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کدام شرکت های بزرگ دولتی در سال ۹۸ واگذار می شوند؟

 18 شرکت دولتی
در پیچ و خم خصوصی سازی

پس از چند ماهی که جلسات هیأت واگذاری به دلیل استیضاح وزیر سابق اقتصاد برگزار نشده بود، سرانجام هیأت 
واگذاری در نخستین روز این هفته تشکیل جلسه داد و دستور واگذاری سهام باقی مانده دولت در 18 شرکت و بنگاه 

بزرگ بورسی را صادر کرد. از این 18 شرکت و بنگاه، دو شرکت در گروه یک و 16 شرکت در گروه دوم قرار دارند.
طبق سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساس��ی، دولت ملزم به واگذاری شرکت های گروه یک است، اما می تواند 
20درصد سهام کنترلی شرکت های گروه دوم را نگه دارد. با این حال، در جلسه چهارم خردادماه هیأت واگذاری، دولت 
تصمیم گرفت تا سهام باقی مانده خود در شرکت های گروه دوم را هم به بخش خصوصی واگذار کند. اما در فهرست...

 جهش ۵۶۰۰ واحدی شاخص بورس
در کنار افت قیمت سکه و دالر
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مسیر برای توسعه استارت آپ ها با طرح »نوآفرین« هموار می شود

چالش های پانزده گانه توسعه استارت آپ ها

سودآوری کسب و کار با ترویج طرز فکر کارآفرینانه
چگونه تیمی با تمرکز بر رشد تشکیل دهیم

بعد منفی داشتن شغل دلخواه
۸ نکته در مورد بازاریابی موثر در اینستاگرام

وب سایت، پلتفرم اصلی بازاریابی دیجیتال
تکنیک های آنالیز و تبلیغات اپلیکیشن

۸ تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

 AMD پردازنده های تردریپر
همچنان عرضه می شوند

4
آمار بانـک مرکزی نشـان می دهد که شـعب بانک ها رو به 

کاهـش اسـت و در این میان بانک ملی بیشـترین 
شعب را در اختیار دارد، اما با ادغام بانک های...

صدرنشینی سپه پس از ادغام

 کدام بانک ها
بیشترین شعب را دارند؟

یادداشت
بدفهمی گمراه کننده

یک��ی از معض��ات کش��ورمان 
این اس��ت ک��ه مفاهیم��ی که در 
اب��داع  توس��عه یافته  کش��ورهای 
می ش��ود ب��ه ش��کل مع��وج ب��ه 
داخ��ل ای��ران منتقل می ش��ود و 
اف��راد و گروه های مختل��ف نیز بر 
و  ترجیحات  مفروض��ات،  حس��ب 
احیان��اً مناف��ع خود برداش��ت ها و 
تفس��یرهایی از آن مفاهی��م پیدا 
می کنن��د ک��ه گاه در تناق��ض با 
خ��ود آن مفاهیم اس��ت. حکایت 
نهادگرای��ان وطن��ی نی��ز یکی از 
مصادی��ق ای��ن مدعاس��ت. ای��ن 
روزه��ا کلیپی از س��خنرانی دکتر 
فرش��اد مؤمنی منتش��ر ش��ده که 
ش��اهدی نیکو بر این مدعاس��ت و 
به خوبی نش��ان می دهد قرائت به 
ش��دت س��وگیرانه با ذهنی مملو 
از مفروض��ات نادرس��ت چگونه به 
تفس��یرهایی مغایر ب��ا متن اصلی 

منجر می شود.
محور سخنانی که به شکل یک 
کلیپ کوتاه منتش��ر شده ناظر بر 
محاس��باتی اس��ت که حجم یارانه 
پنهان در اقتصاد را تخمین زده اند 
و خارج کردن آن از شکل پنهان به 
علن��ی و نقدی کردن آن را توصیه 
می کنند. مؤمن��ی در آن کلیپ به 
نوش��ته ای از ج��وزف اس��تیگلیتز 
استناد می کند که در آن ذکر شده 

کش��ورهای  که  یارانه ای 
2توسعه یافته بابت گاو...
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فرصت ام��روز: مع��اون اول رئیس جمهوری از موافقت رهبری با برداش��ت یک 
میلیارد دالر اعتبار از صندوق توس��عه ارزی برای تثبیت اش��تغال موجود و ایجاد 

اشتغال جدید خبر داد.
اس��حاق جهانگیری در جریان بازدید از نمایشگاه عرضه و محصوالت طرح های 
اش��تغال کمیت��ه امداد از موافقت رهبری با برداش��ت یک میلی��ارد دالر اعتبار از 
صندوق توس��عه ارزی برای تثبیت اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید خبر داد 
و گفت: در جلس��ه ش��ورای عالی اقتصادی که با حضور س��ران سه قوه برگزار شد 
تصویب کردیم یک میلیارد دالر اعتبار جدید از صندوق توسعه ارزی برای تثبیت 
اش��تغال موجود و ایجاد ش��غل جدید تخصیص یابد که مقام معظم رهبری با این 

اقدام موافقت کردند.
معاون اول رئیس جمهور در این مراسم که در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار 
ش��د، با تاکید بر اینکه وظیفه همه حفظ انس��جام داخلی و تاش برای پرهیز از 
اختافات است، گفت: هر کس در هر موقعیتی بخواهد به وحدت و انسجام داخلی 
ضربه بزند حتما در مس��یر آمریکا قرار گرفته اس��ت چرا که بهم ریختن کش��ور 

خواست آمریکاست.
به گزارش پایگاه اطاع رس��انی دولت، جهانگیري با بیان اینکه ما دشمني جدي 
داریم که خواب هاي آش��فته اي براي کش��ور ما دیده است، گفت: خواب دشمنان 
به هیچ عنوان تعبیر نخواهد ش��د و ملت ایران س��رفراز از این مقطع دشوار بیرون 
خواه��د آمد.  معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به تناق��ض و تعارض در مواضع 
مقام��ات آمریکایي،  گفت: آمریکایي ها گاهي تهدید مي کنند و ناو به منطقه اعزام 
مي کند و س��اح و ق��درت نظامي خود را به رخ مي کش��ند و گاهي از گفت وگو و 

مذاکره دم مي زنند که در هر دو حالت تناقض و تعارض به چشم مي  خورد. 
وي تصری��ح کرد: م��ا با اتکا ب��ه ظرفیت ه��ا و توانمندي هاي داخلي کش��ور و 
سیاس��ت ها و راهبردهای��ي ک��ه مقام معظم رهبري ترس��یم کرده ان��د و با تاش 
همه جانبه مي توانیم سرس��خت ترین دش��من را نیز وادار کنیم که در مقابل ملت 

ایران سر تعظیم فرود آورد. 
جهانگیري اظهار داش��ت: دشمنان ملت ایران بیش از 20 سال است که مدعي 
هستند که ایران به دنبال ساخت ساح هسته اي است و به همین بهانه، تحریم ها 
و فشارهاي مختلفي را علیه مردم ما اعمال کرده اند و حتي کار را به شوراي امنیت 

و سازمان ملل کشاندند. 
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: آژانس بین المللي انرژي هس��ته اي مکرر از 
تاسیسات هسته اي ایران بازدید کرد و پس از آن گفت وگوهاي وسیعي انجام شد 
و ش��ش قدرت بزرگ دنیا پذیرفتند که در چارچوب توافق برجام،  ایران به سمت 
ساخت ساح هسته اي نرفته است اما امروز آقاي ترامپ در ژاپن اعام کرده است 
که »اگر ایران به بمب هسته اي نه بگوید ما همه درها را به روي آنها باز مي کنیم.« 
وي با بیان اینکه ملت متمدن و تاریخ س��از ایران در دوران دفاع مقدس قرباني 
س��اح شیمیایي ش��د اما حاضر نشد علیه دشمن خود از تس��لیحات شیمیایي و 
کشتار جمعي استفاده کند، افزود: این تجربه اي آزموده شده در همین دوران اخیر 
و جنگ تحمیلي اس��ت که فردي فاس��د و ظالم مثل صدام مناطق و جبهه  هاي ما 
را بمباران شیمیایي مي کرد، اما ایران حاضر نشد که حتي یک بار از ساح کشتار 

جمعي استفاده کند. 
جهانگیري گفت: آمریکایي ها با وج��ود آنکه مطالعات زیادي درباره ایران انجام 
داده اند، اما هنوز نتوانس��ته اند که س��اختار حکومتي جمهوري اسامي ایران را به 
درس��تي درك کنند. مقام معظم رهبري به عنوان یک مرجع و فقیه فتوا داده اند 
و حکم حکومتي صادر کرده اند که نگهداري و اس��تفاده از س��اح هاي هسته اي و 
کش��تار جمعي حرام شرعي است و این حکم یعني احدي در کشور حق ندارد به 
س��مت بمب هسته اي برود. این فتوا در سازمان ملل به عنوان سند منتشر و ثبت 

شده است. 
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه نتیجه مذاکرات هسته اي این بود که 
آژانس بین المللي انرژي اتمي به عنوان تنها مرجع رسمي بین المللي از تاسیسات 
هسته اي ایران بازدید کند خاطرنشان کرد: این آژانس تاکنون 14 گزارش منتشر 
و اعام کرده است که ایران هیچ حرکت انحرافي به سمت ساح هسته  اي نداشته 

است. 
وي اف��زود: آمریکایي ها با وج��ود اینکه از پایبندي ایران به تعهدات هس��ته اي 
برجام آگاهي دارند اما مي خواهند بي جهت خود را با یک ملت تاریخ ساز، قدرتمند 
و تمدن س��از درگیر کنند و حتما در این مس��یر پش��یمان خواهند شد، آنها باید 

بدانند جز با قدرت، حضور و توانمندي ایران آرامش به منطقه نخواهد آمد. 
تسریع ساماندهی رودخانه کارون

اس��حاق جهانگیری همچنین در جلسه ش��ورای عالی آب بر تسریع ساماندهی 
رودخانه کارون تاکید کرد و گفت: برای مدیریت منابع آب نیازمند پیش بینی های 

دقیق تر سازمان هواشناسی هستیم.
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به مصوبه پیش��ین این ش��ورا مبني بر اینکه 
رودخانه کارون باید تا پایان برنامه شش��م توسعه به لحاظ کیفي ساماندهي شود، 
گفت: براس��اس این مصوبه قرار بود واحدهاي صنعت��ي که موجب آالیندگي این 

رودخانه بودند روند کاري خود را اصاح کنند.
جهانگیري با اشاره به اینکه هر چقدر دیرتر وضعیت رودخانه کارون را ساماندهي 
کنیم شرایط سخت تر مي شود، اظهار داشت: وضعیت این رودخانه به گونه اي است 
که گاهي آب آن براي مردم اهواز نیز قابل اس��تفاده نیست و این یعني استفاده از 

این آب براي مردم شهرهاي اطراف غیرممکن خواهد بود.
وي با قدرداني از وزارت نیرو در تدوین پیش��نهاد نظام نامه کارگروه هاي احیاي 
زاینده رود و ساماندهي کمي و کیفي کارون بزرگ، این پیشنهاد را سازنده ارزیابي 
ک��رد و گفت: الزم اس��ت درخصوص وظایف و ترکیب اعض��اي این کارگروه ها در 
کمیس��یون تخصصي ش��وراي عالي آب بازنگري و اصاحاتي انجام شود تا پس از 

تصویب نهایي اباغ شود.
جهانگیري همچنین با اش��اره به گزارش رئیس س��ازمان هواشناس��ي کش��ور 
درخص��وص میزان بارش هاي امس��ال در جلس��ه تصریح ک��رد: برنامه ریزي براي 
مدیریت منابع آب کش��ور نیازمند پیش بیني هاي دقیق و جامع است و الزم است 
اطاعات کافي درخصوص احتمال ورود به دوره ترس��الي و یا استمرار خشکسالي 
در اختیار داش��ته باشیم که این موضوع ضرورت جمع بندي نظرات و دیدگاه هاي 
کارشناس��ي و علمي را نیاز دارد. در این جلس��ه که وزراي نیرو، جهاد کش��اورزي 
و رئی��س س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت نیز حضور داش��تند، رئیس س��ازمان 
هواشناس��ي کشور گزارش��ي از تحلیل بارش و دماي هواي کشور از ابتداي مهر تا 
4 خرداد ۹8 ارائه کرد و به تشریح پیش بیني بارش ها و دماي کشور براي سه ماه 
آینده پرداخت. وي با اش��اره به افزایش صددرصدي میزان بارش ها در س��ال آبي 
جاري گفت: خوشبختانه بارش هاي اخیر باعث شد که کمبود بارش هاي مربوط به 

سال هاي پس از سال ۹۵ جبران شود.
در ادامه این جلسه نماینده وزارت نیرو گزارشي از ساختار پیشنهادي و نظام نامه 
کارگروه هاي احیاي زاینده رود و ساماندهي کمي و کیفي کارون بزرگ ارائه کرد و 
به تشریح چشم انداز، اهداف، اصول، ساختار و شرح وظایف این نظام نامه پرداخت.

در این جلس��ه پس از بحث و تبادل نظر درباره س��اختار پیش��نهادي نظام نامه 
کارگرو  ه هاي احیاي زاینده رود و س��اماندهي کمي و کیفي کارون بزرگ، اصل این 
پیشنهاد به تایید شوراي عالي آب رسید و مقرر شد در کارگروه تخصصي این شورا 
شرح وظایف و ترکیب اعضاي این کارگروه ها مورد بررسي قرار گرفته و تعدادي از 

کارشناسان و صاحب نظران دانشگاهي نیز به اعضاي این کارگروه ها اضافه شوند.

معاون اول رئیس جمهور از موافقت رهبری خبر داد

برداشت یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ارزی برای اشتغال
وزیر نیرو: مردم از منابع آبی به عنوان مقصد گردشگری استفاده کنند 

حاشیه سدها میزبان گردشگران می شود
وزیر نیرو گفت براساس دستور رئیس جمهوری مبنی بر فراهم شدن فرصت استفاده از ظرفیت منابع آبی کشور 

به عنوان مقصد گردشگری، به زودی این ظرفیت بر روی مردم باز خواهد شد.
به گزارش ایسنا، مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی با موضوع توسعه 
فعالیت های گردشگری در حاشیه سدها ظهر سه شنبه با حضور وزیر نیرو، رئیس سازمان میراث فرهنگی و جمعی 

از مسئوالن و استانداران برگزار شد.
رضا اردکانیان، وزیر نیرو در این مراس��م با اش��اره به تأکیدات رئیس جمهور بر همکاری وزارت نیرو و س��ازمان 
میراث فرهنگی برای توس��عه گردش��گری اظهار داش��ت: امیدوارم در تابستان امس��ال بتوانیم با ارائه راهکارهای 
مناس��ب توجه بخش خصوصی برای رونق گردش��گری را برای استفاده از ظرفیت آبی کشور که در اختیار وزارت 
نی��رو اس��ت، در عین رعایت ضوابط کم��ی و کیفی جلب کنیم تا مردم بتوانند از فرصت های گردش��گری داخلی 

استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری در حاشیه سدها اشتغال زایی به همراه دارد، گفت: از اواخر سال گذشته 
جلس��اتی در ش��رکت مدیریت منابع آب در این راستا برگزار شده و دس��تورات اخیر رئیس جمهور نیز به اجرای 

این هدف سرعت داد.
وزیر نیرو با بیان اینکه برخی اس��تان ها با توجه به فرصت ها و اس��تعدادهایی که دارند توانس��ته اند توجه بخش 
خصوصی را جلب کنند، افزود: پروژه هایی در این راس��تا در برخی اس��تان ها از جمله استان گیان نیز اجرا شده 

است.
اردکانیان از ارائه گزارش مش��ترك وزارت نیرو و س��ازمان میراث فرهنگی به رئیس جمهور در روز آینده خبر 
داد و گفت: امیدوارم در تابس��تان س��ال جاری در سایت های مختلف با کمک اس��تانداران بیان خوبی از نتیجه 

تفاهم نامه امروز به دست آید.
تنوع به فعالیت های گردشگری

در ادامه مراس��م علی  اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی با تاکید بر اینکه گردشگری منحصر به یک 
سازمان نیست، گفت: امکاناتی که باید برای گردشگری به کار گرفته شود نیز فرابخشی است. یکی از سیاست ها 

تنوع گردشگری در کشور است که تاش می کنیم این سیاست را با همکاری دستگاه های اجرایی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه س��دها و تاالب ها بخش مهمی از حوزه گردش��گری را ش��امل می شوند، اظهار داشت: سرعت 
ایجاد ش��غل در گردش��گری دو تا دو و نیم برابر سایر بخش هاس��ت. امیدوارم با اجرای تفاهم نامه امروز، تابستان 

امسال بتوانیم چند پروژه ای که پیش از این مورد مطالعه قرار گرفته است را اجرا کنیم.
آمادگی سدهای تهران برای توسعه گردشگری

همچنین در ادامه مراسم، سیدحسن رضوی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به موقعیت سدها و 
رودخانه های تهران گفت: در زمان احداث سدها در چهار دهه قبل، خانه های سازمانی نیز احداث شد که در دهه 
قبل با تغییر سیاست در بهره وری از سدها و واگذاری این امر به بخش خصوصی سکونتگاه ها خالی مانده است.

وی ادامه داد: با توجه به ش��رایط اس��تان تهران به راحتی می توان از سدها برای گردشگری طبیعی، ورزشی و 
سامت استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به موقعیت سد الر، گفت: برای مثال در کنار تأسیسات سد الر، 
بحث کوچ عشایر وجود دارد که مقصد بسیاری از گردشگران خارجی است.

رض��وی ادامه داد: همچنین از مجموعه آب درمانی مجاور کوه دماوند می توان برای گردش��گری س��امت بهره 
برد. در طالقان نیز کمپ پنج هکتاری وجود دارد که می تواند به عنوان کمپ ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.

علی سرزعیم
اقتصاددان



پس از چند ماهی که جلسات هیأت واگذاری به دلیل استیضاح وزیر سابق اقتصاد 
برگزار نشده بود، سرانجام هیأت واگذاری در نخستین روز این هفته تشکیل جلسه 
داد و دستور واگذاری سهام باقی مانده دولت در 18 شرکت و بنگاه بزرگ بورسی 
را صادر کرد. از این 18 ش��رکت و بنگاه، دو ش��رکت در گروه یک و 16 شرکت در 

گروه دوم قرار دارند.
طب��ق سیاس��ت های کلی اص��ل 44 قانون اساس��ی، دولت ملزم ب��ه واگذاری 
شرکت های گروه یک است، اما می تواند 20درصد سهام کنترلی شرکت های گروه 
دوم را نگ��ه دارد. با این حال، در جلس��ه چهارم خردادم��اه هیأت واگذاری، دولت 
تصمیم گرفت تا س��هام باقی مانده خود در ش��رکت های گروه دوم را هم به بخش 

خصوصی واگذار کند.
اما در فهرست شرکت هایی که قرار است سهام باقی مانده دولت در آنها واگذار 
ش��ود،  شش پاالیشگاه الوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز قرار دارد 
که دولت 20درصد از س��هام هر یک از این ش��رکت ها را در اختیار دارد. همچنین 
س��ه بانک صادرات، تجارت و ملت، و دو ش��رکت بیمه ای البرز و اتکایی امین هم 
از ش��رکت های دیگری هستند که قرار اس��ت سهام دولتی آنها واگذار شود. سهام 
دولت در بانک های تجارت و ملت 17درصد و در بانک صادرات 18.3درصد است. 
در عین حال، 17.34درصد سهام بیمه البرز و 11.44درصد بیمه اتکایی امین نیز 

متعلق به دولت است.
در ادامه این فهرس��ت واگ��ذاری، هلدینگ صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با 
1۹درصد س��هام دولتی، ملی صنایع مس ایران با 12درصد س��هام و فوالد مبارکه 
اصفه��ان با 17.2درصد س��هام دولتی قرار دارند. خودروس��از ها ه��م از مهم ترین 
شرکت های موجود در فهرست واگذاری سال ۹8 هستند و بر این اساس 14درصد 
س��هام دولت در ش��رکت ایران خودرو و 17.31درصد سهام دولت در سایپا واگذار 

خواهد شد.
از میان 18 ش��رکت نام برده شده در لیست هیأت واگذاری، تنها دو شرکت در 
گروه یک قرار دارند و 16 ش��رکت دیگر در گروه دوم واگذاری هس��تند؛ ش��رکت 
کش��ت و صنعت و دامپروری پارس که 40درصد س��هام آن در اختیار دولت است 
و س��رمایه گذاری ملی ایران با 13درصد س��هام دولتی، شرکت های گروه یکی این 

لیست هستند. 
قرار اس��ت تمام این ش��رکت های بزرگ بورس��ی به صورت بلوکی و در بورس 
اوراق بهادار تهران واگذار ش��ود و نحوه قیمت گذاری این ش��رکت ها نیز براس��اس 
ارزش روز تابلوی بورس تعیین خواهد ش��د. در 17 س��ال گذش��ته تعداد 1۹۹2 
بنگاه در لیس��ت واگذاری ها ق��رار گرفته که از این تعداد حدود 4۵0 ش��رکت به 
دالیل مختلف از جمله انحال، ورشکستگی، ادغام و... از لیست واگذاری های دولت 
خارج ش��ده اند. همچنین از 1۵16 بنگاه باقی مانده حدود 200 ش��رکت در طول 

این س��ال ها به صورت غیررقابتی در قالب رد دیون دولت یا س��هام عدالت و بدون 
برگزاری مزایده واگذار شده اند. بر این اساس از 1330 شرکت باقی مانده نیز که در 
لیست واگذاری ها قرار گرفتند، حدود ۵2درصد تاکنون به فروش رسیده اند و حدود 

48درصد نیز در لیست واگذاری ها قرار دارند.
آسیب شناسی خصوصی سازی ایرانی

اما در حالی در جلسه اخیر هیات عالی واگذاری مصوب شده باقیمانده سهام 
دولت در ش��رکت های بزرگ بورس��ی واگذار ش��ود که بازخوانی وضعیت بازار 
سرمایه و تجربه واگذاری های قبلی، از پرچالش بودن این تصمیم خبر می دهد. 
البته واگذاری این ش��رکت ها موضوع تازه ای نیس��ت و پی��ش  از این نیز دولت 
برای فروش سهام مدیریتی خود در برخی از این شرکت ها اعام آمادگی کرده 
بود، ولی از یک س��و به دلیل باال بودن ارزش فروش این س��هام و از سوی دیگر 
عدم استقبال خریداران متعهد و دارای اهلیت برای خرید آن، واگذاری ها عمًا 

بی نتیجه باقی مانده است.
در همین زمینه، احسان رضاپور، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: این سهام 
باید به خریدارانی فروخته شود که اوالً قادر باشند ارزش معامله را طبق شرایطی 
اعامی بپردازند و دوما بتوانند تعهدات خود نس��بت به دولت، بنگاه و نیروی کار 

را نیز ادا کنند.
او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، ادامه داد: اگر سهم دولت در شرکت ها 
بدون رعایت این دو اصل انجام ش��ود، شرکت های واگذارشده سریعاً با باتکلیفی 
سیاس��ت گذاری و مدیریتی مواجه می ش��وند؛ همان گونه که در سال های گذشته 
برخی از واگذاری های دولتی به دلیل رعایت نش��دن همین مسائل ناموفق مانده و 

برخی برگشت خورده است.
این کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به زمان بر بودن حل باتکلیفی و دعواهای 
احتمالی در شرکت های واگذارشده، تصریح کرد: این اتفاقات می تواند حاشیه هایی 
ب��رای تولید و فروش، س��ودآوری و وضعیت نیروی کار ای��ن بنگاه ها ایجاد کند و 
خس��ارت قابل توجهی به ذی نفعان این بنگاه ها اعم از خریدار جدید و سهامداران 

قبلی وارد کند.
رضاپ��ور درب��اره ظرفیت بازار س��رمایه ب��رای پذیرش عرضه س��هام دولت در 
شرکت های بزرگ بورس��ی، اضافه کرد: برای این نوع فروش ها، عموماً در خارج از 
بازار س��رمایه البی هایی شکل می گیرد که در زمان فروش خریداران بالقوه را پای 
میز معامله حاضر کند و صرفاً فروش این س��هام توس��ط دولت در بورس، اثری بر 

وضعیت کلی بازار و سهامداران خرد ندارد.
مدیرعام��ل هلدینگ تتا انرژی ادامه داد: در مقابل اگر این س��هام به خریداران 
غیردولتی دارای اهلیت واگذار ش��ود، به گونه ای که تفکر بخش خصوصی فعالیت 
کنند، می تواند به افزایش س��ودآوری ش��رکت ها منجر ش��ود ک��ه در این صورت 
ذی نفعان این ش��رکت ها و سهامداران خرد آنها نیز با افزایش بازده مواجه خواهند 
شد. از سوی دیگر به واسطه اینکه این نوع سهام در قالب عرضه بلوك مدیریتی و 
در قیمت ها متفاوت با قیمت روی تابلو فروخته می شوند، معموالً معامات روزانه 

س��هام شناور این شرکت ها نیز تحت تأثیر قرار می گیرند و قیمت این معامات به 
سمت قیمت تعیین شده برای معامله بلوکی گرایش پیدا می کند تا به درصدی از 

این قیمت برسد.
چالش واگذاری شرکت های دولتی

این کارش��ناس بازار س��رمایه درباره چالش های احتمالی واگذاری سهام دولت 
در ش��رکت های ب��زرگ بورس��ی، گفت: اثرگذاری س��ایه تهدید و تحریم بر س��ر 
بازار س��رمایه حتی از تبعات خود تحریم و تهدید نیز کاری تر اس��ت و به س��رعت 
قدرت نقدش��وندگی سهام و روند قیمتی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد به همین 
دلیل، دورنمای حضور اغلب س��رمایه گذاران در این بازار به دوره های میان مدت و 

کوتاه مدت تغییر کرده است.
رضاپور ادامه داد: متأسفانه بازار سرمایه ایران نسبت به وضعیت عادی بازارهای 
س��رمایه در دیگر کشورها با ریس��ک های متنوع تر و سنگین تری مواجه است و 
همین مس��ئله باعث می ش��ود فعاالن این بازار س��هم زیادی از سرمایه خود را 
به س��رمایه گذاری در این بازار اختصاص ندهند و از آوردن س��رمایه های بزرگ 
خ��ودداری کنند. در این وضعیت احتیاط حک��م می کند منابع مالی به گونه ای 
درگیر ش��ود که قدرت نقدش��وندگی آن از تحت تأثیر قرار نگیرد و این مسئله 
یکی از چالش هایی اس��ت که باعث می ش��ود واگذاری س��هام عمده دولت در 
ش��رکت های بزرگ بورس��ی از طرف بخش خصوصی محاسبه گر و ریسک گریز 

تقاضای چشمگیری نداشته باشد.
او دخالت های همه جانبه دولت در مدیریت و نرخ گذاری را نیز ازجمله مس��ائلی 
دانس��ت که باعث می ش��ود جذابیت ش��رکت داری در مقیاس بزرگ کم ش��ود و 
سرمایه گذاران تمایلی به خرید سهام دولت در این بنگاه ها نداشته باشند. رضاپور 
سپس به مواردی از تجربه های ناموفق خصوصی سازی در سال های قبل اشاره کرد 
و گفت: وقتی به عنوان  مثال یک ش��رکت دولتی واگذار می ش��ود اما مالک جدید 
اجازه تغییر ساختار شرکت را پیدا نمی کند یا مثًا پس از تحویل گرفتن شرکت، 
با آزادش��دن واردات محصوالت مش��ابه تولیدات این شرکت از سوی دولت مواجه 
می شود، فضایی به وجود می آید که خریداران بعدی شرکت ها دولتی را محتاط تر 

می کند و به شکست واگذاری ها دامن می زند.
وی همچنین عدم تعادل و نوسان شدید قیمت در بازارها و باتکلیفی در اقتصاد 
کان را ازجمله عواملی دانس��ت که باعث شده س��رمایه گذاران به جای فعالیت با 
دید بلندمدت، به س��مت موج س��واری در بازارها و بهره مندی از نوسانات دوره ای 
متمایل شوند؛ درحالی که دورنمای مثبت و بلندمدت برای شاخص های اقتصادی، 
از الزامات اولیه ورود س��رمایه به شرکت های بزرگ است. رضاپور معتقد است: اگر 
دولت قصد واگذاری سهام مدیریتی خود در شرکت های بزرگ بورسی را دارد، باید 
برای اصاح فضای اقتصاد کان و کاهش ریسک های بازار سرمایه گام های جدی 
بردارد چراکه در وضعیت فعلی، سرمایه ها مشغول نوسان گیری دوره ای در بازارهای 
مختلف هس��تند و تا زمانی که این تفکر غالب باش��د، رشد و توسعه پایدار در این 

بازارها و در کل اقتصاد تجربه نمی شود.

کدام شرکت های بزرگ دولتی در سال ۹۸ واگذار می شوند؟

18 شرکت دولتی در پیچ و خم خصوصی سازی

این روزها بازار طا و ارز، روزهای آرامی را پش��ت س��ر می گذارد و پس 
از ورود دالر به کانال 13هزار تومانی، جهشی را شاهد نبودیم. مسکن نیز 
روزهایی راکد را سپری می کند، گویا کسانی که نقدینگی و تمایل الزم را 
برای خریدن زمین و ملک داشتند اقدام به خرید کرده اند و اینک یا سرمایه 
جامانده ها برای خانه دار شدن ناچیز است یا نقدینگی راه بازارهای دیگر را 

در پیش گرفته است.
به گزارش ایرنا، تبدیل ریال به اقامی چون طا، ارز، مسکن و... عطشی 
اس��ت که با اف��ت ارزش پول ملی به جان جامعه افتاده اس��ت. در همین 
زمینه، احمد کیادربندس��ری، کارشناس مس��ائل مالی درباره زمینه های 
پیدایش پدیده ای به اس��م پول س��وزان گفت: روند فزاین��ده و روز به روز 
تورم، کاهش ارزش ریال و اقدام عجوالنه اقش��ار مختلف جامعه در تبدیل 
نقدینگی شان به سایر دارایی ها با درصد نقدشوندگی مناسب و قابل قبول، 
پدیده ای اس��ت که این روزها به ک��رات می بینیم. از این پدیده در ادبیات 
اقتصاد  با عنوان پول س��وزان نام برده می شود. این نام زمانی به پول یک 
کشور اطاق می شود که به دلیل افزایش بی رویه و کنترل ناپذیر قیمت ها 
و در نتیجه بی ارزش شدن پول نقد، مردم هیچ عاقه ای  به نگهداری پول 
و پس انداز بانکی ندارند و با آن مانند یک جس��م داغ  برخورد می کنند و 
سعی می کنند به سرعت از طریق تبدیلش به جایگزین های مناسبت تر و 

قابل اعتمادتر، از دست آن راحت شوند.
به گفته این کارش��ناس مالی، در حال حاضر ریال چنین وضعیتی دارد 
و در مقابل س��ایر دارایی ها مانند طا، دالر، خودرو و ملک، پول سوزان به 

حس��اب می آید. در اصل نیت و هدف جامعه از این کار س��رمایه گذاری یا 
کس��ب سود نیس��ت، بلکه به دنبال حفظ ارزش دارایی های نقد خود  در 

آینده و جلوگیری از بی ارزش شدن آن است.
زمینه پیدایش پول سوزان

او در تبیی��ن آث��ار ت��اش جامعه ب��رای حف��ظ ارزش نقدینگی گفت: 
سراس��یمگی و س��ردرگمی موجود در این پدیده آثار مخربی را بر اقتصاد 
دارد و ام��کان کنترل و برنامه ریزی نقدینگی  در دس��ت مردم را دش��وار 
می سازد. از جمله  پیامدهای آن کوچ نقدینگی از یک بخش به بخش های 
دیگر بدون هیچ دلیل منطقی و عقانی و بدون برنامه ریزی  است که تنها 

موجب سود کان عده ای  از دالالن و سفته بازان می شود.
به گفته کیادربندس��ری، اگرچه پدیده پول سوزان پدیده ای  نه چندان 
طوالنی وگذرا اس��ت ام��ا تاثیرپذی��ری بخش های مختل��ف اقتصادی از 
ای��ن رفتارهای هیجانی و نوس��انات  حاص��ل از آن باعث گردش بی هدف  
س��رمایه های نقدی در قس��مت  های مختلف بازار می شود. شکل گرفتن 
بس��ترهای تقاضای غیرواقعی، نتایج غیرقابل پیش  بینی و خارج از کنترل 
را به وجود می آورد که باعث  ایجاد حباب های قیمتی وآسیب پذیری بدنه 

اقتصاد می شود.
از سوی دیگر به دلیل عدم ماندگاری، این سرمایه های سرگردان تاثیری 
در رش��د معقول و مفید در بخش های مختلف ن��دارد. همچنین به دلیل 
خروج منابع س��پرده گذاران و خالی ش��دن حساب ها امکان برنامه ریزی از 
س��وی بانک ها  و دولت و به کارگیری ای��ن حجم نقدینگی در کانال های 

مناس��ب امکان پذیر نیس��ت. این نتیجه منفی منجر به افزایش نرخ سود 
بانکی بدون برنامه می ش��ود که صرفا در راستای حفظ منابع موجود بانک 

بوده که خود دلیل دیگری بر بی ثباتی بازار و تشدید آن است.
تبعات پول سوزان

این کارش��ناس مالی افزود: در حالت بدتر به دلیل کاهش ارزش روزانه 
پول ملی نس��بت به س��ایر ارزهای خارجی قسمت مهمی از این پول ها با 
تبدیل ش��دن به یک ارز معتبر از چرخه گردش ملی خارج ش��ده و حتی  
منجر به خروج از کش��ور و س��رمایه گذاری در سایر کشورها می شود. این 
وضعیت خود موجب تورم روانی یعنی افزایش تورم بدون هیچ دلیل و تنها 
به دلیل شایعات، سردرگمی  و ترس آحاد جامعه می شود که خود بر این 

آشفتگی بیشتر دامن می زند.
دربندسری در پاس��خ به این پرسش که تصمیم گیرندگان اقتصادی در 
وضعیت کنونی می توانند دست به چه اقدامی بزنند، گفت: به نظر می رسد 
در این برهه حس��اس وظیفه دولت و بانک مرکزی اس��ت که با در پیش 
گرفتن سیاست های مناسب آرامش روانی را به جامعه بازگردانند و با ایجاد 
معوض های قابل قبول مانع از خروج منابع بانکی و سردرگمی نقدینگی در 
دست مردم شود و آنها  را به کانال های مطمئن انتقال دهد. برنامه ریزی ها 
باید به ش��کلی انجام گیرد که هم مانع افزایش بی رویه تورم شود و هم با 
تزریق این نقدینگی به قسمت های مختلف تولید و اقتصاد، از تعطیل شدن 
چرخ��ه تولید به دلیل کمبود مایحتاج عموم��ی جلوگیری به عمل آید و 

مانعی جدی پیش روی قحطی کاذب ایجاد شود.

