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نتیجه فروش ۱۴۵ هزار میلیارد اموال ملی چه بود؟

تغییر روش خصوصی سازی 
بعد از ۱۴ سال

تجربه ۱۴ساله انجام خصوصی سازی ها به دالیل مختلف نتیجه ای جز ناکامی و اتالف منابع ملی نداشته است، به همین خاطر است 
که اخیرا وزارت اقتصاد در صدد است با استفاده از قانون جدید مجلس، خصوصی سازی ها را به شیوه ای جدید پیش  ببرد تا بتواند با 
تقسیم مالکیت، اثبات اهلیت و شفافیت بیشتر از حجم آسیب های واگذاری ها بکاهد. به گزارش ایسنا، همزمان با بروز مشکالت در 
مجموعه های واگذارشده به بخش خصوصی همچون کارخانه نیشکر هفت تپه، همه توجهات به سمت نحوه خصوصی سازی ها جلب 
ش��د. خصوصی س��ازی در کشور ما حدود ۱۴ سال اس��ت که با هدف افزایش بهره وری در بنگاه های دولتی آغاز شده اما در عمل به 

ورشکستگی بسیاری از شرکت های واگذارشده منجر شده است. به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی از زمان تأسیس سازمان...

مسکن در یک قدمی 
دالر قرار گرفت
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 ۹ سند همکاری بین ایران و روسیه
به امضا رسید

چرا رهبران خوب اختالفات محل کار را تشویق می کنند؟
۱0 راز موفقیت از زبان ساتیا نادال 

۴ پرسش حیاتی پیش از استخدام کارمندان تازه
3 مرحله اساسی برای رونمایی موفق از وبالگ برندمان

۴نکته در پیاده سازی بازاریابی داده محور
فعالیت های ترویج فروش چه محاسنی دارد؟

8 تا ۱6

مدیریتوکسبوکار

بازگشت انسان به ماه چقدر 
هزینه دارد؟ 

۴

بـازار اجـاره حسـاب های بانکی با هـدف پولشـویی، فرار 
مالیاتـی و کالهبرداری در ماه  های اخیـر رونق زیادی یافته 
که براسـاس آن ماهانه به ازای هر حسـاب بانکی مبلغ ۲ تا 

۴میلیون تومان به افتتاح کنندگان حسـاب، اجاره 
پرداخت می شود؛ اجاره دهندگان از کالهبرداری و 

بازار داغ اجاره حساب های بانکی و 
کالهبرداری های میلیاردی

یادداشت
 اسراف را

با »س« بنویسیم

یکی از الزامات اصلی توسعه 
از  کشورها اس��تفاده هوشمند 
منابع اس��ت و از نگاه راهبردی 
پدی��ده اس��راف ی��ک پدیده و 
معض��ل اجتماع��ی و فرهنگی 
اس��ت که نه تنها مانع هرگونه 
می شود،  اقتصادی  برنامه ریزی 
بلک��ه بنیان ه��ای اقتص��اد هر 
کش��وری را دچ��ار بحران های 
جدی می کند، بنابراین باید از 
همین لحظه بر صرفه جویی در 
مصرب آب، برق و س��ایر منابع 
پافش��اری کنیم چراکه لحظه 

دیگر دیر است.
یکی از الزامات اصلی برای 
توس��عه هر کش��ور استفاده 
منطقی و هوش��مند از منابع 
است؛ چند روز پیش کلیپی 
مربوط ب��ه قبل از انقالب در 
فضای مجازی منتش��ر ش��د 
که در آن مردم تش��ویق به 
صرفه جوی��ی در مصرف آب 
و انرژی و مواد غذایی ش��ده 
بودند. طی چن��د دهه اخیر 
نی��ز توصیه ب��ه صرفه جویی 
از  توجه��ی  قاب��ل  بخ��ش 
را  عموم��ی  فرهنگ س��ازی 
در س��طح جامع��ه ب��ه خود 

اختصاص داده است.
ادامه در صفحه 3

چهارشنبه
۲۹  خرداد
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رشد اقتصادی پارس��ال نسبت به سال قبلش )۱۳۹۶( با نزول ۸.۶درصدی به منفی ۴.۹درصد 
رس��ید؛ اتفاقی که به نظر می رسد فقط به نفت و تحریم هایش ارتباطی ندارد؛ چراکه اوضاع نفتی 
ایران در نیمه اول پارسال اصاًل بد نبوده است. از سوی دیگر اگر قرار است کاهش فروش نفت همه 
سرنوشت یک اقتصاد را آن هم فقط در نیمی از سال تعیین کند، پس نقش دستگاه های اقتصادی 

چیست و عملکرد مسئوالن اقتصادی در کجای این معادله قرار می گیرد؟
به گزارش ایس��نا، مرکز آمار جدیدترین آمارهای مربوط به نرخ رش��د اقتصادی را منتشر کرده 
اس��ت که براس��اس آن در سال گذش��ته نرخ رشد اقتصادی در حوزه های کش��اورزی منفی ۱.۵، 
صنعت منفی ۹.۶ و خدمات نیز ۰.۰۲درصد بوده است. مجموع نرخ رشد اقتصادی نیز با احتساب 

نفت منفی ۴.۹درصد و بدون احتساب نفت هم منفی ۲.۴درصد بوده است.
معنای رشد منفی اقتصادی چیست؟

اما این کاهش نرخ رشد اقتصادی نمایانگر چه اتفاقی در اقتصاد است؟ در این باره کارشناسان 
معتقدند که کاهش نرخ رش��د اقتصادی به واسطه کاهش فعالیت های اقتصادی و حجم مبادالت 
در اقتصاد اتفاق می افتد که قسمت عمده آن هم معموالً به کاهش درآمدهای نفتی و فعالیت های 
صنعتی مرتبط اس��ت. به طور کلی معدل فعالیت های اقتصادی در سه گروه کشاورزی، خدمات و 

صنعت نرخ کلی رشد اقتصادی را تعیین می کند.
ب��ا این ح��ال در اقتصاد نفت مح��وری مانند اقتصاد ای��ران فعالیت های عمران��ی در کنار دیگر 
فعالیت های صنعتی و خدماتی به درآمدهای نفتی وابسته هستند و زمانی که این درآمدها تحت 

تأثیر تحریم ها کاهش پیدا می کنند کل چرخه اقتصاد مختل می شود.
صادرات ۲.۵ میلیون بشکه ای نفت تا قبل از تحریم ها

ام��ا پی��ش از اینکه بخواهیم همه چیز را به تحریم ها ارتب��اط دهیم، توجه به این نکته ضروری 

اس��ت که تحریم های نفتی از اواس��ط آبان ماه ش��روع ش��د و پیش از آن نیز تحریم های بانکی از 
اواخر ش��هریورماه اجرایی شد. این بدان معناست که تحریم ها فقط بخشی از نزول رشد اقتصادی 

را می تواند توجیه کند.
واقعیت این اس��ت که ایران در نیمه اول س��ال ۱۳۹۷ در حوزه های نفتی تحریم نبود و روزانه 
۲.۵ میلیون بش��که نفت صادر می کرد که حتی بسیار بیشتر از پیش بینی های انجام شده برمبنای 
بش��که ای ۵۵ دالر بود و هر بش��که نفت به قیمت ۷۷ دالر هم به فروش می رسید، بنابراین اوضاع 

نفتی ایران در نیمه اول سال اصاًل اوضاع بدی نبوده است.
س��والی که مطرح می شود این است که اگر قرار اس��ت که تحریم ها و کاهش فروش نفت همه 
سرنوش��ت ی��ک اقتصاد را آن هم تنه��ا در پنج ماه تعیین کند، پس نقش دس��تگاه های عریض و 
طویل اقتصادی با همایش های مجلل و آنچنانی چیس��ت و اساساً عملکرد مسئوالن اقتصادی در 

کجای این معادله قرار می گیرد؟
ناظر بزرگ نرخ رشد اقتصادی پاسخ نداد!

به گزارش ایسنا، پیش از این و در اواخر فروردین ماه که نرخ رشد اقتصادی به منفی ۳.۸درصد 
رسیده بود، ایسنا برای بررسی عوامل این افت اقتصادی از وزارت اقتصاد به عنوان مسئول تنظیم 
سیاس��ت های اقتصادی پیگیر ماجرا ش��ده بود که البته تا این زمان هنوز پاس��خی دریافت نکرده 

است.
وزارت اقتصاد به عنوان نهادی که موظف به تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد 
هماهنگی برای اجرای این سیاست هاس��ت، نهادهای مهم و مؤثری همچون سازمان امور مالیاتی، 
گم��رک، برخی بانک های دولتی، بیمه، بورس و معاونت های مختلف اقتصادی، بانکی و بیمه ای و 

توسعه و مدیریت منابع را در اختیار دارد.

ترمینال »سالم« فرودگاه امام خمینی )ره( ساعتی قبل توسط رئیس جمهور افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر، ترمینال سالم یا آنچه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( اعالم 
می کند، »ترمینال گالری« س��الم، دومین ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( 
با حضور رئیس جمهور افتتاح ش��د. مراس��م افتتاحیه ترمینال س��الم، خاطرات مراسم افتتاحیه 

ترمینال شماره یک فرودگاه امام خمینی )ره( در اردیبهشت ۸۳ را زنده کرد.
مراس��م افتتاحی��ه ترمینال ش��ماره ی��ک فرودگاه ام��ام خمین��ی )ره( در اردیبهش��ت ۸۳ به 
دلی��ل واگذاری پیمانکاری مخابرات فرودگاه به یک ش��رکت خارجی و مش��کوک به همکاری با 
سرویس های جاسوسی خارجی، با دخالت برخی نهادهای امنیتی و در حضور رئیس جمهور وقت، 
به حالت تعلیق درآمد. نهایتاً نیز این ترمینال یک س��ال بعد بار دیگر در اردیبهشت ۸۴ در حالی 
که در همان ماه وزیر راه و ترابری وقت )احمد خرم( اس��تیضاح ش��ده بود، در زمینی به وس��عت 

۱۴ هزار هکتار افتتاح شد.
چهار س��ال بعد در سال ۸۸ کلنگ احداث دومین ترمینال آن با هدف انتقال پروازهای حج به 
زمین زده شد. ترمینالی که بعدها نام »سالم« به خود گرفت و با نظر وزیر سابق راه و شهرسازی 

پیمانکار پروژه )بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی( کاربری آن نیز تغییر یافت.
تغییر کاربری ترمینال س��الم هزینه هایی نیز در بر داش��تف چرا که قرار ش��د کل ترمینال به 
صورت CIP احداث ش��ود و بخش��ی از فضای داخلی ترمینال که به عنوان کاربری CIP تعبیه 

شده بود، تخریب و طراحی داخلی آن بار دیگر تغییر کرد.
در حالی که ترمینال شماره یک فرودگاه امام خمینی )ره( با ظرفیت ۶.۵ میلیون نفری احداث 
شده بود، اما به دلیل افزایش سفرهای هوایی بین المللی، رفته رفته به ظرفیت ساالنه ۱۰ میلیون 
نفر در سال ۹۶ رسید، هرچند که در سال ۹۷ به دالیلی تنها ۷ میلیون نفر از آن تردد کردند که 

تا حدودی به ظرفیت اولیه این ترمینال نزدیک بود.
اما پیش بینی می ش��ود به تدریج بار دیگر میزان ترددها از این فرودگاه در یکی دو س��ال آینده 

به رقم س��ال های ۹۵ و ۹۶ برگردد از این رو با تغییر کاربری ترمینال س��الم از پروازهای حج به 
پروازهای عمومی بین المللی، قرار اس��ت ای��ن ترمینال با ظرفیت ۵ میلیون نفر به کمک ترمینال 
ش��ماره یک بیاید تا عالوه بر آنکه کیفیت خدمات رس��انی در ترمینال ش��ماره یک فرودگاه امام 
خمین��ی )ره( افزایش می یابد، به گفته علی رس��تمی مدیرعامل ش��هر فرودگاه��ی امام خمینی 
)ره(، برخی پروازهای داخلی نیز به ترمینال ش��ماره یک این فرودگاه منتقل ش��ود. از س��ال ۸۹ 
به دس��تور رئیس جمهور وقت کلی��ه پروازهای خارجی از مهرآباد به ف��رودگاه امام خمینی )ره( 

منتقل شده است.
منظور رس��تمی از پروازهای داخلی، آن دس��ته از پروازهایی است که مسافران دیگر شهرها به 
قص��د انجام س��فرهای خارجی به تهران می آیند و تا پیش از ای��ن باید به فرودگاه مهرآباد رفته و 
پس از طی مس��یری چند ده کیلومتری، به فرودگاه امام خمینی )ره( منتقل ش��وند؛ البته که به 
نظر می رسد برخی مسئوالن شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و همچنین فرودگاه مهرآباد 

به این تصمیم مدیران شهر فرودگاهی امام خمینی )ره( نظر چندان مساعدی نداشته باشند.
وعده هایی که دائم تغییر کرد

ترمین��ال س��الم در حالی پس از یک دهه قرار اس��ت افتتاح ش��ود که در زم��ان وزارت عباس 
آخون��دی در راه و شهرس��ازی، زمان افتتاح آن بارها تغییر ک��رد و وعده های مختلفی برای زمان 
افتتاح آن داده شد؛ مهمترین آن وعده افتتاح این ترمینال در عرض ۱۴ ماه از سوی آخوندی در 
سال ۹۵ بود اما این اتفاق رخ نداد. هرچند که میزان پیشرفت فیزیکی ترمینال سالم از سال ۸۸ 
تا ۹۵ کمتر از ۲۰درصد بود، اما از س��ال ۹۵ و با ورود بنیاد مس��تضعفان به پروژه و تأمین منابع 

مالی جدید، سرعت اجرای پروژه افزایش چشمگیری یافت.
از دیگر اقدامات آخوندی در سال ۹۵ این بود که توانست فرودگاه امام خمینی )ره( را با مصوبه 
مجلس از زیرمجموعه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران خارج کرده و به عنوان شرکت شهر 

فرودگاهی امام خمینی )ره( و زیر نظر مستقیم وزیر راه و شهرسازی تثبیت کند.

»سالم« باالخره افتتاح شد

رفت و آمد مشتریان قالبی در وزارت نفتافت 8.6درصدی رشد اقتصادی از کجا آب می خورد؟
وزیر نفت از مراجعه مش��تریان قالبی با هدف به دس��ت آوردن اطالعات از ش��رایط فروش نفت ایران خبر داده 
اس��ت. به گفته او، روزانه ۱۰ نفر برای خرید نفت مراجعه می کنند که ۷۰درصد آنها مش��تری واقعی نیس��تند و 

می خواهند اطالعات بگیرند که ایران چطور نفت می فروشد و چطور می خواهد پول هایش را دریافت کند.
به گزارش ایس��نا، این روزها وزارت نفت روزهای پرتالطمی را پش��ت س��ر می گذارد؛ همین موضوع نیز به بازار 
شایعات و حضور بیشتر سوداگران دامن می زند. یکی از موضوعاتی که در هجمه های اخیر علیه وزارت نفت قابل 
مشاهده است، تمایل سرمایه گذاران خارجی و عدم استقبال زنگنه از آنها است؛ موضوعی که با واکنش  وزارت نفت 
مواجه ش��ده و وزیر نفت درباره یکی از این بحث ها، توضیح داده اس��ت: این موضوع که گفته می شود یک برزیلی 
عنوان کرده که می خواهد پاالیشگاهی با ظرفیت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز احداث کند و نصف سهام 
آن را هم مجانی به ایران بدهد و اصاًل نمی خواهد پولی از ما دریافت کند، منطقی نیست چراکه ارزش این سهام 
رایگان ۱۲ میلیارد دالر اس��ت. وی ادامه داد: حداقل س��رمایه گذاری پاالیش��گاه در هر بشکه ۲۰ هزار دالر است 
و یک پاالیش��گاه ۱.۲ میلیون بشکه ای حداقل ۲۴ میلیارد دالر س��رمایه گذاری می خواهد؛ یعنی این فرد برزیلی 
می خواسته ۱۲ میلیارد دالر به ما بدهد و در مقابل من فقط باید بگویم نفت تو را تأمین می کنم. درواقع من ۱۲ 
میلیارد دالر را به راحتی از دست داده ام. این طور که باید از ما تست روانشناسی برای سالمت عقل بگیرند که از 

چنین پیشنهادی استقبال نکرده ایم.
وزیر نفت با طرح این سوال که آیا فقط ایران در دنیا نفت دارد؟ گفت: آمریکا، عربستان و بسیاری از کشورهای 
دیگر نیز نفت دارند؛ پس برای چه این فرد باید چنین امتیاز بی نظیری را فقط به ایران بدهد؟ حرف هایی می زنند 
که بس��یار عجیب اس��ت! یک یا دو بار شخصی نزد من آمد که ۱.۲ میلیون دالر هم پول نداشت و آن وقت درباره 
میلیاردها دالر حرف می زد. هر دفعه پیش من آمد، به او گفتم که با این سرمایه گذاری موافقم، استقبال می کنم؛ 
کتبی هم نوشتم موافقم و بعد هم گفتم شما فقط برو به آن شرکتی که گفته فاینانس و سرمایه گذاری می کند، 
بگو یک نامه به من بنویسد، گفتند که شرکت چینی CNPC یا SINOPEC گفته که این کار را انجام می دهد.
زنگنه افزود: در پاسخ گفتم من مدام با CNPC یا SINOPEC مالقات دارم، تا به حال حتی یک کلمه درباره 
این س��رمایه گذاری عظیم که می گویید با من حرف نزده اند. بگویید یک نامه به ما بنویس��ند که ما در جریان این 

سرمایه گذاری هستیم و می خواهیم سرمایه گذاری کنیم، گفت می روم و می آورم، رفته که بیاورد.
وی با بیان اینکه شاید روزانه ۱۰ نفر برای خرید نفت به ما مراجعه می کردند که ۷۰درصد آنها مشتری واقعی 
نیس��تند، گفت: محتمل اس��ت که بخواهند اطالعات بگیرند که ما چطور نفت می فروش��یم و چطور می خواهیم 
پول های م��ان را دریاف��ت کنیم، می خواهند از تمام سیس��تم ما س��ردرآورند، البته تا آنها ح��رف می زنند متوجه 
منظورش��ان می ش��ویم. وزیر نفت ابراز کرد: می فهمیم که می خواهند از داخل و خ��ارج، ایرانی و غیرایرانی از ما 
اطالعات به دس��ت بیاورند، خیلی ها می گویند؛ یک فرد ثروتمندی هس��ت که ۳۰ میلیارد دالر پول دارد و آماده 
است ۳ میلیارد دالر آن را فوری پرداخت کند که ما همه این داستان ها را می دانیم و این داستان تکراری است. 
برخی از این داستان س��رایان می گویند »فردی عاش��ق ایران بوده و اصاًل یک ش��یخ کویتی اس��ت و فوری پول 

می آورد.«، اما بیشتر مواقع این داستان ها کذب محض است.

سعید مهذب ترابی
 رئیس انجمن علمی مدیریت مصرف 

انرژی ایران
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تجربه ۱۴س��اله انجام خصوصی س��ازی ها به دالی��ل مختلف نتیجه ای 
جز ناکامی و اتالف منابع ملی نداش��ته اس��ت، به همین خاطر است که 
اخی��را وزارت اقتصاد در صدد اس��ت با اس��تفاده از قانون جدید مجلس، 
خصوصی س��ازی ها را به ش��یوه ای جدید پیش  ببرد تا بتواند با تقس��یم 
مالکیت، اثبات اهلیت و ش��فافیت بیشتر از حجم آسیب های واگذاری ها 

بکاهد.
به گزارش ایسنا، همزمان با بروز مشکالت در مجموعه های واگذارشده 
ب��ه بخش خصوصی همچون کارخانه نیش��کر هفت تپه، همه توجهات به 
س��مت نحوه خصوصی سازی ها جلب شد. خصوصی س��ازی در کشور ما 
حدود ۱۴ س��ال اس��ت که با هدف افزایش بهره وری در بنگاه های دولتی 
آغاز ش��ده اما در عمل به ورشکستگی بسیاری از شرکت های واگذارشده 

منجر شده است.
فروش ۱۴۵ هزار میلیارد تومان اموال عمومی در ۱۴سال

به گفته رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی از زمان تأس��یس س��ازمان 
خصوصی سازی تاکنون بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های 
دولتی واگذار ش��ده ک��ه در این میان ۲۶ هزار میلی��ارد تومان مربوط به 
س��هام عدالت و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم باب��ت رد دیون دولت بوده و 
باقی سهام هم به صورت تدریجی، ترجیحی و بلوکی به عموم متقاضیان 

واگذار شده است.
اگر ۳۰ هزار میلیارد تومان را از کل س��هام واگذارش��ده بابت رد دیون 
دولتی یا بدهکاری های دولت کسر کنیم حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان 
از س��هام دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. واضح است که این 
رقم بسیار باال است که می توان آن را یک ابرجابه جایی در اقتصاد نامید، 
اما چرا این جا به جایی عظیم نتوانس��ته است موفق باشد سوالی است که 
بس��یاری از کارشناسان پاسخ آن را عالوه بر مس��ائل مربوط به برگزاری 
مزایده، در عدم »اهلیت« خریداران این سهام دولتی جست وجو می کنند.

چرا خصوصی سازی انجام می شود؟
طب��ق یک اصل مهم اقتص��ادی »دولت بنگاه دار خوبی نیس��ت« و به 
تنهایی نمی تواند از عهده رونق یک اقتصاد برآید و بنابراین نیاز اس��ت تا 
کسانی که خود در حوزه های مختلف تخصص دارند، بیایند و افسار امور 
را در دست بگیرند و کسب وکار را از دولت تحویل گرفته و متحول کنند. 
بدیهی اس��ت که این تحول را کس��ی می تواند به وج��ود بیاورد که خود 

خاک خورده آن کسب وکار باشد.
مفقود بودن این حلقه در خصوصی سازی ها امری است که کارشناسان 
اقتص��ادی به کرات روی آن تاکید داش��تند تا جایی که حتی نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی در ۲۰فروردین ماه س��ال جاری باالخره بعد از 
۱۴ س��ال با الحاق یک بند ب��ه ماده واحده طرح الح��اق جز »ز« به بند 
۵ م��اده ۶ قان��ون اصالح موادی از قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل 
۴۴ قانون اساس��ی موافقت کردند که براساس آن وزارت اقتصاد )سازمان 
خصوصی سازی( مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان 
استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری ها رعایت کند.

»کنسرسیوم« خصوصی سازی ها را اصالح می کند؟
بر همین اس��اس وزیر امور اقتص��ادی و دارایی نیز ک��ه خود از همان 
ابتدا با خصوصی سازی ها مشکل داشت و بیشتر آن را »واگذاری« خطاب 
می کرد تا خصوصی سازی اخیراً در جلسه ای که با فعاالن اقتصادی داشت 
از شیوه های جدید در خصوصی سازی ها پرده برداشت و گفت که از هفته 
آینده خصوصی س��ازی ها به صورت »کنسرس��یومی« و »اجاره به شرط 

تملیک« انجام خواهد شد.
فرهاد دژپس��ند در حاش��یه این نشست با اش��اره به ضرورت استفاده 
از ش��یوه های متن��وع در انجام واگذاری ها اظهار داش��ت: ممکن اس��ت 
شرکت های خصوصی نتوانند یک شرکت را به طور کامل خریداری کنند 
و بنابراین در این جلس��ه قرار شد تا فعاالن بخش خصوصی بروند و یک 

کنسرسیوم برای خریدهای خود تشکیل دهند.
او همچنین به ارائه س��هام ۱۸ ش��رکت دولتی باقی مانده در بورس هم 
اش��اره کرد و گفت که این س��هام از ۱۴ تا ۳۰درصد به صورت متغیر و از 
طریق ش��یوه های بلوکی واگذار می ش��وند که این قضیه از هفته بعد آغاز 

خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین با اش��اره به مش��کالت به وجود آمده در برخی 
از خصوصی س��ازی ها گفت که ما باید روش ه��ای دیگری مانند واگذاری 
مدیریت و ایجاد سهامی عام منطقه را اجرا کنیم و برای حل موضوعاتی 
مانند اهلیت افراد هم روش اجاره به ش��رط تملیک را اجرا کنیم. قیمت 
شرکت های بورسی به صورت شفاف تعیین می شود و برای سهام راهبردی 

هم اهلیت افراد بررسی خواهد شد.
بسیاری از خریداران »زمین « می خواستند!

همانطور که از گفته های دژپسند برمی آید هدف او از اعمال شیوه های 
جدید خصوصی س��ازی عالوه بر مس��ائل مربوط به شفاف سازی و تقسیم 
مالکیت شرکت های واگذارشده مساله اهلیت است، با این حال شیوه اصلی 
که به نظر می رسد که دژپسند قصد دارد تا آن را در خصوصی سازی ها به 

اجرا درآورد، »کنسرسیوم« است.
در این باره عبداهلل مش��کانی در گفت وگو با ایس��نا، ب��ا بیان اینکه در 
بس��یاری از بنگاه ها مالکیت واگذار ش��ده اما مدیریت هنوز واگذار نشده 
است، درباره ایرادات شیوه های قبلی خصوصی سازی گفت که یک دسته 
از ش��رکت ها زمین های ارزنده یا امتیازات خاصی داش��تند و بس��یاری از 
کس��انی که این شرکت های دولتی را خریداری کردند نه به دنبال توسعه 
آن شرکت ها بلکه در واقع به دنبال جداکردن آن دارایی های باارزش مانند 

زمین از آن شرکت ها بودند.
این اقتصاددان با بیان اینکه سهام شرکت های فروخته شده باید متولی 
داشته باش��د، گفت که هلدینگ ها عمدتاً نگاه متولیانه ای به شرکت های 
خریداری ش��ده دارند و اگر این هلدینگ ها از نوع تخصصی باش��ند بسیار 

بیشتر می توانند به رشد و توسعه شرکت واگذارشده کمک کنند.
او با بیان اینکه شیوه های تعاونی و کنسرسیومی روش هایی بهتر برای 
واگذارکردن کارخانه ها هستند، ادامه داد: در این شیوه هر کارخانه ممکن 

اس��ت چند نقطه قوت یا دارایی باارزش داش��ته باشد که هر کدام از آنها 
برای یک خریدار جذاب باشد.

مش��کانی با بیان اینکه مزایده، مذاکره و اثبات اهلیت بخشی از مراحل 
خصوصی سازی به شیوه تعاونی و کنسرسیوم است، گفت که در این شیوه 
از خصوصی سازی دولت خود را با شرایط خریداران سازگار نمی کند بلکه 
این خریداران هستند که مجبورند خود را با شرایط واگذاری ها هماهنگ 

کنند.
هلدینگ های تخصصی چاره کار است

این اقتصاددان با بیان اینکه ایجاد هماهنگی در بین خریداران در یک 
کنسرسیوم کاری دشوار اس��ت بر ضرورت ایجاد هلدینگ های تخصصی 
تاکید و اظهار داشت که در این نوع هلدینگ های تخصصی به دلیل دانشی 
که در حوزه های تخصصی وجود دارد کمتر ممکن است به سمت فروش 
زمین یا اموال کارخانه بروند و احتمال اینکه کارخانه یا شرکت واگذارشده 

را توسعه دهند بیشتر است.
مشکانی با بیان اینکه اگر برای مثال در حوزه قند و شکر بخواهیم یک 
واگذاری انجام دهیم، می توانیم با ارائه س��هام کنترلی به بخش خصوصی 
دارای تخصص و س��هام غیرکنترلی در ب��ازار بورس یک واگذاری معقول 
انجام دهیم که در بلندمدت نیز این هلدینگ به دلیل تخصصی بودن سعی 

می کند تا با انجام اصالحاتی شرکت خریداری شده را احیا کند.
خریداران »اهلش« نبودند

به گزارش ایسنا، اهلیت یک اصطالح اقتصادی است که از کلمه »اهل« 
و به جا بودن می آید. در علم اقتصاد اهلیت به این معناست که طرفی که 
این س��هام دولتی را در حوزه های مختلف )برای مثال نیشکر( خریداری 
می کند، اصطالحاً خودش این کاره باشد و در جریان فرآیند تولید نیشکر 
باش��د یا قباًل سابقه مدیریتی در این حوزه را داشته باشد. در این شرایط 
اس��ت که طرف خریدار س��هام دولتی می تواند به نحو احس��ن کارخانه 

واگذارشده را اداره کند تا در نهایت به بهره وری موردنظر برسد.
در غیر این صورت خریداران س��هام دولت��ی می توانند از امتیازاتی که 
با قیمت بس��یار کمتر از ارزش واقعی خریداری کرده اند س��رخوش شده 
و به سوءاس��تفاده از آن در جهت اهداف ش��خصی یا زد و بندهای مالی و 

سفته بازانه بپردازند.
فراموش نکنیم مس��اله »اهلیت« در اینجا بر قیمت س��هام واگذارشده 
ارجحی��ت دارد، چراک��ه همه م��ا می دانیم قیمت برخ��ی کارخانجات و 
شرکت های دولتی بسیار هنگفت است و در کشور هم ابرسرمایه دارانی که 
توان خرید این ش��رکت های بزرگ را داشته باشند زیاد نیستند؛ بنابراین 
دولت در اینجا با مدارای بیش��تری ش��رکت ها را منتقل می کند یا حتی 

ممکن است از طریق بانک هایش به خریداران وام هم بدهد.
مس��اله مهم اهلیت اس��ت، چراکه زمانی که یک شرکت دولتی از عدم 
کارای��ی رنج می برد و نمی تواند بهره کافی اقتصادی داش��ته باش��د، تنها 
تخصص و آینده نگری یک ش��خصیت حقیقی است که می تواند اوضاع را 

تغییر دهد و شرکت را در مسیر ترقی اقتصادی قرار دهد.

نتیجه فروش ۱۴۵ هزار میلیارد اموال ملی چه بود؟

تغییر روش خصوصی سازی بعد از ۱۴ سال

عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اس��المی گفت در شرایط فعلی 
تحریم، صادرات برق جایگزین مناسبی برای جبران خأل احتمالی در بخش 

درآمدهای نفتی است.
قاسم ساعدی، در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه صادرات برق می تواند 
جایگزین درآمد های نفتی باش��د، اظهار داش��ت: در شرایط فعلی تحریم، 
مسئوالن ذی ربط می توانند از طرق مختلف برای کاهش درآمد های نفتی 

استفاده کنند.
وی با اش��اره به اینک��ه ترکیه و عراق یکی از مهم ترین مش��تریان برق 
ایران به ش��مار می روند، اف��زود: وزارت نیرو در جهت تامین برق مایحتاج 
کشور های همسایه تحرک خوبی را نشان داده است، به طوری که نسبت به 

س��ال های گذشته با توسعه صادرات و کسب درآمد بیشتر می توان حرفی 
برای گفتن داشت تا خأل احتمالی در بخش درآمد های نفتی جبران شود.

س��اعدی ادام��ه داد: مس��ئوالن ذی ربط در ش��رایط تحری��م از طریق 
راهکار های مختلف به دنبال توسعه صادرات هستند که خوشبختانه طی 

سال های تحریم با خأل قابل توجهی مواجه نبودیم.
به گفته این مقام مس��ئول، افزایش صادرات برق پش��توانه معقول برای 

تامین خألهای احتمالی در بخش اقتصادی است.
وی ادامه داد: سال گذشته به سبب خشکسالی، بسیاری از نیروگاه های 
برق آبی از کار افتادند، اما امس��ال به سبب شرایط مساعد اقلیمی تمامی 
توربین ها و نیروگاه های برق آبی در سراس��ر کش��ور فعال هستند و در اوج 

تولید برق قرار دارند.

عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه نیازی به واردات برق نداریم، بیان 
کرد: با توجه به بارندگی های اخیر پیش بینی می شود که حداقل تا سه سال 
آینده مشکل کم آبی یا نیروگاه برق آبی نداشته باشیم که با این وجود در راه 

صادرات باید بیشتر قدم برداریم.
وی درباره تغییر ساعت اداری در پیک مصرف برق گفت: مجلس منتظر 
پیشنهاد دولت است که برحسب آن کمیسیون انرژی، آخرین آمار ها را از 
وزارت نیرو و نهاد های مربوط بگیرد تا با مطالعه کارشناسی شده، برنامه های 

مدنظر دولت به جریان بیفتد.
ساعدی در پایان تصریح کرد: اگر دولت درخواست کند که برای کاهش 
مصرف برق در س��اعات پیک برنامه ای اجرا ش��ود، از این رو مجلس نظر 

پیشنهادی خود را به دولت اعالم می کند.

صادرات برق، جایگزینی مناسب برای درآمد های نفتی

 نیازی به واردات نداریم

نگاه

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد
مشموالن مالیات سکه در سامانه مالیاتی 

ثبت نام کنند
معاون سازمان امور مالیاتی گفت خریداران سکه در محدوده ۲۰ 
تا ۲۰۰ سکه با تاریخ تحویل سال ۱۳۹۷، الزم است ضمن مراجعه 
به سامانه عملیات الکترونیک مؤدیان مالیاتی، نسبت به ثبت نام در 

این سامانه اقدام کنند.
به گزارش ایس��نا، نادر جنتی اعالم کرد: خریداران س��که باید با 
مراجعه به نش��انی اینترنت��ی www.tax.gov.ir کد ملی خود را 
در بخش »مالیات مقطوع دریافت کنندگان س��که« وارد کنند و در 
صورتی که مش��مول مالیات سکه بودند، برای پرداخت مالیات اقدام 

به ثبت نام کنند.
وی با بیان اینکه خریداران س��که تا حداکثر ۲۰۰ عدد در س��ال 
۱۳۹۷، مش��مول مالیات مقطوع شده اند، گفت: اشخاصی که بیش 
از ۲۰۰ سکه خریداری کرده اند، مشمول مالیات مقطوع نیستند اما 
باید تا پایان خرداد ۱۳۹۸ اظهارنامه مالیاتی مربوط به این فعالیت 

را ارائه کنند.
به گفته جنتی، براساس قانون مالیات های مستقیم همه اشخاص 
حقیقی و حقوقی که در کش��ور درآمدی کس��ب می کنند مشمول 
مالیات هس��تند مگر اینکه در قان��ون به صراحت برای آنها معافیت 

در نظر گرفته شده باشد.
طبق اعالم سازمان امور مالیاتی، نحوه تعیین مالیات مقطوع برای 
خریداران س��که که طی سال ۱۳۹۷ سکه خود را دریافت کرده اند، 
بدین گونه اس��ت که تا ۲۰ سکه دریافتی مش��مول مالیات نیست. 
مازاد بر ۲۰ س��که تا میزان ۶۰ س��که به ازای هر س��که ۱۵۰ هزار 
تومان مالیات مقطوع در نظر گرفته می ش��ود. ۶۰ تا ۱۰۰ س��که به 
ازای هر س��که ۲۰۰ هزار تومان و بیشتر از ۱۰۰ سکه تا ۲۰۰ سکه 
به ازای هر سکه ۲۵۰ هزار تومان مالیات مقطوع تعیین شده است.
همچنی��ن چندی پیش س��ازمان ام��ور مالیاتی اع��الم کرد که 
پرداخت مالیات سکه در چهار قسط امکانپذیر است و عدم پرداخت 
این مالیات، مش��مول جریمه خواهد ب��ود. همچنین چنانچه افراد، 
سکه های دریافتی خود را نفروخته باشند، می توانند نسبت به طرح 
ادعای خود در مراجع دادرسی مالیاتی اقدام و درخواست رسیدگی 

مجدد کنند.

