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  »فرصت امروز« از بیست و هشتمین همایش ساالنه
سیاست های پولی و ارزی گزارش می دهد

اجرای طرح جامع 
اصالح نظام بانکی

فرصت امروز: بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی با موضوع اصالحات ساختاری برای 
ثبات مالی دیروز در مرکز همایش های صداوس��یما آغاز به کار کرد و امروز نیز به کار خود پایان می دهد. در روز 
نخس��ت این همایش دو روزه، علی دیواندری رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی، ولی اهلل سیف رئیس 

کل بانک مرکزی، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور و پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی...

 عوامل التهاب بازار ارز
از نگاه رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

حباب ارزی در اقتصاد ایران
3

2

4

آخرین خبرها از برنامه جدید ارزی دولت

 اولویت بندی کاالهای وارداتی
برای اختصاص ارز 4200 تومانی

5 روش آماده سازی کسب وکار در مقابل بالیای طبیعی
4 رفتار رهبران برای ایجاد فرهنگ اعتماد در فضای کار
استفاده از تحلیل داده برای جلوگیری از مشکالت مشتری

نقش مدیر محصول در کسب وکار
3 تحول تأثیرگذار شبکه های اجتماعی بر تبلیغات دیجیتال 

7تبلیغ که بهتر بود هرگز ساخته نمی شدند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 10 نقل  قول الهام بخش از هاوارد شولتز
در مورد موفقیت در کسب وکار

7

معـاون اقتصادی رئیس جمهور با اشـاره به برخی نوسـانات 
قیمت در تعـدادی از کاالها گفت بـرای عرضه هیچ نگرانی 

وجود نـدارد و در دوماهه نخسـت امسـال عرضه 
کاالها افزایش یافته است. محمد نهاوندیان در...

 نمی گذاریم »پراید«
بازار را آشفته کند

یادداشت
پیامدهای ناخوش 

سیاسی کردن امور اقتصادی

اقتص��اد ی��ک دان��ش دقیق 
اس��ت و متغیرهای این دانش 
بر پایه ه��ای محکمی از اصول 
استوار شده و تجربه بشری نیز 
این اصول را دیده و بر درستی 
آنه��ا گواهی می ده��د. یکی از 
اص��ول علم اقتصاد این اس��ت 
که سیاس��ت به مثابه یک فن و 
یک فعالیت ذهنی که می تواند 
در قالب ه��ای گوناگون خود را 
نش��ان دهد هرگز قادر نیست 
این اصول را برای مدت طوالنی 
محدود کند. اصول علم اقتصاد 
در عی��ن اینکه س��اده به نظر 
استوارند.   بس��یار  اما  می رسند 
به طور مث��ال اگر قانون طالیی 
عرض��ه و تقاض��ا را مورد توجه 
ق��رار دهی��م ب��ه ای��ن نتیجه 
می رس��یم که این قانون در هر 
عصر و دوره و در هر سرزمینی 
این گون��ه عم��ل می کن��د که 
وقتی عرضه یک کاال بیشتر از 
تقاض��ای آن کاال در یک دوره 
معین رشد کند قیمت آن کاال 
کاهش را تجربه می کند. عکس 
این داس��تان نیز صادق اس��ت 
یعن��ی در ش��رایط معین و در 

ی��ک دوره معی��ن اگر 
2تقاضا برای یک...

حسین 
سالح ورزی

 نایب رئیس اتاق ایران
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با آرزوی موفقیت و پیروزی برای تیم ملی فوتبال ایران

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، صبح 
سه شنبه به ریاس��ت حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حس��ن روحانی رئیس جمه��ور و با حضور 

روسای قوای مقننه و قضاییه تشکیل شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، در این 
جلسه که در راستای منویات رهبر معظم انقالب 
و با هدف هماهنگی بیش��تر قوا و مس��ئوالن در 
زمینه ضرورت اتخاذ تدابیر و اقتدار بیش��تر در 
برخورد با مش��کالت اقتصادی کش��ور تشکیل 
ش��د، مسائل اصلی اقتصاد کشور به ویژه موضوع 
اش��تغال، ایجاد امنیت و انگیزه ه��ای الزم برای 
س��رمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی، رفع 
برخی از اش��کاالتی که در اجرای سیاس��ت های 
اصل 44 قانون اساسی در واگذاری واحدها وجود 
داش��ته، مس��ائل مربوط به نظام بانکی کشور و 
شرایط اقتصادی کش��ور پس از خروج یکجانبه 
آمریکا از برجام مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
اعضای ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی در 

این جلسه با اش��اره به اینکه عزم قوای سه گانه 
کشور بر حل مش��کالت مردم است، بر ضرورت 
هماهنگی همه جانبه س��ه  قوه برای اس��تفاده از 
همه ابزارهای در اختیار در راستای تصمیم گیری 
و پیشبرد مسائل اقتصادی کشور تأکید کردند. 

در این جلس��ه س��ران قوا با اش��اره به اینکه 
دغدغه هایی که مردم در شرایط فعلی بازار دارند، 
باید مورد توجه قرار گیرد و مطمئنا مورد توجه 
دولت و س��ایر مسئوالن کشور خواهد بود؛ مقرر 
کردند جلس��ه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
به ط��ور منظم تش��کیل و مس��ائل مرتبطی که 
در س��طح سه قوه است بررس��ی و در مورد آنها 

تصمیم گیری شود. 
همچنین با توجه به تالش و اعمال فشار آمریکا 
برای پمپاژ تبلیغات منفی به منظور ناامیدکردن 
مردم نس��بت به آینده کش��ور و نظام، مقرر شد 
ستادی با حضور نمایندگان سه قوه و با همکاری 
رس��انه ها و صدا و س��یما برای اطالع رس��انی و 

تبلیغات تشکیل ش��ود که مهم ترین وظیفه اش 
اطالع رسانی صحیح در مقابل حرکات تبلیغاتی 
منفی دشمن علیه کشور توسط رسانه های معاند 
است.  ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی ضمن 
تأکید بر اطمینان مردم نسبت به تأمین کاالهای 
ض��روری آنها و نیز کاالهای مورد نیاز واحدهای 
تولی��دی، مقرر کرد تا دس��تگاه های مس��ئول 

اقدامات فوری را در این زمینه انجام دهند. 
همچنین در این جلس��ه بر ضرورت انجام کار 
کارشناسی دقیق از سوی ستاد اقتصادی دولت 
ب��ا همفکری صاحب نظران اقتصادی کش��ور در 
راس��تای تش��ویق مردم به س��مت فعالیت های 
اثرگذار اقتصادی مانند سرمایه گذاری در بورس و 

فعالیت های تولیدی تأکید شد. 
س��ازمان برنام��ه و بودجه نیز مأمور ش��د که 
طرح های نیمه تمام دولت با ش��رایط آس��ان در 
اختیار بخش غیردولتی و به ویژه بخش خصوصی 

برای تکمیل و بهره برداری قرار دهد. 

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور بررسی شد

هماهنگی و اهتمام سه قوه برای حل مشکالت مردم

مناقشه دو سازمان درباره روش تخلف در واردات خودرو

متخلفان نظاره گر دعوای مسئوالن! 
درحالی که وقوع تخلف در روند واردات خودرو 
تأیید شده، مناقشه دو سازمان مسئول در رابطه 
با هک شدن یا نشدن سایت وزارت صنعت، اصل 
موضوع را به حاشیه برده است؛ درحالی که فارغ 
از روش تخلف، این اصل تخلف اس��ت که اتفاق 
افت��اده و باید عوامل آن معرفی و با آنها برخورد 
ش��ود.  به گزارش ایس��نا، ه��ر روز که می گذرد 
ماج��رای واردات غیرمجاز خ��ودرو وارد مرحله 
جدیدی می ش��ود. اصل داس��تان از تیرماه سال 
گذشته شروع ش��د که وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ثبت س��فارش واردات خودرو را با هدف 
تدوین و اجرای دستورالعمل ساماندهی واردات، 
متوقف کرد و از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ قانونا کسی 
امکان ثبت سفارش و واردات خودرو را نداشت. 

اما از اواخر س��ال گذشته برخی واردکنندگان 
خودرو زمزمه هایی مبنی بر وقوع تخلف در زمان 
بس��ته بودن ثبت س��فارش و واردات خودرو به 
صورت غیرقانونی س��ر دادند. این زمزمه ها ادامه 
داش��ت تا آنکه س��رانجام ح��دود دو ماه پیش 
مجتبی خس��روتاج – رئیس س��ازمان توس��عه 
تج��ارت – رس��ما وقوع تخلف در ای��ن حوزه را 
تأیید کرد.  طبق اعالم این مقام مس��ئول، »در 
زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در 
سال گذشته )۱۳۹۶(، ۶4۰۰ دستگاه خودرو به 

صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده است«. 

اگرچ��ه انتظار می رفت با تأیید بروز تخلف در 
واردات خودرو از سوی عالی ترین مسئول مربوطه 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرچه زودتر 
شاهد شناس��ایی و برخورد با متخلفان مربوطه 
باش��یم، اما اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور و واکنش وزارت صنعت به آن، موضوع را 

وارد مسائل حاشیه ای کرد. 
ناصر سراج در این رابطه اظهار کرد: »متأسفانه 
سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شد و 
حدود ۵۰۰۰ خودرو مدل باال و گران قیمت ثبت 
سفارش ش��د«.  اگرچه اظهارات رئیس سازمان 
بازرس��ی کل کشور می توانست نیروی مضاعفی 
به مس��ئوالن مربوطه در وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای برخورد ب��ا تخلف رخ داده بدهد، 
ام��ا یک روز بعد از این اظه��ارات این وزارتخانه 
با صدور اطالعیه ای، هک ش��دن س��ایت خود را 
تکذیب کرد؛ ضمن آنکه باز هم بر وقوع تخلف در 

روند واردات خودرو صحه گذاشت. 
اما این پایان ماجرا نبود و روز سه شنبه سازمان 
بازرس��ی کل کشور هم در پاسخ به مواضع اخیر 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، اطالعیه ای 
صادر کرد و با تأکید مجدد بر هک ش��دن سایت 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، اعالم کرد که 
اظهارات رئیس این سازمان مبنی بر هک شدن 
س��ایت وزارت صنعت، براس��اس نامه رس��می 

ارسالی از سوی رئیس سابق گروه ثبت سفارش 
خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران 
)وزارت صنعت، معدن و تجارت( به این سازمان 
صورت گرفته اس��ت و به مس��ئوالن امر )وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت( هم توصیه کرد که از 
»فضاسازی های بی مورد در این خصوص پرهیز 

کنند«. 
در ای��ن ش��رایط مناقش��ه درگرفت��ه بین دو 
س��ازمان مس��ئول درباره روش تخلف در ثبت 
س��فارش و واردات غیرقانون��ی خ��ودرو، اص��ل 
موضوع را به حاش��یه برده اس��ت و شاید خیال 
متخلف��ان این پرونده را نیز راحت کرده باش��د؛ 
زیرا دو سازمان مسئول به جای آنکه با همیاری 
یکدیگر به دنبال خشکاندن ریشه های فساد در 
روند واردات خودرو باشند به مجادالت حاشیه ای 
روی آورده اند؛ درحالی که هک شدن سایت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت موضوع اصلی نیس��ت 
بلکه مهم این نکته است که در روز روشن چند 
هزار دس��تگاه خودرو با ثبت سفارش جعلی در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کشور شده 
است و با وجود گذشت چندین ماه از کشف این 
فس��اد، باید تاکنون مجرمان اصلی در هر جایی 
که هستند شناس��ایی، به مردم معرفی و با آنها 
برخورد می شد؛ نه آنکه مناقشه بر سر حاشیه ها 

و فرعیات، اصل موضوع را به حاشیه ببرد. 



فرصت امروز: بیس��ت و هشتمین همایش ساالنه سیاست های پولی 
و ارزی با موضوع اصالحات س��اختاری برای ثبات مالی دیروز در مرکز 
همایش های صداوس��یما آغاز به کار ک��رد و امروز نیز به کار خود پایان 
می ده��د. در روز نخس��ت این همایش دو روزه، عل��ی دیواندری رئیس 
پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی، ولی اهلل س��یف رئیس کل بانک 
مرکزی، مس��عود نیلی مش��اور اقتصادی رئیس جمه��ور و پیمان قربانی 

معاون اقتصادی بانک مرکزی سخنرانی کردند. 
همچنی��ن چند پن��ل تخصصی در روز نخس��ت همای��ش با موضوع 
»س��اختار مال��ی دولت و ثب��ات پولی و مالی«،  »اصالح س��اختار نظام 
بانکی؛ پیش��رفت ها و چالش ها« و »پایدارسازی تورم پایین برای حفظ 
ثبات مالی« برگزار شد و در روز دوم همایش نیز، موضوع این پنل های 
تخصصی به »س��اختار سیاس��ت گذاری پولی«،  »نظارت بانکی و ثبات 
مال��ی« و »بازار س��رمایه، بیمه و صندوق های بازنشس��تگی« اختصاص 

دارد. 
معرف��ی چهره های ماندگار بانک��ی نیز ازجمله برنامه های نخس��تین 
روز همای��ش ب��ود و »س��یاوش نقش��ینه« و »محمدرض��ا فاطمی« به 
عنوان منتخبین چهره های ماندگار بانکی در بیست وهش��تمین همایش 
سیاس��ت های پولی و ارزی معرفی شدند. نقش��ینه صاحب نظر در امور 
پولی و بانکی اس��ت و به عنوان مدیرعامل بانک تجاری ایران و اروپا از 
سال ۱۳۸۰ تا به امروز و عضویت در سمت های مدیریتی در بانک ملی 
از ۱۳4۳ ت��ا ۱۳۷۹ را در کارنامه کاری خود دارد. همچنین محمدرضا 
فاطم��ی در کارنامه کاری خ��ود عالوه بر صاحب نظر پول��ی و بانکی به 
عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک بین المللی سپه در انگلستان 
از س��ال ۱۳۸۱ تا به امروز و مدیرعامل و رئیس سازمان حسابرسی کل 

کشور از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱ فعالیت داشته است. 
همچنی��ن رونمایی از کتاب »بانکداری مرک��زی، ثبات پولی و مالی، 
نظری��ه و عمل« به قلم »تاماراک موئنجاک« و ترجمه مش��ترک احمد 

عزیزی و فاطمه نوربخش نیز از دیگر برنامه های همایش بود. 
گزارش »فرصت امروز« از نخس��تین روز بیس��ت و هشتمین همایش 

ساالنه سیاست های پولی و ارزی را در ادامه می خوانید. 
اوراق سکه چه تأثیری روی ثبات بازار دارد؟ 

رئیس کل بانک مرکزی در بیس��ت و هش��تمین همایش سیاست های 
پولی و ارزی گفت: معامله پذیری اوراق گواهی پیش خرید سکه به دلیل 
ابزارس��ازی در بازار طال و همچنین هموارسازی عرضه سکه، به تعمیق 

بازار طال و نیز تقویت ثبات در این بازار منجر خواهد شد. 
ولی اهلل سیف ادامه داد: برخالف روند مثبت شکل گرفته در حوزه های 
مختلف اقتصادی کش��ور، بازار ارز در اواخر س��ال گذشته و نیز ابتدای 
س��ال جاری با تالطماتی مواجه ش��د. بررس��ی های صورت گرفته نشان 
می دهد ریش��ه نوسانات ارزی را باید عمدتا در انتظارات شکل گرفته در 
خصوص آینده روابط مالی و اقتصادی بین المللی کشور جست وجو کرد. 

رئی��س کل بانک مرکزی عنوان کرد: در پاس��خ به ش��رایط حاصله و 
در راس��تای مدیریت انتظارات و حذف فعالیت های س��فته بازانه، دولت 
و بان��ک مرکزی تمهیدات مناس��بی را اتخاذ کردند ک��ه مهم ترین آنها 
رویکرد جدید به بازار ارز با هدف مدیریت تقاضای ارز و پاس��خ گویی به 

متقاضیان واقعی )واردکنندگان( است. 
رئیس ش��ورای پول و اعتبار، الزامی ش��دن ثبت س��فارش برای کلیه 
واردات، اص��الح مق��ررات ارز تخصیصی بابت خرید خدم��ات از خارج، 
طراح��ی و راه اندازی س��امانه »نظام یکپارچه معام��الت ارزی« )نیما(، 
تدوی��ن مقررات مرب��وط به چگونگی برگش��ت ارز حاص��ل از صادرات 
غیرنفتی به چرخه اقتصاد و بازنگری مقررات فعالیت صرافی ها را بخشی 
از اقدامات بانک مرکزی در رویکرد جدید دانست و تصریح کرد: در حال 
حاضر با راه اندازی سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار 
واردکنندگان رسمی قرار می گیرد که این امر به نوبه خود بستر مناسبی 
را برای پاسخ گویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم کرده است. 
براین اس��اس سامانه نیما ضمن حذف واس��طه ها بین صادرکنندگان و 
واردکنندگان، از خروج بدون بازگش��ت سرمایه های کالن و تأمین مالی 

قاچاق کاال به کشور جلوگیری می کند. 
به گفته س��یف، در حال حاضر و با توجه ب��ه وجود ذخایر ارزی قابل 
اعتم��اد و همچنین تراز مثبت تجاری هیچ گون��ه نگرانی از بابت تأمین 
ارز برای نیازهای واقعی وجود ندارد و با اس��تفاده از سازوکار فعلی قادر 
خواهیم بود در هر ش��رایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به 
ش��کل بهینه تخصیص دهیم. البته در صورت افزایش محدودیت ها، ارز 
ب��رای ورود کاالهایی که اولویت ندارند، اختصاص نخواهد یافت. در این 
راستا هماهنگی و سازگاری میان سیاست های ارزی و تجاری پیش شرط 

اساسی توفیق سیاست های اخیر در حوزه بازار ارز خواهد بود. 
تصمیم بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار طال

رئیس ش��ورای پول و اعتبار با اش��اره به این که بانک مرکزی با هدف 
ثبات بخش��ی به بازار طال و ارز، اواخر سال ۱۳۹۶ نسبت به اجرای طرح 
پیش فروش س��که در س��ه مرحله مختلف اقدام کرد، گفت: طی مراحل 
مختلف در مجموع ۷.۶ میلیون قطعه سکه طال در سررسیدهای مختلف 

زمانی پیش فروش شد. 
س��یف با تش��ریح اق��دام بانک مرک��زی در بازارس��ازی اوراق گواهی 
پیش خرید سکه در بورس اوراق بهادار گفت: این اقدام گام مهم دیگری 
در راس��تای اثربخشی بیش��تر طرح پیش فروش سکه در ایجاد ثبات در 
بازار طال و ارز به ش��مار می رود. معامله پذیری اوراق گواهی پیش خرید 
س��که به دلیل ابزارس��ازی در بازار طال و همچنین هموارس��ازی عرضه 
س��که، به تعمیق بازار طال و نیز تقویت ثبات در این بازار منجر خواهد 
شد. عالوه بر این، نقدپذیری اوراق گواهی پیش خرید سکه و نیز قابلیت 
نگهداری سکه خریداری شده به صورت اوراق بهادار و حذف مخاطرات 
امنیتی نگهداری س��که طال به ص��ورت فیزیکی، مزایای قابل توجهی را 

برای هموطنان عزیز به همراه خواهد داشت. 
س��یف افزود: در ش��رایط کنونی پس از عهدشکنی و خروج یک جانبه 
آمری��کا از برج��ام، اجرای قراردادها و توافقات مال��ی به پایبندی و ارائه 
تضمین توس��ط دیگر طرف های برجام بستگی دارد. در این راستا، بانک 
مرکزی س��عی می کند با همکاری طرف های باقی مانده در برجام، زمینه 
اجرای برنامه های تدوین شده در زمینه های مالی و بانکی را فراهم آورد. 
بنابراین باید توجه داش��ت که بهره مندی از مزایای گشایش های ایجاد 
ش��ده، عالوه بر توس��عه همکاری های بین المللی، مس��تلزم بازنگری در 
ترتیبات اقتصادی داخلی، اجرای اصالحات ساختاری و نیازمند انطباق 

فعالیت شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی است. 
اجرای طرح جامع اصالح نظام بانکی

رئیس کل بانک مرکزی با توضیح این که در پنج سال گذشته مقدمات 
اجرای اصالحات ساختاری در نظام بانکی فراهم و پیشرفت هایی نیز در 
این زمینه حاصل شد، گفت: به عنوان نمونه، در طرح جامع اصالح نظام 
بانکی با همکاری س��ایر دس��تگاه های مرتبط، اصالح ترازنامه نهادهای 
مالی، بهبود نسبت های نظارتی، تقویت جریان نقد بانک ها، رفع انجماد 
دارایی و کمک به افزایش سرمایه بانک ها پیگیری شد. همچنین اقدامات 
مؤثری در راستای ساماندهی و انتظام بخشی فعالیت موسسات اعتباری 
غیرمجاز که سهمی در حدود 2۵ درصد کل سپرده های شبکه بانکی را 
در اختیار داش��تند و منشأ ایجاد مخاطرات و آسیب های جدی در بازار 
پول و ثبات اقتصادی کشور ش��ده بودند، صورت پذیرفت، به طوری که 
در حال حاضر مؤسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد. 

س��یف افزود: از آنجا که رشد نقدینگی در سال های گذشته عمدتا از 
رش��د پایه پولی نشأت گرفته و بدهی بانک ها به بانک مرکزی مهم ترین 
عامل رشد پایه پولی طی سال های گذشته بوده، بنابراین حل مشکالت 
س��اختاری بانک ها در قالب اجرای برنامه اص��الح نظام بانکی راهکاری 
اصولی، جهت ساماندهی و انتظام بخشی بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
و نیز متناس��ب کردن نرخ س��ود اس��می با نرخ تورم تک رقمی و پایدار 

است. 
رئیس کل بانک مرکزی یکی از حوزه های معطل مانده را که س��رعت 
اصالح��ات نظ��ام بانک��ی را ُکند کرده به روزرس��انی قوانی��ن و مقررات 
بانک��ی کش��ور دانس��ت و گفت: در این ح��وزه نیاز اس��ت ظرفیت های 
نظارتی بانک مرکزی متناس��ب با پیش��رفت های دیگ��ر در بخش مالی 
توس��عه یابد تا خطر بی ثباتی مالی در بلندم��دت کاهش یابد. بنابراین، 
الزم اس��ت دستگاه های اجرایی کش��ور ضمن همکاری با بانک مرکزی، 
مش��ارکت بیش��تری در اجرای اصالحات نظام بانکی که تضمین کننده 
ثبات و رفاه اقتصادی اس��ت، داشته باشند. تدبیر اخیر در ایجاد شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی که با هدف هم س��و ساختن فعالیت های قوای 
سه گانه تشکیل شده است، می تواند با ایجاد هماهنگی میان کلیه ارکان 

حاکمیت، انجام اصالحات ساختاری را تسریع کند. 

 »فرصت امروز« از بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی گزارش می دهد

طرح جامع اصالح نظام بانکی اجرا می شود

مش��اور اقتصادی رئیس جمهور نیز از دیگر سخنرانان روز نخست 
بیست و هشتمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی بود و با 
بیان اینکه کس��ری بودجه دولت ناشی از سیاست مالی نیست، بلکه 
پایدار و سیستماتیک اس��ت، گفت: برای پایداری بودجه دولت باید 

کیک اقتصاد بزرگ و ساختار بودجه جراحی شود. 
ب��ه گفته مس��عود نیلی، یکی از مس��ائل اصلی در اقتص��اد ایران، 
بودجه، چگونگی رش��د و تأمین مالی آن است که در ۵۰ سال اخیر 
این مش��کل اس��تمرار داشته است. محاس��بات ما نشان می دهد که 
تغییر در مقدار بودجه س��االنه باید هزار میلیارد تومان باشد که این 

جراحی ابعاد اقتصادی و سیاسی بزرگی دارد. 
او ادامه داد: برای کارکرد بودجه چهار نقش را می توان متصور شد 
که عبارتند از اثر مس��تقیم بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، ایفای 

نقش در بهبود فقر و توزیع درآمد و عرضه کاالی عمومی است. 
مش��اور اقتصادی رئیس جمه��ور در مورد تأثی��ر بودجه دولت در 
رش��د اقتصادی گفت: محاسبات ما نشان می دهد برای داشتن رشد 
اقتص��ادی پایدار، ۵ تا ۷ درصد از تولی��د ناخالص داخلی باید صرف 
پروژه های عمرانی ش��ود، به طوری که این رقم در طول سال های ۹۰ 
بس��یار پایین بوده اس��ت.  نیلی تصریح کرد: در ۱۵ سال اخیر یک 
ارتباط نزدیکی بی��ن مخارج و درآمدهای حاصل از نفت برقرار بوده 
اس��ت، به طوری ک��ه افزایش درآمدهای نفتی باع��ث تقویت مخارج 
جاری شده و چشم انداز ایفای نقش دولت در سرمایه گذاری به بیش 

از ۳ درصد نرس��یده اس��ت. هر چند که برای رس��یدن به ارقام باال 
نیازمند مشارکت بخش خصوصی در کنار دولت هستیم. 

وی در م��ورد کارک��رد بودجه دولت ب��ر ثبات اقتص��ادی، عنوان 
ک��رد: موضوع��ی که در کش��ورهای مختل��ف مطرح اس��ت، در دو 
رویکرد خالصه می ش��ود؛ یک رویکرد ضد چرخه ای است، یعنی در 
ش��رایط رکود سیاست های انبس��اطی اعمال شود و در شرایط رونق 
سیاس��ت های انجمادی و رویکرد دوم اش��اره به عدم دخالت دولت 
بوده اس��ت.  دس��تیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی ادامه داد: 
در کش��ور ما نوس��انات اقتصادی منطبق بر درآمدهای نفتی اس��ت 
و نح��وه ورود درآمده��ای نفتی به اقتصاد عامل اصلی نوس��انات در 

اقتصاد بوده است. 
ارتباط نفت و بودجه

نیلی در مورد ارتباط بودجه و درآمدهای نفتی گفت: در دوره هایی 
که ش��اهد افزایش درآمدهای نفتی بودیم، بودجه دولت نیز افزایش 
داشت، اما در دوره هایی که قیمت نفت کاهش داشت، بودجه دولت 
به دلیل تعهداتی که ایجاد کرده بود، کاهش پیدا نمی کرد و موجب 

کسری بودجه می شد. 
وی افزود: نوسانات نفت نشان می دهد بودجه کشور ما هم چرخه 
با دوره های رکود و رونق است و واژه سیاست مالی در سال های اخیر 
هیچ موضوعیتی نداش��ته و بودجه تأمین  کننده منابع بوده است تا 

یک ابزار اقتصادی. 

سومین کارکرد بودجه
دس��تیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی در مورد سومین کارکرد 
بودجه گفت: دولت ها در بودجه نقش بازتوزیعی ایفا می کند؛ درحالی که 
این نقش در کش��ور ما به صورت توزیعی اعمال می شود و مالیات نقش 
بازتوزیع��ی ندارد و تنها تأمی��ن  کننده منابع مالی دولت اس��ت.  نیلی 
با اش��اره به کارک��رد بودجه در عرضه کاالی عمومی اف��زود: در ادبیات 
انتخاب عمومی، کاالی عمومی عرضه جایگزین ندارد و اگر داشته باشد 
ای��ن جایگزینی پرهزینه خواهد بود.  وی تصری��ح کرد: انعکاس کاالی 
عموم��ی در بودجه هزینه های جاری اس��ت و نکوه��ش افزایش بودجه 
جاری کار علمی نیست، چون کارکرد اصلی دولت در هزینه های جاری 
مانند امنیت، بهداش��ت و آ موزش اس��ت و در شرایط مناسب ۱۷ تا ۱۸ 

درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی به آن اختصاص یابد. 
مش��اور اقتصادی رئیس جمهور متذکر ش��د: محاس��بات ما نشان 
می ده��د که تغییر در مقدار بودجه س��االنه باید هزار میلیارد تومان 

باشد که این جراحی ابعاد اقتصادی و سیاسی بزرگی دارد. 
نیل��ی همچنین در مورد اقدامات الزم ب��رای ایجاد قاعده مالی در 
بودجه دولت گفت: اقداماتی مانند کنترل کس��ری بودجه ساختاری 
ک��ه محدوده آن کمتر از ی��ک درصد تولید ناخالص داخلی باش��د، 
تثبی��ت میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و افزایش نس��بت 
مالی��ات بردرآم��د از جمله اقدامات الزم برای ایج��اد قاعده مالی در 

بودجه دولت است که باید صورت بگیرد. 

دولت با کسری بودجه سیستماتیک مواجه است

لزوم جراحی در ساختار بودجه

یادداشت

 پیامدهای ناخوش سیاسی کردن
امور اقتصادی

اقتص��اد یک دانش دقیق اس��ت و متغیرهای این دان��ش بر پایه های 
محکمی از اصول اس��توار ش��ده و تجربه بش��ری نیز این اصول را دیده و 
بر درس��تی آنها گواهی می دهد. یکی از اصول علم اقتصاد این اس��ت که 
سیاس��ت به مثابه یک فن و یک فعالیت ذهنی که می تواند در قالب های 
گوناگون خود را نش��ان دهد هرگز قادر نیس��ت این اصول را برای مدت 
طوالن��ی مح��دود کند. اصول عل��م اقتصاد در عین اینکه س��اده به نظر 
می رسند اما بسیار استوارند.  به طور مثال اگر قانون طالیی عرضه و تقاضا 
را مورد توجه قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که این قانون در هر عصر 
و دوره و در هر سرزمینی این گونه عمل می کند که وقتی عرضه یک کاال 
بیش��تر از تقاضای آن کاال در یک دوره معین رش��د کند قیمت آن کاال 
کاهش را تجربه می کند. عکس این داس��تان نیز صادق اس��ت یعنی در 
شرایط معین و در یک دوره معین اگر تقاضا برای یک کاال بیشتر از عرضه 
آن کاال رش��د را تجربه کند قیمت ها به س��مت باال گرایش پیدا می کند؛ 
درحالی که این قانون طالیی با عقل و منطق س��ازگار است اما متأسفانه 
برخی سیاس��تمداران به ویژه مدیران دولت به هر دلیل نمی خواهند این 
قان��ون را ببینند و هر رخدادی در قیمت و تقاضا را به رفتار و خواس��ت 
سیاسی نس��بت داده و برای اینکه این قانون طالیی را با شکست مواجه 
س��ازند به فعالیت ها و دستورهایی از جنس غیراقتصادی اقدام می کنند.  
برآیند و نتیجه رفتار سیاس��ی با اقتصاد این خواهد شد که امور از تعادل 
خارج می ش��وند و هرج ومرج در تصمیم گیری پیش می آید. تجربه نشان 
می دهد دولت های ایران در همه دهه های اخیر همواره در روزهای سخت 
اقتصاد به جای اینکه از ابزار و نیرویی از جنس اقتصاد برای حل مشکالت 
کمک بگیرند به ابزار سیاسی متوسل می شوند؛ درحالی که انتظار می رفت 
دولت دوازدهم و شخص رئیس جمهور به دلیل داشتن یک معاون و یک 
دس��تیار ویژه اقتصادی که هر دو دانش اقتصاد را آموخته اند در روزهای 
س��خت همانند دول��ت دهم عمل نکند و به درمان دردهای کس��ب وکار 
شهروندان از مسیر تصمیم های کارشناسی شده اقتصادی بپردازد اما این 
انتظار برآورده نشده است.  در دو ماه اخیر فعاالن اقتصادی، اقتصاددانان و 
کارشناسان به دولت توصیه کردند از عرضه دالر زیر قیمت بازار با اختالف 
۵۰ درصد اجتناب کند اما این را انجام ندادند و حاال معلوم ش��ده اس��ت 
تقاضا برای واردات با دالر 42۰۰ تومانی در دو ماه گذشته دو برابر مدت 
مشابه پارسال شده است. استفاده از رانت ۵۰ درصدی دالر دولتی و دالر 

آزاد چیزی نیست که از آن اجتناب کرد. 
کارشناسان به دولت یادآور می شوند بازار ثانویه ارز راه اندازی شود تا 
صادرکنندگان با رغبت بیشتر ارز در اختیار خود را بفروشند اما انجام 
نمی شود. فعاالن اقتصادی بارها و بارها از اینکه دولت در شرایط رکود 
باز هم از یک گروه مشخص تولیدکننده خصوصی مالیات اخذ می کند 

و آنها را از ادامه فعالیت منصرف می کند انتقاد کرده اند. 
کارشناس��ان بارها از دولت خواس��ته اند به عن��وان گام بزرگ برای 
اصالحات اقتصادی باید بدهی های خود را به بانک؛ به س��ازمان تأمین 
 اجتماعی و به پیمانکاران پرداخت کند اما متأسفانه این خواسته های 
کارشناس��ی کنار گذاشته می شود.  به نظر می رس��د این رفتار دولت 
و سیاس��ی کردن ام��ور اقتصادی پیامده��ای ناخوش��ی دارد. وقتی 
رئیس جمهور دش��واری ها را از جنس سیاست می داند دستور سیاسی 
می دهد و این دس��تورها وضعیت را بدتر می کند. آقای رئیس جمهور 
توجه داشته باشند که سرپیچی از قانون و منطق اقتصاد در دولت های 
نه��م و دهم نیز در دس��تور کار قرار داش��ت و به بدتر ش��دن فضای 
کسب وکار منجر شد. باید بدانیم که سرچشمه افزایش قیمت کاال در 
شرایط امروز سبقت گرفتن رشد تقاضا از میزان عرضه است و این نیز 
یک دلیل مش��خص دارد: انتظارات تورمی بر ذهن و رفتار شهروندان 

غلبه کرده است و این ربطی به سیاست ندارد. 

رنج هپکو از تعلل دولت

 هپکو در ش��رایط س��ختی قرار گرفته اس��ت. یکی از مهم ترین 
مشکالت هپکو این است که دولت و بخش های مسئول در سازمان 
خصوصی س��ازی به موقع و درس��ت تصمیم نمی گیرند، درحالی که 
تصمیمات روش��ن این بخش ها می تواند مش��کالت بنگاه هایی مثل 
هپکو را مهار کند و مانع تعطیلی بنگاه های اقتصادی بزرگ ش��ود. 
دول��ت باید نیازهای��ش را از طریق هپکو تأمی��ن کند چراکه امروز 
مهم ترین مشکل هپکو مشکل تقاضاست.  در سال هایی که نرخ ارز 
س��ه برابر افزایش یافت، امکان خرید خرید خارجی برای بنگاه های 
تولیدی بس��یار س��خت ش��د. محدودیت نقدینگی بنگاه ها و عدم 
پش��تیبانی از آنها باعث شد هپکو به عنوان یک نمونه نتواند جریان 
تولی��د را حفظ کند. در س��ال ۹۱ بنگاه های ک��ه از یوزانس ارزان 
قیمت خارجی اس��تفاده می کردند و تنه��ا ۱۰ درصد از پول ارز را 
برای گش��ایش ال سی می پرداختند، مجبور به پرداخت ۱۰۰ درصد 
آن ش��دند و عالوه بر آن باید ۳۵ درصد از مبلغ مورد نظر را به طور 
م��ازاد تا زمان ارائه برگ س��بز گمرکی پرداخ��ت می کردند. در آن 
س��ال با توجه به س��ه برابر ش��دن نرخ ارز نیاز بنگاه ها به نقدینگی 
۳۰ درص��د افزایش پیدا کرد، درحالی که تقاضا در بازار نیز کوچک 
ش��ده بود. تحوالت کنونی نرخ ارز زمینه تکرار چنین مش��کالتی را 
برای اقتصاد کشور به ویژه بنگاه هایی که خرید خارجی دارند، فراهم 
کرده و این در حالی است که دولت می تواند راهکارهای حل چنین 

مشکالتی را عملی کرده و جلوی تعطیلی بنگاه ها را بگیرد. 
رخدادهای اقتصادی اخیر نشان می دهد که نقدینگی سرگردان و 
م��ازاد در اقتصاد ایران تا چه اندازه مشکل زاس��ت و این نقدینگی در 
اختیار کس��انی است که س��وداگری در اقتصاد هدف آنهاست. عالوه 
بر عرضه پولی که توس��ط دولت انجام می شود آنچه مردم در دست 
بانک ها دارند معادل نرخ س��ود بانکی افزایش می یابد اما نکته مهم تر 
بی برنامگی دولت در این باره است. اگر دولت برای مدیریت نقدینگی 
و محدودی��ت دامن��ه عملیات س��ودگران برنامه ای نداش��ته باش��د 
مشکالت جدی تری در آینده گریبان اقتصاد ایران را خواهد گرفت. 