تحلیل رفتار کنشگران خرد و کالن در فراز و فرودهای اقتصادی

»پول سوزان« چیست و با اقتصاد چه می کند؟

یادداشت

بدفهمی گمراه کننده

یکی از معضات کش��ورمان این اس��ت که مفاهیمی که در کش��ورهای 
توس��عه یافته ابداع می شود به ش��کل معوج به داخل ایران منتقل می شود و 
افراد و گروه های مختلف نیز بر حس��ب مفروضات، ترجیحات و احیاناً منافع 
خود برداشت ها و تفسیرهایی از آن مفاهیم پیدا می کنند که گاه در تناقض 
با خود آن مفاهیم است. حکایت نهادگرایان وطنی نیز یکی از مصادیق این 
مدعاس��ت. این روزها کلیپی از س��خنرانی دکتر فرشاد مؤمنی منتشر شده 
که شاهدی نیکو بر این مدعاست و به خوبی نشان می دهد قرائت به شدت 
س��وگیرانه با ذهنی مملو از مفروضات نادرست چگونه به تفسیرهایی مغایر 

با متن اصلی منجر می شود.
محور س��خنانی که به ش��کل ی��ک کلیپ کوتاه منتش��ر ش��ده ناظر بر 
محاس��باتی است که حجم یارانه پنهان در اقتصاد را تخمین زده اند و خارج 
ک��ردن آن از ش��کل پنهان به علنی و نقدی ک��ردن آن را توصیه می کنند. 
مؤمنی در آن کلیپ به نوشته ای از جوزف استیگلیتز استناد می کند که در 
آن ذکر شده یارانه ای که کشورهای توسعه یافته بابت گاو پرداخت می کنند 
از عایدی روزانه بیش از 1.۵ میلیارد نفر در جهان بیشتر است. ایشان سپس 
ادامه می دهد که جریان افراطی بازارگرا طوری از یارانه صحبت می کنند که 
گویی پرداخت یارانه جرم اس��ت ولی ایشان پرداخت یارانه را یکی از تدابیر 
رشدساز قلمداد می کنند و نهایتاً ادعای بزرگ تری می کنند و آن این است 
که حج��م یارانه ای که مردم به دولت می دهند 10برابر یارانه ای اس��ت که 

دولت به مردم می دهند!
دوس��تان نهادگرا اگر هنگام خواندن کتاب های اس��تیگلیتز بیش از آنکه 
به دنبال یافتن ش��واهد موید برای مدعاهای ش��ان باشند به فهم درست آن 
کتاب ها و آموختن درس��ت اصول تحلیل اقتصادی در محضر دانش��مندی 
چ��ون اس��تیگلیتز اهتمام داش��تند به برداش��ت ها و قضاوت ه��ای دیگری 
می رس��یدند. وقتی اس��تیگلیتز از وجود یارانه ش��دید در حوزه کش��اورزی 
در آمری��کا و اروپ��ا خبر می دهد این به معنای دفاع از این یارانه ها نیس��ت 
بلک��ه می خواهد نش��ان دهد که اوالً چگونه کش��ورهای غرب��ی در تجارت 
فرام��رزی معیارهای غیرمنصفانه ای را ب��ه کار می گیرند یعنی در عرصه ای 
که کش��ورهای در حال توسعه می توانند به کشورهای توسعه یافته صادرات 
داشته باشند حمایت های یارانه ای ارائه می کنند تا دست این کشورها برای 
صادرات خالی باش��د، ولی از کش��ورهای در حال توسعه طلب می کنند که 
بازاره��ای خود را به روی محصوالت آنه��ا باز کنند و از مداخات اختال زا 
به هر شکل خودداری کنند. این به آن معنا نیست که وی این کار را تأیید 
و توجیه کند. اتفاقاً یارانه بخش کشاورزی در آمریکا از معدود اموری است 
که اقتصاددانان دموکرات و جمهوریخواه متفقاً بر غلط بودنش تاکید دارند.

عاوه بر آن اس��تیگلیتز می خواهد نش��ان دهد که چگونه سیاس��ت های 
اقتصادی در آمریکا در چنبره معادالت سیاسی نامناسب گرفتار شده است. 
اتفاقاً تمام تاش استیگلیتز در کتاب بهای نابرابری مصروف نشان دادن آن 
است که معادالت سیاسی در آمریکا به شکلی تنظیم شده که منافع اقلیتی 
را ب��ه زیان اکثریت تضمین کرده و آن را پیش می برد. بخش��ی از تاش او 
مصروف ابطال ادعاهایی اس��ت که ترویج می شود تا از تداوم وضعیت نابرابر 
و تش��دیدکننده آن دفاع می کنند. دوس��تان نهادگرا خواس��ته یا ناخواسته 
در س��نگری مقابل اس��تیگلیتز قرار گرفته اند زیرا آنها نیز پیوس��ته به بهانه 
تورم زای��ی و اموری از این دس��ت از دسترس��ی نابراب��ر دهک های مختلف 
ب��ه یارانه ان��رژی و دیگر یارانه ه��ا حمایت کردند و تداوم وضع گذش��ته را 
خواس��تار ش��دند. نهادگرایان وطنی خواسته یا ناخواس��ته به توجیه نظری 
وضع غیرمنصفانه و نابرابر پرداخته و دس��تگاه ایدئولوژیک پش��تیبان اغنیا 
در برابر فقرا را س��امان دادند. مؤمنی اگر مقصود اس��تیگلیتز را به درستی 
برداش��ت می کرد درمی یافت که در جبهه غلطی ایستاده و حمایت از یارانه 
ثروتمندان و محروم کردن فقرا از یارانه ای که حق شأن است با هیچ کدام از 

آرمان هایی که قاعدتاً به آن معتقدند سازگار نیست.
استیگلیتز پیوسته می خواهد نشان دهد که چگونه در آمریکا بازتوزیع 
از س��مت فقرا به سمت اغنیا صورت می گیرد، اما دوستان نهادگرا غافلند 
ک��ه در ایران مکانیزم بازتوزیع چن��دان کار نمی کند بلکه مکانیزم اصلی 
سازوکار توزیع است که از همان ابتدا از سمت دولت در توزیع پول نفت 
به س��مت و س��وی اغنیا جهت گیری ش��ده و منافع آنها را تضمین کرده 
اس��ت، اما در جهت گیری به سمت فقرا ناکام بوده است. استخدام دولتی 
و دولتی بودن س��ازمان ها و بنگاه های اقتصادی، یارانه های پنهان و پایین 
نگه داش��تن نرخ ارز سه س��ازوکاری هستند که منابع اقتصاد را به سمت 
اغنیا س��وق می دهد و فقرا را از س��هم طبیعی و حق ش��أن از ثروت ملی 

محروم می سازد.
هواداران اقتصاد بازار پیوسته بر این امر تاکید درستی داشته اند که در 
جایی که بازار کار می کند باید سازوکار بازار حاکم باشد، اما در عرصه های 
شکست بازار دولت باید مداخله جدی داشته باشد که فقرزدایی و تأمین 
اجتماعی از عرصه های مش��خص آن اس��ت. هواداران اقتصاد بازار و حتی 
سیاس��ت تعدیل از همان برنامه اول پیوس��ته پرداخ��ت یارانه قیمتی را 
سیاستی ناکارا و ضد عدالت قلمداد کردند، ولی نهادگرایان وطنی همواره 
با اصاح قیمت های مختل ش��ده مخالفت کردند و س��ازوکار بازار را مورد 
تردید قرار دادند. دغدغه عدالت به همراه درك نادرس��ت از سازوکارهای 
اقتص��ادی اغتشاش��ی فکری در این جریان ایجاد کرد ک��ه تا امروز ادامه 

دارد.
ادعای آخری که ایشان در پایان آن کلیپ بیان کردند، ادعایی عجیب 
اس��ت، ولی ظاهراً توجیهی برای آن ارائه نشده است. نیکوست که ایشان 
در راس��تای همان گفت وگوی کارشناس��ی و ملی، ادل��ه خود را همراه با 
محاسبات منتشر کنند تا بتوان این ادعا را ارزیابی کرد. بنده و همفکرانم 
هم گس��تاخی و هم شجاعت و هم شرافت آن را داشته و داریم تا مبنای 
آنچه که یارانه پنهان می دانیم را منتش��ر کنیم، اما منتقدان آن هیچ گاه 
نگفته اند که چرا این محاسبات براساس هزینه فرصت جعلی بوده و تنها 
به تهمت و ادعا بس��نده کرده اند. ما مشتاقیم تا آن راز مگویی که همواره 
در پش��ت ادعاهای آنها قرار دارد را بش��نویم و بیاموزیم اما آیا آنها را در 

معرض عموم برای نقد قرار می دهند؟
ب��ا همه این احوال، ذکر این نکته خالی از لطف نیس��ت که مانور روی 
شکاف دولت- ملت بیش از آنکه یک تحلیل کارشناسی و اقتصادی باشد 
یک حرکت سیاس��ی اپوزیسیون پسند اس��ت. امروزه که فحاشی به نهاد 
دولت و حکومت س��که روز اس��ت و برای روشنفکران اعتبار و پرستیژ به 
همراه می آورد، عجیب نیس��ت که افراد وسوس��ه حرکت در این سمت را 
داشته باشند، اما باید به کسانی که ادعای خط امام را دارند تذکر داد که 
مراقب باش��ند اگر اسیر این وسوسه ش��وند و این بنا فرو ریزد نه از تاك 

نشان ماند و نه از تاك نشان. 
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فرصت امروز: سرانجام طرح »نوآفرین« پس از یک سال پیگیری وزارت ارتباطات 
در دولت به تصویب رس��ید تا اس��تارت آپ های تازه متولدشده مسیر همواری برای 
رش��د داش��ته باش��ند. به گفته وزیر ارتباطات، با اجرای طرح »نوآفرین« مشکات 
بیمه، مالیات و جذب سرمایه گذاری برای استارت آپ هایی که در مراحل اولیه رشد 

هستند، رفع خواهند شد.
اگرچه شرکت های استارت آپی در سال های گذشته با فراز و فرود بسیاری به رشد 
و توسعه خود ادامه دادند، اما به نظر می رسد که هرچه پیش می رویم عاوه بر اینکه 
نقش آنها در اقتصاد و جامعه پررنگ تر می شود، مسیر برای پیشرفت آنها نیز هموارتر 
می ش��ود؛ چنانچه در این مسیر دولت یازدهم و دوازدهم نشان داده همیشه حامی 
اس��تارت آپ ها بوده و تاش می کند برای حل مشکات اساسی خود مانند اشتغال 

جوانان تحصیلکرده روی استارت آپ ها حسابی ویژه باز کند. 
در همین راس��تا، هفته گذش��ته دولت در مصوبه ای وی��ژه طرحی تحت عنوان 
»نوآفری��ن« را به تصویب رس��اند که در اصل مس��یر را برای افزایش ش��رکت های 
استارت آپی هموار می کند و بخش مهمی از چالش های این شرکت ها در حوزه بیمه، 
مالیات و جذب سرمایه را برطرف خواهد کرد و به وضعیت اکوسیستم استارت آپی 
در کش��ور سروس��امان می دهد.  محمدجواد آذری جهرمی، وزی��ر ارتباطات درباره 
تصویب طرح نوآفرین در توییتی نوش��ت: »باز هم ی��ک خبر خوب؛ طرح  نوآفرین 
امشب در دولت تصویب شد. یادتونه تو هر جلسه از مشکات بیمه و مالیات و جذب 
سرمایه گذاري براي اس��تارت آپ هایي که در مراحل اول رشد هستند، مي گفتید و 

پاسخ مي دادم: پیگیرم. دیگه حل شد.«
راه برای توسعه استارت آپ ها هموار می شود

ام��ا آنچه وزیر ارتباطات در توئیت خود از حل ش��دن آن خب��ر داد، چه بود؟ به 

گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، هیات وزیران در جلس��ه ای، س��ند توسعه اقتصاد 
دیجیتالي را با هدف تش��ویق و حمایت از کس��ب و کارهاي نوپا در حوزه فناوري 
اطاعات و ارتباطات به تصویب رس��اند. براس��اس این آیین نامه، کس��ب و کارهاي 
نوپ��ا در اقتص��اد دیجیتال از مقررات حاک��م بر نظام اداري که براي ش��رکت هاي 
بزرگ مقیاس طراحي ش��ده است، مستثني و با مقرراتي ساده تر و متناسب با دوره 
گذار مواجه مي شوند. به ویژه در صورت شکست احتمالي، مخاطره تعهدات مالیاتي، 
تامی��ن اجتماع��ي و ... براي این کس��ب و کارهاي نوپا کاهش یافت��ه و انگیزه این 
ش��رکت ها براي آغاز و رسمیت بخشیدن به فعالیت هاي ش��ان تقویت خواهد شد. 
در اصل طبق این مصوبه با س��اماندهي شرکت هاي نوپا در اقتصاد دیجیتال، امکان 

ارزیابي و نظارت دولت بر این کسب و کارها آسان تر مي شود.
1۵ مشکل بر سر راه توسعه استارت آپ ها

مصوبه دولت بندهای حقوقی مختلفی دارد که امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات 
و رئیس س��ازمان فناوری اطاعات درباره جزییات آن گفته است: اصل این مصوبه 
با عنوان فواید استارت آپ  تعیین می شود تا این استارت آپ ها بتوانند فارغ از مسائل 
مربوط به بیمه و مالیات در زمان مشخص و تا سقف مالی محدودی فعالیت کنند. 
ای��ن مصوبه کمک می کند تا اس��تارت آپ ها بتوانند از حق��وق مالکیت فکری هم 
استفاده کنند. همچنین در رابطه با صندوق های خطرپذیر مربوط به استارت آپ ها، 
ما مطابق با تجربه جهانی صندوق های دولتی را با صندوق های خصوصی و آنها را با 
کسب وکارهای نوپا متصل خواهیم کرد، چراکه در غیر این صورت پتانسیل فساد و 

اشتباه  پذیری در این سیستم صندوق ها بیشتر می شود. 
به گفته ناظمی، 1۵ مش��کل اساسی را بر سر راه توسعه استارت آپ ها شناسایی 
کرده ایم که مهم ترین آنها مس��ائل مربوط به بیمه و مالیات اس��ت. در همین راستا 

طبق قانون برنامه شش��م توس��عه دولت می توانسته کسب وکارها را از دادن مالیات 
معاف کند.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: شرکت هایی مشمول این معافیت ها خواهند شد 
که در س��ه سال اول س��قف درآمد آنها بیش از ۵00 میلیارد تومان نباشد و بعد از 
س��ه سال قاعدتا از زیر عنوان اس��تارت آپ  خارج می شود. همچنین برخی دیگر از 
معافیت هایی که برای اس��تارت آپ ها در نظر گرفته شده است، در پارك های علم و 
فناوری قابل دسترسی خواهد بود. ما حدود 110 مشوق برای این شرکت ها در نظر 
گرفته ایم که مشوق های مالی کمترین آنهاست، چراکه هر چقدر دولت ها وابستگی 

کمتری به مشوق های مالی داشته باشند کارایی بهتری خواهند داشت.
دو مشکلی که حل شد

یکی از چالش های ش��رکت های اس��تارت آپی به خص��وص در زمانی که کوچک 
بودند، بیمه افراد بود که در مصوبه دولت این چالش حل ش��د. تا پیش از تصویب 
نوآفرین از نظر قانونی این فضاها رسمیت نداشتند و به همین دلیل، اختصاص کد 
بیمه به آنها غیرممکن بود. حاال هر فضای اشتراکی به عنوان یک کارگاه در شرکت 
بیمه ش��ناخته می شود؛ مؤسس و هم مؤسس اس��تار  ت آپ می توانند در این کارگاه 
بیمه ش��وند، سهم بیمه شان را دولت پرداخت می کند و برای بقیه کارهای حقوقی 
نیز همین نشانی شان رسمیت دارد. عاوه بر این جذب سرمایه چالش مهم دیگری 
بود که به نظر می رسد حاال با مصوبه دولت این مشکل هم تاحدودی برطرف شده 
اس��ت. طبق مصوبه صندوق نوآوری و ش��کوفایی و وزارت ارتباطات به شرکت های 
س��رمایه گذارهای خطر پذیر )صرفا به ش��رط س��رمایه گذاری در استارت آپ ها( وام 
خواهد داد و آنها به حمایت از اس��تارت آپ ها و ارائه تس��هیات و س��رمایه گذاری 

خواهند پرداخت.

مسیر برای توسعه استارت آپ ها با طرح »نوآفرین« هموار می شود

چالش های پانزده گانه توسعه استارت آپ ها
راهومسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
2 مسیر ایرتاکسی تا پایان سال راه اندازی 

می شود
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرس��ازی از راه اندازی دو مس��یر 
ایرتاکسی برای رونق فرودگاه های کوچک تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، تفاهم نامه اقدامات اجرایی 
جهت تسهیل و توسعه هوانوردی عمومی روز گذشته با حضور علی 
عابد زاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، شهرام آدم نژاد، معاون 
حمل و نقل وزیر راه و شهرس��ازی، امیر مکری، مدیرعامل ش��رکت 
فرودگاه ها و ناو بری هوایی ایران و منطقی، مدیرعامل س��تاد توسعه 

فناوری های فضایی به امضا رسید.
در این مراس��م ش��هرام آدم ن��ژاد، معاون حمل و نق��ل وزیر راه و 
شهرس��ازی با بی��ان اینکه صنع��ت هوانوردی ای��ران در منطقه در 
مقایس��ه با سایر کشور ها از سابقه بسیار قوی برخوردار است، گفت: 
باید از این س��ابقه و تجربه صنعت هوانوردی اس��تفاده کرد تا بتوان 
در ح��وزه حمل و نق��ل هوایی بیش از گذش��ته اقدامات موثری را 

انجام داد.
او ب��ا بی��ان اینکه در این بخش تحریم های غیرانس��انی زیادی به 
ایران تحمیل شده است، گفت: باید با استفاده از تجارب گذشته به 

خوبی از این مرحله عبور کرد.
آدم نژاد با بیان اینکه در حوزه هوا نوردی عمومی کاری نکرده ایم، 
افزود: زنجیره توسعه به یکدیگر متصل است و بخشی از این زنجیره 
مربوط به هوا نوردی عمومی بوده که نتوانسته ایم به صورت مناسب 

از آن استفاده کنیم.
به گفت��ه معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرس��ازی، در طراحی، 
توس��عه و آموزش باید بیشتر از گذشته اقدامات الزم را انجام دهیم 
و ما می توانیم با اس��تفاده از این صنعت موانع و هزینه ها را کاهش 

دهیم.
وی گفت: ایجاد س��اختار مقررات هوا نوردی عمومی در ش��رکت 
فرودگاه ه��ا می توان��د بس��یار موثر باش��د و ما با توجه ب��ه آنکه در 
فرودگاه ه��ای کوچ��ک مش��کل داری��م، می توانیم با ای��ن صنعت 
هوا نوردی عمومی آنها را رونق ببخش��یم. فرودگاه ها در س��ال های 
گذش��ته توسعه بس��یار زیادی داشته اند، اما ما نتواس��ته ایم از آنها 

بهره برداری درستی داشته باشیم.
آدم ن��ژاد از راه ان��دازی ایر تاکس��ی ت��ا پایان امس��ال در برخی از 
مس��یر های کش��وری خبر داد و گفت: کاهش هزینه ه��ای ناو بری 
عمومی، افزایش ش��بکه توزیع سوخت و استفاده از ظرفیت ها بیش 
از گذشته در حوزه هوا نوردی از دیگر موارد این تفاهم نامه به شمار 
می رود. هر س��ال چند ایر تاکسی در هوا نوردی عمومی اجرا می شود 
و ب��ا توجه به آنکه فرودگاه ها در این بخش هزینه زیادی را دریافت 

می کنند، تاش می کنیم تا این هزینه ها را کاهش دهیم.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرس��ازی در پایان گفت: تا پایان 
امس��ال دو مسیر اصلی ایرتاکس��ی برای رونق فرودگاه های کوچک 

راه اندازی خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت راه خبر داد
 کمیته تعیین نرخ اجاره  بها

در انتظار مجوز دولت
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
خب��ر داد که کمیته ملی تعیین نرخ افزای��ش اجاره بها برای تعیین 
ش��اخص اجاره بها در انتظار مجوز دولت است تا جلسات این کمیته 
آغاز ش��ود. عباس فرهادیه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، درخصوص 
موافقت وزیر راه و شهرس��ازی با محتوای تعیین س��قف اجاره بهای 
مسکن، گفت: وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته با محتوای تعیین 
س��قف اجاره به��ا موافقت کرد و ای��ن برنامه به مع��اون اول رئیس 

جمهوری ارسال شد.
وی درب��اره اینک��ه آیا مصوبات این کمیته به تابس��تان امس��ال 
می رس��د، گفت: تمام امید ما این اس��ت که در آستانه فصل نقل و 
انتقاالت این کمیته فعالیت قانونی خود را آغاز کند تا ش��اهد فشار 

کمتری به مستاجران باشیم.
براس��اس توضیحات فرهادیه مجوز ش��کل گیری این کمیته یا در 
جلسه سران قوا مطرح می شود و مجوز فعالیت می گیرد یا براساس 
اصل 138 قانون اساس��ی که هیات وزیران اختیار تشکیل کمیته را 

صادر می کند، قانونی و فعالیت خود را آغاز می کند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
خبر داد: هنوز مجوز تش��کیل کمیته تعیین نرخ افزایش اجاره بها از 
دولت گرفته نش��ده اس��ت. وی درباره اینکه چه تعداد مستاجر در 
کش��ور داریم و آیا آمار مستاجران رو به افزایش است، گفت: اکنون 
10 میلیون خانه استیجاری در کشور وجود دارد که نسبت جمعیت 

اجاره نشین به مالکان، 40 به 60درصد است.
فرهادیه درخصوص اینکه  آیا موضوع تولید مس��کن اس��تیجاری 
هم در این کمیته بررسی خواهد شد؟ گفت: تاکنون اقدامی در این 
خصوص صورت نگرفته اس��ت؛ این کمیته فعا ش��اخص را تعیین 
می کند و موضوع تولید مس��کن اس��تیجاری براساس دستور وزیر و 

قانون ساماندهی باید پیگیری شود.
وی درباره اقدام فوری  وزارت راه و شهرسازی برای تعادل  بخشی 
به نرخ اجاره بها گفت؟ در این کمیته فقط می خواهیم ش��اخص ها را 
مشخص کنیم که مردم بدانند براساس تمام اتفاقاتی که در اقتصاد 
کان رخ داده اس��ت، میزان افزایش اجاره بها چقدر اس��ت. درست 
مثل کاری که هر س��ال کمیته افزایش دستمزد انجام می دهد. این 
کمیته می خواهد ش��اهد افزایش اجاره بها متناس��ب با تورم عمومی 
باشیم نه بیشتر. فرهادیه درباره اینکه آیا آگاه شدن مستاجر کمکی 
به انصاف صاحب خانه و کنترل قیمت های سرسام آور می کند،گفت: 
ت��ا به حال افزایش نرخ مس��کن با افزایش نرخ دالر نبوده اس��ت و 
براس��اس تورم عمومی کش��ور بوده اس��ت؛ ضمن اینکه این سوال 
مطرح است که در پنج سال گذشته که نرخ مسکن ثابت بود آیا ما 

شاهد افزایش نرخ اجاره بها نبودیم؟
فرهادی��ه گفت: بیش��تر از 3۵درص��د افزایش ن��رخ اجاره بها در 
قراردادها رخ نداده اس��ت و صاحب خانه ای که بیشتر از این تقاضای 
اجاره داش��ته باش��د قطع��ا نمی تواند خانه خ��ود را در فصل نقل و 

انتقاالت اجاره دهد.
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دولت قصد دارد با حرکت مهره قبوض کاغذی به سمت الکترونیکی کردن، قدم 
بزرگ��ی در صرفه جویی در هزینه ه��ا بردارد. این مهم که با همکاری مردم محقق 
می شود 1.440 میلیارد تومان صرفه جویی به همراه دارد و مشترکین می توانند با 

ارسال یک پیامک از صدور قبض کاغذی برق جلوگیری کنند.
به گزارش ایس��نا، هوشمندسازی اس��تفاده از ابزارهای فناوری اطاعات برای 
تس��هیل فعالیت هایی اس��ت که پی��ش از این، به صورت س��نتی و معمول انجام 
می ش��دند. با اجرای طرح هوشمندس��ازی، می توان کش��ور را ارزان اداره کرد تا 
کارهای مردم با س��رعت و سهولت بیشتری انجام شود. از مزایای هوشمندسازی 
می توان به صرفه جویی در هزینه ها، کاهش رفت وآمد و حتی حفظ محیط زیست 

اشاره کرد.
صرفه جویی 144۰ میلیارد تومانی

در این راس��تا، اواخر پاییز سال گذشته بود که محمدجواد آذری جهرمی- وزیر 
فن��اوری ارتباط��ات و فناوری اطاع��ات- از صرفه جوی��ی 1440 میلیارد تومانی 
در ص��ورت حذف قب��وض کاغذی آب، برق، گاز و تلفن خب��ر داد و گفت: با این 
صرفه جوی��ی می توان کارهای بزرگی به نف��ع مردم انجام داد و ذهن مردم را باید 

نسبت به هدررفت این منابع حساس کرد.
آمارها حاکی از آن است که 3۵ میلیون کنتور برق، حدوداً همین تعداد کنتور 
آب و 20کنت��ور گاز وجود دارد و برآوردها نش��ان می دهد 1.440 میلیارد تومان 
برای قبوض خدماتی هزینه می شود. در حالی که به گفته آذری جهرمی ظرفیت 

کامل دولت الکترونیکی فراهم است که تمام این قبوض را به صورت الکترونیکی 
صادر کند.

اخذ اطالعات مشترکان برق تهران تا سه ماه آینده
در این راس��تا، حسین صبوری - مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق تهران 
ب��زرگ- در گفت وگو با ایس��نا، با بی��ان اینکه حذف قبوض کاغذی در راس��تای 
سیاس��ت های دولت الکترونیک بوده و جزو برنامه های وزارت نیرو اس��ت، اظهار 
داش��ت: وزارت نیرو با توجه به برنامه ریزی هایی که صورت گرفته در حال تدوین 
ش��رایط و ضوابط اجرایی اس��ت. البته هنوز چیزی به ما اباغ نشده اما قرار است 
ظرف دو تا س��ه ماه آینده اطاعات مش��ترکین که شامل ش��ماره تلفن همراه و 

شناسه قبض آنها است را اخذ کنیم.
وی افزود: بعد از اینکه مصوبه اباغ ش��د براساس چارچوب آن و به مرور زمان 
قبض کاغذی حذف خواهد شد و اطاعات قبض به صورت پیامک و سایر درگاه ها 
مانند همراه برق و… به اطاع مش��ترك رس��یده و مشترك می تواند قبض خود 
را پرداخت کند. این فرآیند جزو دس��تور کار جدی ش��رکت توزیع تهران بزرگ 
هم اس��ت و در حال برنامه ریزی، تهیه زیرس��اخت ها و اخذ ش��ماره تلفن همراه 

مشترکان هستیم.
مدیرعامل ش��رکت توزی��ع نیروی برق تهران بزرگ در ادامه از ارس��ال پیامک 
اطاعات قبض به یک میلیون مش��ترك در شهر تهران خبر داد و افزود: در حال 
حاضر برای حدود یک میلیون مش��ترك که ش��ماره همراه آنها موجود اس��ت به 

صورت موازی هم قبض کاغذی و هم قبض به صورت پیامک ارسال می شود.
خداحافظی با قبض برق

صبوری در مورد مراحلی که مشترکان باید طی کنند تا اطاعات قبض برق به 
صورت پیامک برای آنها ارسال شود، توضیح داد: مشترك باید شماره شناسه خود 
را به همراه س��تاره یک )1*( به شماره 10001۵21 پیامک کند. چنانچه فردی 
هم مالک خانه نیس��ت و مستأجر است، بعد از آنکه از محل مورد نظر نقل مکان 
کرد باید شناسه قبض به همراه ستاره دو را به همان شماره پیامک کند تا فرآیند 
ارسال قبض آن شماره شناسه متوقف شود. سپس شناسه قبض منزل جدید خود 

به همراه ستاره یک را مجدد پیامک کند.
ب��ه گفته وی اگر مش��ترکی چند قبض برق دارد، می تواند شناس��ه همه را به 

صورت جداگانه به همراه ستاره یک به شماره مذکور پیامک کند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه طبق برنامه ریزی 
صورت  گرفته تا پایان تابستان سال جاری باید اطاعات همه مشترکان شهر تهران 
اخذ ش��ود، اظهار داشت: در ش��هر تهران 4.۵ میلیون مشترك وجود دارد. یعنی 
باید شماره همراه 4.۵ میلیون اخذ، شماره های قبلی اصاح و بازنگری شود. سایر 
زیرساخت ها و برنامه ها نیز در حال اجرا و تهیه است و به محض اینکه انجام شد، 

این تصمیم به صورت فازبندی شده انجام خواهد شد.
صبوری تاکید کرد حذف قبوض کاغذی برای مش��ترکان برق سراس��ر کشور 

صورت خواهد گرفت.

نماینده حقوقی وزارت نفت، شایعه تهدید وزیر نفت از سوی بابک زنجانی 
را تایید کرد. اصغر هندی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، در پاسخ به اینکه آیا 
شایعه تهدید وزیر نفت از سوی بابک زنجانی پیش از جریان سازی های اخیر 
علیه وزیر نفت صحت دارد، اظهار داش��ت: در ادامه جلساتی که با حضور 
نمایندگان دس��تگاه های ذی ربط برای تبادل نظر درباره مسائل مرتبط با 
پرونده در زندان و با حضور بابک زنجانی برگزار می ش��ود، چهارشنبه اول 
خرداد ۹8 نیز جلسه ای تشکیل شد که در آنجا آقای زنجانی ادعا کرد که 

استیضاح آقای زنگنه در مجلس رأی خواهد آورد.
نماینده حقوقی وزارت نفت همچنین گفت زنجانی در این جلسه مدعی 
شد که به زودی جای ما با هم عوض خواهد شد و من آزاد و شما زندانی 

می شوید!
هندی اضافه کرد که البته زنجانی تاکنون چندین شکایت علیه مسئوالن 
مختلف کشور از جمله وزیر نفت به دلیل اخال در نظام اقتصادی مطرح 

کرده و دیگر این شکایت ها و تهدیدها عادی شده است.
نماینده حقوقی وزارت نفت همچنین، تاکید کرد که وزارت نفت با کمک 
و حمایت دستگاه قضایی همچنان پیگیر دریافت مطالبات از بابک زنجانی 
است. از سوی دیگر، وزیر نفت تحریم ها را دلیل احتمالی چینی ها در تعلل 
برای آغاز همکاری با ایران جهت تکمیل فاز 11 پارس جنوبی عنوان کرد و 
گفت: احتمال توسعه میدان گازی فرزادB توسط شرکت ایرانی وجود دارد، 

با این اوصاف اولویت وزارت نفت قرارداد با هندی ها است.
ب��ه گزارش خانه ملت، بیژن زنگنه وزیر نفت به آخرین وضعیت تکمیل 
ساخت فاز 11 پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: همچنان در حال صحبت 
و رایزن��ی با چینی ها برای تکمیل فاز 11 هس��تیم البته آنها تا چند وقت 

گذشته ایران بودند که به تازگی کشور را ترك کرده اند.
وزیر نفت با بیان اینکه ش��رکت های ایران��ی نمی توانند تکمیل فاز 11 
پارس جنوب��ی را در دس��ت گیرند، در ای��ن خصوص توضی��ح داد: رهبر 

کنسرس��یوم، ش��رکت چینی  اس��ت و 80درصد س��هم پروژه برای آنها و 
20درصد آن برای شرکت  ایرانی است، لذا باید ابتدا چینی ها اعام آمادگی 
کنند تا کار تکمیل فاز آغاز ش��ود، البته ش��اید تحریم ها علیه ایران دلیل 

چینی ها در تعلل برای آغاز همکاری با ایران باشد.
وی همچنی��ن درباره آخری��ن وضعیت قرارداد با ش��رکت  هندی برای 
توسعه میدان گازی فرزادB، بیان کرد: طرحی را برای تامین مالی توسعه 
میدان گازی فرزاد B آماده و قرارداد و دیگر مسائل مرتبط به آن در حال 
تنظیم اس��ت. زنگنه اضافه کرد: اگرچه هنوز هندی ها برای توسعه میدان 
گازی فرزادB جلو نیامده اند اما قصد ما این است که آخرین مذاکرات نیز 
با آنها انجام ش��ود البته اگر همچنان اعام آمادگ��ی نکردند کار را با یک 
ش��رکت ایرانی پیش خواهیم برد، هرچند اگر ش��رکت هندی جلو بیاید 
و اع��ام آمادگی کند، آنها در اولویت وزارت نفت برای تکمیل این میدان 

گازی خواهند بود.

بابک زنجانی وزیر نفت را تهدید کرد: 

»به زودی جای من و زنگنه عوض می شود«

صرفه جویی 144۰ میلیارد تومانی با حذف قبوض کاغذی

با یک پیامک با قبض کاغذی برق خداحافظی کنید

چهارشنبه
8 خرداد 1398

شماره 1321



بانک مرکزی شرایط پرداخت وام ازدواج را اعالم کرد
۵ نکته درباره وام 3۰ میلیون تومانی ازدواج

فرصت امروز: بانک مرکزی شرایط و ضوابط قانونی گرفتن وام 30 میلیون 
تومانی قرض الحسنه ازدواج را برای هر یک از زوج ها اعام کرد.

بانک مرکزی اعام کرد که طبق مفاد بند »الف« تبصره 16 قانون بودجه 
س��ال جاری، به منظ��ور حمایت از ازدواج جوان��ان، بانک مرکزی جمهوری 
اس��امی ایران موظف اس��ت از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه 
نظ��ام بانکی، به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از اول فروردین ماه 13۹6 
اس��ت و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، تسهیات قرض الحسنه ازدواج 

پرداخت کند.
تس��هیات قرض الحس��نه ازدواج برای هر یک از زوج ها در س��ال 13۹8 
مع��ادل 30 میلیون توم��ان با دوره بازپرداخت پنج س��اله با اخذ یک ضامن 

معتبر و سفته است.
بانک ها و مؤسس��ات اعتب��اری غیربانک��ی می توانند یاران��ه پرداختی به 
اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند. بر این اساس، باتوجه به 

مفاد قانون یادشده، متقاضیان باید موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
* افرادی که تاریخ عقد آنها از تاریخ 01 .01 .13۹6 به بعد است و تاکنون 
وام ازدواج دریاف��ت نکرده اند، از تس��هیات ازدواج ب��ه میزان 300 میلیون 

ریال بهره مند می شوند.
* افرادی که تاریخ عقدش��ان قبل از 01 .01 .13۹6 بوده و در موعد مقرر 
ثبت ن��ام کرده ان��د، لیکن به هر دلیل هنوز در صف س��امانه بوده و موفق به 
اخذ وام نش��ده اند، صرفاً از تس��هیات ازدواج به می��زان 1۵0 میلیون ریال 

بهره مند می شوند.
* افرادی که قب��ًا وام ازدواج دریافت کرده اند، نمی توانند از مابه التفاوت 

آن استفاده کنند.
* تشخیص معتبر بودن ضامن معرفی شده برعهده بانک عامل است.

* متقاضی��ان صرفاً می توانن��د از بانک هایی که ام��کان ثبت نام متقاضی 
در سامانه برای شان وجود دارد، نسبت به انتخاب بانک عامل اقدام کنند.

در دیدار با سفیر کره جنوبی مطرح شد
 تاکید همتی

بر رفع کارشکنی بانک های کره ای
ی��و جانگ هیان، س��فیر جمهوری کره در دیدار خ��ود با رئیس کل بانک 
مرکزی ایران بر آمادگی این س��فارتخانه برای هرگونه مس��اعدت در زمینه 

پیشبرد روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تاکید کرد.
به گزارش  روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با اشاره به منابع 
ایران در بانک های کره و عدم همکاری این بانک ها در استفاده از این منابع 
گفت: منبع اصلی و اولیه این دارایی ها کاما مشخص و شفاف است و دلیلی 
ندارد که بانک های کره به بهانه تحریم های آمریکا مانع از اس��تفاده ایران از 

منابع خود شوند.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن ابراز ناخرسندی دولت ایران از این موضوع 
بیان داشت: اینگونه کارشکنی ها برای دولت و ملت ایران قابل تحمل نیست 
و انتظار می رود که مقامات کره  برای حل و فصل این مشکات اقدام کنند. 
این در حالی اس��ت که دارایی های ایران در دیگر کش��ورها قابل دس��ترس 

هستند.
ب��ه گفته رئیس کل بانک مرک��زی، روابط ایران و ک��ره تاکنون وضعیت 
مناس��بی داشته است و شایسته نیست که مواردی از این قبیل بر روابط دو 

کشور تاثیر منفی بگذارد.
یو جانگ هیان نیز با پذیرش اهمیت روابط دو کش��ور و حل مش��کات 
اظهار داشت که مراتب را به مقامات کشور متبوعش انتقال خواهد داد. وی 
با تاکید بر اینکه صنعت پتروش��یمی کره به واردات میعانات گازی از ایران 
وابسته است وعده داد که سفارت جمهوری کره در ایران نهایت تاش خود 
را برای هموار س��اختن راه های تجارت و معامات بین دو کشور انجام دهد. 
س��فیر کره دیدار و گفت وگوی پیش روی مقامات عالی رتبه دو کشور را در 

این زمینه مفید دانست.