سفیر ژاپن:
ژاپن آماده همکاری با ایران برای مدیریت 

آب است
س��فیر ژاپ��ن در تهران با بیان اینکه می��زان مصرف آب در ایران 
بس��یار زیاد اس��ت، گفت ژاپن تجربیات خوبی در مدیریت مصرف 
آب و اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای جدید دارد ک��ه ایران می تواند از 

آنها استفاده کند.
به گزارش ایرنا، میتسو گو سایتو روز سه شنبه در همایش مشترک 
ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کش��ور و مرکز همکاری های ژاپن 
و خاورمیان��ه افزود: ژاپن عالوه ب��ر تجربیات از تکنولوژی های نوین 
برخوردار اس��ت که امید می رود ایرانیان هم در آینده بتوانند از این 

نوع تکنولوژی استفاده کنند.
وی گفت: مس��ئله آب در ایران بس��یار حیاتی اس��ت و مشکالت 

زیادی در بخش آب دارد که باید برای رفع آن تالش شود.
ای��ن مقام ژاپنی عرضه آب بدون درآمد را یکی از این مش��کالت 
دانس��ت و ابراز امیدواری کرد: ایران در آینده بتواند با اس��تفاده از 
تکنولوژی ه��ای نوین ژاپن میزان آب ب��دون درآمد خود را کاهش 

دهد.
یوزک��ی اوکازاک��ی، مع��اون مدیر مرک��ز همکاری ه��ای ژاپن و 
خاورمیان��ه هم در این همایش با اش��اره به اینکه س��ال گذش��ته 
متخصصان ژاپن سمینار کایزن را در چهار شهر ایران برگزار کرد و 
تجربیات را به اش��تراک گذاشت، گفت: امسال هم در زمینه انتقال 
و توزیع برق جلس��ه هایی را برگزار خواهیم کرد. این نوع جلس��ات 
می تواند راهکارهای خوبی برای شناس��ایی مش��کالت و نیز انتقال 

تجربیات بین دو کشور باشد.
این مقام ژاپنی به وقوع س��یل در کش��ورمان اشاره کرد و گفت: 
متخصصان ژاپنی در این زمینه به ایران آمدند و با برگزاری جلساتی 

تجربه های خود را با متخصصان ایرانی به اشتراک گذاشتند.

رئیس اتاق بازرگانی: بخش خصوصی 
اپوزیسیون دولت نیست

رئی��س اتاق بازرگانی، صنای��ع، معادن و کش��اورزی ایران گفت 
بخش خصوصی اپوزیسیون دولت نیست و قصد مقابله با آن ندارد.
غالمحس��ین شافعی دیروز در س��ومین نشست هیات نمایندگان 
ات��اق بازرگانی تهران افزود: بخ��ش خصوصی در معرفی خودش به 
جامعه موفق نبوده و دیدگاه مردم به این بخش واقع بینانه نیس��ت، 
چراکه احس��اس عموم مردم این اس��ت که اف��رادی مرفه و بی درد 
فارغ از دغدغه های اجتماعی در اتاق بازرگانی دورهم جمع هستند.
وی ب��ا تاکید بر لزوم تغییر این دی��دگاه ادامه داد: باید با معرفی 
درس��ت خودم��ان به مردم، پش��تیبانی جامعه را از ات��اق بازرگانی 

افزایش دهیم تا در برنامه های مان توفیق یابیم.
رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به جنگ اقتصادی اضافه 
کرد: فعاالن اقتصادی در برابر تیرهایی که از مقابل بر پیکره اقتصاد 
وارد می ش��ود، سینه س��پر کرده اند و همیشه آماده مبارزه هستند، 
اما با تیرهایی که از پش��ت سر بر پیکره اقتصاد کشور وارد می شود 

چطور باید مقابله کرد؟
شافعی تصمیمات نادرس��ت و بی توجهی به خواسته های فعاالن 
اقتصادی را تیرهایی دانست که از پشت به فعاالن اقتصادی اصابت 

می کند.
وی ب��ا ابراز تاس��ف از وضعیت تولید خاطرنش��ان کرد: س��ال ها 
س��نگ تولید را به س��ینه زدیم با این حال تولید کوچک ش��ده و 

تصمیم گیران هیچ گاه علل آن را بررسی نکرده اند.
ش��افعی معتقد است: »دولت گوش ش��نوا به خواسته های بخش 
خصوص��ی ن��دارد و اکث��ر تصمیم��ات اقتصادی عجوالن��ه و بدون 

کارشناسی انجام می شود.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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قیمت مس��کن با افزایش ۱۸۹درصدی نسبت به فروردین ماه دو سال 
پی��ش در حال��ی به نرخ رش��د ارز نزدیک ش��ده که از نظر کارشناس��ان، 
محاسبات اقتصادی این بازار براساس نظام عرضه و تقاضا به هم ریخته و 

تابستان سال جاری باید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.
به گزارش ایس��نا، رکود مسکن از اوایل سال ۱۳۹۲ تا نیمه دوم ۱۳۹۶ 
که با ثبات نس��بی قیم��ت همراه بود، به گفته کارشناس��ان، طوالنی تر از 
رک��ود معمول این بخش طی چهار دهه اخیر بود. معموالً دوره های رکود 
مس��کن بعد از انقالب اسالمی بین ۱۰ تا ۱۲ فصل طول کشیده است، اما 
رکود این دوره ۲۱ فصل به طول انجامید و طبیعتاً باید به تدریج ش��اهد 
آن می بودیم که نرخ رشد قیمت مسکن از تورم عمومی پیشی بگیرد. این 
اتفاق می توانست منجر به این شود که فعاالن اقتصادی برای سرمایه گذاری 

در این بازار ترغیب شوند.
ساخت و ساز در رکود ۲۱ ماهه قبل از آذرماه ۱۳۹۶ به حدود یک سوم 
س��ال های قبل از آن رسیده بود و این نگرانی را ایجاد کرد که فشار تقاضا 
منجر به رشد قیمت مسکن شود. به هر حال در شرایطی که از اوایل سال 
۱۳۹۶ به تدریج نش��انه های رشد قیمت مسکن باالتر از نرخ تورم در بازار 
مشاهده شد و س��ازندگانی که بیش از چهار سال از این عرصه دور بودند 
را برای سرمایه گذاری امیدوار کرد، به یکباره از آذرماه ۱۳۹۶ شاهد ایجاد 
تالطم در بازارهای ارز و سکه بودیم و پیش بینی می شد که در بازار دیرپذیر 
مس��کن نیز این اتفاق بیفتد. هرچند همان آذرماه ۱۳۹۶ ش��اهد افزایش 
۵۰درصدی معامالت مس��کن بودیم که نشان می داد نوسان گیران، آینده 

بازار مسکن را صعودی ارزیابی کرده اند.
قیمت مسکن ۲.8 برابر شد

قیمت مسکن ش��هر تهران در اردیبهشت ماه امسال نسبت به دو سال 
قبل ۲.۸ برابر ش��د اما بررسی ها نشان می دهد سازندگان به دلیل جهش 
قیمت نهاده های ساختمانی، عوارض شهرداری و نبود چشم انداز روشن از 

عایدی سرمایه، هنوز ریسک ورود به این عرصه را نمی پذیرند.
در خردادماه ۱۳۹۸ دالر نسبت به فروردین ماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۳۸درصد، 
سکه ۲۸۳درصد و مسکن ۱۸۹درصد افزایش قیمت داشته اند. روی کاغذ، 
هنوز بازار مس��کن از دو بازار رقیب عقب تر اس��ت ام��ا با توجه به کاهش 

۶۱درص��دی معام��الت در ۲۰ روز ابتدای خرداد ماه ۱۳۹۸ کارشناس��ان 
ظرفیت جهشی برای این بازار متصور نیستند.

قطعاً نمی توان چهار برابر شدن نقدینگی را در رشد لجام گسیخته قیمت 
مسکن بی تاثیر دانست. نقدینگی از حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان در بهار 
۱۳۹۲ به ۱,۹۵۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۸ رسیده و 
۴.۱ برابر شده است. همچنین طبق محاسبات، قیمت مسکن شهر تهران 
از فروردین ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ بالغ بر ۲.۸ برابر شده است. قیمت 
آپارتمان در تهران در اردیبهش��ت ماه امس��ال ب��ه میانگین ۱۲ میلیون و 
۶۷۰هزار تومان در هر متر مربع رسید که ۱۱۲درصد نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل و ۱۷۹درصد نسبت به اردیبهشت دو سال قبل افزایش یافت. 
این در حالی اس��ت که معام��الت با ۱۲.۱هزار فقره ۳۶درصد نس��بت به 
اردیبهشت سال قبل و ۲۶درصد نسبت به اردیبهشت دو سال قبل کمتر 

شده است.
به نظر می رسد در شرایط فعلی بازار مسکن از منطق علم اقتصاد خارج 
شده است، چراکه با وجود سیر نزولی معامالت، قیمت ها مسیر صعودی در 
پیش گرفته اس��ت. همین اردیبهشت ۱۳۹۸ قیمت مسکن با ۱۲.۵درصد 

رشد ماهیانه، باالترین نرخ رشد را از سال ۱۳۹۲ تاکنون تجربه کرد.
6 عامل جهش قیمت مسکن در اردیبهشت

قیمت مس��کن ش��هر تهران در اردیبهشت ماه در ش��رایطی اوج گرفت 
که تورم ماهیانه ملک در کش��ور از حدود ۲درصد به ۰.۶درصد رس��ید و 
رشد قیمت در پایتخت را س��وال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش 
عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت 
م��اه مؤثر می دانند؛ کمبود ش��دید فایل های دارای قیمت مناس��ب، نبود 
چش��م انداز روش��ن در بازارهای طال، ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار 
مسکن نسبت به بازارهای یادش��ده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در 
نیمه اول اردیبهش��ت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت 
مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار 

در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.
واس��طه های ملکی از نیمه دوم اردیبهشت ماه اعالم کردند که تقاضا در 
بازار مسکن فروکش کرده است. خروج سفته بازان از بازار در نیمه دوم، فضا 

را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمت ها تا 
حدودی کنترل شد. به گفته دفاتر مشاور امالک، معامالت به ندرت صورت 
می گیرد، اما آپارتمان هایی که با قیمت مناسب عرضه می شود در ساعات 
اولیه به فروش می رس��د. از سوی دیگر دست به دست شدن مکرر مسکن 
توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و ذهنیت انتظارات تورمی را 

در بازار ایجاد کرده است.
خرید مسکن از توان دهک های باال نیز خارج شده است

سلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: زمانی که میانگین 
قیمت مسکن شهر تهران به بیش از ۱۱ میلیون تومان در اسفندماه سال 
گذشته رسید در واقع از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شد. متری 
۱۲ میلی��ون و ۶۷۰ هزار تومان فعلی نیز قطعاً از توان دهک های میانی و 
حتی بعضی از دهک های باالی جامعه خارج ش��ده است. لذا از این به بعد 

افزایش قیمت مسکن، صرفاً منجر به کاهش حجم معامالت می شود.
وی بیان می کند: تقاضا برای بازار مس��کن از سه نوع مصرفی، سرمایه ای و 
سفته بازانه تشکیل می شود. با توجه به سطح درآمد دهک های هفت و هشت 
به عنوان متقاضیان مؤثر بازار مسکن، تقاضای سفته بازی هم تحت تأثیر قرار 
می گیرد. از اینجا به بعد تغییرات قیمت مسکن شاید متناسب با متغیرها و 
چشم انداز کالن اقتصادی باشد، اما از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شده، 

لذا افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم، معنی دار نیست.
بازار مسکن نفس های آخر رشد قیمت را می کشد

همچنین مهدی روانش��ادنیا کارشناس مس��کن می گوید: از نظر قدرت 
خرید به نظر می رس��د به شرایطی رسیده ایم که قابلیت افزایش قیمت ها 
بیش از مقداری که تاکنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مس��اله در 
تعداد معامالت خردادماه بود که کاهش معناداری را شاهدیم. معامالتی هم 
که اتفاق می افتد باقیمانده تقاضا از س��وی افرادی اس��ت که دیر وارد بازار 
شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار از لحاظ 

افزایش قیمت نفس های آخر را می کشد.
وی افزود: بعید اس��ت که اتفاق خاصی در قیمت مس��کن رخ دهد مگر 
اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتاً خریداران 

مسکن در سرمایه گذاری های شان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.

مسکن در یک قدمی دالر قرار گرفت
یادداشت

اسراف را با »س« بنویسیم
ادامه از صفه اول

 با وجود فرهنگ س��ازی های متنوع و گسترده فوق، متأسفانه برخالف تمام 
آموزه های دینی و تاریخی کش��ور؛ شاخص های آماری نشان می دهد که ما در 
هدردادن منابع غذایی، انرژی و حتی وقت خود به نوعی در سطح جهانی دارای 
رکورد بوده و پیش��تاز هس��تیم و به قول مرحوم گل آقا، آنجاهایی که هم اول 
نشدیم، حتماً امکانات نداشتیم. متأسفانه اسراف در منابع کشور به حدی است 
که مصرف س��رانه آب، انرژی، دارو، نان و س��ایر مواد غذایی و صرف وقت برای 
انجام یک کار معین در ایران چند برابر استانداردهای جهانی است. صریح ترین و 
موکدترین موضع گیری ها برای توسعه صرفه جویی و جلوگیری از اسراف توسط 
رهبر معظم انقالب صورت گرفته ش��ده اس��ت؛ ایش��ان می فرمایند: »ما مردم 
مس��رفی هستیم، ما اسراف می کنیم، اس��راف در آب، اسراف در نان، اسراف در 
وسایل گوناگون و تنقالت، اسراف در بنزین، کشوری که تولیدکننده نفت است، 
واردکننده فرآورده نفت )بنزین( است! این تعجب آور نیست؟! هر سال میلیاردها 
دالر بدهیم بنزین وارد کنیم یا چیزهای دیگری وارد کنیم برای اینکه بخشی از 
جمعیت و ملت ما دل شان می خواهد ریخت و پاش کنند! این درست است؟« ما 
مردم مسرفی هستیم؛ ما اسراف می کنیم؛ اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف 
در وسایل گوناگون و تنقالت، اسراف در بنزین، شاخصی به نام شاخص شدت 
انرژی وجود دارد؛ یعنی نسبت بین انرژی که مصرف می شود، با کاالیی که تولید 
می شود؛ که هرچه انرژی که مصرف می شود، کمتر باشد، برای کشور سودمندتر 
است. در این زمینه گاهی نسبت به بعضی از کشورهای پیشرفته، مصرف شدت 
انرژی ما هشت برابر بیشتر است! اینها اسراف هایی است که در جامعه دارد انجام 
می گیرد. اسراف فقط در زمینه فردی نیست؛ در سطح ملی هم اسراف می شود. 
همین برق و انرژی که گفتیم اس��راف می ش��ود. بخش مهمی از این اسراف در 
اختیار مردم نیست؛ در اختیار مسئوالن کشور است. این شبکه های ارتباطاتی، 
شبکه های انتقال برق، سیم های برق، اینها وقتی فرسوده بشود، برق هدر می رود. 
برق را تولید کنیم، بعد با این شبکه فرسوده آن را هدر بدهیم، که بخش مهمی 
هدر می رود یا شبکه های انتقال آب اگر فرسوده باشد، آب هدر می رود. همانگونه 
که مالحظه می ش��ود، هشدارها و پیام های فوق نشان دهنده شرایط متناقض و 
باورهای موجود و لزوم تجدیدنظر در رویکردهای مصرف گرایی و اسراف گونه در 
سطح جامعه است. یک تحقیق آماری از شاخص های مصرف برخی از اقالم در 

کشور، رکوردهای زیر را نشان می دهد.
سرانه زمان مکالمه روزانه )دقیقه( ایران چهار برابر میانگین جهانی

میانگین سرانه اقالم دارو در هر نسخه ایران سه برابر جهان
سرانه مصرف ساالنه گاز )مترمکعب( ایران سه برابر میانگین جهان
سرانه مصرف روزانه بنزین )لیتر( ایران شش برابر میانگین جهانی

سرانه مصرف روزانه آب )لیتر( ایران دو برابر میانگین جهانی
سرانه مصرف نمک در سال ایران دو برابر میانگین جهانی

سرانه مصرف شکر )واحد کیلوگرم( ایران شش برابر میانگین جهانی
سرانه مصرف سالیانه نان )واحد کیلوگرم( ایران شش برابر میانگین جهانی

در بخ��ش ش��اخص های به��ره وری ان��رژی نیز آم��ار و اطالعات بس��یار 
نگران کننده است به نحوی که در حال حاضر شدت مصرف انرژی در کشور 
۱.۶۷ تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دالر تولید ناخالص داخلی است، 
در صورتی که متوسط این مقدار در دنیا ۲۴۰ هزار و در کشورهای پیشرفته 
معادل ۱۰۰ هزار کیلوگرم اس��ت. این وضعیت نامناس��ب در سطوح مصرف 
نهایی همچون بخش های س��اختمان و مس��کن، حم��ل و نقل و صنعت نیز 
مش��اهده می ش��ود. قیمت پایین حامل های ان��رژی و عواملی همچون عدم 
استفاده از تکنولوژی روز در کارخانجات تولیدی، ساختمان سازی، کشاورزی 
و حمل و نقل باعث ش��ده اس��ت که مصرف س��رانه انرژی نهایی کشور در 
مقایس��ه با سایر کشورهای در حال توسعه بسیار باال باشد. در بخش مصرف 
نهایی انرژی، متوسط مصرف در بخش ساختمان و مسکن ایران نیز به ازای 
هر مترمربع در س��ال حدود ۵۰۰ کیلووات ساعت اما این رقم در دنیا ۱۶۰ 
کیلووات س��اعت اس��ت. در حوزه حمل و نقل و خودروهای تولید ایران نیز 
متوس��ط مصرف سوخت ۱۰.۷ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر مسافت است. 
این رقم در ژاپن ۴.۵ لیتر و در اروپا ۵.۵ لیتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر است 
و با توسعه موتورهای سه سیلندر این رقم به زیر چهار لیتر به ازای هر ۱۰۰ 
کیلومتر می رس��د. مقایسه مصرف بنزین در ایران، ترکیه و چین از این نظر 
مقایسه ای جالب است که تعداد جمعیت دو کشور و تعداد خودروهای سبک 
آنها، تقریباً یکسان است، اما در ایران به ازای هر نفر، ۱۰ برابر هر ترکیه ای و 
۳ برابر هر چینی بنزین مصرف می شود. مصرف انرژی در صنایع غذایی که 
بهترین صنعت کشورمان است ۲۵درصد و در صنایع آجر که بدترین صنایع 
اس��ت ۱۳۰درصد با معیارهای جهانی فاصله دارد. ش��اخص های فوق همراه 
با س��ایر شرایط نامناس��بی که در زندگی روزمره با آن مواجه هستیم، لزوم 
یک بازنگری جدی در زمینه سازی و فرهنگ سازی و ایجاد باورهایی مبتنی 

بر استفاده بهینه از منابع و توسعه درست مصرف کردن را ایجاب می کند.
بیایی��د با خودمان تعارف نکنیم و قیافه آدم های حق به جانب را نگیریم. 
متأس��فانه ما مردمی هس��تیم که عمدتاً درس��ت مصرف کردن منابع رو به 
پایان مان اولویت ما نیس��ت و به نظر می رس��د حتی ب��رای اتمام منابع مان 
مسابقه گذاشته ایم . کشورمان تحت شدیدترین تحریم هاست و برای توسعه 
کشور نیاز به رعایت الزاماتی داریم یکی از این الزامات درست مصرف کردن 
و به عبارتی بهره وری اس��ت ک��ه نه تنها می تواند در رش��د پایدار اقتصادی 
مؤثر واقع ش��ود بلکه س��رمایه گذاری مجدد را نیز به شدت کاهش و امکان 
توس��عه سرمایه گذاری پایدار و همه جانبه را فراهم می کند. اصوالً با توجه به 
محدودیت منابع و عوامل تولید و رش��د روزافزون نیازها و همچنین کاهش 
وابستگی اقتصادی و توس��عه تجارت و افزایش سطح رفاه اجتماعی؛ باید از 
منابع موجود استفاده بهینه کرد، بنابراین در همه جوامع بهره وری و درست 
مصرف ک��ردن به عنوان یک ضرورت تاریخی و رس��الت نس��ل فعلی قلمداد 
می شود. رهبر انقالب در بحث تحریم ها و اسراف می فرمایند: »ببینید اسراف 
چه کار می کند؟ اس��راف در نان، اس��راف در آب، اسراف در برق، اسراف در 
مصالح س��اختمانی، اس��راف در انواع و اقس��ام کاالهای گوناگون، اسراف در 
اسباب بازی بچه و در وسایل تجمالتی! عزیزان من این اسراف، همان کاری 
را با کش��ور می کند که دش��من می خواهد! او از آن طرف به وسیله نفت، به 
وس��یله تحریم اقتصادی و انواع و اقس��ام ضربه ها، بر ملت ایران ضربه وارد 
می کند، از این طرف هم خود ما با اس��راف و صرفه جویی نکردن، ضربه او را 
تکمیل می کنیم.« در خاتمه، باید بپذیریم درس��ت مصرف نکردن و اسراف 
در اس��تفاده از منابع در ش��أن تاریخ غنی و مردم خوب کشورمان نیست. از 
نگاه راهبردی پدیده اس��راف یک پدیده و معضل اجتماعی و فرهنگی است 
که نه تنها مانع هرگونه برنامه ریزی اقتصادی می شود بلکه بنیان های اقتصاد 
هر کش��وری را دچار بحران های جدی می کند، پس: بیایید »اس��راف« را با 
»س��ین« بنویسیم و باورمان باش��د که از حد و اعتدال، تجاوز نکنیم و برای 
درس��ت مصرف کردن منابع کشورمان رقابت ایجاد کنیم و آن را باور کنیم 
و به طور مس��تمر تا نهادینه ش��دن آن پافش��اری کنیم و از همین لحظه با 
صرفه جویی در مصرف آب، برق و س��ایر منابع ش��روع کنی��م. لحظه دیگر 

دیر است.
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سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه 
صادرات غیرنفتی گفت اگر ایران به شاهراه تبادل کاالهای کشورهای همسایه بدل 

شود، هیچ نیازی به ارز حاصل از فروش نفت نخواهد بود.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا مودودی با 
اش��اره به موقعیت مهم و راهبردی ایران در منطقه و جهان به عنوان دومین کشور 
دارای بیشترین تعداد همسایه گفت: اگر ایران به شاهراه تبادل کاالهای کشورهای 

همسایه بدل شود، هیچ نیازی به ارز حاصل از فروش نفت نخواهد بود.
وی افزود: کشورهای همسایه ایران ساالنه یک میلیارد و ۱۱۸ میلیون دالر انواع 
کاال و خدم��ات وارد می کنن��د که اگر تنها ۱۰درصد ای��ن کاالها و خدمات فنی  و 
مهندس��ی از ایران تأمین می شد، می توانستیم س��االنه بیش از ۱۲۰ میلیارد دالر 

صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه داشته باشیم.
سرپرست سازمان توس��عه تجارت ایران، افزایش سهم صادرات غیرنفتی در ۴۰ 

س��ال گذش��ته را از حدود ۴درصد به بیش از ۵۰درصد اعالم کرد که بر این اساس 
ایران در جایگاه نوزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار دارد.

مودودی در تش��ریح آمار تجارت خارجی در دو ماهه نخس��ت سال جاری اظهار 
داشت: صادرات غیرنفتی ایران در دو ماه نخست امسال، ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
دالر بود که در فروردین به دلیل مس��ائل ناش��ی از سیل و تعطیالت طوالنی مدت 
نوروزی، با کاهش روبه رو شد، اما صادرات در مقایسه با رقم ۷.۷ میلیارد دالر مدت 

مشابه سال گذشته بیش از ۸درصد رشد را تجربه کرده است.
وی درخصوص سهم ایران در بازار عراق و افغانستان گفت: سهم عراق و افغانستان 
از بازار صادرات غیرنفتی ایران ۱۲ میلیارد دالر است و در حال حاضر سهم صادرات 
ف��والدی از کل صادرات غیرنفتی ایران ۳.۷ میلیارد دالر، میعانات گازی ۵ میلیارد 

دالر و صادرات دانش بنیان و محصوالت های تکنولوژی ۲ میلیارد دالر است.
مودودی افزود: این در حالی است که سهم صنایع کوچک نیز به ۲ میلیارد دالر 

در س��ال بالغ می ش��ود، اما با این وجود، اگر س��هم عراق و افغانستان و محصوالت 
پتروشیمی و فوالد از سبد صادراتی کشور را در نظر نگیریم، سهم صادرات غیرنفتی 

چندان بزرگی باقی نمی ماند.
سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: سهم ۱۵ کشور همسایه از صادرات 
غیرنفتی ایران ۲۴ میلیارد دالر است که ۵۶درصد کل صادرات ما را شکل می دهد.
وی با اش��اره به وجود بیش از ۳۸۹۵ قلم کاالی دارای کد هشت رقمی صادرات 
در جهان گفت: در کشور ما تنها ۳۴۵ قلم کاالی با ارزش ۱۰ میلیون دالر صادرات 
وجود دارد و فقط ۱۳ قلم کاالی صادراتی با ارزش نیم تا یک میلیارد دالر داریم و 
اقالم صادراتی با ارزش باالی یک میلیارد دالر فقط هفت قلم کاالست و برای رشد 
صادرات غیرنفتی، باید با اس��تفاده از فناوری های روز دنیا و افزایش کیفیت تولید 
و ارتقای مؤلفه های رقابت پذیری محص��والت ایرانی، اقالم دارای امکان صادرات را 

تنوع بیشتری بخشیم.

در روز پایانی پانزدهمین اجالس کمیس��یون مش��ترک همکاری های اقتصادی 
جمهوری اس��المی ایران و فدراسیون روسیه ۹ سند همکاری به امضای نمایندگان 

دو کشور می رسد. 
به گزارش تس��نیم، دیروز در اصفهان پانزدهمین اجالس کمیس��یون مش��ترک 
همکاری های اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه به کار خود پایان 

داد.
در روزهای گذش��ته که کارگروه ها و کمیته های تخصصی با حضور مس��ئوالن و 
نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی دو کش��ور در تهران تش��کیل جلسه داده 
بودند تفاهماتی بین دو کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، حاصل شد و سندهای 
همکاری به امضا رس��ید؛ دی��روز نیز در روز پایانی در مجموع ۹ س��ند همکاری به 

امضا رسید.
۱ - س��ند پایانی پانزدهمین اجالس دائمی کمیس��یون مش��ترک همکاری های 
اقتصادی جمهوری اس��المی ایران و فدراسیون روسیه که به امضای رضا اردکانیان 

وزیر نیروی ایران و الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه رسید.
۲ - سند سومین کارگروه همکاری های استانی و منطقه ای در حاشیه کمیسیون 
دائم��ی همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و روس��یه که به امضای رئیس ایرانی 

کارگروه همکاری های استانی و منطقه ای و رئیس روسی این کارگروه رسید.
۳- س��ند دهمین اجالس گروه کاری همکاری های حمل ونقل جمهوری اسالمی 
ایران و فدراس��یون روس��یه که به امضای معاون وزیر راه و شهرسازی ایران و معاون 

وزیر حمل ونقل فدراسیون روسیه رسید.
۴ - سند ششمین نشست کارگروه آب در حاشیه کمیسیون دائمی همکاری های 
تجاری �� اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه که به امضای رئیس 

طرف ایرانی کارگروه آب همچنین رئیس روسی این کارگروه رسید.
۵- برنام��ه اجرای یادداش��ت تفاهم هم��کاری در زمینه های استانداردس��ازی و 
اندازه شناس��ی میان سازمان ملی اس��تاندارد ایران و آژانس فدرال قانونگذاری فنی 
و اندازه شناس��ی روس��یه که به امضای معاون رئیس س��ازمان ملی استاندارد ایران 

در تدوی��ن و ترویج اس��تاندارد و مع��اون رئیس آژانس ف��درال قانون گذاری فنی و 
اندازه شناسی روسیه رسید.

۶- یادداشت تفاهم مبادالت اقتصادی، تجاری، صنعتی، ترانزیت، توسعه خدمات 
بن��دری و حمل ونقل کاال که به امضای مدیرعامل منطق��ه آزاد تجاری �� صنعتی 
بندرانزلی و مدیرعامل منطقه آزاد تجاری �� صنعتی چابهار از طرف ایران و همچنین 

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لوتوس از طرف روسیه رسید.
۷- تفاهمنامه ای در زمینه انرژی.

۸- س��ند پایان یادداش��ت تفاهم شرکت مادرتخصصی س��ات کاب و یک شرکت 
روسی که به امضای مدیرعامل شرکت مادرتخصصی سات کاب از طرف ایران و معاون 

برنامه های انرژی و صنعتی این شرکت روسیه رسید.
۹- س��ند قرارداد جامعه مهندسان مش��اور ایران و انجمن ملی مهندسان مشاور 
ساخت روسیه که به امضای نماینده جامعه مهندسان مشاور ایران و نماینده انجمن 

ملی مهندسان مشاور ساخت روسیه رسید.

سرپرست سازمان توسعه تجارت مطرح کرد:

راهکار بی نیازی ایران از پول نفت

۹ سند همکاری بین ایران و روسیه به امضا رسید

چهارشنبه
29 خرداد 1398
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کارمزد ارسال پیامک به مشتریان بانکی 
۱۲هزار تومان شد

برخی بانک های کش��ور با ارسال پیامک  به مشتریان اعالم کردند 
که جهت س��رویس پیامک بانکی در سال ۹۸، مبلغی معادل ۱۲۰ 
هزار ریال را ظرف هفته آینده از حساب آنها برداشت خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، برخی بانک های کش��ور با ارسال پیامک 
به مش��تریان خود، پیش آگهی بابت کسر هزینه ارائه این خدمات از 

حساب های بانکی را آغاز کرده اند.
ب��ر این اس��اس، هر یک از مش��تریان ک��ه با مراجعه به ش��عبه، 
درخواس��ت ارسال پیامک واریز و یا برداش��ت وجه از حساب خود 
را ارائ��ه داده باش��ند، اکنون باید بابت دریاف��ت این خدمات، ۱۲۰ 

هزار ریال بپردازند.
البته این بار براساس تجربیات قبلی، بانک ها این بار پیش از اقدام، 

تصمیم خود را از طریق پیامک به مشتریان خود اطالع داده اند.
یک متصدی ش��عب بانک��ی در گفت وگو با خبرن��گار مهر، گفت: 
هزینه ارس��ال پیامک از س��وی نظام بانکی س��ال گذشته ۱۰ هزار 

تومان بوده است که امسال به ۱۲ هزار تومان رسیده است.
وی افزود: اگر فردی موجودی کافی در حساب خود نداشته باشد، 
ای��ن امر به منزله انصراف از دریافت خدمات ارس��ال پیامک بانکی 
است و به همین دلیل، باید با مراجعه حضوری به شعبه، درخواست 

اتصال این سرویس را مجدد داشته باشد.

نرخ رسمی ۱۷ ارز کاهش یافت
بان��ک مرکزی روز سه ش��نبه قیم��ت ۴۷ ارز را اع��الم کرد که 
براس��اس آن بهای ۱۸ ارز از جمله یورو افزایش، نرخ ۱۲ ارز ثابت 

و قیمت ۱۷ واحد پولی افت کرد.
امروز نرخ دالر آمریکا همچنان بدون تغییر، ۴۲ هزار ریال اعالم 
شد، بهای هر یورو نیز به ۴۷ هزار و ۱۷۹ ریال و پوند انگلیس به 

۵۲ هزار و ۶۰۵ ریال رسید.
بان��ک مرکزی اعالم کرد: هر فرانک س��وئیس ۴۲ هزار و ۱۱۰ 
ریال، کرون س��وئد ۴هزار و ۸۱۴ ریال، کرون نروژ ۴هزار و ۸۱۴ 
ری��ال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۱۸ ریال، روپیه هند ۶۰۲ ریال، 
درهم ام��ارات متحده عربی ۱۱ ه��زار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت 
۱۳۸ ه��زار و ۱۲۴ ریال، یکصد روپیه پاکس��تان ۲۶ هزار و ۸۸۳ 
ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۷۶۷ ریال، دالر هنگ  کنگ ۵هزار 
و ۳۶۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دالر کانادا ۳۱ 

هزار و ۳۳۴ ریال ارزش  گذاری شد.
دالر نیوزیلند ۲۷ هزار و ۲۸۳ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲هزار 
و ۸۳۹ ری��ال، لیر ترکیه ۷هزار و ۱۴۸ ریال، روبل روس��یه ۶۵۴ 
ری��ال، ریال قطر ۱۱ ه��زار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳هزار 
و ۵۱۹ ریال، لیر س��وریه ۸۲ ریال، دالر استرالیا ۲۸ هزار و ۷۴۲ 
ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار 
و ۷۰۴ ریال، دالر س��نگاپور ۳۰ه��زار و ۶۴۶ ریال، یکصد تاکای 
بن��گالدش ۴۹ ه��زار و ۷۳۹ ریال، ۱۰ روپیه س��ریالنکا ۲ هزار و 
۳۷۸ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و 

۴۲۰ ریال تعیین قیمت شد.
یکصد درام ارمنس��تان ۸هزار و ۷۹۸ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار 
و ۳۰ ری��ال، یوان چین ۶هزار و ۶۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ 
هزار و ۸۲۴ ریال، رینگی��ت مالزی ۱۰ هزار و ۴۰ریال، یک هزار 
وون کره ۳۵ هزار و ۴۵۲ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، 
یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۸۸۹ ریال، الری گرجستان ۱۵ 
ه��زار و ۲۲۹ ریال و یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۳۱ ریال 

تعیین نرخ شد.
افغانی افغانس��تان ۵۲۵ ریال، روب��ل جدید بالروس ۲۰ هزار و 
۳۹۳ ریال، من��ات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی 
فیلیپین ۸۰ هزار و ۵۴۳ ریال، سامانی تاجیکستان ۴هزار و ۴۵۰ 
ری��ال، بولیوار جدی��د ونزوئال ۴هزار و ۲۰۶ ری��ال و منات جدید 

ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۹۰ ریال تعیین قیمت شد.

مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران:
دولت ارز کاالهای اساسی را حذف نمی کند

مدیرعام��ل بورس اوراق بهادار تهران گفت دولت به هیچ عنوان 
در ح��وزه کاالهای اساس��ی دس��ت به ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

نمی زند.
عل��ی صحرایی در گفت و گ��و با خبرنگار ایرن��ا، در واکنش به 
خبرهای منتشرشده مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیز تأثیر 
آن بر بازار سرمایه گفت: تأیید یا رد چنین اقدامی در حوزه مقام 
ناظر پولی یعنی بانک مرکزی است، تأثیر اجرای چنین موضوعی 

در هر صنعت و شرکتی متفاوت با دیگر صنایع خواهد بود.
وی اظهار داش��ت: دول��ت ارز ۴۲۰۰ تومان��ی را برای کاالهای 
اساس��ی ح��ذف نمی کند و باقی ش��رکت ها متناس��ب ب��ا اینکه 
عرضه کنن��ده محصول هس��تند از ارز نیمایی اس��تفاده خواهند 
کرد که به نظر می رس��د حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی تواند تأثیر 

چندانی بر این صنایع داشته باشد.
صحرایی اف��زود: بازار همزم��ان با تغییرات ن��رخ ارز، به لحاظ 
قیمتی خ��ود را با ارزش های جایگزین هماهنگ می کند و اکنون 

هم شاهد اجرای بخشی از این کار در بازار هستیم.
مدیرعامل بورس تهران به تأثیر راه اندازی بازار متشکل ارزی بر 
بازار س��رمایه اش��اره و بیان کرد: راه اندازی این بازار زمینه تعیین 
یک نرخ واحد در بازار را فراهم می کند و سبب نظم بخشیدن در 

بازارهای غیررسمی می شود.
وی اظهار داشت: مس��ئوالن حاضر در بورس مشتاق راه اندازی 
بازار متش��کل ارزی هس��تند زیرا با اجرای چنین اقدامی ش��اهد 

کاهش سردرگمی و رانت بازی ها در بازار خواهیم بود.
صحرای��ی در پایان افزود: با راه اندازی بازار متش��کل ارزی تمام 
ش��رکت ها تکلی��ف معامالت خود را می دانند ک��ه این موضوع به 
طور حتم به ایجاد ش��فافیت معامالت انجام شده در بورس کمک 

خواهد کرد.

