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بررسی وضعیت تورم در ایران و مقایسه آن با ونزوئال توسط کارشناسان اقتصادی

ابرتورم در کمین؟
افزایش قیمت ها و ادامه روندی که از تورم برمی آید، این روزها این س��وال را پیش روی محافل اقتصادی قرار 
داده ک��ه آیا اقتصاد ایران به سرنوش��ت ونزوئال دچار می ش��ود؟ آخرین گزارش بانک مرکزی نش��ان می دهد که 
نرخ تورم در مردادماه امس��ال به ۱۱.5درصد رس��یده است. این نرخ نس��بت به تورم تیرماه که ۱۰.۲درصد بوده، 
۱.۳درصد افزایش دارد. این در شرایطی است که چند ماهی بود که اقتصاد ایران تورم تک رقمی را تجربه می کرد، 
اما به دنبال افزایش نرخ ارز و رس��یدن نرخ دالر به بیش از ۱۳هزار تومان، تمام معادالت اقتصادی برهم خورد و 
حاال قیمت همه کاال ها و به خصوص کاالهایی که وابستگی دالری داشتند و وارداتی بودند، افزایش یافته است.

به گزارش خبرآنالین، در این شرایط، برخی از تحلیلگران اقتصادی چشم انداز روشنی از نرخ تورم نمی بینند و 
حتی گاهی کارشناسانی هستند که از خط ونزوئالیی شدن ایران صحبت می کنند، اما در مقابل، برخی دیگر از...
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رئیس سازمان امور مالیاتی:

کارتخوان های بانکی از سال آینده مشمول مالیات می شوند

داستان کارآفرین هایی که از کار افتاده اند!
رهبران موفق چطور از دیگران می آموزند

رهبران بزرگ ایده های شان را در سازمان عملی می کنند
چطور برای محصوالت و خدمات خود تقاضا ایجاد کنیم؟
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به همراه داشت
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پیش فـروش مشـارکت در تولیـد کارخانـه خودروسـازی 
ایران خودرو در روزهای گذشته حاشیه های بسیاری را ایجاد 
کرده است. مهم ترین ابهامی که در این پیش فروش به چشم 

می خورد، معلـوم نبودن کاالها و کلی بودن عناوین 
است؛ به نحوی که این شرکت در صدر بخشنامه...

ابهام در پیش فروش های خودرو

نگــاه

 سنجش امنیت
سرمایه گذاری در ایران

اولی��ن  امـروز:  فرصـت 
ارزیابي فصلي فعاالن اقتصادي 
کل کش��ور از ش��اخص امنیت 
از  ای��ران  در  س��رمایه گذاري 
پژوهش ه��ای  مرک��ز  س��وی 
مجلس منتش��ر ش��د. در این 
گ��زارش، وضعی��ت مؤلفه هاي 
ب��ه  س��رمایه گذاري  امنی��ت 
تفكیک اس��تان ها و حوزه هاي 
کس��ب وکار در زمستان سال 

۱۳96 ارائه شده است.
طبق این گزارش و براساس 
امنیت  تحقی��ق،  ای��ن  تعریف 
س��رمایه گذاري در شرایطي به 
طور کامل برقرار مي ش��ود که 
متغیره��اي اقتصاد کالن )نرخ 
ت��ورم، ن��رخ ارز و..( باثبات یا 
قابل پیش بیني باشد، قوانین و 
مقررات و رویه ها و تصمیمات 
اجرای��ي باثب��ات، ب��راي همه 
شفاف و مفهوم و به طور سهل 
و مؤثري اجرا شوند و درصورت 
ضرورت تغییر، تغییرات شان در 
زمان معقولي پیش از اجرا، به 
اطالع ذي نفعان برسد، سالمت 
اداري برقرار باش��د و اطالعات 
مؤثر ب��ر فعالیت هاي اقتصادي 
ب��ه ط��ور ش��فاف و براب��ر در 
دسترس همه شهروندان باشد، 
جان و مال همه ش��هروندان از 
تع��رض مصون باش��د، حقوق 

ب��راي همه  مالكی��ت 
3دقیق تعریف و...
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وزی��ر امور خارجه ای��ران در تازه تری��ن گفت وگویش با نش��ریه آلمانی 
»اش��پیگل« درب��اره برج��ام و موضوع تحری��م نفتی ای��ران صحبت کرد؛ 
محمدجواد ظریف در این گفت وگو از عدم قطع صادرات نفت ایران صحبت 
کرد و گفت که اگر آمریكا می خواهد مانع از فروش نفت ایران شود به چیزی 
بیش��تر از تهدید نیاز دارد و در این صورت شرایط کامال متفاوتی خواهیم 
داشت. ظریف همچنین از اتحادیه اروپا و دیگر طرف های برجام خواست تا 
اث��رات تحریم های آمریكا را جبران کنند و در پایان، برجام را نه یک توافق 

عاشقانه، بلكه توافقی منطقی خواند.
او با بیان اینكه اروپا باید تصمیم بگیرد می خواهد در برابر آمریكا تسلیم 
شود یا نه، از کشورهای اروپایی خواست تا خروج واشنگتن از توافق هسته ای 

را جبران کنند.
ب��ه گزارش فارس، ظریف درباره نق��ش اروپایی ها در پی اقدام آمریكا در 
خروج از توافق هسته ای با ایران هم گفت: »اروپایی ها در برابر یک پرسش 
بنی��ادی قرار دارند که به قوانین روابط بین الملل مربوط می ش��ود. آمریكا 
می خواهد خواس��ت های سیاسی و اقتصادی خود را به بقیه جهان تحمیل 
کند. درباره توافق هس��ته ای با ایران، قطعنامه ای در شورای امنیت سازمان 
ملل وجود دارد. ایران به آن پایبند است و آمریكا علیه آن اقدام کرد. اکنون 
آمریكا از همه می خواهد که قانون بین المللی را نقض کند. اروپا باید تصمیم 

بگیرد.«
اشپیگل در ادامه درباره تحریم های بیشتر آمریكا علیه ایران در ماه نوامبر 
و امكان به صفر رساندن صادرات نفت این کشور و نیز تهدید رئیس جمهور 
ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز از ظریف پرسید و اینكه این موضع گیری 
نوعی اعالن جنگ به آمریكا خواهد بود؟ ظریف گفت که روحانی از شرایطی 
صحب��ت کرد که آمریكایی ها بتوانند صادرات نف��ت ایران را قطع کنند. او 
اف��زود: ما معتقدیم که چنین چیزی رخ نخواه��د داد و ایران همچنان به 
صادرات نفت ادامه می دهد و اگر آمریكا می خواهد مانع از فروش نفت ایران 
ش��ود به چیزی بیش��تر از تهدید نیاز دارد که در این صورت شرایط کامال 

متفاوتی خواهیم داشت.
وزیر خارجه ایران ادامه داد: »ایران از هیچ تنش��ی حمایت نمی کند ما با 
حسن نیت درباره توافقی صحبت کردیم که به نفع تمامی کشورهای جهان 
از جمله آمریكاست. ۱۲ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی که دو مورد 
از آنها پس از خروج آمریكا از توافق هسته ای اعالم شده  نشان می دهند که 
ایران به تعهدات خود پایبند بوده اس��ت. م��ا می خواهیم )که به این روند( 
ادامه دهیم به این منظور آمریكا هم باید رفتاری عادی داش��ته باش��د و به 

مسئولیت های جهانی خود احترام بگذارد.
وی اف��زود: اروپایی ها و دیگر طرف هایی ک��ه توافق را امضا کرده اند باید 
اث��رات تحریم های آمریكا را جبران کنند. آنها در ماه مه یک بس��ته به ما 
پیش��نهاد دادند که تعهدی مهم بود که اکنون باید اجرایی شود. مهم این 
است که اروپا چنین کاری را برای ایران انجام نمی دهد بلكه برای حاکمیت 

خود و منافع درازمدت اقتصادی اش انجام می دهد.
ظریف گفت که اولویت برای ایران این اس��ت که فروش نفت در س��طح 
معقولی ادامه داش��ته باش��د و درآم��د آن به ایران بازگ��ردد ضمن اینكه 
سرمایه گذاری و همكاری در سطوح مختلف مانند اقتصاد، فناوری و تجارت 

وجود داشته باشد اما معیار در این زمینه نفت و بانک است.
وی در پاسخ به پرسش اشپیگل درباره اینكه کشورهای اروپایی نمی توانند 
در ش��رایطی که آمریكا این ش��رکت ها را تهدید می کند، آنها را به تجارت 
با ایران وادار کند هم گفت: پرس��ش این اس��ت که آیا اروپا می خواهد که 

شرکت های اروپایی از قوانین اروپا پیروی کنند یا از قوانین آمریكا یا اینكه 
)اروپا( تحت دیكته آمریكا قرار دارد. اتحادیه اروپا قوانین مسدودس��از را در 
اختیار دارد. به این ترتیب می تواند شرکت هایی را که به دلیل تحریم های 
آمریكا از همكاری با ای��ران خودداری می کنند را مجازات کند. اروپا گفته 
که توافق هس��ته ای با ایران در راس��تای منافع امنیتی اش است، بنابراین 
باید آمادگی داشته باشد که برای امنیتش هزینه بپردازد که کار بیهوده ای 
نیس��ت. اروپایی ها باید تصمیم بگیرند که آیا آمادگی دارند حرف های خود 

را عملی کنند.
وزی��ر خارجه ایران گفت:  توافق هس��ته ای با ایران یک توافق عاش��قانه 
نیس��ت، بلكه توافقی منطقی اس��ت. ایران آمادگی دارد ک��ه تا زمانی که 
منافع��ش تامین ش��ود، آن را اجرا کند. این کامال پرسش��ی کاربردی و نه 
احساس��ی است. روابط جهانی بر مبنای داد و ستد است. اگر این توافق در 
پی اقدامات آمریكا و عملكرد خنثی اروپایی ها به هم بخورد در این صورت 

ما هم اقدام می کنیم.
خبرنگار اش��پیگل از ظریف پرسید: آیا ش��ما از توافق خارج می شوید و 
خ��روج از توافق برای ای��ران چه مزیتی دارد؟ ظریف پاس��خ داد: ایران در 
چارچ��وب توافق مانند خارج آن فرصت هایی دارد و ما خود را برای چنین 
وضعیتی آماده کرده ایم، اما لزوما نیازی به پایان دادن )به توافق( نیست. بند 
۳6 توافق و قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت این امكان را به ما می دهد که 
)سطح پایبندی( را کاهش دهیم بدون اینكه از توافق خارج شویم. وی گفت 

که افزایش غنی سازی اورانیوم می تواند یكی از این موارد باشد.
پیش��نهاد ترامپ برای مذاکره مس��تقیم با ایران دیگر موضوعی بود که 
خبرنگار این نش��ریه آلمانی ب��ه آن پرداخت و ظریف گف��ت: اگر مذاکره 
مستقیم در سطح ارتباط عمومی باشد، باید توافقی را به دنبال داشته باشد 
اما هم اکنون توافقی داریم که برای آن ۱۲ سال مذاکره کردیم. ما ساعت ها 
در س��طح وزرا مذاکره کردیم که در تاریخ ایران و آمریكا بی س��ابقه است. 
اکنون ترامپ همه چیز را نابود می کند. چه کسی تضمین می دهد که او به 
توافق دیگر پایبند می ماند. ما بار دیگر وقت مان را برای مذاکره مستقیم هدر 
نمی دهیم. ظریف بازگشت ترامپ به توافق هسته ای با ایران را گامی ضروری 

دانست که می تواند امكان مذاکره را ایجاد کند.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران درباره سیاست خارجی ایران در منطقه 
غرب آس��یا هم گفت که این موضوع هیچ ارتباطی با توافق هسته ای ندارد 
و درباره نفوذ منطقه ای ایران هم گفت: آیا این گناه ماست؟  آیا گناه ماست 
که تصمیم درست گرفتیم که از القاعده در سوریه حمایت نكنیم و از آغاز 
با داعش بجنگیم؟ وی همچنین گفت که ایران هم از سیاست های غرب در 
منطقه نگرانی هایی دارد. شرکای اروپایی ها داعش و جبهه النصره را تجهیز 

می کنند.
تحوالت یمن یك��ی دیگر از مواردی بود که در گفت وگوی اش��پیگل با 
ظریف به آن پرداخته ش��د. وی گفت: اروپا درباره مرگ صدها هزار نفر در 
یمن س��كوت اختیار کرده است. ضمن اینكه چه کسی به تمام منطقه ما 

سالح می فرستد.
وزی��ر خارجه ایران درباره جنگ س��وریه و واکنش ها در ایران درباره این 
موض��وع هم گفت: جنگ هرگز مورد اس��تقبال مردم واقع نمی ش��ود، اما 
تروریسم و افراط گرایی هیچ مرزی نمی شناسند. داعش در نزدیكی مرزهای 
ایران بود. از ما کمک خواسته شد و ما هم به عنوان قدرت منطقه ای مسئول 
کمک کردیم اما ما در جنگ نبودیم بلكه به س��وری ها و کردستان عراق با 

مستشار نظامی کمک کردیم.

محمدجواد ظریف در گفت وگو با »اشپیگل«:

برجام، توافق عاشقانه نیست



افزای��ش قیمت ها و ادامه روندی ک��ه از تورم برمی آید، این روزها این 
س��وال را پیش روی محافل اقتصادی ق��رار داده که آیا اقتصاد ایران به 
سرنوش��ت ونزوئال دچار می ش��ود؟ آخرین گزارش بانک مرکزی نش��ان 
می دهد که نرخ تورم در مردادماه امس��ال به ۱۱.5درصد رس��یده است. 
این نرخ نس��بت به تورم تیرماه که ۱۰.۲درصد بوده، ۱.۳درصد افزایش 
دارد. این در ش��رایطی اس��ت که چند ماهی بود که اقتصاد ایران تورم 
تک رقمی را تجربه می کرد، اما به دنبال افزایش نرخ ارز و رس��یدن نرخ 
دالر ب��ه بیش از ۱۳هزار تومان، تمام مع��ادالت اقتصادی برهم خورد و 
ح��اال قیمت همه کاال ه��ا و به خصوص کاالهایی که وابس��تگی دالری 

داشتند و وارداتی بودند، افزایش یافته است.
به گزارش خبرآنالین، در این ش��رایط، برخی از تحلیلگران اقتصادی 
چش��م انداز روش��نی از نرخ تورم نمی بینند و حتی گاهی کارشناس��انی 
هستند که از خط ونزوئالیی شدن ایران صحبت می کنند، اما در مقابل، 
برخی دیگر از تحلیلگران اقتصادی با بیان دالیلی، تاکید دارند که ایران، 

ونزوئال نمی شود.
ونزوئال به کجا رسید؟

اقتصاد ونزوئال از س��ال ۲۰۱۴ که س��قوط قیمت های نفت اجازه نداد 
این کش��ور آمری��كای جنوبی بتواند سیس��تم سوسیالیس��ت خود را با 
سوبس��یدها و کنترل قیمت، حفظ کند، دائما در حال بدتر شدن است. 
حاال با فروپاش��ی اقتصاد وابسته به نفت ونزوئال، ابرتورم در این کشور با 

سرعتی باورنكردنی رو به افزایش است.
چن��دی پیش کنگ��ره مخالفان ونزوئ��ال اعالم کرد که ت��ورم ۱۲ ماه 

منتهی به ماه ژوئیه ونزوئال به ۸۲۷66درصد رسیده است.
ب��ر این اس��اس، با تداوم بح��ران اقتصادی و تورم ش��دید در ونزوئال، 
رئیس جمهوری این کش��ور دس��تور حذف ۳ صفر از واحد پول ملی این 

کشور »بلیوار« را صادر کرد.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که نرخ تورم این کشور 
تا پایان امس��ال به یک میلیون درصد هم برسد. تورم تنها در ماه ژوئیه 

۱۲5درصد بوده است که ۳.۴درصد کمتر از تورم ماه ژوئن است.
الخاندرو وارنر، رئیس دپارتمان نیم کره غربی صندوق بین المللی پول 
در پس��تی که در وبالگ این سازمان منتشر کرده است، می نویسد: »ما 
پیش بینی می کنیم تورم این کشور تا پایان ۲۰۱۸ به یک میلیون درصد 
برسد تا نشان دهد شرایط در ونزوئال مشابه آلمان ۱9۲۳ یا زیمبابوه در 

اواخر سال ۲۰۰۰ است.«
تحلیل حس��ین عباس��ی، اقتصاددان و استاد دانش��گاه مریلند نشان 
می ده��د آنچ��ه ونزوئال را به بحران کش��اند، این بود که سیاس��ت های 
افزایش رفاه همزمان با س��رکوب انگیزه های تولید همراه ش��د. به عالوه، 
وقتی که قیمت نفت افت کرد، دولت دس��ت از سیاس��ت های گسترده 
رفاهی نكش��ید، بلكه با اتخاذ سیاس��ت های مخرب س��عی در ادامه آن 

داشت.
دو سیاس��تی که تیر خالص را به کش��ور زد، کنترل قیمت ارز و عدم 
کنترل حجم پول بود. وقتی که دولت با کمبود ارز مواجه ش��د و قیمت 
دالر رو به افزایش گذاش��ت، دولت همچنان س��عی ک��رد قیمت آن را 
پایی��ن نگه دارد. در نتیجه تقاضا برای محصوالت وارداتی کاهش نیافت 
و انگیزه برای تولیدی که در خارج از کش��ور خریدار داشته باشد، ایجاد 

نشد.
براساس تحلیل عباسی، سیاست مخرب دیگر این بود که برای تامین 
مالی هزینه ها از چاپ پول اس��تفاده ش��د. نتیجه این ش��د که در مدت 
کوتاهی تورم سه رقمی در کشور ایجاد شد. ارزش پول ونزوئال روزبه روز 
و ساعت به س��اعت کاهش یافت. در این میان، دقیقا همان گروه هایی که 
در تبلیغات حكومتی، هدف تمامی سیاست های رفاهی اعالم می شدند، 
یعن��ی گروه ه��ای کم درآمد جامعه، بیش��ترین صدم��ه را خوردند. این 
گروه ه��ا توانایی مالی مقابله با ش��وک های قیمتی بزرگ را نداش��تند و 
با ش��دت گرفتن بحران به س��رعت تمام دارایی و سطح مصرف خود را 

از دست دادند.
احتمال ونزوئالیی شدن ایران نزدیک به صفر است

در این ش��رایط، تحلیلگران اقتصادی ش��باهت ها و تفاوت هایی از دو 

اقتص��اد ایران و ونزوئ��ال را مطرح می کنند تا احتماال بتوانند پاس��خ به 
ای��ن س��وال نگران کننده »آیا اقتص��اد ایران ونزوئالیی می ش��ود« را به 
شكلی واقع نگر ارائه کنند. مرتضی ایمانی راد، تحلیلگر اقتصاد بین الملل، 
احتمال ونزوئالیی ش��دن اقتصاد ایران را نزدیک به صفر می داند؛ البته 
مگ��ر اینكه اتفاقات عجیب��ی بیفتد. به اعتق��اد وی، »احتمال تورم های 
افسارگس��یخته و مهارنشدنی بسیار کم اس��ت و حتی اگر تحریک های 
سیاس��ی از بین بروند، احتمال کاه��ش دالر به زیر ۱۰ هزار تومان زیاد 

خواهد بود.«
محمد واعظ، اس��تادیار گروه اقتصاد دانش��گاه اصفه��ان نیز از جمله 
افرادی اس��ت که اعتقاد دارد »وجود ویژگی های مش��ابه در چند مورد، 

دلیلی بر یكسان انگاشتن کلیت اقتصاد نیست.«
به گفته وی، »هرچند افزایش شدید نرخ ارز در هفته گذشته و گرانی 
برخی کاالها در ایران، ش��باهت هایی را در اقتص��اد ونزوئال ایجاد کرده 
اس��ت، اما این ش��واهد نمی تواند موجب ونزوئالیی ش��دن اقتصاد ایران 
ش��ود، زیرا س��اختارهای این دو اقتصاد هرچند از جهاتی مش��ابه اما از 

جهات بیشتری متفاوت هستند.«
واع��ظ با ذکر مثالی توضیح می دهد: »اقتص��اد ایران اکنون برخوردار 
از درآمد صادراتی چند ۱۰میلیارد دالری اس��ت که اقتصاد ونزوئال فاقد 

این درآمدها است.«
ایران چرا به سرنوشت ونزوئال دچار نمی شود؟

در این میان، س��یامک قاس��می، کارش��ناس و تحلیلگر اقتصادی در 
تحلیل��ی عنوان می کند »با آن که خط��ر یک موج تورمی 5۰درصدی یا 
حتی بیشتر در نیمه دوم امسال جدی است، اما ایران به دالیلی احتماال 

به سرنوشت ونزوئال دچار نمی شود.«
وی با ذکر این دالیل، عنوان می کند: »رشد پایه پولی و نقدینگی در 
ایران با آن که در س��ال های گذش��ته باالتر از ظرفیت های پولی اقتصاد 
ایران بوده، اما هرگز در اندازه کش��وری مثل ونزوئال نبوده اس��ت. رشد 
نقدینگ��ی ماهانه به طور متوس��ط ۲درصدی ایران قابل قیاس با رش��د 

نقدینگی ماهانه به طور متوسط 6۰درصدی ونزوئال نیست.«
قاس��می می افزاید: »اگر رشد نقدینگی در همه سال های گذشته هم 
در تورم تبلور پیدا کند و به نوعی فنر تورمی نقدینگی کامل آزاد شود، 
ما هرگز به تورم هایی شبیه تورم ونزوئال نخواهیم رسید. عالوه بر اینكه 
می دانید بخش مهمی از نقدینگی در ش��بكه بانكی کش��ور قفل شده و 

قابلیت تورم زایی در کوتاه مدت ندارد.«
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی در ادامه تحلی��ل خود تصری��ح می کند: 
»وابس��تگی اقتصاد ایران به دوپینگ نفت خیلی کمتر از ونزوئال است و 
در ش��رایط فعلی درآمدهای مالیاتی سهم بیشتری از درآمدهای نفت را 
در درآمدهای دولت شامل می شود و البته حجم صادرات غیرنفتی ایران 

هم به نسبت ونزوئال بسیار قابل توجه است.«
وی یادآور می ش��ود: »نس��بت متغیرهای پولی ت��ورم زا همچون پایه 
پولی، کسری بودجه دولت و حتی بدهی بانک ها به بانک مرکزی نسبت 
به GDP در ایران بس��یار باالتر از ونزوئال اس��ت و GDP باال در ایران 

مثل یک ضربه گیر تورمی عمل می کند.«
قاس��می با اشاره به اینكه س��رعت پایین گردش پول در اقتصاد ایران 
و ش��رایط رکودی و ایس��تایی بخش قابل توجهی از نقدینگی، احتمال 
ایجاد ابرتورم هایی ش��بیه ونزوئال را کم می کند، متذکر می شود: »سهم 
6۰درصدی بخش خدمات از GDP ایران و همینطور سهم باالی بخش 
خدمات از سبد تورمی ایران، امكان تاثیر پذیری زیاد نرخ تورم از افزایش 

قیمت ارز در مقایسه کشوری مثل ونزوئال را کاهش می دهد.«
وی تاکید می کند: »از نظر سیاس��ی با آن که ایران طی دهه های اخیر 
درگیر نرخ های تورم نس��بتا باال بوده اس��ت، اما طی ۱۰۰ سال اخیر هر 
موج تورمی ش��دید یک تغییر یا اصالح سیاس��ی سریع در ایران در پی 
داشته است و اصوال از نظر سیاسی امكان تحمل تورم های باال در ایران 

وجود ندارد.«
این تحلیلگر اقتصادی متذکر می ش��ود: »همه این ها بیانگر آن اس��ت 
که با آنكه امكان افزایش تورم طی ماه های آینده زیاد است و احتماال ما 
وارد یک دوره رکود تورمی خواهیم شد، اما ترس ونزوئالیی شدن خارج 

از ظرفیت ها و واقعیت های اقتصاد ایران است.«
راه چاره وجود دارد

هادی صالحی اصفهانی، استاد ایرانی دانشگاه ایلینویز در پاسخ به این 
پرسش که پیش بینی شما از شرایط تورمی کشور چه خواهد بود و چرا 
ایران ونزوئال نخواهد ش��د؟ می گوید: »علت ونزوئالیی نشدن این است 
که می خواهم امیدوار باش��م که کس��ی کاری انجام دهد که این شرایط 

ادامه پیدا نكند.«
ب��ه گفت��ه وی، »فكر می کن��م راه هایی وج��ود دارد که اف��رادی که 
می توانند در تصمیم گیری های اصلی ش��رکت کنند، چاره ای بیندیشند. 
البته ممكن اس��ت مانند تثبیت نرخ ارز تصمیمی بگیرند که ش��رایط را 

بدتر کند.«
صالحی اصفهان��ی عنوان می کند: »در مورد ونزوئ��ال باید به این نكته 
توج��ه کرد که در این کش��ور مخالفان دولت در داخل کش��ور به هیچ 
عنوان با دولت نتوانس��تند کنار بیایند و این دعوای سیاس��ی به جایی 
کش��ید که دیگر نه راهی برای دولت باقی گذاش��ت و نه برای مخالفان. 
دول��ت نیز مجبور ش��د ب��رای اینكه س��رپا بماند، پول چ��اپ کند و به 
طرفداران��ش بده��د و با ایجاد ت��ورم مخالفان خود را ح��ذف کند. این 
وضعی��ت ادامه پیدا کرده و در حال  حاضر هر کاری انجام دهند، اعتماد 
عمومی برنمی گردد و مردم صف کش��یده اند که به کشورهایی مانند پرو 

و کلمبیا فرار کنند.«
وی تصری��ح می کند: »در ایران به نظر می رس��د در صورتی که دولت 
تصمیم گیری ه��ای درس��تی انجام ده��د، به دلیل تحریم ه��ا و کاهش 
درآمد ه��ای نفت��ی، دالر تا حدی به طور طبیع��ی افزایش پیدا کند و به 
تبع آن درآمد واقعی مردم افت می کند. از س��وی دیگر تقاضای واردات 
کاه��ش پی��دا کرده و می توان ب��ا ایجاد ظرفیت های جدی��د در اقتصاد 

شرایط تثبیت شود.«
صالحی اصفهانی متذکر می ش��ود: »اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، 
حتم��ا درآم��د مردم اف��ت خواهد کرد؛ ول��ی می توانیم از این ش��رایط 
گ��ذر کنیم. البت��ه اگر دولت خوب عم��ل نكند، این ش��رایط می تواند 
ب��ه یک بحران عمیق تر تبدیل ش��ود. من امیدوارم ما ملتی باش��یم که 

مشكالت مان را بهتر از ونزوئال حل کنیم.«
تمامی مشكالت متوجه دولت نیست

اما در مقابل، حسین راغفر، اقتصاددان معتقد است که »تمامی وقایع 
کشور به خصوص بعد از سال 9۷ را باید با دقت بررسی کرد تا بتوان به 
نتیجه گیری درس��تی در مورد ونزوئالیی شدن ایران رسید، اما با نگاهی 
کل��ی به حوادث چند وقت اخیر به نظ��ر ایران هم در حال تكرار تجربه 

تلخ ونزوئال است.«
محمد خوشچهره، کارش��ناس اقتصادی نیز می گوید: »کاهش ارزش 
پول ملی در کش��ورهای مختلف جهان تجربه خوبی پیش روی ما قرار 
داده اس��ت. نمونه بارز این کش��ورها ونزوئال است که این اتفاق در ابتدا 
به صورت س��اده آغاز شد، اما در نهایت به یک بحران و فاجعه اجتماعی 

و سیاسی در این کشور منجر شد.«
به گفته وی، »متاسفانه استارت این رویداد در ایران نیز خورده است 
و اگر دولت و فراتر از آن نظام سیاسی و شورای عالی امنیت به درستی 
و به ص��ورت علم��ی و دقیق به این مس��اله ورود نكنند و راه حل عالمانه 
و حكیمانه برای این اتفاق پیدا نش��ود، همه ما در معرض آس��یب قرار 
خواهی��م گرفت. ب��ه همین دلیل نیز نباید اج��ازه داد فاجعه ونزوئال در 

ایران تكرار شود.«
خوش��چهره تاکید می کند: »به نظر من کاه��ش ارزش پول ملی زنگ 
خط��ر را در بخش های مختلف به صدا درآورده اس��ت. نكته قابل توجه 
اینك��ه پیامدهای این مس��اله تنه��ا به دولت خالصه نخواهد ش��د و به 
احتم��ال زیاد به بخش ه��ای دیگر مدیریت جامعه نیز س��رایت خواهد 

کرد.«
مه��دی پازوکی، کارش��ناس اقتص��ادی می گوید: »اگر با مش��كالت 
اقتصادی ایران برخورد علمی و کارشناسی نكنیم و به شكلی پوپولیستی 
رفت��ار کنیم و پوپولیس��ت ها بتوانند قدرت حاکم ش��وند، بی ش��ک راه 

ونزوئالیی شدن اقتصاد ایران بیش از هر زمانی هموار خواهد شد.« 

بررسی وضعیت تورم در ایران و مقایسه آن با ونزوئال توسط کارشناسان اقتصادی

ابرتورم در کمین؟
دریچه

شاخص توسعه انسانی 2۰18 منتشر شد
ایران در کجای جهان ایستاده است؟

دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود 
اعالم کرد که ایران از نظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۱۸ از 
بین ۱۸9 کشور در رده شصتم قرار دارد. در این رتبه بندی از تجزیه 
و تحلیل روند فعلی توس��عه انسانی در کش��ورهای مورد مطالعه و 

دورنمای بلندمدت استفاده شده است. 
به گزارش ایسنا، در این رده بندی کشورها براساس شاخص هایی 
چون توسعه انسانی )صفر کمترین و یک بیشترین توسعه(، متوسط 
امید به زندگی بر حس��ب سال، س��ال های مورد انتظار تحصیل بر 
حس��ب سال، حداقل زمان تحصیل بر حسب سال و متوسط درآمد 

سرانه ناخالص ملی رده بندی شده اند.
براس��اس این گزارش، نروژ با شاخص توس��عه ۰.95۳ به عنوان 
توس��عه یافته ترین کش��ور جهان معرفی ش��ده اس��ت و پس از این 
کش��ور، سوییس با ش��اخص ۰.9۴۴، استرالیا با ش��اخص ۰.9۳9، 
ایرلن��د با ش��اخص ۰.9۳۸ و آلمان با ش��اخص ۰.9۳6 در رده های 

دوم تا پنجم قرار دارند.
ضعیف ترین شاخص توسعه یافتگی نیز مربوط به کشورهای نیجر، 
آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، چاد و بروندی است که همگی در 
آفریقا قرار دارند. در بین کش��ورهای منطقه، رژیم صهیونیستی در 
رده بیست و دوم در صدر قرار دارد و پس از آن امارات در رده ۳۴ 
و عربس��تان س��عودی در رده ۳9 قرار دارند. کانادا و آمریكا نیز به 

ترتیب در رده های دوازدهم و سیزدهم جای گرفته اند.
ای��ران در ای��ن رده بن��دی پ��س از کش��ورهای کوی��ت، مالزی، 
باربادوس و قزاقس��تان به طور مش��ترک با پاالئو در رده ش��صتم و 
باالتر از کش��ورهای سیشل، کاس��تا ریكا و ترکیه قرار دارد. شاخص 
توس��عه یافتگی ایران ۰.۷9۸ واحد و متوسط امید به زندگی در آن 

۷۳.۴ سال عنوان شده است.
در این رده بندی همچنین کش��ورهای صربستان در رده شصت و 
هفتم، گرجس��تان در رده هفتادم، مكزیک در رده هفتاد و چهارم، 
برزی��ل در رده هفتاد و نهم، آذربایجان در رده هش��تادم و اردن در 

رده نود و پنجم جای گرفته اند.
کمترین طول عمر مربوط به کشور سیرالئون با 5۲.۲ سال است 
و پس از این کش��ور، آفریقای مرکزی، چاد، نیجریه و س��احل عاج 
قرار دارند. بیش��ترین طول عم��ر نیز متعلق به هنگ کنگ با ۸۴.۱ 

سال، ژاپن با ۸۳.9 سال و سوییس با ۸۳.5سال است.

متوسط درآمد سرانه ایرانیان در مقایسه با کشورها
ایران چندمین رتبه درآمد سرانه را دارد؟

به گفته س��ازمان ملل متحد، متوسط درآمد س��رانه ایرانیان در 
سال ۲۰۱۸ از بسیاری از کشورهای اروپایی نیز باالتر است.

به گزارش ایس��نا و براس��اس گزارش دفتر برنامه توسعه سازمان 
ملل متحد، ایران با متوس��ط درآمد س��رانه ۱9 ه��زار و ۱۳۰ دالر 
در رده ش��صت و س��وم جهان ایستاده اس��ت. این درآمد سرانه از 
کش��ورهایی چون آرژانتین، بلغارستان، مكزیک، آذربایجان، تایلند، 
چین، برزیل، صربس��تان، آفریقای جنوبی، اندونزی و اکوادور باالتر 

است.
بیش��ترین درآمد س��رانه در منطقه و در جهان در اختیار قطر با 
۱۱6 هزار و ۸۱۸ دالر اس��ت و پس از این کشور، لیختن اشتاین با 
9۷ هزار و ۳۳6 دالر، س��نگاپور ب��ا ۸۲ هزار و 5۰۳ دالر، برونئی با 
۷6 ه��زار و ۴۲۷ دالر و کوی��ت با ۷۰ هزار و 5۲۴ دالر در رده های 

دوم تا پنجم قرار دارند.
در بین سایر کشورهایی که رتبه باالتری از ایران داشته اند، درآمد 
سرانه نروژی ها 6۸ هزار و ۱۲ دالر، اماراتی ها 6۷ هزار و ۸۰5 دالر، 
آمریكایی ه��ا 5۴ ه��زار و 9۴۱ دالر، عربس��تانی ها ۴9 هزار و 6۸۰ 
دالر، آلمانی ه��ا ۴6 هزار و ۱۳6 دالر، فرانس��وی ها ۳9 هزار و ۲5۴ 
دالر، انگلیسی ها ۳9 هزار و ۱۱6 دالر، ترک ها ۲۴ هزار و ۸۰۴ دالر 

و روس ها ۲۴ هزار و ۲۳۳ دالر بوده است.