بانک ها 3۵۸ هزار میلیارد تومان از سپرده ها 
را تسهیالت ندادند

بانک ها معموال 2 تا 3درص��د از منابع بانکی را به عنوان ذخایر احتیاطی 
نزد خود نگه می دارند، اما پرداخت نشدن حدود 20درصد منابع بانکی بابت 
تس��هیات معادل 3۵8 ه��زار میلیارد تومان از س��پرده ها، اتفاقی عجیب و 

قابل تامل است.
ب��ه گزارش فارس، براس��اس گزارش بانک مرکزی درب��اره آمار کل مانده 
تس��هیات و س��پرده های ارزی و ریال��ی بانک ها و موسس��ات اعتباری در 
بهمن ماه گذش��ته، حجم کل مانده س��پرده های بانکی پس از کس��ر سپرده 
قانونی 1816 هزار و 117 میلیارد تومان رسیده است که در 11 ماهه سال 
۹7 معادل 23.1درصد و نس��بت به بهمن ماه س��ال ۹6 به میزان 32درصد 

رشد داشته است.
حجم سپرده قانونی و سپرده  نزد بانک مرکزی 206 هزار و 1۹1 میلیارد 
تومان درج ش��ده که نس��بت به اسفندماه س��ال ۹6 حدود 33 هزار و ۹74 

میلیارد تومان )1۹.7درصد( افزایش یافته است. 
در حوزه تس��هیات اعطایی که شامل تسهیات ارزی و ریالی و جاری و 
غیرجاری ست، میزان آن با 1۵.7درصد افزایش در 11 ماهه سال گذشته به 
14۵7 هزار و 387 میلیارد تومان رسیده است. این رقم در یک سال منتهی 

به بهمن ماه سال قبل 26.4درصد رشد کرده است.
در چند س��ال اخیر فاصله حجم س��پرده های بانکی و تسهیات اعطایی 
افزایش یافته است به طوری که از ۹۹.7 درصد در سال ۹1 به 80.2 درصد 
در بهم��ن ماه ۹7 کاهش یافته اس��ت. البته در س��ال های 87 تا ۹1 بانک 
مرکزی خط اعتباری برای مس��کن مهر پرداخت کرد و به نظر می رسد این 

اقدام موجب افزایش نسبت مانده تسهیات اعطایی شده است.
بانک ها معموال 2 تا 3درص��د از منابع بانکی را به عنوان ذخایر احتیاطی 
نزد خود نگه می دارند، اما س��یر نزولی نسبت تسهیات اعطایی به سپرده ها 
)سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی( و رسیدن آن از رقم یک هزار و 30۵ 
میلی��ارد تومان در س��ال ۹1 به رق��م 3۵8 هزار و 730 میلی��ارد تومان در 

بهمن ماه ۹7، اتفاقی عجیب و قابل تامل است.
در صورتی که بانک ها همه سپرده های دیداری خود را به عنوان تسهیات 
پرداخت نکنند باز هم بیش از 1۵8 هزار میلیارد تومان از سپرده های بانکی 
باق��ی می ماند که بانک ه��ا آن را نزد خود نگه داش��ته و پرداختی در قالب 

تسهیات نداشته اند.

بانکنامه

آمار بانک مرکزی نش��ان می دهد که ش��عب بانک ها رو به کاهش است و در 
این میان بانک ملی بیش��ترین ش��عب را در اختیار دارد، اما با ادغام بانک های 
وابس��ته به نیروهای مسلح در بانک س��په، تعداد شعب این بانک از بانک ملی 

هم بیشتر خواهد شد.
ب��ه گزارش ایس��نا، حدود 10 س��ال پیش تقریباً تمامی خدم��ات بانکی به 
مش��تریان، به صورت حضوری و از طریق ش��عب انجام می شد، اما چند سالی 
می ش��ود که بانک ها با افزایش خدمات آناینی، اپلیکیشنی، پیامکی، تلفنی و 

… خود نیاز حضور مشتریان در شعبه را بسیار کاهش داده اند.
در حال حاضر بسیاری از خدمات بانکی بدون نیاز به مراجعه به شعب قابل 
انجام اس��ت و این در حالی است که حجم افراد حاضر در شعب بانک ها نیز به 
طور محسوس��ی کاهش یافته است و اغلب مردم نیز ترجیح می دهند کارهای 

بانکی خود را تا حد امکان بدون مراجعه حضوری انجام دهند.
عاوه بر آن، نقاطی در ش��هرهای مختلف هس��تند که اندکی دقت در آنها 
می تواند سبب تعجب بسیاری از مردم شود و اینکه در محدوده بسیار کوچکی 
از ش��هر، چندین شعبه از یک بانک با فاصله کمی از هم قرار گرفته اند و عمًا 

هیچ کدام کار خاصی انجام نمی دهند.
این در حالی است که اداره شعب بانکی برای بانک های مختلف، هزینه های 
س��نگینی دارد و به نظر می رس��د با توجه به هزینه سنگین اداره این شعب و 
کاهش اس��تفاده از آنها کاهش ش��عب بانکی با توجه به نیازسنجی از مناطق 

مختلف، می تواند تا حد زیادی از هزینه های بانک ها را کاهش دهد.
بانک مرکزی نیز از سال گذشته به دنبال پیگیری جدی تر اصاح نظام بانکی 
کشور، از برنامه این بانک برای کاهش هدفمند شعب بانکی خبر داده و به نظر 
می رسد که این موضوعی است که در دستور کار بانک ها نیز قرار گرفته است.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در سال گذشته تاکید کرده 
بود که تعداد شعب بانکی با در نظر گرفتن نیازها و ماحظات منطقه ای کاهش 

می یابد.
وی با بیان اینکه برنامه جدی برای کاهش شعب داریم، اما باید در این زمینه 
نیازمندی ه��ا و ماحظات منطقه ای را در نظر بگیریم، اظهار داش��ت: در مورد 
شعب بانکی، لزوماً کاهش موضوعیت ندارد و ممکن است در برخی نقاط، ایجاد 
ش��عب جدید، کارکرد اقتصادی و اجتماعی داش��ته باشد، اما در مجموع تعداد 

شعب کاهش پیدا خواهد کرد.
به این ترتیب براس��اس آخرین آمار بانک مرکزی از تعداد ش��عب بانک های 
مختلف کشور، در حال حاضر بانک ملی ایران، بیشترین تعداد شعب را در میان 

بانک های مختلف کشور داراست و در مجموع 331۵ شعبه دارد.
البت��ه در صورتی که ادغام بانک های مهراقتص��اد، قوامین، حکمت ایرانیان، 
انصار و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه انجام شود و شعبه های این 
بانک ها نیز کاهش پیدا نکند، بانک سپه در صدر جدول بیشترین شعب بانکی 

قرار خواهد گرفت.

براس��اس آخرین آمار بانک مرکزی در حال حاضر، بانک سپه 1818 شعبه، 
انصار 631ش��عبه، حکمت ایرانیان 20۵ شعبه، قوامین 73۵ شعبه، مهراقتصاد 
800 ش��عبه و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر 3۵2 شعبه دارند که با ادغام این 

بانک ها در بانک سپه، شعب این بانک به بیش از 4۵00 شعبه می رسد.
پس از این بانک ها، بانک های صادرات با 2882 شعبه، تجارت با 2101 شعبه 

و کشاورزی با 1۹66 شعبه بیشترین شعب بانکی را در اختیار دارند.
براس��اس آمار بانک مرکزی، تعداد شعب سایر بانک ها نیز در اردیبهشت ماه 
سال جاری، به این ش��رح است: اقتصادنوین 280 شعبه، استاندارد چارتر یک 
شعبه، ایران زمین 33۹ شعبه، آینده 16۵ شعبه، پارسیان 333 شعبه، پاسارگاد 
330 ش��عبه، تجارت 2101 ش��عبه، ایران و اروپا دو شعبه، توسعه تعاون 434 
شعبه، توس��عه صادرات 42 شعبه، خاورمیانه 16 ش��عبه، دی 80 شعبه، رفاه 
کارگران 1061 ش��عبه، س��امان 13۹ شعبه، س��رمایه 120 شعبه، سینا 268 
ش��عبه، شهر 347 ش��عبه، صادرات 2882 ش��عبه، صنعت و معدن 61 شعبه، 
قرض الحسنه رسالت 214، قرض الحسنه مهر ایران ۵81 شعبه، کارآفرین 108 
ش��عبه، کشاورزی 1۹66 شعبه، گردش��گری 88 شعبه، مسکن 1272 شعبه، 
ایران و ونزوئا یک ش��عبه، ملت 1۵36 ش��عبه، پست بانک 422 شعبه، تعاون 

اسامی یک شعبه و فیوچر بانک یک شعبه.
همچنین در بخش مؤسسات نیز مؤسسه اعتباری توسعه 4۹ شعبه، کاسپین 

120 شعبه، ملل 320 شعبه و نور نیز 336 شعبه دارند.

صدرنشینی سپه پس از ادغام

کدام بانک ها بیشترین شعب را دارند؟

این روزها کمتر فعال اقتصادی تمایل دارد با استفاده از چک، معامله ای 
را به س��رانجام برس��اند؛ چنانکه آمارها حکایت از کاهش تعداد چک های 

مبادله شده برگشتی در فروردین ماه امسال دارند.
به گزارش خبرآناین، فعاالن اقتصادی درخصوص دالیل کاهش استفاده 
از چک در ماه های اخیر پاسخ هایی دارند که اشاره آن به وضعیت عمومی 

اقتصاد ایران است.
یک��ی از فعاالن بازار پوش��اك در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا با چک 
کار می کن��د یا خیر؟ گف��ت: خیلی کم. عمده فروش��ان دیگر از من چک 
نمی پذیرند در نتیجه من هم از دیگران چک نمی گیرم. به هر حال در این 
موقعیت اقتصادی اگر چکی برگش��ت بخورد، ممکن است آدم را به ورطه 

ورشکستگی بکشاند.
او با تاکید بر اینکه غالبا در بازار ایران معامات با قرارهای ش��ش ماهه 
و یک س��اله انجام می ش��د، ادامه داد: نوس��انات بازار باعث شده بازارها و 
عمده فروشان و حتی تولیدکنندگان محتاط تر شوند. آنها می ترسند برای 
دریافت پول شان شش ماه صبر کنند از این رو نقد کردن سریع تر برای شان 

در اولویت است.
یک انبوه ساز نیز در این خصوص به خبرنگار ما، گفت: امروز کمتر کسی 
برای فروش کاال و مواد مورد نیاز ما، اعم از آهن و سیمان و گچ و ... چک 
می گیرد، طبیعی هم هس��ت چون قیمت ها مدام در حال تغییر هستند، 
خود من هم فعا از کس��ی چک قب��ول نمی کنم در نتیجه مراودات ما به 
سمت نقدی شدن میل کرده است و اغلب معامات ما با پول نقد و موجود 
صورت می گیرد در نتیجه روند کارها کمی کند شده است چرا که کسی از 

اعتبار آتی اش مایه نمی گذارد.
به گفته بس��یاری از فعاالن اقتصادی امروز تنها کس��انی امکان فعالیت 
دارند که از نقدینگی باالتر برخوردار باشند این در حالی است که نقدینگی 

در دست افراد در قیاس با دارایی های شان ناچیز شده است.
 این اما همه ماجرا نیست چرا که برخی در این فضا کارکردهای مثبتی 

برای عدم استفاده از چک و در عین حال کاهش تعداد چک های برگشتی 
قائل هستند. بررسی ها نشان می دهد چک در جایگاهی جز موقعیت قانونی 
خود در ایران مورد اس��تفاده قرار می گیرد. چ��ک در حالی ابزار پرداخت 
آتی اس��ت که در قانون برای پرداخت های به روز تعبیه شده است. بر این 
اس��اس پرداخت وجه معامات با اس��تفاده از چ��ک، در جایگاه پرداخت 
آتی، خود مضراتی را به اقتصاد تحمیل می کرد چراکه دس��ت به دس��ت 
شدن چک، عاملی تورم زا محسوب می شد که البته بانک مرکزی با اعمال 

محدودیت هایی پیش از این، مانع از نقل و انتقاالت مکرر چک شده بود.
 حاال برخی معتقدند محدودش��دن استفاده از چک می تواند در جایگاه 
عامل��ی ضد تورمی ایفای نقش کند، اما با ای��ن حال دالیلی که منجر به 
ایجاد وضعیت کنونی ش��د از منظر بس��یاری از تحلیلگران دالیلی درخور 

توجه ویژه است.
چرخ اقتصاد کند شد

اینها مش��تی نمونه خروار اس��ت. میل به معامات نقدی همان طور که 
فع��االن بازار می گویند کندی فعالیت ها را در پی دارد، اما به دلیل رش��د 
تورم و نوسانات، خصوصا در بازار ارز، ابزارهای پرداخت آتی مانند چک این 

روزها کاربرد کمتری را یافته اند.
تازه ترین آمار بانک مرکزی درباره چک های مبادله شده، سکوت در بازار 
ایران را به تصویر می کشد؛ تا جایی که در فروردین ماه امسال حدود ۵.4 
میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۵4.1 هزار میلیارد تومان در کل کشور 
مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 1۹.4درصد 
و 47.۵درصد کاهش نشان می دهد. تعداد چک های برگشتی در فروردین 
امس��ال نیز به ۵2۵ هزار کاهش یافته که این رقم در فروردین ۹7 بالغ بر 
یک میلیون چک می ش��د. همچنین 3۵درص��د از ارزش ریالی چک های 

برگشتی در این مدت کاسته شد.
ضعف سیستم اعتبارسنجی

کامران ندری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی پژوهشکده پولی 

و بانکی نیز در پاس��خ به این سوال که دالیل مهم کاهش تعداد چک های 
برگشتی در شرایط کنونی چیست؟ گفت: کاهش تعداد چک های برگشتی 
در ش��رایطی رخ داده که کل تبادالت چک نیز کاهش داش��ته است پس 
از این رو با توجه به کاهش تعداد چک های مبدل شده این خبر نمی تواند 

چندان مثبت ارزیابی شود.
وی گفت: چنانچه اقتصاد کشور درگیر رکود تورمی نبود، این می توانست 
نویدبخش روزهای خوبی برای کش��ور باشد، اما وقتی به نرخ تورم و رشد 
اقتصادی توجه می ش��ود، آنگاه این خبر حکایت از مسائل دیگری دارد. به 
بیان دیگر اگر در دوره رونق اقتصادی از تعداد چک های برگش��تی کاسته 
ش��ود، تا حدود زیادی خبر از کاهش مش��کات اقتصادی و ورشکستگی 
می  دهد، اما شرایط امروز اقتصاد ایران تفاوت معناداری با دوره رونق دارد، 
به همین دلیل آمارهای ارائه ش��ده از س��وی بانک مرک��زی بیش از آنکه 

بخواهد موجب امیدواری شود، می تواند بر نگرانی ها بیفزاید.
این کارش��ناس اقتصادی با اش��اره ب��ه اینکه تعداد چک ه��ای صادر و 
مبادله ش��ده نیز بر پایه این آم��ار با کاهش روبه رو بوده اس��ت، گفت: در 
ش��رایط رکود تورمی دیگر کسی برای اعتبار چک ها ارزشی قائل نیست و 
فروشندگان تنها می خواهند با دریافت وجه نقد کاالهای مورد نیاز خود را 

پیش از اینکه دیر شود، تهیه کنند.
وی با اش��اره ب��ه این نکته که باید اثرات رکود اقتص��ادی بر مبادالت و 
معامات ردگیری ش��ود، ادامه داد: رک��ود اقتصادی با خود کاهش خرید، 
فروش و تولید را به همراه می آورد.آمارها از رش��د منفی در س��ال گذشته 
خبر می دهند و پیش بینی می شود نرخ رشد منفی در سال جاری افزایش 

یابد.
به گفته وی، ضعف سیس��تم اعتبارسنجی بانک ها حاال در دوره رکودی 
مضرات خود را نشان داده است، چراکه اگر ساختار اعتبارسنجی ساختاری 
دقیق و مناس��ب بود، امروز مردم در ش��رایط کنونی اعتماد بیش��تری به 

بازارهای پرداخت نشان می دادند.

اینکه بازاری ها از چک استفاده نمی کنند خوب است یا بد؟

معامالت در ایران نقدی تر شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران روز سه ش��نبه با رشد بیش از ۵ 
هزار و 600 واحدی مواجه شد و به رقم 223 هزار و 2۵3 واحد رسید. 
برخی رسانه ها این رش��د خیره کننده بازار سرمایه را به اظهارات جدید 
دونالد ترامپ نس��بت داده اند، چنانچه »تجارت نیوز« نوش��ت: »بورس 
تهران در نخس��تین دقایق ش��روع معامات سه ش��نبه با رش��د توفانی 
شاخص کل همراه شد. بازار سهام در 2۵ دقیقه ابتدایی معامات با رشد 
بیش از 4هزار واحدی همراه ش��د و ش��اخص کل بورس در سطح 221 
هزار واحد جای گرفت.« با این حال، بیش��تر تحلیلگران بازار س��رمایه 
مواف��ق واکنش های ش��تاب زده بورس ب��ه رخدادهای جهان��ی نبوده و 
گزارش خوب شرکت ها را عامل اصلی رونق اخیر بازار سرمایه می دانند. 
اما همزمان با رش��د 2.61درصدی شاخص کل بازار سرمایه، وضعیت 
دیگر بازارهای موازی در روز گذش��ته قرمز ش��د. قیمت سکه امامی در 
بازار معامات و تک فروش��ی با کاهش همراه بود. قیمت سکه امامی در 
ب��ازار معامات با 141 هزار تومان کاهش قیم��ت به 4 میلیون و 67۵ 
هزار تومان رس��ید و سکه بهار آزادی هم ۹0 هزار تومان ارزان تر شده و 
4 میلیون و ۵۹0 تومان فروخته شد. قیمت تک فروشی سکه امامی هم 
با 1۵0 هزار تومان کاهش به 4 میلیون و 67۵ هزار تومان رسیده است. 
نیم س��که و ربع س��که به ترتیب 30 و 10 هزار تومان ارزان تر شده و 2 

میلیون و 6۵4 و یک میلیون و 733 تومان به فروش رسید.
قیم��ت انواع ارزهای خارجی نیز در بازار آزاد کاهش یافت. هر دالر با 
0.84درص��د کاهش قیمت، 13 هزار و 73۵ تومان معامله ش��د. قیمت 

یورو هم به 1۵ هزار و 638 تومان رسید.
تحلیلگ��ران دخالت بانک مرکزی و افزای��ش عرضه ارز به بازار را طی 
هفته های گذش��ته از عوامل موثر در کاهش نرخ دالر و در پی آن سکه 
اعام کردند، اما پیشتر کاهش قیمت سکه و دالر در ایام عزاداری در ماه 

رمضان را به دلیل کاهش معامات پیش بینی کرده بودند.
رشد بیش از ۵۶۰۰ واحدی شاخص بورس

همانطور که اش��اره ش��د، ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 
پای��ان معام��ات دیروز با یک رش��د خیره کننده ۵ ه��زار و 67۹ واحد 
افزایش یافت و به رقم 223 هزار و 2۵3 واحد رس��ید. به گزارش ایرنا، 

در معامات این روز، 4میلیارد و 747 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
به��ادار به ارزش 16 هزار و 703 میلیارد ری��ال در 341 هزار نوبت داد 

و ستد شد.
همچنین ش��اخص کل )هم وزن( با یک هزار و 102 واحد افزایش به 
۵0 هزار و 800 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 762 واحد افزایش 

به 3۵ هزار و 107 واحد رسیدند.
شاخص آزاد شناور نیز با 7هزار و 220 واحد افزایش به رقم 2۵2 هزار 
و 4۹6 واحد رسید، شاخص بازار اول 4هزار و 367 واحد و شاخص بازار 

دوم 10 هزار و 4۵۵ واحد افزایش داشتند.
در بی��ن تمامی نمادها، فوالد مبارکه اصفه��ان )فوالد( با 717 واحد، 
مل��ی صنایع مس ایران )فملی( با 403 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( ب��ا 372 واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس با 334 واحد، 
فوالد خوزستان )فخوز( با 232 واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با 16۵ 
واحد و ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( با 164 واحد بیش��ترین 

تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در مقابل خدمات انفورماتیک )رانفور( با ۵0 واحد، پتروش��یمی فجر 
)بفج��ر( با 3۵ واح��د، کارخانجات داروپخش )دارو( ب��ا 12واحد، بانک 
کارآفری��ن )وکار( با ۹ واحد از جمله گروه هایی بودند که افت ش��اخص 

بورس را رقم زدند.
نماد بانک تجارت، بانک ملت، س��ایپا، ایران خودرو، س��یمان تهران، 
پتروش��یمی آبادان و فوالد مبارکه اصفه��ان در گروه نمادهای پربیننده 
قرار داشتند. گروه فلزات اساسی نیز صدرنشین برترین گروه های صنعت 
شد و در این گروه 438 میلیون و 878 هزار برگه سهم به ارزش 2 هزار 

و 1۵2 میلیارد ریال داد و ستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز نزدیک به 72 واحد رشد داشت و بر روی کانال 
2 هزار و 787 واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و 126 میلیون 
برگه سهم به ارزش بیش از 6 هزار و 273 میلیارد ریال داد و ستد شد.

نماد سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، هلدینگ 

صنای��ع معدنی خاورمیانه )میدکو(، پتروش��یمی مارون )مارون( و نفت 
ایرانول )شرانل( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.

در مقابل افرانت )افرا(، مدیریت انرژی امید تابان هور )وهور(، نیروگاه 
زاگرس کوثر )بزاگ��رس( و تولید برق ماهتاب کهنوج )بکهنوج( مانع از 

رشد بیشتر این شاخص شدند.

جهش ۵۶۰۰ واحدی شاخص بورس در کنار افت قیمت سکه و دالر

یکه تازی بورس تهران
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شاخص بورس از مسائل منفی کشور تاثیر نگرفت
شاخص بورس تا کجا رشد می کند؟

ش��اخص بورس روز سه ش��نبه بیش از ۵هزار و 600 واحد رش��د داشت 
ک��ه عوامل متعددی بر این روند افزایش��ی تاثیرگذار بود، اما س��وال مدنظر 
اینجاست که مسیر صعودی بازار سرمایه با چنین شتابی تا کجا ادامه دارد؟

کمال خانزاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، به رش��د ش��اخص بورس در 
بازار اش��اره کرد و گفت: انتشار گزارش های ماهانه شرکت ها بر روی کدال و 
فروش باالی شرکت ها در دو ماه گذشته بر روند بازار سرمایه تاثیرگذار بود 

و زمینه رشد شاخص بورس در بازار روز گذشته را فراهم کرد.
وی ادامه داد: با توجه به اعمال تحریم  های ش��دید، ش��رکت ها راه خود را 
از تحریم ها جدا کردند که این امر منجر به بهبود وضعیت صادرات و فروش 

این شرکت ها به لحاظ ریال و تناژ، نسبت به قبل شد.
خانزاده با تاکید بر اینکه میزان باالی فروش ش��رکت ها در ماه های آینده 
ادامه دار خواهد بود، گفت: اکنون ش��رکت ها به لحاظ سودآوری در وضعیت 
مناس��بی قرار دارند و امروز  اقبال بازار بیشتر به سمت سهم های بنیادی و 

صادرات  محور مانند فوالدی ها و معدنی ها بود.
این کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار بعد از تعطیات خرداد به 
سمت سهم های بنیادی و صادراتی پیش خواهد رفت، اظهار داشت: با توجه 
به رش��د ۵هزار و 600 واحدی ش��اخص بورس که امروز رخ داد پیش بینی 
می ش��ود که شاخص تا اواس��ط تیر و شاید هم زودتر کانال 2۵0 هزار واحد 

را رد کند.
وی اظهار داشت: اکنون بازارهای موازی در رکود به سر می برند به همین 
دلیل ورود نقدینگی به س��مت بازار س��رمایه بیشتر می شود و رشد شاخص 

ادامه پیدا می کند.
خانزاده به کمرنگ شدن تاثیر مسائل بر روند معامات بازار اشاره و بیان 
کرد: اکنون وضعیت منطقه تاحدودی آرام ش��ده و ش��اهد تاثیر موضوعات 

سیاسی که مانع از رشد شاخص می شوند، نیستیم.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ب��ه مذاکرات پیش رو تاکید ک��رد و افزود: 
مذاکرات س��نگینی پش��ت پرده س��فر نخس��ت وزیر ژاپن به تهران که طی 
دو هفته آینده انجام می ش��ود وجود دارد که روند بازار هم نس��بت به این 

مذاکرات خوش بین است.
به گفته وی، اکنون میزان عرضه به بازار سرمایه با حجم گسترده ای انجام 
می شود که این امر منجر به رشد شاخص بورس شده است و به نظر می رسد 

که مسیر شاخص بورس برای فردا هم مثبت باشد.
خان��زاده به تاثیر تعطیات هفته آینده بر روند معامات ش��اخص بورس 
اش��اره و بیان کرد:  کشور به لحاظ سیاسی به دلیل سفر نخست وزیر ژاپن 
به تهران از جو آرامی برخوردار است، اما سخنرانی های 14 و 1۵ خرداد هم 

مهم است و می تواند بر مسیر شاخص بورس تاثیرگذار باشد.
همچنین س��یدرضا فاطمی، دیگر کارشناس بازار سرمایه گفت: طی چند 
وقت اخیر ش��اهد مطرح شدن برخی از مباحث منفی در کشور هستیم که 
هر یک از آنها می توانست بر بازار تاثیرگذار باشد، اما نه تنها بازار روند نزولی 

به خود نگرفت بلکه به سرعت در حال رشد است.

چهارشنبه
8 خرداد 1398
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افزایش 4۰درصدی واردات چای
واردات چای س��یاه در فروردین  امس��ال در مقایس��ه با مدت مشابه سال 

گذشته تا 40درصد افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، آمار تجارت خارجی ایران نشان می دهد در فروردین ماه 
س��ال جاری حدود 3۵00 کیلوگرم چای سیاه با ارزش دالری 16 میلیون و 

۹40 میلیون دالر وارد ایران شده است.
این در حالی است که در فروردین ماه سال گذشته حدود 2466 کیلوگرم 
چ��ای با ارزش 11 میلیون و ۹84 هزار دالر وارد ش��ده بود. بر این اس��اس 
واردات چای سیاه در فروردین ماه امسال با افزایش حدود 41درصدی همراه 

شده است.
همچنین آخرین آمار منتشرشده از سوی گمرك از این حکایت دارد که 
تا پایان 11 ماه اول سال گذشته حدود ۵3 هزار و 44۵ کیلوگرم چای سیاه 

به ارزش 248 میلیون و ۹68 دالر وارد ایران شده است.
اما عمده واردات چای ایران از کش��ورهای هند، س��ریانکا، امارات و کنیا 

انجام شده است.

گران فروشی؛ بیشترین تخلف اصناف
بررسی عملکرد نظارت و بازرسی اصناف تهران در اردیبهشت ماه حکایت 
از آن دارد که بیش��ترین تخلف صنفی در این ماه گران فروش��ی و عدم درج 

قیمت و نرخنامه بوده است.
به گزارش ایس��نا، در اردیبهشت ماه س��ال جاری اتاق اصناف تهران 24 
هزار و 34۵ مورد بازرسی انجام داده که از این تعداد 18 هزار و 448 مورد 
در س��طح خرده فروش��ی، 2۵00مورد در س��طح عمده  فروشی، 30 مورد در 
س��طح انبار، 47 مورد در سطح سردخانه ها و 3320 مورد در زمینه صنوف 

خدماتی انجام شده است.
در 24 هزار و 34۵ مورد بازرس��ی انجام ش��ده تعداد 474۹ برگه جریمه 
صادر ش��ده که 37۹۵ مورد در س��طح خرده فروش��ی، 2۹0 مورد در سطح 

عمده فروشی و 664 مورد در صنوف خدماتی بوده است.
در س��طح خرده فروشی بیش��ترین حجم تخلف به میزان 1863 مورد به 
علت گران فروشی بوده که در سطح عمده فروشی نیز بیشترین حجم تخلف 

عدم درج قیمت و نرخنامه بوده است.
همچنین در س��طح صنوف خدماتی بیشترین تخلف به میزان 32۹ مورد 
در زمینه گران فروش��ی بوده که در مجموع به ترتیب بیشترین میزان تخلف 
اصناف تهران در زمینه گران فروشی و عدم درج قیمت و نرخنامه بوده است.

طبق اعام بازرس��ی اتاق اصناف تهران، در اردیبهش��ت ماه تعداد 2288 
مورد از ش��کایات از طریق س��تاد خبری به ثبت رسیده که از این میان در 
121۹ پرونده تخلف صنفی و در 106۹ پرونده عدم تخلف صنفی مشخص 

شده است.
اتاق اصناف تهران با دارا بودن 2 هزار و ۵10 بازرس فعال در اردیبهشت 
ماه نظارت و بازرس��ی خود را انجام داده که در نهایت ارزش ریالی پرونده ها 

در حدود 13 میلیارد و 26 میلیون و 81۹ هزار و 131 ریال بوده است.

رشد ۶درصدی تولید فوالد خام
ای��ران 8 میلی��ون و 388 هزارتن فوالد خام تولید کرد که در مقایس��ه با 
تولید سال گذشته )7 میلیون و ۹17 هزارتن(، 6درصد رشد نشان می دهد.

 World( به گزارش  باش��گاه خبرن��گاران جوان، انجمن جهان��ی فوالد
Steel Association( اع��ام کرد: طی چهار ماهه نخس��ت س��ال جاری 
می��ادی، ای��ران 8 میلی��ون و 388 هزارتن ف��والد خام تولی��د کرد که در 
مقایس��ه با تولید س��ال گذش��ته )7 میلیون و ۹17 هزارتن(، 6درصد رشد 

نشان می دهد.
همچنین تولید فوالد خام ایران در آوریل 201۹ با رش��د 2.8درصدی به 
2 میلیون و 16۵ هزار تن رس��ید، این رقم در مدت مش��ابه سال گذشته 2 

میلیون و 106 هزار تن بود.
تولید 64 کش��ور فوالدس��از جهان نیز در چهار ماهه نخست سال جاری 
میادی ۵۹۹میلیون و 8۵7 هزارتن ثبت شد که حاکی از رشد 4.8درصدی 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
همچنین میزان تولید فوالدس��ازان جهان در آوریل 201۹، با 6.4درصد 
افزایش نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته به 1۵6 میلیون و 671 هزار 
تن رس��ید، این رقم در آوریل س��ال گذش��ته 147 میلیون و 24۵ هزار تن 

ثبت شد.
طی چهار ماهه نخس��ت 201۹ به ترتیب چین ب��ا تولید 314 میلیون و 
۹61 هزارت��ن، هند با 36 میلیون و ۵8 هزار تن، ژاپن با 3۵ میلیون و 124 
ه��زار تن، آمریکا با 27 میلیون و 73۹ هزار تن و کره جنوبی با 24 میلیون 

و 387 هزار تن پنج کشور برتر فوالدساز جهان بودند.

کاهش قیمت میوه در بازار عمده فروشی
 میوه ارزان می شود؟

قیمت میوه در بازار عمده فروش��ی با ثبات و بعضاً کاهش مواجه ش��ده و 
انتظار می رود همین رویه نیز در بازار خرده فروشی و میوه فروشی های سطح 

شهر رخ دهد و مردم پایین آمدن قیمت ها را مشاهده کنند.
به گزارش ایسنا، بازار میوه طی هفته گذشته با کاهش قیمت و در برخی 
موارد ثبات قیمت در میدان مرکزی میوه و تره بار مواجه شده و آنچه امروز 
مردم باید ش��اهد آن باشند تأثیر این کاهش قیمت در بازار خرده فروشی و 

میوه فروشی های سطح شهر است.
طبق آخرین کش��ف قیمت صورت  گرفته در میدان مرکزی میوه و تره بار 
تهران، در س��طح میوه های درجه یک، یک کیلوگرم هندوانه که در کش��ف 
قیمت های منتهی به ۵ خرداد ماه امسال 2۵00 تومان بود، از روز گذشته در 
میدان مرکزی میوه و تره بار به 2.000تومان رس��یده است و هلو پیش رس 
نیز با کاهش حدود 4.000 تومانی به کیلویی 10 هزار تومان رسیده است.

در ای��ن میان قیمت انواع پرتقال و س��یب تغییری نک��رده، اما میوه هایی 
همچون طالبی، ملون، زردآلو، خیار، گوجه سبز و لیموترش با کاهش قیمت 

مواجه شده است.
البت��ه ای��ن اع��داد و ارق��ام، حداکثر قیمت های عمده فروش��ی اس��ت و 
میوه فروش��ی های سطح ش��هر نیز نهایتاً باید حداکثر 3۵درصد باالتر از آن 
بفروش��ند و بیش��تر از این قیمت ها البته برای میوه های درجه یک، مصداق 

گران فروشی است.
بنابراین با کاهش قیمت ها در س��طح میدان مرکزی میوه و تره بار تهران 
باید منتظر کاهش قیمت ها در س��طح خرده فروش��ی ها و میوه فروشی های 

سطح شهر باشیم.

اخبـــار

رئیس انجم��ن خوراك دام، طیور و آبزیان عدم دخالت دولت در قیمت گذاری 
نهاده ه��ای دامی و حذف ارز 4200تومان��ی از واردات را تنها راه حل تنظیم بازار 

دانست.
مجید موافق قدیری، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از شرایط 
کنونی بازار نهاده های دامی اظهار داشت: در حال حاضر مقدار کمی نهاده با نرخ 
مصوب به مرغداران توزیع می شود و این امر به سبب اختصاص ارز 4200 تومانی 

به واردات غیرعادی نیست.
وی اف��زود: تا زمانی که اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات نهاده های دامی 
و تدوین قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه هایی که سیاست گذاران اقتصادی تدوین 
می کنند، ادامه داشته باشد، بدون تردید عرضه نهاده با نرخ آزاد به وفور و با نرخ 

مصوب به صورت محدود به تولیدکنندگان صورت می گیرد.
ای��ن فعال بخش خصوص��ی با بیان اینکه دوران ارز 4200 تومانی تمام ش��ده 
اس��ت، اظهار داشت: دوران ارز 4200 تومانی تمام ش��ده است، اما اینکه فرآیند 
جمع کردنش آهس��ته رخ می دهد، ش��ائبه ای را ایجاد می کند که گویی باید یک 
عده ته مانده ارز دولتی را استفاده کنند تا بعد از اتمام کار آنها، اختصاص این ارز 
به طور کامل برچیده ش��ود. در غیر این صورت چه منطق و استداللی پشت این 
کار اس��ت که گوشت، چای و کره ش��امل ارز 4200 تومانی نشود، اما نهاده های 

دامی مشمول ارز دولتی شود؟
وی با انتقاد از این مسئله که با وجود شرایط مالی و ارزی کشور دولت همچنان 
ب��ر ادامه روند توزیع ارز 4200 تومانی به واردات اصرار دارد، بیان کرد: آمار تورم 
و افزایش شدید قیمت ها در سال ۹7 نشان می دهد که مردم کاال های وارداتی را 
عمدتاً به قیمت ارز آزاد خریدند و این امر نشان می دهد که توزیع ارز دولتی، در 

کنترل تورم، ناموفق بوده است.

مواف��ق قدی��ری ادام��ه داد: دولت با مش��ارکت بانک کش��اورزی برای کاهش 
تنش های فعلی، س��امانه ای را ب��رای توزیع نهاده های دامی طراحی کرده اس��ت 
ت��ا تولیدکنندگان خ��وراك دام، مرغداران و آبزی پروران به طور مس��تقیم از این 
سیستم خرید کنند که به سبب کاهش واسطه ها احتمال افت قیمت نهاده در بازار 
وجود دارد. این مقام مس��ئول با بیان اینکه تولیدکنندگان برای تامین نهاده های 
دامی با مش��کل کمبود نقدینگی روبه رو هستند، گفت: با توجه به افزایش تورم و 
قیمت کاالها، نقدینگی تولیدکنندگان کاهش یافته است که بدین ترتیب امکان 

خرید به طور مستقیم از طریق سامانه وجود ندارد.
وی با اش��اره به اینکه مش��کات حمل و نقل نهاده های دامی از بنادر جنوبی 
مرتفع نشده است، بیان کرد: علی رغم آنکه کامیون داران مبلغ اضافه پشت بارنامه 
دریافت می کنند، اما به سبب عدم درج آن در فاکتور امکان اثبات این امر وجود 
ندارد که در نهایت این امر در آینده موجب شده تا تولیدکنندگان با سازمان امور 

مالیاتی دچار مشکاتی شوند.
مواف��ق قدیری کاهش قوانین، آیین نامه ها، عدم دخالت دولت در قیمت گذاری 
محصوالت پروتئینی و نهاده های دامی و حذف ارز 4200 تومانی از واردات را تنها 
راه حل تنظیم بازار دانست و گفت: با توجه به افزایش قیمت محصوالت پروتئینی 
و کاهش قدرت خرید خانوار، دولت باید مابه التفاوت ارز نیما و 4200 تومانی را به 

صورت ریال به عنوان یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز کند.
رئی��س انجمن خ��وراك دام، طیور و آبزی��ان درباره آخری��ن وضعیت واردات 
نهاده های دامی افزود: سال گذشته ۹ میلیون تن ذرت، 3 میلیون تن جو دامی و 
2 میلیون و 700 تا 2میلیون و 800 هزار تن کنجاله سویا وارد کشور شده است 
که به این ترتیب مشکلی در واردات نداریم و تنها به سبب مشکات شبکه توزیع، 

قیمت با نوساناتی در بازار روبه روست.

