانه آموزشی در سال های اخیر گردید. حمیدرضا فرزایی ضمن 
تشریح عملکرد آموزشی شرکت برق منطقه ای غرب به تفکیک نوع دوره، افزود: در سال گذشته 35 هزار و ۱۲4 نفرساعت در حوزه 
اختصاصی نظام جامع)شغلی(، چهار هزار و 488 نفرساعت در حوزه عمومی نظام جامع، 86 نفرساعت در حوزه مدیران ارشد، دو هزار 

و 443 نفرساعت در حوزه سمینار و ۱4 هزار و 8۱۹ نفرساعت آموزش در سایر حوزه ها برگزار شد. 

توسط شرکت آب و فاضالب شهری استان مرکزی صورت گرفت؛
انجام عملیات بای پس و رفع گرفتگی شبکه های فاضالب در مناطق 

آسیب دیده از سیل استان خوزستان
اراک- مینو رستمی- اکیپ های  عملیاتی واکنش سریع و اتفاقات سنگین شرکت آب و فاضالب شهری استان مرکزی اعزامی به 
مناطق آسیب دیده از سیل استان خوزستان طی روزهای ۹ تا ۱5 فروردین ماه سال ۹8با انجام عملیات بای پس و رفع گرفتگی شبکه 
های فاضالب اتفاقات و حوادث رخ داده درخطوط انتقال و شبکه های جمع آوری فاضالب شهرهای اهواز ، هویزه ،ُرَفیِع ، سوسنگرد 
و بستان را برطرف نمودند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی مهندس بهمن آنالویی معاون بهره برداری 
شرکت با اعالم خبر فوق افزود: درپی وقوع سیل در برخی از استان های کشور اکیپ های  عملیاتی واکنش سریع و اتفاقات سنگین 
شرکت آبفا شهری استان مرکزی با اعزام به مناطق آسیب دیده از سیل استان خوزستان  امدادرسانی های الزم در زمینه مشکالت 
به وجود آمده در شبکه های فاضالب را انجام دادند. معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان مرکزی ضمن اشاره به استقرار 
یک دستگاه واتر جت در شهر بستان ، یک دستگاه واتر جت در شهرهای هویزه و ُرَفیِع، یک دستگاه جنتکس درشهر سوسنگرد ، یک 
دستگاه جرثقیل و دو دستگاه پمپ sp در شهر اهواز و همچنین اعزام اکیپ تعمیر و نگهداری جنتکس و واتر جت و پیکاپ مدیریت 
بحران برای انجام عملیات بای پس و رفع گرفتگی شبکه های فاضالب در این شهرها  افزود:  مجموعاً ۱6 نفر نیروی عملیاتی انجام 

این عملیات را به عهده داشتند. وی تصریح کرد : انجام عملیات فوق در شهرهای هویزه و ُرَفیِع همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن: 
گاز CNG ها و ادارات دولتی شرق استان تا چهارشنبه قطع می باشد 

رشت- مهناز نوبری- در این جلسه حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ضمن عرض خیر مقدم به رئیس حراست 
شرکت ملی گاز، گزارشی از وضعیت مدیریت بحران شکستگی خط انتقال اصلی گاز را ارائه نمود.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
اظهار داشت: قبل از وقوع حادثه با دوراندیشی و پیش بینی رویداد، کمیته مدیریت بحران شرکت گاز استان گیالن در روز چهارشنبه 
۲۱ فروردین اقدام به تش��کیل جلس��ه نمود و در جلسه مذکور سناریوهای مختلف در صورت پارگی لوله انتقال به منظور پایداری 
جریان گاز مشترکین استان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن به ستاد بحران استانداری و مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز منتقل 
ش��د.مهندس اکبر افزود: پس از حادثه، خط انتقال گاز در دو طرف رودخانه مس��دود شد و سپس گاز شهر سنگر و سایر شهرهای 
تابعه شهرستان رشت، از سمت رشت و شهرهای شرقی استان از آستانه اشرفیه تا چابکسر از طرف استان مازندران گازرسانی شد.وی 
ادامه داد: در حال حاضر بدلیل شرایط جوی و ورود سامانه هوای سرد و به منظور پایداری جریان گاز مشترکین خانگی، گاز ایستگاه 
های CNG شرق استان و کلیه ادارات این شهرها تا روز چهارشنبه قطع می باشد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان ابراز 

امدواری نمود تا با کمک همه مسئولین استانی و شرکت ملی گاز، جریان گاز برای همه مشترکین استان پایدار بماند.