حسین سالح ورزی
 نایب رئیس اتاق ایران

لطف اهلل سعیدی
 عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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فرصت امروز: رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی در افتتاحیه بیست  و 
هشتمین همایش س��االنه سیاست های پولی و ارزی، بخشی از افزایش 
نرخ ارز را ناش��ی از عوامل بنیادی دانست،  اما بخش عمده آن را حبابی 

و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار خواند. 
علی دیواندری که دبیر بیست و هشتمین همایش سیاست های پولی 
و ارزی نیز هس��ت، در ای��ن همایش گریزی به وضعیت ب��ازار ارز زد و 
گفت: بازار ارز پس از تجربه التهابات ش��دید طی سال های ۱۳۹۰-۹2، 

از زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تا اواسط سال 
۱۳۹۶ از ثبات نس��بی برخوردار بوده است، اما از زمستان 
س��ال گذشته، بازار ارز مجددا با التهاب مواجه شده است. 
ب��روز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرس��ش 
مهم را در محافل سیاستگذاری و علمی مطرح کرده است 
ک��ه آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی اس��ت 
یا آنکه ش��اهد بروز و ظهور یک حب��اب ارزی در اقتصاد 

ایران هستیم؟ 
دیوان��دری ادام��ه داد: جهت بررس��ی ای��ن موضوع در 
پژوهش��کده مطالعه ای را انج��ام داده ایم و به طور خالصه 
نتایج این مطالعه نش��ان می دهد با وجود اینکه بخش��ی 
از افزای��ش نرخ ارزی ناش��ی از عوامل بنیادی اس��ت،  اما 
بخش عمده آن واقعا حبابی و ناش��ی از انتظارات و عوامل 

ناپایدار است. 
وی با اش��اره به اینک��ه یکی دیگ��ر از محورهای مهم، 
موض��وع »پایدارس��ازی تورم پایین و مدیریت نرخ س��ود 
برای حفظ ثبات مالی« اس��ت، تصری��ح کرد: درخصوص 
مباح��ث ت��ورم و ارز در حال حاضر ب��ه خصوص با توجه 
به گس��ترش فضای مجازی، همه ما رسالت داریم جهت 
شفاف س��ازی و ابهام زدای��ی تالش کنی��م و اجازه ندهیم 
با ش��یوع تحلیل های نامعتبر و نادرس��ت اعتماد مردم به 

آمارهای مراجع رسمی کشور خدشه دار شود. 
دبیر بیس��ت و هشتمین همایش س��االنه سیاست های 
پولی و ارزی افزود: در کنار شفاف س��ازی واقعیت ها، یکی 
از اهداف مهم این همایش ارائه راهکارهای الزم برای رفع 

چالش هایی است که پیش رو داریم. 
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، دیواندری به بیست  و هشتمین 
همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی اشاره کرد و گفت: در همایش 
امسال، از مجموع ۱۱۶ چکیده مقاالت ارسال شده به دبیرخانه همایش، 
۶۳ مقاله به صورت کامل دریافت ش��ده که براس��اس رویه داوری بدون 
ن��ام، 2۱ مقاله برتر انتخاب و توس��ط نویس��ندگان که از اندیش��مندان 
دانش��گاهی و پژوهش��گران حوزه اقتصادی و مالی هستند، ارائه خواهد 
ش��د. رشد چش��مگیر مقاالت دریافتی نسبت به س��ال های قبل حاکی 
از موفقیت پژوهش��کده پولی و بانکی در راس��تای ایفای رسالت خود و 

همچنین افزایش اهمی��ت محتوای علمی این همایش در بین محققان 
دانشگاهی و همچنین سیاستگذاران اقتصادی است. 

دیواندری تصریح کرد: همچنین طرح معرفی چهره های ماندگار سیستم 
بانکی که تأکیدی بر قدرشناس��ی از مدیران خدوم و تأثیرگذار نظام بانکی 
کش��ور اس��ت، در راس��تای تداوم انجام این وظیفه اخالقی و مس��ئولیت 
اجتماعی، امس��ال نیز طبق روال همایش های پیشین برقرار است و ضمن 

معرفی چهره های ماندگار نظام بانکی، از آنان تجلیل خواهد شد. 

دیوان��دری همچنین بخش مالی و به طور وی��ژه نظام بانکی را در هر 
اقتصادی، کلیدی ترین عنصر آن دانس��ت و گفت: بی ثباتی در این نظام 
به صورت گسترده ای س��ایر بخش های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد 
را با مش��کالتی جدی مواجه می کند و سرنوش��ت اقتصاد هر کش��وری 
ناخواس��ته با سرنوشت نظام بانکی و مالی کش��ورها درهم تنیده و بروز 

خلل در نظام بانکی می تواند به کل اقتصاد منتقل شود. 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: محققان و سیاستگذاران 
مختلف اتفاق نظر دارند که حفظ ثبات در نظام مالی، ضرورتی غیرقابل 

مسامحه در سیاستگذاری اقتصادی است و تحقق ثبات مالی را منوط به 
ش��رایطی می دانند که بخش مالی یک اقتصاد بتواند خدمات الزم برای 
عملکرد مناس��ب اقتصاد را به طور پیوسته ارائه کند و ارائه این خدمات 

در زمان بروز نابسامانی های مختلف با مشکل روبه رو نشود. 
وی خاطرنش��ان کرد: بحران های مالی جهانی، اهمیت توجه به روابط 
و اث��رات متقابل بازارهای مال��ی، مانند بازارهای پول، س��رمایه و بیمه  
را در قال��ب یک نظام مال��ی یکپارچه نمایان س��اخته و ضرورت اتخاذ 
ی��ک رویکرد جام��ع به نظارت بخش مال��ی را به همگان 
نشان داده است، بنابراین در رویکرد جدید سیاستگذاری، 
سیاست های احتیاطی کالن به عنوان تالشی برای پاسخ 
به این نارسایی  ها، کانون توجه سیاستگذاران و بانک  های 
مرکزی قرار گرفته اس��ت؛ به نحوی که بخش جدیدی از 
مطالعات در کش��ورهای مختلف در این حوزه گس��ترش 
یافته اس��ت. به همی��ن دلیل مهم ترین تح��والت عرصه 
مقررات گ��ذاری در حوزه بانکی و موسس��ات مالی، یعنی 
مق��ررات کمیته بال با تکیه بر تجارب به دس��ت آمده از 
بحران های مالی، در قال��ب اصول بال ۳ تدوین و تکمیل 

شده است. 
دیوان��دری اف��زود: با بررس��ی ش��واهد و تج��ارب دنیا 
درمی یابیم که س��اختارهای نهادی مناس��ب برای اعمال 
سیاس��ت  های احتیاط��ی کالن، که مقام��ات ناظر بخش 
مال��ی را قادر به انجام اقدامات پیش��گیرانه می کند، برای 
تمام کش��ورها، اعم از نوظهور و توسعه یافته، یک ضرورت 
انکارناپذیر اس��ت. با توجه به این واقعیت که بخش مالی 
اقتصاد ایران بانک محور است و بعضا به سبب اتخاد برخی 
سیاس��ت ها و همچنین در اثر ضعف مقررات و اختیارات 
بازدارنده طی دهه های گذش��ته، س��المت و ثبات صنعت 
بانکداری کش��ور با چالش هایی مواجه ش��ده است، از این 
منظر، طراحی و پیاده سازی نهادی با هدف پیگیری ثبات 
مال��ی در اقتصاد ایران گریزناپذیر اس��ت که در برخی از 
کش��ورها، این نهاد با عنوان کمیته یا شورای ثبات مالی، 
متش��کل از مقامات بازار پول، بیمه و سرمایه و همچنین 

نهادهای نظارتی و تنظیم گری مالی ایجاد می شود. 
دبیر بیس��ت و هش��تمین همایش ساالنه سیاس��ت های پولی و ارزی 
تصریح کرد: اخیرا در بازنگری قانون پولی و بانکی کش��ور نیز به مسئله 
ش��ورای ثبات مالی اشاره شده است، اما از اختیارات و ارکان کافی برای 
اعمال سیاس��ت  های احتیاطی و فعال سازی ابزارهای مختلف، برخوردار 
نیست که امید است اس��تفاده از تجارب کشورهای مختلف درخصوص 
ساختار این شورا، ترکیب اعضا و نحوه اتصال آن با سایر ارکان های نظام 
مالی، تا حدودی زمینه عملیاتی کردن مدل بومی ش��ورای ثبات مالی را 

در اقتصاد ایران هموار کند. 

عوامل التهاب بازار ارز از نگاه رئیس پژوهشکده پولی و بانکی

حباب ارزی در اقتصاد ایران
دریچه

آخرین وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی
نشانه های خروج بخش مسکن از رکود

معاون اقتصادی بانک مرکزی در بیست و هشتمین همایش ساالنه 
سیاست هایی پولی و ارزی به ارائه گزارشی از آخرین تحوالت اقتصادی 
کش��ور و متغیرهای کالن اقتصادی پرداخت و با بیان اینکه نشانه های 
خروج از رکود در حوزه مسکن به چشم می خورد، گفت: ۱۸۳ هزار فقره 
وام ازدواج در س��ه ماهه نخس��ت امسال پرداخت شد.  به گفته پیمان 
قربانی، در حالی در سال ۹۶ رشد اقتصادی کشور به ۳.۷درصد رسید 
که در سال ۹۵ این رشد ۱2.۵درصدی بود، اما این رشد ۱2.۵درصدی 
متاثر از رشد گروه نفت به میزان ۶۱.۶درصد بود که عمدتا به افزایش 
صادرات نفت بعد از برجام برمی گش��ت. ولی در س��ال ۹۶، رشد تولید 
ناخالص داخل��ی بدون نفت به ۳.۳درصد رس��ید.  قربانی گفت: البته 
انتظار نداشتیم در س��ال ۹۶ بخش نفت پیشران رشد اقتصادی شود، 
بنابراین افزایش رشد بخش های غیرنفتی را هدف قرار دادیم از جمله 
کش��اورزی، صنایع و معادن و خدمات که خوشبختانه در سال گذشته 
این رش��د به 4.۶درصد رسیدو در فصل چهارم به 4.۸درصد بالغ شد.  
او ادام��ه داد: اجزای رش��د اقتصادی بیانگر رش��د ۳.2درصدی بخش 
کش��اورزی، ۰.۹درصدی گروه نفت، ۵.۱درصدی گروه صنایع و معادن 
و 4.4درصدی گروه خدمات اس��ت. همچنی��ن در زیرمجموعه بخش 
صنایع و معادن ش��اهد رشد ۵.۳درصدی بخش صنعت بودیم و بخش 
ساختمان برای سه فصل متوالی رشد و ارزش افزوده داشته لذا عالیم 

خروج از رکود در حوزه ساختمان و مسکن به چشم می خورد. 
وی گفت: در بخش صنعت مهم ترین جزء اجزای تش��کیل دهنده 
صنع��ت به تولی��د کارگاه های بزرگ صنعتی برمی گ��ردد که تولید 
کارگاه های بزرگ صنعتی حدودا ۷۵درصد کل ارزش افزوده بخش 
س��اختمان را تشکیل می دهد و در سال ۹۶، ۵.۵درصد رشد داشته 
اس��ت.  قربانی خاطرنش��ان کرد: از هفت گروه زیربخش اصلی این 
ش��اخص نیز که حدودا بیش از ۸۶درصد رش��د شاخص را برعهده 
دارند در س��ال ۹4 تنها دو گروه رش��د مثبت را ثب��ت کرده اند، اما 
در س��ال ۹۵، شش گروه رشد مثبت داش��تند و در سال ۹۶ تمامی 
این گروه ها مثبت ش��دند، لذا فراگیر ش��دن رش��د در زیرگروه های 
کارگاه های بزرگ صنعتی نمایان ش��ده و در مجموع در س��ال ۹۶ 
شاهد بودیم که ۱۷ گروه از مجموع 24 گروه با سهم ۹۵.4درصدی 
رش��د مثبت را به ثبت رس��انده اند درحالی که در سال ۹۵، ۱۶ گروه 
با س��هم ۸۶درصد از ش��اخص کل بودند. با این اوصاف تحوالتی که 
در کارگاه های بزرگ صنعتی در کش��ور رخ داد نس��بت به سال ۹۵ 

چشمگیرتر بوده است. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی خاطرنش��ان کرد: براس��اس تولید 
ناخالص داخلی بر حس��ب اق��الم هزینه نهای��ی، مصرف خصوصی 
2.۵درصد در س��ال ۹۶ رشد داشته و مصرف دولتی ۳.۹درصد رشد 
داشته است. سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ناخالص نیز ۱.4درصد 
رشد و در حوزه س��اختمان اگرچه به دلیل تحوالت سرمایه گذاری 
عمرانی در بودجه دولت در فصل چهارم رشد منفی ۶ دهم درصدی 
داشتیم، اما با رشد ۸درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در این 

حوزه وارد فاز رونق شدیم. 
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اقتصاد ایران به کارت اعتباری نیازمند است؟ 

 ع��دم رواج کارت ه��ا                                            ی اعتب��اری در ایران به مش��کالت تکنیکی 
بازمی                                                                                گ��ردد، از جمله عدم توافق منابع فقهی و بانکی درباره مس��ئله 
س��ود. با استفاده از کارت اعتباری هر زمان که تمایل داشتید تا سقف 
تعیین ش��ده از اعتباری که بانک برای ش��ما در نظر گرفته اس��تفاده 
می کنید. البته مبلغی را که خرید کرده اید باید زمانی با محاسبه سود به 
بانک بازگردانید. بعضی منابع شرعی این مسئله را از مصادیق معامالت 
ربوی می                                                                                دانند.  در یک روش برای حل مس��ئله از این بحث ش��ده که 
اعتبار تخصیص یافت��ه اگر خرج کاالی مصرفی یا خدماتی ش��ود، در 
چارچوب عقود اسالمی  جای می                                                                                گیرد و خریدار می                                                                                تواند در مدت زمان 
مش��خصی اصل پول و س��ود آن معامله را به بانک بازگرداند. هرچند 
ای��ن روش در مواردی به ص��دور کارت اعتباری انجامیده اما ماهیتا با 

کاربردهای آن سازگار نیست. 
سیستم  کارت اعتباری بیشتر شبیه به over draft یا اعتبار افزوده 
یا اعتبار حس��اب جاری است. over draft یک اصطالح بانکی است 
و به اعتبار حس��اب جاری اطالق می ش��ود که صاحب آن در هر زمان 
که تمایل داش��ت به آن پول واریز و از آن برداشت می کند و در فاصله 
زمانی واریز و برداشت سود را محاسبه می کنند. البته از نظر کارشناسان 
فقهی اعتبار حساب جاری هم مشکل فقهی داشت و هنوز روش حل 
مسئله بین کارشناسان بانکی و فقهی مورد بررسی قرار نگرفته است.  
کارت اعتب��اری به معنای رایجی که در دنیا وجود دارد، در ایران صادر 
نمی ش��ود. بعضی بانک ها                                            برای مشتریان ش��ان ابزاری به اس��م کارت 
اعتباری صادر می کنند، اما بهره آن باالست یا روش حسابداری شان به 
گونه ای است که مشتری چه یک سال بعد و چه سه ماه پس از خرید 

باید میزان سود مشخصی را بپردازد. 
تجربه خود من بهره 4۰درصد برای کارت اعتباری یکی از بانک ها                                           ی 
تجاری کش��ور اس��ت چراکه خرید کاال و خدمات در مدت زمان پیش 
از بازپرداخت را به عقود اس��المی  مربوط دانس��تند و اعتراض من هم 
نتیجه ای نداشت. زمانی که دیدم باید برای بازپرداخت مبلغ 4۰درصد 
در یک سال سود بدهم، بالفاصله کارت را باطل کردم چراکه استفاده از 
آن مقرون به صرفه اقتصاد نبود. درواقع عدم تفاهم قانون و کارشناسان 
در این  باره هزینه اس��تفاده از کارت اعتباری برای مش��تری را افزایش 
داده است، اما همچنان صادر می شود. البته دولت یک تجربه ناموفق در 
صدور کارت اعتباری برای خرید کاالی ایرانی هم داشت که آن هم به 

نتیجه مطلوب نرسید اما یک نمونه قابل توجه است. 
به طور حتم وجود کارت اعتباری و خرید کاال و خدمات از این طریق 
برای اقتصاد ایران مفید خواهد بود. در واقع با صدور و رواج کارت ها                                          ی 
اعتب��اری، اعتباری که پیش از این به فروش��نده ها                                            و کارخانجات داده 
می                                                                                ش��د به مصرف کننده داده می شود تا از طریق این کارت ها                                            خودش 
را بدهکار کند و بعدا بدهی اش را بپردازد. هرچند در ظاهر این مسئله 
تخصیص اعتبار به خریدار است اما در نهایت به نفع تولید و فروشندگان 
تمام می شود.  گذشته از خرید کاال، کارت اعتباری یک ابزار مالی خوب 
برای خرید انواع خدمات از جمله خدمات بیمارستانی و آموزشی است 
یعنی خدماتی که مردم ممکن اس��ت برای دسترس��ی به آن در زمان 
مشخص پول کافی نداشته باشند، اما با استفاده از اعتبارشان به خدمات 
مورد نظر برس��ند. از این نظر استفاده از کارت ها                                           ی اعتباری به افزایش 
رضایتمندی عمومی  و کاهش تش��ویش ها ی مال��ی مصرف کنندگان 

خدمات می                                                                                انجامد. 
متأس��فانه در ای��ران هی��چ نظامی  برای تس��هیل ش��رایط به نفع 
مصرف کننده وجود ندارد. رواج کارت ها                                            ی اعتباری را می                                                                                توان روش��ی 
برای تأمین مالی مصرف کنندگان در نظر گرفت. نکته دیگر اینکه رواج 
کارت ها                                            ی اعتباری در نظام اقتصادی ایران عالوه بر رونق خرید کاال به 
رونق خدمات حتی خدمات حمل و نقل می                                                                                انجامد. نکته سوم اطمینان 
بیش��تر بانک ها                                            از بازگشت مطالبات شان است. اعتباری که بانک ها                                            به 
کارخانجات می                                                                                دهند کالن اس��ت و خطر عدم بازگشت آن و انباشت 
مطالبات معوق در مورد وام ها                                            ی کالن قوی تر از اعتبارات خردی است 

که بانک ها                                            به شهروندان اختصاص می                                                                                دهند. 
البته باز هم با فرآیند تس��هیل خرید مصرف کنن��ده، اعتبار به طور 
غیرمستقیم فایده اش را به کارخانجات و تولیدکنندگان می                                                                                رساند و از 

این طریق فروش کاالیی که در انبارها مانده آسان می شود. 
یک نمونه خوب از تخصیص اعتبار به مصرف کننده وام 2۵ میلیون 
تومانی خرید خودروی ایرانی بود که در س��ال ۹4 پرداخت شد. بانک 
مرک��زی برای کمک به صنعت خودروی کش��ور ب��ا تخصیص اعتبار 
2۵میلیون تومانی برای خودروی ایرانی به خالی شدن انبار ایران خودرو 
و دیگر شرکت ها                                           ی خودروساز کمک کرد. کارت اعتباری هم همین اثر 
را در اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. به نظر من بهتر است هیأت دولت 
و بانک مرکزی جدی تر به مسئله کارت اعتباری بپردازند تا اقتصاد ایران 

هرچه زودتر از فواید آن بهره مند شود. 
منبع: آینده نگر

قیمت سکه اندکی ریخت
در بازار طال و ارز چه گذشت؟ 

درحالی که قیمت س��که روز دوشنبه به بیش از 2میلیون و ۵۰۰ 
هزار تومان افزایش یافته بود، روز سه ش��نبه افت کرده و با قیمت 2 

میلیون و 4۹۷هزار تومان در بازار به فروش رفت. 
 ب��ه گزارش خبرآنالین، س��که بهار آزادی روز سه ش��نبه در بازار
2 میلی��ون و ۳۹۰ ه��زار تومان قیمت داش��ت. قیمت نیم س��که و 
ربع سکه نیز ۵ هزار تومان افت کرد. به این ترتیب، نیم سکه با قیمت 
یک میلیون و 2۳۰ هزار تومان، ربع س��که ۶۹۰ هزار تومان و س��که 
یک گرمی ۳۹۵ هزار تومان فروخته ش��د.  در س��وی دیگر، در بازار 
طال قیمت ها صعودی بود. قیمت طالی ۱۸عیار 2 هزار و ۳۰ تومان 
باال رفت و با نرخ 2۱4 هزار تومان به فروش رفت. هر مثقال طال نیز 
۹2۷ هزار تومان بود.  در بازار ارز نیز روند قیمت ها تا حدی کاهشی 
بود. نرخ یورو ۳4 تومان، پوند 2۹ تومان، لیر ترکیه ۶تومان و یوان 
چین ۵ تومان کاهش یافت. بر این اس��اس، در بازار هر یورو ۸۱۷۱ 
توم��ان، پوند انگلیس ۹۳۳۰ تومان، درهم امارات ۱۹2۶ تومان، لیر 

ترکیه ۱4۸۷ تومان و یوان چین ۱۰۹2 تومان قیمت دارد. 

یادداشت

فرصت امروز: در روزهای گذش��ته خبرهای متفاوتی درباره تصمیم 
جدید ارزی دولت برای محدود ش��دن کااله��ای وارداتی برای دریافت 
دالر 42۰۰ تومانی و یا ورود نرخ جدید به بازار منتش��ر ش��ده بود که از 
س��ه نرخی شدن دالر حکایت داش��ت؛ به طوری که در کنار نرخ ۳۸۰۰ 
توم��ان برای کاالهای اساس��ی و 42۰۰ تومان ب��رای برخی از کاالهای 
وارداتی گفته می شد قرار است بخشی از کاالها از زمره این نرخ ها خارج 

شده و با نرخ جدیدی ارز دریافت کند. 
اما رئیس کل بانک مرکزی دیروز در حاش��یه همایش سیاس��ت های 
پول��ی و ارزی از اولویت بندی کاالهای وارداتی برای تخصیص ارز با نرخ 
42۰۰ تومان خبر داد و در عین حال، س��ه نرخی ش��دن دالر را تأیید 
نکرد. به گفته سیف، براساس تصمیم جدید اتخاذشده قرار است واردات 
کاال برای دریافت ارز اولویت بندی ش��ده و س��ه گروه کاالهای اساسی و 
حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کاالهای مورد نیاز ارز دریافت کنند. 
آنطور که او اعالم کرده است، یکسری از کاالها اساسی و حیاتی بوده 
و براس��اس درآمدهای نفتی تأمین ارز می شود. دومین گروه مواد اولیه 
کارخانج��ات و کاالهای ضروری هس��تند که از طریق صادرات کاالهای 
غیرنفتی تأمین ارز خواهند ش��د، اما س��ومین گروه آنهایی هستند که 
براس��اس درآمد ارزی از محل 2۰درصد ص��ادرات غیرنفتی و همچنین 
ارز صادرکنن��دگان خرد به آنها ارز اختص��اص یافته و در اولویت بعدی 
قرار دارد. همچنین سیف سه نرخی شدن دالر را تأیید نکرد و گفت که 

تمامی این کاالها با نرخ 42۰۰ تومان ارز دریافت می کنند. 
اما در حالی س��یف س��ه گروه کاالیی را نام برده و در گروه سوم نوع 
کاال مشخص نیس��ت که در روزهای اخیر برخی واردکنندگان از حذف 
ارز 42۰۰ تومان��ی ب��رای واردات خبر داده بودن��د. از جمله گروه هایی 
که واردکننده لوازم آرایش��ی و بهداشتی هس��تند و یا برخی گروه های 

واردکننده کاالهای لوکس. 
تخصیص ارز واردات اولویت بندی می شود

براساس طرح جدید دولت، ازاین پس کاالهای اساسی از محل ارزهای 
حاصل از صادرات نفت، کاالهای واسطه ای و مواد اولیه خطوط تولید از 
محل ارز ناشی از صادرات پتروشیمی و معدنی و کاالهای مصرفی با ارز 

صادرات غیرنفتی و ُخرد تأمین خواهد شد. 
پ��س از تصمیم هیأت اقتص��ادی دولت برای یکسان س��ازی نرخ ارز، 
تمام��ی صادرکنندگان مکلف ش��دند ارز حاصل از ص��ادرات خود را به 
نرخ مصوب در س��امانه نیما عرضه کنند و در مقابل دولت وعده داد ارز 
موردنیاز برای واردات را نیز با همان نرخ مصوب در اختیار واردکنندگان 

قرار دهد و مانع افزایش قیمت ها در سطح بازار شود. 
پی��رو این تصمیم��ات، صادرکنندگان به واس��طه باالت��ر بودن قیمت 
تمام ش��ده کاالی صادراتی از قیمت مصوب ارز، فروش ارزهای صادراتی 
خود در س��امانه نیما را زیانب��ار و فاقد صرفه اقتص��ادی عنوان کردند. 
این مس��ئله تعلیق مقطعی فعالیت صادرکنندگان و رایزنی آنها با بانک 

مرکزی و دولت را به همراه داشت. 

درنهای��ت دولت ب��رای رفع نگران��ی صادرکنندگان عم��ده وعده داد 
با محاس��به خ��وراک صنایع پتروش��یمی بر مبن��ای ارز مصوب، قیمت 
تمام ش��ده تولیدات صادراتی آنها را کاهش دهد و در عوض آنها نیز ارز 

حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. 
از سوی دیگر دولت برای رفع نگرانی صادرکنندگان غیرنفتی و عمدتا 
خصوصی کشور نیز تمهیداتی اندیشید و طبق گفته مجتبی خسروتاج، 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت مقرر ش��د با صدور اظهارنامه صادراتی 
برای آنها، مقدمات فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و ُخرد به نرخ 

توافقی مهیا شود. 
بر این اس��اس، یک صادرکننده بخش خصوصی در ازای صادرات خود 
اظهارنام��ه ای می گیرد که می تواند آن را به نرخ توافقی به واردکنندگان 
کاالهای گروه۳ بفروش��د. در این فرآین��د قیمت ارز در این اظهارنامه ها 
همان نرخ مص��وب خواهد بود اما واردکننده باید بهای اظهارنامه را نیز 

به صورت جداگانه و توافقی بپردازد. 
در این ش��رایط گفته می ش��ود دولت در راس��تای اجرای سیاس��ت 
یکسان س��ازی نرخ ارز و اولویت دادن به تأمی��ن ارز 42۰۰ تومانی برای 
کاالهای حس��اس و ض��روری موردنیاز کش��ور، طی روزهای گذش��ته 
تصمیمات حس��اس و مهمی اتخاذ کرده که از جمله آن، توقف پذیرش 
پرونده ه��ای متقاضیان تخصی��ص ارز بر مبن��ای دالر 42۰۰ تومانی از 

سوی بانک ها بوده است. 
به گ��زارش مهر، اکنون دولت تصمیم گرفته که در راس��تای مصرف 
بهینه منابع ارزی کش��ور، تأمین اعتبار کاالهای وارداتی را اولویت بندی 
ک��رده و ب��ا نرخ های متفاوتی ب��ر مبن��ای دالر 42۰۰ تومانی، تقاضای 
واردکنندگان را پاس��خ دهد. در واقع از همان هفته های ابتدایی اجرای 
طرح که دولت اعالم کرد همه تقاضاهای رس��می واردات حتی کاالهای 
لوک��س را هم ب��ا دالر 42۰۰ تومانی تأمین ارز خواه��د کرد، انتقادات 
زیادی به دولت وارد ش��د مبنی بر اینکه نباید منابع ارزی کش��ور را به 
ت��اراج داد و برخی کاالهای غیرضروری را هم مثل کاالهای اساس��ی و 
مواد اولیه و ماش��ین آالت موردنیاز تولید، ب��ا دالر 42۰۰ تومانی تأمین 

ارز کرد. 
گذش��ت حدود دو ماه از یکسان سازی نرخ ارز نشان داد که استدالل 
منتقدان درس��ت بوده اس��ت و بس��یاری از پرونده هایی ک��ه در حوزه 
تخصی��ص و تأمین ارز بر مبن��ای دالر 42۰۰ تومانی موفق به دریافت 
ارز ش��دند، کاالهای غیرضرور و مصرفی بودند و س��هم کاالهای اساسی 

کمتر بود. 
حتی براس��اس آمار رس��می وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، از اول 
فروردین ماه امس��ال تا 2۰خردادماه، کاالهای اساسی 4۰۶۰ فقره ثبت 
سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دالر، کاالهای مصرفی 4۷ هزار و ۹۳4 
فق��ره به ارزش 2۶۶2 میلیون دالر، کاالهای واس��طه ای با ۱24 هزار و 
۵۶4 فقره به ارزش ۱۵هزار و ۳۰۰ میلیون دالر، کاالهای س��رمایه ای با 
۳۱ ه��زار و ۶۵۶ فقره به ارزش 42۸۰ میلیون دالر و س��ایر کاالها ۱۳ 

هزار و ۶۱۳ فقره به ارزش یک هزار و ۹۱میلیون دالر به ثبت رساندند؛ 
به نحوی که ثبت سفارش کاالهای اساسی نیز کمترین میزان را در میان 
گروه ه��ای کاالیی به خود اختصاص داد؛ پس طبیعتا ارز کمتری را هم 

دریافت کرده است. 
نکته اینجاس��ت که دولت بخش��نامه های متعددی را روی ممنوعیت 
افزایش قیمت کاالهای اساس��ی و ض��روری موردنیاز مردم صادر کرده، 
درحالی ک��ه در مورد کاالهای غیرضرور و لوکس، هیچ گونه نظارتی روی 
قیمت گذاری وجود ندارد و یا اگر هم وجود داش��ته باش��د، به س��ختی 
نظارت هایی که بر کاالهای اساس��ی صورت می گیرد، نیس��ت، بنابراین 
برخی واردکنندگان می توانستند با دالر 42۰۰ تومانی کاال وارد کرده و 

با دالر ۷ هزار تومانی در بازار بفروشند. 
اکن��ون اما دولت تصمیم گرفته تا ای��ن رویکرد خود را تغییر دهد. بر 
این اساس یک مقام مسئول از طرح جدیدی در دولت خبر می دهد که 
بر مبنای آن، دولت برای تخصیص ارز، اولویت بندی کاالها را در دستور 
کار قرار داده اس��ت؛ بر این مبنا س��ه اولویت تعیین شده که با نرخ های 
پای��ه 42۰۰ تومانی ب��ه ازای هر دالر، اما در عمل با نرخ ریالی متفاوت، 

تأمین ارز خواهند شد. 
جزییات این طرح که برای تصویب نهایی به دولت ارسال شده از این 
 قرار اس��ت که کاالهای اساسی در اولویت اول قرار گرفته و ارز موردنیاز 
برای واردات آنها از محل درآمدهای ناش��ی از فروش نفت تأمین خواهد 
ش��د. البته طبق تعهد دولت، به ازای هر دالر، 4۰۰ تومان نیز یارانه به 

آنها اختصاص می یابد. 
این اقالم همچون گندم، روغن، برنج، نهاده های دامی، حبوبات با نرخ 
دالر 42۰۰ تومان��ی و اختصاص یاران��ه 4۰۰ تومانی تأمین ارز خواهند 
ش��د که با این حس��اب، نرخ هر دالر برای این گروه کاالها ۳۸۰۰تومان 
خواهد بود تا اختالف قیمتی واردات آنها با ارز مبادله ای قبلی به حداقل 
برس��د و این کاالها در س��طح بازار تغییرات قیمتی قابل توجهی نداشته 

باشند. 
همچنین مواد اولیه و کاالهای واس��طه ای و سرمایه ای در اولویت دوم 
قرار گرفته اند و تأمین ارز موردنیاز برای واردات آنها از محل ارز حاصل 

از صادرات پتروشیمی، فوالد و مواد معدنی خواهد بود. 
این اقالم ش��امل مواد اولیه و ماشین آالت خطوط تولید از درآمدهای 
ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فوالد و مواد معدنی که در سامانه 
نیما عرضه می ش��ود، با نرخ مص��وب و دالر 42۰۰ تومانی تأمین اعتبار 
خواهند ش��د و براس��اس اعالم قبلی دولت، در س��طح بازار نیز باید با 

قیمت گذاری مبتنی بر دالر 42۰۰ تومانی عرضه شوند. 
در پایان اما، اولویت س��وم تخصیص ارز به واردات کاالهای مصرفی و 
خاص اختصاص یافته اس��ت که تأمین ارز موردنیاز واردات آنها از محل 
ارز حاص��ل از صادرات کاالهای��ی که ملزم به ارائه ارز در س��امانه نیما 
نیس��تند با نرخ دالر 42۰۰ تومانی به اضاف��ه قیمت اظهارنامه صادراتی 

تأمین خواهد شد. 

آخرین خبرها از برنامه جدید ارزی دولت

اولویت بندی کاالهای وارداتی برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی

معاون وزیر اقتصاد نیز در نخستین روز از بیست و هشتمین همایش 
ساالنه سیاست هایی پولی و ارزی به ارائه گزارشی از میزان بدهی دولت 
ب��ه بان��ک مرکزی پرداخت و با بی��ان اینکه وزارت اقتص��اد تالش دارد 
ک��ه اطالعات مرک��ز بدهی در قالب گزارش ه��ا از حالت محرمانه خارج 
ش��ود، گفت: بدهی دولت به بانک مرک��زی به ۱۶2 هزار میلیارد تومان 
رسیده است.  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، حسین 
میرش��جاعیان در پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی 
با بیان اینکه  ام االمراض اقتصاد ایران برخی بدهی های آن اس��ت، افزود: 
مشاهده روی بودجه کشور اطالعات دقیقی درخصوص وضعیت اقتصاد 
ب��ه ما می دهد. یکی اینکه بودجه جاری به س��مت افزایش بوده که این 

موضوع شرایط اقتصادی را بد می کند. 
مع��اون اقتص��ادی وزارت اقتصاد با بیان اینک��ه حجم بدهی دولت به 
بانک مرکزی به ۱۶2 هزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: نزدیک به 

۷۹درصد اعتبارات هزینه ای ما دارای چسبندگی بسیار بوده که کاهش 
آن هزینه های بسیار اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد. 

وی ب��ا بیان اینکه هزینه های اجتماعی و سیاس��ی کاهش بودجه های 
جاری بسیار است، تصریح کرد: در سال های ۹2 تا ۹۶، 2۱ هزار میلیارد 
تومان اوراق مش��ارکت و صکوک دولتی منتش��ر ش��ده و رقمی که در 
بودجه برای انتشار اوراق در نظر گرفته شده ۷هزار و ۸۰ میلیارد تومان 
بودجه که در س��رفصل آخر چسبندگی باالیی در هزینه های مربوط به 

سالمت دیده می شود. 
میرش��جاعیان ب��ا تأکید ب��ر اینکه ۷۹درص��د اعتب��ارات هزینه ای ما 
دارای چس��بندگی بس��یار اس��ت، ادامه داد: کاهش این ن��وع هزینه ها 
تبعات اجتماعی و سیاس��ی بس��یاری به همراه داشته از این رو دولت ها 

راهکارهای مختلفی را در نظر می گیرند. 
وی ب��ا بیان اینکه زمانی که دولت ها با عدم تعادل در تراز خود مواجه 

می ش��وند به سمت ایجاد بدهی حرکت می کنند، افزود: دست درازی به 
مناب��ع بان��ک مرکزی یکی از این راهکارهای دولت ها اس��ت که با ورود 

قانون، جلوی آن گرفته شد. 
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه استفاده از منابع نظام 
بانک��ی نیز دیگر راه��کار دولت ها برای جبران بدهی خود دیده اس��ت، 
تصری��ح کرد: در حال حاضر حجم بدهی دول��ت به بانک مرکزی ۱۶2 
هزار میلیارد تومان است که اگر تقسیم بر مانده تسهیالت اعطایی شود 

حجم و اندازه آن به خوبی مشخص خواهد شد. 
میرش��جاعیان با بی��ان اینکه قبل از تصویب قان��ون رفع موانع تولید، 
دولت فهم خوبی از بدهی های خود نداشت، گفت: با تصویب این قانون، 
مرک��زی در مجموع وزارت اقتصاد تح��ت عنوان مرکز مدیریت بدهی ها 
تشکیل شد که در نخستین اقدام خود احصای بدهی های خود را انجام 

داد. 