وی با بیان اینکه در گذش��ته اختاف قیمت بازار آزاد با نرخ مصوب 40 تا ۵0 
تومان بود، گفت: این در حالی است که هم اکنون اختاف قیمت به دلیل نامناسب 

بودن شبکه توزیع بین 100 تا 1۵0درصد است.
قدیری مصرف ماهانه کنجاله س��ویا در کش��ور را 270 ه��زار تن اعام کرد و 
اف��زود: با توجه به جو روانی و بار منفی تحریم ها، اگر ماهانه تولیدکنندگان 400 
هزار تن کنجاله س��ویا تحویل بگیرند، به س��بب نگرانی ماه های آتی ولع کنجاله 

سویا را دارند.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه تولیدکنندگان شیر و گوشت در فروردین 
400 هزار تن کنجاله سویا دریافت کردند، بیان کرد: با وجود توزیع 130 هزار تن 
توزیع کنجاله مازاد بر نیاز تولیدکنندگان، باز هم عطش تامین و کمبود در میان 

دامداران و مرغداران وجود دارد.
به گفته وی، با وجود آنکه جو روانی منفی، عدم اعتماد دولت به سیاست گذاران 
اقتصادی و شبکه نامناسب توزیع بر نوسان قیمت نهاده های دامی تاثیرگذار است، 
از این رو پیش بینی می ش��ود که با راه اندازی س��امانه و ازدیاد عرضه تا حدودی 
قیمت ها کاهش یابد. البته این امر بدان معنا نیست که قیمت های دولتی با بازار 

آزاد یکی می شود.
مواف��ق قدیری در پایان تصریح ک��رد:  روند ب��ازار و تصمیمات جدیدی که 
سیاس��ت گذاران اقتصادی اتخ��اذ کرده اند، به ما می گوی��د که قیمت ها کاهش 
خواهند یافت. امروز هم بعد از هشدار های مکرر درباره اشتباهات در نظام توزیع 
نهاده های دامی، شاهدیم که وزارت جهاد کشاورزی در تاش است تا یکی پس 
از دیگری، پیشنهاد های بخش خصوصی را به مرحله اجرا درآورد. از این رو باید 
پذیرفت باید بپذیریم که  تصمیمات اشتباه، در شرایط خطیر امروز برای کشور 

هزینه ساز است.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات تنها راهکار تنظیم بازار نهاده های دامی است

بانک مرکزی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تاکید داشت 
و این در حالی اس��ت که صادرکنندگان نسبت به سیاست ابتدایی بانک 
مرکزی انتقاد داش��تند، اما یک کارش��ناس اقتصادی می گوید که بسته 
سیاس��تی جدید بانک مرکزی برای بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به 

کشور، انتخاب های مختلفی را پیش روی صادرکنندگان قرار می دهد.
هادی حق ش��ناس در گفت وگو با ایسنا، بسته سیاستی نحوه برگشت 
ارز حاصل از صادرات در سال 13۹8 را به واقعیت اقتصاد ایران نزدیک تر 
دانس��ت و اظهار داشت: این بسته سیاستی، موجبات انعطاف پذیری در 
تصمیم گیری را برای صادرکننده فراهم می کند و انتخاب های مختلفی 
را پی��ش روی آنها برای بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات قرار می دهد، 
همچنین صادرکنندگان به واس��طه این بخشنامه می توانند در کسب و 

کار خود شاهد سوددهی نیز باشند.
وی با اشاره به برخی ویژگی های این بسته سیاستی، گفت: این بسته 
از س��ه قسمت تش��کیل می ش��ود و برای گروه صادراتی پتروشیمی ها، 

حداقل 60درصد ارز حاصل از صادرات در س��امانه نیما عرضه می شود، 
حداکثر 10درصد به صورت نق��د و مابقی واردات در مقابل صادرات به 
چرخه اقتصاد بازمی گردد. همچنین س��ایر گروه های صادرکنندگان نیز 
حداقل ۵0درصد از ارز خود را در سامانه نیما عرضه می کنند، اسکناس 
حداکثر 20درصد و مابقی به صورت واردات در مقابل صادرات ارز خود 

را به چرخه اقتصاد بازمی گردانند.
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی اف��زود: البته قطع��اً آوردن پ��ول نقد با 
دش��واری هایی همراه است و در دنیا نیز پول نقد کمتر جابه جا می شود، 
اما در هر حال این 10درصد که قرار است به صورت پول نقد وارد کشور 

شود، با 30درصد واردات در برابر صادرات جبران می شود.
به گفته وی، با توجه به مفاد این بس��ته سیاس��تی، به نظر می رس��د 
یک��ی از نکات کلیدی همان واردات در مقابل صادرات اس��ت تا به این 
ش��کل، کاالیی که صادر می ش��ود، در مقاب��ل آن کاال و خدمتی نیز به 

کشور وارد شود.

حق شناس با بیان اینکه بخش��نامه فوق روش های گوناگونی را پیش 
روی صادرکنن��ده قرار می دهد، تصریح کرد: بانک مرکزی در نظر دارد، 
واردات با هر شیوه ای که صادرکننده در نظر گرفته به روش هایی مانند 
واردات در براب��ر صادرات، به صورت نق��د، واگذاری ارز صادراتی به یک 
واردکننده دیگر و . . . به چرخه اقتصاد ملی کش��ور بازگردد و این امر، 

همان هدف اصلی بخشنامه مذکور است.
این فعال اقتصادی بازگش��ت ارز به چرخه اقتصاد کشور را در شرایط 
فعل��ی ض��روری خوان��د و گفت: در ش��رایطی که کش��ورمان در جنگ 
اقتص��ادی ق��رار دارد، حداقل انتظار این اس��ت ک��ه ارز کاالیی که در 
سرزمین اصلی و با امکانات و دسترنج کارگران ایرانی تولید شده است، 

به داخل کشور بازگردد.
به گفته حق ش��ناس، هرگونه مشوق های مالیاتی یا جوایز صادراتی بر 
افزایش صادرات غیرنفتی و نیز بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور 

مؤثر خواهد بود.

رئیس اتحادیه صوتی، تصویری و تلفن همراه گفت متاسفانه جلساتی باحضور 
اتحادیه های غیرمرتبط برگزار می شود که بعضا شرکت های واردکننده متخلف با 
ارز 4200 تومانی هستند که مدیرعامل در زندان و اعضای هیات مدیره در قالب 

شرکت های جدید به فعالیت خود ادامه می دهند.
به گزارش تس��نیم، ابراهیم درس��تی نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
اتاق اصناف کش��ور گفت: متاس��فانه جلس��اتی باحضور اتحادیه های غیرمرتبط 

برگزار می ش��ود که این افراد بعضا شرکت های واردکننده متخلف دریافت کننده 
ارز 4200 هستند که مدیرعامل شرکت در زندان و اعضای هیات مدیره آنها در 
قالب شرکت های جدید به فعالیت خود ادامه می دهند و خواهان انحصار در بازار 

و تضییع حقوق واحدهای صنفی و مصرف کنندگان هستند.
رئیس اتحادیه صوتی، تصویری و تلفن همراه با بیان اینکه با وارد کردن تلفن 
همراه در قالب مس��افری ب��ا پرداخت حقوق دولت باع��ث جلوگیری از هرگونه 

انحصار و س��ودجویی می ش��ود، گفت: دس��تگاه های ذی ربط مج��ری مصوبات 
نهادهای باالدس��تی هس��تند و می بایست نس��بت به بازگش��ایی مجدد سامانه 
رجیستری مسافری اقدام کنند. وی تاکید کرد: افزایش قیمت توسط شرکت های 
واردکنن��ده مصداق گرانفروش��ی و خریداران با ارائه فاکت��ور معتبر می توانند به 
س��ازمان تعزیرات حکومتی، س��امانه 124 و یا اتحادیه صوتی، تصویری و تلفن 

همراه مراجعه کنند.

گزینه های مختلف، پیش  روی صادرکنندگان

ورود مجدد واردکنندگان متخلف موبایل به بازار تلفن همراه

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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افزایش 2 برابری قیمت تایر پراید
الستیک ارزان از کجا بخریم؟

س��خنگوی انجمن صنفی صنعت تایر درخصوص بهترین روش خرید تایر 
گفت توصیه می کنم مردم برای خرید الس��تیک با استفاده از کارت ملی به 

سایت تولیدکنندگان تایر مراجعه کنند تا فشار کمتری به آنها وارد شود.
 ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از گس��ترش،  صنعت 
تای��ر نیز ای��ن روزها همانند اکثر صنایع مرتبط با خودرو دچار مش��کل ها و 
چالش های گوناگونی شده است. این روزها قیمت تایر در بازار افزایش قابل 
توجهی داشته است و بسیاری از خریداران درباره بهترین روش برای خرید 
تایر مورد نظر دچار س��ردگمی ش��ده اند ضمن اینکه برندهای گوناگونی نیز 
در بازار وجود دارد. درخصوص روند عرضه تایر، انتخاب بین برندهای ایرانی 
و خارج��ی و دلی��ل تفاوت قیمت بی��ن بازار و کارخانه گفت وگویی توس��ط 
خبرنگار گسترش نیوز با مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر 

صورت گرفته است که در ادامه گزارش مشروح آن را می خوانید.
3۵درصد توسط کارخانه ، 2 برابر در بازار

تنها در رابطه با افزایش قیمت ها در بازار گفت: در بازار برخی از س��ایزها 
کش��ش بیش��تری دارد اما با توجه به بررس��ی ها، قیمت تایر نسبت به سال 
گذش��ته برای خودرویی مانند پراید حدود 2 برابر ش��ده است. این در حالی 
است که قیمت کارخانه های تولیدی بیشتر از 3۵درصد افزایش نیافته است. 
ب��ه صورت کلی دلیل اخت��اف قیمت تایر در بازار نس��بت به کارخانه ها به 
اقتصاد کشور بازمی گردد و شرایط بازار این روند را دارد. این موضوع ربطی 
به تایر ندارد بلکه این روزها دس��ت بر روی هر کاالیی گذاش��ته شود همین 

وضعیت را دارد.
خرید از سایت های کارخانجات

وی درخصوص روش های عرضه تایر و خرید اظهار داشت: در حال حاضر 
رون��د عرضه تایر ب��ه دو صورت انجام می ش��ود که یکی از آنه��ا مربوط به 
عرضه توس��ط نمایندگان شرکت ها است و مردم می توانند از این نمایندگان 
خریداری کنند. روش دیگر نیز مراجعه به س��ایت سازندگان برای خرید به 
صورت اینترنتی اس��ت. توصی��ه می کنم که مصرف کنن��دگان از این امکان 
بیشتر استفاده کنند و با مراجعه به سایت فروشندگان نسبت به خرید اقدام 
کنند. این ش��رکت ها نزدیک به 40درصد از محصوالت خود را از این طریق 
عرض��ه می کنند و از طریق خرید اینترنتی فش��ار ب��ر روی مصرف کننده تا 
حدودی کاهش می یابد. ش��رکت ها با استفاده از کارت ملی به هر خودرویی 

دو حلقه تایر با نرخ مصوب می دهند.
ایرانی بخریم یا خارجی؟

سخنگوی انجمن صنفی تایر در رابطه با انتخاب بین نمونه های خارجی و 
داخل به نکاتی اش��اره کرد: ما در حال حاضر 10 تولید کننده تایر در کشور 
داری��م که البته یکی از آنها تنها در زمینه دوچرخه فعالیت می کند و برخی 
دیگر نیز در زمینه وسایل نقلیه سنگین به تولید می پردازند. در صورتی که 
بخواهیم تایر داخلی را با کش��ورهایی مانند اندونزی، هند و چین مقایس��ه 
کنی��م، نمونه های ایرانی بس��یار باکیفیت تر هس��تند و حداق��ل با برندهای 
مشهور این کشورها برابر اس��ت، اما اگر بخواهیم مقایسه ای بین تایر ایرانی 
با شرکت های س��ازنده آمریکایی، ایتالیایی و فرانسوی داشته باشیم شرایط 
کاما متفاوت اس��ت. نزدیک به دو س��وم نیاز بازار توسط تایرهای داخلی و 

یک سوم از طریق نمونه های خارجی تامین می شود.

قدرت خرید مردم برای موتورسیکلت برقی 
۸۰درصد کاهش یافته است

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و عضو هیات رئیس��ه انجمن صنعت 
موتورس��یکلت ای��ران اعام کرد که فرهنگ س��ازی درخصوص اس��تفاده از 
موتورس��یکلت برقی و اس��تقبال مردم از این نوع موتورس��یکلت نسبت به 
س��ال های گذش��ته بهبود یافته، اما بوروکراسی، تحریم های داخلی، افزایش 

نرخ ارز و کاهش قدرت خرید مردم مشکات پابرجای این حوزه هستند.
ابوالفضل حجازی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داش��ت: حوزه 
موتورس��یکلت برقی نس��بت به قبل روند بهتری پیدا کرده و می توان گفت 
این حوزه به لحاظ فرهنگ س��ازی در جهت استفاده و استقبال مردم نسبت 
به س��ال گذشته شرایط بهتری دارد، اما مشکل اینجاست که با توجه به ارز 
نیمایی، قیمت های فعلی موتورس��یکلت برقی به ش��دت افزایش یافته و به 
دلی��ل افزایش قیمت ارز، قدرت خرید مصرف کننده حدود 80درصد کاهش 
یافته اس��ت. وی افزود: تولید باتری موتورسیکلت برقی فعا در داخل کشور 
مقدور نبوده و وارداتی اس��ت، به همین دلیل وقتی تولیدکنندگان این کاال 
را وارد می کنن��د و در وقت قانونی و در زم��ان تاریخ مصرف قادر به فروش 
آن نیس��تند زیان س��نگینی برای واحدهای تولیدی به وج��ود می آید. این 
باتری ه��ا تاریخ مص��رف دارد و معموال از زمان تولید ت��ا زمان مصرف نباید 
بیش از شش ماه در مسیر انبار بماند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و 
عضو هیات رئیسه انجمن صنعت موتورسیکلت ایران گفت: هم اکنون انجمن 
موتورس��یکلت و تمام تولیدکنندگان بین 1 تا ۵ مدل موتورس��یکلت برقی 
در س��بد کاال دارند، اما قدرت خرید مردم نس��بت به س��ال های گذشته به 
شدت کاهش یافته است. حجازی گفت: درخصوص استفاده از موتورسیکلت 
برقی باید فرهنگ س��ازی بیش��تری انجام ش��ود و صدا و س��یما، رسانه ها و 
بخش ه��ای دولتی باید بیش��تر به این موضوعات بپردازند. الزم اس��ت تمام 
نهاده��ا از اس��تقبال پلیس گرفته تا گمرك از موتورس��یکلت برقی حمایت 
کنن��د؛ به عنوان نمون��ه باید زمان توقف قطعات این نوع موتورس��یکلت در 
گمرك کمتر باش��د تا هزینه های س��ربار کاهش یابد و در حوزه اس��تاندارد 
و وزارت صمت باید کارها س��رعت بیشتری داشته باشد. عضو هیات رئیسه 
انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران تصریح کرد: در حال حاضر بوروکراسی 
اداری و تحریم ه��ای داخل��ی –نه  تنه��ا در ارتباط با صنعت موتورس��یکلت 
بلکه درخصوص ۹0درصد کاالهای صنعتی- تولیدکنندگان را به دش��واری 
می اندازد. به عنوان نمونه، مجموعه ما نمونه ای از موتورس��یکلت برقی را در 
بندرعباس دارد که س��ال ۹6 ثبت س��فارش و سال ۹7 وارد کشور شده، اما 
زمانی که قصد ترخیص این کاال را داشتیم بخشنامه جدیدی صادر شد که 
در زمان انجام واردات ما، بخشنامه مذکور موجودیت نداشت و اکنون بیش 
از 11 ماه اس��ت ک��ه در حال پیگیری و نامه نگاری هس��تیم. هزینه اینگونه 
مش��کات را مصرف کنن��ده خواهد پرداخت زیرا قیمت تمام ش��ده محصول 

افزایش می یابد و این مساله موجب دلسردی واحدهای صنعتی می شود.
حجازی گفت: امروز مدیران کش��ور مدیران جنگی نیستند، مدیران دهه 
60 ج��وان بودند و با اینک��ه تجربه ای درخصوص امور اداری نداش��تند، اما 
صداق��ت و اتحاد وجود داش��ت. امروز تجربه و تولید وج��ود دارد و مدیران 
دارای 40 س��ال و یا حداقل 10 س��ال تجربه هس��تند، اما تا زمانی که فکر 
مدیران، تولیدی نش��ود هیچ گاه نمی توانیم به فرمایشات مقام معظم رهبری 
مبنی بر حمایت از رونق تولید دس��ت یابیم. مدیران باید فرمایش��ات مقام 

معظم رهبری را در اصل کار خود لحاظ کنند.

آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی و همچنین الزام دولت مبنی بر تولید 
خودروهای برقی ظرف پنج سال در حالی از جمله بندهای به تصویب رسیده در 
طرح ساماندهی بازار خودرو به شمار می رود که به گفته کارشناسان، تصویب این 
طرح با وجود ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو و سهم ناچیز این خودروها 

در بازار منجر به آشفتگی و شوك وارده به آن خواهد شد.
به گزارش پدال نیوز، هرچند بافاصله پس از تصویب این طرح مدیرکل دفتر 
مق��ررات صادرات و واردات بر تداوم  ممنوعیت واردات خودرو تاکید کرد، اما این 
پرسش مطرح می ش��ود که در شرایط کنونی و تداوم ممنوعیت واردات خودرو، 
اختصاص یک بند از طرح ساماندهی بازار خودرو به این امر چه ضرورتی خواهد 

داشت؟ 
 علی ش��کوهی، کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به اینکه با توجه به فراهم 
نبودن شرایط واردات، تصویب چنین بندی چه کمکی به بازار خودرو خواهد کرد، 
می گوید: »این خبر ارتباطی با واقعیت خودروهای هیبرید ندارد و مصوبه ای که 
از س��وی مجلس برای واردات خودروهای برقی و هیبرید با تعرفه صفر درصد به 

امضا رسید، تنها یک کار رسانه ای بود.« 
 وی مش��کل بزرگ این روند را بس��ته بودن س��امانه ثبت س��فارش می داند و 

می افزاید: »تا زمانی که در این س��امانه امکان ثبت وجود نداش��ته باش��د، حتی 
با مصوبات مجلس نیز امکان واردات وجود نخواهد داش��ت این در حالی اس��ت 
ک��ه در این مصوبه مجل��س، قواعد گمرکی این خودروها مدنظر اس��ت نه ثبت 

سفارش آنها.« 
 ای��ن فعال صنعت خودرو با تاکید بر اینکه مش��کل اصلی این اس��ت که این 
خودروها اصا اجازه ثبت س��فارش برای واردات ندارند چه برسد به واردات آنها، 
تصری��ح می کند: »الزمه این کار به تصویب رس��یدن واردات اس��ت ضمن آنکه 
واقعیت بازار خودرو با آنچه که نشان داده می شود بسیار متفاوت است به طوری 
که تاثیر خودروهای وارداتی در بازار، بزرگ نشان داده می شود این در حالی است 
که سهم خودروهای وارداتی 4 تا 6درصد کل بازار خودرو را دربر می گیرد، اما این 

سهم بیش از 20درصد در بازار نشان داده می شود.« 
 ش��کوهی با بیان اینک��ه در این ش��رایط باید به جای فرافکن��ی و تمرکز بر 
خودروهای وارداتی چند میلیاردی بر خودروهای داخلی تمرکز ش��ده و فرآیند 
تولید تسهیل شود، اظهار کرد: »در حال حاضر امکان تولید خودروهای هیبریدی 
در ایران وجود ندارد و حتی در واردات این دس��ته از خودروها نیز دچار مش��کل 
هستیم زیرا زیرساخت ها فراهم نیست بنابراین تقلیل تعرفه واردات خودروهای 

هیبریدی به صفر نه تنها هیچ تاثیری در بازار ندارد بلکه تنها شوك کوتاه مدتی به 
بازار وارد خواهد کرد زیرا برخی هنوز از روند واردات آگاه نیستند و ممکن است 

با این تصمیم شتاب زده عمل کنند.« 
 این کارش��ناس صنعت خودرو س��هم خودروهای هیبریدی از بازار وارداتی ها 
را ظرف س��ه س��ال اخیر 3تا ۵درصد اعام می کند و درباره الزام دولت به تولید 
خودروهای برقی ظرف پنج سال می افزاید: »ممکن است این روند ظرف این پنج 
س��ال محقق شود اما با س��اختار فعلی این روند امکانپذیر نخواهد بود مگر آنکه 
ساختار فعلی بازنگری ش��ود چراکه در حال حاضر دستورالعمل ها، حمایت ها و 
نظارت ها به درس��تی انجام نمی شود، بنابراین در صورت بهبود شرایط فعلی این 

امر امکانپذیر خواهد بود.« 
 با توجه به این اظهارات این پرس��ش مطرح می ش��ود در شرایطی که نه تنها 
زمینه واردات خودرو به کشور فراهم نیست بلکه تصمیم دولت ممنوعیت واردات 
اس��ت، تصویب مصوباتی از این دس��ت از سوی مجلس جای سوال دارد. به طور 
قط��ع آزادس��ازی واردات خودروهای هیبریدی با تعرفه صف��ر درصد که امکان 
س��اخت آن در داخل وجود ندارد، جز وابس��تگی بیش��تر به دلیل افزایش تقاضا 

دستاورد دیگری نخواهد داشت. 

بازگشت آشفتگی به بازار با رفع ممنوعیت واردات خودروهای هیبریدی

 قیمت گذاری خودرو به س��بب حساس��یت باالیی که نس��بت به آن وجود 
دارد، همواره به صورت محتاطانه انجام ش��ده اس��ت. افزایش قیمت ارز و باال 
رفتن میزان تورم طی سال گذشته نگاه ها را به سمت بازار خودرو جلب کرد.

ب��ه گزارش »اخب��ار خودرو«، قیمت گذاری کاالها در کش��ور به مش��کلی 
جدی تبدیل شده است، به گفته کارشناسان، عدم ثبات تورم و نرخ ارز باعث 
شده اس��ت قیمت ها به صورت لحظه ای افزایش پیدا کند همین مساله سبب 
ایجاد مش��کاتی شده است. یکی از کاالهای بس��یار مهم که افزایش قیمت 
آن واکنش آش��کار مردم را در پی دارد، خودرو اس��ت. قیمت گذاری خودرو 
به س��بب حساس��یت باالیی که نس��بت به آن وجود دارد، همواره به صورت 
محتاطانه انجام ش��ده اس��ت. افزایش قیمت ارز و باال رفتن میزان تورم طی 
سال گذشته نگاه ها را به سمت بازار خودرو جلب کرد و کار به جایی رسیده 
که قیمت گذاری ها در بازار آزاد به ش��دت س��لیقه ای ش��ده است و تقریبا هر 
کس��ی قیمت خاص خود را انتخاب می کند. برخی سایت ها و اپلیکیشن های 
ف��روش خ��ودرو در این بین نقش ویژه ای داش��ته اند و دالالن در این بس��تر 
مج��ازی به راحت��ی و با چند کلیک قیمت ها را خ��اف جریان عرضه و تقاضا 
افزایش داده اند. البته به نظر می رس��د ع��دم ثبات اقتصادی و تورم انتظاری و 

کاهش تولید خودروسازان، عوامل مهم تری در افزایش قیمت در بازار خودرو 
باش��ند. در همین زمینه با سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا به گفت وگو 

پرداختیم.
 بحث قیمت گذاری خودرو توس��ط اپلیکیشن ها و سایت ها مدتی است که 
مطرح ش��ده، به نظر شما آیا قیمت گذاری در فضای مجازی در افزایش قیمت 

خودرو در بازار تاثیرگذار بوده است؟
در ش��رایطی فعلی، اگر سایت ها کنترل نشوند، باعث حبابی شدن قیمت ها 
در ب��ازار خواهند ش��د. این س��ایت ها در چندمورد دیگ��ر مانند بحث خانه و 
اماك و لوازم خانگی نیز بررس��ی شده اند.  بعضی اوقات، نقش قیمت گذاری 
این سایت ها منفی و خرابکارانه است. عامل اصلی تغییری که طی سه تا چهار 
روز اتفاق افتاد، همین سایت ها بودند. افزایش قیمت خودرو در سال گذشته، 
نس��بتا معقول ب��ود. این امر تقریبا با ادعای خودروس��ازان درخصوص قیمت 
تمام شده و نیز با قیمت های بازار همخوانی داشت. یعنی قیمت های اسفندماه 
در ب��ازار، تقریبا واقعی بود. اگر همان موقع اجازه می دادند خودروس��ازان به 
حاشیه بازار بروند و با قیمت حاشیه بازار خودرو را به فروش برسانند، مسلما 
نتیجه خوب��ی می گرفتند، اما این جریانی که س��ایت ها راه می اندازند، باعث 

می ش��ود قیمت ها نامعقول به نظر برس��د. اینها ریش��ه در برخی خودروهای 
وارداتی دارد که جلو ورودش��ان به بازار گرفته ش��ده اس��ت. بسیاری از این 
خودروه��ا هم در گمرکات گی��ر کرده اند. این خودروها می توانس��تند تا یک 
حدی تنش را کم کنند. چ��ون روی خودروهای داخلی هم تاثیرگذار بودند. 
اینکه طی چند روز قیمت ها باال می رود، ش��بیه اتفاقی اس��ت که برای بخش 
مس��کن رخ داد. در مورد مس��کن هم به یک باره قیمت ها 1.۵تا 2 برابر شد. 
اخیرا هم دوباره قیمت مسکن جهش پیدا کرد و باز هم گران شد و پول های 
س��رگردان مانند س��ونامی وارد بازارهای دیگر ازجمله خودرو ش��د. اگر این 
پول های سرگردان به سمت بازار سرمایه هدایت نشود، وارد بازار کاال می شود 
و مش��کات بس��یاری ایجاد می کند. بنابراین، دولت باید تدبیری بیندیشد و 
با افزایش س��ود واحدهای تولیدی و ارزش شرکت ها، مردم را ترغیب کند تا 
در بازار س��رمایه، سرمایه گذاری کنند. وقتی پول وارد بازار کاال مانند خودرو 
شود، وضعیت این چنینی به وجود می آید. نیاز جامعه به خودرو آنقدر نیست 
که وقتی اعام می ش��ود قرار است پیش فروش انجام شود، چند میلیون اقدام 
به ثبت نام کنند. وقتی چنین اتفاقی می افتد، یعنی س��رمایه می خواهد ارزش 

خودش را حفظ کند و به دنبال خرید کاال می رود.

رئیس ش��ورای شهر تهران جزییات س��همیه بندی طرح ترافیک خبرنگاران را 
تشریح کرد.

 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از مهر، محس��ن هاش��می در 
حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه شورای اسامی شهر تهران در پاسخ به پرسش 
مشترك خبرنگاران در خصوص عدم عدالت در توزیع آرم های خبرنگاری در بین 
رس��انه ها و نقش کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر در این سهمیه بندی 
گف��ت: ت��ا آنجا که من اطاع دارم س��ال گذش��ته س��همیه ها از طریق معاونت 
اختصاص داده می ش��د و امس��ال کمیسیونی متش��کل از نمایندگان کمیسیون 
فرهنگی، حمل و نقل، اصناف و ارش��اد درخصوص سهمیه بندی ها تصمیم گیری 

کردند و تنها یک کمیسیون در این رابطه تصمیم گیری نکرده است.
وی خطاب به خبرنگاران گفت: گزارش نهایی در این رابطه را از آقای علیخانی 
و حق ش��ناس بگیرید تا مشخص ش��ود برای هر رسانه چه تعداد سهمیه در نظر 

گرفته شده است.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه تعداد سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران 
محدود اس��ت، گفت: بیش از 2 هزار سهمیه برای رس��انه ها در نظر گرفته شده 

و با توجه به تعداد درخواس��ت کنندگان، به نظر می رس��د به هر رسانه بزرگ به 
طور متوس��ط 30 س��همیه در نظر گرفته شده باش��د اما من به طور دقیق آمار 

رسمی را ندارم.
وی درخصوص اینکه چه ش��اخص هایی برای این سهمیه بندی در نظر گرفته 
ش��ده، گفت: شاخص ها را همان کمیته مشخص کرده و باید پاسخگو باشند. در 
این کمیته یک عضو مربوط به آقای پورس��یدآقایی اس��ت و دو عضو نیز مربوط 

به شورای شهر و الباقی تصمیمات صنفی است که باید با واقعیت یکی باشد.
وی تاکید کرد: برای مش��خص ش��دن س��همیه ها می توانید درخواست کنید، 

سهمیه ها علنی و شفاف شود.
وی ادامه داد: در این سیس��تم مالکیت خودرو مهم نیس��ت و تنها اس��م فرد 
دارای اهمیت اس��ت زیرا برخی خودروهای شان به نام پدر و مادر یا همسر است 
اما خود از آن استفاده می کنند و بسیاری از خودروها قولنامه ای است و تشخیص 

آن آسان نیست.
هاش��می در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص قطعات باقیمانده در 
گم��رك گفت: یکی از مش��کات عمومی برای معطل مان��دن قطعات، اجناس و 

کاالها در گمرك، مس��ئله اجناس است که برای ترخیص کامل باید اسناد امضا 
ش��ود. گاهی صاحبان ملک اس��ناد را در اختیار ندارند که در کاالهای اساس��ی 
معم��والً کپی اس��ناد نیز با فش��ار اینکه مردم به این کااله��ا احتیاج دارند مورد 
پذی��رش قرار می گرف��ت. موضوع دیگر تعرفه های گمرکی اس��ت ک��ه در مورد 
کاالهای��ی که اجزای متفاوتی دارد اعمال می ش��ود. به ط��ور مثال عوارض کابل 
گمرکی ممکن اس��ت تا 40درصد تعیین شود اما این کابل بخشی از واگن مترو 
اس��ت ک��ه ۵درصد گمرکی دارد. برخی اوقات کارش��ناس گم��رك برای هر جز 
گمرک��ی متفاوتی می گیرد و باعث اختاف میان واردکننده و گمرك می ش��ود. 
در زمان گذش��ته من این مشکل را برطرف کرده بودم و به طور سلیقه ای گاهی 
کارشناس��ان دوباره این روند را تکرار می کنند. نکته س��وم بدهی س��ازمان ها به 
گمرك است که باعث می شود اجازه ترخیص داده نشود. پیش از این در توافقی 
که در زمان من انجام شده بود این بخش را به حساب کمک های دولت به مترو 
می گذاشتیم و در خزانه این حساب ها جابه جا می شد. برای حل مشکل ترخیص 
باید این س��ه مشکل برطرف شود. در همین جاست که ُعرضه و بی ُعرضگی مدیر 

خودش را نشان می دهد.

دست خودروسازان را باز بگذارید تا دست دالالن بسته شود

جزییات طرح ترافیک خبرنگاری از زبان محسن هاشمی
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کسب و کارامـروز۸

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت اصلی ترین اولویت سال 
جاری ساکنان زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری، رفع نیازهای فناورانه 

تحریمی است.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطاع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، س��ورنا س��تاری معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمه��وری ب��ا حضور در 
نشست شورای اقتصاد مقاومتی استان البرز 
ظرفیت ه��ای بوم��ی و صنعتی این اس��تان 
را فرصت��ی ب��رای رونق کس��ب و کارهای 
دانش بنی��ان و خلق ارزش افزوده دانس��ت 
و گف��ت: ای��ن اس��تان در تولی��د داروهای 
پیش��رفته بیوتک رتبه نخست را در اختیار 
دارد و ج��زو مجموعه ه��ای توانمن��د تولید 
دارو اس��ت. از س��وی دیگر تولید تجهیزات 
و ماش��ین آالت صنعتی و تولیدمحور بودن 
واحدهای اس��تان، باعث می ش��ود تا آینده 

روشنی در انتظار اقتصاد دانش بنیان البرز و فعاالنش باشد.
س��تاری با بیان اینکه ش��رکت های دانش بنیان امسال رفع نیازهای 
فناوران��ه تحریم��ی را در دس��تور کار دارن��د، گف��ت: حمای��ت مالی 

ش��رکت های دانش بنی��ان با ه��دف مقابله با تحریم ها در دس��تور کار 
اس��ت و به کمک ایجاد یک زیس��ت بوم مساعد، تولید دانش بنیان این 

شرکت ها رونق می گیرد.
ستاری با بیان اینکه کشورمان به کمک 
مجموعه های دانش بنی��ان دارویی، اکنون 
بیش از ۹7درص��د نیاز خود را با تولیدات 
ایران س��اخت تأمین می کن��د، ادامه داد: 
ب��رای تولید ح��دود 3درص��د باقیمانده، 
برنامه ری��زی کرده ایم که ای��ن راهبرد، به 
کم��ک ش��تابدهنده های بخش خصوصی 
و فع��االن زیس��ت بوم دانش بنیان در حال 

اجرا است.
وی ادامه داد: س��االنه 1.2 میلیارد دالر 
ب��رای واردات داروهای پیش��رفته و فناور 
و 600 تا 700 میلی��ون دالر برای تأمین 
مواد اولیه هزینه می ش��ود. با برنامه ای که 
به کمک ش��رکت های دانش بنیان با همکاری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی داریم، حدأکثر تا دو س��ال آینده کشورمان از این 

میزان واردات بی نیاز خواهد شد.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری اصفهان گفت استارت آپ های فعال 
در بخش سامت از جمله دارویی و تجهیزات پزشکی و صنایع غذایی مانند 
مکمل ه��ا دارای ظرفیت ها و توانایی های بس��یار و همچنی��ن بازار تقاضای 

بزرگی هس��تند ک��ه در ش��رایط تحریم های 
ظالمانه می توانن��د بخش اعظمی از نیازهای 

داخلی را پوشش دهند.
به گ��زارش ایرنا، احمد ورد ب��ا بیان اینکه 
ش��رکت های دانش بنیان و نوپا دارای سوابق 
خوبی در این زمینه هس��تند، اظهار داش��ت: 
ب��ازار این قبی��ل محصوالت، نی��از راهبردی 
و حیات��ی در ه��ر کش��وری اس��ت و قابلیت 

سرمایه گذاری را دارد.
وی تصری��ح کرد: در زم��ان حاضر رویکرد 
ش��رکت های نوپ��ا و دانش بنی��ان به س��مت 
نیازه��ا و تقاضاه��ای ب��ازار داخ��ل و پس از 
آن فعال ش��دن در بازار صادراتی کش��ورهای 

همسایه است.
وی با اش��اره ب��ه حضور کمتر رقبای خارجی در کش��ور، اضافه کرد: این 
موضوع هم می تواند فرصتی برای توسعه بازار شرکت های داخلی و از طرفی 

تهدیدی برای کیفیت کار آنها و حضور در بازارهای بین  الملل باشد.
ورد به اهمیت مشتری مداری و تقاضای بازار در بخش کارآفرینی اشاره و 
خاطرنش��ان کرد: شرکت های نوپا و دانش بنیان باید روی این موضوع تکیه 
و مطابق با آن محصوالت و دس��تاوردهای 
خود را به بازار عرضه کنند زیرا اگر نتوانند 
محصوالت خود را بفروشند بازهم شکست 

می خورند.
استارت آپ )Startup( به معنای کسب 
و کار جدیدی است که حول محور فناوری 
ش��کل گرفته اس��ت و ظرفیت رشد باالیی 
دارد. در سال های گذش��ته، بستر مناسبی 
برای رش��د این ش��رکت های نوپا در کشور 
فراه��م ش��د و نهاده��ای متول��ی از جمله 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
و پارك های علم و فن��اوری از آنها حمایت 
می کنن��د. صن��دوق غیردولت��ی پژوهش و 
فناوری اصفهان طبق ماده 100 قانون برنامه س��وم توس��عه در سال 84 با 
هدف حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و ارائه تس��هیات به آنها تاسیس 

شد و دومین صندوق پژوهش در کشور است.