چهار شنبه
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آریوو یکی از اس��تارتاپ هایی بود که قصد داش��ت با ای��ده  هایپرلوپ ایالن 
ماسک، جابه جایی انسان ها را تسریع کند، اما در جذب سرمایه  گذار موفق نبود.
اس��تارتاپ آری��وو )Arrivo( به طور تخصصی درزمین��ه  هایپرلوپ یا همان 
حمل ونقل س��ریع به شیوه  ایالن ماس��ک فعالیت می کرد، اما نتوانست به اندازه  
کافی سرمایه جذب کند و درنتیجه شکست خورد. این شرکت حدود 3۰ نفر از 
کارمندان خود را در آذر سال گذشته اخراج کرده بود و سایر کارمندان حدود 
یک ماه پیش از طریق پیامک ارس��الی یا با خواندن مقاله ای در وب سایت ورج 
)Verge(، از تعطیلی این اس��تارتاپ مطلع شدند. با اینکه آریوو تیم مدیریتی 
قدرتمندی داش��ت و با شرکتی چینی قراردادی یک میلیارد دالری امضا کرده 
بود، سرمایه  موردنیاز خود را نتوانست جذب کند و به فعالیت هایش پایان داد.
در س��ال ۲۰۱7، ب��روگان بم ب��روگان )Brogan Bambrogan(، یکی از 
مهندس��ان سابق اسپیس ایکس و یکی از هم بنیان گذاران سابق هایپرلوپ وان، 

آریوو را بنیان گذاری کرد.
بم ب��روگان در تابس��تان۲۰۱6 و بعد از مش��کالتی که با ش��روین پیش��ه ور، 
هم بنیان گذار هایپرلوپ وان، افشین پیشه ور، برادر شروین و مدیر ارشد حقوقی 
هایپرلوپ وان، راب لوید، مدیرعامل هایپرلوپ وان( و سایر مدیران پیدا کرد از 
این شرکت اخراج شد. بعد از فروکش کردن کشمکش ها و شکایت ها، استارتاپ 

آریوو از خاکستر رابطه  بم بروگان با هایپرلوپ وان متولد شد.
پیش از معرفی بیشتر اس��تارتاپ آریوو، ابتدا کمی درباره  پروژه  هایپرلوپ و 
شرکت هایپرلوپ وان توضیح می دهیم. ایده  اولیه هایپرلوپ وان بعد از مکالمه  
میان ایالن ماس��ک و ش��روین پیشه ور، یکی از س��رمایه گذاران سیلیکون ولی، 
در پرواز آنها به س��مت کوبا و در مأموریتی بشردوس��تانه شکل گرفت. پیشه ور 
از ماس��ک درخواس��ت کرد ایده  خود درباره  هایپرلوپ را منتشر کند تا بتواند 

بیشتر درباره اش تحقیق کند.
در س��ال ۲۰۱3، ایالن ماس��ک در مقاله ای ایده  جدیدش به نام »هایپرلوپ 
آلفا« را منتش��ر کرد؛ ایده ای که مس��افران را با سرعت بسیار سریعی از طریق 
لوله های خأل منتقل می کرد. چند ماه بعد از انتشار این مقاله، پیشه ور شرکتی 
به نام هایپرلوپ تکنولوژی را ثبت کرد که مدتی بعد، به نام هایپرلوپ وان تغییر 
کرد. پیش��ه ور مهندس��ان باتجربه ای ازجمله بروگان بم بروگان، مهندس سابق 
اس��پیس ایکس را به عن��وان هم بنیان گذار و همچنین راب لوید، رئیس س��ابق 

سیسکو را به عنوان مدیرعامل هایپرلوپ وان انتخاب کرد.
در سال ۲۰۱7 و بعد از سرمایه گذاری بزرگ شرکت ویرجین روی هایپرلوپ 
وان، نام شرکت به ویرجین هایپرلوپ وان تغییر کرد و ریچارد برنسون به عنوان 

رئیس هیات مدیره  این شرکت انتخاب شد.
بعدازاینکه بم بروگان با برادران پیش��ه ور و مدیرعامل ش��رکت دچار اختالف 
ش��د و آنها را به سوءاس��تفاده از موقعیت ش��ان متهم کرد، کار به جایی رسید 
که افش��ین پیش��ه ور طناب دار روی میز بم بروگان قرار داد و به این ش��کل او 
را به مرگ تهدید کرد. بعد از این ماجرا، بم بروگان از پیش��ه ور ش��کایت کرد و 

با جدی ش��دن اختالفات، از ش��رکت اخراج شد و اس��تارتاپ خود به نام آریوو 
)Arrivo( را درزمینه  هایپرلوپ یا حمل ونقل سریع و با شعار »پایان ترافیک« 

بنیان گذاری کرد.
آریوو واژه ای ایتالیایی و معادل انگلیسی کلمه  Arrive به معنای »رسیدن« 
اس��ت. بم بروگان قصد داش��ت پیش از جابه جایی انس��ان ها با روش��ی جدید، 
پ��روژه  خ��ود را با حمل ونق��ل کاال آغاز کند تا بدون آس��یب دیدن ش��خصی، 
کارآمدی سیس��تم خود را ثابت کند. عالوه بر بم بروگان، پنج نفر از مهندسان و 
مدیران اجرایی هایپرلوپ وان و دو مهندس س��ابق اسپیس ایکس نیز به عنوان 

