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بازصادرات کاالهای 
وارداتی با ارز ارزان

عدم بازگش��ت 75درصد از ارز صادراتی به کش��ور، مساله ای اس��ت که یک اقتصاددان برای بررسی ریشه ای آن به 
دخالت دولت در اقتصاد پرداخته و معتقد اس��ت زمانی که یارانه  پرداخت می ش��ود، هیچ تضمینی نیست این یارانه 
به حوزه های برنامه ریزی شده برسد. از سوی دیگر بازی واردکنندگان با نرخ ارز هنوز تمام نشده است، چراکه برخی 
کاالهای وارداتی با ارز ارزان به کشورهای دیگر بازصادرات می شوند! به گزارش ایسنا، عدم بازگشت درآمدهای ارزی 
حاصل از صادرات، مس��أله ای اس��ت که وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه مشترکی که نهم اردیبهشت ماه سال 
جاری با کارآفرینان داش��ت، از آن خبر داد. به گفته دژپس��ند، از مجموع ۴۰ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی فقط ۱۰ 
میلیارد دالر آن به کشور بازگشته است. اما چرا بازگشت ارز توسط صادرکنندگانی که محصوالت خودشان را صادر...

رکورد بیشترین کاهش قیمت در بورس تهران شکست

ریزش بی سابقه شاخص بورس
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آسیب شناسی مرکز پژوهش های مجلس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران

11 راهکار برای رفع چالش های مالیات بر ارزش افزوده

Rethink Robotics معرفی استارتاپ شکست خورده
اشتباهاتی که مدیران مرتکب می شوند و انگیزه  

کارمندان را از بین می برند!
کلید طالیی حداکثرسازی تاثیرگذاری در بازاریابی محتوایی

Alicafe:  ما عاشق طعم و مزه هستیم

اعتراض طرفداران مک دونالد به نی های کاغذی
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به خاطر شکایت اسپاتیفای
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رئیس اتحادیه صنف نمایشـگاه داران و فروشـندگان خودرو 

تهران گفت حذف نمایش قیمت در سایت های خرید 
و فروش خودرو، نرخ ها را در بازار نزولی کرد...

قیمت خودرو در بازار 
نزولی شد

یادداشت
چرا صنعت، شرکت های 
دانشگاهی را نمی شناسد؟

ش��رکت های  از  بس��یاری 
دانش بنیان ایرانی یا ش��رکت های 
برگرفته از فضای دانشگاهی کشور 
توس��ط کسانی تأس��یس می شوند 
که از مه��ارت و دانش فنی صرف 
برخوردارن��د. این افراد ب��ا ادبیات 
بازاریاب��ی، بازرگانی و فروش برای 
حضور مؤثر در بازار آشنایی ندارند 
و طبیع��ی اس��ت ک��ه نمی توانند 
در س��ال های اول فعالی��ت خود، 
قابلیت ه��ا، محصوالت و توانمندی 

شرکت ها را به صنایع بشناسانند.
ایرانی  باکیفی��ت  دانش��گاه های 
مهندس��ان خوبی تربیت می کنند. 
در دانش��گاه به دانش��جویان صرفاً 
مهندس��ی ی��اد می دهن��د و آنها 
ازجمل��ه  ارتباط��ی  مهارت ه��ای 
ارتب��اط مؤث��ر ب��ا بازار، ف��روش و 
از  فرانمی گیرن��د.  را  بازاریاب��ی 
س��وی دیگر رویکرد ش��رکت های 
از  اس��ت  به گون��ه ای  دانش��گاهی 
دانش آموختگان مدیریت بازرگانی،  
فعاالن رس��انه ای یا مدیران روابط 
عمومی در هس��ته اصل��ی مدیران 
درحالی ک��ه  نمی کن��د  اس��تفاده 
اضافه ک��ردن این افراد به هس��ته 
مدیریتی می تواند قابلیت های فنی 
شرکت را چند برابر بهتر در جامعه 
صنعتی منعکس کند. در این  بین، 

نمی توان همه تقصیر در 
عدم دسترسی...
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مع��اون اول رئی��س جمهور با اش��اره به اهمی��ت صادرات غیرنفتی در س��ال ۹۸ 
تاکید کرد توس��عه صادرات کاال و خدمات اصلی ترین و حیاتی ترین اولویت کش��ور 
و مهم تری��ن وظیفه امروز همه بنگاه ها و مدیران اس��ت تا بتوانیم ارز مورد نیاز برای 