سکهوارز

ب��ازار اج��اره حس��اب های بانکی با هدف پولش��ویی، ف��رار مالیاتی و 
کالهبرداری در ماه  های اخیر رونق زیادی یافته که براس��اس آن ماهانه 
به ازای هر حس��اب بانکی مبلغ ۲ تا ۴میلیون تومان به افتتاح کنندگان 
حس��اب، اجاره پرداخ��ت می ش��ود؛ اجاره دهن��دگان از کالهبرداری و 

فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی خبر هستند.
به گزارش ایرنا در ماه های اخیر، روش��ی جدی��د برای کالهبرداری و 
دور زدن محدودیت های قانونی ش��ایع ش��ده که براس��اس آن به ازای 
هر حس��اب بانکی که همراه با رمز اینترنتی و س��ایر اطالعات باش��د به 

دارندگان حساب مبالغی برای اجاره پرداخت می شود.
مبلغ اجاره حس��اب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن 
هر حس��اب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار توم��ان تا یک میلیون تومان 
پرداخت می ش��ود، البته افراد می توانند چند حس��اب بانکی به متقاضی 
اجاره دهند که براس��اس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می ش��ود، در 
یکی از اطالعیه های اجاره حس��اب اعالم  ش��ده بود که »یک تا بیش از 

۱۰۰حساب می توانید به ما اجاره دهید.«
با توجه به مش��کالت اقتصادی در جامع��ه، برخی افراد از اجاره دادن 
حس��اب های بانکی خود استقبال کرده و جست وجویی کوتاه در فضای 

مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.
سازوکار اجاره حساب در فضای مجازی

بازار اجاره حساب بانکی در فضای مجازی برقرار است. متقاضیان این 
نوع حس��اب ها، افراد بی اطالع و یا نیازمن��د را با دادن وعده های جذاب 

ترغیب به این کار می کنند.
اجاره دهندگان حس��اب باید یک حس��اب بانکی با موجودی خالی باز 
کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر 

اطالعات الزم را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
البته بررس��ی ها نش��ان می دهد که بخش عمده ای از اجاره کنندگان 
این حس��اب های بانکی، خوش حساب بوده و مبلغ اجاره را به موقع و به 

صورت هفتگی یا ماهانه پرداخت می کنند.
اما مش��کلی که وج��ود دارد این اس��ت که اجاره دهندگان حس��اب 

نمی دانن��د چه معامالت و نقل و انتقاالتی از طریق حس��اب های بانکی 
آنها در حال انجام است.

علت شیوع حساب های اجاره ای
سابقه حس��اب های اجاره ای به سال های دور می رسد، اما در ماه  های 
اخی��ر پس از اعمال محدودیت های قانونی در تراکنش های بانکی، وقوع 

این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است.
همچنی��ن افزایش نظ��ارت بانک مرکزی ب��رای مقابله با پولش��ویی 
نیز باعث تش��دید این تخلفات ش��ده، زیرا متخلف��ان ترجیح می دهند 
تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب های بانکی دیگران 

انجام دهند تا شناسایی نشوند.
علت دیگر گسترش این نوع حساب های اجاره ای، تالش برخی فعاالن 
اقتص��ادی برای فرار مالیاتی اس��ت. بدین طریق ای��ن افراد می توانند از 
شناس��ایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند اما عواقبت 

آن برعهده اجاره دهندگان این حساب ها خواهد بود.
کالهبرداری و پولشویی از طریق حساب های اجاره ای

آماری از تعداد حساب های اجاره ای در دست نیست، اما جست وجویی 
کوتاه در فضای مجازی نش��ان د هنده رونق رو به گس��ترش این تجارت 

سیاه است.
اف��رادی که اقدام ب��ه اجاره دادن حس��اب های بانکی خ��ود کرده اند، 
توجهی به کالهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام 

شود، ندارند که این موضوع دیر یا زود می تواند گریبان شان را بگیرد.
براساس قانون، دارندگان حس��اب بانکی باید پاسخگوی کالهبرداری 
میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده است، بنابراین 
مس��ئولیت قانونی و حقوق��ی هر تخلفی که از طریق این حس��اب های 

اجاره ای انجام می شود برعهده دارندگان حساب خواهد بود.
هشدار بانک مرکزی

بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده 
و اطالعیه ای صادر کرده بود. بانک مرکزی در اطالعیه خود اعالم کرده 
اس��ت: با وجود اینکه کارت بانکی در اختیار هر ش��خص دیگری باشد، 

مشخصه های تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه 
)افتتاح کننده حساب نزد بانک( درج خواهد شد.

بانک مرکزی تصریح کرده اس��ت: بنابراین در صورتی که اش��خاص 
نخواهند به لحاظ مبادالت پولی ناش��ی از معام��الت غیرقانونی مورد 
شناس��ایی ق��رار گیرند، با مراجعه به اش��خاص کم  اط��الع از قوانین و 
مق��ررات و با جلب رضای��ت آنان از طریق پرداخ��ت وجوهی ناچیز با 
استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با اختیار گرفتن 
کارت بانک��ی مربوط��ه تمامی م��راودات پولی خ��ود را بابت معامالت 
نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح کنندگان حساب انجام 

می دهند.
بدین ترتیب و بعد از مدتی، افتتاح کننده حس��اب متوجه می شود که 
از طری��ق کارت بانکی آنها معامالتی انجام گرفته اس��ت که مالیات های 
متعلقه به عهده ایش��ان محول شده و یا برخالف قانون مبارزه با تامین 

مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شده اند.
بانک مرکزی به همه دارندگان کارت های بانکی و صاحبان حساب های 
جاری هش��دار می دهد که از قرار دادن دسته چک های بانکی و یا کارت 
پرداخت بانک��ی در اختیار افراد غیر حتی فروش��ندگان کاال خودداری 
ک��رده و خود را در مظ��ان اتهامات کالهبرداری، پولش��ویی، بدهکاران 

مالیاتی و … قرار ندهند.
ضرورت همراهی بانک مرکزی و دستگاه قضا برای مقابله با 

حساب های اجاره ای
ش��یوع این نوع تخلف می تواند تالش های انجام شده برای ساماندهی 
نظام نقل و انتقال پول در کشور و مقابله با پولشویی و فرارهای مالیاتی 
را به چالش بکشاند و حجم پرونده های تخلف مالی را در محاکم قضایی 
حجیم تر کند، بنابراین نظام بانکی و قضایی کش��ور باید سریع تر فکری 

به حال آن کند.
وجود مش��کالت اقتصادی در کشور و ناتوانی بسیاری از خانواده ها در 
تامین معیشت می تواند بسیاری از افراد نیازمند و ناآگاه را به سوی این 

نوع درآمدهای سهل الوصول سوق دهد.

بازار داغ اجاره حساب های بانکی و کالهبرداری های میلیاردی

رئی��س کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر این موضوع که عملیات بازار 
باز بانکی در کنار تعمیق این بازار نقش مهمی در اعمال سیاس��ت پولی 
و کنترل تورم خواهد داش��ت از مراحل نهایی آماده سازی عملیات بازار 

باز بانکی خبر داد.
ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با اش��اره 
به دس��تورالعمل عملیات ب��ازار باز بانکی مصوب ش��ورای پول و اعتبار 
و اقدام��ات بان��ک مرکزی ب��رای تامین زیرس��اخت های الزم به منظور 
راه اندازی س��نجیده این ابزار گفت: با توجه به مطالبات بانک ها از دولت 
و ضرورت اتمام حسابرسی ها و نهایی کردن طلب هر بانک از دولت باید 
در این زمینه اقدامات س��ریع تر و جدی تری انجام ش��ود که البته مقرر 
ش��ده در همین راستا دولت در سال جاری بخش��ی از بدهی های خود 
ب��ه نظام بانکی را از طریق اوراق بدهی پرداخ��ت کند. این اقدام دولت 

می تواند منجر به تقویت بنیه مالی بانک ها ش��ود که با قدرت بیش��تری 
در بازار فعال شوند.

رئیس ش��ورای پول و اعتبار بر لزوم افزایش کفایت س��رمایه بانک ها 
در راس��تای برنامه های بانک مرکزی ب��رای اصالح و تقویت نظام بانکی 
کشور تاکید کرد و با اشاره به مصوبات شورای پول و اعتبار و همچنین 
ض��رورت برنامه ریزی برای افزایش س��رمایه و تامین مق��ررات نظارتی 
کفایت س��رمایه ب��ا هدف بهبود و تقوی��ت بانک ها گف��ت  : بانک ها باید 

قدرتمند باشند تا بتوانند از سیستم اقتصادی کشور حمایت کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به کنترل بانک های ناتراز و 
تقویت سایر بانک ها پرداخت و بیان کرد: بانک مرکزی در بخش نظارتی 
اولویت های��ی را پیش  بینی و مدنظر قرار می دهد از جمله خروج بانک ها 
از بن��گاه داری که به ص��ورت دقیق رصد و پیگیری می ش��ود و بانک ها 

بای��د برنامه ریزی و اقدامات عملی برای فروش ام��وال مازاد خود انجام 
دهند؛ همچنین بانک مرکزی اجرای قانون حاکمیت شرکتی را با هدف 

سالم سازی بانک ها به طور جدی دنبال می کند.
همت��ی ب��ا رد ادعاهای مطرح ش��ده درخصوص کوتاه��ی بانک ها در 
پرداخت تس��هیالت به هموطنان گرامی در مناطق سیل زده، از اقدامات 
بانک ها در این زمینه تش��کر و بر تداوم روند پرداخت تسهیالت مذکور 
تاکید کرد. وی همچنین با اش��اره به وظایف سایر دستگاه های ذی ربط 
در موضوع بازس��ازی مناطق س��یل زده خواس��تار اهتمام آنها در اقدام 

جدی تر و همراهی با بانک ها در این زمینه شد.
در ادامه این جلس��ه مباحثی از سوی مدیران عامل بانک ها مطرح شد 
ک��ه متناظر ب��ا هر موضوع توضیحات یا دس��توراتی از طرف رئیس کل 

بانک مرکزی ارائه شد.

وزیر نیرو از برگزاری جلسه کارگروه مشترک ایران و روسیه برای بررسی 
و حل مشکالت بانکی و نقل و انتقال پول تا یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان وزیر نیرو 
در دیدار با وزیر انرژی روس��یه با اش��اره به برگزاری موفقیت آمیز دومین 
همایش همکاری های اس��تانی جمهوری اس��المی ایران و قفقاز ش��مالی 
روسیه، گفت: کارگروه همکاری های استانی به نتایج خوبی رسیده است و 
دستاوردهای حاصل شده در کارگروه ها و کمیته های تخصصی این همایش 
در کمیس��یون مش��ترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه 
مورد بررس��ی نهایی قرار خواهد گرفت. وی افزود: طی این مدت مذاکرات 
بس��یار خوبی در بخش های مختلف از جمله در زمینه برق سازی راه آهن 
گرمس��ار- اینچه برون و با توجه به پیشرفت های حاصل شده در مذاکرات 
انتظ��ار می رود ظرف دو ماه آین��ده عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد 
شد. اردکانیان با اشاره به اینکه هفته گذشته الیحه الحاق ایران به اتحادیه 

اوراس��یا در مجلس شورای اس��المی به تصویب رسیده است، عنوان کرد: 
براساس قانون اساسی کشور ما، مصوبات مجلس می بایست به تایید شورای 
نگهبان قانون اساسی نیز برسد که این مهم در حال انجام است و پیش بینی 

می کنیم تا پایان ماه ژوئن میالدی این امر هم انجام خواهد شد.
وزیر نیرو تاکید کرد: مناس��ب است در مهلت دو ماهه  پیش رو جلسه ای 
را با حضور وزرای مسئول این اتحادیه اقتصادی برگزار کنیم تا موضوعات 
مشترک مورد بررسی قرار بگیرد و بخش های خصوصی کشورهای عضو در 

جریان فرآیند این موافقتنامه قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: در حوزه دارویی نیز توافق شده است تا برای سال های 
۲۰۱۹ ت��ا ۲۰۲۱ برنامه عملیاتی برای همکاری های دارویی و بهداش��تی 
داشته باشیم و پنج تا ۱۰ قلم داروی بیماری های نادر نیز به ثبت برسد و 

در مقابل نیز ما برای حدود ۶۰ قلم دارو درخواست ثبت داده ایم.
اردکانیان اضافه کرد: در زمینه مس��ائل مربوط به مشکالت بانکی نیز تا 

یک ماه آینده کارگروهی با حضور مس��ئوالن دو طرف برگزار خواهد شد 
و امیدواریم مباحث و مش��کالت موجود در این جلس��ه حل و فصل شود، 
چراکه مشکالت نقل و انتقال مانع از پیشروی هرچه مناسب تر فعالیت های 

دوطرف خواهد شد.
همچنین در این نشس��ت الکس��اندر نواک، وزیر انرژی روس��یه ایران را 
ش��ریک مهم و دیرینه روسیه دانست و افزود: توسعه روابط بین دو کشور 
یک��ی از عوامل مهم تامین صلح و ثبات در خاورمیانه اس��ت و از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه در پی تسهیل کریدور سبز گمرگی هستیم، ادامه 
داد: همزمان با برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه دومین 
همایش تجاری ایران و قفقاز ش��مالی و کارگروه همکاری های استانی دو 
طرف برگزار ش��ده اس��ت که توس��عه روابط این مناطق نقش مهمی در 

افزایش همکاری های بین دو کشور خواهد داشت.

جزییات جلسه جدید همتی با بانکی ها

عملیات بازار باز بانکی در مراحل نهایی برای اقدام است

برگزاری جلسه مشترک ایران و روسیه برای حل مشکالت بانکی تا یک ماه آینده

پول و بانـک تلفن مستقیم: ۴86073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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مصوبات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش به شماره ثبت 30052
به اطالع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش 
می رساند مجمع در خصوص:  تصویب صورت های مالی ساالنه صندوق منتهی به 
۱۳۹۷/۱۲/۲۹.    انتخاب حسابرس.    انتخاب روزنامه کثیراالنتشار.    افزایش حق 
عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.    دریافت تسهیالت تا ۱00 درصد خالص 

ارزش روز دارایی ها.    تغییر کارمزد حسابرس.    سایر موارد برگزار گردید.
برای دریافت اطالعات بیشتر به تارنمای صندوق به نشانی

 https://armanandishfund.com مراجعه فرمایید.
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قیمت دالر به چند تومان می رسد؟
دالر در بازه یک ماه��ه افت بیش از ۱۷درصدی را تجربه کرد که 
به عقیده بس��یاری از کارشناسان اقتصادی کاهش انتظارات تورمی 
در جامع��ه باعث کاهش قابل توجه قیمت ارز از جمله دالر در بازار 
شد، اما این روزها مجدد روند صعودی به خود گرفته است و بیش از 

۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد معامله می شود.
به گ��زارش تجارت نیوز، البته برخی از تحلیلگران بازار س��رمایه 
معتقدن��د که با وجود تورم، رش��د حجم نقدینگی، کاهش احتمالی 
صادرات و کس��ری بودج��ه ۱۲۰ هزار میلیاردی دولت طی س��ال 

جاری قیمت دالر به کمتر از ۹ هزار تومان نخواهد رسید.
س��والی که مطرح می شود این است که آیا احتمال کاهش قیمت 
دالر در بازار اس��ت و بازار متش��کل ارزی چق��در می تواند در ثبات 
بازار ارز موثر باش��د؟ حس��ینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیس��یون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس گفت: بدون ش��ک تشکیل بازار 
متش��کل ارزی اقدام مثبت و کارشناسانه ای است و باعث ثبات بازار 
ارز خواه��د ش��د، اما تنها احتمال کاهش ناچی��ز قیمت دالر از این 

قیمت فعلی وجود دارد.
نماین��ده مردم شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس ش��ورای 
اس��المی تصریح ک��رد: نمی توان راج��ع به چش��م انداز قیمت دالر 
پیش بینی کرد، زیرا قیمت دالر باید براس��اس حجم عرضه و تقاضا 

در بازار تعیین شود.
وی ادام��ه داد: اصالح چند هفته گذش��ته قیمت دالر به صورت 
دستوری و فشار از س��وی بانک مرکزی صورت گرفت، معتقدم که 
در حال حاضر قیمت دالر باید بدون فش��ار از س��وی بانک مرکزی 
حفظ شود، زیرا اگر فشار دولت بر بازار ارز بیشتر شود ممکن است 

که مشکالت دیگری برای کشور ایجاد شود.
نماینده مردم ش��اهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس شورای 
اس��المی تصریح کرد: بانک مرکزی نبای��د دیگر فنر افزایش قیمت 
دالر را به صورت دستوری فشرده نگه  دارد و تنها باید به نظارت بر 
بازار ارز بس��نده کند و اجازه دهد که بازار شرایط اقتصادی خود را 
داش��ته باش��د تا از این حرکت های سینوسی در بازار ارز جلوگیری 

شود.
ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم اف��زود: آنچه که حائز اهمیت 
اس��ت اینک��ه زمانی که مورد تهدید و فش��ار اقتص��ادی طرف های 
خارج��ی از جمله آمریکا قرار می گیری��م باید حالت آفندی به خود 

بگیریم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: معتقدم 
هر چقدر میزان فش��ار آمریکایی ها در مقابل قدرت انرژی هسته ای 
ایران بیش��تر ش��ود، فش��ار آمریکایی ها بر اقتصاد ایران اثر خواهد 
گذاشت، اما اگر قدرت انرژی هسته ای ما براساس ضوابط بین المللی 
افزایش پیدا کند بدون شک فشار آمریکایی ها بر اقتصاد ایران بی اثر 

خواهد شد.

نماگربازارسهام

یک کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه شاخص بورس تا پایان 
سال جاری حداقل تا ۳۰۰ هزار واحد رشد می کند، افزود با توجه به پیش 
رو بودن فصل مجامع و تقسیم سودهای نقدی چشمگیر بین سهامداران 
ب��ه نظر می رس��د که بازار بع��د از برگزاری مجامع رش��د قابل توجهی را 

خواهد داشت.
مجتبی معتمدنیا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، به دلیل ریزش شاخص 
بورس در بازار روز گذش��ته اشاره و بیان کرد: بعد از رشد شدید شاخص 
بورس در بازار روز یکشنبه دیگر تقاضای چندانی بر روی سهم ها به دلیل 

عرضه های سنگین باقی نمانده بود.
وی اظهار داش��ت: اگر روز گذش��ته برخی از سهم های شاخص ساز در 

مسیر صعودی قرار نمی گرفتند بازار ریزش بیشتری را تجربه می کرد.
معتمدنیا افزود: با توجه به اینکه اکثر س��هم ها حاش��یه سود خوبی را 
برای سهامداران فراهم کرده بودند، بنابراین منطقی بود تا افراد به منظور 

ذخیره سود نسبت به فروش سهم های خود اقدام کنند.
این کارش��ناس بازار سرمایه اظهار داشت: به دلیل فشار عرضه بر روی 
سهم ها در روز یکشنبه، این عرضه ها به طور کامل انجام نشد و با توجه به 
فاصله قیمت پایانی با، آخرین معامله سهم، فروش سهم ها موکول به روز 
دوشنبه شد تا از این طریق فعاالن بازار بتوانند سهم های در اختیار خود 

را با قیمت بهتری به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه روز گذشته حجم معامالت در بورس به شدت کاهش 
یافت، گفت: کاهش حجم تقاضا در بورس ناش��ی از عدم تقاضا به میزان 
مناس��ب در بازار بود که این موضوع زمینه افزایش فش��ار فروش سهام از 

سوی سهامداران را فراهم می کند.
معتمدنی��ا افزود: یکی از دالیل عمده این اتفاق را می توان قانون جدید 
س��ازمان بورس درخصوص ایجاد محدودیت در خری��د بدون واریزی در 

نظر گرفت.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به اینکه طب��ق پیش بینی های 
صورت گرفته روند بازار افزایشی خواهد بود، گفت: با توجه به حرکت بازار 
از سمت سهم شرکت های کوچک به سوی سهم های بزرگ، شاخص بیش 

از اینها ریزش نخواهد داشت.
وی ب��ا بیان اینکه س��هم گروه خودرویی ها به دلی��ل تجدید ارزیابی ها 
بی��ش از حد بین خری��داران عمومیت پیدا کرد، گف��ت: هر ریزش گروه 
خودرویی ها منتج به ایجاد روند منفی بر روی بازار می ش��ود و نکته قابل 
توج��ه اینکه اغلب روند منفی گروه خودرو بیش��تر از تأثیر مثبت آن در 

بازار است.
معتمدنیا اظهار داشت: بازار سرمایه باید به نقطه ای برسد که با سهم ها 

به صورت لیدر محور برخورد نشود.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، سوددهی امسال کامودیتی ها مانند 
حوزه پتروش��یمی و ش��رکت های صادرات محور و همچنین شرکت های 

تورمی نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را خواهند داشت.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه به زودی بساط ارز ۴۲۰۰ 
تومانی برچیده خواهد شد، گفت: بیشترین تأثیر اجرای چنین تصمیمی 
در بازار س��رمایه بر روی صنایع غذایی و دارویی خواهد بود زیرا در زمان 
حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی شرکت ها مجوز افزایش قیمت را خواهند گرفت.

یک کارشناس بازار سرمایه پیش بینی کرد:

رشد شاخص بورس بعد از برگزاری مجامع

۵بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار سرمایه با کاهش ۱۰۱۲واحدی 
مواجه ش��د. در جریان دادوس��تدهای روز گذشته بازار س��رمایه تعداد ۳میلیارد 
و ۳۵۶میلی��ون س��هم و حق تقدم به ارزش ی��ک هزار و ۷۱۳میلی��ارد تومان در 
۲۹۰هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۱۰۱۲واحدی 

در ارتفاع ۲۳۷هزار و ۱۴۷واحد قرار گرفت.
بیش��ترین اثر منفی بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام شرکت صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس، مخابرات ایران و ارتباطات س��یار ایران شد و در مقابل 
نماده��ای معامالت��ی ف��والد مبارکه اصفهان، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان و 

پتروشیمی خارک با رشد خود مانع کاهش بیشتر شاخص بورس شدند.
ش��اخص های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت سر گذاشتند؛ به طوری 
که ش��اخص قیمت )وزنی - ارزشی( ۲۸۶واحد، کل )هم وزن( ۱۷۴واحد، قیمت 
)هم وزن( ۱۱۹واحد، آزاد ش��ناور ۲۳۹واحد و شاخص های   بازار اول ۴۴۴واحد و 

بازار دوم ۳۳۸۹واحد افت را به ثبت رسانند.
براس��اس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ۱۲۵۵میلیون 
ورقه به ارزش ۷۱۸میلیارد تومان در ۱۸۶هزار نوبت، آیفکس ۱۵واحد رش��د کرد 

و در ارتفاع ۳۰۳۴واحد قرار گرفت.

شاخص بورس ۱0۱۲ واحد افت کرد

چهارشنبه
29 خرداد 1398

شماره 1334



  قیمت مرغ در بازار رو به کاهش است
  نرخ هر کیلو مرغ زنده
کمتر از 8 هزار تومان

عضو هیات مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوشتی گفت 
ام��روز نرخ هر کیلو مرغ زنده کمتر از ۸ هزار و مرغ گرم ۱۰ 

هزار و ۵۰۰تا ۱۱ هزار تومان است.
برومند چهارآیین، در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
با اش��اره به اینکه قیمت م��رغ در بازار همچنان رو به کاهش 
اس��ت، اظهار داش��ت: امروز نرخ ه��ر کیلو م��رغ زنده درب 
مرغداری به جز اس��تان سیستان و بلوچستان کمتر از ۸ هزار 
و م��رغ آماده به طبخ در خرده فروش��ی ها ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا 

۱۱ هزار تومان است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه وضعیت بازار مرغ مطلوب نیس��ت، 
اف��زود: ب��ا توجه ب��ه افزایش چن��د برابری قیمت واکس��ن و 
ریزمغذی ه��ا، مرغداران ب��ا معضل ج��دی در تامین نهاده ها 
روبه رو هس��تند که این امر کاهش جوجه ریزی در واحد های 

مرغداری را به همراه داشته است.
چهارآیین ادامه داد: زمانی که مرغ با قیمت های غیرمنطقی 
در بازار عرضه می ش��ود، بدیهی اس��ت که مرغدار به استمرار 

روند تولید تمایلی نداشته باشد. 
به همین دلیل امیدواریم هرچه س��ریع تر نرخ مصوب مرغ 
اعالم شود تا مرغداران به استمرار تولید دلگرم شوند، در غیر 
ای��ن صورت تبعات کاهش جوجه ریزی به ضرر مردم و دولت 

تمام می شود.
این مقام مس��ئول قیمت مرغ در ب��ازار را پیش بینی کرد و 
گفت: ب��ا توجه به ازدیاد تقاضا برای خری��د مرغ در روز های 
پایانی ماه همزمان با واریز یارانه و حقوق پیش بینی می ش��ود 
ک��ه قیمت هر کیلو م��رغ بین ۳۰۰ ت��ا ۵۰۰ تومان افزایش 
یابد، البته این افزایش قیمت جوابگوی هزینه تولیدکنندگان 

نیست.
به گفته وی، استمرار عرضه نهاده با قیمت های غیرمتعارف 
به مرغداران زمینه را برای کمبود عرضه و افزایش قیمت مرغ 

در ماه های تیر و مرداد به همراه دارد.
چهارآیین نرخ واقع��ی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را 
۹ هزار و ۵۰۰ و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ۱۴ هزار 
توم��ان اعالم کرد و گفت: در حال حاضر مرغداران در فروش 
ه��ر کیلو مرغ ۲ هزار تومان زیان می کنند که ادامه این روند 
و کاه��ش رغبت مرغداران به امر تولید منجر به انفجار قیمت 

مرغ در ماه های آتی خواهد شد.
عض��و هیات مدیره کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی با 
انتقاد از تعلل س��تاد تنظیم بازار در اع��الم نرخ مصوب بیان 
کرد: اگرچه قرار بود در ۲۰ خرداد جلس��ه س��تاد تنظیم بازار 
برای بررسی و اعالم نرخ مصوب با حضور نمایندگان تشکل ها 
تشکیل شود، اما بنا به دالیل نامعلوم این جلسه برای بار دوم 

به تعویق افتاد.

 گره هایی که به امید رونق تولید
زده می شود

قالیبافی یکی از مش��اغل خانگی اس��ت که عالوه بر ایجاد 
اشتغال و درآمد برای صاحبان حرفه، می تواند سهم مهمی در 

تحقق رونق تولید داشته باشد.
به گزارش ایس��نا، قالیبافی یکی از مشاغل خانگی است که 
عالوه بر ایجاد اشتغال و درآمد برای صاحبان حرفه، می تواند 
س��هم مهمی در تحقق رونق تولید داش��ته باش��د که الزمه 
رسیدن به این هدف حمایت از بافندگان در تامین مواد اولیه 

و مهم تر از آن بازار فروش محصوالت است.
در سال های نه چندان دور قالی بافی و تولید فرش دستباف 
از جمل��ه مش��اغلی ب��ود که در س��طح خانگ��ی و کارگاهی 
می توانس��ت چرخ زندگی خانواده ه��ا را بچرخاند و عده ای بر 
حس��ب عالقه این حرفه و هنر دستی را به عنوان شغل خود 

انتخاب می کردند.
حلیمه جمالی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار داشت: همانند 
گذش��ته نمی توان از قالیبافی دستباف انتظار کسب درآمد را 
داشت زیرا هزینه تامین مواد اولیه از جمله نقشه و نخ بسیار 
باالست و همین امر در قیمت تمام شده تاثیر دارد و در نهایت 

نیز فروش چشمگیری را در بازار نداریم.
رئیس اتحادیه فرش دس��تباف شهرستان بندرانزلی با بیان 
اینک��ه حضور در نمایش��گاه های مختل��ف و معرفی تولیدات 
قالیبافان شهرس��تان به صورت جدی م��ورد توجه قرار دارد، 
تاکی��د کرد: حضور در نمایش��گاه نیز تاثیر چندانی در فروش 
ف��رش و تابل��و فرش های بافته ش��ده ندارد و معموال بیش��تر 
فعالیت ه��ا به صورت سفارش��ی از س��وی خری��داران خرد و 

عالقه مندان به فرش دستباف و آشنایان است.
رئی��س اتحادیه فرش دس��تباف شهرس��تان بندرانزلی با 
اش��اره به نام گذاری امس��ال که »رونق تولید« است، گفت: 
تحقق این مس��اله عالوه بر حضور حداکثری فعاالن مشاغل 
به ویژه در حوزه مش��اغل خانگی، نی��از به فراهم بودن بازار 
فروش دارد تا با تامین هزینه های تولید و برگش��ت سرمایه 
بت��وان با انگیزه و رغبت بیش��تری کاره��ای جدید و حتی 

بیشتر را انجام داد.
جمالی با بیان اینکه اتحادیه فرش دس��تباف از سال ۷۸ در 
شهرس��تان بندرانزلی تشکیل شد، تصریح کرد: تا اوایل سال 
۹۴ بی��ش از ۹۰۰ نفر تحت عنوان قالیباف را توانس��ت تحت 

پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد.
وی با بیان اینکه از سال ۹۴ که بیمه جدید صورت نگرفت، 
افزود: با بازرس��ی های صورت گرفته، بیمه افرادی که فعالیت 
نداش��تند لغو ش��د همچنین به دلیل درآمد پایین این حرفه 
ش��اهد ریزش تعدادی از بیمه شده ها بودیم که بیشتر از بین 

آقایان که دارای مشاغل دیگر بودند، صورت گرفت.

اخبـــار

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران با اش��اره به نیاز عمان و 
قطر به واردات مصالح ساختمانی مواد غذایی و مزیت ایران در تولید این کاالهای 
مصرفی گفت که ظرفیت روابط تجاری ایران با این دو کشور خیلی بیشتر از حجم 

فعلی و قابل گسترش است.
به گزارش ایسنا، روز سه شنبه نشست آشنایی با فرصت های تجاری و اقتصادی 
کشورهای ایران، قطر و عمان با حضور مسئوالن و مدیران ملی و استانی و تجار در 

محل مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد.
در حاش��یه این مراس��م یداهلل صادق��ی در جمع خبرنگاران با بی��ان اینکه این 
همایش برای آشنایی بیشتر بازرگانان ایرانی با بازرگانان عمان و قطر برگزار شده، 
اظهار داشت: در این نشست فرصت های اقتصادی مشترک سه کشور مورد بررسی 

قرار می گیرد و فعاالن اقتصادی با این فرصت ها آشنایی بیشتری پیدا می کنند.
وی با اش��اره به وجود زمینه های ارتباطی تجاری بین س��ه کش��ور ایران قطر و 
عمان، گفت: در ابتدای این نشست فرصت های اقتصادی ما توسط سخنرانان بیان 
ش��ده و در ادامه فعاالن اقتصادی بخش دولتی و خصوصی در پنل های تخصصی 
راهکارهای حضور در این بازارها را به شکلی عملیاتی مورد پردازش قرار می دهند 

و حمایت ها و بسترسازی هایی که دستگاه های خدمات رسان در امر توسعه صادرات 
غیرنفتی مانند بانک، صندوق ه��ای بیمه، حمل و نقل دریایی و گمرک می توانند 
انجام دهند بیان می شود. تجار نیز ضمن بیان مشکالت و تنگناها از تجربیات تجار 

فعال در این عرصه استفاده می کنند.
رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان تهران ادامه داد: در بخش��ی 
از این مراس��م نیز تج��ار و بازرگانان گفت وگوی متقابل خواهند داش��ت تا تبادل 
اطالع��ات و برق��راری پیوندها صورت گیرد. این فرآین��د در نهایت منتج به انعقاد 
قرارداد برای مبادله کاال، دعوت از سه کشور برای بازدید از مقاصد سرمایه گذاری و 

سرمایه گذاری در زمینه های جذاب برای شرکت کنندگان خواهد شد.
صادقی در ادامه در پاسخ به درخواست طرف عمانی در زمینه ارائه تسهیالتی در 
بخش عوارض و مالیات، تصریح کرد: در مبادالت تجاری با کش��ورهای دوست که 
هدف تجاری ما هس��تند، با انعقاد توافق نامه هایی برای همکاری متقابل نسبت به 
تعدیل تعرفه ها اقدام می کنیم که در این زمینه با توجه به اهمیت حمایت از تولید 

داخل باید ترجیحاتی را در نظر بگیریم.
وی افزود: در جلسه امروز نکاتی درباره احتمال باالبودن برخی از تعرفه ها مطرح 

شد و در پنل های تخصصی سطح انتظارات طرفین مشخص خواهد شد.
صادرات 880 میلیون دالری ایران به قطر

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هدف برگزاری این همایش 
را بررسی راه های صادرات ایران به این کشورها عنوان کرد و گفت: عمان و قطر در 
زمینه کاالهای مصرف به ویژه مواد غذایی و مصالح ساختمانی واردکننده هستند 
ک��ه ایران نیز در ای��ن دو بخش مزیت دارد، چراکه کاالهای مصرفی تولید ایران با 
مش��ابه خارجی قابل رقابت اس��ت و با توجه به همسایگی این دو کشور مزیت در 

دسترس بودن و نازل بودن هزینه های حمل و نقل نیز مطرح است.
این مقام مس��ئول با اشاره به ۱۰ برابر شدن حجم مبادالت تجاری بین ایران و 
قطر از س��ال ۸۵ تا ۹۷، صادرات ایران و قطر را حدود ۸۸۰ میلیون دالر در س��ال 
و صادرات به عمان را عدد کمتر از این میزان عنوان کرد، اما به گفته وی ظرفیت 

روابط تجاری با این کشورها خیلی بیشتر از حجم فعلی و قابل گسترش است.
صادق��ی با اش��اره به مثبت ب��ودن تراز تجاری ایران نس��بت به هر دو کش��ور، 
خاطرنش��ان کرد که هدف دیگر برگزاری اینگونه نشس��ت ها به حداکثر رس��اندن 

حجم روابط با کشورهای همسایه است.

ظرفیت روابط تجاری با عمان و قطر خیلی بیشتر از وضع فعلی است

یک عض��و هیات مدی��ره اتحادی��ه تولیدکنندگان و فروش��ندگان 
پوش��اک تهران با اعالم اینکه در ۴۰ سال گذشته چالش امروز کمبود 
مواد اولیه برای صنایع کش��ور س��ابقه نداشته اس��ت، گفت ۹۰درصد 

دکمه های لباس وارداتی است و الیی پارچه برای دوخت نداریم.
مجید افتخاری در گفت وگو با تس��نیم، با اش��اره به اینکه در س��ال 
رونق تولید هنوز هیچ اقدامی برای کمک به صنایع مختلف کش��ور از 
جمله صنعت پوشاک از سوی مس��ئولین صورت نگرفته است، اظهار 
داش��ت: واحدها به شدت با کمبود مواد اولیه روبه رو هستند به نحوی 
که در ۴۰ س��ال گذش��ته چالش امروز کمبود مواد اولیه برای صنایع 

کشور سابقه نداشته است.
وی با اعالم اینکه تولیدکنندگان پوش��اک، م��واد اولیه از جمله نخ 
ب��رای چرخه فعالیت اولیه خود ندارند، افزود: اغلب مواد اولیه در گیر 
و دار واسطه ها قرار گرفته و تولیدکنندگان مجبور هستند با پرداخت 
هزینه های بسیار باال مواد اولیه را تهیه و اقدام به تولید محصول کند.

این عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهران با اعالم اینکه در حال حاضر کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی 
و عدم توس��عه س��رمایه گذاری به همراه افزایش قیمت تمام شده نظم 
ب��ازار را به هم ریخته اس��ت، تصریح کرد: ام��روز تولیدکننده با تمام 
سختی ها مش��غول تولید است، اما در نهایت چون قدرت خرید مردم 
نی��ز کاه��ش پیدا کرده در چرخ��ه نهایی قادر به ف��روش محصوالت 

نیست.
وی در ادام��ه صحبت های خود با بی��ان اینکه پیش از این با وجود 
اعم��ال تحریم ها بخش خصوص��ی از طریق میانبرهای خاص خود جا 
به جایی ارز را انجام و مواد اولیه موردنیاز خود را تهیه می کرد، اظهار 
داش��ت: امروز با محدودیت های فعلی بخش خصوصی حتی نمی تواند 
ب��ا ارز آزاد مواد موردنیاز خود را تهی��ه کند. عالوه بر این فقط دولت 
تمرک��ز خ��ود را به تامین درآم��د از طریق فش��ار مالیاتی و گمرکات 

کرده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت می توانس��ت در شرایط فعلی با حمایت 
از تولیدکنن��دگان داخل��ی بس��تر الزم را برای توس��عه آنه��ا به کار 
گیرد، گفت: تحریم همیش��ه یک ش��رایط مناس��بی را برای پیشرفت 
تولیدکننده داخلی فراهم آورده است، اما در شرایط فعلی تحریم های 
داخلی در کنار تحریم های خارجی امکان فعالیت را برای تولیدکننده 
داخلی گرفته اس��ت. به نوعی همه تصمیم ها سیاس��ی ش��ده و کسی 

توجهی به رفع مشکالت تولیدکنندگان ندارد.
این عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک 
تهران با بیان اینکه جالب اینجاس��ت ما برای تولید محصول با کمبود 
الیی پارچه مواجه هس��تیم، گفت: در گردباف ۹۰درصد مواد اولیه از 
داخل کش��ور و در پنبه و نخ ما ۷۰درصد ما نیازمند واردات هس��تیم. 
عالوه بر این در پارچه های تخت نیز به دلیل عدم س��رمایه گذاری در 
این حوزه ۷۰درصد وابس��ته به واردات ش��ده ایم. جالب اینجاست ما 

۹۰درصد دکمه های کشور را از چین وارد می کنیم.