بنیان گذاران این استارتاپ در شرکت مشغول به کار شدند.
تفاوت اصلی آریوو با سایر پروژه های هایپرلوپ این بود که به جای استفاده از 
لوله های خأل برای انتقال کاال و مردم، قصد داشت تکنولوژی شناور مغناطیسی 
و انتقال با س��رعت سریع را توسعه دهد. وسایل حمل ونقل آریوو ایده ای شبیه 
به ش��رکت بورینگ ایالن ماسک داش��تند و از نیروی مغناطیسی برای افزایش 
س��رعت تا 3۲۰ کیلومتر بر ساعت اس��تفاده می کردند. همچنین، سیستم آنها 
می توانس��ت در انتقال محموله ها و حتی وس��ایل نقلیه  شخصی استفاده شود. 
تفاوت آریوو با ش��رکت بورینگ این بود که مس��یرهای پیشنهادی آریوو روی 
س��طح زمین قرار می گرفتند و مس��یرهای پیش��نهادی ش��رکت ایالن ماسک 
تونل هایی هس��تند که زیِر زمین ساخته می شوند. دو سال پیش، بم بروگان در 

مصاحبه با مجله  ورج گفته بود:
هدف ش��رکت این اس��ت که الگوها را تغییر دهد. »حرکت آزادانه و سریع« 
و »حمل ونقل« هر دو عباراتی هس��تند که برای جابه جایی اس��تفاده می شوند 
و هدف ما این اس��ت که مفهوم آنها را یکس��ان کنیم. ای��ن، یعنی حمل ونقل 
به اندازه ای س��ریع باشد که مسافت اهمیتی نداشته و مردم در حداقل زمان به 

مکان دلخواه شان برسند.
مشکالت آریوو

تکنول��وژی هایپرلوپ از نظر علمی ش��دنی اس��ت، اما بزرگ ترین مش��کل 
بم ب��روگان این بود ک��ه هایپرلوپ هنوز در دنیای واقعی وجود نداش��ت. هنوز 
ش��خصی از این روش حمل ونقل اس��تفاده نکرده و معلوم نبود مردم حاضرند 
از لول��ه ای خأل برای حمل ونقل اس��تفاده کنند یا خیر. عالوه  بر این، مش��کل 
دیگر این بود که عملی کردن پروژه به هزینه  زیادی نیاز داش��ت و معلوم نبود 
س��رمایه گذاران یا دولت ها برای ساخت آن با شرکت همکاری کنند. اطالعات 
فاش ش��ده از پروژه  هایپرلوپ ایالن ماسک نش��ان می دهد ایجاد مسیری بین 
دوبی و ابوظبی حدود 4.8 میلیارد دالر یا به عبارتی 5۲میلیون دالر به ازای هر 

مایل )حدود ۱.6 کیلومتر( هزینه دربر خواهد داشت.
بم ب��روگان اعالم کرده ب��ود آریوو در حال  مذاکره با چند ش��رکت آمریکایی 
و خارجی اس��ت تا پ��روژه  خود را عملی کن��د، اما ازآنجاکه آریوو اس��تارتاپی 
آمریکایی اس��ت، انتظار می رفت اولین هایپرلوپ در آمریکا س��اخته شود. این 
درحال��ی بود که دو ش��رکت فعال دیگر در زمینه تکنول��وژی هایپرلوپ، یعنی 

ویرجین هایپرلوپ وان و تکنولوژی حمل ونقل هایپرلوپ، با دولت های خارجی 
مانند دوبی و فنالند و اس��لوواکی وارد مذاکره ش��ده و ق��رارداد همکاری امضا 
کرده ان��د. یکی دیگر از مش��کالت آریوو ای��ن بود که بنیان گ��ذار آن به تازگی 
ش��کایتی حقوقی مرب��وط  ب��ه دوران کاری اش در هایپرلوپ وان را پشت س��ر 

گذاشته بود. بم بروگان درباره  این موضوع به مجله  ورج گفته بود:
ماجرای شکایت قانونی ما تمام شده و اکنون تیم بنیان گذار ما دورهم جمع 
ش��ده و چشم انداز خاص آریوو برای مش��تریان نهایی، یعنی حمل ونقل کاال و 
مس��افر، شکل گرفته است. عالوه  بر این، هر پروژه ارزش اقتصادی زیادی برای 

ما خواهد داشت.
تی��م بنیان گ��ذار آریوو عبارت بودند از: نیما بهرامی، معاون ارش��د پیش��ین 
هایپرلوپ وان، جیدون اس��میت، یکی از مسئوالن پیشین اسپیس ایکس، اندرو 
لیو، معاون ارش��د شرکت س��رمایه گذاری AECOM، ویلیام مولهلند، معاون 
مالی س��ابق هایپرلوپ وان و دیوی پندرگست، سرمایه گذار سابق بانکی و عضو 
ش��ورای هایپرلوپ وان. آنها حتی قصد داشتند نام استارتاپ خود را هایپرلوپ 

