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سیاست های جدید ارزی بازار را آرام می کند؟

خطای استراتژیک ارزی
فرصت امروز: در ش��رایطی که در چند روز گذشته، قیمت دالر رکوردی تاریخی از خود برجای گذاشته و در 
بازار آزاد به بیش از 10 هزار تومان رس��یده اس��ت و همه بازارهای موازی از بازار طال گرفته تا مس��کن، التهابات 
ش��دیدی را پش��ت سر می گذارند، معاون اول رئیس جمهور دیروز بار دیگر از اعالم بسته جدید اقتصادی دولت تا 
پایان هفته خبر داد. به گفته اسحاق جهانگیری، رئیس جدید بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در حال تدوین 
سیاست هایی متناسب با شرایط جدید کشور هستند و این بسته پیشنهادی قرار است تا آخر همین هفته رونمایی 
شود. البته این چندمین باری است که مقامات دولت در این هفته از بازنگری در سیاست های ارزی خبر می دهند؛ 

چنانچه هم معاون اول رئیس جمهور و هم رئیس مجلس شورای اسالمی در روزهای اخیر تالش کردند...

 با امضای تفاهم نامه توسط وزیر ارتباطات
و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

طرح حافظه ملی دیجیتال 
کلید خورد

1

3

4

رئیس کل جدید بانک مرکزی تقویت بازار ثانویه را پذیرفت

 توافق جدید دولت و مجلس
برای مدیریت بازار ارز

افراد ذاتا دروغگو، تنبل و زیر کار دررو هستند! 
3 سوال تا در زمان گیج شدن شتاب خود را بازیابید
بازاریابان چگونه می توانند CX قوی تری ارائه دهند

13  راه ارتباط با مشتریان در شبکه های اجتماعی
آموختن هنر داستان سرایی برای کسب و کار

14 توصیه برندسازی از سوی کارآفرینان مستقل

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 تسال تخته  موج سواری
1۵00 دالری تولید می کند

۵
در بین خبرهای ناخوش اقتصادی، اما بورس تهران روز گذشته 

رکـوردی تـازه و تاریخی را از خود به ثبت رسـاند و 
شاخص کل با رشد استثنایی 4هزار و 413 واحدی...

بورس با فتح کانال 121 هزار واحدی رکورد زد

 روز تاریخی بورس
در آشفته بازار ارز

یادداشت
3 نکته درباره
کارت بازرگانی

مج��وزی  بازرگان��ی  کارت 
مرس��وم در دنی��ا نیس��ت ام��ا 
دولت ها در ایران به آن به عنوان 
ابزاری برای وصول مطالبات از 
تجار و بازرگانان نگاه می کنند. 
اساس��اً چیزی به اس��م کارت 
نداریم.  یک بارمصرف  بازرگانی 
اس��اس  ب��ر  بازرگان��ی  کارت 
قانون  و مصوب��ه هیات وزیران 
مجوزی برای افرادی اس��ت که 
می خواهن��د به تجارت خارجی 
مب��ادرت کنند. هی��ات دولت 
این ال��زام را در نظ��ر گرفته و 
ش��رایطی را ب��رای دریافت آن 
تعریف کرده اس��ت. نکته سوم 
این اس��ت ک��ه کارت بازرگانی 
و  بازرگانی  اتاق ه��ای  توس��ط 
اتاق تعاون صادر می ش��ود. این 
دو اتاق به مثابه پیش��خوان در 
بازرگان��ی عمل  ص��دور کارت 
می کنند یعن��ی متقاضی واجد 
ش��رایط با مدارک به اتاق های 
مراجع��ه  تع��اون  و  بازرگان��ی 
می کن��د  و پس از طی مراحل 
بازرگانی  کارت  ص��دور  قانون، 
برای او از ناحیه وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت م��ورد تایید 

می گیرد.  ق��رار  نهایی 
2بنابراین این خود...

حسین 
سالح ورزی

نایب رئیس اتاق ایران
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چندی اس��ت که قطعی برق در کش��ور شروع شده و انجام 
این قطعی قطعا از رفاه ش��هروندان کاسته است. روشن است 
که دلیل این قطعی فزونی مصرف از تولید است. اگر بخواهیم 
قطعی ب��رق کاهش یابد یا باید مصرف کاهش یابد و یا تولید 

افزایش! حال باید میان این دو گزینه کدام را انتخاب کنیم؟
پاسخ عقالیی با پاس��خ عوام گرایی کامل متفاوت است. در 
پاسخ عوام گرایی )پوپولیستی( روشن است که نباید مصرف را 
کم کرد چراکه از رفاه جامعه کم می کند و باید تولید را افزایش 
داد! در این راس��تا می ت��وان با مجری برنامه حاال خورش��ید 
همراه ش��د و ژست مچ گیری گرفت که چرا دولت در افزایش 
زیرس��اخت های انرژی کوتاهی کرده تا این عدم توازن مصرف 
و تولید رخ دهد! در نگاه اول این استدالل بسیار جالب است؛ 
زیرا از رفاه انبوه ش��هروندان )۸0 میلیون نفر( دفاع می کند و 
انگشت اتهام را متوجه دولت می کند و چون دولت در فرهنگ 
سیاسی ایران به کم کاری، ناکارایی و احیانا فساد متهم است، 
این شیوه از استدالل جذابیت زیادی دارد و به سادگی حمایت 

توده مردم را جذب می کند.
اما واقعیت مسئله چیست، اگر نخواهیم عوام فریبی کنیم و 
خود را نزد مردم ش��یرین کنیم؟ واقعیت این است که باید به 
چند واقعیت توجه و سپس قضاوت کرد. واقعیت اول این است 
که ایجاد نی��روگاه جدید و فعالیت هر نیروگاه جدید هزینه بر 
اس��ت. یعنی به ازای ایجاد هر نیروگاه 1000 مگاواتی )سیکل 
ترکیبی( باید حداقل حدود ۷۵0 هزار یورو هزینه کرد. روشن 
است که برای کار کردن آن باید از ثروت طبیعی گاز بهره برد. 
حال سوالی که بالفاصله مطرح می شود این است که آیا صالح 
است دولت چنین هزینه ای کند تا رفاه مردم به دلیل کاهش 

قطع برق کاهش نیابد؟
قطعا پاسخ این سوال را نمی توان بدون تامل بله گفت؛ زیرا 
همه ما در رفتارهای روزمره خود باید هزینه فایده کنیم. فرض 
کنید که می  خواهید دو چهارراه جلوتر کس��ی را ببینید. یک 
گزینه این اس��ت که پیاده بروید و یک گزینه این اس��ت که 
تاکسی بگیرید. کدام را انتخاب خواهید کرد؟ پاسخ عموم مردم 
این است که بستگی دارد. اگر کرایه تاکسی کم باشد انسان ها 
ترجیح می  دهند این فاصله را با تاکس��ی بروند و س��ریع تر به 
مقصد برسند، اما اگر کرایه تاکسی زیاد باشد ترجیح خواهند 

داد این فاصله را پیاده طی کنند. حتی ممکن اس��ت که این 
فلسفه را نیز اضافه کنند که پیاده  روی به کاهش وزن و افزایش 
سالمت می افزاید و با خوشحالی بیشتری سختی پیاده رفتن 
را به جان بخرند. روشن است که اگر به هر دلیل عجله خاصی 
در کار باشد فرد ممکن است به رغم کرایه باال باز هم با تاکسی 
برود زیرا به دالیلی زود رس��یدن منافع بیشتری از ضرر ناشی 
از پرداخت کرایه تاکسی ایجاد می کند؛ لذا رفاه ناشی از سوار 
تاکسی شدن قیمت دارد و اگر بصرفد افراد از آن رفاه برخوردار 
می شوند ولی اگر نصرفد، آن رفاه را به رفاه ناشی از حفظ پول 
و ص��رف آن در کاری که رفاه مهم تری ایجاد می کند ترجیح 

خواهند داد.
ب��ه همین قیاس بای��د هزینه فایده کرد ک��ه آیا می صرفد 
حداقل ۷۵0 ه��زار یورو برای ایجاد یک نیروگاه جدید هزینه 
ک��رد؟ آیا بهتر نیس��ت که این ۷۵0 هزار ی��ورو را مثال صرف 
واردات آمبوالنس هوایی کنیم ت��ا در تصادفات فراوان تلفات 
کمتر ش��ود؟ عالوه بر این می صرفد گاز که یک ثروت طبیعی 
است را صرف تولید برق کنیم یا بهتر است آن را صادر کنیم؟ 
پاسخ این هزینه فایده چگونه مشخص می شود؟ آیا الزم است 
تا از افراد جامعه تک تک نظرس��نجی کنیم یا باید رای گیری 
کرد؟ یا اساسا به فکر سازوکارهای پیچیده دیگری بود؟ پاسخ 
این سوال بسیار راحت است! متغیر قیمت همه این گرفتاری را 
حل می کند. اگر گاز را به قیمت صادراتی به نیروگاه بدهیم و 
ارز الزم برای ساخت نیروگاه را هم به قیمت بازار بدهیم آنگاه 
هزینه برق مش��خص می ش��ود. اگر خانوارها و تولیدکنندگان 
می دیدن��د که ب��ا این قیمت برق برایش��ان می صرفد که برق 
مصرف کنند؛ یعنی رفاه و منافع ناش��ی از مصرف برق بیشتر 
از زیان ناشی از هزینه کرد مذکور است! هر کسی که بخواهد 
یک نیروگاه ایجاد کند و این سرمایه گذاری را انجام دهد تالش 
می کند تا در تحلیل های اقتصادی دریابد که اگر برق تولید کرد 
در قیمتی که عرضه خواهد کرد مش��تری خواهد داشت یا نه. 
اگر احساس کند با این قیمت مشتری به اندازه کافی نخواهد 

بود ممکن است قید ایجاد نیروگاه را بزند.
ای��ن راه حل س��اده وقتی از دس��ترس خارج می ش��ود که 
حکومت )اعم از دولت ی��ا مجلس یا قوه قضائیه( اجازه ندهد 
قیم��ت برق منعکس کنن��ده هزینه های تولید باش��د. در این 
صورت هزینه فای��ده ای که مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
می کنند دیگر صحیح نیس��ت. در ایران قیمت تمام شده برق 
بیش از 100 تومان به ازای هر کیلووات اس��ت اما به خانوارها 

ب��رای مصرف ح��دود ۶0 تومان داده می ش��ود و دولت تعهد 
می کند که مابه التفاوت را بپردازد. این کار مثل این می ماند که 
اگر کرایه تاکس��ی برای دو چهار راه ۲000 تومان باشد دولت 
تعهد کند که 1000 تومان می دهد و تاکسی دار صرفا 1000 
توم��ان بگیرد. در این صورت خیلی از کس��انی که در قیمت 
۲000 تومان حاضر به س��وار ش��دن تاکسی برای دو چهارراه 
نبودند اینک در قیمت 1000 تومان سوار می شوند. به همین 
قیاس اگر قیمت برق 100 تومان بود شاید خانوارها رفاه ناشی 
از خنکا در فصل تابستان را کاهش می دادند و ترجیح می دادند 
تا مصرف برق کمتری داشته باشند ولی وقتی قیمت برق نصف 
هزینه تمام ش��ده است انگیزه مصرف بیشتر می شود. نتیجه 
این وضعیت این می شود که متوسط مصرف برق در خانوارهای 
ایرانی به مراتب بیشتر از مصرف برق در کشورهای ثروتمند و 
توسعه یافته است. معنای مشخص این امر آن است که ثروت 
کش��ور به جای اینکه صرف هزینه های واجب تر مثل توسعه 
راه آهن و مترو، ایجاد آمبوالنس هوایی، بهبود فضای مدارس 
و اموری از این دس��ت شود، صرف ساخت نیروگاه هایی شده 
که ش��اید الزم نبوده اس��ت. از آن بدتر این که گاز که ثروتی 
بین نسلی است و باید صرف اموری شود که منافع آن به همه 
نس��ل ها برسد تنها صرف یک رفاه موقتی مثل خنک شدن یا 

روشن شدن فضای خانه می شود که اثری ماندگار ندارد!
این امر حتی در مورد تولیدکنندگان نیز صادق اس��ت. اگر 
قیمت برق کم باشد ممکن اس��ت کارخانه ای که برق زیادی 
مص��رف می کند فعالیت��ش توجیه اقتصادی بیاب��د و ایجاد و 
راه اندازی شود؛ اما آیا چنین صنعتی به صالح کشور است؟ آیا 
صالح اس��ت که مثال گاز گران را صرف تولید کاالیی کرد که 
ارزش کمی دارد؟ هیچ عقلی آن را توجیه نمی کند. اگر قیمت 
برق اصالح شود شاید برخی صنایع حتی توجیه فعالیت خود 
را از دست بدهند اما چه باک چون این تعطیل شدن به معنی 

آن است که منابع در اقتصاد به درستی تخصیص می یابند.
در نهایت اینک��ه اگرچه بلندگوهای پوپولیس��م در جامعه 
قطعی برق را بهانه دیگری برای فشار به دولت برای هدر دادن 
دیگر منابع کشور کرده اند اما باید به هوش بود تا فریب چنین 
اس��تدالل های به ظاهر جذاب اما خطرناکی را نخورد. تا وقتی 
که ما س��م پوپولیس��م را از ذهن توده و مسئوالن پاک نکنیم 
بعید اس��ت که بتوانیم سیاس��ت های اقتصادی درستی اتخاذ 

کنیم.
منبع: ایسنا

بلندگوهای پوپولیسم در قطعی برق فعالند

علی سرزعیم
 اقتصاددان

با امضای تفاهم نامه توسط وزیر ارتباطات و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

طرح حافظه ملی دیجیتال کلید خورد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس سازمان 
اس��ناد و کتابخانه ملی جمهوری اس��المی ایران در 
آخرین روز نمایشگاه الکامپ تفاهم نامه اجرای طرح 

»حافظه ملی دیجیتال« را امضا کردند.
به گزارش ایرنا، محمدج��واد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباط��ات در ای��ن آیین که عصر سه ش��نبه برگزار 
ش��د، گفت: با اجرای طرح حافظ��ه ملی دیجیتال، 
حافظه تاریخی مکتوب ایرانیان و همه اس��ناد قابل 
انتش��ار کتابخانه ملی در یک بازه زمانی مناسب به 
ص��ورت دیجیتال برای اس��تفاده بهین��ه در معرض 
دسترس عموم قرار می گیرد. به گفته آذری جهرمی، 
قرار اس��ت این اطالع��ات برای توس��عه برنامه های 
نرم افزاری در اختیار کس��ب و کارهای نوپا قرار گیرد 

تا آنها نیز بتوانند از این اطالعات بهره مند شوند.
وزیر ارتباطات، امضای تفاهم نامه با کتابخانه ملی 
را گامی در مس��یر توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه 

زیرساخت های شبکه ملی اطالعات دانست.
وی افزود: با توجه به هدف گذاری سازمان فناوری 
اطالعات مبنی بر افزایش سهم محتوای خط و زبان 
فارسی در فضای وب از ۲ درصد به 4 درصد، انتظار 
می رود ط��رح حافظه ملی دیجیتال به تس��ریع در 

اجرای این هدف گذاری کمک کند.
به گفت��ه وی، امضای این تفاهم نام��ه با کتابخانه 
مل��ی کمک خواهد ک��رد حافظه تاریخ��ی ایران به 
ص��ورت دیجیت��ال در معرض دس��ترس عموم قرار 

گیرد.
آذری جهرمی ایران را کشوری بهره مند از تاریخی 
بزرگ توصیف کرد و گفت: س��رویس های متعددی 
پس از آزاد س��ازی اطالعات توسط استارتاپ ها قابل 
ارائه خواهد بود که یک��ی از مهم ترین آنها می تواند 

سرویس حفاظت از مالکیت معنوی باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار داشت: بر 
اس��اس این تفاهم نامه از تکنولوژی های نوین برای 
انتشار آثار دیجیتال ایران با رعایت مالکیت معنوی 

استفاده می شود.
وی ادام��ه داد: وزارت ارتباطات با کمک کتابخانه 
مل��ی و ب��ا اس��تفاده از فن��اوری زنجی��ره بلوک��ی 

)بالکچین(، زیرس��اخت الزم را برای انتشار این آثار 
و حفاظت آنها به کار خواهد گرفت.

آذری جهرم��ی تاکید کرد: وزارت ارتباطات کمک 
می کند تا زیرس��اخت س��امانه فن��ی کتابخانه ملی 

)برنامه مکانیزاسیون( غنی تر شود.
گفتنی اس��ت ب��ا امض��ای تفاهم نامه می��ان وزیر 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات و رئیس س��ازمان 
اس��ناد و کتابخانه ملی ایران، اسناد و آثار کتابخانه 
ملی دیجیتالی می ش��ود. ای��ن تفاهم نامه که دیروز 
در حاش��یه برگزاری نمایش��گاه الکام��پ به امضای 
محمدج��واد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات و اش��رف بروجردی رئیس سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران رسید، در راستای تحقق اهداف 
س��ند چشم انداز ۲0 س��اله و همچنین قانون برنامه 
ششم توسعه مبنی بر توس��عه خدمات الکترونیکی 
و ایجاد دولت الکترونیک، تهیه و تدوین شده است.

گ��ردآوری و حفاظ��ت بلندم��دت از اطالع��ات 
دیجیتال میراث مس��تند ایرانیان، ایجاد و گردآوری 
نس��خه دیجیتال آثار مکتوب و غیرمکتوب ایرانیان 
در کتابخان��ه مل��ی، ایجاد امکان دسترس��ی به این 
آثار برای همه ایرانیان و پژوهشگران سراسر جهان، 
افزایش س��هم زبان فارس��ی در محیط وب و فضای 
مجازی و ایجاد بستر مناسب فنی برای حفظ حقوق 
مالکیت معن��وی پدیدآورندگان برخی از موضوعات 

مطرح در این تفاهم نامه است.
بر اس��اس این تفاهم نامه دو طرف متعهد ش��دند 
تا در زمینه دیجیتال س��ازی منابع س��ازمان اسناد 
و کتابخانه مل��ی ایران، فراهم آوری منابع دیجیتال 
زاد، اسناد الکترونیک و فراداده های منابع، پردازش 
اطالعات، اطالع رسانی منابع و تامین زیرساخت های 
فن��ی و بهینه س��ازی مرکز داده س��ازمان اس��ناد و 

کتابخانه ملی ایران، همکاری کنند.
بین الملل��ی  نمایش��گاه  چهارمی��ن  و  بیس��ت 
الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی )الکامپ( 
از شش��م مردادماه در محل دائمی نمایش��گاه های 
بین المللی تهران برپا شد و دیروز به کار خود پایان 

داد.



وضعیت اقتصاد ایران چندی است که بحرانی شده و مشکالت فراوانی 
در بخش های مختلف قابل مشاهده است، به طوری که با افزایش میزان 
نارضایتی ها، س��رانجام رئیس جمهور دس��ت به تغیی��ر رئیس کل بانک 
مرکزی زد تا ش��اید مرهمی باش��د بر التهاب ب��ازار ارز و طال. به اعتقاد 
بس��یاری از اقتصاددان��ان و کارشناس��ان اقتصادی، در ش��رایط فعلی، 
کش��ور نیازمند مدیریت اقتصاددانان به جای مهندس��ان است، زیرا این 
متخصص��ان با ش��ناخت از وضعیت و بر پایه دانش خ��ود می توانند راه  

برون رفت از این بن بست را بیابند.
در همین زمینه، عضو هیات رییس��ه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران معتقد است: این که اقتصاددانان یا مهندسان کدام یک باید اقتصاد 
را بچرخانند، سوال دشواری است، اما باید گفت اقتصاد یک مقوله علمی 
و تخصصی است و به حتم کسانی که تجربه عملی در بازار اقتصاد ایران 
داش��ته باش��ند، می توانند و باید مدیریت اقتصاد را در دس��ت بگیرند، 
زیرا نمی توان برای نمونه اقتصاددانی را از اروپا بیاوریم و انتظار داش��ته 
باش��یم بدون آن که وضعیت اقتصاد و فرهنگ ما را بشناسند، شرایط را 

مدیریت کنند.
مسعود دانشمند در گفت وگو با خبرآنالین افزود: برای تمام راه  حل هایی 
که برای اقتصاد بیماری مانند اقتصاد فعلی ما در کتاب ها آمده اس��ت، اگر 
قرار بود از کتاب ها استفاده کنیم که تاکنون این اتفاق افتاده بود. به نظرم 
باید اقتصاد ما چرخش و جراحی کامل کند و به سمت تولید حرکت کند، 

نه به سمت بازرگانی و نفت را حتما از اقتصاد جدا کنیم.
پاشنه آشیل اقتصاد

وی تصریح کرد: تا مساله جدا کردن اقتصاد از نفت را مطرح می کنیم، 
عده ای می گویند تحریم هستیم و... . همین است که می گویم چون در 
تحریم هس��تیم، باید میزان وابستگی به نفت برای گذر از این شرایط را 

بیشتر کنیم که در اصل پاشنه آشیل خود را نمایان کرده ایم.
رئیس اتاق بازرگان��ی ایران و امارات بیان کرد: در راه جراحی اقتصاد 
ب��ه اعتق��اد بنده پول حاص��ل از فروش نفت را اصال نبای��د وارد اقتصاد 
کنیم، بلکه آن را باید در یک بانک) فکر کنیم بانک خارجی است( نگه 
داریم؛ البته بانکی به جز صندوق توس��عه ملی باش��د که دولت هر وقت 
مناب��ع مالی کم می آورد، از آن برداش��ت می کن��د، یعنی پول حاصل از 
درآمدهای نفتی در بانکی مس��تقل از دولت و با هیات مدیره ای مستقل 
نگهداری شود و برای نمونه اگر دولت نیازمند تامین اعتبار برای واردات 
نهاده های دامی،  ش��کر،  برنج و... شد، بتواند از این ارز استفاده کند و در 

قالب وام و در موعد مقرر نیز اقساط خود را بپردازد. این فعال اقتصادی 
گفت:  حتی اگر صنایع نیز به تامین بودجه نیاز داشتند، می توانند از این 
بان��ک وام بگیرند و در موع��د مقرر پرداخت کنند. به این صورت درآمد 
حاصل از فروش نفت دوباره در این بانک ذخیره می ش��ود و دولت باید 
فکر کند همانند بانک های خارجی ملزم به پرداخت تعهدات خود است 
که در نهایت این حرکت منجر به جراحی اقتصاد در قالب جدا شدن از 

وابستگی به نفت خواهد شد.
لزوم خروج دولت از بنگاه داری

دانش��مند در ادامه تاکید کرد: دولت همچنی��ن باید از بنگاه داری به 
صورت کامل خارج ش��ود و نگوید در ح��وزه خودرو، فوالد و... به دالیل 
استراتژیک مانده، بلکه این حوزه ها را نیز باید رها کند و تنها بر وظیفه 
هدای��ت، نظ��ارت و حمایت خود عمل کند؛ در ای��ن صورت می توان به 
کوچک و چابک س��ازی دول��ت امیدوار بود. رئیس ات��اق بازرگانی ایران 
و ام��ارات خاطر نش��ان کرد: متاس��فانه تجربه ادغام وزارتخانه ها نش��ان 
داده هیچ گون��ه کوچک س��ازی در واقع اتفاق نیفت��اده و نه تنها از تعداد 

ساختمان های قبلی کم نشده، بلکه بر آنها نیز افزوده شده است.
وی گفت:  برای گذر این شرایط فعلی یکی از راه ها کوچک سازی است 
که دولت باید به آن توجه ویژه نشان دهد و در راه به کارگیری نیروهای 

کیفی و متخصص گام بردارد.
ای��ن فعال اقتصادی عنوان کرد:  برای رس��یدن به نتیجه مطلوب باید 
صبر داش��ت و همه دس��تگاه ها و رده ها باید با هم این جراحی را شروع 

کنند که در نهایت می توان به تغییر شرایط امیدوار بود.
وی ادامه داد:  دولت باید حمایت خود را از صنایع کوچک و متوس��ط 
بیش��تر کند و شرایط این واحدها را سامان دهد تا به تولید کردن اقدام 
کنند؛ البته باید توجه داشت دولت باید نظارت خوبی بر روند کیفیت و 
قیمت کاالها داش��ته باشد و اجازه ورود کاالهای مشابه از نظر قیمت و 

کیفیت را به کشور ندهد.
دانشمند گفت:  باید به سمت تولید و اشتغال بدون اتکا بر درآمدهای 
نفتی گام برداریم که در نهایت دولت توانمند خواهد ش��د و در این راه 
نیازمند اصالح نظام بانکی،  نظام گمرکی، واردات و صادرات و... هستیم، 
در این صورت می توان اقتصاد را به روی ریل و خط جدید هدایت کرد.

تغییر بی فایده رئیس کل بانک مرکزی
عضو هیات رییس��ه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره تاثیر 
تغییر رئیس کل بانک مرکزی بر ش��رایط بحرانی بازار فعلی تصریح کرد:  

با قانونی که ما اکن��ون داریم و بانک مرکزی در اصل صندوق دار دولت 
اس��ت و نه مدیریت بازار پولی، باید گفت سیف کار خود را خوب انجام 
داده و همتی نیز کار خود را خوب انجام خواهد داد و شاید کمی تفاوت 
وجود داش��ته باش��د در کندی و تندی انجام امور، اما تغییرات اساسی 
در روش های بانک مرکزی نداریم و در زمان بهمنی، شیبانی، سیف و... 
امور به یک شیوه انجام می شد. باید تاکید کرد که بر اساس قانون بانک 
مرکزی هر کس که در جایگاه مدیریت می نش��یند، در اصل صندوق دار 

دولت است.
وی خاطر نش��ان کرد: ما بانک مرکزی به آن معنایی که در فرانس��ه، 
انگلس��تان، آمریکا و... هست،  نداریم و باید قانون بانک مرکزی را عوض 
کنیم و هنوز به قانون استقالل بانک مرکزی که اکنون در مجلس است، 

نپرداخته ایم.
دولت به دنبال آرامش و ثبات بازار

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره احتمال 
ایج��اد تغییرات در بازار پرنوس��ان ارز و... گفت:  بس��تگی به تصمیمات 
دول��ت دارد و حتما دولت می خواهد ثبات را ب��ه اقتصاد بازگرداند و به 
حتم به دنبال انجام کارها در ثبات و آرامش اس��ت. برای این کار دولت 
دارای ابزارهای مختلفی است و دولت باید تصمیم بگیرد و تصور می کنم 

به این نتیجه برسد.
کاسبان تحریم چه کسانی هستند؟ 

دانش��مند درباره کاس��بان تحریم و اینکه چه کسانی هستند،  گفت:  
معموال در زمان تحریم نیازمند مواد اولیه و مواد غذایی برای کارخانه ها 
هس��تیم، بنابراین به کس��انی که می شناسیم، امکان واردات این مواد را 
می دهیم تا نیاز مردم را تامین کرده و در بازار با کمبود مواجه نش��ویم، 
بنابراین در زمان تحریم طبیعی اس��ت که قیمت ها مقداری باال و پایین 
ش��وند یا کیفیت برخی کاالها بدتر ش��ود و برعکس این افراد در اصل 

تبدیل به کاسبان تحریم می شوند.
وی خاطرنش��ان کرد: اگر می خواهیم درگیر حضور کاس��بان تحریم 
نشویم، باید شفافیت را به طور کامل دنبال کنیم. یعنی به جای سپردن 
تامین نیاز جامعه به شیوه پنهانی و زیرمیزی به طور شفاف اعالم کنیم 
که به چه مواردی نیاز اس��ت و هرکس می تواند نسبت به واردات اقدام 
کند و دولت نیز ارز، دالر و... را تامین خواهد کرد و به این صورت تمام 
موارد به صورت شفاف انجام خواهد شد و این تنها راه مبارزه با کاسبان 

تحریم است.

بایدها و نبایدها دولت در اداره اقتصاد

در جست وجوی ثبات بازارها

شرایط این روزهای اقتصاد کشور به گونه ای است که به نظر می رسد 
بسیاری از مباحث و راهکارها بیشتر از اینکه در فضای اقتصادی مطرح 
باش��د، در فضای سیاس��ی و بین الملل��ی قابل طرح اس��ت. یکی از این 
مباحث درک ش��رایط جنگ اقتصادی اس��ت که نیازمند کنش هایی در 

فضای سیاسی است.
به گزارش ایسنا، به نظر می رسد در شرایط فعلی که قیمت ارز و سکه 
روز به روز در حال افزایش اس��ت، بیم آن م��ی رود که تنش های بازار ارز 
به بازارهای کاالیی هم س��رایت کند؛ شرایطی که باعث شده تا بسیاری 
از کارشناس��ان بگویند راه حل بس��یاری از مسائل را -بیشتر از اینکه در 
حوزه اقتصاد باش��د- باید در حیطه مس��ائل سیاسی و مخصوصا روابط 

بین الملل جست وجو کرد.
با اینکه بسیاری از کارشناسان حجم عظیم نقدینگی ایجاد شده طی 
سال های گذش��ته را علت اصلی بروز تالطمات اقتصادی کشور ارزیابی 
می کنن��د، اما نمی ت��وان نقش انکارناپذیر خروج آمری��کا از برجام را در 
ایجاد این ش��رایط نادیده گرف��ت؛ امری که برخی مس��ئولین را بر آن 
داش��ته تا از لفظ جنگ اقتصادی برای اوضاع این روزهای اقتصاد کشور 

استفاده کنند.
در همین راس��تا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگویی 
با ایس��نا، با بیان اینکه کشور وارد یک جنگ اقتصادی شده است گفت 

در چنین شرایطی ما هم باید در اقتصادمان یک آرایش جنگی بگیریم. 
حس��ین میرش��جاعیان با بیان اینکه ش��اید اگر در ابت��دای کار دولت 
می دانس��ت که در پش��ت تک نرخی کردن ارز این حجم از رانت وجود 
دارد، هرگز وارد آن نمی ش��د، گفت: واقعیت این است که خیلی از ماها 
نمی دانستیم که آمریکا از برجام خارج می شود یا نه. اما به هر حال این 

تکانه ها اثر خود را بر اقتصاد گذاشت.
او همچنی��ن با بی��ان اینکه حجم زیاد نقدینگ��ی به تنهایی نمی تواند 
توجیه کننده وضعیت به وجود آمده باش��د، گفت: بسیاری از کشورهایی 
ک��ه حجم نقدینگ��ی باالیی ندارند، اما در ش��رایط جن��گ اقتصادی با 
آمریکا هس��تند، وضعیت اقتصادی ش��ان دچار بحران می شود، ما حتی 
اگر در کش��ورمان نقدینگی کمتری می داشتیم، باز هم جنگ اقتصادی 
با آمریکا این شوک را وارد اقتصاد ما می کرد. اینکه در سال های گذشته 
و مخصوص��ا چند س��ال اخیر مباحث اقتصادی نف��وذ زیادی در ادبیات 
سیاس��ی کشور داشته امری انکارناپذیر است. نامگذاری چند سال اخیر 
با عناوین اقتصادی از س��وی مقام معظم رهبری و مطرح شدن اقتصاد 
مقاومتی و تولیدمحور از س��وی ایش��ان باعث رایج ش��دن اس��تفاده از 
این گونه عناوین در ادبیات مس��ئولین ش��د؛ امری که البته ظاهرا فقط 
در حوزه ادبیات و سخنرانی ها ماند و در عمل خیلی هم به آن پرداخته 
نش��د. همچنین قدرت اله ام��ام وردی، عضو هیات علمی دانش��گاه آزاد 

ته��ران مرکز، در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه ما در ش��رایط جنگ 
اقتصادی قرار داریم، گفت: جنگ اقتصادی از جمله جنگ های نرم است 
که باعث می شود تا دولت ها نتوانند زیرساخت های برنامه ای و مدیریتی 
را در ثبات نگه دارند. جنگ اقتصادی علیه کش��ور ما با اعمال تحریم ها 

شروع شد و هدف آن این است تا جلوی فروش نفت ما را بگیرند.
وی ب��ا بیان اینکه غالب برنامه ریزی های ما بر مبنای درآمدهای نفتی 
صورت گرفته اس��ت، گفت: اعم��ال تحریم ها و جلوگیری از فروش نفت 
باعث می ش��ود تا ما نتوانی��م برنامه ریزی هایمان را که اغلب بر اس��اس 
ف��روش نفت بوده پیش ببریم. اگر برنامه های اقتصادی ما دچار اختالل 

شوند آنگاه تحریم ها مصداق بارز یک جنگ اقتصادی است.
با این حال چیزی که در ش��رایط فعلی مش��خص است این است که 
ما کماکان به واردات وابس��ته هس��تیم و همین امر هم باعث ش��ده تا 
تکانه های قیمت در ارزهای خارجی مستقیما روی بازارهای داخلی هم 
تاثیر بگذارد. به همین خاطر هم هس��ت ک��ه آمریکایی ها روی اقدامات 

تحریمی خود حساب ویژه ای باز کرده اند.
در همین باره ابوالقاسم عربیون، یک عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
با بیان اینکه ما بعد از انقالب همیشه با جنگ اقتصادی روبه رو بوده ایم 
به ایسنا گفته است که برای پیروزی در این جنگ عالوه بر ساختارهای 
اقتصادی، ساختارهای سیاسی و اجتماعی هم باید دچار تحوالتی شوند.

آیا اقتصاد ایران آرایش جنگی گرفته  است؟

گمانه زنی ها درباره جنگ اقتصادی

یادداشت

3 نکته درباره کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی مرس��وم در دنیا نیست اما دولت ها 
در ایران به آن به عنوان ابزاری برای وصول مطالبات از تجار و 
بازرگانان نگاه می کنند. اساس��اً چیزی به اسم کارت بازرگانی 
یک بارمصرف نداریم. کارت بازرگانی بر اساس قانون  و مصوبه 
هیات وزیران مجوزی برای افرادی اس��ت ک��ه می خواهند به 
تج��ارت خارجی مبادرت کنند. هیات دول��ت این الزام را در 
نظر گرفته و ش��رایطی را برای دریافت آن تعریف کرده است. 
نکته س��وم این اس��ت ک��ه کارت بازرگانی توس��ط اتاق های 
بازرگان��ی و اتاق تعاون صادر می ش��ود. ای��ن دو اتاق به مثابه 
پیش��خوان در ص��دور کارت بازرگانی عم��ل می کنند یعنی 
متقاضی واجد شرایط با مدارک به اتاق های بازرگانی و تعاون 
مراجع��ه می کند  و پس از طی مراح��ل قانون، صدور کارت 
بازرگان��ی ب��رای او از ناحیه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
مورد تایید نهایی قرار می گیرد. بنابراین این خود دولت است 
که شرایط الزم برای دریافت کارت بازرگانی را تعریف کرده، 
آن را تصوی��ب ک��رده و درنهایت افراد متقاض��ی آن را تایید 

می کنند.
کارت های بازرگانی بعضاً مورد سوءاستفاده افراد قرار گرفته 
اس��ت. این سوءاس��تفاده از جنس واگذاری، اجاره یا وکالت 
به دیگران برای اس��تفاده از کارت بازرگانی ش��خص اس��ت. 
بعضی مدعی اند که افراد دارای کارت بازرگانی غیرش��بکه ای 
س��ازمان یافته اند و کارت بازرگانی دیگران اس��تفاده می کنند 
ب��رای اینکه حقوق دولت را ندهند و مالیات را دور بزنند، این 
در حالی اس��ت که ی��ک واردکننده، اعم از کس��ی که کارت 
بازرگانی خود را استفاده می کند و کسی مبادرت به استفاده 
از کارت بازرگان��ی غیر ک��رده، در مبادی گمرکی هم مالیات 
ارزش اف��زوده را پرداخت می کند  و هم 4 درصد از مالیات بر 
عملکرد به عنوان علی الحس��اب از او دریافت می شود. با توجه 
به این مسئله کار س��ختی نیست که گمرک و دولت محترم 
جلوی اس��تفاده غیر از کارت بازرگانی افراد را بگیرد. کس��ی 
که از کارت بازرگانی دیگری اس��تفاده ک��رده و واردات انبوه 
انجام می دهد به طور مش��خص از سوی گمرک قابل  پیگیری 
است. گمرک می تواند به راحتی نوع بار، مقصد و صاحب آن را 
شناسایی کند. بنابراین دولت، دستگاه های مالیاتی و گمرک 
این امکان را دارند که با تقویت س��ازوکارهای نظارتی امکان 

سوءاستفاده از کارت بازرگانی را از بین ببرند.