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

بدهی 162 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی
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افزایش 1970 واحدی شاخص کل
روزهای تاریخی بورس

افزای��ش بی س��ابقه حرکت صعودی ش��اخص بازار س��رمایه روز 
سه ش��نبه در حالی ادامه داشت که نفتی ها و خودرویی ها با کاهش 

قیمت مواجه شدند و شاخص کل هم وزن با افت همراه شد. 
به گزارش ایس��نا، در روزهای گذشته بورس تهران شاهد افزایش 
بی س��ابقه قیمت سهم ها بود، به طوری که شاخص کل توانست طی 
تنها چهار روز کاری تراز تاریخی ۱۰۶ هزار واحدی را پش��ت س��ر 

بگذارد و بسیاری از فعاالن بازار را شگفت زده کند. 
بس��یاری معتقدند نوس��انات قیمت دالر در بازار غیررسمی ایران 
علت اصلی شرایط افزایشی قیمت ها در بورس تهران است. با توجه 
به افزایش قیمت دالر غیررسمی در بازار تعدادی از شرکت ها حتی 
در دارایی خود س��ود شناسایی کرده اند و این موضوع می تواند برای 
نوسانگیران بازار س��هام فرصت خوبی باشد که برای مدت کوتاهی 
مبالغی را صرف خرید س��هام کنند و بعد از کس��ب سوِد قیمتی از 

بازار خارج شوند. 
کارشناس��ان معتقدن��د اگر روند نوس��انات بازار دالر به س��مت 
افزایش��ی در بازارهای غیررسمی همچنان ادامه داشته باشد، بورس 

تهران می تواند شاهد افزایش قیمت در بسیاری از سهم ها باشد. 
روز سه شنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران ۱۹۷۰ واحد رش��د کرد و به رق��م ۱۰۶ هزار و ۵۰4 واحدی 
رسید، اما به  رغم رشد فزاینده نماگر اصلی بازار شاخص کل هم وزن 
با افت ۵.4۷ واحدی مواجه ش��د و به تراز ۱۸ هزار و ۳4۵ واحدی 

قناعت کرد. 
در عین حال شاخص بازار آزاد شناور با 2۵۵2 واحد رشد مواجه 
ش��د و ش��اخص ب��ازار اول و دوم به ترتی��ب ۱۹۰2 و ۱۹4۰ واحد 
افزایش داش��تند. ملی صنای��ع مس ایران، ف��والد مبارکه اصفهان، 
س��رمایه گذاری نفت، گاز و پتروش��یمی تأمین هر ی��ک به ترتیب 
۸۹4، 2۱۱ و ۱4۱ واحد در رش��د نماگرهای بازار سرمایه تأثیرگذار 
بودن��د، اما نمادهای ایران خودرو، مخابرات ایران و پارس خودرو به 
ترتی��ب با 2۹، 2۷ و ۱4 واحد تأثیر س��عی کردند ش��اخص ها را به 

سمت پایین هدایت کنند. 
علی رغم رش��د فزاین��ده قیمت های گ��روه خ��ودرو در چند روز 
معامالتی گذش��ته، اما دیروز روند قیمت ها در این گروه به ش��دت 
کاهش��ی بود و تنها س��ه نماد از کاهش قیمت به دور بودند. در این 
گروه ۳۰2 میلیون س��هم به ارزش ح��دود 2۹ میلیارد تومان مورد 

داد و ستد قرار گرفت. 
اما گروه فلزات اساس��ی نیز به روند افزایش قیمت خود ادامه داد 
هرچند که ش��تاب رش��د قیمت ها مانند روزهای گذش��ته نبود، اما 

بیشتر نمادها در این گروه با رشد قیمت مواجه شدند. 
در گ��روه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هس��ته ای نوس��ان 
چندان زیادی را ش��اهد نبودی��م. تعدادی از نماده��ا در این گروه 
ب��ا افزایش قیمت مواجه ش��دند و تعدادی کاه��ش قیمت را تجربه 
کردن��د، اما در گ��روه محصوالت ش��یمیایی عم��ده قیمت ها روند 

افزایشی را نشان می داد. 

نماگربازارسهام

الحاق ایران به کنوانس��یون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم 
)FATF(  از موضوعات��ی اس��ت ک��ه در چند وقت اخیر م��ورد توجه 
ق��رار گرفته اس��ت و موافقان و مخالفان زیادی دارد. بر اس��اس آخرین 
تصمیم گیری که مجلس هفته گذش��ته دراین باره داش��ته بررس��ی این 

الیحه تا دو ماه آینده مسکوت می ماند. 
ب��ه گزارش خبرآنالین، مخالفان، پیوس��تن ایران به FATF را راهی 
برای گس��ترده س��اختن تحریم ها عنوان می کنن��د و درمقابل موافقان 
معتقدن��د ب��رای برقراری رواب��ط بانک��ی بین المللی راهی ج��ز اجرای 
اس��تانداردهای جهانی نداریم. آنها معتقدند FATF گروهی مستقل و 
فنی، فارغ از مس��ائل سیاسی اس��ت. به گفته موافقان، مقاومت در برابر 
اج��رای توصیه های این کارگروه که مخالف با پول ش��ویی و تأمین مالی 
برای تروریس��م اس��ت به معنای در مظان اتهام قرار دادن کش��ورمان و 

مقاومت برای شفاف سازی در اقتصاد کشور است. 
FATF پیشینه کارگروه 

 FATF یک س��ازمان بین دولتی اس��ت که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار 
کشورهای عضو گروه »جی ۷« با هدف مبارزه با پول شویی و تأمین مالی 
برای تروریس��م تشکیل شد. این کارگروه به دنبال شفاف سازی منابع و 
مصارف پول اس��ت و بر این اس��اس هر چهار ماه یک بار نتایج اطالعاتی 
که از کشورهای عضو می گیرد را به اطالع سایر کشورها می رساند تا این 
کشورها بتوانند ریسک سرمایه گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی 
و در مورد سرمایه گذارانی که به »کشورهای مشکوک« می روند احتیاط 
کنند. بر این اساس اشخاص و شرکت ها موظف می شوند در مورد نحوه 
کسب درآمدش��ان به دولت ها توضیح دهند، از این راه، پول هایی که از 
راه های نامش��روع، مانند قاچاق، رش��وه و تخلف های مالی به دست آمده 
است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری روبه رو می شود و 

سالمت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین تر خواهد بود. 
 این گزارش ها نه به صورت مس��تقیم بلکه از طریق گزارش هایی است 
که خود کش��ورهای عضو ارائه می دهند. کارشناسان FATF بر اساس 
گزارش های رسمی کش��ورهای مختلف نظرات مشورتی خودشان را در 
مورد میزان ریس��ک سرمایه گذاری در آن کش��ورها اعالم می کنند که 

مورد استناد سرمایه گذاران بین المللی قرار می گیرد. 
آخرین وضعیت تصویب لوایح چهارگانه

عدم اجرای توصیه های FATF در س��ال های گذشته ایران را در لیست 
س��یاه قرار داد و مبادالت بانکی با کش��ورمان به حداقل رسید و بسیاری از 
بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشورهای مختلف مهم جهان، از ایجاد 
و انج��ام مبادالت پولی و بانکی با کش��ورمان خ��ودداری می کردند. بر این 
اس��اس وزیر اقتصاد دولت یازدهم اقداماتی برای اجرای برخی توصیه های 
ای��ن کارگ��روه کرد و نتیجه آن ش��د که اقدامات متقاب��ل علیه جمهوری 
اس��المی ایران ب��ه حالت تعلیق درآمد. پس  از آن گ��روه اقدام مالی جهت 
تمدید وضعیت تعلیق ایران، دس��تورالعمل 4۱ بندی صادر کرده است که 
برخی از این موارد در قالب لوایح چهارگانه که شامل قانون مبارزه با تأمین 
مالی تروریسم، قانون مبارزه با پول شویی، پیوستن به کنوانسیون سرکوب 
تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو است به مجلس ارسال شده است.  
قانون مبارزه با تأمین مالی تروریس��م در س��ال ۱۳۹4 تقدیم مجلس شد 
و در بهمن ماه همان س��ال م��ورد تصویب قرار گرفت و در اس��فند نیز به 
دولت ابالغ شد، همچنین الیحه اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 
نیز آبان ماه س��ال گذشته به مجلس ش��ورای اسالمی تقدیم شد. در کنار 
این الیحه، نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلسه روز یکشنبه 2۰ 
خرداد الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم 
س��ازمان یافته فراملی )پالرمو( را تصویب کردن��د، اما الیحه الحاق ایران به 
کنوانس��یون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریس��م را به مدت دو ماه 

مسکوت گذاشتند. 
FATF عواقب عدم اجرای توصیه های

هرچند قوانین پول شویی در سال های گذشته تصویب و اجرایی شده 

اس��ت، با این وجود به گفته بس��یاری از کارشناس��ان این قوانین کافی 
نبوده اس��ت و به درس��تی نیز اجرا نشده است. در حال حاضر شاهد این 
هس��تیم که روزانه منابع عظیمی بدون اینکه مبدأ و منشأ آن مشخص 
باش��د در حساب های بانکی افراد جابه جا می شود و مقررات شبیه قانون 
»از کجا آورده ای« تنها برای بخش��ی کوچکی اجرایی می شود و تسری 
آن به افراد بیش��تر با موانع قانونی روبه رو اس��ت. این در شرایطی است 
ک��ه در همه ج��ای جهان باید برای آن توضیح داده ش��ود. عدم رعایت 
این اس��تانداردها باعث شده تا موانعی برای برقراری ارتباط های بانکی و 
درنهایت س��رمایه گذاری خارجی در کشورمان وجود داشته باشد و یکی 
از مهم تری��ن دالیل عدم تمای��ل به برقراری روابط بانکی با کش��ورمان 
حتی در دوره لغو تحریم ها به این مس��ائل بازمی گردد. از س��ویی دیگر 
ف��رار مالیاتی نیز از دیگر مش��کالتی اس��ت که به دلیل نبود س��اختار 
نظام مند برای مقابله با فساد مالی شاهد هستیم. در این شرایط توصیه 

کارشناسان به اجرای قوانین و استانداردهای جهانی است. 
مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به لزوم 
ساختار نظام مند برای مقابله با فساد مالی و شفافیت اقتصادی در کشور 
گفت: اگر یک س��اختار نظارتی پولی و مالی در کشورمان وجود داشت، 
بیش از ۱۰هزار میلیارد مفقود نمی ش��د که همه از آن اظهار بی اطالعی 

می کنند و مؤسسات مالی و اعتباری این بال را سر مردم نمی آوردند. 
وی ب��ا بی��ان این ک��ه FATF بحث کام��اًل تخصصی اس��ت که باید 
کارشناس��ان متخص��ص در رابطه با آن س��خن بگویند، اظهار داش��ت: 
متأس��فانه برخی در کوچه و خیابان از م��ردم درباره FATF مصاحبه 
می کنند، حتی کس��انی که در تلفظ آن مش��کل  دارن��د درباره آن نظر 
می دهن��د، یک عده هم خیال می کنن��د در همه زمینه ها می توانند نظر 

بدهند. 
 FATF نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی با بیان این که
از زم��ان تول��د پول ت��ا خاک ش��دن آن را معلوم و مش��خص می کند، 
خاطرنش��ان کرد: دولت ه��ای نهم و دهم بی��ش از ۷۵۰میلیارد دالر از 
نفت و فرآورده های آن درآمد کس��ب کردند که با آن می شود همه چیز 
را در کش��ور دگرگون کرد، اما امروز نمی دانیم سرنوش��ت این  همه پول 

چه شده است. 
ضرورت استفاده از استانداردهای روز جهان

کارشناس��ان با اشاره به  ضرورت اس��تفاده از استانداردهای روز جهان 
در بانک ه��ای داخلی معتقدند با توجه به تحریم های ایران و تحریم های 
پیش  رو، عدم الحاق به این کنوانس��یون می تواند زمینه ساز قرار گرفتن 
مجدد کش��ورمان در لیس��ت س��یاه و سخت تر ش��دن تبادالت پولی و 
معامالت بانکی ایران با س��ایر کش��ورها ش��ود. در حال حاضر دو کشور 

ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار دارند. 
میثم رادپور، استاد دانش��گاه گفت: یکی از مهم ترین شرایط برقراری 
ارتب��اط با بانک ه��ای بین الملل��ی عضویت در کنوانس��یون مب��ارزه با 
پول ش��ویی و تأمین مالی برای تروریس��م اس��ت و درصورتی که مجلس 
با الحاق ایران مخالفت کند ش��رایط کش��ور در نظ��ام پولی بین المللی 

سخت تر و محدودتر خواهد شد. 
وی با اش��اره ب��ه محدودیت های روابط بانک��ی بین المللی برای ایران 
و مش��کالتی که از این مس��ئله برای نظام بانکی کش��ور به وجود آمده 
اس��ت می گوید: اگرچ��ه مزایای الحاق به FATF اهمی��ت دارد، اما در 
حال حاضر ش��رایط به گونه ای اس��ت که به دنبال حفظ ارتباط حداقلی 
با بانک های خارجی هس��تیم. درصورتی که ایران در لیس��ت سیاه قرار 
بگیرد مشکالتمان جدی تر می شود و به لحاظ فنی و قانونی نگرانی های 
جدی تری در نظام بین المللی پولی ایجاد خواهد ش��د. ما در حال حاضر 
به دنبال نگه داش��تن روزنه ای هس��تیم که برای نظ��ام پولی بین المللی 
حفظ ش��ود. مسئله ای که روشن اس��ت این است که نظام بانکی کشور 

تحمل فشار بیشتر را نخواهد داشت. 
کامران ندری، استاد دانشگاه نیز با اشاره به لزوم اجرای استانداردهای 

جهانی در نظام پولی و مالی کش��ور می گوید: اصرار و مخالفت با اجرای 
اس��تانداردها برخالف احکام اقتصاد مقاومتی و شفاف س��ازی در اقتصاد 
اس��ت و این مسئله در س��ال های پیش خس��ارت های زیادی به کشور 

تحمیل کرده است. 
هادی حق ش��ناس، کارش��ناس بانکی نیز با بیان اینک��ه عضویت در 
کارگ��روه FATF مغایرتی با منافع ملی ندارد و به معنای خودتحریمی 
نیس��ت، می گوید: عدم اجرای اس��تانداردهای این کارگروه در سال های 
گذش��ته خسارت هایی به کشور تحمیل کرده است و ضروری است نگاه 

واقع بینانه ای به این مسئله داشته باشیم. 
ولی اهلل س��یف، رئیس کل بانک مرکزی هم به تازگی با اشاره به اینکه 
برخی برداش��ت ها درباره FATF نادرست است، گفت: به هیچ وجه قرار 
نیس��ت که ش��خص یا نهادی دسترس��ی به اطالعات ما داشته باشد و 
ای��ن اقدام در این مس��یر حرکت می کند که اطمینان داش��ته باش��یم 
سوءاس��تفاده ای از س��رویس ها و خدماتی که نظام بانکی ارائه می دهد، 

برای پول شویی یا تأمین مالی تروریسم نمی شود. 
رئیس کل بان��ک مرکزی تصریح کرد: مصادیق تروریس��م و مصادیق 
پول ش��ویی مواردی است که توس��ط نهاد و مرجع تعریف شده در داخل 

کشور تعیین می شود و مبنای کار قرار خواهد گرفت. 
کارشناس��ان معتقدن��د راه برق��راری ارتباط با بانک ه��ای بین المللی 
اس��تفاده از اس��تانداردهای روز جهان اس��ت. به گفته آنه��ا با توجه به 
مس��ائل خاصی که درصحنه بین المللی داریم، حرکت در مسیر استفاده 
از اس��تانداردهای روز کمک می کند که بانک ه��ای داخلی با بانک های 

بین المللی ارتباط برقرار کنند. 

موافقان و مخالفان پیوستن به یک کنوانسیون بین المللی

سرنوشتFATF؛ از پاستور تا بهارستان
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توافق جدید وزارت صنعت با اصناف
ارزانی در راه است؟ 

س��خنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: مسبب 
گرانی های چند روز اخیر، کارخانه ها و تولیدی ها هستند، اما مطابق 
توافقنامه ای که میان اتاق اصناف و وزارتخانه صنعت حاصل ش��ده 

قرار است قیمت ها به حالت قبل برگشته و ارزان شود. 
ب��ه گزارش تس��نیم، رحی��م زارع اف��زود: امروز ب��رای نظارت بر 
2میلیون واحد صنفی در کش��ور فق��ط ۱۸۰۰ واحد نظارت کننده 

داریم که این وضعیت به شرایط حداقلی شبیه است. 
وی ادام��ه داد: مس��بب گرانی های چند روز اخی��ر، کارخانه ها و 
تولیدی ها هس��تند اما مطابق توافقنامه ای ک��ه میان اتاق اصناف و 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حاصل ش��ده قرار است قیمت ها 
به حالت قبل برگش��ته و ارزان شود، در این راستا با کم فروشان هم 

برخورد قاطع خواهد شد. 
زارع تصریح ک��رد: ارز 42۰۰ تومانی تنها در اختیار ۱۰ هزار نفر 
قرار گرفته اس��ت و ۸۰ میلیون نفر از این نرخ بی بهره اند و چون در 
ش��رایط خاص اقتصادی به س��ر می بریم باید مردم را از نوع خاصی 
کاالی سوبس��یددار بهره مند سازیم.  او افزود: طبق تحقیقات وسیع 
دولت حدود 2۰۰قلم کاالی وارداتی، لیس��ت  شده تا با واردات آنها 
مقابله ش��ود ام��ا دولت از ظرفیت و پتانس��یل تولید داخلی بی خبر 
است. ابزارهای نظارتی موجود دولت، کارآمدی الزم را ندارد و یکی 
از عمده دالیل گرانی های اخیر، نظارت ضعیف دولت بر امور اصناف 
ش��ده آنچه به نظر می آید این اس��ت که دولت با ن��رخ ارز در حال 
بازی اس��ت.  زارع تصریح کرد: در مجلس به دنبال آن هس��تیم که 
تصمیماتی اتخاذ کنیم تا دولت نتواند با نرخ س��ودهای بانکی و ارز 
بازی کند، با این شرایط فقط عده ای می توانند از ارز 42۰۰ تومانی 
اس��تفاده کنند که بی تعارف باید گفت استفاده شان به احتکار شبیه 
اس��ت و در حقیقت صادرکنن��دگان و مردم از ای��ن نرخ بی نصیب 
مانده اند.  او خاطرنش��ان کرد: عالج فعل��ی و کوتاه مدت گرانی ها و 
شرایط نابس��امان اقتصادی کش��ور، تقویت واحدهای نظارتی اتاق 

اصناف و دولت است. 

حذف ارز 4200تومانی کاالهای غیرضرور 
جدی شد

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
در شرایط فعلی اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز غیرممکن است، 
گفت: دولت باید اولویت خود را تأمین ارز مورد نیاز کاالهای اساسی 

مردم قرار دهد. 
عزیز اکبریان در گفت وگو با خبرنگار تس��نیم، با اش��اره به اینکه 
هن��وز بان��ک مرک��زی لیس��ت نهایی خ��ود را ب��رای تخصیص ارز 
42۰۰تومانی به گروه های کاالیی اعالم نکرده اس��ت، اظهار داشت: 
اگر قرار است این موضوع اجرایی شود باید با همفکری کارشناسان 
حوزه های مختلف گروه های کاالیی باش��د تا در نهایت یک لیس��ت 
جامع منتشر ش��ود و مابقی کاالها امکان دریافت ارز 42۰۰تومانی 
را پیدا نکنند.  وی در پاس��خ به این پرس��ش که تفکیک کاالها در 
دریافت ارز 42۰۰تومانی با تک نرخی شدن ارز متناقض است، گفت: 
در شرایط فعلی اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز غیرممکن است 
و دول��ت باید اولویت خود را تأمین ارز مورد نیاز کاالهای اساس��ی 

مردم قرار دهد. 
رئیس کمیسیون صنایع مجلس ش��ورای اسالمی اضافه کرد: در 
ح��ال حاضر تأمین ارز واردات کاالهای اساس��ی یک الزام اس��ت و 

دولت باید در این رابطه یک تصمیم مناسب را اتخاذ کند. 

نرخ دالر برای واردات لوازم آرایشی و 
بهداشتی تغییر می کند

رئیس انجمن واردکنندگان لوازم آرایش��ی، بهداشتی و عطریات، 
گفت: براساس بخشنامه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ 
کرده لیس��ت کاالهایی که نرخ دالر برای واردات شان  تغییر می کند 
اعالم شده که لوازم آرایشی و بهداشتی نیز جزو این کاالها است. 

به گزارش ایس��نا، در پی نوسانات ارزی، دولت اقدام به راه اندازی 
س��امانه نیما یا همان نظام یکپارچه ارزی کرد که در قالب آن برای 
کاالهای اساس��ی دالر ۳۸۰۰ تومانی و برای بقیه کاالهای وارداتی 
دالر 42۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند و در پی آن قرار ش��د لیست 
اقالم��ی ب��رای کاالهای صادراتی مش��مول بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات و برای واردات نیز لیس��ت اق��الم کاالهای ضروری تدوین 
و اب��الغ ش��ود اما زمزمه هایی مبن��ی بر راه اندازی نرخ س��وم ارز یا 
همان نرخ توافقی که بین صادرکننده و واردکننده توافق می ش��ود، 
مطرح شده که لوازم آرایشی و بهداشتی از این کاالهاست که لیست 

تخصیص دالر 42۰۰تومانی برای واردات آن صحبت شده است. 
در این زمینه فریبرز گشایش��ی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
بعی��د می دانم که تاکنون کس��ی از واردکنندگان لوازم آرایش��ی و 
بهداش��تی دالر 42۰۰تومان��ی گرفته باش��د و از واردکنندگان نیز 

چنین چیزی را نشنیده ام. 
وی ب��ا بیان اینکه برای واردات لوازم آرایش��ی و بهداش��تی بعید 
است که ارز 42۰۰ تومانی اختصاص دهند، گفت: با توجه به اینکه 
۱۵ کارخان��ه برای تولید ای��ن کاال در فرودگاه پیام و چهار کارخانه 
در قش��م در حال راه اندازی است، در اکثر کاالهای این گروه بی نیاز 

خواهیم شد. 
رئیس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات با 
بیان اینکه نباید از کره جنوبی و ترکیه بسیاری از اقالم لوازم آرایشی 
و بهداش��تی را وارد کنیم، ادامه داد: در حال حاضر کاالهایی چون 
م��واد غذای��ی و دارو در اولویت باالتری ب��رای تخصیص ارز 42۰۰ 
تومانی هستند و انتظار نداریم که به لوازم آرایشی و بهداشتی دالر 

42۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند. 
گشایشی اضافه کرد: تا پایان سال ۱۳۹۷ بسیاری از لوازم آرایشی 

و بهداشتی تولید خواهد شد. 
وی درخصوص ادامه واردات لوازم آرایش��ی و بهداشتی گفت: در 
هر صورت بخش��ی از محصوالت تخصصی مثل شامپوها و کرم های 
خاص و هایتک وارد می ش��ود، اما قرار نیس��ت که همه اقالم مثل 

صابون به ایران وارد شود. 

اخبـــار

س��فیر اندون��زی در ایران با تأکی��د بر اینکه ایران را بیش��تر از اینکه 
ب��ه عن��وان صادرکننده گردو بشناس��ند، ب��ه عنوان وارد کنن��ده گردو 
می شناسند، گفت: ایران در جهان با محوریت تولید پسته شناخته شده 

و این کشور را بیشتر به عنوان واردکننده گردو می شناسند. 
به گزارش ایس��نا، اکتاوینو علیم الدین دوشنبه 2۸خرداد در نشست با 
فعاالن اقتصادی اس��تان همدان با بیان اینکه همدان با نام ابوعلی سینا 
نزد مردم اندونزی ش��ناخته ش��ده اس��ت، اظهار کرد: همدان نزد مردم 
اندونزی به س��بب قرار گرفتن آرامگاه پزش��ک نامی کشور ابوعلی سینا 
و ظرفیت هایی که دارد، ش��ناخته ش��ده اس��ت ضمن اینکه تعدادی از 
دانشجویان اندونزی در همدان مشغول به تحصیل هستند که امیدواریم 

این تعداد افزایش یابد. 

وی خاطرنش��ان کرد: شهر تبریز پایتخت کشورهای اسالمی شناخته 
ش��د که به آنجا س��فر کردیم و اکنون افتخار حضور و آشنایی با همدان 

را داریم. 
وی با اش��اره به اینکه آنچه که در جلس��ات ماندگار اس��ت، ارتباطات 
اقتصادی و سرمایه گذاری است که از طرفین باقی می ماند، تصریح کرد: 
صنایع غذایی مورد اس��تفاده در اندونزی در پوش��ش شیش��ه بوده و از 

ظروف پالستیکی استفاده نمی شود. 
س��فیر اندونزی در ایران اظهار کرد: هدف ما این نیست که یک سری 
آدرس بین ما رد و بدل شود بلکه هدف ما این است تا ارتباطات دوطرفه 

و نشست های تخصصی در موضوعات اقتصادی برگزار شود. 
اکتاوینو گفت: در اتاق بازرگانی اندونزی میزی برای ایران تعریف شده 

اس��ت ضمن اینکه نشست مشترکی در اتاق تهران خواهیم داشت که از 
اتاق همدان هم می توانند در آن حضور یابند. 

وی بی��ان کرد: هدف این اس��ت ت��ا تمام افرادی که در این نشس��ت 
ش��رکت می کنند در رابط��ه اقتصادی- تجاری با اندون��زی قرار گیرند. 
ایران را بیش��تر از اینکه به عنوان صادرکننده گردو بشناس��ند به عنوان 
واردکننده گردو می شناس��ند. همین طور ایران را به عنوان صادرکننده 

پسته می شناسند. 
اکتاوینو با تأکی��د بر اینکه اندونزی هم اکنون طی تفاهم نامه هایی که 
دارد منس��وجات، کاغذ و غذا را به ایران صادر می کند، یادآور ش��د: در 
مورد صنعت و معدن ما با چین ارتباط داریم اما اگر این ارتباط با ایران 
برقرار شود برای اندونزی نیز بهتر خواهد بود و نیازی به چین نداریم. 

ایران را به عنوان واردکننده گردو می شناسند نه صادرکننده

مع��اون وزیر صنعت گف��ت: برای جلوگیری از مش��کالت، رقم حواله  
ارزی ب��رای واردات کاال ت��ا ۵میلی��ون دالر افزایش یاف��ت.   به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت صنعت، مجتبی خس��روتاج، 
مع��اون وزیر صنعت در مورد احتمال س��ه نرخی ش��دن ارز، اظهار کرد: 
نرخ ارز رس��می کش��ور که با 42۰۰ توم��ان برای ه��ر دالر آمریکا در 
مورخ 22 فروردین اعالم ش��د تا به حال تغییر جدی نداش��ته اس��ت و 
کمافی السابق پابرجاست، نرخ ۳۸۰۰ تومانی نداریم، بلکه چون تعدادی 
از اق��الم کاالهای اساس��ی مش��مول دریافت یارانه هس��تند، نرخ مانده 
می ش��ود ۳۸۰۰ تومان، هیچ نرخ ارز دیگری هم در حال حاضر براساس 
اعالم بانک مرکزی رسمیت ندارد.  معاون صادراتی وزیر صنعت، معدن 

و تج��ارت گفت: کاالها براس��اس منابع ارزی موج��ود بانکی و ارزهای 
صادراتی خریداری شده در سامانه نیما و براساس اولویت بندی کاالهای 
اساس��ی، مواد اولیه، ماشین آالت و در نهایت کاالهای مصرفی در شبکه 

بانکی و سامانه نیما باید تخصیص ارز و تأمین ارز شود. 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت بیان کرد: ش��کایاتی در مورد تأخیر 
در تأمین ارز واردات از س��وی فعاالن اقتصادی واصل ش��ده اس��ت که 
تقاضاه��ای ارزی در س��امانه نیما منتظ��ر اقدام مانده ان��د که در حال 

رسیدگی در کارگروه ماده ۱4 مستقر در بانک مرکزی هستیم. 
خس��روتاج در م��ورد اختصاص ۵ میلیون دالر ارز ب��ه تولیدکنندگان 
برای واردات مواد اولیه یادآور ش��د: در گذش��ته حداکثر رقم حواله های 

ارزی ۵۰۰ هزار دالر بود که در واردات بعضی از اقالم با مش��کل مواجه 
می ش��د و به ناچار برای یک ثبت سفارش باالی ۵۰۰هزار دالر چندین 
نوبت حواله ارزی انجام می ش��د.  رئیس س��ازمان توسعه تجارت افزود: 
حواله ه��ای ارزی ب��رای واردات بعضی از کاالها تا رق��م ۵ میلیون دالر 
افزایش یافت.  خسروتاج در پاسخ به این سوال که اختصاص حواله های 
۵ میلی��ون دالری ب��رای واردات م��واد اولیه برای ع��ده ای رانت ایجاد 
می کند، چنانچه شنیده شده که عده ای از تولیدکنندگان و برخی به نام 
تولیدکننده این ارزها را دریافت و به کش��ور باز نمی گردانند، گفت: این 
منابع ارزی بدون اخذ تعهد و وثیقه نباید در اختیار متقاضیان گذاش��ته 

شود و جزییات این موضوع را باید از بانک مرکزی سوال کرد. 

عض��و اتاق بازرگان��ی تهران گفت: ال��زام صادرکننده، ب��ه فروش ارز 
صادرات��ی به قیمت 42۰۰ تومان مش��کل جدی بر س��ر راه صادرات به 

وجود آورده است. 
رضا نادری عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اش��اره به مشکالت صادرات در کشور اظهار کرد: نوسانات نرخ 
ارز و وض��ع برخی قوانی��ن محدودیت های جدی برای صادرات کش��ور 

ایجاد کرده است. 
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نوسانات نرخ ارز در کشور تصریح 
کرد: تالطم در بازار ارز موجب افزایش هزینه س��رمایه گذاری در کشور 

ش��ده است و بسیاری از س��رمایه گذاران عالقه ای به حضور در این بازار 
ندارن��د.  وی ب��ا بیان اینکه قیمت کاال از ویژگی ه��ای مهم در صادرات 
کشور اس��ت، تصریح کرد: در بازار های بین المللی قیمت کاال مهم ترین 
اصل برای حضور در کشور های مقصد است و باید شرایطی را در کشور 

ایجاد کرد که هزینه تولید در کشور کاهش یابد. 
نادری با انتقاد از مصوب��ه الزام صادرکننده، به فروش ارز صادراتی به 
قیم��ت 42۰۰ تومان تأکید کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز در کش��ور، 
باالرفتن هزینه های تولید و تأمین مواد اولیه با ارز آزاد، امکان فروش ارز 

صادراتی به قیمت 42۰۰ تومان به دولت فراهم نیست. 

ب��ه گفته وی، با وضع این قوانین صادرات در کش��ور توجیه اقتصادی 
ندارد و می توان پیش بینی کرد که در صورت ادامه وضع موجود صادرات 

کشور با کاهش مواجه شود. 
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فاصله نرخ ارز دولتی با بازار آزاد، 
اذعان داشت: در صورتی که دولت تصمیم دارد ارز حاصل از صادرات را 
42۰۰تومان قیمت گذاری کند باید ش��رایطی را فراهم سازد که قیمت 

ارز نیز در بازار نزدیک به نرخ مصوب شود. 
نادری در پایان گفت: با توجه به ش��عار حمایت از کاالی ایرانی، باید 

شرایط را برای حمایت از تولید داخلی در کشور فراهم کرد. 

یک مقام مسئول گفت: با توجه به نوسان شدید نرخ نهاده های دامی و 
زیان انباشت تولیدکنندگان، آینده روشنی پیش روی صنعت مرغداری 

نیست. 
محم��د یوس��فی، رئی��س انجم��ن پرورش دهن��دگان مرغ گوش��تی 
در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، با انتقاد از اوضاع نامس��اعد 
مرغداران اظهار کرد: با توجه به آنکه پش��تیبانی امور دام به اندازه نیاز 
مرغداران نهاده در اختیار ندارد که بتواند آن را در اختیار تولیدکنندگان 
قرار دهد، بنابراین مرغداران به ناچار باید مابقی نیاز خود را از بازار آزاد 
تهیه کنند که این امر به سبب اختالف فاحش قیمت به زیان مرغداران 

تمام می شود. 
وی ن��رخ هر کیل��و ذرت تحویل به مرغدار در ب��ازار آزاد را یک هزار 
و ۳۰۰ و کنجاله س��ویا را 2 ه��زار و ۹۰۰تومان اعالم کرد و افزود: نرخ 
توزیع نهاده های دامی، توسط پشتیبانی امور دام نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل، ناش��ی از افزایش قیمت جهانی و نوس��ان ن��رخ ارز؛ ۳۰ تا 

4۰درصد رش��د داشته است.  یوس��فی نرخ توزیع هر کیلو ذرت توسط 
ش��رکت پش��تیبانی امور دام به مرغداران را یک هزار و کنجاله سویا را 

یک هزار و ۹۰۰ تا 2 هزار تومان در بازار اعالم کرد. 
رئیس انجم��ن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی با بی��ان اینکه آینده 
روش��نی پیش روی صنعت مرغداری نیس��ت، تصریح ک��رد: با توجه به 
نوس��ان ش��دید نرخ نهاده های دامی و زی��ان انباش��ت تولیدکنندگان، 
مرغداران در ش��رایط نامس��اعدی به س��ر می برند که با ادامه این روند 
پرورش دهندگان مرغ گوشتی در خرید جوجه و جوجه ریزی سالن های 
خ��ود تجدیدنظر خواهند کرد و در نهای��ت قیمت جوجه با افت زیادی 
در بازار روبه رو خواهد ش��د، کمااینکه در ش��رایط کنونی، نرخ جوجه به 

حداقل خود رسیده است. 
یوس��فی ادامه داد: هم اکنون شرکت پش��تیبانی امور دام برای تعادل 
نرخ مرغ در بازار، اقدام به خرید مرغ زنده در کنار مرغ منجمد می کند 
که از س��تاد تنظیم بازار انتظار می رود با بررسی قیمت تمام شده تولید، 

تجدیدنظری در نرخ مرغ در بازار ایجاد کند.   یوسفی گفت: با استمرار 
نوسان نرخ نهاده های دامی در بازار، واحدهای مرغ مادر برای جلوگیری 
از زی��ان خ��ود اقدام ب��ه کاهش جوجه ری��زی واحد های خ��ود کرده تا 
قیمت ه��ا را افزایش دهند؛ این امر نتیج��ه ای جز کمبود عرضه مرغ در 
 بر نخواهد داش��ت.  به گفته وی، براس��اس آخرین آم��ار ماهانه ۱۱۵ تا

۱2۰ میلیون قطعه جوجه تولید می شود.
وی تأکی��د کرد: خرید م��رغ زنده به ُکندی در حال انجام اس��ت، به 
همین خاطر مرغ های تولیدی در س��الن های مرغداری و کش��تارگاه ها 
باق��ی می ماند، ای��ن امر در افزای��ش وزن مرغ و زیان مرغ��داران تأثیر 

بسزایی دارد. 
این مقام مس��ئول در پایان سخنان خود نرخ هر کیلو مرغ زنده درب 
مرغ��داری را 4 هزار و ۸۰۰، مرغ آماده به طبخ در کش��تارگاه ۵ هزار و 
۳۰۰، غرفه های میادین میوه و تره بار ۶ هزار و ۵۰۰ و خرده فروشی های 

سطح شهر ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷هزار و ۵۰۰ تومان اعالم کرد. 