دوم بگذارند که به دالیلی این کار را انجام ندادند.
داستان تغییر نام بم بروگان

بعد از راه اندازی اس��تارتاپ آریوو و معروف ش��دنش، نام ب��روگان بم بروگان 
بیش ازپیش بر سر زبان ها افتاد و وزن آهنگین این نام و نام خانوادگی برای همه 
عجیب و جالب بود. با وجود این، واقعیت این است که نام و نام  خانوادگی اصلی 
بم بروگان، کوین بروگان بود که بعد از ازدواج در سال ۲۰۱3، آن را به بروگان 
بم بروگان تغییر داد. همسر او بمبی لیو نام دارد و آنها بعد از ازدواج، به این فکر 
افتادن��د که نام  خانوادگی خود را ب��ا یکدیگر ترکیب کنند تا آهنگ جالب تری 
داش��ته باشد. بدین ترتیب، کوین بروگان نام خود را به بروگان بم بروگان تغییر 

داد و همسرش نیز نام بمبی بم بروگان را برای خود انتخاب کرد.
مسیر آزمایشی کلرادو

بم ب��روگان برای تحقق اهدافش همکاری با وزارت حمل ونقل کلرادو، یکی از 
ایاالت آمریکا را اعالم کرده و گفته بود اولین مس��یر آزمایشی آریوو در یکی از 
جاده های دنور، از ش��هرهای ایالت کلرادو، ساخته خواهد شد. آنها برنامه ریزی 
کرده بودند س��اخت مس��یر را در س��ال ۲۰۱8 آغاز کنند و اولین وسیله  نقلیه  
آریوو تا س��ال ۲۰۲۱ از این مس��یر عبور کند. همچنین، پیش بینی ش��ده بود 
سیستم آریوو مسیر 7۰ دقیقه ای مرکز شهر تا فرودگاه را در ۹ دقیقه طی کند 

و مسافران برای استفاده از این مسیر باید هزینه پرداخت کنند.
آریوو قرار بود برای این مس��یر محفظه های مستقلی برای جابه جایی انسان 
و کاالهای مختلف بس��ازد که در مس��یرهای مشخص قرار می گیرند و حداکثر 
3۲۰ کیلومتر بر ساعت سرعت دارند. محفظه ها با استفاده از تکنولوژی شناور 
مغناطیس��ی حرکت می کنند و با شناورشدن در مسیر مخصوص با استفاده از 
قدرت الکتریسیته رو به جلو حرکت می کنند. این محفظه ها قابلیت حمل انسان 

و محموله های مختلفی را داشتند و ایده  کلی جالب و عملی به نظر می رسید.

اجرای این برنامه قرار بود در س��ال ۲۰۱8 آغاز شود و 5۰ نفر نیروی جدید 
برای س��اخت مسیر استخدام شوند. آریوو قصد داش��ت ۱5 میلیون دالر روی 
س��اخت مس��یر آزمایشی و س��اخت مرکز تحقیق  و توس��عه  جدیدی در دنور 
س��رمایه گذاری کند، اما پروژه هیچ وقت عملی نش��د. به گفته رئیس س��ازمان 
حمل ونقل کلرادو، تحقیق و بررس��ی آریوو درباره  امکان عملی شدن این پروژه 
هنوز ادامه داش��ت، اما در طول یک ماه بعد، اس��تارتاپ با سازمان حمل ونقل 

تماس نگرفت.
بعد از این ماجرا، بم بروگان درخواس��ت هی��چ مصاحبه ای را نپذیرفت و این 
س��ؤال را در ذهن همه مطرح کرد که وزارت حمل ونقل کلرادو بر چه اساس��ی 
به اس��تارتاپی اعتماد کرد که نمونه  کاری نداشت و تنها وعده داده بود می تواند 

سرعت حمل ونقل را سه تا چهار برابر افزایش دهد.
 Genertec اگرچه آریوو با یکی از ش��رکت های زیرس��اخت چینی به ن��ام
قرارداد یک میلیارد دالری بس��ته بود، به دلیل کمبود جذب سرمایه در مرحله  
اول س��رمایه گذاری شکس��ت خورد. Genertec با امضای این قرارداد متعهد 
ش��ده بود س��اخت سیس��تم کامل حمل ونقل را به آریوو بدهد و سرمایه گذار 
مستقیم نبود. درواقع، Genertec موافقت کرده بود خط اعتباری یک میلیارد 
دالری ب��ه پروژه های��ی مالی اختصاص دهد که در هر جای دنیا، قرار اس��ت از 
تکنولوژی آریوو استفاده شود. یالین لی، رئیس Genertec، در بیانیه ای اعالم 

کرده بود:
آریوو راه حل خاصی برای حمل ونقل س��ریع ارائ��ه می دهد و از اینکه اولین 
شریک تجاری برای توسعه  سیس��تم آریوو هستیم، بسیار هیجان زده شده ایم. 
بی صبران��ه منتظر فرصت هایی هس��تیم تا این روش حمل ونقل را در سراس��ر 