واردات کاال های اساسی به کشور را فراهم کنیم.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، اس��حاق جهانگیري صبح دوشنبه در جلسه 
ش��وراي عالي توس��عه صادرات غیرنفتي کش��ور با بیان اینکه یکي از ش��اخص هاي 
موفقیت و پیش��رفت کش��ورها توان ص��ادرات محصوالت، کااله��ا و خدمات آنها به 
بازارهاي جهاني و منطقه اي اس��ت، گفت: امروز صادرات موضوعي حیاتي، وظیفه اي 
مل��ي و قانوني اس��ت و باید تالش کنیم ت��ا کاالها و خدمات باکیفی��ت و مطابق با 

استانداردهاي بین المللي براي عرضه و رقابت در بازارهاي جهاني ارائه کنیم. 
رئیس ش��وراي اقتصاد با بیان اینکه امس��ال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان 
س��ال »رونق تولید« نامگذاري ش��ده اس��ت، افزود: مهمترین پیش��ران رونق تولید، 
صادرات است و باید در این جهت تالش خود را دوچندان کنیم تا صادرات کاالهاي 

غیرنفتي کشور بیش از پیش افزایش یابد.
مع��اون اول رئیس جمهور با اش��اره ب��ه برنامه آمریکایي ها براي کاس��تن از منابع 
درآمدي و کاهش ارزآوري کش��ور اظهار داش��ت: مردم ایران در این ش��رایط انتظار 
دارند که مدیران کش��ور با طراحي و برنامه هاي مناسب کاري کنند که معیشت آنها 

کمتر دچار آسیب شده و کشور به لحاظ اقتصادي و توسعه دچار اختالل نشود.
وي با اش��اره به اهمیت کش��ورهاي همس��ایه و بازارهاي هدف در توسعه تجارت 
کشور و اس��تفاده از ظرفیت همسایگان براي افزایش صادرات بر استفاده از ظرفیت 
بخ��ش خصوصي تاکید کرد و خواس��تار بهره گی��ري وزارت صنعت، معدن و تجارت 
از توانمندي اتاق بازرگاني ایران در ایجاد تش��کیالتي ب��ا حضور رایزنان بازرگاني به 
منظور تدوین و طراحي س��از و کارهاي الزم براي رفع موانع صادرات و تس��هیل در 

مبادالت تجاري شد. 
مع��اون اول رئیس جمهور گفت: وظیفه فرماندهي صادرات کش��ور برعهده وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه هر اختیاري در جهت توسعه صادرات 
نیاز داش��ته باش��د از طریق مصوبه دولت و یا س��تاد مقابله با تحریم در اختیار این 

وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
وي با اش��اره به برخي اظهارنظرهاي نادرس��ت درخصوص بازگش��ت ارز به چرخه 
اقتصاد کشور گفت: این سیاست یکي از مهم ترین سیاست هاي بانک مرکزي است و 
قرار اس��ت که در ازاي صادرات کاال و خدمات، نیاز کشور در زمینه کاالهاي اساسي 
مرتفع ش��ود به این معنا که واردات در قبال صادرات انجام ش��ود. در این خصوص 
هم الزم اس��ت بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ریزي هاي الزم 
را انجام دهند تا بس��ته مش��وق هاي صادراتي مبدل به بس��ته رفع موانع از صادرات 

کشور شود.
دکتر جهانگیري از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزي و 
سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگاني ایران خواست تا در جهت حمایت از صادرات 
جلس��ه اي تش��کیل دهند و با رفع موانع صادرات، نحوه حمایت از بازرگانان و تجار 

کشور را بررسي کنند تا آنها با مشکالت کمتري روبه رو باشند. 
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به اهمیت محاس��به صادرات ناشي از خدمات 
فني و مهندسي و برق و نیز ارزآوري گردشگران خارجي در آمارهاي سازمان توسعه 
تجارت کشور از این سازمان خواست تا با همکاري مرکز آمار و دستگاه هاي ذي ربط 

گزارشي دقیق از عملکرد سال گذشته و سال جاري ارائه دهند. 
وي با تاکید بر اینکه دولت راه تهاتر نفت با کاالهاي اساسي و نیز اجراي طرح هاي 
عمراني در کش��ور را باز کرده است، گفت: بخش خصوصي مي تواند در صادرات نفت 
کش��ور کمک کند و دولت نیز در عین ایجاد تسهیالت الزم، همه نوع همکاري را با 