3 راهکار برای توسعه کوچک و متوسط  ها در 
حوزه معدن

معادن کوچک و متوسط تقریبا حدود دو سال است که وارد 
ادبیات حاکمیتی ش��ده اس��ت. تا قبل از این، معادن کوچک 
و متوس��ط فاقد اهمیت بودند و حتی ش��اید از تعطیلی  آنها 
اس��تقبال هم می شد. برای نمونه وزیر سابق صنعت، معدن و 
تجارت و معاونان او تعطیلی بنگاه های کوچک و متوس��ط را 
در حوزه معادن، طبیعت بازار تلقی می کردند و در جلس��ات 
متعددی که در زمان آقای نعمت زاده در اتاق ایران تش��کیل 
ش��د، گفته ش��د که به خاطر ماهیت کوچک بنگاه ها، ممکن 

است در چرخه بازار از بین روند.
با تحقیقات انجام ش��ده، این نکته مش��خص ش��د که ۸۵ 
درصد اشتغال بخش معدن در ایران مربوط به SME هاست 
و این معادن کوچک و متوس��ط بیش از ۶0 درصد از س��هم 

سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده اند.
 ب��ا توجه ب��ه این موضوع ک��ه معادن کوچک و متوس��ط 
زمینه سازی برای کش��ف کانی های بزرگ را انجام می دهند، 
اما همانطور که از اس��م آنها مشخص است، معادن کوچک و 
متوس��ط به این دلیل که از منابع عمومی استفاده نمی کنند، 
آسیب پذیر هستند و با تعطیلی و رونق بازار نیز آسیب پذیری 

آنها بیشتر می شود.
با درک اهمیت معادن کوچک و متوس��ط، باید نوس��انات 
منف��ی بازار را ب��رای معادن کوچک و متوس��ط ب��ه حداقل 
برس��انیم و به اصطالح سپری طراحی شود که از یک سو نیاز 
برنامه ریزی فعاالن و تشکل های فعال در این حوزه و از سوی 
دیگر نیازمند توجه ویژه از س��وی حاکمیت به ویژه در حوزه 

تامین مالی است.
در همی��ن زمینه، چند راهکار مش��خص با هدف توس��عه 
فعالیت SMEها در حوزه معادن و صنایع معدنی که می تواند 

مورد توجه مسئولین قرار بگیرد، پیشنهاد می شود:
* در دوران رک��ورد حقوق دولت��ی از بنگاه های کوچک و 
متوس��ط گرفته نش��ود. در همین راس��تا می توان بس��ته ای 
طراح��ی کرد تا زمان خروج اقتصاد از رکود، حقوق دولتی از 
بنگاه های کوچک و متوسط اخذ نشود و به عنوان بدهی این 
بنگاه ها به زمان دیگری موکول ش��ود. ب��ه عنوان مثال برای 
حداقل سه سال، معادن کوچک و متوسط از پرداخت حقوق 

دولتی معاف شوند.
* در زمین��ه صادرات محصوالت معدن��ی، تامین مالی یکی 
از منابع بس��یار مهم اس��ت ک��ه در این زمینه ضروری اس��ت 
حمایت ه��ای الزم ص��ورت بگی��رد و از اط��الق عناوینی مانند 
خام فروشی یا غیره، خودداری شود. ضمن اینکه معادن کوچک و 
متوسط برای دریافت ارز، از »سامانه نیما« خارج شوند تا بتوانند 

ارز دریافتی را در جهت سرمایه گذاری صرف کنند.
* سیاس��ت های تش��ویقی که قب��ال وجود داش��ت، مانند 
معافیت ه��ای مالیات��ی که برای ص��ادرات محصوالت معدنی 

زمانی وجود داشت، مجددا برگردانده شود.

حسین سالح ورزی

سجاد غرقی

نایب رئیس اتاق ایران
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فرصـت امروز: در ش��رایطی ک��ه در چند روز گذش��ته، قیمت دالر 
رک��وردی تاریخ��ی از خود برج��ای گذاش��ته و در ب��ازار آزاد به بیش 
از 10 هزار تومان رس��یده اس��ت و هم��ه بازارهای م��وازی از بازار طال 
گرفته تا مس��کن، التهابات ش��دیدی را پشت سر می گذارند، معاون اول 
رئیس جمهور دیروز بار دیگر از اعالم بسته جدید اقتصادی دولت تا پایان 
هفته خبر داد. به گفته اس��حاق جهانگیری، رئیس جدید بانک مرکزی 
و تیم اقتصادی دولت در حال تدوین سیاس��ت هایی متناسب با شرایط 
جدید کش��ور هس��تند و این بسته پیش��نهادی قرار است تا آخر همین 
هفته رونمایی شود. البته این چندمین باری است که مقامات دولت در 
این هفته از بازنگری در سیاس��ت های ارزی خبر می دهند؛ چنانچه هم 
معاون اول رئیس جمهور و هم رئیس مجلس شورای اسالمی در روزهای 
اخی��ر تالش کردند تا با اعالم خبرهای امیدبخش بازارها را آرام کنند و 
جلوی افزایش هیجانی قیمت دالر و انواع کاالها را بگیرند؛ سیاست هایی 

که به گفته آنها، در چند روز آینده نهایی و اعالم می شود.
از سوی دیگر، این خبرهای نویدبخش در شرایطی از سوی مسئوالن 
مدام تکرار می ش��ود که از ۲0فروردین ماه امس��ال، سیاست های جدید 
ارزی به یکباره از سوی بانک مرکزی و سایر دستگاه های اقتصادی اعمال 
و از سوی معاون اول رئیس جمهور اعالم شد و حاال با التهاب بازارهای 
مختلف مش��خص شده که این سیاست ها در چند ماه گذشته هیچ گونه 
کارایی نداش��ته اند؛ سیاست هایی که طبق آن قیمت دالر 4۲00 تومان 
تعیین شد و محدودیت  هایی برای واردات، صادرات و گردشگری مصوب 
ش��د و نه تنها پاسخگوی ش��رایط کش��ور و بازارها نبود که خود نیز به 

اعتقاد کارشناسان و فعاالن بخش خصوصی به شکل گیری رانت و فساد 
در کش��ور دامن زد؛ تاجایی که به باور اقتصاددانان، عمال سیاستگذاری 
ارزی دولت نه تنها باعث ایجاد آرامش در بازارها نش��د، بلکه آسیب هایی 

را هم در سطوح مختلف اقتصادی برجای گذاشت.
در همین ارتباط، علی الریجانی رئیس مجلس ش��ورای اسالمی، روز 
دوشنبه در نشست فراکسیون شفاف سازی، سالم سازی اقتصاد و انضباط 
مالی با اش��اره به اینکه سیاست های جدید ارزی در روزهای آینده اعالم 
می ش��ود، گفت: »در سه ماه گذشته سیاس��ت های ارزی نادرست بوده 

است و باید قیمت ارز به سمت شناورشدن هدایت شود.« 
همچنین معاول اول رئیس  جمهور هم که پیش از این خود به عنوان 
رئیس ستاد اقتصادی دولت، اجرای تک نرخی شدن ارز برمبنای قیمت 
4۲00تومان را رسما در تلویزیون اعالم کرده بود، تاکید کرد که »بانک 
مرکزی باجدیت به  دنبال بازنگری سیاست  های ارزی و ارائه بسته جدید 

برای مدیریت بازار است.«
بازنگری در سیاست های ارزی

تدوین سیاس��ت های جدید بانک مرک��زی در ارتباط با ارز در واقع با 
انتخ��اب رئیس کل جدید بانک مرکزی کلید خورده اس��ت. عبدالناصر 
همتی در هفته گذشته پس از اینکه روی صندلی ریاست بانک مرکزی 
در ساختمان الجوردی میرداماد تکیه زد و جای ولی اهلل سیف را گرفت؛ 
چندباری اعالم کرد که تغییرات اساس��ی در سیاس��تگذاری های مالی و 
ارزی ایج��اد خواهد کرد تا آرامش ب��ه بازارها بازگردد. همچنین پس از 
اینکه نرخ دالر رکوردش��کنی کرد و مرز 10 هزار تومان را پش��ت س��ر 

گذاش��ت، بانک مرکزی در بیانی��ه ای اعالم کرد: »تحوالت اخیر در بازار 
ارز و طال را که عمدتاً ناش��ی از توطئه دش��منان کش��ور و در راس��تای 
ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم می باشد، به دقت 
زیرنظر داش��ته و ضمن اعتقاد به اینکه این تحوالت غیرعادی، تناسبی 
ب��ا واقعیات اقتصادی و توان ارزی کش��ور ن��دارد، برنامه های مقتضی و 
رویکرده��ای جدی��دی را که در برنام��ه اعالمی رئی��س کل جدید نیز 
آمده بود در دس��ت تهیه دارد که ظرف روزهای آینده عملیاتی کرده و 

اطال ع رسانی الزم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.«
شکل گیری بازار ثانویه 

اما با توجه به اعالم اجرای سیاست های جدید ارزی، سوال اصلی این است 
که این سیاس��ت ها دقیقا چیست؟ به اعتقاد بسیاری از فعاالن اقتصادی و 
کارشناسان، نکته مهمی که در بسته جدید سیاست های ارزی وجود خواهد 
داش��ت، ش��کل گیری قوی بازار ثانویه ارزی است؛ نکته ای که پیش از این، 
فعاالن اقتصادی و اعضای پارلمان بخش خصوصی هم بر ش��کل گیری آن 
تاکید کرده بودند. این تشکل های بخش خصوصی در سه ماه اخیر بارها از 
دولت خواسته بودند تا ارز دولتی با قیمت 4۲00تومانی را تنها برای اقالم 
ض��روری و دارو اختصاص دهد و اجازه دهد که با ش��کل گیری بازار ثانویه 
ارزی، واردکنن��دگان و صادرکنندگان ارز مورد نیاز خودش��ان را با قیمت 
توافقی مبادله کنند. همچنین در گزارش��ی که مرکز پژوهش های مجلس 
در ابتدای این هفته منتشر کرد، تاکید شده بود که سیاست تامین ارز برای 
بخ��ش بزرگی از واردات با دالر 4۲00 تومانی، یک خطای اس��تراتژیک از 

سوی دولت بوده است. 

سیاست های جدید ارزی بازار را آرام می کند؟

خطای استراتژیک ارزی

فرصت امروز: وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در صحن بهارستان 
حاضر ش��د و به س��واالت نماین��دگان مجلس پاس��خ داد. آنچه عباس 
آخوندی را به نشس��ت علنی مجلس شورای اسالمی کشانده بود، سوال 
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران درباره علت برگزارنشدن شورای 
س��اماندهی امور پایتخت و همچنین س��وال نادر قاضی پ��ور و علیرضا 
محجوب درباره علت واردات تجهیزات حمل و نقل ریلی دارای تولیدات 

مشابه داخلی بود.
آخون��دی ابتدا در پاس��خ به س��وال مصطفی کواکبی��ان درخصوص 
ش��ورای س��اماندهی امور پایتخت، از وجود دو طرح بزرگ برای کاهش 
بار ترافیکی و بهبود وضعیت زیس��ت  محیطی و آلودگی در ش��هر تهران 

خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه »طرح ساماندهی شهر تهران به طور 
کامل آماده  شده است«، گفت: برگزاری جلسات شورای ساماندهی شهر 
ته��ران با انجام مکاتبات با معاون اول رئی��س جمهور به طور مرتب در 

حال پیگیری است.
او ادامه داد: تهران عالوه بر مس��ائل ش��هری و مس��کن دارای مسائل 
پیچیده ای مخصوصا حمل ونقل و حومه  آن اس��ت که  ۵۵0 هزار وسیله 

نقلیه روزانه بین تهران و حومه تردد دارد.
وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت: طرح بس��یار مفصلی تهیه  ش��ده و در 
شورای عالی معماری شهرس��ازی در جریان است، به طوری که در زمان 
تصویب قانون وزارت راه و شهرس��ازی یک طرح آماده داشت و آن را به 

شورای ساماندهی شهر تهران ارائه کرد.
آخون��دی افزود: از ابتدای دوره گذش��ته ب��ه محمدرضا عارف، رئیس 
مجمع نمایندگان اس��تان تهران اعالم ش��د که وزارت راه و شهرسازی 
طرح مفصلی دارد و درخواست جلسه ای برای تعریف بخش های مختلف 
حمل ونقل، مس��کن، شهرسازی، آب، زیست محیطی و سایر بخش ها به 
نمایندگان و اعضا داش��ته باش��یم که حدود یک ماه قبل این جلس��ه با 

حضور بیش از 14تن از نمایندگان تهران تشکیل شد.
وزیر راه و شهرس��ازی یادآور شد: طرح ساماندهی شهر تهران به طور 
کامل آماده  ش��ده و مراحل تایید خود را طی کرده است و جزییات آن 

در حال انجام است.
وی تصریح کرد: در جلسه مجمع نمایندگان نیز مطرح شد که وزارت 
راه و شهرس��ازی  برنامه مفصلی برای لجستیک شهر تهران دارد و قرار 

اس��ت حدود ۸00 هکتار از اراضی شهر تهران که در اختیار حمل ونقل 
س��نگین قرار دارد و روزانه ۲۵ هزار کامیون وارد ش��هر تهران می شود 

به جنوب شرق فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( منتقل می شود.
آخوندی خاطرنش��ان کرد: ورود این حجم از کامیون به داخل ش��هر 
مش��کالت متع��ددی از نظر مس��ائل زیس��ت محیطی و ترافیکی ایجاد 
می کن��د. با اجرای این بخش از طرح س��اماندهی ش��هر تهران، فضایی 
بالغ بر ۸00 هکتار در داخل ش��هر تهران ایجاد می شود که چنین کاری 

تاکنون در این سطح اجرا نشده است.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه برای س��اماندهی ش��هر تهران دو 
طرح بسیار بزرگ را در دست اجرا داریم، گفت: کمربندی جنوب غرب 
تهران از قزوین به چرمش��هر بخش عمده ب��ار ترافیک عبوری از داخل 
تهران را منتقل می کند. یکی از بزرگ ترین طرح های آزادراهی است که 
رکوردی در این خصوص خلق خواهد کرد. بیش از ۵0درصد پیش��رفت 
کار دارد و تمام 1۵۶ کیلومتر هم زمان در دست اجرا و یک کمک بسیار 

بزرگ برای ساماندهی شهر تهران است.
وی اف��زود: یکی دیگر از اقدامات س��اماندهی راه آه��ن حومه بود که  
اساسنامه شرکت حمل ونقل حومه ای را آماده کردیم  و حمل ونقل ریلی 
حومه ای به س��مت ورامین، شهریار، شهر قدس، کرج، قم چندین برابر 

توسعه  یافته است تا زندگی حومه نشینان را ارتقا دهد.
آخوندی تأکید کرد: برای بازآفرینی ش��هر ته��ران طرح بزرگی تهیه 
 شده است و درخصوص منطقه کن نیز بررسی شد که چطور می توان با 

اجرای بازآفرینی به مردم کن کمک کرد.
در پایان، مصطفی کواکبیان از توضیحات عباس آخوندی درخصوص 
علت عدم برگزاری شورای ساماندهی امور تهران قانع شد. همچنین در 
اواس��ط صحبت های آخوندی، عبداهلل س��امری نماینده مردم خرمشهر 
ب��ا فریادهایی آخوندی را مته��م به دروغگویی می ک��رد که تعدادی از 
نمایندگان دور او جمع شده و او را به سمت صندلی اش هدایت کردند.

نمی توان سرنوشت بخش ریلی را به تولید یک کارخانه گره زد
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین در پاسخ به سوال دو نماینده مجلس 
درباره علت واردات تجهیزات حمل و نقل ریلی دارای تولیدات مش��ابه 
داخل��ی به قرارداد این وزارتخانه با یک ش��رکت داخلی برای تولید ریل 
اشاره کرد و گفت که نمی توان سرنوشت کل بخش ریل را به تولید یک 

کارخانه گره زد.

آخون��دی ادام��ه داد: تولید ریل در ای��ران به س��ال ۷۳ برمی گردد. 
خوش��بختانه در س��ال ۹۳ با حمایت جدی وزارت راه پروژه ای که ۲0 
سال معطل مانده بود به نتیجه رسید. ما سال ۹۳ توافقنامه ای با وزرای 
صنعت و کار امضا کردیم و پشتیبانی خود را از اینکه شرکت ذوب آهن 
اصفهان خط تولید ریل را مستقر کند، اعالم کردیم و همان جا گفتم که 

تولیدات تا چهار سال آینده را بالفاصله خرید می کنیم.
وی اضافه کرد: ما بالفاصله س��فارش 40 هزار تن ریل را به ذوب آهن 
اصفهان دادیم، اما آنها تا س��ال ۹۶ موفق به تولید نش��دند. در سال ۹۶ 
این شرکت موفق به تولید شد و اولین محموله ۵00تنی را تحویل داد. 
اخیرا هم گفتند هزار تن آن قابل تحویل اس��ت بنابراین قرارداد منعقد 

شده و کار در حال انجام است.
وزیر راه با بیان اینکه در چهار س��ال گذش��ته ح��دود ۳هزار کیلومتر 
ریل گذاری شده، اظهار کرد: این رقم شامل 1۲00 کیلومتر خط جدید 
و 1۸00 کیلومتر نوس��ازی یا بازسازی است که این ۳هزار کیلومتر خط 

جدید معادل ۳۶0 هزار تن ریل است.
آخوندی ادامه داد: در س��ال ۹1 کل بار حمل ش��ده توس��ط ریل ۲۲ 
میلی��ارد تن کیلومتر بوده که در س��ال ۹۶ به بی��ش از ۳0 میلیارد تن 
کیلومتر رسیده که میزان صرفه جویی آن در یک سال 10 میلیارد لیتر 
گازوییل است. همچنین در بخش مسافر در سال ۹۶، 1۳.۵ میلیارد نفر 
کیلومتر جابه جایی مسافر داشتیم که در چهار ماهه اول امسال با وجود 
شرایط سخت 1۲درصد رشد داشته است که بر این اساس ۲.۷ میلیارد 

لیتر گازوییل صرفه جویی بخش مسافر بوده است.
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه بخ��ش ریل��ی در اولویت این 
وزارتخانه اس��ت، همچنان که در سیاست های ابالغی رهبری و تذکرات 
مجلس هم آمده، گفت: سوال این است که ما چه مقدار از ۳۶0هزار تن 
ری��ل را می توانیم در داخل تولید کنیم. من به همین خاطر به ش��رکت 
ذوب آه��ن اصفه��ان رفتم و به آنها گفتم هر آنچه در چهار س��ال آینده 
تولید می کنید را یک جا می خریم ولی آیا باید سرنوشت کل بخش ریل 
را به تولید یک کارخانه گره بزنیم؟ ما از س��ال ۹۳ که پیگیر تفاهمنامه 
بودیم نهایتا در س��ال ۹۶ موفق شدیم قرارداد ببندیم مشروط به اینکه 
ریل اس��تاندارد به ما تحویل ش��ود. پیش از این قرار بود ظرف چهار ماه 
تا ش��هریور 40هزار تن ریل تحویل ش��ود که نهایتا در مرداد ۹۷، ۵00 

تن تحویل شد. 

آخوندی در صحن علنی مجلس خبر داد

اجرای 2 طرح بزرگ در راستای بهبود وضعیت حمل ونقل پایتخت

دریچه

ایرانی ها از ابتدای امسال هزار ملک در ترکیه خریدند
مقایسه کارایی بازار ایران و ترکیه

آمارهای غیررس��می نش��ان می ده��د که از ابتدای امس��ال هزار 
واحد س��اختمانی اعم از آپارتمان و ویال توس��ط ایرانیان در ترکیه 
خریداری ش��ده که متوس��ط قیمت آنها 1۶0 ه��زار دالر بوده و در 
ش��هرهای مختلف ترکیه قرار دارند. ای��ن خبر را رضا کامی، رئیس 
ات��اق بازرگانی ایران و ترکی��ه اعالم کرد و در عی��ن حال، گریزی 
به س��اختار اقتص��اد ایران و ترکیه زد و گف��ت: جنس اقتصاد ایران 

و ترکیه رقابتی نیست و در اکثر بخش ها مکمل یکدیگر هستند.
اما س��وال این اس��ت که اقتصاد ایران و ترکیه تا چه اندازه به هم 
ش��باهت دارند؟ در همین زمینه، مقایسه کارایی بازار ایران و ترکیه 
نش��ان می دهد که ب��ازار کاالی ایران در س��ال ۲01۷ میالدی در 
میان 1۳۸ کش��ور رتبه 100 را به دست آورده و این درحالی است 

که ترکیه به عنوان یکی از همسایگان ایران دارای رتبه ۵۳ است.
به گزارش ایسنا، شاخص و زیرشاخص های کارایی بازار کاال شامل 
1۶ مورد است که مهم ترین آنها شامل شرکت رقابت داخلی، وجود 
بنگاه های مسلط بر بازار، اثربخشی سیاست های ضد انحصاری، تاثیر 
مالی��ات بر انگیزه های س��رمایه گذاری و نرخ مالیات کل )براس��اس 

درصد از سود( است.
از دیگ��ر ش��اخص ها و زیرش��اخص های کارایی ب��ازار کاال تعداد 
مراحل و رویه های الزم جهت ش��روع کس��ب و کار، تعداد روزهای 
مورد نیاز برای شروع کسب و کار، هزینه های ناشی از سیاستگذاری 
در حوزه کش��اورزی، میزان رواج موانع تج��اری، تعرفه های تجاری 
)براس��اس درصد از عوارض گمرکی(، میزان رواج مالکیت خارجی، 
اثر قوانین بر س��رمایه گذاری خارجی، پیچیدگی تشریفات گمرکی، 
نس��بت واردات ب��ه تولید ناخال��ص داخلی، میزان مش��تری مداری 

بنگاه ها و میزان آگاهی و پیچیدگی خریداران است.
طبق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایسنا، بنا بر گزارش 
موسسه Statista )یکی از موسسه های پیشرو در حوزه آمار( رتبه 
و امتیاز ایران و ترکیه در رکن کارایی بازار طی سال ۲01۷ از میان 
1۳۸ کش��ور دنیا به دست آمده که ش��اخص کلی کارایی بازار کاال 
در ای��ران از ۷ امتی��از عدد 4 و کارایی ب��ازار ترکیه از ۷ امتیاز عدد 
4.۵ را به خود اختصاص داده اس��ت و این در حالی اس��ت که رتبه 
ای��ران در این بخش از میان 1۳۸ کش��ور دنیا 100 و ترکیه دارای 

رتبه ۵۳ است.
از نکات قابل توجه این جدول مقایس��ه ای ش��اخص شدت رقابت 
داخلی در بازار ایران و ترکیه است، که ترک ها در بین 1۳۸ کشور، 
رتب��ه ۹ را به خود اختصاص داده ان��د و ایرانی ها در این بین دارای 
جایگاه 1۲۵ هس��تند. شاخص وجود بنگاه های مس��لط بر بازار در 
ایران از بین 1۳۸ کش��ور رتبه ۵۶ و در ترکیه دارای رتبه ۵۹ است. 
همچنین ش��اخص اثربخشی سیاس��ت های ضد انحصاری در ایران 
دارای رتبه ۵0 و در ترکیه رتبه 4۳ را به خود اختصاص داده است.

شاخص تاثیر مالیات بر انگیزه های سرمایه گذاری در ایران دارای 
رتبه ۶۸ و در ترکیه دارای رتبه ۷۲ از بین 1۳۸ کشور مورد ارزیابی 
اس��ت. همچنین ش��اخص نرخ مالیات کل )براساس درصد از سود( 
در ای��ران رتب��ه ۹۶ و در ترکی��ه رتبه ۸۷ را در میان 1۳۸ کش��ور 
داراست. در عین حال شاخص تعداد مراحل و رویه های الزم جهت 
ش��روع کس��ب و کار در ایران جایگاه ۹1 را دارد و در ترکیه دارای 

رتبه ۷0 است.
همچنین ش��اخص تعداد روزهای مورد نیاز برای ش��روع کسب و 
کار در ایران از بین 1۳۸ کش��ور دنیا جایگاه ۸۷ و در ترکیه دارای 
جایگاه ۳۵ اس��ت که این مس��ئله نشان می دهد شروع یک کسب و 

کار در ایران بیش از دو برابر نسبت به ترکیه زمان می برد.
گفتنی است شاخص هزینه های ناشی از سیاست گذاری در حوزه 
کش��اورزی رتبه ۸۲ و در ترکیه دارای رتبه ۹0 است و میزان رواج 
موانع تجاری در ایران رتبه ۹۹ را به خود اختصاص داده و در ترکیه 
دارای رتبه 4۵ است، بنابراین شاهد آن هستیم که موانع تجاری در 

ایران نسبت به ترکیه بیش از دو برابر است.
ش��اخص تعرفه های تجاری )براس��اس درصد از عوارض گمرکی( 
در ای��ران رتبه 1۳۷ را به خود اختص��اص داده که فقط یک رده با 
انتهای جدول فاصله دارد. این در حالی اس��ت که ترکیه ای ها رتبه 
۷۵ را در این شاخص به خود اختصاص داده اند. شاخص میزان رواج 
مالکی��ت خارجی ایرانی ها نیز رتبه 1۳۳ را به خود اختصاص داده و 

ترکیه ای ها در این شاخص دارای رتبه 100 هستند.
از دیگر موارد قابل اش��اره ش��اخص اثر روانی بر س��رمایه گذاری 
خارجی و پیش��رفت تشریفات گمرکی است که ایرانی ها در این دو 
ش��اخص به ترتیب رتبه 1۲۵ و ۹۵ را دارا هس��تند و این در حالی 
است که ترکیه ای ها در این دو شاخص رتبه های ۵۲ و ۸0 را از بین 

1۳۸ کشور کسب کرده اند.
سه شاخص پایانی رکن کاالی بازار شامل نسبت واردات به تولید 
ناخالص داخلی، میزان مش��تری مداری بنگاه ه��ا و میزان آگاهی و 
پیچیدگ��ی  خریداران اس��ت که ایرانی ها از بین 1۳۸ کش��ور مورد 
بررسی به ترتیب رتبه های 1۳۳، 11۸ و ۵1 را به دست آورده اند و 
این در حالی اس��ت که ترکیه ای ها به ترتیب دارای رتبه های 114، 
۳۷ و ۶۶ در این س��ه شاخص هس��تند، بنابراین از دیگر نقاط قابل 
توجه در این مقایسه بین دو کشور میزان مشتری مداری بنگاه های 
ترکیه ای نس��بت به بنگاه های ایرانی است که نشان دهنده اختالف 

فاحش مشتری مداری در دو کشور است.
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اطالعیه بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد ارز مسافرتی پرداخت نمی کند

پی��رو درج خبر پرداخت ارز به دانش��جویان جهت زیارت عتبات 
توسط بانک پاس��ارگاد، روابط عمومی این بانک اطالعیه ای منتشر 

کرد و این خبر را تکذیب کرد.
در اطالعیه بانک پاس��ارگاد آمده اس��ت: پیرو درج خبر پرداخت 
ارز به دانش��جویان جهت زیارت عتبات توس��ط بانک پاس��ارگاد و 
اس��تعالم هم میهنان عزیز به آگاهی می رس��اند هیچ گونه توافقی با 
بانک پاسارگاد جهت پرداخت دینار و ارز مسافرتی به زائران عتبات 

انجام نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند خبر داد
افتتاح 2شعبه بانک پاسارگاد و سامان در 

هند
رئیس ات��اق بازرگانی ایران و هند گفت ک��ه در آینده ای نزدیک 
ش��اهد افتتاح دو شعبه بانک پاسارگاد و سامان در هند خواهیم بود 

که این امر به تاجران ایرانی بسیار کمک خواهد کرد.
ابراهی��م جمیلی در گفت وگو با ایلن��ا، درخصوص تاثیر تحریم ها 
روی روابط تجاری ایران و هند گفت: هند یکی از کشورهایی است 
ک��ه در تحریم های قبلی نیز روابط تجاری خود را با ما حفظ کرد و 
می توان گفت جزو معدود کش��ورهایی بود که سطح معامالت خود 
را باال برد. اکنون نیز آنها اعالم کرده اند که در بحث ترانزیت چابهار 
به هیچ عنوان عقب نش��ینی نخواهند ک��رد و به خرید نفت از ایران 

نیز ادامه می دهند.
رئی��س اتاق بازرگانی ایران و هند ادامه داد: هند همواره نس��بت 
ب��ه تعهدات��ش به دیگر کش��ورها بیش��تر پایبند ب��وده و در دوران 
تحریم های قبلی ای��ن را ثابت کرد، اما اینکه بگوییم تحریم ها هیچ 

تاثیری روی روابط اقتصادی نخواهد گذاشت غیرواقعی است.
جمیل��ی افزود: به هر حال در حوزه ه��ای مختلف اعم از بانکی و 
حمل و نقل ما ش��اهد کاس��تی هایی خواهیم بود، اما برای دقیق تر 

شدن در این موضوع باید منتظر گذشت زمان باشیم.
رئی��س اتاق بازرگانی ایران و هند گفت: پیش بینی ما این اس��ت 
ک��ه در برخی حوزه ها میزان تبادالت تجاری ما افزایش و در برخی 
حوزه ها کاهش پیدا کند، اکنون ما نفت، محصوالت پتروش��یمی و 
کودهای کش��اورزی را به این کش��ور صادر و فوالد، دارو و برنج را 

وارد می کنیم.
وی ادام��ه داد: بحث��ی که به تازگی مطرح ش��ده انجام معامالت 
با روپیه اس��ت که باعث خواهد ش��د بانک های هندی و همین طور 
ش��رکت هایی که با آمریکا نیز معامله می کنند با آرامش بیش��تری 

برای همکاری با تاجران ایرانی قدم بردارند.
وی گفت: بخش خصوصی هن��د با آمریکا تبادالت زیادی دارد و 

به طور قطع ما شاهد محدودیت هایی در این حوزه خواهیم بود.
جمیل��ی تصریح ک��رد: کارهایی نیز از س��مت کش��ورمان برای 
بی اثرکردن تحریم ها انجام ش��ده اس��ت، به طوری که در آینده ای 
نزدیک ش��اهد افتتاح دو ش��عبه بانک پاسارگاد و س��امان در هند 
خواهیم بود که این امر به تاجران ایرانی بس��یار کمک خواهد کرد. 
ضمن آنکه روی ص��ادرات مجدد از هند نیز کارهایی انجام داده ایم 

که ترجیح می دهیم رسانه ای نشوند.

روابط عمومی بانک مسکن اعالم کرد
تقدیر از بانک مسکن در حوزه مسئولیت 

اجتماعی
دومی��ن همای��ش جایزه مل��ی مس��ئولیت اجتماع��ی بنگاه های 
اقتصادی ایران با هدف بررس��ی و شناخت دستاوردهای بنگاه های 
اقتصادی در حوزه مس��ئولیت اجتماعی و ب��ا همکاری وزارت راه و 

شهرسازی، اتحادیه اروپا و سایر سازمان ها برگزار شد.
ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری بانک مس��کن، دومی��ن دوره جایزه 
مس��ئولیت اجتماعی بنگاه ه��ای اقتصادی ای��ران در دوم مردادماه 
امس��ال در مرک��ز همایش های صدا و س��یما و با هدف بررس��ی و 
ش��ناخت دس��تاوردهای بنگاه ه��ای اقتصادی در حوزه مس��ئولیت 
اجتماعی و با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی، مارتین 
نئوریتر نماینده ش��بکه مسئولیت اجتماعی اتحادیه اروپا و پارکس 

نماینده یونیسف در ایران برگزار شد.
در این روی��داد از رحیمی انارکی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک مسکن به عنوان حامی این رخداد تقدیر و نشان اهتمام عمل 
به مسئولیت اجتماعی به وی اهدا شد که علیرضا آذری، معاون اداره 
کل روابط عمومی به عنوان نماینده بانک نش��ان یادشده را دریافت 
کرد. بانک مس��کن به منظور آش��نایی و به اش��تراک گذاری ایده و 
تجربیات خود با بنگاه های اقتصادی موفق کش��ور، ایجاد همگرایی 
و گس��ترش ارتباطات مجموعه ها با یکدیگر در حوزه پیاده  سازی و 
اجرای مضامین مسئولیت اجتماعی شرکتی، قرار گرفتن در فضای 
یادگیری و ارتقای علمی با حضور مدیران موفق و اس��اتید برجسته 
ملی و بین المللی و تعامل با س��ایر س��ازمان  های پیش��رو در حوزه 

مسئولیت اجتماعی شرکتی در این همایش حضور یافت.
از اقدامات بانک مس��کن در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی 
می توان به توسعه آموزش در مناطق محروم کشور از طریق ساخت 
و بهس��ازی مدارس- حمایت از آس��یب دیدگان اجتماعی با کمک 
به آزادس��ازی زندانی��ان جرائ��م غیرعمد و کمک به س��یل زدگان 
و زلزل��ه زدگان- حمایت از انجم��ن نابینایان ای��ران در عرصه های 
مختلف- تامی��ن نیازهای کودکان بدون سرپرس��ت- دس��تگیری 
از اف��راد بی بضاعت ب��ا اهدای بس��ته های مواد غذای��ی در ایام ماه 
مب��ارک رمضان- اقدام درخصوص اص��الح الگوی مصرف آب، طرح 
پاکیزه س��ازی و حفظ محیط زیس��ت از طریق راه  اندازی سیس��تم 
پرداخت الکترونیک عوارض جاده ای)ETC(، توس��عه مدیریت سبز 
در بانک- حمایت از جوانان، ازدواج و تش��کیل خانواده با تخصیص 
وام ازدواج- توسعه بهداشت و س��المت با راه اندازی کمپین اهدای 
خون- توانمندس��ازی کارکنان از طریق اس��تخدام کارکنان جدید، 
ارائه مزایا به بازنشس��تگان، بیمه عمر، برگزاری دوره  های آموزشی، 
ایج��اد برنامه های فرهنگی در جهت ایجاد نش��اط کارکنان و . . . را 

نام برد.

بانکنامه

رئی��س کمیته پول��ی و بانکی مجلس از تواف��ق دولت و مجلس برای 
مدیری��ت بازار ارز خبر داد و گفت  رئیس کل جدید بانک مرکزی طرح 

کمیسیون اقتصادی درخصوص تقویت بازار ثانویه ارز را پذیرفت.
به گزارش تس��نیم، رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان اینکه 
بانک مرکزی به عنوان مدیر و متولی بازار ارز در این عرصه غایب است 
و این یک نقیصه مهم است، افزود: تصمیم دولت برای عرضه ارز به نرخ 

ثابت برای تمام مصارف و به هر میزان نادرست بود.
محمدحس��ین حسین زاده بحرینی با بیان اینکه بانک مرکزی باید در 
ب��ازار ارز ورود پیدا می کرد، گفت: ب��ازار ارز نیازمند مدیریت فعال و نه 
منفعالنه بانک مرکزی اس��ت. اگر بانک مرکزی در قیمت گذاری ها وارد 
می شد اتفاقات امروز رخ نمی داد و بازار ارز آرامش خود را حفظ می کرد.

بحرینی حذف صرافی ها از بازار ارزی کش��ور را به هیچ وجه درس��ت 
ندانس��ت و با بیان اینکه برای ایجاد بازار ثانویه در کش��ور باید س��از و 
کارهای مناس��بی ش��کل بگیرد، گفت: به دولت گفتیم که در شرایطی 
که وضعیت بازار دچار مش��کل اس��ت، باید بازار مناس��ب را برای آن به 
وجود آورد؛ در ش��رایط بحرانی باید بازاری را به وجود آورد که براساس 
آن واردکنن��دگان بتوانند کاالهای خود را به صورت آس��ان در کش��ور 

وارد کنند.
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس ادامه داد: گاهی اوقات در ش��رایط 
تورمی پیش می آید که افراد بخواهند س��رمایه خود را از کش��ور خارج 
کنند و به همین دلیل ارز را خریداری می کنند، اما س��ازوکارها در بازار 
ثانوی��ه تصویب می کند که از ارز دولتی باید برای واردات کاال اس��تفاده 

کرد.
او افزود: اگر پتروشیمی ها ارز حاصل از صادرات شان را به قیمت آزاد 
بفروش��ند ما به التفاوت ۸0 ه��زار میلیارد تومانی ایجاد می ش��ود که در 
حقیق��ت آن را از بخش تولید دریغ کرده ایم و به واردکنندگان داده ایم. 
چنانچه پتروش��یمی ها ارزش��ان را در بازار ثانویه عرض��ه کنند نرخ ارز 

کاهش می یابد و بازار به آرامش می رسد.

رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اش��اره به اینکه باید از ظرفیت 
بازار س��رمایه برای رفع نقیصه بانک مرکزی استفاده کنیم، خاطرنشان 
ک��رد: قابلیت بازار س��رمایه در بانک مرکزی وجود ندارد، بازار س��رمایه 

می داند که چگونه بازارگردانی کند.
وی با اش��اره به اینکه بانک مرکزی باید در بازار متشکل حاضر شود، 
بازار متش��کل اتمسفری قابل اجرا اس��ت که ابزارهای الزم را در اختیار 
دارد و فعال بانک مرکزی چنین مهارتی را ندارد، تصریح کرد: اگر بانک 
مرکزی و دولت، بازار ثانویه را با مشخصاتی که در نامه به رئیس جمهور 
ارس��ال شد اجرا کنند تردید نداشته باش��د که بازار آرامش پیدا خواهد 

کرد.
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اش��اره به اینکه بانک مرکزی از 
این بازار غایب اس��ت، گفت: تنها کاری ک��ه بانک مرکزی در طول این 
سال ها کرده است این بوده که ارز را گرفته و در نهایت فروخته و یا طال 

را تبدیل به سکه کرده و آن را هم به فروش می رساند.
وی با اش��اره به اینکه دانش و مه��ارت فنی می تواند بازارگردانی کند 
متاسفانه این مسئله در بانک مرکزی وجود ندارد، افزود: یا باید مدیریت 
بازار ارز و س��که را به بازار سرمایه بسپاریم و یا اینکه دانش و مهارت را 

از بازار سرمایه بگیریم و به بانک مرکزی بدهیم.
او در پایان گفت: تالش های س��ه ماهه در حال نتیجه دادن اس��ت و 
دولت پذیرفته تا تصمیمات کمیس��یون اقتص��ادی مجلس را در حوزه 

بازار ارز اجرا کند.
پورابراهیمی: ارز تک نرخی خطای راهبردی بود

همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از حجم دو برابری منابع 
ارزی کش��ور نس��بت به مصارف ارزی خبر داد و ارز تک نرخی را خطای 
راهبردی خواند. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه منابع ارزی کشور 
بی��ش از دو براب��ر مصارف ارزی اس��ت، گفت: آن قیمت��ی که امروز در 
فعالیت های غیررسمی تعیین می شود، مولفه اقتصادی ما نیست. اکنون 
قیمت محصوالت ۵0درصد افزایش پیدا کرده که البته به دلیل نوس��ان 

قیمت ارز بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه میانگین مصرف ما در 
همه موارد باال است، اظهار کرد: به طور متوسط، ۲ دهم منابع مصرفی 

داریم و بانک مرکزی می تواند آنها را مدیریت کند.
پورابراهیمی گفت: در چند روز اخیر به حوزه ارز ش��بهاتی وارد ش��د، 
در حالی ک��ه در حوزه کالن اقتصادی تغییرات��ی به وجود نیامده و این 
سوء  مدیریت بانک مرکزی است که باید با اختالالت قیمتی مبارزه کند.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگوی ویژه خبری افزود: پیش بینی ها 
از درآمدهای ارزی امس��ال کش��ور حدود یکصد میلیارد دالر اس��ت در 
حالی که مجموع مصارف ارزی 4۵ تا ۵0 میلیارد دالر ارزیابی می شود.

وی گف��ت: ۵۵درص��د از منابع ارزی کش��ور از ف��روش منابع نفتی و 
4۵درصد دیگر از صادرات غیرنفتی است.

پورابراهیم��ی افزود: عوامل بیرونی اقتصاد ازجمله عدم پذیرش دولت 
برای کنترل بازار غیررس��می و سوء مدیریت بانک مرکزی باعث افزایش 

قیمت نامتعارف نرخ ارز در بازار است.
وی با بیان اینکه دولت بازار ثانویه را پس از س��ه ماه راه اندازی کرد، 
گفت: برای بهبود ش��رایط ب��ازار ارز باید بازار ثانوی��ه برمبنای عملکرد 

درست ارزی فعالیت کند.
پورابراهیمی گفت: اعالم نرخ تک رقمی برای ارز یک خطای راهبردی 

بود که باید برای ما درس عبرت باشد.
وی افزود: در حالی که پتروش��یمی ها امس��ال سه و نیم میلیارد دالر 
صادرات داش��تند، تنها دو و یک دهم میلیارد دالر ثبت کردند و مابقی 
به جاه��ای دیگر رفته اس��ت. پورابراهیمی گفت: یک اختالف س��نتی 
میان بازار س��رمایه و بانک مرکزی وجود دارد و نمی شود با کتمان بازار 

غیررسمی مشکالت بازار ارز را حل کرد.
وی اف��زود: قانون اص��الح بانک مرکزی و اصالح قان��ون بانکداری در 
مجلس در دس��ت بررسی است و تا دو ماه دیگر در کمیسیون اقتصادی 

به تصویب خواهد رسید. 

رئیس کل جدید بانک مرکزی تقویت بازار ثانویه را پذیرفت

توافق جدید دولت و مجلس برای مدیریت بازار ارز

وزیر اقتصاد که در ابت��دای حضورش در وزارتخانه وعده ایجاد تحول 
در مدیران بانک ها را داده بود، ظاهرا به گفته خود پایبند مانده است و 

هرچند وقت یکبار یک مدیر بانکی تغییر می کند.
به گزارش ایس��نا، از س��ال گذش��ته که مسعود کرباس��یان در دولت 
دوازدهم وزیر اقتصاد شد، در اولین اظهاراتش به نوعی از ایجاد تغییراتی 
در مدیران عامل بانک ها خبر داده بود و البته این در حالی است که وزیر 
اقتص��اد تنها رئیس مجمع بانک ه��ای دولتی بوده و در این بانک ها حق 

رای داش��ته و در بانک های خصوصی، این هیات مدیره هستند که تغییر 
مدیرعامل را رقم می زنند، اما آنچه در س��ال های گذشته رقم خورده از 
این حکایت داش��ته که تغیی��ر مدیران عامل در بانک های خصوصی هم 

کم تحت تاثیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیست.
اخیرا مدیرعامل بانک کارآفرین نیز تغییر کرد و عطاءاهلل آیت اللهی از 
این بانک رفت و حمید تهران فر که پیش از این سابقه حضور در معاونت 
نظارت بانک مرک��زی و قائم مقامی بانک صادرات را دارد، با تایید بانک 

مرکزی به عنوان مدیرعامل بانک کارآفرین انتخاب شده است.
این در حالی اس��ت که در خردادماه نی��ز پورزرندی، مدیرعامل بانک 
ش��هر نیز تغییر کرده بود. پیش از این و از س��ال گذشته نیز مدیرعامل 
بان��ک ملت تغییر کرد و در ادامه در اواخر س��ال، مقدم از بانک تجارت 
رف��ت و دولت آبادی جایگزین او ش��د. در مجم��وع در دولت روحانی و 
در دول��ت یازدهم نیز موجی از تغیی��رات مدیران بانکی رخ داد و عمده 

مدیران عامل بانک ها تغییر کردند.

با پایان یافتن مهلت بانک مرکزی برای بانک ها به منظور تعیین تکلیف 
حساب های بدون هویت، به زودی تمامی این حساب ها در صورت عدم 

رسیدگی، مسدود و غیرفعال خواهند شد.
به گزارش ایسنا، سال 1۳۹4 بود که ولی اهلل سیف - رئیس کل سابق 
بان��ک مرکزی - از وجود ح��دود ۳00 میلیون حس��اب در نظام بانکی 
خب��ر داد و گف��ت که در بین آن حدود ۳۸ میلیون حس��اب با ش��ماره 
شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است و اگر این حساب ها از 
س��وی صاحبان شان تعیین هویت نش��وند، مسدود خواهد شد. در ادامه 
بانک ها نیز به مش��تریان خود هش��دار دادند که برای تعیین تکلیف این 
حس��اب ها به ش��عب مراجعه و آن را تعیین وضعیت کنند؛ حساب هایی 
که ممکن بود فاقد ش��ماره ملی، شناس��ه ملی و یا ش��ماره اختصاصی 
اتب��اع خارجی بوده و خود عاملی برای سوءاس��تفاده به ویژه پولش��ویی 

به شمار می رفتند.
به هر حال در آن زمان بانک مرکزی تاکید داش��ت که طی س��الیان 

متمادی تعداد حس��اب های سپرده افتتاح ش��ده در بانک ها و موسسات 
اعتب��اری غیربانکی با افزایش نامتعارفی مواجه ش��ده بود. در این میان 
حجم قابل توجهی از این حساب ها به دلیل عدم گردش مالی، فراموشی 
صاحب��ان س��پرده و فوت آنه��ا، عدم اط��الع وراث و قائم مق��ام قانونی 
س��پرده گذاران و یا عدم شناس��ایی و مراجعه آنها راکد و فاقد تراکنش 
مانده است. این مسائل مشکالتی از قبیل تحمیل هزینه های دفترداری 
و نگهداری اطالعات و آمار برای بانک ها، افزایش احتمال وقوع تخلفات 

و جرایم را به دنبال داشت.
ب��ا توجه ب��ه اینکه حس��اب های بی هویت اغلب در ش��رایطی بود که 
صاحب��ان آنها به هیچ عنوان برای فعال س��ازی مراجعه نکرده بودند، از 
ای��ن رو بانک مرکزی ب��ه بانک ها تاکید کرد که ب��رای کاهش احتمال 
سوء اس��تفاده و همچنین افزایش ش��فافیت مالی بانک ها الزم اس��ت تا 
این حس��اب ها تعیین تکلیف ش��وند. بر این اس��اس در مردادماه س��ال 
گذش��ته بخش��نامه ای به ش��بکه بانکی ابالغ و این موضوع مورد توجه 

ق��رار گرف��ت و قرار ب��ر این بود که تا اردیبهش��ت ماه س��ال جاری این 
حساب ها مورد رسیدگی قرار گیرد. با توجه به گذشت این زمان و پایان 
مهلت تعیین ش��ده از س��وی بانک مرکزی این روزه��ا بانک ها هر کدام 
طی فراخوانی از مش��تریان خود به آنها هش��دار داده اند که اگر تا زمان 
مش��خص برای فعال سازی حس��اب خود مراجعه نکنند، مسدود شده و 

هیچ  گونه امکان استفاده از آن وجود نخواهد داشت.
گرچه آمار جدیدی از حساب های بدون هویت وجود ندارد، اما آخرین 
آمار در نیمه س��ال 1۳۹۵ نشان می داد که تعداد کل حساب های بانکی 
ک��ه بالغ بر 44۷ میلیون و ۲۶۲ هزار و ۳۵۷ مورد متعلق به اش��خاص 
حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی بوده است. از این تعداد 41۶ میلیون 
و ۷۸۷ هزار و 4۲۷حس��اب دارای ش��ماره ملی، شناس��ه ملی یا شماره 
اختصاص��ی اتباع خارجی بود و تعداد حس��اب های فاقد ش��ماره ملی، 
شناس��ه ملی و یا شماره ملی اتباع خارجی به حدود ۳0 میلیون و 4۷4 

هزار و ۹۲۷حساب می رسید.

تغییر مدیران بانکی ادامه دارد

ضرب االجل برای مسدودسازی حساب های بی هویت

حساب بانکی خود را چک کنید

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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سرمایه گذاران حرفه ای از صندوق های 
خطرپذیر و استارتاپ ها استقبال نکردند

در حالی که قرار بود در سال 1۳۹۶ و اوایل سال 1۳۹۷ صندوق های 
سرمایه گذاری خطرپذیر بیش از 1000 میلیارد تومان نقدینگی جمع 
کنند اما این صندوق ها نتوانس��ته اند حتی ۵درصد این مبلغ را جذب 
کنند؛ این موضوع نش��ان می دهد که سرمایه گذاران بازار سرمایه ایران 
رغبتی به س��رمایه گذاری در استارتاپ ها و صندوق های سرمایه گذاری 
خطرپذی��ر ندارند. ب��ه گزارش ایس��نا، چندی پیش امی��ر هامونی - 
مدیرعامل فرابورس ایران - اعالم کرد که ۲۳ صندوق س��رمایه گذاری 
جس��ورانه برای گرفتن موافقت اصولی ب��ه فرابورس مراجعه کردند اما 
تاکنون تنها پنج صندوق به مرحله پذیره نویس��ی رس��یده است، نکته 
اینکه هامونی تاکید کرده مدیراِن تع��دادی از صندوق های خطرپذیر 
که برای گرفتن موافقت اصول��ی به فرابورس مراجعه کردند، به نوعی 
به صورت غیرمس��تقیم بانک��ی بودند یا بانک ها ج��زو ارکان اصلی آن 
صندوق ها هستند. این در حالی است که بانک مرکزی هرگونه فعالیت 
سرمایه گذاری برای بانک ها را منع کرده و منطقاً نیز نباید سپرده های 
م��ردم را به جای اعطای تس��هیالت به بنگاه های اقتصادی، به س��مت 
س��رمایه گذاری و مخصوصا سرمایه گذاری های خطرپذیر روانه کرد؛ به 
همین دلیل در قانون برنامه ششم توسعه مصوب شد که بانک ها نباید 
در ابزارهای جدید مالی از جمله صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر 
س��رمایه گذاری کنند تا از این طریق از سرمایه ها و سپرده های مردمی 
محافظت ش��ود. ورشکستگی های اخیر موسس��ات مالی و اعتباری و 
وضعیت مالی نامطلوب سایر بانک ها که نشان از ورشکسته بودن برخی 
از آنها دارد، نیز تاکید مجددی است که بانک ها نباید وارد این حوزه شوند 
تا دیگر اقتصاد ایران شاهد اعتراضات سپرده گذارانی که پس اندازهای 
خود را از دست رفته می بینند، نباشد. با این حال، مدیرعامل فرابورس 
به تازگی گفته برای س��رمایه گذاری بانک ها در صندوق های خطر پذیر 
موافقت ش��فاهی ش��ده تا بانک ها بتوانند صندوق های سرمایه گذاری 
خطرپذیر تاس��یس کنند. این تصمیم در پ��ی این موضوع اتفاق افتاد 
که صندوق های خطرپذیر نتوانس��تند حت��ی ۵ درصد آن مقداری که 

پیش بینی شده بود، نقدینگی جمع آوری کنند.
امیر هامونی در گفت وگویی که چندی پیش با ایس��نا داشت، تاکید 
ک��رد ک��ه قرار اس��ت در س��ال 1۳۹۶ و اوایل 1۳۹۷، جمِع س��رمایه 
صندوق های جس��ورانه پذیرفته ش��ده 1000 میلیارد تومان باشد اما 
تاکنون این صندوق های خطرپذیر فقط توانسته اند حدود ۵0 میلیارد 
تومان سرمایه جذب کنند؛ این در حالی است که طبق برخی شنیده ها، 

تعدادی از سرمایه گذاران این صندوق ها به نوعی بانکی بوده اند.
طبق آماری که ایسنا از فرابورس ایران و سازمان بورس اوراق بهادار 
دریاف��ت کرده تاکنون 1۵ صندوق س��رمایه گذاری خطرپذیر موافقت 
اصولی گرفته اند که از این تعداد تنها پنج صندوق به مرحله پذیره نویسی 
رس��یده اند که مجموعه س��رمایه آنها 14۵ میلیارد تومان است که از 
همی��ن مبلغ تنها 4۹ میلیارد و 4۵0 میلیون تومان جمع آوری ش��ده 
اس��ت. این آمارهای رسمی بیانگر سه نکته مهم است؛ نکته اول اینکه 
برنامه فرابورس ایران برای جم��ع آوری 1000 میلیارد تومان منابع از 
طریق صندوق های خطرپذیر عمال نتیجه ای نداش��ته و این رکن بازار 
س��رمایه با تمام تالش هایی که کرده تاکنون توانس��ته تنها حدود ۵0 
میلیارد تومان از طریق VCها منابع جمع آوری کند، یعنی تنها حدود 

۵ درصد مبلغ اعالم شده است.
نکته دوم اینکه قرار بر این بود که این مبالغ صرف س��رمایه گذاری 
در اس��تارتاپ های دانش بنیان ش��ود اما ظاهرا بخش زیادی از همین 
منابع جزئی در بانک ها یا اوراق س��پرده گذاری ش��ده است، در همین 
راس��تا س��عید فالح پور - عضو هیات مدیره سازمان بورس- در پاسخ 
به ایس��نا در برابر این سوال که منابع جذب شده توسط صندوق های 
س��رمایه گذاری جس��ورانه در حال حاضر در کجا سرمایه گذاری شده 
است، گفت»این منابع تا زمانی که تخصیص پیدا کند می تواند در بانک 

یا در اوراق سرمایه گذاری شود«.
اما نکته س��وم و بس��یار مهم اینکه مس��ئوالن امر بعد از مش��اهده 
اینکه موفقیت زیادی در محقق کردن جذب منابع برای صندوق های 
خطر پذیر نداشته اند، سعی دارند هر طور شده قانون برنامه ششم توسعه 
را نادیده گرفته و برای حذف کردن این قانون جلس��اتی برگزار کنند، 
به طوری که فرابورس ایران رسما اعالم کرده بابت جذب سرمایه برای 
صندوق های خطرپذیر از طریق منابع بانکی به توافق های ش��فاهی با 
برخی از مسئوالن بلندپایه دولتی رسیده و قرار است با مجوز فرابورس 
این منابع از طریق بانک ها تامین شود که این موضوع با ریسک باالیی 
همراه بوده و می تواند بیش از گذشته احتمال زیان دهی و ورشکستگی 

بانک ها و موسسات در بازار پول را باال ببرد.

دریچه

در بی��ن خبره��ای ناخوش اقتص��ادی، اما بورس تهران روز گذش��ته 
رک��وردی ت��ازه و تاریخ��ی را از خود به ثبت رس��اند و ش��اخص کل با 
رش��د اس��تثنایی 4هزار و 41۳ واحدی برای اولین بار در عمر ۵0 ساله 
وارد کانال 1۲1 هزار ش��د تا یک روز تاریخی برای س��هامداران در تاالر 
شیش��ه ای ش��کل بگیرد. رشد بازار س��رمایه درحالی ادامه دارد که این 
روزها اخبار خوبی از بازار س��که و ارز به گوش نمی رسد و قیمت دالر و 

سکه در روزهای اخیر مدام افزایش یافته است.
بس��یاری از تحلیلگران، رش��د قابل توجه بورس در ماه های گذش��ته 
را ناش��ی از انتظارات مثبت بازار س��رمایه نس��بت به درآمد ش��رکت ها 
می دانند. درباره رشد اخیر ش��اخص اما بعضی رسانه ها شائبه معامالت 
دوطرف��ه درون گروهی حقوقی ها در گروه های پیش روی بازار را مطرح 
می کنند. نرخ ارز، افزایش و اثرگذاری آن بر صورت های مالی ش��رکت ها 
از مهم ترین عوامل رش��د ش��اخص کل بازار سرمایه اس��ت.  هرچند با 
افزای��ش قیمت س��که در بازار، خرید و ف��روش و حتی اعالم قیمت آن 
هم متوقف ش��ده، اما بازار س��رمایه در دوره آش��فتگی ارز و طال با ثبت 
رش��دهای قابل توجه به عالمت س��وال بزرگی برای تحلیلگران تبدیل 

شده است.
ارتفاع تا کانال 121 هزار واحد

شاخص بورس روز سه ش��نبه با ثبت رکوردی جدید و تاریخی، چهار 
ه��زار و 41۳ پله باال رفت و در جای��گاه 1۲1 هزار و 1۷۳ واحدی قرار 

گرفت.

به گزارش ایرنا، اخبار مثبت سیاس��ی، ادامه نوس��ان نرخ ارز، احتمال 
آزادی ش��رکت های پتروش��یمی و فلزی در فروش ارز صادراتی در بازار 
ثانویه س��امانه نیما و امی��دواری به ترمیم تیم اقتص��ادی دولت، باعث 
افزایش جذابیت بازار سهام و رکوردشکنی تاریخی شاخص شده است.

در پی معامالت مثبت بازار سرمایه، نماگر بورس برای نخستین بار در 
عمر ۵0 ساله خود وارد کانال 1۲1 هزار واحدی شد.

رشد شاخص های بورس
در معام��الت روز گذش��ته، ی��ک میلیارد و ۲۹1 میلیون س��هم، حق 
تق��دم و اوراق به��ادار به ارزش س��ه هزار و ۵۹۸ میلی��ارد ریال در ۷۵ 
هزار و ۶۷۹ نوبت دادوستد شد. بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه 
نش��ان می دهد شاخص قیمت )وزنی- ارزش��ی( که در آن ارزش سهام 
ش��رکت های بزرگ اثر بیشتری بر ش��اخص می گذارد، یک هزار و ۲۹4 
واحد رش��د کرد و ش��اخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه 
ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه ش��اخص کل، یکسان در نظر 
گرفته می ش��ود، 4۶۵ واح��د افزایش یافت. ش��اخص قیمت )هم وزن( 
نی��ز ۳۲۹ واحد رش��د کرد، این ش��اخص بیانگر س��طح عمومی قیمت 
س��هام ش��رکت های پذیرفته شده در بورس است، ش��اخص آزاد شناور 
نیز چهار هزار و ۶44 واحد باال رفت؛ این ش��اخص بخشی از سهام قابل 
معامله ش��رکت ها در بورس را نشان می دهد. شاخص بازار اول )مربوط 
به شرکت های بهتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور( 
سه هزار و ۲۸۶ واحد و شاخص بازار دوم بورس نیز هشت هزار و ۶۲۳ 

واحد افزایش یافت. بر این اس��اس، در معامالت روز سه شنبه، نمادهایی 
که تاثیر مس��تقیم از ن��رخ ارز می گیرند مانند ف��ارس )هلدینگ خلیج 
ف��ارس(، فوالد )فوالد مبارکه(، فملی )ملی صنایع مس(، کگل )صنعتی 
و معدنی گل گهر( و پارس )پتروش��یمی پارس( با بیشترین تاثیر مثبت، 

شاخص را باال بردند.
صنایع صادرات محور در صدر جذابیت

گ��روه فرآورده های نفتی در معامالت دیروز بورس صدرنش��ین ش��د؛ 
در ای��ن گ��روه ۷1 میلیون س��هم ب��ه ارزش 4۲۶ میلیارد ری��ال داد و 
س��تد شد.گروه فلزات اساس��ی به ارزش ۳۵۶ میلیارد ریال و شیمیایی 
ب��ه ارزش ۲۹۵ میلیارد ری��ال جایگاه های بعدی را ب��ه خود اختصاص 
دادند. همچنی��ن در رده چهارم معامالت، گروه چند رش��ته ای صنعتی 
با دادوس��تدی به ارزش ۲۸۸ میلیارد ریال قرار گرفت و گروه کانی های 
فل��زی نیز با معامالتی ب��ه ارزش ۲1۸ میلیارد ریال، رده پنجم را از آن 

خود کرد.
رکورد شکنی فرابورس

شاخص فرابورس )آیفکس( نیز در معامالت روز گذشته ۵۷ پله رشد 
کرد و در جایگاه یک هزار و ۳۹4 واحدی قرار گرفت. همچنین در بازار 
فراب��ورس، بیش از 4۲0 میلیون س��هم و اوراق بهادار به ارزش بیش از 
سه هزار و ۲۸۹ میلیارد ریال داد و ستد شد. در این معامالت، نمادهای 
مارون )پتروش��یمی مارون(، زاگرس )پتروش��یمی زاگ��رس( و میدکو 
)هلدینگ معدنی خاورمیانه( بیشترین سهم را در رشد شاخص داشتند.

وزی��ر اقتص��اد از اقدامات ف��وری دولت ب��رای س��اماندهی بازارهای 
سرمایه گذاری خبر داد. به گزارش »فرصت امروز«، مسعود کرباسیان در 
یادداشتی اینستاگرامی به اقدامات فوری وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برای رس��یدگی به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و نوشت: سیاست 
دولت، ایجاد انضباط و ثبات در نظام اقتصادی کش��ور اس��ت. دولت بر 
این اعتقاد است که »مردم باید بدانند و از روندهای اصالحی یا اقدامات 
آتی باخبر باشند.« شفافیت و مبارزه جدی با فساد، رانت در کنار ایجاد 
مشوق های سرمایه گذاری در بازارهای پویا، امن و کم ریسک از مهم ترین 
اولویت های کنونی کشور است. وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون هیچ 
معذوریت و مالحظه ای اقدامات اجرایی اصالحی را به انجام می رس��اند 
و در جه��ت تامین مناف��ع مردم و فعاالن اقتصادی تم��ام توان اجرایی 
مجموعه را به کار گرفته شده  است. صادقانه می گویم تمام اضطراب های 
مردم را درک می کنیم. متاسفانه افراد فرصت طلب از وضعیت اقتصادی 
کشور س��وء اس��تفاده کرده اند و آرامش روانی و اقتصادی مردم به این 

جهت مخدوش شده  است.
خوش��بختانه ش��ورای هماهنگی اقتصادی تصمیماتی اتخاذ کرده که 
می تواند تا حدودی به بهبود ش��رایط سرمایه گذاری مردم در بازارهای 

باثبات رو به رش��د، امن و منطقی کمک کند. براین اس��اس و  با تایید 
ریاس��ت جمهوری به  منظور هدایت نقدینگی به س��مت بازار س��رمایه، 
تامین مالی بخشی از سرمایه گذاری های جدید و ترغیب سرمایه گذاران 
به حضور فعال تر در بازار س��هام، از طریق کاهش هزینه مبادله سهام و 
حق تقدم سهام در بورس مقرر شد »در سال 1۳۹۷، نرخ مالیات فروش 
س��هام و حق تقدم س��هام از نیم درصد به یک دهم درصد ارزش فروش 
سهام و حق تقدم کاهش یابد.« چند هفته قبل در وزارت اقتصاد به این 
موضوع اشاره کرده بودیم و اکنون این موضوع به تایید رسیده است.  

همچنین جهت تش��ویق سرمایه گذاری بیشتر شرکت ها و ترغیب آنها 
به عدم تقس��یم بخش بیش��تری از س��ود اکتسابی و اس��تفاده از منابع 
حاصل برای افزایش س��رمایه و در نتیجه توس��عه خطوط تولید و ایجاد 
فرصت های شغلی جدید و  کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر 
گردید »در سال 1۳۹۷، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده 
ش��رکت های ثبت ش��ده نزد س��ازمان بورس اوراق بهادار که به حساب 
س��رمایه منتقل می شود )موضوع ماده 10۵ قانون مالیات های مستقیم( 

مشمول نرخ صفر باشد.«
این س��رفصل ها را به این جهت اعالم می کنم که مردم مطلع باش��ند 

و بدانند که دولت از کار نایس��تاده اس��ت. برای ساماندهی نظام ارزی و 
تجاری کش��ور و به جهت برخورد قاطع با متخلفان، دستگاه های مجری 
موظف ش��ده اند در زمان ثبت سفارش، سوابق افراد را از طریق گمرک 
بررس��ی کنند. در مرحله بعدی حتی تمام استعالمات در زمان ترخیص 
و تا ش��ش ماه بعد  از آن هم بررسی می شود. البته تجار شناسنامه دار و 
متعهد بدانند که همه این فرآیندها در کمترین زمان و بدون آسیب به 

سرعت ترخیص کاال انجام می شود.
همچنی��ن برای انج��ام برخوردهای قاطع با متخلف��ان از این پس در 
ص��ورت تش��کیل پرونده بابت بیش ب��ود ارزش و احال��ه آن به تعزیرات 
حکومتی و البته پس از رس��یدگی در کمیس��یون های مربوطه ترتیبی 
اتخاذ خواهد ش��د تا پرونده های مورد نظر به مثابه قاچاق تلقی ش��ده و 
خارج از نوبت و با اولویت مورد رس��یدگی قرار گیرد. در این پروندها از 

صدور حکم برائت جلوگیری خواهد شد.
باید زمینه های ایجاد انواع فس��اد و رانت در اقتصاد ایران از بین برود. 
اصالحات ساختاری اقتصادی در حال انجام است و به زودی مردم اثرات 
آن را در زندگی شان لمس می کنند و البته که سوء استفاده کنندگان نیز 

از اقدامات شان پشیمان خواهند شد.

وزیر اقتصاد خبر داد

اقدامات فوری دولت با هدف هدایت نقدینگی به بازار سرمایه

بورس با فتح کانال 121 هزار واحدی رکورد زد
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تضعیف تولید داخلی با واردات پوشاک از 
طریق مناطق آزاد

نماینده اتحادیه پوش��اک گفت که بخش قابل توجهی از واردات 
پوش��اک از طری��ق مناطق آزاد صورت می پذیرد ک��ه نتیجه ای جز 

تضعیف تولیدکننده داخلی ندارد.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، تیره گ��ر، نماینده اتحادیه 
پوش��اک در گفت وگوی 1۸:۳0 شبکه خبر درخصوص تاثیر مناطق 
آزاد ب��ر افزایش قاچاق کاال گفت: مناطق آزاد که با هدف توس��عه 
تولیدات صادرات محور تش��کیل ش��ده بود، نه تنها ب��ه وظیفه خود 
عمل نکرده، بلکه به محلی برای قاچاق پوش��اک تبدیل شده است؛ 
هرچند در برخی مناطق آزاد تولید هم هس��ت اما این تولید بیشتر 
با برند خارجی صورت می گیرد. تیره گر با اش��اره به ورود پوش��اک 
ارزان قیمت به کشور گفت: واردات بی رویه پوشاک که عمدتا بدون 
پرداخ��ت ع��وارض ورودی و مالی��ات  انجام می ش��ود موجب ایجاد 
ش��رایط نابرابر برای صنعت پوشاک داخلی شده است. وی با اشاره 
به مش��وق هایی که به این مناطق داده ش��ده، اف��زود: عمال امکان 

رقابت عادالنه و برابر با رقبای خارجی دشوار شده است.
تیره گ��ر گفت: بخش قاب��ل توجهی از واردات پوش��اک از طریق 
مناط��ق آزاد صورت می پذیرد که نتیجه ای جز تضعیف تولیدکننده 
داخلی ندارد. وی با تاکید بر جلوگیری از افزایش مناطق آزاد گفت: 
باید همین مناطق آزاد موج��ود هم به خط تولیدات صادرات محور 

برگردد وگرنه صنعت داخلی کشور به شدت آسیب می بیند.
براس��اس این گزارش، حسینی ش��اهرودی دیگر مهم��ان برنامه 
گفت وگوی 1۸:۳0 با تش��ریح الزامات جدید و س��ختگیرانه مجلس 
ب��رای ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتص��ادی جدید گفت: این الزامات 
مجلس برای ایجاد هش��ت منطقه آزاد و 1۳ منطقه ویژه اقتصادی 

جدید به اجرا درخواهد آمد.
وی  درخصوص جلس��ه دیروز کمیسیون اقتصاد گفت: این الیحه 
دیروز تصویب ش��د و روز چهارش��نبه همین هفته در صحن علنی 
مجلس به رای گذاش��ته می شود. هش��ت منطقه آزاد همان مناطق 
پیش��نهادی دولت اس��ت. نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: در 
الیحه ارائه ش��ده، دولت خواس��تار ایجاد هشت منطقه آزاد جدید و 
1۳ منطقه وی��ژه اقتصادی جدید بود که در کمیس��یون اقتصادی 
پیشنهاد نمایندگان مبنی بر ایجاد ۶۹ منطقه ویژه اقتصادی جدید 

بررسی و برخی تصویب شد.
نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کمیسیون 
اقتصادی شرایط و الزاماتی را به الیحه دولت برای ایجاد مناطق آزاد 
جدید اضافه کرد، گفت: یکی از دغدغه های مجلس شورای اسالمی، 
چگونگی اداره مناطق آزاد اس��ت به  جز یکی دو منطقه آزاد، مابقی 
به درس��تی اداره نمی شوند. وی با اش��اره به خصوصی بودن کامل 
مناط��ق آزاد افزود: محدوده جغرافیایی مناطق آزاد در کمیس��یون 
اقتصادی تا ۹0درصد کوچک ش��د تا بتوانند زیرساخت های الزم را 
ایجاد کنند عالوه بر این فنس کش��ی جزو الزامات ایجاد مناطق آزاد 
قرار گرفت. عالوه بر کوچکتر ش��دن مح��دوده مناطق آزاد از ۳00 
هکتار به ۲0 هکتار، انتخاب مناطق آزاد در خارج از محدوده شهری 
از ویژگی ه��ای جدی��د مناطق آزاد تجاری خواهن��د بود. وی گفت: 
ایج��اد گمرکات در ورودی و خروجی نی��ز از الزامات ایجاد مناطق 
آزاد اس��ت که اگر این الزامات رعایت نش��ود نمی توانند از امتیازات 

مناطق آزاد استفاده کنند.
نماین��ده مجلس تصریح ک��رد: مناطقی ک��ه در اختیار مدیریت 
خصوصی اس��ت فعال هس��تند. حس��ینی گفت: واردات خودرو به 
مناط��ق آزاد فقط توس��ط فع��االن اقتص��ادی در آن منطقه انجام 

می شود و حق تردد به خارج از منطقه را ندارند.

موز وارداتی کیلویی چند؟
امس��ال واردات موز در چهار ماهه نخس��ت س��ال جاری بیش از 
۲0درص��د کاهش یافته اما قیمت هر کیل��وی آن با افزایش همراه 
بوده اس��ت. به گزارش ایسنا، براس��اس تازه ترین آمار گمرک ایران 
از تجارت خارجی چهار ماهه نخس��ت س��ال ج��اری، در این مدت 
1۸0 ه��زار و ۷0۶ ت��ن م��وز س��بز تازه یا خش��ک کرده ب��ه ایران 
 وارد ش��ده ک��ه ارزش این حجم از موز وارداتی ب��ه 1۷۶ میلیون و

۲۳1 هزار دالر می رسد.
در س��ال جاری، موز در میان مهم ترین اق��الم وارداتی ایران قرار 
گرفته و رتبه هش��تم از نظر ارزش واردات را در میان کل کاالهای 

وارداتی به کشور به خود اختصاص داده است.

 ب��ه این ترتیب مش��اهده می ش��ود که واردات م��وز از نظر وزنی،
1.۵۶ و از نظر ارزش 1.1۶درصد از کل واردات انجام ش��ده به کشور 
را شامل می شود. این در حالی است که تا پایان تیرماه سال گذشته 
۲۳۳ ه��زار و ۶۳۹ تن موز س��بز تازه یا خش��ک کرده به ایران وارد 
 ش��ده ب��ود ک��ه ارزش دالری آن رقمی در ح��دود 1۷۹ میلیون و

۸۷۹ هزار دالر بوده اس��ت. موز در سال گذشته ۲.0۷درصد از وزن 
و 1.14درصد از ارزش کل واردات ایران در چهار ماهه نخست سال 

جاری را به خود اختصاص داده بود.
به این ترتیب می توان گفت که در چهار ماهه نخست سال جاری 
میزان واردات موز از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 
کاه��ش ۲۲درصدی و از نظر ارزش با کاهش ۲درصدی همراه بوده 
اس��ت. از س��وی دیگر هر کیلو موز وارداتی در چهار ماهه نخس��ت 
س��ال گذش��ته ۷۶ س��نت بوده، اما قیمت هر کیلو موز وارداتی در 
 س��ال جاری ۹۷ سنت اس��ت، بنابراین قیمت هر کیلو موز وارداتی

۲1 سنت افزایش پیدا کرده است.

اخبـــار

به رغم اس��تمرار مش��کالت صنعت معدنکاری جهانی، ذخایری مانند 
روی، مس، طال و س��ایر مواد معدنی ایران با برداشته شدن تحریم های 

غربی سرمایه گذاران بین المللی را وسوسه کرده است.
به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، با این همه توس��عه صنعت معدن 
ایران زمان خواهد برد و مش��کالت موجود بر سر راه سرمایه گذاری باید 
رفع ش��وند. افت قیمت فلزات و ابهام درباره همکاری با دولت که تقریبا 
همه معادن کشور را تحت کنترل دارد به معنای این است که بسیاری از 
شرکت های معدنی خارجی برای امضای قرارداد با ایران عجله نخواهند 

کرد.
با این همه توافقنامه هایی امضا ش��ده و س��ایر شرکت های خارجی در 
هفته های پس از برچیده ش��دن تحریم های هسته ای به بررسی ورود به 

بخش معدن و فلزات ایران پرداختند.
ایران که یک��ی از بزرگ ترین ذخایر روی بهره برداری نش��ده جهان و 
همچنی��ن مواد معدنی دیگ��ری دارد، از زمان امضای توافق هس��ته ای 
مقدماتی در س��ال گذش��ته برای جذب س��رمایه گذاران خارجی تالش 

کرده است.
س��ازمان دولت��ی ایمیدرو در ی��ک کنفرانس معدنی اس��ترالیایی که 
 نوامبر گذشته برگزار ش��د اعالم کرده بود صنعت معدن تا سال ۲0۲۵ 

به ۲0 میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد.
به گفته نیل پاس��مور، مدیرعامل ش��رکت »هانام اند پارتنرز«، ایران 

دارای ذخایر معدنی در کالس جهانی است که تاکنون از سرمایه گذاران 
پنه��ان مانده، اما م��ا در عمق یکی از تاریک تری��ن و وخیم ترین دوران 

صنعت معدنکاری جهانی هستیم.
افت قیمت های کاال به ش��رکت های معدنی بین المللی ضرر زده و آنها 
را وادار کرده به فروش دارایی ها، کاهش س��ود سهام پرداختی و کاهش 
سرمایه گذاری برای حفظ نقدینگی اقدام کنند اما بعضی از قراردادها با 

ایران همچنین انجام می شوند.
به گفته مدیرعامل ش��رکت انگلیس��ی »هانام ان��د پارتنرز«، در مدت 
ش��ش تا 1۲ ماهی که به نظر می رس��ید تحریم ها برداشته خواهند شد 
کارهایی انجام ش��د و اکنون که تحریم ها رفع ش��ده اند روند کار تسریع 

شده است.
ش��رکت آلومینیوم نالکوی هند ماه گذشته اعالم کرد گروهی را برای 
بررسی ساخت یک کارخانه به ارزش حدود ۲میلیارد دالر به ایران اعزام 
خواهد کرد و ش��رکت دولتی »کی آی او س��ی ال« ساخت یک مجتمع 

گندله سنگ آهن را بررسی می کند.
سایر شرکت ها از ایتالیا، چین و کره جنوبی قراردادهایی را امضا کرده 

یا در صدد امضای قرارداد هستند.
ام��ا نالکو اعالم ک��رده برای س��اخت کارخانه آلومینی��وم پایگاه های 
احتمالی در قطر و عمان را مورد بررس��ی قرار خواهد داد که تردید در 

میان سرمایه گذاران احتمالی را بارز می کند.