جهان راه اندازی کنیم.
بااین حال، ماجرا به همین جا ختم نمی شود و تعدادی از کارمندان سابق جّو 
بد ش��رکت و نگرانی های موجود بابت رش��د و توس��عه  در محیط کار  و کمبود 
راهنمایی را دلیل دیگر شکس��ت استارتاپ آریوو می دانند. دو کارمند ناشناس 
ش��رکت در مقاله ای که در وب س��ایت Glassdoor منتشر شد، نوشته بودند 
بم بروگان از تبر برای کاهش اس��ترس اس��تفاده می کرد و با ضربه زدن به دیوار 

با تبر خود را آرام می کرد.
آریوو و ویرجین هایپرلوپ وان و تکنولوژی حمل ونقل هایپرلوپ سه شرکتی 
هس��تند که بعد از مطرح شدن ایده  ایالن ماسک، با هدف متحول کردن صنعت 
حمل ونق��ل ش��کل گرفتند تا زمان جابه جایی انس��ان ها و کااله��ا را به حداقل 
کاهش دهند. بااین حال، داستان آریوو به دلیل ناتوانی در جذب سرمایه مدنظر 
و جّو پرتنشی به پایان رسید که برای کارمندان خود ایجاد کرده بود. حال باید 
دید سایر شرکت ها چقدر در سال های آینده پیشرفت خواهند کرد و این روش 
جدید و س��ریع برای انتقال انسان ها و کاالها عملی می شود یا همه چیز در حد 

نظریه و نمونه های اولیه باقی می ماند.
zomit :منبع
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افزایش انتظارات مشتریان و چالش های پیش روی برندها
آیا کسب وکار ما آماده موج افزایش انتظارات پیرامون خدمات مشتریان هست؟

انتظارات مشتریان از سرویس های مختلف همچنان روند رو به رشد دارد. با توجه به نظرسنجی موسسه گلدی در سال 
۲۰۱8 پیرامون انتظارات مشتریان کیفیت خدمات برندها بیش از پیش نقش تعیین کننده ای در سرنوشت شان خواهد یافت. 
در این مقاله هدف اصلی من بررسی چالش های پیش روی کسب وکارها در مواجهه با موج افزایش انتظارات مشتریان از 

خدمات مختلف شان است. تمرکز اصلی من نیز بر روی نظرخواهی موسسه گلدی خواهد بود. 
مشتریان ارزش خاصی برای خدمات عالی قائلند

براساس نظرخواهی موسسه گلدی از حدود ۱۰ هزار خریدار آمریکایی نکات ذیل به دست آمده است:
• 54درصد از تصمیم گیری ها پیرامون خرید محصوالت مختلف براساس کیفیت سرویس دهی برندها تعیین می شود. از 
این میان برای ۱۹درصد از خریدارها کیفیت خدمات برندها مهم ترین فاکتور خرید قلمداد می شود. به این ترتیب آنها پس 

از مقایسه کیفیت خدمات برندهای مختلف اقدام به خرید می کنند. 
• ۹8درصد از خریدارها تمایل بیشتری به گفت وگو با فردی واقعی به جای تعامل با صدای ضبط شده اپراتور دارند. این 

نکته برای بخش خدمات پس از فروش برندها اهمیت فراوانی خواهد داشت. 
• 68درصد از خریدارها تمایل به پرداخت هزینه بیشتر به منظور خرید از برندی با کیفیت خدمات مشتریان باالتر دارند. 
به این ترتیب در صورت مش��اهده کیفیت بد خدمات مش��تریان به سرعت با پدیده کاهش سطح کلی خریدها از برندمان 

مواجه خواهیم شد.
نکته جالب در مورد توجه به خدمات مشتریان اهمیت بیشتر آن نزد نسل میانسال در مقایسه با نسل جوان )Z( است. 
به این ترتیب نسل میانسال چهار برابر بیشتر از گروه سنی کوچک تر از خود تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای دریافت 
خدمات مشتریان بهتر است. با توجه به اینکه قدرت خرید نسل میانسال بسیار بیشتر از نسل جوان است، برندها مجبور به 

توجه هرچه بیشتر به کیفیت خدمات فروش شان هستند. 
برندها فرصت محدودی برای توجه به خدمات مشتریان دارند

نزدیک به بیش از سه چهارم )73درصد( از مشتریان تمایل به دادن بیش از یک شانس به شرکت ها برای ارائه خدمات 
مشتریان مطلوب هستند. با این حال برای نزدیک به ۲6درصد دیگر فقط یک اشتباه به معنای ترک همیشگی برند مورد 
نظر است. همچنین ۹۲درصد از خریدارها پس از تجربه سه مرتبه کیفیت خدمات مشتریان نامطلوب به دنبال یافتن برندی 
جایگزین خواهند رفت. معنای کلی این آمار و ارقام اهمیت روزافزون کیفیت خدمات مشتریان برندها در نگاه مشتریان است. 
اگرچه امروز برندها از سه شانس برای بهبود کیفیت خدمات شان برخوردار هستند، اما در آینده ای نزدیک تمام مشتریان 