بخش خصوصي در این زمینه به کار خواهد بست. 
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت موافقت نامه هاي ترجیحي بین کشورها 
به ویژه توافق میان ایران و اتحادیه اورآس��یا اظهار امیدواري کرد با تصویب مجلس 
شوراي اسالمي و پیگیري وزارت امور خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 

اجراي تعهدات کشور در این زمینه این موافقت نامه هرچه سریع تر اجرایي شود.
در این جلسه که وزراي جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي و نیز رئیس س��ازمان میراث فرهنگي،  صنایع دس��تي و گردشگري، 
معاون علمي و فناوري رئیس جمهور، رئیس س��ازمان ملي اس��تاندارد و رئیس اتاق 
بازرگاني ایران حضور داشتند گزارشي از میزان صادرات غیرنفتي کشور در سال ۹7 

به تفکیک بخش هاي مختلف ارائه شد. 
براس��اس این گزارش تراز تجاري کشور در س��ال ۹7 مثبت بوده به نحوي که در 
سال ۹7 در حدود ۱۲ میلیارد دالر از واردات کشور کاسته شده است و شرکاي اول 
صادراتي ایران به ترتیب کش��ورهاي چین، عراق، عمارات متحده عربي و افغانستان 

هستند. 
در این گزارش تاکید ش��ده که میزان مبادالت تجاري ایران با ۱5 کشور همسایه 
۳درصد نس��بت به س��ال ۹۶ رشد داشته است. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در برنامه اي به دنبال آن اس��ت ت��ا عالوه بر افزایش حجم و تنوع محصوالت 
صادراتي به کش��ورهاي همس��ایه، موضوعاتي نظیر توانمندسازي بنگاه هاي کوچک، 
توس��عه ش��رکت هاي بزرگ صادراتي و تش��کیل کنسرس��یوم صادرات بین المللي و 
اس��تفاده حداکثري از ظرفیت هاي تهاتر کاال و تجارت ترجیحي در دس��تور کار قرار 

گیرد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلس��ه راه نجات تولید را در افزایش صادرات 
دانس��ت و با اش��اره به ظرفیت هاي خوب صادرات کشور در حوزه فوالد، پتروشیمي، 
کاش��ي و سرامیک، لبنیات، شیشه و سیمان گفت: این وزارتخانه در برنامه هاي خود 
افزایش دو برابري صادرات به کش��ورهاي همس��ایه را مدنظ��ر قرار داده و طرح هاي 

ویژه اي براي صادرات به کشورهاي آفریقایي نیز در نظر گرفته است. 
وزیر جهاد کش��اورزي نیز از افزایش نمایش��گاه ها در بازارهاي هدف و کش��ورهاي 
همس��ایه به عنوان راهکاري براي توس��عه صادرات یاد کرد و گفت: ایران توانسته در 

کشورهاي همسایه محصوالت کشاورزي خود را به خوبي عرضه کند. 
وزیر نیرو نیز با اش��اره به برخي موانع نظیر الحاق ایران به موافقت نامه اوراس��یا، از 

صادرات ۸۰۰ میلیون دالري برق به کشور عراق خبر داد.
وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعي نیز در سخناني با اشاره به برنامه هاي آمریکا براي 
فش��ار به بخش هاي صادراتي کش��ور، خواستار تش��کیل کمیته شوراي صادرات زیر 
نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت و ایجاد فرماندهي واحد براي توسعه صادرات شد.
رئیس سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري نیز با اشاره به صادرات 
۶۸۰میلیون دالري صنایع دس��تي از ورود 7.۸ میلیون نفر گردش��گر در سال ۹7 به 
کش��ور و ارزآوري ۱۰ میلی��ارد دالري آن خبر داد و گفت: آژانس هاي گردش��گري 
کش��ور به دنبال آن هس��تند که در پي کاهش میزان ورود گردش��گران اروپایي به 
کش��ور به تعداد مسافران کش��ورهاي همسایه و چین بیفزایند و در این مسیر بسیار 

موفق بوده اند. 
رئیس اتاق بازرگاني ایران نیز بر هماهنگي سیاست هاي ارزي و تجاري تاکید کرد 
و خواستار به کارگیري اخالق حرفه اي براي جلب اعتماد میان دولت و بازرگانان شد. 
در این جلس��ه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یکي دو هفته آینده 
دستورالعملي براي تهاتر کاال با کاال در کشورهاي هدف صادراتي تهیه کند تا بر این 
اساس تجار کشور بتوانند نیازهاي اساسي کشور را از طریق صادرات کاال و خدمات 

و واردات متقابل کاال مرتفع کنند.