س��خنگوی غ��ول معدنی ریوتینت��و که پیش از ای��ن در پروژه طالی 
س��اریگونی در ایران حضور داشت، اعالم کرده تیم اکتشاف این شرکت 

درخصوص فعالیت در این کشور کاری انجام نداده است.
مارک باریس��تو، مدیرعامل راندگولد ریسورس��ز که تجربه فعالیت در 
مناطق پرریس��ک آفریقا را داش��ته اس��ت، اعالم کرده این شرکت قصد 

فعالیت در ایران را ندارد.
ب��ا این هم��ه تحلیلگران اظه��ار می کنن��د حتی اگر توس��عه صنعت 
معدنکاری ایران س��ال ها به طول بینجامد، هزینه های پایین انرژی، این 
کش��ور را یکی از بازیگران درخور توجه در صنعت فلزات جهانی خواهد 

ساخت.
پروژه مهدی آباد ایران یکی از بزرگ ترین ذخایر روی جهان اس��ت که 
پیش از این قرار بود توسط شرکت یونیون ریسورسز استرالیا اجرا شود 

و تولید ساالنه آن ۳00 هزار تن پیش بینی شده بود.
ایران ۶۸ نوع ماده معدنی ش��امل سنگ آهن، زغال سنگ، طال و مس 

دارد و مجموع ذخایر معدنی این کشور به 4۳ میلیارد تن می رسد.
عالوه بر اینکه ایران به عنوان یک تولیدکننده معدنی رش��د می کند، 
جمعی��ت ۸0 میلیون نفری این کش��ور هم به رش��د تقاض��ای جهانی 
ب��رای فلزات کمک خواهند کرد زیرا از دو دهه قبل که روس��یه پس از 
فروپاشی اتحادیه جماهیر ش��وروی به سیستم تجارت جهانی پیوست، 

ایران بزرگ ترین اقتصاد جهان است که به این سیستم بازمی گردد.

غول های معدنی به ایران می آیند

مش��اور وزیر صنع��ت، معدن و تجارت، علت اجرایی نش��دن برخی از 
طرح های تولیدی را رانت خ��واری برخی از افراد صاحب نفوذ بیان کرد 
و گفت: برای اش��تغال و رونق اقتصادی کش��ور باید با دلسوزی، از تمام 
ظرفیت ها اس��تفاده کرد.  به گزارش ایس��نا،  ابراهی��م رضایی بابادی در 
همایش صنعت و معدن سیس��تان و بلوچس��تان افزود: در شرایط فعلی 
و با وجود تحریم ها علیه کش��ور الزم اس��ت مسئوالن، فعاالن اقتصادی 
و صاحبان س��رمایه ب��ا همتی مضاعف برای برون رف��ت از این بحران ها 

تالش کنند.
وی بی��ان کرد: با توجه به ش��رایط موجود حاکم بر اقتصاد کش��ور و 
قوانین موجود تولید اگر بتوانیم از نیروی جوان و بااستعداد بهره ببریم، 
هرگز دش��من موفق به ضربه زدن به این مل��ت و نظام آن هم از طریق 

افزایش تحریم ها نخواهد شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه باید توجه مس��ئوالن معطوف به فضای کس��ب و 
کار باش��د، تصریح کرد: با توجه بیشتر به فضاهای کسب و کار داخلی، 
کاه��ش کمک های دولتی و تکیه زدن بر توانایی های جوانان بااس��تعداد 

این مرز و بوم قادر به رفع مشکالت تولید و اقتصاد کشور خواهیم بود.
بابادی اظهار کرد: بس��یاری از مش��کالت صنعتگران اس��تان از جمله 
مالیات و بیمه در اس��تان با همفکری و همیاری مس��ئوالن منطقه قابل 
حل اس��ت و قس��متی هم که نیاز به همیاری مسئوالن کشوری باشد، 
با پیگیری های مس��تمر رفع خواهد ش��د. مش��اور وزیر صنعت در ادامه 
تصریح کرد: متاس��فانه مس��ئوالن کش��ور درگیر همایش ها و جلساتی 
شده اند که هیچ منفعتی برای رهایی از مشکالت ندارد. بخش خصوصی 
ب��ه ویژه اتاق بازرگانی اس��تان باید خود را ب��ه تربیت نیروی متخصص 
مجه��ز کند و هر زمان ک��ه نیاز به کمک وزارتخانه باش��د در کنار آنها 
خواهیم بود، زیرا همه مس��ئوالن کش��وری به ویژه مقام معظم رهبری 

نگاه ویژه ای به این استان دارند.
وی همچنین بر حمایت دولت از واحدهای راکد و توس��عه واحدهای 

نیمه فعال با ظرفیت باالتر تاکید کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اس��تان سیستان و بلوچس��تان نیز گفت: پنجره 
واح��د اقتصادی اس��تان ناقص اس��ت و مجوزه��ای الزم در مدت زمان 

طوالنی از س��وی دستگاه های اجرایی استان صادر می شود. عبدالحکیم 
ریگی افزود: با توجه به تغییر نرخ ارز صنعتگران با مش��کالت بیش��تری 
روبه رو شده اند که باید مسئوالن کشوری به طور خاص برای صنعتگران 
این خطه سهمیه ارزی معینی برای تولید یا وارد کردن کاالهای اساسی 
مردم اختصاص دهد و برای تولیدکنندگان اس��تان با توجه به ش��رایط 
نابرابری که با دیگر اس��تان ها دارند، معافیت هایی در نظر بگیرد. رئیس 
خانه صنعت استان هم گفت: یکی از دغدغه های تولیدکنندگان کمبود 
نقدینگی برای باال بردن قدرت رقابت با تولیدکنندگان دیگر استان های 
کش��ور است. علی میرحس��ینی افزود: رفع مشکالت صنعتگران به ویژه 
در حوزه مالیات، تامین اجتماعی و نقدینگی واحدهای صنعتی می تواند 
کمک خوبی برای توسعه استان باشد و تا زمانی که این مشکالت باشد، 

سرمایه گذاری در استان حضور نخواهد یافت.
وی خاطرنش��ان کرد: یکی دیگر از مش��کالت صنعتگ��ران همکاری 
نکردن بانک های عامل اس��تان با آنهاس��ت، سیس��تان و بلوچستان در 

تولید ناخالص پایین ترین نرخ کشور را دارد.

مدی��ر اقتصادی ش��رکت ام ام کی، یک��ی از بزرگ ترین ش��رکت های 
تولیدکننده فوالد روس��یه گفت، این شرکت تحویل محصوالت فوالدی 
ب��ه ایران را به دلی��ل تحریم های دولت ترامپ علیه این کش��ور متوقف 

کرده است.
به گزارش تسنیم، اندری ارمین، مدیر اقتصادی شرکت ام ام کی، یکی 
از بزرگ ترین ش��رکت های تولیدکننده فوالد روس��یه گفت، این شرکت 
به دلی��ل عدم قطعیت ناش��ی از جنگ های تج��اری جهانی، اجرای یک 

پروژه پرسود در ترکیه را به تعویق انداخته است.
به گفته ارمی��ن، این پروژه، یعنی پروژه راه ان��دازی مجدد خط تولید 
فوالد گرم نورد در کارخانه ش��رکت ام ام ک��ی در ترکیه، قرار بود ۹0 تا 

100 میلی��ون دالر به درآمدهای ش��رکت ام ام ک��ی بیفزاید، اما افزایش 
ناگهان��ی موانع تجاری جهانی ش��رکت را وادار کرده ک��ه این پروژه را 

به تعویق بیندازد.
وی افزود، ش��رکت ام ام کی همچنین تحوی��ل محصوالت فوالدی به 
ایران را به دلیل تحریم های دولت ترامپ علیه این کش��ور متوقف کرده 
اس��ت. تحریم های جدید دولت آمریکا ک��ه مدت کوتاهی پس از خروج 
این کش��ور از توافق برجام اعالم ش��د، قرار اس��ت از ماه آینده میالدی 
به اجرا گذاش��ته ش��ود و ش��امل فروش، عرضه و انتقال فل��زات خام یا 

نیمه تمام به ایران یا از ایران خواهد بود.
هرچن��د کرملین مخال��ف تحریم های جدید آمریکاس��ت و می گوید 

تحریم های یکجانبه دولت آمریکا علیه یک کشور ثالث نباید بر مبادالت 
تجاری روس��یه با آن کشور تأثیر بگذارد، اما تجار فوالد اوایل ماه جاری 
میالدی گفتند، شرکت های فلزات روس��یه به دلیل ترس از تحریم های 

آمریکا، در حال کاهش فروش های خود به ایران هستند.
ارمی��ن گفت، ام ام ک��ی که قبال به هم��راه دیگر ش��رکت روس یعنی 
سوراس��تال به ایران کویل های فوالدی گرم ن��ورد صادر می کرد، از این 
توقف صادرات به ایران متأثر نش��ده و بازارهای دیگر را جایگزین ایران 

کرده است.
وی اف��زود: »حتی قبل از وضع تحریم ه��ا، میزان صادرات ما به ایران 

چندان قابل توجه نبود.« 

وجود برخی رانت خواری ها، علت اجرایی نشدن طرح های تولیدی

شرکت ام ام کی روسیه صادرات محصوالت فوالدی به ایران را متوقف کرد

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

نوسازی بیش از 200هزار خودرو با استفاده از 
منابع صندوق توسعه ملی

با اعالم وصول بیش از ۶00 میلیون دالر طرح های توسعه ناوگان 
حمل ونقل تجاری س��نگین درون و برون ش��هری توس��ط صندوق 
توس��عه ملی،  روند اج��رای جایگزینی بی��ش از ۲00 هزار خودرو 
عموم��ی وارد مرحله تازه ای ش��د.  به گزارش »عصرخودرو« به نقل 
از روابط عمومی صندوق توسعه ملی،  این طرح ها در راستای طرح 
ب��زرگ جایگزینی و نوس��ازی ناوگان حمل ونقل تجاری کش��ور که 
بهمن ماه گذشته با حضور رئیس جمهوری کلید خورد،  اجرا خواهد 
شد.  در این طرح که با تأمین مالی صندوق توسعه ملی و مدیریت 
اجرایی سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران )ایدرو( عملیاتی 
می شود، قرار است ۲0۲ هزار و ۵00 دستگاه انواع اتوبوس، کامیون، 
کش��نده، کامیونت و مینی بوس فرسوده ظرف مدت سه سال اسقاط 
و ب��ا جایگزینی تولیدات اس��تاندارد داخلی،  ناوگان تجاری کش��ور 
نوس��ازی شود. اجرای این طرح عالوه بر توس��عه و نوسازی ناوگان 
حمل ونقل عمومی،  باعث کاهش چشمگیر مصرف سوخت و کمک 
به رفع بخش مهمی از معضالت زیس��ت محیطی شده و سبب رونق 

بخش تولید و صنعت کشور و نیز ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. 
دکتر مرتضی شهید زاده،  رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی 
پی��ش از این اعالم ک��رده بود که تصمیمات الزم ب��رای حمایت از 
این طرح بزرگ ملی اتخاذ ش��ده و قرار است از محل صرفه جویی و 
کاهش واردات سوخت،منابع تخصیص داده شده بازپرداخت شود. 

در این رابطه اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی با تأکید بر اصول 
صندوق توس��عه ملی برای تخصیص اعتبار برای طرح های ملی گفت: 
 توجه به اساسنامه و موازین قانونی صندوق توسعه ملی همچون رعایت 
نسبت مالکانه ۲0درصد، آورده سرمایه ۲۵درصد متقاضی و توجیه فنی 
و اقتصادی از ضروریات این صندوق است که مورد توجه قرار می گیرند 
و تضمین الزم از سوی س��ازمان برنامه و بودجه نسبت به بازپرداخت 
تس��هیالت ارزی به صندوق توس��عه ملی ارائه ش��ده است.  بنا به این 
گزارش مبلغ ۶1۶ میلیون ۳00 هزار و ۸۸۲ دالر طرح های شرکت های 
»یاوران خودروی شرق«،»سیبا موتور«، »عقاب افشان«، »خودروسازی 
پیش��رو دیزل آس��یا« و »ماموت« به عاملیت بانک های ملت و ملی در 
صندوق توس��عه ملی اعالم وصول شده و فرآیند اجرایی آنها آغاز شد. 
به گفته کمیجانی، قرار اس��ت ۳ میلیارد یورو از محل صندوق توسعه 
ملی به طرح بزرگ اس��قاط و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین 

تعلق گیرد. 

هیچ خودرویی پنجشنبه ها بابت طرح 
ترافیک جریمه نشده است

رئی��س پلیس پایتخ��ت،  جریم��ه خودروها به واس��طه ورود به 
محدوده طرح ترافیک در پنجشنبه ها را تکذیب کرد. 

 به گزارش پایگاه خبری عصرخودرو،  سردار رحیمی در پاسخ به 
این س��ؤال که اخیراً عده ای از راننده ها مدعی ش��ده اند پنجشنبه ها 
باب��ت ورود به مح��دوده طرح ترافی��ک جریمه ش��ده اند، گفت: به 
ص��ورت صددرصدی این خبر را تکذیب می کنم.  وی افزود: ما اصاًل 
مورد جریمه در روز پنجش��نبه بابت ورود به محدوده طرح ترافیک 
نداش��ته ایم و این موضوع صحت ندارد. سردار رحیمی گفت: ما روز 
پنجشنبه به نسبت قبل با افزایش بیشتر ترافیک روبه رو هستیم که 
این موضوع باعث ش��ده نیروهای ما حضور بیشتری در سطح شهر 
داش��ته باش��ند.  رئیس پلیس پایتخت گفت: با این حال همچنان 
معتقدیم محاس��ن برداش��تن طرح در روزهای پنجشنبه از معایب 

آن بیشتر است. 

دپو قطعات در گمرکات به دلیل عملکرد 
جزیره ای

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی 
گفت در صورت ادامه روند فعلی در عدم تخصیص ارز به قطعه سازان 
ادامه تولید بعد از یک ماه و نیم آینده تنها یک انتظار واهی است. 
امی��د رضای��ی در گفت وگو با پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو«، با 
تأکی��د بر این که با ش��رایط موج��ود،  انفجار قیمت��ی دور از انتظار 
نیست، افزود: مشکالتی که امروز بر سر تخصیص ارز از سوی بانک 
مرکزی وجود دارد در کنار تصمیمات جزیره ای این بانک،  گمرک و 
همچنین وزارت صنعت،  معدن و تجارت کار را برای تولیدکنندگان 
دش��وار و وضعیت نامس��اعدی را ایجاد کرده و انتظار برای تولید تا 
یک ماه و نیم آینده تنها انتظار واهی است.  وی با اشاره به کاهش 
روزانه تیراژ تولید ادامه داد:  با این روند بخشی از خودروها تجاری 
و بخش��ی برای تکمیل ب��ه کف کارخانه ها می رون��د که دلیل همه 
این مش��کالت، روند اش��تباه تخصیص ارز و نداشتن نسخه درست 
برای ش��رایط ویژه اس��ت.  رضایی افزود: مدیران دولتی و خصوصی 
برای مدیریت ش��رایط ویژه نمره خوبی نمی گیرند زیرا نتوانس��تیم 
از حداقل فرصت ها حداکثر اس��تفاده را ببریم و تنها فرصت س��وزی 
کردیم.  به گفته وی، امروز بزرگ ترین مش��کل تولیدکننده،  تأمین 
ارز و روند اشتباه تخصیص آن است و به دلیل تخلفات انجام شده، 
هیچ مدیری ریسک کمک به تولیدکنندگان را برای آسان تر کردن 
ش��رایط نمی پذیرد.  این فع��ال صنعت قطعه با بیان این که در حال 
حاضر با همان فرمول گذش��ته ش��رایط بحرانی تحریم را مدیریت 
می کنی��م درحالی که تحریم،  ش��رایط خ��ود را دارد و نمی توان با 
نسخه ش��رایط استاندارد ش��رایط تحریم را پیش برد، تصریح کرد: 
شرایط روزبه روز بدتر می شود و باید در انتظار موج بی نهایت بیکاری 
باشیم چراکه شرکت ها توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند 

و هیچ کس نیز تاکنون اقدام به عارضه یابی درستی نکرده است. 
رضای��ی وضعیت دریاف��ت ارز در وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
را وضعی��ت غیرقابل قبولی عن��وان و تصریح کرد: تولیدکننده برای 
دریافت ارز ناگزیر به طی کردن این مس��یر است و درحالی که مدیر 
یک واحد تولیدی باید به فکر قیمت بهینه و با حداقل زیان باش��د، 
کار خ��ود را رها ک��رده و در راهروهای وزارت صنع��ت باال و پایین 
می ش��ود و به جای مدیریت، کارپردازی می کند. در وزارت صنعت،  
معدن و تجارت نیز به جای این که کارشناسان درگیر کار باشند به 
دلی��ل باال بودن حجم کار و کنترل های ش��دید، مدیران کل درگیر 

شده که کار همچنان سخت تر می شود. 

حدس و گمان های افزایش قیمت سوخت از زمانی که در بودجه سال 
1۳۹۷ به دولت اجازه داده ش��د قیمت بنزین را افزایش دهد،  گوش��ه 
ذهن مردم نشست، به طوری که با اینکه بسیاری از مسئوالن از وزیر نفت 
گرفت��ه تا نمایندگان مجلس بارها بر ع��دم افزایش قیمت بنزین تأکید 
کرده اند، باز هم هربار ش��ایعه  افزایش قیمت یا دو نرخی ش��دن بنزین 
مردم را به صورت غیرعادی به پمپ بنزین ها کش��انده و در برخی نقاط 
کشور مردم از ترس گران شدن بنزین در پمپ بنزین ها صف می کشند. 
 ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، در بودجه س��ال 1۳۹۷ دو 
تبص��ره 14 و 1۸ الیحه بودجه رن��گ دیگری به احتمال افزایش قیمت 
بنزین در س��ال جاری داد و حتی سقف 1۷ هزار و 400 میلیارد تومان 
نی��ز برای مابه التفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی در س��ال 1۳۹۷ 
نس��بت به س��ال 1۳۹۶ تعیین ش��د. از همان زمان زمزمه های افزایش 
قیمت بنزین دهان به دهان شد و احتماالت حول و حوش این موضوع 
همچنان مطرح می شود؛  احتماالتی که با الزام مجدد استفاده از کارت 
سوخت قوت گرفت و هرچند شایعات از احتمال دونرخی شدن و حتی 
افزایش قیمت بنزین خبر می دهند اما هنوز هیچ مقام مس��ئولی به طور 
رس��می این شایعات را تأیید نکرده اس��ت. حتی بیژن زنگنه، وزیر نفت 
در آخرین اظهار نظر خود بحث دو نرخی ش��دن قیمت بنزین را شایعه 
دانست و گفت: درباره این موضوع چیزی در دولت تصویب نشده است. 
بازار ش��ایعه به قدری داغ است که ترس به جان مردم با کوچک ترین 
تلنگ��ر رخنه می کن��د و پای آنها را به تش��کیل صف ه��ای طوالنی باز 
می کند. این بار باز هم قرعه فال به نام بنزین افتاده اس��ت، به طوری که 

به نظر می رسد حتی رد ش��ایعه افزایش قیمت بنزین توسط زنگنه هم 
خیال مردم را راحت نکرد. در هفته گذش��ته مردم در برخی ش��هرهای 
مختلف کشور از جمله زنجان، نوشهر، اصفهان و...  صف های طوالنی در 

پمپ بنزین ها ایجاد کردند. 
در این راس��تا در تماس هایی که مخاطبان با ایسنا داشته اند، از وجود 
صف ه��ای طوالنی مردم در پمپ بنزین ه��ا و حتی تعطیل بودن برخی 
پمپ بنزین ها خبر دادند. گزارش ها از محدودیت خدمات رس��انی پمپ 
بنزین ها در نوش��هر و برخی شهرهای دیگر شمالی حکایت می کرد. این 
گزارش ه��ا به صورت موردی از ش��هرهای دیگر ازجمل��ه تهران، تبریز، 
بندرانزلی، الهیجان و رش��ت نیز از صف های طوالنی و کمبود س��وخت 
حکای��ت می کرد؛ موضوعی که البته ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش با 

قدرت و صراحت آن را رد می کند. 
روابط عمومی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
در پاس��خ به ای��ن گزارش ها اعالم کرده اس��ت که »بنزی��ن مورد نیاز 
اس��تان های ش��مالی کشور تأمین شده اس��ت و هیچ مشکلی در عرضه 
س��وخت وجود ندارد.  ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ای��ران همه تالش خود را برای رفاه هموطنان در س��فرهای تابس��تانی 
به کار گرفته اس��ت. ضمنا دول��ت هیچ برنامه ای ب��رای تغییر قیمت و 

سهمیه بندی بنزین ندارد.«
در این پاس��خ تأکید شده اس��ت:»کارکنان این شرکت به منظور تأمین 
سوخت مورد نیاز هموطنان در سفرهای تابستانی، تالش می کنند در حوزه 

تولید، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی خدمات مطلوبی ارائه دهند.«

تفاوت معنی تعطیلی از دید مردم و شرکت پخش! 
در این راستا فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی با تأکید ب��ر اینکه دولت فع��اًل برنامه ای ب��رای افزایش قیمت و 
س��همیه بندی بنزین ندارد، گفت: اگر تأمین سوخت از سوی جایگاهی 
با مشکل مواجه است، از مردم تقاضا داریم با شماره 0۹۶۲۷ به شرکت 

ملی پخش اطالع دهند. 
وی با اشاره به مباحثی که در مورد کمبود عرضه سوخت در شهرهای 
شمالی کشور مطرح شده است، توضیح داد: همکاران ما در شرکت ملی 
پخش همه تالش خود را برای تأمین سوخت شهروندان مناطق شمالی 
به کار گرفته اند. در هفته گذش��ته مبدا س��وخت بر اساس شرایطی که 
وجود داش��ت، اصفهان و اراک بود و س��وخت از این دو ش��هر توس��ط 

نفتکش به جایگاه های شهرهای شمالی منتقل می شد. 
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ادامه داد: اما در حال 
حاضر مبدا س��وخت تغییر کرده و خط لوله انتقال فرآورده به انبار نفت 
س��اری منتقل ش��ده و از این انبار سوخت توس��ط نفتکش به جایگاه ها 

منتقل می شود. 
کاهی در مورد تعطیل بودن برخی جایگاه های س��وخت در شهرهای 
مختلف کش��ور نیز توضیح داد:  تعطیلی از نظر ما س��رویس ندادن ۲4 
تا 4۸ س��اعته اس��ت. از آنجایی که حجم مخازن جایگاه های مختلف با 
یکدیگر متفاوت است، ممکن است مخزن یک جایگاه زودتر خالی شود 
و تا زمانی که نفتکش به جایگاه برسد و مخزن را مجددا پر کند، ممکن 

است دو ساعت زمان نیاز باشد. 

شایعه گرانی مردم را به پمپ بنزین ها کشاند

دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرو در خصوص 
مش��کالت قطعه س��ازان اظهار داش��ت که در حال حاضر مشکل اصلی 
قطعه س��ازان تخصی��ص ارز اس��ت، به طوری ک��ه دریاف��ت ارز برای هر 
قطعه س��از تقریبا دو ماه طول می کش��د و تامین طوالنی مدت ارز یعنی 
اینکه عمال تولیدکننده نمی تواند کاالیی را برای تولید وارد کند، لذا این 

مشکل باید هر چه سریع تر حل شود.
به گ��زارش خبر خودرو، مازیار بیگلو در این باره افزود: قطعه س��ازان 
م��واد اولیه ای را ک��ه تولید داخلی ن��دارد وارد می کنند، لذا وجود صف 
طوالنی تخصیص ارز باعث می ش��ود مواد اولیه به قطعه س��ازان نرس��د 
و قطعه س��ازان و به تبع آن خودروس��ازان نتوانند تولید داشته باشند و 

کاهش روند تولید خودرو نیز به همین علت است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر مش��کل اصلی قطعه سازان تحریم های 
داخل��ی و کارش��کنی های داخلی اس��ت ن��ه تحریم ه��ای خارجی، لذا 

نابس��امانی و س��وءمدیریتی که در بانک مرکزی وجود دارد باعث شده 
است تولید قطعه و در پی آن خودرو کاهش یابد.

دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در ادامه افزود: 
خود قطعه س��ازان می دانند چگون��ه تحریم های آمریکا ی��ا اروپا را دور 
بزنند مش��روط ب��ه اینکه بانک مرکزی، نهاده��ای اقتصادی و گمرک با 

قطعه سازان همکاری کنند.
وی در خص��وص آزادس��ازی قیمت ها بیان داش��ت: سال هاس��ت که 
قطعه سازان آزادسازی قیمت ها را مطالبه می کنند و از آنجایی که تولید 
خودرو در کش��ور رقابتی اس��ت و به اندازه کافی تولیدکننده خودرو در 
کش��ور وجود دارد، لذا هر نه��ادی که بر قیمت گ��ذاری خودرو نظارت 
می کند باید بر قیمت مواد اولیه ای نیز که منتج به تولید خودرو می شود 
نظارت داشته باشد و چنانچه قرار است قیمت گذاری خودروها دستوری 

باشد باید قیمت گذاری مواد اولیه نیز دستوری باشد و بالعکس.

وی در ادامه افزود: تا سه ماه گذشته قیمت سبد مواد اولیه قطعه سازان 
تا ۳۵ درصد افزایش داش��ت اما در حال حاضر افزایش قیمت مواد اولیه 
داخلی ش��امل مس، آلومینیوم، برنج و مواد پتروش��یمی به قدری زیاد 
 بوده اس��ت که نمی توان راجع به آن نظ��ر داد و اما قیمت خودرو فقط

۷ درصد افزایش یافته است و این منطقی و قابل قبول نیست.
بیگلو در خصوص قراردادهای قطعه س��ازان با ش��رکت رنو گفت: 
حدود ۷0 قطعه ساز داخلی با شرکت رنو قرارداد فعال دارند و حدود 
40 قطعه س��از دیگر نیز درصدد بودند که با شرکت رنو کار کنند. تا 
این لحظه انجمن قطعه س��ازان نامه ای از شرکت رنو مبنی بر اینکه 
این ش��رکت از ایران خارج می شود دریافت نکرده است و ظاهرا رنو 
قصد خروج از ایران را ندارد اما قطعا در روند کاری این ش��رکت با 
توجه به تحریم های بانکی که اتفاق می افتد مش��کالت زیادی ایجاد 

خواهد شد.

رئی��س انجمن صنفی تولید کنندگان تای��ر ایران در خصوص عرضه 
تایرهای سنگین و باری به کامیون داران گفت تایرهای سنگین و باری 
تولید داخل در اختیار تعدادی نماینده و فروش��نده رسمی در سراسر 
کش��ور قرار گرفته اس��ت و رانندگان و مالکان می توانند با در دس��ت 
داش��تن حواله وزارت راه و شهرسازی از این مراکز الستیک مورد نیاز 
خود را با قیمت مصوب س��ازمان حمایت از حقوق مصرف کننده تهیه 

کنند.
محمدرض��ا گنجی در گفت وگ��و با خبرخودرو، اظهار داش��ت: تعداد 
تایرهایی که در انبار نمایندگی های مذکور وجود دارد خیلی بیش��تر از 

نیاز و تقاضای کامیون داران و وزارت راهداری است.
وی در خصوص کیفیت تایرهای داخلی در مقایسه با کیفیت تایرهای 

وارداتی گفت: به رغم اینکه بسیاری از کامیون داران اصرار به استفاده از 
تایرهای وارداتی دارند اما کلیه تایرهای سیمی که وارد کشور می شود یا 
شرکت بارز در داخل کشور تولید می کند دارای کیفیت مشابه هستند و 

استانداردهای یکسانی را باید پاس کنند.
وی افزود: در داخل کش��ور تایرهای سیمی را فقط شرکت بارز تولید 
می کند و اختالف قیمت تایرهای س��نگین س��یمی تولید شرکت بارز با 
برندهای خارجی حدود یک میلیون تومان است، در حالی که این تایرها 

دارای استاندارد ملی ایران بوده و از استانداردهای الزم برخوردارند.
گنجی تاکید کرد: در م��ورد تایرهای تولید داخل تعداد تایرهایی که 
در روز تولید می ش��ود، نمایندگی ها، تعداد توزیع روزانه و قیمت فروش 
همه کامال مش��خص اس��ت و هیچ گونه ابهامی در مورد تولیدات داخل 

وج��ود ندارد. رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان تایر ایران در خصوص 
مشکالت رانندگان کامیون گفت: هیچ وقت مشکل کمبود تایر در کشور 
وجود نداش��ته است و کامیون داران بیش��تر با قیمت تایر مشکل دارند 
تا کمب��ود تایر و اینکه قیمت تایر افزایش یافته اس��ت به علت افزایش 

قیمت دالر است.
وی درباره میزان افزایش قیمت تایر گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز 
و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه که در س��ال جاری ش��اهد بودیم 
قیمت انواع تایرهای تولید داخل ۹ درصد افزایش یافته است اما افزایش 
قیمت تایرهای وارداتی به علت اینکه تعیین قیمت ندارند خیلی بیشتر 
اس��ت و فروش��ندگان به هر قیمتی که بخواهند تایرهای وارداتی را به 

فروش می رسانند.

دلیل اصلی مشکالت قطعه سازان سوءمدیریت بانک مرکزی است

مشکل کامیون داران قیمت الستیک است نه کمبود آن
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به اعتقاد معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، جوانان تحصیلکرده 
و خالق مهم ترین س��رمایه برای زیست بوم کارآفرینی و نوآوری کشور به 
شمار می روند و این نسل توانمند با توسعه شرکت های خالق خود تحولی 

جدی در کارآفرینی کشور ایجاد می کنند.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در بازدید از اس��تارتاپ های 
حاض��ر در بیس��ت و چهارمی��ن نمایش��گاه 
بین المللی الکامپ گفت: فضای این نمایشگاه 
با جوانانی که موفقیت را در کارآفرینی یافتند 
و متکی به اس��تخدام دولتی نیس��تند شور و 
نش��اط ویژه پیدا کرده است، این افراد ضمن 
آنکه کارآفرینی و ایجاد اش��تغال می کنند به 
تولید ارزش افزوده و س��رمایه ب��رای اقتصاد 

کشور نیز اهتمامی جدی دارند.
رئیس بنی��اد ملی نخبگان با بی��ان اینکه 

کارآفرین��ان جوان فعال در اس��تارتاپ ها، ارزش��مندترین س��رمایه برای 
زیست بوم کارآفرینی و نوآوری هستند، گفت: این افراد جدید کارآفرینی 
ایران را شکل می دهند و با نوآوری و خالقیتی که دارند تحولی جدید در 

اقتصاد کشور و عرصه کارآفرینی ایجاد می کنند.
 وی با بیان اینکه تعدادی از این شرکت های استارتاپی موفق شدند به 
درآمدهای باال دس��ت پیدا کنند و در جمع استارتاپ های میلیاردی قرار 
بگیرند، افزود: نس��ل جدید کارآفرینی ایران 
را ش��کل می دهند و با درآمدهای چند هزار 
میلیاردی تحول جدی را در نگرش نس��بت 
به اقتصاد دانش بنی��ان و جایگاه نوآوری در 

کسب و کارها شکل دادند.
وی افزود: ش��رکت ها که تع��دادی از آنها 
توانس��تند رکوردهای باالی 4000 و ۵000 
میلیارد تومان فروش را جابه جا کنند نس��ل 
آینده کارآفرینی کشور را شکل می دهند و 
ضم��ن تحولی جدی کش��ور را یک قدم به 
سوی اقتصاد دانش بنیان نزدیک تر خواهند 

کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با 
اش��اره به حمایت جدی از کس��ب و کارهای خالق در سال جاری گفت: 
بخش��ی از تس��هیالتی که ش��رکت های دانش بنیان دریافت می کنند به 

شرکت های خالق نیز اختصاص خواهد یافت.

پرویز کرمی، دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان از انتشار 
کتاب سلس��له گزارش های تجربیات جهانی ش��رکت های اس��تارتاپی 
خب��ر داد. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، پرویز 

کرمی، دبیر س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد 
دانش بنی��ان معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاست جمهوری با اش��اره به انتشار کتاب 
ش��رکت های  جهانی  تجربی��ات  »بررس��ی 
اس��تارتاپی« در پنج جلد اظهار داشت: نظر 
به اینکه در سال های اخیر توسعه زیست بوم 
ش��رکت های نوپا و دانش بنیان و استارتاپی 
یکی از ماموریت ه��ای اصلی معاونت علمی 
و فن��اوری در کنار حمایت از تحقیقات مرز 
دانش و تجاری سازی فناوری ها بوده است، 
بنابراین ش��ناخت چالش ه��ای پیش روی 
فع��االن این حوزه در جهان می تواند کمکی 
برای شکل گیری و رشد پویاتر آنها در کشور 

باشد.
مدیر مس��ئول انتش��ارات دانش بنیان فناور ادامه داد: جلد نخس��ت 
این کتاب به بررس��ی تجربیات جهانی استارتاپ های حوزه »مدیریت 

پسماند« اختصاص دارد، چراکه ورود کارآفرینان به این حوزه می تواند 
منجر به ارائه راه حل برای موضوعات مختلف این حوزه باش��د. در این 
کتاب برنامه ملی آینده نگاری و ارتباط آن با اکوسیس��تم اس��تارتاپی 
معرفی ش��ده اس��ت. همچنین ع��الوه بر 
مطرح ش��دن مواردی همچون چالش ها و 
راهکارهای توس��عه اس��تارتاپ ها در پایان 
ب��ه جمع بن��دی راهکارهای اس��تارتاپی و 
مدل های کس��ب و کار آنها پرداخته شده 

است.
اقتص��اد  فرهنگ س��ازی  س��تاد  دبی��ر 
دانش بنی��ان معاونت علمی همچنین بیان 
ک��رد: ش��رکت های اس��تارتاپ در ح��وزه 
»ورزش و س��المت جسمانی« جلد بعدی 
ای��ن مجموعه اس��ت تا در ای��ن حوزه نیز 
ش��اهد رونق فعالیت کسب و کارهای نوپا 
باشیم. ش��رکت های اس��تارتاپ در حوزه 
»مدیریت آلودگی« هوا جلد س��وم، ش��رکت های استارتاپ در »حوزه 
کش��اورزی« جلد چهارم و شرکت های اس��تارتاپ در حوزه »مدیریت 

آب و خشکسالی« جلد پنجم این مجموعه است.

انتشار کتاب سلسله گزارش های تجربیات جهانی شرکت های استارتاپیجوانان خالق ارزشمندترین سرمایه برای توسعه شرکت های نوآور

ش��رایط و رکود اقتصادی س��ال های گذشته باعث ش��ده افراد به 
کار پاره وقت عالقه مند ش��وند. آنها به طور دائ��م به صورت پاره وقت 

استخدام می شوند و کارآفرینان نیز راضی هستند. 
کارمن��دان پاره وق��ت در هر کس��ب وکاری ب��ه ان��دازه کارمندان 
تمام وق��ت جدی گرفته نمی ش��وند، اما کارمن��دان پاره وقتی که به 
طور دائم در ش��رکت مشغول به کار هس��تند مانند مولفه ای حیاتی 
روی رش��د کس��ب وکار با کمترین هزینه تاثیر می گذارند. استخدام 
کارمندان پاره وقتی که مه��ارت باالیی ندارند، اما می خواهند رزومه 
خ��ود را کامل کنند چالش بزرگی اس��ت، بنابرای��ن اگر کارمندی با 
مهارت ه��ای ب��اال و عالقه مند به کار پاره وقت پی��دا کردید با او وارد 
مذاکره ش��وید. حتی پیش��نهاد کار از خانه را ب��ه او ارائه دهید. کار 
پاره وقت اگر به درس��تی انجام گیرد، به معنای درگیر شدن کارمند 

به صورت تمام وقت است. 
1- مقیاس و فروش

اگر اس��تراتژی شرکت این اس��ت که با نهایت سرعت رشد کند و 
در نهایت به باالترین پیش��نهاد فروخته شود، در این صورت تکمیل 
ک��ردن پروژه ها ضروری اس��ت. این روزها ش��رایط اقتصادی طوری 
تغییر کرده اس��ت که تعداد آزادکارها و کارمندان قراردادی بس��یار 
بیشتر از گذشته شده است. یکی از دالیل این موضوع عدم استخدام 
دائم کارمندان پاره وقت یا حتی تمام وقت بوده اس��ت و بس��یاری از 
کارآفرین��ان از این وضعیت راضی هس��تند. با این حال بس��یاری از 
کارآفرینانی که س��ابقه کاری چندان زیادی ندارند، ترجیح می دهند 
تیمی متش��کل از افراد اصلی و نه لزوما به صورت تمام وقت داش��ته 
باش��ند تا ش��رایط پایداری ایجاد کرده و پیش��رفت کنند. کارمندان 
پاره وقت دائم کسانی هس��تند که حقوق دریافت می کنند و ساعات 
کاری مشخصی دارند. این مدل استخدام شاید برای عده ای خوشایند 
نباشد، اما در اغلب تیم های استارتاپی مورد استقبال قرار می گیرد. 