آمار گمرک نش��ان می دهد که واردات کره در دو ماه ابتدای س��ال 
جاری به دلیل وجود رانت اطالعاتی برخی واردکنندگان از س��ال های 
۹۷ بیش��تر اس��ت، به همین منظور با وجود برداشته شدن ارز واردات 
کره قیمت این محصول حداقل یک سال نباید در بازار مصرف افزایش 

یابد.

به گزارش تس��نیم، براساس جمع بندی آمار روزانه گمرک مشخص 
می شود که واردات کره حیوانی در دو ماه ابتدای سال جاری به دلیل 
وجود رانت اطالعاتی برخی واردکنندگان  از ممنوعیت واردات کره از 

خردادماه سال جاری افزایش عجیبی داشته است.
در دو ماه ابتدایی سال جاری ۳۵ هزار تن  کره حیوانی با ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به کش��ور وارد شده اس��ت که از میزان واردات کره در ۱۲ماه 
س��ال گذشته نیز بیشتر اس��ت به همین منظور قیمت کره حداقل به 

مدت یک سال نباید افزایش یابد.
ب��ا توجه به اینک��ه گمرک هنوز آمار جدید ماهانه را منتش��ر نکرده 
اس��ت، معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی ته��ران اقدام به 

جمع بندی آمار روزانه گمرک کرده اس��ت تا میزان مجموع واردات دو 
ماه ابتدایی سال جاری مشخص شود.

بنابر این گزارش مقرر ش��ده بود که واردات برخی کاالهای اساسی، 
از جمل��ه َکره، چای و حبوبات، از نیم��ه خرداد )۱۳ خرداد ۱۳۹۸( از 
فهرست اقالم وارداتی مشمول ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی حذف شوند 
و صنای��ع لبنی برنام��ه فروش محصوالت خود ب��ا ارز نیمایی )دوبرابر 
قیمت( داش��تند، اما براس��اس این حجم از واردات قیمت کره نباید به 

این زودی ها در بازار تغییری کند.
 در اواخ��ر فروردین م��اه س��ال جاری، بع��د از اینک��ه تخصیص ارز 
ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوش��ت قرمز منتفی ش��د، طی 
نامه ای از س��وی دفتر برنامه ریزی تأمی��ن، توزیع و تنظیم بازار وزارت 
صمت، در اواسط خردادماه )۱۳ خرداد ۱۳۹۸(، چند قلم کاالی دیگر 
از جمل��ه ک��ره، چای، حبوبات و کاغذ نیز از فهرس��ت اق��الم وارداتی 

مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند.
طبق این تصمیم، مقرر شد که دریافت مابه التفاوت ارزی به ازای هر 
دالر ۴,۸۰۰ تومان از محموله های تأمین ارز شده کره، حبوبات، چای 

و کاغذ که از تاریخ ۱۸ خرداد از گمرکات کش��ور ترخیص می ش��وند، 
اجرایی ش��ود و محموله های ترخیص شده تا قبل از تاریخ فوق الذکر با 
ارز ۴,۲۰۰ تومان مش��مول رصد، پایش و عرضه با نرخ مصوب سازمان 

حمایت برمبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
از آنجایی که آمارهای رس��می گمرک برای ماه اردیبهش��ت تاکنون 
منتشر نشده است، معاونت بررسی های اقتصادی با استناد بر آمارهای 
رسمی )برای فروردین ماه( و آمارهای روزانه گمرک )برای اردیبهشت 
و خرداد( به بررسی واردات بخشی از این اقالم، از ابتدای سال جاری تا 
۱۸ خرداد )تاریخ اجرایی ش��دن حذف ارز ترجیحی برای واردات چهار 

قلم( پرداخته است.
ارقامی ک��ه آمارهای روزانه گم��رک برای واردات این اقالم نش��ان 
می ده��د مربوط به اقالم عمده وارداتی )۱۵ قلم( در هر روز اس��ت که 
مجموع واردات انجام شده برای تعرفه های مورد بررسی در این گزارش 
در ب��ازه زمانی موردنظر می تواند به عن��وان رقم حداقلی برای واردات 
آنها در نظر گرفته ش��ود و بدون تردید ارقام قطعی واردات، از مقادیر 

مزبور، بیشتر است.

صنعت پوشاک کشور مشکل تامین مواد اولیه دارد

 ۹0درصد دکمه های لباس وارداتی است

  پشت پرده واردات ۲ ماهه کره به اندازه یک سال

 واردکنندگان چگونه از حذف ارز ۴۲00 خبر داشتند؟

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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اخبار

تحریم، افزایش ارز و رشد هزینه های تولید، 
عوامل گرانی خودرو

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی گفت 
سیاست مجلس دستیابی صنعت خودرو به جایگاه مدنظر و کسب 

استانداردهای بین المللی است.
ب��ه گزارش ایلنا، عل��ی قربانی با بیان این ک��ه بخش زیادی از 
قطعات خودروهای ساخت داخل، از طریق واردات تأمین می شد، 
افزود: به دلیل فشارهای ناشی از تحریم، افزایش قیمت ارز و رشد 

هزینه های تولید، قیمت خودرو در بازار افزایش یافته است.
به گفته وی تولید خودرو در کشور در یک سال گذشته به شدت 
کاهش یافت و این امر باتوجه به رشد تقاضای بازار، باعث افزایش 

قیمت ها شد.
قربانی، واردات مواد اولیه را برای قطعه سازان داخلی، فرآیندی 
بس��یار دش��وار دانس��ت و تصریح کرد: مجلس ش��ورای اسالمی 
به دنب��ال تس��هیل در ام��ر واردات و بهب��ود فعالی��ت تولیدی در 

قطعه سازان است.
وی فعالی��ت دالالن و واس��طه ها در ب��ازار خ��ودرو را یک��ی از 
بزرگ ترین مش��کالت در این حوزه عنوان کرد و گفت: بسیاری از 
س��ودجویان اقدام به خرید انبوه خودرو و دپوی آنها در انبارها با 
ه��دف افزایش قیمت  کرده اند که این امر موجب هجوم نقدینگی 

به این بازار شد.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی افزود: 
باید وابس��تگی صنعت خودرو و قطعه س��ازی به بازارهای خارجی 
کاهش یابد و ظرفیت های داخلی بیش از گذشته مورد استفاده و 

بهره برداری قرار گیرد.
قربان��ی در پایان گف��ت: جلب اعتماد م��ردم و افزایش کیفیت 
قطعات و خدمات از جمله مهم ترین اهدافی اس��ت که باید مورد 

توجه قرار گیرد.

انبار هزاران خودرو در پارکینگ های  ایران خودرو و سایپا
 وزیر صنعت تذکر گرفت

نماینده شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس ش��ورای اسالمی 
نس��بت به توقف و انبار هزاران خودرو در پارکینگ های شرکت های 

ایران خودرو و سایپا به وزیر صنعت، معدن و تجارت تذکر داد.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده 
شاهین ش��هر، میمه و برخوار در مجلس ش��ورای اسالمی در تذکر 
کتب��ی خود به رض��ا رحمان��ی، توقف و انب��ار هزاران خ��ودرو در 
پارکینگ های شرکت های ایران خودرو و سایپا به بهانه کمبود قطعه 
در حالی که صرفاً دستمال کاغذی، آیینه و ... ندارند را مصداق بارز 
ضعف و ناتوان��ی وزارت صنعت در اعمال نظ��ارت و وظایف قانونی 

خود دانسته است. 
در شرح تذکر نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار  به وزیر صمت 

آمده است:
»واقعیت این اس��ت که مدیریت بازار خودرو در دس��ت دالالن و 
واس��طه هایی است که فقط به منافع نامش��روع خود می اندیشند و 
بعضی مدیران این صنعت مجری دس��تورات آنها هس��تند و ظاهراً 
وزارت متبوع جنابعالی صرفاً نقش��ی جز نظاره گری و تماش��ا ندارد. 
الزم است در جهت ساماندهی بازار برنامه مناسب ارائه و اقدام الزم 

داشته باشید.«

تعرفه جدید خدمات معاینه فنی خودرو ها و 
موتورسیکلت ها ابالغ شد

اس��حاق جهانگیری، مصوبه هیات وزی��ران درخصوص تعرفه 
خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی )مکانیزه( خودرو ها 

و موتورسیکلت ها را ابالغ کرد.
به گزارش ایلنا، هیات دولت در جلس��ه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ به 
پیش��نهاد مش��ترک وزارتخانه های راه و شهرس��ازی و کشور و 
به اس��تناد قانون هوای پاک، ن��رخ بهای خدمات صدور گواهی 
معاینه فنی خودرو )وس��ایل نقلیه س��بک و سنگین( را تعیین 

کرد.
بر این اساس، نرخ معاینه فنی ماشینی )مکانیزه( خودرو های 
س��بک بنزین سوز، ۳۷۰ هزار ریال برای آزمون های آالیندگی، 
ایمنی و صوتی وس��یله نقلیه و خودرو های س��بک دوگانه سوز 
۳۷۰ ه��زار ریال ب��رای آزمون های آالیندگ��ی، ایمنی و صوتی 
وس��یله نقلیه، ۱۰۰ هزار ریال برای بازرس��ی چش��می قطعات 
و تجهیزات گازس��وز )به جز ۲ مخ��زن( و ۱۲۰هزار ریال برای 
بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده )سی ان جی( )بدون 

بازکردن( به ازای هر مخزن در نظر گرفته شده است.
همچنین، مبلغ ۵۷۰ ه��زار ریال برای آزمون های آالیندگی، 
ایمنی و صوتی وسیله نقلیه خودروهای نیمه سنگین و سنگین 
گازوئیل سوز و مبلغ ۵۷۰ هزار ریال برای آزمون های آالیندگی، 
ایمن��ی و صوتی وس��یله نقلیه،  ۱۰۰ هزار ریال بابت بازرس��ی 
چش��می قطعات و تجهیزات گازس��وز )به ج��ز مخزن( و ۱۲۰ 
هزار ریال برای بازرس��ی چش��می مخزن گاز طبیعی فش��رده 
)س��ی ان جی( )بدون بازکردن( به ازای هر مخزن خودروهای 

نیمه سنگین و سنگین گازسوز به تصویب رسید.
براس��اس این تصمیم دول��ت، مبلغ یکصد ه��زار ریال برای 
آزمون های آالیندگی، ایمنی و صوتی موتورسیکلت بنزین سوز 

در نظر گرفته است.
و  خودرو ه��ا  فن��ی  معاین��ه  هزینه ه��ای  ن��رخ  همچنی��ن 
موتورسیکلت ها برای هر بار مراجعه بعدی ظرف ۱۵ روز پس از 
مراجعه اول، برای خودرو های سبک، نیمه سنگین و سنگین و 
موتورس��یکلت به ترتیب مبلغ ۸۰، ۱۱۰ و ۲۰ هزار ریال تعیین 

شد.
گفتنی اس��ت، بع��د از انقضای ۱۵ روز پ��س از مراجعه اول، 

مراجعه بعدی به عنوان اولین مراجعه محسوب می شود.

دبیر انجمن خودروس��ازان ایران اعالم می کند که فروش خودروس��ازان 
براساس حاشیه بازار، هرگز آغاز و انجام نشد.

احم��د نعمت بخش در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
پیش فروش یک خودرو برای سال بعد به ازای تحویل هر خودرو از تعهدات 
خودروسازان، اظهار داشت: این مساله تقاضای انجمن خودروسازان ایران 
از کمیته خودرو بوده اس��ت که خودروسازان به ازای تحویل هر خودرو از 
تعه��دات خود، بتوانند خودرو جدیدی برای س��ال بعد از آن پیش فروش 

کنند اما این امر هنوز مصوب نشده است.
وی افزود: دس��تور وزیر صمت مبنی بر این اس��ت که تعهدات تا پایان 
دی ماه سال گذشته براساس قیمت های سابق تحویل داده شود، بنابراین 
خودروسازان از ناحیه سرکوب مالی سال گذشته و اوایل سال جاری دچار 
زیان شده اند، به طوری که گزارش شرکت ایران خودرو نشان از زیان ۸ هزار 
میلیارد تومانی این خودروساز دارد و برای خودروسازی سایپا نیز احتماال، 

زیانی در همین حدود پیش بینی می شود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: در اصل ۱۰۱ برنامه پنجم توسعه 
و بن��د ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساس��ی، قانونگذار به دول��ت تکلیف می کند، 
در ص��ورت تعیین قیمت کاالیی با قیمت��ی کمتر از قیمت واقعی، باید به 
تولیدکننده کمک زیان پرداخت شود. ما با استناد به این قوانین، با معاون 

اول رئیس جمهور درخصوص پرداخت کمک زیان به خودروسازان مکاتبه 
کردیم که این کمک زیان هنوز پرداخت نشده است.

نعمت بخش افزود: بحث ما در کمیته خودرو این بود که با توجه به عدم 
پرداخت کمک زیان و همچنین زیان روز به روز خودروس��ازان و نیز عدم 
تخصیص وام، به خودروس��ازان اجازه داده ش��ود در قبال تحویل تعهدات، 
مجاز به پیش فروش به همان تعداد و برای سال بعد از آن باشند تا به این 
روش، نقدینگی برای خودروس��ازان به وجود آید و چرخ خودروس��ازی ها 
بچرخد. وی افزود: در حال حاضر حتی اکثر تحویل فوری های خودروسازان 
توام با زیان است مثال سایپا خودروی پراید را با قیمت تمام شده ۳۹ میلیون 
تومان -که سازمان حمایت آن را استخراج کرده- با قیمت تکلیف شده ۳۷ 
میلیون تومان به فروش می رس��اند. این مسائل، موجب تضعیف نقدینگی 

خودروسازان شده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: تقاضای ما تسهیالتی به مبلغ ۱۵ 
هزار میلیارد تومان بود که ش��ورای پ��ول و اعتبار، مبلغ ۱۱ هزار میلیارد 
توم��ان را تصوی��ب کرد که از این مبلغ، ۴ هزار میلی��ارد تومان به صورت 
تسهیالت ریالی در اسفند ۹۷ پرداخت شد و مابقی آن که معادل با ۸۴۴ 

میلیون یورو تسهیالت ارزی بود تا این لحظه پرداخت نشده است.
نعمت بخش گف��ت: وجود بیش از ۱۷۰ هزار خ��ودروی ناقص به دلیل 

کمبود نقدینگی است زیرا خودروسازان بدهی باالیی به قطعه سازان دارند 
و قطعه ساز به دلیل کمبود نقدینگی، قادر به تولید قطعه نیست.

دبیر انجمن خودروسازان ایران درخصوص فروش براساس حاشیه بازار 
گفت: به صراحت اعالم می کنم که فروش براساس حاشیه بازار هرگز آغاز و 
انجام نشد. از بهمن ماه گذشته اعالم شد که به منظور کنترل بازار خودرو، 
۲۰درصد از تولیدات خودروس��ازان، با قیمت حاشیه بازار به فروش فوری 
تخصیص یابد، اما متاسفانه وزارت صمت اختیار حاشیه بازار را در اختیار 
هیات مدیره خودروس��ازی ها قرار نداد و مجددا قیمت را به خودروسازان 
تکلیف کردند؛ مثال به س��ایپا اعالم شد خودروی پرایدی که قیمت آن در 
بازار ۴۵ میلیون تومان بود را با قیمت ۳۷ میلیون تومان به فروش رساند.

وی افزود: بنده در آن جلس��ه حضور نداش��تم و جلس��ه بعد به این امر 
اعت��راض ک��رده و عنوان کردم وقتی که قیمت خ��ودرو پراید در بازار ۴۵ 
میلیون تومان اس��ت چگونه و به چه دلیل خودروس��از پراید را بر اس��اس 
حاش��یه بازار با قیمت ۳۷ میلیون تومان به فروش رس��اند؟ چراکه در این 
ص��ورت اختالف قیمت ۸ میلیون تومانی وجود خواهد داش��ت و با توجه 
ب��ه نقدینگی ب��اال در جامعه که بالغ بر ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان اس��ت، 
پول ها به سمت بازار خودرو هجوم خواهد آورد و ظرفیت سایت های فروش 

خودرو ظرف چند دقیقه تکمیل می شود.

فروش خودرو براساس قیمت حاشیه بازار هرگز عملی نشد

معاون اتحادیه باتری س��ازان کش��ور اعالم می کند که وضعیت خوبی 
بر بازار باتری خودرو حاکم اس��ت و تابستان امسال، همزمان با افزایش 

مصرف، قیمت باتری افزایش نمی یابد.
تق��ی علی اکب��ری در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
افزایش مصرف باتری خودرو در فصل تابستان و تامین نیاز کشور گفت: 
مصرف تابس��تان هنوز آغاز نش��ده و در حال حاضر باتری به صورت زیر 
قیمت به فروش می رسد، زیرا همکاران عضو اتحادیه، باتری را به تعداد 
نس��بتا زیاد از کارخانجات خریداری و در انبار نگهداری کرده بودند اما 
باتری کاالیی نیس��ت که قابل نگهداری در انبار باش��د و تاریخ مصرف 

دارد و ب��ه همی��ن دلیل همکاران در حال ف��روش باتری به صورت زیر 
قیمت هستند. معاون اتحادیه باتری سازان کشور تصریح کرد: همکاران 
تصور می  کردند مانند س��ال گذشته با کمبود باتری مواجه خواهیم شد، 
اما خوش��بختانه امسال وضعیت مناسب بوده و با آمادگی کامل در حال 

ارائه خدمات هستیم.
علی اکب��ری افزود: تولیدات برای تابس��تان کافی خواهد بود و واردات 
نیز انجام می ش��ود. اج��ازه نمی دهیم مردم برای تامی��ن باتری خودرو 
اذیت ش��وند یا باتری را گران بخرند. پیش بینی می ش��ود قیمت باتری 
در تابس��تان امسال افزایش نداشته باشد. درواقع، مصرف باال می رود اما 

قیمت ها افزایش نخواهد داشت. معاون اتحادیه باتری سازان کشور گفت: 
امس��ال مواد اولیه کمی گران ش��ده بود و قیمت بات��ری در فروردین و 
اردیبهشت با مقداری افزایش مواجه شد، اما خوشبختانه در حال حاضر 

قیمت ها ثابت و محصوالت فراوان است و مشکل خاصی وجود ندارد.
علی اکبری افزود: ما باتری را از درب کارخانه و با قیمت درب کارخانه 
تحویل می گیریم و وقتی باتری به دست مصرف کننده می رسد افزایش 
قیمت ۲۰ تا ۲۵درصدی شامل۱۰درصد سود قانونی، ۹درصد زیرفاکتور 
با عبارت مش��مول ۹درصد مالیات و ارزش افزوده، کرایه و حمل و نقل، 

بارگیری، نصب و تست و ... دارد.

دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو درباره گلوگاه مش��کل خودروهای 
دپوشده گفت در حال حاضر گمرک و ستاد سوخت گلوگاه حل مشکل 

خودروهای دپوشده در گمرک هستند.
مهدی دادفر در گفت وگو با خبرگزاری آنا، درباره تعداد خودرو و نوع 
برندهایی که در گمرک دپو ش��ده اس��ت، گفت: حدود ۱۵ هزار خودرو 
در گم��رک با برندهایی ازجمله کیا، هیوندا، میتسوبیش��ی، رنو، تویوتا، 
بی ام و، س��انگ یانگ و . . . همه معطل هس��تند تا شرایط برای ورود به 

کشور فراهم شود.
وی ب��ا بیان اینکه گلوگاه مش��کل خودروهای دپوش��ده کجاس��ت؟ 
تصریح کرد: در حال حاضر گمرک و س��تاد سوخت گلوگاه حل مشکل 

خودروه��ای دپوش��ده در گمرک هس��تند. دبیر انجم��ن واردکنندگان 
خ��ودرو درباره کاهش قیمت با ورود خودروهای دپوش��ده در گمرکات 
به بازار تش��ریح کرد: ورود این خودروه��ای موجود در گمرکات به بازار 
تأثیری بر قیمت خودرو ندارد، چراکه با محاس��به مابه التفاوت نرخ ارز و 
هزینه هایی که سازمان حمایت اعالم می کند قیمت نهایی همین قیمت 

فعلی خودروهای وارداتی خواهد بود.
دادفر با تأکید بر اینکه با توجه به نرخ ارزی که قرار است مابه التفاوتش 
پرداخت ش��ود تأثیر زیادی بر ورود خودروه��ای موجود در گمرکات و 
کاه��ش قیمت خودروه��ای وارداتی ندارد، تصریح ک��رد: اما همین  که 
عرضه در بازار شکل بگیرد باعث کاهش قیمت خودروهای وارداتی بین 

۱۰ الی ۱۵درصد خواهد شد.
وی با انتقاد از عدم ش��ماره گذاری خودروهای وارداتی گفت: بس��تن 
س��امانه توسط ستاد سوخت کشور سبب عدم شماره گذاری خودروهای 
ترخیص ش��ده می ش��ود و اگر این موعد هم بگذرد خودروهای وارداتی 
قابل ش��ماره گذاری نخواهد بود و همه این ماشین ها در گمرک به یک 

آهن پاره تبدیل خواهند شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه موضوع خودروهای 
معطل مان��ده در گمرکات تصمیم هیات دولت بوده اس��ت، توضیح داد: 
ع��دم اجرای ترخیص خودروه��ای وارداتی یعنی اج��را نکردن تصمیم 

هیات دولت است.

تابستان امسال باتری خودرو گران نمی شود

گلوگاه مشکل خودروهای وارداتی دپوشده کجاست؟
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کسب و کارامـروز8

آم��وزش و حق��وق ش��هروندی معاون��ت حقوقی رئیس جمهور، جلس��ه  
بررس��ی موانع حقوقی تسهیل کس��ب وکار در ایران با حضور معاون حقوقی 
رئیس جمه��ور، سرپرس��ت امور پژوهش ه��ای حقوقی معاون��ت تحقیقات، 

آم��وزش و حق��وق ش��هروندی و نماینده دفتر 
مطالعات اقتص��ادی مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اس��المی و برخی از پژوهشگران برگزار 

شد.
به گزارش مهر، در ابتدای این نشست، امین 
جعفری سرپرس��ت امور پژوهش های حقوقی، 
گزارش��ی از اقدامات پژوهش��ی انجام ش��ده در 
حوزه قوانین و مقررات بهبود محیط کس��ب و 

کار در ایران ارائه دادند.
در ادامه جلس��ه احمد مرک��ز مالمیری عضو 
دفتر مطالع��ات اقتصادی مرک��ز پژوهش های 
مجل��س نیز ب��ه ارائه گ��زارش نح��وه عملکرد 
هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای 

کسب و کار پرداخته و ضمن انتقاد از ترکیب، ساختار و مصوبات این هیأت، 
ضرورت بازنگری درخصوص ساختار این هیأت را گریزناپذیر دانستند.

مرک��ز مالمیری اضافه کردن��د: علی رغم تالش قوای مقننه و مجریه برای 

شناس��ایی قوانین و مقررات مخل کس��ب و کار، این امر تا به امروز صورت 
نگرفته چرا که این کار بسیار سهمگین و سخت است.

وی افزود: ادبیات مقررات زدایی به ش��یوه ای که در دیگر کش��ورها وجود 
دارد در ای��ران وجود نداش��ته و بس��تر نظام 
حقوقی ما این ظرفیت را دارا نیس��ت. ایشان 
مجوززدایی را س��طح چهارم از مقررات زدایی 
اع��الم ک��رده و پیش��نهاد دادندک��ه به جای 
مقررات زدای��ی باید ب��ه دنب��ال مجوززدایی 
بود به دلیل آنکه بیش��تر مش��کالت در حوزه 
کسب و کار ناشی از فرآیند پیچیده و ناکارآمد 

نظام مجوزدهی است.
عض��و هی��أت علم��ی مرک��ز پژوهش های 
مجل��س ش��ورای اس��المی در ادام��ه اضافه 
ک��رد: هی��أت مقررات زدایی وظیفه  تس��هیل 
مقررات زدای��ی را به عهده داش��ت، اما موفق 
عمل نکرد و علت عدم موفقیت، عدم توانایی 
ای��ن هی��أت در اجرایی کردن صالحیت ه��ای قانونی خود بوده اس��ت زیرا 
مصوب��ات ای��ن هیأت حتی وقتی به امضای وزیر اقتصاد نیز برس��د، س��ایر 

دستگاه های دولتی خود را مکلف به اجرای آن نمی دانند.

ب��ا توجه به اهمیت و نقش نیروی انس��انی کلیدی و فعال در ش��رکت های 
دانش بنی��ان و فناور و در راس��تای اجرای تس��هیالت س��ربازی نخبگان فناور 
توس��ط مرکز ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنی��ان معاونت علم��ی و فناوری 

ریاس��ت جمهوری، از ابتدای اجرای این طرح 
که از س��ال ۹۵ بوده تا پایان سال ۹۷، هزار و 
۳۵۲ نفر از تس��هیالت طرح سربازی نخبگان 
فناوری مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

بهره مند شدند.
به گ��زارش بنی��اد ملی نخبگان، ب��ا اجرای 
طرح س��ربازی نخبگان فناور که از س��ال ۹۵ 
آغاز به کار کرده اس��ت این تسهیالت در سال 
۹۵ به ۱۴۶ نفر، در س��ال ۹۶ ب��ه ۵۸۴ نفر و 
در س��ال ۹۷ به ۶۲۲ نف��ر اختصاص یافته که 
در مجم��وع هزار و ۳۵۲ نفر از این تس��هیالت 

بهره مند شده اند.
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری و بنیاد ملی نخبگان به منظور 
پش��تیبانی از فعالیت های تخصص��ی دانش آموختگان برتِر دانش��گاهی که به 
فعالیت های فّناورانه اش��تغال دارند، تس��هیالت نظام وظیفه تخصصی را برای 

افراد فعال در ش��رکت های دانش بنیان، شرکت های مس��تقر در مراکز رشد و 
پارک های علم و فناوری در نظر گرفت که به سه شکل انجام پروژه جایگزین 
خدمت در دس��تگاه های دفاعی و دولتی، امریه در شرکت دانش بنیان و انجام 
پروژه در ش��رکت دانش  بنیان اجرایی ش��ده 

است.
همچنین الزم اس��ت ذکر ش��ود که طرح 
جذب س��ربازان وظیفه در قالب امریه صرفا 
برای افراد فعال در ش��رکت های دانش بنیان 
قاب��ل اجراس��ت و ف��رد بای��د فارغ التحصیل 
مقاطع کارشناس��ی و باالتر باش��د. به عالوه 
متقاضی اس��تفاده از طرح سرباز امریه نباید 
دارای ب��رگ اعزام به خدمت ب��ا مهر غیبت 

باشد.
در اجرای ط��رح جایگزی��ن خدمت برای 
دستگاه های دفاعی و دولتی نیز فرد متقاضی 
پ��س از احراز امتیازهای الزم، به س��تاد کل 
نیروهای مس��لح معرفی می شود و بعد از اجرای پروژه پژوهشی موردنیاز یکی 
از س��ازمان های دفاعی یا دولتی کش��ور، کارت پایان خدمت خود را دریافت 

می کند.

بهره مندی ۱000 نفر از تسهیالت سربازی تخصصی شرکت های دانش بنیانموانع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ایران بررسی شد

با داغ ترشدن فضای اس��تارت آپی ایران، وضعیت مشاوره گرفتن 
ی��ا به اصطالح منتورینگ هم ش��رایط خاصی پی��دا کرده که باید 

بررسی شود.
اکوسیستم استارت آپی ایران مدت زیادی نیست پا گرفته، ولی 
پیش��رفت ها و موفقیت های زیادی کس��ب کرده است. بااین حال، 
س��ختی هایی هم به خود دیده که تنش های بس��یاری به آن وارد 
کرده اس��ت. این س��ختی ها که دامنه  وس��یعی از تأثیر تحریم ها 
و فیلترین��گ و تعامالت ارزی اس��ت و عوامل��ی بیرونی دارد، در 
بخش های دیگری هم صورتی داخلی دارد. این موضوعات مختلف 
می تواند بر حلقه های زنجیر اکوسیستم تأثیر منفی بگذارد و حتی 
به از بین رفتن استارت آپ یا صدمه به بدنه اکوسیستم منجر شود؛ 
موارد مختلفی که یکی از آنها فضای استفاده از منتورها یا به قول 

استارت آپی ها منتورشیپ است. 
بیشتر افرادی که تصمیم می گیرند وارد فضای استارت آپی شوند 
عمدت��ا با ایده ای جذاب، ولی تجربه  کم وارد این فضا می ش��وند و 
تالش می کنند در فضای پر از مش��کل استارت آپی خیلی زود تیم 
تش��کیل دهند و رشد کنند و به موفقیت برسند. طبیعی است که 
در فضای پرتالطم اس��تارت آپی برای موفقی��ت باید همه یا اکثر 
جنبه ه��ای مختلف این حوزه را به خوبی دید و برای مش��کالت بر 
سر راه تصمیم درستی اتخاذ کرد. این تصمیم ها باتوجه به ناآگاهی 
درباره  صورت مسئله می تواند ریسکی باشد و مسائل زیادتری برای 
اس��تارت آپ ایجاد کند؛ مس��ائلی از جن��س مارکتینگ، حقوقی، 

مدیریت محصول و موارد مشابه دیگر.
ب��رای کم ک��ردن این ریس��ک و مدیریت درس��ت آن، صاحبان 
کسب وکار از مشاور یا منتور استفاده می کنند. واژه  مشاور سال های 
زیادی است که در فضای کسب وکار شنیده می شود و اکثرا با آن 
آش��نایی هم داریم، ولی منتور واژه ای است که شاید همین چند 
س��ال اخیر با ورود فرهنگ و فضای استارت آپی به گوش می رسد 
و ش��اید آش��نایی دقیقی با آن وجود نداشته باشد. همین امر هم 
باعث ش��ده از منتورهای خوب تا منتورنماهای نابلد استارت آپی 
فضایی برای عرضه تجربه یا حرف های خوش آب و رنگی پیدا کنند 
که انتخاب نادرس��ت منتورها ممکن اس��ت به هزینه های گزافی 

مثل ازبین رفتن استارت آپ منجر شود.
فضای منتورینگ در اکوسیس��تم استارت آپی ایران چه فرقی با 
سایر اکوسیس��تم ها دارد؟ اصال منتور کیست و چطور می توان به 
یک نفر اطمینان کرد و عنوان منتور به او داد؟ آیا سرمایه گذارهای 
خطرپذیر ما که به تازگی بخش زیادی از س��رمایه گذاران سنتی را 
بین خود می بینند، درک درستی از منتورینگ برای استارت آپ ها 

دارند؟
بخش مهم��ی از منتورها که این روزها در جامعه  اس��تارت آپی 
دی��ده می ش��وند، نه تنها تجربه  ارزش��مندی از فعالیت های ش��ان 
در گذش��ته در دسترس نیس��ت؛ بلکه آنقدر زمان حضورشان در 
رویدادها و ورکشاپ ها و کارگاه هایی که یا خود برگزار می کنند یا 
س��خنران و میهمان آن رویداد هستند، زیاد است که زمانی برای 
تجربه کردن یا یادگیری بیش��تر برای ش��ان باقی نمی ماند و فقط 

آنچه باقی است، صورتی ظاهری از منتور خوب است.

اینکه فضای استارت آپی تعداد زیادی منتور خوب در خود دارد، 
غنیمتی اس��ت که بای��د ارزش آن را به خوبی بدانی��م، ولی اینکه 
لقب منتور به هر کس��ی بدهیم که فق��ط برگزاری چند کارگاه یا 
سخنرانی در رزومه کاری خود دارد، چندان عاقالنه به نظر نمی آید.
تجرب��ه دارایی گران بهایی اس��ت که به راحت��ی در کتاب ها پیدا 
نمی ش��ود؛ پس کتاب ها کمک چندانی به منتور شدن نمی کنند. 
منتورشدن فرآیندی است مبتنی بر تجربه؛ پس باید منتور مدنظر 
ش��ما به خوبی درباره صورت مس��ئله ای که با آن رو به رو هس��تید، 
تجربه داش��ته و از زوایای مختلف آن آگاه باش��د. بخش��ی از این 
تجربه ها، ش��خصی اس��ت و در گذش��ته، منتور با آن رو به رو شده 
که ممکن اس��ت برای امروز و ش��رایط کنونی مناسب نباشد. این 
دو دلی��ل کوچک، ولی مه��م به عالوه ده ها موض��وع دیگر درباره  

منتورینگ می تواند اهمیت موضوع را به خوبی روشن کند.
متأس��فانه بس��یاری از س��رمایه گذاران هم با ش��بکه ای قوی از 
منتورها طرف نیس��تند و نمی توانند تجربه  خوبی از منتورینگ به 
استارت آپ هایی ارائه کنند که در آنها سرمایه گذاری کرده اند. این 
س��رمایه گذاران که باتوجه  به شرایط رکود اقتصادی و تولیدی در 
کنار فضای جذاب اس��تارت آپ ها، عمدتا از فضای سرمایه گذاری 
س��نتی به س��رمایه گذاری خطرپذیر روی استارت آپ ها عالقه مند 
شده اند، همان خدمات مشاوران سنتی قدیمی با رویکردهای بازار 
سنتی را به عنوان منتورینگ به استارت آپ ها ارائه می کنند. چه بسا 

گاهی همین خدمات را هم برای استارت آپ فاکتور می کنند.
موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه کنیم، تجربه  شکس��ت 
منت��ور در اس��تارت آپ خ��ودش اس��ت. تجربه  شکس��ت نه تنها 
بی اهمیت نیس��ت؛ بلکه باید مدنظر قرار گیرد و باارزش حس��اب 
شود؛ چراکه این شکس��ت در اثر تالش در مسیر موفقیت حاصل 
ش��ده و درواقع، باید نشان دهنده  تالش های منتور در زمانی باشد 

که خودش صاحب کسب وکاری بوده است.
بااین حال، متأس��فانه روی شکست گاهی س��اده انگارانه تمرکز 
می کنیم. شکست هایی که منتور تجربه اش را مرهون آن فعالیت ها 
و آن زمان می داند،  واقعا ارزش��مند است یا باید محل سؤال باشد؛ 
تجربه  شکس��ت اس��تارت آپی که فقط چند ماه فع��ال بوده و بعد 
طعم شکس��ت را چشیده با استارت آپی که پیشرفت خوبی داشته 
و چند س��ال فعال بوده، ولی درنهایت شکس��ت خورده، مهم است 
یا باید محلی از تأمل باش��د. همین موضوع متأسفانه امروزه باعث 

پدید آمدن موضوع منتورنماهایی شده که کم هم نیستند.
تمایل داش��تن به موفقیت بسیار باارزش و جذاب است، اما همه 
ما در بخش هایی از این تمایل داش��تن، کم  و کاستی هایی داریم که 
بای��د از دیگران کم��ک بگیریم. با تمام اینه��ا، باید در فضایی که 
منتورنماها بیش��تر از منتورهای واقعی فضا را در اختیار گرفته اند، 
منتوری انتخاب ک��رد که راهنمایی ها و مش��اوره هایش مبتنی بر 
نیازهایی باشد که براساس تحلیل درست صورت مسئله استارت آپ 
ارائه شده باشد و نه فقط براساس تعداد فالوور شبکه های اجتماعی 
منتور یا دوره های برگزارش��ده او؛ فضایی که متأسفانه فعال از آن 

دور هستیم.
منبع: زومیت

باالخره ناسـا برآورد هزینه نهایی برای پروژه سـفر به ماه را اعالم کرد. به گفته جیم برایدنشـتاین مدیر ناسا، ۲0 تا 30 میلیارد دالر بودجه الزم 
اسـت تا بتوان انسـان را به سطح ماه بازگرداند. این هزینه در واقع مازاد بر بودجه سالیانه ناسا بوده و البته قرار است هزینه پروژه آرتمیس را طی 
پنج سـال آینده تامین کند. به گزارش ورج، اولین بار اسـت که ناسـا از هزینه مورد نیاز برای پروژه جاه طلبانه خود صحبت کرده اسـت. این پروژه 
که آرتمیس نام گرفته قرار اسـت انسـان را تا سال ۲0۲۴ بر سـطح ماه فرود بیاورد. پیشتر رئیس جمهور ۲۱ میلیارد دالر و کاخ سفید ۱.6 میلیارد 
دالر بودجه برای این پروژه درخواسـت کردند که تا سـال ۲0۲0 به ناسا پرداخت شود. با این حال برایدنشتاین گفته که همه این مبلغ در واقع یک 
پرداخت اولیه برای شـروع پروژه آرتمیس خواهد بود. براسـاس تخمین ها اینطور به نظر می رسد که ناسا در بازه پنج ساله آینده، سالیانه به ۵ تا 6 
میلیارد دالر بودجه اضافی نیاز خواهد داشت تا بتواند پروژه ماه را پیش ببرد. البته برایدنشتاین قید نکرده که از این پول دقیقا در چه بخش هایی 
از پروژه اسـتفاده خواهد شـد. همه اینها در حالی اسـت که کاخ سـفید بودجه ۱.6 میلیارد دالری را از محل فاند »پل گرنت« که هزینه تحصیل 
دانش آموزان قشر ضعیف را تامین می کند، درخواست کرده و این مساله به مذاق بسیاری از قانون گذاران آمریکا خوش نیامده است. سناتور کاماال 
هریس در توییتی در مورد این موضوع گفت: بیش از 8 میلیون دانش آموز و دانشـجوی کم درآمد روی این فاند حسـاب باز کرده اند. در حال حاضر 

دانشجویانی داریم که وعده های غذایی و جای خواب شان را از دست داده اند چراکه نمی توانند از پس مخارج روزافزون کالج ها بربیایند.
با این اوصاف به نظر می رسـد موفقیت آرتمیس به تایید بودجه اضافه برای آن بسـتگی دارد. در صورتی که مبالغ کمکی به دسـت ناسـا نرسد، 
احتماال این آژانس فضایی مجبور باشـد سـایر پروژه ها و برنامه هایش را محدود کرده تا هزینه های موردنیاز برای آرتمیس را تامین کند. اینطور که 
از گفته های بیل گرشـتنمایر مدیر بخش اکتشـافات انسانی ناسـا برمی آید این آژانس خود را برای کاهش هزینه ها در بخش های دیگر و تخصیص 
بودجه آن به آرتمیس آماده کرده، چراکه آ نها احتمال می دهند کنگره با تمام بودجه درخواسـتی موافقت نکند. با این حال برایدنشـتاین گفته که 
مایل نیست برنامه های دیگر ناسا را برای فرستادن انسان به ماه قربانی کند، اما به هر حال گرفتن تایید برای دریافت این بودجه از کنگره می تواند 
چالش اصلی ناسـا در ابتدای راه پروژه آرتمیس باشـد. اینکه بودجه ناسا برای ماموریت های آپولو در دهه 60 میالدی افزایش چشمگیری داشت به 
خاطر اوج گرفتن جنگ سرد در آن زمان بود و باید دید در شرایط سیاسی و اقتصادی اکنون، تامین هزینه های الزم برای فرود روی ماه تا چه حد 

امکان  پذیر خواهد بود.