حمایت از استارت آپ های بخش داروسازی و صنایع غذایی ضروری است»مقابله با تحریم« مأموریت امسال شرکت های دانش بنیان است

استارت آپ، واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان با تفکر کارآفرینی و فناوری 
به روزی که دارند می توانند نقش مهمی در رشد و موفقیت کسب و کارهای نوپا و 
بهبود اوضاع اقتصادی در شرایط تحریم داشته باشند، چراکه خاقیت، آسیب  پذیری 

آنان از شرایط تحریم را کم می کند.
در جامعه ای که تحریم بر وضعیت اقتصادی س��ایه افکنده، این سرمایه انسانی 
خاق و نوآور اس��ت که می تواند بیش از گذش��ته موجب تعالی اقتصاد و کسب و 

کارهای مفید و متنوع شود.
اس��تارت آپ یک سرمایه گذاری به شکل کارآفرینی است که به ایده جدید برای 
کسب و کار می پردازد و خاقیت، تمایز اصلی آن با اقتصاد سنتی است که می تواند 

با ایجاد فرصت های شغلی در شرایط تحریم تاثیرگذار شود.
استارت آپ به پروژه هایی گفته می شود که در جریان آن، یک ایده خام، به کمک 
تاش و کوشش یک گروه به تولید یک محصول می انجامد و زمینه برای فروش آن 
محصول فراهم می ش��ود و در شرایط تحریم، کسب و کارهای مجازی و مبتنی بر 

شبکه های اجتماعی بیش از گذشته فرصت برای عرضه را دارند.
اس��تان کرمانشاه نزدیک به 300 واحد فناور و استارت آپ را در خود جای داده، 
البته ناگفته نماند که تحریم برای این واحدها از یک س��و محدودکننده است و از 

سوی دیگر مقدمه ای برای رشد و خودکفایی است.
مجید مهدوی محتشم، مدیرعامل شرکت دانش بنیان فناوری آینده نزدیک رایان 
است که نزدیک به 10 سال است که در حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات فعالیت 

دارد.
وی که نزدیک به پنج سال است در پارك علم و فناوری کرمانشاه مستقر شده 
به ایرنا، گفت: در سال ۹6 به عنوان کارآفرین برتر و در سال ۹7 به عنوان فناور برتر 
انتخاب شده ام، بنا بر روحیه ام همواره به دنبال فناوری های بروز، کاربردی و اغلب بر 
پایه هوش مصنوعی بودم و با همین تفکر محصوالت دانش بنیان را با همکاری یک 

تیم توانمند و خاق توانستیم تولید کنیم.
تحریم برای استارت آپ ها فرصت ساز است

وی معتقد است، در زمان تحریم، شرایط کسب و کارها با مشکاتی مواجه شده 
ولی این هرگز به معنای تسلیم شدن و شکست نخواهد بود، چراکه یک کارآفرین با 
مشکات بسیاری روبه رو شده و امروز این یک چالش جدیدی برای آنها به حساب 

می آید که با درایت و تاش قابل رفع است.
این کارآفرین اضافه کرد، برای استارت آپ ها نیز که در ابتدای راه هستند فرصت 
بهتری فراهم است، چراکه به تغییرات بنیادی در کسب و کار خود برای وفق پذیری 

با این شرایط  نیاز ندارند بلکه از ابتدا می توانند مسیر مناسب را طی کنند.
ورود به عرصه صادرات نرم پیشنهاد می شود

مهدوی محتشم یادآور شد، اصلی ترین پیشنهاد من برای عبور از شرایط تحریم، 
ورود به بازارهای جهانی و صادرات نرم است، در زمینه  فناوری اطاعات این هدف 
بس��یار امکان پذیرتر است، چراکه به راحتی می توان نرم افزار و یا سامانه ای را که از 
لحاظ ساختار تنها در بستر اینترنت خدمات ارائه می دهد و قابل ارائه به کشورهای 
دیگ��ر باش��د را به زبان دیگر ترجمه کرد و با رعایت کیفی��ت خدمات قابل ارائه و 
مهیا کردن بس��تر مالی می توان به این بازارها ورود کرد و درآمد ارزی قابل توجهی 

را کسب کرد.
وی ادامه داد: به گونه ای که ما  در یک سال اخیر در این زمینه موفقیت های قابل 

توجهی را به دست آورده ایم و در حال توسعه آن هستیم.
به گفته مهدوی محتش��م، در این زمینه می توان به کش��ور هند اشاره کرد که 
دارای بیش��ترین میزان صادرات نرم افزار در جهان اس��ت، انجام پروژه ها به صورت 
دورکاری، تولید اپلیکیش��ن ها یا بازی های موبایل، سامانه های خدمات تحت وب، 

همگی مثال های ساده ای از خدمات فناوری اطاعات قابل صادرات است.

این کارآفرین به مثالی دیگر اش��اره کرد و افزود: طبق آمار، در سال های 2014 
تا 201۵ کش��ور همسایه ما، پاکس��تان دارای درآمد 100 میلیون دالری از طریق 
دورکاری و 2میلیارد دالر از طریق صادرات خدمات تجاری فناوری اطاعات درآمد 

ارزی داشته است.
کرمانشاه نزدیک به 3۰۰ واحد فناور دارد

در ادامه رئیس پارك علم و فناوری جهاد دانش��گاهی کرمانش��اه در گفت و گو 
با ایرنا، اظهار داش��ت: در کرمانشاه نزدیک به 300 واحد فناور و استارت آپ وجود 
دارد که نزدیک به یک هزار و 600 نفر اشتغال زایی مستقیم ایجاد کرده اند و تحت 

حمایت پارك علم و فناوری هستند.
معصومه خان احمدی افزود: اس��تارت آپ، واحدهای فناور، هس��ته   های فناور و 
ش��رکت های دانش بنیان جزو اکوسیستم نوآوری هس��تند که هر کدام وظایف و 

تعریفی دارند.
وی با بیان اینکه در تعریف ما اس��تارت آپ ها هنوز تبدیل به ش��رکت و گردونه 
تولید نش��ده اند، افزود: ش��رایط تحریم برخی از ش��رکت های ما را تحت تاثیر قرار 
داده که شرکت هایی که با خارج از کشور مراودات داشته اند یا به واردات مواد اولیه 

می پرداختند و بازاری در خارج از کشور داشتند از این جمله هستند.
خان احمدی ادامه داد: در کنار این موارد، ش��رکت ها و واحدهای فناوری وجود 
دارد که موفق تر عمل می کنند، شرکت هایی هستند در شرایطی که بازار باز هست 
خیل��ی نمی توانند رقاب��ت کنند و یا اینکه رقیب دارند و یا خیلی از دس��تگاه های 

خارجی ترجیح می دهند محصول خارجی وارد کنند.
به گفته وی، ولی در شرایط کنونی با توجه به اینکه واردکردن محصول توجیه 
اقتصادی ندارد و برخی دیگر از محصوالت وارد نمی شود بسیاری از واحدهای فناور 

توانسته اند بازار را به خوبی به دست بگیرند و توسعه محصول داشته باشند.
ای��ن مس��ئول اضافه کرد، ب��ه عنوان مثال به یک ش��رکت فن��اوری در زمینه 
ماشین آالت کشاورزی اشاره می کنم که در گذشته دارای رقیبی از کشور ایتالیا در 
زمینه واردات بوده که با برقراری تحریم کنونی این ش��رکت از گردونه حذف شده 
است و یا اینکه بسیاری از شرکت های ما تولیدکننده مواد اولیه برخی کارخانجات 
هستند که در ش��رایط تحریم ناخودآگاه بازار آنان رونق پیدا می کند به این دلیل 
که مواد اولیه مذکور وارد نمی شود و بسیاری از شرکت ها محصوالت خود را از این 

واحدها خریداری می کنند.
خان احم��دی اضافه کرد، در آیین نامه فرصت های ش��غلی جدید که با توجه به 
تبصره 18 قانون بودجه تصویب شده امیدواریم این واحدها بتوانند بخشی از اشتغال 

را تصویب کنند و بتوانند برای دیگران اشتغال ایجاد کنند.
خالقیت تاثیرپذیری از تحریم را کاهش می دهد

در پایان معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری کرمانش��اه به ایرنا، گفت: 
واقعیت این اس��ت که تحریم ها بر همه بدنه اقتصادی تاثیرگذار اس��ت، ولی بافت 
و ساخت اقتصاد دانش بنیان و اس��تارت آپ ها، ساختار متمایز و متفاوت با اقتصاد 

سنتی است.
هدایت حاتمی ادامه داد: اقتصاد اس��تارت آپی مبتنی بر علم، خاقیت، فناوری، 

کارآفرینی و دانش است که این تاثیرپذیری کمتر است.
وی معتقد اس��ت، به هرحال اقتصاد با اقتصاد بین الملل درهم تنیده اس��ت که 
این ارتباط موجب وابس��تگی متقابل می ش��ود به خصوص کش��ورهایی که سطح 

توسعه یافتگی آن کمتر است این وابستگی بیشتر است.
حاتمی معتقد اس��ت، اقتصاد دانش بنیان، دیجیتالی و اس��تارت آپی هر کدام به 
مواداولیه، تبادل دانش و بازارهای بین المللی وابسته هستند، برهمین اساس ضرورت 
دارد به این نکته توجه داشته باشیم که بی تاثیر نیست ولی آسیب پذیری آن کمتر 
است چون دانشمندان و فناوران کشور بر روی این استارت آپ ها بیشتر کار کرده اند.

بهبود حال اشتغال با کسب و کارهای نوپا

دریچــه

مهدی محمدی، دبیر س��تاد توس��عه فناوری های اقتصاد دیجیت��ال معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمه��وری، درباره حمایت جدید از اس��تارت آپ های اقتصاد دیجیتال 
اظهار داشت برای کمک به استارت آپ های حوزه اقتصاد دیجیتال و تسریع فعالیت های 

آ نان آیین نامه های جدیدی در هیات دولت به تصویب رسیده است.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، محمدی درباره این آیین نامه گفت: کس��ب و 
کار هایی که حداکثر سه سال از ثبت شان گذشته باشد و درآمدی در حد ۵00 میلیون 

تومان داشته باشند می توانند در بستر حمایت های جدید قرار گیرند.
دبیر س��تاد توس��عه فناوری های اقتص��اد دیجیتال معاون��ت علمی ادام��ه داد: این 
حمایت ها ش��امل معافیت های مالیاتی، معافیت های بیمه ای و ارائه تس��هیات از سوی 

صندوق های خطرپذیر است.

قانون جدید حمایت از 
استارت آپ های اقتصاد دیجیتال

چهارشنبه
8 خرداد 1398

شماره 1321
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یک کارش��ناس حوزه کار ب��ا تاکید بر مش��ارکت دادن بخش خصوصی در 
سیاس��ت گذاری ها و تصمیم گیری های کان کش��ور گفت جریان کارآفرینی 

و فضای کسب و کار در کشور باید از طریق بخش خصوصی پیش برود.
علی اکب��ر لبافی در گفت وگو با ایس��نا، بخش 
خصوص��ی را بهترین جایگزین درآمدهای نفتی 
دانست و گفت: بخش خصوصی به منزله حذف 
مداخات دولتی و قوانین زائد اس��ت که باید در 
تم��ام بخش های صنعت، کش��اورزی و خدمات 
ورود کن��د و جری��ان کارآفرین��ی از طریق آن 

پیش برود.
وی با طرح این پرس��ش که کش��ورهایی که 
نف��ت و گاز ندارند اقتصاد خ��ود را چگونه اداره 
می کنند؟ ادام��ه داد: این کش��ورها مزیت های 
داخل��ی خ��ود را باور ک��رده و به س��راغ بخش 
خصوصی رفته اند، حمل و نقل، خدمات، صنعت 
و کش��اورزی خود را به دس��ت بخش خصوصی 

س��پرده اند و دولت تنها نظ��ارت می کند، لذا معتق��دم بخش خصوصی قوی 
می تواند برای کشور ارزآوری و درآمدزایی داشته باشد و صندوق های بیمه ای 
را تقوی��ت کند. این کارش��ناس حوزه کار گفت: چه نفت داش��ته باش��یم یا 

نداش��ته باش��یم تنها راه موجود تقویت بخش خصوصی اس��ت، وقتی قوانین 
مداخله جویانه داریم باید روی بخش خصوصی متمرکز شویم. کره ظرف 10 
س��ال از بخش خصوصی خود حمایت کرد و پس از آن فرمان های اجرایی و 
تصمیم گیری های خ��ود را با هماهنگی بخش 
خصوص��ی صادر کرد، ولی آی��ا ما هم در تمام 
تصمیم گیری ه��ا از بخش خصوصی مش��ورت 

می گیریم؟
لبافی ب��ا تاکید بر اینک��ه قوانین و مقررات 
زائد باید از پیش پای بخش خصوصی برداشته 
ش��ود، افزود: دولت با مهیاکردن بستر فعالیت 
بخ��ش خصوص��ی و ص��رف کمتری��ن هزینه 
می تواند به اهداف اقتصادی پیش بینی ش��ده 

در برنامه ششم دست پیدا کند.
به گزارش ایسنا، بسیاری از فعاالن اقتصادی 
و بازرگان��ی، مش��ارکت بخ��ش خصوصی در 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی را خواس��تار ش��ده و 
مشورت با بخش خصوصی را در تحقق منافع بلندمدت کشور مؤثر می دانند. 
ب��ه اعتقاد آنه��ا بخش خصوصی در سیاس��ت گذاری ها و برنامه های توس��عه 

اقتصادی نباید صرفاً نقش مجریگری داشته باشد.

رئیس پژوهش��گاه مواد و انرژی ایران در حاشیه بازدید معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور از پژوهش��گاه مواد و ان��رژی، بابیان اینکه این 
پژوهش��گاه یکی از پژوهشگاه های باس��ابقه و ملی کشور است، اظهار 

داش��ت ای��ن پژوهش��گاه در 
ان��رژی فعالیت  حوزه مواد و 

دارد.
علیرض��ا خاوری در ادامه با 
بیان اینکه پژوهش��گاه مواد و 
انرژی به سمت رفع مشکات 
کش��ور  مهندس��ی  و  فن��ی 
پیش م��ی رود، عن��وان کرد: 
تبدیل  به سمت  پژوهشگران 
ایده ه��ای خ��ود ب��ه فناوری 

حرکت می کنند.
وی بابی��ان اینک��ه عم��ده 
کارکن��ان  و  دانش��جویان 

پژوهش��گاه مواد و ان��رژی دارای دکترا هس��تند، تأکید کرد: بیش��تر 
پژوهش های این پژوهشگران مربوط به حوزه صنعت می شود.

خ��اوری با اش��اره به رس��یدگی پن��ج پ��روژه انرژی خورش��یدی، 

آب شیرین کن و سایر انرژی های دانش بنیان در دستور کار پژوهشگران 
پژوهش��گاه مواد و انرژی قرار دارد، عنوان کرد: تحریم های واردش��ده 
موجود در کشور تأثیر مثبت داشته است، چراکه تقاضاها از پژوهشگاه 
به  و  می ش��ود  درخواس��ت 

سمت تولید می رویم.
از  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
معاون��ت علم��ی و فناوری 
می خواهی��م ک��ه حمای��ت 
ش��رکت های  از  بیش��تری 
باشند،  داش��ته  دانش بنیان 
گف��ت: ای��ن پژوهش��گاه از 
و  تشکیل ش��ده   ۹2 س��ال 
مع��اون علم��ی و فن��اوری 
دریافت  برای  رئیس جمهور 
رشد  مرکز  عملکرد  گزارش 
این پژوهش��گاه ب��ه بازدید 
آمده بودند. به گفته رئیس پژوهش��گاه مواد و انرژی 32 مرکز رشد در 
پژوهش��گاه مواد و انرژی وجود دارد که 1۹ مرکز به ثبت رسیده و سه 

مرکز نیز دانش بنیان است.

32 مرکز رشد در پژوهشگاه مواد و انرژی وجود داردکشورهای بدون نفت اقتصاد را چگونه اداره می کنند؟

رئیس بنیاد نخبگان لرس��تان گفت: توس��عه اش��تغال در کش��ور با استفاده از 
استارتاپ ها میسر خواهد شد.

دکتر حمزه امیری در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از بزرگترین نگرانی های 
دولت در حال حاضر موضوع اش��تغال اس��ت، اظهار کرد: امروزه دغدغه اشتغال در 
بین فارغ التحصیان دانشگاهی ما بسیار غم انگیز است و بنابراین باید طرحی نو در 

اندازیم و برای این معضل بزرگ راه حلی اساسی طراحی کنیم.
وی با اشاره به اینکه سوالی که در ذهن متبادر می شود این است که در شرایط 
کنونی چگونه و از چه راه هایی اشتغال را به وجود بیاوریم، اضافه کرد: ایجاد زیست 
بوم کارآفرینی و اس��تارتاپ ها موضوعاتی اس��ت که برای رسیدن به اشتغال پایدار 

مدنظر است.
رئیس بنیاد نخبگان لرستان با تاکید بر اینکه فعالیت استارتاپ ها در بسیاری از 
کش��ورها به عنوان یک فرصت بی بدیل در حل مش��کات اقتصادی در نظر گرفته 
ش��ده است و خدماتی که از طریق آنها ارائه می شود توانسته بخش قابل توجهی از 
مشکات را برطرف کند، عنوان کرد: در سال های اخیر شاهد رشد استارتاپ هایی 
در کشورمان بوده ایم که توانسته اند برای هزاران نفر اشتغال زایی داشته باشند. البته 
انتظار نمی رود همه استارتاپ ها پس از چند سال دارای چند هزار نفر نیرو باشند، 
اما فراگیر شدن فعالیت استارتاپی و کسب وکارهای کوچک نوآورانه، می تواند ضمن 
زمینه سازی برای رشد و پیشرفت فرهنگ کارآفرینی، به رفع بسیاری از مشکات 

اقتصادی و در نهایت کاهش بیکاری منجر شود.
وی افزود: امروزه مسئله اشتغال برای جوانان، خانواده ها و در نهایت برای دولت ها 
به یکی از دغدغه های اصلی تبدیل شده است که به سادگی نحوۀ زندگی آن ها را 
تحت تأثیر قرار داده است، حال باید دید که به طور کلی ایجاد اشتغال به عهدۀ دولت 
است یا بخش خصوصی، چراکه تصور حاکم در میان مردم این است که این موضوع 
از وظایف دولت اس��ت؛ ولی این طور به نظر می رس��د ک��ه اگرچه دولت ها موظف 
به توس��عۀ زیرساخت ها و بسترسازی مناس��ب و باثبات در فضای اقتصاد و دنیای 
کسب وکار و باالخره تسهیل شرایط س��رمایه گذاری و برداشتن موانع بوروکراسی 
اداری هس��تند اما ایف��ای نقش بخش خصوصی در این مقوله بس��یار پررنگ و اثر 

بخش خواهد بود.
نقش توسعه زیست بوم کارآفرینی در اشتغال فراگیر

امیری با اش��اره به اینکه یکی از مزیت های ایران داش��تن نیروی جوان تحصیل 
کرده است که کشور برای تحصیل آنها هزینه های هنگفتی را متقبل شده است و 
ساالنه هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه های مختلف دانش آموخته شده و به خیل 
عظیم آموختگان دانشگاهی جویای کار می پیوندند و در حالت خوش بینانه تعداد 
قلیلی از آنها می توانند جذب نهادها و دستگاه های دولتی شوند و طبیعتاً استفاده 
از مزیت های استانی و منطقه ای و فراهم آوردن و توسعه زیست بوم کارآفرینی در 
استان ها می تواند نقش بسزایی در اشتغال فراگیر ایجاد کنند، بیان کرد: استارتاپ ها 
از جمله راهکارهایی هستند که دولت بدون سرمایه گذاری مستقیم می تواند از آن 

بهره مند شود.
وی یادآور ش��د: استارتاپ مقوله ای نس��بتاً جدید است که در راستای عملیاتی 
کردن ایده ها شکل می گیرد. رونقاستارتاپ ها در ایران، نیازمند فراهم کردن پیش 
نیازهایی است که در صورت مهیا شدن، به پیشرفت روزافزون کسب وکارهای نوپا 
در کشور منجر می شوند. در حال حاضر تنها توسط 21 استارتاپ موفق کشور 132 

هزار و 834 شغل ایجاد شده است که عددی بسیار رویایی است.
رئیس بنیاد نخبگان لرستان با بیان اینکه استارتاپ ها، شرکت های نوپایی هستند 
که با ایده ای نوآورانه آغاز به کار می کنند و در مسیر توسعه و در آمدزایی، برای یک 
مس��ئله، راه حلی جدید مطرح می کنند، گفت: البته این در حالیست که تضمینی 
برای موفقیت آنها وجود ندارد. به طور میانگین گروه های استارتاپی با پرسنل کم 
و در مدت زمان کوتاهی )حدوداً سه سال( فعالیت می کنند. در ایران نیز طی چند 
سال گذشته، شرکت هایی از این دست به خوبی جای خود را در بازار پیدا کرده و 

به موفقیت های چشمگیری رسیده اند. به طور مثال استارتاپ های موفقی در بخش 
حمل ونقل، خرید اینترنتی، اپلیکیش��ن های تلفن همراه هوشمند و غیره در بازار 

مشغول به کار هستند که استقبال مردم از آنها روزافزون است.
اهمیت رویدادهای استارتاپی در جریان سازی گفتمان 

کارآفرینی
امیری با تاکید بر اینکه رویدادهای استارتاپی در جریان سازی گفتمان کارآفرینی 
از طریق طرح و عملیاتی کردن ایده ها در کش��ور و به ویژه مناطق کمتر برخوردار 
با پتانس��یل های بالقوه، بس��یار حائز اهمیت بوده که الزاماً باید توس��عه یابند و به 
بخش مهمی از فرهنگ اشتغال کشور بدل شوند، خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری 
تخصصی در حوزه اس��تارتاپ ها، مهمتری��ن و حیاتی ترین نیاز در عرصه فعالیت و 
کسب وکارهای نوپا است، توسعه اشتغال در کشور با استفاده از استارتاپ ها میسر 
خواهد شد؛ اشتغالی که دارای بهره وری باالست و نیاز به بخش دولتی تنها در حد 
فراهم ساختن زیرساخت ها است. وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی که کشور با 
بیکاری دانش آموختگان و محدودیت منابع مواجه است، باید طرح های اشتغال زایی 
ب��ا هزینه کمتر و کارآمدی بیش��تر در اولویت قرار گیرد، یادآور ش��د: یکی از این 

طرح ها، توسعه کسب وکارهای نوپا و نوآورانه یا همان استارتاپ ها است.
رئیس بنیاد نخبگان لرس��تان با بیان اینکه استارت آپ چیزی جز کارآفرینی 
نوین نیس��ت که با گس��ترش فناوری های نو، توسعه کسب وکار را از طریق آنها 
فراهم کرده اس��ت، عنوان کرد: بی تردید، اس��تارت آپ کس��ب وکاری است که 
بخ��ش مهم��ی از آن بر پایه فناوری اس��ت، این نوع کس��ب وکارها از صفحات 
وب، اینترنت، موبایل و فناوری های مرتبط بهره مند می ش��وند. هم اکنون حدود 
هزاران نفر در یکی از تاکس��ی های اینترنتی در کش��ور فعالیت می کنند. وی با 
بیان اینکه شکل کسب وکار در دنیای نوین در حال تغییر و تحول است، تاکید 
کرد: زمانی کارگران با در دس��ت داش��تن ابزارهای کار در کارخانه ها به تولید 
می پرداختند اما امروزه با رشد دانش و تکنولوژی کسب وکارهای نوین در حال 
شکل گیری هستند که ایران هم به واسطه نیروی جوان تحصیل کرده و استفاده 

از تکنولوژی های مدرن از این امر مستثنی نیست.
نهادینه نشدن اقتصاد دانشی و راه اندازی کسب وکار نوین 

مشکل اصلی استارتاپ ها در ایران
امیری مش��کل اصلی اس��تارتاپ ها در ایران را نهادینه نش��دن اقتصاد دانش��ی 
و راه ان��دازی کس��ب وکار نوین در بین فارغ التحصیان دانش��گاهی عنوان کرد و با 
بیان اینکه این مهمترین چالش��ی اس��ت که باعث کاهش اثرگذاریاستارتاپ ها در 
کشور شده است، تصریح کرد: فارغ التحصیان دانشگاهی ما باور نکرده اند که خود 
می توانند کسب و کارهای جدیدی را راه اندازی کنند و هنوز به دنبال استخدام در 
دس��تگاه های دولتی هس��تند در حالی که اگر این باور در بین آن ها به وجود بیاید 

قطعاً استارتاپ ها می تواند در رشد کسب وکار پایدار بسیار مؤثر باشد.
رئیس بنیاد نخبگان لرستان بیان کرد: استارتاپ ها و اقتصاد دیجیتال اکنون 
بسیاری از چالش های اساسی را حل کرده اند و توجه به آنها بسیار حائز اهمیت 
است، این روزها تقریباً بیشتر مردم، مسئوالن و کارشناسان از خدمات و مزایای 
این کس��ب وکارهای نوپا اطاع دارن��د اما باید توجه کرد که »س��رمایه گذاری 
تخصص��ی« در حوزه اس��تارتاپ ها، مهمترین و حیاتی تری��ن نیاز این بخش به 

حساب می آید.
امیری اضافه کرد: در این زمینه، ش��کل گیری و توسعه شرکت ها و صندوق های 
س��رمایه گذاری داخلی تخصصی یعنی همان سرمایه گذاران جسور، شاید بهترین 
راه حل موجود است؛ همچنین از سویی باید دقت کرد که تنها وجود سرمایه هدایت 
نشده، بدون تخصص یا تجربه الزم مدیریتی، نه تنها اثربخشی چندانی ندارد، بلکه 
می تواند آس��یب های قابل توجهی را نیز در پی داشته باشد. این در حالی است که 
شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر به شکل تخصصی و با تجربه کافی می توانند 

سرمایه ها را به کارآفرینی و درآمدزایی برسانند.

مدیرعامل AMD در حاشیه رویداد کامپیوتکس از ادامه کار تردریپر خبر داد.
بـه گزارش زومیت، اگرچه لیزا سـو)Lisa Su(، رئیـس و مدیرعامل AMD، دیروز 
صبح و هنگام ارائه  این شرکت در رویداد کامپیوتکس )Computex(، به ادامه عرضه 
تردریپر )Threadripper( اشـاره ای نکرد، اما در حاشـیه این رویداد در مصاحبه با 

خبرنگاران این موضوع را تأیید کرد.
سـو صبح دوشـنبه همراه  با سـخنرانی اصلی خود، از اولین پردازنده  Ryzen ۹ که 
12 هسـته دارد و با برند »Navi« وارد بازار خواهد شـد، رونمایـی کرد. با رونمایی از 
هر محصول کلیدی، سـواالتی پیرامون قابلیت های آن ایجاد می شـود و سو همه  این 

سواالت را بی پاسخ گذاشت.
مدیرعامـل AMD در گفت وگو با گروهی از خبرنـگاران گفت: »برخی از چیزهایی 
که در اینترنت دست به دسـت می شـوند، بسیار عجیب هسـتند. ما هیچ وقت نگفتیم 
کـه تولید تردریپر قرار نیسـت ادامه پیدا کند، این موضوع فقـط روی اینترنت پیدا 
می شود. تردریپرهای بیشـتری تولید خواهند شد؛ قطعا تردریپرهای بیشتری تولید 

خواهند شد.«
او در ادامه افزود: »مسـئله  اصلی، تشـخیص این نکته اسـت که تردریپر به عنوان 
هسـته  اصلی همراه  با نسـل سـوم چیپ های Ryzen به صعود خـود ادامه می دهند. 
1۹۵۰X Threadripper همراه  با 1۶ هسته عرضه شد و برای بخشی از افراد در دنیای 
اینترنت این سـؤال پیش آمد که آیا نسـل سوم رایزن هم با 1۶ هسته عرضه می شود 
یا خیـر. این موضـوع ارزش تعداد زیاد هسـته های تردریپر را که بـرای برنامه هایی 
مانند ویدئو ادیتورها نیاز اسـت، دست کم می گیرد. اگر جریان اصلی صنعت پیشرفت 

می کند، بنابراین تردریپر هم باید پیشرفت کند؛ ما روی پیشرفت کار می کنیم.«
سـو برای قانع کردن طرفداران AMD که ممکن است انتظار یک چیپ 1۶هسته ای 
داشته باشند، می گوید: با اینکه جامعه پردازنده ها برای شرکت مهم است ولی »چیزی 
که ما به آن معتقدیم این اسـت که اسـتثنائی ترین محصوالت را به این جامعه عرضه 

می کنیم.«
 2۰1۹ CES که پیش تر در ،AMDخانم سو به سواالت متعددی پیرامون محصوالت
به طور مبهم به آنها اشـاره کرده بود، پاسـخ گفت. در آن زمان صحبت های او درباره  
برنامـهAMD، در قبال فناوری رهگیری پرتو )ray tracing( که رقیب این شـرکت 

یعنی انویدیا روانه  بازار کرده است، مبهم بود.
AMD نسل سوم چیپ های ناوی و رایزن

 E3  صبـح روز گذشـته، تلویحا گفت که این شـرکت در برنامه AMD مدیرعامـل
بازی های ویدئویی که تقریبا 1۰ روز دیگر در لس آنجلس برگزار خواهد شـد، اطالعات 
بیشـتری در مورد رهگیری پرتو منتشـر خواهد کرد. او در پاسـخ به سـوالی در این 

ارتباط افزود: »ما بعدا در مورد نقشه  راه مان بیشتر می گوییم.«
دیگر بخش های مهم جلسه پرسش وپاسخ سو شامل موارد زیر بود:

• AMD به گروه شـرکت های »موافـق« قوانین ایاالت متحده آمریکا درباره  تأمین 
قطعات مورد نیاز هوآوی )Huawei( می پیوندد. سـو هوآوی را با عنوان »مشتری ما، 
که کامپیوترهای بسـیاری خوبی می سازد« توصیف کرد، اما گفت: »AMD از قوانین 

جدید پیروی خواهد کرد.« او از توضیح بیشتر خودداری کرد.
• بی شـک AMD به توسـعه  نسـل های  Zen 2 و Zen 3 معماریCPU، در کنار 
نسـل های آینـده  RDNA ادامه می دهد. مدیرعامل این شـرکت گفـت: »ما به جلو 
حرکت می کنیم. می خواهیم در مورد مهندسـی سی پی یو و جی پی یو )GPU( بسیار 

پیشرفت کنیم.«
• خانم لیزا سو در پاسخ به سوالی درباره  طراحی های پروژه  آتنا اینتل و ویژگی های 
جدیـدی که انتظار مـی رود آن پروژه ایجـاد کند، گفت: »ما خیلی زیـاد روی تجربه  
کاربـران تمرکـز می کنیـم و با محصوالتـی که ایجـاد می کنیم، فکـر می کنم به طور 
خوشایندی با امکانات جدیدی که AMD طی چند ماه آینده عرضه می کند، متعجب 

خواهید شد.«

نقش استارتاپ ها در حل مشکالت اساسی

 AMD پردازنده های تردریپر
همچنان عرضه می شوند

یادداشـت

مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین  طوسی گفت برگزیدگان دومین 
رویداد ملی ایده آزاد اسباب بازی از حمایت های این دانشگاه بهره مند می شوند.

به گزارش مهر، حامد ابراهیمی با اشاره به برگزاری رویداد ملی ایده آزاد در اسباب بازی 
اظهار داشت در مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، بخشی با عنوان 
نوآوری و کش��ف »اینوکاپ« داریم و بخش بزرگی از ش��رکت کنندگان مرتبط با حوزه 
بازی ها و اس��باب بازی ها بوده ان��د و برخی از محصوالت در زمینه اس��باب بازی قابلیت 
استارت آپ را نیز پیدا کرده اند. وی با بیان اینکه مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوس��ی فضایی را برای حمایت از گروه های اس��تارتاپ و کارآفرین برای فعالیت فراهم 
کرده اس��ت، افزود: دومین رویداد ملی ایده آزاد اس��باب بازی امکان��ی را فراهم کرده تا 

طراحان، عاقه مندان و دست اندرکاران تولید اسباب بازی بتوانند رشد و ارتقا یابند.