رهبری بازارهای مالی در دست کیست؟
سیاستمداران یا بانک های مرکزی

ب��ه عقی��ده تحلیلگران، هدای��ت بازارهای مالی دیگر در دس��ت 
بانک ه��ای مرکزی نیس��ت و سیاس��تمداران این مه��م را برعهده 

گرفته اند.
به گزارش ایس��نا به نقل از س��ی ان بی س��ی، امس��ال اتفاقات 
ژئوپلیتیكی زیادی نظیر جنگ تجاری بین چین و آمریكا و مذاکره 
بی��ن دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریكا و کیم جونگ اون- رهبر 

کره شمالی، بر بازارها تاثیر گذاشته است.  
 کریس��توفر وود، استراتژیس��ت ب��ازار در جریان ی��ک همایش 
اقتصادی در هنگ کنگ گفت: نكته مثبت درخصوص بازارهای مالی 
این اس��ت که آنها تمام تالش خود را می کنن��د تا قابل پیش بینی 
باش��ند. وی افزود: امس��ال بازار و اقتصاد آمریكا تاثیری عجیب بر 
بورس های جهانی داش��ت. به وضوح ش��اهد بودی��م که بورس های 
جهانی از تصمیمات سیاس��ی نظیر جن��گ تجاری و الیحه کاهش 

مالیاتی تاثیر زیادی گرفتند.
آکیكو فوجیتا، یكی دیگر از تحلیلگران ارش��د بازار نیز گفت: در 
۱۲ تا ۱۸ ماه اخیر بازی عوض ش��ده اس��ت و سیاستمداران عامل 
کلیدی تعیین مس��یر بازارهای مالی شده اند؛ این یک فرصت و در 
عین حال یک تهدید اس��ت که سیاستمداران از بانک های مرکزی 

کمتر قابل پیش بینی هستند.
الیح��ه کاهش مالیات��ی آمریكا که با جنجال ه��ای زیادی همراه 
بوده اس��ت با مخالفت گس��ترده دموکرات ها روبه  رو بوده اس��ت و 
ای��ن احتمال وجود دارد که در صورت پی��روزی آن  ها در انتخابات 

میان دوره ای، این الیحه مورد بازنگری قرار گیرد.
پیشتر دفتر بودجه کنگره آمریكا اعالم کرده بود در کوتاه مدت 
چشم انداز اقتصادی آمریكا بهتر خواهد بود و این مساله منجر به 
تقوی��ت پیام اقتصادی جمهوریخواهان و کمک به حفظ اکثریت 
کنگره توس��ط آنان در انتخابات میان دوره ای نوامبر خواهد شد. 
اما با افزایش کس��ری، تورم و نرخ بهره، دفتر بودجه انتظار دارد 
رشد تولید ناخالص داخلی در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲6 آهسته 

شود. 
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البرز، تهران و چهارمحال وبختیاري بدترین و اردبیل، مرکزي و یزد بهترین وضعیت امنیت سرمایه گذاري را داشته اند

سنجش امنیت سرمایه گذاری در ایران

گرچه افزایش مجدد حقوق کارکنان تا قبل از پایان س��ال جاری در 
دس��تور کار دولت ق��رار گرفته، اما از اظهارات رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه این گونه برمی آید که فعال در حال بررس��ی بوده و باید مس��ائل 
مربوط به آن از جمله آثار س��وئی که می تواند در ش��رایط خاص فعلی 
اقتصاد به همراه داش��ته باش��د، مورد توجه قرار گی��رد. از این رو زمان 

اجرایی شدن این بسته هنوز مشخص نیست.
به گزارش ایس��نا، در جری��ان تغییراتی که از مدت��ی پیش در حوزه 
اقتص��ادی اتفاق افتاد و نوس��ان بازار ارز که از عوام��ل موثر بر افزایش 
قیمت ه��ا و تورم در بازار ش��د، اخی��را دولت بس��ته های حمایتی را در 
دس��تور کار قرار داد که یكی از آن ها افزایش مجدد حقوق کارکنان در 
س��ال جاری است. آن هم در ش��رایطی که به تازگی افزایش تا حداکثر 

۲۰درصدی حقوق در سال ۱۳9۷ اجرایی شده بود.
این در حالی اس��ت که پیگی��ری آخرین وضعی��ت افزایش حقوق از 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در حاشیه مراس��م انعقاد تفاهم نامه ای 
ب��رای ایجاد اش��تغال، با توضیحاتی هرچند غیرمس��تقیم در این باره از 
س��وی او همراه ش��د. نوبخت در مورد اینكه چه زمانی بس��ته افزایش 
حق��وق به مرحله اج��را درخواهد آمد؟ توضیح داد: بس��ته های مد نظر 

دولت و نحوه اجرای آن در حال بررس��ی است. اقدامات باید سنجیده و 
درس��ت باشد، چرا که در غیر این صورت، آثار سوئی را با خود به همراه 
خواهد داشت. در این حالت ما زمانی که می خواهیم یک بخش را ترمیم 
کنیم ممكن اس��ت آس��یبی به بخش های دیگر وارد شود که جبران آن 

بسیار سخت است.
وی در ادامه با بیان اینكه ما در ش��رایط خاصی از اقتصاد قرار داریم 
که حجم نقدینگی فراوان باعث ایجاد مش��كالتی شده است، تاکید کرد: 
باید تمام سیاس��ت ها به ش��كلی ب��ه مرحله اجرا درآید ک��ه با توجه به 
حج��م نقدینگی زیاد موج��ود، موجب ایجاد و افزای��ش تقاضایی که با 
عرضه برابری نمی کند، نباشد. با این حال نوبخت یادآور شد که تمامی 
بس��ته های حمایتی دولت در حال بررسی بوده و به محض نهایی شدن 

در مورد آن اطالع رسانی خواهد شد.
باید یادآور ش��د که گرچه دولت تاکنون به طور مس��تقیم در رابطه با 
بس��ته خود برای افزایش حقوق توضیحی ارائه نكرده، اما برخی اخبار از 
ای��ن حكایت دارد که احتماال حقوق ها تا 5درصد دیگر افزایش یابد، اما 
اینكه این درصد افزایش نهایی ش��ده و یا به چه گروه هایی تعلق گیرد، 

هنوز مشخص نیست. 

نوبخت پاسخ داد

افزایش دوباره حقوق ها چه زمانی انجام می شود؟

دریچه

رئیس سازمان امور مالیاتی:
کارتخوان های بانکی از سال آینده مشمول 

مالیات می شوند
رئی��س امور مالیاتی کش��ور از دریاف��ت مالی��ات از کارتخوان ها در 
س��ال آینده خبر داد. کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کش��ور، درباره وضعیت مالیاتی دستگاه های کارتخوان بانكی گفت: در 
ح��ال حاضر در قان��ون الزامی برای وجود دس��تگاه POS در اصناف، 
فروش��ندگان و مطب پزش��كان وجود ندارد، اما با توجه به حساسیت 
ایجادشده در زمینه ضرورت وجود دستگاه کارتخوان از مردم درخواست 
شد تا در صورتی که مواردی از جمله عدم ارائه دستگاه POS و دریافت 
مبالغ به صورت نقدی آن هم مبالغ زیاد به خصوص در مراکز درمانی 
وجود دارند را اطالع دهند تا این دس��ته از ش��كایت ها پیگیری شود؛ 
دس��تگاه کارتخوان به شرکت شاپرک و PSPها ارتباط دارد و سازمان 
امور مالیاتی متولی آن نیس��ت، اما برخی افراد با دریافت وجوه نقدی 
و ع��دم ارائه کارتخ��وان درآمد های مالیاتی خود را به درس��تی اظهار 
نمی کنند و همین مسئله باعث شده تا فرار مالیاتی و کم اظهاری وجود 
داش��ته باش��د که هم افزایی برای جلوگیری از این موضوع انجام شده 
اس��ت. رئیس سازمان امور مالیاتی کش��ور با بیان اینكه بانک مرکزی 
همكاری بس��یار خوبی با وزارت اقتصاد و س��ازمان امور مالیاتی برای 
تعیین و تكلیف مالیات کارتخوان های بانكی داشته است، گفت: با توجه 
به نیاز به ساماندهی وضعیت مالیاتی دستگاه های کارتخوان بانكی فعال 
در داخ��ل و خارج از کش��ور و ایجاد چارچوبی ب��رای آن ها به منظور 
جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش تراکنش های مشكوک بانكی تعامل 
و هم��كاری میان بانک مرکزی، وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات، 
دستگاه های انتظامی و س��ازمان امور مالیاتی کشور انجام شده و قرار 
است سیستم مش��خص و نرم افزاری برای کارتخوان های بانكی ایجاد 
و ارائه ش��ود. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اصناف دارای اولویت برای 
دریاف��ت مالیات از طریق کارتخوان های بانكی فعال در این دس��ته از 
اصناف اظهار داشت: براساس بررسی های انجام شده و ضرورت پوشش 
برخی از اصناف به عنوان اصناف دارای اولویت در طرح، ۷صنف خاص 
از جمله رس��توران ها در اولویت طرح دریافت مالیات از کارتخوان های 
بانكی قرار گرفته اند و این طرح از س��ال ۱۳9۸ عملیاتی خواهد شد و 
هم اکنون زیرس��اخت های این طرح با همكاری برخی دیگر نهاد ها در 

حال آماده سازی برای اجرای موفق از سال آینده است.
وی تاکی��د کرد: با انج��ام فرآیند های مربوط به دریافت مالیات از 
دس��تگاه های کارتخوان بانكی تا پایان سال جاری از اصناف مذکور 
۴ تا 5 برابر مالیات بحق دریافت خواهد شد و از فرار مالیاتی در این 
حوزه جلوگیری می شود که می تواند درآمد های مالیاتی کشور را به 
صورت عادالنه افزایش دهد چرا که بس��یاری از اصناف درآمد های 
کارتخوان خود را اظهار نمی کردند و از طرفی دیگر صرفا به صورت 
نقدی فروش داش��تند؛ البته بسیاری از فعاالن این اصناف در زمینه 
مالیات همكاری های مناس��بی داشتند که نش��ان از توجه و تعامل 

مناسب آن ها برای کمک به اقتصاد کشور دارد. 
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فرصت امـروز: اولین ارزیابي فصلي فعاالن اقتصادي کل کش��ور از 
ش��اخص امنیت س��رمایه گذاري در ایران از س��وی مرکز پژوهش های 
مجل��س منتش��ر ش��د. در این گ��زارش، وضعی��ت مؤلفه ه��اي امنیت 
س��رمایه گذاري به تفكیک استان ها و حوزه هاي کسب وکار در زمستان 

سال ۱۳96 ارائه شده است.
طبق این گزارش و براساس تعریف این تحقیق، امنیت سرمایه گذاري 
در ش��رایطي ب��ه ط��ور کامل برقرار مي ش��ود ک��ه متغیره��اي اقتصاد 
کالن )ن��رخ تورم، ن��رخ ارز و..( باثبات یا قابل پیش بیني باش��د، قوانین 
و مق��ررات و رویه ها و تصمیم��ات اجرایي باثبات، براي همه ش��فاف و 
مفهوم و به طور س��هل و مؤثري اجرا ش��وند و درصورت ضرورت تغییر، 
تغییرات ش��ان در زمان معقولي پیش از اجرا، به اطالع ذي نفعان برسد، 
س��المت اداري برقرار باش��د و اطالعات مؤثر ب��ر فعالیت هاي اقتصادي 
به طور ش��فاف و برابر در دس��ترس همه ش��هروندان باشد، جان و مال 
همه ش��هروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالكیت براي همه دقیق 
تعریف و تضمین شده باش��د، نهادهاي قضایي و انتظامي چنان مجهز و 
س��الم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودس��رانه و بدون اجازه از 
دارایي فیزیكي یا معنوي دیگران، براي کس��ي مقرون به صرفه نباش��د 
و ش��هروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهاي قضایي و انتظامي، 
در کمترین زمان، مال از دس��ت رفته خود را به همراه خسارت مربوط، 
دریاف��ت کنند و در آخر اینكه فرهنگ وفاي به عهد و صداقت در مراکز 

اقتصادي رایج باشد.
امنیت سرمایه گذاری در استان ها

شاخص کل امنیت سرمایه گذاري در ایران براي زمستان ۱۳96 عدد 
5.9۸ از ۱۰ )۱۰ بدترین حالت( ارزیابي شده است. این عدد به تنهایي 
معناداري باالیی ندارد و تنها در مقایس��ه با عدد فصل هاي آینده اس��ت 

که روند بهبود یا وخامت را نشان خواهد داد.
براساس ارزیابي زمس��تان ۱۳96 فعاالن اقتصادي مشارکت کننده در 
این پیمایش، س��ه مؤلفه: عمل مس��ئوالن ملي به وعده  هاي داده شده، 
عمل مسئوالن استاني و محلي به وعده هاي اقتصادي داده شده و اعمال 
نف��وذ و تباني در معامالت ادارات حكومتي را به عنوان نامناس��ب ترین 

مؤلفه هاي امنیت سرمایه گذاري عنوان کرده اند.
در ط��رف مقاب��ل، فعاالن اقتصادی ش��رکت کننده س��ه مؤلفه ایجاد 
اختالل در کس��ب وکار به دلیل تحریم هاي خارج��ي، رقت مالي )پول 
نقد، کاال، تجهیزات و ماشین آالت(، توزیع کاالی قاچاق به ضرر بخشي 
از فعاالن اقتصادي در بازار را به عنوان مناس��ب ترین مؤلفه هاي امنیت 
س��رمایه گذاري )نسبت به س��ایر مؤلفه ها( در ایران طي زمستان ۱۳96 

ارزیابي کرده اند.
براساس یافته هاي داده هاي پیمایشي این تحقیق در زمستان ۱۳96، 
فعاالن اقتصادي مش��ارکت کننده در این پیمایش از اس��تان  هاي البرز، 
تهران و چهارمحال و بختیاري بدترین ارزیابي و از اس��تان هاي اردبیل، 
مرک��زي و ی��زد بهترین ارزیاب��ي را از ادراک امنیت س��رمایه گذاري در 

استان هاي شان ارائه کرده اند. پس از تلفیق داده هاي آماري و یافته هاي 
پیمایش��ي در این تحقیق، استان هاي خراس��ان جنوبي، بوشهر، زنجان، 
هرمزگان و اردبیل نامناسب ترین و استان هاي تهران، البرز، چهار محال 
و بختیاري و کهگیلویه و بویراحمد مناس��ب ترین وضعیت را در شاخص 
امنیت س��رمایه گذاري در زمس��تان ۱۳96 کس��ب کرده اند. این نتایج 
حاک��ي از فاصله میان ذهنیت فعاالن اقتص��ادي )پیمایش( با داده هاي 
آماري اقتصاد ایران اس��ت. انتظار مي رود بخشي از این فاصله با افزایش 

حجم پیمایش به ۱۰ هزار مورد کاهش یابد.
براس��اس نتای��ج ای��ن پیمای��ش، در زمس��تان ۱۳96، ادراک امنی��ت 
سرمایه گذاري از بین 9 بخش اقتصادي فعاالن اقتصادي در بخش صنعت 
و ساختمان و نیز بخش معدن )به جز نفت و گاز( بدترین ارزیابي و فعاالن 
اقتصادي در بخش نفت خام و گاز طبیعي و نیز بخش تأمین آب و برق و 

گاز، بهترین ارزیابي را از وضعیت امنیت سرمایه گذاري ارائه کرده  اند.
نتیجه گیری

*در میان نماگرهاي هفت گانه ش��اخص امنیت اقتصادي در زمستان 
۱۳96، نماگره��ای »ثبات اقتص��اد کالن« و » تعریف و تضمین حقوق 
مالكیت« بدتر از بقیه و نماگرهاي »مصونیت جان و مال ش��هروندان از 
تعرض« و »عملكرد دولت« بهتر از بقیه ارزیابي ش��ده اند. نماگر عملكرد 
دولت واجد مؤلفه »اختالل در کس��ب وکار بر اثر تحریم هاي خارجي« 
اس��ت که در زمس��تان ۱۳96 بهترین ارزیابی را در میان سایر مؤلفه ها 
داش��ته است و بار اصلي خوب بودن ارزیابي عملكرد دولت در این دوره 

را به عهده داشته است.
*ی��ک اتفاق یا رخداد در هر اس��تان مي تواند رتبه آن اس��تان را در 
ش��اخص امنیت س��رمایه گذاري تغییر دهد. به عنوان مثال، الزم است 
براي همه س��اکنان هر اس��تان روشن ش��ود بي احتیاطي در رانندگي و 
تصادف منجر به فوت یا جرح یا نزاع منجر به ضرب و جرح یا بدعهدي 
یا حتي تغییر مسئوالن استاني، باعث کاهش رتبه استان مي شود. اعالم 
و جلب توجه عمومي به این شاخص مي تواند به رقابت هاي مثبت میان 
اس��تان ها منجر شود و به همكاري مردم و فعاالن اقتصادي و مسئوالن 
اس��تاني براي بهتر ش��دن رتبه و پیش��ي گرفتن از اس��تان هاي رقیب 
بینجامد. براي تحقق به وضعیت ایده آل، پیش��نهاد مي ش��ود مسئوالن 
و رس��انه هاي ملي و استاني، رتبه بندي استان ها از نظر شاخص هاي این 
گزارش را براي مردم تشریح کرده و اهتمام عمومي براي بهتر شدن در 

فصل آینده را برانگیزند .
*در رتبه بن��دي اس��تان ها براس��اس داده هاي آماري، ش��اهد نوعي 
پراکندگي اس��تان هاي برخوردار و نابرخوردار در پایین و باالي فهرست 
هستیم. به عنوان مثال، تهران در کنار دو استان نابرخوردار در پایین و 
باالي فهرس��ت قرار دارد، به عبارتي تهران در کنار دو استان نابرخوردار 
کهگیلوی��ه و بویراحم��د و چهارمح��ال و بختیاري ق��رار گرفته که این 
مي تواند ب��ه دلیل پراکندگي و تنوع مؤلفه هاي آماري ش��اخص امنیت 

سرمایه گذاري باشد.

*استان سیس��تان و بلوچس��تان در نماگر »تعریف و تضمین حقوق 
مالكیت« بدترین اس��تان و در نماگر »فرهنگ وفاي به عهد و صداقت و 
درس��تی« بهترین استان ارزیابی ش��ده است. در همین نماگر »فرهنگ 
وفاي به عهد و صداقت و درستی« دو استان تهران و البرز از همه بدتر 

ارزیابی شده اند.
* در نماگ��ر مصونیت جان و مال ش��هروندان از تعرض، اس��تان هاي 
ته��ران، هم��دان، البرز، ایالم و خراس��ان رضوي بدترین و اس��تان هاي 
بوش��هر، خراس��ان جنوبي، س��منان و هرمزگان در جایگاه بهترین قرار 
گرفته ان��د ک��ه با توجه ب��ه اینكه مؤلفه ه��اي این نماگر بیش��تر آماري 

هستند، این پراکندگي مي تواند معنادار باشد. 
*دو مؤلفه »عمل مس��ئوالن مل��ي و محلی به وعده ه��ای اقتصادی 
داده  ش��ده« و »عمل مس��ئوالن مل��ی به وعده های داده ش��ده« بدترین 
ارزیاب��ی را در میان هم��ه مؤلفه ها به خود اختصاص داده اند که نكته اي 

قابل توجه است. 
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دغدغه دوباره با طرح جدید مالیاتی
25 سکه پیش فروش مالیات دارد؟

مدت زیادی از بحث دریافت مالیات از خریداران سكه نگذشته که بار دیگر 
رئیس س��ازمان امور مالیاتی طرح جدید این س��ازمان برای گرفتن مالیات از 
س��كه را مطرح کرده است. در این بین دوباره صاحبان سكه های پیش فروش 
که در جریان تحویل آن قرار دارند، نگرانند که شاید این طرح شامل آن ها نیز 
شود. گرچه پاسخ کامال مشخصی برای این دغدغه وجود ندارد، اما بعید است 
که قرار باشد از سكه های پیش فروش مالیاتی دریافت شود. به گزارش ایسنا، به 
تازگی رئیس سازمان مالیاتی اعالم کرده که »خریداران  تا ۲5 سكه از مالیات 
معاف خواهند شد، اما بیش از آن با توجه به جدول رده بندی که در نظر گرفته 
شده باید مالیات بپردازند«؛ به گونه ای که کسانی که حدود ۱۰۰۰سكه دارند 
ت��ا ۳5درصد مالیات پرداخت خواهند کرد.« بعد از اعالم این خبر با توجه به 
اینكه به طور شفاف اعالم نشده بود که کدام سكه ها مشمول پرداخت مالیات 
می شوند و از چه زمانی خواهد بود، بار دیگر افرادی که سكه های پیش فروش 
را در فاصله پایان سال قبل تا فروردین ماه امسال خریداری کرده و برخی تعداد 
س��كه های ثبت نامی آن ها به حدود هزار سكه هم می رسد، نگران این شدند 
که ش��اید این طرح آن ها را هم دربر گیرد. گرچه پیگیری موضوع در مراجع 
مربوطه با پاسخ شفافی مواجه نشد و به عبارتی آن ها هم ظاهرا نمی دانستند 
دقیقا شامل کدام س��كه ها خواهد شد؛ اما این موضوع مشخص بود که بعید 
اس��ت سكه های پیش فروش شامل مالیات شود. این در حالی است که حدود  
۷میلیون و 6۰۰ هزار قطعه س��كه در هفت سررس��ید از طریق بانک مرکزی 
پیش فروش ش��ده و از اردیبهش��ت ماه س��ال جاری نیز تحویل آن آغاز شده 
اس��ت. از این رو با توجه به اینكه سكه های تحویل یک ماهه و سه ماهه ارائه 
شده و شش ماهه نیز در جریان است و هیچ مالیاتی از این بابت دریافت نشده 
مابقی افراد نیز ش��امل پرداخت نخواهند شد. از سوی دیگر بانک مرکزی در 
ابتدای پیش فروش س��كه به صراحت اعالم کرد که هیچ مالیاتی از این افراد 
دریافت نمی کند و بارها تاکید کرده که به تعهدات خود در مورد س��كه های 
پیش فروش پایبند خواهد بود. این در حالی است که در مورد مالیات سكه  در 
تیرماه امسال نیز بحث دریافت مطرح شد که در همان زمان هم مالیات گیری 
از سكه های پیش فروش مورد توافق قرار نگرفت و رد شد؛ چرا که این اعتقاد 
وجود داش��ت که اگر س��كه ها طبق تعهد بانک مرکزی پرداخت نش��ود، این 
موجب بی اعتمادی شده و البته دلیلی هم برای این موضوع وجود ندارد، زیرا 
بانک مرکزی تضمین کرده بود که س��كه ها را به طور فیزیكی و طبق قرارداد 
اولیه تحویل داده و مالیاتی از آن دریافت نكند. تاکنون نیز روند تحویل سكه ها 
بر همین اساس پیش رفته و صاحبان سكه های پیش فروش می توانند مطمئن 

باشند که تغییری در این روال ایجاد نخواهد شد. 

وزارت اقتصاد اعالم کرد
کشف 31 فقره پرونده کالهبرداری از 

شرکت های بیمه ای
مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی از کشف 
وقوع ۳۱ فقره پرونده خسارت جعلی به منظور دریافت خسارت غیر 
حق و کالهبرداری از ش��رکت های بیمه ای طی سال های ۱۳9۲ تا 
۱۳96 خبر داد. به گزارش ش��بكه اخبار اقتصادی و دارایی )شادا(، 
در این گزارش آمده اس��ت: در یكی از ش��عب شرکت های بیمه، با 
بررس��ی نمونه ای تعدادی از پرونده خس��ارت جانی )دیه( بیمه نامه 
ش��خص ثالث ب��ا احتمال وجود تقل��ب در آنها، از طریق مقایس��ه 
گزارشات پزشكی قانونی و چگونگی بروز حوادث پرونده ها مشخص 
شد در برخی موارد، آدرس های درج شده و مستندات، مشابه است.
ای��ن گزارش می افزاید: همچنین در مواجه��ه با یكی از زیاندیدگان 
پرونده، مش��اهده ش��د که وی فاقد اطالعات کافی از صدمه درج شده 
در پرونده بوده و اظهارات متناقض بیان می کند، متعاقبا تعداد ۳۱فقره 
پرونده های خسارت جعلی که جاعلین و کالهبرداران از سال ۱۳9۲ تا 
س��ال ۱۳96 به صورت باندی در برخی از نقاط کشور در ارتباط با این 
پرونده ها فعال بوده اند، کشف ش��د. گزارش مرکز حراست وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در ادامه، یكی از شیوه های تقلب به منظور دریافت 
خسارت ناحق از شرکت های بیمه را، اجیر کردن برخی افراد و مضروب 
کردن آن ها، چند س��اعت قبل از صحنه سازی تصادف )ایراد ضربه در 
نواحی سر و صورت و مضروب نمودن آنها، شكستگی استخوان دست 
و پا و ...( و س��پس جعل برخی اوراق مورد نیاز برای تش��كیل پرونده 
خسارتی یا دستكاری در مفاد اوراق واقعی از قبیل گزارش های پلیس، 

اورژانس، پزشكی قانونی و مراجع قضایی عنوان کرده است.

امسال برابر با 17 سال پیش
قیمت دالری مسکن تکان نخورد

بررسی بازار مسكن طی ۱۷ سال اخیر حاکی از آن است که قیمت 
هر مترمربع واحد مسكونی در سال 9۷ بر پایه دالر با قیمت های سال 
۸۱ برابر ش��ده اس��ت. به گزارش خبرگزاری ها، در سال ۱۳۸۱ قیمت 
تقریبی یک مترمربع واحد مس��كونی در مناطق  بیست ودوگانه تهران 
حدود 6۰۰ دالر بود. در س��ال ۸۲ قیمت به نزدیک ۸۰۰ دالر افزایش 
پیدا کرد، اما در سال ۸۳ به زیر ۷۰۰ دالر کاهش یافت. در سال ۸۴ باز 
هم قیمت هر مترمربع واحد مسكونی روند صعودی در پیش گرفت و 
به سطح قیمت های سال ۸۲ رسید، این روند در سال ۸5 ادامه یافت و 
قیمت یک مترمربع واحد مسكونی در این سال به 9۰۰ دالر رسید. در 
سال ۸6 قیمت به حدود ۱65۰ دالر برای هر مترمربع مسكن افزایش 
یافت و در سال بعدی یعنی ۸۷ به حدود ۱۷5۰ دالر رسید تا بیشترین 

قیمت واحد مسكونی طی ۱۷ سال اخیر ثبت شود.
در سال ۸۸ قیمت تقریبی هر مترمربع واحد مسكونی به ۱6۰۰ دالر 
کاهش یافت، این در حالی بود که س��ال ۸9 با وقفه ای یكس��اله روند 
رش��د قیمت آغاز و هر مترمربع به حدود ۱65۰ دالر رسید. همچنین 
س��ال 9۰ و 9۱ قیمت هر مترمربع واحد مسكونی به ترتیب به ۱۱۰۰ 
و حدود ۱5۰۰ دالر رس��ید. در س��ال 9۲ و روی کار آمدن دولت دهم 
قیمت مسكن به زیر ۱۴۰۰ دالر کاهش یافت و این روند در سال های 
9۳ و 9۴ در اوج رکود بازار مسكن ادامه یافت. در این سال های قیمت 
هر مترمربع واحد مس��كونی به ترتیب ۱۲۲۰ و حدود ۱۱5۰ دالر بود. 
در س��ال 95 و 96 نیز قیمت مس��كن )هر مترمربع( به حدود ۱۱۰۰ 
دالر  کاهش یافت، در نهایت در س��ال جاری قیمت هر مترمربع واحد 
مس��كونی به 6۰۰ دالر رس��یده که با قیمت سال ۸۱ برابر شده است. 
گفتنی اس��ت در سال ۱۳۸۱ قیمت دالر ۷95 تومان بود که امسال با 

نوسانات شدید 5 رقمی شده است.

خبرنــامه

س��ومین نشست سران ایران، روسیه و ترکیه ۱6شهریورماه در تهران 
برگزار ش��د و شاید مهم ترین دس��تاورد اقتصادی نشست تهران، توافق 
برای حذف دالر از مبادالت تجاری ایران، ترکیه و روسیه بود؛ این توافق 
ارزی می تواند راهگشای مبادالت تجاری باشد اما به شرطی که سازوکار 

اجرایی آن به طور شفاف از سوی دولت های هر ۳ کشور تعیین شود.
براس��اس مذاکرات، قرار شده تا فروش نفت، خرید کاالهای اساسی و 
مبادالت بانكی میان ۳ کش��ور با اس��تفاده از پول های ملی انجام شود. 
در ای��ن روش، نیازی به ارز ثالث مانند دالر آمریكا و یورو برای تس��ویه 
مبادالت ارزی وجود ندارد؛ ضمن اینكه خرید، نقل و انتقاالت و تبادالت 
مالی به نظام بانكی هدایت ش��ده و ریس��ک عملیات تجار ۲ کش��ور به 
حداقل خواهد رسید. پیش از این در دهه نخست قرن بیستم، کشورهای 
آسیای جنوب ش��رقی در قالب پیمان منطقه ای موسوم به »آ.سه. آن« 
براس��اس طرح »چیانگ مای« که آغازگر پیمان های دوجانبه ارزی در 
جهان به شمار می رود، باهدف کاهش اثرات پول های پرقدرت جهانی در 
اقتص��اد، مبادالت تجاری خود را به این روش آغاز کردند. اجرای چنین 
توافق��ی بر فعالیت تجاری بخش خصوصی هر ۳ کش��ور اثرگذار خواهد 
بود، اما نگاه بخش خصوصی به این توافق ارزی چیس��ت؟ پایگاه خبری 
اتاق ایران در گفت وگو با فعاالن اقتصادی مرتبط با روس��یه و ترکیه، به 

بررسی این توافق ارزی پرداخته است.
توافق جدید، محرک اقتصادی

هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق ایران و روس��یه معتقد است: توافق 
ارزی مح��رک صادرات��ی خوبی برای فعاالن اقتصادی هر س��ه کش��ور 
اس��ت. او با اشاره به توافقنامه اوراسیا میان کشورهای روسیه، بالروس، 
قزاقس��تان و قرقیزستان معتقد است توافق ارزی ایران، ترکیه و روسیه 
راه ورود ای��ران به بازارهای اوراس��یا را که با تعرف��ه پایین تجارت برای 

فعاالن اقتصادی کشور همراه است، هموار می کند.
اس��داهلل عس��گراوالدی، رئیس اتاق ای��ران و چین نیز معتقد اس��ت: 
اقتصاد ایران، ترکیه و روس��یه ارتباط تنگاتنگی با دالر و استفاده از آن 
در مب��ادالت تجاری دارد، اما به این معنی نیس��ت که دالر از مبادالت 
اقتصادی حذف شدنی نیست. او در عین حال معتقد است باید سازوکار 
اجرایی این توافق به درس��تی اتخاذ ش��ود. زمانی که دولت ها در منطقه 
تصمی��م می گیرند دالر را از مب��ادالت تجاری خود حذف کنند، باید به 
این س��ؤال پاس��خ دهند که از این به بعد قرار اس��ت مب��ادالت چگونه 
صورت بگیرد. او می گوید: این »چگونه« انجام ش��دن خیلی مهم است. 
ما همین  االن هم با افغانس��تان یا روسیه مبادله تهاتری داریم. طبیعتاً 
در این بده و بس��تان ها وقتی مابه التفاوتی برای پرداخت نباشد، مشكلی 
پیش نخواهد آمد، اما وقتی به فرض در این شیوه مبادله طرفین مكلف 
به پرداخت مابه التفاوت هستند، این مابه التفاوت قرار است برچه مبنایی 

و براساس کدام واحد پولی محاسبه شود؟
مشورت با بخش خصوصی

فاطمه مقیمی، عضو هیات رئیس��ه اتاق ایران و روس��یه و رئیس اتاق 
ای��ران و گرجس��تان با تأکید بر این توافق می گوید: ش��كی نیس��ت که 
توافق های جمعی همیش��ه به نفع اقتصاد کش��ورها خواهد بود و توافق 
ارزی میان ایران، ترکیه و روس��یه در منطقه، برای هر ۳ کش��ور منافع 

اقتصادی به همراه دارد.
مقیمی تأکید می کند: در شرایطی که ۳ کشور ایران، ترکیه و روسیه 
به دلیل اعمال تحریم ها از س��وی آمریكا شرایط اقتصادی سختی را در 
پیش��رو دارند، این توافق ارزی ۳ جانبه می تواند نقش حائز اهمیتی در 
مواجه��ه با تحریم های آمری��كا و دورزدن این تحریم ها ایفا کند. به این 
شرط که آنچه میان سران کشورها توافق می شود، اجرایی شود. ما قباًل 
هم مش��ابه این توافقات را داش��تیم. حدود یک س��ال پیش با تشكیل 
کمیس��یون اقتصادی میان ای��ران و ترکیه باهدف رف��ع موانع تجاری، 
همین پیش��نهاد داده ش��د تا به جای استفاده از دالر یا یورو، ریال و لیر 
در مبادالت اقتصادی دو کش��ور جایگزین ش��ود. کما اینكه در رابطه با 
روس��یه هم این پیشنهاد داده شد تا پول ملی جایگزین دالر یا یورو در 
مبادالت طرفین اقتصادی کش��ورها باشد، اما متأسفانه هیچ کدام از این 

بحث ها اجرایی نشد.

جای خالی چین در توافق ارزی
عبداهلل مهاجر دارابی، دیگر عضو هیات رئیس��ه اتاق ایران و روس��یه 
معتقد اس��ت در ش��رایط فعلی، چ��اره ای جز انجام ای��ن توافق نبود. او 
می گوی��د: هرچند فع��االن بخش خصوصی از آین��ده روابط اقتصادی با 
همتایان خود در روسیه و ترکیه مطمئن نیستند، اما باور دارند که این 

توافق ارزی و تشكیل مثلت سه گانه ارزی از هیچ بهتر است.
ب��ه اعتقاد او، هرچند نمی توان با اطمینان گفت این توافق ارزی تأثیر 
تحریم های آمریكا علیه ۳ کشور را به کلی خنثی خواهد کرد، اما انتظار 
می رود در ش��رایطی که این کشورها با بحران اقتصادی مواجه هستند، 
فش��ارهای اقتصادی کمرنگ تر شود. مهاجر دارابی پیشنهادی هم دارد. 
او با اش��اره به حجم مبادالت اقتصادی میان ایران و چین می گوید: دو 
کشور ۴۰ سال پیش حجم تجاری ۱۱۸ میلیون دالری داشتند که این 
رقم در سال ۲۰۱۷  به بیش از ۳۷میلیارد دالر رسیده است، بنابراین با 
توجه به ارزش مبادالت دو طرف، درصورتی که چین هم به توافق ارزی 
اخیر میان ایران، روس��یه و ترکیه بپیوندد، می توانیم شاهد تغییر تعادل 

قدرت در منطقه و بی اثر شدن  تحریم ها باشیم.
سوئیفت مستقل برای اجرای توافق ارزی

ج��الل ابراهیمی، دبیرکل اتاق ای��ران و ترکیه و مدیر مرکز مطالعات 
ای��ران و ترکی��ه هم معتقد اس��ت مثل��ث ارزی ایران، روس��یه و ترکیه 
باید با اضافه ش��دن چین به مربعی تبدیل ش��ود ت��ا مبادالت به صورت 
متقاب��ل بین ای��ن چهار کش��ور در منطقه انجام ش��ود. او می گوید که 

توافق صورت گرفته، تفاهم نامه جدیدی نیس��ت و از سال۲۰۱۴ دولت ها 
ت��الش می کنند ت��ا دالر را از مبادالت اقتصادی خ��ود حذف کنند، اما 
زیرس��اخت های اجرایی برای توس��عه این روابط در ش��رایط فعلی باید 

به درستی اندیشیده شود.
ابراهیم��ی توضیح می دهد: در حال حاضر اتحادیه اروپا نگران اقتصاد 
ترکیه است که هرگونه نوسانی در این کشور از بابت تفاضل قیمت بین 
لی��ر با یورو ی��ا دالر اتفاق بیفتند، منجر به آش��فتگی اقتصادی در اروپا 
ش��ود. دلیل هم روش��ن است. در حال حاضر بیش��ترین خرید ترکیه از 
اروپ��ا با یورو انجام می ش��ود اما پرداخت این کش��ور به بانک جهانی به  
صورت دالر اس��ت. از طرفی پرداختی های خرید نفت و گاز هم توس��ط 

این کشور به دالر است.
او افزود:  تفاضل قیمتی میان ریال و دالر از یک طرف و لیر و دالر از 
طرف دیگر به یک اندازه نیست که اگر بود می توانستیم مطمئن باشیم 

مشكلی در مبادالت اقتصادی به وجود نخواهد آمد.
ابراهیمی پیش��نهاد می دهد تا دولت ها با ایجاد یک مرکز مش��ترک، 
تفاض��ل قیمتی که بی��ن پول های ملی وجود دارد رص��د کنند. منظور 
او از ایجاد این مرکز نه تأس��یس بانک مش��ترک، بلكه ایجاد سوئیفتی 
مس��تقل اس��ت که مبادالت تجاری بین کش��ورها را پیگیری و با اعالم 
پای��ه قیمتی برای مبادالت اقتصادی، فعاالن بتوانند س��از و کار فعالیت 
خود را براس��اس آن پیش ببرند و به عنوان مبنا، قیمت نهایی را روزانه 

اعالم کند. 