2- قوانین
بس��یاری از کارفرمایان کارمندان را به ص��ورت پاره وقت و به طور 
دائم اس��تخدام می کنند تا از ارائه خدماتی مانند بیمه درمانی معاف 
ش��وند و در هزینه های شرکت صرفه جویی کنند. در عین حال افراد 
کمی می دانند اس��تخدام دائم کارمندان پاره وقت نیز ش��امل قوانین 
استخدام برای کارمندان تمام وقت می شود. به یاد داشته باشید تمام 
کارمندانی که ۳0 ساعت در هفته یا 1۳0 ساعت در ماه کار می کنند 
شامل قوانین محیط کار می شوند. این افراد بخشی از دارایی شرکت 
ب��وده و تمام بیمه ها به آنها نیز تعلق می گیرد. در نتیجه بیمه ندادن 
به این افراد خالف قانون بوده و نوعی کالهبرداری به حساب می آید. 
مسائل محرمانه نیز ممکن است نگرانی هایی ایجاد کنند. کارمندان 
پاره وقتی که به طور دائم در ش��رکت مش��غول به کار هس��تند نیز 
از اطالع��ات محرمان��ه ای که نباید در اختیار رقب��ا قرار بگیرد با خبر 
هس��تند. در نتیج��ه برای جلوگی��ری از این موضوع بای��د قرارداد و 
توافقنام��ه ای بین دو طرف امضا ش��ود تا در ص��ورت تخلف بتوان از 
راه قانونی پیگیری کرد. مشاوران قانونی از این موضوع آگاهی کامل 

دارند و در صورت نیاز می توان از آنها کمک گرفت. 
3- دارایی های پنهان

یکی از بزرگ ترین اشتباه هایی که اغلب شرکت ها مرتکب می شوند 
این اس��ت که کارمندان پاره وقت را به چش��م دارایی های موقتی در 

نظ��ر می گیرند ک��ه روزی با کارمندان تمام وق��ت جایگزین خواهند 
ش��د. در نقطه مقابل شرکت هایی هس��تند که به کارمندان پاره وقت 
نیز به ان��دازه کارمن��دان تمام وقت بها می دهند. به عن��وان مثال به 
ط��ور مرتب جوایزی را برای آنها در نظ��ر می گیرند یا هزینه حضور 
آنها در کالس های آموزش��ی یا رویداده��ای مهم و مفید را پرداخت 
می کنند. این کار به کارمندان پاره وقت نشان می دهد آنها نیز جزئی 
از س��رمایه شرکت هستند و در نتیجه امید و انگیزه بیشتر برای کار 

پیدا می کنند. 
یک کارآفرین باهوش پتانسیل رشد تمام موقعیت های کاری و تمام 
اس��تخدام ها از جمله اس��تخدام نیروهای پاره وقت را می داند. این افراد 
باید راه پیشرفت کارمندان پاره وقت را نیز باز بگذارند و از ایده هایی که 
دارند استقبال کنند. گاهی اوقات پیشنهادهای این افراد برخالف انتظار 
به طور قابل توجهی در وقت و هزینه های شرکت صرفه جویی می کند. 
کارآفرینان��ی که به کارمندان خود به طور دائ��م آموزش می دهند و از 
دانش آنها استفاده می کنند عملکرد بهتری دارند. گاهی اوقات کارمندان 
پاره وقت راه حل های بس��یار خوبی در مورد موضوع هایی ارائه می دهند 
که شاید کارآفرین آگاهی در مورد آن نداشته باشد و درنتیجه کسب وکار 

در جهت مثبت رشد می کند. 
انتخاب موقعیت های شغلی پاره وقت

رکود اقتصادی چند س��ال گذشته بس��یاری از افراد را به اجبار به 
س��مت کار پاره وقت کشانده است. امروزه با اینکه شرایط کمی بهتر 
شده اس��ت، اما تعداد افراد عالقه مند به کار پاره وقت همچنان ثابت 
مانده اس��ت. این یعنی بس��یاری از افراد کار پاره وقت را به استخدام 

تمام وقت ترجیح می دهند. 
مزایای کار پاره وقت

1- انعطاف پذیری: بس��یاری از کارآفرینان به دلیل مس��ائل مالی 
نمی توانن��د کارمند تمام وقت اس��تخدام کنند و باب��ت این موضوع 
احساس خوبی ندارند. آنها مزایای استخدام دائم کارمند پاره وقت را 
در نظر نمی گیرند. کارمندان پاره وقت چابکی عملیات را باال می برند 
و پروژه ها را با س��رعت بیش��تری به پایان می رسانند. در محیط های 
کاری ک��ه مس��ئولیت ها قابل تعویض هس��تند، دو کارمند پاره وقت 

عملکرد بهتری نسبت به یک کارمند تمام وقت خواهند داشت. 
۲- تخص��ص: اینکه بتوانید فرد متخصص��ی را برای انجام کارهای 
خود و پیش��رفت ش��رکت به صورت تمام وقت استخدام کنید چالش 
بزرگی اس��ت، بنابراین استخدام چند کارمند پاره وقت با مهارت های 
محدود و تعریف ش��ده مانند متخصص بازاریابی B2B و متخصص 
ش��بکه های اجتماعی توصیه می شود. کارفرمایان معموال سطح توقع 
خ��ود را پایین نمی آورند و دنب��ال کارمندی تمام وقت با مهارت های 
ناقص نیس��تند. در مقابل کارمندان پاره وقت مخصوصا بازنشسته ها 
ممکن اس��ت کل سال های کاری خود را صرف انجام یک کار خاص 

کرده و در انجام آن ماهر باشند. 
۳- مصاحبه: کارمن��دان پاره وقتی که مهارت های خود را ثابت کرده 
باش��ند فرآیند مصاحبه و استخدام را تا حدود زیادی تسهیل می کنند. 
بس��یاری از کارآفرینان ابتدا کارمندان را به صورت پاره وقت اس��تخدام 
می کنن��د و بعد از اینکه اوضاع مالی ش��رکت بهبود پیدا کرد و کارمند 

نیز توانست خودش را ثابت کند، به کارمند تمام وقت تبدیل می شود. 
inc/zoomit :منبع

ایالن ماسـک، مدیرعامل تسال، اسپیس اکس و بورینگ کمپانی تا به حال 
کاال هـای مختلفی بـرای تبلیغ شـرکت هایش عرضه کرده اسـت. به حراج 
گذاشـتن کاله های 20 دالری و شـعله افکن هـای ۵00 دالری از کمپین هایی 
بوده که تا به حال با اسـتقبال مطلوب کاربران مواجه شـده و سود بسیاری 
نصیـب وی کرده اسـت. حـال او و کمپانی تسـال محصول جدیـد، گرانتر و 

شیک تری را معرفی کرده اند؛ تخته های موج سواری 1۵00 دالری.
به گزارش دیجیاتو، شـرکت تسـال تا به حال محصـوالت زیادی با لوگوی 
خود روانه بازار کرده و سـعی داشـته بدین شـکل نام خود را بر سر زبان ها 
بیندازد. کاله، تی شـرت و نسخه کوچک شده از ماشین های الکتریکی تسال 
Model S بـرای کودکان از جمله تالش های کمپانی یادشـده در این زمینه 
به شمار می رود. حال تخته  موج سواری تسال به این لیست اضافه شده و به 

نظر می رسد کاربران زیادی سراغ آن بروند.
این تخته ها توسـط اسـتودیوی مخصوص شـرکت تسـال با همکاری موج 
سـواران معروف طراحی شـده و لوگوی منحصر به فرد ایـن کمپانی در باال و 
پایین آن نقش بسته است. در مشخصات این محصول نوشته شده که تخته  
موج سـواری تسال از پوششی مشابه با ماشین های این کمپانی بهره می برد. 

ضمن اینکه یک سمت از آن با فیبر کربن پوشانده شده است.
عالوه بر این، گفته شـده این تخته موج سواری را می توان به راحتی داخل 
یا باالی ماشـین های مدل 3، اس و اکس تسـال قرار داد و آنها را از محلی به 

محل دیگر منتقل کرد.
ایالن ماسک همواره از یک استراتژی خاص در تولید محصوالت اینچنینی 
بهـره می برد و سـعی می کند با محـدود کردن میزان تولیدشـان، آنها را به 
کاالهایی خاص تبدیل کرده تا کاربران به سـرعت آنها را خریداری کنند. از 

این رو تسال قصد دارد تنها 200 عدد از این محصول را تولید و عرضه کند.
جالب اینجاسـت کـه تمامی این 200 تخته  موج سـواری تا به حال فروش 
رفته اند و قرار اسـت 2 تا 10 هفته دیگر برای خریداران شـان ارسـال شوند. 
اکنـون برخـی کاربـران زیرک کـه موفق به ثبت سـفارش شـده اند، از هم 
اکنون تخته های موج سـواری خود را در وب سایت های مختلف برای فروش 
گذاشته اند و مبلغی معادل 2 تا ۵ هزار دالر از خریداران درخواست کرده اند.

دالیل استخدام کارمند پاره وقت و مزایای آن

تسال تخته  موج سواری 
۱۵۰۰ دالری تولید می کند

تحلیلگران بازار پیش بینی کرده اند که اپل در سه ماهه  سوم سال مالی ۲01۸، 
بی��ن ۳۹.۸ میلی��ون تا 4۳.۳ میلیون گوش��ی آیفون فروخته اس��ت. به گزارش 
زومیت، اپل قصد دارد روز سه ش��نبه، پس از پایان کار بازار سهام، گزارش فروش 
س��ه ماهه  سوم سال مالی ۲01۸ خود را منتشر کند. طبق سنت قدیمی، معموال 
کوپرتینونشین ها حدود ساعت پنج بعدازظهر به وقت محلی گزارش خود را ارائه 
می دهن��د. به موازات، تحلیلگران ب��ازار هم با توجه به داده ه��ای آماری در صدد 
پیش بینی وضعیت گزارش فروش فصل سوم مالی اپل هستند. الزم به ذکر است 
س��ه ماهه  مالی از ماه آوریل تا ژوئن ) اواسط فروردین ماه تا اواسط تیرماه(  در نظر 
گرفته می شود. معموال روند فروش گوشی های آیفون اپل، در سه ماهه  سوم سال 

مالی نسبت به سایر فصل ها کمتر می شود. 

پیش بینی فروش 39.8 تا 43.3 میلیونی 
آیفون در فصل سوم سال مالی 2018

دریچــه
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آمازون به عنوان بزرگ ترین خرده فروشی آنالین جهان در حال گسترش 
سلطه بر بازار تجارت الکترونیک آمریکاست و نیمی از آن را در اختیار دارد.

به گزارش زومیت، گس��ترش روزافزون فعالیت های آمازون در تجارت 
الکترونیک و فروش آنالین محصوالت، آنها را 
ب��ه بازیگر اصلی این صنعت در آمریکا تبدیل 
کرده است. پیش بینی ها رقم ۲۵۸.۲ میلیارد 
دالر را ب��رای ف��روش این ش��رکت در س��ال 
جاری می��الدی عنوان می کنند که رش��دی 
۳0درصدی نس��بت به س��ال گذشته خواهد 
بود. این شرکت س��ال ۲01۷ را با سهم بازار 
44 درصدی به پایان رس��اند. آژانس تحلیلی 
از  ب��ازار دیجیت��ال eMarketer، آم��اری 
فروش آنالین ش��رکت ها منتشر کرده است و 
پیش بینی می کند آمازون تا پایان سال جاری 
سهمی ۵0 درصدی از بازار تجارت الکترونیک 
در آمریکا داشته باش��د. این حجم از فروش، 

برابر با ۵درصد از کل خرده فروشی انجام گرفته در آمریکا است.
نکت��ه  جالب در مورد این تحلیل، رتبه  دوم Ebay در لیس��ت اس��ت. 
والم��ارت به عنوان رقیب س��نتی آمازون کمتر از 4 درص��د از این بازار را 

در اختیار دارد و هزینه های میلیاردی آنها برای رس��یدن به غول تجارت 
الکترونیک تقریبا بی فایده بوده اس��ت. تحلیل گران حتی معتقدند خرید 
فلیپ کارت توس��ط والمارت نیز کمکی به آنها نکرده است و این شرکت 
آمریکایی در همان بازار هند نیز حداکثر تا 

پنج سال آینده شکست خواهد خورد.
در ادامه  آمار منتشرش��ده، دس��ته بندی 
را  آم��ازون  در  فروخته ش��ده  محص��والت 
مش��اهده می کنیم که کامپیوتر و تجهیزات 
الکترونی��ک را ب��ا ۲۵.۵ درصد در صدر قرار 

داده است.
آم��ازون عالوه ب��ر فروش ب��اال در تجارت 
الکترونیک، با طراحی فرآیندها و محصوالت 
دیگر، سفارش و حمل ونقل کاالها را نیز برای 
مشتریان راحت کرده است. آنها از فروشگاه تا 
بخش های انبارداری، اسپیکرهای هوشمند، 
روبات های خانگی، عینک هوشمند الکسا و 
بسیاری محصوالت دیگر استفاده می کنند تا نه تنها به بازیگر بزرگ تجارت 
الکترونیک تبدیل شوند، بلکه رضایت مشتری و حتی سرگرمی او را نیز 

به بهترین نحو تامین کنند.

سامس��ونگ گزارش مالی مربوط به سه ماهه  دوم سال ۲01۸ میالدی را 
منتش��ر کرده که با وجود کاهش رشد سوددهی، عملکرد بسیار مطلوبی را 
از خود به جای گذاش��ته است. به گزارش زومیت، سامسونگ الکترونیکس 

دیروز گزارش مالی مربوط به سه ماهه دوم سال 
جاری میالدی را منتشر کرد. براساس اطالعات 
ارائه شده، این کمپانی کره ای در طول یک سال 
اخی��ر پایین ترین رش��د خ��ود را از نظر میزان 
س��وددهی تجربه کرده است. البته باید به این 
نکته اشاره کنیم که بخش تولید تراشه های این 
کمپانی در مقایس��ه با گذشته رشد روزافزونی 
داشته و عملکرد خوبی را به ثبت رسانده است. 
براس��اس گزارش مالی سامس��ونگ برای بهار 
۲01۸، این کمپانی موفق ش��ده تا با کس��ب 
س��ود عملیاتی 1۳.۳ میلیارد دالری، رش��دی 
۵.۷ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته به ثبت برساند. البته همانطور که اشاره 

کردیم، رش��د سوددهی سامسونگ در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته 
اس��ت. سود خالص سامسونگ طی بهار ۲01۸ نزدیک به ۹.۸ میلیارد دالر 
گزارش ش��ده است که تقریبا با سود خالص این کمپانی طی سه ماهه دوم 

سال ۲01۷ برابری می کند. فروش کمپانی کره ای نیز با کاهشی 4درصدی 
همراه شده و به ۵۲.۳ میلیارد دالر رسیده است. Samsung  یکی از دالیل 
کاهش رش��د س��وددهی خود را فروش پایین تر از انتظار گلکسی اس ۹ و 
گلکسی اس ۹ پالس خوانده است که به عنوان 
آخرین نس��ل از پرچم��داران ای��ن کمپانی 
ش��ناخته می ش��وند. همچنین سامس��ونگ، 
رقابت سنگین در رده ی گوشی های میان رده 
و پایین رده را دلیل دیگری برای کاهش رشد 
س��وددهی خود خوان��ده اس��ت. دو کمپانی 
چینی هوآوی و ش��یائومی را بای��د از جمله  
اصلی ترین رقبای سامسونگ در کشوری نظیر 
چین و هند خواند. همچون چند فصل اخیر، 
کس��ب وکار تراشه های سامس��ونگ عملکرد 
بسیار درخشانی را از خود به جای گذاشته اند. 
سامسونگ اعالم کرده که سود عملیاتی تولید 
تراش��ه هایش در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته رش��دی 4۵درصدی را تجربه کرده و به 10.۳ میلیارد دالر رسیده 
اس��ت. انتظار می رود عملکرد بخش تراش��ه های ای��ن کمپانی نیز به لطف 

افزایش تقاضا برای تراشه های حافظه بیش از پیش  افزایش پیدا کند.

فروش پایین گلکسی اس 9 و کاهش سوددهی سامسونگ در بهار 2018آمازون نیمی از بازار تجارت الکترونیک آمریکا را در اختیار دارد

ای��ن روزها نمایش��گاه الکام��پ ۲4 در محل دائمی نمایش��گاه های 
بین المللی شهر تهران برگزار می شود و 4۲4 استارتاپ و صدها شرکت 

دولتی و خصوصی دیگر در حوزه الکترونیک در آن حضور یافته اند.
تمامی این ش��رکت ها مخصوصا اس��تارتاپ های جدی��د و تازه نفس 
همواره به دنبال تکمیل نیروی کاری ش��ان هس��تند. آنها سعی دارند 
از موقعی��ت موجود برای پیدا کردن گزینه های مناس��ب و اس��تخدام 
نیروی جدید اس��تفاده کنند اما این شرکت ها باید مسائل زیادی را در 
استخدام نیرو مدنظر قرار دهند تا اشتباهات رایج استارتاپ ها را تکرار 
نکنن��د. همانطور که می دانید بزرگ ترین نقطه  قدرت یک کس��ب وکار 
نیروی کارش است. این گفته شاید کلیشه ای به نظر برسد اما در واقع 
این مس��ئله سالیان سال است که اثبات شده و می تواند یک شرکت را 
از فرش به عرش یا بالعکس برساند. بنابراین استخدام نیرو و همچنین 

تعلیم آنها جزو مسائل حیاتی در استارتاپ ها به شمار می رود.
کارشناس��ان منابع انس��انی معتقدند که اس��تارتاپ ها در استخدام 
نیرو های شان مرتکب اشتباهات رایجی می شوند که می تواند بر فعالیت 

تاثیرات منفی زی��ادی بگذارد.  آنها 
در ادام��ه به بررس��ی پنج اش��تباه 
رایج اس��تارتاپ ها در استخدام نیرو 

می پردازیم؛
نمی دانند نیروی جدید چه 
مهارت هایی باید داشته باشد

شاید به نظر برسد که استارتاپ ها 
همواره باید س��راغ اف��راد تازه نفس 
بروند و از استخدام نیروی متخصص 
و حرفه ای جلوگیری کنند. با اینکه 
این نگرش می تواند ب��ه کارآفرینی 
کمک کند و قابل تحسین است، اما 
باید درنظر داش��ت که برخی مواقع 
ممک��ن اس��ت این مس��ئله به ضرر 

کمپانی تمام شود.
برخی مواقع مس��ئوالن استخدام 
نمی دانند که نی��روی جدید باید از 
چه توانایی هایی برای انجام وظایف 

محوله برخوردار باش��د. پس در ابتدا باید این مس��ئله مش��خص شود. 
می توان لیس��ت کاری کاملی از وظایف آنها تهیه و س��پس در برابر هر 
کدام از آنها مهارت ها و ویژگی های الزم برای انجام ش��ان را فهرس��ت 
کرد. در انتها بر اس��اس این فهرس��ت می توان میان کاندیداها بهترین 

گزینه را انتخاب کرد.
در استخدام نیرو مدرک تحصیلی را در اولویت قرار می دهند

بس��یاری باور دارند که افرادی که مدرک تحصیلی باالیی از دانشگاه 
معتب��ری گرفته  اند قادر خواهند بود بهترین عملکرد را از خود نش��ان 

دهند. همانطور که حدس می زنید این مسئله همواره درست نیست.
نه تنها این گونه افراد ممکن اس��ت که حقوق بیش��تری درخواست 
کنند، بلکه مدرک تحصیلی گویای تمامی مس��ائل در مورد اش��خاص 
نیس��ت و ممکن اس��ت آنها نتوانند آن طور که انتظار می رود فعالیت 
کنن��د، پ��س در این مواق��ع بهتر اس��ت به جای تمرک��ز روی مدرک 

تحصیلی، نگرش آنها را مدنظر قرار داد.

سواالت درستی در مصاحبه ها نمی پرسند
کارشناس��ان باور دارن��د که اس��تخدام نیرو، زمان کافی، س��واالت 
درس��ت و مقداری قضاوت صحیح می طلبد. در صورتی که تمامی این 
ویژگی ها کنار یکدیگر جمع ش��وند، اس��تخدام نیرو به بهترین ش��کل 

نتیجه می دهد.
از این رو پرسیدن سواالت صحیح در مصاحبه  ها از مهم ترین مسائل 
به حساب  می آید، چرا که می تواند از ّسر درون اشخاص خبر دهد. اگر 
پرسیدن س��وال مهم نبود، هیچ گاه مصاحبه ای صورت نمی پذیرفت و 

مسئوالن تنها الزم بود که رزومه  کاندید اها را مطالعه کنند.
مس��لما تمامی اف��راد انتظار دارند در مصاحبه های کاری، س��واالتی 
همیش��گی از آنها پرس��یده ش��ود. به همین دلیل اس��ت که سواالت 
غیرمنتظره می تواند نش��ان دهد که هر فرد تا چه حد قادر اس��ت در 

لحظه از خود شجاعت و توانمندی نشان دهد.
تصویر درستی از کار و فعالیت در آن استارتاپ ارائه نمی کنند

کار کردن در یک اس��تارتاپ بس��یار مطلوب به نظر می رسد، چراکه 
قادرند  تص��ور می کنند  کارمندان 
آرام آرام با آن استارتاپ پیشرفت 
کنن��د و موقعیت های زیادی برای 

پیشرفت شان وجود دارد.
البت��ه باید مدنظر ق��رار داد که 
فعالیت در یک استارتاپ به همان 
اندازه جدی و طاقت فرس��ا است، 
چراکه نیروی کاری یک استارتاپ 
موف��ق هم��واره در ح��ال فعالیت 
اس��ت یا درباره فعالیت خود تفکر 

می کند.
به همین دلیل است که در ابتدا 
باید مس��ئولیت های کاری هر فرد 
به درس��تی تعریف ش��ود ت��ا آنها 
بتوانند سختی کار در استارتاپ ها 
را درک ک��رده و ببینند آیا قادرند 
این حج��م فعالیت را تحمل کنند 

یا خیر؟
درست حقوق پرداخت نمی کنند

این مس��ئله می تواند به س��رعت یک اس��تارتاپ را به ورشکس��تگی 
برس��اند یا اشتیاق نیروی کاری را از آنها برباید، چراکه اصوالً پرداخت 

حقوق در استارتاپ ها به درستی صورت نمی پذیرد.
گاهی اوقات مبالغ بس��یار زیادی به برخی نفرات تعلق می گیرد و از 
طرف دیگر برخی اشخاص، بسیار کمتر از آنچه را که لیاقت شان است 
دریافت می کنند. هر دوی این مس��ائل می تواند به ضرر کلی تیم تمام 
ش��ود. ش��اید پیدا کردن تعادل میان این دو نگ��رش مهم ترین وظیفه 
یک مدیر مالی یا کارش��ناس منابع انسانی باشد. البته راهکار عملی در 
ای��ن زمینه وجود دارد؛ اینکه هیچ کس جز خود مدیر مالی به مس��ائل 
حقوقی آگاه نباش��د اما ش��ک نکنی��د که در این می��ان افرادی وجود 
دارند که ممکن اس��ت از میزان حقوق همکاران با خبر شده و به بقیه 

اطالعاتی ارائه دهند.
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۵ اشتباه رایج استارتاپ ها در استخدام نیرو

یادداشـت

منص��ور غالمی در مراس��م افتتاحیه همایش و نمایش��گاه پارک های علم و 
فناوری در حوزه مدیریت سبز در دانشگاه امیرکبیر گفت: تالش ما این است 
که از مجموعه آموزش عالی کشور آنطور که باید در سطح ملی حمایت کنیم.

به گزارش مهر، وزیر علوم اظهار داشت: پارک های علم و فناوری فعالیت خود را 
به خوبی آغاز کرده اند و ارزیابی ها نشان می دهد فعالیت های آنها در سطح مطلوبی 
قرار داشته اما باید این فعالیت ها ارتقا یابد. وی عنوان کرد: پارک های علم و فناوری 
حلقه اتصال فناوری به بخش خصوصی و محصول هستند. وزیر علوم اظهار داشت: 
در پارک های علم و فناوری زایش فکر و اندیشه صورت می گیرد و نباید در ستاد 
وزارت عل��وم به این مراکز چگونگی مدیریت دیکته ش��ود بلکه باید در کنار آنها 

قرار بگیریم تا راهکارهای شکوفاسازی فعالیت های نوآوری در کشور شکل گیرد.

حمایت از پارک های علم و فناوری 
جدی و مستمر خواهد بود



داس��تان کسب و کار شما قادر اس��ت مردم را به خرید از شما وسوسه 
کند. داستان سرایی می تواند مشتریان را جذب کند، آنها را به دام اندازد 
و کاری کند که با ش��ما احس��اس همدلی داشته باش��ند. یک داستان 
خوب می تواند باعث اطمینان مردم به کس��ب و کارتان ش��ود و هشیاری 
نس��بت به برند ایجاد کند، بنابراین الزم است با نحوه نقل موثر داستان 

کسب و کار تان آشنا شوید.  
 Patriot( داس��تان کس��ب و کار من، ش��رکت پِیتری��ات س��افت ور
Software(، در زیرزمین یک کارخانه آغاز ش��د. جایی که هیچ وسیله 
گرمایش��ی یا تهویه مطبوعی موجود نب��ود و روی کف زمین آب جمع 
می ش��د. ما به جای مش��تریان پذیرای موش، پرنده، مگس و مار بودیم!  
پول مان تمام ش��ده بود، از همه اعتبار کارت های بانکی خود اس��تفاده 

کرده و از آشنایان مان قرض گرفته بودیم. 
داستان ش��رکت پیتریات از بهترین ش��روع ممکن برخوردار نیست، 
اما داس��تان ما واقعی است. بسیاری از مش��تریان کسب و کار کوچک ما 
از داس��تان صادقانه و بکرمان خوش ش��ان می آید. بسیاری از آنها حتی 
می توانند نس��بت به نخستین روزهای کارمان احساس همدردی کنند. 
مش��تریان زمانی که داس��تان ما را می ش��نوند، دلی��ل کارمان را درک 

می کنند و می دانند که ما نیازهای شان را می فهمیم. 
ش��ما برای ارتباط با مشتریان  باید داستان کسب و کار خود را بدانید و 
در جایگاه صاحب کسب و کار الزم است در داستان سرایی خبره شوید. 

نکاتی برای داستان سرایی درباره کسب و کار
برای تکمیل داستان برند خود، از توصیه های زیر برای داستان سرایی 

درباره کسب و کار استفاده کنید: 
1- هدف خود را مشخص کنید

داستان کس��ب و کار شما باید هدفی روشن داش��ته باشد. اگر اینطور 
نباشد، شما سخنان بی معنی و حرف های نامربوط خواهید زد و سادگی 
خود را از دس��ت خواهید داد که در نتیجه آن توجه مشتریان خود را از 

دست خواهید داد. 
برای دور نش��دن از هدف خود، دلیل نقل داس��تان کس��ب و کارتان و 
مخاطبان خود را مش��خص کنید. پاس��خ به این سواالت ممکن است به 

بیراهه نرفتن شما کمک کند.

- چرا این داستان را نقل می کنید؟ 
- این داستان چه زمانی و در کجا اتفاق می افتد؟ 

- چه کسانی در این داستان نقش دارند؟ 
- سعی دارید به چه هدفی نائل شوید؟ 

- با کدام چالش ها مواجه شدید؟ 
- ارتباط گذشته کسب و کار شما با زمان حال کسب و کارتان چیست؟ 
داستان کس��ب و کار خود را براساس پاسخ های تان شکل دهید. آن را 
بنویس��ید، بعضی قسمت ها را حذف و مطالبی را دوباره اضافه کنید. در 
سرشتن داستان خود دقت به خرج دهید تا عینا کسب و کار و اهداف تان 
را منعک��س کن��د. درباره چگونگ��ی عالقه مند کردن ش��نوندگان خود 

بیندیشید و کاری کنید که به شما اعتماد کنند. 

2- اصالت داشته باشید
ش��ما برای کس��ب اعتماد مش��تریان خود باید اصالت داشته باشید. 
برای نقل داس��تان کسب و کار خود، از گزافه گویی و دروغ بافی بپرهیزید. 
مش��تریان خواهند فهمید که چ��ه زمانی اغراق می کنید و این مبالغه ها 

باعث دور شدن آنها می شود. 
نیازی نیس��ت که کس��ب و کارتان حتما س��ابقه ای طوالنی یا شروعی 

پرهیجان داش��ته باشد. با اینکه ش��ما مجبور نبودید کسب و کار خود را 
در زیرزمین نمور یک کارخانه آغاز کنید، اما باز هم می توانید داس��تان 
خود را بگویید. ش��ما دلیلی برای ش��روع کس��ب و کار خود دارید. شما 
چشم اندازی برای کسب و کار دارید. حتما موضوعی هست که شیفته اش 

باشید و دلیلی برایش وجود دارد. همین را به مشتریان خود بگویید. 
3- یکنواخت عمل کنید

ش��ما باید داستان کس��ب و کار خود را بدون تحریف نقل کنید. نباید 
تغیی��رات زی��ادی همچون افزودن یا حذف قطع��ات بزرگی از اطالعات 
ایجاد کنید. ش��ما نباید هدف خود را تغییر دهید و باید مطمئن ش��وید 

که داستان تان صادقانه و سازمان یافته است. 
داستان س��رایی برای کس��ب و کار خود را تمرین کنید. شما می توانید 
داس��تان خود را برای اعضای خانواده و دوس��تان تک��رار کنید و تا حد 
امکان آن را برای مش��تریان نقل کنید. داستان خود را نهادینه سازید و 

آنقدر تمرین کنید که طبیعی جلوه کند. 
4- هدف نهایی داشته باشید

ب��ه خاطر داش��ته باش��ید که ش��ما باید دلیل��ی برای نقل داس��تان 
کس��ب و کارتان داش��ته باش��ید. ش��ما باید هدف یا نتیجه پایانی قابل 

پیش بینی برای داستان سرایی خود داشته باشید. 
داستان شما باید برای مخاطبان تان چیزی از خود به جا گذارد. داستان 
شما در اصل بازاریابی برای کسب و کار تان است. شما می توانید داستانی 
را به اش��تراک بگذارید که هنگام تش��کیل کسب و کار خود آموختید. یا 
اینکه می توانید امتیازات قابل اجرایی به وجود آورید که مش��تریان را به 
خرید یا کاری دیگر تشویق کند. مطمئن شوید که چارچوب داستان تان 

به صورتی است که اهداف داستان سرایی شما را برآورده سازد. 
داس��تان خ��ود را امتح��ان کنید. اگ��ر متوجه ش��وید که داس��تان 
کس��ب و کارتان نتایج دلخواه تان را در بر ندارد، آنگاه ش��اید بهتر باش��د 
که برای به دس��ت آوردن نتایج بهت��ر آن را تعدیل کنید. مثال می توانید 
ترتیب نقل مطالب داس��تان خود را تعدیل کنید تا توجه بیشتری را به 
یک بخش خاص اختصاص دهید. فقط به یاد داش��ته باشید که در زمان 

تعدیل داستان خود حقیقت را بگویید. 
داستان سرایی برای کس��ب و کار، فرآیندی پویا است. کسب و کار شما 
رش��د خواهد کرد و تغییر خواهد یافت. زمانی که کس��ب و کارتان تغییر 

می کند، داستان تان هم باید تغییر کند. 
allbusiness :منبع

14 توصیه برندسازی از سوی کارآفرینان 
مستقل )بخش دوم(

در بخ��ش اول توصیه های برندس��ازی از س��وی کارآفرینان به ۸ مورد 
پرداختیم و اکنون به موارد دیگر آن می پردازیم.

9- فهم مشتریان ویژه ای که قصد سرویس دهی به آنها را داریم
جن براون یکی از معدود کارش��ناس های حوزه جذب مش��تری فعال 
به عنوان کارآفرین مس��تقل است. توصیه وی در زمینه برندسازی نکات 
قابل توجهی را در خود دارد: »در بیشتر مواقع ما گمان می کنیم توانایی 
خدمت رسانی به همه را داریم. من نیز مدت ها چنین تصوری را داشتم. با 
این حال زمانی که شما روی مشتری تان متمرکز شوید، همه چیز حتی 
انرژی مصرفی تان نیز دقیق تر هزینه خواهد شد. بی تردید همه افراد شاید 
زمانی بدل به مشتریان ما شوند. با این حال نباید برای یک احتمال بخش 
زیادی از انرژی مان را هدر دهیم. به این ترتیب با تعریف مشتریان ویژه در 
هر بازه زمانی به سراغ آنها خواهیم رفت. مزیت این نوع برنامه ریزی کسب 
موفقیت و سود تضمین شده است. با این حال به منظور دستیابی به این 
مشتریان ویژه باید شناخت خوبی از آنها داشته باشیم. در اینجا شناخت 
خوب به معنای آگاهی از نیازها، اهداف و آرزوهای مشتریان است. در این 

صورت شانس  ما برای فروش محصوالت شرکت افزایش خواهد یافت. 
10-  درخواست رأی  دادن از مشتریان

برایان گرینبرگ کارآفرینی مستقل در صنعت بیمه است. وی موفقیت 
در کس��ب وکار را بدون داشتن برندی مشهور تقریبا غیرممکن می داند. 
البته راهکارهای پیشنهادی برایان برای افزایش شهرت برند با توصیه های 
سنتی تفاوت آشکاری دارد: »بسیاری از کارآفرینان مستقل از سایت های 
ثبت نیازمندی به عنوان رابط میان آنها و مشتریان استفاده می کنند. نکته 
مهم در خصوص این نوع بازاریابی تقلیل جایگاه خود تا پایین ترین نقطه 
ممکن اس��ت. به این ترتیب ما خود را کارآفرین های دم دس��تی معرفی 
خواهیم کرد. یک راهکار بهتر ایجاد وب س��ایت  ش��خصی یا فعالیت در 
شبکه های اجتماعی مختلف است. این نوع استراتژی بازاریابی عالوه بر 
تس��هیل فرآیند برندسازی جایگاه ویژه ای نیز در عرصه کسب وکار برای 
شما دست وپا می کند. با این حال هنوز کار به پایان نرسیده است. پس 
از ش��روع فعالیت در سایت ش��خصی و شبکه های اجتماعی درخواست 
رأی دهی یا ارائه بازخورد از کاربران و مشتریان الزامی است. بی شک این 
به معنای اجبار مخاطب نیست. با این حال ترغیب آنها به ارائه بازخورد ما 

را در بهبود فرآیند برندسازی و تبلیغات کمک خواهد کرد.«
11-  نگارش مطالب به عنوان مهمان در نشریه های معتبر

سید بلخی یکی از کارآفرینان مهاجر است. وی که اصالتی پاکستانی 
دارد در س��ال ۲01۳ پلتفرم تعامل��ی OptinMonster را راه اندازی 
کرد. در این پلتفرم توصیه های مختلفی در زمینه کسب وکار )مدیریت، 
فروش، بازاریابی، تبلیغات و برندسازی( ارائه می شود. به عنوان توصیه ای 
برای برندسازی شخصی بلخی روی نگارش مطلب به عنوان میهمان در 
نش��ریه های معتبر تاکید دارد: »نگارش مطلب در نش��ریه های معتبر و 
اینکه نام مان در ستون و صفحه های آنها درج شود به طور طبیعی اعتبار 
مناس��بی را برای ما به ارمغان می آورد. بی تردید مشتریان به کسب وکار 
ف��ردی که در مجله نیویورک تایمز فعالیت )اگرچه به عنوان نویس��نده 
مهمان( دارد بیش��تر از س��ایر برندها اعتماد خواهند کرد. به عالوه شما 
می توانید لوگوی نش��ریه های همکارتان را در وب سایت خود درج کنید. 