آفت اکوسیستم استارت آپی؛ از منتورنماها تا دنیای خوش 
آب  و  رنگ استارت آپی

مدیر ناسا پاسخ می دهد:

بازگشت انسان به ماه چقدر هزینه دارد؟ 

دریچــه

مدیرعام��ل صندوق اش��تغال و کارآفرینی ایثارگران گفت در س��ال ۹۷، با توجه به 
تسهیالت مالی و خدمات بنیاد شهید، برای ۱۲هزار نفر از ایثارگران، زمینه خوداشتغالی 

و کارآفرینی ایجاد شد.
رضا ریاحی، مدیرعامل صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، درخصوص وام های اعطایی بنیاد ش��هید به ایثارگران گفت: خوشبختانه با تصویب 
ش��ورای پول و اعتبار، میزان وام قرض الحس��نه ایثارگران برای طرح های خوداشتغالی 
از ۲۰میلی��ون به ۵۰ میلیون تومان افزایش یاف��ت و این موضوع به بانک مرکزی ابالغ 

شده است.
وی افزود: پس از سپری شدن مراحل اداری، ایثارگران کارآفرین می توانند با مراجعه 

به شعب بنیاد شهید، از این تسهیالت بهره مند شوند.

ایجاد ۱۲هزار فرصت شغلی کارآفرینی 
برای ایثارگران در سال ۹۷

چهارشنبه
29 خرداد 1398

شماره 1334



۹ www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی صندوق کارآفرین امید کشور 
گفت این صندوق، تنها نهادی اس��ت که نه به صورت بنگاه اقتصادی 

بلکه به صورت قرض الحسنه و با بازوی حمایتی دولت کار می کند.
»نیکنام هوشیار« دوشنبه شب در نشست 
تسهیالت صندوق کارآفرینی امید در میبد 
ی��زد اف��زود: اگر دول��ت، اعتب��ارات دولتی 
صندوق را افزایش دهد صندوق بیش��ترین 
کمک ها را می کند و تا به امروز در حد توان 
نقدینگی صندوق با کمک همکاران و مقام 
مالی س��ازمان افزایش داده شده با وجودی 
که اختصاص تس��هیالت خ��ارج از ضوابط 

بدون تأمین منابع، کار سختی است.
وی تصریح کرد: تسهیالت صندوق شاید 
مبلغ زیادی نباش��د، اما با توج��ه به اینکه 
ما اعتبار مازادی عالوه بر مصوبات س��االنه 
نداری��م تأثیر خوبی در انج��ام فعالیت ها در 

شهرس��تان میبد با همکاری و زحمات مسئولین شهرستان و صندوق 
داش��ته و چنین حرکتی در این شهرستان در کمتر شهرستانی انجام 

شده است.

وی در ادام��ه ب��ه امکانات کم و خدم��ات ارائه داده ش��ده با همین 
امکانات کم ولی با عملکرد باالی همکاران در سطح استان صندوق در 

سطح استان و شهرستان میبد اشاره کرد.
هوش��یار یادآور ش��د: با تأمی��ن اعتبار 
و مشخص ش��دن پیمان��کار، کار اح��داث 
س��اختمان صندوق کارآفرین شهرس��تان 
که در حال حاضر اس��تیجاری است دنبال 
می ش��ود و هزینه های��ی که باب��ت اجاره 
س��اختمان داده می ش��ود در آینده برای 

تسهیالت ارائه خواهد شد.
فرمان��دار میب��د نیز در این نشس��ت از 
تالش ها و همکاری های انجام ش��ده تشکر 
کرد و آنها را نگاه خوب و تس��هیل گرایانه 
برشمرد و گفت: امور تسهیلگری با تأثیری 

که دارد شامل مرور زمان نمی شود.
مدیر صندوق کارآفرین امید استان یزد 
نیز از اختصاص بودجه به صندوق استان یزد و زحمات و همکاری های 
فرمانداری میبد و مسکن و شهرسازی در تأمین زمین حدود ۶۰۰متر 

برای احداث ساختمان زمین تشکر کرد.

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت بح��ث اقتصاد دانش بنیان و 
تالش همه جانبه برای تحقق شاخص های آن در کشور از اولویت های بنیادین 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
به گزارش ایرنا، سورنا ستاری روز سه شنبه در 
بدو ورود به ف��رودگاه تبریز در جمع خبرنگاران 
اف��زود: همه تالش مان را ب��ه کار می گیریم تا از 
امکانات موجود برای پیش��برد و عملیاتی کردن 

اقتصاد دانش بنیان نهایت استفاده را بکنیم.
وی با ابراز خوش��حالی از س��فر چندباره خود 
به آذربایجان ش��رقی اظهار داش��ت: آذربایجان 
شرقی به دلیل داشتن مجموعه ای از ویژگی های 
زیرساختی، دانش��گاهی و نیروی انسانی ماهر و 
تحصیلکرده از اهمیت وی��ژه ای در بحث اقتصاد 

دانش بنیان برای ما برخوردار است.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئی��س جمهوری 
اضافه کرد: اکوسیس��تم مناس��بی ک��ه تبریز از 

نظر کارآفرینی دارد و همین طور وجود دانش��جویان مس��تعد، نیروی انس��انی 
تحصیلکرده و دانشگاه های خوب، باعث می شود که آذربایجان شرقی به عنوان 

یکی از استان های بسیار مستعد در حوزه اقتصاد دانش بنیان مطرح شود.

وی تشریح کرد: در بازدیدهایی که امروز در منطقه آزاد ارس و دانشگاه های 
علوم پزش��کی، دانش��گاه تبریز و ش��رکت های دانش بنیان داری��م، امیدواریم 
پیش��رفت خوب اقدامات قبلی را ش��اهد باش��یم و هم اقدامات خوبی را برای 

برنامه های آینده زمینه سازی کنیم.
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری در 
این س��فر یکروزه به آذربایجان ش��رقی ضمن 
عزیم��ت به منطق��ه آزاد ارس ب��رای بازدید از 
فعالیت ش��رکت های دانش بنی��ان این منطقه 
از فعالیت دو ش��رکت دانش بنیان در ش��هرک 
س��رمایه گذاری خارج��ی تبری��ز نی��ز بازدید 

می کند.
بازدی��د از یک ش��رکت داروس��ازی، مزرعه 
»های تک«، افتتاح مرکز نوآوری و ش��تابدهی 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز و افتتاح ساختمان 
جدی��د مرکز رش��د دانش��گاه تبری��ز از دیگر 

برنامه های سفر ستاری به تبریز است.
مع��اون علمی و فناوری رئی��س جمهوری بعد از ظهر روز گذش��ته پس از 
ش��رکت در آیین اختتامیه جشنواره خالقیت و نوآوری دانشگاه هنر اسالمی، 

تبریز را به مقصد تهران ترک  کرد.

ستاری: تحقق شاخص های اقتصاد دانش بنیان در اولویت استصندوق کارآفرینی امید، بنگاه اقتصادی نیست

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، از برنامه صندوق در راستای حمایت 
از استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان خبر داد.

س��یاوش ملکی فر افزود: هر اس��تارت آپی یک چرخه عمری دارد که تعدادی از 
استارت آپ ها می توانند به بازار برسند و برخی از آنها نمی توانند.

به گ��زارش مهر، وی درخصوص برنامه های صندوق برای اس��تارت آپ ها گفت: 
از لحظه ش��کل گیری اس��تارت آپ ها و ورود آنها به بازار سرمایه صندوق نوآوری و 
شکوفایی به واس��طه صندوق های پژوهش و فناوری بسته های حمایتی را در نظر 

گرفته است.
معاون توس��عه صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: در مرحله اول استارت آپ ها از 

طریق کانال و مجرای شتاب دهنده های دانش بنیان مورد حمایت قرار می گیرند.
ملکی فر با بیان اینکه همچنین تس��هیالتی به اس��تارت آپ ها برای ورود به بازار 

سرمایه اختصاص می یابد، گفت: این تسهیالت کم بهره و قرض الحسنه هستند.
وی درخصوص تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی برای استقرار استارت آپ ها 
گفت: تامین ۷۰درصد ودیعه رهن فضای استقرار، تسهیالت با نرخ ترجیحی برای 
آماده س��ازی و تجهیز برای فضای اس��تقرار، تس��هیالت قرض الحسنه برای تامین 
س��رمایه ب��ذری، ارائه خدمات توانمندس��ازی بالعوض و س��رمایه گذاری از جمله 
تس��هیالت صندوق نوآوری و شکوفایی برای اس��تارت آپ ها به شمار می رود؛ این 

فضای استقرار تا پنج سال بدون وثیقه و بهره از سوی صندوق تامین خواهد شد.
ملکی فر تصریح کرد: همچنین صندوق نوآوری و ش��کوفایی تسهیالت بازسازی 
و آماده س��ازی را به ش��تاب دهنده ها و اس��تارت آپ ها اعطا می کند و از سویی اگر 
ش��تاب دهنده ای عالقه مند به خرید فضای استقرار باش��د تسهیالتی به آنها اعطا 
خواهد شد. وی تاکید کرد: همچنین شتاب دهنده ها و استارت آپ ها می توانند برای 
تامین تجهیزات س��نگین تسهیالتی با نرخ ترجیحی از س��وی صندوق نوآوری و 

شکوفایی دریافت کنند.
معاون توس��عه صندوق نوآوری و ش��کوفایی ادامه داد: خدمات توانمندسازی و 
کمک های بالعوض در قالب ارائه خدمات آموزشی و مشورتی که به صورت مالی و 

غیرمالی است به استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان اعطا می شود.
وی تاکید کرد: برای تامین فضای اس��تقرار ش��تاب دهنده ها و اس��تارت آپ ها با 
ش��هرداری ها و س��ایر نهادها همکاری کرد ه ایم به عنوان مثال با استانداری یزد و 
س��ازمان میراث فرهنگی اس��تان مذاکراتی داش��ته ایم تا فضای وس��یعی را برای 

شتاب دهنده های این استان فراهم سازند.
وی با بیان اینکه اس��تارت آپ ها به مدت ش��ش ماه تا یک س��ال تحت حمایت 
ش��تاب  دهنده ها هستند، گفت: این ش��تاب د هنده ها می توانند به واسطه صندوق 

پژوهش و فناوری به استارت آپ ها تسهیالت حمایتی اعطا کنند.
وی با اش��اره به تس��هیالت اعطایی از س��وی صندوق نوآوری و ش��کوفایی به 
صندوق های پژوهش و فناوری گفت: تاکنون ۲۶۹ میلیارد تومان تسهیالت با نرخ 
ترجیحی در اختی��ار صندوق های پژوهش و فناوری قرار گرفته که این صندوق ها 

می توانند از این میزان بودجه در اختیار استارت آپ ها قرار دهند.
وی با بیان اینکه به این واسطه استارت آپ ها از کانال صندوق نوآوری و شکوفایی 
حمایت می ش��وند، گفت: تامین سرمایه خطرپذیر ش��تاب دهنده  های دانش بنیان 
از طریق صندوق های پژوهش و فناوری به صورت ارائه تس��هیالت قرض الحس��نه 

۴درصدی است.
به گفته وی این تسهیالت برای تامین سرمایه بذری استارت آپ ها هستند.

معاون توس��عه صندوق ن��وآوری و ش��کوفایی گفت: اینگونه بس��تر حمایت از 
اس��تارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان به واسطه صندوق های پژوهش و فناوری 

فراهم می شود.
برگزاری رویدادهایی برای تبادل و همکاری استارت آپ ها و صنایع

وی ادام��ه داد: م��ا در صدد هس��تیم رویدادهای��ی را برای تب��ادل و همکاری 
طرفین اس��تارت آپ و صنایع فراهم س��ازیم، به عنوان مثال رویداد سه روزه ای را با 

سازمان فضایی و ۲۰۰اس��تارت آپ برگزار کردیم تا سرمایه گذاران در آن رویداد با 
استارت آ پ ها درخصوص ایجاد بازار به مذاکره بپردازند.

وی ب��ا بیان اینکه طبق برنامه ریزی ها بنا داریم ۱۰ روی��داد تبادل فناوری را با 
ش��هرداری برگزار کنیم، گفت: تاکنون دو رویداد در حوزه پسماندها و آتش نشانی 

برگزار شده و تا پایان سال هشت رویداد دیگر برگزار می شود.
کمک به توسعه صادرات دانش بنیان

معاون توس��عه صندوق نوآوری و شکوفایی از دیگر برنامه های صندوق کمک به 
توسعه محصوالت دانش بنیان است، گفت: ما طبق برنامه ریزی ها بسته هایی را برای 
بهتر صادر کردن محصوالت دانش بنیان برای شرکت ها در نظر گرفته ایم و با تمام 

توان و ابزارهای مالی کمک می کنیم این اتفاق رخ دهد.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال تالش داریم ش��رکت های دانش بنیان محصوالت 
فناوران��ه خ��ود را در نمایش��گاه های خارجی به نمایش بگذارند ک��ه این می تواند 

زمینه ای برای تبادل محصول بین دو کشور افزایش دهند.
حمایت از حضور دانش بنیان ها در نمایشگاه های خارجی

وی با بیان اینکه تاکنون ش��رکت های دانش بنیان در ترکیه، آذربایجان و چین 
محصوالت خود را با حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی به نمایش گذاشته اند، 
گفت: طی این برنامه در صدد هس��تیم از شرکت های دانش بنیان برای حضور در 

پایگاه های صادراتی حمایت کنیم.
ملکی فر تاکید کرد: تا سقف ۶۰ میلیون تومان می توانیم برای هر شرکت کمک 

بالعوض اختصاص دهیم که در نمایشگاه  های خارجی شرکت کنند.
وی تاکید کرد: همچنین این ش��رکت های دانش بنیان می توانند برای بازدید از 
نمایشگاه های خارجی تا سقف ۱۰ میلیون تومان از صندوق های نوآوری و شکوفایی 

کمک بالعوض دریافت کنند.
معاون توس��عه صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: حمایت از اعزام و پذیرش 
هیات های تجاری به قصد مذاکره با شرکت های دانش بنیان از برنامه های صندوق 
نوآوری و شکوفایی محسوب می شود مشروط به اینکه حداقل پنج شرکت در این 

هیات ها حضور داشته باشند.
همکاری صندوق با صنایع بزرگ برای استفاده از محصوالت دانش بنیان

وی با بیان اینکه تحریم ها و نوسانات ارزی به رقابت پذیری صنایع بزرگ کشور 
کمک می کند، گفت: در تالش هستیم شرکت های بزرگ را به واسطه شرکت های 

دانش بنیان متصل کنیم.
توسعه فناوری  های اولویت دار در کشور

وی ب��ا بیان اینکه ما در صندوق نوآوری و ش��کوفایی برنامه هایی برای توس��عه 
فناوری های اولویت دار در کش��ور داریم، گفت: در صدد هس��تیم ابزارهای مالی و 
غیرمالی برای حوزه های اولویت دار مانند انرژی خورش��یدی، پس��ماندها و آب به 

واسطه فناوری را فراهم کنیم.
وی تاکی��د کرد: همچنین برنامه های وی��ژه ای برای مناطق محروم داریم که در 

راستای توانمندسازی شرکت های دانش بنیان این مناطق هستند.
عارضه یابی کسب و کار شرکت های دانش بنیان

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه از اقدامات صندوق نوآوری 
و شکوفایی عارضه یابی کسب و کار شرکت های دانش بنیان است، گفت: این موضوع 
در حوزه توانمندس��ازی شرکت های دانش بنیان است که همچون پزشک خانواده 

کسب و کار شرکت های دانش بنیان را ویزیت می کند.
مشاوره برای اخذ استانداردهای شرکت دانش بنیان

ملکی فر با بیان اینکه صندوق لیس��تی از ۱۵ نمونه از استانداردهای محصوالت 
دانش بنیان را تهیه کرده که این قابل تکمیل ش��دن اس��ت و ش��رکت ها می توانند 
برای دریافت اس��تانداردها از صندوق نوآوری و ش��کوفایی مش��اوره بگیرند، افزود: 
ش��رکت هایی که مجوز و تاییدیه هایی دارند می توانند از این خدمات مش��اوره ای 

بهره مند شوند.

باالخره ناسـا برآورد هزینه نهایی برای پروژه سـفر به ماه را اعالم کرد. به گفته جیم برایدنشـتاین مدیر ناسا، ۲0 تا 30 میلیارد دالر بودجه الزم 
اسـت تا بتوان انسـان را به سطح ماه بازگرداند. این هزینه در واقع مازاد بر بودجه سالیانه ناسا بوده و البته قرار است هزینه پروژه آرتمیس را طی 
پنج سـال آینده تامین کند. به گزارش ورج، اولین بار اسـت که ناسـا از هزینه مورد نیاز برای پروژه جاه طلبانه خود صحبت کرده اسـت. این پروژه 
که آرتمیس نام گرفته قرار اسـت انسـان را تا سال ۲0۲۴ بر سـطح ماه فرود بیاورد. پیشتر رئیس جمهور ۲۱ میلیارد دالر و کاخ سفید ۱.6 میلیارد 
دالر بودجه برای این پروژه درخواسـت کردند که تا سـال ۲0۲0 به ناسا پرداخت شود. با این حال برایدنشتاین گفته که همه این مبلغ در واقع یک 
پرداخت اولیه برای شـروع پروژه آرتمیس خواهد بود. براسـاس تخمین ها اینطور به نظر می رسد که ناسا در بازه پنج ساله آینده، سالیانه به ۵ تا 6 
میلیارد دالر بودجه اضافی نیاز خواهد داشت تا بتواند پروژه ماه را پیش ببرد. البته برایدنشتاین قید نکرده که از این پول دقیقا در چه بخش هایی 
از پروژه اسـتفاده خواهد شـد. همه اینها در حالی اسـت که کاخ سـفید بودجه ۱.6 میلیارد دالری را از محل فاند »پل گرنت« که هزینه تحصیل 
دانش آموزان قشر ضعیف را تامین می کند، درخواست کرده و این مساله به مذاق بسیاری از قانون گذاران آمریکا خوش نیامده است. سناتور کاماال 
هریس در توییتی در مورد این موضوع گفت: بیش از 8 میلیون دانش آموز و دانشـجوی کم درآمد روی این فاند حسـاب باز کرده اند. در حال حاضر 

دانشجویانی داریم که وعده های غذایی و جای خواب شان را از دست داده اند چراکه نمی توانند از پس مخارج روزافزون کالج ها بربیایند.
با این اوصاف به نظر می رسـد موفقیت آرتمیس به تایید بودجه اضافه برای آن بسـتگی دارد. در صورتی که مبالغ کمکی به دسـت ناسـا نرسد، 
احتماال این آژانس فضایی مجبور باشـد سـایر پروژه ها و برنامه هایش را محدود کرده تا هزینه های موردنیاز برای آرتمیس را تامین کند. اینطور که 
از گفته های بیل گرشـتنمایر مدیر بخش اکتشـافات انسانی ناسـا برمی آید این آژانس خود را برای کاهش هزینه ها در بخش های دیگر و تخصیص 
بودجه آن به آرتمیس آماده کرده، چراکه آ نها احتمال می دهند کنگره با تمام بودجه درخواسـتی موافقت نکند. با این حال برایدنشـتاین گفته که 
مایل نیست برنامه های دیگر ناسا را برای فرستادن انسان به ماه قربانی کند، اما به هر حال گرفتن تایید برای دریافت این بودجه از کنگره می تواند 
چالش اصلی ناسـا در ابتدای راه پروژه آرتمیس باشـد. اینکه بودجه ناسا برای ماموریت های آپولو در دهه 60 میالدی افزایش چشمگیری داشت به 
خاطر اوج گرفتن جنگ سرد در آن زمان بود و باید دید در شرایط سیاسی و اقتصادی اکنون، تامین هزینه های الزم برای فرود روی ماه تا چه حد 

امکان  پذیر خواهد بود.

کسب و کارهای دانش بنیان ویزیت و عارضه یابی می شوند

مدیر ناسا پاسخ می دهد:

بازگشت انسان به ماه چقدر هزینه دارد؟ 

یادداشـت

پژوهشگر یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری خراسان در 
مسابقات جهانی رامبراند هلند به عنوان یکی از ۱۰ هنرمند شاخص جهان معرفی شد.

ب��ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، گلبه��ار حیاتی بانوی کارآفرین و 
مدیرعامل یکی از ش��رکت های دوره رش��د مقدماتی مرکز رشد فناوری های فرهنگی و 
زیارتی پارک علم و فناوری خراس��ان که در هنر کالژ دارای عناوینی نظیر تعاونی برتر 
ملی در سال ۹۶ و تعاونی برتر استانی در سال های ۹۶ و ۹۷ است، با شرکت در مسابقه 

جهانی رامبراند هلند توانست در میان ۱۰ هنرمند شاخص جهان قرار گیرد.
حیات��ی گفت: در تهیه این اثر هنری از ۱۰۰ هزار قطعه میلی متری اس��تفاده ش��ده 

است.

بانوی کارآفرین پارک فناوری خراسان 
در میان ۱0 هنرمند شاخص جهان



برندهای روشندل ایرانی
وقتی از مشکالت و چالش های روزمره گله می کنیم، باید جایی که قرار 
گرفتیم را تغییر دهیم و گاهی از زاویه نگاه کسانی به دنیا بنگریم که جز 
تاریکی در مقابل شان چیزی نیست. کسانی با فضای تاریک اما دلی روشن 
که محدودیت ندیدن باعث نش��ده، زندگی را تعطیل کنند. ۱۳۵ میلیون 
نابینا در جهان وجود دارد که ۹۰درصد آن در کش��ورهای در حال توسعه 
است. ایران رتبه شانزدهم دنیا در زمینه آمار نابینایان و کم بینایان را دارد 
و تعداد کم بینایان در ایران شش برابر نابینایان است. طبق گزارش رسانه ها 
و براساس آخرین غربالگری های به عمل آمده در کشور، قائم مقام انجمن 
نابینای��ان، از وجود ۱۱۵هزار نابینا در ایران خبر داد که در میان آنها ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار نفر به کم بینایی و اختالل بینایی دچار هس��تند. البته برخی 
از مس��ئوالن از دقیق نبودن این آم��ار خبر داده و عنوان می کنند، چنین 
آمارهایی در چند سال اخیر تغییر کرده و باید مسئوالن اطالعات تازه تری 
را در اختیار جامعه قرار دهند. حال اگر چنین آماری دقیق باش��د، تعداد 
مخاطبان نابینا و کم بینا در کشورمان کم نیستند؛ مخاطبانی که برخی از 
برندها به حضورش��ان در جامعه توجه و سعی کردند، خدماتی متناسب با 
آنها ارائه کنند. در این نوشتار به بررسی عملکرد برخی از برندهایی که برای 

نابینایان و کم بینایان خدمات ارائه کرده اند، می پردازیم.

تپسی و روشندالن
اپلیکیشن تپ سی، برای نابینایان، کامال دسترس پذیر شده است. معموال 
سیس��تم عامل موبایل ها برای نابینایان از طریق اپلیکیش��ن های واسط، 
می توانند دسترس پذیر  ش��وند. در نتیجه نابینایان با حرکت انگشت روی 
صفحه گوش��ی موبایل خود، بخش های مختلف اپلیکیش��ن را به صورت 
 Talk back صوتی می ش��نوند. از جمله این اپ های واس��ط، می توان به
)صحبت کن( برای گوشی های اندرویدی و Voice overبرای گوشی های 
iOSاش��اره کرد. متاسفانه بسیاری از اپلیکیشن های ایرانی، امکان خوانده 
ش��دن توس��ط این اپ های واس��ط را ندارند و نابینایان نمی توانند از آنها 

استفاده کنند.
به نقل از وب س��ایت تپ سی؛ تیم فنی تپ س��ی برای حل این مشکل، 
ساعت ها با بررسی رفتار نابینایان در استفاده از اپلیکیشن ها، همه مراحل 
استفاده یک نابینا از اپ تپ سی را مورد تحلیل قرار داد ه  است. گزینه های 
مختلف اپلیکیش��ن تپ سی لیبل گذاری شده اس��ت تا این اپ های واسط 
بتوانن��د گزینه ه��ای موجود در اپ تپ س��ی را برای نابینای��ان بخوانند و 
استفاده از اپ دسترس پذیر ش��ود. تپ سی امیدوار است که روزی تمامی 
اپلیکیش��ن های ایرانی، بتوانند این ش��رایط را برای توان یابان و افرادی با 

شرایط خاص، مهیا کنند.
اسنپ و روشندالن

نس��خه iOS اپلیکیش��ن اس��نپ برای اس��تفاده افراد نابین��ا و کم بینا 
بهینه س��ازی شد. قابلیت اس��تفاده از اپلیکیشن اس��نپ پیش از این هم 
برای افراد نابینا و کم بینا فراهم بوده است، اما تیم فنی این سامانه تالش 
کرده در تازه ترین نسخه ارائه شده این قابلیت را بهینه سازی کند و نسخه 
کامل تری را در اختیار جامعه نابینایان قرار دهد. به گزارش روابط عمومی 

اس��نپ، در این نسخه ترتیب خوانش بخش های مختلف اپلیکیشن بهبود 
یافته اس��ت. عالوه بر ای��ن امکان انتخاب مبدأ و مقصد، نوع س��رویس و 

همچنین درخواست سفر از طریق )Voice Over( تسهیل شده است.
اس��نپ به لطف تکنولوژی توانس��ته زندگی را برای روش��ندالن کشور 
آسان تر کند. امروزه افراد نابینا به سادگی می توانند با امکاناتی که فناوری 
در اختیار آنها قرار داده از اپلیکیش��ن  اس��نپ استفاده کنند و با اعتماد به 

نفس بیشتری به امور روزانه شان در خارج از منزل بپردازند.
ایرانسل و روشندالن

ایرانسل چندی پیش از سرویس ویژه افراد کم بینا به عنوان ابزارکی ویژه 
برای ارتباط این افراد با وب سایت ایرانسل خبر داد. به نقل از روابط عمومی 
ایرانس��ل، این ابزارک در صفحات پربازدید وب سایت ایرانسل پیاده سازی 
ش��ده تا افراد کم بینا بتوانند از طریق آن با ایرانسل در ارتباط باشند. این 
ابزارک به کاربر امکان می دهد که اندازه، رنگ یا فونت متن صفحات را به 

دلخواه تغییر دهد تا خواندن متن آسان تر شود.
مراجعه به بانک ها یکی از چالش های اساس��ی روش��ندالن است که در 

ادامه به بررسی اقدامات چند بانک برای روشندالن می پردازیم.
بانک سینا و روشندالن

بانک س��ینا چندی پیش با حضور مدیران بانک و همچنین مس��ئوالن 
انجمن نابینایان کش��ور، سازمان بهزیستی کشور و جمعی از روشندالن از 
سامانه خدمات بانکی نابینایان و کم بینایان رونمایی کرد. به نقل از روابط 
عمومی بانک س��ینا؛ هدف از راه اندازی این سامانه، استفاده راحت و آسان 
نابینایان از خدمات بانکی بدون نیاز به حضور همراه است. در سال انتشار 

این خبر این سامانه در ۱۳ بانک سینا عملیاتی شده است.
صادقپ��ور مدیرعامل ش��رکت پکت��وس و مجری این س��امانه هم طی 
س��خنانی ضمن تش��ریح عملکرد سامانه، گفت: این س��امانه در حد قابل 
قبولی می تواند پاس��خگوی نیاز عزیزان روشندل کشور در زمینه خدمات 

بانکی شامل افتتاح حساب، انتقال وجه و سایر خدمات مورد نیاز باشد.
این سامانه به صورتی طراحی شده است که فرد نابینا با استفاده از یک 
دستیار صوتی و دستگاه برجسته نگار دارای صفحه کلید و نمایشگر بریل، 

می تواند فرم های بانکی را تکمیل کند.
بانک تجارت و روشندالن

بانک تجارت نیز چندی پیش امکان دسترس��ی آسان به کلیه خدمات 
ش��عبه ای برای ش��هروندان نابین��ا و کم بینا با اس��تفاده از دس��تگاه های 
برجس��ته نگار و نمایشگرهای بریل فراهم کرده اس��ت. مشتریان نابینا یا 
کم بینا در یکی از باجه های بانک تجارت می توانند با استفاده از نرم افزارهای 
دستیار صوتی از خدمات اینترنت بانک و موبایل بانک تجارت نظیر خدمات 
کارت، انتقال وجه، دریافت کد شبا، دریافت اطالعات مربوط به خدمات و 
تس��هیالت بانک تجارت و ... استفاده کنند. تکمیل فر م های بانکی در این 
باجه از طریق یک دستگاه برجسته نگار دارای صفحه کلید و نمایشگر بریل 
صورت می گیرد و دستیار صوتی نیز برای استفاده از کلیه خدمات این باجه 
امکان پذیر است. الزم به ذکر است؛ مشتریان نابینا و کم بینا برای استفاده 
از خدمات این باجه به هیچ وجه نیاز به حضور همراه نداش��ته و می توانند 
کلیه عملیات بانکی همچون افتتاح حس��اب، واریز وجه، تکمیل تقاضای 

اعطای تس��هیالت و ... را با استفاده از دس��تیار صوتی و چاپگرهای بریل 
شخصا به انجام رسانند.