فقط یک شانس برای ما قائل خواهند بود. 
اهمیت بیش از پیش نظرات آنالین

هنگام خرید محصول مش��تریان 5۰درصد بیش��تر تمایل به اتکا به نظرات آنالین خریدارهای قبلی دارند. در این میان 
اعتبار نظرات آنالین حتی از توصیه های دوستان و اعضای خانواده نیز بیشتر است. نکته جالب در این میان سهم تبلیغات 
برندهاست. براساس نظر خریدارهای آمریکایی، فقط 8درصد مردم ایاالت متحده در زمان خرید به آگهی های تبلیغاتی توجه 
می کنند. معنای این نکته کامال واضح است: عامل های مهم تری در فرآیند خرید بر روی مشتریان تاثیر می گذارد. به راستی 
کاهش ش��دید سهم تبلیغات بر روی فرآیند تصمیم گیری مشتریان به چه معناست؟ به عنوان اقدامی هوشمندانه برندها 
باید در راستای کاهش بودجه تبلیغاتی حرکت کنند. به این ترتیب پشتوانه مالی بیشتری برای فعالیت های واقعا تاثیرگذار 
بر روی مشتریان پدید می آید. بدون تردید افزایش بودجه بخش خدمات مشتریان به عنوان پاسخی به افزایش اهمیت اش 
در نگاه مشتریان تصمیم کامال منطقی خواهد بود. به این ترتیب عالوه بر جلب رضایت مشتریان، بودجه برندمان را نیز به 

گونه ای تاثیرگذارتر خرج کرده ایم. 
خریدارها تجربیات خوب و بد را به اشتراک می گذارند

مشتریان تمایل بسیار بیشتری به تمجید از شرکت ها در مقایسه با انتقاد از آنها دارند. پس از یک تجربه مطلوب در زمینه 
خدمات مش��تریان، 8۰درصد از خریدارها ش��رکت مورد نظر را به دوستان و نزدیکان  خود توصیه خواهند کرد. همچنین 
4۰درصد از خریدارها نیز پیرامون شرکت مورد نظر مطلبی در شبکه های اجتماعی بارگذاری می کنند.  پس از تجربه یک 
سرویس مشتریان نامطلوب، 67درصد از مشتریان به صورت فعال اقدام به بیان نکات منفی شرکت مورد نظر در جمع های 
دوستانه و خانوادگی خواهند کرد. همچنین 4۲درصد از مشتریان نیز تصمیم به بارگذاری مطلبی انتقادی نسبت به شرکت 

مورد نظر می کنند. این اقدامات مشتریان حتی می تواند شامل اقدام به شکایت دسته جمعی از شرکت ها نیز شود. 
مشتریان خواهان ثبات هستند

خدمات مش��تریان ش��امل بخش مهمی تحت عنوان ارتباط با خریدارها به شیوه های مختلف است. در حقیقت، غالب 
مش��تریان از حداقل س��ه راهکار مختلف برای برقراری ارتباط با ش��رکت ها اس��تفاده می کنند. نکته امیدوارکننده چنین 
امری برای برندها امکان اس��تفاده از کانال های ارتباطی گوناگون به منظور ارائه خدمات مش��تریان است. در صدر فهرست 

عالقه مندی های مشتریان در زمینه کانال های ارتباطی به ترتیب تلفن، ایمیل و چت آنالین قرار دارد. 
نکته مهم در زمینه خدمات مشتریان انتظار خریدارها نسبت به تجربه کیفیت یکسان در کانال های ارتباطی مختلف است. 
به این ترتیب تمرکز صرف بر روی یکی از کانال ها نتیجه چندان خوبی برای ما به همراه نخواهد داشت. کلید موفقیت در 
زمینه خدمات مش��تریان حفط ثبات است. اگر کیفیت خدمات ما در طول زمان دارای نوسان های زیادی باشد، به تدریج 
اعتماد مش��تریان از دس��ت می رود. از سوی دیگر حفظ یک سطح از کیفیت بدون بهبود آن نیز چالش آفرین خواهد بود، 
بنابراین ما در اینجا با وضعیت دشواری مواجه هستیم: تالش برای بهبود مداوم کیفیت خدمات مشتریان و پیشگیری از 
کاهش سطح کلی کیفی آن. بدون تردید رعایت این امر نیازمند تمرکز و مهارت بسیار باالیی از سوی برندهاست. با این حال 

اگر در این زمینه موفق شویم، بیشتر مسیر جلب رضایت و اعتماد مشتریان را طی خواهیم کرد. 
مشتریان عالقه مند به شخصی سازی هستند

در حوزه خدمات مشتریان یافتن راه حل مشکالت به صورت بسیار سریع اهمیت باالیی دارد. با این حال مشتریان به یک 
نکته دیگر حتی بیشتر از این هم اهمیت می دهند: مشاهده رفتار منحصر به فرد و ستایش ارزش ویژه خودشان از سوی 
برندها. به راستی یک برند چه کارهایی برای القای حس ارزشمندی در طرف مقابلش می تواند انجام دهد؟ اجازه دهید برای 