آیا پروسه حذف دالر از مبادالت تجاری به سرانجام می رسد؟

مثلث ارزی ایران، روسیه و ترکیه از نگاه بخش خصوصی
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دالر مهم تری��ن بازیگ��ر این روزهای بازار س��رمایه اس��ت و دیروز در 
نخس��تین روز هفته و از لحظه باز ش��دن معامالت ب��ورس اوراق بهادار 
تهران، ش��اخص کل روند صعودی را در پیش گرفت و با رش��د بیش از 
۴ ه��زار واحدی، تراز ۱59 ه��زار واحدی را برای اولین بار در تاریخ 5۰ 
س��اله بورس پشت سرگذاش��ت، اما در نهایت، مقداری افت داشت و تا 
تراز ۱5۸ هزار و ۱۱9 واحد پایین آمد. در واقع، بورس تهران روز شنبه 
در سایه استقبال اهالی بازار سرمایه از شرکت های پتروشیمی، رکوردی 
جدید به ثبت رس��اند و با رشد ۳هزار و 5۸ پله ای نسبت به چهارشنبه 

هفته گذشته در جایگاه ۱5۸ هزار و ۱۱9 واحدی ایستاد.
اگرچه علت ریش��ه ای تمامی این رشدها در بازار سرمایه، افزایش قیمت 
دالر در ماه های گذشته بوده است، اما اعالم خبر آزادسازی سقف معامالت 
پتروشیمی در بورس کاال توسط محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت در روز جمع��ه، باعث ایجاد صف های خرید برای ش��رکت های 
پتروش��یمی و ش��یمیایی در معامالت روز شنبه شد. به گزارش ایرنا، البته 
پیش از این نیز با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، آزادسازی سقف 
معام��الت فوالد در بورس کاال برداش��ته ش��ده ب��ود و تصمیم گیری برای 
برداش��ته شدن سقف معامالت پتروشیمی و فوالد، موجب شده بود تا این 
محصوالت با نوسان ۱۰درصدی معامله شوند. گرچه دامنه محدود نوسان 
قیمت باعث ش��ده بود تا بیشترین س��ود عاید دالالن شده و شرکت های 
باالدس��تی تولیدکننده سود چندانی نداشته باشند، اما با آزاد شدن سقف 
معامالت به تدریج دالالن ناچار به کناره گیری از روند معامالت خواهند شد.

عبور ارزش معامالت روزانه از مرز 17 هزار میلیارد ریال
براس��اس این معامالت، ۴میلیارد و 9۲۳ میلیون س��هم، حق تقدم و 
اوراق به��ادار ب��ه ارزش ۱۷ هزار و ۴۳9 میلیارد ری��ال در ۲۴۷ هزار و 
۲۷5 نوبت داد و س��تد ش��د. بررسی ش��اخص های اصلی بازار سرمایه 

نش��ان می دهد ش��اخص قیمت )وزنی - ارزشی( که در آن ارزش سهام 
ش��رکت های بزرگ اثر بیشتری بر ش��اخص می گذارد، ۸9۳ واحد رشد 
کرد و ش��اخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه شرکت های 
بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یكسان در نظر گرفته می شود، 

6۳۴ واحد رشد داشت.
ش��اخص قیمت )ه��م وزن( نی��ز ۴۴۸ واحد باال رفت؛ این ش��اخص 
بیانگر س��طح عمومی قیمت سهام ش��رکت های پذیرفته شده در بورس 
اس��ت. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز ۲ هزار و ۱6۳ واحد افزایش یافت که 
این ش��اخص بخشی از سهام قابل معامله ش��رکت ها در بورس را نشان 
می دهد. ش��اخص بازار اول )مربوط به شرکت های بهتر از نظر سرمایه، 
سودآوری و درصد سهام آزاد شناور( یک هزار و ۳6۱ واحد رشد کرد و 

شاخص بازار دوم بورس نیز ۱۰ هزار و ۳۷۴واحد افزایش یافت.
ب��ر این اس��اس، نمادهای ف��ارس )هلدین��گ خلیج ف��ارس(، پارس 
)پتروش��یمی پ��ارس(، جم )پتروش��یمی ج��م( و همراه )هم��راه اول( 
بیشترین تاثیر مثبت و فملی )ملی صنایع مس( بیشترین تاثیر منفی را 

بر شاخص بر جای گذاشتند.
صدرنشینی گروه شیمیایی و پتروشیمی

گروه شیمیایی در معامالت دیروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 
۳۲9 میلیون س��هم به ارزش ۲هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال دادوستد شد. 
گروه فلزات اساس��ی به ارزش یک ه��زار و 695 میلیارد ریال و بانک ها 
ب��ه ارزش ی��ک هزار و ۴۸۲ میلیارد ریال جایگاه ه��ای بعدی را به خود 
اختصاص دادند. همچنین در رده چه��ارم معامالت، گروه فرآورده های 
نفتی با دادوس��تدی به ارزش یک هزار و ۲۱ میلیارد ریال قرار گرفت و 
گروه چند رشته ای صنعتی نیز با معامالتی به ارزش 6۰6 میلیارد ریال، 

رده پنجم را از آن خود کرد.

ادامه رکوردشکنی فرابورس
ش��اخص فرابورس )آیفكس( در معامالت دیروز ۳۴پله رشد کرد و در 
جایگاه یک هزار و ۸۰5واحدی قرار گرفت. همچنین در بازار فرابورس، 
بیش از یک میلیارد و 5۲۴ میلیون س��هم و اوراق بهادار به ارزش بیش 
از 9 ه��زار و 555 میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. بر پای��ه این معامالت، 
نمادهای مارون )پتروش��یمی مارون(، زاگرس )پتروش��یمی زاگرس( و 
میدکو )هلدینگ معدنی خاورمیانه( باالترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص 

فرابورس داشتند.
عوامل تاثیرگذار در رشد شاخص

بهزاد صمدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با ایرنا، درباره رشد 
بازار سرمایه، گفت: بازار سرمایه در دو ماه گذشته به دالیلی مانند رشد 
نرخ ارز و همچنین ارزش جایگزینی، روند رو به رشدی را تجربه کرد و 
البته دولت نیز تمایل داشت که نقدینگی را به سوی بورس هدایت کند.
صمدی افزایش استقبال مردمی نسبت به بورس را یادآور شد و گفت: 
اکنون ش��اهد باز شدن کدهای بورسی جدید هستیم که رشد زیادی را 
نش��ان می دهد، دلیل آن می تواند جذابیت عرضه های اولیه و همچنین 

رشد هیجانی بازار سرمایه باشد.
وی اضاف��ه کرد: هفته های گذش��ته به دلیل اخب��ار مثبتی که درباره 
فروش ارز شرکت  ها در بازار ثانویه و همچنین آزاد شدن سقف معامالت 
کاالها در بورس منتشر ش��د، نوعی خوش بینی نسبت به برخی صنایع 
ایجاد و سبب شد که این صنایع و گروه ها مورد توجه اهالی بازار سرمایه 

قرار گیرند.
این کارش��ناس بازار سرمایه اظهار داش��ت: فلزات اساسی، شیمیایی 
و فرآورده های نفتی از مهم ترین گروه هایی محس��وب می ش��وند که در 

هفته های گذشته با استقبال روبه رو شده بودند.

صمدی افزود: اقبال عمومی از دو هفته گذشته نسبت به همه گروه ها 
باال رفته اس��ت؛ صنایع مختلف به تناس��ب انتش��ار اخب��اری مبنی بر 
آزادسازی قیمت ها و همچنین بحث ارزش جایگزینی روند رو به رشدی 
را ط��ی کردن��د که از جمله آنه��ا می توان به گروه خودرو، س��اختمان، 

دامداری و قند اشاره کرد.
به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه، چند گروه و صنعت بورسی در 
هفته های گذش��ته که توجه زیادی به آنها در س��ال های قبل نمی شد و 

دچار افت شده بودند، نیز روند رو به رشدی را در پیش گرفتند.
او پیرامون عوامل تاثیرگذار بر رشد بازار سرمایه گفت: عوامل سه گانه 
ورود نقدینگ��ی جدید به بورس، خارج ش��دن صنای��ع از روند اصالح و 
ن��زول چندین س��اله و همچنین تحوالت ب��ورس کاال و تصمیم بر آزاد 
ش��دن س��قف معامالت از مهم ترین عواملی بودند که س��بب رشد بازار 

سرمایه شدند.
صمدی وضعیت ش��اخص کل بورس را یادآور شد و گفت: باید توجه 
داش��ت که از نظ��ر تحلیل فنی ش��اخص اکنون ش��اخص وارد مرحله 
»خریدهای هیجانی س��هام« شده و به مرحله اشباع خرید نزدیک شده 
و معنی آن اینكه امكان دارد به زودی از رشد هیجانی بازار کاسته شده 

و شاخص روند اصالح را در پیش گیرد.
این فعال بازار س��رمایه پیش��نهاد کرد که س��هامداران از خریدهای 

هیجانی خودداری کرده و به گلچین کردن سهام اقدام کنند.
این کارشناس بازار س��رمایه درباره جذب نقدینگی از سایر بازارها به 
بازار س��رمایه نیز گفت: سایر بازارها مانند ارز، طال، مسكن و خودرو به 
اشباع رسیده اند، بنابراین نمی توان سود بیشتری را برای آنها تصور کرد.
صم��دی اف��زود: بورس هنوز ای��ن ظرفیت را دارد که ب��ه مرور زمان 

جذابیت خود را حفظ کرده و سودآور باشد. 

بورس با ورود به کانال 158 هزار واحد، رکوردی جدید ثبت کرد

رکورد ۵۰ ساله بورس شکست
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آمریکا قادر به توقف کامل صادرات نفت 
ایران نیست

یک مقام ارش��د ایرانی گفت، واش��نگتن برای به صفر رس��اندن 
صادرات نفت ایران با مش��كل مواجه خواهد شد، زیرا فاصله عرضه 
و تقاض��ا در بازار کم اس��ت و تولیدکنندگان رقیب نمی توانند جای 

خالی نفت ایران را پر کنند.
به گزارش تس��نیم، یک مقام ارش��د ایرانی گفت، واشنگتن برای 
به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران با مش��كل مواجه خواهد شد، 
زیرا فاصله عرضه و تقاضا در بازار کم اس��ت و تولیدکنندگان رقیب 

نمی توانند جای خالی نفت ایران را پر کنند.
واش��نگتن به دنبال توقف کامل صادرات نفت ایران اس��ت و قصد 
دارد از م��اه نوامب��ر تحریم هایی را علیه بخش ان��رژی ایران به اجرا 
بگذارد. آمریكا همچنین عربس��تان و دیگر اعضای اوپک و روسیه را 
تش��ویق می کند تا برای پر کردن جای خالی نفت ایران تولید خود 

را افزایش دهند.
همزمان��ی کاهش صادرات نفت ایران با کاهش تولید نفت ونزوئال 
و افت تولید در برخی کش��ورهای دیگر موجب شده تا قیمت نفت 

در هفته گذشته به باالی ۸۰ دالر برسد.
حس��ین کاظم پور اردبیلی، نماینده ای��ران در اوپک در اظهاراتی 
گفت، وجود »کمبود عرضه« در بازار نفت بدان معناست که آمریكا 
قادر به رس��یدن به هدف خود یعنی به صفر رساندن صادرات نفت 
ای��ران نیس��ت. وی افزود: »هیچ ج��ا ظرفیت تولی��د ذخیره وجود 

ندارد.«
پیش از این یكی از مش��اوران قدیمی وزارت انرژی عربستان نیز 
گفته ب��ود، تحریم های فعلی آمریكا علیه ایران بعید اس��ت موجب 
توقف کامل صادرات نفت این کش��ور شود. هرچند از ماه جوالی به 
این طرف، براس��اس توافق اوپک و روسیه میزان تولید این سازمان 
افزایش داشته، اما افزایش تولید عربستان کمتر از رقمی بود که در 
ابتدا اعالم شده بود. کاظم پور نسبت به توانایی سایر تولیدکنندگان 

برای افزایش بیشتر تولید ابراز تردید کرد.

 درج قیمت جدید در سوپرمارکت ها
ممنوع است

رئیس اتحادیه س��وپرمارکت  داران گف��ت درج قیمت جدید روی 
محصوالت در سوپرمارکت ها تخلف محسوب می شود.

به گزارش تس��نیم، درخشانی رئیس اتحادیه سوپرمارکت  داران با 
اش��اره به اینكه برخ��ی دالالن و بنگاه داران س��ودجو  کاالها را به 
قیمت درج ش��ده یا حتی باالتر از آن در بازار س��یاه  به مغازه  داران 
می  فروش��ند، گفت: برخی مغازه داران هم، برای جبران، برچس��ب 
جدی��د قیمت روی اجناس می چس��بانند که ای��ن موضوع تخلف و 

ضایع کردن حقوق مصرف کنندگان است.
درخش��انی با بیان اینكه در ماه  ه��ای اخیر، کاهش عرضه، کمبود 
مواد اولیه، احتكار و در نتیجه آن، افزایش قیمت  برخی محصوالت، 
بازار مصرف را دچار مش��كل کرده است، افزود: براساس قانون، درج 
قیمت جدید روی محصوالت تخلف محس��وب می شود و در دادگاه 
قابل پیگیری اس��ت. هموطنان می توانند تخلفات را برای رسیدگی 

به سامانه ۱۲۴ اطالع دهند.

مردم نگران کمبود کاالها نباشند
رئیس کمیس��یون تجارت اتاق بازرگانی ته��ران گفت خریدهای 
بیش از حد نیاز با این توجیه که در آینده کاال پیدا نمی شود اساسا 
نادرست است و می تواند برای مصرف کننده و تولیدکننده به صورت 

توامان مشكل ایجاد کند.
به گزارش تس��نیم، بهرام��ی ارض قدس با بیان اینكه بخش��ی از 
مش��كل کمبود کاال مربوط به سوءاستفاده برخی شبكه های توزیع 
اس��ت، گفت: بخشی از ش��بكه توزیع به بهانه نگرانی برای آینده یا 
احتمال اینكه در آینده نزدیک ممكن است مواد اولیه به دست شان 

نرسد از عرضه محصوالت خود خودداری کرده بودند.
وی ب��ا بیان این نكته اضاف��ه کرد: این ش��بكه های توزیع با این 
تصور که ممكن اس��ت در تولید کاال در آینده دچار مش��كل شوند 

عرضه مس��تمر موجودی خود را یا متوقف کرده و یا با کندی انجام 
می دادن��د و بنابرای��ن تامین کاال توس��ط مصرف کنن��ده در برخی 
موارد با مش��كل مواجه ش��ده بود. رئیس کمیس��یون تجارت اتاق 
تهران از وجود نظارت در این زمینه خبر داد و تش��ریح کرد: توزیع 
کاالهای اساس��ی با نظارت و دقت دولت خصوصا س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و مطمئنا 
مشكالتی که در این زمینه ایجاد شده بود کامال برطرف خواهد شد 
تا تولیدات به موقع در ش��بكه توزیع و بعد از آن در اختیار مشتریان 

قرار گیرد.
بهرامی در ادامه با اش��اره به رفتار اشتباه برخی مصرف کنندگان 
در روزهای اخیر برای ذخیره کاال در منزل، این عمل را برهم زننده 
نظام عرضه و تقاضا دانس��ت و اف��زود: در بخش دیگر هم رفتارهای 
مصرف کنندگان به رغم انتظاری که با تكیه بر فرهنگ غنی و سابقه 
آنها وجود دارد، درست نبوده و عموما تحت تاثیر اخبار اشتباه مبنی 
بر امكان نبودن کاال یا کمبود آن دس��ت ب��ه واکنش های هیجانی 
زدند. عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینكه اتفاق بحرانی 
در کش��ور نیفتاده که مردم نگران کمبود کاالها باشند، توضیح داد: 
ای��ن خریده��ای بیش از حد نی��از با این توجیه ک��ه در آینده کاال 
پیدا نمی ش��ود اساسا نادرست است و می تواند برای مصرف کننده و 

تولیدکننده به صورت توامان مشكل ایجاد کند.

اخبـــار

  وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت دولت در مقاطع زمانی مختلف 
به تناسب شرایط موجود سیاست های جدیدی در پیش گرفت و نرخ ارز 

۴۲۰۰ تومانی نیز سیاستی بود که به طور موقت جواب داد.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری افزود: با وجود تمام تالش هایی 
که در ۴۰ سال گذشته صورت گرفت، نتوانستیم آنطور که باید از بخش 

تولید حمایت کرده و جلوی فعالیت های سوداگرانه را بگیریم.
وی به فش��ار و تحریم دشمن بر صنایع اشتغال زا اشاره و تصریح کرد: 

خودروسازی، فوالد و پتروشیمی از جمله این صنایع هستند.
ش��ریعتمداری به پیش فروش محص��والت یكی از خودروس��ازان در 
هفته های اخیر اش��اره کرد و یادآور شد: در کسری از ثانیه، یک میلیون 
و ۴۰۰ ه��زار نفر ت��ا پای معامله پیش رفتند اما س��امانه به آن ها اجازه 

خرید نداد.
کاهش ارزش پول ملی به ضرر همه است

وی به موج روانی ایجادشده در جامعه و گرایش مردم به تبدیل ریال 
به دالر اش��اره کرد و افزود: اگرچه بس��یاری در این حوزه قدم زدند اما 
مردم را آگاه نكردند که س��ود آتی آنان با کاهش��ی که به این ترتیب در 

ارزش پول ملی ایجاد می شود، حذف خواهد شد.

ش��ریعتمداری ب��ر لزوم ب��ه روز ش��دن قوانین مطابق ش��رایط جدید 
تاکی��د کرد و گف��ت: زمانی که دول��ت دالر ۴۲۰۰ تومانی را اعالم کرد 
همه اس��تقبال کردند. دولت اعالم کرد ه��ر کس برای واردات کاالهای 
غیرممنوع��ه ارز دولتی می خواهد، می تواند دریاف��ت کند و این راهكار 

به طور موقت جواب داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تهدید دشمن مبنی بر اینكه 
از ۱۳ آبان مانع صادرات نفت ایران خواهد ش��د، خاطرنشان کرد: دولت 
ب��ا تمهید مقدمات الزم تصمیم گرفت ارز دولتی به کاالهای اساس��ی و 

ویژه همچون دارو و تجهیزات پزشكی تخصیص پیدا کند.
پرداخت مابه التفاوت ارزی از رانت خواری جلوگیری می کند

وی با اش��اره به الزام ش��رکت های واردکننده به پرداخت مابه التفاوت 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ی تا س��قف ۷۰۰۰ تومان، گفت: اگ��ر این مابه  التفاوت 
پرداخت نش��ود، رانت خواری ایجاد می شود زیرا با ارز ۴۲۰۰تومانی کاال 

وارد شده و به قیمت باالتر فروخته می شود.
ش��ریعتمداری ادامه داد: مطابق بخش��نامه جدید دول��ت، مواد اولیه 

تولید و قطعات یدکی از پرداخت مابه التفاوت ارزی معاف هستند.
پیشنهاد حذف موقت مالیات بر ارزش افزوده از تولید

وی همچنین بر ض��رورت اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکید 
کرد و گفت: هم اکنون این موضوع فش��ار زیادی به تولیدکنندگان وارد 
ک��رده، در صورتی که مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف کننده نهایی 

دریافت شود.
وزیر صنعت گفت: پیشنهاد می کنم برای کوتاه مدت حداقل مالیات بر 

ارزش افزوده در برخی حوزه های تولید حذف شود.
وی ک��ه در نشس��ت با نماین��دگان گیالن صحبت می ک��رد، با تاکید 
بر لزوم حفظ وحدت بین قوای س��ه گانه و همه مس��ئولین کشور برای 
پیش��برد امور گفت: س��ال گذش��ته 6۰۰۰ واحد صنعتی در کش��ور به 

بهره برداری رسید که گیالن سهم قابل توجهی از این تعداد داشت.
او ب��ا بیان این که هم اکنون قریب به 5۲ ه��زار واحد صنعتی کوچک 
و بزرگ در سراس��ر کشور در حال تاسیس اس��ت، افزود: در گیالن نیز 
۱۷۰۰ واحد صنعتی در حال طی کردن مراحل مختلف تاسیس هستند.
ش��ریعتمداری با تاکید بر این که بالغ بر ۴۰۰ واحد صنعتی در گیالن 
باالی 6۰درصد پیش��رفت فیزیكی دارند، اظهار کرد: با همه مش��كالت 
موج��ود، در زمینه احداث واحدهای صنعت روند رو به رش��دی را طی 

می کنیم.

دالر ۴۲۰۰ تومانی به طور موقت جواب داد

س��تاد تنظیم ب��ازار در آخرین نشس��ت خود به منظ��ور تنظیم بازار 
محصوالت س��لولزی و بهداش��تی تصویب کرد ک��ه ارز تخصیصی برای 
واردات م��واد اولیه کاغذ و روزنامه با قیم��ت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه 
مورد نیاز در صنایع س��لولزی و بهداش��تی با ارز بازار ثانویه تامین شود. 
همچنین پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در 

دسترس تامین خواهد شد.
به گزارش ایسنا، این ستاد با برگزاری نشست هم اندیشی با انجمن ها 
و تش��كل ها و واحدهای فعال در این حوزه و رصد وضعیت این صنعت 
مصوب کرد که تس��هیالت الزم برای واردات م��اده اولیه مورد نیاز این 

کارخانجات در نظر گرفته شود.
از آنجاکه ماده اولیه مصرفی در تولید محصوالت سلولزی و بهداشتی 
و کاغذ تحریر و روزنامه یكی اس��ت، مشكالتی در این حوزه ایجاد شد. 
ارز تخصیص��ی برای واردات مواد اولی��ه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ 
تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع س��لولزی و بهداش��تی با ارز بازار 
ثانوی��ه تامین می ش��ود. از این رو مقرر ش��د در س��امانه جامع تجارت 

پیش بینی الزم برای ایجاد ش��رایط ثبت س��فارش با هر دو ارز به شرط 
سپردن تعهدات مربوطه، در بازه زمانی حداقلی صورت گیرد.

واردکنندگان مواد اولیه رصد می شوند
در این نشس��ت همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار با تاکید بر واردات 
۱۰۰ هزار تن خمیر کاغذ در نیمه اول س��ال ج��اری، تاکید کردند که 
این رقم واردات، نه تنها کاهش��ی نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل را 
نشان نمی دهد بلكه افزایش��ی محسوس را تجربه کرده است؛ از این رو 
مقرر ش��د فهرست دریافت کنندگان ارز برای واردات این کاال و فهرست 

ترخیص از گمرکات، توسط سازمان حمایت احصا شود.
ای��ن اقدام ب��ه منظور رصد و پایش فروش م��اده اولیه به نرخ مصوب 

و رسیدن این کاال به دست مصرف کنندگان واقعی صورت می گیرد.
برای رفع مش��كل افزایش تقاضای ناش��ی از فض��ای روانی حاکم نیز 
مصوب شد بخشی از نیاز داخلی به ماده اولیه »تیشو« که از خمیر کاغذ 
به دس��ت می آید و پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای 

معتبر در دسترس تامین شود.

برخورد جدی با محتکران
بدیهی است آن دسته که با سوء استفاده از گرانی در این زنجیره اقدام 
به خرید و احتكار مواد اولیه و کاالی نهایی تحت هر عنوان کرده باشند، 

با برخورد جدی حلقه های نظارتی روبه رو خواهند شد.
طب��ق اعالم وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، پیش بینی می ش��ود با 
ای��ن اقدامات، سوءاس��تفاده گران و دالالن به واس��طه کاهش قیمت ها 
ب��ا ضرر و زیان هنگفتی روبه رو ش��وند. س��ازمان حمایت به عنوان تنها 
مرجع بررس��ی قیمت ها مكلف شد با فراخوان واحدهای تولیدی نسبت 
ب��ه کنترل قیمت مندرج ب��ر کاال و قیمت ف��روش کارخانه، مندرج در 
فاکتورهای فروش اقدام کند. بررس��ی ها نش��ان می دهد در برخی موارد 
ضوابط س��ود عمده فروشی و خرده فروش��ی این کاال رعایت نشده است، 

مقرر شد گزارش تدوینی در این حوزه به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.
ضمنا آن بخش از مواد اولیه کارخانجات تولیدی که به دالیل مختلف 
از ترخیص آنها خودداری ش��ده ب��ود با اولویت، ترخی��ص و در اختیار 

مصرف کنندگان واقعی کاال قرار خواهد گرفت.

مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران گف��ت با وجود کاهش 
۲6درص��دی بارندگی ها میزان خرید تضمینی گندم در مقایس��ه با 
س��ال گذش��ته یک میلیون تن افزایش یافته و به رق��م 9 میلیون و 

5۰۰هزار تن تا به امروز رسیده است.
به گزارش تسنیم، یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
ایران دیروز در نشس��ت خبری اظهار کرد: در س��ال زراعی جاری با 
وجود کاهش ۲6درصدی بارندگی ها میزان خرید تضمینی گندم در 
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به رقم 9 میلیون 

و 5۰۰هزار تن رسیده است.
وی اف��زود: ب��ا در نظر گرفتن گن��دم خود مصرفی کش��اورزان و 
گندم هایی که به ش��رکت بازرگانی دولت��ی تحویل نمی دهند میزان 
گندم تولیدی در سال زراعی جاری به حدود ۱۱ میلیون تن می رسد.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: بیش از ۸۳ هزار 
میلیارد تومان پول گندم تامین شده که تا پایان هفته به کشاورزان 

پرداخت می شود.
وی تصری��ح کرد: ۱5 ه��زار میلیارد تومان مناب��ع نیز با همكاری 
دولت از طریق انتش��ار اوراق در حال تامین است که منجر می شود 
۱۰۰درص��د پول کش��اورزانی که گندم خود را تا تی��ر ماه به دولت 

داده اند، پرداخت شود.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینكه به تعهد خودمان مبنی 
ب��ر پرداخت مطالبات گندمكاران حداکث��ر تا مدت دو ماه پایبندیم، 
گف��ت: با این وج��ود در صورت تاخی��ر از گندم��كاران عذرخواهی 
می کنی��م و امیدواری��م ک��ه در روزهای آت��ی نیز بتوانی��م تعهدات 

خودمان را به موقع انجام دهیم.

وی درب��اره قیم��ت پیش��نهادی گندم نی��ز گف��ت:  وزارت جهاد 
کش��اورزی نظر خود را درباره قیمت خرید تضمینی گندم و س��ایر 
محصوالت کشاورزی به شورای اقتصاد اعالم کرده است و امیدواریم 
که نرخی که از این ش��ورا درمی آید به نف��ع تولیدکنندگان و منافع 

کشور باشد.
مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی گفت: با توجه به شرایط جدید 
کش��ور و تورم وجود نرخ خرید تضمینی گندم لحاظ خواهد شد اما 
باید توجه داش��ت که در این می��ان متغیرهای دیگری نیز تاثیرگذار 

خواهند بود.
س��یف در پاسخ به س��والی درباره صادرات آرد گفت: صادرات این 
محصول از محل ورود موقت گندم انجام می شود، اما از تولید گندم 
داخلی صادرات صورت نخواهد گرفت که دلیل این امر در راس��تای 

ممنوعیت خروج کاالهای اساسی از کشور است.
وی افزود: دش��من در حال ایج��اد محدودیت هایی برای ورود کاال 
به کش��ورمان است به همین منظور برای اینكه مشكلی ایجاد نشود 

برنامه  ای برای صادرات کاالهای اساسی از جمله گندم نداریم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی  همچنین در واکنش به اظهار نگرانی 
انجمن ش��كر درباره کمبود احتمالی این محص��ول در ماه های آتی 
گفت: نگرانی بابت ش��كر اکنون وجود ندارد و آنطور که انجمن شكر 

مطرح کرده نیز موجودی کارخانجات باالی نیم میلیون تن است.
وی افزود: به امید خدا در س��ال جاری نی��ز ارقام خوبی از چغندر 
شكر در کارخانجات ما تولید می شود و مشكلی نخواهد بود، واردات 
شكر آس��ان است و تولید ش��كر از منابع داخلی در دستور کار قرار 

دارد.

مشکلی با ذخیره سازی روغن در خانه های مردم نداریم زیرا این 
امر هزینه های دولت را کاهش می دهد

سیف  همچنین درباره احتكار خانگی روغن گفت: ما هیچ نگرانی نداریم که 
کسی روغن را در خانه اش احتكار کند زیرا به سرعت آن را در بازار جایگزین 
می کنیم. وی افزود: چهارشنبه هفته گذشته به صورت میدانی برای بررسی 
وضعیت کاالی اساسی به بازار مولوی تهران و چند فروشگاه زنجیره ای تهران 
رفتم که کمبودی مشاهده نشد و تنها کمی مقدار وجود روغن سرخ کردنی 
در مقایس��ه با س��ایر کاالهای اساسی کمتر بود و که دلیل آن طوالنی شدن 
ترخیص مواد  اولیه این محصول اس��ت.معاون وزیر جهاد کش��اورزی  افزود: 
 اش��كالی ندارد که روغن در خانه ها بیش از اندازه نگهداری شود زیرا این امر 

هزینه دولت را نیز برای نگهداری روغن در مخازن کاهش می دهد.
نباید هزینه های بسته بندی به حدی افزایش یابد که با قیمت 

محصول تناسبی نداشته باشد
س��یف در بخش دیگری از صحبت  ه��ای خود با بیان اینكه تولید یک 
زنجیره  است و اگر بخشی از آن به مشكل بخورد بخش های دیگر نیز با 
مش��كل مواجه خواهند شد، گفت: اگر نتوانیم سود اقتصادی یک بخش 
را با نظام متناسب اقتصادی فراهم کنیم و بخشی رانت بگیرد بخش های 

دیگر نیز زیر آن رانت دچار مشكل خواهند شد.
وی گفت: با وجود اینكه قیمت کاالهای تولیدش��ده در بخش اساسی 
افزایش زیادی ندارند، اما هزینه های دیگری مانند بس��ته بندی، افزایش 
چن��د برابری را تجربه می کنند که ممكن اس��ت بخ��ش ما را نیز دچار 
مشكل کند هرچند هنوز دچار مشكل نشده است، اما باید توجه داشت 
که ش��رایط نباید به س��متی حرکت کند که هزینه های بس��ته بندی با 

قیمت آن محصول تناسب نداشته باشد.

واردات فوری پوشک برای تنظیم بازار

خرید تضمینی گندم با وجود کاهش بارندگی ها یک میلیون تن افزایش یافت
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اخبار

خودروسازان حدود 14۰ شرکت تابعه دارند
دولت ممنوعیت واردات خودرو را بردارد

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س، توضیحاتی پیرامون 
هزینه سربار خودروسازی ها ارائه کرد.

سعید باس��تانی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به 
هزینه های سربار خودروسازان، گفت: هزینه های سربار خودروسازان 
در چند حوزه بوده که یكی از این هزینه ها پرسنل مازاد آنها است.
 عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، با بیان 
اینكه س��ایپا اعالم کرده که ۱۱ هزار نفر نی��روی مازاد دارد، افزود: 
ای��ران خودرو اعالم نكرده که چه میزان نیروی مازاد دارد، اما قطعا 

تعداد نیروهای آن بیش از سایپا است.
هر شرکتی حداقل 5 نفر اعضای هیات مدیره دارد

وی ب��ا بی��ان اینكه ش��رکت های تابع��ه خودروس��ازی از جمله 
دیگر موارد هزینه های س��ربار خودروس��ازان اس��ت، ادامه داد: هر 
خودروس��ازی چند شرکت تابعه دارد و گاهی تا حدود ۱۴۰ شرکت 
می رس��ند، البته مجلس هنوز به این موضوع که دقیقا چند شرکت 

تابعه خودروسازی وجود دارد، ورود نكرده است.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسالمی، با اشاره به 
اینكه هر کدام از این ش��رکت های تابعه هیات مدیره و دفاتر متعدد 
در اس��تان های مختلف دارند، اظهار داش��ت: هر شرکتی حداقل 5 
نف��ر اعضای هیات مدیره دارد که این موضوع هزینه س��رباری برای 
خودروس��ازی کش��ور ایجاد می کند و اگر بررسی ش��ود که آیا این 
ش��رکت ها س��ودده هس��تند یا زیانده و چگونه فعالیت می کنند به 

پارامترهای هزینه های سربار خودرویی اضافه می شود.
سال گذشته خودروسازان حدود 6 هزار میلیارد تومان سود 

بانکی پرداخت کردند
وی ب��ا بیان اینك��ه بخش دیگ��ری از هزینه های س��ربار خودرو 
هزینه های پولی و مالی آنها اس��ت، افزود: خودروسازان برای تامین 
منابع مالی مجبور هس��تند ب��ه بانک ها مراجعه کنن��د و بانک نیز 
اگر بخواهد س��ود ۱۸درصدی دریافت کند با تضامین و دیگر موارد 
زمانی که به دس��ت خودروساز می رس��د حدود ۲۴درصد نرخ سود 

تسهیالت دارد.
باس��تانی با اش��اره به اینكه خودروسازی ها باید س��ود بانک ها را 
س��الیانه پرداخت کنند، ادامه داد: سال گذشته خودروسازان حدود 
6 هزار میلیارد تومان س��ود بانكی پرداخت کردند که س��رجمع آن 

هزینه های سربار خودروسازی می شود.
چه زمانی باید هزینه های سربار کاهش یابد؟

وی با بی��ان اینكه زمانی که نرخ مواد اولیه و حقوق و دس��تمزد 
افزای��ش یافته قیمت خ��ودرو نیز بای��د افزایش یاب��د، تاکید کرد: 
چ��ه زمانی باید هزینه های س��ربار کاهش یابد؟ چ��را برای کاهش 
هزینه های سربار مانع وجود دارد؟ تا زمانی که نتوان نرخ هزینه های 
سربار را کاهش داد به حدی که بخش خصوصی واقعی فعالیت کند، 

از آن سو افزایش نرخ خودرو رخ می دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینكه انحصار تولید 
در خودروس��ازی کش��ور وجود دارد، افزود: واردات خودرو به کشور 
ممنوع است و زمانی که ممنوع نبود تعرفه های واردات به کشور باال 

بود و عمال ورود خودرو به کشور سخت بود.
دولت ممنوعیت واردات خودرو را بردارد

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی، با بیان 
اینكه پیشنهاد مش��خص مجلس این است که دولت واردات خودرو را 
مدیریت و ممنوعیت آن برداشته شود، تصریح کرد: از سوی دیگر انتظار 
می رود که خودروسازان از زیر چتر دولت بیرون آمده و به معنای واقعی 
خصوصی سازی ش��وند و دولت سهام خود را در خودروسازی ها واگذار 

کند تا بتوان بحث خودروسازی ها را در کشور مدیریت کرد.