حمایت دانشگاه خواجه نصیر از 
برگزیدگان رویداد ایده آزاد اسباب بازی



هم��ه تولیدکننده ها و عرضه کننده های محصوالت مختلف آرزو دارند 
بتوانند محصوالت خود را بیش از رقیب های ش��ان در بازار توسعه دهند 

و بفروشند.
آنها دوست دارند از روش هایی استفاده کنند که فرآیندهای بازاریابی 
را یک ش��به طی کرده و مش��تریان زیادی را جلب کنند. شاید در ابتدا 
شنیدن این حرف غیرمنطقی به نظر بیاید و تصور کنیم که نمی توان راه 
100 ساله را در یک شب طی کرد، اما باید بگوییم که در دنیای کسب 
و کار هیچ چیزی بعید نیس��ت. همین آرزو و خواسته تولیدکنندگان و 
فروشندگان موجب شده است اصطاحات جدید در دنیای کسب و کار 
وارد ش��ود و این نوید را به آنها بدهد که امکان تحقق این آرزو چندان 

هم دور از واقعیت نیست.
اصط��اح »ه��ک رش��د« یک��ی از مفاهیمی اس��ت که با گس��ترس 
اس��تارت آ پ ها به وجود آمده است. اس��تارت آپ ها تمایل دارند زودتر از 
روش های معمول بازاریابی، مش��تریان را پیدا ک��رده و جایگاه خود در 
ب��ازار را بتوانند تثبیت کنند. هک رش��د دقیقاً همان چیزی اس��ت که 
ب��ه آنها کمک می کند تا بتوانند بس��یار س��ریع تر از روش های معمولی 
به هدف خود برس��ند و بازار هدف خود را پی��دا کنند. اینترنت یکی از 
عوامل اصلی در پیدایش روش های جدید بازاریابی اس��ت. در گذش��ته 
تمامی خری��د و فروش ها به صورت فیزیکی و حضوری انجام می ش��د؛ 
در حالی که با ظهور مش��اوره بازاریابی اینترنتی، بسیاری از این روندها 
تغییر کرده است. هم اکنون الزم نیست حتماً شما محصول یا کاالیی را 

برای فروش داشته باشید.
امروزه با گسترش اینترنت، تفکرات و ایده ها را نیز می توان به راحتی 
فروخت. عاوه بر اینها، تحوالت شگرفی در تبلیغات به وجود آمده است 
که همگی اینها موجب ش��ده اس��ت تا روند بازاریابی را بس��یار متفاوت 
کرده و می  توان به راحتی روندهای س��نتی را دور زد. در »هک رش��د« 
اس��تارت آپ ها تمام��ی تمرکز خود را بر این ص��رف کرده اند که چگونه 
می توانند بسیار سریع رش��د کنند و بازار و مشتریان را به دست آورند. 
از جمل��ه ترفندهایی که می توان برای اس��تفاده از این تغییر و تحوالت 

استفاده کرد می توان به موارد زیر اشاره کرد :
1- شکل های جدید محصول

از نظر مشاوره بازاریابی، واژه محصول فقط شامل محصوالتی که به شکل 
فیزیکی قابل رویت هستند نیست، بلکه شما هم اکنون می توانید در فضای 
اینترنتی هر محصول غیرقابل مشاهده همچون حجم سایت ها یا شبکه های 
اجتماعی را نیز بفروشید. می توانید هر نرم افزار یا فضای متعلق به اینترنت 
را که شما قادر به طراحی آن بوده اید مانند طراحی سایت ها را به مشتریان 
بفروشید. این فرصت های خارق العاده در بازاریابی تنها در دنیای دیجیتالی 
به وجود می آید. در این نوع از بازاریابی، تنها با نوآوری در ایده ها و تفکرات 

است که می توانیم بازار را به دست آوریم.
2- امکانات متفاوت

از زمانی که دنیا به س��مت دیجیتالی بودن رفته اس��ت و ش��بکه های 
اجتماعی نیز ظهور کرده اند، در بازاریابی های جدید به روش هک رش��د 

ش��ما می توانید در صورتی که مخاطبان تان به س��ایت شما سر می زنند 
یا در ش��بکه های اجتماعی شما را دنبال می کنند؛  به آنها این پیشنهاد 
را بدهید که در صورتی که مطالب ش��ما را با دوستان ش��ان به اشتراك 
بگذارند یا دوس��تانی را در سایت یا صفحه شما عضو کنند، می توانند از 
خدماتی که به صورت رایگان برای آنها در نظر گرفته اید استفاده کنند.
اگر ش��ما بتوانید ظرفیت هایی که در محصوالت غیرعینی و غیرقابل 
مش��اهده اس��ت به خوبی درك کنید آنگاه می توانید به خوبی از آن در 
تبلیغات خود و بازاریابی اس��تفاده کنید و نیازی نیست که از روش های 
متداول در بازاریابی پیروی کنید. به درك این ظرفیت ها و اس��تفاده از 
آنه��ا در زمینه های دیجیتالی »هک رش��د« می گویند. امروزه هر چقدر 
بتوانید از قابلیت های اینترنت در کس��ب و کار خود اس��تفاده کنید به 

همان اندازه موفق تر از سایر رقیبان خود خواهید بود.
هرچن��د گاهی ب��رای ایجاد مزیت ه��ای رقابتی یا ارتب��اط صحیح با 
مخاطبان، الزم است ارتباط مستقیم نیز با مخاطبان خود داشته باشید، 
ول��ی هرگز نمی ت��وان تأثیر اینترن��ت و دنیای مجازی را در کس��ب  و 
کاره��ای امروزی انکار کرد. دیگر نیازی نیس��ت ش��ما بنرها و تابلوهای 
تبلیغات��ی خود را در کنار خیابان ه��ا و بزرگراه ها نصب کنید بلکه کافی 
اس��ت تبلیغات خود را در صفحات مختلف اینترنتی که بازدیدکنندگان 
زیادی دارد قرار دهید تا متوجه ش��وید که چقدر میزان مخاطبان شما 

افزایش پیدا می کند.
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طراحی وب کارآمد، جزء اصلی بازاریابی دیجیتال است که براساس 
آن زمان ما راهبردهایی را برای سایر هسته های توزیع ارائه می کنیم 
که شامل بازاریابی جست وجوگر، بازاریابی اجتماعی، بازاریابی موبایلی 
و بازاریابی ایمیلی است. چگونگی طراحی صفحه وب براساس یافتن 
وب سایت در اینترنت از اهمیت زیادی برخوردار است. علی رغم حرکت 
به س��مت بازاریابی اجتماعی و بازاریابی موبایلی، هنوز هم وب سایت 
مقصد اصلی کمپین های بازاریابی ما اس��ت و وب سایت را باید بتوان 
به ص��ورت آناین پیدا کرد. می توان نماد ش��بکه های اجتماعی را در 
وب سایت وارد کرد تا مش��تریان را به بازارهای شبکه های اجتماعی 
ارجاع دهد و می توان برای افزایش بازدید وب سایت نیز از آن استفاده 
کرد. پس��ت الکترونیک می تواند به عنوان بخش��ی از برنامه یکپارچه 
برای هدایت ترافیک به س��مت س��ایت و تداوم تعامل با مشتری به 

کار گرفته شود.
مهم اس��ت که در زمان مراجعه بازدیدکنندگان به س��ایت بتوانند 
به س��ادگی از آن اس��تفاده کرده و آنچه مدنظرشان است را بیابند. از 
ابت��دای ظهور اینترنت و طراحی وب س��ایت، چیزهای زیادی تغییر 

کرده اما اصول زیربنایی همچنان ثابت هستند. اول از همه باید اهداف 
وب سایت را تعیین کرد. وب سایت به دو مقوله اصلی تقسیم می شود: 
وب س��ایت اطاعاتی و وب سایت معامله ای. وب سایت اطاعاتی تنها 
ارائه دهنده اطاعات اس��ت و ام��کان خرید محصول یا خدمت از آن 
وجود ندارد. از وب سایت های معامله ای در تجارت الکترونیک یا کمک 
به ش��رکت های غیرانتفاعی استفاده می شود. نباید اهداف وب سایت 
برای افراد فنی را نادیده گرفت. بازاریابان همواره باید در این فرآیند 

حضور داشته باشند و مشتری را نیز مدنظر قرار دهند.
درمجموع ما به وب سایتی نیاز داریم که ویژگی چسبندگی داشته 
باشد و موجب بازگشت مجدد مشتریان به وب سایت شود. همان طور 
که استیو جابز نیز اشاره کرده ما به چیزی نیاز داریم که واقعاً کاربردی 
باش��د و به کاربر کمک کند تا بداند چ��ه کاری را باید انجام دهد. با 
تحول اینترنت، جزییات طراحی وب، پیچیدگی بیش��تری پیدا کرد. 
بااین حال فرآیند ایجاد یک وب سایت همچنان ثابت باقی مانده است.

وب به عنوان یک ابزار بازاریابی رشد کرده و ظرفیت اتصال اطاعات 
و ارتباط��ات اجتماع��ی را نیز ارتقا داده اس��ت. در ابتدا کار اینترنت 

شامل کس��ب اطاعات مشتری از طریق وب س��ایت ها و پایگاه های 
داده مربوط��ه بود. با تحول وب روش های جس��ت وجوی کلیدواژه و 
رسانه اجتماعی، رواج بیش��تری پیدا کرد. در ابتدا، وب بانام بروشور 
اینترنتی معرفی شد. بروشور اینترنتی روشی برای قرار دادن اطاعات 
در وب س��ایت اس��ت. وب، کار بازاریابان را پیچیده تر کرد و عاوه بر 
فراهم کردن اطاعات، از تعامل وب نیز س��ود می برد. این پیشرفت 
نیازمند پایگاه داده مشتری و مجموعه ای از اطاعات مشتری است تا 

پاسخ های شخصی سازی شده و توصیه هایی را ارائه کند.
اکن��ون در حال ورود محتاطانه به جهان  وب هس��تیم که ش��امل 
کارب��رد اصطاحات معنایی و مضمونی پیچیده تر در جس��ت وجو و 
ظهور برنامه های تلفن همراه اس��ت )کلیه وب سایت های اکنون باید 
نس��خه موبایلی برنامه خود نیز ارائه کنن��د(. بااین حال، یک فرآیند 
توسعه قابل اطمینان که با راهبرد شرکت همگام باشد بدون در نظر 
گرفتن اینکه در چه مرحله ای از اینترنت هستید به شما کمک خواهد 

کرد.
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گفت وگو با صادق محسن نیا
تکنیک های آنالیز و تبلیغات اپلیکیشن

• ممنون می ش��وم کمی از س��ابقه کاری خودتون برای دوس��تان 
توضیح بدهید:

من صادق محس��ن نیا هس��تم، کارشناس��ی ارش��د MBA را در 
دانش��گاه صنعتی ش��ریف خوانده ام و در گذش��ته عمدت��اً در حوزه 
مدیریت تکولوژی و همچنین سیاس��ت گذاری فعالیت داشته ام، اما 
دو سه سالی هس��ت که در زمینه فناوری اطاعات فعالیت می کنم 
و در دو سال گذشته به صورت مشخص در حوزه تبلیغات دیجیتال 
مش��غول ب��وده ام و هم اکنون مدیرعامل متریکس هس��تم که اولین 

پلتفرم آنالیز موبایل مارکتینگ در ایران هست.
• ای��ده  متریک��س از کجا آمد؟ چه کمب��ودی در حوزه تکنولوژی 

حس شد که به متریکس ختم شد؟
تا همین روزها عرصه اپلیکیش��ن مارکتین��گ ایران خدمات خود 
را از ش��رکت Adjust دریاف��ت می کرد، یعنی ش��مارش و تحلیل 
نصب ها و کلیک ها را شرکت آلمانی ادجاست و برخی از کمپانی های 
اندازه گی��ری موبای��ل دیگ��ر مانن��د Branch انجام م��ی داد. ایده 
متریکس از زمانی قدرت گرفت که هزینه اس��تفاده از سرویس های 
این شرکت ها به دلیل افزایش نرخ ارز رو به افزایش بود و زمینه برای 

رقابت با یک پلتفرم خارجی فراهم شد.
• ش��ما فکر می کنید آنالی��ز موبایل مارکتینگ چقدر در کش��ور 

شناخته شده است؟
نمی ش��ود گفت آنالیز موبایل مارکتین��گ در ایران وجود ندارد یا 
مغفول مانده اس��ت، ش��اید به اندازه آنالیز وب سایت، متداول نباشد 
اما نکته این اس��ت که بس��یاری از کسب وکارهای اپلیکیشنی ایران، 
خودش��ان را به اس��تفاده صرف از آنالیتیکس مح��دود می کنند، در 
حالی که وقتی از چند کانال مختلف اقدام به جذب کاربر می ش��ود 
و باب��ت جذب هر ک��دام پولی پرداخت می ش��ود، آنالیتیکس بدون 
س��رویس اتریبیوش��ن یا ترکر، کارایی چندانی ن��دارد. اینکه بدانید 
کارب��ران چه تجربه ای درون اپلیکیش��ن دارند و چه رفتاری از خود 
نش��ان می دهند مهم اس��ت، اما مهمتر از آن ش��ناخت منبعی است 
که منجر به جذب هر کدام از این کاربران به اپلیکیشن شده است.

• در مورد فایده اس��تفاده از سرویس اتریبیوشن در کنار سرویس 
آنالیتیکس بیشتر توضیح دهید:

اتریبیوشن و آنالیتیکس باید در کنار یکدیگر گام بردارند تا بهترین 
و مطلوب ترین نتیجه برای کمپین های تبلیغاتی حاصل شود. این را 
از این جهت می گویم چون هر کدام محدودیت خودش��ان را دارند. 
آنالیتیک��س در مورد تجربه کاربری به ش��ما اطاع��ات می دهد، اما 
چی��زی در مورد منبع جذب کارب��ران و کانال های تبلیغی که منجر 
به جذب همان کاربران شده است نمی گوید. این همان چیزی است 
که با اتریبیوش��ن جبران می شود. وقتی آنالیتیکس را با اتریبیوشن 
ترکیب کنید، می توانید در مورد استفاده بهینه از بودجه تبلیغاتی و 

باال نگه داشتن میزان بازگشت سرمایه خود مطمئن باشید.
• متریکس با چه ابزارهایی به کمک موبایل مارکتینگ آمده است؟

س��رویس های اصلی متریکس به س��ه بخش تقس��یم می ش��وند، 
اتریبیوش��ن، آنالیتیکس و آنتی فراد. هر کدام از این س��ه بخش کار 
مجزایی می کنند، اما در کنار هم پلتفرم جامعی تشکیل داده اند که 
ابزارهای خوبی به صاحبان اپلیکیشن و موبایل مارکترها برای کنترل 

و ارزیابی فعالیت های تبلیغاتی می دهد.
• آیا در حوزه فعالیت خودتان رقیب داخلی یا خارجی دارید؟

س��رویس های مش��ابهی در دنیا وجود دارند که س��هم خوبی هم 
از بازار بین المللی کس��ب کرده اند، مانن��د Appsflyer، Tune و 
Adjust. اما از منظر مش��تری ایرانی اگر به دنبال انتخاب سرویس 
اتریبیوشن باش��ید، گزینه های خارجی عاوه بر قیمت بسیار زیادی 
که دارند، همیش��ه ریس��ک خروج از بازار ایران را متوجه کس��ب و 
کار ش��ما می کنند. در بازار داخل کشور هم یکی دو سرویس مشابه 
وجود دارد که امیدواریم بتوانیم رقابت خوبی با هم داش��ته باشیم و 
در رقابت با هم رشد کنیم و سرویس های بهتری به مشتریان بدهیم.

• مزیت رقابتی شما نسبت به رقبای تان چیست؟
یک��ی از نقاط تمایز متریکس با رقبا، پس زمینه و دانش��ی اس��ت 
که تیم آن به واس��طه فعالیت به عنوان ادنت��ورك دارد و به نیازها، 
اکوسیس��تم و الزامات تبلیغات موبایلی اشراف دارند. بر همین پایه، 
ترکر متریکس  هر روز در حال توس��عه اس��ت و س��عی می کند به 
قابلیت ه��ا و س��رویس های خود اضافه کند. به عن��وان نمونه، ما در 
متریک��س نصب هایی که حاصل از جس��ت وجوی کافه بازار باش��د 
را ش��مارش می کنی��م، همچنی��ن نصب ه��ای حاص��ل از گوگل ادز 
یا جس��ت وجوی ارگانی��ک گوگل هم توس��ط متریکس ش��مارش 
می ش��ود. عاوه  بر اینها، در صورتی که تبلیغ��ات تلگرامی منجر به 
نصب اپلیکیش��ن شده  باشند، متریکس قابلیت رصد هر کدام از این 

کانال های تبلیغی را نیز دارد.
نقط��ه تمایز جدی دیگر متریکس، توجهی اس��ت ک��ه از ابتدای 
مس��یر به تقلب های موبایلی داشته اس��ت. به همین دلیل، عاوه بر 
توس��عه الگوریتم های شناس��ایی و مقابله با انواع تقلب های موبایلی 
در مجموعه متریکس، با همکاری با یک ش��رکت اس��ترالیایی به نام 
ترافیک گارد )TrafficGuard( سعی در تقویت سرویس مقابله با 

تقلب داشته است.
• آیا تقلب موبایلی مهم است و دغدغه بزرگی برای بازار محسوب 

می شود؟
بس��یار زیاد! می��زان هدر رفت��ن هزینه های تبلیغات��ی و محقق 
نشدن هدف بازاریابان به هیچ وجه رقم کمی نیست. این در حالی 
اس��ت که به طور مش��خص در کشور ما این مس��ئله جدی گرفته 
نش��ده و عاوه بر هدر دادن بودجه، تحلیل های اشتباهی را به تیم 
مارکتین��گ داده و آنها را از مس��یر اصلی تحلیل عملکرد محصول 

خود گمراه می کند.
یک نکته مهم دیگر این است که همزمان با رشد صنعت تبلیغات 
موبایلی، روش های انجام تقلب در این تبلیغات نیز مس��یر پیشرفت 
خود را طی می کند و ناش��ران متخلف به ش��یوه های متعدد س��عی 

می کنند مسیر اتریبیوشن را به نفع خودشان تغییر دهند.
• اگر نکته دیگری دارید بفرمایید:

امیدوارم بازار موبایل مارکتینگ و اپلیکیش��ن مارکتینگ ایران که 
در حال حاضر س��ال های ابتدایی رشد خود را طی می کند به  زودی 
ش��اهد پیش��رفت های قابل توجه و قابل عرضه در سطح بین المللی 
باش��د. ما در متریکس تمام تاش م��ان را می کنیم که نیازهای این 

بازار را بشناسیم و برای بهبود آنها تاش کنیم.

BRANDکارگاهبرندینگ

با استفاده از امکانات عصر جدید روش های متداول بازاریابی را دور بزنید

وب سایت، پلتفرم اصلی بازاریابی دیجیتال

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1۰86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه

8 خرداد 1398

شماره 1321



اگر تا به حال به فکر ایجاد پیج اینس��تاگرام برای کس��ب وکار خود نبوده اید، 
بهتر است سریعا دست به کار شوید. اگر فروشگاه دارید و اگر می خواهید مردم 

محصوالت بهتر برند شما را بشناسند، باید تبلیغ در اینستاگرام را شروع کنید.
ش��بکه های اجتماعی به خصوص اینس��تاگرام به قدری محبوب هستند که 
نمی توانید از اهمیت آنها در تبلیغات، چش��م بپوشید. این روزها اینستاگرام به 
بخش مهمی از زندگی روزمره ما تبدیل ش��ده است. در نتیجه، برای بسیاری از 
کسب وکارها، داشتن یک پیج موفق اینستاگرام و تبلیغ در اینستاگرام، ضروری 

است.
برای اینکه در این شبکه اجتماعی پرطرفدار، پیج خوب و پرمخاطبی داشته 

باشید، این نکات را در نظر بگیرید:
مخاطبان خود را بشناسید

فرق��ی نمی کند که در حال فروش چه نوع محصول یا خدماتی باش��ید، باید 
زیباترین و جذاب ترین محتوای دنیا را برای مخاطبان خود تهیه کنید. باید توجه 
خری��داران احتمالی را جلب کنید. برای اینک��ه بتوانید محتوایی جذاب و مورد 

پسند تهیه کنید، باید مخاطبان خود را به خوبی بشناسید.
باید بدانید که مخاطبان ش��ما از چه محتوایی در سوش��ال مدیا هیجان زده 

می شوند، دنبال چه مباحثی می گردند؟
چطور باید این اطالعات را کسب کنید؟ 

اینس��تاگرام ابزاری به نام Insights دارد ک��ه در پروفایل های تجاری فعال 
می ش��ود. با کمک این ابزار می توانید اطاعات خوب��ی در مورد مخاطبان خود 
پیدا کنید. مثا اینکه هر محتوا چند بار دیده شده، چند نفر به پست های شما 
دسترس��ی پیدا کرده اند، چند نفر پست های شما را ذخیره کرده اند و اطاعاتی 

از این قبیل.
با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید

دائما دنبال فروختن محصوالت خود نباش��ید. تیم دیجیتال مارکتینگ باید 
رابطه ای صمیمانه با مخاطبان برقرار کنید. اگر دائم به فکر تبلیغ کردن باش��ید، 
آنها را دلزده می کنید. گاهی محتوای متفاوت و خاقانه برای شان تهیه کنید و از 
آنها بخواهید که در بحث ها شرکت کنند. اجازه دهید که آنها احساس کنند به 

جای یک برند، با یک فرد در ارتباط هستند.
از هشتگ های مرتبط استفاده کنید

هش��تگ ابزاری است که با کمک آن می توانید پس��ت ها و ویدئوها را مرتب 
و س��ازماندهی کنید و محت��وا را راحت تر پیدا کنید. ب��رای اینکه مردم بتوانند 
محصوالت و خدمات ش��ما را به راحتی پیدا کنند، باید از هشتگ های مناسب 
استفاده کنید. در استفاده از هشتگ افراط نکنید و هرکز هشتگ غیرمرتبط در 

پست های خود نزنید.
حت��ی می توانید هش��تگ های اختصاصی خود را داش��ته باش��ید. از طریق 
هش��تگ های اختصاصی می توانید از مخاطبان خود دع��وت کنید که در تهیه 
محتوا برای شما، مشارکت کنند و به پست های متنوع شما دسترسی راحت تری 

داشته باشند.
زمان مناسب برای پست گذاشتن را پیدا کنید

با توجه به نوع مخاطبان خود، باید زمان مناسب برای پست گذاشتن را پیدا 
کنید. طبق نتایج بعضی از نظرس��نجی ها، بهترین زمان صبح است، ولی توجه 
کنید که بهترین ساعت برای پست گذاشتن، به مخاطبان شما و به زمینه ۹ تا 

7برای پست گذاشتن از ساعت فعالیت تان بستگی دارد.

یک پیج زیبا داشته باشید
اینس��تاگرام یک پلتفرم مبتنی بر تصویر و المان های بصری اس��ت، بنابراین 
محتوایی که تولید می کنید باید از نظر بصری بس��یار جذاب باش��د. برای اینکه 
پیجی زیبا و مخاطب پس��ند داش��ته باش��ید، می توانید تم خاص��ی را در تمام 
پس��ت های خود دنبال کنید. داش��تن تم خاص و شکیل برای پیج اینستاگرام، 

یکی از نشانه های حرف های بودن شما و اهمیت دادن به مخاطب است.
Call to action دعوت به عمل

با کمک محتوای دعوت به عمل، از مخاطبان خود می خواهید که کاری انجام 
دهند. مثا اگر می خواهید متنی را دانلود کنند یا به سایت شما مراجعه کنند، 
این کار را مس��تقیما از مخاطبان درخواست کنید. البته این کار در اینستاگرام 
س��خت اس��ت چون فقط در پیوی پیج می توانید لینک قرار دهید، ولی دعوت 
به عمل فقط به مش��اهده سایت محدود نمی شود. می توانید از آنها بخواهید که 
پست ها را الیک کنند یا کامنت بگذارند. مثا جمله ای در مورد برند شما بگویند 

یا دوستان خود را به یک چالش در پیج شما دعوت کنند.
از استوری استفاده کنید

استوری، همواره جلوی چشم مخاطبان باالی همه فیدها به نمایش درمی آید 
و فرصتی عالی برای این است که چند وقت یک بار اعام حضور کنید.

با اینفلوئنسرها همکاری کنید
اینفلوئنسرها نقش موثری در تصمیم گیری های مخاطبان خود دارند. همکاری 
با آنها، شما را به طیف وسیعی از مخاطبان جدید متصل می کند که بسیاری از 

آنها می توانند مشتریان احتمالی شما باشند.
blogad :منبع

این روزها کمتر کس��ی پیدا می ش��ود که یک روز کامل بگذرد و به شبکه های 
اجتماعی خود سری نزند. تقریبا هر روز منتظر فرصتی هستیم تا لحظه های جذاب 
زندگی و افکار و عقایدمان را از طریق ش��بکه های اجتماعی با دیگران به اشتراك 

بگذاریم.
شبکه های اجتماعی، به یک بخش مهم و جدانشدنی از زندگی روزمره ما تبدیل 
شده اند. تا جایی که ممکن است برای تصمیمات مختلف، به این شبکه ها مراجعه 
می کنیم. یکی از رایج ترین تصمیماتی که براساس پست های شبکه های اجتماعی 
می گیری��م، تصمیم برای خرید محصوالت یا اس��تفاده از خدمات یک برند خاص 

است.
به همین دلیل اس��ت که اینس��تاگرام به یکی از ابزارهای مه��م و کاربردی در 
بازاریابی و تبلیغات تبدیل ش��ده است. هر برندی که می خواهد حضوری موفق در 
دنیای دیجیتال داشته باشد، باید تبلیغ در اینستاگرام را در استراتژی های تبلیغاتی 

خود بگنجاند.
اما کدام ویژگی ها باعث شده که اینستاگرام چنین جایگاهی در دنیای تبلیغات 

داشته باشد؟
رشد فزاینده و روزافزون

تعداد کاربران فعال اینستاگرام روزبه روز بیشتر می شود و این رقم در حال حاضر 
چیزی در حدود یک میلیارد کاربر است. برای اینکه اهمیت این تعداد کاربر را درك 
کنید باید این آمار را با تعداد کاربران سایر شبکه های اجتماعی مقایسه کنید. ضمن 

اینکه اینستاگرام روند نزولی نشان نداده است و به نظر می رسد که روند رشد این 
شبکه اجتماعی، همچنان ادامه دارد.

 نرخ مشارکت باالتر
اینس��تاگرام نه تنها رش��د قابل توجهی دارد، بلکه میزان مش��ارکت کاربران در 
پست ها، بسیار بیشتر از سایر شبکه های اجتماعی است. نرخ مشارکت باالتر به این 
معنا است که کاربران اینستاگرام، به طور مرتب و روزانه به این پلتفرم سر می زنند 

و از طریق الیک کردن و کامنت گذاشتن، مشارکت بیشتری با پست ها دارند.
3۵درصد از کاربران اینستاگرام، روزانه حداقل یک بار به این سایت سر می زنند، 

۵۹درصد از آنها روزی چندین بار!!
ویژگی های بصری

از آنجایی که اینس��تاگرام یک شبکه اجتماعی مبتنی بر تصاویر و ویدئو است، 
برندها می توانند بهتر از سایر شبکه های اجتماعی، محصوالت خود را معرفی کنند 
و ب��ا ارائه محت��وای جذاب تر، توجه مخاطبان خود را جلب کنند. ضمن اینکه یک 
تصوی��ر، بیش��تر و راحت تر از هزاران کلمه می تواند ی��ک محصول را معرفی کند. 
به همین دلیل از یک ش��بکه اجتماعی مبتنی بر مت��ن مثا توئیتر، عاقه مندان 

بیشتری دارد.
 الهام بخش خالقیت و نوآوری

اینس��تاگرام از همان روزهای ابتدای فعالیت خود، الهام بخش ایجاد محتواهای 
خاقانه بود. با وجود ابزارها و امکاناتی که این شبکه اجتماعی در اختیار مخاطب 

می گذارد، می توان محتواهایی جذاب تر ایجاد کرد. این پلتفرم، پاسخگوی نیازهای 
دنیای امروزی اس��ت. امکان اشتراك گذاری عکس ها با فیلترهای جذاب که باعث 
می ش��ود، عکس ها بسیار زیباتر به نظر می رس��ند و توجه کاربران را بیشتر جلب 
می کند. ایجاد سبک های نو در ارائه محتوا و معرفی، این ویژگی ها دست به دست 

هم می دهند تا اینستاگرام بهترین پلتفرم معرفی محصوالت باشد.
پلتفرم مبتنی بر موبایل

یکی از دالیل جذابیت اینستاگرام این است که مبتنی بر موبایل است. این روزها 
روزبه روز بر تعداد کس��انی که گوشی هوشمند دارند افزوده می شود. بیشتر مردم 
ترجیح می دهند به جای کامپیوترهای دسکتاپ، از موبایل خود برای دسترسی به 

اینترنت و اخبار و اطاعات، استفاده کنند.
مخاطبان جوان

آمارها نش��ان می دهد که اینس��تاگرام، پلتفرمی محبوب در جهان است. بیشتر 
کاربران اینستاگرام را افراد زیر 3۵ سال تشکیل می دهند.

جوانان، هدف اصلی بسیاری از استراتژی های تبلیغاتی هستند، به همین دلیل، 
اینس��تاگرام به عنوان پلتفرمی محبوب  برای جوانان و تبلیغات می شناسند. همه 
این دالیل دست به دست هم می دهند تا اینستاگرام ابزاری مناسب برای تبلیغ و 
بازاریابی باش��د. اگر تا به حال برنامه ای برای تبلیغ در اینستاگرام نداشته اید، بهتر 
است که تبلیغ در این شبکه اجتماعی را در استراتژی های بازاریابی خود بگنجانید.
blogad :منبع

بررسی آخرین روش های بازاریابی موفق اینستاگرامی)1(
1۰ تکنیک بازاریابی واقعا تاثیرگذار در 

اینستاگرام

ب��ا ی��ک میلیارد کادر فعال در م��اه هیچ تردیدی در م��ورد جایگاه باالی 
اینس��تاگرام در میان ش��بکه های اجتماعی بزرگ وجود ندارد. این حجم از 
کاربران موجب جلب توجه ش��مار وسیعی از برندها و بازاریاب ها شده است. 
آنها اینس��تاگرام به چشم یک پلتفرم اس��تثنایی برای دسترسی به مخاطب 
هدف ش��ان می نگرند. باتوجه به این نکته س��هم 1۵درصدی اینس��تاگرام از 
درآمد تبلیغاتی فیس بوك جای تعجب ندارد. البته براساس پیش بینی ها این 

سهم تا سال 2020 به 70درصد خواهد رسید. 
اگرچه اینس��تاگرام یک فرصت عالی برای برندها و بازاریاب ها به حس��اب 
می آی��د، با این حال توجه همگانی به آن موجب هجوم تعداد بس��یار زیادی 
از برنده��ا و بازاریاب ه��ای مختلف می ش��ود. ب��ه این ترتیب س��طح رقابت 
تجاری در اینس��تاگرام به بیشتری حدش می رسد. بدون تردید تاش برای 
برجسته سازی برندمان در میان رقبای پرتعداد کار دشواری است. درست به 
همی��ن خاطر ما نیازمند تکنیک ه��ای کاربردی در زمینه جلب نظر کاربران 
این پلتفرم هس��تیم. هدف اصلی مقاله کنونی بررس��ی 10 تکنیک بازاریابی 

واقعا تاثیرگذار در اینستاگرام است. 
1. انتخاب یک جلوه و وفاداری به آن

همانط��ور ک��ه به احتم��ال زی��اد می دانی��د، اینس��تاگرام ح��ول محور 
زیبایی شناس��ی توسعه یافته اس��ت. در میان انواع مدل های زیبایی شناسی، 
الگوی دیداری اش در کانون توجه توس��عه دهندگان ای��ن پلتفرم قرار دارد. 
به همین خاطر دس��تیابی به مخاطب باال در اینستاگرام نیازمند خلق جلوه 
بصری جذاب برای برندمان اس��ت. متاسفانه بس��یاری از برندها بدون توجه 
به ارتباط میان جلوه های بصری ش��ان اقدام به پیروی از الگوهای متعدد در 
زمان واحد می کنند. یک برند موفق باید در اس��تفاده از سبک و نوع رنگ ها 

برای محتوای اینستاگرامی خود ثابت قدم باشد. 
نکته مهم درباره توجه به الگوی دیداری پایدار رقم تولید روزانه محتوا در 
اینس��تاگرام است. بر این اس��اس کاربران روزانه 100 میلیون فیلم و عکس 
منتش��ر می کنن��د. بدون تردید برن��د ما نیازمند اف��زودن عنصری خاص به 
محتوای خود به منظور ایجاد تمایز است. برندهای موفق همیشه محتوایی با 
قالب کلی یکسان تولید می کنند. به این ترتیب مخاطب به سرعت محتوای 
برن��د موردنظر را در میان ش��مار انبوهی از محتواها در بخش جس��ت وجو 

)Explore( پیدا خواهد کرد. 
ب��ه عنوان مثالی موفق در زمینه وفاداری به قالب کلی محتوای بصری به 
نحوه فعالیت برند جو مالونه توجه کنید. این برند تصویر عمومی اش را همراه 
با طبیعت توصیف می کند. به این ترتیب در شبکه های اجتماعی نیز همیشه 

عنصری از طبیعت در کنار پست های آنها حاضر است. 
2. نگارش کپشن های مرتبط با مخاطب هدف

یک��ی از بهترین راهکارها در جهت ماندن در ذهن مخاطب ایجاد پیوندی 
می��ان محت��وای بازاریابی مان و زندگی روزمره آنهاس��ت. به ای��ن ترتیب تا 
مدت ه��ا نام برندمان در ذهن آنها خواهد ماند. اهمیت نگارش کپش��ن های 
کاربردی و دارای پیوند با مخاطب هدف برندها همین نکته اس��ت. وقتی از 
محتوای بازاریابی صحبت می کنیم، به ویژه در ش��بکه های اجتماعی، کپشن 
بخش جدایی ناپذیر آن محسوب می شود. یک کپشن مطلوب مخاطب هدف 
را ب��ه برندم��ان پیوند می دهد. این ام��ر موجب افزایش عاق��ه مخاطب به 

پیگیری کمپین ما خواهد شد. 
گام نخس��ت در زمینه نگارش کپش��ن و برقراری ارتباط با مخاطب هدف 
تحت عنوان »ش��ناخت مخاطب« مورد بررسی قرار می گیرد. در این مرحله 
هر برند باید مخاطب های هدف خود را شناس��ایی کند. امروزه اغلب برندها 
دارای بی��ش از یک نوع مخاطب هدف هس��تند. به این ترتیب باید محتوای 
خ��ود را با س��لیقه هر گ��روه از مخاطب ها هماهنگ کنن��د. چنین امری به 
برندها چند صدای مختلف می بخش��د. نکته مه��م در این میان تاش برای 
رفع هرگونه تضاد میان صداهای مختلف برندمان اس��ت. در غیر این صورت 

از جلوه حرفه  ای آن کاسته خواهد شد. 
نمون��ه مطل��وب در زمینه نگارش کپش��ن مرب��وط به برن��د بوچیز لندن 
اس��ت. این فست فود مشهور کپش��ن های محتوای اینستاگرامی خود را در 
کوتاه ترین شکل ممکن طراحی می کند. هنر اصلی آنها در ایجاد ارتباط قوی 
میان مش��تریان و برندشان از طریق کپش��ن های کوتاه است. به این ترتیب 

دیگر حوصله کاربران نیز از مطالعه کپشن های طوالنی سر نخواهد رفت. 
3. بارگذاری بیش از اندازه پست ممنوع

اگر ش��ما قصد برجسته س��ازی کس��ب و کارتان در میان موج خروش��ان 
اینس��تاگرام را داری��د، باید از بارگ��ذاری بیش از اندازه پس��ت دوری کنید. 
بی شک بارگذاری بیش از اندازه پست موجب رنجش خاطر کاربران می شود. 
نتیجه این امر نارضایتی و حتی بی توجهی به فعالیت برندمان در اینستاگرام 
خواه��د بود.  نکته مه��م در اینجا اطمینان از بارگذاری م��داوم، نه بیش از 
اندازه، مطلب به منظور حضور در فهرست اخبار حوزه کسب و کارمان است. 
نتیج��ه چنین بحثی ضرورت طراحی یک برنامه زمانی دقیق برای بارگذاری 

مطلب در اینستاگرام است. 
باتوج��ه به مطالعه موسس��ه CoSchedule Analysis، حالت ایده آل 
بارگذاری یک یا حداکثر دو پس��ت در روز است. بهترین زمان های بارگذاری 
پست نیز بین 8 تا ۹ صبح و حوالی ساعت 2 بعد از نیمه شب خواهد بود. 