به این ترتیب تاثیر روانی برندتان بر مخاطب دوچندان خواهد شد.«
12-   ایجاد نمونه کارهای با کیفیت

جاستین فایرمن در زمینه ارائه خدمات سبک زندگی فعالیت دارد. وی 
با تاسیس برند Conscious Lifestyle به ارائه محصوالت مختلف از 
فرهنگ های متفاوت به مشتریان می پردازد. در زمینه برندسازی شخصی 
وی بر تاثیر گسترده نمونه کارهای قبلی تاکید دارد: »هیچ چیز به اندازه 
نتیجه کارها و پروژه های قبلی ش��ما بیانگر کیفی��ت و توانایی های تان 
نیس��ت. در حقیقت امروزه عمل افراد قدرت بیان بیش��تری نس��بت به 
حرف های شان دارد. برهیمن اساس نمونه کارهای باکیفیت همیشه روی 
مشتریان تاثیر خاصی خواهد داش��ت. فرقی ندارد در چه کسب وکاری 
مشغول به فعالیت هس��تید )طراح وب، طراح گرافیک، نویسنده، مدیر 
پروژه و هزاران عن��وان دیگر(، در هر صورت باید راهکاری برای نمایش 
کیفیت کارتان به مشتری پیدا کنید. مزیت این شکل از تبلیغ کسب وکار 
ادامه آن به صورت خودکار از سوی مشتریان است. بدین معنا هر مشتری 

برندتان بدل به بلندگوی تبلیغاتی شما خواهد شد.«
13-   همکاری با سایر کارآفرینان مستقل

دیگو اُروجوئال صاحب برند Cable & Sensors است. شهرت دیگو 
به دلیل رش��د س��ریع کس��ب وکار وی در مدت کوتاهی است. در زمینه 
برندس��ازی وی به اهمیت همکاری با س��ایر کارآفرینان مس��تقل اشاره 
می کند: »در همکاری مزیت های بس��یاری وجود دارد. به این ترتیب در 
صورت ایجاد رابطه ای پایدار با س��ایر کارآفرینان مستقل، به ویژه آنهایی 
ک��ه در نقاط ضعف ش��ما مهارت دارند، برند ش��خصی دو طرف تقویت 
خواهد ش��د. یکی از مزیت های ساده چنین اقدامی جابه جایی مشتریان 
میان یکدیگر است. براین اساس هرگاه مشتری نیازمند خدمتی خارج از 
حوزه تخصصی شما بود، آن را به یکی از همکاران ماهرتان معرفی کنید. 
البته چنین رابطه ای دوطرفه است. به عبارت دیگر، همکاران شما نیز در 
صورت مواجهه با مشتری مناسب با کسب وکارتان آنها را به شما معرفی 
خواهند کرد. یک راهکار ساده در زمینه تسریع فرآیند جابه جایی مشتری 
درج نمونه کارهای همکاران در سایت شرکت های مان است. به این ترتیب 
مشتریان به صورت خودکار بین شرکت های همکار جابه جا خواهند شد.«

14-   وقت شناسی در روابط و کار
 Top Notch ِدرک رابینس��ون یک طراح مستقل و موس��س برند
Dezigns  است. برای وی برندسازی شخصی حول محور وقت شناسی 
ش��کل می گیرد: »شاید ش��ما در زمینه تخصصی خود صاحب شهرت 
زیادی باش��ید. بدین معنا که براس��اس عملکرد باکیفیت تان مشتریان 
زیادی داشته باشید. با این حال همه شهرت و اعتبار برندتان در صورت 
عدم توجه به وقت شناس��ی بر باد خواهد رفت. توجه داش��ته باشید که 
وقت شناسی فقط مربوط به زمان تحویل پروژه نیست. یکی از نمونه های 
مهم در این زمینه پاس��خ دقیق به پرسش های مشتری است. همچنین 
در صورت وجود نقاط ابهام باید توضیح کامل به طرف مقابل داده شود. 
در حقیقت با توس��عه کس��ب وکار مفهوم وقت شناسی نیز تا حد زیادی 
تغییر کرده است. به این ترتیب باید برندمان را با این گونه وقت شناسی 

هماهنگ سازیم.«
entrepreneur :منبع
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ش��بکه های اجتماعی ب��ا بیش از ۲ میلیارد کاربر در سرتاس��ر جهان 
می توانند بهترین فرصت را برای ارتباط با مشتریان و به نمایش گذاشتن 
برندتان ارائه دهند. همین طور ایجاد شبکه های اجتماعی با تعداد زیادی 
فالوور می تواند به شما کمک کند تا به برند ایده آل مشتریان تان تبدیل 

شوید و به طور قابل توجهی وفاداری و دسترسی خود را بهبود دهید. 
برای حمایت از تالش های ش��ما در ایجاد ش��بکه های اجتماعی، ما از 

1۳ کارآفرین سوال زیر را پرسیدیم: 
بهترین روش استفاده از شبکه های اجتماعی برای مشارکت مشتریان 

و کارفرمایان تان برای بهبود وفاداری و دسترسی برند چیست؟ 
1- بر ارائه ارزش تمرکز کنید

بیش��ترین کاربرد س��کوی س��خنرانی اجتماعی ش��ما، ارائه ارزش به 
مردم اس��ت. ش��ما می توانید این کار را با در میان گذاش��تن توصیه ها، 
اخب��ار، اطالعات و آموزش انجام دهید و زمانی ک��ه این کارها را انجام 
می دهید، نه تنها در نقش متخصصان فن برای خود و برندتان ش��هرتی 
کس��ب می کنید که حقیقت��ا و از روی خیرخواه��ی در کمک به مردم 
س��هیم هس��تید. پیام ش��ما و تخصص تان زمانی به چش��م خواهد آمد 
ک��ه مردم برای اندرز پیش��نهادی ش��ما ارزش قائل می ش��وند و آن را 
 به اش��تراک می گذارند - اس��کات ل��وی )Scott Levy(  فیول آنالین

)Fuel Online(
2- به اعضای فعال جامعه توجه کنید

مردم عاش��ق این هس��تند که از آنها قدردانی و درموردشان صحبت 
ش��ود و شما با در میان گذاش��تن داستان های الهام بخش افرادی که در 
زمره مخاطبان تان هس��تند و همزمان ارائه محت��وای عمومی تر درباره 
مباحثی که آنها عالقه مند هس��تند و اهمیت می دهند، فرمول برنده ای 
در اختیار دارید. به فعال ترین اعضای جامعه خود توجه و بر آنها تمرکز 
کنی��د که باعث افزایش ارتباط کلی مخاطبان تان خواهد ش��د، چرا که 
مردم متوجه عالی بودن و اصالت برندتان هس��تند - جاس��تین فیرمن 
 Conscious( کانش��س الیف استایل مگزین ،)Justin Faerman(

)Lifestyle Magazine
3- همیشه اصالت داشته باشید

بس��یاری از بازاریابان حرفه ای ش��بکه های اجتماعی به س��ختی کار 
می کنند تا از لغات مناس��ب برای جذب مش��تریان اس��تفاده کنند، در 
حالی ک��ه عمال اصالت اس��ت که هر بار مانع تراش��ی می کند! هیچ کس 
دوست ندارد مجبور به خرید کاالیی شود و می تواند بازارگرمی را از یک 
کیلومتری تشخیص دهد. ش��بکه های اجتماعی به این خاطر معرکه اند 
ک��ه پایگاهی برای معاش��رت و نه فروش هس��تند. اگ��ر نتوانید همانند 
کاربران ش��بکه های اجتماعی صحبت کنید، آنگاه نادیده گرفته خواهید 
ش��د. اگر این کار را درس��ت انجام دهید، ارتباطات ت��ان افزایش خواهد 
یافت - کودی س��انچز )Codie Sanchez(، وب سایت کودی سانچز 

)www. CodieSanchez. com(
4- هدف اصلی شرکت خود را به کار گیرید

 راهی بیابید تا هدف اصلی ش��رکت را با کارفرمایان تان مرتبط سازید 
و در ش��بکه های اجتماعی به آن توجه کنید. مثال هدف اصلی ش��رکت 

ما، »تغییر دنیا« اس��ت. ما هر دوش��نبه بر داستان یکی از اعضای گروه 
تمرک��ز می کنیم که تغیی��ر مثبتی در دنیای کارفرم��ا ایجاد می کند و 
آن را »دوش��نبه تغییر دنی��ا« می نامیم. این راهی عال��ی برای نمایش 
هدف اصلی ش��رکت خود و همزمان برقراری ارتباط با مشتریان است و 
افراد زیادی در مورد یادداش��ت های ارس��الی نظر می دهند - نیک فرید 
 College( کالج هانکز هولین��گ جانک ،)Nick Friedman( م��ن

)Hunks Hauling Junk
۵- با شبکه های اجتماعی به مثابه بخشی از ارتباطات خود رفتار 

کنید
ش��بکه های اجتماعی اغلب نخس��تین مکانی هس��تند که مشتریان 
احتمال��ی جدید با برند ش��ما به صورت آنالین تعامل دارند. مش��تریان 
انتظار دارند که کس��ب و کارها، مشخصات اجتماعی جدید و آموزنده ای 
داش��ته و قابل دسترس باشند. برای همه پایگاه های مورد استفاده خود، 
اس��تراتژی محتوا ایجاد کنید: از فیس بوک استفاده کنید تا جامعه ای از 
طرفداران خلق کنید، تصویر برند را در اینس��تاگرام س��ازماندهی کنید 
و کااله��ای صنعت خود را در لینکدای��ن خریدوفروش کنید - انگ تان 

)Simplr( سیمپلر ،)Eng Tan(
6- به پرس وجوها پاسخ دهید

تعامل با همه فالوورهای ش��بکه های اجتماع��ی، مخصوصا زمانی که 
ه��زاران فالوور دارید، می تواند کاری دش��وار باش��د اما تالش هماهنگ 
برای پاس��خ  به موقع به همه نظرات، پرس��ش ها و پرس وجوها می تواند 
ب��ه افزایش مش��ارکت ها و وفاداری ب��ه برند کمک کند. م��ا در جایگاه 
نماین��دگان بازاریاب��ی دیجیت��ال و منابع انس��انی، به هم��ه نظرات یا 
موضوع��ات م��ورد عالقه کارفرمایان مان پاس��خ می دهیم ک��ه از طریق 
ش��بکه های اجتماعی ارس��ال می کنن��د - کریس��تین کیمبرلی مارکه 
)Kristin Kimberly Marquet(، کریتیو دیولوپمنت ایجنسی ال 

 )Creative Development Agency LLC( ال سی
7- شبکه های اجتماعی خود را تعاملی کنید

ش��بکه های اجتماعی خود را با ارسال نظرس��نجی ها، رأی گیری ها و 
مسابقات تعاملی کنید و مطمئن شوید که به همه نظرات دریافتی، حتی 
با یک تش��کر فوری، پاس��خ می دهید. این کار وفاداری و دسترسی برند 
ش��ما را بهبود خواهد بخش��ید، چرا که فالوورهای شبکه های اجتماعی 
عمال دوس��ت دارند با برندها مشارکت داشته باش��ند و می خواهند که 
 ،)Andrew Schrage( صدای ش��ان ش��نیده ش��ود - اندرو اش��راگه
 Money Crashers Personal( مانی کرش��رز پرس��ونال فایننس

)Finance
8- یک رابطه احساسی برقرار کنید

همان طور که این ضرب المثل نقل می کند، »مردم براساس احساسات 
خری��د می کنن��د و با منط��ق آن را توجیه می کنند«. م��ردم افرادی را 
ترجیح می دهند که می شناس��ند و دوست دارند و نسبت به آنها اعتماد 
دارن��د. یکی از راه های خلق ارتباط احساس��ی، به اش��تراک گذاش��تن 
داستان ها، تصاویر و حکایت های الهام بخش مرتبط با چالش هایی است 
که کارفرمایان شما همین حاال در زندگی خود تجربه می کنند - شارل 
 Predictable( پردیکتب��ل پرافیت��ز ،)Charles Gaudet( گ��وده

)Profits
9- از روبات های سخنگو )chatbot(  دارای محتوای عالی 

استفاده کنید
ح��راج کاال با اس��تفاده از روبات های س��خنگو، راهی عالی اس��ت تا 
مش��تریان نسبت به ش��رکت شما نظر مساعدی داش��ته و از آن ارزش 
دریاف��ت کنند. اپ س��ومو )AppSumo(  ای��ن کار را به خوبی انجام 
می ده��د: کارمندان این ش��رکت به س��ختی کار می کنن��د تا محتوایی 
ارزش مح��ور خلق کنند که بتواند برای مخاطبان ش��ان معنایی داش��ته 
 باش��د - نیک��ول مون��وز )Nicole Munoz(، اس��تارت رنکینگ ناو

)Start Ranking Now(
10- راه حل مشکالت شان باشید

محتوایی را ارس��ال کنید که مشکالت مخاطبان شما را حل کند، به 
منظور ایجاد جامعه ای از مخاطبان از طریق نظرات و پیام های مستقیم 
ب��ا آنها ارتباط برقرار کنید. به دیگران عالقه مند باش��ید و همیش��ه به 
م��ردم ارزش ارائه دهید. وفاداری به برند، یک خیابان دوطرفه و مبتنی 
بر توجه و مالحظه اس��ت. اگر شما به دقت با جامعه خود ارتباط برقرار 
و ب��ه نظ��رات و نگرانی های آنها توج��ه کنید، آنها هم به ش��ما، برند و 

کسب و کارتان توجه خواهند کرد. 
11- بازدیدکنندگان وب سایت را دوباره در شبکه های اجتماعی 

نشان بگیرید
م��ن بهتری��ن راه را برای نش��ان گرفت��ن مج��دد بازدیدکنندگان 
وب سایت یافته ام که استفاده از پیکسل های فناوری مبتنی بر کوکی 
)retargeting pixels(  فیس ب��وک در تمامی وب س��ایتم اس��ت. 
کار آن نش��ان دادن تبلیغ��ات فیس بوک من به افرادی اس��ت که از 
وب س��ایت من بازدید کرده اند، اما هنوز به مش��تری تبدیل نشده اند. 
من دوس��ت دارم تبلیغات مختلفی را بسته به اینکه آیا مشتری سبد 
خرید خود را قبل از پرداخت رها کرده یا صرفا یادداشت های وبالگ 
را می خواند، خلق کنم - س��ید بلخ��ی )Syed Balkhi(، دابلیو پی 

)WPBeginner( بگینر
12- محتوای تولید شده توسط کاربران را تشویق کنید

من دوس��ت دارم به جای تمرک��ز بر خلق محتوای کام��ال جدید، در 
تمامی ش��بکه های خ��ود محتوایی خل��ق کنم که از پای��گاه طرفداران 
خ��ود دریافت می کنم. پایگاه طرفداران من ایده بس��یار خوبی در مورد 
مطالبی دارند که دوست دارند مشاهده کنند، بنابراین من قاعدتا از آنها 
درخواس��ت می کنم تا محتوایی را برایم بفرستند که افراد دیگر جامعه 
آن را ارزش��مند خواهند یافت. ما س��عی در ایج��اد مخاطبان بزرگ تر 
و متنوع ت��ر داری��م ک��ه از خواندن محت��وای ما لذت می برن��د و در آن 
مشارکت دارند - اسوتا پاتل )Sweta Patel(، سیلیکون ولی استارتاپ 

)Silicon Valley Startup Marketing( مارکتینگ
13- عملکرد داخلی را نشان دهید

ی��ک راه عالی ب��رای بهبود وفاداری به برند، به اش��تراک گذاش��تن 
عملکرد داخلی سازمان تان است. مردم عاشق فهمیدن نحوه کار وسایل 
هستند، آنها دوست دارند محرم راز باشند و با کم شدن تدریجی اعتماد 
به س��ازمان های بزرگ تر، حرکت هوشمندانه آن است که راهی را برای 
به اش��تراک گذاش��تن نحوه انجام کارها در جهت منفعت رس��اندن به 
مشتریان خود بیابید- باروچ البونسکی )Baruch Labunski(، رنک 

)Rank Secure( سکیور
allbusiness :منبع

بازاریابان چگونه می توانند تجربه مشتری یا 
CX قوی تری ارائه دهند

تجربه مش��تری ی��اCX، یکی از مهم ترین فاکتورهایی اس��ت که 
تصمیمات مشتریان را تحت تاثیر قرار می دهد و جایگاه یک برند را 

در بازار تعیین می کند. 
ت��ام گروهلر، مدیرعامل ش��رکت Fjuri و مدیر بازاریابی س��ابق 
مایکروس��افت وین��دوز، اخی��را در مصاحبه ای توضی��ح داد که چرا 
ش��رکت ها به منظور بهب��ود تجربه مش��تری )CX(، باید روی یک 

رویکرد جامع و تکنیکی متمرکز شوند. 
گروهل��ر در ای��ن مصاحب��ه، از چالش ه��ا و فرصت هایی صحبت 
کرد که بازاریابان در راه جمع آوری داده های درس��ت، با آن مواجه 
می شوند: تقابل داده های تجربی و داده های عملیاتی در مدل سازی، 
پیش بین��ی و بهبود تجربه مش��تری. وی گفت:  مدیران بازاریابی و 
بازاریاب ها فرصت دارند که س��یگنال ها را از میان امواج پراکنده و 
درهم، تش��خیص دهن��د و داده ها و فناوری های��ی را انتخاب کنند 
که آنه��ا را به خروجی های بهتری می رس��اند. در نهایت، تجربه ای 
که ش��ما برای مش��تریان فراهم می کنید، همان برند ش��ما است. 
بنابراین از هر فناوری خاصی که استفاده می کنید، هوش مصنوعی 
یا اتوماس��یون یا هر راهکار دیگر، باید ارزشی واقعی برای مشتریان 

ایجاد کنید. 
گروهلر در ادامه صحبت خود، از مدیران بازاریابی خواس��ت با این 

شش اقدام عملی، CX  قوی تری را توسعه دهند: 
یک تیم تخصصی CX تشکیل دهید

 CX ش��ما بدون تیمی ک��ه تمام تمرکز خ��ود را روی بهبود
می گ��ذارد، نمی توانی��د پیش��رفت قابل توجه��ی در این زمینه 
داشته باشید. یکی از نخستین اقدامات مدیران ارشد بازاریابی، 
این اس��ت که ب��ا مدیرعامل و مدیران س��ایر بخش ها به توافق 
مش��ترکی برس��ند که چگونه از داده ها و تکنولوژی برای بهبود 

CX استفاده کنند. 
درحالی که فناوری های تخصصی بازاریابی هرروز بیش��تر توس��عه 
پیدا می کنند، بس��یاری از اوقات مدیران ارش��د بازاریابی به یکی از 
خری��داران فناوری های جدید خارج از بخش IT تبدیل می ش��وند؛ 
فناوری هایی که خروجی کسب وکار را در سراسر سازمان تحت تاثیر 
قرار می دهد. به همین دلیل بس��یار مهم اس��ت که مدیر بازاریابی و 
بازاریابان، ارتباطات استراتژیک و موثری با تمام بخش های سازمان 
داش��ته باش��ند تا تفاهم نامه های س��طح کیفی خدمات )SLA(  و 
داده های��ی را که از تعامالت متقابل و مش��ترک حاصل می ش��وند، 
دریاف��ت کنن��د. به ع��الوه آنها باید مطمئن ش��وند که مش��اوران و 
کارشناس��ان آموزش دیده، از این داده ها به درستی استفاده می کنند 

تا سطح تجربه مشتری را بهبود دهند. 
استفاده از داده های تجربی

امروزه مشتریان نه تنها محتوای باکیفیت را ترجیح می دهند، بلکه 
به دنبال تجربه خوشایندی هس��تند که براساس فاکتورهایی نظیر 
ش��غل و مکان زندگی آنها، شخصی سازی شده است. اگر می خواهید 
CX فوق العاده ای ارائه دهید، نه تنها باید بدانید که چه اطالعاتی در 
اختیار دارید و چگونه باید از این اطالعات اس��تفاده کنید، بلکه باید 
داده های تجربی زمان واقعی را نیز بشناس��ید: مش��تریان فعلی شما 
چه کسانی هستند؟ مخاطبان بالقوه ای که به وب سایت شما مراجعه 
می کنند چه افرادی هس��تند و چگونه می توانید آنچه را که در حال 
حاض��ر پیش روی آنها قرار داده اید، دوب��اره تنظیم کنید تا بهترین 

تجربه زمان حال را برای آنها فراهم کنید؟ 
CX را به عنوان برند خود ببینید

تجربه مش��تری به نوعی هم��ان برند جدید امروزی اس��ت. هیچ 
فاکت��وری به اندازه CX  در پیروزی ش��ما در بازار رقابتی تاثیرگذار 
نیس��ت. اگ��ر باب��ت تبلیغ��ات محص��والت و خدمات خ��ود هزینه 
می کنید، اما CX منسجم و س��ازگاری ندارید، درواقع بودجه خود 
را هدر می دهید. موفق تری��ن برندها و بازاریاب ها، حاال بیش ازپیش 
روی بهب��ود تجرب��ه محص��ول و اولویت ه��ا و نیازهای مش��تریان 
متمرکزش��ده اند. این بدان معنی است که ش��ما باید در هر لحظه، 
محت��وای مناس��بی را در کانال های مختلف بازاریابی خود منتش��ر 
کنید. انجام این کار س��خت تر از چیزی اس��ت که به نظر می رسد، 
ولی اگر ش��ما در نخس��تین مالقات، نظر مخاطبان را جلب نکنید، 

احتماال فرصت دومی به دست نمی آورید. 
مخاطبان خود را بشناسید

به ط��ور دقیق بررس��ی کنید که مخاطبان ش��ما، بیش��تر به چه 
اطالعات��ی عالقه مندن��د و غالبا ای��ن اطالع��ات را چگونه »مصرف 
می کنند«. از میان اپلیکیش��ن ها، پلتفرم ها و وب سایت های جدید، 
بهترین رس��انه ها را برای محتوای خود پیدا کنید. صرفا فرض را بر 
این نگذارید که مشتریان، بیشتر وقت خود را در توییتر یا اینستاگرام 
یا پلتفرم های پایه دیگر سپری می کنند، بلکه راه های متعدد دیگری 
را بیابید که پیش فرض های ش��ما را به چالش می کش��ند. سپس با 

استفاده از داده ها، تئوری خود را اعتبار سنجی کنید. 
یک تجربه مناسب و شایسته ارائه کنید

پس  از اینکه مشتریان را در بخش های کلی یا بخش های کوچک تر 
م��ورد تحقیق قرار دادید و پرس��ونای آنها را تعری��ف کردید، از این 
اطالعات برای ایجاد یک تجربه ش��خصی و س��ازگار در پلتفرم های 
مختلف اس��تفاده کنید، به طوری که ب��ه نیازهای خاص، چالش ها و 
خواسته های مشتریان پاسخ مناسبی بدهد. به عنوان مثال ابتدا با آنها 
صحبت کنید، به سواالت آنها پاسخ دهید، محصوالتی را که احتماال 
موردعالق��ه آنها اس��ت انتخاب کنید و ابزارهایی را در اختیارش��ان 
بگذاری��د که با توجه به وضعیت منحصربه فرد خود، بهترین تصمیم 

را اتخاذ کنند. 
اثربخشی تجربه مشتری را تست کنید

هم راستا با مراحل فوق، بازاریابان می توانند با استفاده ازAI، اتوماسیون 
و سایر فناوری های جدید، تجربه موثرتری را در مقیاس وسیع تر فراهم 
کنند. تام گروهلر اش��اره می کند که ش��رکت Fjuri با مشتریان خود 
کار می کند تا با اس��تفاده از پلتفرم های تکنولوژی بازاریابی، اثربخشی 
CX را در تمامی کانال ها تست کنند. هدف اصلی این است که متوجه 
شوید مشتریان در زمان حال، واقعا چه تجربه ای را پشت سر می گذارند. 
همچنی��ن ببینید که چه مواردی خ��وب کار می کنند و چه عناصری 
کارایی الزم را ندارند. س��پس تغییراتی ایجاد کنید که ش��ما را از سایر 
رقیبان متمایز می کند، مشتریان را عالقه مند و وفادار می کند و فروش 

برند شما را افزایش می دهد. 
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3 سوالی که به شما کمک خواهد کرد تا در 
زمان گیج شدن شتاب خود را بازیابید

زمانی که از قدم بعدی خود اطالع ندارید، این س��واالت می توانند 
به شما کمک کنند تا آن را بفهمید. 

تعیی��ن ه��دف، نقش��ه راه آینده را خل��ق می کند، اما اگر ش��ما 
اطالعی از نحوه رس��یدن به آن نداش��ته باشید، می تواند همین طور 
 Jason( دس��تورالعملی برای گیج ش��دن باش��د. جیس��ون وماک
Womack(، نویس��نده همکار کتاب شتاب بگیرید: نحوه آغاز کار 
در هنگام گیج ش��دن، می گوید که هر چیز جدید یا متفاوتی باعث 

کاهش شتاب می شود. 
او می گوید: کاری که مردم در زمان گیج ش��دن، سراس��یمگی یا 
اس��ترس انجام می دهند، خلوت ک��ردن تقویم خود، بیرون رفتن از 
دفتر کار، یا درس��ت کردن فهرست است. تمام کاری که واقعا الزم 

است انجام دهید، برداشتن قدم بعدی است. 
وماک می گوید: به نظر آس��ان می رس��د، اما چطور از قدم بعدی 
مطلع می ش��وید؟ س��ریع ترین راه بازیافت ش��تاب خود پرس��یدن 

سواالت مختلف است. سواالت بهتر نه؛ مختلف. 
او این س��ه سوال را پیش��نهاد می دهد که به ایجاد حرکت رو به 

جلو کمک خواهند کرد: 
1- دوست دارم برای چه کاری شناخته شوم؟ 

وماک می گوید که این سوال درباره میراث تان نیست، بلکه درباره 
تعریف یک هدف عمده و صرف زمان خود متناسب با آن است. 

او توضیح می دهد: تصور کنید که ش��خصی در حال آماده کردن 
س��خنرانی خود برای کنفرانس س��االنه اس��ت، از خود بپرسید که 
دوس��ت دارم بعد از اتمام س��خنرانی برای چه کاری شناخته شوم؟ 
مش��خص ک��ردن یک نق��ش و دوره زمانی، به مثابه مش��وقی برای 

بازیافتن شتاب است. 
پاسخ این سوال را یادداشت کنید. وماک می گوید: شما به چیزی 
نیاز دارید تا سرعت تفکرتان را کاهش دهد. نوشتن با دست زمان بر 
است. شما می توانید با چشمان خود ببینید که چه کاری را برعهده 
می گیری��د که می تواند جایی باش��د که ش��ما خ��ود را در مرکز آن 
قرار می دهید و به ش��ما کنترل بیش��تری بر مسائل غیرقابل کنترل 

می دهد. 
وماک می گوید که آنگاه از این پاسخ به جای راهنمایی برای تقویم 
خود و تهیه فهرس��ت اس��تفاده کنید. این پاسخ همین طور به شما 
کمک می کند تا کارهایی را مش��خص کنید که نباید انجام دهید. او 
می پرس��د: امروز می شود چه کاری را انجام نداد که اشکالی نداشته 

باشد؟ آنگاه کارهایی را بیشتر انجام دهید که دوست دارید. 
2- من می توانم از چه کسانی بیاموزم؟ 

گاهی اوقات صحبت کردن با ش��خصی ک��ه تجربه انجام کاری را 
داش��ته است که درصدد انجامش هس��تید، می تواند به شما در رفع 
گیج ش��دن کمک کند. وماک می گوید: این شخص می تواند مشاور 
معتمدی باش��د که حاضر به کمک کردن است، یا ممکن است این 
کمک به طور رسمی در محل کار صورت گیرد، یا به طور غیر رسمی 
از طریق ش��خصی که در  LinkedIn دنبال می کنید، یا ش��خصی 

که مقاله منتشر می کند. 
اطالع از اینکه چه کس��ی ممکن اس��ت الهام بخش باش��د به شما 
کم��ک می کند تا کار بع��دی را به طور واضح مش��خص کنید. مثال 
تماش��ای یکی از س��خنرانی های تد )س��خنرانی های کوت��اه و پر از 

ایده های عالی(، رفتن به کتابخانه یا حضور در یک کنفرانس. 
وماک می گوید: از آنجا که اطالعات بس��یار زیادی موجود اس��ت، 
ش��ما می توانید با انواع مش��اوران معتمد، آم��وزگاران یا مربیان در 

تعامل باشید. آنها می توانند الهام بخش قدم بعدی تان باشند. 
3- سه پروژه فرعی که می توانم بر عهده بگیرم کدامند؟ 

وماک می گوید که با اس��تفاده از یک بازه زمانی س��ه ماهه، نقاط 
عطفی را تعیین کنید که به شما کمک خواهد کرد روزهای خود را 
س��ازماندهی کنید. مثال اگر می خواهید طرح پیشنهادی کتابی را تا 
پایان س��ال ارائه دهید، چارچ��وب آن را ظرف دو ماه تکمیل کنید، 
با افرادی تماس بگیرید که الزم اس��ت مصاحبه داش��ته باش��ید، یا 
فهرست داستان های خاصی را تهیه کنید که الزم است ظرف چهار 
ماه نقل کنید، آماده تولید باش��ید و طرح پیشنهادی خود را پس از 

شش ماه ارسال کنید. 

او می گوید: هدف از ش��تاب گیری، پیشرفت های پایدار است. یک 
نتیج��ه یا هدف خیلی خاص را برای دس��ت یافت��ن در کوتاه مدت 
مش��خص کنید. یک س��ری پروژه های فرعی کوچک انتخاب کنید. 
آن��گاه کارها، برنامه های روزان��ه  و عاداتی را که باعث حرکت رو به 
جلو ش��ما به س��مت اهداف بزرگ تر می شوند، بطور واضح مشخص 

کنید. 
وماک پیش��نهاد اس��تفاده از قاع��ده ۳0/۳0 را می ده��د. هر بار 
۳0 دقیق��ه را صرف تفکر، کار، و بحث درب��اره هر چیزی کنید که 
موعد آن حداقل ۳0 روز دیگر اس��ت. من پس از گذش��ت ۳0 روز 
تضمی��ن می کنم که چیزی وجود خواهد داش��ت که آرزو می کنید 
بیش��تر درباره اش فکر کرده بودید. شما زمانی شتاب گیری را تجربه 
خواهید کرد که زودتر پروژه های مهم را شروع کنید. دلیل این همه 
سراس��یمگی ما آن اس��ت که کارهای موجود در تقویم غافلگیرمان 

می کنند. 
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تص��ور اینکه امروزه افرادی وجود دارند که تحت رویکرد مدیریت علمی 
کار می کنند، بس��یار سخت است. اکثر سازمان های مدرن ارضای نیازهای 
کارکنان را به عنوان یکی از مسئولیت های شرکتی مشروع در نظر می گیرند. 
بدین دیدگاه تغییر یافته، روابط انسانی می گویند که در سال های 1۹۲0 و 
1۹۳0 تحت اثر مطالعات هاثورن مطرح شد که در آن تمرکز به جای اینکه 

روی نیازهای تولیدی باشد، روی کارکنان قرار دارد. 
یکی از تغییرات ارائه شده در وضعیت کار در مطالعات هاثورن، سبک 
رهب��ری بود. در کارخانه هاثورن، کارگران با سرپرس��تان خش��نی کار 
می کردند که آنها به خاطر قطعات گم ش��ده، صحبت کردن و وقفه های 
کاری س��رزنش می شدند. کارگران به عنوان کودکانی تلقی می شدند که 
نیازمند تحت نظارت قرار گرفتن، داد زدن و تنبیه بودند. در آزمایشات 
هاثورن، به سرپرس��تان آموزش داده می شد تا به گونه ای متفاوت رفتار 
کنند، یعنی به کارگران اجازه داده شود تا آن گام از تولید را که مربوط 
به خودش��ان بود، خ��ود تنظیم کنند و گروه های اجتماعی را تش��کیل 
دهن��د. به کارکنان اجازه داده ش��ده بود ت��ا در حین کار با هم صحبت 
کنند و جویای دیدگاه های همدیگر درباره کار شوند. سرپرستان جدید 
آنها را در حین کار ب��ا هم صحبت کنند و جویای دیدگاه های همدیگر 
درباره کار ش��وند. سرپرس��تان جدید آنها را انس��ان تلق��ی می کردند و 
آنها را چرخ دنده هایی که جزو یک ماش��ین تولید غول پیکرند در نظر 

نمی گرفتند. 
با این حال رویکردهای مدیریت علمی و روابط انسانی به رفتار رهبری 
به صورت رس��می توس��ط داگالس مک گریگور با عن��وان نظریه ایکس 
)Theory X(  و نظری��ه ایگرگ )Theory Y( مطرح ش��د. در نظریه 
ایکس فرض می ش��د که افراد ذاتا تنبل هستند و کار را دوست ندارند و 
هر وقت که بتوانند از زیر کار فرار می کنند. باید با آنها به زور رفتار کرد، 
باید آنها را تحت نظر داش��ت و در حین کار باید از آنها ایراد گرفت، تا 
به اندازه کافی کار کنند تا بتوانند اهداف سازمان را برآورد کنند. نظریه 
ایکس فرض می کند که اکثر افراد بلند همت نیستند و از مسئولیت فرار 
می کنند، و ترجیح می دهند که هدایت و راهنمایی ش��وند. در حقیقت، 
آنها تا وقتی که یک رهبر دیکتاتور نداش��ته باش��ند، کار نخواهند کرد. 
نظریه ایکس با مدیریت علمی و حالت س��ازمانی معروف به بروکراس��ی 

)Bureaucracy(  قابل مقایسه است. 

نظری��ه ایگ��رگ بیان م��ی دارد که اف��راد در کارها در جس��ت وجوی 
 Inner Satisfaction and( کامیاب��ی  و  باطن��ی  رضایت من��دی 
Fulfillment(  هس��تند. ب��رای حصول عملکرد ش��غلی خوب کنترل 
و تنبیه ضروری نیس��ت. پس، طبق نظریه ایگرگ، افراد ساعی و خالق 
هستند و در شغل شان در جست وجوی مسئولیت و چالش هستند. آنها 
وقتی بهترین کارکرد را دارند که زیر نظر رهبری باشند که به آنها اجازه 
می دهد در تنظیم اهداف فردی و س��ازمانی مشارکت کنند و در جهت 
دس��تیابی به آن تالش کنند. نظریه ایگرگ با جنبش روابط انس��انی در 
مدیریت و سبک دموکراتیک و مشارکتی سازماندهی سازگار است. یکی 
از مثال ه��ای کاربرد نظریه ایگرگ، مدیریت ب��ر مبنای هدف )ام بی او( 

)Management by objectives( برای ارزیابی عملکرد است. این 
رویکرد ش��امل توافق متقابل بین مدیران و کارکنان روی اهدافی است 
که باید در یک دوره زمانی معین به آنها دس��ت یافت. در اینجا به جای 
تمرکز بر توانایی ها یا خصوصیات مانند آنچه که در ارزیایی شایس��تگی 
کارکنان مورد اهمیت است، یا رفتارهای شغلی همچون مقیاس رفتاری 
و مقیاس ارزیابی مبتنی بر رفتار، در مدیریت بر مبنای هدف بر اهداف 
تمرکز می ش��ود، یعنی روی اینکه چگونه کارکنان توانسته اند به خوبی 
ب��ه اهداف خاص دس��ت پیدا کنن��د، متمرکز اس��ت. در اینجا تاکید بر 
آن چیزی اس��ت که کارکن��ان انجام می دهند، نه بر آنچه سرپرس��تان 
آنه��ا تصور می کنند یا از رفتارش��ان ادراک کرده اند. به عالوه، مدیریت 

ب��ر مبنای هدف به طور فعاالن��ه ای کارکن��ان را در ارزیابی هایی که از 
خودش��ان انجام می گیرد، مشارکت می دهد، بنابراین آنها صرفا از طرف 

دیگران نمره دهی یا ارزشیابی نمی شوند. 
 Goal( مدیریت بر مبنای هدف دارای دو مرحله اس��ت؛ هدف گذاری
setting( و بررس��ی عملکرد )Performance review(. در مرحله 
هدف گ��ذاری، کارکنان به طور انفرادی با سرپرس��تان مالقاتی را انجام 
می دهند تا اهدافی را تعیین کنند که معموال در مدت زمانی یک س��اله 
در جهت رس��یدن به آن تالش کنند و راه های رس��یدن به آن اهداف را 
م��ورد بحث قرار می دهن��د. این اهداف تا حد ممک��ن باید واقع گرایانه، 
صری��ح و عین��ی )Realistic Specific,Objective(  باش��د. برای 
مثال، برای فروش��ندگان این کافی نیس��ت که بگوین��د آنها باید تالش 
کنند تا محصول بیشتری بفروشند، بلکه باید مجموعه ای از موارد معین 

یا مبلغ دالری مشخصی به عنوان هدف در نظر گرفته شود. 
در مرحله ارزیابی عملکرد، کارکنان و سرپرستان میزان تحقق هدف مورد 
نظر را مورد بحث قرار می دهند. دوباره، این فرآیند متقابل با درگیر کردن دو 
طرف ادامه می یابد. ارزیابی عملکرد بر اساس نتایج شغلی است و نه براساس 
خصوصیاتی همچون ابتکار ی��ا مهارت های عمومی. کارکنان در طرح های 
مدیریت بر مبنای هدف، احتماال تحت فش��ار باش��ند تا اهداف باالتری را 
همواره محقق سازند تا بتوانند شاهدی بر بهبود باشد. سرپرستان احتماال 
وضعیت س��ال گذشته را به عنوان هدفی مناسب برای عملکرد شغلی سال 
آینده نپذیرند. پس، ممکن است که اهداف به طور فزاینده ای غیرواقع بینانه 
شوند. همچنین، مدیریت بر مبنای هدف برای مشاغلی که قابل کمی سازی 
نیستند، مفید نیست. این احمقانه است که انتظار داشته باشیم شیمیدان ها 
موافقت کنند که امسال نسبت به سال گذشته پنج پیشرفت علمی بیشتر به 
دست آورند. فن مدیریت بر مبنای هدف با رهنمودهای استخدامی عادالنه 
س��ازگار اس��ت و در افزایش انگیزه کارکنان و نیز بهره وری موثر ش��ناخته 

شده است. 
در آخر: نظریه مش��هوری که مک گریگور مطرح کرد تا مدت ها مفید 
واقع شد. آیا این نظریه به خوبی در فضای کار به کار گرفته شد؟ اخیرا 
دانش��مندی نوش��ته بود که دیدگاه نظریه ایکس هن��وز هم در جریان 
اس��ت؛ یعنی، این دیدگاه ک��ه کارکنان منفعلند و نس��بت به انتظارات 
مش��روع مدیریت مقاومت می کنند. ولی همان دانش��مند می افزاید که 
دیدگاه بشردوس��تانه مک گریگور از س��ازمان ها یعن��ی نظریه ایگرگ، 

امروزه نسبت به گذشته به واقعیت نزدیک تر است. 
ادامه دارد. . . 