حواله  ارزی واردات تا 5 میلیون دالر افزایش یافت

بازگردانی ارز صادراتی مهم ترین چالش پیش روی صادرکننده

آینده روشنی پیش روی صنعت مرغداری نیست

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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بازگشت آرامش به بازار خودرو با عرضه 
خودروسازان در چند روز آینده

نایب رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو 
گف��ت همزم��ان با اعالم عرضه ح��دود 22۰ هزار خودرو از س��وی 
خودروس��ازان به بازار ظرف چن��د روز آینده، بازار در انتظار کاهش 
قیمت ها است.  غالمحس��ین قاسمیان در گفت وگو با پایگاه خبری 
عصر خودرو، با بیان این مطلب افزود: به طور قطع با عرضه بیش��تر 

خودرو از سوی خودروسازان، قیمت ها شاهد ریزش خواهد بود. 
وی با اش��اره به کمب��ود عرضه و در مقابل تقاض��ای باال در بازار 
خ��ودرو اظهار کرد: در حال حاض��ر بازار خودرو به دلیل قیمت های 
باال مش��تری ن��دارد و خرید و فروش به صفر رس��یده، به طوری که 

هم اکنون خریداران در انتظار برای کاهش قیمت ها هستند. 
نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو ادامه 
داد: از زمانی که خودرو به صورت واقعی وارد بازار شود و به کف بازار 
برس��د، شاهد کاهش قیمت ها خواهیم بود، چراکه احتمال داللی از 
بین خواهد رفت.  قاس��میان با اش��اره به روند فعلی عرضه در بازار 
خ��ودرو گفت: خریدار با مراجعه به بازار برای خرید خودرو ش��اهد 
کمبود عرضه بود و در مواردی که ناگزیر به خرید خودرو می ش��د، 
حتی با پرداخت مبالغی بیشتر از قیمت های کف بازار اقدام به خرید 
می کرد اما انتظار می رود همزمان با عرضه بیشتر، مشکالت ناشی از 

کمبود عرضه و قیمت های حبابی شکل گرفته از بین برود. 
در حال��ی فعاالن ب��ازار کمبود عرضه را بیش��ترین دلیل افزایش 
قیمت ها در چند وقت اخیر عنوان می کنند که مصطفی خان کرمی، 
مع��اون فروش ایران خودرو در تازه ترین اظهارنظر خود با اش��اره به 
این ک��ه به تدریج عرض��ه ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ دس��تگاه خودرو به طور 
فروش قطعی آغاز ش��ده است، گفت: عالوه بر این ۶4 هزار و ۵۰۰ 
دستگاه پیش فروش و 4۵ هزار دستگاه پیش فروش گروه خودرویی 
داری��م.  پیش از این نیز اظهاراتی مبن��ی بر دپو و عرضه محدود از 
س��وی خودروسازان مطرح شده بود که خان کرمی با تکذیب دپوی 
خودروهای تولید ش��ده، کل ظرفی��ت پارکینگ های ایران خودرو را 
حدود ۶هزار دس��تگاه اعالم کرد و گفت: تولید روزانه ایران خودرو 
میانگین 2۵۰۰ دس��تگاه است و اگر در حال حاضر ۳۵۰۰ دستگاه 
در انبارها موجودی داریم از انباشت خودروهایی نشات می گیرد که 

در چند روز تعطیالت گذشته عرضه نشده است. 

پژو و رنو در ایران می مانند اما بدون سرمایه
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو معتقد است اعالم خبرهایی که 
این روزها از سوی غول های فرانسوی در رابطه با رفتن و ماندن مطرح 
می شود بیشتر جوسازی رس��انه ای برای گرفتن امتیاز بیشتر است. او 
می گوید: به نظر من پژو و رنو هیچگاه ایران را ترک نخواهند کرد و در 
نهایت در هر شرایطی تأمین قطعه از سوی این دو خودروساز برقرار بوده 
و ممکن است تنها روابط شان را با ایران تغییر دهند.  به گزارش رکنا، 
فربد زاوه با اشاره به گفته های مدیرعامل رنو گفت: همانطورکه کارلوس 
گوسن اعالم کرده رنو روابطش را با ایران محدود خواهد کرد. البته این 
محدود کردن در بخش فروش قطعه نیست، بلکه در بخش هایی خواهد 
بود که مربوط به سرمایه گذاری این شرکت در سایت بن رو است.  این 
کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که این دو غول فرانسوی در 
ش��رایطی که بازارهای دنیا در رکود به س��ر می برند حاضر به از دست 
دادن ب��ازار Store  بزرگی همچون ایران نخواهند بود، چراکه در غیر 

این صورت زیان سنگینی را به لحاظ مالی باید پرداخت کنند. 
سرمایه ای که وارد ایران نشد

ای��ن کارش��ناس خودرو ب��ر این باور اس��ت که بخش��ی از تعلل 
خودروس��ازانی که با ایران قرارداد بس��ته بودند به دلیل نگرانی در 
رابطه با آینده برجام بود. آنها نمی خواستند سرمایه ای را وارد ایران 
کنند و به همین دلیل اس��ت که قراردادهای منعقد ش��ده تاکنون 
پیش��رفت چندانی نداشته است.  آنگونه که روزهای ابتدای قرارداد 
بین رنو و س��ایپا و س��ازمان گسترش اعالم ش��ده بود قرار است تا 
پایان امسال دو خودرو نیوداستر و نیوسیمبل تا ۱۵4 هزار دستگاه 

با قیمت کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان وارد بازار شود. 
طبق این قرارداد س��هم داخلی س��ازی این قرارداد به این صورت 
اس��ت که در ابتدای کار س��هم مورد نظر داخلی 4۰درصد و پس از 
آن به ۶۰ تا ۷۰ درصد خواهد رسید، اما در قرارداد عنوان شده پس 

از گذشت ۱.۵ سال به میزان ۶۰ درصد برسیم. 
مدیرعامل رنو چه گفته است

کارلوس گوس��ن، مدیرعامل ش��رکت رنو اعالم کرده این شرکت 
خودروس��ازی به رغم تحریم های آمریکا در ایران می ماند و در عین 
حال اقداماتی را برای اجتناب از ریسک مجازات های آمریکا به دلیل 
نق��ض تحریم ها اتخاذ خواه��د کرد.  اما این خبر را در حالی دو روز 
پیش مدیر اجرایی این ش��رکت فرانس��وی اعالم کرده که حدود دو 
هفته پیش دیگر خودروساز این سرزمین دم از بی وفایی زده و اعالم 
ک��رده بود که از ایران خواهد رفت. پژو که حدود ۳۰ درصد از بازار 
ایران را در اختیار دارد، به صورت رسمی از ایران خداحافظی کرده 
است. البته هنوز مشخص نیست این غول فرانسوی قید نفع حضور 

در بازار ایران را خواهد زد یا نه؟ 

ادمین ثبت سفارش خودرو فراری است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت ادمین ثبت سفارش 
خودرو پس از ثبت ۶4۰۰ دس��تگاه خودرو فرار کرده اس��ت.  نادر 
قاضی پور، عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس و نماینده مردم 
ارومیه در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان افزود: یک جوان مس��لط به اینترنت و رایانه توانس��ت سایت 
ثبت س��فارش را درست در زمانی که ثبت سفارش خودرو قطع بود 
هک کند و از این طریق اقدام به ثبت س��فارش ۶4۰۰ خودرو کند.  
قاضی پور به تشریح اقدامات این فرد متخلف و هکر سایت پرداخت 
و گف��ت: پس از ثبت س��فارش ۶4۰۰ خودرو ای��ن جوان پول های 

زیادی را به جیب می زند و فراری می شود. 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ادام��ه داد: اکنون هیچ 
خبری از وی نیس��ت و تخلفات انجام ش��ده باقی مانده اس��ت که 
س��ازمان بازرسی کل کش��ور و قوه قضاییه باید به صورت مستقیم 
نس��بت به این تخلفات ورود کرده، افراد خاطی را دس��تگیر کنند و 

اقدامات قانونی را انجام دهند. 

پس از بس��ته ش��دن شش ماهه س��ایت ثبت س��فارش خودرو حدود 
۷۳۰۰ دس��تگاه خودروی س��واری لوکس در گم��رکات خاک خوردند. 
صاحبان این وس��ایل نقلیه گرانقیمت ب��رای ترخیص کاالی میلیاردی 
خ��ود به هر دری زدند، ام��ا این خودرو ها تا مدت ه��ا در این گمرکات 
ماند تا اینکه خبر آمد س��ایت وزارت صنعت، معدن و تجارت هک شده 
و حدود 4 هزار دس��تگاه از این خودرو ها که مش��کل خروج داش��ته اند، 

راه شان به خیابان ها باز شده است. 
ب��ه گزارش پدال نیوز، گمرک کش��ور مهم ترین مبادی ورودی کاال به 
کشور محس��وب می ش��ود، این دروازه ورودی کاال همیشه مورد توجه 
کس��انی بوده که خود را واردکننده می دانس��تند، مدت هاست که البته 
ظن برخی مس��ئوالن به همکاری برخی از عوامل همین گمرک ها برای 
ورود کاال های قاچاق مطرح شده که این موضوع با ورود بی سابقه کاالی 
قاچاق بی ارتباط نیس��ت، اما موضوعی که این روز ها باعث داغ تر ش��دن 
بحث گمرک و وزارت صنعت شده خودرو های لوکسی بود که بر اساس 

گفته ها حدود 4۰۰۰تا از آنها راهی نمایشگاه ها شده اند. 

 سازمان بازرسی و اعالم یک خبر 
 »متأس��فانه س��ایت وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( هک شد و 
حدود ۵ هزار خودروی مدل باال و گران قیمت وارد کشور شد«. این پاسخی 
بود که آقای ناصر س��راج رئیس س��ازمان بازرس��ی کل کشور چند ماه بعد 
از واردات غیرقانونی بیش از ۱۳ هزار خودرو در زمان بس��ته بودن س��ایت 

»ثبتارش« اعالم کرد. او در صحبت های خود به موضوع خودرو های خارجی 
و گران ش��دن بیش از حد آن اش��اره کرده و گفته است: »متأسفانه سایت 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت )صمت( هک ش��د و حدود ۵ هزار خودرو 
مدل باال و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود 4۰۰۰ خودرو 
ترخیص و وارد بازار شده است و ۱۰۰۰ خودرو همچنان در گمرک است که 
امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.« آن طور که رئیس سازمان 
بازرسی کل کشور تخمین می زند، اختالف قیمت این خودرو ها به نزدیک 
نیم میلیارد تومان می رسد، مانند ولوو و بی ام و که هیچ کدام از این خودرو ها 

قیمت واقعی ندارند. 
 

تخت گاز قاچاقچیان در واردات غیرقانونی خودرو 
سال گذشته سایت ثبتارش یا همان ثبت سفارش به مدت هشت ماه 
بسته ش��د تا هیچ خودرویی به مرز های ایران وارد نشود. دو نمایندگی 
مجاز و چهار نمایندگی غیرمجاز با دسترسی به سامانه، ۱۳ هزار و ۵۰۰ 
دس��تگاه خودرو را به صورت غیرقانون��ی از مبادی گمرکی و قانونی وارد 
کشور کردند. حساسیت این موضوع باعث ورود مجلس شورای اسالمی 
به آن ش��د. در پیگیری ه��ای مجلس هر کدام از س��ازمان های مربوطه 
عدد های متفاوتی از واردات خودرو در زمان بس��ته بودن سایت ثبتارش 
مطرح کردند. ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته 
بود »وزارت صنایع واردات غیرقانونی ۶۸۰۰ خودرو را تأیید کرده است، 
ام��ا انجمن وارد کنندگان خودرو معتقد اس��ت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۵ هزار 

خودرو وارد کشور شده اس��ت«. با این حال چگونگی تثبیت این تعداد 
خودرو در س��ایت وزارت صنعت همچنان س��ؤال برانگیز بود. چطور در 
زمان ممنوعیت واردات و بسته بودن سایت، بیش از ۱۳ هزار خودرو در 
سایت ثبت سفارش وزارت صنعت ثبت شدند تا بتوانند به صورت قانونی 
از مبادی رسمی و گمرکی کشور وارد شوند؟ وارداتی که سود کالنی را 
نصیب وارد کنندگان شان کرد. حاال بعد از اعتراضات سایر واردکنندگان 
و پیگیری های مسئوالن، رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور اعالم کرد 
که سایت وزارت صنعت و معدن، تجارت هک شده بود و به این ترتیب 

مجوز ورود ۵ هزار خودروی گران قیمت صادر شد. 
 تالطم در وزارت صنعت 

در پی اظهارات رئیس س��ازمان بازرسی کشور، وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت طی اطالعیه ای ای��ن موضوع را رد کرد. در این اطالعیه آمده 
اس��ت: »بررسی های انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مش��خص کرد ک��ه در مجموع ۶4۸۱ خودرو با تخل��ف واردکنندگان و 
سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است که از این تعداد 
۱۹۰۰ خودرو ترخیص شده و مابقی خودرو ها همچنان در گمرک مانده 
است که س��ازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه های نظارتی و اطالعاتی 
در حال بررس��ی موضوع تخلف ترخیص ۱۹۰۰ خودرو به کش��ور است، 
مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به جد پیگیر موضوع تخلف 
صورت گرفته است و پس از شناسایی و برخورد با متخلفان، نتایج را به 

اطالع عموم می رساند.« 

بازتاب های خبر عجیب واردات 5 هزار خودروی لوکس

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اش��اره به برخی نوس��انات قیمت در 
تعدادی از کاالها گفت برای عرضه هیچ نگرانی وجود ندارد و در دوماهه 

نخست امسال عرضه کاالها افزایش یافته است. 
به گزارش تس��نیم، محمد نهاوندیان در گفت وگوی ویژه خبری ابراز 
کرد: مردم نگرانند که مس��ئله نوس��ان قیمت ها در آینده چه می شود و 

وظیفه دولت این است که افق آینده را برای آنها مشخص کند. 
وی گفت: نگرانی هایی درباره تقاضا وجود دارد و نوسانات قیمت پیش 

از اینکه واقعی باشد از احساس ذهنی ایجاد تورم شکل گرفته است. 
نهاوندی��ان اف��زود: رفت��ار عامه م��ردم را باید از برخی س��وداگران و 
اختاللگ��ران بازار جدا کرد و دولت تالش می کند برای مردم اطمینان و 

آرامش خاطر ایجاد کند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در تأمین کاالهای اساس��ی و حیات��ی تولید هیچ 
نگران��ی وجود ن��دارد، گفت: درآمد نفت��ی به طور کام��ل ارز مورد نیاز 

کاالهای اساسی و حیاتی کشور را تأمین می کند. 
معاون رئیس جمهور افزود: تولید کش��ور بدون نفت در دوماهه ابتدای 
امسال 4.۶ درصد افزایش یافته، البته واردات نیز افزایش داشته است. 

نهاوندیان گفت: صادرات نیز در دوماهه نخس��ت سال ۹۷ در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. 

وی افزود: دولت اجازه نمی دهد اش��خاصی ارز 4 هزار و 2۰۰ تومانی 
دریافت کنند و کاالهای تولیدش��ده ی��ا وارداتی را با نرخ های موهوم به 

مصرف کننده بفروشند. 
نهاوندیان گفت: نباید اجازه داد س��رمایه س��رگردانی که در گذش��ته 
بخش��ی از آن صرف قاچاق می ش��ده اس��ت اکنون با خریداری پراید یا 

سکه، بازار را دچار نوسان کند. 
وی با تأیید کمپینی که یکی از ورزش��کاران سرشناس درباره تحریم 

کاالهای��ی که گران ش��ده راه اندازی کرده اس��ت، افزود: س��طح آگاهی 
جامعه به جایی رس��یده اس��ت که اگر کاالیی بی دلیل گران شده باشد 
م��ردم آن را نخرن��د.  مع��اون رئیس جمهور گفت: مهم ت��ر از برخورد با 
اخاللگران اقتصادی، آگاه ساختن مردم و فرهنگ سازی در جامعه است. 
نهاوندی��ان با بی��ان اینکه توهم گرانی موجب گرانی می ش��ود، افزود: 
دولت باید با اطالع رس��انی و شفاف سازی وظیفه خود را برای جلوگیری 

از ایجاد توهم گرانی در جامعه انجام دهد. 
وی درب��اره برخورد با اخاللگ��ران اقتصادی نیز گفت: دس��تگاه های 

مسئول اختیار الزم را در این زمینه دارند. 
نهاوندیان افزود: اگر اعتقاد داریم کاالیی بی دلیل گران است نباید آن 
را خریداری کنیم و بازارهای مالی و پولی کش��ور نیز باید س��رمایه های 
م��ردم را ب��رای افزایش ثروت هدای��ت کنند و از کن��ار آن تولید را نیز 
افزایش دهند.  وی با تصریح اینکه کس��ی که نگران ارزش س��رمایه اش 
اس��ت نبای��د به  س��مت بازارهای پرریس��ک مانند مؤسس��ات اعتباری 
غیرمجاز برود، گفت: در چند روز اخیر بر اس��اس آمار معادل س��ه سال 
رجوع به بازار بورس داش��ته ایم، البته متقاضیان سهام باید بدانند سهام 

چه شرکت هایی را خریداری کنند. 
معاون رئیس جمهور افزود: دولت توان تأمین ارز مورد نیاز کشور را از 
ارز حاصل از فروش نفت، صادرات پتروشیمی، سنگ های معدنی و فوالد 

و تنوع گسترده ای از توان صادراتی کشور دارد. 
نهاوندیان گفت: بانک مرکزی از ابتدای امس��ال تا 2۷ خرداد بیش از 
2۰ میلی��ارد و ۵۹2 میلیون دالر ب��رای کاالها اختصاص داده که ۱۱.۱ 
میلیارد دالر آن بانکی، حدود ۵.۵ میلیارد دالر آن از ارز صادرکنندگان 
ب��زرگ مانند پتروش��یمی ها و ۷۶۶ میلی��ون دالر آن از محل صادرات 

اشخاص بوده است. 

وی اضاف��ه کرد: از این رقم جمعا ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر برای 
واردات تأمین شده است. 

نهاوندیان با بیان اینکه افق تأمین ارزی مورد نیاز کش��ور از س��ه ماه 
پیش روش��ن تر اس��ت، گفت: در دو هفته آینده تصمیمات جدیدی در 
یک سیس��تم ش��فاف و در جهت تصمیمات س��ه ماه قبل ارزی دولت 

گرفته می شود. 
وی تأکید کرد: کس��انی که مصارف معق��ول ارزی دارند نباید نگران 

تصمیمات جدید باشند. 
معاون رئیس جمهور درباره ثبت س��فارش 2۵ میلیارد دالری واردات 
کاال از ابت��دای امس��ال تاکنون نیز گف��ت: چون نرخ ارز ب��ا نرخ پایین 
تأمین شده اس��ت، برخی ها تقاضای بیش از حد داشته اند و عده ای نیز 
می خواهند قیمت را باال بدهند که از آن سوء اس��تفاده کنند درحالی که 
واردات کش��ور از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته فقط 

۵دهم درصد افزایش یافته است و خبری از واردات بی رویه نیست. 
نهاوندیان اعالم کرد: صادرات کش��ور در دوماهه نخس��ت امس��ال در 

مقایسه با دوماهه ابتدای سال ۹۶، 24 درصد افزایش یافته است. 
وی گفت: دومین ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی س��ران س��ه قوه 
فردا)امروز( با هدف چاالکی بیش��تر سیستم تصمیم گیری برای روبه رو 
ش��دن با مسائل س��اختاری در اقتصاد و تصمیم گیری های فوری برگزار 
می ش��ود.  نهاوندیان افزود: موضوع این نشس��ت بحث های دو سه هفته 
گذش��ته س��تاد اقتصادی دولت، س��اماندهی بازار، مواجهه با تهدیدات 
تحریم��ی و طرح نیازهای قانونی یا غذایی مش��کالت اقتصادی کش��ور 
اس��ت.  وی گفت: آمریکا در تصمیم خ��ود برای خروج از برجام، گل به 
خودی زده و تنها مانده اس��ت و اکنون بیش��تر کش��ورهای جهان کنار 

ایران ایستاده اند. 

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو گفت موضوع ثبت سفارش 
خودرو در شش ماهی که س��ایت مسدود بود باید بیش از گذشته مورد 
بررسی و واکاوی قرار گرفته و با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد. 

ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری پدال نی��وز، میثم رضایی رئی��س انجمن 
صنفی واردکنندگان خودرو با اش��اره به تخلف های صورت گرفته برخی 
واردکنندگان خودرو در زمان بس��ته بودن سایت ثبت سفارش در سال 
گذش��ته گفت: حدود ش��ش ماه سایت به یکباره مس��دود شد و در این 
زمان مش��خص شد بارها و در زمان های مختلف افرادی خاص به سایت 

دسترسی پیدا کردند و موفق به ثبت سفارش خودرو شدند. 
 وی ادام��ه داد: چط��ور ممکن اس��ت در فواصل مختل��ف آن هم در 
روزهای تعطیل و نیمه ش��ب عده ای موفق به ثبت س��فارش بشوند و بر 
فرض محال اگر واقعاً سایت هک شده بود چرا بعد از فهمیدن این ماجرا 

ثبت سفارش ها حذف و ملغی نشد؟! 

 رئی��س انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اش��اره به لزوم معرفی 
متخلف��ان و پیگیری دقیق تر ماجرای ثبت س��فارش خ��ودرو در زمان 
ممنوع��ه و همچنی��ن موضوع قاچاق خودرو گف��ت: باید تمام متخلفان 
شناس��ایی، محاکمه و به مردم معرفی ش��وند تا از وقوع موارد مش��ابه 
در آین��ده جلوگی��ری ش��ود. وی ادام��ه داد: تصمیم��ات لحظ��ه ای و 
غیرکارشناس��ی آفت اصلی این روزهای اقتصاد کشور است و باید ریشه 
بس��یاری از نابس��امانی های اخیر در حوزه های مختلف اقتصاد از جمله 
ب��ازار ارز و خ��ودرو را در تصمیمات لحظه ای و غیر کارشناس��ی برخی 
مدیران دولتی جست وجو کرد. رضایی همچنین به دالیل افزایش قیمت 
خ��ودرو در بازار اش��اره کرد و گفت: افزایش قیم��ت خودرو به خصوص 
خودروهای وارداتی ناش��ی از افزایش قیمت ارز، افزایش تعرفه واردات و 
هزینه های جانبی مثل بیمه، دس��تمزد کارگران و... است و اینکه عنوان 
ش��ود واردکنندگان قیمت ها را افزایش نامتعارف داده اند منطقی و قابل 

قبول نیست. رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با اشاره به قول 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت برای س��اماندهی بازار خ��ودرو گفت: با 
دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیگیری شخص وزیر قرار شد در 
اسرع وقت بازار خودرو سروسامان بگیرد و از طرف دیگر وضعیت تعرفه 
واردات خودرو مش��خص ش��ود.   وی ادامه داد: شرایط بازار خودروهای 
وارداتی به زودی آرام و منطقی خواهد ش��د و مشتریان واقعی می توانند 
به دور از هیجانات امروز بازار و نوس��ان کاذب قیمت ها، خودروی مورد 

نظر خودشان را با قیمت منطقی خریداری کنند. 
 گفتنی است در همین راستا دیروز مرکز اطالع رسانی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با تکذیب خبر هک ش��دن س��ایت ثبتارش اعالم کرد: 
تخلف صورت گرفته در واردات ۶4۸۱ دس��تگاه خودرو تأیید شد و این 
موضوع توس��ط حراست این وزارتخانه در دست بررسی است و  به زودی 

با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. 

نمی گذاریم »پراید« بازار را آشفته کند

رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو مطرح کرد 

حباب قیمت خودروهای خارجی به زودی می ترکد
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معاون فرهنگی و آموزش��ی دانش��گاه علوم پزشکی شیراز حرکت به 
س��مت ایجاد و توس��عه  دانشگاه های نسل س��وم که آموزش، پژوهش 
و کارآفرین��ی و تولید س��رمایه اجتماعی اس��ت را ام��ری بدیهی و از 

ضرورت ها دانست. 
به گزارش ایس��نا، کوروش عزیزی با بیان 
این مطلب اظهار کرد: به موازات پیش��رفت 
در س��طوح و ابعاد گوناگون علمی، با توجه 
ب��ه اینکه مراکز آموزش عالی و دانش��گاه ها 
مبدا و منش��أ تولید علم محسوب می شوند، 
از چند س��ال پیش تصمیم بر آن ش��د تا با 
به روزرس��انی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و 
ارتقای س��طح علمی و پژوهش��ی این مرکز 
آموزش پزش��کی، توان و اعتبار دانشجویان 
این دانش��گاه در زمینه های مختلف تقویت 

شود. 
وی با اش��اره به اینکه تقویت بنیه علمی 

و پژوهشی دانش��گاه های یک کشور، تأثیری مستقیم بر ارتقای سطح 
توانمندی های علمی و عملی آن کش��ور دارد، ادامه داد: دانشگاه های 
نس��ل یک، تنه��ا در زمینه آموزش و در دانش��گاه های نس��ل دوم که 

بس��یاری از دانشگاه های ایران را شامل می شوند، آموزش و پژوهش را 
مد نظر داشته و دارند. 

این مقام مس��ئول با بیان اینکه در نسل سوم دانشگاه شاهد ارتقای 
س��طح عملکرد این مراکز علمی هستیم، 
گفت: در دانشگاه های نسل سوم، عالوه بر 
آموزش و پژوهش هدفمند، سیاست ها به 
گونه ای طراحی می ش��ود که در خروجی 
این دانش��گاه ها ما شاهد کارآفرینی، تولید 

سرمایه، ارتقای امید و نشاط باشیم. 
معاون فرهنگی و دانش��جویی دانش��گاه 
ضم��ن متف��اوت خواندن اش��تغال زایی و 
مفه��وم کارآفرینی، ادامه داد: یکی از ابعاد 
بسیار مهم این ارتقا به نسل سوم، رویکرد 
فرهنگ��ی و تغییر نگرش مدیران ارش��د، 
اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه به 
مفاهیم آموزش، پژوه��ش و کارآفرینی و 
تولید س��رمایه اس��ت که در این میان، نقش اس��اتید و اعضای هیأت 
علمی دانش��گاه و تغییرات در ش��رح وظیفه آنان بس��یار برجس��ته و 

تعیین کننده خواهد بود. 

سرپرس��ت ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز با اشاره به 
برگزاری دو اس��تارتاپ در حوزه توس��عه بازار و صادرات اس��تان گفت 
واحدهای دانش بنیان البرز برای ش��رکت در این استارتاپ ها می توانند 

ایده های خود را ارائه دهند. 
محمدامی��ن  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
بزازی پورفرشی روز سه ش��نبه در گفت وگو 
ب��ا خبرنگاران افزود: ه��دف از برگزاری این 
استارتاپ ها کمک به توسعه بازار واحدهای 
صنعتی اس��ت ک��ه ای��ن کار در قالب یک 
رویداد یک روزه در نیمه دوم سال ۹۷ انجام 
می ش��ود و اف��راد نخبه در ح��وزه بازاریابی 
آموزش ه��ای الزم را در قال��ب ای��ده ارائه 

می کنند. 
وی اضافه کرد: واحده��ای دانش بنیان و 
فناور استان البرز می توانند ایده های خود را 
در این استارتاپ ها ارائه یا به عنوان میهمان 

در این رویداد حضور داشته باشند. 
بزازی پورفرشی گفت: ایده هایی که در این استارتاپ ها ارائه می شوند 
چنانچه قابلیت تجاری سازی داشته باشند به سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان معرفی می شوند تا برنامه ها براساس آنها اجرایی شود. 
سرپرس��ت ش��رکت ش��هرک های صنعتی البرز در بخش دیگری از 
سخنان خود به برگزاری تور صنعتی سه روزه ویژه صاحبان صنایع این 
اس��تان اش��اره کرد و اظهار داشت: تیرماه 
س��ال جاری س��ه ت��ور صنعت��ی در قالب 
بازدید از نمایشگاه اینوتکس و آگروفود در 

این استان برگزار می شود. 
وی افزود: صاحبان صنایع اس��تان البرز 
از این دو نمایشگاه که با حضور واحدهای 
فناور و ش��رکت های دانش بنیان در محل 
برگزار  بین المللی ته��ران  نمایش��گاه های 

می شود بازدید خواهند کرد. 
البرز  صنعتی  ش��هرک های  سرپرس��ت 
گفت: ه��دف از برگزاری تورهای صنعتی، 
آش��نایی صنعتگ��ران و واحدهای صنعتی 
ب��ا توانمندی ه��ای تولید و صنعت س��ایر 
رقب��ا، تبادل اطالعات فنی، اقتص��ادی، تجاری و بازاریابی، فروش کاال 
و خدمات و خرید مواد اولیه و تجهیزات و فرصت مناسبی برای انعقاد 

قراردادهای تجاری و تبادالت تکنولوژیکی برای واحدها است. 

واحدهای دانش بنیان ایده های خود را در استارتاپ ارائه دهندحرکت به سمت ایجاد و توسعه  دانشگاه های نسل سوم یک الزام است

بس��یاری از تحلیلگ��ران اقتصادی بر این باورند ک��ه اگر می خواهیم 
مسیر دس��تیابی به رشد ش��تابان اقتصادی را طی کنیم، استارتاپ ها 
و کس��ب و کارهای نوپا که روز به روز در میان مردم محبوب تر می شوند، 

بهترین راه تحقق این چشم انداز هستند. 
به گزارش ایس��نا، با توجه به گسترش روز افزون شبکه های مجازی، 
فناوری ه��ای اطالعاتی و ارتباطاتی و آمار باالی فارغ التحصیالن بیکار 
دانش��گاهی، ضرورت توسعه کس��ب و کارهای اینترنتی و استارتاپی به 

عنوان یک ایده جدید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. 
اس��تارتاپ ها، کس��ب و کارهایی مبتنی بر فناوری ه��ای اطالعاتی و 
ارتباطاتی در حوزه تبادالت مالی هستند که فضای جدیدی در اقتصاد 
کش��ورها به وجود آورده اند؛ اتفاقی که عالوه بر اشتغال زایی نسبتا باال 

می تواند افزایش ضریب رشد اقتصاد کشورها را موجب شود. 
در طول سال های گذشته، استارتاپ ها و کسب و کارهای اینترنتی در 
ایران توانس��تند با محبوبیتی که در میان مردم به دس��ت آورده اند، به 

سرعت جای خود را در اجتماع باز کنند. 
اگرچ��ه به دلی��ل عدم اطالع برخی س��ازمان ها و نهادها با این مدل 
کسب و کار، مش��کالتی بر سر راه استارتا پ ها وجود دارد و با خالءهای 
قانونی در زمینه بیمه، مالیات و فعالیت این نوع کسب و کارها مواجهیم 
اما دولت مصمم اس��ت با تدوین قوانین و اتخاذ سیاست های مناسب، 
فعالیت استارتاپ ها را توسعه بخشیده و کسب وکارهای مجازی را رونق 

دهد. 
معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزیر کار از الگوسازی در حوزه 
کس��ب وکارهای نوآورانه خبر داده و می گوید: در حوزه اس��تارتاپ ها و 

کسب وکارهای نوپا باید قوانین حمایتی داشته باشیم. 
عیس��ی منصوری معتقد است نظام اجرایی کش��ور برای مدیریت و 
کمک کردن به اس��تارتاپ ها و کس��ب وکارهای نوی��ن آمادگی الزم را 
ن��دارد با این ح��ال وزارت کار تالش کرده در فض��ای جدیدی که در 
حوزه کس��ب وکارهای نوآورانه در بخش خصوصی ش��کل گرفته نقش 
تس��هیل گری را در س��طح دس��تگاه های دولتی و نظام اجرایی کشور 

ایجاد کند. 
 او با اش��اره به هم��کاری وزارتخانه های ارتباط��ات و صنعت، معدن 
و تج��ارت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره کس��ب وکارهای 
نوآوران��ه می افزاید: برنامه ما در آینده نزدیک شبکه س��ازی و برگزاری 
رویدادهای تخصصی و منطقه ای است و تالش می کنیم در این زمینه 
نقش تس��هیلگر را ایفا کنیم و اکوسیس��تم کارآفرینی را در حوزه های 

مختلف شکل بدهیم. 
در روزه��ای اخیر عل��ی ربیعی، وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی و 
آذری جهرم��ی، وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات ب��ا یکدیگر دیدار 
کردند و بر س��ر رفع موانع بیمه ای کس��ب وکارهای نوپا و استارتاپ ها 

به توافق رسیدند. 
آن ط��ور که وزیر کار گفته بر اس��اس تفاهمی که صورت گرفته قرار 
اس��ت تمام موارد بیمه ای، نحوه رس��یدگی، مش��وق ها و معافیت های 
بیمه ای مش��خص  ش��ود و بعد از امضا، هماهنگی ه��ای الزم برای رفع 

موانع این نوع کسب وکارها صورت گیرد. 
ربیعی تأکید کرده که موانع پیش روی اس��تارتاپ ها در حال برطرف 
ش��دن اس��ت اما چون کار جدیدی اس��ت و کارهای جدید معموالً با 
س��اختارهای اجرایی موجود همخوانی ندارند، الزم است در روش اجرا 

هماهنگی هایی به وجود آید. 
او به رفع مش��کالت مالیاتی اس��تارتاپ ها هم اش��اره ک��رده و گفته 
ب��ا توجه به توافق دو وزارتخانه این مس��ئله بای��د از طریق مجلس یا 
دولت دنبال ش��ود و ش��مول معافیت های مالیاتی خدمات مولد برای 
کسب وکارهای نوپا گسترش یابد تا مالیات صفر برایشان درنظر گرفته 

شود. 
بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند هنوز ثبت جدی و رسمی درباره 
کس��ب وکارهای مج��ازی در وزارت کار صورت نگرفته و بیش��تر آنها 
فعالیت ش��ان به طور جدی و رس��می آغاز نش��ده و تنها تاکس��ی های 

اینترنتی توانسته اند بین مردم فراگیر شوند. 
یک فعال حوزه کار تأکید دارد که در حوزه کسب وکارهای اینترنتی 
موردی وجود ندارد که کس��ب وکار به معنای واقعی ثبت ش��ده، مجوز 
جدی گرفته یا ارتباط س��ازمانی با اداراتی نظیر بیمه و مالیات داش��ته 

باشد. 
او به ایسنا می گوید: بیشتر این کسب وکارها کد کارگاهی نگرفته اند 
و س��ازمان تأمین  اجتماعی باید به طور تخصصی و رس��می این مسئله 

را اعالم کند. 
به گفته حاج اس��ماعیلی، در قانون بیمه بیکاری، بهره مندی کس��ب 
وکارهای نوپ��ا و اینترنتی از مقرری بیمه بیکاری پیش بینی نش��ده و 
خالءهای قانونی در خصوص اس��تارتاپ ها، نحوه بیمه و شیوه فعالیت 

آنها وجود دارد. 
بر اس��اس آمارهای ارائه ش��ده از س��وی وزارت ارتباطات، در طول 
یک سال گذشته بیش از ۱2۰۰ استارتاپ در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات به وجود آمده و حدود 2۵۰۰ واحد کسب وکار مرتبط با این 

فعالیت ها شکل گرفته است. 
اهمیت اس��تارتاپ ها در دنیا تا آنجاس��ت که بس��یاری از کش��ورها 
حمایت از اس��تارتاپ ها را در اولویت برنامه ها و سیاست های اقتصادی 
خود قرار داده اند. بر همین اساس در ایران هم طی چند سال گذشته 
بس��یاری از کس��ب وکارها در بس��تر اینترنت و بر پای��ه فضای وب در 
حال ش��کل گیری و رواج اس��ت، ب��ه نحوی که درخواس��ت راه اندازی 
کس��ب وکارهای مج��ازی و اینترنتی در ایران به ش��دت افزایش یافته 
و ای��ن امر موجب ش��ده تا دولت به فکر راه اندازی و تقویت و توس��عه 

استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا بیفتد. 
پیش��تر معاون بیمه ای س��ازمان تأمین  اجتماعی از شناس��ایی ۱۱ 
اس��تارتاپ و کسب وکار نوین برای پوش��ش بیمه ای پرسنل خبر داده 
و اعالم کرده بود صاحبان کس��ب وکارهای نوپا و مجازی با استفاده از 
بیمه های توافقی می توانند از خدمات سازمان تأمین  اجتماعی بهره مند 

شوند. 
آن طور که محمد حس��ن زدا گفته، تحت پوش��ش گرفتن مش��اغل 
مجازی در دس��تور کار اداره کل امور بیمه ش��دگان اس��ت و جلسات 

متعددی هم با صاحبان این مشاغل برگزار شده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ب��ا توجه به آنکه اس��تارتاپ ها و کس��ب وکارها 
نوی��ن مجازی در ایران یکی پس از دیگری در حال گس��ترش اس��ت 
و اهمی��ت و ارزش درآمدزایی و اش��تغال زایی آنها روز به روز بر همگان 
آش��کار می ش��ود، انتظار می رود با تفاهم نامه اخیر وزارتخانه های کار و 
ارتباط��ات گام مؤثری در جهت رفع موانع بیمه ای و مالیاتی ش��اغالن 

این نوع کسب وکارها برداشته شود. 