نکت��ه مهم در ای��ن میان عدم کاربرد توصیه های مطل��وب برای یک برند 
نزد س��ایر برندهاس��ت. به این ترتیب هر برندی باید اندکی شخصی س��ازی 

توصیه های مربوط به زمان بارگذاری پست را در دستور کار قرار دهد. 
4. استفاده از استوری برای محتوای در لحظه

اس��توری با اختافی معنادار پرطرفدارترین بخش اینس��تاگرام به حساب 
می آید. اکنون کاربران اینس��تاگرام به طور میانگین ۵00 میلیون اس��توری 
در ط��ول روز بارگذاری می کنند. از نقطه نظر بازاریابی چنین اس��تقبالی از 
بخش اس��توری به معن��ای فرصتی طایی برای برنده��ا خواهد بود. برندها 
به منظور برجسته س��ازی هرچه بیش��تر محتوای خود باید از بخش استوری 
اس��تفاده مناس��ب کنند. در غیر این صورت مسیر موفقیت کمپین های شان 
بسیار دشوار خواهد شد.  نکته جالب در مورد استوری حذف آن پس از 24 
ساعت است. به این ترتیب ما نیازمند ویرایش سنگین محتوای استوری مان 
نیستیم. بخش استوری معموال برای بیان اخبار و اطاعات در لحظه کاربرد 
دارد. به عنوان مثال، نمایش آخرین اخبار در مورد همایش برندمان فقط از 
طریق بخش استوری جذابیت خاص خود را خواهد داشت. همچنین نمایش 
پش��ت صحنه کس��ب و کار از طریق اس��توری هیجان باالیی را به مخاطب 

هدف منتقل می کند. 
ادامه دارد ...
influencermarketinghub :منبع
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چگونه تیمی با تمرکز بر رشد تشکیل دهیم
تش��کیل تیم یکی از مهم ترین مراحل راه اندازی استارت آپ است 
و تیمی که متمرکز بر رش��د باشد، موفقیت  را تا حد زیادی تضمین 
می کند. در دنیای پررقابت امروزی، همه به دنبال راهی برای برتری 
در بازار هس��تند. دراین میان، چابکی و ناب بودن ایده ها و عملکرد، 
به ابزارهایی برای پیروزی در رقابت بدل ش��ده اند. برخی شرکت ها 
و س��ازمان های جهانی، اتوماس��یون و اس��تفاده از هوش مصنوعی 
را به عن��وان راهکار چابک تر ش��دن تیم های خ��ود انتخاب کرده اند. 
درحالی که اتوماسیون می تواند بس��یاری از رویکردهای کنونی را با 
س��رعت باالتری انجام دهد، همه  منابع انسانی را نمی توان با روبات 

و هوش مصنوعی جایگزین کرد.
با وجود ظهور انواع فناوری های اتوماسیون و افزایش بهره وری در 
شرکت ها، نیروی انسانی و تیم های چابک هنوز به عنوان برگ برنده  
ش��رکت ها شناخته می شوند. صرف نظر از صنعت، برای پیشرفت در 
مسیر پیش  رو و هماهنگ شدن با تغییرات بازار، باید افرادی مناسب 
را در کنار خود داشته باش��ید. دراین میان فرآیند استخدام اهمیت 
باالی��ی پیدا می کند و برای جذب بهترین نیروها، باید روش هایی را 
برای بهینه س��ازی کس��ب وکار به کار گرفت. در ادامه  این مطلب  به 

بررسی راهکارهایی برای بهبود جذب نیرو در سازمان می پردازیم.
فضای فیزیکی را بهبود دهید

محیط کار اولین بازخوردها را به متقاضیان ش��غلی می دهد. آنها 
در مرحله  اول و پیش از آشنایی با فرهنگ سازمانی و اهداف شما، با 
محیط کار روبه رو می شوند و از آن تأثیر می گیرند. درنتیجه محیط 
کار را می توان بازتابی از توانایی س��ازمان در ایجاد یک تجربه  عالی 

برای کارمند آتی نامید.
ع��اوه  ب��ر متقاضیان آتی پیوس��تن به گروه، اعض��ای کنونی نیز 
تأثی��ر زی��ادی از محیط کار می گیرند. همه چی��ز از الگوی چیدمان 
ت��ا نورپردازی، روی عملکرد کارمندان تأثی��ر می گذارد. دراین میان 
انتخاب نوع فضای کاری )مثا بس��ته یا باز بودن( نیز باید باتوجه به 
فرهنگ س��ازمانی مورد نظر و انتظار از اعضای گروه انجام می شود. 
ج��ف لمب، مدیر عملیات اس��تارت آپ Variedesk اس��ت که در 
حوزه  تولید میزهای ایستاده  کاری فعالیت می کند. او در مصاحبه ای 

پیرامون چیدمان محیط های کاری گفت:
فض��ای کاری خ��ود را منعطف طراحی کنید تا تیم ه��ا بتوانند با 
طراحی ه��ای متنوع کار کنند. به عاوه بازخورددادن را در س��ازمان 
تس��هیل کنید تا بهترین تصمیم گیری درباره طراحی لحاظ ش��ود. 
تیم ه��ا به فضاهای کاری عموم��ی و خصوصا به صورت هم زمان نیاز 
دارن��د تا ه��م تمرکز و هم فعالیت هایی ش��بیه به توف��ان فکری را 

به راحتی اجرا کنند.
پارتیش��ن ها و دیوارهای قابل جابه جای��ی، نمونه هایی از فضاهای 
کاری انعطاف پذی��ر را ایج��اد می کنند که به س��رعت قابلیت تغییر 
طراح��ی دارن��د. ش��رکت های متعددی وج��ود دارند ک��ه به خاطر 
طراحی ه��ای ثابت و ضعیف )که مثا به محیط هایی ش��لوغ و بدون 
تمرک��ز می انجام��د( بهترین کارمن��دان خود را از دس��ت داده اند. 
درحالی که می توان با اس��تفاده از ابزارهایی س��اده، تغییر طراحی را 

برای راحتی هر دسته از کارمندان انجام داد.
افزایش مهارت گروه

فناوری قطعا بسیاری از شغل ها را از بین می برد، اما شغل هایی هم 
در س��ایه  همین فناوری ایجاد می شوند که تنها نیاز به مهارت های 
جدید دارن��د. افزایش مه��ارت دیگر ابزاری برای توس��عه  حرفه ای 
س��ازمانی نیست، بلکه در دنیای کنونی کس��ب وکار به الزام تبدیل 
ش��ده است. افزایش مهارت امروز نقش ابزاری الزامی برای پیشرفت 
در کار کارمندان را ایفا می کند. رهبران و مدیران س��ازمان ها تصور 
می کنند افزای��ش مهارت کارمندان، فرصت پیدا کردن ش��غل های 
جدید را به آنها می دهد و شاید منجر به ترك سازمان شود. ازطرفی 
مطالعات نش��ان می دهد که آم��وزش و اهمیت دادن به مهارت های 
ش��خصی، ش��انس باقی ماندن افراد را در گروه ه��ا افزایش می دهد. 
درواقع س��رمایه گذاری در مهارت ه��ای کارمندان، امروزه به یکی از 

مزیت های اصلی در جذب و نگهداری استعدادها بدل شده است.
کارمندان بااستعداد به دنبال چالش و فرصت هایی برای یادگیری 
هس��تند، اگر شما بتوانید چنین ش��رایطی را برای آنها فراهم کنید، 
کل گروه پیش��رفت خواهند کرد. برنامه ه��ای داخلی برای آموزش 
مهارت های پایه  ای همچون کدنویسی و تشویق کارمندان به شرکت 
در دوره ه��ای داخلی و خارجی، انگیزه ه��ای الزم برای یادگیری را 
افزایش می دهد. AT&T یک نمونه  مناس��ب از سازمانی است که 
در آموزش کارمندان سرمایه گذاری کرد. معاون ارشد منابع انسانی 
این شرکت می گوید: ش��ما می توانید مهارت های مورد نیاز سازمان 
را اس��تخدام کنید، ام��ا همه می دانیم که اس��تعدادهای فنی امروز 
کمیاب هس��تند. همه  ش��رکت ها به دنبال افراد ماهر در زمینه های 
خ��اص می گردند. بهترین رویکرد این اس��ت که قدم��ی رو به جلو 

بردارید و مهارت مورد نیاز را در کارمندان کنونی ایجاد کنید.
راهکارهای ارتباطی بهینه تر

ام��کان کار از راه دور، مزیت��ی مهم برای افراد بااس��تعداد امروزی 
به ش��مار می رود. کارمندان جوان امروزی، با فناوری رش��د کرده اند 
و دیگ��ر فاصله ه��ای فیزیکی را به عنوان مانعی بر س��ر راه کار کردن 
نمی بینند. به هرح��ال حتی اگر امروز هم کارمن��دان دورکار ندارید، 
قطع��ا در آینده بخش��ی از نیروهای ش��ما به ص��ورت دورکار فعالیت 
خواهند کرد. آنها یا به عنوان نیروهای تمام وقت یا افراد فریلنس��ر در 
سازمان فعال خواهند بود. تغییر ماهیت نیروی کاری تنها در نیازهای 
کارمن��دان و اعضای گروه ها خاصه نمی ش��ود. کارفرماها نیز امروزه 
به این نتیجه رس��یده اند که نیروهای ق��راردادی، کارمندان موقت و 
موارد مش��ابه می توانند عاوه بر افزایش بهره وری، هزینه های سازمان 
را نیز کاهش دهند. شرکت های بزرگ همچون آمازون، IBM و اپل 
نیز اس��تفاده از چنین نیروهایی را به کار گرفته اند. برای تغییر مسیر 
به س��مت رویکردهای مدرن کنونی همچ��ون کارمندان دورکار، باید 
تغییراتی در استراتژی های س��ازمان ایجاد شود و همچنین، مدیران 
اصلی با روندهای جدید آش��نایی پیدا کنن��د. قانون گذاری و تنظیم 
مق��ررات نی��ز باید پیش از اس��تخدام نیروهای جدید انجام ش��ود تا 
هماهنگی آنها با س��اختارهای موجود، با حداکثر سرعت انجام شود. 
درنهای��ت همه می دانیم که هیچ کس��ب وکاری از آینده  صنعت خود 
اطاع ندارد. تنها راهکار پیش روی فعاالن دنیای کسب وکار، آمادگی 
حداکثری برای رویدادهای آتی است که می توان با تشکیل تیم هایی 

چابک و رو به رشد، آن را به بهترین نحو انجام داد.
INC/zoomit :منبع
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نتایج پژوهش ها نش��ان می دهد اشتیاق به کار موجب تمایل دیگران 
به سوءاستفاده از فرد می شود.

اگر ش��غل دلخواه  تان را دارید، خ��ود را خوش  اقبال بدانید، ولی آگاه 
باش��ید تأثیر منفی بالقوه ای نیز وجود دارد: افراد دیگر ممکن اس��ت از 
اشتیاق شما برای کار سوءاس��تفاده کنند. نتایج پژوهشی جدید نشان 
می دهد مدیران اغلب س��اعات کار اضافی ب��دون حقوق یا حتی انجام 
کارهای س��طح پایین را به کارکنان مش��تاق خ��ود تحمیل می کنند. 
به عبارت دیگر، عاقه شما به  ش��غل تان می تواند علیه خودتان استفاده 

شود.
پژوهش��گران با بررسی هشت مطالعه  گذش��ته که درمجموع شامل 
2.400 شرکت کننده می شد، به مفهومی پی بردند که آن را »استثمار 
قانونی« نامیدند. این عبارت به احساس��ی داللت می کند که استفاده از 
مزیت افرادی را پذیرفتنی می داند که به شدت به کارشان عاقه مندند. 

آرون کای، یکی از پژوهشگران این مطالعه می گوید:
این عالی اس��ت که کار خود را دوست داش��ته باشید، اما وقتی فکر 
می کنیم محل کار جای دنبال کردن اشتیاق مان است، هزینه هایی باید 

پرداخت کنیم.

این اس��تثمار قانونی برای مثال می تواند شامل محول کردن کارهایی 
ب��رای آخر هفته یا تعطیات کارکنان باش��د. مورد دیگ��ر تقاضا از آن 
افراد برای انجام کارهایی اس��ت که درواقع بخشی از تعریف شغلی آنها 
نیس��ت. از لحاظ انواع شغل ها و نحوه  انتخاب ش��رکت کنندگان، تنوع 

درخورتوجهی در این هشت مطالعه وجود داشت.
مطالعه ای نشان می داد وادار کردن افراد عاقه مند به انجام کارهایی 
نظیر تمیزکردن س��رویس های بهداش��تی درمقایس��ه  با انجام این کار 
به وس��یله افراد غیرعاقه مند پذیرفتنی تر اس��ت. مطالعه  دیگر نش��ان 
می داد بهره برداری بیش��تر از افراد شاغل در حرفه های مرتبط با پیوند 
عاطفی مانند هنرمندان یا کارکنان اجتماعی نیز پذیرفتنی تر است. در 
این پژوهش، اثر معکوس��ی نیز مشاهده شد: کارکنانی که در شغل شان 
سوءاس��تفاده می شدند، به عنوان افراد مش��تاق در نظر گرفته می شدند 
و ای��ن ام��ر به گفته  پژوهش��گران، موجب مشروعیت بخش��یدن به این 

سوءرفتارها می شد.
در این تجزیه و تحلیل ها، نقش چندین عامل روان شناختی نیز آشکار 
شد: 1. افراد سوء استفاده کننده کار را به عنوان پاداش افراد عاقه مند در 
نظر می گیرند؛ 2. آنها فرض می کنند افراد مش��تاق خودشان داوطلبند 

و مجبور نیس��تند. پژوهش��گران این ط��رز فکر را »توجی��ه جبرانی« 
می خوانن��د که همان کاری اس��ت که هنگام توجی��ه بی عدالتی انجام 

می دهیم.
مثال دیگر توجیه نابرابری ثروت به وس��یله  این اس��تدالل اس��ت که 
ثروت با خود مشکاتی به همراه می آورد و زندگی را پیچیده تر می کند. 
پژوهش��گران به این موضوع نیز اشاره می کنند که تاش برای حفاظت 
از خود در برابر این سوءاستفاده ساده نیست؛ هرچند باید این کار را با 

کنترل رفتارهای خود در میان دوستان و همکاران آغاز کرد.
اگر شغل خود را دوست دارید، باید خوشحال باشید نه نگران. بیشتر 
ما زمان زیادی را در محل کار می گذرانیم و س��پری کردن آن ساعت ها 
با خلق و خوی مثبت و متعهد س��ودمند خواه��د بود. جی کیم، یکی از 

پژوهشگران مطالعه می گوید:
مطالعه  ما ضداش��تیاق نیست. ش��واهد عالی وجود دارد که کارکنان 
پرشور از بسیاری از جهات سود می برند. این فقط یک هشدار است که 
نباید اجازه دهیم تأکید فرهنگی روی کش��ف اش��تیاق در محل کار، با 

گرایش انسان برای استثمار یا نادیده گرفتن همراه شود.
SCIENCE ALERT/ZOOMIT :منبع

»مارکوس کرن« کارآفرین س��ریالی و بنیانگذار اولین مدرس��ه موج سواری 
در کره ش��مالی اس��ت. این کارآفری��ن با راه اندازی کس��ب و کار خود چالش 
بی تحرکی جوانان را حل کرده و مراکز ورزش��ی را ب��ا هدف افزایش وفاداری 

مشتری و افزایش درآمد فراهم کرده است.
ب��رای من واقعا تعجب آور اس��ت که چرا س��خنرانی هایی ب��ا عناوین: »کار 
خارق العاده انجام دهید و نگران طرز فکر مردم نباشید« محبوب واقع شده اند. 
س��فر ش��خصی من به عنوان کارآفرین همیش��ه غیرمتعارف و غیرعادی بوده 

است، که منجر به موقعیت های غیرمنتظره شده است.
م��ن کارآفرین��ی را در س��ن 20 س��الگی با تاس��یس کلوپ هنری ش��بانه 
ش��روع کردم، سراغ پروژه های عجیب و ش��گفت انگیزی رفتم و اولین مدرسه 

موج سواری در کره شمالی را تاسیس کردم!
ام��روز، با بزرگ ترین مس��ائل در جهان توس��عه یافته از جمل��ه کم تحرکی 
جوانان به دلیل توس��عه فناوری، کاهش سطح مشارکت و عملکرد حرفه ای در 
ورزش های توپی، مواجهیم. او در ادامه فسلفه های کارآفرینی برای تبدیل یک 

ایده عالی به کسب و کار بیان می کند:
1.تنها رفتن به معنای تنها بودن نیست:

وقتی در سن 21 سالگی کسب و کار خود را آغاز کردم، نه تجربه ای داشتم 
نه منبع و سرمایه ای و نه حتی ارتباطاتی! کسب و کار فعلی من برای اولین بار 

است که به معامله با سرمایه گذاران و گزارش به هیات مدیره را تجربه می کند.
 پیمودن مسیر به تنهایی در بعضی روش ها مزیت محسوب می شود، چراکه 
ش��ما چیز دیگری ندارید که روی آن تمرکز کنید و این روش می تواند دقت 

عمل شما را افزایش دهد.
تنها بودن به این معنا نیس��ت که ش��ما از همه دور ش��وید و جدا بمانید، 
۹0در صد از فعالیت های من در گروه ها و تیم های مختلف انجام می ش��د. نکته 
کلیدی این اس��ت که باید یاد بگیرید چگونه در افراد مناس��ب نفوذ داش��ته 
باش��ید، آنه��ا را متقاعد کنید و آنها را در این س��فر کارآفرینانه با خود همراه 

سازید.
من همیشه از اینکه افراد منتقد، مخالف و افرادی که خارج از چارچوب فکر 

می کنند را در کنار خودم داشته باشم، خوشحال بودم.
2.ذهنیت بین المللی داشته باشید:

اگ��ر می خواهید کارآفرین واقعی باش��ید، باید بدانی��د که چگونه جهان کار 
می کند. بهترین راه برای دانس��تن نحوه کارکرد جهان این اس��ت که خود را 
درگیر جهان کنید. من تقریبا در سراس��ر جهان می گردم، س��فر می کنم، در 

کنفرانس های بین المللی شرکت می کنم و با افراد مختلف ماقات می کنم .
من دوست دارم در هر کشور و در هر فرهنگی دوستانی داشته باشم این امر 
باعث ایجاد فرصت ها و ایده های جالبی برای من می شود. سفر به کره شمالی 
و دیدن این کش��ور برای من ایده ایجاد اولین مدرس��ه موج سواری را ساخت. 
برای مثال دعوت من برای بازی اسکواش سبب شد تا من بیندیشم که چگونه 

آن را یاد بگیرم و چگونه آن را بفروشم و چگونه درآمدزایی کنم!

3.اکوسیستم کارآفرینی وقتی فعال است که سودآوری داشته 
باشد:

کسب وکارهای امروز بسیار جالب و خاقند. در ابتدای دوران کارآفرینی ام، 
پول زیادی کسب کردم، برای شرکت در کاس های کسب وکار در سراسر دنیا 
سفر کردم، در زمینه تبلیغات و هنرهای تجسمی کار می کردم و سرگرمی های 

بسیاری داشتم.
با این حال، داش��تن هدفی عال��ی در صورتی که بتواند ب��ه دیگران انگیزه 
خرید بدهد، خوب اس��ت. وقتی اکوسیس��تمی حول یک ایده شکل می گیرد، 
تنها در صورتی کار می کند که برای هر کس��ی که درگیر آن اس��ت، سودآور 
باشد. البته، زمانی که یک نفر واقعا خرید می کند، در حقیقت به موفقیت شما 
در کسب و کارتان کمک می کند. باید برای استفاده از فرصت ها آماده باشید، 
به حرکت تان با شتاب بیشتری ادامه دهید چون تنها در این صورت می توانید 

تغییر واقعی ایجاد کنید.
4.طرز فکر کارآفرینانه داشته باشید:

در تمام عمرم، کارکنان باهوش��ی داش��تم که در کمال ناب��اوری برای من 
و ایده های جنون آمیزم س��ر تکان می دادند. با این ح��ال، من واقعا معتقدم که 
داش��تن چنین ایده های��ی حتی اگر احمقانه به نظر برس��ند، از اصول بنیادین 
کارآفرین��ی هس��تند. یکی از فلس��فه های مهم کارآفرینی این اس��ت که طرز 
فکرت��ان را ب��ه »چرا؟«،  »چ��را که نه؟« و ب��ه »چگونه؟« تغیی��ر دهید. تمام 

دستاوردهای انسانی با این سواالت ساده اما بزرگ شروع می شوند.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

سودآوری کسب و کار با ترویج طرز فکر کارآفرینانه
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رشد 212 درصدی درآمد اردیبهشت ماه شهرداری کرج نسبت به سال گذشته
کرج- خبرنگار فرصت امروز: ش��هردار کرج از رشد 212 درصدی درآمد شهرداری در اردیبهشت 
ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه در سال گذشته؛ خبر داد.علی کمالی زاده در صد و چهل و چهارمین 
جلسه رسمی شورای اسامی شهر کرج، گفت: شهرداری کرج در بحث درآمد طی اردیبهشت ماه سال 
جاری موفق به جذب 126 میلیارد تومان به صورت نقد و تهاتر ش��ده است.وی افزود: از این میزان صد 
میلیارد تومان به صورت نقد و مابقی به صورت تهاتر بوده است که رشد 212 درصدی را نسبت به سال 
گذشته شامل می شود.کمالی زاده در خصوص تفریغ بودجه نیز اظهار کرد: تفریغ بودجه به شورا ارسال 
شده است که در آن میزان جذب عمرانی در سال ۹7 حدود 68 درصد بوده که نسبت به سال ۹6 رشد 
معنی داری داشته است. شهردار کرج اضافه کرد: امیدوار هستیم طی سال جاری بتوانیم رقم باالی 70 درصد را در بودجه جذب کنیم.

تحقق 117 درصد بودجه شهرداری گرگان؛ 
سایت بالن سواری و سورتمه راه اندازی می شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان با اشاره به تحقق 117 درصد بودجه سال گذشته گفت: پروژه های بزرگ گردشگری 
از جمله تله کابین، بازارموزه، سایت بالن سواری و سورتمه در گرگان راه اندازی می شود.عبدالرضا دادبود در مراسم معرفی و رونمایی 10 
پروژه شهری اظهار داشت: سال گذشته برای اجرای 200 پروژه با پیمانکاران و سرمایه گذاران قرارداد بستیم و 170 پروژه به اتمام رسید. 
در عین حال پروژه های بزرگی دیگری نیز در دستور کار قرار دارد.وی درباره آخرین وضعیت ساخت شهربازی مدرن در گرگان گفت: 
کارهای مربوط به این پروژه باسرعت خوبی پیش می رود و فعالیت های مقدماتی و راه های دسترسی در حال انجام است. سرمایه گذار این 
پروژه پیگیر خرید وسایل و تجهیزات الزم است.شهردار گرگان ادامه داد: سال گذشته مدیریت شهری گرگان 117 درصد از بودجه ساالنه 
را محقق کرد و همزمان نیز 40 پروژه ش��اخص را نیز به بهره برداری رس��اند.وی بیان داشت: سایت بالن سواری به زودی در شهر گرگان 
ایجاد می شود. بالن خریداری شده و سرمایه گذار نیز مشغول فعالیت است. به محض اینکه مجوز پرواز بالن گرفته شود، این پروژه اجرایی 

خواهدشد. پروژه تله کابین و سورتمه نیز در حال پیگیری است و اتفاقات خوبی درباره آنها رخ می دهد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان:
 4۰۰ هزار تن کاالی اساسی و استراتژیک در بندر شهید رجایی تخلیه شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تشریح اقدامات ویژه بزرگترین بندر بازرگانی ایران در 
زمینه خدمات رسانی بدون نوبت به کشتی های حامل کاالهای اساسی، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، حجمی نزدیک به 400 هزار 
تن کاالی اساسی و ویژه در بندر شهید رجایی از کشتی ها تخلیه و روانه بازارهای داخلی شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان، »اله مراد عفیفی پور« با اشاره به تدابیر و تمهیدات اندیشه شده برای خدمات رسانی سریع و دقیق به کشتی های 
حامل کاالهای اساس��ی مورد نیاز مردم در بندر ش��هید رجایی اظهار داشت: از ابتدای سال ۹8 تاکنون، برای کمک به شرایط اقتصادی 
کشور تاش کردیم تا برای ترخیص و خروج کاالها از بندر شهید رجایی به عنوان اصلی ترین دروازه تجارت بین المللی ایران تسهیاتی را 
فراهم کنیم و این امر باعث شده تا خروج کاالها سرعت بیشتری بگیرد.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به تسهیات 
در نظر گرفته ش��ده برای کاالهای اساس��ی از جمله برنج و روغن و سایر مایحتاج مردم، گفت: کشتی های حامل این گونه کاالها بدون 
نوبت در اسکله های 40 گانه این بندر پهلودهی می شوند و انبارهایی برای نگهداری اینگونه کاالها در نظر گرفته شده تا به محض انجام 

تشریفات گمرکی از بندر خارج شوند که این روند طی فصل بهار امسال سرعت خیلی خوبی گرفته است.

سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان خبر داد؛
معطر شدن 21۰ نوزاد سمنانی در آئین گل غلتان سمنان شهر دوستدار کودک

سمنان - حسین بابامحمدی : 210 نوزاد سمنانی در آئین گل غلتان سمنان شهر دوستدار کودك به 
گل های محمدی معطر شدند.علی اکبر بنی اسدی سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
سمنان با اعام این مطلب افزود: یکی از رسوم سنتی به جای مانده از گذشته در مناطق مختلف استان سمنان 
آئین گل غلتان نوزادان می باشد و این رسم هم اکنون نیز توسط اهالی شهر امیریه  صورت می گیرد و به منظور 
احیای این سنت دیرینه در سمنان و با همراهی شهرداری امیریه برای اولین بار در سمنان اجرا و مورد استقبال 
خانواده های سمنانی قرار گرفت و برگزاری آن باعث شادی و اشاعه روحیه شادابی در بین مردم می شود و 
می تواند بصورت برنامه ریزی اجرای سالیانه در دستور کار قرار گیرد.وی بیان کرد: رویکرد اصلی و مهم امسال 
شهرداری، تحقق شعار سمنان شهر دوستدار کودك می باشد و در همین راستا این آیین برگزار و نوزادان زیر 2 سال با معطر شدن در گل های 
محمدی نسبت به بسیاری آلرژی های فصلی ایمن می شوند که این مهم در کنار آرامش نوزاد و تلطیف روح و روان وی می تواند سبب افزایش 
نشاط خانواده ها و شادابی آنان گردد . وی افزود:  اجرای موسیقی سنتی، برگزاری بازی های بومی و محلی با رویکرد مادر و کودك، غرفه های 

بازی و سرگرمی کودك، غرفه گاب گیری و غرفه های گل غلتان از جمله برنامه های متنوع این جشنواره بود.

اخبار

ارومیه-رونـق: احمد مجرد ضمن اش��اره به تردد روزانه 
بال��غ بر ۹۵0 کامیون و س��واری از مرزه��ای منطقه به لزوم 
مهندس��ی مج��دد فرایند کنت��رل فروش م��رزی تاکید کرد 
و گف��ت: کارگروه��ی در س��طح منطق��ه بص��ورت ماهان��ه 
نق��اط قوت، ضع��ف و فرصته��ا و تهدیدهای ف��روش مرزی 
را اس��تخراج و براس��اس مدل اس��تراتژی مدیریتی نس��بت 
 ب��ه اص��اح فرایندها اقدام م��ی نماید بکیر س��دیک کیزماز

bekir sedik kizmaz//  وابسته بازرگانی سرکنسولگری 
کش��ور ترکیه که به همراه ص��در نماینده وزارت امور خارجه 
در اس��تان در محل ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های نفتی 
منطقه ارومیه حضور یافته بود به بررس��ی مش��کات فرایند 
س��وختگیری رانندگان ترانزیت پرداخته و پیش��نهادات خود 

را در این زمینه ارائه کردنداین مقام مسئول کشور جمهوری 
ترکیه توس��عه کنت��رل های الکترونیکی ف��روش مرزی برای 
رانندگان خارج��ی را از اقدامات اس��تراتژی دولت جمهوری 

اس��امی ایران برش��مرد و در این راس��تا از خدمات مطلوب 
ش��رکت ملی پخ��ش ف��رآورده های نفت��ی منطق��ه ارومیه 
قدردانی کرد.س��دیک کیزماز ضمن اش��اره به تسهیل فرایند 
کنترل فروش س��وخت در مرزهای منطقه ارومیه خاطرنشان 
کرد با بررس��ی مس��تمر مش��کات رانندگان ترانزیت میزان 
رضایتمن��دی آن��ان افزایش یافته و زمینه مناس��ب مبادالت 
تجاری و بازرگانی بین دو کش��ور افزایش خواهد یافت.مجرد 
مدی��ر منطق��ه ارومیه از حضور ارزش��مند وابس��ته بازرگانی 
سرکنسولگری کش��ور ترکیه و هیات همراه در محل شرکت 
مل��ی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه قدردانی کرد و 
افزود: این نشستهای تجاری و بازرگانی بین دو کشور فرصت 

مغتنمی برای حل مشکات مرزی می باشد.

قـم-  خبرنـگار فرصت امروز: ش��هردار قم گف��ت: پل روگذر 
تقاط��ع ولیعصر کمت��ر از دو ماه آینده به بهره برداری می رس��د که 
می تواند نقش خوبی در کاهش ترافیک شهری در این منطقه داشته 
باش��د.دکتر سید مرتضی س��قائیان نژاد با اش��اره به روند پیشرفت 
پروژه های ش��هری، اظهار داش��ت: پروژه تقاط��ع ولیعصر این روزها 
به صورت خوب و مداوم در حال انجام اس��ت تا با بهره برداری کامل 
از آن مش��کات ترافیکی ش��هری تا حدودی برطرف شود.وی ادامه 
داد: قس��مت روگ��ذر پل ولیعص��ر در یک ماه و نیم و ی��ا نهایت در 
دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رس��ید و ان ش��اء اهلل بخش��ی از 
رینگ دوم ش��هر که از بلوار آیت اهلل بروجردی و مرجعیت به سمت 

ش��هر قائم و کمربندی امام علی )ع( اس��ت، تکمیل شود.س��قائیان 
نژاد با اش��اره به مش��کات کمربندی امام علی )ع( بیان داشت: این 

کمربن��دی باالی یک میلیون و هفتصد هزار مترمربع معارض دارد و 
همی��ن موضوع قرار گرفتن این کمربندی در محدوده  ش��هری را با 
مشکل مواجه کرده است.وی ادامه داد: در صورت حل شدن مشکل 
معارضین شهرداری قم آمادگی دارد که همه نوع خدمات را در این 
محدوده بدهد.ش��هردار قم در پاس��خ به این سؤال که آیا شهرداری 
نمی تواند مش��کات آسفالت این کمربندی را حل کند، ابراز داشت: 
راه و شهرس��ازی و راه��داری باید وارد عمل ش��وند اما ما در برخی 
موارد مانند نیوجرسی کردن مسیر همکاری های الزم را داشتیم.وی 
تأکید کرد: باید همه دستگاه ها با توجه به وظایف مشخص شده عمل 
کنند تا خدای نکرده شاهد بروز اختاف و سایر موارد دیگر نباشیم.

بوشـهر – خبرنگار فرصت امـروز: مع��اون هماهنگی توزیع 
ش��رکت توانیر گفت: ب��ه منظور کاهش مراجعات مردم به ش��رکت 
های توزیع قبوض کاغذی برق از ابتدای مهرماه س��ال جاری حذف 
و هزین��ه ها و اطاعات برق مصرفی مش��ترکان الکترونیکی به آنها 
اعام می ش��ود.به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق 
اس��تان بوش��هر، غامعلی رخش��انی مهر در آیین تکری��م و معارفه 
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان بوشهر افزود: با حذف 
قبوض کاغذی یک س��وم نیروها در بخ��ش های قرائت و توزیع  در 
بخش های دیگر مش��غول به فعالیت ش��ده و هیچ نیرویی از شرکت 
های توزیع برق اخراج نمی ش��ود.وی بیان کرد: شبکه توزیع اکنون 
در بخش اتوماس��یون نیازمند توجه جدی اس��ت زیرا صنعت برق با 
روش های کهنه قبلی قابل مدیریت نیست.رخش��انی مهر ادامه داد: 
برای اینکه مردم کمترین خاموش��ی دریافت و این ش��بکه گسترده 
مدیریت شود گام نخست باید حرکت به سمت اتوماسیون در بخش 
ش��بکه های توزیع باشد.وی اضافه کرد: قیمت برق اکنون یارانه ای 
اس��ت و یکی از راه ه��ای کاهش اختاف بین قیمت تمام ش��ده و 
قیمت در اختیار کم کردن هزینه های شرکت توزیع بویژه در بخش 

های انتقال و نیروگاهی است.رخشانی مهر یادآور شد: نیاز مشترکان 
امروز با چند س��ال قبل متنوع اس��ت و امکان ندارد بپذیرند در هر 
دوره ی��ک تا دو بار ب��ه آنها مراجعه و در مقابل آنها نیز به ش��رکت 
ه��ای توزیع رجوع کنند.وی افزود: در بخ��ش قرائت کنتور نیز باید 
به س��مت اتوماس��یون گام برداش��ت که این مهم کمک شایانی به 
رضایتمندی مش��ترکان است.رخش��انی مهر ادامه داد: باید مراجعه 
مردم به شرکت های توزیع نیروی برق به صفر برسد و شرکت های 
توزی��ع به عنوان ویتری��ن در فضای مجازی باش��د و مردم ضرورت 
برخورد با کس��ی را نداش��ته باشند.وی یادآور ش��د: اگر هوشمندی 

در بخش مش��ترکان شبکه انجام شود، قیمت تمام شده برق کاهش 
پیدا می کند.رخش��انی مهر گف��ت: در روزگاری نه چندان دور می 
ش��د با یک سرمایه گذاری ناچیز پاسخ مشترکان را داد زیرا سرعت 
مطالبه آنها برای انرژی برق کم بود.معاون هماهنگی توزیع ش��رکت 
توانیر افزود: در س��نوات گذش��ته میانگین رشد مصرف برق افزایش 
چش��مگیر داشته که برای برآورده کردن این حجم از مطالبه انرژی 
نیاز به س��رمایه س��نگین اس��ت که دیگر دنیا این کار را نمی کند.
وی بیان کرد: در کش��ور هم پیک فروش��ی و هم انرِژی برای مردم 
تامین می ش��ود در صورتی که سال ها دنیا به این رسیده که پیک 
فروش��ی نکند بلکه تامین انرژی کند.رخش��انی مه��ر ادامه داد: این 
همان مدیریت مصرف اس��ت و آن چیزی که صنعت برق در دستور 
کار خود قرار داده توقف پیک کش��ور اس��ت.امراهلل پاراد مدیرعامل 
پیشین شرکت توزیع برق که از اردیبهشت ۹3 این سمت را برعهده 
گرفت آبان پارس��ال از س��مت خود کناره گرفت و ن��ادر تمیمی به 
سرپرستی شرکت توزیع برق استان بوشهر منصوب شد.در این آیین 
با قدردانی از پاراد و تمیمی، اردش��یر مذکوری به عنوان مدیرعامل 

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر معرفی شد.

لزوم مهندسی مجدد فرایند کنترل فروش مرزی بررسی شد؛

مالقات وابسته بازرگانی سرکنسولگری ترکیه با مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه 

شهردار قم:

پل روگذر تقاطع ولیعصر کمتر از دو ماه آینده به بهره برداری می رسد 

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر:

قبوض مشترکان برق از مهرماه الکترونیکی می شود

چهارشنبه
8 خرداد 1398

شماره 1321
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الگوی کارآفرینی »فتوتی« که با واکاوی یک مکتب س��نتی ایرانی اسامی به 
نام »فتوت« و پیوند آن با کارآفرینی مطرح شده است، نسبت به الگوهای غربی 
مطرح در کشور، با شرایط بومی ما برای توسعه سازگارتر است. مفاهیم این الگو 
در فرهنگ بومی ایران حاوی مقوله هایی چون دگرخواهی، اشتغال زایی، خاقیت 

و مقدم شمردن منافع جمع بر منافع فرد به شمار می رود.
به گزارش گروه اطاع رس��انی ایرنا، بحران بیکاری و نیاز به اش��تغال فراگیر 
در جامع��ه جوان ایران��ی لزوم توجه و به کارگیری مفه��وم کارآفرینی را بیش 
از هر زمان دیگری نمایان س��اخته اس��ت و به اجرایی ش��دن آن داللت دارد. 
»یوزف آلویس ش��ومپیتر« اقتصاددان اتریش��ی- آمریکایی ک��ه از او به عنوان 
پدر کارآفرینی یاد می ش��ود واژه »ن��وآوری« را به کارآفرینی پیوند می دهد. به 
عب��ارت دیگر ویژگی تعیین کنن��ده در کارآفرینی را انجام دادن کارهای جدید 
ی��ا اب��داع روش های نوین در امور جاری می دان��د. از نظر او نوآوری در هر یک 
از زمینه های »ارائه کاالی جدید، ارائه روش جدید در فرآیند تولید، گش��ایش 
بازاری جدید، یافتن منابع جدید، ایجاد هرگونه تش��کیات جدید در صنعت« 

کارآفرینی محسوب می شود.
کارآفرین ع��اوه بر نبوغ و نوآوری باید خصیصه ه��ای دیگری همچون ابتکار 
عمل داش��ته باشد و یک ایده تغییر یا یک مفهوم بالقوه جدید را که می تواند در 
بازار شلوغ موفق ش��ود، ارائه دهد. سرمایه گذاران بیشتر اوقات به سرمایه گذاری 
در ایده ها و مفاهیمی تمایل دارند که احساس می کنند بازده کافی برای سرمایه 
و س��رمایه گذاری خ��ود را ایجاد می کنند و از ای��ن رو، کارآفرین نیاز به یک ایده 
ابتکاری برای سرمایه گذاری جدید دارد. کارآفرینان اهل ریسک پرخطر نیستند، 
اما اهل ریس��ک حساب ش��ده هس��تند. نتایج فعالیت های آنها ممکن اس��ت در 
بلندمدت مش��خص شود یا اهداف ش��ان در نگاه دیگران غیرممکن به نظر بیاید 
ام��ا کارآفرین��ان، موقعیت ها را از یک دیدگاه متف��اوت می بینند و باور دارند که 
اه��داف آنها واقع بینانه و دس��ت یافتنی اس��ت. آنان نق��اط را در محدوده ای که 
دانش کارآفرینان قابل بهره برداری اس��ت، فرصت یابی می کنند. پیش زمینه ها و 

تجربیات، هر یک احتمال موفقیت آنها را افزایش می دهد.
پژوهش��گر گروه اطاع رس��انی ایرنا به منظور بررس��ی و واکاوی بیشتر مفهوم 
کارآفرین��ی و پیداکردن راه ح��ل های برون رفت از بحران بیکاری در کش��ور با 
»کاوه فرهادی« پژوهشگر حوزه کارآفرینی و عضو هیأت علمی دانشگاه به گفت 

و گو پرداخته است.