دانش رهبری خوب )بخش دوم(  

افراد ذاتا دروغگو، تنبل و زیر کار دررو هستند! 

چهارشنبه
10 مرداد 1397

شماره 1126
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لین استارتاپ تفکر موجود در دنیای کسب و کار امروز را به کلی تغییر 
داده اس��ت. در این مقاله به ش��ما خالصه ای از روش های لین استارتاپ 
و رش��د و تکامل آن را خواهیم آموخت. از همه مهم تر، به شما خواهیم 
گفت که چگونه با ترکیب روندهای روز کسب و کارهای مختلف می توان 

یک کارآفرینی جدید ایجاد کرد. 
بهترین راه ارزش گذاری استارتاپ چیست؟ 

ش��اید در گذشته نه چندان دور -همین چند سال گذشته منظورمان 
اس��ت- فرقی نمی کرد درحال راه اندازی شرکتی جدید با یک استارتاپ 
فناوری باش��ید یا کسب و کاری کوچک یا حرکتی جدید در یک شرکت 
بزرگ،  شکست یا موفقیت تان تا حد زیادی به شانس بستگی داشت. 

طبق چیزی که از دهه های گذش��ته مرس��وم بوده،  شما برای جذب 
سرمایه گذار و گسترش کار خود حتما اقدام به نوشتن طرح کسب و کار 
خود می کردید و به همراه گروه تان آن را به سرمایه گذاران ارائه می دادید؛ 
سپس محصولی می ساختید و با تالش فراوان سعی می کردید، آن را در 
بازار بفروش��ید و در مرحله ای از این رویدادهای متوالی،  احتماال دچار 
رکود و شکست سنگینی می شدید. خب باید بگوییم که در بیشتر مواقع 
هم شانس با شما یار نیست. در پژوهش جدیدی که مدرسه کسب و کار 
هاروارد انجام داده، نش��ان می دهد که ۷۵درصد کس��ب و کارها شکست 

می خورند. به این رقم دقت کنید! 
مفهوم لین استارتاپ چیست؟ 

اخیرا رویکرد جدیدی به وجود آمده اس��ت که فرآیند ش��روع کس��ب 
و کار جدی��د را ب��ا ریس��ک کمتر هم��راه می کند؛  نام ای��ن روش لین 

استارتاپ است. 
آنچه در لین استارتاپ به کار گرفته می شود: 

بررسی بازار به جای برنامه ریزی های بسیار دقیق، 
بازخورد مشتری به جای تصمیم گیری های شخصی، 

روش ه��ای طراحی چند مرحله ای به جای روش های س��نتی طراحی 
محصول نهایی در اولین قدم. 

تعریف س��اده ای از لین استارتاپ بدین شرح است:   »سازمانی موقت 
که برای جست وجو و یافتن مدل کسب و کاری تکرارپذیر و مقیاس پذیر 

طراحی شده و به وجود آمده است.«
اگرچ��ه این روش فقط چند س��ال اس��ت ک��ه در دنی��ا قدمت دارد، 
مفاهیم��ی مانند کمین��ه محصول پذیرفتن��ی )MVP( و تغییر جهت 
اس��تارتاپ  )pivoting( به س��رعت در اس��تارتاپ های کل دنیا ریشه 
دوانده اس��ت و مدرس��ه های کس��ب و کار،  خ��ود را با آم��وزش چنین 

مفاهیمی تطبیق داده اند. 
البته لین استارتاپ هنوز جریان غالب نشده است و هنوز باید منتظر 
تأثیر تمام عیار این جریان نوظهور باش��یم. جریان لین استارتاپ تقریبا 
مش��ابه جریان داده های انبوه در پنج سال گذشته در کشور آمریکاست؛ 
موضوعی که هنوز به طور گس��ترده ای درک نش��ده است و فقط بعضی 
از ش��رکت ها آن را ب��ه کار گرفته اند.  این رویک��رد جدید با تفکر مدرن 
به وج��ود آمده و جایگزین تفکر س��نتی و رایج درباره کارآفرینی ش��ده 
است. س��رمایه گذاران جدید س��عی کردند با پیروی از اصول »شکست 
سریع تر و یادگیری پیوس��ته«، شانس خود را برای رسیدن به موفقیت 
افزایش دهند. برخالف نام این روش که به ظاهر فقط برای شروع است، 
در بلندمدت بازگش��ت منافع به مراتب بهتر و بیشتری برای شرکت های 

بزرگ به همراه خواهد داشت که به آن نیز افتخار خواهند کرد. 
آیا لین استارتاپ جایگزین طرح های کسب و کار شده است؟ 

براس��اس فضای غالب در دنیای کس��ب و کار ام��روز، اولین چیزی که 
هر بنیان گذار باید طراحی کند یک طرح کس��ب و کار اس��ت؛ یک سند 
ایستا که اندازه فرصتی که بنیان گذار از کسب و کار خود در اختیار دارد، 
مس��ئله ای که می خواهد حل کند و راه حل های سرمایه گذاری جدیدی 
را ارائه کند. به طور معمول طرح های کسب و کار شامل پیش بینی درآمد،  
س��ود و جریان مالی پنج ساله هس��تند. طرح کسب و کار اساسا طرحی 
آزمایش��ی اس��ت که بدون درنظر گرفتن عوامل موثر و مرتبط نوش��ته 
شده که هر کارآفرین حتی قبل از شروع ساخت محصولش آن را تهیه 
می کن��د. این فرض وجود دارد که طرح کس��ب و کار این توانایی را دارد 
که ناشناخته های دنیای تجارت را قبل از گرفتن سرمایه و حتی قبل از 

عملی شدن واقعی ایده با همه مشکالت و موانع پیش بینی کند. 
طب��ق روال مرس��وم وقت��ی ک��ه کارآفرین��ی ب��ا طرح کس��ب و کار 
قانع کننده ای از س��رمایه گذاران پول می گیرد، شروع به توسعه محصول 
می کند، توسعه دهندگان کس��ب و کار را به کار می گیرد و هزاران ساعت 
ب��دون درنظر گرفتن نظرات واقعی مش��تریان محصول، برای راه اندازی 

محصول وقت صرف می کنند. 
تنه��ا پس از س��اخت، راه ان��دازی و ارائ��ه محصول به بازار، با فش��ار 
آوردن به نیروهای فروش س��ازمان سعی می کند محصوالت خود را در 
ب��ازار جای دهد و در این زم��ان با بازخورد زیادی از مش��تریان راضی 
و ناراض��ی مواجه می ش��وند و اغل��ب، پس از چند ماه یا حتی س��ال ها 
توس��عه، کارآفرینان به سختی متوجه می شوند که مشتریان واقعا نیازی 

به بسیاری از ویژگی های محصول آنها ندارند. 
دالیل جایگزینی لین استارتاپ به جای روش های سنتی

پس از چند دهه، تماشای هزاران استارتاپ و رویه ثابتی که در تولید 
محصوالت آنها وجود داشت، ما اکنون حداقل سه چیز را آموخته ایم: 

طرح ه��ای تجاری به ندرت در اولین ارتباط با مش��تریان بدون تغییر 
باقی می مانند. بوکس��ور مش��هور،  مایک تایس��ون،  درباره اس��تراتژی 
پیش قدمی مبارزان خود گفته اس��ت: »هر کسی برای خودش برنامه ای 

دارد؛ تا وقتی که اولین مشت به دهانش می خورد.«
هیچ کس��ی به جز سرمایه گذاران جس��ور و اتحاد جماهیر شوروی سابق،  
برنامه های پنج ساله را برای پیش بینی ناشناخته ها نمی پذیرد. این برنامه ها 
به طور کلی داس��تان و خیاالت اس��ت؛ رویاهای این چنین تقریبا همیشه 
اتالف وقت است.  استارتاپ ها نسخه های کوچک تری از شرکت های بزرگ 
نیس��تند. آنها مطابق برنامه های کالن فعالیت نمی کنند. تنها کس��انی که 
درنهایت موفق می ش��وند که درحال تطبیق خود با محیط هس��تند، برای 
بهبود ایده اولیه خود تالش می کنند، به سرعت از شکستی به شکست بعدی 

پیش می روند و به طور مداوم از مشتریان یاد می گیرند. 
یک��ی از تفاوت ه��ای مهم در این اس��ت که اگر ش��رکت های موجود 
یک مدل کس��ب و کار را اجرا می کنند، استارتاپ ها دائما در حال تغییر 
هس��تند تا مدلی مناسب را بیابند. می توان این تمایز را قلب روش لین 

استارتاپ نامید. 
سه اصل کلیدی در لین استارتاپ

1.  روی بوم مدل کسب و کار بنویس
اول، به جای مش��ارکت در ماه ه��ای برنامه ریزی و تحقیق، کارآفرینان 

می پذیرن��د ک��ه همه آنه��ا در روز اول، ب��ا مجموع��ه ای از فرضیه های 
امتحان نشده روبه رو هستند و اساسا حدس های خوب. بنابراین،  به جای 
نوش��تن طرح کس��ب و کار پیچیده،  بنیان گذاران فرضیه های خود را در 
چارچوبی به نام بوم مدل کسب و کار خالصه می کنند. این مدل عموما 
نموداری از چگونگی ایجاد ارزش برای خود سازمان و مشتریان است. 

2.   »از شرکت خارج شو«
دوم،  لین استارتاپ از رویکرد »از شرکت خارج شو« استفاده می کند 
که برنامه ای برای گرفتن بازخورد از مش��تریان و توس��عه آن نام گرفته 
تا اس��تارتاپ ها فرضیه های خود را آزمایش کنند. افراد از ش��رکت خود 
بی��رون می آیند و از مش��تریان بالقوه،  خریدارها و ش��رکای تجاری در 
م��ورد همه جوانب مدل کس��ب و کار خود بازخ��ورد می گیرند؛ ازجمله 
درباره ویژگی های محصول، ش��یوه قیمت گ��ذاری،  کانال های توزیع و 

استراتژی های خرید مقرون به صرفه مشتری از آنها می پرسند. 
3.  سریعا با نیاز مشتری خود را تطبیق بده

سوم، لین استارتاپ، چیزی به نام توسعه چابک  )agile development( را 
در خود جای داده است که ابتدا در صنعت تولید نرم افزار به وجود آمده 
است. توسعه چابک با توسعه مشتریان دست به دست می شود و برخالف 
چرخه های معمول ساالنه توسعه محصول که پیش بینی دانش مشکالت 
مربوط به مش��تریان و نیازهای محصول را دارند، توسعه روزافزون زمان 
و مناب��ع هدررفت��ه را از طریق تکرار و تدریج توس��عه محصول کاهش 
می ده��د. این فرآیند ایجاد حداقلی محصوالت پذیرفتنی را برای آزمون 

شروع می کند. 
 )Lee Redden(  و لی ردن )Jorge Heraud(  وقتی جورج هرو
ش��رکت اس��تارتاپی Blue River Technology خود را تأس��یس 
کردن��د، طرحی ب��رای تولید روب��ات چمن زنی برای فضاه��ای تجاری 
داش��تند.  آنها پس از صحبت  با بیش از 100 مش��تری از ش��رکت های 
دارای زمین ه��ای گلف در 10 هفته متوجه ش��دند، روبات آنها کاربرد 
زیادی برای چمن زنی در زمین های گلف ندارد و باوجود اینکه دس��تگاه 
آنها مخصوص این کار طراحی ش��ده بود،  به اندازه کافی مناسب نیست. 
پس از آن با دسته جدیدی از مشتریان یعنی کشاورزان صحبت کردند 
و سریعا متوجه تقاضای زیادی برای راه حل ازبین بردن خودکار علف های 
هرز بدون مواد ش��یمیایی ش��دند. پر کردن خأل موجود به تمرکز روی 

محصول جدید تبدیل شد و طی 10 هفته،  شرکت آنها یک نمونه اولیه 
 س��اخت و آزمایش کرد. ۹ ماه پس از آن برای اس��تارتاپ آنها بیش از

۳ میلیون دالر س��رمایه گذاری ش��د. ش��رکت انتظار داش��ت که نسخه 
تجاری محصول آنها فقط ۹ ماه پس از آن آماده شود. 

پاسخگویی بازخوردها و توسعه سریع اولویت تان باشد
حاال دیگر فعالیت بی س��روصدا محبوبیت خود را ازدس��ت داده است. 
لین اس��تارتاپ مفاهیم دنیای کس��ب و کار را دگرگون کرده اس��ت. در 
طول دوره رونق زمان دات کام ها، اس��تارتاپ ها اغلب در »حالت فعالیت 
پنهانی« )برای جلوگیری از هش��دار دادن به رقبای بالقوه فرصت بازار( 
فعالیت می کردند. عرضه نمونه اولیه به مش��تریان فقط در زمانی اتفاق 
می افت��اد که آزمایش های بتای بس��یاری انجام گرفت��ه بود. روش لین 
استارتاپ این مفاهیم را منسوخ کرده است، زیرا معتقد است که در اکثر 
صنایع، بازخورد مش��تری بیشتر از محرمانه بودن مهم است و بازخورد 

ثابت نتایج بهتر را در مقایسه با موارد پیش بینی شده فراهم می کند. 
این دو قاعده اساسی در طول زندگی حرفه ای به عنوان یک کارآفرین 
برای ما ش��کل گرفته اس��ت. نویس��نده این مطلب می گوی��د: »من با 
هش��ت کارآفرین بامه��ارت و آگاه از تکنولوژی های جدید به عنوان یک 
بنیان گذار یا یک کارمند اولیه مشغول به کار شده بودم. یک دهه پیش، 
فرمول توس��عه مش��تری را که قبال ش��رح داده ش��د، مطرح کردم.  در 
 س��ال ۲004، در اس��تارتاپ اریک ری��س  )Eric Ries( و ویل هاروی

)Will Harvey( س��رمایه گذاری کردم و به عنوان ش��رط سرمایه گذاری 
اصرار داش��تم که آنها دوره های آموزش��ی من را فرا بگیرند. اریک به سرعت 
متوجه شد که توسعه آبشاری، رویکرد توسعه سنتی و تولید خطی محصول 
باید با روش های تکرار چابک جایگزین شود. او همچنین شباهت بین این 
مجموعه از استارتاپ های درحال ظهور و سیستم تولید تویوتا را که به عنوان 
»تولید ناب« ش��ناخته می شود،  دریافت. اریک به ترتیب ترکیبی از توسعه 

مشتریان و عملکردهای چابک را »لین استارتاپ« نامید. 
لین استارتاپ چقدر رشد داشته است؟ 

ای��ن ابزار با کمک مجموع��ه ای از کتاب های موفق معروف ش��د. در 
 The Four Steps(  »سال ۲00۳، »چهار مرحله برای تغییر ناگهانی
to the Epiphany( که نوش��ته ش��د،  برای اولین ب��ار بیان کرد که 
اس��تارتاپ ها نس��خه های کوچک تری از ش��رکت های بزرگ نیستند و 
در جزییات فرآیند توس��عه مش��تری رش��د می یابند. در س��ال ۲010،  
الکساندر اوستروالدر  )Alexander Osterwalder( و یوس پیگنور  
)Yves Pigneur( به کارآفرینان چارچوب استانداردی برای مدل های 
کسب و کار در نسل مدل کس��ب و کار ارائه دادند. در سال ۲011، اریک 

مقاله ای به نام مروری بر لین اس��تارتاپ منتش��ر کرد. در س��ال ۲01۲، 
باب دورف )Bob Dorf( خالصه ای از روش های لین اس��تارتاپ را در 
کتابچ��ه راهنمای گام ب��ه گام به نام  »راهنمایی برای مالک اس��تارتاپ«  

)The Startup Owner’s Manual( منتشر کرد. 
در حال  ِحاضر لین اس��تارتاپ در بیش از ۲۵ دانش��گاه کس��ب و کار در 
دنیا و همچنین از طریق دوره آنالین پرطرفدار در وب س��ایت یوداس��یتی  
)Udacity. com( تدریس می ش��ود. عالوه براین،  تقریبا در هر ش��هر در 
سراس��ر جهان، سازمان هایی مانند استارتاپ ویکند را خواهید یافت که به 
معرفی روش لین استارتاپ برای صدها کارآفرین آینده می پردازند.  در این 
جلس��ات، تعداد زیادی از گروه های اس��تارتاپی می توانند در کمتر از شش 
ساعت ایده های بالقوه محصول را درعرض چند ساعت معرفی کنند.  اگرچه 
به نظر می رس��د برای کسانی که با آن آشنایی ندارند باور نکردنی باشد؛ در 
این رویدادها برخی از اس��تارتاپ ها در یک روز جمعه شکل می گیرند و تا 

بعدازظهر یکشنبه، درآمد واقعی خود را کسب می کنند. 
لین استارتاپ چه ارزشی در اقتصاد نوآور و کارآفرینانه دارد؟ 

درحالی که برخی از طرفداران ادعا می کنند که فرآیند لین استارتاپ 
می تواند استارتاپ های شخصی را به موفقیت برساند، ما اعتقاد داریم که 
بیشتر ادعایی پرزرق وبرق است.  رسیدن به موفقیت عوامل زیادی دارد 
تا تضمین شود که هر استارتاپی برنده خواهد بود، اما براساس آنچه که 
ما در صدها اس��تارتاپ دیده ایم، در برنامه های آموزش��ی که اصول لین 
اس��تارتاپ را آموزش می دهند و در ش��رکت های معتبر که آنها را به کار 
می گیرند، می توانیم ادعای مهمی را مطرح کنیم: اس��تفاده از روش های 
ناب  )لین( در مجموعه های مختلف از اس��تارتاپ منجر به شکست های 

کمتر نسبت  به استفاده از روش های سنتی خواهد شد. 
نرخ شکس��ت پایین تر برای استارتاپ ها می تواند نتایج و عواقب مفید 
زیادی برای اقتصاد داش��ته باشد. امروز نیروهای تخریب کننده طبیعت، 
جهانی س��ازی و مقررات حاکم ب��ر دنیا، اقتصاد کش��ورها را تحت تأثیر 
قرار می دهند. صنایع گس��ترش یافته به سرعت شغل ها را ازبین می برند، 
که بس��یاری از آنها هیچ گاه باز نخواهند گش��ت. رش��د اشتغال در قرن 
بیست ویکم باید از سرمایه گذاری های جدید به دست آید، بنابراین همه 
ما عالقه مند به ایجاد محیطی هس��تیم که ب��ه آنها کمک می کند تا به 
موفقیت،  رش��د و اس��تخدام کارگران بیشتری دس��ت یابند. ایجاد یک 

اقتصاد نوآوری که از طریق گس��ترش س��ریع تأسیس��ات باشد،  هرگز 
ضروری نبوده است. 

چرا لین استارتاپ همه چیز را دگرگون کرده است؟ 
در گذشته، رشد تعدادی از استارتاپ ها به پنج عامل محدود می شد: 
هزینه ه��ای زیاد برای به دس��ت آوردن اولین مش��تری و حتی هزینه 

زیادتری برای تولید محصول اشتباه، 
چرخه طوالنی توسعه فناوری، 

تعداد افراد محدود با اشتیاق برای ریسک در استارتاپ ها، 
ساختار س��رمایه گذاری جسورانه که در آن تعدادی از شرکت ها فقط 
به ازای داش��تن فرصت برای بازگشت سرمایه مناس��ب، سرمایه گذاری 

می کردند. 
تجمع تخص��ص واقعی در چگونگی ایجاد اس��تارتاپ ک��ه در ایاالت 
متح��ده عمدتا در نواحی هایی در س��واحل ش��رقی و غربی وجود دارد. 
)این تمرکز بیش ازحد در اروپا و س��ایر نقاط جهان کمتر است.( رویکرد 
لین اس��تارتاپ، دو محدودیت اول را با کمک ب��ه راه اندازی خط تولید 
محصوالت جدید که نیاز واقعی مش��تریان اس��ت، برطرف کرده است. 
همچنین محدودیت س��وم را با ایجاد ریس��ک کمتر و بسیار سریع تر و 
ارزان تر از روش های س��نتی حل کرده اس��ت. ما ش��اهدیم در زمانی که 
سایر روندهای کس��ب و کار و فناوری مانع  از ایجاد استارتاپ ها شده اند، 
ای��ن روش ظهور کرده اس��ت. ترکیبی از تمام این مس��ائل چش��م انداز 

کارآفرینی را تغییر داده است. 
ام��روزه منبع ب��از نرم افزاری مانن��د GitHub و خدمات ابری مانند 
خدمات وب آمازون هزینه های توس��عه نرم اف��زار را از میلیون ها دالر تا 
هزاران دالر کاهش داده اس��ت. استارتاپ های سخت افزاری دیگر نیازی 
به س��اخت کارخانجات خ��ود ندارند، زیرا به راحتی ب��ه تولیدکنندگان 
دسترسی دارند. درحقیقت، حاال دیگر با روش لین استارتاپ شرکت های 
زیادی متولد می شوند. با این روش جدید از محصوالت نرم افزاری گرفته 
تا تولید قطعات مختلف، همگی در کمتر از س��ه هفته آماده می ش��وند. 
عجیب نیس��ت اگر بگوییم امروزه در دنیا، از طراحی محصول گرفته تا 
دریافت اولین نمونه محصول ساخته ش��ده در کش��ور چین،  فقط س��ه 

هفته طول می کشد. 
روش ه��ای مبتنی بر لین اس��تارتاپ نه تنها برای س��رمایه گذاری های 
 Intuit و GE تکنولوژی جوان است، که حتی شرکت های بزرگ مانند

به استفاده از این روش روی آورده اند. 
آیا سرمایه گذاران هم از اصول لین استارتاپ استفاده می کنند؟ 

یک��ی دیگر از رونده��ای مهم، تمرکززدایی دسترس��ی به منابع مالی 

اس��ت. سرمایه گذاران جس��ور که ابتدا باش��گاه کوچکی از شرکت های 
تجمعی در نزدیکی س��یلیکون ولی، بوس��تون و نیوی��ورک بودند، حاال 
در همه ج��ا هس��تند. در اکوسیس��تم کارآفرینی ام��روز،  صندوق های 
جدید کوچک تر از صندوق VC س��نتی 100 میلیارد دالری، می توانند 
س��رمایه گذاری های اولی��ه را انج��ام دهند. در سراس��ر جه��ان، صدها 
 TechStars و Y Combinator ش��تاب دهنده اس��تارتاپ مانن��د
شروع به سرمایه گذاری در استارتاپ ها کرده اند. سایت های پرطرفداری 
مانند Kickstarter هم روش دیگری را برای تأمین مالی استارتاپ ها 

فراهم می کنند. 
در دس��ترس بودن اطالعات لحظه ای برای شرکت های سرمایه گذاری 
جدید امروزه مزیت بس��یار بزرگی است. قبل از اینترنت،  بنیان گذاران 
شرکت ها فقط می توانستند از س��رمایه گذاران یا کارآفرینان باتجربه ای 
که درحال نوشیدن قهوه بودند، به صورت حضوری توصیه هایی بشنوند. 
ام��روزه بزرگ تری��ن چالش ه��م از طریق مش��اوره های متع��دد برای 
استارتاپ ها به راحتی فراهم می شود. مفاهیم لین استارتاپ چارچوبی را 

ارائه می دهند تا شما بتوانید خوب را از بد تشخیص دهید. 
در ابتدا، روش های لین اس��تارتاپ برای سرمایه گذاری های فناوری با 
رشد سریع طراحی شده بودند، اما اعتقاد داریم که این مفاهیم به همان 
اندازه برای ایجاد کس��ب و کارهای کوچک که اکثریت اقتصاد را تشکیل 
می دهند، معتبر هس��تند. اگر کل جهان، کسب و کارهای کوچک آنها را 
پذیرفت، می توان نتیجه گرفت که رش��د و کارایی را افزایش می دهد و 

تأثیر مستقیم و فوری بر GDP و اشتغال دارد. 
نش��انه هایی وجود دارد که ممکن اس��ت در واقعیت رخ دهد. در سال 
۲011، بنی��اد ملی علوم ای��االت متحده از روش لین اس��تارتاپ برای 
اس��تفاد ه تجاری در تحقیقات علمی پایه ای در یک برنامه به نام س��پاه 
نوآوری استفاده کرد. درحال حاضر 11 دانشگاه روش های لین استارتاپ 
را به وس��یله صدها تیم از دانش��مندان ارش��د تحقیق در سراسر ایاالت 

متحده آموزش می دهد. 
در دانشکده های MBA اصول لین استارتاپ تدریس می شود

برنامه ه��ای جدی��د MBA دانش��گاه ها نیز از این روش ها اس��تفاده 
می کنند. در سال های گذشته به دانشجویان، استفاده از رویکرد مدیریت 
ش��رکت های ب��زرگ مانند روش های حس��ابداری ب��رای ردیابی درآمد 
و جری��ان نقدی و نظریه های س��ازمانی در مورد مدیریت اس��تارتاپ ها 
آموزش داده می ش��د؛ این در حالی است که استارتاپ ها با مسائل کامال 
متفاوتی روبه رو هس��تند. درحال حاضر دانشکده های کسب و کار متوجه 
ش��ده اند که سرمایه گذاری های جدید به ابزار مدیریتی به روز و متناسب 

با خود نیاز دارد. 
دانشکده های کسب و کار، تمایز بین مدیریت و یافتن مدل کسب و کار 
مناس��ب را فهمیده اند. آنها طرح کس��ب و کار را به عنوان الگویی مناسب 
برای آموزش کارآفرینی کنار گذاش��ته اند. مسابقات طرح کسب و کار که 
بخش مهمی از تجربه MBA در طی یک دهه بوده است، با رقابت های 
جس��ت وجوی مدل کس��ب و کار جایگزین شده اند. اس��تنفورد، هاروارد،  

برکلی و کلمبیا پیشرو در برنامه درسی با لین استارتاپ هستند. 
آیا شرکت های بزرگ، خود را با لین استارتاپ تطبیق داده اند؟ 

درحال حاضر شیوه های لین استارتاپ فقط برای شرکت های فناوری 
جوان استفاده نمی شود. 

در ۲0 س��ال گذش��ته شرکت ها س��عی داش��تند با کاهش هزینه ها، 
به��ره وری را افزایش دهند، اما دیگر تمرک��ز بر بهبود مدل های موجود 
کس��ب و کار کافی نیس��ت. تقریباً هر ش��رکت بزرگ می داند که باید با 
تهدیدات خارجی فزاینده ای روبه رو ش��ود. برای اطمینان از بقا و رش��د 
آنها، ش��رکت ها باید مدل های کس��ب و کار جدی��دی را خلق کنند. این 

چالش نیازمند ساختارها و مهارت های جدید سازمانی است. 
در طول س��ال ها کارشناس��ان مدیریتی فکر کرده اند که شرکت های 
ب��زرگ چگون��ه می توانند روند نوآوری خود را بهبود بخش��ند. در طول 
س��ه س��ال گذش��ته، ما ش��اهد این موض��وع بوده ایم که ش��رکت های 
جنرال الکتری��ک  ،)Qualcomm( کوال��کام   جمل��ه  از   ب��زرگ، 

)General Electric( و اینچوئت  )Intuit( روش لین اس��تارتاپ را 
در شرکت های خود به کار گرفته اند. 

اصول لین استارتاپ در شرکت جنرال الکتریک
بخش ذخیره انرژی ش��رکتGE، از ش��یوه ای ب��رای راه های نوآورانه 
اس��تفاده می کند. در سال ۲010، پرکات لوگان، مدیرکل همان بخش، 
باتری جدیدی را معرفی کرد که توانس��ت صنعت باتری آمریکا را درهم 
بریزد. پرکات لوگان به جای ساخت یک کارخانه، افزایش تولید و عرضه 
جدید، روش های لین اس��تارتاپ را اعمال کرد. او ش��روع به جست وجو 

برای یک مدل کسب و کار متناسب با کشف نیاز مشتری کرد.
او و تیمش با چندین چشم انداز جهانی برای کشف بازارها و برنامه های 
جدید بالقوه روبه رو بودند. اعضای تیم او نمودارها و اسالیدهای ش��ان را 
کنار گذاش��تند و به مس��ائل و دغدغه های مش��تریان باتری گوش فرا  
دادند. آنها دانس��تند که مشتریان چگونه باتری های صنعتی را می خرند 
و از آن اس��تفاده می کنند. با این بازخوردها، آنها تغییر زیادی در بخش 

سیاست های مشتری مداری خود انجام دادند.
آنه��ا یکی از بخش های هدف اولیه خود، یعن��ی مراکز داده را حذف 
کردن��د و یک س��رویس جدید به وجود آوردن��د. عالوه براین، آنها بخش 
وس��یعی از مش��تریان مخاب��رات را ب��ه ارائه دهندگان تلف��ن همراه در 
کش��ورهای درحال توسعه با شبکه های برق نامناس��ب محدود کردند. 
درنهایت GE سرمایه گذاری 100میلیون دالری را برای ساخت مجتمع 
تولی��د بات��ری در نیویورک و در س��طح جهانی انجام داد که در س��ال 
۲01۲ افتتاح ش��د. طبق گزارش های مطبوعاتی، تقاضا برای باتری های 
جدید بس��یار زیاد است و GE هم اکنون درحال پرداختن به سفارشات 

بی شماری است.
در دنیای پرشتاب امروز، لین استارتاپ را فرا بگیرید

در 100س��ال اخیر، دان��ش مدیریت بر ایجاد اس��تراتژی و ابزارهایی 
برای اجرا و بهبود بهره وری در کس��ب و کارها تمرکز کرده بود. درحال 
 حاض��ر این فضا و ش��رایط به کل��ی تغییر کرده اس��ت و اولین مجموعه 
از ابزاره��ای جس��ت وجو ب��رای مدل های کس��ب و کار جدی��د به عنوان 
راه ان��دازی اس��تارتاپ ها به وج��ود آم��ده اس��ت. در قرن بیس��ت و یکم، 
نیروهای تغییردهنده، ش��رایط مردم را در هر نوع سازمان و استارتاپی،  
کس��ب و کارهای کوچک، ش��رکت ها و دولت با تغییرات بس��یار مواجه 
می کنند. رویکرد لین اس��تارتاپ به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید با 
این تغییرات س��ریع همراه شوید و کس��ب و کار خود را کامال منعطف و 

درحال تغییر مدیریت کنید. 
hbr/chetor  :منبع

لین استارتاپ چیست و چه جایگاهی در کسب و کارهای نوین دارد؟ 
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اخبار

ساری – دهقان : طی ممیزی صورت گرفته توسط تیم ممیزی 
ش��رکت DQS آلمان و انطباق سیستم مدیریت ایمنی و سالمت 
شغلی شرکت گاز استان مازندران با الزامات استاندارد 4۵001:۲01۸ 
ISO مورد تایید قرار گرفت و گواهینامه استاندارد مدیریت ایمنی و 
سالمت شغلی به عنوان اولین شرکت گاز استانی به این شرکت اعطا 
گردید. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل  روابط عمومی شرکت 
گاز استان مازندران ، "جعفر احمدپور " مدیرعامل شرکت گاز مازندران 
با بیان این مطلب که استقرار و اجرای سیستم های مدیریتی در دهه 
گذشته کمک شایانی به ارتقاء کیفیت خدمات رسانی در شرکت گاز 
مازندران نموده اس��ت، افزود: این شرکت به منظور تحقق ماموریت 
و دس��تیابی به چشم انداز و اهداف کالن، سیستم مدیریت یکپارچه 
را به عنوان بخش��ی از زیربنای تحول و تعالی بر اس��اس استانداردها 
اس��تقرار داده است. وی کسب این موفقیت ارزنده را به همه مدیران 
و کارکنان ش��رکت تبریک گفت و با بیان اینکه موضوع انرژی از دو 
جنبه حایز اهمیت است اظهار داشت: هرگونه بهبود و کاهش مصرف، 

تأثیر به سزایی در بهبود شاخص های محیط زیست خواهد داشت که 
این مهم یکی از مسئولیتهای اصلی ما در قبال جامعه و نسل آینده 
اس��ت از طرفی کاهش مصرف، منجر به کاهش هزینه های شرکت 
میگردد که از این منظر نیز اهمیت مدیریت انرژی بیشتر نمایان می 
گردد. احمدپور گفت: توسعه و تعمیق سیستمهای مدیریتی یکی از 
استراتژی های مهم سازمان است و نگاه سازمان در این حوزه نه صرفاً 

کسب گواهینامه، بلکه اصالح فرآیندها و ساختار ها و کمک به بهبود 
مستمر ، رشد و تعالی سازمان است که امیدواریم استقرار این سیستم 
کمک شایانی به بهبود و بهینه سازی مصرف انرژی در سازمان نماید. 
وی ادامه داد : طی این دوره ارزیابی ، سیستم مدیریت انرژی شرکت 
گاز اس��تان مازندران با الزامات استاندارد ISO۵0001:۲011 مورد 
تایی��د قرار گرفت و گواهینامه اس��تاندارد مدیریت انرژی نیز به این 
شرکت اعطا گردید. مدیرعامل شرکت گاز مازندران با اشاره به اینکه 
قبل از سیستم مدیریت ایمنی و سالمت شغلی در سازمان از الزامات 
اس��تاندارد OHSAS 1۸001 اس��تفاده می نموده است تصریح 
داش��ت: استاندارد ISO 4۵001:۲01۸ )سیستم مدیریت ایمنی و 
بهداش��ت حرفه ای( برای کاهش خطرات کس��ب و کار ، ایجاد یک 
س��اختار برای بهبود ایمنی کارکنان ، کاهش ریس��ک ها و خطرات 
محیط کار و شرایط کاری امن تر اقدام نموده است. احمدپور عنوان 
کرد : نگاه حاکم بر ش��رکت گاز اس��تان حرکت در مسیر سرآمدی 

کیفیت برتر و جلب رضایت مردم است . 

اصفهان - قاسـم اسد- رییس کنفدراسیون سنگ ایتالیا 
گفت:با توج��ه به وجود معادن غنی س��نگ ، وجود بیش از ۲ 
هزار واحد فرآوری س��نگ و موقعیت جغرافیایی و مراکز علمی 
مرتبط ،اصفهان به عنوان پایتخت س��نگ ایران  ش��ناخته می 
ش��ود. فالوی��و ماربل��ی )Flavio MARABELLI( رییس 
کنفدراسیون سنگ ایتالیا در چهارمین جلسه کمیسیون معادن 
اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:تمام زیرساخت های صنعت 
سنگ در این استان وجود دارد و سایر شهرهای ایران می  توانند 
از  این ظرفیت برای توسعه صنعت سنگ منطقه خود  استفاده 
کنند. وی ایجاد مرکز تحقیقات و مطالعات س��نگ در دانشگاه 
آزاد خمینی ش��هر و همکاری با فعاالن سنگ استان را یکی از 
مزیت های این استان برای پایتخت شدن سنگ ایران برشمرد 
و گفت: آموزش در بستر دانشگاه می تواند تاثیرگذار باشد.   وی 

با اش��اره به برگزاری سه نمایش��گاه بین المللی سنگ در ایران 
گفت:به جای موازی کاری در برگزاری نمایشگاه های سنگ باید 
یک نمایشگاه معتبر بین المللی سنگ در ایران تشکیل شود و 
سایر شهرها در این نمایشگاه مشارکت داشته باشند تا  خریداران 

و مشتریان بین المللی برای حضور در آن انگیزه داشته باشند.  
فالویو تاکید کرد:تولیدات  واحدهای سنگ بری ایران  متناسب 
با استانداردهای جهانی نیست و امیدواریم با همکاری دانشگاه و 
فعاالن صنعت سنگ و برگزاری آموزش های الزم تولیدات این 
کش��ور به مرز  استاندارد  برس��د .  وی از تهیه گزارش بازدید از 
مکان های پیش��نهادی برای ایجاد مرکز سنگ ایتالیا در ایران 
گفت:پروژه مش��ترک ایران و ایتالیا با همکاری سازمان توسعه 
صنعتی ملل متحد )یونیدو( انجام می ش��ود. شهریار شعبانی 
دبیر کمیس��یون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در این جلس��ه 
ایجاد انس��تیتو آموزش س��نگ ،ایجاد مرکز استاندارد و گواهی 
کیفیت،ایجاد تعامالت نمایشگاهی و ایجاد مرکز تعامالت تجاری 
چهار محور تفاهم نامه اتاق اصفهان و کنفدراسیون صنعت سنگ 

ایتالیا برشمرد.  