هاوارد شـولتز، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سابق اسـتارباکس چندی پیش اعالم 
کرد که پس از 40سـال این شـرکت بزرگ قهوه را ترک خواهد کرد. او در مصاحبه ای با 
نیویورک تایمز در مورد اهدافش بعد از کناره گیری صحبت و اظهار کرد که شاید بخواهد 

یک دفتر سیاسی تأسیس کند. 
شـولتز به نیویورک تایمز گفت: یکی از کارهایی که می خواهم در فصل بعدی زندگیم 
انجـام بدهم، این اسـت که بفهمم آیا می توانم شـرکت جدیدی راه انـدازی کنم یا خیر. 
مطمئن نیسـتم کـه دقیقا می خواهم چه کار کنم. قصـد دارم در مورد گزینه های زیادی 
فکر کنم و حتی خدمات عمومی هم جزو گزینه های من اسـت، اما هنوز تصمیمی جدی  

در مورد آینده نگرفته ام. 
او همچنیـن گفت که قصد دارد کتابی در مـورد کارهای دارای تأثیر اجتماعی و تالش 
برای تعریف مجدد نقش و مسـئولیت یک شـرکت عمومی بنویسد و در کنار این موارد 

روی بنیاد خانوادگی خود باعنوان Schultz Family Foundation کار کند. 
شـولتز در چند دهه گذشـته به عنوان یکی از اثرگذارترین افراد در رأس کار شـرکت 
اسـتارباکس بوده اسـت. او چند دیدگاه از خود برای موفقیت در کسب وکار را در اختیار 

عموم قرار داده است که در ادامه به  آنها می پردازیم: 
کارآفرینی

هر کسـی نمی تواند کارآفرین باشد. درسـت است که کارآفرینی مزیت های خودش را 
دارد، ولی مشـکالت آن می تواند دل افراد را شکسـته و آنها را ناامید کند. کارآفرینان 
باید تا حدی عاشـق کارشان باشـند و به راحتی برای آن قربانی بدهند. به نظر ما، انجام 

کاری غیر از این غیرقابل تصور است. 
اشتیاق

بیش از بقیه رویاپردازی کنید و در عین حال رویایی داشـته باشید که عملی و شدنی 

باشـد. نسبت  به بقیه انتظار بیشـتری از کارتان داشته باشید، ولی انتظارات باید معقول 
باشند. بیشتر از بقیه به کارتان اهمیت بدهید و در عین حال هوشمندانه رفتار کنید. 

ترس
لحظاتـی در زندگـی وجـود دارد کـه ما شـجاعت را به سـمت خـود فرامی خوانیم تا 
تصمیماتی علیه منطق، حس رایج و عقل سلیم و مجموعه افراد عاقلی که به آنها اعتماد 
داریـم، بگیریم، اما با وجود تمامی خطرات و توصیه های منطقـی آنها، به راهمان ایمان 
داریم و ریسـک را به جـان می خریم. ما نمی خواهیم تنها نقش تماشـاگر را بازی کنیم؛ 

حتی اگر ندانیم که کارهای ما و نتیجه نهایی آن به کجا ختم می شوند. 
رهبری

یکی از جنبه های اساسـی رهبری، توانایی تزریق اعتمادبه نفس به دیگران اسـت، آن 
هم زمانی که خودتان زیاد احساس امنیت نمی کنید. 

اهمیت اعتبار
در ایـن جامعـه ای کـه روز بـه روز تغییـر می کنـد، قدرتمندترین و سرسـخت ترین 
برندهـا، آنهایی هسـتند که به اصطالح به صـورت دلی و از روی تعهـدات و تمایل قلبی 
دست اندرکاران آن ساخته می شـوند. این برندها حقیقی و پایدار هستند. پایه و اساس 
آنها محکم تر از بقیه اسـت؛ چراکه آنها براساس قدرت روحیه انسان ساخته شده اند؛ نه 
اینکه صرفا یک کمپین تبلیغاتی باشـند. شرکت هایی برای مدت طوالنی دوام می آورند 

که اعتبار باالیی داشته باشند. 
طول عمر

برای اینکه یک شـرکت سرسـخت و بادوام داشـته باشـید، باید بـرای جلوگیری از 
مشکالت و حل آنها، سازوکاری طراحی کنید که عمر آن بیشتر از عمر تک تک رهبران 

شرکت باشد. 

استارتاپ ها روز به روز محبوب تر می شوند

 ۱۰ نقل  قول الهام بخش از هاوارد شولتز
در مورد موفقیت در کسب وکار

مع��اون دفتر سیاس��تگذاری و توس��عه اش��تغال وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی مدل تلفیقی توانمندس��ازی و اشتغال ساکنان محالت هدف را مدل 
پیش��نهادی ب��رای اجرا در مح��الت ناکارآمد اعالم کرد و گف��ت: در حقیقت 
طراحی و اجرای روش و س��از و کاری برای ایجاد و توس��عه نهادهای محلی 
)مش��ارکت مردمی( ب��ا محوریت کس��ب و کارهای خرد و کوچ��ک، ارتقای 
توانمندی و اش��تغال س��اکنان محالت هدف بازآفرینی پای��دار، ایجاد درآمد 
پایدار برای س��اکنان مناطق فقیرنش��ین شهری و ارتقای سطح کیفی زندگی 
اجتماعی - اقتصادی و معیش��ت س��اکنان محالت هدف از اهداف اصلی این 

مدل به شمار می روند. 

اهداف مدل تلفیقی اشتغال در برنامه 
ملی بازآفرینی

استارتاپ

چهار شنبه
30 خرداد 1397

شماره 1091
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گوگل در ادامه برنامه های سرمایه گذاری در صنعت تجارت الکترونیک، 
۵۵۰ میلیون دالر در یکی از غول های چینی این حوزه یعنی وب س��ایت 

JD سرمایه گذاری می کند. 
به گ��زارش زومیت، گ��وگل تصمیم دارد 
تا حض��وری جدی تر در بازار بزرگ ش��رق 
آس��یا و خصوصا چین داش��ته باش��د. غول 
جست وجوی جهان با این برنامه هم اعتبار 
خ��ود را در ای��ن منطقه از جه��ان افزایش 
خواه��د داد و ه��م اینکه رقبای��ی همچون 
آمازون را با چالش های جدی روبه رو خواهد 
کرد. یک��ی از برنامه های گوگل برای حضور 
جدی تر در ای��ن بازار، فعالی��ت در تجارت 
الکترونیک یا فروش��گاه های آنالین اس��ت. 
شرکت آمریکایی در قدمی بزرگ برای این 
منظور، خبر از سرمایه گذاری ۵۵۰ میلیون 
دالری در فروش��گاه اینترنتی JD.com را 

منتشر کرده اس��ت. این سرمایه گذاری توس��ط واحد عملیاتی گوگل 
انجام شده و بخش های س��رمایه گذاری هلدینگ آلفابت نقشی در آن 

نخواهند داشت. 

دو شرکت حاضر در این توافق، این اقدام را قدمی اولیه برای همکاری 
طوالنی م��دت با یکدیگر عنوان کرده ان��د. در برنامه های آتی، محصوالت 
فروش��گاه اینترنتی JD در بخش جست وجوی محصوالت گوگل تبلیغ 
خواهند ش��د. این برنام��ه به جی دی کمک 
می کند که پایگاه مس��تحکم تری در میان 
مشتریان چینی و جنوب شرق آسیا داشته و 
همچنین، به مرور حضور خود را در بازارهای 

آمریکا و اروپا تثبیت کند. 
مدی��ران گ��وگل در پی این خب��ر اعالم 
کرده اند که ای��ن توافق به معنای هیچ گونه 
فعالیت دیگر گ��وگل در چین نخواهد بود. 
به بیان دیگر آنها به قوانین منع فعالیت در 
چین احترام گذاش��ته اند. الزم به ذکر است 
اکثر خدمات اصلی گوگل به خاطر س��ر باز 
زدن از سانسور نتایج جست وجو در چین، در 

این کشور مسدود شده اند. 
از دیگر س��رمایه گذاران اصلی در فروش��گاه اینترنتی جی دی می توان 
به هلدینگ عظیم Tencent، غول ش��بکه های اجتماعی چین، سلطان 
تجارت الکترونیک این کشور یعنی هلدینگ علی بابا و والمارت اشاره کرد. 

اپل به تازگی در استرالیا به علت خطای ۵۳ در آیفون ها و آیپد ها 
محکوم به پرداخت مبلغی معادل با ۶.۸ میلیون دالر شده است. 

ب��ه گزارش دیجیات��و، خطای ۵۳ اولین بار در بهمن ماه س��ال ۹4 
گزارش ش��د. در آن زمان اعالم ش��ده بود 
برخ��ی از آیفون ه��ا و آیپدهای��ی ک��ه به 
iOS 9 آپدی��ت ش��ده اند، بریک ش��ده و 
ب��ه عبارتی به طور کام��ل از کار افتاده اند. 
البت��ه اپل اعالم کرده بود که این کار را به 
علت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از 

حسگر اثرانگشت انجام داده است. 
در واق��ع دس��تگاه هایی به این مش��کل 
دچار ش��ده بودن��د که نمایش��گر یا کلید 
ه��وم مجه��ز به حس��گر اثر انگش��ت آنها 
توسط تعمیرکنندگان متفرقه تعمیر شده 
بودند. به این ترتیب در هنگام بررسی های 
امنیتی توسط سیستم عامل، این گجت ها 

غیرقابل استفاده تشخیص داده می شدند و پیام »Error53« روی 
دستگاه نمایش داده می شد. 

البت��ه چن��د روز بعد از این اتفاق، آپدیت iOS 9.2.1 ارائه ش��د 

که دس��تگاه های غیرقابل اس��تفاده را مجددا ب��ه کار انداخت، ولی 
گزارش ها نشان می داد که همچنان حسگر اثرانگشت غیرفعال است 
و برخ��ی کارب��ران ادعا کردند که به واس��طه این اتفاق بس��یاری از 
تصاویر، اسناد و اپلیکیشن های خود را از 

دست داده اند. 
اپل به مش��تریانی که با این پیام خطا 
مواجه ش��ده بودند اعالم ک��رده بود که 
هزین��ه خس��ارتی را به آنه��ا بازپرداخت 
نخواه��د کرد. دادگاه فدرال اس��ترالیا به 
تازگ��ی اپل را به پرداخ��ت جریمه ای به 
مبلغی معادل با ۶.۸ میلیون دالر محکوم 
ک��رده. اولین بار در س��ال 2۰۱۷ بود که 
کمیسیون رقابت و مشتری استرالیا، نبرد 
حقوق��ی با اپل در این ب��اره را در دادگاه 
فدرال این کش��ور آغاز ک��رد؛ پرونده ای 
که اکنون نتیجه داده و کمپانی س��اکن 

کوپرتینو را محکوم کرده است. 
در نهایت باید گفت که خطای ۵۳ آیفون و آیپد تصمیم درس��تی 

به نظر می رسید که در ابتدا به شکل نادرستی اجرا شد. 

جریمه 6.8 میلیون دالری اپل به علت »خطای53« آیفون و آیپدگوگل 550 میلیون دالر در فروشگاه اینترنتی JD سرمایه گذاری می کند

هر کسب وکاری عالوه بر چشم اندازهای مشخص برای رسیدن به موفقیت، 
باید برنامه ریزی بلندمدتی برای انتقال قدرت و مدیریت به نس��ل جوان تر در 

نظر داشته باشد. 
انتقال دادن مس��ئولیت های رهبری و سپردن قدرت به نسل جوان تر، یکی 
از پرحاش��یه ترین مسائل کسب وکارهای خانوادگی است. به عنوان مثال تصور 
کنید شخصی به نامتری کارآفرین موفقی است که شرکت تولیدی خود را به 
مدت سه دهه با موفقیت مدیریت کرده. او اکنون در آستانه ۶۸ سالگی است 
و انرژی الزم برای اداره کسب وکار خود را ندارد. او در تمام این سال ها تجارب 
زیادی کسب کرده است و هنوز هم به عنوان یکی از چهره های اصلی شناخته 
می ش��ود. او با تمام جزییات کار آشناس��ت و مشتری های شرکت و تمام افراد 
فعال در این صنعت او را می شناس��ند. اما  تری هیچ یک از تجربه های خود را 
با پس��رانش به اشتراک نگذاشته اس��ت و جز خودش هیچ کس از راز موفقیت 
شرکت آگاه نیست. درنتیجه زمانی که پسرانش برای رهبری کسب وکار انتخاب 
می ش��وند، هیچ شناختی از افراد کلیدی ش��رکت مانند اعضای هیأت مدیره، 
تأمین  کنندگان و مشتری های اصلی شرکت ندارند و نمی توانند با آنها ارتباط 

برقرار کنند. 
نحوه مدیریت پس��ران  تری با پدرشان فرق می کند و مشتری های کلیدی 
شرکت که متوجه این موضوع شده اند، رفتار خود را تغییر می دهند و برای هر 
موضوعی خواستار مذاکره می شوند. درصورتی که اگر  تری پسرانش را زودتر با 
اصول مدیریتی شرکت و کارمندان کلیدی آشنا کرده بود هیچ کدام از مشکالت 
اتفاق نمی افتاد و شرکت با همان سرعت گذشته به موفقیت ادامه می داد.  تری 
حرف های زیادی برای گفتن دارد اما نمی داند چگونه باید آنها را به اش��تراک 

بگذارد. 
چالش های کسب  وکار خانوادگی

تری در دنیای کس��ب وکار تنها نیست و افراد زیادی مانند او هستند. طبق 
گزارش های مجله Tharawat، امروزه حدود ۵.۵ میلیون کسب  وکار خانوادگی 
در آمریکا وجود دارد که تخمین زده می شود ۶۰ درصد نیروی کار این کشور 
در استخدام آنها هستند. این کس��ب وکارها با وجود اهمیتی که روی اقتصاد 
کشور گذاشته اند، برنامه ریزی مشخصی برای انتقال قدرت به نسل های جوان تر 
ندارند. نتیجه تحقیقات نشان داده است بیش از 4۰ درصد صاحبان کسب وکار 
معتقدند در ۱۰ سال آینده بازنشسته خواهند شد. اما با این حال کمتر از نیمی 
از کسانی که به بازنشستگی در پنج سال آینده و کمتر از یک سوم کسانی که به 
بازنشستگی در ۶ تا ۱۱ سال آینده فکر کرده اند، جایگزینی برای خود در نظر 
گرفته اند. اغلب کسب وکارهای خانوادگی معموالً با سه چالش روبه رو می شوند: 
صاحبان اصلی کس��ب وکار چگونه باید دانش و تجربه ای که در این سال ها 
کسب کرده اند را به نسل بعدی منتقل کنند تا کسب وکار از مسیر اصلی خود 

منحرف نشود؟ 
آیا تصمیمی مبتنی بر انتقال فرهنگ و ارزش های کسب وکار مانند تسهیالت 

کارمندان اتخاذ شده است؟ 
در نهای��ت و مهم تر از همه اینکه کس��ب وکار بدون حض��ور آنها چگونه به 

فعالیت های خود ادامه خواهد داد؟ 
درک چرخه زندگی کسب وکار

یک صاحب کس��ب وکار برای پیدا کردن پاسخ این سؤال ها باید سه مرحله 
اساس��ی از چرخه تجارت خ��ود را در نظر بگیرد و اقدام��ات الزم برای انتقال 

موفقیت آمیز آن در این مراحل را مشخص کند. 
مرحله اول، کارآفرینی

بنیان گذار هر کس��ب وکار صاحب اصلی آن اس��ت و چش��م انداز های آینده 
ش��رکت به او بستگی دارد. این ش��خص از حمایت کارمندان کلیدی شرکت 
برخوردار است. انتظار می رود تصمیم های نهایی توسط مدیر اصلی گرفته شود 

و کارمندان این تصمیم ها را اجرا کنند. اما با این حال به ندرت پیش می آید که 
شرکتی برنامه استراتژیک خود را ثبت کرده باشد. 

مرحله دوم، دوام و پایداری
در ای��ن مرحله صاح��ب کس��ب وکار، در کن��ار مدیران س��ایر بخش ها با 
مس��ئولیت های مهم و قدرت تصمیم گیری به اداره ش��رکت مش��غول است. 
کس��ب وکار به یک چشم انداز مشخص رسیده اس��ت و فعالیت های عملیاتی 
رس��می تر شده اند. معیارهایی برای سنجش عملکرد در نظر گرفته شده است 
و تیمی از افراد نیمه مس��تقل برای فعالیت های مش��خص شده تصمیم گیری 

می کنند. 
مرحله سوم، ساخت میراث

در این مرحله بنیان گذار اصلی شرکت و سایر رهبران، دانش و تجربه زیادی 
کس��ب کرده اند و به موفقیت های بزرگی رس��یده اند. روابط بسیار خوبی میان 
شرکت و مشتری ها شکل گرفته است و باید برنامه ریزی مشخصی برای ورود 

نسل جدید به کسب وکار در نظر گرفته شود. 
تعداد بس��یار کمی از کس��ب وکارهای خانوادگی مرحله سوم را با موفقیت 
پشت سر می گذارند. برای انجام این مرحله الزم است نقش های کلیدی شرکت 
زندگی خود را در ۱۰ س��ال آینده تصور کنند. پاس��خ دادن به برخی سؤال ها 
توس��ط صاحبان کس��ب وکار اعتمادبه نفس آنها در انتقال ق��درت را افزایش 
می دهد. به عنوان مثال یک کارآفرین با پرسیدن »امروزه چه عملکردی جواب 
می دهد؟« دید بهتری نس��بت به وضعیت فعلی کس��ب وکار پیدا خواهد کرد. 
پاس��خ این سؤال چش��م انداز بهتری از آینده یعنی زمان انتقال قدرت به نسل 
بعد ارائه می دهد. همچنین تغییر دادن عنوان شغلی یکی از بهترین راه ها برای 
آمادگی در برابر تغییر مسئولیت های کسب وکار است.  پذیرفتن عناوین شغلی 
جدی��د نه تنها مهارت های این افراد را افزایش می دهد، بلکه تجارب آنها باعث 
می شود ارزش سایر بخش های شرکت نیز باال برود. درنتیجه هم نسل جدید و 
هم شرکت از مزایای بی شماری بهره مند خواهند شد. البته انجام این کار ساده 
نیست. صاحبان کسب وکار و کارآفرینان به روزهای شلوغ و تصمیم گیری های 
مهم عادت کرده اند و کنار گذاشتن این کارها برایشان ساده نیست. به همین 
دلیل بهتر اس��ت این کار با برداش��تن قدم های کوچ��ک و تغییرات جزئی اما 
برنامه ریزی شده و هدفمند انجام شود. تغییرات کوچک آمادگی سایر کارمندان 
را نیز نس��بت به تغییرات جدید باال می برد و حس همکاری را در آنها تقویت 

می کند. 
مث��ال ابت��دای مقاله را ب��ه یاد آورید. تص��ور کنید  ت��ری می خواهد برنامه 
منظم تری برای دوران بازنشس��تگی داشته باشد. او ارزش سال ها تجربه اش را 
می داند و قصد دارد این دانش را به نسل بعد از خود یعنی پسرانش منتقل کند. 
این کار باید با شناسایی مهم ترین روابط استراتژیک، جزییات روابط و معرفی 
پس��رانش به مشاوران شرکت، مشتری ها و کارمندان شرکت آغاز شود. سپس 
س��ایر نکات کلیدی باید مستقیماً توسط  تری و دیگر مدیران کلیدی شرکت 
به پسرها آموزش داده شود. درنهایت طی توافقنامه ای مسئولیت اداره امور به 
مدت س��ه سال به پسرها س��پرده و عمل انتقال انجام می شود.  ممکن است 
هر مدیری مانند  تری زمان کافی برای آمادگی نداش��ته باش��د. در بسیاری از 
موارد رهبر شرکت در اثر اتفاق پیش بینی نشده قادر به مدیریت شرکت نیست؛ 
درنتیجه بهتر اس��ت عالوه بر سایر اس��تراتژی ها، برنامه ریزی بلندمدتی برای 
انتقال قدرت رهبری به نسل های جوان تر در نظر گرفته شود. تعیین اهداف، در 
نظر گرفتن دوره آزمایشی و تحلیل بازخوردها بهترین راه برای افزایش آمادگی 
رهبر شرکت، کارمندان و نسل جوان است. افرادی که برای جایگزینی در نظر 
گرفته شده اند در این دوره دانش و تجربه خود را باال می برند و رهبر فعلی نیز 

راحت تر به تغییرات عادت می کند. 
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باشـد. نسبت  به بقیه انتظار بیشـتری از کارتان داشته باشید، ولی انتظارات باید معقول 
باشند. بیشتر از بقیه به کارتان اهمیت بدهید و در عین حال هوشمندانه رفتار کنید. 

ترس
لحظاتـی در زندگـی وجـود دارد کـه ما شـجاعت را به سـمت خـود فرامی خوانیم تا 
تصمیماتی علیه منطق، حس رایج و عقل سلیم و مجموعه افراد عاقلی که به آنها اعتماد 
داریـم، بگیریم، اما با وجود تمامی خطرات و توصیه های منطقـی آنها، به راهمان ایمان 
داریم و ریسـک را به جـان می خریم. ما نمی خواهیم تنها نقش تماشـاگر را بازی کنیم؛ 

حتی اگر ندانیم که کارهای ما و نتیجه نهایی آن به کجا ختم می شوند. 
رهبری

یکی از جنبه های اساسـی رهبری، توانایی تزریق اعتمادبه نفس به دیگران اسـت، آن 
هم زمانی که خودتان زیاد احساس امنیت نمی کنید. 

اهمیت اعتبار
در ایـن جامعـه ای کـه روز بـه روز تغییـر می کنـد، قدرتمندترین و سرسـخت ترین 
برندهـا، آنهایی هسـتند که به اصطالح به صـورت دلی و از روی تعهـدات و تمایل قلبی 
دست اندرکاران آن ساخته می شـوند. این برندها حقیقی و پایدار هستند. پایه و اساس 
آنها محکم تر از بقیه اسـت؛ چراکه آنها براساس قدرت روحیه انسان ساخته شده اند؛ نه 
اینکه صرفا یک کمپین تبلیغاتی باشـند. شرکت هایی برای مدت طوالنی دوام می آورند 

که اعتبار باالیی داشته باشند. 
طول عمر

برای اینکه یک شـرکت سرسـخت و بادوام داشـته باشـید، باید بـرای جلوگیری از 
مشکالت و حل آنها، سازوکاری طراحی کنید که عمر آن بیشتر از عمر تک تک رهبران 

شرکت باشد. 

مربی و مشاور داشتن
اگـر مربی خوبی داشـته باشـید از اعتراف به نقـاط ضعف و آسـیب پذیری های خود 
نمی ترسـید. به مواردی که در مورد آنها آگاهی ندارید اعتراف کنید. وقتی به نقص های 
خود اعتراف کنید بسـیار راحت تر سـراغ پند و نصیحت دیگـران می روید. مطمئنا پند 

مشاوران شما، بسیار سودمند خواهد بود. 
قاطعیت و تصمیم گیری

شولتر در مورد کار خود و رونق آن گفته است: 
داستان کاری من به جای شانس و استعداد، به اصرار و مقاومت و همچنین انگیزه باالی من 
وابسـته بود. من برای این گونه رقم خوردن داسـتانم تالش کردم و مصمم بودم که کارهایم 
این گونه پیش برود. زندگی خودم را کف دستانم گرفتم، از هر کسی که می توانستم موردی 
را یاد بگیرد استفاده کردم، از فرصت هایم تا جایی که می توانستم استفاده کردم و گام های 
رسـیدن به موفقیت را یکی پس از دیگری طی کردم. ترس از شکست در ابتدای کار من را 
هدایت می کرد، ولی وقتی چالش ها را یکی پس از دیگری حل کردم، احسـاس استرسـم با 
حس خوش بینی و امیدواری جایگزین شد. زمانی که شما مشکالت به ظاهر حل نشدنی را حل 

می کنید، دیگر در مورد بقیه موانع، احساس ترس نخواهید کرد. 
رشد

دلیل شکست یا عدم رشد شرکت ها این است که روی افراد، سیستم ها و فرآیندهای 
الزم سرمایه گذاری نمی کنند. 

کار تیمی
وقتی توسـط افرادی احاطه شـده باشـید که نسـبت  به یک هدف مشـخص تعهد و 

وفاداری مشتاقانه دارند، هر موردی امکان پذیر می شود. 
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اهمیت انتقال قدرت به نسل جوان تر در کسب  وکار خانوادگی

 ۱۰ نقل  قول الهام بخش از هاوارد شولتز
در مورد موفقیت در کسب وکار

یادداشـت

 برترین رش��ته های دانش��گاهی جهان تا پایان سال 2۰۱۷، از نظر درآمد و 
رضایت ش��غلی مشخص شدند.  به گزارش ایس��نا پژوهشی که در پایان سال 
2۰۱۷ در آمریکا انجام ش��د، برترین رش��ته های دانش��گاهی را از نظر میزان 

درآمد و رضایت شغلی مشخص کرد. 
مهندسی پزشکی، کاردرمانی، مهندسی سازه، پزشکیاری، مهندسی محیط زیست، 

توسعه وب، مهندسی مکانیک پرواز، علوم رایانه و ریاضیات، پرستاری
الزم به ذکر اس��ت که این پژوهش، در رابطه با شرایط و بازار کار آمریکا در 
سال 2۰۱۷ صورت گرفته و در نتیجه ممکن است هر سال با توجه به شرایط 

جدید، تغییر کند. 

پردرآمدترین رشته های دانشگاهی 
جهان کدامند؟ 



درس هایی از بدترین تبلیغات تلویزیونی
7تبلیغ که بهتر بود هرگز ساخته نمی شدند)1(

ش��کی نیس��ت که تبلیغ های تلویزیونی مانند تماس های مزاحم 
میان صرف ش��ام آزاردهنده هس��تند. اجازه دهید تصویری را برای 
ش��ما ترس��یم کنم. روی صندلی نشسته و در حال تماشای قسمت 
پایانی س��ریال موردعالقه تان هس��تید و »بوم« ناگهان آگهی تبلیغ 
یک خمیردندان روی صفحه نمایان می ش��ود. به طور مشخص، اگر 
آگهی ه��ای تلویزیون��ی میزان قابل قبولی از س��رگرمی را به همراه 
داش��تند، مشکل چندانی پیرامون تماشای ش��ان مطرح نمی شد. با 
ای��ن ح��ال حقیقت تلخ در این م��ورد کیفیت بس��یار پایین برخی 
از آنهاس��ت.  اگر کسب وکارهای عالقه مند به اس��تفاده از تبلیغات 
تلویزیون��ی قص��د جلب توجه مخاط��ب را دارند، بای��د بر جذابیت 
آگهی ش��ان بیفزایند. در غی��ر این صورت زمان پخش آگهی ش��ان 
ب��ه مثابه فرصتی ب��رای مخاطب ها به منظور تهیه اس��نک یا حتی 
اس��تفاده از سرویس بهداشتی قلمداد خواهد شد.  به منظور کمک 
به س��اخت تبلی��غ تلویزیونی جذاب در این مقاله م��ا نمونه هایی از 
آگهی ه��ای افتض��اح را کنار هم ق��رار داده  ایم. ه��دف اصلی از این 
کار نمای��ش »نبایده��ا«ی عرصه س��اخت آگه��ی تلویزیونی بوده 
اس��ت. همچنین در کنار این آگهی های ناموفق به ذکر توصیه های 
کاربردی در زمینه شیوه انتخاب استراتژی و استفاده از تکنیک های 

دیجیتالی نیز پرداخته ایم. 
1- سیزلِر: کابوس سال 1991

بی شک سیزلِر یکی از غول های عرصه رستوران داری آمریکاست. 
با ای��ن حال ما هن��وز نمی دانیم چه نکته ای پیرامون آگهی س��ال 
۱۹۹۱ س��یزلِر بدتر از همه محس��وب می ش��ود: اینکه آن به عنوان 
نخستین تبلیغ سال جدید طراحی شد یا اینکه پنج دقیقه کامل از 
عمر مخاطب های خود را به باد داد. با این حال یک نکته را به خوبی 
می دانیم. در ۳۰ ثانیه نخست این آگهی تمام کلیشه های آمریکایی 
کنار هم به خط شده بودند. حتی کلیشه های قدیمی نظیر کارندی 
با یقه آبی، دختر جوانی که چوب بیسبال به دست در کنار درخت 
ژس��ت گرفته )گمان می کنیم یک طناب قدیمی نیز دور دستانش 
پیچیده( و داس��تان رابین هود نیز در مقایس��ه با این آگهی بیش��تر 

جلب توجه خواهند کرد. 
اگرچه در میان نوس��تالژی های دهه ۹۰ میالدی هیچ گاه خبری 
از این تبلیغ نخواهد بود، اما باید از منظر بازاریابی و تبلیغات آن را 
مورد بررس��ی قرار دهیم. مهم تری��ن نکته این آگهی پیرامون همان 
مدت زمان طوالنی اس��ت که قبال بدان اش��اره ش��د. امروزه مدت 
زمانی که هر فرد به آگهی ها فرصت می دهد تا جذابیت شان را نشان 
دهند کمتر از مدت زمان فراموش��ی مداوم ماهی قرمزهای بیچاره 
)حدود ۳ تا ۷ ثانیه( اس��ت. براین اس��اس ما باید تبلیغات مان را در 
کوتاه ترین زمان ممکن با چاش��نی اطالعات فراوان تحویل مخاطب 
دهیم. متأسفانه س��یزلِر به این نکته توجه نکرد و پنج دقیقه کامل 

از مخاطبش وقت گرفت. 
Kmart -2: گیف بساز! 

خیلی دوست داش��تم در وصف این آگهی از Kmart یک گیف 
در مقاله قرار دهم. با این حال هیچ نکته جذاب و دوست داش��تنی 
پیرامون اثر تبلیغاتی این برند در سال 2۰۱۳ وجود ندارد، بنابراین 
هیچ انگیزه ای هم برای به اشتراک  گذاری گیف باقی نخواهد ماند. 

اج��ازه دهی��د اندک��ی پیرامون ای��ن آگهی توضیح ده��م. تبلیغ 
Kmart ح��ول محور یک زوج که در حال رفتار ش��بیه گیف های 
مشهور در ش��بکه های اجتماعی هستند، سازمان یافته بود. در این 
میان همس��ایه این زوج با تعجب به آنها ن��گاه می کنند. در تصویر 
صن��دوق خ��ودروی این زوج به ظاهر خوش��حال پر از بس��ته های 
خرید از فروش��گاه Kmart اس��ت. در پایان نیز گوینده تبلیغ خبر 

تخفیف های ویژه فروشگاه را به مخاطب منتقل می کند. 
بی تردید گیف  یکی از محبوب ترین گزینه های کاربران شبکه های 
اجتماعی برای بیان دیدگاه یا پاس��خ به نظرات دیگران به حس��اب 
می آی��د. انتخاب نوعی گیف از س��وی تیم تبلیغات��ی Kmart نیز 
ب��ا توجه ب��ه این نکته قابل تحس��ین اس��ت. با این ح��ال در یک 
گیف ما صدایی نمی ش��نویم. درحالی که در آگهی ش��رکت دو زوج 
صداهای بچگانه ای تولید می کنند. همچنین جایگاه کاربردی گیف 
در ش��بکه های اجتماعی اس��ت، نه صفحه تلویزی��ون. به طور کلی 
دست اندرکاران این آگهی المان محبوب حوزه شبکه های اجتماعی 
را به عرصه تلویزیون آورده و آن را به کلیپی بی معنا تبدیل کردند. 
به یاد داش��ته باشید که هر ایده ای باید در تناسب با پلتفرم میزبان 

توسعه یابد. 
3- استافیز: چه مقدار وسایل در استافی تو جا می شود؟ 

اگر حتی فکر تماش��ای ای��ن تبلیغ را در س��ر دارید، خواهش 
می کنم آن را فراموش کنید. گمان می کنم هرکس��ی که کلیش��ه 
مس��خره »یک موش خرمای��ی کوهی چقدر چوب می توانس��ت 
بخ��ورد، اگر موش خرمایی ها چوب خور بودند« را اختراع کرد، در 
مقابل س��ازنده این تبلیغ برند عروسک سازی استافیز سر تعظیم 
ف��رود خواهد آورد. در واقع این آگهی به طور قطع یکی از بدترین 
تبلیغات تلویزیونی تاریخ محس��وب می ش��ود. پی��ش از پرداختن 
ب��ه عبارت اصلی ای��ن آگهی ذکر ی��ک نکته ضروری اس��ت که 
محصوالت برند استافیز به دلیل امکان قرار دادن وسایل در داخل 
آنها به شهرت رس��یده اند. به این ترتیب عروسک کودکان مان در 
عین حال کیف ش��ان نیز محسوب می شود.  در این تبلیغ گوینده 
یک سؤال کامال مسخره از کودکان می پرسد: »بچه ها اجازه دهید 
یک س��ؤال ساده از شما بپرس��م. چه مقدار وسایل در استافی تان 
جا می ش��ود، به صورتی که استافی شما به اندازه کافی وسیله در 
خود داشته باشد؟« آیا واقعا این پرسش ساده است؟ اگر زیرنویس 
آگهی نبود، بعید می دانم بس��یاری از مخاطب ها حتی این پرسش 

را متوجه می شدند. 
هنگام ن��گارش این بخش از مقاله هرچقدر ب��رای یافتن عبارتی 
در توصی��ف افتضاح اس��تافیز تالش کردم، موفق ب��ه یافتن عبارت 
مناس��بی نشدم. برهمین اساس به توییت یکی از کاربران آمریکایی 
در این زمینه اکتفا خواهم کرد: »اگر یک بار دیگر تبلیغی از استافیز 

ببینم، از ترس خواهم مرد.«
ادامه دارد. . . 
hubspot :منبع

BRANDایستگاهتبلیغات

تبلیغات دیجیتال و ش��بکه های اجتماعی هرسال سریع تر از گذشته 
تکام��ل می یابند. برای بازاریاب ها، انطب��اق با تغییرات این فضا می تواند 
بس��یار دشوار باش��د. به عالوه همانطور که در ماه  های گذشته مشاهده 
کردی��م، برای افراد خارج از حوزه بازاریابی، مانند اعضای کنگره آمریکا، 

انطباق با چنین تحوالتی حتی دشوارتر نیز خواهد بود. 
اندکی قبل مارک زاکربرگ در کنگره پاسخگوی پرسش هایی پیرامون 
رس��وایی کمبریج آنالیتیکا بود. در این میان سناتور اورین هاتچ از ایالت 
یوتا پرس��ش جالب��ی را مطرح کرد: »ش��ما چگونه پای��داری الگویی از 
کس��ب وکار بدون پرداخت هزینه از س��وی کارب��ر را تأمین می کنید؟« 
در این میان زاکربرگ با لبخندی بر لب پاس��خ داد: »سناتور، ما مجری 

تبلیغات هستیم.«
اگرچه پاسخ زاکربرگ تا حدی صحیح است، اما بازاریاب ها به خوبی از 
پازل کسب وکار دیجیتال آگهی دارند. براین اساس تبلیغات تنها بخشی 

از چنین کسب وکاری محسوب می شود. 
بازاریابی دیجیتال در حال تغییر است

ام��روزه ابزاره��ای رای��گان بازاریاب��ی محتوای��ی تولی��د محتوا را 
بس��یار راح��ت کرده ان��د. در واقع تحلیل ه��ای دقیق ت��ر و ابزارهایی 
نظی��ر »روبات ه��ای چ��ت« بازاریاب ه��ا را در زمینه ارائ��ه محتوای 
شخصی س��ازی ش��ده یاری می کند. به عالوه ابزاره��ای مدرن امکان 
اندازه گی��ری و ارزیابی کمپین ه��ای تبلیغاتی را فراهم کرده اس��ت. 
در زمین��ه محتوای بصری نیز امکان بارگذاری ویدئو و پادکس��ت در 
ش��بکه های اجتماعی گزینه های متکثری را در مقابل بازاریاب ها قرار 
می دهد. با این حال همه تغییرات دنیای تکنولوژی کار بازاریاب ها را 
آسان نکرده است. به عنوان مثال اشتراک گذاری های سیاه را در نظر 
بگیری��د. به طور س��نتی بازاریاب ها در ش��بکه های اجتماعی از طریق 
ارزیابی میزان بازنش��ر محتوای ش��ان به دس��ت کاربران کمپین شان 
را داوری می کردن��د. ب��ا این حال اکن��ون اغلب بازنش��رها در قالب 
پیام ه��ای خصوص��ی یا توئیت های ش��خصی ص��ورت می پذیرد. این 
ام��ر اندازه گیری و ارزیابی می��زان تأثیرگذاری اقدام��ات بازاریابی و 

تبلیغات را بس��یار دش��وار کرده اس��ت. 
از س��وی دیگر آپدیت جدید گوگل کروم تبلیغات اینترنتی را بیش از 
پیش پیچیده کرده اس��ت. به این ترتیب مرورگر مشهور گوگل تبلیغات 
درون س��ایت ها را در صورت ناتوانی در انطباق با قوانین تازه اش مسدود 
خواه��د کرد. مهم ترین بخ��ش قوانین جدید کروم من��ع تبلیغات تمام 
صفحه و تبلیغات جانبی )معموال به صورت صفحه ای مجزا برای کاربران 
به نمایش در می آید( است، بنابراین شرکت هایی که قصد ادامه فعالیت 
تبلیغاتی در مرورگر کروم را دارند، باید به سوی الگوهای تازه ای حرکت 

کنند. 
بی تردید هیچکس گوی پیشگویی در اختیار ندارد، به ویژه در صنعت 
تبلیغات دیجیتالی که هر روز غیرقابل پیش بینی تر می شود. با این حال 
کس��انی که با دقت فراوان به تحوالت جاری می نگرند، ایده های تقریبا 
مناس��بی در خصوص نوآوری های بعدی در سر خواهند داشت. در ادامه 
سه  ترند مورد بررسی قرار می گیرد. امیدوارم این سه مورد به پیش بینی 

تغییرات مهم بعدی در بازاریابی و تبلیغات دیجیتالی کمک کند. 