پاسخ به این پرسش به پاسخ های نظرسنجی گلدی مراجعه کنیم:
• آگاهی از تعامل های قبلی: 3۰درصد

• دنبال کردن وضعیت من به منظور اطمینان از رضایتم از محصول خریداری شده: ۲7درصد
• تعامل با من به وسیله نام کوچکم: ۲۰درصد

• آگاهی از تاریخچه خرید من: ۱5درصد
اس��تفاده از سیس��تم های مدیریت روابط مش��تریان )CRM( به منظور جلب رضایت هرچه بیشتر خریدارها در زمینه 
خدمات مشتریان ضروری به نظر می رسد. مزیت اصلی این سیستم ها امکان دستیابی به اطالعات مختلف و سابقه مشتریان 
در برندمان است. به این ترتیب بدون نیاز به اتالف وقت فراوان و تنها با چند کلیک به اطالعات هر کدام از مشتریان مان 
allbusiness :دسترسی خواهیم داشت.                                                                                             منبع
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349

هدف از سؤال پرسیدن گرفتن پاسخی مناسب برای حل مشکل 
ی��ا راهنمایی در انجام کاری اس��ت، بنابراین بای��د در مورد نحوه 

مطرح کردن آن دقت شود.
افراد باهوش��ی که می دانند س��ؤال خود را چگونه مطرح کنند 
پاسخ بهتری می گیرند. برای همه  ما پیش آمده که در مورد انجام 
کاری از دیگران س��ؤال بپرسیم و نظر آنها را جویا شویم و سپس 
براساس پاسخی که می گیریم اقدام به عمل کنیم، اما گاهی اوقات 
پاسخی متفاوت از انتظارات خود می گیریم به این دلیل که سؤال 

خود را به خوبی مطرح نکرده ایم.
بنابراین پرس��یدن سؤال مناس��ب نه تنها ما را از گمراهی خارج 
می کند بلکه در وقت و هزینه ها نیز صرفه جویی می کند، اما چگونه 
باید س��ؤال بپرسیم یا به عبارتی سؤال خود را چگونه مطرح کنیم 
که پاس��خ بهتری بگیریم؟ در ادام��ه به معرفی تعدادی از بایدها و 

نبایدهای سؤال پرسیدن می پردازیم.
باید: سؤال های یک جمله ای بپرسید

هیچ ایرادی ندارد اگر مش��کالت و جزییات مربوط  به آن را به طور 
کامل بیان کنید اما سؤال خود را به یک جمله محدود کنید. به عنوان 
مثال »چگونه می توانیم به��ره وری خود را افزایش دهیم؟«، »چگونه 
می توانی��م کیفیت را باال ببری��م؟« و »اگر جای م��ن بودید چه کار 

می کردید؟«؛ نمونه هایی از سؤال های خوب هستند.
پرس��یدن س��ؤال های یک جمل��ه ای به باز بودن س��ؤال کمک 

می کند و جا را برای پرسیدن سؤال های بیشتر باز می گذارد.
نباید: از پرسیدن سؤال های گزینه ای اجتناب کنید

به عنوان مثال تصور کنید مشکلی در مورد کیفیت محصوالت یا 
خدماتی که ارائه می دهید ایجاد شده و دو راه حل برای ازبین  بردن 
آن به ذهن تان می رسد. هر دو راه حل مزایا و معایب متفاوتی دارند 

و سؤال خود را به این شکل مطرح می کنید:
آیا باید همه چیز را متوقف کرده و از ابتدا با روش دیگری انجام 
دهیم؟ یا اینکه کارها را با همان روش قبلی پیش ببریم و امیدوار 

باشیم که مشتری مشکل را متوجه نشود؟
اغلب اوقات شخصی که به این روش از او سؤال می پرسیم یکی 
از گزینه های پیش��نهادی را انتخاب می کند، اما اگر راه حل بهتری 
برای انجام کار وجود داش��ته باشد چه؟ همیشه این احتمال را در 
نظر بگیرید که شاید راه حل بهتری برای ازبین بردن مشکل وجود 

دارد اما در این ش��رایط به ذهن ش��ما خطور نکرده است. بنابراین 
سؤال خود را به این روش مطرح کنید:

کل این فرآیند مش��کل پیدا کرده است، به نظر شما چه کاری 
انجام دهیم؟

کارشناس شاید در پاسخ چنین سؤالی بگوید فرآیند را از ابتدا با 
روش درست انجام دهید، یا بگوید با همین شیوه  قبلی انجام دهید 
و امیدوار باش��ید یا بگوید: »می توانید به مشتری توضیح دهید که 
چه مش��کلی پیش آمده است. کارها را با همان فرآیند قبلی پیش 
ببرید اما با پش��تیبانی مناسب و کمک نیروهای متخصص نتیجه  
کار را از س��مت مش��تری پیگیری کنید تا نارضایتی برای او پیش 
نیاید. در این صورت هم مش��تری معطل نمی شود و هم از نتیجه 