اهواز- شـبنم قجاوند-  سیستم پمپاژ نفت نمکي واحد بهره 
برداري پارس��ي دره ني از س��وي ش��رکت بهره ب��رداري نفت و گاز 
آغاجاري بازس��ازي و راه اندازي مجدد ش��د. این سیستم که بدلیل 
حادثه بوجود آمده درپایان س��ال گذش��ته آس��یب کلي دیده بود با 
همت و تالش ش��بانه روزي کارکنان بخش هاي تعمیرات ، عملیات 
وهمکاري بخش هاي مهندسي تولید، بازرسي فني، ایمني، ترابري 
و خطوط لوله و خدمات عملیات شرکت آغاجاري درکمتر از ۵ ماه، 
بازسازي و باحضورمدیرعامل شرکت راه اندازي مجدد شد. مهندس 
پیرامون مدیرعامل ش��رکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري ضمن 
بازدید از واحد مذکور اظهار داشت: با تکیه بر توان نیروهاي داخلي و 
استفاده حداکثري ازامکانات شرکت موفق شدیم سیستم پمپاژ نفت 
نمکي واحد بهره برداري پارس��ي/ دره ن��ي را که در اواخر بهمن ماه 

س��ال گذشته دچار حادثه شده بود به مدار عملیاتي برگردانیم . وي 
گفت : این واحد که کار تفکیک گاز از نفت و جداسازي نفت نمکي 
از شیرین و انتقال آن به واحد نمکزدایي کرنج جهت شیرین سازي 
را بر عهده دارد روزانه 1۳,۵ هزار بشکه نفت تولید مي کند که تقریباً 

نص��ف آن نفت نمکي بوده و از حیث عملیاتي بس��یار حائز اهمیت 
مي باشد . مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت وگاز آغاجاري گفت: 
بهره برداري از فاز اول این سیستم، با استفاده ازبازسازي یک دستگاه 
پمپ به نتیجه مطلوب رسیده و ان شاءاهلل با استفاده از ظرفیت هاي 
موجود و با توان نیروهاي داخلي شرکت ، آماده سازي دوردیف دیگردر 
دس��تور کار این ش��رکت قرار دارد . مدیر عامل شرکت بهره برداري 
نفت و گاز آغاجاري در پایان ضمن تقدیر و تش��کر از کلیه همکاران 
ادارات تعمیرات، مهندسي تولید، عملیات، بازرسي فني،HSE ،  خط 
لوله، خدمات عملیات ، حراست و سایرهمکاران که در راه اندازي این 
پروژه زحمت کشیدند افزود: تعمیر و بازسازي این ردیف پمپاژ صرفه 
اقتصادي قابل توجهي را براي این شرکت در برخواهد داشت و باعث 

باال رفتن کیفیت نفت تولیدي این ناحیه خواهدشد.

قم- خبرنگار فرصت امروز- انس روزانه با صحیفه سجادیه 
در قالب طرح » طلیعه بندگی« آستان مقدس حضرت معصومه 
سالم اهلل علیها در حال برگزاری است و در قالب این طرح به صورت 
میانگین در طول یک ماه مخاطبان طرح، ادعیه صحیفه سجادیه 
را بی��ش از ۳10 مرتبه به صورت کامل ختم می کنند. به گزارش 
پایگاه خبری آس��تان مقدس حضرت معصومه س��الم اهلل علیها، 
پس ازاینکه انسان به وسیله گناه خود را در جهنم عذاب محبوس 
کرد و دری به س��وی نور نداشت خداوند از روی لطف و مهربانی 
کلیدهای بهشت را در قالب دعا به او عرضه داشت تا انسان وامانده 
از صراط بندگی در پناه این کلیدهای بهش��تی قفل ها و درهای 
بسته را به روی خود بگشاید و در بهشت نعمات الهی متنعم شود. 
یکی از کلیدهای مهم جنان در میان انس��ان ها که به وسیله امام 
سجاد علیه السالم به انسان آموزش داده شده است دعاهای پرمغز 
و محتوای صحیفه سجادیه است که در پناه این دعاها می توان در 

مسیر» طلیعه بندگی« قرار گرفت و به همین دلیل است که رهبر 
معظم انقالب درباره نقش صحیفه سجادیه و قرائت آن در زندگی 
می فرمایند» صحیفه سجادیه، علم انفس است من به یکایک شما 
عزیزان توصیه می کنم تا آنجا که می توانید با صحیفه س��جادیه 
مأنوس شوید. کتاب بسیار عظیمی است. اینکه گفته اند زبور آل 
محمد، واقعاً همین طور اس��ت؛ پُر از نغمه های معنوی است، دعا 

و درس اس��ت؛ هم درس اخالق است، هم درس علم انفس است، 
هم درس امور اجتماعی اس��ت. آنجا مالحظ��ه کنید: »اللهم انی 
اعوذ بک من هیجان الحرص و سورة الغضب…والحاح الشهوْه«. 
یعنی یکی یکی این خصوصیات معنوی و اخالقی و این ریشه های 
فاسدی را که در نفس ما هست، در زبان دعا به ما معرفی می کند.« 
در این دفترچه دعاهایی از صحیفه سجادیه گزینش شده و سعی 
شده بامطالعه این ادعیه از سوی مخاطب زمینه تدبر در صحیفه 
س��جادیه و کالم امام سجاد علیه السالم از سوی مخاطب فراهم 
شود تا مخاطب به این وسیله بتواند به نیازها و پرسش های روزانه 
خودپاسخ گفته و مشکالت و معضالت فرهنگی و اجتماعی خود 
را در پناه رجوع به دعاهای امام س��جاد علیه السالم برطرف کند. 
همچنین در قالب این طرح مستمر دعاهای امام سجاد علیه السالم 
از سوی مخاطبان شرکت کننده در طرح  بیش از ۳10 مرتبه در 

ماه به صورت کامل ختم می شود.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- شهردار بندرعباس گفت: 
: ارائه راهکار در حل مشکالت و حمایت از فعالیت های خوب، به همه 
ما در بر طرف کردن مشکالت شهر کمک می کند. به گزارش مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری بندرعباس، عباس امینی زاده 
با حضور در شصت وس��ومین جلس��ه علنی ش��ورای اسالمی شهر 
بندرعباس، با قدردانی از تالش های مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، 
در رفع مشکالت بهداشتی و درمانی شهر، بیان کرد: برای رسیدن به 
جایگاه مطلوب، نیاز به تالش و همت مضاعف در توسعه درمان استان 
اس��ت که در این زمینه فعالیت های خوبی انجام شده است. شهردار 
بندرعباس با تاکید بر اینکه بهداشت عمومی و درمان بیماران، یک امر 

مشارکتی است، خاطرنشان کرد: سایر دستگاه ها با همکاری و حمایت 
از دانشگاه علوم پزشکی، و خود شهروندان با رعایت بهداشت عمومی، 

پیشگیری های الزم را انجام داده تا همه ما بتوانیم در توسعه بهداشت 
عمومی و زیر ساخت های درمان، به این مجموعه کمک کنیم. وی با 
اش��اره به اینکه تنها انتقاد کردن، گره گشای مشکالت نیست، ادامه 
داد: ارائه راهکار در حل مشکالت و حمایت از فعالیت های خوب، به 
همه ما در بر طرف کردن مشکالت شهر کمک می کند. امینی زاده 
با بیان اینکه انتقادات سازنده، همیشه گره گشا خواهند بود، ابراز کرد: 
باید علت مهاجرت های درمانی شهروندان آسیب شناسی شود و برای 
این آسیب ها، پیشنهادات سازنده ای در راستای تقویت مجموعه علوم 
پزشکی ارایه شود. شهردار بندرعباس در انتها گفت: ارائه خدمات با 

کیفیت از سوی دستگاه ها، انتظار به حق شهروندان است. 

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل راه وشهرس��ازی و 
دبیرستاد بازآفرینی اس��تان البرز اعالم کرد که تجمیع واحدهای 
مسکونی و احداث مراکز آموزشی و خدماتی در بافت های فرسوده 
اس��تان اجرا می ش��ودو تقی رضایی روز در حاشیه نشست ستاد 
بازآفرینی اس��تان البرز گف��ت: امروز اعضای این س��تاد به همراه 
استاندار البرز از برخی بافت های فرسوده کرج بازدید کردند و مقرر 
ش��د تا طبق نیازهای مردم نسبت به بازآفرینی این بافت ها اقدام 
ش��ود. وی افزود: در بازدید اس��تاندار البرز از منطقه حصار کرج ، 

مردم این منطقه مش��کالت و نیازها را ب��ا نماینده عالی دولت در 
میان گذاشتند. رضایی گفت: اختصاص زمین برای ساخت مدرسه 
ابتدایی و متوسطه اول از مواردی بود که استاندار البرز برای تامین 
آنها دس��تور صادر کرد. مدیرکل راه وشهرسازی البرز بیان داشت 
: تسریع در صدور پروانه س��اخت و عدم دریافت عوارض از برخی 
ساکنان بافت های فرسوده شهری از مواردی بود که استاندار البرز 
بر توجه به آنها تاکید کرد. استان البرز بیش از ۲ هزار هکتار بافت 

فرسوده شهری دارد.

به عنوان اولین شرکت گاز استانی ؛

شرکت گاز مازندران گواهینامه استاندارد مدیریت ایمنی و سالمت 
شغلی ISO 4۵۰۰۱:2۰۱8 را کسب کرد

رییس کنفدراسیون سنگ ایتالیا در کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان :

اصفهان بزرگترین پایگاه تولید سنگ ایران شناخته می شود

بازسازي سیستم پمپاژ نفت نمکي واحد بهره برداري پارسي دره ني

ختم 310 مرتبه ختم کامل صحیفه سجادیه در هر ماه

شهردار بندرعباس:

بهداشت عمومی و درمان بیماران، یک امر مشارکتی است

    مدیر کل راه وشهرسازی البرز:

تجمیع واحد های مسکونی در بافت های فرسوده البرز اجرایی می شود

صادرات استان کرمانشاه 44 درصد افزایش یافت 
کرمانشـاه- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل گمرکات کرمانش��اه گفت: میزان 
صادرات از اس��تان طی چهار ماه ابتدای امس��ال 44 درصد افزایش یافته است.  خلیل 
حیدری در نشست خبری که امروز در اداره کل دارایی استان کرمانشاه برگزار شد با اشاره 
به اینکه استان کرمانشاه در سه بازارچه و دو مرز رسمی فعال است اظهار داشت: در چهار 
ماه ابتدای امسال از مرزها و گمرکات استان ۸۸۸ میلیون دالر کاال با وزن یک میلیون 
و ۸۶۸ هزار تن با رش��د ارزشی 44 درصد و رشد وزنی ۲۳ درصد صادر شده است. وی 
با بیان اینکه در چهار ماه امسال ۶ میلیون تن واردات در استان انجام شده است عنوان کرد: ارزش ریالی این کاال ها 10 میلیون دالر 
بوده که از نظر وزنی ۸۹ درصد و از نظر ارزشی 44 درصد رشد داشته است. حیدری با اشاره به اینکه تمام گمرکات استان به سامانه 
متصل شده است افزود: در چهار ماه امسال مرز پرویزخان در حوزه ترانزیت سوخت فعال بوده و مرز خسروی نیز که مدتی به تعطیلی 
رسیده بود در چهار ماه امسال تزانزیت در آن راه اندازی شد. وی با بیان اینکه در یک ماه گذشته 1۷۷0 کامیون از طریق مرز خسروی 
به استان وارد شده است گفت: در چهار ماه گذشته با چندین انبار در مرزها برای فعالیت های مختلف از جمله ترانزیت سوخت قرارداد 
منعقد شده است. حیدری با اشاره به اینکه استان کرمانشاه طی چهار ماه گذشته از نظر ورود موقت رشد قابل توجهی داشته است 
افزود: خدماتی به تولیدکنندگان استان ارائه می شود که مواد اولیه آن ها از طریق گمرک کرمانشاه ورود موقت داشته باشد و به کاالی 
صادراتی تبدیل کنند. مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه با بیان اینکه درآمد چهار ماه امسال گمرکات استان ۸۸ میلیارد ریال بوده که 
1۲۹ درصد افزایش یافته است گفت: بیشترین واردات استان مربوط به مواد اولیه کارخانجات استان است.وی با اشاره به اینکه طی 
این مدت 4۳4 قلم کاال به ویژه به کشور عراق صادر می شود افزود: سه درصد صادرات کشور مربوط به استان کرمانشاه است و حدود 

۳۳ درصد صادرات به عراق نیز از این استان انجام می شود.

مدیرکل بنیادمسکن استان گلستان:
طرح هادی برای 946 روستای استان گلستان تهیه شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنیادمسکن استان گلستان گفت: طرح هادی برای همه ۹4۶ روستای باالی ۲0 خانوار 
استان گلستان تهیه شده و در برخی روستاها نیز این طرح در مرحله بازنگری قرار دارد.محمدتقی زمانی نژاد در جمع خبرنگاران با 
اشاره به وجود یکهزار و ۵۲ آبادی در استان گلستان اظهارداشت: از مجموع آبادی های این استان ۹4۶ روستا دارای جمعیتی باالی 
۲0 خانوار است که طرح هادی برای همه این روستاها تهیه شده است.وی گفت: فاز نخست اجرای طرح هادی در ۵۳0 روستای 
استان به اجرا درآمده که شامل تعریض محور، زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر بوده است.مدیرکل بنیادمسکن استان با اشاره 
به اتمام فاز نخست طرح هادی در ۲۲۹ روستای استان بیان داشت: با توجه به مشارکت دهیاری ها در اجرای این طرح، فاز دوم طرح 
هادی در 144 روستا آغاز شده و ادامه دارد.وی یادآور شد: در دهه حساب 100 امسال نیز فازنخست 10۲ طرح هادی با اعتباری 
بالغ بر 1۷۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.زمانی نژاد تأکید کرد: طرح هادی، عملیاتی مشارکتی است که مردم هم باید در اجرای 
آن سهیم باشند و در هر روستایی مردم پیشگام شدند، کارها با سرعت خوبی اجرا شد و حتی فازهای بعدی طرح هم به اجرا درآمد.

وی اظهارداشت: اجرای طرح هادی متناسب با اعتبارات تخصیصی انجام می شود. در سال گذشته اعتبار مصوب برای اجرای طرح در 
روستاهای استان ۶0 میلیارد تومان بود که فقط ۲۷ میلیارد تومان آن یعنی حدود ۳0 درصد اعتبار محقق شد.

اضافه شدن دو دستگاه بیل مکانیکی به ناوگان امور ماشین آالت بنیاد 
مسکن استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس باباکردی، مدیر امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن استان گلستان خبر 
داد:بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، آقای مهندس باباکردی، مدیر امور اجرایی و ماشین آالت 
عمرانی بنیاد مسکن استان از خرید و اضافه شدن یک دستگاه بیل مکانیکی و یک دستگاه بیل بهکو به ناوگان امور ماشین االت بنیاد 
مسکن استان در چند روز آینده خبر دادند.ایشان ضمن تشکر از حمایتهای مدیر کل محترم و معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان 
ابراز داشتند: با اضافه شدن دو دستگاه بیل به ناوگان امور ماشین آالت بنیاد مسکن استان ، در اجرای پروژه های عمرانی بویژه در 
روستاهای استان تسریع خواهد شد.الزم به ذکر است در ماه های گذشته نیز یک دستگاه کشنده کمر شکن برای جابجایی ماشین 
آالت عمرانی بنیاد مسکن استان خریداری و به ناوگان امور ماشین آالت اضافه شده بود که با خریدهای جدید، تعداد ماشین آالت 

سنگین عمرانی بنیاد مسکن استان به 40 دستگاه رسید.

دومین دور برنامه بازدید خانواده ها در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد 
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- جمعی از کارکنان نیروگاه شهید رجایی به همراه 
خانواده های خود در برنامه بازدید از این نیروگاه حضور یافتند. به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی فرهور مدیرعامل شرکت با حضور در 
جمع خانواده های کارکنان، ضمن تبریک ایام دهه کرامت، از خانواده ها درخواست نمود 
با توجه به حضور فصل گرما و ضرورت صیانت از منابع انرژی در این فصل، در مصرف 
برق اندکی صرفه جویی نموده تا تمامی هموطنانمان به ویژه ساکنان مناطق گرم کشور 
که در این روزها وجود ریزگزدها، گرد و غبار و کمبود آب را تجربه می کنند بتوانند از وجود نعمت برق استفاده نمایند. مدیرعامل 
شرکت در ادامه افزود: یاری شما خانواده ها و هموطنان عزیز در مصرف بهینه انرژی به همراه تالش شبانه روزی کارکنان صنعت برق 
می تواند موجب کاهش خاموشی ها و بهبود شرایط فعلی شود. علی فرهور در بخش دیگری از سخنانش، توجه به خانواده و فرزندان 
را برای ساخت آینده ی بهتر از ضروریات رفتار والدین دانست و اظهار داشت: متاسفانه توجه به مسائل خانواده به دلیل گسترش 
استفاده از فضای مجازی کمی کاهش یافته و می تواند موجب بروز مشکالتی در رابطه فرزندان با والدین شود که این موضوع تبعات 
نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. پس از سخنان مدیرعامل نیروگاه، خانواده ها از اتاق های فرمان نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی 
و برج های خنک کننده بازدید نموده و با فرآیند تولید برق آشنا شدند. در ادامه، پس از اتمام برنامه بازدید، کارکنان به همراه اعضای 
خانواده خود با شرکت در مسابقه پرتاب دارت به رقابت با یکدیگر پرداخته و توانایی خود را در این رشته ورزشی به نمایش گذاشتند 
که در ابتدا هریک از شرکت کنندگان، پرتاب های قلق گیری را انجام داده و پس از کسب آمادگی، دارت های خود را برای دریافت 
امتیاز پرتاب نمودند.در پایان پس از بررسی امتیازهای به دست آمده، ۳ خانواده با دریافت باالترین امتیاز، رتبه های اول تا سوم این 

رقابت را به دست آوردند.

انتخاب مشاور جوان مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند- مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در راستای توسعه و تقویت 
شبکه مشاوران جوان در صنعت برق، طی حکمی قائم آقایی را به عنوان مشاور افتخاری جوان خود 
انتخاب کرد. ایجاد بستر الزم به جهت توانمند سازی و ارتقاء کارکنان جوان و توانمند شرکت، تدوین 
برنامه حوزه مش��اور جوان در بازه های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت، همکاری با مش��اوران جوان 
فرمانداری در جهت اجرای برنامه های مش��ترک در سطح شهرستان ها، فراهم کردن بستر ارتباط 
بهینه جوانان و گروه های مخاطب با زیر مجموعه، تالش در جهت به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق 
پرسنل جوان شرکت و .. وظایف محول شده به مشاور جوان مدیرعامل است. شایان ذکر است، قائم آقائی کارشناس دفتر هیئت مدیره 
و مدیرعامل )گروه پیگیری( و دارای ۸ سال سابقه کار در شرکت برق منطقه ای خوزستان است، وی دارای مدرک کارشناسی ارشد 
مدیریت اجرایی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان می باشد و چندین مقاله در مجالت علمی و پژوهشی به چاپ رسانده است.

طی مصاحبه تلفنی با رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گیالن عنوان شد : » کمبود بنزین در جایگاه ها شایعه است « 
 رشت- زینب قلیپور- مریم پورنصراله ، رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن  اعالم کرد : 
» در جایگاه های استان کمبود فرآورده نداریم و نبود فرآورده در مقاطع زمانی کوتاه مدت بدلیل محدود بودن ظرفیت مخازن و توان 
حمل ونقل است . « وی با اشاره به عادی بودن روند سوخت رسانی در جایگاهها افزود : » هیچ گونه مشکل جدی برای تامین و توزیع  
بنزین  در جایگاهها وجودندارد و علت مراجعه بیش از حد رانندگان به پمپ بنزبن ها به دلیل پخش شایعه ای در مورد کمبود بنزین 
است که این شرکت با تکذیب این شایعه از مردم می خواهد که از مراجعه بی مورد به پمپ بنزین ها خودداری کرده و اطالعات دقیق 

را از کانال های رسمی و مرتبط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن دریافت نمایند.«

بازدید مهندس یافتیان، عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ازاداره 
مخابرات شهرستان ساوه

اراک- مینو رستمی- درابتدای این نشست که با حضور جمعی ازکارکنان اداره مخا برات شهرستان ساوه برگزارشد ،مهندس 
ملک حسینی مدیرمخا برات منطقه مرکزی گزارشی از عملکرد مخا برات منطقه مرکزی وهمچنین وضعیت مخا برات شهرستان 
ساوه ارایه نمود و درادامه مسائل و مشکالت مخا برات منطقه وهمچنین مخابرات شهرستان ساوه مورد بحث وبررسی قرار گرفت . 
در ادامه این بازدید، مهندس یافتیان ، ضمن دیدار با همکاران بخش اداری مخا برات ساوه در مراکز شهری سلمان ساوجی وقدس 
شهرستان ساوه نیز حضور یافت وضمن بازدیداز شهرک های علوی وعباس آباد ساوه در پایان این دیدار،مخا برات منطقه مرکزی را 
ازاستانهای پیشرو دراجرای پروژه های مخا براتی دانست و از زحمات وتالش های مجموعه مخا برات منطقه مرکزی به ویژه کارکنان 

اداره مخا برات شهرستان ساوه تقدیروتشکربه عمل آورد

چهارشنبه
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پژوهشی جدید در نوروس��اینس نشان می دهد که افراد 
ضد اجتماع با اس��تفاده از همدل��ی، قربانیان خود را جذب 

می کنند. 
  )Psychpath( برای بس��یاری از ما عبارت س��ایکوپث
یا ف��رد ضد اجتماع، یادآور قاتل های زنجیره ای اس��ت، اما 
اختالل شناخته ش��ده تحت عنوان جامعه س��تیزی، بسیار 
ش��ایع تر از آن اس��ت که مردم فکر می کنن��د. این اختالل 
با خصوصیت هایی مانند رفت��ار ضداجتماعی، تکبر، فریب 

دادن و نبود همدلی عاطفی شناخته می شود. 
 لیس��ت رفتارهایی که در باال ذکر ش��د، معموال مخالف 
اصطالح هوش هیجانی ش��ناخته می ش��ود. هوش هیجانی 
توانایی تش��خیص، درک و مدیریت احساس��ات اس��ت. ما 
معم��وال افراد مهربان و یاری گر را افرادی با هوش هیجانی 
می دانی��م. اما تعدادی از روان شناس��ان به »جنبه تاریک« 
ه��وش هیجانی پرداخته اند. در واقع یک ش��خص می تواند 
ب��ا اس��تفاده از دان��ش و احاطه ای که بر احساس��ات دارد، 
به صورت اس��تراتژیک و بدون توجه ب��ه دیگران به اهداف 
خودپس��ندانه خود دس��ت پیدا کند. بنابراین در اینجا یک 
سوال پیش می آید: آیا جامعه ستیزها هوش هیجانی دارند؟ 
جامعه ستیزها با استفاده از هوش هیجانی دیگران را 

فریب می دهند
پروفسور رابرت هر، روان شناس جنایی، بیشتر عمر خود 
را صرف مطالعه افراد جامعه ستیز و شاخصه های آنها کرده 
اس��ت. »هر« PCL-R را ایجاد کرده ک��ه منبع ارزیابی و 
شناسایی رفتارهای جامعه ستیز در یک فرد است. »هر« در 
مصاحبه ای که با تلگراف داشت، جامعه ستیزی را پدیده ای 
ابع��ادی می دان��د و معتقد اس��ت که درج��ات مختلفی از 

جامعه ستیزی وجود دارد: 
 افرادی وجود دارند که در قسمت های باالیی این مقیاس 
جای می گیرند، به طوری که می توان آنها را جامعه س��تیز 
دانس��ت، اما این اختالل در آنها آنقدر شدید نیست که به 
ایجاد مش��کل منجر ش��ود. در اغلب اوقات آنها دوستان ما 
هس��تند و ما از گذراندن اوقات خ��ود با آنها لذت می بریم. 
آنها ممکن اس��ت گاهی اوقات از ما سوء استفاده کنند، اما 
معموال این کارهای آنه��ا جزئی بوده و آنها می توانند خود 

را توجیه کنند. 
 توجه داش��ته باش��ید که قابلیت افراد جامعه ستیز برای 
توجیه کردن خود به س��بب تمایل آنها به سوء اس��تفاده از 
دیگران است. ما ممکن است متوجه شویم که آنها در حال 
فریب دادن و سوءاستفاده از ما هستند و حتی ممکن است 
به آنها بگوییم که متوجه فریب آنها ش��ده ایم،  اما این افراد 

به گونه ای با احساس��ات ما بازی می کنند که رفتار ناپسند 
آنها را فراموش می کنیم. 

 پژوهش های انجام شده از این نتایج پشتیبانی می کنند. 
در واق��ع برخی افراد مه��ارت باالیی در اس��تفاده از تاثیر 

هیجانی برای دستیابی به اهداف شخصی خود دارند. 
دکتر کریس��تین کیسرز، استاد نوروساینس اجتماعی در 
دانش��گاه آمستردام، آزمایش بسیار ویژه و جالبی را ترتیب 

داد. 
کیس��رز و گروه او در یکی از پژوهش های شان فعالیت 
مغ��زی ۲1 مجرم جامعه س��تیز را تحلیل و نتایج آن را با 
نتایج حاصل از آزمایش ۲۶ مرد با س��ن و بهره هوش��ی 
همانند مجرم ها مقایسه کردند. به افراد شرکت کننده در 
ای��ن آزمایش، فیلم هایی از اش��خاصی که در حال صدمه 
زدن به یکدیگر هس��تند نش��ان داده شد و در عین حال 
فعالی��ت مغ��زی آنها اندازه گیری ش��د. پ��س از آن، یک 
دانش��جوی دکت��را به دس��ت داوطلبان ضرب��ه می زد تا 
قس��مت های مغزی مرتبط با احس��اس تم��اس و درد را 
شناس��ایی کند. هدف یافتن پاسخی برای این سوال بود 
که آیا قسمتی که در مغز داوطلبان با احساس درد فعال 
می ش��ود، با دیدن درد دیگران نیز فعال می شود یا خیر؟ 

اما نتیجه چه بود؟ 
کیس��رز می گوید:  فعال شدن قس��مت های مختلف مغز 
در داوطلبان با اختالل جامعه س��تیزی نسبت به سوژه های 
معم��ول کمتر ب��ود. بنابراین ای��ن نظریه به نظر درس��ت 
می رسد: احساس همدلی و همدردی در آنها کمتر است و 
به همین دلیل اس��ت که آنها بدون هیچ احس��اس گناهی، 

جنایت های سنگینی مرتکب می شوند. 
اما هنوز یک سوال برای کیسرز باقی مانده بود: چرا افراد 

جامعه ستیز جذاب به نظر می رسند؟ 
کیسرز می نویسد:  به یاد می آورم که با یکی از داوطلبان 
صحبت می کردم؛ مجرمی که 40 امتیاز کامل چک لیست 
جامعه س��تیزی را گرفته بود، با آنکه نگهبانان او را محاصره 
کرده بودند، اما ش��خصیتی بسیار جذاب و دلنشین به نظر 
می رسید. او لبخند می زد، با ما به خوبی تعامل داشت و به 
نظر می رسید که کامال می فهمد که از او چه می خواهیم. 

بنابراین کیس��رز و همکارش تصمیم گرفتند تا بار دیگر 
فیلم ه��ا را ب��ه داوطلبان نش��ان دهند، اما این ب��ار از آنها 
خواس��ته شد که تالش کنند تا با قربانیان فیلم ها احساس 

همدردی کنند. 
کیس��رز می گوید:   همین درخواس��ت س��اده باعث شد 
که فعالی��ت مغزی مرتبط با همدلی در آنها فعال ش��ده و 

حتی مش��ابه افراد س��الم باش��د. ناگهان افراد جامعه ستیز 
درس��ت مانند اشخاص معمولی، افرادی با قدرت همدلی و 

همدردی به نظر می رسیدند. 
کیس��رز این گونه نتیجه گیری کرد:  افراد جامعه س��تیز 
فاقد خصوصیت همدلی نیس��تند. همدلی در بیش��تر افراد 
حالتی پیش فرض اس��ت. ما با دیدن یک قربانی، درد او را 
حس کرده و در غم او ش��ریک می شویم. اما برای مجرمان 
جامعه س��تیز پژوهش م��ا، همدلی و هم��دردی، فعالیتی 
داوطلبان��ه بود. آنها اگر بخواهند با ش��ما همدلی می کنند؛ 
به همین دلیل اس��ت ک��ه آنها می توانن��د اینقدر جذاب و 
فریبنده باش��ند. افراد جامعه س��تیز به محض اینکه ش��ما 
را برای انجام دادن آنچه خواس��ته آنهاس��ت اغفال کردند، 

دوباره همدلی خود را کنار می گذارند. 
 چگونه از خود محافظت کنیم

حال س��وال دیگری که برای ما پیش می آید، این است؟ 
چگون��ه به نح��وی موثر از خ��ود در برابر ه��وش هیجانی 
افراد جامعه س��تیز حفاظت کنیم. پاسخ ساده است: هوش 

هیجانی خود را قوی تر کنید. 
توانایی ش��ما در تش��خیص دقیق قابلیت دیگر افراد در 
مدیریت احساس��ات می تواند به عنوان ی��ک مکانیزم دفاع 
ش��خصی عمل کند؛ نوعی سیستم هش��دار هیجانی که به 
شما نش��ان می دهد ش��خصی می خواهد احساسات تان را 
فریب دهد یا می خواهد کاری کند تا ش��ما به گونه ای رفتار 
کنید که به نفع ش��ما نیس��ت یا با ارزش ها و اصول ش��ما 
در تضاد اس��ت. هدف این نیست که ش��ما به هر شخصی 
شک داشته باشید؛ هر شخصی که تالش می کند شما را به 

کاری ترغیب کند یک جامعه ستیز نیست. 
 اما الزم است که همواره هوشیار باشید و حتی در هنگام 
لزوم شکاک باشید. وقتی دریافتید که شخصی توانایی این 
را دارد تا احساس��اتی قوی را در شما برانگیزد، تالش کنید 
که با توجه به کلمه ها و کنش های خودتان متعادل بمانید. 
وقتی که احساس��ات تان فروکش کرد، به دو سوال چیست 
و چرا پاس��خ دهید: چه کلمه ها یا کنش هایی احساس��ات 
ش��ما را برانگیخت؟ چرا این کلمه ها و احساس��ات شما را 
هیجان زده کردند؟ انگیزه و هدف اصلی کس��ی که بر شما 

تاثیر گذاشت چیست؟ 
با به دس��ت آوردن کنترل بیش��تر بر افکار و کنش های 
خ��ود می توانید خود را از احساس��ات خودت��ان محافظت 
کنید؛ حتی اگر یک فریبنده ماهر س��خت تالش کند تا از 

شما سوءاستفاده کند. 
inc/zoomit :منبع

جامعه ستیز ها چگونه با استفاده از هوش هیجانی به دیگران آسیب می زنند

نینتندو، موفقیتی که با تحلیل رقیب آغاز شد
داستان استراتژی کسب و کار و برند نینتندو بسیار شگفت انگیز است و تحلیل رقیب نقش مهمی در آن 
ایفا کرده اس��ت. برندجپان پیمایش��ی ساالنه است که قدرت بیش از 1000 برند ژاپنی را ارزیابی می کند. 
این پیمایش طی ۹ سال ثبات قابل توجهی میان ۲4 برند دارای باالترین جایگاه یافت. نینتندو وارد بازی 
شد. در نتایج سال ۲00۵ این پیمایش، نینتندو رده 1۳۵ را در اختیار داشت. سپس در سال ۲00۶ رتبه 
آن به ۶۶ و در س��ال ۲00۷ به ۵ بهبود یافت و در نهایت در س��ال ۲00۸ مقام اول را کسب کرد. نینتندو 
در حالی این رتبه را به دس��ت آورد که ارزش آن بیش از ۹۳ واحد بود درحالی که هفت برند برتر بعدی 
مابین ۸۲ تا ۸4 واحد ارزش داش��تند. این رتبه در س��ال ۲00۹ هم حفظ ش��د. طی دوره بین سال های 
۲004 تا ۲00۸ قیمت سهام این شرکت بیش از ۵ برابر باال رفت و زمانی ارزش بازار آن در ژاپن تنها از 

تویوتا کمتر بوده است. چرا؟ چه چیزی موجب چنین عملکردی شده است؟ 
به وضوح کاالها محرک این عملکرد بوده اند. نینتندو دی اس که در دس��امبر س��ال ۲004 عرضه ش��د، 
کنس��ول بازی کوچک و جمع و جوری بود که ویژگی مهم آن اس��تفاده از روش نوآورانه و ش��هودی قلم 
تماس��ی بوده اس��ت. این کنسول توسط بازی های جذاب و پرکششی مانند نینتنداگز، انیمال کراسینگ و 
برین ایج، باهدف قرار دادن بازار گس��ترده ای ش��امل دختران جوان و حتی بزرگ ترها پش��تیبانی می شد. 
س��پس کنس��ول بازی ویی ارائه شد. ویی شکل جدیدی از بازی است که حرکت خود کاربر را وارد دنیای 
بازی ه��ای کامپیوت��ری کرد. کاربر این کنس��ول، با یک کنترل گر بی س��یم و ریموت وی��ی که حرکات را 
به صورت س��ه بعدی شناس��ایی و دریافت می کند قادر خواهد بود حرکات موزون انجام دهد، گیتار بزند، 
گلف بازی کند، ورزش بوکس انجام دهد و مواردی مانند اینها. رقبا از مکان های مختلف و حتی کشورهای 
گوناگ��ون می توانن��د باهم بازی کنن��د. درواقع دی اس و ویی و بازی های مربوط ب��ه آنها بازار جدیدی با 
عنوان »بازی های غیرحرفه ای« ایجاد کردند؛ بازی های کامپیوتری دارای قوانین س��اده و شهودی که نیاز 
به مهارت و تجربه زیادی ندارند. س��هم طبقه جدید بازی های غیرحرفه ای در س��ال ۲00۵ از یک درصد 

بازار به بیش از ۲0 درصد بازار افزایش یافت. 
ام��ا چه چیزی پش��ت موفقیت نوآوری نینتندو قرار داش��ت؟ چگونه توانس��ت در مواجهه با س��ونی و 
مایکروس��افت پیروز ش��ود؟ دلیل اصلی، انجام تحلیل واقع گرایانه و موشکافانه از دو رقیب یعنی سونی و 
مایکروسافت بوده است. نینتندو دریافت که سونی و مایکروسافت دستگاه هایی دارند و خواهند داشت که 
از فناوری بهتری- عملکرد باالتر، وضوح باالتر تصویر و کیفیت گرافیکی باالتر که برای کاربران حرفه ای تر 
یعنی مردان جوان جذاب است- بهره می برند. این دو رقیب بر این اهداف و روی چیپ ها، نرم افزار، تولید 
و س��خت افزار تمرکز کرده بودند و س��عی داش��تند آنها را به بهترین شکل عرضه کنند. در نتیجه سونی و 
مایکروس��افت با مدنظر قرار دادن کاربران نوجوان مذکر تا اوایل ۲0 س��الگی یعنی گروه کاربران حرفه ای 
بازی ه��ای کامپیوتری، برای خود م��رزی قطعی تعیین کرده بودند. نینتندو با توجه به این واقعیت، راهی 
متفاوت را در پیش گرفت یعنی مس��یری با تکنولوژی پایین؛ به رغم اینکه این امر به واگذار کردن بخش 

کاربران حرفه ای به دو رقیب خود بینجامد. 
نینتن��دو تصمیم گرفت تا تمرکز خود را از گروه نوجوانان پس��ر که ب��ه بازی های جنگی و گرافیک باال 
عالقه مند هستند به گروه گسترده تری از مخاطبان که کمتر دغدغه گرافیک هرچه باالتر و باالتر را دارند 
انتقال دهد. کلید موفقیت در این گروه، طیف وس��یعی از بازی های آسان خارج از دسته بازی های جنگی 
و چند ابزار یادگیری است. یکی از این اهداف این بود که مادر خانواده به جای مقابله و عیب جویی حامی 
بازی باش��د و در آن ش��رکت کند. هدف دیگر درگیر کردن همه افراد خانواده در بازی بود نه اینکه بازی 
وسیله ای برای انزوای پسر نوجوان خانواده باشد. این استراتژی در مقابل استراتژی سنتی مبنی بر تمرکز 

بر کاربران حرفه ای و سعی در بهترین بودن از پیشنهادهای رقیب عمل کرد. 
س��ونی و مایکروس��افت با نوآوری های شان به شدت به نینتندو پاس��خ دادند. جایگاه رفیع برند نینتندو 
همیش��گی نبود. در س��ال ۲0011 برن��د نینتندو افت کرد، اما همچنان در می��ان 1۵ برند برتر از 1000 
برند قرار داش��ت درحالی که برند دی اس در میان ۲۵ برند برتر و ویی درمیان ۵0 برند برتر قرار داشتند. 
نینتندو هم عقب ننشست و با نوآوری های بیشتر به مبارزه پرداخت. نینتندو به عنوان جایگزین خط دی 
اس،  تری دی اس را تولید کرد که کنس��ولی اس��ت سه بعدی به همراه عینک و شامل بازی هایی می شود 
که تنها روی این دس��تگاه کار می کنند. ویی جدید بانام ویی یو، ش��امل یک کنترل گر است که می تواند 
مرکز یک سیس��تم سرگرمی خانگی باش��د و به کاربر این امکان را بدهد که گزینه های مختلف سرگرمی 
مانند بازی ها، برنامه های تلویزیونی و ... را به آن متصل و آنها را کنترل کند. هر دوی این دس��تگاه ها به 
بازی های اختصاصی نینتندو مانند ماریو و زلدا همین طور دیگر برندهای جدید قدرت بیشتری می بخشند. 
به عالوه نینتندو هش��ت امکان دسترسی به میراث برند نینتندو یعنی بازی های دهه ۸0 میالدی را فراهم 
می آورد. موارد بس��یار دیگری نیز وجود دارند که نش��ان می دهند نینتندو در حال انجام نوآوری هایی در 

زمینه کاربرپسند بودن هرچه بیشتر است. 
hormond :منبع
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