1- مرگ دستیابی طبیعی به مخاطب
امروزه ش��بکه های اجتماعی هنوز هم نقش مهم��ی در توزیع محتوا 
دارند. با این حال بارگذاری پست منفعالنه دیگر کافی به نظر نمی رسد. 
در حقیقت دسترس��ی طبیعی به مخاطب در فیس بوک و اینس��تاگرام 
به ط��ور محسوس��ی از س��وی کاربران طرد ش��ده اس��ت. در این مورد 
پیش بینی ها حاک��ی از ادامه روند بی توجهی ب��ه فرآیند طبیعی جذب 
مخاطب اس��ت.  نخستین نش��انه تغییر اوضاع در اینستاگرام جایگزینی 
ش��یوه آپدیت زمان مند با آپدیت مدیریت ش��ده است. به این ترتیب به 
جای نمایش آخرین پس��ت ها به کارب��ران محتوایی که الگوریتم جدید 
مطابق س��لیقه هر کارب��ر می داند برای وی به نمای��ش در خواهد آمد. 
بی تردی��د ای��ن تغییر الگوریتم به ط��ور کامل به نفع اهالی کس��ب وکار 

نیست. با این حال اهمیت محتوای جذاب را بیشتر خواهد کرد. 
باتوجه ب��ه تغییرات کنون��ی، بازاریاب ه��ا نیازمند بارگ��ذاری مداوم 

پس��ت های باکیفیت به منظور باقی ماندن در عرصه رقابت هستند. تنها 
در این صورت نام برندش��ان در ذهن اینستاگرام و به طبع در دسترس 
کاربران باقی خواهد ماند. شاید تغییر الگوریتم اینستاگرام برای کاربران 
بسیار جذاب باشد، اما بازاریاب ها بیش از سایر گروه ها از چنین الگویی 
ضرب��ه می خورند. البته این به معنای پایان کار نیس��ت. توانایی انطباق 
با ش��رایط جدید در چنین ش��رایطی برای بازاریاب ها و اهالی تبلیغات 

ضروری به نظر می رسد. 

2- افزایش میزان هزینه روی تبلیغات 
ب��ا افول دوران دس��تیابی طبیعی ب��ه مخاطب ظاهرا عص��ر تبلیغات 
پولی به اوج ش��کوفایی خواهد رس��ید. براس��اس گزارش Recode در 
س��ال 2۰۱۸ دس��ت اندرکاران بخش تبلیغات 4۰ میلیارد دالر بیشتر از 
تبلیغات تلویزیونی  روی آگهی های آنالین هزینه خواهند کرد. همچنین 
پیش بینی این مؤسسه حاکی از افزایش تأثیرگذاری آگهی های اینترنتی 
نیز هس��ت.  برخالف تصور بس��یاری از ما تبلیغات پول��ی تنها محدود 
به محتوای اسپانس��ری یا بنرهای تبلیغاتی نیس��ت. اکنون آش��نایی با 
بازاریاب��ی تأثیرگ��ذاری ض��روری به نظر می رس��د. در واق��ع ۳۹درصد 
بازاریاب ها برنامه هایی جدی برای افزایش سرمایه گذاری روی این مدل 
از بازاریاب��ی در مدت زم��ان باقی مانده از س��ال 2۰۱۸ دارند. بی تردید 
چنین اقدامی بیش��ترین تأثیر را روی اینستاگرام خواهد داشت؛ جایی 
که برندها و افراد تأثیرگذار فرصت مناسبی برای جذب مخاطب پرشمار 
دارن��د. در واق��ع باتوجه به س��لیقه کاربران اکنون اینس��تاگرام بهترین 

پلتفرم موجود برای توسعه بازارایابی تأثیرگذاری محسوب می شود. 
3- گسترش مدل های اشتراکی

س��رویس هایی ک��ه پیش از ای��ن در قالب خریدهای ی��ک مرتبه ای، 
از موزی��ک گرفته ت��ا ویدئو و نرم افزار ارائه می ش��دند، اکنون در فرمت 
اشتراکی عرضه می شوند. نتفیلیکس، هولو، اسپاتی فای، نیویورک تایمز 
و بس��یاری دیگر از کانال های محتوایی اکنون بر اش��تراک مداوم برای 

عرضه خدمات شان اتکا دارند. 
مردم ب��ه عنوان مخاطب برنده��ا عالقه مند مش��اهده محتوای مورد 
اطمینان و مطلوب، از نظر خودش��ان هس��تند. همچنین آنها عالقه ای 
ب��ه طی فرآیندهای مختلف ندارند. در این زمینه هولو تبلیغات انتخابی 
را ارائ��ه می کند. نتفیلیکس اما به طور کلی هی��چ آگهی مقابل دیدگان 
مخاطب هایش قرار نمی دهد. همچنین س��ایت های خبری نیز در زمینه 
ارائ��ه آگهی ه��ا آنها را در تعداد محدود و دس��ت چین ش��ده به نمایش 
می گذارن��د. در این میان یک پلتف��رم اجتماعی جدید به نام Vero در 
تالش برای اقتباس از الگوی موفق اینس��تاگرام بدون نیاز به ارائه آگهی 
اس��ت. در واقع Vero با دریافت مقدار بس��یار اندکی هزینه اش��تراک 
کاربرانش را از ش��ر هرگونه تبلیغ مس��تقیمی خالص می کند. بی تردید 
بازاریاب ها به منظور ارائه تبلیغاتی هرچه مفهومی تر و توس��عه برندشان 

باید نگاه ویژه ای به این پلتفرم داشته باشند. 
آیا آنچه در این مقاله بررسی کردیم، به معنای پایان دوران شبکه های 
اجتماعی و به عبارت بهتر مطالعه محتوا از س��وی کاربران است؟ شاید 
اکنون دیگر تبلیغات نوس��تالژی متعلق به دهه های قبل است. در مقام 
پاس��خ باید به یک جمله کوتاه بس��نده کنیم: س��یر ام��ور حتی ذره ای 
به پایان دوران ش��بکه های اجتماعی و توجه ب��ه محتوای اینترنتی هم 
نزدیک نش��ده اس��ت. بی تردید مردم ب��ه مطالعه محت��وای مختلف در 
شبکه های اجتماعی ادامه خواهند داد. همچنین فرآیند جذب مخاطب 
از س��وی برندهای بزرگ نیز س��یر صعودی  خ��ود را دنبال خواهد کرد. 
با این حال تحوالت مورد اش��اره این مقاله بیانگر تس��لط هرچه بیشتر 
کاربران روی زمان و نوع مطالب نمایش��ی در شبکه های اجتماعی است. 
ب��ه منظور ادامه حیات تبلیغات آنالی��ن، بازاریاب ها باید به حق انتخاب 
کارب��ران احترام بگذارند. به این ترتی��ب گزینه پیش روی برندها تهیه و 

ارائه تبلیغات هرچه جذاب و مفهومی تر به مخاطب ها خواهد بود. 
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استفاده از تحلیل داده برای پیش بینی و 
جلوگیری از مشکالت مشتری

بس��یاری از مش��کالتی ک��ه منجر به پ��س فرس��تادن محصول 
ی��ا خدمات برند می ش��وند ب��ا مداخل��ه از طرف کس��ب وکار قابل 
پیش بینی، مذاکره و پیش گیری هس��تند.  درصد زیادی از مردمی 
که گوش��ی هایی با امکان پس دادن محصول خریداری می کنند، از 
این امکان اس��تفاده می کنند و گوش��ی خود را برای شرکت سازنده 
پس می فرس��تند. دلیل اغلب بازگشت ها درست کار نکردن گوشی 
گزارش شده اس��ت، اما داده های جمع آوری شده نشان می دهد این 
موضوع دلیل اصلی نیست. واقعیت این است که این مشتری ها طرز 
استفاده از گوشی  هوشمند را بلد نیستند و چون متوجه این موضوع 
نمی شوند یا دل شان نمی خواهد به آن اعتراف کنند، عملکرد ضعیف 
گوش��ی را بهانه می کنند. درنتیجه محصول خریداری ش��ده را پس 
می فرس��تند و ضرر زیادی به س��ازنده گوش��ی  هوش��مند و شرکت 
ارائه دهنده خدمات وارد می ش��ود. این موضوع شاید هزاران دالر در 
ارزش طول عمر مشتری )سودی که مشتری برای کسب وکار دارد( 
تأثیر داشته باشد.  پیش بینی احتمال پس فرستادن محصول و ارائه 
راه حل مناسب برای جلوگیری از آن برای هر کسب وکاری ارزشمند 
است. به عنوان مثال تماس گرفتن با مشتری بعد از خرید محصول، 
پرس��یدن در مورد عملکرد محصول و یادآوری خدمات 24 س��اعته 
برند در هفت روز هفته یکی از راه های پیش��گیری از پس فرستادن 
محصول توس��ط مش��تری اس��ت. این مش��ارکت فعال با مشتری، 
متفاوت از خدماتی اس��ت که فروشنده هنگام فروش محصول ارائه 
می ده��د. البته ارائه این خدمات برای تم��ام خریداران تلفن همراه 
دش��وار و هزینه بر است. نکته کلیدی این است که تنها مشتری های 

نیازمند به این خدمات باید شناسایی و با آنها ارتباط برقرار شود. 
استفاده از تجزیه وتحلیل

مدل پیش بینی به کس��ب وکارها کمک می کند هر مشتری را در 
یک بازه زمانی بر اس��اس احتمال پس فرستادن محصول رتبه بندی 
کنن��د. این مدل در دنیای واقعی آزمایش ش��ده و عملکرد بس��یار 
خوبی داش��ته است. مردمی که توسط مدل پیش بینی در ۱۰درصد 
بیش��ترین احتمال برای پس فرس��تادن محصول قرار گرفته بودند، 
ح��دود 4۰درصد اف��رادی بودند که بعد از مدتی گوش��ی موبایل را 
برای شرکت سازنده پس فرستادند. به عبارت دیگر، مدل پیش بینی 
عملک��رد خوبی داش��ت و پرخطرتری��ن افراد برای پس فرس��تادن 

محصول، بیشترین درصد را به خود اختصاص دادند. 
در این مثال صبحت کردن با ۱۰درصد افرادی که در دسته پرخطر 
ق��رار گرفته بودند، نس��بت به صحبت کردن با تمام خریدارها بس��یار 
راحت اس��ت و نرخ بازگشت را حدود 4۰درصد پایین می آورد. درواقع 
مذاک��ره کردن ب��ا ۱۰درصد خری��داران تلفن هم��راه، 4۰درصد نرخ 
پس فرس��تادن محصول را کاهش داده اس��ت. اینک��ه چه درصدی از 
اف��راد پرخطر باید تحت نظارت دقیق تر قرار بگیرند، توس��ط ش��رایط 
اقتص��ادی مانند هزینه ه��ای مداخل��ه، مزایای تبدیل مش��تری های 
ناراضی به مش��تری های راضی و درصد درس��تی مدل پیش بینی قابل 
تش��خیص اس��ت. درصد مطلوب مش��تری هایی که نیاز به رسیدگی 
دارند معموال متغیر اس��ت و شاید هشت، ۱۳ یا حتی ۳۰درصد باشد. 
در ادامه به بررس��ی مثال دیگری از مداخله در تصمیم های مش��تری 
می پردازیم.  یک ش��رکت ارائه دهنده خدمات درمانی با مشتری هایی 
که احتمال می دهد در آینده نزدیک در بیمارس��تان بستری خواهند 
شد، ارتباط عمیق تری دارد. شرایط پس فرستادن گوشی های موبایل 
خریداری ش��ده بسیار متفاوت از ش��رایط بستری شدن در بیمارستان 
اس��ت، اما روند تحلیلی مربوط به مداخله در هر دو مورد مشابه است. 
برای جلوگیری از بس��تری ش��دن مشتری در بیمارس��تان )به منظور 
جلوگی��ری از کاهش هزینه های ش��رکت بیمه( کاره��ای زیادی باید 
انجام ش��ود. به عن��وان مثال یک تماس تلفنی بای��د به صورت هفتگی 
با مش��تری برقرار ش��ود تا مصرف داروها را به او یادآوری کند. در این 
مثال »مهاجران« به افرادی گفته می ش��ود که حداقل ۱۵ روز از سال 
در بیمارس��تان بستری می ش��وند. مدل پیش بینی، تمام مشتری های 
ش��رکت بیمه را با احتم��ال قرارگیری در گروه مهاج��ران رتبه بندی 
کرده اس��ت. ۱۰درصد افرادی که رتبه بیش��تری کس��ب کرده بودند، 
۵۳درصد افرادی را تشکیل دادند که به عنوان مهاجران واقعی شناخته 
ش��دند؛ یعنی در طول س��ال حداقل ۱۵ روز در بیمارس��تان بستری 
بودن��د. مطمئنا در این مورد نیز باید هزینه ه��ای مرتبط با مداخله و 
هزینه های کاهش اقامت در بیمارس��تان به طور دقیق محاس��به شوند 
و س��پس برای برق��راری ارتب��اط عمیق تر با مش��تری تصمیم گرفته 
ش��ود.  انتخاب بهترین راه مداخله در تصمیم مش��تری یکی دیگر از 
جنبه های فرآیند تصمیم به مداخله است که معموال کمتر مورد توجه 
قرار می گیرد. انتخاب مؤثرترین راه مداخله بس��یار مهم است و دلیل 
اصل��ی بی توجهی به آن، کمبود داده اس��ت. یک��ی از راه های ارزیابی 
روش های مداخله، امتحان کردن استراتژی های مختلف روی جمعیت 
آم��اری مختلف و بررس��ی نتایج آنها در بازه زمانی مش��خص اس��ت. 
این اس��تراتژی ها معموال روی مش��تری های منحصربه فرد برند انجام 
می شود. هزینه س��رمایه گذاری روی ارزیابی اس��تراتژی های مختلف 
زیاد است و شرکت ها ترجیح می دهند این آزمایش روی مشتری های 
س��ودآور انجام شود. این طرز تفکر هنگام جمع آوری داده برای تعیین 
ارزش طول مش��تری نیز در بسیاری از ش��رکت ها مورد استفاده قرار 
گرفت. اغلب شرکت ها داده های الزم برای تجزیه وتحلیل را در اختیار 
نداش��تند و روند جمع آوری چنین داده هایی بس��یار س��خت به نظر 
می رس��ید. با این حال امروزه اغلب شرکت های بزرگ و متوسط حجم 
 CLV داده کافی برای توسعه مدل ارزش طول عمر مشتری یا همان
را در اختی��ار دارند. از طرفی داده های اش��تباه و غیردقیق تأثیر زیاد 
و ب��دی روی نتیجه پیش بینی های می گذارند، اما پیش��رفت یادگیری 

ماشین روی انتخاب بهترین راه مداخله تأثیر مثبتی گذاشته است. 
زمانی که مشتری های یک برند اقدامات نامطلوبی انجام می دهند، 
مش��کالت زیادی برای بازاریابی و سایر جنبه های کسب وکار ایجاد 
می ش��ود. اما خبر خوب این اس��ت که می توان با مداخله مناسب تا 
ح��دود زی��ادی از این اقدامات جلوگیری کرد. داش��تن حداقل یک 
استراتژی برای مداخله در تصمیم گیری مشتری در بسیاری از موارد 
تأثیر مثبتی روی کس��ب وکار خواهد گذاش��ت. پیش بینی می شود 
در چند س��ال آینده عبارت »تجزیه و تحلی��ل مداخله« در عملیات 
بازاریابی ش��رکت ها بیش��تر به کار گرفته ش��ده و به عنوان یکی از 

عوامل موفقیت آنها شناخته شود. 
HBR/zoomit :منبع

مشتریمداری

چ��را در اس��تارتاپ خود به مدی��ر محصول نیاز داری��م و چه نقش ها 
و توقعات��ی را می توانیم از این فرد در پیش��برد فروش محصول داش��ته 

باشیم. 
مدی��ران محصول مس��ئول کس��ب موفقیت محص��ول و رهبری تیم 
چندتخصصی  هس��تند ک��ه کارش بهبود و ارتقای محصول اس��ت. این 
یک نقش سازمانی مهم است، به ویژه در شرکت های فناوری که راهبرد، 
نقشه راه و شرح ویژگی های یک محصول یا یک خط تولیدی را تعیین 
می کند. این پس��ت همچنین ممکن اس��ت وظایفی همچون بازاریابی، 
پیش بینی و مسئولیت های مرتبط با سود و زیان را در بر گیرد. به طرق 
گوناگ��ون، نقش مدیر محصول در مفهوم ش��بیه ب��ه مدیر برند در یک 

شرکت بسته بندی کاالهای مصرفی است. 
مدی��ران محص��ول از تخصص بس��یاری که برای رهبری س��ازمان و 
اخذ تصمیم��ات راهبردی در ح��وزه محصول نیاز اس��ت، برخوردارند. 
آنها اغلب با تحلیل بازار و ش��رایط رقابتی چش��م اندازی برای محصول 
طرح ریزی می کنند که به موجب آن، محصول متمایز می ش��ود و ارزش 
منحصربه فردی بسته به تقاضای مشتری ارائه می کند. این نقش وظایف 
زی��ادی، از فعالیت های اس��تراتژیک گرفته تا فعالیت ه��ای تاکتیکی و 
رهب��ری تیم های چند وظیفه ای را در بر می گی��رد،  به خصوص رهبری 

تیم های مهندسی، بازاریابی، فروش و پشتیبانی. 
مدیر محصول مس��ئول تعیین این اس��ت که تیم مهندسی چرا، چه 
زم��ان و چ��ه محصولی را بای��د طراحی کند؛ این بدین معنا اس��ت که 
تیم های چند تخصصی را از مرحله توس��عه مفه��وم محصول تا مرحله 

تجاری سازی آن رهبری می کند. 
در اینجا ابعاد محوری رهبری محصول که همه مدیران محصول باید 

در قبال آن پاسخگو باشند، شرح داده  شده است: 
استراتژی

مدیر محصول مس��ئول تنظیم چشم انداز و استراتژی محصول و شغل 
او تش��ریح دقیق ارزش کسب وکار برای تیم محصول است؛ به  نحوی که 
نیت��ی که در پس  تولی��د محصول جدید یا ارائه آن به ب��ازار قرار دارد، 
درک کند. مدیر محصول مالک نقش��ه راه اس��ت و باید ساخت آنچه را 
بیش ازهمه برای دستیابی به اهداف و اقدامات استراتژیک پس محصول 

مهم است در اولویت قرار دهد. 
عرضه

مدی��ران محصول بای��د نتیجه کاری تیم های ش��ان و ج��دول زمانی 
پیاده س��ازی نتایج را طرح ریزی کنند. این در همه شرایط صادق است. 
مهم نیس��ت تیم مهندسی از چه روش��ی برای توسعه محصول استفاده 
می کند. مدیر محصول مس��ئول تعیی��ن فرآیند معرفی محصول به بازار 
و هماهنگ��ی همه فعالیت هایی اس��ت که برای این کار نیاز اس��ت. این 
کار ش��امل گردهم آوری تخصص های مختلف در ش��رکت و هماهنگی 
تمام تیم های مش��مول )مثال تیم های بازاریابی، فروش و پش��تیبانی از 
مشتریان( است. همچنین مس��ئول مدیریت وابستگی های پروژه حین 

تجاری سازی محصول تا تکمیل فازها و مراحل مهم آن است. 
ایده

هر س��ازمانی خواستار ایده های بهتر است، اما مدیریت و اولویت بندی 
آنها دشوار است. مدیران محصول صاحب فرآیند خالقانه تولید، توسعه 

و گزینش ایده های جدید هستند. 
آنها مش��خص می کنند چه ایده هایی باید در ویژگی ها لحاظ ش��وند 
ت��ا راهبرد محصول را به پی��ش راند )مثال آنهایی که موجب دس��تیابی 
خط تولیدی و کس��ب وکار به اهداف کلیدی می ش��وند(. بدین منظور، 
آنها اطمین��ان می یابند که بازخوردها و درخواس��ت ها به طور یکپارچه 
با فرآیندهای برنامه ریزی و توس��عه محصول ادغام  ش��ده اند. پس  ازآن، 
مدیران محصول دربار ه وضعیت ایده ها با مشتریان، شرکا و اعضای تیم 

داخلی که آن ایده ها را ارائه کرده اند، گفت وگو می کنند. 
امکانات و ویژگی ها

مدیر محصول ویژگی ها را با دس��ته بندی ک��ردن آنها در برابر اهداف 
و اقدامات اس��تراتژیک اولویت بندی می کند. این کار نیازمند س��بک و 
س��نگین کردن های دشوار اس��ت که برمبنای ارزشی انجام می شود که 
ویژگی های جدید برای مش��تریان و برای کسب وکار به همراه می آورد. 
مدیر محصول همچنین مس��ئول تعریف نیازمندی ها برای هر ویژگی و 
تجربه مطلوب برای کاربر اس��ت. مدیران محص��ول به طور تنگاتنگی با 
مهندس��ان برای تعیین مشخصه های فنی محصول همکاری می کنند و 

اطمینان پیدا می یابند که تیم ها تمام اطالعات مورد نیاز برای ارائه یک 
محصول کامل به بازار را در اختیار دارند. 

س��اخت محصوالت عالی برای س��ازمان نیروبخش است. محصوالت 
موفق زمانی ساخته و توسط مشتریان به کار گرفته می شوند که گروهی 
از اف��راد متعهد، متمرکز و عالقه مند در قالب تیم ها به نحو احس��ن و با 
حداکث��ر توانایی در جایگاه خود انج��ام وظیفه کنند. این فرآیند با یک 
مدیر محصول قدرتمند با حس مسئولیت پذیری باال در قبال نقش خود 

و مدیریت آنچه در باال تعریف شد، آغاز می شود. 
اری��ک یوآن در مدت تحصیل��ش در چین در دهه ۱۹۸۰، نامزدش را 
فقط می توانست دوبار در سال ببیند و برای برگشت به خانه، ۱۰ ساعت 

فرسایشی را در هر مسیر می گذراند! 
اما این موضوع یک ایده کسب وکار را به ذهنش رساند: 

چگونه می توان از تکنولوژی برای دور هم جمع کردن مردم اس��تفاده 
کرد؟ 

در نهای��ت این دیدگاه خود را با خلق زوم اجرا کرد که به س��رعت به 
یکی از پلتفرم های ویدئوکنفرانس پیش��رو در دنیا تبدیل شد. همچنین 
اری��ک ۱۰۰ میلیون دالر از ش��رکت س��کویا کپیتال به دس��ت آورد و 

باالخره توانست تشکیل خانواده بدهد! 
اکن��ون داس��تان اریک حداقل در ش��رایط کنونی س��یلیکون ولی تا 
حدودی غیرمعمول به نظر می رس��د. هنگامی که او در س��ال ۱۹۹۷ به 
آمریکا آمد، یکی از مهندس��ان مؤسس وبکس شد. سپس زمانی که یک 
دهه بعد سیس��کو آن را خرید در هیأت مدیره شرکت بود. تجربه کاری 
او در چنین س��ازمان بزرگی به اثبات رس��ید. اریک با مشتریان زیادی 
صحبت کرد و آنها اغلب خوش��حال بودند، اما سیس��کو اصرار داشت تا 

تغییرات الزم را در وبکس ایجاد کند. 
بله، این ی��ک مورد کالس��یک از معضل نوآوران ب��ود. بنابراین اریک 
متوجه ش��د که فرصتی ب��رای اختالل در صنعت وج��ود دارد و به این 

منظور زوم را در سال 2۰۱۱ ایجاد کرد. 
ام��ا اریک می دانس��ت که موفقیت چال��ش بزرگی خواهد ب��ود. بازار 
سیس��تم های کنفرانسی شلوغ بود و بسیاری از بازیگران آن منابع قابل  
توجهی در اختیار داشتند. به همین دلیل اریک مجبور بود غیرمتعارف 
باش��د. همچنین از آنجا که س��رمایه اولیه او  ۳میلی��ون دالر بود، باید 
صرفه جو و به ش��دت منظم می بود. بعضی از نکات کلیدی برای مواجهه 
ب��ا حاکمان این بازار عبارت بودند از: س��اخت تکنول��وژی از ابتدا برای 

ارائه همکاری ها و ارتباطات ویدئویی جامع که در بین همه دس��تگاه ها 
و فضاه��ا بی نظی��ر بود، خلق یک بس��تر ابری بومی و ج��ذب تیمی از 

مهندسان باتجربه گسترده. 
اما مورد بس��یار جالب درباره این فرآیند این بود که اریک هیچ مدیر 

محصولی نداشت. 
اری��ک می گف��ت: »هنگامی که س��ریع و چاب��ک کار می کنید و آنچه 
برای س��اخت نیاز دارید، می شناسید؛ بهتر اس��ت تیم مهندسی داشته 
باش��ید که ش��رکت فقط با آن کار می کن��د. ما در روزه��ای اولیه زوم 
چنین ش��رایطی داش��تیم و تیم باتجربه ای از مهندس��ان را جمع کرده 
بودیم. سپس فروش و خدمات پس از فروش می تواند بازخورد مستقیم 

مشتری را همان گونه که اجرا می شود به تیم مهندسی ارائه دهد.«
توجه داش��ته باشید که اریک ش��خصا به هر مشتری که منصرف شد 
ایمی��ل م��ی زد. او حتی رقاب��ت را نادیده گرفت. در ع��وض، فقط روی 
نیازه��ای مش��تریانش تمرکز می کرد و این نقش��ه راه محصول را پیش 
می برد. او اعتقاد داش��ت: »ما از محصوالت خودمان اس��تفاده خواهیم 
کرد. قبل از انتش��ار یک ویژگی جدید، تیم ما باید با آن راحت باش��د. 
سپس بازخورد مشتری را بررسی می کنیم. این روش بسیار عملی بود و 

تمامی کارکنان در محصول شرکت مشارکت داشتند.«
اما اریک معتقد نیست که مدیران محصول نقش کلیدی ندارند. بلکه 
او بر این باور اس��ت که آنها زمانی که سازمان در چرخه عمر خود جلوتر 
م��ی رود، بهتر خواهند بود. او می گوید: »در برخی موارد ش��ما برای کار 
بدون مدیران محصول بس��یار بزرگ  ش��ده اید. این زمانی است که شما 
بس��یاری از ویژگی ها را بر مبنای نیازهای مش��تریان ایجاد کرده اید که 
به عن��وان قطب نمای داخلی در رابطه با آنچه در آینده باید در توس��عه 
محصول باش��د، در جهات مختلف به کار گرفته می ش��ود. تیم محصول 
ب��ه اولویت بن��دی و فیلت��ر بازخوردهایی که از مناب��ع مختلفی می آید، 
کم��ک می کند. همچنین به ورود به بازار از طریق پش��تیبانی از فرآیند 
ف��روش کمک می کن��د. این گروه با دانش و آم��وزش فنی و حمایت از 
تی��م بازاریابی برای درک نقش��ه راه محصول، ویژگی ه��ا و مزایای آن، 
کم��ک می کند تا آنها بتوانند کمپین های مختلفی را در مورد ویژگی ها 

و محصوالت جدید ایجاد کنند.«
پس تعجب آور نیس��ت که با توجه به مقیاس زوم این ش��رکت اکنون 
دارای گروه��ی از مدی��ران محص��ول  و همچنین سرپرس��تان مدیریت 

محصول است. 
محص��ول چه از نوع فیزیکی یا دیجیتال و در هر بازاری باید توس��ط 
یک فرد رهبری ش��ود. معم��وال از مدیر محصول در س��مت های مدیر 
دس��ته بندی محصوالت و حتی مدیر بازرگانی نیز اس��تفاده می ش��ود؛  
فردی که از ابتدای تحقیق و ارزیابی بازار و دریافت بازخورد مش��تریان 
برای بهینه س��ازی محصول خود این وظیفه را برعهده داشته و این تنها 

ابتدای کار اوست. 
مدیر محص��ول باید رهبر، تأثیرگذار و دارای رأی برتر باش��د. او باید 
بتوان��د اهداف ش��رکت را در قالب هر چه  بهتر عرض��ه کردن و فروش 
محصول خود پیاده س��ازی و محصول را با توجه به نیازها و س��لیقه های 
قش��ر مختلف مشتریان به روزرس��انی کند. همچنین باید با نگاهی قوی 
نس��بت به رقبا و نوس��انات ب��ازار، ارزش و موجودی محص��ول خود را 

نشانه گذاری کند. 
مدی��ر محصول باید مهارت های امور مش��تریان، ف��روش، بازاریابی و 
خدمات پس از فروش داش��ته باشد و بتواند با واحدهای مربوطه ارتباط 

برقرار کند. 
موفقیت کامل یک محصول عالوه بر فروش باال و کس��ب سهم بیشتر 
بازار رقابت، ش��امل رضایتمندی مشتریان از محصول و ترغیب کاربران 

به استفاده از مدل ها و نسخه های جدید آن نیز می شود. 
تعداد مدیران محصول با توجه به نوع کس��ب وکار و تعداد محصوالت 
تأمین، تولید یا ایجادش��ده متفاوت است. معموال در شرکت های با تنوع 
محصول باال، یک مدیر مس��ئولیت یک دس��ته از یک نوع محصوالت را 
برعهده خواهد داش��ت و به همراه سرپرستان و کارشناسان مربوطه، آن 

دست بندی از محصوالت را مدیریت می کند. 
در نهایت حضور مدیر محصول در هر استارتاپ و کسب و کاری با هر 
اندازه الزم و ضروری اس��ت و به نوعی می توان در شرکت های کوچک تر 

از آن به عنوان جایگزین مدیرعامل یا مدیر اجرایی نام برد. 
AHA FORBES/zoomit :منبع

نقش مدیر محصول در کسب وکار

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهار شنبه
30 خرداد 1397

شماره 1091



4 رفتاری که رهبران باید برای ایجاد فرهنگ 
اعتماد در فضای کار در آنها پیشرو باشند

اعتماد مفهومی اس��ت که اکثر شرکت ها به عنوان یکی از ارزش های درونی 
خود از آن یاد می کنند. کلمه »اعتماد« درطول تعطیالت تفریحی س��ازمانی 
کلمه ای گوش نواز اس��ت، زیبا به نظر می آید و در بروشور ها کلمه ای پرکاربرد و 
ساده محسوب می شود، اما درحقیقت، اکثر اوقات تنها کلمه ای کلیدی ا ست که 
صرفا از آن استفاده می شود. درست است که رهبران جهت تأیید حرفه ای سر 
خود را به هنگام شنیدن این کلمه تکان می دهند، اما پس از آن طوری رفتار 

می کنند که همگان اعتماد خود را به مدیریت از دست بدهند. 
صاحبان مشاغل معموال از این جمله که »اعتماد از طریق یکپارچگی رفتاری 
برقرار می شود« استفاده می کنند. به عبارت دیگر، اگر شما دیروز و امروز برخورد 
صحیحی داشته اید، دیگران به اینکه شما فردا هم رفتاری صحیح داشته باشید، 
اعتماد خواهند کرد. اما حقیقت این است که یکپارچگی رفتاری تنها زمانی برای 
ساخت فرهنگ اعتماد در فضای شغلی کارساز خواهد بود که آن رفتار، عملی 
باشد که شما خواهان آن هستید. با این حال باز هم برخی از رفتارهای یکپارچه، 

شما را به هدف تان جهت ایجاد فرهنگ اعتماد نخواهند رساند. 
برای مثال، شخصی ممکن است کامال کاریزماتیک اما غیر قابل اعتماد باشد 
که درنتیجه موفق به ایجاد اعتماد نخواهد ش��د. بیایید شرایطی بدتر را درنظر 
بگیریم؛ اگر دو نفر از اعضای تیم ش��ما دیروز و امروز رفتاری عجیب و غریب و 
نامناسب داشتند چطور؟ اصال بگذارید چنین بگوییم؛ اگر دیروز و امروز افرادی 
کام��ال بی مالحظه بودند چطور؟ در این صورت، ش��ما به ای��ن موضوع اعتماد 
خواهید داشت که آنها فردا نیز افرادی بی مالحظه خواهند بود. بدین معنی که 
شما به آنها اعتماد نخواهید کرد. رفتارهای قابل پیش بینی راه خوبی برای ایجاد 

فرهنگ اعتماد در فضای شرکت نیستند. 
الزمه اعتماد، چهار رفتار به خصوص اس��ت. این رفتارها، ش��اید همانطورکه 
حدس می زنی��د، مربوط به هوش هیجانی و ارتباطات بین فردی و ش��اخصه 
مشترک تمامی آنها، آسیب پذیری باشد. برقراری اعتماد مبنی بر آسیب پذیری 

نیازمند موارد زیر است: 
1- درخواست کمک و همچنین کمک کردن

کمک خواس��تن از دیگران همیشه کار آسانی نیس��ت؛ خصوصا برای افراد 
موفقی که در ش��اخه های مختلف مهارت دارند. اما جهان اطراف ما گس��ترده 
است، ما تحت بمباران اطالعات قرار داریم و یک نفر نمی تواند در تمامی زمینه ها 
فوق العاده باش��د. از تالش برای اینکه فردی همه چیزدان باشید دست بکشید 
و به جای آن س��عی کنید در تعداد معدودی از زمینه ها مهارت باالیی کس��ب 
کنید که به درخش��ش شما بینجامد. حفظ خبرگی در یک زمینه شاخصه ای 
ارزش��مند است و زمانی که شما مهارت خود را با مهارت دیگران در زمینه های 
دیگر ترکیب کنید، به طور جمعی قادر به تولید خروجی هایی درخشان خواهید 
ش��د که معموال به صورت فردی قابل دستیابی نخواهند بود. توانایی مشارکت 
ارزشمند، سریعا به برقراری اعتماد خواهد انجامید. کمک خواستن تمام فرآیند 
نیس��ت، اما نقطه ش��روع خوبی ا س��ت. وقتی فردی که از او کمک خواسته اید 
موافقت کرد به ش��ما کمک کند، باید پیش��نهاد او را قبول کنید. هیچ چیز به 
اندازه دست رد بر سینه زدن و احساس ناخوانده بودن، اعتماد را از بین نمی برد. 
سؤال مرتبط: افراد سازمان شما به چه اندازه برای درخواست کمک احساس 
راحتی و امنیت می کنند؟ و چگونه می توان این احساس را در آنها تقویت کرد؟ 