کار مطمئن خواهید شد.«
سؤال هایی که به صورت گزینه ای مطرح می شوند احتمال مطرح 
ش��دن ایده های جدید را پایین می آورن��د، بنابراین به جای گفتن 
گزینه های مختلف، مش��کل را با جزییات کامل مطرح کنید و در 
انته��ا نظر طرف مقابل را جویا ش��وید و در م��ورد نحوه  مدیریت 
مشکل از او سؤال بپرسید و سپس سکوت کنید. اجازه دهید طرف 

مقابل فکر کرده و ایده های جدیدی ارائه دهد.
باید: سؤال ها را واضح و شفاف بیان کنید

همه از یک کارآفرین یا رهبر کس��ب وکار توقع دارند که پاس��خ 
تمام س��ؤال ها را بداند، بنابراین سؤال پرسیدن این شخص ممکن 
اس��ت یک نقطه ضعف به نظر برس��د درصورتی ک��ه این طرز فکر 
اشتباه اس��ت. شخصی که سوالی را مطرح می کند درواقع احترام، 
اعتماد و عالقه مندی خود را به یادگیری نش��ان می دهد مخصوصا 
اگر س��ؤال خود را واضح و ش��فاف بیان کند. به عن��وان مثال اگر 

موضوعی را متوجه نمی شوید، بگویید:
• تحت تأثیر ایده ای که مطرح کرده اید قرار گرفتم. حال بیایید 
تصور کنیم من هیچ چیزی در مورد نحوه انجام کار نمی دانم. روش 

انجام آن را چگونه برای من توضیح می دهید؟
• بسیار عالی به نظر می رسد بااین حال بیایید مطمئن شویم من 
موضوع��ی را از قلم نینداخته ام. امکان دارد یک بار دیگر همه چیز 

را با جزییات کامل برایم توضیح دهید؟
• بیایید صادق باش��م. من هیچ بخش��ی از صحبت های ش��ما را 

درک نکردم، اما دوست دارم جزییات آن را دقیق بدانم.

ب��ه فهمیدن موضوع��ی ک��ه درک نمی کنید تظاه��ر نکنید تا 
کارمندان نیز این روش را در انجام کارهای خود پیش نگیرند.

نباید: از پرسیدن سؤال های راهبردی اجتناب کنید
پرس��یدن س��ؤال هایی که ج��واب واضحی دارن��د درواقع برای 
گرفتن تأیید دیگران مطرح می شوند و به نوعی جواب آنها از پیش 
تعیین شده است. شخصی که سوالی را با این روش مطرح می کند 
دنبال شنیدن پاسخ دیگران نیست بلکه قصد دارد دیگران تصمیم 

او را در مورد موضوعی تأیید کنند. به مثال های زیر توجه کنید:
• فکر می کنید باید بیشتر از این برای گرفتن پاسخ صبر کنیم؟

• فکر می کنید باید جلو برویم و سفارش را ارسال کنیم؟
• فکر می کنید باید پروژه را به شخص دیگری بسپاریم؟

شخصی که این سؤال ها را مطرح کرده دیگر نمی خواهد منتظر 
پاسخ بماند، می خواهد سفارش را ارسال کند و پروژه را به شخص 
دیگری بس��پارد. اگرچه ش��اید تعداد کمی ب��ا نظرهای او مخالف 
باش��ند، اما اغلب همین پاسخ را به پرس��ش های او می دهند زیرا 
س��ؤال کننده پاس��خ های مد نظر خود را در قالب س��ؤال گنجانده 

است. حال همین سؤال ها با روش دیگری مطرح شده اند:
• مش��تری هنوز قرارداد نمونه اولیه را امضا نکرده است، به نظر 

شما باید چه کار کنیم؟
• به نظر شما در مورد سفارش چه کاری انجام دهیم؟

• فکر می کنی��د بهترین راه برای مدیریت کردن پروژه ای که به 
مشکل خورده چیست؟

هیچ کدام از این س��ؤال ها پاس��خ مش��خصی ندارن��د و می توان 
جواب های متفاوتی برای آنها ارائه داد.

باید: تا جای ممکن خالصه صحبت کنید
سؤال کننده از جزییات و شرایطی که در آن قرار گرفته اطالع دارد و 
با مطرح کردن سؤال خود قصد دارد نظر دیگران را جویا شود، بنابراین 

باید بیشتر از اینکه حرف بزند، به پاسخ طرف مقابل گوش کند.
بعد از مطرح کردن سؤال، سکوت کنید و به صحبت های طرف 
مقابل گ��وش دهید تا به خوبی یاد بگیرید. اگر به حرف های طرف 
مقاب��ل گوش ندهید، نظر او را متوجه نخواهید ش��د و چیزی یاد 
نمی گیرید. این بدان معنا است که هدف سؤال پرسیدن را متوجه 

نشده اید.
INC/zoomit :منبع

هنر سوال پرسیدن برای دریافت پاسخ های کاربردی تر

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

به قلم: ریوا لُِسنسکی کارشناس کارآفرینی و کسب وکارهای کوچک 
ترجمه: علی آل علی      