هیوندای در پی تولید یک کامیون هیدروژنی
کمپان��ی خودروس��ازی هیوندای ب��ه لطف داش��تن تكنولوژی و 
دانش سیس��تم های محرک سلول س��وختی یا هیدروژنی، به دنبال 

راه اندازی یک کامیون هیدروژنی تا سال آینده میالدی است.
به گزارش پرش��ین خودرو، با مطرح ش��دن بحران های زیس��ت 
محیط��ی از جمله اتم��ام ذخایر نفت��ی و گازی در آینده و یا حتی 
آلودگی هوا که ناش��ی از س��وخت های فس��یلی در ماش��ین آالت و 
کارخانجات صنعتی است، چند سالی می شود که شرکت های بزرگ 
خودروسازی به فكر تولید ماشین های پاک با انرژی های تجدیدپذیر 
افتاده اند که موفق ترین آن ماش��ین های الكتریكی از آب درآمده اند، 
ولی خب زمان زیادی برای شارژ مجدد باتری های این نوع سیستم 
محرک نیاز اس��ت که خود یک عیب بزرگ تلقی می ش��ود، از این 
رو خودروس��ازان به دنبال پیش��رانه ای می گردند که سریعا مخزن 
سوخت آن پر شده و در عین حال پاک و مقرون به صرفه هم باشد 
که در این میان سیستم های محرک سلول سوختی )هیدروژنی( به 

عنوان گزینه ای مناسب مطرح شده اند.
در میان شرکت هایی که پروژه ساخت موتورهای هیدروژنی را در 
دس��تور کار خود قرار داده اند، نام کمپانی خودروسازی »هیوندای« 
هم دیده می ش��ود که با تولید هیوندای ix35 هیدروژنی و یا نسل 
 ،»Nexo« جدی��د شاس��ی بلندهای هیدروژنی خود تحت عن��وان
توانس��ت یک جهش بزرگ در زمینه هیدروژنی ها داش��ته باش��د، 
حال به لطف تجربه این خودروس��از کره ای در ساخت اتومبیل های 
هیدروژن��ی، تولی��د کامیون های هیدروژنی هم در دس��تور کار این 
ش��رکت قرار گرفته اس��ت و طبق ادع��ای منابع خبری، ش��رکت 
خودروس��ازی هیون��دای قصد راه ان��دازی این کامی��ون هیدروژنی 

سنگین وزن را در سال ۲۰۱9 میالدی دارد.
این کامیون به طور رس��می در نمایش��گاه وسایل نقلیه تجاری و 
س��نگین وزن IAA هانوفر آلمان رونمایی خواهد ش��د و جزییات 
فنی آن در نمایشگاه مذکور منتشر می شود، به همین منظور باید تا 
برگزاری نمایش��گاه بین المللی IAA هانوفر صبر کنیم و ببینیم که 
آیا ش��رکت خودروس��ازی هیوندای برای توسعه پیشرانه هیدروژنی 
کامیون خود از خودروی شاسی بلند Nexo الگوبرداری کرده است 
یا اینكه یک سیس��تم مح��رک کامال اختصاص��ی طراحی می کند، 
زیرا کمپانی خودروس��ازی تویوتا برای طراحی و راه اندازی کامیون 
هیدروژنی خود و یا اتوبوس هیدروژنی »Sora« از پیش��رانه سدان 

»میرای« الگوبرداری کرده است.

پیش فروش مش��ارکت در تولید کارخانه خودروسازی ایران خودرو در 
روزهای گذشته حاشیه های بسیاری را ایجاد کرده است.

مهم ترین ابهام��ی که در این پیش فروش به چش��م می خورد، معلوم 
نب��ودن کاالها و کل��ی بودن عناوین اس��ت؛ به نحوی که این ش��رکت 
در صدر بخش��نامه ص��ادره آورده اس��ت: »در زمان ارس��ال دعوتنامه، 
خودروهای قابل عرضه به مش��تریان مشخص و اعالم خواهند شد.« به 
این معنا که مشتری در ابتدای امر نمی داند کدام یک از محصوالت این 
ش��رکت را خریداری کرده و همین موض��وع محل تردید و ابهام قانونی 
اس��ت زیرا در عقد بیع باید مبیع و کاالی موضوع فروش و ثمن معامله 

معلوم و مشخص باشند.
ب��ه گزارش خرداد، در اینجا ثمن یا همان مبلغ مش��خص اس��ت اما 
مبیع معلوم نیس��ت و به ب��اور برخی از حقوق دان ها ب��ه دلیل آنكه در 
این معامله اصول اساس��ی عقد بیع رعایت نش��ده عقد باطل اس��ت، اما 
برخی دیگر می گویند که این معامله مشارکت در تولید است و مشمول 
قواعد مرس��وم بیع نیست که اگر این طور نیز باشد، شرکت خودروسازی 
ایران خودرو باید از ابتدا به مش��تریانش توضیح می داد که چه ش��رایط 

قانونی بر موضوع جاری است.
اجحاف به مصرف کنندگان

حس��ن کیا، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در این خصوص گفت: 
»در حوزه حقوق خریداران و مصرف کنندگان کاال و در جهت صیانت از 
حقوق آن ها، قوانین مهمی تدوین ش��ده است که بسیاری از خریداران 
از این قوانین و حقوق خود مطلع نیس��تند. یكی از موارد مصرفی حوزه 

خودرو بحث پیش فروش خودروهاس��ت. گاه��ی خریداران به علت عدم 
آگاهی ش��ان از جزییات حقوق خود در مقابل شرکت های خودروساز، از 
سر بی اطالعی یا به دلیل برخی اجحاف ها متضرر می شوند. در آیین نامه 
قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مواردی به عنوان مقررات امری 
تصریح ش��ده که نادیده گرفتن آن ها خالف قانون و قابل پیگرد اس��ت. 
برای مث��ال عرضه کنندگانی که مج��وز وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را ندارن��د اما اقدام ب��ه عرضه خودرو می کنند مرتكب تخلف ش��ده اند. 
همچنین فروشندگان خودرو حق ندارند بیش از 5۰درصد از مبلغ را به 

عنوان پیش فروش براساس آیین نامه مذکور از متقاضی دریافت کنند.
در ماده۳ این قانون اعالم ش��ده عرضه کننده موظف اس��ت در سامانه 
اطالع رسانی خود، نسبت به فروش اینترنتی محصوالت با قید مشخصات 
خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات 
درخواس��تی، قیمت خودرو، سود مش��ارکت، زمان تحویل و سایر موارد 
مرتبط اقدام کند و در تبصره آن اعالم ش��ده عرضه کننده موظف اس��ت 
حداق��ل دو روز کاری قب��ل از اجرای فرآیند فروش ش��رایط موصوف را 
اطالع رس��انی عمومی کند. طبق ماده۴ این قان��ون عرضه کننده موظف 
اس��ت قیم��ت نهایی محصوالت خود ب��ه همراه قید ن��وع، تیپ، رنگ و 
متعلقات، ضوابط و روش های مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت 
ش��فاف و روش��ن تهیه و در پایگاه اطالع رس��انی و نمایندگی های مجاز 
فروش خود، در دس��ترس متقاضیان خری��د قرار دهد و وفق تبصره یک 
این ماده حداکثر مبل��غ قابل دریافت در قراردادهای پیش فروش معادل 
5۰درص��د قیمت فروش نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد 

است. بر مبنای تبصره ۲ این ماده سود انصراف و خسارت تاخیر مندرج 
در بخش ضوابط فروش، به صورت روزش��مار محاس��به می شود. مطابق 
ماده5 این قانون عرضه کننده موظف اس��ت قبل از اقدام به پیش فروش 
خودرو، مجوز مربوط ش��امل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ 
کن��د؛ بنابراین آگهی های پیش فروش ش��رکت های مختلف خودروس��از 
و عرضه کنن��ده خودرو که ش��رایط مواد فوق را رعای��ت نكرده اند و هیچ 
مشخصاتی از خودروی پیش فروش شده یا قیمت نهایی آن یا سایر موارد 
را اع��الم نكرده اند خارج از قانون عمل کرده و به حقوق مصرف کنندگان 
تج��اوز کرده اند. حتی موافقت ثبت نام کنندگان با این ش��رایط مبهم نیز 
موجب قانونی شدن چنین توافقات و شبه عقودی نشده و از منظر حقوقی 
و براس��اس فرموده پیامبر اکرم)ص( ک��ه از غرر و ضرر نهی فرموده اند و 
معامله که در آن احتمال ضرر برود باطل است، هیچ اثر حقوقی بر چنین 
توافقات��ی بار نمی گ��ردد. از قانون و آیین نامه اجرای��ی حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان خودرو هم که بگذریم، وفق قان��ون مدنی نیز در عقد 
بی��ع باید مبیع و کاالی موضوع فروش و ثمن معامله معلوم و مش��خص 
باشند. ماده۳۳۸ قانون مدنی اعالم می کند: »بیع عبارت است از تملیک 
عی��ن به عوض معلوم« و ماده۳۴۲ همین قانون اعالم می دارد: »مقدار و 
جنس و وصف مبیع باید معلوم باش��د و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل 
یا عدد یا ذرع یا مس��احت یا مش��اهده تابع عرف بلد است«، بنابراین هر 
نوع پیش فروش خودرو خالف مقررات فوق الذکر فاقد مش��روعیت بوده و 
قانون��ی نیس��ت و خریدار باید از ابتدا بداند چه م��دل خودرویی و با چه 

مشخصات و قیمتی را پیش خرید می کند.«

ابهام در پیش فروش های خودرو

  رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینكه ایران خودرو 
و س��ایپا ۱6۰ هزار خودرو را احتكار کرده اند، گفت: خودروسازان تالش 
دارن��د ورشكس��تگی خود را از این طریق حل کنن��د؛ این کار اختالس 

است.
امیر خجس��ته در گف��ت و گو با خبرنگاران با تاکید بر لزوم ش��فافیت 
گفت: تمام سیستم هایی که برای شفافیت در کشور به کار گرفته شده 
اس��ت به نوعی مورد اس��تفاده قرار می گیرد که در عمل منجر به عدم 

شفافیت می شود.
نماین��ده مردم هم��دان در مجل��س ادامه داد: پیچیدگ��ی گمرکات 
باعث پیچیدگی در روند کارها و افزایش قاچاق ش��ده است. کشور های 
پیشرفته 6 تا ۷ گمرک دارند اما در کشور ما بیش از ۲۰ گمرک وجود 

دارد اما شفافیت اقتصادی در گمرک وجود ندارد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری ادامه داد: سیستم 
ه��ای اطالعاتی گمرک را زیر ذره بین ق��رار داده اند و وزارت اطالعات، 
اطالعات سپاه و سازمان بازرس��ی در راستای شفافیت گمرک اقدامات 
اساس��ی انجام داده اند. ب��ه رئیس گمرک نیز گفته ایم ک��ه ما به دنبال 

شفافیت هستیم.
وی افزود: برای ش��فافیت اقتصادی باید مدیرانی سالم داشته باشیم؛ 
وقتی رئیس یک گمرک در فالن بندر شبكه ایجاد کرده و خودرو را به 
صورت قاچاق وارد کش��ور می کند امكان اجرای ش��فافیت در گمرکات 

وجود ندارد.

رئیس فراکس��یون مبارزه با مفاس��د اقتصادی و اداری اظهار داشت: 
قاچاقچیان از آلمان و چک، کریس��تال وارد کش��ور می کنند بعد مارک 
چینی می زنند زیرا این کاال اگر از اروپا وارد ش��ود مش��مول ۱۷6درصد 
حقوق گمرکی است اما اگر از چین وارد شود، مشمول صفر تا ۱۰درصد 

حقوق گمرکی خواهد شد.
خجس��ته اولین عامل ش��فاف س��ازی را قرار گرفتن افراد س��الم در 
پست های مدیریتی خواند و گفت: وقتی مدیر ناسالم وارد یک مجموعه 
می شود برای انجام فساد از نگهبان تا همه کارمندان را آلوده می کند تا 

به اهداف شوم خود برسد.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری با تاکید بر اینكه 
فعالیت های اقتصادی باید در اتاق شیش��ه ای انجام ش��ود گفت: بانک 
مرکزی ۴۴ میلیارد دالر برای واردات، ال س��ی باز کرده و ثبت سفارش 
انجام ش��ده اما کاالیی وارد کشور نشده است. متاسفانه بانک مرکزی و 

وزارت صنعت تاکنون حاضر به انتشار این لیست نشده اند.
وی با تاکید بر اینكه افراد رانت خوار مخالف ش��فافیت هستند، گفت: 
ایران خ��ودرو و س��ایپا ۱6۰ هزار خودرو را احت��كار کرده اند و به تازگی 
راضی ش��ده اند که 9۰ه��زار خ��ودرو را وارد بازار کنند. خودروس��ازان 
ورشكس��ته تالش دارند ورشكس��تگی خود را از ای��ن طریق حل کنند، 
این کار نوعی اختالس اس��ت که با دالر دولت��ی ۴۲۰۰ تومانی قطعات 
خودرو را خریداری می کنند اما با قیمت دالر آزاد خودروها را به فروش 

می رسانند.

خجسته گفت: ش��رکت های خودروس��از باید به صورت شفاف اعالم 
کنند که چند هزار خودرو در انبارها دارند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری با تاکید بر اینكه 
ق��وه مقننه و قوه قضاییه باید به ش��فافیت تن بدهند، گفت: متاس��فانه 
مجل��س با مخالفت با طرح ش��فافیت آرای نمایندگان به ش��فافیت تن 
نداد. روند طوالنی بررسی پرونده های فساد اقتصادی در قوه قضاییه هم 

نمایانگر مقاومت ها در برابر شفافیت است.
وی ادام��ه داد: 5۰۰۰ خ��ودروی خارج��ی در یک قس��مت و ۳5۰۰ 

خودروی خارجی در قسمتی دیگر در سلفچگان شناسایی شده است.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری گفت: وزیر صنعت 
در اولویت استیضاح بود اما به دالیلی استیضاح ایشان به تاخیر افتاد. در 
ابتدای مهرماه استیضاح وی در دستور کار قرار خواهد گرفت. رانت های 
مربوط به ثبت س��فارش ها، واردات خودروهای خارجی و مشكالت بازار 

خودرو همه ناشی از عملكرد این وزارتخانه است.
وی ادامه داد: باید تكلیف معاون وزیر صنعت مشخص شود زیرا فردی 
است که در همه این موارد دست دارد؛ در تعجبم که چنین فردی چرا 
باید آزاد باشد؟ این فرد باید به قوه قضاییه پاسخگو باشد. ثبت سفارش 
خودرو یک بخش از مشكالت است. در حال حاضر در بازار سلطان شكر، 
س��لطان حبوبات، سلطان دام و طیور، سلطان الستیک وجود دارد؛ این 
افراد برای واردات ال سی باز می کنند اما به قیمت بازار آزاد محصوالت 

وارداتی خود را به فروش می رسانند.

در جدیدترین آمارهای رسمی، تولید انواع خودرو در مردادماه امسال 
به طور میانگین ۳۸درصد کاهش یافته است.

به گ��زارش پدال نیوز، تولید خودروس��ازان کش��ور در س��ومین ماه 
پی درپی از س��ال جاری در حالی کاه��ش پیدا می کند که مدیران عامل 
خودروس��از از ادام��ه تولید خ��ودرو و عدم کاهش طی چن��د ماه اخیر 
صحبت کرده بودند.  کاهش تولید خودروس��ازان در حالی اوج می گیرد 
ک��ه وزیر صنعت، معدن و تجارت و البت��ه معاونانش از افزایش تیراژ در 

سال جاری و شكستن رکورد تولید در کشور خبر داده بودند. 
 در جدیدترین آمارهای رسمی، تولید انواع خودرو در مردادماه امسال 
به طور میانگین ۳۸درصد کاهش یافته اس��ت. اف��ت تولید از خردادماه 
روند کاهش��ی پیدا ک��رده و در این ماه ۱9درصد کاه��ش تولید وجود 
داش��ته و این رقم در تیرماه به بیش از ۲۳درصد کاهش تولید رس��یده 
اس��ت. حاال در مرداد با جهش فراوان به ۳۸درصد رس��یده و احتماال تا 
پایان ش��هریورماه به 5۰درصد خواهد رس��ید. در این مدت تولید انواع 
خودرو از ۱۴۴هزار و۳۷۰دس��تگاه در مردادماه سال گذشته به ۸9هزار 
و۴5۰دستگاه رسید. همچنین در مردادماه امسال تولید انواع سواری با 
افت ۳۸.۲درصدی همراه بوده و از ۱۳5هزار و6۸۰دستگاه در مردادماه 

۱۳96 به ۸۳هزار و۷۸۷دستگاه کاهش پیدا کرده است.
 در مجم��وع در 5ماهه نخس��ت امس��ال تولید انواع خ��ودرو با افت 
9.5درصدی همراه بوده و از 5۸۰هزار و۷۸۳دس��تگاه در 5ماهه نخست 

سال گذشته به 5۲5هزار و5۸6دستگاه خودرو کاهش یافته است. 
این درحالی اس��ت که منص��ور معظمی، رئی��س هیات عامل ایدرو از 
افزایش تولید خودرو با اجرای بسته جدید ارزی بانک مرکزی خبر داده 
بود. مشخص نیس��ت این بسته ارزی تاکنون اجرا شده یا خیر و به طور 
کلی بس��ته جدید ارزی چه تغییری در تولید خواهد داشت که کاهش 

تولید چند ماه اخیر را جبران کند.
 معظمی می گوید: »آثار مثبت بس��ته بانک مرکزی در آینده نزدیک 
در اقتصاد کش��ور نمایان خواهد شد. با بسته جدید بانک مرکزی عرضه 
خودرو بیشتر خواهد شد. دغدغه تولیدکنندگان و واردکنندگان از بین 
خواهد رفت. اختالف قیمت خودرو بین بازار و کارخانه خیلی زیاد است. 
با بس��ته جدید بانک مرکزی قیمت بازار سیاه خودرو حتما کاهش پیدا 
خواهد کرد و مردم خودروی ارزان تری می خرند. البته قیمت تمام ش��ده 
تولید خودرو اندکی افزایش خواهد یافت ولی بازار سیاه از بین می رود.« 
 پیش فروش خودرو از س��وی خودروسازان در سال جاری ادامه داشته 
و س��ایپا در روزه��ای اخیر حدود 5۰هزار دس��تگاه خودرو پیش فروش 
کرده و قرار اس��ت این خودروها را تا آذرماه به مش��تریان تحویل دهد. 
ایران خ��ودرو نیز طی هفته آینده ۴۰هزار دس��تگاه خودرو پیش فروش 
خواهد کرد. قرار است ایران خودرو نیز اواخر پاییز و زمستان سال جاری 

خودروهایی را که پیش فروش خواهد کرد تحویل دهد.
 ب��ه این موارد بای��د تعهدات قبلی خودروس��ازان را نی��ز اضافه کرد 

که هنوز تحویل مش��تریان نش��ده است. به بس��یاری از افرادی که قرار 
ب��وده خودروهای ش��ان را مرداد تحویل بگیرند، وع��ده مهر و آبان داده 
شده اس��ت. تولید خودرو در کشورمان به شدت کاهش پیدا کرده و به 
این ترتیب می توان نتیجه گرفت که خودروس��ازان به س��ختی خواهند 

توانست تعهدات قبلی خود را تامین کنند.  
 یكی از عمده ترین دالیلی که خودروس��ازان را به این وضع کش��انده 
است، سیاست های اش��تباه و مكرر وزارت صمت به عنوان سیاست گذار 

اصلی صنعت و البته دومین صنعت بزرگ کشورمان است. 
 سیاست های اشتباهی که چون خودروسازان زیر تیغ دولت و وزارت 
صنع��ت هس��تند نمی توانن��د از آن انتقاد کنند. به هرح��ال تصمیمات 
ناصحیح اتخاذشده در چند ماه گذشته و عدم ثبات قوانین در این مدت 
باعث شده تا هم خودروساز و هم قطعه ساز متحمل فشار بسیاری شوند.
 به نظر می رس��د پی��ش از اینكه تحریم ها بر صنع��ت خودرو اثرگذار 
باش��د، تصمیمات و سیاس��ت گذاری های اش��تباه اثرگذار بوده و باعث 
کاهش تولید خودرو ش��ده اس��ت. کاه��ش تولیدی که ب��ه دلیل عدم 
ترخی��ص مواداولی��ه و قطعات نیمه س��اخته برای قطعه س��ازان و عدم 
ترخیص برخی قطعات برای خودروس��ازان بوده اس��ت. پرداخت یا عدم 
پرداخ��ت مابه التفاوت ارزی برای قطعات و عدم هماهنگی وزارت صمت 
و اقتصاد در چند ماه گذش��ته بسیاری صنایع از جمله صنعت خودرو را 

به ورطه کاهش تولید کشانده است. 

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی:

کاری که خودروسازان می کنند اختالس است

بررسی وضعیت تولید خودرو در روزهای پرالتهاب بازار

آیا وزارتخانه های صنعت و اقتصاد عامالن اصلی کاهش تولید صنعت خودرو هستند؟
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در راستای برگزاری دومین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خالق 
و فناور، بستر حمایتی به منظور توسعه بازار شرکت های دانش بنیان در 

سه بخش صادرات، سرمایه گذاری و بازاریابی فراهم می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری؛ 
ش��رکت های خ��الق و دانش بنی��ان در این 
نمایش��گاه محصوالت خود را در زمینه های 
ارتباط��ات،  و  مخاب��رات  الكترونی��ک، 
فن��اوری اطالع��ات، اینترنت اش��یاء، هوش 
مصنوع��ی، کالن داده، تجهیزات پزش��كی، 
کنترل، اتوماس��یون صنعت��ی و ابزار دقیق، 
روباتی��ک، ش��هر هوش��مند و حمل ونق��ل 
هوش��مند، کشاورزی، ش��یالت، باغداری و 
دامداری، نفت، گاز و پتروشیمی، تجهیزات 
فرهنگ��ی،  فناوری ه��ای  آزمایش��گاهی؛ 
انیمیش��ن، ب��ازی و . . . در مع��رض دی��د 
عالقه مندان به این حوزه ها قرار خواهند داد.

محمدابراهی��م صادق��ی، دبی��ر دومی��ن نمایش��گاه ش��رکت های 
دانش بنیان، خالق و فناور با تأکید بر اینكه این نمایشگاه بر سه بخش 

بازاریابی، صادرات، س��رمایه گذاری و همچنین پوشش رسانه ای  تاکید 
دارد، گفت: در نظر داریم با ورود بر این چند بخش بس��تری را فراهم 
کنیم تا محصوالت فناورانه داخلی با ضریب رش��د بیش��تری به گوش 
مخاطبین برسد و درنهایت به توسعه بازار 

دست  یابیم.
وی در ادامه با اش��اره به بخش بازاریابی 
ای��ن نمایش��گاه گف��ت: مقدم��ات حضور 
ش��رکت های بازاریاب داخل��ی و خارجی 
در این نمایش��گاه فراهم  ش��ده اس��ت، تا 
ش��رکت های دانش بنی��ان بتوانند با ایجاد 
تعامل و رابط��ه با ش��رکت های بازاریاب، 
خدمات بیش��تری ارائه دهن��د و درنهایت 

محصوالت خود را به فروش برسانند. 
ب��ا تاکی��د ب��ر همكاری های  صادق��ی 
بین المللی گفت: در این نمایشگاه با تاکید 
ب��ر بخش صادرات، از کش��ورهای مختلف 
به منظور حضور در این نمایش��گاه دعوت به عمل  آمده است، تا زمینه 
همكاری و ارتباط ش��رکت های دانش بنیان با میهمانان خارجی بیشتر 

فراهم شود و فرصتی برای همكاری های بین المللی ایجاد شود.

گ��روه Blockchain Association قص��د دارد نماینده  ش��رکت های 
پیش��رو در قانون گذاری های آینده  این صنعت باشد و وضعیت فعلی ارزهای 
دیجیتال را به ثبات برس��اند. به گ��زارش زومیت، در طول چند هفته اخیر، 

ن��رخ ارزه��ای دیجیتال روی ی��ک روند نزولی 
حرکت کرده اس��ت، اما به گ��زارش خبرگزاری 
واشنگتن پس��ت، ای��ن امر مان��ع از تالش های 
هدفمن��د بازیگ��ران عالی رتبه  ای��ن صنعت در 
مصالحه با قانون گ��ذاران و رگوالتورهای فدرال 
نشده است. تعدادی از شرکت های برتر ارزهای 
رمزنگاری ش��ده و متخصصان فن��اوری آمریكا، 
ی��ک گروه الب��ی صنعتی تش��كیل داده اند که 
Blockchain Association نام دارد. آن ها 
می خواهند با مسائلی که پیرامون تكنولوژی و 
دارایی های دیجیت��ال وجود دارد، مقابله کنند. 
این انجمن تجاری، اولین گروه واشنگتن خواهد 
بود که اعضای آن، هم نماینده  س��رمایه گذاران 

هس��تند و هم کارآفرینان��ی که در حوزه  بیت کوی��ن و فناوری های مرتبط 
فعالیت می کنند. صرافی های دیجیتال مشهوری نظیر کوین بیس و سیرکل 
 )Protocol Labsو استارتاپ های فناوری دیگری مانند فایل کوین )خالق

و همچنین صندوق سرمایه گذاری پلی چین کپیتال، بنیان گذاران اولیه  این 
گروه به ش��مار می روند. هدف انجمن بالک چین اسوشیشن این است که به 
دست پرنفوذ این صنعت در مسائل سیاست گذاری شهر واشنگتن تبدیل شود 
و راهی برای شنیده شدن صدای شرکت هایی 
فراهم کند که می خواهن��د به جای دور زدن 
قوانی��ن فعل��ی، به نوع��ی با سیاس��ت گذاران 
همكاری کنند. نخستین اولویت تجاری گروه 
مذکور این اس��ت که مشخص کنند وضعیت 
ارزهای دیجیتال تحت قوانین مالیاتی آمریكا 
چگون��ه تعری��ف می ش��ود و چگون��ه قوانین 
ضد پولش��ویی )AML( و شناخت مشتری 
)KYC( بای��د در این صنعت اعمال ش��وند. 
این اولین کنسرس��یومی نیست که در حوزه  
ارزهای رمزنگاری ش��ده شكل  گرفته است. در 
طول دو سال گذشته، شرکت های بالک چین، 
مؤسسات مالی و بانک های پیشرو، انجمن های 
مختلفی در کش��ورهایی مانند اس��ترالیا، چین و آمریكا تأسیس کرده اند تا 
اطمینان حاصل ش��ود همه  توس��عه دهندگان بالک چی��ن در حوزه مالی با 

مقررات و سیاست های محلی همسو هستند.

شرکت های دانش بنیان در سه بخش صادرات، سرمایه گذاری و بازاریابی 
حمایت می شوند 

گروه البی ارزهای دیجیتال باهدف ارتقای این صنعت در واشنگتن 
تشکیل شد

ه��ری پاتر نام فیلمی اقتباس��ی از رمانی به همین ن��ام و به قلم  جی.کی. 
رولینگ است. اگرچه فضای حاکم بر آن به نحوی است که بیشتر مورد پسند 
جوانان اس��ت، با این حال شخصیت های موجود در این فیلم و در راس آن ها 
هری پاتر دارای ویژگی هایی هس��تند که می تواند برای مدیران شرکت ها نیز 
جالب توجه باش��د. در همین راستا و در ادامه به بررسی ۷ نمونه آن خواهیم 

پرداخت. 
1-فراموش نکنید که تیم شما همه چیز است 

در این فیلم دو جامعه ش��امل افراد عادی و جادوگران به تصویر کش��یده 
می شود. در ابتدای داستان هری که از خانواده ای جادوگر است، مجبور است 
تا در خانه افرادی عادی در بدترین ش��رایط زندگی نماید. با این حال وی در 
نهایت موفق می ش��ود تا به مدرسه جادوگران راه پیدا کرده و به اصالت خود 
بازگردد. در این بین و در تمامی صحنه ها دوس��تان وی به عنوان بزرگ ترین 
حامی های او در تمامی شرایط اقدامات مناسبی را انجام می دهند. بدون شک 
مسیر موفقیت و زندگی وی بدون در اختیار داشتن دوستانی مناسب، ممكن 
نبود. به همین خاطر الزم اس��ت تا ش��ما نیز به امر کارآفرینی به عنوان یک 
محیط جدید نگاه کرده و از همان روز اول به دنبال تش��كیل تیمی شایسته 
برای خود باش��ید. نكته طالیی دوستی ها در این فیلم این است که برخی از 
افراد حذف و نفراتی دیگر جایگزین می ش��وند، ک��ه این امر در رابطه با نحوه 
اقدام ش��ما نیز باید به خوبی رعایت گردد. درواقع تیم شما به عنوان یک امر 
ثابت نبوده و در ش��رایط مختلف الزم است تا تغییراتی را در آن اعمال کنید. 
تحت این ش��رایط ش��ما قادر خواهید بود تا در برابر رقبا و دش��منان خود با 
قدرت کامل ظاهر ش��وید. در آخر فراموش نكنید که تیم اصلی هری پاتر در 
تمامی قس��مت ها به صورت سه نفره بوده و این امر باعث می شود تا مدیریت 
تیم به صورت س��اده تری صورت گرفته و ارتباط آن ها با یكدیگر در س��طح 
فوق العاده ای قرار داشته باشد. بدون شک این امر با در اختیار داشتن یک تیم 

شلوغ امكان پذیر نخواهد بود. 
2- با همگان به صورت یکسان رفتار نکنید 

در س��ری  فیلم های مذکور هی��چ فردی را نمی توانید مش��ابه فردی دیگر 
بدانی��د. درواقع هر یک از اف��راد موجود در فیلمنامه از ویژگی ها و قدرت های 
خاصی برخوردار هستند. هنر هری پاتر که باعث می شود تا بتواند ضمن حفظ 
دوستان خود با دشمنان نیز رفتاری منطقی داشته باشد، ناشی از درک درست 
همین تفاوت ها است. همین امر باعث می شود تا وی در رفتار خود با هر فردی، 
سیاست مخصوص به آن را داشته باشد. این امر نیز از جمله مواردی است که 
مدیران باید مورد توجه خود قرار دهند. اگرچه برخی بر این باور هس��تند که 
باید با کارمندان رفتاری یكسان داشت و این امر باعث از بین رفتن تبعیض ها 
خواهد شد. با این حال واقعیت این است که میزان اهمیت همه افراد برای بدنه 
ش��رکت به صورت یكسان نبوده و این امر که یک کارمند حرفه ای و باسابقه 
خود را با فردی تازه کار یكسان بدانید، بدون شک خود نوعی تبعیض خواهد 

بود که زمینه را برای بروز نارضایتی فراهم خواهد کرد. 
3-از پیش داوری و قضاوت های بی جا خودداری کنید 

در طول این فیلم ممكن است به شخصیت هایی برخورد نمایید که آدم هایی 
کامال بد و یا خوب تلقی می شوند. با این حال اتفاقاتی رخ می دهد که خالف 
آن به اثبات می رسد. در این بین از جمله افرادی که هرگز اقدام به پیش داوری 
نكرد، هری پاتر بوده اس��ت. برای مثال ش��خصیت سوروس اسنیپ )ازجمله 
اس��اتید مطرح دانشگاه جادوگران( از دس��ته افرادی است که تمامی اعضای 

تیم وی را فردی دشمن تلقی می کنند. با این حال رفتار مناسب هری با وی 
در آخر باعث می شود تا دست به یک فداکاری بزرگ زده و در مقابل دشمن 

اصلی هری پاتر بایستد.
4-به دنبال شایستگی و نه اسم و رسم باشید

در این فیلم در میان دانشجویان دانشگاه جادوگری دو قشر کلی وجود دارند 
که شامل افراد اصل و نسب دار و خانواده های معمولی است. برخی از افراد نظیر 
دراکو مالفوی، همواره تنها برای افراد اصیل ارزش قائل شده و با آن ها نشست 
و برخواست دارند. با این حال در میان این افراد اشخاصی وجود دارند که عمال 
باعث تضعیف تیم وی می شوند. با این حال هری هیچ توجهی به این امر نشان 
نداده و به ویژگی ها و توانایی افراد توجه دارد. همین امر هم باعث می شود تا 
تیم وی همواره از افراد قوی تر شكل گرفته باشد. شما نیز در شرکت خود الزم 
است تا توجه خود را معطوف به قابلیت افراد نگه داشته و از پرداختن به مسائل 

غیرضروری خودداری کنید.
5-از اهمیت کمک رسانی غافل نشوید 

حتی بهترین ها نیز در مقطعی نیازمند کمک خواهند بود. این امر در حالی 
است که برخی از مدیران تصور می کنند که این افراد خود به تنهایی قادر به 
انجام کارها هستند و به همین خاطر آن ها را عمال رها می کنند. با این حال 
الزم اس��ت تا همواره به مانند یک دوست در کنار تیم خود باشید و شرایطی 
را فراهم آورید که آن ها به راحتی در رابطه با مشكالت خود سخن بگویند. در 
تمامی قس��مت های فیلم نیز هری همواره یک شنونده و راهنمای عالی برای 
تمامی افرادی اس��ت که با آن ها ارتباط دارد. بدن شک این اقدام نیز از جمله 
دالیل محبویت وی محس��وب می شود. در آخر این بخش نیز فراموش نكنید 

که رفتار دوستانه و کمک های شما، بدون جواب نخواهد ماند.
6-فروتنی را به یکی از اصول اخالقی خود تبدیل کنید 

هیچ انسانی تمایل ندارد تا با فردی مغرور ارتباط نزدیک داشته باشد. این 
امر حتی در رابطه با مدیران نیز صادق اس��ت. درواقع این دس��ته از مدیران 
هم��واره میزان رضایت ش��غلی افراد را کاهش داده و فش��ار زی��ادی را برای 
کارمندان به همراه خواهند داش��ت. با این حال هری رفتار توام با فروتنی در 
ارتباط با همگان داشته و این امر باعث می شود تا حتی افرادی که دشمن های 
او نیز تلقی می ش��وند، دید بهتری نسبت به او پیدا کنند. در نهایت مشاهده 
می کنید که این اخالق وی باعث می ش��ود تا با مش��كالت به مراتب کمتری 
مواج��ه گردد. درواقع این خصوصیت درس��ت نقطه مقابل ش��خصیت دراکو 
مالفوی اس��ت. جالب است بدانید که او منفورترین دانشجو محسوب می شود 
که بدون شک این اخالق او نیز در این امر بی تاثیر نبوده که همین امر همواره 

باعث بروز مشكالت و دشمن تراشی ها برای او شده است.
7-هیچ گاه ناامید نشوید 

بزرگ ترین هدف هری پاتر شكس��ت دادن قاتل خانواده وی، لرد ولدموت 
بوده است. در برخی از صحنه ها اتفاقاتی رخ می دهد که مخاطب به این باور 
می رسد که این خواسته امری غیرممكن خواهد بود. با این حال وی تا آخرین 
قس��مت همواره در برابر مشكالت متعدد با قدرت عمل کرده و هیچ گاه امید 
خود را از دس��ت نداده اس��ت. همین امر در کنار تالش برای افزایش قدرت و 
مهارت ها، در نهایت باعث می شود تا وی بتواند به هدف مورد نظر خود دست 
پیدا کند. در این راستا همانطور که در موارد گذشته نیز بیان شد، نقش تیم 
او در کسب این موفقیت غیرقابل انكار است. این امر در واقع نكته ای ضروری 
برای مدیران نیز محس��وب می ش��ود و آن ها باید همواره ضمن حفظ روحیه 
خ��ود، نگاهی به وضعیت و روحیه تیم نیز داش��ته و موفقیت خود را در گرو 

آن ها بدانند. 
leadchangegroup: منبع

7 نکته مدیریتی سری فیلم های هری پاتر

یكی از ش��رکت های دانش بنیان که از س��ال ۷۰ فعالیت خود را آغاز کرده اس��ت 
با هدف ارتقا و توس��عه س��طح تكنولوژی ملی، زیرس��اخت ها، دانش فنی و کیفیت 
فرآیندها، خدمات و محصوالت تولیدی، وارداتی و صادراتی در حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات، برق و الكترونیک، مكانیک، مهندس��ی پزش��كی، لیزر و صنایع وابسته 
تاسیس شده است. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، این شرکت با داشتن پروانه بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران 
و گواهینامه ISO از مرکز ملی تایید صالحیت ایران و با بهره گیری از دانش فنی باال 
و استفاده از بازرسین مجرب، با هدف ارائه خدمات با کیفیت به عنوان همكار ادارات 
کل استاندارد استان ها و گمرکات کشور، اقدام به بازرسی و نمونه برداری از کاالهای 

وارداتی مشمول استاندارد اجباری ایران در سطح گمرکات کشور کرده است.