بانک پارسیان و روشندالن
بانک پارس��یان در راستای پاسخگویی به نیازهای تمامی اقشار جامعه، 
بروشور خدمات مالی و بانکی خود را به زبان بریل و همراه با روزنامه ایران 

سپید منتشر کرده است.
به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان؛ این بانک با هدف آشنایی بیشتر 
روشندالن و بهره برداری بیشتر ایشان از اطالعات نوشتاری معرفی خدمات 
بانک، بروشور ویژه را در دستور کار قرار داد و در همین راستا فایل صوتی 
بروش��ور نیز در اختیار این گروه از مشتریان بانک قرار گرفته است. پیش 
از این نیز امکان ارائه خدمات بانکی ویژه روش��ندالن، به منظور تس��هیل 
دسترسی این قشر از جامعه، با مجهزشدن سه شعبه کریم خان زند، میدان 

انقالب و میدان فردوسی بانک پارسیان فراهم شده بود.
پرپروک و روشندالن

رس��توران های زنجیره ای پرپروک چندی پیش طراحی و چاپ منویی 
وی��ژه  نابینایان را اعالم ک��رد. چنین حرکتی تمام اف��راد جامعه را محق 
برخورداری از خدمات یکس��ان می کند. این اقدام، به نابینایان این امکان 
را می دهد که چه در خانه و چه در محل رس��توران ها از کمک گرفتن از 
اشخاص دیگر برای سفارش غذای خود بی نیاز شوند و مانند باقی افراد در 

جریان کامل نوشته های منو قرار گیرند.
بایودنت و روشندالن

بایودنت بر این باور است؛ همه افراد باید بتوانند آگاهانه و از روی خواست 
قلبی تجربه مصرف محصوالت بایودنت را داش��ته باشند. نابینایان افرادی 
هستند که شکل بس��ته بندی، تصویر تبلیغات و یا حتی برند مورد عالقه 
خود را نمی توانند به سادگی رویت کنند. به نقل از وب سایت برند بایودنت، 
بنابراین بایودنت چندی پیش این فرصت را برای نابینایان فراهم کرد که 
نام برند آدامس مورد عالقه خود را لمس کنند و مطمئن باشند محصولی 
را خریداری کرده اند که تقاضای آن را داش��ته اند. محتوای خط بریل روی 
محص��ول بایودنت عب��ارت اس��ت از : »آدامس بایودن��ت - لبخند بزن«. 
قش��نگ ترین صحنه برای بایودنت زمانی است که یک هموطن روشندل 
پس از لمس خط بریل روی بس��ته بندی لبخند بزن��د. در زمان این اقدام 

بایودنت بسیاری نسبت به آن واکنش نشان دادند.
رستوران ارکیده و روشندالن

مجموعه رس��توران های ارکیده چندی پی��ش از منوی خط بریل خود 
رونمایی کرد. به نقل از وب سایت مجموعه ارکیده، این مجموعه قصد دارد 
با ارائه خدمات بیش��تر به تمامی افراد جامعه نزدیک تر شده و در آینده نه 
چندان دور امکان حضور سایر اقشار آسیب پذیر جامعه را در رستوران های 

خود فراهم آورد.
در مجموع تعداد این برندها شاید بیش از اسامی که در این نوشتار نام 
برده ش��ده باش��د که ام بی ای نیوز در صورت تمایل برندهای دیگری که 
ب��رای نابینایان و کم بینایان خدماتی را ارائه کرده اند، حاضر اس��ت زمینه 

گفت وگو با آنها را فراهم کند.
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    ۲ ایده تبلیغاتی »ب ام و« برای جذب 
مشتریان جدید

کمپان��ی »صنای��ع موتوری بایرن« که اختص��ارا »ب ام و« 
نامیده می ش��ود، در مارس ۱۹۱۶ ش��روع ب��ه فعالیت کرد و 
همیش��ه در زمینه تولید، عرض��ه و فروش خودروهای لوکس 
و موتورس��یکلت های حرف��ه ای موفق عمل کرده اس��ت. این 
کمپانی در سه دهه اخیر آنقدر قدرتمند شد که توانست رولز 
روی��س )۱۹۹۸( و مینی )۲۰۰۰( را به عن��وان زیرمجموعه 
خود خریداری کند و خط تولید آنها را ادامه دهد. »ب ام و« 
از کمپانی های��ی بود که در دهه اخیر به دیجیتال مارکتینگ 
رو آورد و ب��ه خصوص با اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی و 
تبلیغات بنری به بازاریابی پرداخته است. در این مطلب روی 
دو روش جذب مشتریان جدید می پردازیم که توسط »ب ام 
و« پیاده سازی ش��ده اند و سه سال متوالی است که این روند 
ادام��ه پیدا کرده؛ که این موضوع نش��ان دهنده اثرگذاری این 

دو ایده به حساب می آید:
 – تبلیغات محصوالت مش��خص که به صورت اقس��اط به 

فروش می رسند:
در همه جای دنیا، افرادی وجود دارند که ترجیح می دهند 
هزینه ه��ای خ��ود را کنترل کنن��د و به ج��ای خرید نقدی 
اجناس، به صورت اقس��اط با سود کم خرید کنند. از آنجایی 
که »ب ام و« همیشه چنین شیوه فروشی داشته است، دقیقا 
این موضوع را به یکی از ایده های تبلیغاتی خود تبدیل کرده 
و معموال به اندازه کافی به مخاطب اطالعات می دهد که فرد 

بی دلیل روی بنر کلیک نکند.
  ب��ا توجه ب��ه دو بنر باال، متوجه می ش��وید که چقدر باید 
بابت هر قس��ط هزینه پرداخته ش��ود و حتی در یکی از این 
دو بنر، تعداد ماه های قس��ط بندی، عنوان ش��ده  اس��ت. این 
ایده محتوایی برای تبلیغات بنری، به جذب مش��تریان جدید 
کم��ک می کند و دقیقا در مرحله جذب )Attract( بازاریابی 
درون گرا قرار دارد. زیرا ممکن اس��ت که در مرحله بعدی که 
فرد وارد صفحه پیش��نهادات می شود، ایمیلش دریافت شده 
که به صورت مداوم ایمیل های مربوط به پیشنهادات قسطی 

این کمپانی را دریافت کند.
– تمرک��ز امکان��ات وی��ژه ای ک��ه خودرو ه��ای »ب ام و«  

برخوردار هستند:
امکانات یک خودرو برای هر مصرف کننده ای بااهمیت است 
و از دید تبلیغاتی، یکی از بهترین روش های جذب مش��تریان 
جدید همین عنوان کردن امکاناتی اس��ت ک��ه به خریداران 
ارائه  می شود. »ب ام و« در تبلیغات خود روی اکثر امکاناتش 

تمرکز می کند و از کوچک ترین آنها نمی گذرد.
در بن��ر باال ه��م دقیقا به امکان اس��تفاده از اس��پاتیفای و 
مرورگر اینترنت در خودرو ایکس۳ این کمپانی اش��اره ش��ده 
اس��ت که ویژگی چندان بزرگی نیست، ولی خیلی از افراد را 
تش��ویق می کند که به این محصول عالقه مند شوند. زیرا این 
موارد، نیاز مش��تریان این کمپانی به حساب می آیند و حتما 
قب��ل از اجرای ای��ن ایده، روی آن تحقیق و بررس��ی صورت 

گرفته است.
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 فعالیت های ترویج فروش
چه محاسنی دارد؟

فعالیت های ترویج فروش به تکنیک هایی گفته می شوند که 
قرار اس��ت مشتری را به اقدامی خاص مانند خرید یا تقاضای 

اطالعات بیشتر ترغیب  کنند.
به گ��زارش ام بی ای نیوز، این فعالیت ه��ا معموال در دوره  
مش��خصی از زمان انجام می ش��وند و قصد دارند در مخاطب 

حس محدودیت زمانی و تعجیل را به وجود بیاورد.
اما مزایای این کار چیست؟

جذب مخاطبان جدید با قیمت کم
ارائه  قیمت های کم  می تواند مشتریان را از دور و بر رقبا دور 
کند و ضمن وادار کردن ش��ان به خرید از یک برند، درنهایت 

آنها را به مشتریان دائمی  آن برند تبدیل کند.
درست کردن اجتماعی کوچک برای یک برند

تخفیف ها و فعالیت های پیش��برد ف��روش می توانند کمک 
بزرگ��ی برای تبلی��غ دهان به دهان ب��رای برندها باش��ند. به 
عنوان مثال فروشگاه کوروش با شعار »فروشگاه های همیشه 
تخفی��ف« طرفداران خودش را دارد که همیش��ه از آن خرید 

می کنند و این کار را به دیگران نیز توصیه می کنند.
ترغیب برای تکرار خرید

هتل ه��ا و ش��رکت های هواپیمایی از برنامه ه��ای جایزه و 
تشویق برای وفاداری مشتری استفاده می کنند. به این ترتیب 
مش��تریان ترجیح می دهند از هتلی ک��ه تخفیف خوبی برای 
خریدهای مکررش��ان می دهد، اتاق رزرو کنند. همین مساله 
در مورد هواپیمایی ها نیز صادق است. تکرار در تخفیف باعث 
می شود مشتری این امر را به خاطر بسپارد و دوباره برگردد.

وسوسه  مشتریاِن نه چندان راغب
تحویل محصوالت و خدمات رایگان افرادی را که دل ش��ان 
نمی خواهد آن محصول یا خدمت را امتحان کنند، وسوس��ه 
می کند که برای یک بار هم که ش��ده از آنها اس��تفاده کنند و 
مزایای شان را ببینند و احتماال به مشتری برند تبدیل شوند.

جمع آوری اطالعات
فایده  دیگر فعالیت های پیشبرد فروش، جمع آوری اطالعات 
درباره مشتریان است. برندها می توانند در بازه های تخفیف ها 
یا دیگر انواع فعالیت های پیش��برد فروش رفتار مش��تریان را 
بررس��ی کنند و در استراتژی های بازاریابی شان از این داده ها 

استفاده کنند. 
به عنوان مثال برگزاری یک س��مینار رایگان می تواند منبع 

خوبی برای جمع آوری اطالعات باشد.
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  ب��ه قلم: برای��ان کالرک )موس��س س��ایت CopyBlogger و 
کارشناس تبلیغات( 

بدون شک تاسیس و رونمایی از یک وبالگ تازه بسیار هیجان انگیز 
اس��ت، با این حال بدون جلب نظر مخاط��ب از همان روز اول، ادامه 
فعالی��ت وبالگ مان با چالش های زیادی مواج��ه خواهد بود. در این 
مقال��ه تالش اصلی من بیان نقطه نظرها و نکات مهم برای رونمایی از 

وبالگ تازه برندها است. 
اس��تراتژی موردنظر من دارای سه مرحله اساسی است. اجرای آن 
نیازمند داش��تن ش��مار باالیی از مخاطب از سوی وبالگ مان نیست. 
در واقع، فرض اساس��ی من ش��روع کار شما از هیچ خواهد بود. طرح 

رونمایی از وبالگ موردنظر من دارای سه مرحله ذیل است:
• بنانهادن ایده اصلی وبالگ

• بازاریابی 
• جذب مخاطب

در ادامه به بررسی هر کدام از مراحل فوق خواهیم پرداخت.
۱. بنانهادن ایده اصلی: ساخت وبالگ بر پایه ای ثابت

اس��اس اصل��ی وبالگ ما مرب��وط به ط��رح کل��ی آن خواهد بود. 
ش��اید بیان این مطلب اندکی گمراه کننده باش��د، با این حال معنای 
اصل��ی اش جمع آوری و ارائ��ه اطالعات موردنیاز کارب��ران به منظور 
یافت��ن وبالگ مان و فهم زمینه اصلی فعالیتش اس��ت. به این ترتیب 

آنها دلیل محکمی برای دنبال کردن ما خواهند داشت. 
توج��ه به این توصی��ه عالوه بر افزایش کیفی��ت تجربه کاربران در 
بازدید از وبالگ مان موجب هماهنگی بیش��تر با متورهای جست وجو 

نیز خواهد شد. 
توصی��ه اصلی من در اینجا طراحی ی��ک صفحه ویژه برای نمایش 
مطال��ب داغ روز یا هفته به کاربران اس��ت. به ای��ن ترتیب عالوه بر 
فهرس��ت اصلی مطالب، برخی از مقاله های بسیار جذاب و مهم را نیز 
ب��ه کاربران معرفی خواهیم کرد. این فرآیند ش��انس ما برای ش��روع 

مناسب فعالیت وبالگ مان را افزایش خواهد داد. 
به راستی شروع کار وبالگ ما چگونه باید باشد؟ طراحی یک برنامه 
بس��یار دقیق برای تولید محتوا ایده جالبی به نظر می رس��د. به این 
ترتیب مخاطب از همان لحظه نخس��ت فعالیت وبالگ مان با مطالبی 
مفید مواجه خواهد ش��د، با این ح��ال از نظر من این مرحله باید در 
گام دوم یعنی بازاریابی س��اماندهی ش��ود. به این ترتیب نظم بهتری 

متوجه سازماندهی وبالگ مان خواهد بود. 
۲. بازاریابی: ایجاد آگاهی و شکل دهی به روابط

شما به عنوان مسئول یک وبالگ شاید با مدیران سایر وبالگ های 
فعال در زمینه تخصصی تان ارتباط داش��ته باش��ید. البته در برخی از 
موارد چنین ارتباطی وجود ندارد. اگر روابطی با دیگر وبالگ ها دارید، 
آنها را نس��بت به شروع فعالیت تان مطلع سازید. بدون تردید این کار 

بسیار راحت خواهد بود، با این حال اگر ما رابطه و آشنایی با دیگران 
نداشته باشیم، چه؟ در این صورت باید در مرحله نخست وبالگ های 
رقیب را شناس��ایی کنیم. سپس اقدام به درج کامنت در مطالب شان 
کنی��م. این امر مخاطب های آنها را نس��بت به فعالیت و حضور ما در 
عرصه وبالگ نویس��ی مطلع خواهد کرد. نکته مهم در این میان عدم 
زیاده روی در درج کامنت اس��ت. ش��ما در حال توسعه یک وبالگ و 
تالش برای جلب نظر کاربران هستید. این امر تفاوت اساسی با تالش 
برای فروش محصوالتی خاص دارد. به این ترتیب نباید احساس بروز 

رفتارهای تجاری را در مخاطب تقویت کنیم. 
یکی از ایده های مناس��ب در این میان ارسال ایمیل به وبالگ های 
مطرح در زمینه فعالیت مان و معرفی ماهیت وبالگ خودمان اس��ت. 
این امر ش��انس همکاری با وبالگ های مطرح را افزایش می دهد. در 
اینج��ا باز هم بای��د بر روی ماهیت غیرتجاری ای��ن نوع روابط تاکید 
کن��م. هرگونه اقدام برای تجاری س��ازی رواب��ط در این مرحله کار را 

خراب خواهد کرد. 
نکته مهم درخصوص یافتن مخاطب هدف و س��ایر وبالگ ها توجه 
به عدم اذیت ش��ان اس��ت. در غیر این ص��ورت فعالیت به عنوان یک 

وبالگ موفق هرگز بدل به واقعیت نمی شود. 
ش��روع کار وبالگ م��ان با بارگ��ذاری مطالب فراوان ب��ه هیچ وجه 
ایده مناس��بی نیس��ت. به نظرم بارگذاری پس��ت به صورت یک روز 
در میان برای ش��روع مناس��ب خواهد بود. این امر ب��ه کاربران تازه 
فرصت آشنایی بیشتر با ما را می دهد. همچنین در ابتدای کار معموال 
ش��مار مخاطب های یک وبالگ بسیار باال نیست، بنابراین باید تالش 

اصلی مان را برای دوره رونق کارمان نگه داریم. 
3. جذب مخاطب: حادثه بزرگ در گام سوم رخ می دهد، نه 

اول
اکن��ون نوبت به انفجار بزرگ می رس��د. به عبارت دیگر، حاال نوبت 
توسعه جایگاه برندمان و تالش برای جلب نظر شمار هرچه بیشتری 
از کاربران اس��ت. ایده هایی نظیر بازاریای ایمیل محور برای جلب نظر 

کاربران در همین مرحله اجرایی می شود. 
بس��یاری از وبالگ های موف��ق در ابتدای راه اقدام به ارس��ال یک 
راهنما در قالب فایل PDF برای مخاطب های ش��ان کرده اند. به این 
ترتی��ب مخاطب موردنظر هرگونه اطالع��ات موردنیاز را در آن فایل 
مش��اهده خواهد کرد. اگرچه این ایده بس��یار جذاب است، اما فایل 

موردنظر باید در نهایت سادگی و به طور خالصه تهیه شود. 
به لطف مرحله دوم، اکنون ما راهکارهای مناس��ب برای جلب نظر 
کارب��ران را می دانیم. دلیل آن نیز آش��نایی اجمال��ی با مخاطب ها و 
سلیقه شان در طول فرآیند بازاریابی است. به این ترتیب صرفه جویی 

مناسبی در زمینه مدیریت زمان خواهیم داشت. 
یک پرسش اساسی در این مرحله چرایی عدم شروع کار وبالگ مان 
با مطالب جذاب و بدون توجه به تالش برای جلب نظر کاربران است. 
حقیقت امر حاکی از اخذ چنین روش��ی از س��وی برخی وبالگ های 
موفق اس��ت، با این حال برای اجرای درس��ت این اس��تراتژی ما نیاز 

ب��ه دقت باالیی داریم. ب��ه این ترتیب مطالب جذاب م��ا باید دارای 
عنصری بیشتر از جذابیت صرف باشد. به این ترتیب مخاطب وبالگ 
ما را برای مطالعه ارزش��مند خواهد یافت. به عنوان مثال، در ابتدای 
ش��روع فعالیت وبالگ CopyBlogger من مطالبی جذاب در مورد 
تبلیغات برتر تمام دوران ها تهیه کردم. این مطالب شروع کار وبالگ 
را بس��یار هیجان انگیز س��اخت. ش��مار قابل توجهی از مخاطب های 

وفادار وبالگ من از همان روزها جذب شدند. 
تاسیس وبالگ با دو ضربه 

پی��روی از س��ه مرحله فوق نتای��ج جالبی را به همراه دارد. ش��اید 
مش��اهده برخی از وبالگ های وابس��ته به برندهای بزرگ برای شما 
هیجان انگیز باشد. این امر به دلیل ایجاد فضایی برای نگارش مقاالت 
تخصصی از سوی آنها انجام می شود. همچنین وبالگ یک برند مطرح 

امکان کسب موفقیت بیشتر و سریع تر را دارد. 
در بس��یاری از موارد اس��تراتژی رونمایی از وبالگ بیشتر پیرامون 
گام نخس��ت جریان دارد. اگر ش��روع کارمان درست باشد، پیگیری 
سایر مراحل چندان دشوار نیست. به همین دلیل تاکید من بیشتر بر 
روی پیگیری دقیق و با حوصله گام نخست است. در آن مرحله باید 
کلیدواژه های مش��خصی را برای وبالگ مان تهیه کنیم. به این ترتیب 

در آینده فرآیند تعامل مان با مخاطب راحت تر خواهد شد. 
وقت��ی من در حال طراحی وب��الگ CopyBlogger بودم، دقیقا 
همین استراتژی را دنبال می کردم. در آن زمان تبلیغات فراگیر برای 
وب��الگ پیش از ش��روع به کار رایج بود، با ای��ن حال نتیجه تبلیغات 
فراوان پیش از شروع به کار محل تردید است. به این ترتیب من ابتدا 
بنای وبالگم را با دقت گذاشتم. سپس به سراغ بازاریابی و در نهایت 
جلب نظر مخاطب های عالقه مند رفتم. این امر عالوه بر نتیجه بخشی 

بهتر موجب صرفه جویی در هزینه ها نیز می شود. 
هنوز درباره شیوه درآمدزایی از وبالگ تردید دارید؟

هدف اصل��ی بس��یاری از وبالگ ها فروش محص��والت یا خدمات 
مش��خصی به کاربران است. با این حال اغلب در میان دوراهی بسیار 
دش��واری قرار خواهیم گرفت. این دوراهی میان تالش برای توس��عه 
بیش��تر وبالگ مان با تمرکز بر روی فروش اس��ت. انگاره بس��یاری از 
کارآفرین ها تضاد قطعی این دو هدف با یکدیگر است، با این حال به 
نظر من ما مجبور به انتخاب میان این دو مورد نیستیم. نکته مهم در 
این میان توس��عه نوعی از پروژه های فروش محصوالت در هماهنگی 
کامل با فضای کلی وبالگ مان اس��ت. ب��ه این ترتیب دیگر خبری از 

ناامیدی و نارضایتی کاربران از وبالگ مان نخواهد بود. 
در این مرحله تمام جزییات وبالگ مان باید در تالش برای توس��عه 
هدف اصلی برندمان باشد. وضعیت پاسخگویی به ایمیل ها، بازاریابی 
مبتنی بر شبکه های اجتماعی و تبلیغات وبالگ مان همگی در تعامل 
با یک نوع نگاه معنا خواهند یافت. این ضرورت ترسیم تصویری واحد 
از وبالگ م��ان در پس فعالیت های مختلف را نش��ان می دهد. به این 

ترتیب وبالگ ما هیچ گاه قدیمی یا کسل کننده نخواهد شد. 
copyblogger :منبع

 ۴نکته در پیاده سازی
بازاریابی داده محور

باوجود رونق گرفتن کار بس��یاری از سرویس ها و کس��ب وکارها در حوزه 
مارکتین��گ، هنوز فعاالن این ح��وزه راهکارهایی س��نتی و رویکردهایی را 
دنبال می کند که همگون با رشد تکنولوژیک در سایر حوزه ها نیست. چه بسا 
گاهی در یک تیم بزرگ بازاریابی، رویکردها نه تنها مدرن نیس��ت بلکه اصال 
راهکاری را دنبال نمی کند و تیم اصوال براس��اس احس��اس و درک شهودی 

سازمان را حرکت می دهد.
اثب��ات بارز این حرف را می توان از زبان خود مجریان مارکتینگ ش��نید: 
طبق نظرس��نجی مجموعه Insight Reports، با اینکه افزون بر نیمی از 
فعاالن مارکتین��گ عمیقا باور دارند که بازاریابی داده محور نقش��ی کلیدی 
ب��رای موفقیت در بازارهای فوق رقابتی ام��روز دارد اما همچنان دقت کنید! 
همچنان: »۸۷درصد آنها معتقدند که داده و نقش آن یکی از بی استفاده ترین 

منابع سازمان شان است.«
پس می بینید که صرفا در مورد ایران حرف نمی نزنیم و این مس��اله شاید 
اصلی ترین علت افول توانایی ش��رکت ها در جذب کاربر و خریدار را در طول 

عمرشان نشان می دهد.
آنط��ور که در نوش��تار پیش��ین در م��ورد بازاریاب��ی داده مح��ور گفتیم: 
داده محوری یک انتخاب و آپشن برای دپارتمان مارکتینگ نیست بلکه یک 
امر بدیهی است. پس زمانی که در مورد بازاریابی داده محور صحبت می شود، 

حرکت به سمت آن را یک اقدام حیاتی بدانید.
حاال که این صحبت ها مطرح ش��د می توانیم ب��ه بحث اصلی امروز یعنی 

چند نکته مهم برای پیاده کردن داده محوری در کسب وکار بپردازیم. 
۱. ساخت تیم

اولین ق��دم برای انجام یک کار تخصصی، رجوع به متخصص اس��ت. اگر 
مدی��ر یک مجموعه هس��تید یا حتی ی��ک مجری مارکتینگ هس��تید که 
مس��ئولیت پیاده س��ازی اس��تراتژی داده محور را به عه��ده دارد باید در نظر 
بگیری��د ک��ه همه اطالعات جهان در دس��ت تان نیس��ت و حت��ی در حوزه 
تخصصی خودتان هم زیرشاخه هایی وجود دارد که شاید شما به اندازه  کافی 
به آن اش��راف ندارید. پس به این مس��اله باید ورای استخدام یک کارآموز یا 
یک کارش��ناس عموم��ی مارکتینگ نگاه کنیم، چرا که م��ا به دیدگاه، نظر 
کارشناس��ی و یک برنامه ریزی نیاز داریم نه صرفا شخصی که بتواند یکسری 

کار های روزمره را انجام دهد.
س��اخت تیم را یک پروس��ه در نظر بگیرید نه یک پله. به عبارت ساده تر، 
سریع نروید یکسری موقعیت ش��غلی ثبت کنید. پس مشاوره بگیرید. افراد 
کارکشته این حوزه به ش��ما خواهند گفت به چه شخصیت هایی نیاز دارید. 
شاید شرکت شما به جای کارشناس یا دانشمند علم داده ، نیاز به کسی دارد 
که هک -رش��د می داند. هر ش��رکت مثل هر فردی یک گروه  خونی متفاوت 
دارد که شما با گرفتن مش��اوره های خوب می توانید گروه  خونی کسب وکار 

خود را بشناسید و سپس افراد متناسب با آن را پیدا کنید.
اگ��ر این پروس��ه به درس��تی انجام ش��ود، ش��ما در نهایت به مس��یری 
چند -دپارتمانه خواهید رس��ید. یک مسیر ش��امل متخصصینی که بتوانند، 
 Validation and( را بیابن��د، آنه��ا را اعتبارس��نجی )Data( داده ه��ا
verification( و سپس معانی )Information( و استراتژی هایی عملی 

از آن استخراج کنند که راهگشای آینده کسب وکار شود.
 ۲. اتوماسیون و یکپارچگی

در ی��ک مجموعه بزرگ، کاربران اعمال بس��یاری انجام می دهند. از عضو 
ش��دن در خبرنامه ایمیلی تا انصراف در آخرین لحظه در هنگام خرید؛ همه 
اینه��ا می تواند برای مارکترها پازل هایی برای پ��ر کردن یک تابلوی کلی از 
وضعیت شرکت باشد. در اینجا اما دو مساله پیدا می شود؛ یکی استخراج این 

اطالعات و دیگر بحث یکپارچگی این اطالعات در کنار هم.
اتوماسیون س��ازی فعالیت ها از سیس��تم های ارس��ال خبرنامه تا قراردادن 
Attribution در سیس��تم های ترکینگ موبایلی هم��ه اینها فعالیت هایی 
هستند که می توانند داده های بیشتری را به شکل دقیق تری استخراج کنند. 
یکپارچگ��ی داده ها اما وصل کردن نقاط تالقی این داده ها با یکدیگر اس��ت 
که در کاهش رس��یدن به درک نادرست از داده ها نقشی حیاتی ایفا می کند 

و باید جزئی از برنامه شما برای پیاده سازی استراتژی داده محور باشند.
 3. بِین-دپارتمانی عمل کنید

ب��رای حفظ کیفیت اجرای فرآیندی که ایجاد کرده اید، س��اخت یک تیم 
چند-دپارتمانه یک بخش ماجرا است. بخش دیگر اطمینان حاصل  کردن از 
نحوه به اشتراک گذاری اطالعات در درون مجموعه است، چراکه برخورداری 
از داده های متمرکز برای موفقیت در اجرای سیاست های داده محوری حیاتی 
است و این موضوع کار چندان آسانی به شمار نمی رود. دلیل این مساله نحوه 
اس��تفاده تیم ها از داده ها اس��ت. هر دپارتمانی به ش��کلی متفاوت از فضای 
کاری خود داده اس��تخراج و از آن اس��تفاده می کند. گاهی نحوه استفاده از 
این اطالعات می تواند با یکدیگر در تضاد باش��د. این مس��اله به خودی خود 
نشان دهنده میزان جزییات و تخصص به کار گرفته شده در تیم ها )به صورت 
مجزا(  است، اما به عنوان یک مارکتر یا حتی مدیر باید مطمئن شوید، داده 
به درس��تی به اشتراک گذاشته شده و همگام با سیاست  های کالن مجموعه 

از آنها بهره گیری می شود.
 ۴. به کار دیگران کار داشته باشید!

در زندگی فردی ش��اید توج��ه نکردن به کار و زندگی ش��خصی دیگران 
کار درس��تی قلمداد ش��ود، اما از جایگاه یک کسب وکار و خصوصا در بحث 
بازاریابی می تواند یک اش��تباه بزرگ باش��د. به عنوان یک مدیر، یک مارکتر 
و یا هر عضو دیگر یک برند، همیش��ه توج��ه کردن به رقبا می تواند آموزنده 
باش��د. اینکه رقبای تان از چه تاکتیکی استفاده می کنند، از کجا می آموزند، 
چگونه پیروز می ش��وند و چگونه شکس��ت می خورند، به سمت چه جریانی 
می رون��د و از چ��ه جریانات��ی دوری می کنند، از جمله چیزهایی اس��ت که 
ن��ه فقط مدیران بلکه مارکترهای یک مجموع��ه باید از آن به صورت لحظه 

لحظه باخبر باشند.
 داده محوری، رویکردی است برای زنده ماندن

ما در رویکردهای نوین مدیریت کسب وکار عادت کرده ایم که همیشه ایده 
را ارج بنهی��م و بی آنکه اثرات یک تاکتیک را دقیق و تخصصی بدانیم آن را 
عم��ل کنیم. این رویکرد البته علت روانی قاب��ل فهمی دارد؛ متفاوت بودن، 
گاهی توجه بیش��تری را نس��بت به »درس��ت بودن« به خود جلب می کند 
)کمپین تبلیغاتی ۲۰۱۶ ترامپ را در نظر بگیرید(. در نتیجه بس��یاری تا به 

ایده متفاوتی می رسند می خواهند آن را عملی کنند.
ب��ا این حال وقتی می خواهید به س��مت داده مح��وری حرکت کنید باید 
بپذیرید که اعداد گاهی بهترین ایده های تان را نفی خواهند کرد و این مساله 
در ابتدا ش��اید توی ذوق بزند، اما در طوالنی مدت می تواند کس��ب وکار را از 
هزینه های بی مورد و ش��اید حتی س��قوط نجات دهد و این ارزشی است که 

توجه  به داده ها )یا همان واقعیت(  به شما می بخشد.
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چگونه از ضررهای احتمالی استخدام کارمندان جلوگیری کنیم؟
 ۴ پرسش حیاتی

پیش از استخدام کارمندان تازه

ش��روع یک کسب و کار و توسعه آن بدون داش��تن کارمندان حرفه ای و 
ماهر امکان پذیر نیست. اگرچه استخدام نیروی کار تازه برای شرکت همیشه 
اقدام جالبی به نظر می رسد، با این حال دارای نگرانی ها و چالش های خاص 
خود نیز هس��ت. به هر حال ما مس��ئولیت س��اماندهی کارمندان بیشتر و از 
همه مهم تر پرداخت حقوق ش��ان را خواهیم داش��ت. این امور تنها بخش��ی 
از چالش های توس��عه شرکت مان محسوب می ش��ود. بدون تردید استخدام 
کارمندان بیش��تر بخشی انکارناپذیر از برنامه توسعه هر کسب و کاری است. 
نکته مهم در این میان اطمینان از هماهنگی کامل کارمندان تازه با شرایط 
ش��رکت مان اس��ت در غیر این صورت احتمال بروز اشتباه های جبران ناپذیر 
از س��وی آنها وجود دارد. همچنین در بسیاری از موارد ما مجبور به آموزش 

آنها برای مدت طوالنی خواهیم بود. 
خبر خوب و در عین حال نگران کننده مربوط به خس��ارت های ناش��ی از 
اشتباهات کارمندان تازه است. در حقیقت چنین اشتباهاتی الزاما به معنای 
خس��ارت های مادی نیس��ت. اگرچه اگر تمام ماجرا پیرامون امور مالی بود، 
مسائل بسیار ساده تر می شد، با این حال مسائل بسیار مهم تری نظیر اعتبار 
برندمان و آینده کسب و کار نیز در میان است. هدف اصلی من در این مقاله 
بررس��ی چهار پرسش اساسی پیش از استخدام نیروی کار تازه است. به این 
ترتیب از بس��یاری مشکالت ما جلوگیری خواهد شد. اجازه دهید به بررسی 

هر کدام از این پرسش ها بپردازیم. 
۱. استخدام نیروی کار قراردادی یا دستمزدی؟

آیا ش��ما نسبت به ساماندهی سبک استخدامی تان آگاهی دارید؟ اگر شما 
به جای الگوی قراردادی به سراغ همکاری دستمزدمحور با کارمندان باشید، 
از مش��کالت حقوقی مانند آنچه برای اوبر، لیفت، هندی و اینس��تاکارت رخ 
داد، در امان خواهید بود. همچنین باید به مزیت های رویکرد دستمزدمحور 
نیز توجه داش��ت. این امر باعث تقویت رقابت در میان کارمندان می ش��ود. 
ب��ه این ترتیب کیفیت عملکرد برندمان بهبود قابل مالحظه ای خواهد یافت. 
همچنین در صورت تمایل برای اس��تخدام نیروی کار تازه ش��انس مان برای 
جذب کارمندان ماهر بس��یار بیشتر خواهد بود. نکته مهم درخصوص الگوی 
دس��تمزدی جذب کارمند ضرورت ارائه حقوق باالتر از حد متوس��ط است. 
فقط در این صورت کارمندان قید قرارداد رس��می را خواهند زد. به هر حال 
کارمندان ماهر و بااستعداد نیز فهرست مشخصی از گزینه های مناسب برای 
هم��کاری دارند. در صورت ناتوانی ما در جلب نظرش��ان دس��ت آنها خالی 

نخواهد ماند. 
۲. آیا شما قوانین محلی و ملی استخدام و کار را می دانید؟

در چند سال گذشته تغییرات مهمی در زمینه قوانین کار و استخدام روی 
داده است. بنابراین اطالعات قدیمی ما در مورد نحوه استخدام نیروی کار و 
قواعد کار چندان کاربردی نخواهد بود. بدون تردید همیشه امکان یادگیری 
و آش��نایی با قوانین تازه وجود دارد، با این حال توصیه من همکاری با یک 
وکیل اس��ت. به این ترتیب فرآیند اس��تخدام برندمان سریع تر انجام خواهد 

شد. به عالوه از اشتباه های رایج نیز پیگیری می شود. 
3. آیا شما در مورد حقوق، مزایا و نحوه ترقی کارمندان با 

انصاف رفتار می کنید؟
ب��دون تردید امروزه باید ب��ه گونه ای برابر و همراه ب��ا انصاف به تعامل با 
کارمندان مان بپردازیم. مواردی نظیر فاصله میان حقوق کارمندان براس��اس 
جنس��یت برای یک برند حرفه ای بسیار خطرناک خواهد بود، چراکه از نظر 
قانون��ی در اغلب نقاط جه��ان چنین روندی به عنوان جرم تلقی می ش��ود. 
همچنی��ن باید برنامه منس��جمی برای تعامل با کارمندان داش��ته باش��یم. 
ای��ن امر مربوط به روند عرضه پاداش ها و ترقی کارمندان می ش��ود. توصیه 
بس��یاری از کارش��ناس های حوزه مالی تهیه جدولی از پرداختی شرکت مان 
به کارمندان به منظور پرهیز از هرگونه بی عدالتی در روند پرداخت هاس��ت. 
روند ترقی کارمندان نیز باید فقط مربوط به کیفیت عملکردش��ان باشد. در 

غیر این صورت انگیزه کارمندان مان کاهش خواهد یافت. 
۴. آیا به دنبال تعامل عادالنه با کارمندان شرکت تان هستید؟

در س��ال ۲۰۱۶ س��ایت AngelList، فعال در زمینه کاریابی، اطالعات 
ارزش��مندی را در اختیار موسس��ه INC در مورد نحوه استخدام کارمندان 
در شرکت های نوپای آمریکایی قرار داد. بر این اساس ۸۰درصد شرکت های 
تازه کار در آن زمان به کارمندان شان شانس شراکت در شرکت را می دادند. 
ای��ن امر بیانگ��ر ضرورت نگاه عادالنه به کارمندان به مثابه ش��رکای تجاری 
اس��ت. به این ترتیب انگیزه آنها برای همکاری با ما و تالش بیش��تر افزایش 
می یاب��د. البته تعامل عادالنه با کارمندان ش��امل برخ��ی فعالیت های دیگر 
نظیر ارائه دوره های آموزشی رایگان و خدمات جانبی نظیر بیمه درمانی هم 
می ش��ود. همه این فعالیت ها به عنوان تعامل عادالنه با کارمندان ش��ناخته 

می شود. 
inc  :منبع
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از س��اتیا نادال به عنوان فردی یاد می ش��ود که موفق ش��ده اس��ت تا 
مایکروس��افت را ب��ه روزهای درخش��ان خ��ود بازگردان��د. درواقع وی 
جایگزین اس��تیو بالمر ش��ده است که س��ال-های پایانی عمر ۱۴ ساله 
مدیریت خود، روند نزولی ای را پیدا کرده بود. وی متولد شهر حیدرآباد 
هندوس��تان است و تا قبل از این س��مت، در بخش سرویس های ابری 
مایکروس��افت فعالیت می ک��رد. وی تمامی دوران تحصی��ل خود را در 
کشور خود گذرانده و در رشته برق فارغ التحصیل شد، با این حال عالقه 
وی به رش��ته کامپیوتر و نبود بسترهای مناس��ب در هندوستان، باعث 
ش��د تا وی برای تحصیل در این رش��ته به دانشگاه ویسکانسین آمریکا 
برود، با این حال حتی مدرک این رش��ته نیز باعث نشد تا وی احساس 
رضایت را به دس��ت آورد و همین امر نیز زمینه س��ومین مدرک وی در 
رشته تجارت دانش��گاه شیکاگو شد. وی قبل از حضور در مایکروسافت 
نیز دوره ای کوتاه را در شرکت مایکروسیستمز سپری کرد که به کسب 
تجربه وی کمک بس��یاری کرد. در آن زمان مایکروس��افت برترین برند 
جهان محسوب می ش��د و فعالیت در آن دارای ارزش بسیار باالیی بود. 
وی همچن��ان در کن��ار کار خود، به افزایش س��طح تحصیالت خود نیز 
پرداخت و عملکرد درخش��ان وی در مدت زمان کوتاه، باعث شد تا نظر 
مدیران این ش��رکت به س��مت وی جلب ش��ود. اصلی ترین دلیل روند 
رو ب��ه جل��و وی را باید در تاکی��د و تالش او برای راه اندازی س��رویس 
ابری دانس��ت که آینده شرکت را تضمین می کرد. تالش های وی باعث 
رش��د مجموعه نرم افزارهای آفیس، بیزتاک، بینگ و خدمات س��ی آر-
ام این ش��رکت ش��د. کناره گیری استیو بالمر از س��مت خود، همزمان 
ش��د با خرید بخش موبایل ش��رکت نوکیا که این ش��رایط نیاز به یک 
مدی��ر برای حضور طوالنی مدت را تش��دید می کرد تا بتواند اوضاع را به 
طور کامل در دس��ت گرفته و ش��رکت را به مس��یر موردنظر آقای بیل 
گیتس)موس��س مایکروسافت( بازگرداند. درواقع وی سومین مدیرعامل 
این برند جهانی پس از اس��تیو جابز و اس��تیو بالمر محسوب می شود. از 
جمل��ه مهم ترین اقدام��ات وی از زمان مدیری��ت وی می توان به خرید 
شبکه اجتماعی لینکدین اشاره کرد که موفقیت بزرگ محسوب می شد. 
با توجه به توضیحات ارائه ش��ده، در ادامه به بررس��ی ۱۰ راز موفقیت از 

زبان نجات دهنده برند مایکروسافت، خواهیم پرداخت. 
۱-به دنبال نوآوری در حرفه خود باشید 

هنگامی که آقای نادال در س��ال ۱۹۹۲ کار خود را در مایکروس��افت 
آغاز کرد، هیچ گونه  ایده و حرکتی در زمینه رایانش ابری مطرح نش��ده 
ب��ود. وی با درک درس��ت از اهمیت این موضوع در آین��ده، با تاکید بر 
این بخش موفق ش��د تا در نهایت بتواند به باالترین س��مت اجرایی در 
ش��رکت خود، دس��ت پیدا کند. به همین خاطر نیز وی توصیه می کند 
که به دنبال یک ایده جدید و آینده نگرانه در زمینه کاری خود باش��ید 
تا بتوانید عملکرد درخش��انی را تجربه کنید. بدون ش��ک در این رابطه 
تحصیالت باال و مداوم وی نیز تاثیرگذار بوده و به درک بهتر از نیاز بازار 

و دستیابی به ایده  های بهتر، کمک کرده است.
۲-نیازهای تیم خود را به موقع شناسایی کنید 