مفهوم کارآفرینی در ایران
ما در بدو تولد پدیده کارآفرینی در سرزمین مان دچار اشتباهی بزرگ شدیم و از این 
رو با مقوله ای ناش��ناخته مواجه ایم که هویتش با ظاهرش تفاوتی آشکار داشت. چنین 
پدیده ای در مسیر رشدش نیز توفیق چندانی نخواهد یافت مگر با بازسازی نگاه و اندیشه 
درباره آن. ما می توانیم بنا بر اصل تبدیل کردن تهدید به فرصت از ظرفیت یک مکتب 
کمرنگ ش��ده و پیوند آن با کارآفرینی در معنای حقیقی مسیری بسازیم که با شرایط 

بومی و فرهنگ ایرانی سازگار باشد و در واقع یک مسیر ایرانیزه شده ایجاد کنیم.
ژاپن؛ نمونه عملی و کاربردی توسعه و پیشرفت

بهترین نمونه از نظ��ر قرابت فرهنگی ژاپن را می توان نام برد. به نظر ژاپنی ها 
توانستند در یک عمل هوشمندانه در مواجهه با غرب مفاهیم سنتی خویش را در 
زندگی و فرهنگ امروزه زنده نگه دارند و هرچند که نام بسیاری از آنها کمرنگ 
ش��ده است، اما شیوه و روش آنها در ش��کل های جدیدی در اخاق مردم گویی 
ساخته شده و توانسته است ژاپن را در مسیر پیشرفت یاری کند. کاری که این 
کشور در طول سال های توسعه در دوران میجی )دورانی 4۵ ساله از تاریخ ژاپن 
که در واقع سرآغاز بیداری ژاپن قرون وسطا به شمار می آید( و حتی پیش از آن 
در رویاروی��ی با هر پدیده ای که از غرب می گرفت، انجام می داد می توان بهترین 
الگو برای توس��عه و پیش��رفت کشورهای در حال توسعه باش��د. امروز به اذعان 
بیشتر ناظران ژاپن کشوری توسعه یافته است که باورهای سنتی اش را به شدت 
حفظ کرده است و به معنایی دقیق تر بیان می کند که سنت و صنعت نه تنها در 

مقابل هم نیستند بلکه مکمل یکدیگر نیز به شمار می روند.
الگوی کارآفرینی فتوتی؛ الگوی ایرانیزه از توسعه کارآفرینی

الزم به توضیح است که سخن ما این نیست که محور تقلید را از غرب به شرق 
تغییر دهیم بلکه می خواهیم بگوییم ما باید ایرانی مسیر توسعه را بسازیم از غرب 
و ش��رق بیاموزی��م، اما از آنها تقلید نکنیم به ای��ن دلیل ما با واکاوی یک مکتب 
سنتی ایرانی اس��امی به نام »فتوت« و پیوند آن با کارآفرینی قصد داشتیم که 
برداش��ت ایرانی شده از 2 کارآفرینی را بس��ازیم که ممکن است از مفهوم غربی 
آن بس��یار متفاوت باشد اما با ش��رایط بومی ما برای توسعه سازگارتر است. این 
مفاهیم در فرهنگ بومی ایران حاوی مفاهیمی چون دگرخواهی، اش��تغال زایی، 

خاقیت و مقدم شمردن منافع جمع بر منافع فرد به شمار می رود.
شاخصه های الگوی کارآفرینی فتوتی

مقصود ما به طور کلی از »کارآفرین فتوتی«، عاشق پیشه ای محسوب می شود 

که حاضر اس��ت با فداکاری های بسیار و از آن جمله فداکاری مالی، تحمل زیان 
و ضرر اقتصادی، تاب تحمل ش��دید و نیت های بسیار گسترده تر از نفع شخصی، 
همچون پیشبرد نیت های خیرخواهانه وطن پرستانه، مذهبی و مسلکی به ایجاد 
کار، شغل، رونق اقتصادی و درآمدزایی جمعی دست بزند. این تصور در فرهنگ 
ایرانی تنها آرمان گرایانه نیس��ت. فرهنگ مشارکتی ایرانیان بستر الزم فرهنگی و 
ضرورت های اجتماعی، تاریخی و جغرافیایی ایران س��بب شده است که تاریخ ما 
ش��اهد چنین تجربیاتی در قرون گذشته و اکنون باشد و این روحیه جمع گرایی 
و جوانمردی را در اصناف ش��هری، روستایی و ایلی ایران در قرون اولیه اسامی 
و فتوت نامه های صنفی آنان )اساس نامه ها و مرام نامه های صنفی خود پذیرفته و 

خود تضمین کننده( می توان مشاهده کرد.
نمونه کارآفرینی فتوتی در ایران

نمونه مش��هور یک خانواده کارآفرین فتوتی خانواده صنعتی زاده کرمانی است. 
»شیخ علی اکبر« پرورشگاه صنعتی زاده کرمان را بنیان گذارد که این مکان برای 
یتیمان کرمان کارخانه آدم س��ازی، کارآموزی و آینده سازی بوده است و نوه اش 
»همای��ون صنعت��ی زاده« که کارخانه گاب زهرا حاصل دس��ترنج او محس��وب 
می ش��ود که برای کشاورزان کرمانی کارساز و درآمدس��از شده است. حاج اکبر 
در تمام حرکات اجتماعی کرمان پیش��رو و صاحب نظر بود. او یک پراگماتیس��م 
)عملگرا( به ش��مار می رفت و عقیده داشت که همه نظریات فلسفی و اجتماعی 

باید به کار منجر شود.
چگونگی مدیریت در ژاپن و نحوه تعامل با کارمند و کارگر

ش��اید بس��یاری با اس��تفاده از واژه »مادرانه« در روش مدیریت ژاپنی که به 
طور س��نتی باید به آن مدیریت پدرانه اطاق کرد، موافق نباش��ند، اما واقعیت 
این اس��ت که کاربری این واژه در ارتباط با مهر و عاطفه مادری ارزیابی می شود 
ک��ه یک لحظه از یاد فرزندان��ش غافل نمی ماند. ش��رکت های ژاپنی را به مثابه 
خان��واده ای ب��زرگ باید در نظ��ر آورد که ایفای نقش مدیریت به عهده انس��انی 
دلس��وز و خیراندیش است که کارگران را همچون فرزندانش دوست دارد و آنها 
نیز تابع او هس��تند. به عبارتی حد اعای توجه را تنها در عاطفه مادری می توان 
درك کرد و اطاق »مدیریت مادرانه« برای رس��اندن آن معناس��ت. از آنجا که 
این روش بر پایه های اطمینان، وفاداری، پشتیبانی و اختیار قرار دارد، از این رو 
مدیریت ژاپن با ش��ناخت نیازهای کارکنان، احتیاجات رو به رش��د خانواده آنها، 
حمای��ت از آن��ان در برابر اخراج و افزایش با قاعده حقوق ش��ان، نقش خود را به 

کمال ایفا می کند.
»موریت��ا آکی��و« از کارآفرینان و مدی��ران موفق ژاپنی می گوی��د: »در روابط 
کارگ��ری ژاپن نوعی برابری وجود دارد که در جاهای دیگر نیس��ت. در کارخانه 
»س��ونی« میان کارگران ماهر و غیرماهر تمایز اندکی مش��اهده می ش��ود و اگر 
فردی به س��مت رهبر اتحادیه ارتقا یابد، ما نسبت به او عاقه مند می شویم زیرا 
این گونه اش��خاص افرادی هس��تند که می توانند دیگران را متقاعد کنند و وادار 
س��ازند که با آنان همکاری کنند و ما در جس��ت وجوی چنین اش��خاصی برای 
رده های مدیریتی هس��تیم. مدیریت، دیکتاتوری نیس��ت. مدیریت باالی شرکت 
باید دارای استعدادی باشد که با هدایت کردن مردم، آنان را اداره کند. ما به طور 
مرتب در جست وجوی اشخاص مستعد با چنین کیفیت هایی هستیم که بیشتر 
به دلیل نداش��تن تحصیات الزم، یا به دلیل کوتاه فکری ش��ان، آنان را غیرقابل 
قبول تشخیص می دهیم. در شرکت های ما روحیه تخاصم و تهاجم بسیار اندك 

است و رو در روی دیگری ایستادن امکان ندارد.«
مقایسه نگاه مدیریتی ژاپنی و آمریکایی

البته تردیدی نیست که تفکر مدیریت ژاپنی و آمریکایی ویژگی های مشترك 
بس��یاری دارند اما از آنجا که موضوع بحث ما مسیر متفاوتی به شمار می رود که 
ژاپن رقم زده است به طور طبیعی بحث از اشتراکات مسیر کمکی به ما نمی کند. 
به نظر تفاوت نگاه ژاپن با غرب امری روش��ن و پیش��رفت این کشور نیز غیرقابل 
انکار اس��ت، ش��اید بهترین جمله برای پایان این بحث و بیان تفاوت های عمیق 
این باش��د که تفاوت های ش��رکت های ژاپنی و آمریکایی از تفاوت های فرهنگی 
فراتر می رود. اگر شما از یک مدیر عامل ژاپنی بپرسید که »مهمترین مسئولیت 
ش��ما چیست«، او بی شک خواهد گفت که اش��تغال دائم و بهبود سطح زندگی 
کارگران در صدر کارها قرار دارد. برای انجام دادن این کار، ش��رکت باید س��ود 
داش��ته باشد. کسب س��ود هرگز در اولویت کارها قرار نمی گیرد. تا آنجا که من 
می دانم بیش��تر مدیران تجاری در آمریکا باالترین اولویت را به س��ود سالیانه یا 
درآمد س��رمایه گذاران می دهند، آنان دارای چنین مسئولیتی هستند، چون این 
مهم را س��رمایه گذاران برعهده آنان گذاشته اند و برای اینکه سر کار خود بمانند، 
مجبورند آنان را راضی نگه دارند. این خود یکی از تفاوت های عمده رویکردهای 
متفاوت ش��رقی و غربی در مواجهه با کارگر و س��ود عایدی شرکت است حال ما 
باید ببینیم با اشتراکات فرهنگی با شرقی ها چگونه می توانیم این مسیر و فرآیند 

توسعه و پیشرفت را ایرانیزه و به کار ببندیم.

الگوی »فتوتی«؛ الگوی ایرانیزه از توسعه کارآفرینی
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اولین قدم در جهت گرفتن ش��غل، موفقیت آمیز بودن در فرآیند درخواست 
اس��ت. اگرچه هیچ فرمول مش��خصی برای انجام این کار وجود ندارد، ش��ما 
می توانی��د ب��ا انجام کم��ی تحقیقات و تنظی��م رزومه  خود ب��رای مطابقت با 

موقعیت شغلی، بهترین شانس را برای گرفتن آن شغل به دست آورید. 
مرحله اول: وارد شدن

1. تصمیم بگیرید که چه شغلی را می خواهید. به منظور ساده سازی فرآیند 
درخواس��ت کار، نیازها و خواسته های خود برای اشتغال را بررسی کنید. با در 

نظر گرفتن چند چیز می توانید گزینه های خود را محدود کنید:
• زمین��ه کاری را در نظر بگیرید. اینکه آیا ش��ما از یک زمینه دیگر منتقل 
می شوید یا به دنبال حرکت جانبی هستید، مهم است که کاری را پیدا کنید 
که برای ش��ما چالش برانگیز و سودمند باشد. دانس��تن آنچه که نمی خواهید 
انج��ام دهید، همان قدر مهم اس��ت ک��ه بدانید چ��ه کاری می خواهید انجام 

می دهید.
• مهارت های مورد نیاز برای یک س��مت خاص را در نظر بگیرید.  زمانی  که 
از مهارت های شما به خوبی مورد استفاده قرار می گیرد و به رسمیت شناخته 
می ش��ود رضایت شغلی خواهید داش��ت. داش��تن یک ایده در مورد اینکه از 
کدام مهارت های ش��ما استفاده می ش��ود و کدام مهارت توسعه می یابد، کلید 

تصمیم گیری در مورد یک کار ارزشمند است.
• حق��وق و مزایای خ��ود را در نظر بگیری��د. در مورد ح��د پایین خودتان 
صادقانه و واقعی باش��ید. اگر به بیمه بهداشتی نیاز دارید و مقدار مشخصی از 
درآمد در هر ماه را تعیین کرده اید، بهتر است در محل هایی کار کنید که این 

شرایط را برآورده می کنند.
2. تحقیق خود را انجام دهید. قبل از اینکه ش��روع به ارس��ال رزومه و نامه 

کنید، به شرکت های مورد درخواست نگاهی داشته باشید.
• احساس شخصیت و ارزش ش��رکت را با خواندن توضیحات شغل بررسی 
کنید. این اطاعات در هنگام نوش��تن نامه کتبی ش��ما و در وضعیت مصاحبه 

مفید هستند.
•  محص��والت جدید یا خدماتی که ش��رکت ارائه می ده��د را بخوانید. این 
اطاع��ات اغلب در بخش »اخبار« ش��رکت قرار دارند. ای��ن بخش همچنین 

می تواند منبع اطاعاتی در مورد فعالیت های جامعه شرکتی باشد.
• بخش ش��غلی وب سایت شرکت را برای بینش بیشتر در مورد فرصت های 
شغلی مرور کنید. شما ممکن است گزینه های بیشتری برای استخدام در سایر 

ادارات یا مکان ها پیدا کنید.
3. رزومه بنویس��ید. حتی اگر کار ش��ما نیاز به ارس��ال یک رزومه س��نتی 
نداش��ته باشد، داش��تن رزومه ای بروز بس��یار توصیه می ش��ود. رزومه نه تنها 
مدارك تحصیلی و کار ش��ما را مشخص می کند، بلکه می توانید به پروژه های 

خاصی که در آن کار انجام داده اید یا جوایزی که کسب کرده اید اشاره کنید. 
اطاعات مربوط به رزومه شما شامل موارد زیر می شود:

• اطاعات تماس فعلی ش��ما، از جمله نام کامل، شماره تلفن، آدرس پستی 
و آدرس ایمیل.

• پس زمینه آموزشی شما. لیست دانشکده هایی که در آن تحصیل کرده اید 
)از ابتدا تا تازه ترین ها(، سال تحصیل و هر مدرك یا گواهی که کسب کرده اید 
را لیس��ت کنید. شما ممکن است بخواهید دوره تحصیل خود را نیز یادداشت 

کنید.
• س��ابقه کار خود برای چند س��ال گذش��ته. قانون غیررسمی می گوید هر 
صفحه رزومه برای هر 10سال تجربه است. توجه داشته باشید که شکاف های 
زیاد در اش��تغال و یا مش��اغل متعدد در زمان کوتاه، چیزی اس��ت که ممکن 
اس��ت در طول مصاحبه از شما در مورد آن سؤال شود. اطمینان حاصل کنید 
که تاریخ اس��تخدام، نام شرکت، س��مت شما و شرح مختصری از فعالیت های 

خود را داشته باشید.
• مهارت های مربوطه. این ش��انس شما برای لیست تمام مهارت هایی است 
که از طریق س��ال ها به دست آورده اید. دانس��تن تجهیزات اداری، آشنایی با 
سیس��تم عامل های کامپیوتری، برنامه های نرم اف��زاری )مانند  آفیس(، تایپ 

سریع، تجربه پایگاه داده و سایر اطاعات مربوطه باید در رزومه شما باشند.
4. برای اطاع از روند درخواست، با کارفرما تماس بگیرید. به احتمال زیاد 
تماس ش��ما به مدیر استخدام یا مدیر منابع انسانی هدایت می شود. اگر آن ها 
قصد اس��تخدام داشته باشند، ممکن است از شما بخواهند به شرکت بروید و 
درخواس��ت خود را پر کنید یا رزومه و نامه ارس��الی خود را از طریق پست یا 
پست الکترونیکی ارسال کنید. اطمینان حاصل کنید که نام خود را ذکر کرده 

و همه ارتباط های آینده را براساس نام خود دنبال کنید.
۵. در ص��ورت ل��زوم یک نامه همراه بنویس��ید. اطمین��ان حاصل کنید که 
مش��خصاً هم برای ش��رکت باش��د و هم کار. در صورت امکان،  نامه را برای 
یک مخاطب خاص بنویس��ید. این نشان می دهد که شما مدت زمانی را برای 
تحقی��ق در مورد اطاعات گذاش��ته اید و  فقط به هر کارفرمایی که می توانید 
پیدا کنید، ارس��ال نمی کنید. می توانید در نامه خود از موضوعات زیر استفاده 

کنید:
• چگونه شخصیت و مأموریت شرکت با ارزش های شما سازگار است.

• چگونه پس زمینه تان ش��ما را یک نقش ارزش��مند برای س��مت و شرکت 
می سازد.

• امیدوارید در این سمت چه چیزی به دست آورید.
• چه استعدادهای منحصر به فردی برای این سمت به ارمغان می آورید؟

• چه چیزی در مورد این سمت خاص به آن عاقه دارید؟

6. نظر فرد )یا افراد( دیگر را بپرسید. از دوستان یا اعضای خانواده بخواهید 
رزومه و نامه را برای غلط امایی بررس��ی کنند. آنها ممکن اس��ت بتوانند به 
چیزهایی که ش��ما ندیدید یا مواردی که می توان به ش��کل بهتری نوش��ت، 

اشاره کنند.
• در ص��ورت ام��کان، از کارکنانی که در زمینه ش��غلی ش��ما کار می کنند 
مش��ورت بخواهید. صحبت کردن با مصاحبه کنندگان یا مدیران استخدام نیز 
س��ودمند اس��ت، زیرا آنها با کیفیت و معیارهایی که کارفرمایان به دنبال آن 

می گردند آشنا هستند.
7. توصیه نامه داش��ته باشید. اگرچه مجبور نیستید توصیه نامه را به سرعت 

ارائه دهید، بهتر است که به دنبال گرفتن آن باشید.
• توصیه می ش��ود که حداقل از س��ه نفر نامه بگیرید. حداقل دو نفر از این 
مراجع باید افرادی باش��ند که با آنها کار کرده ای��د و می توانند راجع عملکرد 

شغلی شما صحبت کنند.
• اطمینان حاصل کنید که اطاعات  بروز شده مراجع خود، از جمله آدرس 
پس��تی و آدرس ایمیل، ش��ماره تلفن، سمت فعلی و ش��رکت فعلی را داشته 

باشید.
8. درخواس��ت دهی��د. هنگامی ک��ه رزومه و نامه  خود را ب��ه خوبی تنظیم 
کردید، زمان ش��روع فرآیند درخواست اس��ت. درخواست ها معموالً به یکی از 

سه روش زیر ارائه می شوند:
• به صورت حضوری. یک بسته با تمام مدارك خود را به محل کار کارفرمای 
بالقوه ببرید. توصیه می ش��ود قب��ل از تحویل بهترین زمان ب��رای ارائه دادن 
مدارك خود را بپرس��ید. هنگامی که وارد می شوید، با مدیر استخدام صحبت 
کنید و سعی کنید مدارك خود را به صورت شخصی به آنها بدهید. این اجازه 
می دهد تا مدیر اس��تخدام چهره ش��ما  را به خاطر بسپارد. توصیه می شود که 

لباس حرفه ای بر تن داشته باشید و خودتان را به خوبی نشان دهید.
• آناین. برنامه های آناین متفاوت هس��تند - برخی ممکن اس��ت از شما 
بخواهند فیلدها را پر کنید، در حالی که دیگران ممکن است درخواست کنند 
که نامه و روزمه خود را پیوس��ت کنید. برخی از شرکت ها از شما می خواهند 
که مدارك خود را به بخش منابع انس��انی آنها ارس��ال کنید. مهم اس��ت که 
دس��تورالعمل ها را دنبال کنید - اگر آنها از ش��ما بخواهند رزومه خود را در 

قسمت ایمیل ارسال کنید، پس پیوست ارسال نکنید!
• توس��ط ایمیل. در صورت درخواس��ت، اطمینان حاصل کنید که نام مدیر 

استخدام یا مدیر منابع انسانی را در تمام مکاتبات خود ذکر کنید.
۹. پیگیری. بررس��ی وضعیت درخواست ش��ما، عاقه شما به شغل را نشان 
می دهد و اطمینان می دهد که مدارك درخواس��تی ش��ما به شخص مناسب 
رسیده باشد. تماس گرفتن به سرعت ممکن است شما را بد جلوه دهد. برای 

پیگیری پیشنهادات زیر را دنبال کنید:
• به »مهلت آگهی« توجه کنید. اکثر ش��غل های ارس��ال ش��ده در اینترنت 
مهلت مشخصی دارند. تماس با مدیر استخدام قبل از این تاریخ می تواند شما 

را بیش از حد مشتاق و ناامید نشان دهد.
• اگر مهلتی برای آگهی نبود، یک قاعده خوب این است که یک هفته پس 

از ارسال درخواست تماس برقرار کنید.
• زمانی که با مدیر اس��تخدام یا مدیر منابع انس��انی تماس می گیرید سعی 
کنید لحن  ارتباط را دوستانه نگه دارید. از نظراتی مانند »با من هنوز تماس 
گرفته نش��ده اس��ت.« دوری کنید. در عوض، این سؤال ها را مطرح کنید »آیا 
هنوز تصمیمی گرفته ش��ده اس��ت؟« یا »آیا می توانید کمی بیش��تر در مورد 

چارچوب زمان استخدام به من توضیح دهید؟«
مرحله دوم: گرفتن پیشنهاد شغلی

درخواس��ت ش��ما برای گرفتن پیشنهاد ش��غلی که می خواهید، فقط اولین 
مرحله در یک س��ری از مراحل به منظور ایمن کردن پیشنهاد  است. با کمی 

برنامه ریزی، پیش بینی و تمرین حرکت  روند استخدام آسان خواهد بود!
1. اطمینان حاصل کنید که حضور آناین ش��ما تمیز اس��ت. کارفرمایان و 
اس��تخدام کنندگان اغلب اینترنت را به دنبال شما می گردند و هر چیز منفی 

که بینند می توانند شما را به ته لیست باز گرداند.
2. هنگامی که در نهایت یک مصاحبه دریافت می کنید، مطمئن ش��وید که 
مناسب با شغل مورد نظر خود لباس می پوشید. لباس هایی که باعث احساس 
خوب و اعتماد به نفس می ش��وند می توانند بر ش��ما در هنگام مصاحبه تأثیر 

مثبت بگذارند.
3. س��ر وقت باش��ید. برای رس��یدن به مصاحبه ها 10 الی 1۵ دقیقه پیش 
از زم��ان برنامه ریزی ش��ده حرکت کنید تا مس��ائل مربوط ب��ه حمل و نقل 
عمومی یا ترافیک منجر به دیر رسیدن شما نشوند. این امر همچنین به شما 
چند دقیقه وقت اضافه برای آماده ش��دن و مرور یادداش��ت هایی  که با خود 

آورده اید می دهد.
4. در مصاحبه خود را با عاقه و مشتاق نشان دهید. مثبت بودن و صحبت 
در مورد ش��غل به صورت آگاهانه نشان می دهد که شما تحقیق خود را انجام 

داده اید و این امر می تواند امتیاز زیادی را برای شما به ارمغان بیاورد.
۵. به یادداشت های خود مراجعه کنید. از مصاحبه کننده بپرسید که آیا می توانید 
به یادداشت های خود نگاه کنید. یادداشت های شما می تواند به عنوان برگه  تقلبی 

باشد که در آن دستاوردها و مهارت های خود را لیست کرده اید.
6. رفتار مناسب از خود نشان دهید. پیگیری پس از یک مصاحبه، با یک نامه 
تشکر رفتار خوب شما را نشان می دهد و یک تصور ماندگار از شما به جا می گذارد.
Wikihow/ucan :منبع 
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 7 نکته طالیی که در رفتار با کارمندان جدید شرکت
 باید مورد توجه قرار گیرد 

بدون شک مدیر شرکت بیشترین تاثیر را بر روی تمامی کارمندان خود داشته و در این رابطه افراد جدید 
از نیاز بیشتری برخوردار هستند. اگرچه در رابطه با اصول و قواعد استخدام افراد مقاالت متعددی به چاپ 
رس��یده اس��ت، با این حال به نحوه رفتار پس از این این مرحله، کمتر توجه نش��ان داده شده است. در این 
رابطه توجه داشته باشید که جا افتادن هرچه سریع تر افراد، مزیتی فوق العاده محسوب خواهد شد. به همین 
خاطر نیز رها کردن آنها اقدامی کاما غیرهوشمندانه خواهد بود. در همین راستا و در ادامه به بررسی هفت 

نکته که در رفتار با کارمندان جدید باید مورد توجه قرار دهید، خواهیم پرداخت. 
1-چالش های احتمالی آنها را درک کنید 

بدون ش��ک قرار گرفتن در یک محیط جدید برای هر فردی س��ختی های خود را خواهد داش��ت. در این 
رابطه تجربه افراد تنها می تواند کمی از این دشواری را کم کند، با این حال از اصل قضیه جلوگیری نخواهد 
کرد. تحت این شرایط توصیه می شود تا چند کارمند را به عنوان نیروی کمکی فرد قرار داده و با این اقدام 
به یادگیری و هماهنگی سریع تر فرد کمک کنید. همچنین الزم است تا توجه کافی را به این افراد از خود 
نش��ان داده و در روزهای اول نس��بت به عملکرد آنها، بیش از حد س��خت گیر نباشید. در نهایت استفاده از 
یک روانش��ناس به ش��ما کمک خواهد کرد تا با تیپ های رفتاری افراد مختلف شرکت آشنایی کامل را پیدا 
کرده و مناس��ب ترین ش��یوه مدیریتی را برای هر یک پیاده کنید. در آخر توجه داش��ته باشید که نخستین 
روز، مهم ترین لحظه هر کارمندی محسوب می شود به همین خاطر نباید آن را به مانند روزهای دیگر تصور 

کرده و برای آن برنامه ریزی دقیق نداشته باشید. 
2-آموزشی هدفمند داشته باشید 

در ابتدا الزم است تا نسبت به درستی روش های آموزشی خود اطمینان حاصل کرده و سپس برنامه ریزی 
مرحله ای برای آن داشته باشید. اگرچه بسیاری از مدیران تمایل دارند تا همه چیز را در یک زمان به کارمند 
خود انتقال داده و وی را مهیای فعالیت کنند، با این حال در صورتی که پایه های کارمند شما خوب شکل 
نگرفته باش��د، در عملکرد وی نقص های فراوانی را مش��اهده خواهید کرد. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا 
برنامه ای جامع و درس��ت داشته باش��ید. در این رابطه فراموش نکنید که اطاعات مورد نیاز یک کارمند به 
س��ه س��طح حیاتی، مهم و فرعی تقسیم شده و الزم اس��ت تا با توجه به اولویت ها جلو بروید. در نهایت نیز 
الزم است تا جلسه ای هرچند مختصر را فراهم کرده و عضور جدید را با تمامی افراد شرکت آشنا ساخته و 
کلیتی از خصوصیت هر یک را در اختیار عضور جدید ش��رکت قرار دهید. در نهایت نیز در روزهای نخس��ت 
کاری این افراد، الزم است تا در دسترس آنها باشید تا هیچ گونه سوالی بدون جواب باقی نماند. بدون شک 

رفتار مناسب شما در رضایت شغلی و وفاداری آنها تاثیر فوق العاده ای را خواهد داشت. 
3-برنامه کاری مشخص کرده و عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار دهید 

نحوه انجام درس��ت کارها و اولویت بخش��ی به آنها برای کارمندی تازه کار ش��رکت امری دش��وار خواهد 
بود. به همین خاطر توصیه می ش��ود که حداقل برای هفته اول، تمامی این برنامه ریزی ها را انجام داده و با 
ارزیابی اقدامات صورت گرفته، نس��بت به قرار داشتن در مسیر مورد نظر اطمینان حاصل کنید. بدون شک 
این امر که تاش کنید تا حداقل یکی از همکاران وی با او ارتباطی صمیمی برقرار کنند، به حل بس��یاری 
از مشکات کمک کرده و فرد را با تجربه و راهکارهای آنها برای انجام هر فعالیت، آشنا می  سازد. در نهایت 
توجه داشته باشید که الزم است تا فهرستی از افراد مهم داخل و خارج شرکت تهیه کرده و در اختیار این 

افراد قرار دهید تا به خوبی با مراتب و جایگاه ها آشنا شوند. 
4-شخصا به سه پرسش حیاتی پاسخ دهید 

این امر که از همان روزهای اول نش��ان دهید که افراد تیم تا چه اندازه برای ش��ما مهم هس��تند، بدون 
ش��ک کارمندان را عاقه مند به ش��ما خواهد س��اخت. در این رابطه همواره مشاهده می شود که پاسخدهی 
به کارمندی دیگر محول می ش��ود. اگرچه این امر تا حدودی درس��ت است و مدیریت به علت مشغله کاری 
خود نمی تواند س��اعت ها در کنار فرد جدید ش��رکت باش��د، با این حال در رابطه با سه پرسش اصلی، الزم 
است تا مدیران خود شخصا پاسخگو باشند. این موارد شامل 1- چه کارهایی را باید انجام دهم؟ 2- اصول 

و استاندارد انجام هر یک به چه صورت است؟ 3- آیا امکان رشد وجود دارد؟ 
درواقع این امر که کارمند شما پاسخ این سواالت را از زبان خود شما بشنود، بدون شک هیچ گونه تردیدی 
برای وی باقی نخواهد ماند، با این حال باید نحوه رفتار شما به شکلی باشد که کارمند درك کند که پس از 

مدتی دیگر نمی تواند هر لحظه برای رفع مشکات و سواالت خود به شما مراجعه کند. 
۵-به آنها برای کسب موفقیت  های کوچک کمک کنید 

میزان اعتماد به نفس از جمله عواملی است که خصوصا برای کارمند تازه وارد بسیار ضروری است. درواقع 
هر کارمندی تمایل دارد تا از همان روزهای اول نظر مدیر ش��رکت را به س��مت خود جلب کند، با این حال 
بدون هدایت این خواس��ته توسط مدیر ش��رکت، افراد ممکن است درگیر اقداماتی شوند که فراتر از تجربه 
آنها بوده و نتایج نیز بلندمدت اس��ت. این امر بدون ش��ک روحیه فرد را نابود خواهد کرد. در همین راس��تا 
بهتر است تا در ابتدا وظایفی را به افراد محول سازید که دستاوردهای سریعی را برای فرد به همراه خواهد 

داشت. بدون شک این امر اعتماد به نفس کافی را برای انجام کارهای بزرگ تر در فرد ایجاد خواهد کرد. 
۶-اجازه هیچ گونه فعالیت انفرادی را به کارمند جدید خود ندهید 

در نخس��تین روزها افراد تمایل دارند تا به تنهایی کار کرده تا ضعف ها و ناهماهنگی های آنها دیده نشود. 
با این حال در صورتی که فرهنگ س��ازمانی مناس��بی را در شرکت ایجاد کرده و افراد را موظف به کمک به 
یکدیگ��ر کنید، دیگر کار کردن کارمند جدید، با افراد باس��ابقه یک کاب��وس نخواهد بود. در این رابطه الزم 
اس��ت ت��ا قانون عدم کار انفرادی را وضع کرده و تا حد ام��کان افراد تیم را به یکدیگر نزدیک کنید. این امر 

حتی شامل صرف غذا در کنار کارمندان و یا ورزش و تفریح های مشترك و تیمی نیز خواهد بود. 
7-به مانند یک مربی عمل کنید 

این امر که بخواهید به مانند یک منتقد سرس��خت رفتار کنید، تنها تا زمانی س��ودمند خواهد بود که به 
تخریب فرد منجر نشود. درواقع شما باید از اطاعات به دست آمده، در راستای کمک به فرد استفاده کنید. 
در این رابطه درست به مانند یک مربی ورزشی، شما باید علی رغم برنامه ریزی درست، مشاور و کمک رسان 
آنها نیز باش��ید. در این رابطه توجه داش��ته باشید که هیچ مانعی وجود ندارد که رفتار شما با کارمند جدید 
حتی دوستانه باشد. به همین خاطر نباید خود را بیش از حد محدود به تصورات سنتی در رابطه با جایگاه 

مدیریت کنید. 
در آخر فراموش نکنید که الزم اس��ت تا به س��ایر کارمندان نیز توجه داشته و از نگاه منفی آنها نسبت به 

فرد جدید، جلوگیری کنید.  
hbr :منبع
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در مطلب پیش��ین ب��ه ۵0 راهکار مدیریت زم��ان برای افزایش 
بهره وری در کار اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

۵1-از اهمیت تغذیه سالم غافل نشوید 
نقش غذا در انس��ان درست به مانند س��وخت در خودرو است. 
یک س��وخت بی کیفیت عملکرد خودرو را دچار مشکل کرده و به 
مرور زمان آس��یب های جبران ناپذیری را ایجاد می کند. به همین 
خاطر نیز الزم است تا برنامه غذایی مناسبی را داشته و از مصرف 
بیش از حد مواردی نظیر ش��کر و قهوه جلوگیری کنید. این موارد 
اگرچه به صورت موقت انرژی ش��ما را افزایش خواهند داد، با این 
حال مصرف بیش از اندازه آنها تهدیدی جدی برای س��امتی شما 
محس��وب خواهند ش��د. به همین خاطر الزم است تا رژیم غذایی 
خود را تا حد امکان س��الم نگه دارید. بدون ش��ک این امر به شما 
انرژی بیشتری را برای انجام کارها داده و سیستم دفاعی بدن شما 

را در برابر انواع بیماری ها، قدرتمندتر خواهد ساخت. 
۵2-بهترین زمان برای مصرف کافئین را بیابید 

بس��یاری از اف��راد تنه��ا ب��رای رف��ع تش��نگی خود به س��راغ 
نوش��یدنی های کافئین دار می روند. بدون ش��ک ای��ن امر اقدامی 
هوش��مندانه محسوب نشده و الزم است تا مقدار کم  مشخصی را 
مص��رف کنید و همچنین این امر که بهترین زمان را برای مصرف 
آن با توجه به برنامه کاری خود بیابید، از دیگر اقداماتی محسوب 

می شود که به افزایش تاثیر اقدام شما کمک خواهد کرد. 
۵3-خواب کافی داشته باشید 

بی خوابی از جمله عواملی اس��ت که باعث خواهد شد تا قادر به 
عملکرد مناسب در طول روز نباشید. به همین خاطر نیز الزم است 
تا نس��بت به این امر توجه کافی را داشته باشید. نیاز افراد در این 
رابطه کاما متفاوت بوده، با این حال به صورت اس��تاندارد شما به 

7 الی ۹ ساعت خواب نیاز دارید. 
۵4-در آخرین ساعات شب، فعالیتی سنگین را 

انجام ندهید
درواقع تنها میزان ساعت خواب مهم نبوده در این رابطه کیفیت 
آن نیز بس��یار مهم است. به همین خاطر الزم است تا حداقل یک 
س��اعت قبل از خ��واب را به فعالیت س��نگین اختصاص نداده و از 

مصرف موارد غذایی دیرهضم، جلوگیری کنید. 
۵۵-از مدیتیشن استفاده کنید 

مدیتیش��ن راهکاری عملی برای کس��ب آرامش و تمرکز بیشتر 
اس��ت. به همین خاطر الزم اس��ت ت��ا آن را در برنامه روزانه خود 

قرار دهید. 
۵۶-از نه گفتن و عذرخواهی کردن واهمه ای نداشته 

باشید 
ریشه بسیاری از وقت های تلف شده در عدم توانایی افراد نسبت 
به بیان نه و عذرخواهی اس��ت. این امر باعث می شود تا آنها دچار 
مشکاتی ش��ده و زمان زیادی را از دست بدهند. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا نگرش خود را در رابطه با این دو جمله تغییر داده و 

از به دردسر انداختن خود، جلوگیری کنید. 
۵7-از اهمیت چرت زدن غافل نشوید 

هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که مدافع این باور باشد که شما 
تنه��ا به یک خواب عمیق نیاز خواهید داش��ت. درواقع چرت های 
کوتاه به خوبی انرژی فرد را بازیابی کرده و وی را کاما س��رحال 

خواهد کرد.
۵۸-دمای مناسبی را برای اتاق خود تنظیم کنید 

س��رد بودن و یا گرم بودن اتاق نیز از دیگر عواملی اس��ت که بر 
روی عملک��رد افراد تاثیرگذار خواهد بود. به همین خاطر نیز الزم 
اس��ت تا دماسنجی را در کنار خود داش��ته و از مناسب بودن دما 

اطمینان حاصل کنید.
۵۹-تا حد امکان از نور طبیعی استفاده کنید 

نور خورش��ید به طرز باور نکردنی ای به سامت و افزایش انرژی 
شما کمک خواهد کرد. به همین خاطر نیز چیدمان اتاق شما باید 

به نحوی باشد که امکان استفاده موثر از آن، فراهم باشد. 
۶۰-از لیمو برای پاک کردن سطوح استفاده کنید 

ترکیب آب و لیمو، یک پاك کننده مناس��ب محس��وب می شود. 
ای��ن امر در حالی اس��ت ک��ه موارد ش��یمیایی موج��ود در انواع 
پاك کننده ه��ا، بر روی عملکرد مغز تاثیر منفی داش��ته و فرد را با 
انواع بیماری های تنفس��ی مواجه خواهد س��اخت. به همین خاطر 

نیز الزم است که تا حد امکان از طبیعت کمک بگیرید. 
ادامه دارد ...
entrepreneur :منبع
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