ارتقای سطح تکنولوژی ملی به همت یک 
شرکت دانش بنیان داخلی

 به قلم: لگ استره کارآفرین و نویسنده حوزه مدیریت
مترجم: امیر آل علی
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ادوبی درآمد سه ماهه  سوم س��ال ۲۰۱۸ را ۲.۲9میلیارد دالر اعالم 
کرد که نس��بت به مدت مش��ابه در سال گذش��ته، رشد ۲۴درصدی 

داشته است.
ب��ه گ��زارش زومیت، ش��رکت ادوبی روز 
پنجش��نبه آمارهای مالی س��ه ماهه س��وم 
س��ال مال��ی ۲۰۱۸ خ��ود را منتش��ر کرد. 
طبق آمارها، این شرکت بار دیگر در کسب 
درآمد، رکوردش��كنی کرده است. این غول 
نرم افزاری، درآمد سه ماهه  سال مالی خود را 
666میلیون دالر اعالم کرد که حدودا برابر 

۱.۳۴دالر برای هر سهم است.
البته اگر درآمد ش��رکت از منابع متفرقه 
Non-GAAP ش��ناخته  اصط��الح  )ب��ا 
می شود( در این آمار لحاظ شود، درآمد هر 
سهم به ۱.۷۳ دالر رسیده و مجموع درآمد، 
به رقم ۲.۲9 میلیارد دالر می رسد. این آمار 

نس��بت به مدت مشابه در سال گذشته، رشد ۲۴درصدی داشته است. 
درحالی که تحلیلگران وال اس��تریت، درآمد ۱.69 دالر برای هر سهم و 

مجموع درآمد ۲.۲5 میلیارد دالر را پیش بینی کرده بودند.

 Creative Cloud درآم��د ادوبی از بخش دیجیتال مدیا که گروه
در آن ق��رار دارد، ۱.6۱ میلی��ارد دالر گزارش ش��ده اس��ت. این آمار، 
درآمد س��االنه  را به 6.۴ میلیارد دالر می رس��اند. درآمد گروه کریتیو 
کالود در ای��ن بخ��ش ۱.۳6 میلیارد دالر 
و درآم��د بخش داکیومن��ت کالود، ۲۴9 
میلیون دالر بوده است. شرکت ادوبی اعالم 
 Experience کرد که درآمد آنها از بخش
Cloud حدود 6۱۴ میلیون دالر برای این 
سه ماهه بوده که نسبت به سال گذشته، رشد 
۲۱درصدی داشته است. درآمد بخش دیگر 
ش��رکت با نام Digital Experience نیز 
6۱۴میلیون دالر گزارش شده است. شانتانو 
ناراین، مدیرعامل ادوبی در مراسم ارائه  این 
آمار گف��ت: وقتی به س��ه ماهه  چهارم نگاه 
می کنیم، از فرصت های پیش رو هیجان زده 
می ش��ویم. پیش بینی ما از آمار نهایی سال 
مالی ۲۰۱۸، رشدی عالی و قوی است. استراتژی ما برای رسیدن به این 
هدف نیز به خوبی برنامه ریزی شده است. به عالوه، محصوالت، کارمندان، 
مشتریان و شرکای ما نیز همگی در مسیر حفظ این رشد قدم بر می دارند. 

تحلیلگ��ران بازار پیش بینی کرده اند که قیمت پایین تر از انتظار آیفون
XR، درآمد سال مالی ۲۰۱9 اپل را تحت الشعاع قرار می دهد. به گزارش 
زومی��ت، تنها چن��د روز پس از رویداد بزرگ معرف��ی محصوالت اپل در 

آمفی تئاتر اس��تیو جابز، تحلیلگ��ران بازار در 
نظرات مورد آیفون XR و درآمد س��ال مالی 
۲۰۱9 اپ��ل، بازنگ��ری کرده اند.آیف��ون ۱۰ 
آر ارزان تری��ن مدل گوش��ی آیف��ون در بین 
گوش��ی های آیفون ۲۰۱۸ اس��ت. آیفون ۱۰ 
آر از نمایشگر LCD بهره می برد؛ درحالی که 
آیف��ون ۱۰ اس و آیف��ون ۱۰ اس مك��س با 
نمایش��گر OLED به بازار عرضه می ش��وند. 
همچنین آیفون XR با ماژول دوربین تک در 
پنل پش��تی و بدون لمس سه بعدی رونمایی 
شده  اس��ت. هفته  گذشته، Rod Hall یكی 
از تحلیلگران گلدمن س��اکس اعالم کرد که 
آیفون ۱۰ آر با ظرفیت حافظه  6۴ گیگابایتی، 

با قیمت ۸۴9 دالر به فروش می رس��د. بعد از رونمایی گوشی های آیفون 
۲۰۱۸، مش��خص شد که قیمت پیش بینی شده از س��وی آقای هال، در 
حدود ۱۰۰ دالر بیش��تر از قیمت تعیین ش��ده از سوی کوپرتینونشین ها 

اس��ت. آیفون XR با ش��روع قیمت ۷۴9 دالر )۳۷.۴۱ دالر در هر ماه در 
بازه  زمانی ۲۴ ماه(، از تاریخ ۲6 اکتبر برابر با ۴ آبان ماه به فروش می رسد.

آیف��ون ۱۰ آر با ظرفیت حافظه  ۱۲۸ گیگابایتی ب��ه قیمت  ۷99 دالر 
)۳9.5۰ دالر در ه��ر ماه در ب��ازه  زمانی ۲۴ 
 iPhone ماه( به فروش می رسد و در نهایت
XR ب��ا ظرفیت حافظ��ه ۲56 گیگابایت، با 
قیمت ۸99 دالر )۴۳.66 دالر در ماه در بازه  
زمانی ۲۴ ماه( قیمت گذاری ش��ده  است. با 
وجودی که قرار اس��ت آیف��ون ۱۰ آر حدود 
پنج هفته پس از دو مدل دیگر آیفون ۲۰۱۸، 
به بازار عرضه شود، تحلیلگران بر این باورند 
که بیشترین فروش در بین سه گوشی آیفون 
۲۰۱۸، مربوط به آیف��ون XR خواهد بود.با 
وجودی که قیمت پایین تر آیفون XR به نفع 
کاربران و خریداران است، اما رود هال نگران 
این مس��اله است که قیمت گذاری پایین این 
گوشی هوش��مند بر درآمد Apple تاثیرگذار باش��د. از نظر تحلیل گران، 
انتظار می رود معرفی آیفون XR، روی فروش گوشی های آیفون ۸ و آیفون 
۸ پالس تاثیرگذار باشد و منجر به کاهش فروش این دو گوشی آیفون شود. 

قیمت پایین تر از انتظار آیفون XR و تاثیر آن بر درآمد سال مالی 2۰19 اپلادوبی در درآمد سه ماهه  سوم سال 2۰18، رکوردشکنی کرد

احتماالً تاکنون تحقیق کافی درباره س��رمایه گذاران احتمالی انجام داده اید. این 
راهنمای مختصر مواردی را که فراموش کرده اید، به شما یادآوری می کند و علت از 
دست رفتن فرصت های جذب سرمایه را مشخص می کند. تا به حال درباره بازارگرمی 
یک اس��تارتاپ بیوتكنولوژی برای یک شرکت سرمایه گذار فعال در حوزه مخابراتی 
ش��نیده اید؟ خیر؟ چیزی در این باره نش��نیده اید، چون دنیای ای��ن دو از زمین تا 
آسمان با هم تفاوت دارد. چنین بازارگرمی نامرتبطی نشان دهنده مشكل بزرگی در 
دنیای سرمایه گذاری استارتاپ ها است: کارآفرینان بدون آمادگی بازارگرمی می کنند. 
براساس تجربیات شخصی می توانم برآورد کنم که سرمایه گذاران خطرپذیر قریب به 
9۰درصد از تمام جریان معامالت احتمالی آتی را رد می کنند. دلیل عدم صالحیت 
این معامالت به عدم تناسب بین اهداف شرکت سرمایه گذاری و فرصت سرمایه گذاری 
مربوط می شود.  واقعیت این است که کارآفرینان باید بیشتر از آنكه برای بازارگرمی 
معامله وقت بگذارند، وقت بیشتری را صرف پیدا کردن سرمایه گذار مناسبی کنند 
که می خواهند برایش بازارگرمی کنند. موسسان استارتاپ ها فرصت سرمایه گذاری را 
غالباً به اشتباه به شكل بازی اعداد و ارقام می بینند و صرفاً می خواهند برای هر کسی 
که گوش شنوایی داشته باشد، بازارگرمی کنند.  اکثر کارآفرینان ترجیح می دهند که 
5۰ س��اعت از وقت شان را به مالقات با 5۰ سرمایه گذار اختصاص دهند؛ حال آنكه 
بهتر اس��ت 5۰ س��اعت را به تحقیق و آماده سازی برای 5 سرمایه گذاری اختصاص 
دهند که فكر می کنند، بیشترین تناسب را با استارتاپ شان دارند و بنابراین احتمال 
موفقیت شان با آنها بیشتر است. بسیاری از کارآفرینان شانس مالقات با سرمایه گذار 
را پی��دا نمی کنند، چون بین کاری که آنها انجام می دهند و آنچه س��رمایه گذاران 
می خواهند، روی آن سرمایه گذاری کنند، شكاف عمیقی وجود دارد. پنج دلیل اصلی 

رد کردن فرصت های سرمایه گذاری به شرح زیر است:
۱. سرمایه گذاری نكردن با استفاده از ارز دیجیتال 

۲. س��رمایه گذاران قبل از آنكه موسسین س��رمایه گذاری کنند، سرمایه گذاری 
نمی کنند.

۳. بعضی س��رمایه گذاران مدل B2C، س��رمایه گذاری بین مشتری و صاحب 
کسب و کار را به ندرت انتخاب می کنند.

۴. سرمایه گذاران بر روی حداقل محصول قابل عرضه  سرمایه گذاری نمی کنند، 
اگر استارتاپی توانایی ساخت یک نمونه اولیه از محصوالت را ندارد، نمی تواند توقع 

جذب سرمایه داشته باشد.
5. س��رمایه گذاران تمایلی ندارند بر روی شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که 

بیشتر از مشتریان برای سرمایه گذاران وقت می گذارند.
ش��ماری از این دالیل خاص بعضی شرکت ها اس��ت، اما بعضی از آنها عمومی 
اس��ت. بنیانگذاران استارتاپ ها باید قبل از درخواست مالقات از شرایط خاص هر 
ش��رکت سرمایه گذاری خطرپذیر آگاهی داشته باشند، اما عدم آمادگی آنها باعث 
تضییع وقت و رد ش��دن درخواست شان می شود. اکثر کارآفرینان متوجه نیستند 
که تصمیمات سرمایه گذاری فقط درباره موسس استارتاپ و خود شرکت نیست 
و دست کم نیمی از این تصمیم گیری تابعی از عامل هایی است که هیچ ارتباطی با 
استارتاپ ندارد. دلیل رد شدن بسیاری از درخواست ها را باید در گروه سرمایه گذار 
و سرمایه جست وجو کرد. اگر برای تان سوال پیش آمده که قبل از بازارگرمی باید 
درباره چه موضوعی جست وجو کنید، در ادامه با ما همراه باشید تا با 5 نكته کلیدی 

آشنا شوید که اکثر کارآفرینان آنها را نادیده می گیرند.
1ـ تز سرمایه گذاری

در پس هر سرمایه گذاری ا ی تز سرمایه گذاری وجود دارد و هیچ سرمایه گذاری 

بدون چنین نظریه مدونی برای افزایش سرمایه وارد میدان عمل نمی شود. این تز 
گاهی، مبتنی بر صنعتی مانند بیوتكنولوژی یا AI اس��ت و گاهی بر پایه مرحله 
کسب و کار تهیه می شود. در بعضی موارد نیز هم نوع صنعت و هم مرحله کسب و 
کار در نظر گرفته می شود. شاید تز سرمایه گذاری همواره واضح و مشخص نباشد، 
اما هیچ سرمایه گذاری این تز را پنهان نمی کند، بنابراین ابتدا از تز سرمایه گذاری 
موسس��ه خطرپذیر مورد نظرتان آگاهی حاصل کنید تا بازارگرمی تان با شكست 

مواجه نشود.
2ـ افق سرمایه گذاری 

اکثر شرکت های س��رمایه گذاری پنجره چهارس��اله ای برای نوشتن چک برای 
ش��رکت های جدید دارند. چون بخش اعظم س��رمایه تخصیص داده شده از سوی 
س��رمایه گذاران خطرپذی��ر معموالً پنج تا هفت س��ال دوام م��ی آورد و به عبارت 
دیگر مدیران س��رمایه گذاری باید پول سرمایه گذاران خود را ظرف این بازه زمانی 
پس بگیرند. این مدیران معموالً بخش اعظم س��رمایه را برای چهار س��ال نخست 
س��رمایه گذاری می کنند و باقیمانده آن را به مراحل آتی اختصاص می دهند. اکثر 
مدیران س��رمایه گذاری تا س��ال پنجم مورد جدیدی را برای س��رمایه گذاری آتی 
جست وجو می کنند. چنانچه به چرخه عمر سرمایه گذاری توجه نكنید، ظلم بزرگی 
در حق خودتان کرده اید. س��رمایه گذاران غالباً ترجیح می دهند که سرمایه مصرف 
نشده خود را بر روی استارتاپ های موفقی سرمایه گذاری کنند که قباًل امتحان خود 
را پس داده اند، تا این که سرمایه جدیدی را برای استارتاپی جدید به خطر بیندازند.

3ـ سوءگیری ها و تعصبات مدیر
این  س��وءگیری ها ارتباطی ب��ا نژاد و قومیت ندارد، واقعیت این اس��ت که هر 
سرمایه گذار حرف های تعصبات شخصی خود را دارد که بر تمایالت سرمایه گذاری 
او اثر می گذارد. این تاثیرات نتیجه س��ابقه و موفقیت سرمایه گذاری های قبلی تا 
به امروز اس��ت. برای مثال س��رمایه گذاری را می شناسم که نظر مثبتی نسبت به 
کارآفرینان ثروتمند ندارد و معتقد است که ثروتمندان انعطاف پذیری یا احساس 
نیاز الزم برای موفق شدن را ندارند. این سرمایه گذار کارآفرینان موفق و کارکشته 

را به نفع افراد تازه کار کنار می گذارد.
4ـ سابقه سرمایه گذاری

اکثر س��رمایه گذاران خودشان را حامیان استارتاپ های نوپایی معرفی می کنند 
ک��ه در مرحل��ه اولی��ه ق��رار دارند، اما ب��رای پرده برداش��تن از واقعی��ت باید به 
سرمایه گذاری های اصلی آنها توجه کنید. اکثر شرکت های سرمایه گذاری معامالت 
خود و اس��تارتاپ هایی را که روی آنها س��رمایه گذاری کرده اند، منتشر می کنند. 

بنابراین اطالعات کاملی از سابقه هر شرکت در اختیار دارید. 
5ـ ارتباطات مشترک

تماس های خش��ک و بی روح، یادآوری های گاه و بیگاه در لینكداین و ارس��ال 
ایمیل های نامنظم روش مناسبی برای ارتباط برقرار کردن با سرمایه گذاران نیست. 
بهترین روش معرفی ش��دن از س��وی دیگران است. کارآفرینانی را پیدا کنید که 
توانس��ته اند بازارگرمی موفقی برای سرمایه گذار انتخابی تان داشته باشند. به آنها 
مراجع��ه کنید و مطمئن باش��ید که آنها نیز مانند تمام ما عاش��ق تعریف کردن 
داس��تان های نبردهای پیروزمندانه شان هس��تند؛ افرادی که موقعیت مشابهی را 
پشت سر گذاشته اند، می توانند اطالعاتی را در اختیارتان بگذارند که شاید اندکی 
رنگ و بوی شخصی داشته باشد، اما دست اول و مفید است. تحقیقات تان را انجام 
دهید. سرمایه گذاری را با تز سرمایه گذاری متناسب با پیشنهادتان انتخاب کنید. 
خودتان را آماده کنید، آماده کنید و باز هم آماده کنید. به خاطر داشته باشید که 
ش��رکت سرمایه گذار مخابراتی بر روی یک استارتاپ بیوتكنولوژی سرمایه گذاری 

نمی کند، مگر آنكه بتوانید سرمایه گذار را جادو کنید.
inc: منبع

واکنش های شـدید و منفی نسـبت به صحبت های اخیر ویتالیک بوترین در مورد عدم پتانسـیل رشـد ارزهای 
دیجیتال، باعث شد او به توضیح گفته های خود بپردازد.

به گزارش زومیت، نظرات اخیر ویتالیک بوترین مبنی بر اینکه ارزهای رمزنگاری شـده دوران رشـد هزار برابری 
خود را پشـت سـر گذاشـته اند، با موجی از انتقادات و واکنش های منفی همراه بود، مخصوصًا از طرف افرادی که 
پیش  از این، در زمان اشتباه، مبالغ باالیی را روی این ارزها سرمایه گذاری کرده اند و منتظر روزهای بهتری هستند.

در بخش کامنت های مقاله و همچنین منشـن های توییتر، عـدم درک بنیان گذار اتریوم از اقتصاد و روند قیمتی 
ارزهای دیجیتال، شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت. برای مثال:

»- ها ها ها! او هیچ ایده ای ندارد و به همین دلیل این حرف ها را می زند« nana_qwabenah، تاریخ 9 سپتامبر 
2۰18

»-این سیگنال خرید است! بخرید... بخرید... بخرید!« richard34661016، تاریخ 9 سپتامبر 2۰18
»-او باید از این اظهارات خجالت بکشد.« ales_gaber تاریخ 9 سپتامبر 2۰18

برخی از افرادی که نظر خود را در بخش کامنت های مقاله  وب سـایت CCNبیان کرده بودند، حتی معتقد بردند 
که بوترین ناخوش است. آن ها می گفتند که در عکس های اخیر، او بیمار به نظر می رسیده و تجهیزات پزشکی در 

اطرافش دیده شده است.
البته، اظهارات بوترین درست بود. او پس  از این واکنش های منفی، از اظهارات خود دفاع کرد و در توییتر نوشت:
برای روشن شدن موضوع: من هرگز نگفتم که اکوسیستم دارایی های رمزنگاری شده هیچ جایی برای رشد ندارد. 
من گفتم هیچ جایی برای هزار برابر شدن قیمت وجود ندارد. رشد هزار برابر قیمت های امروز، به این معنا است که 

2۰۰ تریلیون دالر وجه رمزنگاری داشته باشیم، که معادل با 7۰درصد از کل ثروت جهانی است.
آنچه که من واقعًا گفتم، این بود: ازآنجاکه حاال بیشـتر مردم از رمزارزها اطالع دارند، رشـد بیشـتر دارایی های 

رمزنگاری شده باید از »عمق« ناشی شود )مثاًل کاربردهای جدید( و نه از جلب توجه بیشتر.
بوتریـن صحبت خود را با تمسـخر منتقدان ادامه داد. او واکنـش این افراد را به اظهارات خود مبنی بر 7۰درصد 

ثروت جهان، به این صورت پیش بینی کرد و نوشت:
بدیهی است که باید واقع بین باشیم. قرار نیست کل ثروت جهان به ارزهای رمزنگاری شده تبدیل شود.

رسانه ها: ویتالیک یک انسان بدبین است !
 justinsuntron@ بچه ها، اگر موضوعات را این طور برعکس جلوه دهید، به مردم  انگیزه می دهید بیشتر شبیه

رفتار کنند.
- ویتالیک بوترین، 12 سپتامبر 2۰18

اشـاره  بوترین به جاسـتین سان، به این موضوع اشاره داشت که سان معموالً هایپ رمزارزها را بیش از انتظارات 
»معقول« جلوه می دهد. درحالی که جاسـتین سان در حال پاسخ دادن به بوترین بود، چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل
Binance نیز وارد بحث شد و از بوترین دفاع کرد. او فرصت پیدا کرد که جاستین سان را نیز کمی دست بیندازد. 

او نوشت:
»-شـما مسـلمًا قربانی رسانه ها شـده اید. آن ها یک بخش از جمله شـما را برمی دارند و آن را به صورت افراطی 
بیان می کنند. این اتفاق همیشـه رخ می دهد. اما جاسـتین بیچاره! واقعًا خنده دار است!« cz_binance، تاریخ 12 

سپتامبر 2۰18
پـس  از این توییت جاسـتین سـان به شـیوه معمول خـود بحث را پیش بـرد و اظهار کرد که در آینـده، نه تنها 
7۰درصد، بلکه 1۰۰درصد ثروت جهانی به ارزهای رمزنگاری شـده تبدیل می شود و پیش از هر شرکت ارزشمندی، 
ارزش بازاری این ارزها مرز 1۰تریلیون دالر را پشـت سـر می گذارد. سان همچنین گفت که زمان، صحت ادعای او 

را ثابت خواهد کرد.
»-من اعتقاد دارم که کل ثروت جهان به ارزهای رمزنگاری شـده تبدیل می شود، درست مانند سیاه چاله ها و در 
آینده نیز رشـد بیشـتری خواهد داشت. ارز رمزنگاری شده پیش از شـرکت های آمازون و اپل، به ارزش بازاری 1۰ 

تریلیون دالری می رسد.« جاستین سان، 12 سپتامبر 2۰18
البته، پیش بینی جاسـتین سان مستلزم این است که ارزش بازاری رمز ارزها، بار دیگر 1۰۰۰ برابر شود. به صورت 
منطقی، حرف ویتالیک بوترین درست است، اما درحالی که برخی از فعالین این حوزه، با خوشحالی اشاره می کنند 
که احتمال دو، سه یا حتی 1۰۰ برابر شدن ارزش ارزهای دیجیتال وجود دارد )که البته 1۰۰ برابر شدن رقمی نجومی 

است(، این پیش بینی ها برای هوادارانی که شانس طالیی و رؤیایی خود را از دست  داده اند، امیدبخش نیست.

 

چرا استارتاپ شما از سوی سرمایه گذاران نادیده گرفته می  شود

اظهارات بنیان گذار اتریوم
 واکنش های منفی زیادی

به همراه داشت
 

یادداشـت

فیلترینگ تعدادی از اس��تارتاپ های گردش��گری و سایت های فروش بلیت 
هواپیما، قطار و رزرو هتل در چند روز اخیر، جریانی مبهم اس��ت که تاکنون 
دالیل آن مش��خص نش��ده، اما علی اصغر مونس��ان اعالم کرده: مسدود شدن 

آن ها را پیگیری می کند.
به گزارش ایس��نا، پس از افزایش نرخ بلیت هواپیما، فروش برخی ایرالین ها 
در بعضی س��امانه های رزرواسیون از دس��ترس خارج شد، هرچند این مشكل 
با میانجی گری س��ازمان هواپیمایی تا حدی حل ش��د اما به دنبال این اتفاق، 
اواخر هفته گذشته فعالیت ده ها سامانه های فروش بلیت هواپیما، قطار و رزرو 
هتل که برآمده از اس��تارتاپ های گردش��گری بودند متوقف و وب سایت های 

آن ها مسدود شد.

فیلترینگ »مبهم« سایت های 
گردشگری و فروش بلیت هواپیما

مترجم: مریم امیری خواه



داستان س��رایی در فرآیند برندس��ازی، بازاریاب��ی و تبلیغات اهمیت 
فراوانی دارد. با اس��تفاده از داس��تانی جذاب می توان مشتریان را نسبت 
به خرید محصوالت مان متقاعد س��اخت. به عبارتی ساده، همه افراد به 
داستان عالقه دارند. استفاده از آن در عرصه برندسازی مزیت غافلگیری 
مش��تریان را به همراه خواهد داش��ت. بر این اساس ضربه نخست شما 
در فرآیند فروش محصوالت به مش��تریان بس��یار تاثیرگذار خواهد بود. 
همچنین داس��تانی جذاب اعتماد مش��تریان به ما و آگاهی شان از برند 
ش��رکت را افزایش می دهد. توجه داش��ته باش��ید که هم��ه این کارها 
فقط در صورت خلق داس��تانی جالب و انتقال مناس��ب آن به مخاطب 
امكان پذیر اس��ت، بنابراین بای��د در زمینه هنر داستان س��رایی آگاهی 

بیشتری کسب کنیم.
کسب وکار من به عنوان موسسه ای که خدمات حسابداری و رسیدگی 
به امور مالی به مش��تریان ارائه می کند، داس��تان خ��اص خود را دارد. 
اج��ازه دهید اندکی در مورد آن با ش��ما صحبت کنم. ماجرای برند من 
از زیرزمین یک کارخانه شروع شد. در آن زمان زیرزمین شرکت بسیار 
کثیف، خراب و پر از حیوانات مختلف مانند پرنده، موش و سوسک بود. 
بی تردید مش��اهده چنین افتضاحی از جانب مشتریان کسب وکار من را 
به طور کامل از بین می برد. درس��ت در چنین شرایطی از نظر مالی نیز 
شرکت من دچار مشكالت عدیده ای شد. به این ترتیب مجبور به قرض 

مبالغ باال از دوستان، خویشاوندان و دیگر شرکت ها شدم.
بی شک داستان برند من شروع جذابی ندارد. مشكالت مالی و محیط 
کار آلوده مزیتی برای یک برند محصوب نمی شوند. با این حال مشتریان 
صداقت ما را بس��یار می پس��ندند. امروزه عنصر صداقت در بس��یاری از 
کسب وکارها گم شده است. به همین خاطر در طراحی داستان برندم از 
آن بسیار بهره برده ام. به عالوه وضعیت بسیاری از مشتریان من در حال 
حاضر درس��ت مانند ابتدای داستانم  است. به این ترتیب آنها با شرکت 
همذات پن��داری نیز خواهد کرد. صرف نظر از همه موارد مذکور، به نظر 
من علت اصلی توجه مخاطب به داستان برندم اطمینان به احترام ما به 
آنهاست. در حقیقت ش��رکت من کار خود را از هیچ شروع کرد. سپس 
اندک اندک پیش��رفت کرد و به جایگاه فعلی اش رس��ید. بی ش��ک من 
هرگز با ایجاد نارضایتی در مش��تری قصد صدم��ه به ماهیت برند خود 

را نخواهم داشت.
شما نیز برای برقراری ارتباط نزدیک با مشتریان باید داستان برندتان 
را خل��ق کنی��د. همچنین ب��ه عنوان صاحب کس��ب وکار بای��د توانایی 
داستان س��رایی باالیی هم داش��ته باش��ید. پس اجازه دهید به س��راغ 

توصیه های اصلی رفته، آنها را بررسی نماییم.
توصیه هایی برای داستان سرایی تاثیرگذار

از توصیه ه��ای ذیل برای بهب��ود فرآیند خلق داس��تان و بیان آن به 
مشتریان استفاده نمایید:

1. ضرورت تعیین نقطه تمرکز
داس��تان برند شما باید تمرکز باالیی بر روی یک یا چند المان خاص 
داش��ته باش��د. در غیر این صورت پیام اصلی ش��ما از س��وی مشتریان 
دریافت نخواهد ش��د. تالش برای بیان داس��تانی جذاب و در عین حال 
غیرهدفمند فقط مخاطب را برای زمانی اندک س��رگرم می کند. در این 
حال��ت خبری از تاثیرگذاری عمیق بر روی مش��تریان نخواهد بود. اگر 

چنین فرآیندی ادامه پیدا کند، به زودی تمام مش��تریان تان را از دست 
خواهید داد، بنابراین باید نقطه تمرکز داستان تان را پیدا کنید.

ب��ه منظور تعیی��ن نقطه تمرکز به س��راغ هدف تان از بیان داس��تان 
برندتان به مخاطب بروید. همچنین ویژگی های مخاطب هدف تان را نیز 
در نظر داشته باشید. پاسخ به پرسش های این بخش شما را در دستیابی 

به هدف تان راهنمایی خواهد کرد:
• چرا شما قصد بیان داستان برندتان را دارید؟

• داستان شما در چه زمانی و کدام موقعیت روایت می شود؟
• داس��تان ش��ما در برگیرنده کدام ش��خصیت های فعلی شرکت تان 

است؟
• قصد شما دستیابی به کدام اهداف از طریق بیان داستان تان است؟
• چالش های شما در دستیابی به جایگاه فعلی برندتان چیست؟ توجه 
داش��ته باش��ید که این چالش ها در داستان ش��ما باید بازتاب مطلوبی 

پیدا کند.
• داستان گذشته برند ش��ما چگونه به شرایط کنونی آن ارتباط پیدا 

می کند؟
باتوجه به پاسخ های تان داستان برند خود را بر روی کاغذ پیاده کنید. 
در مرحل��ه بع��د محتوایی را ک��ه جذابیت و ارتباط کمتری با س��اختار 
اصلی داستان دارند، حذف نمایید. با شكل دهی وسواسانه به داستان تان 
میزان تاثیرگذاری و ثمربخش��ی آن افزایش خواهد یافت. در گام پایانی 
نیز داس��تان تان را برای برخی از کارمندان یا دوس��تان تان روایت کنید. 
دریافت واکنش آنها س��هم قابل توجهی در بهبود کیفیت داس��تان تان 

خواهد داشت.
2. معتبر باشید

به منظور کس��ب اعتماد مش��تریان باید به گونه ای معتبر عمل کنیم، 
بنابراین در خلق داستان تان از بیان نكات بی ربط، غیرحرفه ای یا خیلی 
لوس خودداری نمایید. همچنین بیش از اندازه به سراغ جزییات نروید. 
روایت شما باید یكدست، ساده و روان باشد. اغراق های بی مورد همیشه 
از سوی مخاطب به راحتی فهمیده می شود. بر این اساس بیان واقعیت 

باید در اولویت اول شما باشد.
برند ش��ما نیازی به داس��تانی طوالنی یا دراماتیک برای تاثیرگذاری 
ب��ر رو مخاطب ندارد. در حقیقت همه کس��ب وکارها فعالیت ش��ان را از 
زیرزمین خانه یا کارخانه ای قدیمی ش��روع نمی کنند، اما این به معنای 
ناتوانی در بیان داستان تان نیست. نكته مهم در اینجا توجه به افق دید 
خ��ود به عنوان یک برند اس��ت. در هر صورت فعالیت برند ش��ما حول 
محور یک هس��ته اساسی شكل گرفته است. با بیان آن هسته در قالبی 

جذاب به بهترین صورت نظر مخاطب را جلب خواهید کرد.
ب��ه عن��وان نمونه ای واضح داس��تان برند نایک را در نظ��ر بگیرید. از 
تولیدکنن��ده محصوالت ویژه دوی ماراتن برای ورزش��كاران حرفه ای تا 
غول دنیای ورزش، این برند راه خود را پیدا کرده اس��ت. بر این اس��اس 
داستان برند نایک بدون شروعی دراماتیک یا بسیار غم انگیز تاثیرگذاری 
خود را بر روی مش��تریان دارد. ش��ما نیز باید به س��راغ ایده های مشابه 

برای جلب نظر مخاطب بروید.
3. تداوم، رمز موفقیت در عرصه برندسازی

بی��ان داس��تانی جذاب برای ب��ازه زمانی کوتاه به هی��چ وجه اقدامی 
منطقی نیس��ت. در هر صورت مخاطب پس از گذش��ت زمان داس��تان 
شما را فراموش می کند. تكرار داستان به طور مداوم شما را همیشه در 
ذهن مشتریان نگه خواهد داشت. توجه داشته باشید که در بیان دوباره 

داستان برندتان اعمال تغییرات جزئی ضروری است. با این حال ساختار 
اصلی را دست نخورده باقی گذارید. همچنین برند شما نباید در هر نوبت 
تكرار داستان اش چهره ای جدید اخذ کند. ثبات یكی از شرط های اصلی 
ماندگاری هر نامی در ذهن افراد است، بنابراین برند شما نیز باید ثبات 

منحصر به فرد خود را داشته باشد. 
تمری��ن در جهت بیان داس��تان برندمان به صورت ش��خصی اهمیت 
بس��یار زیادی دارد. در هر صورت ش��اید به هن��گام انجام مصاحبه های 
خبری یا ش��رکت در برنامه ای تلویزیونی نیاز به بیان داستان تان باشد. 
اگ��ر در چنین ش��رایطی محتوای روایت را به گونه ای س��رد و خش��ک 
بیان کنید، تا مدت ها بدبینی بر مخاطب سیطره خواهد داشت. بهترین 
راهكار در این زمینه بیان داستان برای دوستان و اعضای خانواده است. 
به این ترتیب شما نحوه روایت گری خود را پیش از فرا رسیدن موقعیتی 
مهم آزمایش کرده اید. نكته بسیار مهم به هنگام روایت داستان برندمان 
حف��ظ آرام��ش و تالش برای تغیی��ر لحن صدای مان به م��وازات تغییر 
شرایط در داستان است. بررسی نحوه بیان گوینده های مطرح)حتی در 
زمینه ورزش( کمک موثری به شما در راستای کنترل و تغییر لحن تان 

مناسب با شرایط جاری خواهد کرد.
4. داشتن هدف نهایی ضروری است

به یاد داشته باشید که بیان داستان از سوی شما باید هدفی را دنبال 
کند. بر این اس��اس ش��ما باید هدفی مش��خص یا دس��ت کم توقعی از 
نتیجه تالش تان داش��ته باشید. در غیر این صورت داستان شما ترکیبی 

از المان های بی هدف و عاری از هرگونه خاصیت خواهد بود.
داس��تان ش��ما باید مخاطب را با پیامی مش��خص رو به رو س��ازد. به 
عبارت ساده، داستان شما جلوه تبلیغاتی برندتان است. همانطور که هر 
اق��دام تبلیغاتی هدفی را دنبال می کند، فرآیند داستان س��رایی نیز باید 
موضع مش��خصی داشته باشد. به اهداف زیر توجه کنید. به عنوان مثال 
هدف یک داس��تان جذاب می تواند بیان ش��یوه دستیابی برند موردنظر 
به جایگاه فعلی اش با تالش فراوان، پذرش ریس��ک های مختلف و تولید 
محصولی با کیفیت باش��د. ش��اید هم هدف شما ترغیب فوری مخاطب 
نس��بت به خرید محصول تان قلمداد ش��ود. در هر صورت باید نسبت به 
هدایت مخاطب در خالل بیان داس��تان به مقصدی مش��خص اطمینان 

حاصل کرد. 
در صورت دریافت نتایج نامناس��ب بررس��ی کلی داستان مان ضرورت 
دارد. هنگامی که داس��تان ما تاثیرگذار نیست، معنای آن کیفیت پایین 
یكی از عناصر داس��تان اس��ت. اگر در فرآیند بازبینی داستان تان نقاط 
ضع��ف را پیدا نكردید، نیازی به نگرانی نیس��ت. ش��ما به راحتی امكان 
ارائه داس��تان تان به یكی از آژانس ه��ای تبلیغاتی به منظور یافتن نقاط 
ضعف��ش را خواهید داش��ت. به این ترتیب با پرداخ��ت هزینه ای اندک 

کیفیت داستان تان بهبود خواهد یافت.
به عنوان نكته پایانی همیش��ه به یاد داش��ته باشید که داستان سرایی 
فرآیندی بیرونی در کس��ب وکار اس��ت. بنابراین نظر ش��خصی ش��ما یا 
تیم تبلیغاتی ش��رکت تنها معیار موفقی��ت و جذابین روایت تان نخواهد 
ب��ود. بهره گیری از نظرات دیگران و همچنین درخواس��ت از مش��تریان 
به منظور بیان ایده ش��ان پیرامون کیفیت داس��تان شرکت نقش مهمی 
در آگاهی از ش��یوه تحلیل و دریافت افراد خارج از برندمان نس��بت به 
داس��تان شرکت دارد. به این ترتیب همیشه از برداشت مشتریان نسبت 

به داستان مان آگاه خواهیم بود.
allbusiness: منبع

Just Do It :در ستایش 25 سالگی
نایک تولد ۲5 س��الگی یك��ی از بهترین ش��عارهای تبلیغاتی در 
تاری��خ را جش��ن می گیرد.: Just Do It در حال��ی که جایگاه این 
عبارت از لوگوی ش��رکت باالتر اس��ت، بس��یاری از افراد از الهامات 

جنجال برانگیز شعار فوق غافل می مانند.
در ده��ه ۱9۷۰، دول��ت ای��االت متحده آمریكا ی��ک قاتل به نام 
»گ��ری گیلمور« را اعدام کرد. آخرین س��خنان گیلمور قبل از قرار 
گرفت��ن جلوی جوخه آت��ش این ب��ود: ».Let's do it« این اتفاق 
اولی��ن مورد در نوع خود در طول تقریبا یک دهه بود که با الهام از 
ترانه »آواز جادوگر« نورم��ن میل رخ داد. به همین ترتیب کمپین 

»Just Do It« نایک ۱۱ سال پس از آن کلید خورد.
ب��ه گفت��ه، دن وی��دن، یكی از موسس��ان و افراد خ��الق آژانس 
تبلیغاتیWieden + Kennedy، ایده پش��ت این عبارت منحصر 
به فرد در ش��رایطی تا مدت ها مثل ی��ک راز باقی ماند که مردم به 

این شعار فراتر از یک پیام ورزشی نگاه می کردند.
لیز دوالن، یک مدیر س��ابق بازاریابی در نایک در فیلمی از س��ر 
به مه��ر ماندن راز این عبارت می گوید. او از همان ابتدا نیز از اصل 
ماجرا باخبر نبود. او مطمئن اس��ت که مدیران نایک نمی خواستند 

هیچ کس واقعا درباره این راز چیزی بداند.
بخشی از زیبایی این کمپین در نامشخص بودن ایده پشت شعار 
آن نهفت��ه اس��ت زیرا به خوبی می تواند خ��ارج از جهان ورزش نیز 

مورد استفاده قرار گیرد.
س��تاره اولین آگهی تبلیغاتی براس��اس این عب��ارت یک مرد ۸۰ 
ساله به نام »والت استک« است که هر روز صبح ۱۷ مایل می دود. 
به گفته اس��تک، در یک حرکت عالی به ن��ام »Just do it«، او با 
نگهداری دندان هایش در کمد، جلوی آس��یب رس��یدن به آن ها در 

زمستان را می گیرد.
ب��ه هر حال، در آین��ده نزدی��ک، »Just Do It« تبدیل به یک 
آیكون فرهنگی ش��د و هیچ شعار دیگری احتماال حتی به جایگاهی 
نزدی��ک به آن نیز دس��ت نخواهد یاف��ت. هیچ ج��ای بحثی باقی 

نمی ماند. 