2- ارائه کمک و نظر تخصصی بدون قضاوت کردن
فرض کنید فردی از بخش بازاریابی به دفتر ش��ما وارد ش��ده است. او برای 
برنامه ریزی بودجه سه ماهه بخش خود نیاز به کمک دارد. شما آهی می کشید؛ 
با خود می گویید او که فردی درخشان است، پس چرا سر از اعداد در نمی آورد؟ 
خودکارتان را بر می دارید و سعی می کنید صدایی آرام و مهربان داشته باشید 
و برای بار دوم شروع به تفهیم او می کنید »همانطورکه در سه ماه اخیر برایت 
گفتم. . .«. ش��ما با این روش اصال به او کمک��ی نکرده اید. حاال او خجالت زده 
شده و از شما متنفر است. به یاد داشته باشید هر فردی نقشی برای اجرا دارد و 
استخدام شده است تا مشکالت متفاوتی را حل کند. وقتی افراد به مهارت های 

متفاوت یکدیگر احترام بگذارند، اعتماد برقرار خواهد شد. 
سؤال مرتبط: نقاط قوت یا شاخه های تخصص هر فرد در تیم شما کدامند؟ 

3- عذرخواهی پس از اشتباهات
زمانی که در کاری خطا می کنید، حس بس��یار بدی به شما دست می دهد. 
با این حال، باز هم ممکن اس��ت اشتباهی از شما سر بزند. بنابراین پای اشتباه 
خود بایستید، صادقانه عذرخواهی کنید و به کارتان ادامه دهید. این اصل باید 
به اش��تباهات همکاران تان نیز تعمیم داده شود. از آنها خرده نگیرید. راجع به 
آنها فرضیات غلط در ذهن نپرورانید. اگر یکی از همکاران تان مرتکب اشتباهی 
ش��د و سپس عذرخواهی کرد، الزم نیست نقش��ه انتقام برای او بکشید. یکی 
دیگر از همکاران تان در جلس��ه دیروز کمی رک و بی پرده صحبت و س��پس 
عذرخواهی کرد. از رؤیاپردازی راجع به شکس��ت او دس��ت بکش��ید. ما آدم ها 
اش��تباهات زیادی می کنیم و اگر خود ش��ما هنوز عذرخواهی نکرده اید، بروید 
و این کار را انجام دهید. اگر هنوز برای موضوعی عذرخواهی دریافت نکرده اید، 
از آن شخص بخواهید این کار را انجام دهد و اگر این شاخه از هوش هیجانی، 
شما را تحت فشار قرار می دهد، با روش های ساده شروع کنید. می توانید از این 
عذرخواهی به عنوان نمونه اس��تفاده کنید: »سالم، با اینکه از این موضوع چند 
هفته ای می گذرد، اما همچنان مرا آزار می دهد و برایم اهمیت دارد. می خواستم 
بابت حرفی که در جلسه فروش اخیر گفتم معذرت خواهی کنم. به نظر من تو 
احمق نیستی. من از اینکه به نتیجه نمی رسیدیم خسته شده بودم و به همین 
دلیل عکس العمل نش��ان دادم. امیدوارم متوجه باش��ی که درحال تالش برای 
بهبود وضعیت هس��تم. می دانم که باید بهتر از این عمل کنم و واقعا معذرت 

می خواهم.«
کلمات خود را به دقت انتخاب کنید و به آنچه که می گویید باور داشته باشید! 
سؤال مرتبط: اخیرا مرتکب چه اشتباهی شده اید و بابت آن باید از چه کسی 

عذرخواهی کنید؟ 
4- درک تجربیات دیگران

ما در جهانی رنگارنگ زندگی می کنیم. از این تفاوت های انس��ان ها استقبال 
کنید تا شاهد ایجاد فرصت های زیادی باشید. ما همچنین در موارد متعددی 
با یکدیگر اش��تراکاتی داریم، مانند انسانیت مان. زمانی که احساسات، ترس ها و 
تجربیات مشترکی را که سبب خنده یا باعث ترسمان می شوند شناسایی کنیم، 
متوجه خواهیم ش��د که ما تنها نیس��تیم. منظور از این حرف ها آن ا س��ت که 
می توان باوجود ش��رایط متفاوت از یکدیگر، به انس��انیتی که در همه ما وجود 
دارد، ارج نهاد. یافتن وجه  مشترک در فعالیت های جمعی، به افراد در برقراری 

ارتباط و رسیدن به اعتماد و استحکام آن کمک می کند. 
سؤال مرتبط: نیروی محرکه شما چیست؟ 

کارآفرین��ان موفق می دانند که دس��تیابی به اهداف بی باکان��ه و فوق العاده، 
نیازمند فرهنگی درهم تنیده با اعتماد اس��ت؛ فرهنگی متش��کل از تیم ها که 

آسیب پذیری را زیربنای فعالیت های شان می دانند. 
entrepreneur :منبع

رهبری

آمادگ��ی برای ی��ک حادثه، ش��امل آمادگ��ی برای آن چیزی  س��ت 
ک��ه به دنبال احتی��اج فوری کارمندان و مجموعه ش��ما ب��ه دایر بودن 

کسب وکارتان اتفاق می افتد. 
کسب وکارها می توانند در هرزمان دستخوش حوادثی شوند که تقریبا 
در هر ش��کلی ظاهر می ش��وند؛ برای مثال جاری ش��دن سیل می تواند 
س��رورهای یک ش��رکت نوپا را نابود  کند؛ بنیان گ��ذار یک مجموعه به 
زندان می افتد؛ گردباد، ساختمان دفتر کار را ویران می کند. فرقی ندارد 
ک��ه این حادثه، یک بالی طبیعی، رس��وایی رواب��ط عمومی یا کال چیز 
دیگری باش��د؛ نداشتن آمادگی می تواند سبب وارد آمدن ضرر بیشتر به 

زندگی کارآفرین شود. 
من این نوع از حوادث را به طور مس��تقیم تجربه کرده ام. شرکت من، 
اونتراپورت )ONTRAPORT(، متحمل آتش سوزی های سانتاباربارا 
-که در اواخر س��ال 2۰۱۷ زبانه کش��ید و امس��ال نیز به تخریب خود 
ادامه داد- و عواقب بعدی آن شد. ما همچنین جابه جایی هایی در گروه 
حسابداری خود داشتیم که باعث شد من به کار حسابداری بپردازم )که 
البته نقطه قوتم نیس��ت(. نیازی به گفتن ندارد که س��ال 2۰۱۸، سال 
تغییرات غیرمنتظ��ره و ویرانی - چه برای محیط فیزیکی گروهم و چه 

برای روش »معمول« انجام کارهای مان- بوده است. 
م��ن نیز در کنار مدیرعامل مان، لن��دون ری )Landon Ray(، این 
بحث را مط��رح کردم که »ما به عنوان رهبران این ش��رکت و مجموعه 
خود، چه کاری انجام می دهیم؟« همه چیز به این س��ؤال خالصه ش��د؛ 
س��ؤالی که پاس��خ دادن به آن راح��ت نبود. باید چه ن��وع آمادگی برای 
شرایط اضطراری برقرار س��ازید که زمان هرج ومرج از سوی کارمندان، 

آمادگی الزم جهت اجرای آن را داشته باشید. 
هرج ومرج 

آتش سوزی ها و ِگلرود در سانتاباربارا، رفتارهای عجیب وغریب طبیعت 
بودند که س��بب تخلیه خانه ها ش��دند، زیرا هوای مسموم حاصل از آن 
برای سالمت مردم خطر داشت. 2۳ نفر در آنچه بدترین حادثه در تاریخ 
س��انتاباربارا خوانده ش��د، از میان رفتند. این حادثه، تجربه ای ترسناک 
و ناراحت کنن��ده ب��ود، زیرا مردم از محل دور ش��ده بودن��د و وضعیت 

عزیزان شان مشخص نبود. 
قبل از آن که پی ببریم تا چه میزان قرار است اوضاع خراب شود، هنوز 
می دانس��تیم کنترل کردن شرایط، تنها راه دایر نگاهداشتن شرکت مان 
است. س��ال ها پیش یک نقشه برای مواقع اضطراری آماده کرده بودیم، 
بنابراین زمانی که آتش س��وزی ها شروع ش��د، من فورا )ساعت ۶ صبح( 
نقشه را بیرون آوردم، چراکه برق خانه ام قطع شده بود و می دانستم قرار 
است برق دفتر نیز قطع شود. ما هنوز در منطقه تخلیه قرار نداشتیم، با 

این حال به یک ژنراتور قبل از اتمام فروش شان نیاز داشتیم. 
پس از آن که تحقیق کردیم چگونه می شود با وجود کاهش کیفیت هوا 
صحیح و سالم ماند، برای همه ماسک مناسب خریدیم. دفتر ما برخالف 
بیش��تر ساختمان ها در س��انتاباربارا، از دستگاه تهویه هوا برخوردار بود، 
بنابرای��ن فیلتر هوای ِهپا )با توانایی باالی جذب گردوغبار( را س��فارش 
دادیم. زمانی که متوجه شدیم اقدامات ما به دلیل کیفیت هوای خطرناک 
کافی نیس��ت، یک مزرعه در لوس اوسوس )Los Osos(، با فاصله دو 
س��اعت رانندگی اجاره کردی��م. در آن مرحله، منطق��ه را تخلیه کرده 
بودی��م و دیگر نمی توانس��تیم به دفتر بازگردیم. م��ا به مردم گفتیم هر 
کجا توانستند کار کنند - نیمی از کارمندان به مزرعه آمدند، درحالی که 

دیگران به همراه خانواده و عزیزان شان به مناطق دیگر رفته بودند. 

از دست دادن مناطق امن 
داس��تان هایی در منطقه ش��نیدیم مبنی بر این که کارفرماها به دلیل 
این که کارمندان ش��ان قادر به کار کردن نبودند، حقوق شان را پرداخت 
نمی کردند. من درک می کنم که شرایط اضطراری بوده است و صاحبان 
کسب وکار مجبور بودند در آن شرایط تصمیم بگیرند. ما هم کارمندانی 
داشتیم که قادر به کار نبودند؛ برای مثال مسئول تدارکات قادر نبود به 
امور مربوط به این کار رسیدگی کند، چراکه کال در دفتر حضور نداشت. 
ب��ه همین ترتیب، مرکز مراقبت از ک��ودکان نیز قادر به ارائه خدمات 
نبود و ما از این موضوع نیز اطالع داشتیم، اما مجبور بودیم حقوق شان 
را پرداخ��ت کنیم تا آنه��ا بتوانند اج��اره خانه ش��ان را پرداخت کنند. 
اینها تصمیماتی هس��تند که یک کارفرما مجبور به گرفتن ش��ان است؛ 
کارفرماه��ا راه درازی را برای جلب اعتماد م��ردم طی می کنند. برخورد 
خ��وب با مردم، نه تنها یک س��رمایه گذاری کوتاه مدت، بلکه حتی نوعی 
س��رمایه گذاری بلندمدت نیز محسوب می ش��ود. ما می خواستیم مردم 

احساس کنند که به خوبی از آنها مراقبت می شود. 

درم��ورد کارمندانی که هنوز ق��ادر به کار بودند نیز همین روال اتفاق 
افتاد. م��ا در مزرعه، وای فای، وی پی ان، لپ تاپ و ایس��تگاه های متصل 
نصب کردیم. س��عی داش��تیم هر راه گری��زی را که می توانس��ت مانع 
حمایت ما از مشتری یا برگزاری کمپین توسط گروه بازاریابی مان شود، 
ی��ا از تعمیر خطاهای کامپیوتری یا توس��عه ویژگی های جدید توس��ط 

مهندسان مان بر طبق برنامه جلوگیری کند مسدود کنیم. 
چگونه می توان از پیشرفت یک حادثه جلوگیری کرد؟ 

هر کارفرمایی قادر نیس��ت مانند ما تغییرات سازمانی انجام دهد، اما 
کارفرماهای زی��ادی می توانند از آنچه درحال حاضر برایش برنامه ریزی 
کرده اند، عملکرد بهتری داشته باشند. همه چیز بستگی به این دارد که 
ت��ا چه حد در برخورد با حادثه، مالحظه کار باقی می مانید؛ البته راه های 

زیرکانه ای برای این کار وجود دارد. 
1. اولویت های خود را نشان دهید 

تنها چیزی  که س��بب تضعیف روحیه بیشتر کارفرماهایی می شود که 

وضعیتی فاجعه بار را تجربه می کنند، این احس��اس است که گویی آنها 
ابزار رسیدن به هدف هستند. سرورها، مستندسازی روند کار و رایانه ها 
همگی قابل جایگزینی هس��تند؛ اما مردم نه. این مهم را مشخص کنید 

که امنیت کارمندان مهم ترین عامل است. 
م��ا روزانه هن��گام صبح و عص��ر، از طریق ش��بکه رس��انه اجتماعی 
اونتراپیپ��س خ��ود، ایمیل یا پیام می فرس��تادیم تا هم��ه را با یکدیگر 
مرتبط نگاه داریم و از امنیت مردم مطمئن شویم. ما هرروز مردم را در 
جریان وضعیت آتش سوزی براساس اطالعات دریافتی از گروهمان قرار 
می دادی��م تا آنها بدانند ما از وضعیتی که به طور مس��تقیم بر زندگی و 

امرارمعاش آنها تأثیر گذاشته است، باخبریم. 
2. پیشاپیش برای دایر بودن شرکت خود برنامه ریزی کنید 

ب��ا اینکه برخی از کس��ب  وکارها نهادهایی هس��تند ک��ه از نزدیک با 
مش��تریان در تماس ان��د – مانند ماس��اژدرمانی یا خدمات آموزش��ی- 
بیش��تر کارآفرینان می توانند طوری برنامه ریزی کنند که هنگام رخداد 
حادث��ه بتوانند به کار خود ادامه دهند. ما پیوس��ته س��رورهای خود را 
در مکان های مختلفی قرار دادیم تا مش��تریان با اختالل مواجه نش��وند 
و ب��ا خدمات اینترنتی آم��ازون و گوگل، افزونگی ایج��اد کردیم. ایجاد 
چاره های موقت با استفاده از فناوری، قادر است کسب وکار شما را نجات 

دهد. 
3. پی ببرید دولت شما چه امکاناتی ارائه می دهد 

ایال��ت ما دارای بودجه جب��ران حادثه ب��ود و کارمندانی که حقوقی 
دریاف��ت نک��رده بودند می توانس��تند ب��رای عدم اش��تغال در آن زمان، 
درخواس��ت کمک مالی دهند. دانس��تن این که چه مزای��ای دولتی در 
دس��ترس هس��تند، می تواند زندگی ش��ما و کارمندانتان را نجات دهد. 
با آم��اده کردن فرم های الزم برای کارمندان آس��یب دیده، قدمی مفید 
بردارید تا آنها درصورت تمایل به دسترسی به این مزایا، صرفا فرم ها را 

تسلیم مراجع کنند. پیشاپیش در جریان خبرها قرار بگیرید. 
4. همیشه برای انجام یک کار، سه نفر را در اختیار داشته باشید 

ه��ر کارفرمایی دارای س��ه کارمند نیس��ت. با این حال، ه��ر کارفرما 
می تواند از مس��تند شدن روند کار اطمینان حاصل کند تا همه بتوانند 
آنه��ا را رعایت کنن��د. زمانی که ما درخصوص حس��ابداری به مش��کل 
بر خوردی��م، بس��یاری از کارمندان پرس��یدند آیا کمکی از دست ش��ان 
برمی آید یا خیر. اما به خاطر مس��تند نشدن برخی روندهای کاری، قادر 
نبودیم پیشنهادات شان را بپذیریم. بر به روزرسانی اسناد و مدارک اصرار 

کنید، زیرا در غیر این صورت، دودش در چشم خودتان خواهد رفت. 
5. هرکاری از دست تان بر می آید برای کمک کردن انجام دهید

ش��رکت م��ا آبنبات های مخص��وص روز ولنتاین را ب��رای جمع آوری 
کمک  های مالی برای خانواده های آس��یب دیده به فروش رساند و صدها 
دالر از طریق فروش کارت های دست ساز گروه روابط عمومی جمع آوری 
کرد. ما خانه ها را تمیز کردیم و در دفترمان میزبان ۳۰۰ نفر از افرادی  
بودی��م که در خاموش ک��ردن آتش کمک کرده بودند و بدین وس��یله 
حمایت خود را نش��ان دادیم. شاید اس��تطاعت فراهم آوردن مسکن یا 
نوشتن چک های هنگفت را نداشتیم، اما هر کاری از دستمان برمی آمد 

انجام دادیم. 
هیچ ک��س درمقاب��ل حادثه مصون نیس��ت، اما هم��ه می توانند برای 
حوادث آماده ش��وند تا آس��یب هایش را محدود س��ازند. کارآفرینان در 
زمان رخداد بالیا، چیزهای زیادی از دست می دهند و نداشتن آمادگی، 
یعنی اینکه این ویرانگری ابعاد جدیدی به خود بگیرد. برنامه ریزی برای 
بدیهیات، نه تنها س��المت روانی شما که شرکت تان را نیز نجات خواهد 

داد. 
entrepreneur :منبع
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کارآفرینی ش��اید به ظاهر یک شغل بس��یار فاخر باشد؛ این تصور تا 
حد زیادی صحیح اس��ت. با این حال، این مس��یر دارای دست اندازهای 
بس��یاری اس��ت. کار انفرادی یا ارائه برند یک وظیفه بزرگ است و اکثر 
کارآفرینان با مش��کالت روحی، از احس��اس تنهایی تا ترس، دس��ت و 

پنجه نرم می کنند. 
انزوا

کارآفرینی یک ش��غل انفرادی اس��ت. گاهی این ب��رای افرادی که به 
داشتن رئیس عالقه ای ندارند بسیار ایده آل به نظر می رسد، زیرا به این 
ترتیب با س��رعت دلخواه خود کار خواهند کرد. با این حال، تمام مدتی 
که ش��ما به تنهایی به س��اخت برند خود مشغول هستید یا به گفت وگو 
با مش��تری و انجام امور اداری می پردازید، باعث دوری ش��ما از دنیای 

بیرون خواهد شد. 
به گفته س��امانتا س��یفرینگ )Samantha Siffring(، مش��اور و 
متخصص روان شناس��ی،  »ش��اید برخی روزها ۱۸ ساعت یا بیشتر کار 
کنید و اصال متوجه نش��وید. شاید حتی بیرون و در جامعه باشید، ولی 
احس��اس کنید که در دنیای خود هس��تید. ارتباط��ات آنالین به اندازه 
ارتباطات رودررو مؤثر نیس��تند. این احس��اس دیده و درک نش��دن در 

نهایت باعث ایجاد حس انزوا خواهد شد.«
س��ائول آتانتای )Saule Atantay(، مربی رهبری بانوان کارآفرین، 
اضاف��ه می کند که دوس��تان و نزدیکان معموال ش��رایط ش��ما را درک 
نخواهند کرد که این پدیده خود باعث تقویت احس��اس تنهایی خواهد 

شد. 
آنه��ا معموال در مواقع حس��اس و در زمان اتخ��اذ تصمیمات حیاتی 
تجاری کمکی به ش��ما نخواهن��د کرد. ما همه این احس��اس را تجربه 
کرده ایم و می دانیم که مس��ئولیت تا چه اندازه بزرگ است، به خصوص 

زمانی که این تصمیم باعث تعیین سرنوشت شرکت و کارمندان شود. 
ولی ش��ما هرگز تنها نیس��تید. افراد بس��یار این احس��اس را تجربه 
می کنند. گاهی کافی اس��ت که در جامعه و میان مردم حضور داش��ته 

باشید. 
اکثر کارآفرینان موفق با رویی باز و با خنده با مردم صحبت و تعامل 
می کنند. آنها از بازگویی داستان تجارت و موفقیت خود لذت می برند. 
ش��ما در میان آش��وب زندگی حرفه ای، باید سالمتی و شادی خود را 
همواره در اولویت قرار دهید. چنانچه با احساس غم و اندوه خود مبارزه 
می کنی��د، به تدریج انرژی و روحیه خود را از دس��ت خواهید داد و در 
نتیجه نه تنها کس��ب وکار و تجارت، بلکه حتی شاید دوستان و نزدیکان 
خود را نیز از دس��ت بدهید. ارزش این ارتباطات از یک چک سنگین یا 

یک حساب بانکی پرپول بسیار بیشتر است. 
تمام کارآفرینان باید حتما حداقل هفته ای یکبار با شخص یا دوستی 
مورد اعتماد گفت وگو و تعامل کنند و احساسات خود را به صورت کامل 

با آنها در میان بگذارند. 
الزم نیس��ت که هر هفته به یک شخص مراجعه کنید؛ شما می توانید 
با دوس��ت صمیمی، همسر یا خانواده خود حرف بزنید و حداقل هر ماه 

یکبار آنها را از نزدیک ببینید. 
ای��ن مالقات های هفتگ��ی و ماهانه روحیه ش��ما را دگرگون خواهند 

ساخت. 
اضطراب

اضط��راب همواره در بدترین ش��رایط به س��راغ ما خواه��د آمد. این 
حس از روح ما تغذیه می کند و در نهایت به حرفه و ش��غل نیز آس��یب 
خواهد رساند. این اتفاق در هر مرحله ای از تجارت رخ خواهد داد، ولی 
ش��دیدترین حالت آن در مراحل ابتدایی و پیش از کس��ب درآمد و در 

زمان پرداخت حق و حقوق کارمندان شرکت تجربه می شود. 
چنانچه افکار خود را به صورت منظم مدیریت نکنید، به تدریج نابود 
خواهید شد. احساسی که با سؤاالتی نظیر »این کار عملی نخواهد بود« 
یا »چطور این کار را انجام دهم؟« به وجود می آید، وقت، انرژی و زمان 

شما را به هدر خواهد داد. 
ول��ی نادیده گرفتن این احس��اس و ادامه کار ب��ا روحیه ای مثبت نیز 
چندان س��اده نیس��ت، به خصوص زمانی که با امور مالی سروکار دارید. 

گرچه پول نباید به مهم ترین پدیده در زندگی شما تبدیل شود، ولی در 
نهایت پول یکی از بخش های اصلی هر تجارت است. 

چنانچ��ه پیش از ش��روع کار، دائما به ورشکس��تگی و کمبود پول و 
سرمایه فکر می کردید، با شروع کار اوضاع بدتر خواهد شد. به خصوص 
در مراح��ل ابتدای��ی و زمانی که درآمد ثابتی نداری��د باید به هزینه ها و 
قبض های خود به ش��دت دقت کنید. معموال صاحبان کس��ب وکارهای 
کوچ��ک این ت��رس را نادیده می گیرن��د و از رویارویی با مس��ائل مالی 
اجتناب می کنند. این کار تنها باعث افزایش اضطراب شما خواهد شد. 
ولی می توانید با ایجاد یک سیس��تم مدیریت مالی از ابتدای کار، این 
احس��اس را تا حد زیادی از بین ببرید. همواره پیش از اتخاذ تصمیمات 
مال��ی به خوبی فکر کنی��د، برای هر بخش بودج��ه در نظر بگیرید و با 

درآمد خود نیز انعطاف پذیر باشید. 
همچنین باید با شناسایی ریشه و دلیل استرس خود، برای نابودی و 

یا کاهش آن تالش کنید. 
ش��ما می توانید با زیر س��ؤال بردن این ح��س و دلیل اضطراب خود، 

راهی جدید برای تولید حس��ی س��ازنده بیابید. حتی یک حس جدید و 
ساده مانند »من این کار را می کنم« یا »من به کارم متعهد هستم« نیز 

باعث تقویت روحیه شما خواهد شد. 
ترس

گرچه ترس و اضطراب تا حد زیادی ش��بیه یکدیگر هس��تند، ولی دو 
احس��اس کامال متفاوت به ش��مار می روند. ترس، ی��ک واکنش کوتاه و 
شدید به یک محرک خاص است، درحالی که استرس یک حس طوالنی 

و ادامه دار محسوب می شود. 
ترس انواع مختلفی دارد، ولی یکی از بزرگ ترین ترس های کارآفرینان، 
ترس از شکس��ت اس��ت. این ترس هم خودآگاه و هم ناخودآگاه در نظر 
گرفته می شود و حتی شاید به مقایسه وسواسی خود با دیگران منتهی 

شود. 
گاهی کارآفرینان در نتیجه این ترس به ش��دت کار و تالش می کنند 

و زندگی شخصی خود را کامال از یاد می برند. 
عالوه بر این، کارآفرینان به س��ایر افراد اعتماد ندارند و این کار باعث 

توقف رشد تیم و برند خواهد شد. 
گرچه حس پیچ خوردن دل و سنگینی سینه حسی ناخوشایند است، 
ولی ترس تنها با اجازه ش��ما کنترل امور را در دست خواهد گرفت. در 

واقع می توانید از ترس به عنوان یک محرک عالی نیز استفاده کنید. 
ترس معموال به معنای قدم گذاشتن در مسیر صحیح است و پذیرش 
آن و ادام��ه حرک��ت یکی از بهتری��ن راه ها برای دس��تیابی به موفقیت 
خواه��د بود. پس دلیل ترس خود را شناس��ایی کنید، از آن برای زنده 
نگه داش��تن شما متشکر باش��ید، ولی به حرکت خود نیز ادامه دهید و 

تسلیم نشوید. 
فرسودگی

فرس��ودگی در شرکت های اس��ترس زا و یا جایگاه های فاقد پیشرفت 
بس��یار رایج اس��ت. ولی ش��ما برای فرار از این حس به کارآفرینی روی 
آورده اید. این ش��غل شماس��ت و ش��ما قدرت مبارزه با این احساس را 
داری��د.  ما همواره در حال کار و تالش هس��تیم. موفقیت بدون تالش 
امکان پذیر نیس��ت، ولی برخی افراد در نقاط اش��تباه و به شکلی ناسالم 
تالش می کنند و این در نهایت باعث ایجاد حس خس��تگی و فرسودگی 

خواهد شد. 
تالش شما باید مانند یک جریان و شامل فعالیت های مورد عالقه شما 
باش��د.  البته، برخی موارد مانند یک »جریان« نیستند، مثال قراردادها 
یا حس��ابداری، ولی ما مطمئنا به آنها احتیاج داریم. ولی وظایفی مانند 
عملیات روزانه بازاریابی و انتش��ار پیام یا تعامل با مشتری، همگی یک 

جریان هستند. 
فراتر از هر مسئله ای، شما باید ظرفیت خود را بشناسید و این ظرفیت 
ب��رای هر ش��خص متفاوت اس��ت. بهتری��ن کار و کاری را که انجام آن 
موجب ش��ادی و نشاط شما می شود شناس��ایی کنید. البته کار همواره 
احس��اس کار را به شما منتقل خواهد کرد؛ ولی هرگز شادی و سالمتی 

خود را فدای کار و درآمد نکنید. 
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند- معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
گفت: با اعمال مدیریت بهینه مصرف برق که از خوزســتان شروع 
شــده تاکنون از شرایط ناخواسته خشکسالی و کمبود برق نیروگاه 
های برق آبی عبور کردیم. همایون حائری در نشست شورای پایایی 
منطقه ای برق خوزستان در اهواز اظهار داشت: شرکت برق منطقه 
ای خوزســتان ترانس پنجم پست اهواز ۲ را نصب کرده تا پایداری 
شــبکه برق و توان انتقال انرژی افزایش یابد که در شرایط کنونی 
کار بسیار ارزنده ای است، همچنین ۸ دکل سقوط شده بر اثر تند 
باد را بازســازی کرده و شبکه را برای پیک بار آماده کرده است. وی 
با اشاره به اینکه کارهای خوبی در زمینه مدیریت مصرف در استان 
صورت گرفته، بیان کرد: برنامه مدیریت مصرفی برق که از ســوی 
استاندار خوزستان با همکاری صنعت برق استان که در شرایط نگران 
کننده خشکسالی مطرح شده نه تنها برای این استان بلکه راهگشای 
بقیه استان های کشــوردر شرایط کنونی بوده و اگر تدبیر استاندار 
خوزستان نبود مشخص نبود که تابستان باید در انتظار چه بحرانی 
باشیم . حائری تصریح کرد: با توجه به این که برنامه مدیریت مصرف 
از ۱۹ خرداد آغاز شده، شایسته است این روز را 'روز مدیریت مصرف 
برق' بنامیم. وی ادامه داد: در میان ۳۹ شــرکت توزیع برق بهترین 
شرکت از نظر کاهش مصرف برق در ساعات اوج بار، شرکت توزیع 

برق شهرســتان اهواز است، به طوری که بر اساس جدول میانگین 
روزانه ۶۷۵ مگاوات کاهش داشتند که این رقم بیش از ۲ برابر یک 
واحد نیروگاه رامین است. معاون وزیر نیرو اضافه کرد: شرکت توزیع 
برق خوزستان در رده دوم این رتبه بندی قرار گرفته ، این شرکت از 
۱۹تا ۲۶ خرداد روزانه ۴۱۹ مگاوات کاهش پیک داشته است. حائری 
توضیــح داد: ما پیک مصرف برق را نقطه شــروع کار می گذاریم و 
معتقدیم باید تبدیل به ارزیابی انرژی و در نهایت فرهنگ شود. وی 
وابسته بودن خوزستان به نیروگاه های برق آبی را مشکل زا دانست 
و افزود: از سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های حرارتی و ترکیبی 
در خوزســتان اســتقبال می کنیم و به صورت ویژه از آنها حمایت 

می کنیم.معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تالش های مدیریت 
استان و مدیران صنعت برق خوزستان را قابل تقدیر خواند و گفت: به 
خاطر تالش های که مدیرت استان و صنعت برق در زمینه مدیریت 
مصرف کشیده است هیچ گونه خاموشی و محدودیتی به خوزستان 
نمی دهیم.  رئیس شورای پایایی منطقه ای برق خوزستان نیز با ارائه 
گزارشی از اقدامات انجام شده برای عبور از تابستان رو به رو گفت: در 
سه ماه نخست سال ۱۲ روز باالی ۴۷ درجه و چهار روز دمای باالی 
۴۹ درجه را تجریه کردیم که با سالمت از آن عبور کردیم. محمود 
دشــت بزرگ اظهار کرد: در ســال ۹۷ در روز ۱۷ خرداد بار ۷۶۵۶ 
مگاواتی را در دمای ۵۱ درجه پشت سر گذاشتیم و مشکل خاصی 
پیش نیامد. وی ادامه داد: از ۱۹ خرداد که طرح مدیریت مصرف را 
در استان با حمایت های استاندار عملیاتی شد، کاهش محسوسی 
در مصرف برق به وجود آمده است. مدیر عامل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان با اشــاره به پیش بینی رشد ۵ درصدی مصرف برق 
در سال ۹۷، تصریح کرد: در زمان پیک ۹۶۱ مگاوات کمبود تولید 
خواهیم داشت که اگر ۲۰ درصد مشترکین استان یک کولر گازی و 
یک المپ صد وات خود را خاموش کنند، مشکل کمبود بار جبران 
خواهد شد. چرا که ۵۸ درصد از ظرفیت تولید برق در شبکه خانگی 

مصرف می شود. 

اصفهان - قاسم اسد- در شرایط کمبود آب به ویژه در حوزه 
نگهداري و آبیاري فضاي سبز شــهري، سازمان پارك ها و فضاي 
سبز شــهرداري اصفهان، براي اولین بار طرح ناظران آب را به اجرا 
در آورد؛ در این طرح تمامي کارشناســان آب این سازمان، با عنوان 
ناظــر آب به رصد نحوه آبیاري و هدررفت احتمالي آب در ســطح 
شــهر مي پردازند. همچنین با هماهنگي سامانه تلفني ۱۳۷، یک 
نفر از ناظران آب در اداره ارتباطات مردمي ۱۳۷ مســتقر مي شوند 
تا اطالعات و آموزش هاي الزم را در اختیار شهروندان قرار دهند و 
گزارش هاي شهروندان در خصوص هدر رفت آب در سطح شهر را 
به صورت مستقیم، پیگیري کنند.   به گزارش اداره ارتباطات رسانه 
اي شهرداري اصفهان، معاون فني و اجرایي سازمان پارك ها و فضاي 
سبز شهرداري اصفهان در این باره گفت: ناظران آب این سازمان و 
مناطق ۱۵ گانه با کارشناســان سامانه ۱۳۷ در زمینه گزارش هاي 

مردمي مبني برهدررفت آب در ارتباط هستند تا با ارائه راهکارهاي 
الزم، هر گونه هدر رفت آب از ســوي شــهروندان در لحظه کنترل 
شود.   علي اصغر اسدالهي با اشاره به این که بخش قابل توجهي از 
تماس هاي شهروندان با ۱۳۷ در زمینه باز بودن شیر آب پارك ها 

و نشتي آب است، ادامه داد: یک نفر نماینده از سوی سازمان پارکها 
در مرکز ۱۳۷ شهرداری اصفهان مستقر خواهد شد تا راهنمایي الزم 
را براي کنترل هدر رفت آب به صورت لحظه اي را به شــهروندان 
ارایــه دهند. وي با تاکید بر این که بــراي کاهش هدر رفت آب در 
پارك ها و فضاي سبز باید شهروندان همکاري الزم را داشته باشند، 
اذعان داشــت: عالوه بر آموزش کارگران برای آبیاری فضاهای سبز، 
ناظران و کارشناسان این سازمان در مناطق ۱۵ گانه چگونگی انجام 
آبیاری ها را رصد و گزارش می کنند.  معاون فني و اجرایي سازمان 
پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان از شهروندان نیز درخواست 
کرد درصورت مشاهده هرگونه مصرف بي مورد و هدررفت آب و به 
منظور پیشگیري با سامانه ۱۳۷ تماس بگیرند و عالوه بر آن قبل از 
تماس با ســامانه ۱۳۷ در صورت امکان خود نسبت به بستن شیر 

آب اقدام کنند.  

کرج- خبرنگار فرصت امروز- همزمــان با حضور تیم ملی 
فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه ســازمان سیما،منظر و 
فضای سبز شهری شهرداری کرج با اکران تصاویر فوتبالیست ها در 
سطح مناطق ده گانه کرج کمپین حمایت از ورزشکاران ایرانی را راه 
اندازی کرد. به گزارش روابط عمومی ســازمان سیما، منظر و فضای 
سبز شهری شهرداری کرج با توجه به حضور تیم ملی فوتبال ایران 
در جام جهانی روســیه کمپین حمایت از ورزشکاران ایرانی از سوی 
سازمان راه اندازی و  همزمان با این کمپین  طرح های این رویداد بین 
المللی در سطح مناطق ۱۰ گانه شهر کرج  اکران شد.  از آن جا که   
فوتبال یکی از عوامل شادی بخش و انسجام ملی است، با راه اندازی 

این کمپین همزمان با آغاز بازیهای جام جهانی،  کرج حال و هوای 
برگزاری این رویداد جهانی را به خود گرفت و در جای جای شــهر 

تصاویر ورزشــکاران ایرانی به تصویر کشیده شد. با اکران طرح های 
فرهنگی این کمپین تالش شــده است  تا لحظات ماندگار تیم ملی 
ایران در جام جهانی دوره های گذشته یاد آوری شود  و در یک نگاه 
به اتفاق این روزها و جام جهانی روسیه و حضور فوتبالیست ها در این 
رویداد پرداخته می شود. در بخشی دیگر عالوه بر این کمپین با راه 
اندازی شبکه های مجازی از سوی  سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری کرج همه روزه  تمامی اتفاقات بزرگ ترین رویداد 
ورزشــی سال در این شبکه ها منتشر می شــود و  مخاطبان را در 
جریان آخرین اخبار، تصاویر و واکنش ها به مسابقات و حواشی آن در 

شبکه های اجتماعی قرار می دهد. 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان هرمزگان ضمن بیان این مطلب که بندر شهید رجایی و بنادر 
تابعه آن به صورت ۲۴ ســاعته فعالیت دارند، اعالم کرد: در راستای 
نگرش مشتری مداری، ارائه خدمات بندری، دریایی و پشتیبانی با بهره 
گیری از پیشرفته ترین فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری انجام 
می شــود. به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل 
بنادر و دریانوری هرمزگان، "اله مراد عفیفی پور" با اشاره به ۲۴ ساعته 
بودن فعالیت بندر شهید رجایی و سایر بنادر بازرگانی استان همچون 
بندر لنگه، شــهید باهنر و قشــم گفت: عالوه بر واحدهای ستادی و 
پشتیبانی که به صورت شیفت های کاری در این بنادر به شکل شبانه 
روزی فعالیت دارند، تمامی پایانه های بندری و شرکت های بخش غیر 
دولتي فعال در زمینه عملیات تخلیه و بارگیری کاال نیز به صورت ۲۴ 
ساعته در حال خدمات رسانی به مشتریان هستند. وي در همین رابطه 
افزود:  با توجه به نقش بنادر کوچک در نوار ساحلي استان هرمزگان در 

ایجاد اشتغال پایدار و امنیت، این بنادر مورد توجه قرار گرفته و تکمیل 
زیر ساخت ها و تسهیل فرایند هاي عملیاتي بویژه در خصوص امکان 
صادرات فرآورده ها و کاالهاي ایراني در دســتور کار اداره کل بنادر و 
دریانوردي هرمزگان قرار گرفته است. عفیفي پور تصریح کرد: براساس 
سیاســت های کالن ســازمان بنادر و دریانوردی در زمینه مشتری 
مداری، ارائه خدمات بندری، دریایی و پشتیبانی در بنادر با بهره گیری 

از پیشرفته ترین فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری به گونه ای 
مدیریت می شود تا عالوه بر افزایش بهره وری امور صادرات، واردات 
و ترانزیت به سهولت و مطابق با نرم های جهاني انجام پذیرد. مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفت: ارایه خدمات الکترونیکی و 
فعالیت های مبتنی بر فناوری از سالها پیش تاکنون در این اداره کل 
در حال انجام است و نرم افزارهایی نظیر سامانه جامع دریایی، سامانه 
جامع کانتینری موســوم به CCS و سامانه جامع کاالهای جنرال 
کارگو موســوم به GCOMS بخش زیادی از نیازها و دغدغه های 
مشتریان را برطرف کرده است. عفیفی پور خاطرنشان کرد: در سال 
 crm.pmo.irجاری نیز نرم افزار مشتری مداری به نشانی اینترنتی
راه اندازی شــده و تجار و صاحبان کاال می توانند نسبت به پیگیری 
الکترونیکی نامه های خود، ردیابی کاال و کانتینر، تمامی خدمات اداری 
دریانوردان، خرید اینترنتی بلیت سفرهای دریایی، از طریق این درگاه 

اقدام نموده و نیازی به حضور فیزیکی ارباب رجوع نیست. 