بنا به هر دلیلی هر فردی از تیم شرکت شما ممکن است با مشکالتی 
مواجه ش��ده و نیازهای جدیدی در آنها ش��کل گیرد. تحت این شرایط 

تنها زمانی می توانید مش��کالت را قبل از تبدیل ش��دن به یک بحران، 
برطرف کنید که توجه کافی را نس��بت به کارمندان خود داشته باشید. 
در ای��ن رابطه وی عنوان کرده اس��ت که در زم��ان نوجوانی در زمینه 
ورزش کریکت فعالیت می کرده اس��ت که چندان عملکرد درخشانی را 
در این ورزش نداش��ته و همین امر نیز باعث می ش��د تا اغلب به صورت 
یار تعویضی وارد میدان شود، با این حال مربی تیم در هر مسابقه، حتی 
ب��رای چند دقیقه وی را به زمین می فرس��تاد تا اعتماد به نفس او نابود 
نش��ده و انگیزه ای برای تالش بیشتر داشته باشد. وی از همین نکته نیز 
در مدیریت خود اس��تفاده کرده و همواره تالش کرده است تا اعتماد به 
نف��س افراد را افزایش دهد. به نظر او اعتم��اد به نفس برای افراد امری 
ضروری بوده و زمینه ساز معجزه ای در عملکرد و سطح آنها خواهد شد. 
به همین خاطر نخس��تین چیزی که هر مدیری باید به کارمندان خود 
بدهد، ایجاد س��طح مطلوب��ی از اعتماد به نفس در تمامی افراد اس��ت. 
بدون ش��ک بس��یاری از مش��کالت کارمندان با افزایش اعتماد به نفس 
آنها برطرف خواهد ش��د و نباید از همان ابتدا به دنبال جایگزینی برای 

آنها باشید.  
3-اهداف خود را برای تمامی افراد به خوبی تشریح کنید 

اگرچه از حضور س��اتیا نادال در مایکروس��افت ۲۲ س��ال می گذشت، 
ب��ا این حال هنوز ه��م تردیدهای زیادی در رابطه ب��ا توانایی وی برای 
مدیریت ش��رکت وجود داش��ت. همین امر نیز باعث ش��د تا وی تمامی 
اه��داف و راهبرده��ای خود را یادداش��ت ک��رده و در اختی��ار تمامی 
کارمندان قرار دهد که خود منجر به کسب اطمینان کافی در آنها شد. 
به همین خاطر نیز ضروری اس��ت تا در ابت��دای کار مدیریتی خود، به 
دنبال از بین بردن تردیدها در رابطه با خود باش��ید تا همگان با اعتماد 

به شما، از دستورات پیروی کنند. 
۴-از پیاده کردن اصول خود در شرکت واهمه نداشته باشید 

اگرچه بس��یاری از افراد در ابتدای کار خود تمایل دارند تا به ش��یوه 
مدیران سابق کار را ادامه دهند، با این حال در صورتی که شما در تالش 
برای عملکردی مشابه داشته باشید، بدون شک با آنها تفاوتی نداشته و 
این امر نمی تواند به بهبود اوضاع شرکت کمکی کند. به همین خاطر نیز 
ضمن اس��تفاده از تجربه و اقدامات مثبت مدیران گذشته، الزم است تا 
شجاعت کافی را در پیاده کردن نظرات خود داشته و از اعمال تغییرات 
در هیچ س��طحی، واهمه ای را نداشته باشید. برای مثال وی راهکارهای 
نوینی را برای افزایش روحیه کار تیمی در ش��رکت ارائه داد و با برخی 
از دش��منان قدیمی ش��رکت نیز روابط جدیدی را آغاز کرد که خود به 

بهبود شرایط مایکروسافت کمک بسیاری کرده است. 
۵-بر روی مزیت های خود تمرکز و سرمایه گذاری کنید 

هر فرد و مدیری از مجموعه ای از قابلیت ها برخوردار اس��ت که خود 
وجه تمایز آنها با س��ایرین محسوب می شود. شما می توانید با تمرکز بر 
روی م��وارد مثبت آن، به تغییرات عظیم در ش��رکت کمک کنید. برای 
مثال از جمله ویژگی های آقای نادال این است که در زمان های حساس، 
تصمیمات منطقی را اتخاذ می کند. همین امر نیز باعث ش��ده اس��ت تا 
وی بحران های پیش روی خود را یکی پس از دیگری با موفقیت پش��ت 

سر بگذارد. 
6-موفقیت را تجسم کرده و در رابطه با آن به صورت مداوم 

صحبت کنید 
تمامی افرادی که موفق شده اند تا به رویای خود دست پیدا کنند، آن 

را از مدت ه��ا قبل در ذهن خود تصور کرده اند. در این رابطه آقای نادال 
تنها تصور آن را کافی نداشته و تاکید کرده است که باید در رابطه با آن 
نیز صحبت کنید. درواقع وی به قدرت ذهن و کلمات باور قلبی داش��ته 
و به همگان تاکید می کند که خود را در جایگاه مطلوب تصور کرده و به 
دنبال ایجاد احساس خود در خود باشند. وی از همان ابتدای کار، خود 
را در لباس مدیریت ش��رکت می دی��د که به وی کمک کرد تا بتواند در 
نهایت به خواسته خود دست پیدا کرده و با کسب روحیه باالتر، در برابر 

سختی های کار خود مقاومت بیشتری را داشته باشد. 
۷-خود را به جای مشتری قرار دهید 

آقای نادال در رابطه با مشتری مداری عنوان کرده  است که تنها کافی 
اس��ت تا خود را در جایگاه آنها قرار دهید. این امر باعث خواهد ش��د تا 
به خوبی نس��بت به دغدغه های آنها آگاهی پی��دا کرده و بهترین روش 
ب��رای رویارویی با آنها را پیدا کنید. همچنین وی تاکید دارد که قبل از 
تولید و وارد بازار کردن یک محصول، نس��بت به اهمیت و تغییراتی که 
آن می تواند در بازار ایجاد کند، اطمینان حاصل کرده و جهان را به آن 
صورتی که هس��ت نپذیرفته و به صورتی که باید باش��د، مشاهده کنند. 
این امر کمک خواهد کرد تا با سیاستی درست و کارآمد گام برداشته و 

در حرفه خود، برندی تاثیرگذار باشید. 
8-با فرد گرایی مقابله کنید

هر ف��ردی در جایگاه خود دارای ارزش خاصی برای ش��رکت خواهد 
بود، با این حال این امر نباید منجر به جدایی گزینی افراد ش��ود. درواقع 
این امر که برخی خود را نسبت به سایرین برتر مشاهده کنند، عملکرد 
سیس��تم را با مشکل مواجه خواهد س��اخت. در این رابطه توجه داشته 
باش��ید نه تنها باید افرادی را در کنار خود نگ��ه دارید که تنها به دنبال 
انجام درس��ت وظایف خود و تالش برای ارتقای جایگاه ش��رکت باشند. 
ب��دون ش��ک افرادی ک��ه صرفا اهداف ف��ردی را م��الک کار خود قرار 

می دهند، برای شرکت مفید نخواهند بود. 
۹-رقبای خود را به خوبی بشناسید با این حال مقهور قدرت 

آنها نشوید
 اگرچ��ه س��اتیا نادال همواره عملک��رد برندهایی نظی��ر اپل و آمازون 
را مورد بررس��ی ق��رار می دهد، با این حال هی��چ گاه بر روی قدرت آنها 
تاکید نداش��ته و اجازه نداده اس��ت که این اطالعات منجر به دست کم 
گرفتن تیم خود ش��ود. درواقع مقایس��ه کردن نیز امری کامال نادرست 
خواهد بود. علت این امر به این خاطر اس��ت که هر شرکتی، از امکانات 
و توانایی ه��ای خاص خ��ود برخوردار بوده و الزم اس��ت تا تنها بر روی 
پیشرفت خود تاکید داشته باشید، با این حال زیر نظر داشتن برندهای 
رقی��ب، به اتخ��اذ تصمیمات بهتر و درک واقعی از ش��رایط بازار، کمک 

خواهد کرد. 
۱0-مدیری تحلیلگر باشید 

هیچ فردی در شرکت از زاویه دید همه جانبه شما برخوردار نبوده و همین 
امر باعث می شود تا جایگاه شما به عنوان قلب تپنده شرکت معرفی شود. 
تحت این شرایط در صورتی که شما نسبت به مشاهدات و اطالعات خود، 
تحلیل مناس��ب را نداشته باشید، بدون شک تنها یکسری اطالعات خام را 
در اختیار خواهید داشت که از آنها نهایت استفاده را نخواهید برد. به همین 
خاطر نیز الزم است تا هر اتفاقی را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده 

و به دنبال استخراج نکات موجود در آن باشید.
knowstartup :منبع
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مدیرکل کمیته امداد استان قم:
 حتی یک ریال از کمکهای مردم به کمیته امداد، در زمینه تبلیغات و 

اطالع رسانی هزینه نمی شود
قم- خبرنگار فرصت امروز:  مردم نیکوکار قم در شرایط سخت اقتصادی، در 80 روز ابتدای 
امسال 94 درصد بیشتر از سال قبل به کمیته امداد کمک کردند.نشست خبری مدیرکل کمیته 
امداد استان قم با اصحاب رسانه این استان در فضایی صمیمی با پرسش و پاسخ خبرنگاران برگزار 
شد. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، اکبر میرشکار مدیرکل کمیته امداد استان قم با بیان 
اینکه کمک های مردمی از ابتدای فروردین تا ۲0 خردادماه سال گذشته ۷۶ میلیارد ریال بوده 
است گفت: پیش بینی می شود این میزان تا پایان امسال به بیش از ۶00 میلیارد ریال افزایش 
یابد.وی افزایش درآمدهای این نهاد را مجددا خاطر نشان کرد و گفت: با وجود این مقدار افزایش درآمد ،متأسفانه نمی توان جوابگوی همه 
نیازهای مردم بی بضاعت بود چرا که درخواست های مردمی برای دریافت کمک از این نهاد افزایش چشمگیری داشته است. وی ادامه داد: 
از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶ میلیارد و ۵00 میلیون ریال برای پاسخ به درخواست های مردمی، 40 میلیارد ریال وام کارگشایی به 8۷8 
متقاضی، ۲0۱ ودیعه مسکن به خانواده های مستأجر تحت پوشش، هفت میلیارد و ۳00 میلیون ریال اجاره مسکن به 9۶۲ خانواده، سه 
میلیارد ریال هزینه تعمیر مسکن برای ۱0۷ خانه، حدود چهار میلیارد ریال کمک هزینه ازدواج به ۱۱۶ تَن و ۱۵ میلیارد و 800 میلیون 
ریال برای هزینه درمان مددجویان پرداخت شده است..میرشکار شاخص اصلی ارائه خدمات از سوی کمیته امداد را عدم درآمد کافی عنوان 
کرد و گفت: مساعدت های این نهاد پس از استحقاق سنجی خانواده های متقاضی صورت می گیرد لذا طبیعی است که کمیته امداد توان 
برطرف کردن همه مشکالت نیازمندان جامعه را نخواهد داشت.  به گفته مدیرکل کمیته امداد قم کمک های مردمی در جشن نیکوکاری 
پارسال بیش از ۶0 میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال 9۶، بیش از ۶۵ درصد رشد داشته که همین رشد در بخش صدقات هم با هفت 
درصد مشاهده می شود.مدیرکل کمیته امداد استان قم با بیان اینکه در سال گذشته برای یک هزار و 4۱۵ مددجو با سرانه ۲80 میلیون 
ریال اشتغال ایجاد شده گفت: نمونه ای از این اشتغال ها در قالبی جدید برای اولین بار در سه روستای قم و در شغلهایی از جمله مصنوعات 
چوبی، پرورش پرندگان زینتی و پرورش ماهی بوده که امسال نیز در صدد توسعه این مدل با هفت طرح تولیدی از جمله پرورش دام سبک 
پربازده در هفت روستای استان با هدف توانمندسازی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهر هستیم..میرشکار در پاسخ به سؤال 
یکی از خبرنگاران مبنی بر نحوه نظارت بر خیریه های فعال ضمن انتقاد از عدم ساماندهی مؤسسه های خیریه در قم گفت: این موسسه ها 
مجوزهای متعدد و متفاوت از دستگاه های مختلف اجرایی می گیرند و متأسفانه نظارت خاصی روی این موسسه ها صورت نمی گیرد.وی با 
تاکید بر اینکه مردم نباید به مؤسسه های خیریه ای که اصال نمی شناسند کمک مالی نمایند افزود: تاکنون با ۱4 مؤسسه خیریه سرشناس 

و موفق تعامل نموده ایم تا از موازی کاری در کمک رسانی به نیازمندان جلوگیری شود.

معرفی سرپرست جدید اداراه گاز شهرستان گمیشان استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز:   طی حکمی از سوی مهندس رحیمی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان،حمید باستانی بعنوان 
سرپرست جدید اداره گازشهرستان گمیشان منصوب گردید .به گزارش روابط عمومی،در نشستی که به همین منظور درمحل فرمانداری 
شهرســتان برگزارشد حکم انتصاب سرپرست جدید اداراه گاز گمیشان  توسط فرماندار به ایشان اعطاء شده و از خدمات جمشید ایری  
رئیس سابق آن اداره  تجلیل بعمل آمد.  دراین نشست مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان ضمن تشکرازتعامالت وهمکاری بسیار خوب 
فرمانداری گمیشــان گزارشی از وضعیت گازرســانی و خدمات ارائه شده شرکت درشهرستان  ارائه نمود      در ادامه نیز احمد دستمرد 

فرماندارگمیشان ازعنایات و زحمات مدیرعامل گاز گلستان و ایری رئیس سابق اداره گازتقدیرنمود.  

از سوي فرماندار شهرستان رودان؛
مدیر امور آبفاي رودان به عنوان مدیرحامي حوزه روابط عمومي معرفي شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: »قنبر داوري« مدیر امور آبفاي شهرستان رودان به عنوان مدیر 
حامي حوزه روابط عمومي معرفي و تقدیرشد.فرماندار رودان در همایش گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط 
عمومی این شهرستان، از مدیر امور آبفاي رودان، شهردار رودان و بیکا به عنوان مدیران حامي حوزه روابط 
عمومي این شهرســتان تقدیر به عمل آورد.در این همایش؛ از بین ســي دستگاه اجرایي شهرستان،»قنبر 
داوري« مدیرامور آبفاي شهرستان رودان به عنوان یکي از سه مدیر حامي حوزه روابط عمومي معرفي شد و 
از سوي فرماندار این شهرستان مورد تقدیر قرار گرفت. در بخشي از این تقدیر نامه آمده است؛مدیر محترم 
آب و فاضالب شــهري رودانبدینوسیله ضمن تقدیر و تشــکر از تالش هاي ارزنده جنابعالي در اداره آب و 
فاضالب شهري رودان در راستاي تعالي حوزه روابط عمومي، لوح تقدیرستاد گرامیداشت هفته روابط عمومي 

شهرستان رودان به عنوان "مدیر حامي حوزه روابط عمومي " تقدیم حضورتان مي گردد.

اجرای 12 پروژه آبرسانی در همدان با مشارکت  های مردمی تا پایان سال 98؛
دست یابی به 84 درصد بهره وری آب تا پایان برنامه ششم توسعه

همدان – خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان با اشاره به اینکه در سال 9۷، 8۲ پروژه  
آب رسانی، به مبلغ ۱ میلیارد و 400 میلیون تومان اجرایی شده است، گفت: پیش بینی می شود در سال 98، ۱۲ پروژه بزرگ به مبلغ ۷ 
میلیارد تومان با مشارکت های مردمی عملیاتی شود.سید مصطفی هاشمی، مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان همدان، در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد:علی رغم بازندگی های خوب سال جاری، همچنان نیازمند صرفه جویی در بخش   های مختلف مصرف آب هستیم.
وی با بیان اینکه مردم همچنان با فرهنگ درست مصرف آب آشنا نیستند افزود: متأسفانه در روستا ها، همزمان با فصل تابستان و ماه آخر 
فصل بهار، مصرف آب در بخش های غیرخانگی و غیر شرب افزایش می یابد.هاشمی اضافه کرد: در این راستا در جهت تأمین آب های مورد 
نیاز روستاییان، نیازمند فعالیت مستمر چاه ها هستیم که این خود عاملی در افزایش برداشت آب از مخازن، استهالک تأسیسات و بحران 
آب در سطح وسیع خواهد بود لذا مصرف بهینه آب باید سرلوحه کار همگان باشد. وی با اشاره به اینکه همدان یکی از استان های روستا 
نشین است ادامه دادجمعیت روستا نشینان به شهر نشینان در کشور ۲۶ درصد است که این نسبت در استان، ۳۶ درصد است بنابراین باید 
تالش ها در سطح کشور و استان در جهت تأمین منابع آب مضاعف شود.این مقام مسئول با اشاره به اینکه طی ۳- 4 سال گذشته میزان 
بهره وری آب درروستا های از ۶8 درصد به ۷۷ درصد رسیده است عنوان کرد: بر اساس چشم انداز برنامه ششم توسعه، استان همدان تا 
پایان زمان مقرر، باید به 84 درصد بهره وری آب دست یابد .وی بیان کرد: ساخت و تجهیز فاضالب 8 روستا باالدست سد اکباتان جزء 
اولویت های کاری این مجموعه است، همچنین کار  های مطالعاتی حول روستا های باال و پایین دست سد اکباتان جهت اتصال فاضالب این 

روستا ها به شهر جورقان و از آنجا به تصفیه خانه شهر همدان از دیگر برنامه های این مجموعه است. 

برگزیدگان مسابقات قرآنی رهپویان والیت مددجویان گلستانی معرفی شدند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: برگزیدگان مرحله استانی سومین دوره مسابقات قرآنی رهپویان والیت ویژه مددجویان، کارکنان و خانواده های 
کمیته امداد استان گلستان با حضور مسئوالن استانی و امیرحسین رحمتی، قاری برجسته بین المللی معرفی شدند. اسکندر اسکندری، مدیرکل 
کمیته امداد استان گلستان گفت: برگزیدگان مسابقات قرآنی رهپویان والیت با حضور ۱۳0 شرکت کننده از کمیته امداد استان گلستان پس یک 
رقابت تنگاتنگ در مراسم اختتامیه این مسابقات معرفی شدند.اسکندری گفت: مباحث قرآنی در کمیته امداد به شکل جدی و مستمر پیگیری 
می شود که برگزاری مسابقات قرآنی در راستای تدبر در قرآن، تبیین سیره نبوی و شناسایی استعدادهای قرآنی مددجویان ازجمله این اقدامات است.
وی افزود: نفرات اول رقابت از بین ۷۳0 شرکت کننده در مرحله شهرستانی این مسابقات به مرحله استانی راه یافتند که از ۱۳0 نفر برگزیده آن ۶8 
نفر در بخش بانوان و ۶۲ نفر در بخش آقایان در مرحله استانی به رقابت پرداختند.مدیرکل کمیته امداد استان گلستان تصریح کرد: ۱4 برگزیده 
مرحله استانی به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد که مرحله کشوری این مسابقات در تابستان امسال برگزار خواهد شد.اسکندری افزود: این 

مسابقات در رشته های قرائت، تحقیق و ترتیل، حفظ، اذان، مفاهیم و نهج البالغه برگزار شد.

در شرکت گاز استان گیالن صورت گرفت؛ 
جذب بیش از 6 هزار مشترک در سال جاری 

رشت- مهناز نوبری: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: گاز گیالن در سه ماه اول سال 98 توانسته بیش 
از ۶۵ کیلومتر عملیات شبکه گذاری را انجام دهد و مجموع طول شبکه و خط تغذیه گاز در سطح استان را به بیش از ۲0 هزار و ۶00 
کیلومتر برساند.وي ادامه داد: همچنین این شرکت در سال جاری بالغ بر ۲ هزار ۷00 انشعاب گاز در استان نصب نموده که با احتساب آن 
مجموع انشعابات گاز در استان به ۵84 هزار ۶00 عدد افزایش یافته است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن همچنین از جذب بالغ بر ۶ 
هزار و ۲00 مشترک جدید در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: هم اکنون 98 درصد خانوارهای شهری و روستایی استان بهره مند از 
گاز می باشند و با جذب این تعداد مشترک، مجموع مشترکین گاز در گیالن به یک میلیون و ۶۵ هزار مشترک افزایش یافته است.مهندس 
اکبر نقش گاز را درجهت تقویت و توسعه اقتصاد استان حیاتی برشمرد و گفت : این شرکت عالوه بر گازرسانی به مشترکین خانگی، در 
سال جاری به ۳4 واحد صنعتی و 9۲8 واحد تجاری گازرسانی نموده و نقش مهمی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید ایفا نموده 
است.وی افزود: با اجرای عملیات گازرسانی در سال جاری، هم اکنون در استان گیالن ۵ هزار و ۵9۵ واحد صنعتی، ۷۵ هزار و ۱۳8 واحد 
تجاری و 9۶ جایگاه CNG برخوردار از گاز طبیعی می باشند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خصوص مصرف گاز در استان گفت: 
در بهار امسال در مجموع بیش از ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز در حوزه های مختلف مصرف شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته 4 درصد رشد داشته است و این افزایش با توجه به جذب بیش از 40 هزار مشترک در یک سال گذشته از روندی منطقی برخوردار 
است.مهندس اکبر اظهار داشت: این شرکت هم اکنون به پایان عملیات توسعه گازرسانی در استان نزدیک شده و همراستا با سیاست های 
شرکت ملی گاز در راستای کیفی سازی خدمات، اقدامات مناسبی از قبیل پروژه قرائت و چاپ همزمان صورتحساب، GIS، طرح سفیران 
انرژی، بهینه سازی مصرف سوخت گرمکن های ایستگاه های تقلیل فشار گاز، مرکز پیام و امداد متمرکز، ایجاد شبکه پرسرعت مخابراتی 
در ادارات گاز استان، سامانه مکانیزه رسیدگی به شکایات، نرم افزار موبایلی خدمات الکترونیک گاز و ..... را در جهت افزایش رضایتمندی 
مردم و مشترکین گرامی به انجام رسانده است.وی در پایان گفت: این اقدامات کیفی در کنار اجرای موفق گازرسانی در سراسر استان سبب 
گردید تا شرکت گاز استان گیالن در سال گذشته موفقیت های بزرگی از جمله تندیس بلورین سرآمدی و بهبود مستمر شرکت ملی گاز، 
دستگاه برگزیده در جشنواره شهید رجایی، نشان زرین مسئولیت های اجتماعی، مقام دوم در زمینه صیانت از حقوق شهروندی و رتبه دوم 

سالمت اداری در میان شرکت های گاز استانی را به دست آورد.
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اخبار

 تبریز – ماهان فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی از اجرای 
موفق نهضت الی روبی رودخانه ها در اســتان خبر داد و گفت: 
بارش رحمت الهی نقش مهمی در بهبود وضعیت دریاچه ارومیه 
دارد؛ اما نباید نقش اقدامات انجام شــده توسط دستگاه های 
اجرایی بویژه الی روبی 330 کیلومتر از بستر رودخانه های حوضه 

آبریز دریاچه را نادیده گرفت.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در نشســتی با اعضای شورای اسالمی 
استان، با اشاره به بارش های ابتدای سال جاری و بهبود نسبی وضعیت 
دریاچه ارومیه، اظهار داشت: برخی از اقدامات انجام شده مانند الی روبی 
مسیر رودخانه ها موجب شد که بارش ها تبدیل به رواناب شده و به بستر 
دریاچه هدایت شود.وی افزود: در سال 9۱ نیز بارش هایی مشابه سال 98 
در استان رخ داد؛ اما تراز آبی دریاچه با وجود بارش ها کاهش یافته بود 
که علت آن، عدم الی روبی رودخانه ها و انجام ندادن اقدامات تخصصی 
برای هدایت آب ها به ســمت دریاچه بود.اســتاندار آذربایجان شرقی 
وجود شوراهای قوی و متخصص در شهرها و روستاها را زمینه ساز رفع 
مشکالت و کاستی ها دانست و ادامه داد: شوراهای اسالمی شهر و روستا، 
بهترین ابزار طرح مشــخص و جزیی مشکالت است و این شوراها باید 
تمامی مسائل را به صورت ملموس و دقیق، بررسی و بهترین تصمیمات 
را اتخاذ کنند.وی ابراز کرد: بر این باور هســتیم که شــوراها، مهم ترین 
نمود و مصداق دموکراسی و مردم ساالری هستند و باید از ظرفیت این 
نهاد مردمی در تصمیم سازی و تصمیم گیری بیش از پیش استفاده کرد.

پورمحمدی با اشــاره به کاهش سهم جمعیتی و همچنین کاهش نرخ 
بیکاری استان، عنوان کرد: دلیل این موضوع، مهاجرت جوانان و جمعیت 
فعال استان برای یافتن کار است.وی با بیان اینکه همه با هم باید برای 
پیشرفت استان، دست در دســت هم دهیم، عنوان کرد: تمام مدیران 
باید با همراهی مردم و بخصوص بخش خصوصی، سرعت عمل را برای 

حرکت در مسیر توسعه، بیشتر کرده و در این مسیر از ظرفیت شوراها 
نیز استفاده کنند.استاندار آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر استفاده 
از توان خیران در بخش های مختلف مــورد نیاز مردم، اضافه کرد: کار 
خیر، فقط مدرسه و مسجدسازی نیست و انتظار داریم خیران عزیز در 
بخش هایی همچون راه سازی و پروژه های عمرانی نیز کمک کار دولت 
باشند.پورمحمدی در خصوص انتخابات مجلس شورای اسالمی در اسفند 
ماه امســال نیز نسبت به سوءاستفاده از امکانات دولتی به نفع اشخاص 
و جریان ها هشــدار داد و از اعضای شوراهای اسالمی خواست به هیچ 
عنوان اجازه بهره برداری از امکانات دولتی و شهرداری ها را در انتخابات 
ندهند.استاندار آذربایجان شرقی با ابراز خرسندی از رشد و توسعه بخش 
کشــاورزی و تولید پایدار محصوالت کشاورزی در استان، اظهار داشت: 
البته قانع به این مقدار نیستیم و برنامه های توسعه ای این بخش بویژه 
اصالح الگوهای کشت و آبیاری و تولید محصوالت استراتژیک همچنان 
باید در اولویت برنامه ها باشد.همچنین دکتر محمدرضا پورمحمدی در 
جمع فعاالن بخش کشاورزی استان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی 
و سالگرد تأسیس جهاد سازندگی به فرمان امام راحل، تشکیل این نهاد 
انقالبی را حاصل درایت امام و نگاه عمیق ایشــان به مسائل در روزهای 
اول انقالب دانست و گفت: با تحریم های اقتصادی اخیر، اعتقاد به نقش 

اثرگذار بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی دوباره زنده شده و بسیاری 
از صنایع وابســته به این بخش تقویت شده است.وی خاطرنشان کرد: 
گزارش ها نشــان می دهد که در بخش کشــاورزی به یک سامان دهی 
مناســب و تولید پایدار در اســتان رســیده ایم که از این بابت از همه 
دست اندرکاران و فعاالن این بخش قدردانی می کنم.استاندار آذربایجان 
شــرقی با اشــاره به اینکه متاســفانه در زیر پرچم توسعه، آسیب های 
زیادی به بخش کشــاورزی و مراتع و جنگل ها وارد شــده است، افزود: 
با وجود اتفاقات خوبی که در این بخش افتاده، اما هنوز هم بیشــترین 
اتالف منابع آب در بخش کشــاورزی اســت که الزم است با همکاری 
دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، برخی از رویکردهای این حوزه تغییر یابد.
وی با اشــاره به اینکه بخش عمده نهاده های دامی کشور وارداتی است، 
افزود: تعریف راهبردهای جدید متناســب با شرایط اقتصادی در بخش 
کشاورزی ضروری است و امروز هم باید به سمت تولید داخلی و تأمین 
پایدار نهاده ها برویم.پورمحمدی با بیان اینکه دشمن در جنگ اقتصادی، 
نیازهای اساسی مردم را هدف گرفته است، گفت: برخی از اقدامات اخیر 
در سامان دهی بازار کاالهای اساسی، نشان داد که بیشتر مشکالت بازار، 
ســاختگی و روانی است و با تدبیر به موقع می توان این مشکالت را حل 
کرد.وی با تأکید بر اینکه باید از تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی 
حمایت شــود، افزود: یکی از نگرانی های کشــاورزان و تولیدکنندگان 
محصوالت باغی و دامی، تفاوت فاحش قیمت محصوالت از مبدأ تولید 
تا عرضه در بازار اســت که باید با حذف واسطه ها این تفاوت را کم کرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر فراهم کردن جاذبه های فعالیت در 
بخش کشــاورزی تأکید کرد و گفت: خوشبختانه استفاده از روش های 
نوین در بخش کشــاورزی و ایجاد سود اقتصادی در این بخش، موجب 
مهاجرت معکوس در بسیاری از روســتاهای استان شده است که این 

روند باید ادامه یابد. 

اصفهان- قاسم اسد: مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت : این 
شرکت در سال گذشته رکورد جدیدی در تولید با دو کوره بلند 
ثبت کرد و از ابتدای امسال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال 

قبل  ، رشد قابل توجهی در تولید داشتیم . 
مهنــدس یزدی زاده افزود : برنامه امســال ذوب آهن دســتیابی به 
تولید بیش از ۳  میلیون تن است و تا کنون طبق برنامه پیش رفته ایم 
.مهندس یزدی زاده با اشاره به کاهش مصرف آب در این شرکت گفت : 
در مصرف آب خام با اقدامات گسترده ، صرفه جویی کردیم و عالوه بر آن 
بازچرخانی آب نیز صورت گرفت و از پساب شهرهای اطراف نیز استفاده 
می کنیم که حاصل آن کاهش شدید برداشت آب از زاینده رود است و 

سال گذشته تنها 40 درصد دیماند خود از این رودخانه را استفاده کردیم 
.با این اقدامات ،  ظرف 4 ســال آینده کمترین برداشــت آب از زاینده 

رود را خواهیم  داشت .مدیرعامل شرکت به موفقیت های باشگاه ذوب 
آهن اصفهان نیز اشــاره نمود و گفت : این باشگاه بخشی از برند معتبر 
ذوب آهن است و خدمات بسیاری به ورزش کشور نموده است.امیدوارم 
تیم فوتبال ذوب آهن که پرچم ایران را در باشــگاههای آسیا برافراشته 
اســت ، به مراحل باالتر صعود کند .وی به محصوالت جدید ذوب آهن 
و دســتاوردهای ماندگار این شرکت در دوران تحریم اشاره کرد و گفت 
: بیش از ۱۲0 سال است که دارای حمل و نقل ریلی هستم اما همواره 
وارد کننده ریــل بودیم . ذوب آهن اصفهان ، این معضل تاریخی را در 
زمانی که با تحریم های ظالمانه مواجه هستیم ، رفع نمود و حاال قطار ها 
در مسیرهای بین شهری و مترو می توانند بر روی ریل ایرانی تردد کنند.

تبریز – ماهان فالح: سیزدهمین کارگروه بهداشت صنعتي 
شرکت انتقال گاز با حضور نمایندگان مناطق دهگانه به مدت سه 
روز به میزباني منطقه 8 عملیات انتقال گاز در تبریز برگزار شد.

در ابتداي این نشست فرهاد قدیمي، رئیس امور بهداشت، ایمني، 
محیط زیســت و پدافند غیرعامل منطقــه 8  رعایت اصول ایمني، 
بهداشت و سالمت را از اولویت هاي اصلي این منطقه دانست و گفت: 
منطقه 8 با عنایت به اهمیت و حساســیت این موضوع تواسته است 
در انجام تمامي پروژه ها، امورات بهداشــت، ایمنی و محیط زیست 
و پدافند غیرعامل را دخیل نموده و با برگزاري دوره هاي آموزشــي 
متناسب، توجه و تاکید ویژه اي به توانمند سازي، تمرکز و هوشیاري 
پرسنل دارد.قدیمي افزود: در صورتي که الزامات ایمني که همه موظف 
به رعایت آن هســتند با کوچکترین سهل انگاري و بي دقتي مواجه 

شــود ممکن است از بعد جاني و مالي خسارات جبران ناپذیري را به 
صنعت وارد سازد.وی در ادامه این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد، 
خواستار توجه و دقت نظر و رعایت مباحث مرتبط با فعالیتها در حوزه 
هاي بهداشت، ایمني و محیط زیست شد.بازدید از مجتمع تاسیسات 

تقویت فشــار گاز تبریز، آموزش نحوه ي تکمیل و گزارش گیري از 
پورتــال وزارت نفت، بروزآوري کتابچه SDS شــرکت انتقال گاز و 
افزودن مواد شــیمیایي جدید مورد استفاده در مناطق، بررسي نحوه 
کاربرد راهنماي مدیریت مهندســي بهداشت انتشار مواد رادیواکتیو 
طبیعي، بررسي برنامه عملیاتي ارتقاي سالمت کارکنان و برنامه ریزي 
اجراي آن در شــرکت، بررسي موارد بهداشتي تعمیرات خطوط لوله 
با کامپوزیت و تهیه دستورالعمل و همچنین بازگویي موارد گوناگون 
از ســوي نمایندگان مناطق و بررسي چالش ها و مشکالت بهداشت 
صنعتــي از دیگر نکات قابــل توجه این کارگــروه بود.وجود تعامل، 
همفکری و همدلي در قالب ارائه نقطه نظرات کارشناسي و بهره گیري 
از خرد جمعي، دانش و تجربه هر یک از حاضرین از دیگر نکات ویژه 

این نشست مي توان یادکرد.

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری گفت : با اقبال مصرف گاز سی ان جی 
در مازندران ، مقدار زیادی در مصرف ســوخت فسیلی 

صرفه جویی شد .
سبحان رجب پورمدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری با اشاره به اینکه باید در فرهنگ سازی استفاده از سوخت پاک 
تالش کرد ، بیان داشت : در سال 9۷ با مصرف ۱9۲ میلیون کیلوگرم 
گاز ســی ان جی توسط خودروها در منطقه مرکزی مازندران حدود 
۲۷4 میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شــد .سبحان رجب پور پدیده 
آلودگی هوا در مناطق شــهری را یکی از ره آوردهای صنعتی شدن 

دانست وادامه داد : با توجه به فعالیت 8۶ جایگاه سی ان جی در حوزه 
عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری، مصرف 

بنزین نســبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری نداشت 
.رجب پور تاکید کرد : مبلغ ریالی این مقدار صرفه جویی حدود  490 
میلیارد تومان می باشد .وی با برشمردن مضرات استفاده از سوختهای 
فسیلی  و تهدید آزاد شــدن مواد آالینده ناشی از احتراق این مواد ، 
اظهار کرد : با اســتقبال مردم در استفاده از گاز سی ان جی به جای 
بنزین به غیر از صرفه جویی در ســوخت فسیلی ، کم شدن تصدی 
گری دولت ، خدمات رســانی بهتر ، کمتر شدن آلودگی های زیست 
محیطی و هوای پاک را به دنبال خواهد داشت .رجب پور مدیر منطقه 
ســاری تاکید کرد : از عوامل مهم اقبال اســتفاده از گاز سی ان جی 

قیمت پایین و در دسترس بودن آن می باشد .