حال و هوای پاییزی با دونات های کدو حلوایی
 Krispy Kreme .پاییز را برخی افراد با کدو تنبل می شناسند
در سال های گذشته با سوار شدن بر روی موج های مختلف تجارب 
موفقیت آمیزی را کس��ب کرد. با توجه به این روند، بعید اس��ت که 
این امپراتوری پیشنهادات خود را با همان تزیینات موجود در سال 

۲۰۱۸ به شما ارائه دهد.
در س��ال جاری، این ش��رکت زنجی��ره ای دونات ه��ای جذاب و 
هیجان انگی��ز مع��روف خود با طعم کدو حلوای��ی را با اندکی تغییر 

دوباره عرضه می کند.
به ج��ای دونات هایی با روش پخت معمول��ی، دونات های جدید 

پاییزی حاوی تكه های بسیار کوچک کدو تنبل هستند.
قضیه به اینجا ختم نمی شود. شما می توانید همراه دونات پاییزی 
خ��ود، قهوه الته با طعم کدو حلوایی به ش��كل های الته داغ، آیس 
الته یا فرم منجمد آن س��فارش دهید. در واقع شما می توانید آن ها 
را در فصل پاییز داشته باشید، این کامال بستگی به میل شما دارد.
دونات و قهوه های الته جدید هم اکنون در سرتاسر ایاالت متحده 

آمریكا سرو می شود. 

Ford Focus: زیبایی تغییر
 فورد ب��ا همكاری آژانس تبلیغاتی GTB و ش��رکت فیلمس��ازی 
 »Electic« و ش��رکت اعطا کنن��ده مجوز موس��یقی »Outsider«
کمپی��ن جدی��د »The Beauty of Change« ب��ا ه��دف تبلیغ 
خودروی کامال مدل جدید Ford Focus را راه اندازی کرد. این آگهی 
تبلیغات��ی تلویزیونی 6۰ ثانیه ای زیبا ب��ه کارگردانی »پیتر توویتز«، با 
تصویر بیرون آمدن یک پروانه مكانیكی از پیله خود شروع می شود. در 
حالی که ما روند پرواز آن از میان جنگل ها و دره های سرسبز را دنبال 
می کنیم، جمع کثیری از پروانه های مكانیكی در مسیر حرکت به سوی 
لندن به این پروانه می پیوندند. مردم با تعجب سر جای خود می ایستند 
تا ش��اهد عبور این کالیدوس��كوپ رنگارنگ از روی دفاتر کاری خود و 
محل های دیدنی برجسته نمادین لندن باشند. در نهایت بر روی پشت 
بام یک آس��مان خراش، این پروانه ها به آرامی در قالب یک نمایش با 
شكوه و جمع ش��دن دور هم خودروی مدل جدید Ford Focus را 

شكل می دهند. 

Google Chrome 1۰ساله می شود
 Google ،با روندی س��ریع و در حال رش��د در ۱۰ سال گذشته
Chrome ب��ا پیش��رفت فراوان و تبدیل ش��دن ب��ه محبوب ترین 
 Mozilla موتور جس��ت وجوگر اینترنتی، با اختالفی قابل توجه از
Firefox، موتور جس��ت وجوگر اینترنتی قراردادی مایكروسافت و 

Safari، موتور جست وجوگر قراردادی Apple پیش افتاده است.
در تقدی��ر از ای��ن نقط��ه عطف، ای��ن موتور جس��ت وجوگر یک 
سورپرایز داشت که براساس برنامه ریزی های انجام شده در تاریخ ۴ 

سپتامبر ۲۰۱۸ همه مردم جهان را شگفت زده می کند.
مادامی که در ذهنمان س��واالت مختلف راج��ع به چگونگی این 
تغییر و تحول ش��كل می گیرد، شرکت قبال این دگرگونی را دیزاین 
مجدد مهم و اصلی، متش��كل از یک تمیزکننده، سفیدکننده، رابط 
دورزنن��ده و بهبود قابلیت ه��ا نظیر افزایش محافظت ها از پس��ورد 

عنوان کرد.
ع��الوه بر این گ��وگل به اصالح تخم مرغ عی��د پاک آفالین خود 
موس��وم ب��ه »Dino Game« پرداخ��ت ک��ه در آن راس��تا یک 
دایناسور با کاله مخصوص مهمانی مجموعه ای از کیک های تولد را 
تهیه می کند. با ضربه زدن بر روی فضای خالی باالی صفحه بازی را 
می توان در حالت آفالین در »google.com« فعال کرد. در ادامه 

کل سپتامبر این بازی در دسترس خواهد بود. 
mbanews: منبع
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هنگامی که در تالش برای توسعه برند و کسب وکارمان در اینستاگرام 
هس��تیم، بخش زیادی از اتكای ما بر روی استفاده از هشتگ ها و تعامل 
به منظور جذب مخاطب اس��ت. جذب مخاطب از طریق تولید محتوای 
ج��ذاب بخش مهم��ی از فعالیت بازاریابی و تبلیغاتی را در ش��بكه های 
اجتماعی تش��كیل می ده��د. به همین دلیل اگر ناگهان متوجه ش��ویم 
مطالب م��ان دیگر در فضای اینس��تاگرام به نمایش درنمی آید، بس��یار 

ناامید خواهیم شد. 
اگر احس��اس می کنید پس��ت های ش��ما الیک و کامن��ت کمتری از 
میزان انتظارتان دریافت می کنند یا هش��تگ های شما تاثیر چندانی در 
س��هولت یافتن مطالب از س��وی کاربران ندارد، ش��اید دچار ممنوعیت 
سایه شده اید. ممنوعیت سایه )Shadow Ban( به عمل مسدودسازی 
مطالب کاربری خاص در ش��بكه های اجتماعی گفته می ش��ود. ویژگی 
اصلی این الگوریتم عدم اطالع کاربر از محدودیت اعمالی بر پروفایل اش 
است. اگر در اینستاگرام دچار ممنوعیت سایه شوید، مطالب شما به جز 

فالوورهای تان برای هیچ کس دیگری به نمایش در نخواهد آمد. 
از نقطه نظر اینستاگرام، ممنوعیت سایه توجیه منطقی و کاربردی دارد. 
بر این اساس تیم ناظر پلتفرم توانایی فیلتر محتوای اکانت های ناقض قوانین 
را خواهد داشت. به عنوان مثال برخی از کاربران برای توسعه اکانت شان از 
راهكارهای غیرقانونی نظیر استفاده از روبات های جمع آوری فالوور، کاربرد 
هشتگ های زیاد و نامرتبط به مطلب شان و همچنین خرید الیک استفاده 
می کنند. در چنین مواردی باید اعتراف کرد که در کاربرد ویژگی ممنوعیت 
سایه حق با اینستاگرام است. به این ترتیب عموم کاربران همچنان مطالب 

تازه و جذاب مشاهده خواهند کرد.
اگرچه تا به امروز اینستاگرام به طور رسمی پیرامون اعمال ممنوعیت 
س��ایه بر کاربران صحبت مش��خصی نكرده، اما در م��اه فوریه در بخش 
پش��تیبانی توضیحاتی چند ب��رای کاربران دچار نش��انه های ممنوعیت 
س��ایه قرار داده اس��ت. این توضیح حداقل معمای هش��تگ ها را تا حد 
زیادی مورد تایید قرار می دهد. در موارد دیگر نیز بدون اشاره به وجود 
ممنوعیت س��ایه به دالیل وقوع چنین مش��كلی اش��اره می شود. بر این 
اس��اس کاربرد هش��تگ های هماهن��گ با محتوای پس��ت مان از جمله 
راهكارهای غلبه بر عدم دسترس��ی کاربران به مطالب مان عنوان ش��ده 

است.
در اینجا باید اش��اره کرد که اینستاگرام در حال تغییر الگوریتم خود 
اس��ت. به این ترتیب شاید کاهش میزان جذب مخاطب از سوی اکانت 
ش��ما با این تغییر در پیوند باش��د. ب��ا این حال هرچه باش��د، موضوع 
ممنوعیت س��ایه در اینس��تاگرام بسیار جدی اس��ت. پس اگر با چنین 
مش��كلی مواجه ش��دیم، باید به دنبال راهكاره��ای قطعی برای غلبه بر 

آن بگردیم.
آیا من دچار ممنوعیت سایه هستم؟

خوشبختانه راهكار بسیار ساده ای برای فهم دچار شدن به ممنوعیت 
س��ایه وجود دارد. در گام نخست، تصویری با هشتگی که معموال به کار 
نمی برید، بارگذاری کنید. به یاد داشته باشید که این هشتگ باید تعداد 
پس��ت های محدودی داشته باشد. بر این اساس استفاده از هشتگ های 

معروف در اینجا توصیه نمی شود.

به محض اینكه مطلب تان با هش��تگ موردنظ��ر را بارگذاری کردید، 
از پن��ج کاربر اینس��تاگرام که ش��ما را دنب��ال نمی کنند، درخواس��ت 
جس��ت وجوی مطلب تان را نمایید. اگر هیچ کدام از آنها توانایی مشاهده 
پس��ت ش��ما را نداش��تند، به احتمال زیاد ش��ما دچار ممنوعیت سایه 

هستید.
اگر در این میان دو نفر یا بیش��تر قادر به مشاهده مطالب شما بودند، 
مش��كل اصلی تان کاهش س��طح تعامل و جذب مخاطب اس��ت. بر این 
اساس باید استراتژی خود در اینستاگرام را تغییر دهید. با این کار بخش 

زیادی از مشكل شما حل خواهد شد.
اگر راهكار موردنظر من را امتحان کردید و مطمئن از ممنوعیت سایه 
پروفایل تان هستید، نیاز به نگرانی نیست. ما در اینجا برای شما راه حل 

مناسبی را فراهم کرده ایم.
چرا شما دچار ممنوعیت سایه شده اید و چگونه باید این مشکل 

را حل کرد؟
در اینجا چند دلیل بالقوه برای گرفتاری در بند ممنوعیت سایه وجود 
دارد. به منظور عدم تكرار چنین اش��تباهی اجازه دهید به چند مشكل 

اساسی مولد ممنوعیت سایه اشاره کنیم.
• اس��تفاده از ابزار خودکار توسعه اکانت اینس��تاگرام: در اینستاگرام 
بدون تالش فراوان امكان توس��عه اکانت مان وجود ندارد. بر این اساس 
سیاس��ت اصلی اینس��تاگرام تش��ویق کاربران به تعامل سازنده و واقعی 
با مخاطب های درس��ت اس��ت. تیم ناظر ش��رکت هرگونه اس��تفاده از 
روبات ه��ای کمكی، خرید یا تالش برای دس��تیابی به مخاطب از طریق 
غیرقانونی را به ش��دت پیگیری می کند. بر این اس��اس بهترین راهكار 
ب��رای برندها در ش��بكه های اجتماع��ی و به ویژه اینس��تاگرام پیگیری 

فرآیند سالم برای دستیابی به فالوور است.
• اس��تفاده از هشتگ های شكس��ته: به طور مش��خص، یک هشتگ 
مش��هور با اس��تفاده از آن در محتوای بی ربط به زودی خیل عظیمی از 
مطالب را بازنمایی خواهد کرد. در چنین ش��رایطی اینس��تاگرام به طور 
دائمی یا موقت هشتگ موردنظر را ممنوع می سازد. در صورتی که شما 
از هش��تگی که از سوی اینس��تاگرام محدود شده استفاده نمایید، سایر 
هش��تگ های  ش��ما برای کاربران غیرقابل دسترسی می شود. در مرحله 

پیشرفت نیز شاید ماجرا به حذف اکانت شما منجر شود.
• گزارش اکانت مان به طور مداوم: هنگامی که کاربران به طور مداوم 
اکانت ش��ما را به دلیل انتش��ار محتوای غیرمجاز ب��ه تیم ناظر گزارش 
دهند، اینس��تاگرام صفحه ش��ما را به عنوان یكی از ناش��رهای مطالب 
مجرمانه شناس��ایی خواهد کرد. در چنین حالتی ش��ما مورد ممنوعیت 

سایه یا حذف اکانت قرار خواهید گرفت.
• تجاوز از محدودیت روزانه یا ساعتی: اینستاگرام محدودیت ساعتی 
برای میزان فالو، آنفالو، الیک، کامنت و ارسال پست افراد برای اکانت ها 
قائل اس��ت. بر این اساس اگر شما در یک ساعت نزدیک به ۸۰ کاربر را 
دنبال کنید، تیم ناظر یک روبات را به جای فردی حقیقی مس��ئول این 

کار خواهد دانست.
ش��اید اس��تفاده از این تكنیک ها به شما در زمینه جذب شمار باالیی 
از مخاطب ه��ا کمک کند. با این حال چنین مخاطب هایی به هیچ وجه 
مخاطب هدف ش��ما نخواهند بود. به ط��ور کامال واضح چنین اقداماتی 
نتیجه ای جز گرفتاری در بند ممنوعیت سایه به بار نخواهد آورد. نتیجه 
این بحث کامال روش��ن است: نباید از راهكارهای نامناسب برای افزایش 

شمار فالوورها یا جذب مخاطب استفاده کرد.
به منظور بازگردانی اکانت مان به حالت عادی باید اقداماتی چند را در 

دستور کار قرار داد. به موارد ذیل توجه نمایید:
• اگر از روبات خاصی اس��تفاده می کنی��د، آن را غیرفعال نمایید: به 
منظ��ور اطمینان از غیرفعال س��ازی هرگونه روبات��ی، به بخش ویرایش 
 »Authorized Applications« پروفای��ل رفت��ه و ب��ر روی کادر
کلیک کنید. اگر نام روباتی خاص در این بخش مش��اهده می ش��ود، به 
سادگی آن را غیرفعال نمایید. توجه داشته باشید که داشتن فالوورهای 
پرش��مار و در عین حال بی توجه به ماهیت اصلی کس��ب وکار شما هیچ 
فای��ده ای در پ��ی ندارد، بنابرای��ن ۱۰۰ فالوور واقعی را ب��ر هزار فالوور 
تقلب��ی ترجی��ح دهید. در غیر ای��ن صورت مواجهه با مش��كالتی نظیر 
ممنوعیت س��ایه نباید ش��ما را ناراحت نماید. در حقیقت س��رپیچی از 
قوانین اینستاگرام مواجهه با ممنوعیت های مختلف را نیز در پی دارد.

• مش��اهده دقیق هشتگ های ممنوعه در س��ال ۲۰۱۸ و اطمینان از 
حذف تمام هش��تگ های شكسته: به منظور بازیابی شرایط طبیعی باید 
نسبت به کاربرد هشتگ ها دقت نماییم. در مواردی که نسبت به ماهیت 
هشتگی ش��ک داریم، مراجعه به فهرست هشتگ های ممنوعه ضروری 
است. خوشبختانه اگر در پست های قبلی شما هشتگ های غیرقانونی به 
کار برده باشید، اینستاگرام با پیامی مشخص شما را نسبت به حذف آن 
پست آگاه می  س��ازد. این عملكرد تیم ناظر ضربه ای به پست های فعلی 
ش��ما نخواهد زد، بنابراین جای نگرانی چندانی نخواهد بود. با این حال 
اگر فرآیند استفاده شما از هشتگ های غیرمجاز ادامه یابد، اعمال دوباره 
ممنوعیت س��ایه و در موارد پیشرفته حذف اکانت اجتناب ناپذیر خواهد 
بود. البته اینس��تاگرام معموال پیش از حذف ی��ک اکانت چند نوبت به 

ادمین های آن اخطار می دهد. 
• یک یا دو روز استراحت چندان هم بد نیست: به گزارش بسیاری از 
کاربران عدم فعالیت برای دو روز متوالی توانایی بازیابی ش��رایط عادی 
برای اکانت های دچار ممنوعیت س��ایه را دارد. به عنوان یک نویس��نده 
در حوزه بازاریابی قادر به تایید این ادعا نیس��تم. با این حال گزارش آن 
از س��وی شمار باالیی از کاربران تا حد زیادی امیدوارکننده خواهد بود. 
بنابراین به عنوان اقدامی استراتژیک برای چند روز دست از فعالیت در 
اینستاگرام بردارید. در هر صورت بازیابی شرایط عادی اکانت مان ارزش 

صبر و شكیبایی چند روزه را خواهد داشت.
• مطالعه و قبول شرایط استفاده و راهنمای استفاده از اینستاگرام: هر 
شبكه اجتماعی شرایط مش��خصی برای استفاده کاربران وضع می کند. 
اگرچه ب��ه عنوان مثال ش��رایط توییتر با لینكداین متفاوت اس��ت، اما 
برخی از هسته های اصلی آنها با هم شباهت تام دارند. بر این اساس به 
منظور فعالیت بدون مزاحمت در اینس��تاگرام نسبت به مطالعه شرایط 
اس��تفاده و قبول آن اطمینان حاصل کنید. در بس��یاری از موارد تایید 
رعای��ت قوانین بدون توجه به ماهیت آنها فرد را در ش��رایط دش��واری 
قرار می دهد. بی ش��ک اگر از موارد غیرمجاز آگاه باشیم، بسیار راحت تر 
آنها را رعایت خواهیم کرد. راهنمای اس��تفاده از اینس��تاگرام یک متن 
نس��بتا بلند در مورد چگونگی اس��تفاده صحیح از این شبكه اجتماعی 
است. اگرچه مطالعه آن وقت زیادی را طلب می کند، اما در نهایت شما 
به منبع مهم اطالعاتی پیرامون ش��یوه فعالیت مناس��ب در اینستاگرام 

دسترسی خواهید داشت.
hubspot: منبع

 چطور برای محصوالت و خدمات خود
تقاضا ایجاد کنیم؟

 کارشناس بین المللی بازاریابی، دیوید ب. ُولف، در ابتدا کار و فعالیت 
خودش را به عنوان یک معمار یا متخصص ساختن مناظر طبیعی نما 
آغ��از کرد. از جمله کارهای بزرگ وی می توان به طراحی ش��هر بازی 
و پارک های عمومی و خصوصی بس��یار زیاد در ویرجینیای ش��مالی، 
واشنگتن و مریلند اش��اره کرد. یكی از پارک هایی که وی در روستای 
مونتگومری واقع در گیتسربرس در دهه ۱9۷۰ طراحی و ساخته بود، 

در واقع دائما مورد دست درازی و خرابكاری خرابكاران قرار می گرفت.
پس از مش��ورت با بزرگان روستا، او به یک نتیجه ساده و مقرون به 
صرفه دست پیدا کرد که در واقع موثر هم واقع شد: در این روش یک 
تابلو در دو انتهای پارک نصب شد که بر روی آن نوشته شده بود که این 

پارک یک پارک خصوصی متعلق اهالی روستای مجاور است.
ُولف اعتقاد داشت که با ایجاد یک حس مالكیت )عضویت منحصر به 
فرد از طریق تبدیل شدن به یک صاحب خانه(، ساکنان نه تنها بهتر و 
مسئوالنه تر از پارک خود نگهداری می کنند، بلكه همواره مراقب رفتار 
خرابكاران هم بودن��د. او ثابت کرد که ایده وی برای این کار، یک ایده 
خوب و موثر بود و در سال های بعد هم با اهتمام ویژه به مفهوم ایجاد 
حس تعلق و وفاداری از طریق انحصار رفته رفته تبدیل به یک بازاریاب 

و مشاور کسب و کار موفق شد.
تقاضا، موجب فروش می شود

اگر محصولی فروش خوبی نداش��ته باش��د، حتما دلیلی دارد. شاید 
تقاضای موجود برای آن را بیش از حد تلقی کرده اید، قیمت باالیی برای 

آن در نظر گرفته اید یا به بازاری اشتباه عرضه کرده اید.
اگر تقاضا برای محصولی از آنچه که تصور کرده اید کمتر بود، ش��اید 
بهتر باشد پیش از نادیده گرفتن ایده خودتان به طور مصنوعی برای آن 

تقاضا ایجاد کنید.
انحصاری بودن عضویت

یكی از روش هایی که برخی از ش��رکت ها در دنیا برای کسب درآمد 
از آن بهره می برند این اس��ت که به جای فروش حق عضویت و سپس 
ارائ��ه تخفیف به اعضا بر روی محصوالت و خدم��ات، عضویت را برای 
همه رایگان می کنند، اما با پیگیری و دنبال کردن عالئق مصرف کننده 
پیش بینی می کنند که مشتری مورد نظر در چه زمانی اقدام به خرید 
می کن��د و از این طریق محصوالت و کوپن های تخفیف خود را به آنها 

عرضه می کنند.
در این روش افراد غیرعضو قادر به خرید از محصوالت با قیمت های 

ویژه و خاص یا حتی قیمت های عادی بازار نیستند.
انحصاری بودن می تواند موجب این شود که یک خرید به صورت یک 

سرمایه گذاری به نظر برسد.
کمپین های تبلیغاتی اقالم کلكس��یونی مانند س��كه و تمبر اغلب با 
موفقیت بسیار زیادی مواجه می شوند، چرا که اصوال از نقطه نظر مفهوم 
انحصاری بودن به آنها وارد ش��ده و تع��داد اقالم قابل تولید را محدود 

می کنند.
یعنی وقتی تمام نمونه های تولیدشده به فروش برسند، دیگر نمونه 

جدیدی از آنها تولید نمی شود.
مفهوم »تعداد محدود« موجب می ش��ود تا برخی از مصرف کننده ها 
ب��اور کنند که آنها نه تنه��ا محصولی را دریاف��ت می کنند که دیگران 
در آینده قادر به دریافت آن نیس��تند، بلكه از این طریق قیمت باالی 
آنه��ا را هم توجیه می کنند، به این صورت که این قیمت به نوعی یک 

سرمایه گذاری است.
واقعیت این اس��ت تنها منحصر کردن یک قلم محصول به تعدادی 
محدود به خودی خود موجب افزایش ارزش مادی یا ارزش نگهداری و 

کلكسیونی آن نمی شود.
– بلكه موجب تقاضا برای محصولی می شود که دیگر نمونه ای از آن 

وجود ندارد.
فقط برای تو!

پیش از آنكه ایده خود را پاره کنید و قراضه فرض کنید، سعی کنید 
با استفاده از یک رویكرد »برای مدت زمان محدود« به تبلیغ و ترفیع 
آن بپردازید یا آن را در فضای اینترنت به عنوان یک »پس انداز منحصر 

به فرد اینترنتی« پیشنهاد دهید.
تعدادی از فروش��گاه های آنالین تعدادی غیرواقعی از محصوالت 
باقیمانده برای خرید را در مع��رض دید بازدیدکننده قرار می دهند 
و اینگونه عنوان می کنند که تنها تعداد اندکی از این محصول باقی 
مانده اس��ت، تا از این طریق ش��ما را به اتخاذ یک تصمیم س��ریع 

ترغیب کنند.
اگر مثال عنوان ش��ود که ۲۰۰ قلم از کاالی مورد نظر باقی مانده است، 
شما نه تنها تصور نمی کنید که محصول مورد نظر مورد اقبال و آرزوی تعداد 
زیادی است، بلكه تصور می کنید که فرصت کافی برای بازگشت و خرید در 
فرصت دیگری دارید. اما اگر حس کمبود به شما دست دهد و ببینید که 
فقط دو مورد از آن محصول باقی مانده است، خیلی سریع حریص می شوید 

که محصولی را بخرید که پیش از این عده زیادی خریداری کرده اند.
اگر محدود بودن موجودی پاسخگو نبود، پیشنهاد تخفیف ۱5درصد به 
ازای تبلیغ محصول شما در یكی از شبكه های اجتماعی را مطرح کنید. این 
رویكرد موجب می ش��ود که شخص چیزی را به دست آورد که دیگران به 

راحتی آن را به دست نمی آورند – و آن چیزی نیست جز تخفیف.
الماس ها کمیاب نیستند: اصل کمیابی را در رابطه با آن به کار ببرید 
و تقاضا بسازید شاید بارزترین مثال برای ایجاد تقاضای مصنوعی برای 

یک چیز را بتوان در صنعت الماس شاهد بود.
الماس ها در واقع نادر و کمیاب نیستند، بلكه در مقادیر انبوه توسط 
ش��رکت های بزرگ استخراج و برش الماس مانند De Beers احتكار 
شده و می شوند و به مقدار بسیار کم به بازار عرضه می شوند تا همواره 
قیمت باالی آنها حفظ شود. وقتی چیزی کمیاب باشد، عموما همیشه 
با تقاضای بیشتری مواجه می شود. این استراتژی در واقع تحت عنوان 
اصل کمبود در علم بازاریابی شناخته شده و مورد بررسی قرار می گیرد 
و با تكیه بر غریزه قدرتمند انسانی برای جمع کردن جهت مصرف در 

آینده عمل می کند.
پاداش ها می توانند موجب تقاضا شوند

پاداش هایی به اعضای جدید، مشتریان جدید، خریدارانی که پیش از 
ظهر آمده بودند یا حتی در یک منطقه جغرافیایی خاص بودند پیشنهاد 
شده بودند که همگی موجب ایجاد یک حس انحصار و خاص بودن در 
مشتری شده بودند. هرچه که در اختیار شخص دیگری قرار نگیرد، ذاتا 
ب��رای دیگری ویژه و با ارزش می ش��ود و هرچه که تبدیل به یک چیز 

انحصاری شود، عموما از مقدار تقاضای باالتری هم برخوردار می شود.
ibazaryabi: منبع

ایستگاهبازاریابی بررسی مشکل جدید برندها در اینستاگرام

هر آنچه در مورد ممنوعیت سایه در اینستاگرام می دانیم
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رهبران بزرگ ایده های شان را در سازمان 
عملی می کنند

اصل و جوهره رهبری چیست؟ وقتی رهبرانی را که می شناسید، 
ن��ه فقط رهبران پیرامون خود، از قبیل همكاران، مدیران و روس��ا، 
بلكه رهبران مش��هور تاریخ مانند لینكلن، FDR، چرچیل، مارتیت 
لوترکینگ و آیزنهاور، را مدنظر قرار می دهید، چه تفاوتی را بین آنها 
و دیگران تشخیص می دهید؟ طرز رفتار و سلوک خاص این رهبران 

چیست؟ وجه تشابه تمام این رهبران کدام است؟
تص��ور نمی کن��م ک��ه کاریزما ی��ا توانای��ی ایراد یک س��خنرانی 
نفسگیر مش��خصه اصلی این رهبران موفق باشد؛ واقعیت این است 
که بس��یاری از آنان س��خنرانان بدی بودند و برخ��ی حتی کاریزما 
نداشتند. آنچه که آنها انجام دادند و آنچه رهبران بزرگ امروز انجام 
می دهن��د، عملگرا بودن آنها و به مرحله اج��را درآوردن تصورات و 
ایده ها اس��ت. این رهبران بی نظیر رخدادها را رقم می زنند و کارها 
را به نتیجه می رس��انند. چنی��ن رهبرانی دس��تور کار را در دنیای 
واقع��ی اجرا می کنند. رهبران بزرگ ایده های ش��ان را در س��ازمان 
عملی می کنند. مهم نیس��ت تعداد کارکنان سازمان پنجاه نفر باشد 
یا 5هزار نفر، س��ازمان دولتی باش��د یا خصوصی؛ در هر حال معیار 
سنجش و بوته آزمون رهبری یكسان است: رمز رهبری موفق، اهل 

عمل بودن است.    
 تمام��ی رهبران برای به مرحله اج��را درآوردن ایده ها به کفایت 
سیاسی  نیاز دارند. برای مثال مارتین لوترکینگ را در نظر بگیرید. 
زمانی ک��ه موضوع مهارت های رهبری لوترکینگ مطرح می ش��ود، 
بس��یاری بینش و بصیرت را ویژگی خاص رهبری او می دانند. حال 
آن که بصیرت و تصورات دکتر کینگ تفاوتی با اسالف خود نداشت؛ 
تفاوت کینگ با پیش��ینیانش در این بود که کینگ توانایی رهبری 

و سرسختی و قاطعیت سیاسی تغییر بینش به واقعیت را داشت.
مطمئن باش��ید که تمام رهبرانی که به ذهن من و شما می رسد، 
از ای��ن ویژگی برخوردار هس��تند. ما رهبران را ب��ه دلیل ذکاوت یا 
جذبه ش��ان به ی��اد نمی آوریم، بلكه دستاوردهای ش��ان اس��ت که 
برای م��ان مهم اس��ت. ما ای��ن رهبران موف��ق را به دلیل داش��تن 
شایس��تگی سیاس��ی برای اجرایی کردن ایده ها اس��ت که به خاطر 

می آوریم. این ویژگی شرط اصلی رهبری است.
اجازه دهید نگاه دقیق تری به شایس��تگی سیاس��ی داشته باشیم. 
رهبران بزرگ در محقق ساختن موفقیت آمیز ایده های شان به چهار 

مورد زیر توجه می کنند:
۱. پیش بینی ح��رکات مخالفین: رهبران قدرتمند موضع دیگران 
را نس��بت به خود پیش بینی می کنند و پیش از آنكه س��خنان خود 
را بی محابا به زبان بیاورند و ایده های ش��ان را با دیگران به اشتراک 
بگذارند، موقعیت خود را نس��بت به طرف ی��ا طرفین دیگر در نظر 
می گیرن��د. آیا آنها در برابر این ایده ها مقاومت نش��ان خواهند داد؟ 
ای��ن مقاومت را می توان تعدیل کرد یا کاهش داد؟ بهتر اس��ت که 
رودررو با این مقاومت روبه رو شد یا اینكه باید آن را پیش از مطرح 

ساختن موضوع خنثی کرد؟
۲. ایج��اد ائتالف: تمام رهبران می دانند که خودش��ان به تنهایی 
نمی توانن��د ایده ها را عملی کنند و نی��از به گروهی دارند که از آنها 
پشتیبانی کند یا این که باید به حسن نیت افراد همفكر و هم عقیده 
خود دلگرم باش��ند. هیچ رهبری دست تنها نتوانسته است، ایده ای 
را ت��ا خط پایان ببرد. رهب��ران موفق همواره متحدان��ی را در کنار 
خود داشته اند که آنان را تشویق کرده اند یا از آنها حمایت کرده اند.
۳. اه��ل مذاک��ره بودن: به ن��درت پیش می آید که ای��ده اولیه با 
ایده ای که در نهایت عملی ش��ده اس��ت، یكس��ان باش��د. در مسیر 
رس��یدن به هدف باید اهل مصالحه بود و از گفت و ش��نود استقبال 
کرد. رهبران بزرگ نه تنها دیگران را قانع می کنند که به آنها ملحق 
شوند، بلكه به آنها دلیلی برای پیوستن به خود می دهند؛ شاید حتی 
الزم بدانند که اندکی ایده های خود را برای جلب رضایت و حمایت 

دیگران تغییر دهند.   