قم- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اعزام مبلغ سازمان اوقاف و 
امور خیریه با اشاره به اجرای برنامه های ویژه توسط مبلغین گفت: 
اســتان قم در راستای تبلیغ دین رشــد منحصر به فردی دارد. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت 
االسالم هادی شفیعی زاده با اشاره به فعالیت های فرهنگی روحانیون 
سازمان اوقاف، اظهار داشت: سازمان اوقاف و امور خیریه ویژه برنامه 
هایی را در کل مناســبت های ملی و فرهنگی الخصوص مناسبت 
های مذهبی در دستور کار دارد. وی ادامه داد: مناسبت های دیگر 
فرهنگی هم در ایام مختلف سال حال چه اعیاد و یا شهادت در استان 
ها برگزار می شود. رئیس اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه با 
اشاره به شش ویژه برنامه مختص حضور مبلغبن در جوار امامزادگان 
در طول سال، گفت: از ابتدای سال طرح آرامش بهاری سپس ضیافت 
الهی و بعد نشاط معنوی که با هدف استفاده از ظرفیت اوقات فراغت 
دانش آموزان است و در ادامه هم ایام محرم و صفر برنامه های ویژه 
اوقاف برگزار می شــود. وی اضافه کرد: اداره کل اعزام مبلغ وظیفه 

اعزام مبلغ را هم بر دوش دارد که یکی از این اعزام ها حضور مبلغینی 
که عمدتا از طالب سطوح عالی هستند در خیمه های معرفت می 
باشــد. شفیعی زاده با اشاره به اینکه حضور مبلغین در خیمه های 
معرفت از تفاوت ها مبلغین سازمان اوقاف با دیگر سازمان های می 
باشد، عنوان داشت: یکی از نوع آوری های مجموعه سازمان در بحث 
تبلیغ ، ارتباط چهره به چهره مبلغ با مخاطب می باشد. وی افزود: 
این تبلیغ چهره به چهره در مشــاوره، چندرسانه ای، کار با کودك 

و... تعریف شــده است که معموال در بقاع شاخص متبرك در شش 
مناسبت مهم سال با حضور شش مبلغ در یک خیمه معرفت صورت 
می گیرد. رئیس اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به 
رشــد خوب سازمان در این زمینه، خاطرنشان کرد: در چند استان 
رشــد و نوع آوری مبلغین در راستای تبلیغ دین ، رشد منحصر به 
فردی بوده که استان قم جز این استان ها می باشد. وی ابراز داشت: 
استان قم با توجه به پایگاه مذهبی که دارد البته می طلبد که رشد 
هم داشته باشد و جا دارد بنده تشکر و قدردانی ویژه ای از مدیر کل 
اوقاف استان قم حجت االسالم حسینی مقدم داشته باشم چرا که 
این فرد در هر مسئولیتی که بودند دغدغه تبلیغ جزء دغدغه های 
اصلی کاری او بوده اســت و در این چند سال حضور خود در استان 
قم هم رشد و پیشرفت خوبی را برای اوقاف قم به وجود آورده است. 
شفیعی زاده بااشــاره به اینکه مسئله اعزام مبلغ با سنوات گذشته 
تفاوت کرده اســت، گفت: معموال در سال بیش از هفصد مبلغ در 

شش برنامه در کنار مبلغین قمی حاضر هستند. 

معاون وزیر نیرو:

الگوی مدیریت مصرف خوزستان راه جبران کمبود تولید برق کشور

ناظران آب هدررفت آب را رصد مي کنند

با اکران تصاویر فوتبالیست ها در کرج:

کمپین حمایت از ورزشکاران ایرانی از سوی سازمان راه اندازی شد

عفیفی پور اعالم کرد: عملیات جابجایی کاال در بنادر هرمزگان 24 ساعته است
 راه اندازی نرم افزار اینترنتي مشتری مداری و میز خدمت

استان قم در راستای تبلیغ دین رشد منحصر به فردی دارد ؛

 اجرای برنامه های ویژه توسط مبلغین اوقاف در بقاع متبرکه

ایالم- هدی منصوری-  مهندس ســجاد سهرابیان مدیر 
امور آب و فاضالب روستایی شهرستان ملکشاهی  گفت: پس 
از هماهنگی های الزم و اطالع رســانی های به موقع با نظارت 
واحد کنترل کیفی این امور وتوسط آبداران روستایی با نظارت 
خانه های بهداشت روستایی و کارشناسان مراکز بهداشتی ۴۰ 

باب مخزن و سرچشمه به حجم ۴۱۰۰ متر مکعب مربوط به 
۲۱ روســتا در سطح شهرســتان در مدت زمان ۱۰روز بدون 
قطعی آب روســتاها ، الیروبی و ضد عفونی شــدند. سهرابی 
افزود: حفظ بهداشــت و کیفیت آب شرب روستائیان  اولویت 
اول شرکت آب و فاضالب روستایی است به این منظور مخازن 

به طور ۱۰۰ درصد شستشــو و پاك سازی شده اند و وضعیت 
آب شرب روستاها از نظر کمی و کیفی کامال با استاندارد های 
کشور مطابقت دارد.   سهرابیان هزینه انجام الیروبی ، شستشو ، 
ضدعفونی و گندزدایی  مخازن ذخیره آب آشامیدنی را بیش از 

۵۰  میلیون ریال اعالم کرد.

شستشو و گند زدایی مخازن آب شرب 21 روستای شهرستان ملکشاهی

بهره  برداری 100 روزه از پروژه ای بزرگ در ساری ؛
تبلور عمل گرایی با احداث زیرگذر شهید سید مصطفی علمدار در صد روز

ساری – دهقان : زیرگذر شهید سید مصطفی علمدار در میدان هالل احمر قرار است 
ظرف مدت ۱۰۰ روزبه بهره برداری برسد و در ردیف پروژه های رکورددار قرار گیرد آن هم 
درزمانی که به جهت مشکالت اقتصادی کشور بسیاری از پروژه های ملی و استانی به دلیل 

کمبود اعتبار راکد و یا روند اجرایی شان بسیار کند می باشد.
تبلور عمل گرایی با احداث زیرگذر شهید سید مصطفی علمدار در صد روز

مقدمه: چند سالی است که آرزوهای  دیرین مردم شهر یک  به یک در حال برآورده شدن 
است، دیگر جمله »نمی شود ، نمی توانیم« برای مرکز نشینان مازنی معنایی ندارد و وعده  ووعیدهای مدیران شهری که در سالیان 
نه چندان دور در حد شعار باقی می ماند امروز به  تحقق وعده ای با زمان بندی معین تبدیل شده است. باید قبول کرد امروز انتظارات 
و مطالبات شهروندان ساروی نسبت به گذشته تغییرات اساسی داشته و از جمع آوری زباله، گل کاری و چراغانی معابر و... به احداث 
پارك ها، زیرگذرها، روگذرها یعنی حرکت بر مسیر توسعه  ارتقاءیافته است، این نشانگر باال رفتن مطالبه گری شهروندان از مدیریت 

شهری است و الحق و االنصاف مدیران شهری نیز در اجابت این مطالبات و خواسته ها از هیچ کوششی دریغ نکرده اند. 
رکورددار پروژه های بزرگ

حل معضل ترافیک نیازمند طرح جامع ترافیکی است ولی متأسفانه باوجوداینکه طرح مطالعات جامع ترافیکی در مراکز همه 
استان ها اجرایی گردیده  اما شهر ساری از این قافله عقب مانده و مرکز مازندران سی و دومین مرکز استانی بود که این طرح را آغاز 
نموده است. پروژه ی احداث زیرگذر بزرگ شهید جانباز سید مصطفی علمدار در میدان هالل احمر از دیگر پروژه های  مدیریت شهری 
بوده که در راستای اجرای طرح جامع ترافیکی مرکز استان به اجرایی خواهد شد. پروژه ای که مدیران شهرداری مرکز استان قصد 
دارند باکار شــبانه روزی آن را ۱۰۰ روزه به بهره برداری برسانند و قول این رکورد زنی را به شهروندان ساروی داده اند که در شرایط 
کنونی این وعده روی کاغذ غیرممکن به نظر می رسد البته شهرداری ساری با اتمام پروژه ی فاز اول پارك ملل ظرف مدت ۱۰۰ روز 

ثابت کرد که اگر بخواهد می تواند رکورددار پروژه های بزرگ کشور باشد.
پروژه ای مهم و استراتژیک

عملیات اجرایی پروژه تقاطع غیر هم سطح شهید سید مصطفی علمدار باهدف روان سازی ترافیک شهری و تسهیل در عبور و مرور 
شهروندان آغاز گردیده است. میدان هالل احمر در قسمت شرقی و در محل تقاطع بلوار دفاع مقدس، بلوار طالقانی و بلوار امام رضا )ع( 
واقع شده است عالوه بر موقعیت مکانی ذکرشده، این تقاطع نقطه اتصال حلقه کناری شهر ساری بوده و این امر سبب گردیده تا شاهد 
ترافیک سنگینی در ساعات مختلفی از شبانه روز در این منطقه باشیم. با توجه به توضیحات فوق مدیریت شهري طرح مطالعاتی رفع 
گره ترافیکی در این منطقه را اولویت کاری خود قرارداده و اینک احداث تقاطع غیر هم سطح دو بانده شهید سید مصطفی علمدار 

در میدان هالل احمر در دستور کار قرارگرفته و امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژه مهم و استراتژیک در این منطقه هستیم

حمایت دکتر حسینی شاهرودی از همایش  جهانی شاهرود، بسطام، 
خرقان و لزوم برگزاری هرچه باشکوه تر 

شاهرود - حسین بابامحمدی: نماینده مردم شاهرود ومیامی درمجلس شورای اسالمی  گفت 
:افزایش شناخت مردم از مفاخر و بزرگان علمی، ادبی، فرهنگی، هنری، عرفانی و تاریخی این خطه 
پیش شرط جلوگیری از مصادره فرهنگی است .دکتر سیدحسن حسینی شاهرودی با اشاره به لزوم 
برگزاری هرچه باشکوه تر چنین نشست ها و همایش هایی در شهرستان، استان و حتی در سطح 
ملی بیان داشت:  باید ابعاد مختلف شخصیتی مفاخر و بزرگان علمی، ادبی، فرهنگی، هنری، عرفانی 
و تاریخی این خطه به نحو شایســته ای به نسل جدید و عموم مردم شناسانده شود چراکه در غیر 
اینصورت ، کشورهای رقیب منطقه هر روز با یک ادعای واهی و در غفلت ما به مصادره میراث فرهنگی ما خواهند پرداخت. وی با 
انتقاد از حضور کمرنگ دستگاههای اجرایی ذیربط مانند میراث فرهنگی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسالمی ، سازمان تبلیغات و 
دیگر نهادهای مسئول در برگزاری این همایش افزود:این دستگاهها باید به وظیفه ذاتی خود در بزرگداشت شخصیت مفاخرایرانی و 
اسالمی پیشقدم شوند تا ضمن مراقبت از مصادره میراث جهانی ایرانیان ، از استحاله فرهنگی شخصیت های بزرگ ما نیز جلوگیری 
نمایند وی افزود : مصادره میراث فرهنگی ما فقط به معنای از خود کردن نام و مقبره و هویت ایرانی مفاخر ما نیست بلکه مساله فراتر 
از این خواهد بود و در نهایت با حرکت های استعماری، استحاله فرهنگی و خلط مفاهیم عرفان اسالمی و عرفان های کاذب و دروغین 

رخ خواهد داد و این یک فاجعه ملی است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان:
کمبود 5 هزار مگاوات برق در زمان پیک مصرف

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- علی اکبر نصیری در نشست شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان گلستان با اشاره 
به ظرفیت نیروگاه های برق آبی استان، اظهار داشت: ظرفیت نیروگاه های برق آبی استان ۱۰ هزار مگاوات است که سال گذشته ۹ 
هزار و ۳۰۰ مگاوات برق وارد مدار بهره برداری شد.وی افزود: امسال به علت کمبود منابع آبی تنها می توانیم ۵ هزار مگاوات برق تولید 
کنیم و در واقع در زمان پیک مصرف با کمبود ۵ هزار مگاوات برق مواجه هستیم.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 
تشکیل ستاد عالی مدیریت مصرف را یکی از راهکارهای مهم برای مدیریت بحران دانست و افزود: جابه جایی ساعات اداری، برگزاری 
نشست های توجیهی با کشاورزان، مشترکان تجاری و تشکل های مردمی از دیگر برنامه های موثر در این زمینه است.وی لزوم کاهش 
۲۰ درصدی مصرف برق در ادارات نسبت به تابستان سال قبل را ضروری دانست و گفت: با کاهش مصرف برق در ادارات می توان از 
خاموشی های مکرر در زمان پیک مصرف جلوگیری کرد.محمدهادی رحمتی مدیرعامل آب و فاضالب گلستان هم در این نشست 
گفت: با آغاز فصل گرما و افزایش مصرف آب و برق لزوم ارائه تمهیدات الزم برای پیشگری از وقوع بحران ضروری است.وی با بیان 
اینکه آب و فاضالب گلستان فعالیت های خوبی برای مدیریت مصرف برق انجام داده است، تصریح کرد: احداث نیروگاه خورشیدی 
در گنبدکاووس برای تامین برق مصرفی تاسیسات آبی یکی از این اقدامات است که در حال حاضر در مرحله انتخاب پیمانکار است.
مدیرعامل آب و فاضالب گلستان گفت: مطالعات نصب توربین در خطوط انتقال آب در مسیر زیارت به گرگان انجام شده و با اجرایی 

شدن این طرح می توان برق مصرفی ایستگاه های پمپاژ و چاه های شهر گرگان را از این طریق تامین کرد.

افتتاح چاه آب شرب روستای بهلکه داشلی شهرستان آق قال
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- افتتاح چاه آب شــرب روســتای بهلکه داشلی شهرستان آق قالبا حضور دکتر تربتی نژاد ، 
مهندس هزارجریبی نمایندگان مردم شریف شهرستان های گرگان و آق قال در مجلس ، مهندس شکیبافر مدیرعامل شرکت آبفار 
گلستان ، ضمیر فرماندار شهرستان آق قال و بخشداران و اقشار مردم ، چاه آب شرب روستای بهلکه داشلی شهرستان آق قال افتتاح 
گردید. مهندس شکیبافر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت با اعالم این خبر افزود : روستای بهلکه داشلی از طریق یک 
حلقه چاه قدیمی با دبی ۵ لیتر بر ثانیه وهمچنین از مجتمع کوثر شهرستان علی آباد با دبی ۳ لیتر بر ثانیه تامین آب می شده که با از 
کار افتادن چاه قدیمی این روستا، این شرکت در جهت تامین و پایداری آب شرب در این روستا اقدام به حفر و تجهیز یک حلقه چاه 
عمیق به عمق ۲۷۰ متر نموده که دبی این چاه ۱۵ لیتر بر ثانیه بوده که در حال حاضر بر حسب نیاز مردم روستا ۸ لیتر بر ثانیه آن 
مورد استفاده قرار می گیرد.وی تصریح کرد : با انجام این عملیات عالوه بر روستای بهلکه داشلی روستاهای بایرام آخوند و قره داغلی 
نیز با ۷۱۹ خانوار و جمعیتی بالغ بر ۲۹۵۰ نفر از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند گردیدند.وی در پایان گفت : جهت انجام این 

عملیات ۴۱۳۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه خبر داد
  توزیع 500 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی در کرمانشاه

کرمانشاه - منیر دشتی - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه گفت: سه ماه نخست امسال ۵۰۰ میلیون 
لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان توزیع شده است. مراد حاصل مرادی از فعالیت ۷۴ جایگاه سی .ان.جی در استان خبر داد و اظهار 
داشت: توسعه و افزایش جایگاه های سوخت سی. ان.جی در دستور کار قرار گرفته است. وی در رابطه با احداث جایگاه، گفت: مجوز 
به کسانی که تمکن مالی دارند و همچینین دارای و زمین سند دار با امکان بهره برداری هستند، داده می شود. به گفته مرادی، بیش از 
۵۰ میلیون متر مکعب سی .ان .جی در سه ماه نخست امسال در سطح استان توزیع شده که معادی ۵۰ میلیون لیتر بنزین است. این 
مسؤول به عرضه و توزیع بیش از ۵۰۰ میلیون لیتر فرآورده در سطح استان طی مدت مذکور اشاره و بیان کرد: ۴۵۰ میلیون لیتر از 
این میزان مختص انواع فرآورده های نفتی مایع شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره بوده که در سه ماه نخست سال جاری در سطح 
استان توزیع شده است. وی ادامه داد: ۱۰۹ جایگاه عرضه فرآورده های نفتی فعال در سطح استان فرآورده های مایع را توزیع می کنند.

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی:
کاهش حریم شهر میالجرد در جهت اجرای طرح شهرک صنعتی

اراک- مینو رســتمی - مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی از کاهش حریم شهر میالجرد در جهت اجرای 
طرح شهرك صنعتی خبر داد . علی بیات گفت : طرح جامع – تفضیلی شهر میالجرد در تاریخ ۱۴/۶/۹۶ در کارگروه امور زیربنایی 
و شهرســازی استان و در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۶ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب گردیده است ، موضوع مغایرت اساسی 
کاهشی حریم شهر با طرح جامع – تفضیلی در جلسه کمیته فنی مطرح و کاهش حریم شهر از ۱۹۵۰ هکتار به ۱۷۸۳ هکتار تصویب 
گردید.  گفتنی است شهرمیالجرد در شمال غربی استان مرکزی و در ۱۰۰ کیلومتری اراك و از غرب با استان همدان ارتباط دارد 
. شهرمیالجرد در بخش میالجرد شهرستان کمیجان و در ۲۱ کیلومتری جنوب غربی کمیجان واقع شده است وجمعیت این شهر 

طبق آخرین سرشماری ۸۷۲`۱۲ نفر می باشد. 

چهار شنبه
30  خرداد 1397
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بدون شک کسب ثروت فراوان در هر سنی امری ممکن 
بوده و اقدامی است که تا به حال توسط افراد زیادی صورت 
گرفته اس��ت. به همین خاطر هر فردی می تواند به چنین 
ش��رایطی دس��ت پیدا کند. با این حال این امر پروس��ه ای 
ج��دی ب��وده و نیاز به تالش بس��یار دارد. ب��ا این حال در 
این زمینه راهکارهایی وجود دارد که که می تواند ش��ما را 
در این مس��یر یاری کند و از س��ختی کار بکاهد. در همین 
راستا و در ادامه به بررسی ۱۰ اقدام ضروری در این رابطه 

خواهیم پرداخت. 
1- درآمد خود را افزایش دهید 

این بخش را با جمله  معروف بیل گیتس شروع می کنیم 
که اش��اره دارد به اینکه در فقر به دنیا آمدن اگرچه امری 
اتفاقی اس��ت با این حال در فقر مردن کامال اش��تباه شما 
خواه��د ب��ود. به همین دلی��ل اهمیتی ن��دارد که در چه 
ش��رایطی هس��تید، در صورتی که بخواهید تغییری را در 
زندگی خود اعمال کنید، الزم است تا شرایط را برای خود 
بهبود بخشید. نخستین اقدام در این رابطه افزایش درآمد 
است. بدون شک شما با وضعیت اقتصادی فعلی خود قادر 
به کسب ثروت های میلیونی نخواهید بود، به همین دلیل 
الزم است تا تک شغله بودن را فراموش کنید. بدون شک 
ب��ه هر میزانی که از منابع درآم��دی متنوع تری برخوردار 
باش��ید، به همان می��زان نیز به موفقیت خ��ود نزدیک تر 
خواهید بود. در این رابطه بس��یاری از افراد دچار اش��تباه 
ش��ده و موقعیت ش��غلی فعلی خود را به بهانه کاری بهتر 
ره��ا می کنند. با ای��ن حال این امر تنها زمانی س��ودمند 
خواهد بود که ش��ما پیش��نهاد کار شخصی داشته باشید، 
در غیر این صورت این اقدام با ریسک بسیار باالیی همراه 
خواه��د بود. در نهایت توجه داش��ته باش��ید که تنوع در 
کارها توانایی شما را افزایش خواهد داد که این امر زمینه 
را ب��رای پیش��رفت های ب��ه مراتب بزرگ ت��ر مهیا خواهد 

ساخت. 

2- شخصیت خود را شکل دهید 
درواق��ع ش��ما باید مانند ی��ک فرد ثروتمن��د و با انگیزه 
زندگی کنید. این امر به معنای خرید وس��ایل گران قیمت 
و لوکس نبوده و به تغییر نگرش و رفتار ش��ما باز می گردد. 
برای مثال اینکه س��بک زندگی خاصی را برای خود ایجاد 
کنید، خود عاملی برای پیش��رفت ش��ما خواهد بود. برای 
مثال الزم اس��ت تا زمان هایی را که سایرین به استراحت یا 
تفریح می گذرانند، شما به کار و یادگیری اختصاص دهید. 

3- برنامه  داشته باشید 
ب��ه عقیده هن��ری فورد هر فردی می توان��د با رفع حتی 
ی��ک نیاز جامعه به ثروتی فوق العاده دس��ت پیدا کند. این 
امر کامال درس��ت است و شما نیز باید ایده ای جدید داشته 
باش��ید. در غیر این صورت تا پایان عمر  فردی خوش��فکر 
خواهی��د ماند. با این ح��ال تنها تعیین هدف کافی نبوده و 
برنامه ش��ما باید جزییات کاملی داش��ته باشد. با این حال 
برنام��ه ما نیز می تواند مانن��د خودتان با گذر زمان کامل تر 
شود. به همین خاطر خود را محدود به حال حاضر ندانید. 

4- بدهی های خود را کاهش دهید 
تا زمانی که مجبور به پرداخت هزینه های سنگین باشید، قادر 
نخواهید بود تا پول خود را در مسیری که باید خرج کنید. به 
همین خاطر توصیه می شود تا در ابتدای راه خود سبک زندگی 
ساده ای را انتخاب کنید و درآمدهای خود را برای موفقیت های 
بزرگ تر خود سرمایه گذاری کنید. با توجه به اینکه هدف کسب 
ثروت در قبل از ۳۰ سالگی است، بدون شک شما زمان کافی 

برای جبران خواسته های خود خواهید داشت. 
5- سرمایه خود را مدیریت نمایید

در این رابطه بیشتر افراد سرمایه را تنها به مادیات محدود 
می دانن��د، با این حال واقعیت این اس��ت ک��ه بزرگ ترین 
دارایی شما زمانی اس��ت که قابل بازگشت نخواهد بود. به 
همین دلیل الزم اس��ت تا برنامه ای برای درآمد و زمان در 
اختیار خود داشته باشید تا بتوانید پیشرفت و ترقی را برای 

خود به ارمغان آورید. 
6- از قانون 50/20/30 برای مدیریت بودجه خود 

استفاده کنید
درواقع این قانون به این اش��اره دارد که ۵۰درصد درآمد 

ش��ما باید صرف الزام��ات حیاتی زندگ��ی، 2۰درصد برای 
پس ان��داز مابقی ب��رای امور مورد عالقه افراد صرف ش��ود. 
توجه داش��ته باش��ید که کس��ب ثروت به معنای در تنگنا 
قرار دادن خود نیست و تنها به این امر اشاره دارد که باید 

هوشمندانه اقدام کرد. 
7- میزان پول در دسترس خود را کاهش دهید 

بدون ش��ک هر فردی تمایل به خری��د دارد و این امر از 
جمله عالیق فردی محس��وب می شود. با این حال این امر 
تنه��ا زمانی مقدور خواهد بود که ش��ما پولی را در اختیار 
داشته باش��ید. هنگامی که پول نقد شما کاهش پیدا کند، 
ای��ن امر نیز کاهش پیدا خواهد کرد. از دیگر اقدامات الزم 
در این رابطه تعیین خریدهای خود قبل از ش��روع هر ماه 
است که وضعیت مالی شما را به خوبی مشخص خواهدکرد. 

8- پس انداز کوچک را فراموش نکنید 
اینک��ه به صورت روزان��ه یا هفتگی مبلغی مش��خص را 
کنار بگذارید، به ش��ما کمک خواهد ک��رد تا در درازمدت 
س��رمایه ای مناس��ب را برای انجام کاری در اختیار داشته 
باش��ید. به همی��ن خاطر در این زمینه خ��ود را محدود به 
رقم خاصی نکنید و در حد توان خود اقدامی صورت دهید. 

9- به هدف خود ایمان داشته باشید
هی��چ فرد موفقی را نمی توانید بیابید که در مس��یر خود 
با شکس��ت مواجه نشده باش��د. به همین خاطر الزم است 
نگرش خود را نس��بت به این مس��ئله تغییر دهید و آن را 
تنها بخش��ی طبیعی از مسیر موفقیت خود بدانید. این امر 
به ش��ما این ام��کان را خواهد داد تا هم��واره با قدرت در 
مس��یری که برای خود مش��خص کرده اید بمانید که خود 

تأثیر بسزایی در موفقیت شما خواهد داشت. 
10- تیم خود را شکل دهید 

بدون ش��ک ش��ما زمان کافی برای همه نخواهید داشت 
و این موضوع باعث می ش��ود تا ش��ما نیاز به محدود کردن 
روابط صمیمی خود داش��ته باش��ید. در این رابطه توصیه 
می ش��ود اولویت را به افرادی اختصاص دهید که همسو با 
اهداف شما بوده و می توانند شما را در مسیری که مشخص 

کرده اید یاری کنند. 
lifehack :منبع

چگونه تا قبل از 30 سالگی به ثروتی میلیاردی دست پیدا کنیم

تولید محصوالت الکترونیکی در آمریکا 25درصد گران می شود
جن��گ تج��اری آمریکا با چین موجب اعم��ال تعرفه 2۵درصدی بر بس��یاری از کاالها از جمله قطعات 

الکترونیک شده است که به نظر می آید تأثیر بسیاری بر محصوالت تولیدی در آمریکا خواهد گذاشت. 
ب��ه گ��زارش زومیت، آمریکا به زودی تعرفه گمرکی 2۵درصدی را ب��رای وارادت ۸۰۰ نوع کاال از چین 
اعمال خواهد کرد. هزاران قلم کاال مشمول این قانون جدید می شوند که یکی از آنها قطعات و محصوالت 
الکترونیک��ی اس��ت. از جمله افرادی که به ش��دت تح��ت تأثیر این قانون قرار خواهند گرفت مهندس��ان 

الکترونیک هستند، چرا که قیمت قطعات مورد نیاز آنها حداقل 2۵درصد گران خواهد شد. 
دفتر تجارت آمریکا علت اعمال این تعرفه جدید را در یک مس��تند به صورت کامل توضیح داده اس��ت. 
در این مس��تند ادعا ش��ده هدف اصلی چنین اقدامی، مقابله با سوبس��یدهای دولت چین به شرکت های 
الکترونی��ک برای گرفتن بازار از ش��رکت های آمریکایی و همچنین جریمه این کش��ور به خاطر دزدیدن 
اختراعات است. در مستندی دیگر نیز لیست تمام انواع کاالهای مشمول این تحریم ها عنوان شده است. 
برخی موارد خیلی ریز و عجیب هم در این لیست وجود دارد، مانند موتورهای AC با توان بیش از ۷4۶ 

وات که به ۷۵۰ وات نمی رسند! 
یک��ی از موارد مهم در این لیس��ت قطعات الکترونیک اس��ت ک��ه از جمله آنها می ت��وان به خازن های 
تانتالیوم و سرامیکی، مقاومت های متال اکسید، انواع ال ای دی و انواع تراشه ها مانند پردازنده ها، کنترلرها، 
حافظه ه��ا و مدارهای چاپی اش��اره ک��رد. به طور کلی می ت��وان گفت هر قطعه و کاالی��ی که در صنعت 
الکترونیک مورد نیاز باش��د.  این تعرفه ها به صورت ج��دی تمام تولیدکننده های الکترونیک در آمریکا را 
تحت تأثیر قرار می دهد. از آنجایی که کارخانه های تولید بیش��تر قطعات الکترونیک در چین واقع ش��ده، 
منبع بیش��تر ش��رکت های طراحی و تولیدی نیز چین است، از این رو افزایش تعرفه ، قیمت ها را به شدت 
باال می برد )حداقل 2۵ درصد برای کش��وری که تورم آن زیر ۳درصد اس��ت(. این مسئله زمانی بیشتر به 
چشم می آید که تأثیر آن را بر هزینه های تحقیق و توسعه در نظر بگیرید که با بُردهای توسعه و نمونه های 

اولیه گران قیمت سر و کار دارند. 
در داخل آمریکا روش هایی برای دور زدن این تعرفه و خرید قطعات از روش های ارزان وجود دارد، اما 
قطعا ش��رکت های شناخته ش��ده و معتبر زمان خود را صرف خرید قطعات از این روش ها نخواهند کرد، 
ضمن اینکه خرید مس��تقیم از فروشنده های چینی همواره با ریسک های مختلفی از جمله کیفیت همراه 
خواهد بود. به نظر می رس��د تأثیر این افزایش تعرفه گمرک خیلی واضح و مس��تقیم بر محصوالت ساخت 
آمریکا دیده خواهد ش��د، چراکه حاش��یه سود دس��تگاه ها و محصوالت الکترونیک به اندازه ای نیست که 

بتواند این 2۵درصد افزایش هزینه قطعات اولیه را پوشش دهد. 

دالیل بی اهمیتی مقام و جایگاه در یک استارتاپ

زمانی ک��ه ش��ما قصد تغییر ش��غل دارید، عالوه ب��ر حقوق و دس��تمزد، جایگاه و مقام نی��ز از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار خواهد بود. جایگاه باعث افزایش اعتبار ش��ما خواهد ش��د، ولی واقعا این اسامی تا 

چه اندازه اهمیت خواهند داشت؟ 
با وجود اهمیت مقام و جایگاه در یک سازمان، در یک استارتاپ که نیازمند مشارکت و تالش همگانی 

است، اهمیت این اسامی تا حد زیادی کاهش یافته و نقش فعالیت افراد پررنگ تر خواهد شد. 
کارآفرینی هند با صاحبان چندین اس��تارتاپ در مورد دالیل بی اهمیتی مقام و جایگاه مصاحبه کرد و 

اکنون خالصه ای از این گفت وگو را در اختیار شما قرار خواهیم داد. 
دلیل بی اهمیتی مقام و جایگاه و اهمیت مهارت

زمانی که در یک استارتاپ کار می کنید، باید وظایف متعددی را برعهده بگیرید. شاید به دلیل پروفایل 
کاری و جایگاه خود محدود شوید، ولی پس از آغاز کار باید از مرزها فراتر روید. 

عبیش��ک آگاروال )Abhishek Agarwal(، بنیانگذار گلوب پاندا )Globepanda(، مقام و جایگاه 
را در یک اس��تارتاپ بی اهمیت می داند، زیرا کارمندان در ابتدای کار بر اساس مهارت های خود وظایف را 
برعهده می گیرند و سپس پس از مدتی و با توجه به شرایط راهی برای ادامه فعالیت پیدا خواهند کرد. 

آگاروال چنی��ن می گوید: »به دلیل پویایی و تغییر دائمی اس��تارتاپ و ظهور چالش های جدید، تفاوت 
میان افراد برنده و بازنده خیلی زود مشخص خواهد شد. افرادی که از این چالش ها سربلند بیرون می آیند 

در تجارت نهایی نیز سهم و نقش خواهند داشت.«
ب��روس ش��واک )Bruce Schwack(، مدیرعامل نت م��دز دات کام )Netmeds. com(، در زمان 
 )Cheers( مذاکره بر سر یک جایگاه خالی در یک استارتاپ به یکی از قسمت های سریال تلویزیونی چیرز
اش��اره می کند. هنگامی که دستیار متصدی بار احساس کرد شایستگی دریافت افزایش حقوق را دارد، با 
ش��جاعت به دفتر رئیس رفت. زمانی که وارد دفتر ش��د، رئیس بالفاصله این جمله را به زبان آورد: »ببین، 
من می دانم که تو به دنبال ارتقای مقام هستی، ولی من امسال به هیچ عنوان چنین کاری انجام نخواهم 

داد.«
سپس دستیار چنین گفت: »این عادالنه نیست، من سزاوار این ارتقای مقام هستم« و سپس ۱۰ دقیقه 
به تش��ریح دالیل خود پرداخت. او چند دقیقه بعد با چهره ای خندان و به عنوان دس��تیار مدیر بار از دفتر 

خارج شد و افزایش حقوق را به طور کامل فراموش کرد! 
ش��واک می گوید: »به نظر من این س��کانس مثال خوبی برای دلیل اس��تفاده از مقام و جایگاه به عنوان 
ابزار مذاکره است، درحالی که این اسامی لزوما بازدهی یا قدرت رهبری شخص را تعیین نخواهند کرد.«

دلیل کارایی یک سلسله مراتب ساده
از نظر شواک، سلسله مراتب »ساده« معموال باعث افزایش مشارکت در تیم خواهد شد؛ به خصوص در 
مواردی که افراد سالخورده و باتجربه مجبور به کار »تحت نظارت« یک کارمند جوان و بی تجربه می شوند. 

او می گوید: »رهبران حتی بدون وجود مقام و جایگاه نیز رهبری سازمان را در دست خواهند گرفت.«
به اعتقاد آگاروال، یک سلس��له مراتب س��اده باعث ایجاد محیط کاری پویا در اس��تارتاپ خواهد ش��د، 
زیرا نظارت و کنترل به اندازه یک س��ازمان و یا یک ش��رکت بزرگ و بین المللی نیس��ت. از نظر آگاروال: 
»کارمندان آزادی بیشتری خواهند داشت و تشویق به حرکت خواهند شد. به این ترتیب کارمندان نیز در 

روند تصمیم گیری مشارکت خواهند کرد و ایده های تجاری بیشتری ارائه می شود.«
entrepreneur :منبع
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

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

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

مترجم: نیما جوادی

به قلم: امانوئل بنکس
کارآفرین و نویسنده حوزه تکنولوژی

مترجم: امیر آل علی