اهواز- شــبنم قجاوند: مدیرعامل و تعدادی از اعضای هیأت 
مدیره شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با حضور 
در منزل شخصی هنرمند نوجوان مسجدسلیمانی موفقیت وی 

در عرصه ی کشوری را به وی تبریک گفتند .
مهندس قباد ناصری در این اقدام که در راســتای حمایت از فرهنگ 
و هنر بومی و ایلی صــورت گرفت ضمن حضور در منزل آرمان امیدی 
نوجوان هنرمند مسجدســلیمانی که با درخشــش خیره کننده اش در 
مسابقه عصرجدید موجب نگاه و توجه همگان به فرهنگ و هنر غنی ایل 
بختیاری شد از وی تقدیر نمود .مهندس ناصری در این دیدار صمیمانه 
اظهار داشــت : از اینکه یک نوجوان از یک شــهر محروم و دور از مرکز، 
آســتین همت باال می زند و بدون داشتن اســتاد و راهنما می تواند در 
مسابقه ای سخت و نفس گیر رقبایش را از پیش رو بردارد و آوازه ی هنر 
و موسیقی ایل بختیاری را بار دیگر زنده کند برای بنده و بالطبع بسیاری 
از هنردوســتان یک افتخار ارزشمند است .وی افزود : قطعاً این هنرمند 
در ابتدای راه قرار دارد و وظیفه ی همه ما حمایت از » آرمان « شناخته 
شــده و » آرمان«  های ناشناخته جامعه هنری است تا بتوانیم جایگاه 

موســیقی و هنر اصیل بختیاری را بار  دیگر زنده نماییم .همچنین در 
اقدامی دیگر از این هنرمند نوجوان مسجدسلیمانی جهت حضور در جمع 
مدیران و روســای شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان دعوت 
بعمل آمد و وی با حضور در این جلسه مورد تشویق و تفقد اعضای هیأت 
مدیره و روسای بخش های مختلف این شرکت قرار گرفت .در این جلسه 
نیز مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اشاره به 
حرکت و مشی پهلوانانه ی آرمان امیدی پس از اعالم رأی ناباورانه هیأت 
داوران و حذف وی از ادامه مسابقات گفت : لحظه ی وداع یکی از سخت 

ترین لحظات است و در مرحله ای که همه ادامه ی مسیر تا پیروزی برای 
آرمان را تصور می کردیم وی از ادامه ی رقابت باز ماند ولی او با سخنانی 
حکیمانه که بســختی می توان باور کرد از ذهن یک نوجوان خلق شده 
اســت به رقیب خود و در میان اشک هواداران و همتبارانش که سراسر 
کشور نظاره گر این صحنه بودند تبریک گفت و این یعنی منش پهلوانی و 
روحیه ی بازیابی بعد از شکست در ذات و ضمیر این شیربچه ی بختیاری 
نهفته است .وی افزود : ما هر حمایتی که الزم باشد و در اختیارمان باشد 
از تو خواهیم داشت و از دیگر عزیزان نیز خواهش دارم که بدانند آرمان 
از امروز نیاز به توجه و دستگیری دارد و باید از نظر مادی و معنوی مورد 
حمایت همه جانبه قرار گیرد چرا که باور داریم این نوجوان می تواند زنده 
کننده و جانشــین مناسبی برای استاد فقید موسیقی بختیاری مرحوم 
بهمن عالء دین باشد .در پایان این جلسه مهندس ناصری هزینه یک سفر 
زیارتی به مشهد مقدس به همراه اعضای خانواده را برای وی متقبل شد 
. همچنین هدیه ی اعضای هیأت مدیره و کارکنان شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان به جهت حمایت و تشویق این نوجوان هنرمند 

از سوی مهندس ناصری به ایشان اهداء شد .

استاندار آذربایجان شرقی:

شوراها مهم ترین نمود و مصداق دموکراسی و مردم ساالری هستند

مهندس یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان دربرنامه زنده رود شبکه اصفهان :

ذوب آهن تالش می کند امسال  یک میلیون و 50 هزار تن صادرات داشته باشد

منطقه 8 میزبان سیزدهمین نشست کارگروه بهداشت صنعتي شرکت انتقال گاز ایران

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

صرفه جویی 2۷4 میلیون لیتر بنزین در منطقه ساری

تقدیر مدیرعامل شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان از هنرمند مسجدسلیمانی

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: معاون وزیر راه و شهرسازی 
گفت: بزرگراه قزوین-بویین زهرا-ســاوه بــه عنوان یکی از 
مسیرهای اصلی حمل و نقل شــمال به جنوب کشور تا پایان 

تابستان امسال به بهره برداری می رسد.
 به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرســازی استان 
قزوین، خیراهلل خادمی در بازدید از مسیرهای ارتباطی جنوب و غرب 
اســتان قزوین افزود: این مسیر ارتباطی که از حالت جاده خارج و به 
بزرگراه تبدیل می شود، استان های شمالی را از طریق قزوین به قم و 

سپس به جنوب و بنادر جنوبی کشور متصل می کند.وی به اجرای 
عملیات عمرانی در این مســیر اشاره کرد و گفت: طول این بزرگراه 
۱4۵ کیلومتر است که تقریباً همه مسیر آن تکمیل شده و تنها گردنه 
هجیب به طول هشت کیلومتر باقی مانده و تا پایان تابستان به اتمام 
می رسد.خادمی به نوع کاربری این مسیر نیز اشاره کرد و گفت: برای 
ایمنی بیشــتر ترددهای در این مسیر قرار است که نوع کاربری آن 
به شکل بزرگراه باشــد تا یک مسیر اصلی و با کیفیت در دسترس 

مردم قرار گیرد.

بزرگراه قزوین-بویین زهرا- ساوه تابستان امسال به بهره برداری می رسد
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اختالف��ات و درگیری ها در محل کار امری منفی تلقی می ش��وند، اما اگر این 
مناقش��ه ها توس��ط رهبران به درس��تی هدایت ش��وند، می توانند باعث افزایش 
بهره وری، خالقیت و ایجاد ایده های نوآورانه ش��وند. با ما همراه باش��ید تا در این 

باره بیشتر بدانید.
رهبران خوب اختالفات محل کار را تشویق می کنند؟ 

مکس والسکی و مایک دولن از حدود ۳۰ سال پیش، از زمانی که در تیم هاکی 
دبیرس��تان س��افرن در راکلند کونتی نیویورک بازی می کردند دوس��ت نزدیک 
بوده اند. دو س��ال پیش آنها تصمیم گرفتن��د igobono یک بازار اجتماعی که 
در آن اعض��ا با اس��تفاده از ارز  مج��ازی bonos کاال مبادله و یا اهدا می کردند 
را ایجاد کنند. والس��کی می گوید: »ما حتی در مورد کوچک ترین مس��ائل مانند 
رنگ دکمه پیوس��ت جر و بحث می کردیم. معلوم شد که اگر می خواهیم کسب 
و کارمان موفق ش��ود و همچنین دوس��تی خود را حفظ کنیم، باید راهی برای 

مدیریت اختالفات خود بیابیم.«
جان دهارت و کن س��یم در س��ال ۲۰۰۱ توسط مربی مشترک به هم معرفی 
شدند. هر دو به تازگی به ونکوور، بریتیش کلمبیا نقل مکان کرده بودند و برای 
ش��روع  کسب و کار خود بسیار مشتاق بودند. به عنوان مدیران اجرایی شرکت، 
Nurse Next Door، یک سرویس مراقبت بهداشتی را راه اندازی کردند که تا 
سال ۲۰۱۰، ۳۷ شعبه داشت و در حال حاضر بیش از ۹۰ شعبه دارد، اما دهارت 
و سیم به طور مداوم با هم در اختالف بودند. دهارت می گوید: »اگر من می گفتم 
آس��مان صورتی است، کن می  گفت که خاکستری است.« امور مالی به خصوص 
یک مس��ئله بسیار جدی برای شان بود. چند سال پیش، دهارت زمانی که سیم، 
مبلغ ۱۵۰۰۰ دالر برای خرید بلیت های جام حذفی استنلی برای ۱۵ کارمندش 
پرداخت کرد با او مخالفت کرد. دهارت می گوید: »ارزش دادن به افراد خود یکی 

از اهداف اصلی ما بود، اما من این پول را صرف اهداف کسب و کار می کردم.«
یک توافقنامه از پیش تعیین شده داشته باشید

مناقشه یک بخش اجتناب ناپذیر و مهم از هر کسب و کار است. اگر به درستی 
از آن اس��تفاده ش��ود ایده ها، ادعاه��ا، منافع و ترجیح��ات می توانند یک نیروی 
مثبت باشند و همچنین منجر به خالقیت، نوآوری و رشد شوند. رابرت فرگوسن 
نویس��نده استفاده از مناقش��ه: بهره برداری از قدرت اختالف نظر  می گوید: »به 

جای من در مقابل شما، باید ما در برابر یک مشکل باشد.«
وقتی ولس��کی و دولن در مورد اینکه توس��عه وب س��ایت خود را به ش��خصی 
از خارج از ش��رکت بس��پارند )نظر دوالن( و یا فردی را استخدام کنند )انتخاب 
ولسکی( با هم اختالف نظر داشتند، آنها از قبل می دانستند چگونه مسئله را حل 

کنند: آنها قراردادی را امضا کرده بودند که شامل موارد زیر می شد:
به یاد داش��ته باش��یم که مجموعه ای از مهارت های مختلف��ی داریم، بنابراین 

هرگز در مورد اینکه چه کسی سخت تر کار می کند بحث نمی کنیم.
از تست A / B زمان تصمیم گیری در مورد ویژگی ها ]وب سایت[ و درخواست 

بازخورد از کاربران استفاده می کنیم.
این قرارداد آنها را به یک گزینه بهتر برای توسعه سایت خود رساند:

دوالن به کلیما، مکزیک، نقل مکان کرد و به مدت هشت ماه با شرکتی روی 
س��ایت igobono.com کار کردند. والسکی می گوید: »این استراتژی احتماال 
نزدی��ک به یک میلیون دالر برای ما ذخیره کرد.« با داش��تن قرارداد، ما قادر به 

مذاکره در مورد تصمیماتی هستیم که بسیار بهتر از نظرات خودمان است.
مناقش��ه یک بخ��ش اجتناب ناپذیر و مهم از هر کس��ب و کار اس��ت. اگر به 
درس��تی از آن استفاده ش��ود ایده ها، ادعاها، منافع و ترجیحات می توانند یک 
نیروی مثبت باش��ند و همچنین منجر به خالقیت، نورآوری و رشد شوند. رابرت 
فرگوس��ن نویسنده استفاده از مناقش��ه: بهره برداری از قدرت اختالف نظر  می 

گوید: »به جای من در مقابل شما، باید ما در برابر یک مشکل باشد.«
وقتی ولس��کی و دولن در مورد اینکه توس��عه وب س��ایت خود را به شخصی 
از خارج از ش��رکت بس��پارند )نظر دوالن( و یا فردی را استخدام کنند )انتخاب 
ولس��کی( با هم اختالف نظر داش��تند، آنها از قبل می دانستند چگونه مسئله را 

حل کنند: آنها قراردادی را امضا کرده بودند که شامل موارد زیر می شد:
به یاد داش��ته باش��یم که مجموعه ای از مهارت های مختلفی داریم، بنابراین 

هرگز در مورد اینکه چه کسی سخت تر کار می کند بحث نمی کنیم.
از تس��ت A / B زم��ان تصمی��م گیری در م��ورد ویژگی ها ]وب س��ایت[ و 

درخواست بازخورد از کاربران استفاده می کنیم.
این قرارداد آنها را به یک گزینه بهتر برای توسعه سایت خود رساند:

دوالن  به کلیما، مکزیک، نقل مکان کرد و به مدت هشت ماه با شرکتی روی 
س��ایت igobono.com کار کردند. والسکی می گوید: »این استراتژی احتماال 
نزدی��ک به یک میلیون دالر برای ما ذخیره کرد.« با داش��تن قرارداد، ما قادر به 

مذاکره در مورد تصمیماتی هستیم که بسیار بهتر از نظرات خودمان است.
از توافقنامه  فراتر بروید

پنج تاکتیک زیر، س��بب می ش��ود از اختالف نظر، بهترین نظر و ایده ها بیرون 
بیاید:

۱. اجازه ندهید دموکراسی برقرار باشد
اگر هفت نفر در یک اتاق باش��ند و ش��ش نفر با یک استراتژی موافق است، بر 

دیدگاه ش��خص مخالف تمرکز کنید. برای مث��ال می توانید بگویید: »می خواهم 
بشنوم دیو چه می گوید. بگذارید زمان بیشتری را صرف این کنیم.« احتماال دیو 

چیزی می گوید که شما را مصمم تر می کند. 
۲. برای ۱0 دقیقه اول جلسه چیزی نگویید

در یک س��ازمان کوچک، مردم اغلب از پیش��نهادات بنیانگ��ذار یا مدیرعامل 
ش��رکت حمای��ت می کنند. برای جلوگیری از این نوع تعص��ب، ایده های خود را 
آخر جلس��ه بیان کنید و یا اگر تبادل پرجنب و ج��وش ایده ها وجود دارد اصال 

اعالم  نکنید.
3. به دنبال اختالف نظر بروید

هنگامی که یک تصمیم دشوار باید گرفته شود، از همه اعضای تیم درخواست 
کنی��د که نظرات خ��ود را مطرح کنند و اختالف نظرها را کامال بررس��ی کنید. 
اگر فردی با این س��طح درگیری، احس��اس ناراحتی ک��رد بحث را متوقف کرده 
و ب��ه همه ی��ادآوری کنید ک��ه این گفت وگوه��ا بخش ضروری از روند اس��ت. 
ای��ن  اب��زار قابل مالحظه ای برای تخلیه تنش در کن��ار دادن اعتماد به نفس به 
ش��رکت کنندگان است. یک رهبر خوب باید شجاعت ادامه دادن جلسه با وجود 

تنش را داشته باشد.
۴. از  مناظره برعکس استفاده کنید

اعض��ای یک تیم گاهی اوق��ات آنقدر در موضع گیری های خ��ود فرو می روند 
که برای ش��ان برنده ش��دن مهم تر از تالش برای درک دیدگاه دیگری است. یک 
تاکتیک برای شکستن این موضع گیری ها این است که از افراد تیم A  بخواهید 
یک استراتژی براساس ایده  پیشنهادشده توسط تیم B بسازند، در حالی که تیم 
B بر روی برنامه ای برای اجرای پیش��نهاد تیم A کار می کند. این باعث می  شود 
خود را در منظر فرد دیگر قرار دهند و از منطق پش��ت رویکرد مخالف قدردانی 
کنن��د. این فرآین��د می تواند ایده های خوبی را به جای فق��ط تالش برای پایین 

آوردن جایگاه یکدیگر به وجود بیاورد.
۵. هم رأیی را با توافق عام اشتباه نگیرید

گاه��ی اوق��ات تیم ها می توانند با نیاز به توافق جامع فلج ش��وند. بهتر اس��ت  
توافق عام را به عنوان س��طح باالیی از تعهد و وضوح در نظر بگیریم. این امر به 
این معنا اس��ت که هر کسی  دیدگاه خود را بیان کند، استدالل خوبی برای آن 
داش��ته باشد و سپس رهبر، با در نظر گرفتن دیدگاه های مختلف، تصمیم نهایی 
را بگیرد. هنگامی که مردم بدانند ش��نیده شده اند، احتمال بیشتری وجود دارد 

که تصمیمی بگیرند که ممکن است اولین انتخاب شان نباشد.
هوش اختالف را در خود تقویت کنید

بهره وری از اختالف س��الم بدون معایب نیست. نیاز به برداشتن گام هایی دارد 
که ممکن است ناخوشایند باشند و تیم تان را ناراحت کنند زیرا درگیری فقط به 
معنای پیدا کردن هوش��مندانه ترین راه حل برای مشکل نیست؛ بلکه احساسات 
ب��دی مانند  غ��رور و ع��زت را برمی انگیزد. آنچه که فرگوس��ن و کلمن »هوش 
اخت��الف« می نامند، نیازمند احیای اجتماعی اس��ت. در اینجا برخی از عناصر را 

معرفی می کنیم.
۱. اعتماد ایجاد کنید

هیچ چیز مانند آس��یب پذیری در کسب و کار، ازدواج یا دوستی اعتماد ایجاد 
نمی کند. بهترین رهبران زمانی که اشتباه می کنند، آن را در قالب جمالتی مثل 
»من اش��تباه کردم« یا »این در توانم من نیس��ت. به کم��ک نیاز دارم« اعتراف 
می کنن��د. هنگامی ک��ه رهبران به اش��تباهات خود در مقابل تیم ش��ان اعتراف 
می کنند، پیامی واضح برای آنها ارس��ال می ش��ود که به آنها می گوید می توانند 

کمبود های خود را نشان دهند و همچنین اشتباه کنند. 
۲. انطباق پذیر باشید

هیچ رویکرد اید ه آلی برای اختالف نظر  وجود ندارد. برای ش��رایط و کارمندان 
مختل��ف باید رویکردهای متفاوتی را پی��ش بگیرید. به عنوان مثال، هنگامی که 
با یک کارمند دش��وار برخورد می کنید، ممکن است الزم باشد از تاکتیک تسلط 
اس��تفاده کنید، ق��درت خود را نش��ان داده و به چالش ها پاس��خ دهید. اگر در 
مرحله حیاتی رش��د شرکت تان هس��تید و نیاز دارید روی فروش تمرکز کنید و 
همه انرژی تان را برای فروش بگذارید، می توانید »اس��تقالل انتخابی« را امتحان 
کنید؛ خودتان را از درگیری های روزمره دور کنید و مدیری را مسئول مدیریت 

مشکالت تیم خود کنید.
3. زخم های پس از اختالف را درمان کنید

احساسات و آسیب باقی مانده پس از یک اختالف شدید را می توان با »مکالمه 
درمان��ی« برطرف کرد. این امر را می توان ب��ا کل تیم، تک به تک اعضا یا حتی  
مشتری پس از اختالف مالیاتی انجام داد. به کار بردن جمله »بیایید درباره آنچه 
ک��ه اتفاق افتاده صحبت کنیم« مقدمه  خوبی برای به عهده گرفتن مس��ئولیت، 

مرور اهداف و ارزش ها و جلوگیری از درگیری های مشابه در آینده است. 
۴. نظرات دیگران را جویا شوید

حت��ی افرادی که در حل مناقش��ات مهارت دارند نی��از دارند هر از گاهی نظر 
یک نفر که از بیرون به مس��أله نگاه می کند را بپرس��ند. می توانید از دیدگاه های 

دوستان، همکاران سابق، مربیان و حتی رقبای پیشین خود استفاده کنید. 
Success/ucan :منبع

چرا رهبران خوب اختالفات محل کار را تشویق می کنند؟
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افسانه های استراتژی)۹(
 استراتژی باید خارج از سازمان تنظیم شود

تنظیم اس��تراتژی به عنوان یکی از پیچیده ترین فعالیت های سازمانی، باید در محیط داخلی کسب وکار 
و با حضور همه  کارمندان انجام ش��ود. در طول چهار دهه  گذش��ته، ایده هایی که در زمینه  تعریف و نحوه 
تنظیم اس��تراتژی پذیرفته  ش��ده، به ندرت تغییر کرده است. ایستایی و ثابت ماندن مفاهیم استراتژی یک 
مش��کل جدی محس��وب می ش��ود زیرا ما در دنیایی زندگی می کنیم که از زوایای مختلف، دائماً در حال 
تغییر اس��ت. درواقع باید این مس��ئله را فراتر از یک »مش��کل« ببینیم، چراکه تحقیقات متعددی نیز به 
نرخ باالی شکس��ت اس��تراتژی های فعلی اشاره دارند، بااین حال ما رویکردهای س��ابق استراتژی را ادامه 
می دهی��م، درحالی ک��ه می دانیم با این روش ها به نتیجه  مثبتی نمی رس��یم. علت گرفت��ار ماندن در دام 
رویکردهای س��نتی، ۱۰ افسانه  استراتژی یا باورهای نادرست فراگیری است که در حوزه  استراتژی وجود 
دارد و به عنوان اصول پایه ای تدریس و اجرا می شوند. در این مطلب روی نهمین افسانه استراتژی متمرکز 

می شویم: »تنظیم استراتژی مستلزم نیروها و منابع خارج از سازمان است.«
افسانه

افس��انه  نهم، رویکردی نوظهور اس��ت که تقریباً در تمام جهان، به صورت یک اس��تاندارد سازمانی اجرا 
می ش��ود: هر س��ال یک بار، رهبران کلیدی شرکت جلس��ه مهمی را در خارج از محیط شرکت یا سازمان 
)برای مثال البی هتل یا نظیر آن( با عنوان تنظیم استراتژی برگزار می کنند. آنها در این جلسه به کمک 
یک مش��اور، یک ماتریس تجزیه وتحلیل SWOT را توسعه می دهند و بوم مدل کسب وکار چندین سال 
اخی��ر را ترس��یم می کنند. بعدازظهر همان روز، مدیران، برخ��ی از اعضای تیم را دورهم جمع می کنند تا 
درباره  نتایج به دس��ت آمده صحبت کنند و البته، کمی با هم معاش��رت داشته باشند و خوش بگذرانند! در 
پایان روز، همه  اعضا باانرژی و پرانگیزه به خانه می روند و روز بعد، دوباره به شرکت بازمی گردند و کارهای 
هر روزه  خود را انجام می دهند. اس��تراتژی یادش��ده، تا س��ال بعد و جلسه ای مش��ابه، به دست فراموشی 

سپرده می شود.
شاید سازمان های مختلف، جلسه  تنظیم استراتژی خود را با کمی تفاوت های جزئی برگزار کنند. البته 
توصیفات��ی که ما از این جلس��ه بی��ان کردیم، کمی فانتزی و کاریکاتورگونه اس��ت، اما در واقعیت تفاوت 
چندانی با این داستان ندارد، بنابراین طبق افسانه  نهم، تنظیم استراتژی »می تواند« و »باید« طی یک یا 
دو روز، در محیطی خارج از محدوده  شرکت انجام شود. خروج از محیط سازمانی، باعث می شود مدیران 

و تیم ها، از حال و هوای همیشگی خارج شوند و خالقیت و تمرکز بیشتری داشته باشند.
چرا این ایده اشتباه است؟

ایده  تنظیم اس��تراتژی به شیوه  فوق، واقعاً جذاب است. زیرا ما درگیر فعالیت خاصی هستیم که با امور 
هر روزه  کسب وکار، فرق دارد، اما افسانه  نهم حداقل به پنج دلیل، ایده  کاماًل اشتباهی است:

۱- جدایی فعالیت تنظیم اس��تراتژی از س��ایر فعالیت های کسب وکار: مهم ترین نقطه قوت افسانه  نهم، 
یعنی برگزاری جلس��ه  تنظیم اس��تراتژی در محیطی خارج از محدوده  فیزیکی سازمان، در عمل به یکی 
از نکات ضعف کلیدی این رویکرد تبدیل می ش��ود. افس��انه  نهم، رابطه  تنظیم اس��تراتژی و کسب وکار را 
به معنای واقعی قطع می کند و باعث می ش��ود استراتژی، ماهیتی خاص و منحصربه فرد داشته باشد. یکی 
از مش��کالت همیشگی اس��تراتژی این است که پیوند محکمی با عملیات روزانه  س��ازمان ها ندارد و ایده  
افس��انه  نهم )جلس��ه  خارج از سازمان( فقط این مشکل را تش��دید می کند. به بیان ساده، اگر شما قوانین 
و تس��هیالتی را برای تقویت تمرکز کارمندان فراهم کنید، هیچ نیازی به برگزاری جلسه  خارج از شرکت 

ندارید.
۲- همه  افراد نمی توانند در طراحی اس��تراتژی حضور داش��ته باش��ند. برنامه هایی که خارج از سازمان 
اجرا می ش��وند، کارمندان را به دو گروه تقس��یم می کنند: افرادی که می توانند در جلس��ه ش��رکت کنند 
و افرادی که نمی توانند در فعالیت فوق حضور داش��ته باش��ند. همان طور که در قس��مت های قبل تأکید 
کردیم، نقش همه  اعضای شرکت در طراحی و توسعه و اجرای استراتژی ضروری است. افسانه  نهم به این 
مش��کل نیز دامن می زند؛ مخصوصاً زمانی  که افراد حاضر در جلس��ه، در مورد اتفاقاتی که رخ  داده است، 
صحبت نمی کنند. این امر نه تنها به گفتمان های مؤثر منجر نمی ش��ود، بلکه باعث رونق گرفتن ش��ایعات، 

گمانه زنی ها و حرف های بی اساس نیز می شود.
۳- جلسه خارج از شرکت، مبتنی بر توهم آگاهی است. اگر فرض کنیم که یک گروه منتخب از مدیران 
می توانند در طول یکی دو روز و در جلسات خارج از شرکت، استراتژی مؤثری تنظیم کنند، بسیار اشتباه 
کرده ایم. اس��تراتژی در زمره پیچیده ترین موضوعات یک س��ازمان قرار دارد. در یکی از قسمت های قبل، 
گفتیم که اس��تراتژی را نمی توان ساده س��ازی کرد. اینجا هم تظاهر به اینکه برگزاری جلس��ات خارج از 
ش��رکت برای تنظیم استراتژی کافی است، مقوله  استراتژی را بیش ازحد ساده سازی می کند. البته تأکید 
می کنیم که ایجاد یک استراتژی مؤثر، به تعامل با دنیای بیرون نیاز دارد، زیرا در تعامالت خارجی نکات 

مهم زیادی شنیده، آزمایش و درک می شود.
۴- ایده های خوب به صورت تدریجی ساخته می شوند. فعالیت های Offsite یا خارج از سازمان، عمدتاً 
برمبنای جلس��ات توفان مغزی و ورکش��اپ های فشرده پیش می روند. مس��لماً این برنامه ها الهام بخش و 
س��رگرم کننده  هس��تند، اما بهترین ایده ها با این رویکرد حاصل نمی شوند. به بیان ساده، ایده های کارآمد 
به صورت ناگهانی و طی یک جلسه  خارج از سایت، ظهور نمی کنند. ایده های تأثیرگذار، به صورت تدریجی 
و به عنوان آثار جانبی کارهای روزمره  افراد پدیدار می ش��وند. بهترین ایده ها معموالً در فرصت های کوتاه 
استراحت )پس از دوره های سخت کار(، به ذهن افراد خطور می کند؛ یعنی پس ازاینکه ذهن نیمه هشیار 

یا ناخودآگاه ما، مسئله ای را پردازش کرده و حاال ذهن خودآگاه، آن را ساماندهی می کند.
۵- اس��تراتژی یک فرآیند مداوم اس��ت، نه یک رویداد موقت. جلسات خارج از شرکت، تنظیم استراتژی را 
یک رویداد فرض می کنند، زیرا در آنها زمان ش��روع و پایان یک فعالیت ساالنه مشخص می شود. شاید ما نیز 
در طول زمان، به این باور رسیده باشیم که استراتژی در یک رویداد یا جلسه  ایستا تنظیم می شود، اما واقعیت 
ِاستراتژی این طور نیست. طراحی و اجرای استراتژی یک فرآیند مداوم است که در ۳۶۵ روز سال، ادامه دارد. 
فراموش نکنیم که همه سازمان ها و دنیای اطراف نیز همیشه در حال تغییر و حرکت هستند. برای اطمینان 

از اینکه استراتژی ما دائماً به روزرسانی و به طور مؤثر اجرا می شود، به یک رویکرد پیوسته و مداوم نیاز داریم.
حرف آخر

برگزاری جلس��ات گروهی و صحبت کردن پیرامون اس��تراتژی، اصاًل بد نیس��ت. درواقع صرف نظر از اینکه 
استراتژی را چگونه تنظیم می کنیم، مباحثات جمعی در این مورد همیشه ارزشمند است، اما همان طور که پنج 
نکته  باال ثابت می کنند، گفت وگوهای گاه به گاه و ایزوله  خارج از سازمان، هیچ مزیت و فایده  خاصی ندارند. اگر 
نکاتی را که در این مطلب ذکر شد، در کنار نتایج هشت افسانه  قبلی بگذاریم، به آرامی گزینه  جایگزین را درک 
می کنیم. رویکرد جایگزین استراتژی مؤثر، فرآیندی همیشگی است که همه  اعضای سازمان را پوشش می دهد. 

استراتژی نه یک فعالیت خاص و مجزا، بلکه بخشی از فعالیت روزانه  همه  پرسنل است.
FORBES/zoomit :منبع
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کتاب خواندن بر مغز انس��ان تاثی��ر می گذارد. متخصصان علوم 
اعص��اب، فواید مطالعه  ی��ک کتاب خ��وب را خارق العاده توصیف 

می کنند. در هنگام مطالعه، چه اتفاقی در مغز می افتد؟
کتاب ها باعث افزایش دانش، آگاهی و خش��وع فکری می شوند. 
اما همدلی، یکی دیگر از باارزش ترین فواید مطالعه به صورت منظم 
اس��ت. خواننده  کتاب، در زمان مطالع��ه کلمات، به دیدگاه فردی 
دیگر اشراف پیدا می کند؛ از چشمان او می بیند و درد و لذت شان 

را حس می کند.
این موضوع باعث کاهش احس��اس تنهایی و لذت بخش تر شدن 
زندگی می ش��ود. ای��ن مزیت حتی در تجارت نیز س��ودمند ظاهر 
می ش��ود. درک مش��تریان و همکاران باعث انجام کارهای بزرگتر 
و فعالی��ت خالقانه تر می ش��ود. کتاب ها، چگون��ه می توانند چنین 
تاثی��ری از خود به جای بگذارند؟ ماریانه وولف، اس��تاد دانش��گاه 
توفتس ماساچوس��ت، در رشته  رشد کودک و متخصص در زمینه  
خوانش اس��ت. او به تازگی در مرکز ادبی دانش��گاه به بررسی تأثیر 
مطالعه  منظم بر مغز از نگاه علوم اعصاب پرداخته است. یافته های 
کامل این دانشمند برای دوست داران کتاب و کتاب خوانی به شدت 
جالب توجه اس��ت، اما نکات مهم این بررس��ی نیز برای اش��خاص 
حرفه ای ک��ه به دنبال بهره بردن از کتاب ها ب��رای بهبود عملکرد 

خود هستند بسیار مفید است.
»هیچ زورقی چون کتاب نیست«

مقاله، با چند نقل قول الهام بخش در مورد جذابیت مطالعه کردن 
آغاز می ش��ود. برای مثال، جمله  معروف امیلی دیکنس��ون شاعر: 
هیچ زورقی چون کتاب نیس��ت. از جمله نکات جالب دیگر که در 
ابتدای مقاله به آنها اش��اره ش��ده، دانستن این است که ماکیاولی، 
فیلس��وف سیاس��ی، شاعر، آهنگس��از و نمایش��نامه نویس مشهور 
ایتالیایی به س��بک ش��خصیت های کتاب های م��ورد مطالعه  خود 
لب��اس می پوش��یده و بحث هایی خیالی با آنها ب��ه راه می انداخته 

است.
در ابراز همدلی ماکیاولی با ش��خصیت های ادبی به این طریق، 
ش��اید اندکی افراط دیده ش��ود، اما مردم حتی در س��بک و شیوه  
روزم��ره خ��ود نیز به هر ح��ال در زمان خواندن یک داس��تان در 
آن غرق می شوند و با شخصیت های کتاب، همذات پنداری زیادی 

می کنند. وولف استدالل می کند:
ما در طول زندگی با احساسات متضاد بسیاری دست  به گریبان 

هس��تیم. رس��یدن به چنین دیدگاهی، که باعث می ش��ود خود را 
به ج��ای دیگری بگذاریم، در درک طیف وس��یعی از احساس��ات 
متض��اد به کمک ما می آید. این موضوع همچنین باعث می ش��ود 
ک��ه در مورد عواط��ف پیچیده و به خصوص خود،  کمتر احس��اس 

تنهایی کنیم.
اگر ش��ما نیز تا به حال سرگذش��ت یک ش��خصیت داستانی را 
خوانده و با خود فکر کرده باش��ید که خدا را شکر! ظاهرا من تنها 
کس��ی نبودم که این تفکر را داش��تم یا اینکه بگویید تا به حال، از 
ای��ن زاویه ب��ه موضوع نگاه نکرده بودم، به س��ادگی متوجه منظور 
خانم وولف می ش��وید، اما در زمان تغییر دیدگاه ذهنی ما به سبب 

مطالعه، چه اتفاقی در مغز می افتد؟
مطالعه به مغز نور می تاباند

در این مقاله مشخص شد که فعالیت مغز در زمان غوطه ور شدن 
در یک کتاب قوی، تنها به درگیر ش��دن قسمت های مشخصی از 
آن محدود نمی ش��ود که مسئول پردازش زبانی این کار مشقت بار 
هستند. درواقع زمانی که فرد به شدت با یک داستان ارتباط برقرار 
کرده اس��ت، مغز او اعمال و احساسات ش��خصیت های داستان را 
منعکس می کند، بنابراین اگر ش��خصی در رمان مورد عالقه  ش��ما 
در حال ش��ناکردن باش��د، بخش هایی از مغز شما نیز که در زمان 

دست وپا زدن در یک استخر درگیر می شوند، فعال می شوند.
وولف در قسمتی از مقاله  خود نوشته است:

یک��ی از مقاالت مورد توج��ه در این پژوه��ش، عملکرد مغز با 
کتاب های جین آستین، از پژوهشگر ادبیات قرن ۱۸ به نام ناتالی 
فیلیپس به  همراهی دانش��مندان علوم اعصاب دانشگاه استنفورد 
است؛ این مقاله به بررسی عملکرد مغز در زمان خواندن داستان ها 
به روش های مختلف می پ��ردازد. فیلیپس و همکاران او دریافتند 
ک��ه در زم��ان خوانش عمیق یک داس��تان، نواحی مش��خصی از 
مغ��ز فعال می ش��وند که این اتفاق، همگام با احساس��ات و اعمال 

شخصیت های داستان رخ می دهد.
ب��ه بیان دیگ��ر، اگر در حال خوان��دن کتابی مانن��د آنا کارنینا 
باشید و به قسمتی برسید که او خود را روی ریل ها پرت می کند؛ 
قس��مت هایی از مغز شما که مس��ئول کنترل حرکتی است، کامال 
با پرش او همراه می ش��وند. زمانی  که در مورد یک لباس ابریشمی 
یا برگ های خش��ک می خوانید، بخش های��ی از مغزتان که مرتبط 
با ادراک حس��ی اس��ت، فعال می ش��وند. ما، در یک سطح پایه ای 

مغزی، حقیقتا تجربه ای مش��ابه با شخصیت های داستان پشت سر 
می گذاریم. خواندن یک کتاب، تنها باعث فهم آن نمی شود؛ از نگاه 

علم اعصاب، ما در سطحی با آن زندگی می کنیم.
وولف، گفته های خود را این گونه جمع بندی می کند:

زمان��ی  که داس��تانی را می خوانیم، مغز به ط��ور فعاالنه، آگاهی 
ش��خص دیگری را شبیه س��ازی می کند؛ ممکن اس��ت او شخصی 
باش��د که هیچ گاه حتی نتوانیم آش��نایی ب��ا او را تصور کنیم. این 
شرایط باعث می شود که انسان بتواند حتی برای لحظاتی، خود را 

جای شخص دیگر بگذارد و از چشمان او به دنیا نگاه کند.
این شیوه از تمرین همدلی، تاثیر خارق العاده ای دارد.

از بازی کردن با صفحات دست بکشید و خود را در 
یک کتاب خوب غرق کنید

باید یادآور ش��د که یافته های ذکرش��ده تنها مربوط  به خوانش 
عمیق به س��بک سنتی می ش��ود؛ یعنی نوعی از مطالعه که فرد به 
تمامی در جسمی به نام کتاب غرق می شود و نه نوعی از مطالعه که 
با کلیک ما روی صفحات نمایش��گر در این روزها محدود می شود. 
اگر در کتاب ها تنها به دنبال یافتن اطالعات خاصی هستید یا یکی 
از چند زبانه  مرورگرتان را مطالعه می کنید، نمی توانید قسمت های 
ذکرش��ده را در مغز خود فعال کنید. آموخت��ن واقعیات، یک نیاز 

ضروری است اما به این طریق نمی توان همدلی به دست آورد.
وولف با نگرانی بیان می کند:

در صورتی که آرام آرام، صبر شناختی مان را نسبت به غرق کردن 
خود در دنیاهای ایجادش��ده  درون کتاب ها کن��ار بگذاریم، موارد 
متع��ددی را از دس��ت خواهیم داد. چه بر س��ر خوانندگان جوانی 
می آی��د ک��ه هیچ زمانی ش��روع به ش��ناخت افکار و احساس��ات 
شخصی کامال متفاوت با خودشان نکرده اند؟ چه بر سر خوانندگان 
بزرگسالی می آید که ارتباط خود را با ابراز احساس همدلی نسبت 
به آشنا و غریبه از دست می دهند؟ بروز این موقعیت، فرمول کامل 

و ناخواسته ای برای دستیابی به جهل، ترس و عدم درک است.
پ��س این هفت��ه، زمان��ی را ب��ه دور از تم��ام حواس پرتی ها و 
دس��تگاه های الکترونیک��ی پیدا کنید و خ��ود را درون یک کتاب 
خوب غوطه ور کنید. این خوانش عمیق، ارتباط همدالنه  حقیقی را 
به اطرافیان شما منتقل می کند. چه کسی در این شرایط دشوار و 
تجربه فراوان احساسات تنهایی، کمی بیشتر همدلی نمی خواهد؟
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یک کتاب خوب چه تاثیری بر مغز می گذارد
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