۴. دنبال کردن خط سیر ایده ها: اشتباه رایجی که برخی رهبران 
مرتكب آن می ش��وند، این اس��ت که وقتی ایده ای ب��ه مرحله اجرا 
درمی آید، آن را رها می کنند و توجه خود را معطوف مس��ائل دیگر 
می کنن��د. نتیج��ه این بی توجهی این اس��ت که ای��ده ای که زمانی 
نویدبخ��ش و موفقیت آمیز به نظر می رس��ید، به لّک و لک میفتد و 
گاه��ی حتی نمی تواند خود را به خط پایان برس��اند. رهبران بزرگ 
همچنان ب��ه ایده های خود عالقه مند می مانن��د و دیگران را نیز به 

هیجان می آورند.
توماس ادیسون رهبری برجسته بود که از بسیاری جهات می توان 
او را بنیانگ��ذار عصر تكنولوژی به ش��مار آورد؛ به نقل از ادیس��ون: 
»بین��ش ب��دون عمل توهمی بیش نیس��ت.« اج��ازه دهید که نقل 
قول ادیس��ون را اینگونه تكمیل کنم که همه ما انسان هایی متوهم 
خواهی��م بود، اگر نقش کفایت سیاس��ی در اجرایی کردن ایده ها را 

به رسمیت نشناسیم.
inc:منبع
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رهبران باهوش نگاه از باال به پایین و ذهنیت مرید و مرادی را از خود 
دور می کنند و فرهنگی مبتنی بر ایده های نو و خالقانه را در محیط کار 
ایجاد می کنند که در آن تاثیرگذاری ایده مهم اس��ت، نه پست و مرتبه 

فرد پیشنهاددهنده آن.
 بس��یاری معتقدند که تكنولوژی های دیجیتال دلیل اصلی شكس��ت 
کداک، معروف ترین و نمادین ترین ش��رکت عكاس��ی اس��ت. حال آنكه 
س��قوط کداک هی��چ ارتباطی با پیش��رفت های فنی نداش��ت. در واقع 
این اس��تیو ساس��ون از کداک بود که نخس��تین دوربی��ن دیجیتال را 
در س��ال ۱9۷5 اختراع کرد. در آن زمان ساس��ون مهندس جوانی در 
پایین ترین مرتبه چارت سازمانی بود. متاسفانه مغرور شدن به موفقیت 
بی نظیر ش��رکت باعث شده بود که مدیران کداک چشم شان را بر روی 
فرصت ه��ای طالی��ی ببندند و تح��ت تاثیر این اخت��راع فوق العاده قرار 
نگیرند. این مدیران کوته بین نتوانس��تند درک کنند که دیدن و تبادل 
عكس ها در دس��تگاه های عكاس��ی دیجیتال، آین��ده این صنعت را رقم 

می زند و در برابر این تحول مقاومت کردند.
اس��تقبال نكردن از تكنولوژی پیش��رفته و مدل کس��ب و کار جدید 
زمینه را برای عملكرد ضعیف کداک در دهه های پیش رو فراهم ساخت 
و در نهایت به ورشكس��تگی آن در س��ال ۲۰۱۲ منجر ش��د. ش��اید با 
خودتان فكر کنید که اگر ساسون به جای مهندسی گمنام و دون رتبه، 
سرپرس��ت یكی از بخش ها ی��ا یكی از مدیران کداک ب��ود، چه اتفاقی 
می افتاد؟ آیا رهبران کداک بیشتر از طرح او استقبال می کردند و آینده 

شرکت را نجات می دادند؟
این اش��تباه معروف کداک درس عبرت بس��یار آموزنده ای اس��ت که 
مهم تری��ن نكته آن این اس��ت که هر فردی در یک س��ازمان، حتی در 

قعر چارت سازمانی می تواند منشأ ابداعات و ایده های فوق العاده باشد.
مدیران شرکت ها باید متوجه شوند که تمام اعضای گروه شان چیزی 
ب��رای یاد دادن ب��ه آنها دارند. در این مقاله ب��ه مطالبی می پردازیم که 
اعض��ای هیات مدیره می توانن��د از کلیه کارکنان در تمام س��طوح یاد 
بگیرند. این مقال��ه راهنمای مختصری برای چگونگ��ی تبادل آزادانه و 

کارآمد دانش و مهارت ها در کل سازمان است.
ارزش تغییر و ایده های جدید

اندی گ��رو، مدیرعامل س��ابق اینتل که چگونگی کس��ب و کار را به 
س��یلیكون ولی یاد داد، در کتاب معروفش به نام »فقط بدگمان ها زنده 
می مانند« نوش��ت که »موفقی��ت بذر نابودی را در خ��ود دارد. چرا که 
هم��واره اف��رادی منتظرند تا تك��ه ای از این موفقیت را ب��ه یغما ببرند. 
موفقیت آسودگی خاطر و رضایت از خود را به بار می آورد که در نهایت 
به شكست دامن می زند. تنها افراد بدبین هستند که از این مهلكه جان 

سالم به در می برند.«
جان کالم گرو آن است که نباید به موفقیت های قبلی خود غره شوید 
و اجازه دهید که سرنوش��ت کداک برای تان تكرار شود. به همین دلیل 
اس��ت که مدیران شرکت ها باید گوش ش��نوایی برای شنیدن ایده های 
مختلف داشته باشند و همواره از تغییراتی که نتیجه اجتناب ناپذیر گذر 

زمان است با آغوش باز استقبال کنند.
نكته مهم برای تش��خیص دادن تغییر و ایده های جدید این است که 

باید برای یادگیری از کارکنان در تمام س��طوح س��ازمان وقت گذاشت؛ 
چون آنها بهترین راه حل ها را برای پش��ت س��ر گذاش��تن مش��كالت و 
بی نظیرتری��ن نظرها را درباره نیازهای ش��رکت دارند که موفقیت آن را 

در آینده تضمین می کند.
ب��رای مثال م��ارک دوهنالک، مدیرعامل یک ش��رکت مهندس��ی و 
تولیدی جلس��ات منظمی را ب��ا کارکنان خط مقدم خود برگزار می کند 
و معتقد اس��ت که کارکنان خط مقدم همواره علت آهسته شدن تولید 
یا ایجاد ش��كاف در کنترل کیفیت را می دانن��د و می توانند توصیه های 
مفیدی را برای بهبود عملكرد شرکت در زمینه های مختلف زمانبندی، 
تحویل کاالها و تغییرات و اصالحات در بخش مونتاژ، انبار، حمل و نقل 

و دیگر اقدامات مربوط به لجستیک زنجیره تامین ارائه دهند.
اهمیت ارتباط

رهبران کس��ب و کار بر اهمیت ارتباط موثر برای فرهنگ س��ازمانی 
تاکی��د دارن��د. اعتماد، انگیزه و کار گروهی ب��دون ارتباط موثر به خطر 

میفتد و در نهایت شرکت از هم فرو می پاشد.
تعام��ل پای��دار با اعضای گ��روه، حتی درخصوص مس��ائل غیرکاری، 
اهمیت ایجاد حس همبس��تگی را به ش��ما اثبات خواهد کرد. چنانچه 
اعضای گروه با هم متحد باش��ند، می توانند به دستاوردهای بزرگ تری 
نائل ش��وند. مدیران با تكیه بر ارتباط موثر متوجه می ش��وند که دادن 
اختیار نس��بی به کارکنان رویكرد بهتری از زیر ذره بین گرفتن تک تک 

حرکات آنها و مدیریت خرد  است.
به عالوه ارزش قائل شدن برای ارتباط با تمام کارکنان ضرورت درک 
نیازهای آنان را به مدیران نش��ان خواه��د داد. چنانچه مدیران نیازها و 
خواسته های کارکنان را برآورده کنند، بهره وری آنان را افزایش خواهند 

داد.
یک نمونه عالی از اثبات ارزش ارتباط توسط کارکنان مورد آگوستین، 
مدیر یک شرکت فنی است که خبرنامه داخلی شرکتش را اصالح کرد. 
آگوستین احس��اس کرد که خبرنامه هیجان الزم را در کارکنان تزریق 
نمی کند، به همین دلیل فرد جدیدی را برای نگارش و تدوین خبرنامه 
استخدام کرد. این فرد جدید از بخش های مختلف سوال کرد که دوست 
دارند چ��ه مطالبی را در خبرنامه مطالعه کنند و به نظرش��ان خبرنامه 
به چه اصالحاتی نیاز دارد. بازخورد کارکنان به آگوس��تین نشان داد که 
خبرنامه چطور می تواند مش��ارکت کارکنان را در تمام سازمان افزایش 
دهد. آخرین اخبار و گزارش هایی که در حال حاضر در خبرنامه منتشر 
می شود، یک نیروی محرک فوق ا لعاده و کمک بزرگی به شرکت است.
بهره گیری از کمک گروه برای جذب و حفظ استعدادهای فوق العاده

استخدام و حفظ کارکنان بااستعداد برای موفقیت هر شرکتی حیاتی 
است. برای جذب بهترین متقاضیان کار، عالوه بر ارزش پیشنهادی باال 

باید فرآیند مصاحبه به یادماندنی و خوشایند نیز داشته باشید.
احتم��االً ب��رای بهبود فرآیند اس��تخدام هیچ منب��ع و عاملی بهتر از 
کارکنان فعلی تان نیس��ت. با نظرس��نجی دائم��ی از کارکنان می توانید 
منابع انس��انی را در فرآیند اس��تخدام ش��رکت دهید و ب��ه این ترتیب 
موفقیت های مربوط به اس��تخدام های مختلف را با هم مقایس��ه کنید، 
ایرادها و اش��كال های فرآیند اس��تخدامی را بیابید و مراحل تكامل آن 

را بررسی کنید تا در آینده بتوانید استعدادهای برتر را جذب کنید.
انجام این کار برای هر کس��ب و کاری حیاتی است. نتایج نظرسنجی 
لینكداین نش��ان داد که 5۰درصد متخصصی��ن برای یافتن فرصت های 

جدید به نظرات شفاهی توجه می کنند.
اگر بتوانید کارکنان فعلی تان را هنگام استخدام و جذب نیروی جدید 
به تحسین وادارید، احتمال این که اخبار مربوط به شرکت تان در فضای 
مجازی و شبكه های شخصی بازتاب پیدا کند، باال خواهد بود. البته برای 
برخورداری از چنین بازتاب گس��ترده ای الزم است که ابتدا ضروریات و 
نیازهای تكمیل و اصالح فرآیند اس��تخدام را از کارکنان فعلی خود یاد 

بگیرید.
چگونه رهبر بهتری باشید

بدون دلیل نیس��ت که مدی��ران نقدهای ناش��ناس را درباره عملكرد 
خود در س��ایت هایی مانند Glassdoor مطالعه می کنند. دلیل توجه 
به نقدهای اینترنتی فراتر از اطالع از نظر دیگران درباره خود است و در 
واقع از نیاز به ارزیابی خط مش��ی ها، فرآیندها و راهبردهای کسب و کار 
و آگاهی از راهكارهای تبدیل شدن به بهترین مدیر سرچشمه می گیرد.
اط��الع از م��وارد رضایت یا ع��دم رضایت کارکنان ای��ن فرصت را در 
اختی��ار مدیران قرار می دهد که بتوانند روش های رهبری خود را بهبود 
بخش��ند. خوش برخورد و در دس��ترس ب��ودن مدیران الزم��ه دریافت 

بازخوردها و نظرات صادقانه است.
محبوب ترین و موفق ترین مدیران در سراسر جهان افرادی هستند که 
کارکنان ش��ان را در امور مربوط به اداره کسب و کار مشارکت می دهند 
و نظ��ر و توصیه آنان را ب��رای بهبود امور جویا می ش��وند. این مدیران 
موفق با کارکنان ش��رکت مانند هم��كاران خود رفتار می کنند و آنان را 
زیردس��تانی نمی دانند که بدون چون و چرا باید به دستورات شان عمل 
کنند. ارتباط موثر با کارکنان شرکت درباره چشم انداز و راهبرد شرکت، 
مسیر موفقیت را هموار می کند. چنانچه مدیر شرکت از طریق برگزاری 
میزگرد و رخدادهای دیگر در دس��ترس کارکنان باش��د، تمام کارکنان 

حس می کنند که در فرآیند تصمیم گیری شرکت دارند.
  آموختن درس های مفید از کارکنان برای تبدیل شدن به 

بهترین مدیرعامل
به عهده گرفتن رهبری و مدیریت یک کس��ب و کار با مسئولیت های 
مختلفی همراه اس��ت؛ در نهایت این مدیر ش��رکت است که برای آینده 
ش��رکت تصمیم می گی��رد، به فعالیت ها جهت می ده��د و همه را برای 

رسیدن به یک هدف مشترک ترغیب و تشویق به کار می کند. 
فردی که دیكتاتورمآبانه وظایف و مس��ئولیت های کارکنان را به آنها 
ابالغ می کند، نمی تواند در انجام دادن این ماموریت به موفقیت برس��د. 
تنه��ا رهبری می توان��د در این راه موفق ش��ود ک��ه ارزش یادگیری از 
کارکنان خود را فهمیده باشد. تمام کارکنان می توانند ایده هایی جدید 
و جذاب داش��ته باش��ند، ارزش اعتماد و ارتباطات ق��وی را ثابت کنند 
و نظرات مفیدی درباره چگونگی اس��تخدام و حفظ اس��تعدادهای برتر 
داش��ته باشند. همچنین کارکنان می توانند راه های تبدیل شدن به یک 

مدیر بهتر را به رهبرشان آموزش دهند.  
چنانچ��ه فرهنگی را در ش��رکت خ��ود برقرار کنید ک��ه در آن کلیه 
کارکن��ان در تمام س��طوح فرصت آموزش دادن به مدیریت را داش��ته 
باش��ند و بتوان رابطه معلم و شاگردی را معكوس کرد، موفقیت شرکت 
تضمی��ن خواهد ش��د. الزمه چنین فرهنگی این اس��ت که ارزش کامل 
یكای��ک کارکنان س��ازمان مجال بروز پیدا کند و مانند ش��رکت کداک 

در نطفه خفه نشود.
entrepreneur: منبع
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 رئیس خانه کش��اورز اس��تان همدان گفت در یک ن��گاه کلی موانع 
کسب و کار به شكل عموم، بوروکراسی حاکم بر سیستم اداری ما است، 
به طوری که هر قانونی که مصوب می شود و عملیاتی نیز هست وقتی به 

دست معماران می رسد، سرنوشت بدی برای آن رقم می خورد.
 به گزارش ایس��نا، ابوالقاس��م س��وزنچی در نشس��ت تخصصی موانع 
کارآفرین��ی ک��ه در دفتر خبرگزاری ایس��نا برگزار ش��د، اظه��ار کرد: 
کارآفرینی یک تعریف علمی اس��ت که هر کس باتوجه به رش��ته و فن 

خود تعریف خاصی از کارآفرینی دارد.
وی ب��ا بی��ان اینكه خود را با عنوان کارآفرین کس��ب و کار نمی دانم، 
عن��وان ک��رد: وقتی وارد مباحث کارآفرینی می ش��ویم بای��د با موانع و 

مشكالت این مسیر نیز روبه رو شویم.
رئیس خانه کش��اورز اس��تان همدان در ادامه با معرفی چند مورد از 
س��نگ اندازی مس��ئوالن در راه کارآفرینی استان، بیان کرد: »اسالمی« 
کارآفرین کبودرآهنگی هس��تند که دوره تلقی��ح مصنوعی ملكه زنبور 
عسل را فرا گرفته است به طوری که ما در گذشته هر ملكه زنبور عسل 
را از خارج کش��ور ۳5۰هزار تومان خریداری می کردیم که ایشان با این 
کارآفرینی ملكه زنبور عسل را خودش پرورش داده و از این طریق برای 

۷ نفر اشتغال زایی کرده است.
وی اف��زود: این کارآفرین نمونه دانش کافی و امكانات کامل برای کار 
خود را داش��ته است و اکنون ۱۴ ماه اس��ت که درگیر دریافت مجوز از 
سوی مراجع زی ربط بوده و ایراداتی که بر وی گرفته می شود هیچ کدام 
در قانون وارد نش��ده است و همه اشكال تراشی ها به علت جهل و نادانی 

کارشناسانی است که حقوق کارشناسی دریافت می کنند.
س��وزنچی ادامه داد: سنگ اندازی های زیادی در مسیر دادن مجوز به 
ای��ن کارآفرین صورت گرفته اس��ت، به طوری که یكی از ش��روط دادن 
مجوز را داش��تن ۱۰۰۰ کندوی عس��ل دانس��تند که از عهده ایشان به 

دور است.
 وی خاطرنشان کرد: »فرهنگ پور« یكی دیگر از کارآفرینان است که 
کارگاه زالوپروری را راه اندازی کرده و س��ه س��ال است که در این مسیر 
حرکت می کند و امس��ال مس��ئوالن از وی درخواست مجوز کردند که 
ایش��ان پس از سنگ اندازی ها، از دریافت مجوز صرف نظر کرد ولی پس 
از اینكه به فكر صادرات زالو افتاد و از آنجایی که صادرات زالو باید دارای 
6 تاییدیه استاندارد داشته باشد، جهاد کشاورزی ایشان را به شیالت و 

سپس به دامپزشكی پاس داده شده است.
وی ب��ا بیان اینكه ۳5 واحد زالوپ��روری در منازل با تضمین خرید را 
این کارآفرین ایجاد کرده اس��ت، عنوان کرد: تغذیه زالو از خون است و 
ای��ن کارآفرین خون مورد نظر را از قصابی ها تأمین می کرده اس��ت که 
با س��نگ اندازی مس��ئوالن اجرایی در همدان، ایشان به ناچار مجبور به 
تهیه خون خش��ک از اراک به قرار لیتری ۲۰ هزار تومان کرده اس��ت و 
خون رایگان قصابی های همدان از وی سلب شده است و علت آن وجود 
آلودگی احتمالی در داخل خون ها اعالم ش��ده اس��ت، در صورتی که در 
هم��ه خون های قصابی ها، احتمال آلودگی وجود دارد و همه اینها فقط 

اذیت کردن کارآفرینان است.
رئیس خانه کش��اورزان اس��تان گفت: »قادری« یك��ی از کارآفرینان 
نمونه کش��وری اس��ت که در زمان��ی که داروی تب برفك��ی را به ایران 
نمی دادند، ایشان با ساخت گاوداری به دنبال درمان و داروی تب برفكی 
افتاد و توانس��ت این دارو را بسازد و در بین دامداران زیادی توزیع کرد 
و در هن��گام دریافت مجوز، ب��ا وی برخورد کردند که نباید بدون مجوز 
دارو تهیه می کردند و ایش��ان داروی مجانی زیادی بدون مجوز در بین 

دامداران توزیع کردند.
س��وزنچی گریزی به محصوالت کش��اورزی زد و عن��وان کرد: ایران 
ظرفیت مصرف 5۰۰ هزار تن موس��یر را دارد که منابع طبیعی کش��ت 
و برداش��ت این محصول را در کش��ور ممنوع کرده اس��ت و کشاورزان 
توانس��ته اند بذر این محصول را تولید و برداش��ت خوبی از این محصول 

داشته باشند.
وی درب��اره زعف��ران نیز گفت: ظرفیت مصرف زعف��ران در دنیا ۲9۰ 
تن اس��ت که تولید آن در دنیا ۲۷۰ تن است که از این میزان ۲5۰ تن 

در ایران برداش��ت می شود. در استان همدان کشت زعفران رونق گرفته 
اس��ت، به طوری که کش��اورزی در سال گذش��ته یک کیلو و ۸۰۰ گرم 

زعفران برداشت کرده بود ولی جایی برای فروش نداشت.
رئیس خانه کش��اورزان استان بیان کرد: امسال کشاورزان همدانی به 
دلیل کم آب بر بودن محصول س��یر به این محصول گرایش پیدا کردند 
و تولید س��یر در همدان به دلیل بارش بهاره دو برابر ش��د. تجار س��یر 
س��فارش دارند و قصد ص��ادرات نیز دارند ولی با تعرفه ارز کش��ورهای 
همسایه در برابر سیر دریافتی به ما ریال می دهند و تبدیل ریال به دالر 

برای کشاورزان و تجار سخت است.
سوزنچی درباره واردات سیر نیز گفت: دو سال است که جلوی واردات 
س��یر چینی گرفته ش��ده اس��ت و در آخرین محموله ای که در مس��یر 
صالح آباد کش��ف شد با پیگیری خانه کشاورز، همه سیر وارداتی منهدم 
ش��د.  وی با اشاره به اشكاالت نظام مهندسی کشاورزی، بیان کرد: این 
بخش برای این س��اخته شده اس��ت که مشكالت کشاورزان کم سواد به 
واسطه مهندس��ان تئوریک دان برطرف شود ولی قصد اصلی آنها ایجاد 
اش��تغال برای آن قشر بوده و به فكر رفع اشكاالت و ایرادات کشاورزان 
نبوده اند؛ مدیران این نظام از بازنشستگان سابق جهاد که در گذشته نیز 
کار خوبی نداشته اند، تشكیل و به نوعی حیاط خلوت مدیران بازنشسته 

شده است و اختیار صدور پروانه دام را به این بخش داده شده است.
 دکتر عب��اس صمدی، عضو هیات علمی دانش��گاه بوعلی س��ینا در 
نشس��ت تخصصی موانع کارآفرینی با تأکید بر اینكه اولویت کش��ور ما 
بیش��تر از هر چیز، سیاس��ی اس��ت تا اقتصادی و تولی��د، گفت: احزاب 
حاضرن��د برای کم کردن روی همدیگر اش��تغال و بی��كاری و تولید را 
زیرپای بگذارند. عضو هیات علمی دانش��گاه بوعلی س��ینا با بیان اینكه 
موانع اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی در راه کارآفرینی وجود دارد، عنوان 
کرد: کارآفرینی همانند رودخانه ای اس��ت که با زمینه س��ازی بسترهای 
آن، به خودی خود این رودخانه به جلو پیشروی می کند ولی در صورت 

فراهم نبودن شرایط، رودخانه پیشروی نخواهد داشت.
وی ب��ه موانع کارآفرینی در جامعه اش��اره و بیان کرد: بوروکراس��ی، 
فرهن��گ عمومی، فس��اد موجود در سیس��تم بانک ها بخش��ی از موانع 

کارآفرینی به شمار می روند.
وی با بیان اینكه مهارت ه��ای مالی و بازاریابی از نیازهای کارآفرینی 
است، خاطرنش��ان کرد: پدیده کارآفرینی به آیتم های داخلی و بیرونی 
نی��از دارد و در ادبیات جدی��د، کارآفرینی را پدی��ده ای پیچیده عنوان 
می کنند، به طوری که از هر ۱۰۰ ش��رکت کوچكی که در دنیا تأسیس 

می شود فقط ۳۰درصد آنها موفق به ادامه حیات می شوند.
دانشجویان را کارآفرین بار نیاورده ایم

عضو هیات علمی دانش��گاه بوعلی س��ینا با بیان اینكه دانشجویان را 
کارآفری��ن بار نیاورده ای��م، عنوان کرد: دولت فك��ر می کند که حمایت 
دولت فقط در وام دادن خالصه می شود که بانک ها نیز سنگ اندازی های 
خاص خود را دارند. ش��ش ماه زمان ب��رای ثبت برند و ثبت کارآفرینی 
نیاز اس��ت. موانع بس��یار زیاد اس��ت که از مجوز گرفتن آغاز می شود و 
از طرف��ی درگیری ه��ا برای بیمه، بازار فروش، مالیات و . . . در س��ر راه 

کارآفرینان قرار دارد.
صمدی تصریح کرد: ایران یک جامعه سیاس��ت زده در همه عرصه ها 
است و سیاس��ت آنقدر چنبره اش بر همه مباحث زیاد شده که تولید و 
اش��تغال به عنوان دکور مطرح است. کارآفرینی راه بسیار سختی است 
که پر از س��نگالخ و مشكالت بوده بنابراین کارآفرینان باید مشكالت را 

درک کرده و سپس وارد عرصه شوند.
 نصرت اله طاقتی احسن، رئیس کانون کارآفرینان استان همدان گفت: 
نیاز داریم در استان و در کشور نقشه راه توسعه کارآفرینی ترسیم کنیم 

تا از این طریق کارآفرینی را در جامعه توسعه دهیم.
وی اظه��ار کرد: اگر بخواهی��م کارآفرینی را تعریف کنیم باید بگوییم 
ایجاد ثروت از ایده و خالقیت و در تعریف دیگر راه اندازی کس��ب و کار 
ب��ا ایده های نوین و فكر جدید بر مبن��ای اینكه محصول جدیدی خلق 
ش��ود که ارزان تر، با کیفیت تر و با هزینه کمتری باش��د و یا اینكه فرد 
کارآفری��ن هزینه های تولید را کاهش دهد. دامنه بحث کار و کارآفرینی 

بس��یار گسترده بوده و می توان به عنوان یک علم نوین از آن یاد کرد و 
قدمت و عمر آن اگرچه از ابتدای اختراع خط میخی و حتی چرخ باشد 

ولی به صورت آکادمیک عمر آن کمتر از ۱۰۰ سال است.
 رئیس کانون کارآفرینان اس��تان همدان عنوان کرد: کارآفرینی اخیراً 
در کشور ما مورد توجه دانشگاه ها، آموزش و پرورش با گنجاندن کتاب 
کارآفرینی در مدارس، تش��كل  ها و نهادهای نوبنیادی که حتی عمر آنها 

کمتر از ۱۰سال است، منجر شده است.
وی در پاس��خ به این س��وال که مقوله کارآفرینی در جامعه ما به چه 
ش��كلی باید صورت بگیرد، بیان کرد: مقول��ه کارآفرینی در بین جوامع 
در دو بعد وظایف حاکمیتی و وظایف کارآفرینان تقسیم بندی می شود. 
ایجاد زیرس��اخت برای کارآفرینی از وظایف حاکمیت است، به طوری که 
مجلس قوانین خاص را تنظیم و وزارت کار، قوه قضاییه و سایر نهادهای 

حاکمیتی در راستای تسهیل سازی و ترقی این مسیر قدم بردارند.
مدی��ران دولتی در تراز ارش��د، ش��ناخت واقعی و درک درس��تی از 

کارآفرینی ندارند
رئیس کانون کارآفرینان اس��تان همدان با بیان اینكه برای شناساندن 
مقوله کارآفرینی نیاز به فرهنگ سازی داریم، تأکید کرد: مدیران دولتی 
ما در تراز ارشد، شناخت واقعی و درک درستی از این موضوع ندارند. به 
آموزش های تخصصی و عمومی نیاز داریم و یكی از نقاط ضعف کش��ور 
ما نبود آموزش در این حوزه ها اس��ت. قوانین بانک ها، بیمه ها، بورس و 
مالیات در جهت توس��عه کارآفرینی نیس��ت و حتی ناخواس��ته در برابر 

توسعه کارآفرینی در کشور می ایستند.
آمایش سرزمینی برای توسعه استان در نظرگرفته نمی شود

وی افزود: آمایش سرزمینی در استان ما در گنجینه ها و کتابخانه های 
ما قرار گرفته اس��ت و متأس��فانه برای نقشه راه توس��عه در نظر گرفته 
نمی شود، به طوری که همه استاندارانی که وارد استان ما شدند فارغ از 
آمایش س��رزمینی یک اولویت را برای خود تعریف کردند، به طوری که 
بهروز م��رادی صنعت، کرمعلی پیریایی هن��ر را و محمدناصر نیكبخت 
گردشگری را برای خود تعریف کرده و علی محمد آزاد نیز بدون اولویت 

وارد استان ما شد.
رئیس کانون کارآفرینان استان همدان تصریح کرد: سیاست خارجی 
م��ا هم راس��تا با مقول��ه کارآفرینی نیس��ت، به طوری که ما تا سیاس��ت 
خارجی درس��تی نداشته باش��یم نمی توانیم برای تولیدات خود مراوده 

داشته باشیم.
وی درباره بوروکراس��ی  اداری نیز گفت: ما برای راه اندازی یا توس��عه 
کسب و کار باید یک پیوست کارآفرینی در کنارش داشته باشیم به طور 
مثال برای ایجاد یک س��وپرمارکت در کنار یک سوپرمارکت دیگر، اگر 

دارای ابتكار و نوآوری نبود به وی اجازه ایجاد ندهیم.
طاقتی احس��ن اف��زود: مجل��س، دول��ت و ق��وه قضاییه م��ا در عمل 
کارآفرین دوس��ت نیس��تند و هر کدام مش��خصاً در چارت و برنامه خود 
س��تادی با عنوان کارآفرینی دارند ولی در عمل هیچ کدام در راس��تای 

تسهیل کارآفرینی اقدامی انجام ندادند.
وی تأکید کرد: ما در کش��ور متولی کارآفرینی نداریم هنوز مشخص 

نیست که وظیفه چه کسی ایجاد کارآفرینی است.
مصطفی قربانفر، مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اس��تان همدان نیز گفت: همدان در بحث کارآفرینی رتبه ۱۱ 

کشوری را داراست که این آمار در گذشته ۲۲ بوده است.
وی اظهار کرد: کس��ی که می خواهد وارد بازار کس��ب و کار شود در 
وهله نخست باید یک سری اطالعات و آمار از حوزه ای که قصد ورود به 
آن را دارد، داش��ته باشد و بازار محصول مورد نظر را رصد کند. همواره 
موانع��ی ه��م در راه آغاز به کار و هم برای ف��روش و بازاریابی محصول 

وجود دارد.
وی تصریح کرد: رتبه ایران در سال ۲۰۱۳ در پی بهبود فضای کسب 
وکار ۱5۳ ب��ود که این رتبه در س��ال ۲۰۱6 به ۱۱۸ و در س��ال جاری 
به ۷۲ جهان رس��یده اس��ت، این در حالی است که کشورهایی همچون 

گرجستان رتبه نهم جهان در مقوله کارآفرینی را داراست.
قربانفر، مشكل بوروکراسی را یكی از مهمترین مشكالت کشور عنوان 

و تأکید کرد: در کشور ژاپن ۴5۰ هزار کارمند وجود دارد که این میزان 
معادل کل مدیران کشور ما است.

وی، مشكالت بانكداری را یكی دیگر از مشكالت در مسیر کارآفرینی 
دانس��ت و بیان کرد: بانكداران در پرداخت تس��هیالت ب��ه کارآفرینان 
با حساس��یت بیش��تری وارد می ش��وند و نگران بازپرداخت تس��هیالت 
خود هس��تند. پ��س از کارآفرینی یافتن بازار فروش ب��ه عنوان یكی از 

دغدغه های اصلی کارآفرینان مطرح می شود.

 

داستان کارآفرین هایی که از کار افتاده اند!
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اخبار

کارگاه نی��م روزه آم��وزش فوریت های پزش��كی ویژه اصحاب 
رس��انه، به همت خانه مطبوعات آذربایجان ش��رقی و با همكاری 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��كی اس��تان و با شرکت 
۳6 نفر از اعضای خانه مطبوعات و رس��انه های آذربایجان ش��رقی 
در محل س��الن اجتماعات اورژانس اس��تان برگزار شد. به گزارش 
کمیته روابط عمومی خانه مطبوعات اس��تان آذربایجان ش��رقی، 
در این کارگاه آموزش��ی جمعی از اعضای خانه مطبوعات و رسانه 
های اس��تان آذربایجان ش��رقی به اس��امی؛ احمد مرادپور، سمیه 
امین��ی، پروین امینی، حكیمه لطف الله��ی، معصومه محمدزاده، 
مریم یوس��فی، مریم کارگر ذوقی، لیال پاش��ایی، اسد فالح، مهری 
جابریان، رسول پورزمانی، سیدمحس��ن پاکزاد، نازنین نیک بیان، 
ناهید ابراهیم زاده، قمر طالبی، اس��ما نریمانی، شاهین محمودی، 
سعید ایریلوزادیان، حامد زاهدی، مریم خدابخش، زکیه لطف اللهی، 
فاطمه گرامی، محمد فرجی، مریم داالنی قدیم، پری ناز اس��بلی، 
طیبه محمدزاده، عاطفه یاریان، مجید مسلمی، طیبه شایان، موسی 
کاظم زاده، س��یدهادی شاطرموسوی، زهرا رشیدی، شهرام زمانی، 

فاطمه ملحی، اس��د بابایی و کبری سلمانی شرکت داشتند. دکتر 
رحمانی مدیر مرکز اورژانس اس��تان و حسن زاده مسوول آموزش 
ای��ن مرکز کار تدریس و آموزش این کارگاه را در محور موضوعاتی 
ش��امل؛ احیای قلبی ریوی پای��ه BLS، خفگی و اصول برخورد با 
مصدوم��ان ترومایی عهده دار بودند. الزم به ذکر اس��ت؛ اطالعات 
آماری و  توضیحات جانبی در خصوص اقدامات و عملكرد اورژانس 
استان توسط شادی نیا مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و 

فوریت های پزشكی آذربایجان شرقی در جریان برگزاری این کارگاه، 
ارائه و بیان شد و نیز لوح فشرده و CD آموزشی با عنوان "اورژانس 
یار" بین شرکت کنندگان توزیع گردید. برای برگزاری بنحو احسن 
این کارگاه آموزشی، کمیته های تخصصی خانه مطبوعات استان 
آذربایجان شرقی شامل کمیته های آموزش، رفاه و روابط عمومی و 
اطالع رسانی هماهنگی و همكاری مشترکی را اعمال کردند که مورد 

استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

اهواز- شـبنم قجاوند- رئیس اداره بازاریابی و همكاری های 
بین المللی ش��رکت ملی حفاری ایران از واگ��ذاری پروژه حفاری 
هش��ت حلقه چاه اکتش��افی در مناطق خشكی کش��ور از سوی 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به این شرکت خبر داد .  
کرمعلی نادری گفت: واگذاری این چاه ها در پی برنده شدن شرکت 
ملی حفاری در مناقصه برگزار شده توسط مدیریت اکتشاف صورت 
گرفت . وی افزود: این اداره هم اکنون در حال انجام مقدمات فرایند 
کار است که پس از تایید مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران،  
قرارداد میان مدیران ارش��د دو شرکت امضاء و مبادله خواهد شد .  
نادری اظهار کرد: با هماهنگی های به عمل آمده با حوزه معاونت 
مدیرعامل در عملیات حفاری، دستگاه های حفاری  سنگین ۷۴ 

و ۸9 فتح برای حفر این چاه ها در نظر گرفته شده است .  رئیس 
اداره بازاریابی و همكاری های بین المللی شرکت ملی حفاری ایران 

گفت: پیش از این نیز حفاری هش��ت حلقه چاه از طرف مدیریت 
اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به این شرکت محول و هم اینک 
دکل ه��ای حفاری ۳۲ و ۳۳ فتح در موقعیت های تعیین ش��ده 
از س��وی کارفرما استقرار دارند . وی افزود: همچنین شرکت ملی 
حفاری ایران برای حضور در ارزیابی مدیریت اکتشاف شرکت نفت 
حهت مناقصه هشت حلقه چاه اکتشافی دیگر اعالم آمادگی و دو 
دس��تگاه حفاری ناوگان خود را به این منظور پیشنهاد داده است 
.  گفتنی اس��ت: ش��رکت ملی حفاری ایران یكی از شرکت های 
باالدستی تابع شرکت ملی نفت ایران است که در برنامه توسعه ای 
خود حضور فعال در مناقصه های داخلی و بین المللی را در دستور 

کار خود دارد .

تبریز - اسـد فالح: رئیس س��ازمان جهادکش��اورزی اس��تان 
آذربایجان شرقی گفت: فعالیت کشاورزی در فضای رقابتی باید توجیه 
پذیر باشد که این امر نیازمند استفاده از فن آوری های جدید و دانش 
روز و کارآمد می باشد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، اکبر فتحی در 
جلسه شورای هماهنگی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آذرشهر 
ضمن تسلیت ایام سوگواری و عزاداری حضرت اباعبداله الحسین )ع( 
و تاکید ب��ر افزایش ورود دانش به بخش کش��اورزی افزود: باید این 
خالء را مروجین کش��اورزی با انتقال دانش کش��اورزی پر کنند، لذا 
رسالت سازمان برای ارتقاء دانش کشاورزی در جوامع تولید روستائی 
بسیار مهم و خطیر اس��ت.  وی گفت: باید تجارب خوب و مفید در 
بخش کشاورزی مانند نتایج درخشان در مبارزه علیه کرم خراط در 
شهرستان آذرشهر در تمامی شهرستانهای عجب شیر، اسكو و مرند 

نیز ترویج شود، این مهم باید با نرم افزار، سی دی و بروشور به سایر 
استانهای همجوار نیز انتقال یابد. فتحی اضافه کرد: مروجین کشاورزی 
با حضور در مزارع تولیدی و کشاورزی مطالبات تخصصی و کشاورزی 
مردم را شناسایی و راهكار ارائه کنند.  رئیس سازمان جهادکشاورزی 

استان تاکید کرد: طبق دستور مقام عالی وزارت هیچ کس در بخش 
کش��اورزی حق نه گفتن به مردم را ندارد بلكه باید برای مشكالت و 
مس��ائل مردم چاره اندیشی شود. وی افزود: مدیران شهرستانها باید 
با توجه به فرصت محدود با بس��یج کلی��ه امكانات در تامین و تهیه 
ابزارآالت و ماش��ین آالت مورد نیاز برای کاشت کلزا از تمام امكانات 
موجود به نحو احسن استفاده نمایند.  فتحی با اشاره به اینكه نقاط 
ضعف و قوت س��ازمان باید شناسایی و آسیب شناسی شوند، گفت: 
ضروری است با بسیج همه امكانات شهرستان در تامین امنیت غذایی 
بیش از پیش همت و تالش نمائیم. وی ادامه داد: در ترویج مس��ائل 
کش��اورزی و معرفی ارقام زراعی و نهال باغی باید آس��تانه اقتصادی 
محصول مصرفی را به کشاورزان تبیین نماییم تا کار ترویجی موفق 

انجام شده و نتیجه مطلوب عینیت یابد.

قم- خبرنـگار فرصت امروز- آیین بهره ب��رداری از طرح های 
عمرانی اداره کل اوقاف استان قم با حضور نماینده ولی فقیه و رئیس 
سازمان اوقاف برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان قم، آیین افتتاح و بهره برداری از طرح های عمرانی 
اوقاف در سطح استان قم پیش از ظهر امروز با حضور حجت االسالم 
والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور 
خیریه در آس��تان مقدس امامزاده شاه جمال)ع( برگزار شد. در این 
مراسم سید مهدی صادقی استاندار قم، احمد امیرآبادی نماینده مردم 
قم در مجلس شورای اسالمی، مدیران کل برخی ادارات دولتی، مدیران 
و معاونان سازمان اوقاف و اداره کل اوقاف استان قم، نمایندگان بیوت 
مراجع عظام تقلید و جمعی از مردم شریف استان حضور داشتند. در 
ابتدای این مراسم حجت االسالم والمسلمین حسینی مقدم مدیرکل 
اوقاف استان قم طی سخنانی ضمن خیر مقدم به مهمانان حاضر، با 
بیان اینكه راهكار برون رفت از مشكالت اقتصادی کشور، تدبیر رهبر 
معظم انقالب یعنی اهتمام نسبت به اقتصاد مقاومتی است اظهار کرد: 

اگر این مولفه ها مورد توج��ه قرار بگیرند خألهای اقتصادی موجود 
همچون بیكاری، آسیب های اجتماعی و فرهنگی و گرانی رفع خواهند 
شد. وی افزود: همه مولفه های اقتصاد مقاومتی را می توان به گونه ای 
زیبا در بقاع متبرکه و حرم های مطهر امامزادگان مش��اهده کرد. در 
ادامه و پس از نمایش کلیپی از مجموعه طرح های به اتمام رسیده و در 
حال انجام اداره کل اوقاف استان قم، حجت االسالم والمسلمین علی 

محمدی رئیس سازمان اوقاف به سخنرانی پرداخت. وی با بیان اینكه 
مردم ساالری دینی در قیام عاشورا و حرکت امام حسین)ع( به خوبی 
مشاهده می شود گفت: فرماندهان نظامی همیشه به دنبال فرمان بری 
نیروهای تحت امر هستند ولی حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( در اوج 
تنهایی و غربت، رفع بیع��ت کردند تا آنها که می خواهند بمانند، بر 
اس��اس آگاهی و ش��ناخت این کار را انجام دهند. نماینده ولی فقیه 
و رئیس س��ازمان اوقاف و امور خیری��ه افزود: موقوفات یادگار واقفان 
و خیرینی از بین مردم هس��تند، سرمایه موقوفات جزو منابع دولتی 
نیس��تند و در عین حال خصوصی هم نیستند بلكه مربوط به عموم 
جامعه می باش��ند. محمدی با بیان اینكه واقف می تواند حق تولیت 
و مدیریت موقوفه را برای خود و نسل خود محفوظ نگاه دارد گفت: 
این مسئله جزو ویژگی های جامع سنت حسنه وقف به شمار می رود، 
سازمان اوقاف از خیرین می خواهد اموالشان را در راه خدا وقف کنند 
و خودشان مدیریت آن را بر عهده بگیرند تا اعتماد کاملی در زمینه 

هزینه کرد درآمدها داشته باشند. 

اراک- مینو رستمی - مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی گفت: 
در جشن عاطفه های امسال ۱9۲ پایگاه در استان مرکزی کار جمع 
آوری کم��ک های مردم و خیرین با هدف تامین نیازهای محرومین 
در آستانه سال تحصیلی قنبر موسی نژاد در نشست با اصحاب رسانه 
و خبرنگاران در اراک، با اش��اره به اینكه شعار امسال جشن عاطفه ها 
»لبخند مهر بسته به مهر شما« تعیین شده است، اظهار داشت: از ۱9۲ 
پایگاه پیش بینی ش��ده، ۳۲ پایگاه ثابت، ۳6 مرکز نیكوکاری و ۱۲۴ 
پایگاه سیار در نقاط مختلف استان کار جمع آوری کمک های مردمی 
و خیرین را برعهده دارند. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
مرکزی افزود: در استان مرکزی عالوه بر پایگاه های مورد اشاره چند 
سامانه جدید نیز برای دریافت کمک های مردمی طراحی شده است. 
وی در بخش دیگر س��خنان خود گفت: هم اکنون در استان مرکزی 

بیش از پنج هزار و ۳۲۱ نفر دانش آموز تحت پوش��ش کمیته امداد 
قرار دارند که از این رقم یک هزار و ۱۴6 نفر در مناطق محروم استان 
زندگ��ی می کنند که این بخش را بیش��تر مورد توجه ق��رار داده ایم. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( اس��تان مرکزی خاطر نش��ان 

کرد: همچنین ۷۸۰ دانش��جو نیز تحت پوشش این نهاد قرار دارند و 
از کمک های این کمیته امداد بهره مند می شوند. موسی نژاد تصریح 
کرد: با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور حاکم است، نیازمندان 
نسبت به سنوات گذشته نیازمند، توجه بیشتر هستند، لذا انتظار داریم 
حضور خیرین در این حوزه نس��بت به گذشته بیشتر شود. مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی)ره( اس��تان مرکزی ادامه داد: با وجود تمام 
مشكالت، خوشبختانه در سال 9۷ نسبت به سال گذشته رشد کمک 
های مردمی را شاهد هستیم و این نشان  دهنده پایبندی مردم به نوع 
دوس��تی و اعتقادات است. موس��ی نژاد بیان داشت: در جشن عاطفه 
های سال گذشته، دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کمک های مردمی 
و خیرین ثبت شده و پیش بینی می شود که در جشن عاطفه های 

امسال این مبلغ به حدود سه میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- به گ��زارش روابط عمومی 
و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان بوش��هر ، محمد 
پوریوسفی سرپرست این شرکت با اعالم این خبر افزود : این طرح با 
اعتبار ۳5 میلیارد ریال اجرا شده است و مشكل کمبود فشار آب در 

شهرکهای معلم ، سالمت ، فرهنگیان ، ایثار ، نفت و گاز ، یاس و قائم 
برطرف گردیده است . وی تصریح کرد : با انجام این عملیات در حال 
حاضر آبرسانی به جمعیتی بالغ بر ۱۱ هزار و 5۰۰ نفر در مناطق یاد 

شده از شرایط قابل اطمینانی برخوردار میشود.

به همت خانه مطبوعات آذربایجان شرقی؛

کارگاه آموزشی فوریت های پزشکی ویژه اصحاب رسانه در تبریز برگزار شد

رئیس اداره بازاریابی و همکاری های بین المللی شرکت ملی حفاری ایران :

از سوی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفاری هشت حلقه چاه اکتشافی 
جدید به این شرکت واگذار شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

فعالیت کشاورزی در فضای رقابتی باید توجیه پذیر باشد

با حضور رئیس سازمان اوقاف:

طرح های عمرانی اوقاف قم به بهره برداری رسیدند

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی:

192پایگاه جشن عاطفه ها در مرکزی کمک های مردمی را جمع آوری می کنند

افتتاح خط انتقال آب شرب از مخزن شماره 2 کنگان به 7 شهرک 
مسکونی با جمعیتی بالغ بر 115۰۰ نفر

یکي از اولویت هاي اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان 
هرمزگان  رفع نقاط حادثه خیز است 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- در راستاي احداث تقاطع غیرهم سطح دهنو 
–قلع��ه قاضي – تخت جهت حذف نقاط پرتصادف راهها نشس��تي صمیمانه مدیرکل 
راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان باتفاق معاون راهداري باهاشمي تختي  
نماینده مردم درمجلس شوراي اسالمي ، شهردار وبخشدار وائمه جمعه وهمچنین اعضاء 
شورا و دهیارهاي شهر تخت و بخش قلعه قاضي ودهنو در سالن کنفرانس این اداره کل 
برگزار گردید . امام جمعه تخت ضمن تشكرازباقرجوان مدیرکل راهداري وحمل ونقل 
جاده اي استان ومجموعه تحت االمر ایشان بابت تعامل وکار بسیارخوب وخداپسندانه درراستاي ایمن سازي محورهاي مواصالتي 
ورفع نقاط حادثه خیز که موجب نجات جان هزاران نفر از هموطنان شریف میگردد گفت ایشان بعنوان یک جهادگر دربین مردم 
ش��ناخته ش��ده است که ازجان ودل درجهت رفع مشكالت مردم کارمي کند که اگر تمامي مسئوالن ما مومن به کار باشند مانند 
ایشان خداوند هم به زندگي کاري وشخصیشان عزت مي دهد . سپس درادامه بخشدار ودهیاران هم گزارشاتي از انتظارات ونیازهاي 
مردم شهر تخت و بخش قلعه قاضي وروستاي دهنو باال وپایین ازقبیل تعریض محور هاي مواصالتي ،درخواست یكدستگاه گریدل 
وغلطک جهت بازگشایي بعضي ازمعابر و زیرسازي بعضي ازراهها در شهر وبخش نامبرده نمودند.هاشمي تختي در ادامه ضمن ابراز 
رضایت از مجموعه اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان وشهرستان بندرعباس گفت زیرگذر دهنو به قلعه قاضي درجاده 
مواصالتي میناب به بندرعباس به علت پرترافیک وپرترددبودن این محور شاهد تلفات وتصادفات زیادي هست که امیدواریم با همت 
اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي وایجاد زیرگذر ورودي دهنو که بس��یار خطرناک اس��ت رفع و موجب آرامش ونجات جان 

مردمان این روستا گردد . 
 

با حضور سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی  : 
کنگره ملی ارتقای سالمت کودکان برگزار شد

ساری – دهقان : کنگره ملی ارتقای سالمت کودکان با حضور متخصصان و کارشناسان در ساری 
برگزار شد. سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشكی مازندران ظهر چهارشنبه در کنگره ملی 
ارتقاء سالمت کودکان با بیان اینكه حوزه اطفال و کودکان حوزه بسیار مهمی است، اظهار کرد: در 
آینده کشورها و تمدن ها را براساس شكوه پایتخت ها و ساختمان های بلند مرتبه ارزیابی نمی کنند 
بلكه سرمایه گذاری بر روی کودکان آینده یک کشور را مشخص می کند. وی با بیان اینكه امروزه 
کشورهایی که بر روی کودکان سرمایه گذاری کردند موفق هستند، گفت: اجرای برنامه های مختلف  
در حوزه کودکان آینده کشور را تحت تاثیر قرار می دهد بنابراین باید برنامه ریزی های مناسب در این حوزه صورت گیرد. رئیس 
دانش��گاه علوم پزش��كی مازندران هوش و خالقیت افراد جامعه را در پیشرفت و توسعه جامعه بسیار موثر دانست و اذعان کرد: اگر 
بیماری ها و آسیب های اجتماعی را نتوانیم کنترل کنیم بسیاری از سرمایه ها که باید در حوزه زیر ساخت ها هزینه شوند در کنترل 
و درمان این حوزه ها سرمایه گذاری می شود. وی با بیان اینكه دانشگاه علوم پزشكی مازندران در پایگاه SCOPUS  چهار هزارو 
۴۱6 مقاله دارد، گفت: از این تعداد ۳۷ هزار و ۳۷۲ استناد را دریافت کرده است که میزان خود استنادی دانشگاه نیز ۱۳درصد است. 
موسوی شاخص H-index دانشگاه علوم پزشكی مازندران را 6۱ درصد عنوان کرد و افزود: حدود ۱۰ درصد از این مقاالت نیز با 

همكاری بین المللی انجام می شود. 

با تالش کارکنان نیروگاه شهید رجایی به وقوع پیوست؛ 
رفع اشکال و راه اندازی واحد شماره یک بخاری در کمتر از 31 ساعت 

قزویـن- خبرنگار فرصـت امروز- واحد ش��ماره یک بخاری 
نیروگاه شهید رجایی که به دلیل سوراخ شدن یكی از لوله های سوپر 
هیتر به طور اضطراری از مدار تولید خارج ش��ده بود، با تالش شبانه 
روزی کارکنان تعمیرات و بهره برداری، پس از ۳۱ س��اعت به شبكه 
سراس��ری پیوست. بنا به این گزارش، بروز تغییرات دمایی مربوط به 
اِلمان های سوپرهیتر واحد شماره یک بخاری که نشان از وجود اشكال 
در بخشی از تیوب های سوپرهیتر این واحد داشت، موجب شد تا به منظور جلوگیری از گسترش آسیب، این واحد با هماهنگی مرکز 
کنترل دیسپاچینگ برای انجام عملیات تعمیرات اضطراری از مدار تولید خارج شود که به دنبال این اقدام، کارشناسان تعمیرات و بهره 
برداری با توجه به پیک مصرف برق و با هدف سرعت بخشیدن به عملیات تعمیرات برای به مدار آوردن دوباره ی واحد، در شرایط 
دمایی ۱۰۴درجه سانتی گراد، وارد کوره شده و محل آسیب دیده وحجم دقیق عملیات تعمیرات را برآورد نمودند. در ادامه، کارکنان 
تعمیرات برای انجام عملیات برشكاری و جوشكاری لوله آسیب دیده، بالفاصله در شرایط دمایی حدود 65 درجه سانتیگراد اقدام به 
عمل نموده و این عملیات را با موفقیت و درکوتاه ترین زمان ممكن به اتمام رساندند. پس از انجام تعمیرات لوله آسیب دیده، برای 
حصول اطمینان از سالمت دیگر لوله های بویلر، عملیات هیدروتست لوله ها به انجام رسید که به دنبال کسب نتایج مطلوب از انجام 
این تست، واحد شماره یک بخاری نیروگاه بعد از ۳۱ ساعت که رکورد قابل توجهی در تعمیر و راه اندازی واحدهای بخاری در این 
شرایط است، با موفقیت به مدار تولید برق، بازگشت. فهرست اسامی کارکنانی که در این عملیات مشارکت داشتند: کارکنان تعمیرات: 

حسن آزادمرد ، اکبرغالمی و اصغررضاپور کارکنان بهره برداری : عبدالمجید دیناروند، فرزاد فروغی و حسن خدابنده

نماینده مردم مشهد و کالت: عدم حمایت از هیات های مذهبی نمره منفی 
دیگر در کارنامه شورای شهر

مشهد- صابر ابراهیم بای - نصراله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینكه بودجه ی فرهنگی شهرداری باید معطوف به عزاداری حسینی هم شود، گفت: نیازهای 
فرهنگی و دینی مردم از جمله موضوعاتی است که مسووالن موظف به توجه و بستر سازی آن هستند. 
در شهر بزرگی همانند تهران یا در سایر کالنشهرها شهرداری ها در کنار انجام فعالیت های عمرانی 
موظف به انجام فعالیت های فرهنگی هستند. از این جهت است که در بودجه های شهری پیش بینی 
هایی برای فعالیت های فرهنگی صورت داده می ش��ود چرا که نیاز جامعه دینی به ش��مار می رود. 
پژمانفر با بیان اینكه تكایا در چنین زمان هایی است که بسترهای الزم برای پاسخگویی به نیازهای دینی مردم را فراهم می کنند 
اظهار داشت: هر ساله شهرداری تهران در کنار سایر نهادها وموسسات مربوطه اعتباراتی به موضوع عزاداری حسینی )ع( اختصاص 
داده و با فراهم کردن حداقل امكاناتی برای مهمترین پایگاه های دینی و فرهنگی از جمله مساجد، حسینیه ها و تكایا خدماتی به آنها 
ارائه می دهد. هر چند که مراکز دینی و فرهنگی یاد شده با حمایت های مردمی خدمات بسیار باالیی را با کمترین هزینه به مردم و 
عاشقان حسینی ارائه داده اند. بی شک مساجد و تكایا در چنین زمان هایی می توانند با بزرگترین هجمه های فكری و فرهنگی که 
از سوی دشمنان به جامعه تحمیل می شود موثر باشند وبا ایجاد فضا برای پاسخگویی و طرح بسیاری از مسائلی که از لحاظ اعتقادی 

و فرهنگی مورد نیاز مردم است بسترهای دینی مورد نظر جامعه را فراهم می کنند.

افتتاح خط تقویتی زیرساخت تأمین انرژی گاز مهدیشهر
 سمنان- مهسازیاری:  در آیینی با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری 
و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، استاندار سمنان و نماینده مردم سمنان، 
مهدیش��هر و سرخه در مجلس، پروژه خط تقویتی زیرس��اخت تأمین انرژی گاز حوزه 
شهرستان مهدیشهر و صنایع مربوطه افتتاح شد. علیرضا شریفی نژاد، مدیرعامل شرکت 
گاز استان سمنان در این مراسم گفت: زیرساخت ایجادشده عالوه بر پایداری جریان گاز 
در شهرستان مهدیشهر، موجبات رونق تولید و صنایع را در این شهرستان فراهم خواهد 
کرد و به این ترتیب بستر مناسبی ایجاد اشتغال پایدار برای مردم منطقه فراهم می شود. وی افزود: پروژه خط تقویتی زیرساخت 
تأمین انرژی گاز حوزه شهرستان مهدیشهر و صنایع مربوطه با اجرای عملیات لوله گذاری به طول تقریبی ۱۷ هزار و ۷۰۰ متر به 
بهره برداری رسیده است. مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان ادامه داد: این پروژه از بهمن سال ۱۳95 آغاز شده و در شهریورماه 
امسال به بهره برداری رسیده است. شریفی نژاد اضافه کرد: ۷۴ میلیارد ریال برای اجرای پروژه خط تقویتی زیرساخت تأمین انرژی گاز 

حوزه شهرستان مهدیشهر و صنایع مربوطه هزینه شده است.

تغذیه سالم درمدارس آموزش و پرورش شهریار 
شـهریار- خبرنگار فرصت امروز- رئیس آموزش و پرورش شهرستان شهریار بر 
عرضه موادخوراکی سالم و مغذی تاکید کرد کارگروه پایگاه تغذیه سالم مدارس آموزش و 
پرورش شهریار با موضوع ارتقای سالمت تغذیه ای دانش آموزان و با حضور مجید پارسا 
مدیر آموزش و پرورش شهریار و کلیه اعضای کارگروه در دفتر مدیریت این اداره برگزار 
شد .  مدیر آموزش و پرورش شهریار با اشاره به موضوع ارتقای سالمت تغذیه ای دانش 
آموزان در مدارس گفت : با توجه به اینكه دانش اموزان در س��ن رش��د می باشند و در 
راستای رشد و عملكرد طبیعی مغز و یادگیری هر چه بهتر مفاهیم آموزشی نوع مواد غذایی و محصوالتی که در مدارس عرضه می 
شود از اهمیت باالیی برخوردار است . پارسا در ادامه گفت : در راستای مدیریت صحیح در توزیع مواد غذایی با ارزش در مدارس با 

ورود واحد های نظارتی نسبت به جلوگیری از متخلفین اقدام گردد .
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حرکات ب��دن یكی از عوامل مهم جذابیت و تأثیرگذاری 
س��خنرانی است و حتی س��خنرانان TED نیز برای جلب 
توجه مخاطب از حرکات حساب شده ای استفاده می کنند.

 Technology، کنفران��س ت��د از ابتدای س��ه کلم��ه
 TED  .گرفته شده است Design و Entertainment
Talk مجموعه همایش جهانی اس��ت که با شعار »ایده ها 
ارزش گس��ترش دارند« برگزار می شود. سخنرانان در این 
همای��ش در م��ورد طیف وس��یعی از موضوع��ات از جمله 
تحقیقات و دانش و فرهنگ به شیوه  داستان گویی صحبت 
می کنن��د. در س��خنرانی های تد فن بی��ان اهمیت باالیی 
دارد و تا به حال افراد معروفی از جمله بیل گیتس، ش��ریل 
سندبرگ، بنیان گذاران گوگل و... در آن سخنرانی کرده اند.

در یک س��خنرانی عالوه بر حرف هایی که گفته می شود 
عوام��ل دیگ��ری از جمله زب��ان یا حرکات ب��دن نیز مهم 
هس��تند. حرکات مناسب بدن اعتبار س��خنران را افزایش 
می دهن��د، پیغام را بهت��ر منتقل می کنن��د و حتی فرد را 
دوست داش��تنی تر نش��ان می دهند. البته حرکات نامناسب 
نیز به همان اندازه مخرب هستند و اعتبار سخنرانی را زیر 
س��وال می برند. به همین دلیل از کارول ریتون، متخصص 
زبان بدن خواسته ش��ده تا با تحلیل حرکات ۱۰ سخنران 
معروف تد بهتری��ن و تأثیرگذارترین حرکات بدن در طول 

سخنرانی را معرفی کند.
ریلت��ون س��خنرانی اف��رادی مانن��د آنج��ال داک��ورث 
)روان شناس(، بیل گیتس )رئیس و موسس مایكروسافت(، 
بری��ن براون )محق��ق(، الیزابت گیلبرت )نویس��نده(، جف 
ب��زوس )مدیرعام��ل آم��ازون(، نائومی کلین )نویس��نده(، 
س��ارا کای  )شاعر(، شریل س��ندبرگ )مدیر ارشد عملیات 
فیس ب��وک(، اس��تیو پینكر )روان ش��ناس( و تون��ی رابینز 
)نویس��نده(  را مورد تحلیل و بررس��ی قرار داده است. او از 
بین این ۱۰ س��خنرانی پنج م��ورد از بهترین ها را انتخاب 
کرده و در مورد حرکات و زبان بدن آن ها توضیح داده است 

که در ادامه  این مقاله  می خوانیم.
1- حرکت دست به سمت مخاطب

این حرکت ب��ه درگیر کردن مخاطب��ان کمک می کند. 

درگیر ش��دن مخاط��ب توجه او را افزای��ش داده و موجب 
برقراری ارتباط با س��خنران می ش��ود. از اش��اره کردن به 
مخاطبان نترسید، این حرکت از روی اعتمادبه نفس بوده و 

با مخاطبان مستقیما ارتباط برقرار می کند.
مث��ال: تون��ی رابینز در طول س��خنرانی خ��ود چندین 
ب��ار به مخاطبان اش��اره می کند که نش��ان دهنده  قدرت و 
اعتمادبه نفس اس��ت. او از سمت راست بدنش برای هدایت 
و تأکید اس��تفاده کرده و با حرکات انگش��ت ها، دست ها و 

بازوها سرنخ های بصری قوی به مخاطب می دهد.
2- لمس کردن قلب

این حرکت، س��خنران را فردی مشتاق نشان می دهد که 
احساس��ات قوی در مورد داس��تان خود دارد. لمس کردن 
قلب اعتقاد مخاطب را نس��بت به متن س��خنرانی یا بخش 

خاصی از داستان افزایش می دهد.
از طرفی لمس سر نشان دهنده  افكار عمیق بوده و سخنران 
با این کار از مخاطب می خواهد عمیقا روی موضوعی فكر کند. 
ترکیب کردن این حرکات با لبخند یا حاالت صورت، احساس 

صمیمیت را در مخاطب برمی انگیزد.
مثال: برین براون در طول سخنرانی بارها به قلبش اشاره 
می کند و از مخاطب می خواهد حرف های او را باور کرده و 
با او همراه ش��وند. او تجربیات شخصی خود را با مخاطبان 
در می��ان می گذارد و با خنداندن ش��ان تمرک��ز آن ها را به 

صحبت های خود جلب می کند.
3- قرار دادن دست ها باالتر از کمر

نگه داشتن دس��ت ها در ارتفاعی باالتر از کمر، به تأکید 
کردن روی عبارات  خاص کمک می کند. فراموش نكنید که 
دس��ت ها باید باز باشند تا سخنران فردی با شخصیت باز و 
عالقه مند به درگیر شدن با مخاطب به نظر برسد. همچنین 
بهتر است دست ها را شل کنید تا با اعتمادبه نفس تر به نظر 
برسید. حرکات قوی و ناگهانی که با متن سخنرانی همگام 
هس��تند به افزایش تمرکز مخاط��ب روی بخش خاصی از 

داستان کمک می کنند.
مثال: بیل گیتس دس��ت های خ��ود را باالتر از کمر نگه 
م��ی دارد و ب��ا حرکات مناس��ب روی نكات خ��اص تأکید 

می کند. او دست های خود را دراز نمی کند و نزدیک به بدن 
نگه می دارد تا کنترل بهتری روی مخاطب داشته باشد. باز 
و بس��ته شدن دس��ت ها هنگام گفتن عبارات خاص میزان 
تأکید روی آن ها را افزایش می دهد و جدیت سخنران روی 

آن نكته را نشان می دهد.
4- خم شدن به طرف مخاطب

خم کردن س��ر به سمت مخاطب نش��ان دهنده  اشتیاق 
از به اش��تراک گذاش��تن اطالعات بوده و همچنین نش��ان 
می دهد سخنران از صحبت کردن با آن ها احساس راحتی 
می کند. نگه داش��تن س��ر به س��مت جلو نیز نشان دهنده 
ایده ها و افكار جدید اس��ت. سخنران می تواند با بلند کردن 
س��ر یا ش��انه ها تأکید خود را روی موضوعی نش��ان دهد. 
نترسید از اینكه با تكان دادن سر، خودتان را تأیید کنید و 

از مخاطب بخواهید نكات مهم را یادداشت کند.
مثال: شریل سندبرگ به سمت مخاطبان خم می شود تا 
نشان دهد مشتاق به اشتراک گذاشتن اطالعات و برقراری 
ارتباط با آن ها اس��ت. حرکات او در طول سخنرانی آرام و 
حساب شده است. او سرش را بیرون از بدن نگه می دارد تا 

نشان دهد اهل تفكر است.
5- حفظ یک وضعیت متقارن

قوی و متقارن ایستادن نشان دهنده  اعتمادبه نفس است و 
مردم دوست دارند از شخصی اطالعات بگیرند که به شكلی 
متقارن دیده می ش��ود. در مرکز صحنه بایس��تید و قدرت 
و اعتمادبه نف��س خود را در همان لحظ��ه  اول به مخاطب 
نشان دهید. گذاشتن دست ها روی کمر نشان دهنده  قدرت 
رهبری اس��ت. فراموش نكنید حرکات باید طبیعی باشند 
پس از فضایی که دارید استفاده کرده و اعتمادبه نفس خود 

را به مخاطبان نشان دهید.
مث��ال: نائومی کلین در موقعیتی متق��ارن قرار می گیرد 
ت��ا مخاطب راحت تر با او ارتب��اط برقرار کند. از آنجایی که 
م��ردم توجه بیش��تری به مناظر متق��ارن دارند، او در یک 
منطقه از صحنه می ایس��تد و س��خنرانی خ��ود را در مورد 

بهبود روابط کاری به مخاطب ارائه می دهد.
inc/zoomit:منبع

آموزش زبان بدن به روش سخنرانان تد

کاش ده ها شرکت مثل »نستله ایران« داشتیم
کاش ایران در مناس��بات با ش��رکت های کوه پیكر جهانی به جایی می رسید که ده ها شرکت مثل نستله ایران در 
این سرزمین زاد و رشد می کردند. نستله ایران یک شرکت از شرکت های پرشمار بزرگترین شرکت تولیدکننده مواد 
غذایی در جهان است که نزدیک به ۱۷ سال در ایران در حوزه تولید شیر خشک بچه، آب معدنی و تولید شیر فعالیت 
و سرمایه گذاری کرده است. به گزارش ساعت ۲۴، تردیدی نیست مدیران این شرکت کوه پیكر جهانی از حضور در 
ایران منفعت مادی می برند  که این الزمه یک فعالیت اقتصادی است، اما این سودآوری برای نستله جهانی و نستله 
برای کش��ور و جامعه ایرانی نیز منفعت داش��ته و دارد.  استخدام صدها نفر از جوانان ایرانی در شرکت های تولیدی 
بخشی از منافع سرمایه گذاری یک شرکت خارجی در ایران است.  به نظر می رسد بعد از ۱۷سال فعالیت مستمر در 
ایران از سوی نستله حاال این شرکت در خاک ایران ریشه دوانده و به همین دلیل جوزپه کارال، مدیرعامل ایتالیایی 
نستله ایران با قاطعیت می گوید: »نستله در ایران می ماند و به فعالیتش ادامه می دهد و تحریم ها روند سرمایه گذاری ها 

در ایران را با اخالل مواجه نخواهد کرد. در آینده نه چندان دور شاهد رشد سرمایه گذاری در ایران خواهیم بود.«
این س��خنان را مقایس��ه کنید با شرکت هایی که در ایران ریشه ندارند و با یک تشر آمریكایی ها از ایران رفتند. 
سخنان دلگرم کننده کارال در دیدار با برخی اعضای هیات امنای موسسه خیریه محک در تهران گفته شد. او که 
به همراه  ماجدعلی مدیر منطقه ای نستله هلث ساینس و علیرضا سرابچی مدیر ارتباطات و سرویس های بازاریابی 
نستله ایران از موسسه خیریه محک دیدار می کرد، این سخنان را در جمع برخی از اعضای هیات امنای این موسسه 
بر زبان آورد. کارال در این دیدار تاکید کرد نس��تله ایران تعهداتی را برای بهبود زندگی ایرانیان پذیرفته اس��ت که 
شامل ۲۱ تعهد است. این تعهدات که در چند سرفصل تهیه شده است و ارائه فرصت های شغلی برای جوانان ایرانی 
یكی از این تعهدات است، به ما حكم می کنند در شرایط تحریم ها هم در ایران بمانیم.او در دیدار با مدیران محک از 
شرایط کارآمد مدیریت این نهاد خیریه ای و از اینكه چنین موسسه خیریه بزرگی در ایران هدف های نیكوکارانه را 
ساماندهی می کند اظهار خرسندی کرد. مدیرعامل نستله ایران تاکید کرد امیدواریم بتوانیم از همه امكانات مادی، 
دانش گس��ترده تغذیه و تولید غذای نس��تله جهانی برای بیمارانی که در محک تحت مراقبت قرار دارند استفاده 
کنیم. او توضیح داد بنیانگذار نستله برای نخستین بار برای کمک به یک کودک که همسایه شان بود و نمی توانست 
غذای عادی بخورد اقدام به تولید غذای کمكی کرد که با اهداف محک جور درمی آید. در این دیدار ماجد علی مدیر 
منطقه ای نستله هلث ساینس نیز گفت خرسندم که اینجا حضور دارم. انگیزه و فعالیت محک می تواند الگویی برای 
گسترش نیكوکاری سازمان یافته و هدفمند باشد. نستله هلث ساینس با سرمایه گذاری گسترده بر روی تولیدات 
غذایی مورد نیاز به ویژه تولید غذای بیمارانی که امكان استفاده از غذاهای معمولی را ندارند به این بیماران کمک 
می کند. نستله همچنین تولید غذا برای جلوگیری از گسترش بیماری  آلزایمر را دنبال می کند. امیدوارم اگر نیاز 

باشد تخصص و دانش گسترده علوم تغذیه ای نستله در اختیار بیماران تحت درمان نستله قرار بگیرد.
براساس این گزارش در دیدار با مدیران موسسه محک گفت وگوهایی برای گسترش همكاری میان نستله 
ایران و این موسسه انجام شد. علیرضا سرابچی مدیر سرویس های بازاریابی نستله ایران نیز در این دیدار یادآور 
شد که همكاری بین این دو نهاد از چندسال پیش شروع شده است و این دیدار می تواند به توسعه همكاری ها 

کمک کند. برخی از اعضای هیات امنا و مدیران محک نیز فعالیت ها و برنامه های این نهاد را یادآور شدند.
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 6 راهکار هوشمندانه که افراد سازنده
در مسیر موفقیت به کار می  گیرند

زمانی  ک��ه مغ��ز خود را به تطبیق با این راهكارها عادت دهید، کنترل بیش��تری ب��ر اقدامات روزانه  تان 
خواهید داشت.  تا به حال شاهد عادات بی شماری که می  توانند مانع عملكرد سازنده افراد شوند، بوده  ام.
در راستای تالش برای داشتن عملكرد سازنده در میان عوامل گیج  کننده و منحرف  کننده، ما به دنبال ابزار 
و تكنیک  هایی هس��تیم که بدون تالش آزاردهنده، بهره  وری عملكرد را افزایش می  دهند.  جدا از تكنولوژی و 
گجت  های مرتبط به این حوزه، با کمک گزینه  های انسانی  تر به سادگی می  توانیم ذهن خود را منسجم و عادات 
جدید ذهنی سازنده و سودمندی را ایجاد کنیم.  هنگامی  که مغز خود را آموزش می  دهید و طی زمان با این 

عادات تطبیق می  یابید، متوجه خواهید شد که بر برنامه روزانه  تان کنترل بسیاری پیدا کرده  اید.
1. صبح  ها روند کار روزانه خود را ترسیم کنید

برای خودتان یک برنامه صبحگاهی ایجاد کنید و در آن مشخص کنید که دوست دارید روز شما چگونه بگذرد. 
سپس پیش از آنكه حواستان با مسائل جزئی پرت شود و درگیر آنها شوید، شروع به عملی  کردن این اقدامات کنید. 

2. اهدافی واقعی و قابل  دستیابی تنظیم کنید
زمانی  که برای کار روزانه  تان برنامه  ریزی می  کنید، یک یا دو هدف را در نظر بگیرید که می  خواهید قبل 
از بازگشت به خانه، آنها را به پایان برسانید. برای اطمینان از موفقیت، مطمئن شوید که این اهداف را به 
اجزای کوچک تر تقس��یم کرده  اید، زیرا در غیر این   صورت ممكن است در ابتدای روز، انجام آنها برای تان 

مانند فتح قله اورست دشوار به نظر بیاید!
3. روزتان را با بررسی ایمیل  های تان آغاز نکنید

یک راه تضمینی برای حداقل  کردن تعلیق در روند کاری، عدم  ش��روع روز کاری با بررسی ایمیل  هاست؛ 
زی��را به محض اینكه ایمیل تان را باز می  کنید در گردابی از نیازهای جدید غرق می  ش��وید. تنها زمانی  که 

منتظر یک ایمیل مهم هستید، این کار را انجام دهید.
4. از انجام همزمان چند کار بپرهیزید

افراد خالق و س��ازنده به این علت در مدیریت زمان موفق عمل می  کنند که از انجام همزمان کارهای بس��یار 
اجتناب می  کنند. تحقیقات نش��ان داده اس��ت که انجام همزمان چند کار، عملكردی نادرست است و می  تواند به 
ذهن ما آسیب برساند. تمرکز شما در این صورت بر روی کارهای متفاوت تقسیم خواهد شد و این موضوع سبب از 
دست  رفتن تمرکز و کاهش کیفیت کاری و همچنین از دست  رفتن زمان بیشتر برای رسیدن به اهداف تان می  شود.

5. در طول روز زمان هایی برای استراحت در نظر بگیرید
طبق یک مطالعه که توس��ط گروه Draugiem انجام ش��د، اغلب کارمندان س��ازنده و خالق روتین کاری را 
دنبال می  کنند که مطابق با آن، به طور متوسط به ازای هر 5۲ دقیقه که درگیر و مشغول کار هستند، ۱۷ دقیقه 
استراحت می  کنند و سپس به کار خود باز می  گردند. کالم آخر: راز دستیابی به باالترین سطح خالقیت در بازه یک 

روز کاری، کار کردن بیشتر نیست، بلكه هوشمندانه کار کردن  با در نظر گرفتن زمان استراحت متناسب است. 
6. زمان جلسات را کمتر از پنج دقیقه در نظر بگیرید

سنت قدیمی رزرو سالن  های کنفرانس و پرکردن تقویم از کنفرانس  های متنوع، با کارهای پرمشقت ۳۰ 
یا 6۰ دقیقه  ای، توس��ط برگزاری اجتماعات اعضای یک تیم کاری برای دنبال  کردن کارها و تصمیم  گیری 
در آن راستا در پنج دقیقه جایگزین شده است. به نظرتان قانون سختی است؟ یا باید آن را دنبال کنید یا 
توسط همتایان خود طرد خواهید شد. در موسسه Fingerpaint Marketing که یک بنگاه بازاریابی 
در نیویورک است، اگر همكاران پیرامون موضوعی بیش از زمان اختصاص  داده  شده بحث و گفت وگو کنند، 

موسیقی در سالن پخش می  شود که به معنای اخطار برای توقف صحبت است.  