جهانگیری در جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی:

توسعه صادرات کاال و خدمات، حیاتی ترین اولویت کشور است
فروپاشی اوپک نزدیک است؟

موضع زنگنه در مورد قیمت بنزین
در حالی که موضوع قیمت و س��همیه بندی بنزین در روزهای اخیر بس��یار خبرس��از ش��ده است، وزیر نفت در 
آخرین اظهار نظر خود در این مورد گفت من اطالعی از امکان افزایش قیمت بنزین ندارم و در این زمینه دولت 
باید تصمیم گیری کند. به گزارش ایس��نا، بیژن زنگنه به موضوع قیمت و س��همیه بندی بنزین اشاره کرد و گفت: 
دولت در این باره هیچ مصوبه ای نداشته، اما برخی با شایعات برای کشور مشکل ایجاد کردند، در حالی که وزارت 
نفت هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین نداشته است. او درباره بازداشت سخنگوی شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی به مدت ۲۴ساعت، افزود: اگر واقعاً تخلفی انجام شده باشد ما نیز برخورد خواهیم کرد.

وزیر نفت با بیان اینکه رس��انه ها در مقابل انتش��ار اخبار خود آن هم به صورت قطعی مس��ئول هستند، به خانه 
ملت گفت: اطالعی از امکان افزایش قیمت بنزین ندارم، در این زمینه دولت باید تصمیم گیری کند. هفته گذشته 
بود که اخباری مبنی بر آغاز س��همیه بندی بنزین از ۱۲ اردیبهش��ت ماه از س��وی برخی رسانه ها منتشر شد که 
ابتدا از س��وی ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی و بعد توس��ط زنگنه تکذیب ش��د. در این راستا، 
س��خنگوی هیأت رئیس��ه مجلس شورای اسالمی در حاشیه جلسه علنی دوش��نبه مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد که هیچ گونه افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت و احیای کارت سوخت تنها برای ساماندهی بنزین است و 
مصرف آن هم سقفی ندارد. اما پنجشنبه گذشته بود که بیژن زنگنه در دیدار با محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل 

سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( در تهران درخصوص فروپاشی این سازمان هشدار داد.
به گزارش ایرنا، سخنان وزیر نفت ایران در رسانه های بین المللی از جمله بلومبرگ، سی.ان.بی.سی، راشا تودی، 
تایپه تایمز، سی. ان. ان، ای.اف.تی. دیلی، ورلد اویل و ... بازتاب گسترده ای داشت و این دیدار به تفصیل پوشش 
خبری داده شد. زنگنه در این دیدار به آقای بارکیندو گفته است که اوپک به دلیل یکجانبه گرایی از سوی برخی 
اعضا در خطر است و احتمال فروپاشی این سازمان وجود دارد. وی همچنین تصریح کرد ایران در اوپک به دلیل 
منافعش عضو اس��ت و اگر اعضایی از اوپک بخواهند ایران را تهدید و گرفتار خطر کنند ایران هم آن را بی پاس��خ 
نخواهد گذاش��ت. دبیرکل اوپک که یازدهم اردیبهش��ت ماه وارد تهران شده بود، در جمع خبرنگاران گفت حذف 
نفت ایران از بازار را غیرممکن دانس��ت و افزود: در اوپک تک روی نداریم. به نوش��ته ش��انا، بارکیندو در پاسخ به 
این پرس��ش که دو عضو اوپک ادعای جایگزینی نفت ایران را کرده اند، موضع این س��ازمان چیست؟ گفت: اوپک 
تصمیم های گروهی می گیرد و تک روی نداریم، سیاس��ت اوپک بر این اس��ت تا با مشورت با کارشناسان دبیرخانه 
همه اعضا در کنار هم و براساس خرد جمعی تصمیم بگیرند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر فنی امکان 
حذف نفت ایران از بازار وجود دارد یا نه؟ گفت: الزم به تکرار نیس��ت، امکان حذف ایران از بازار نفت غیرممکن 
اس��ت. ب��ه گفته دبیرکل اوپک، هم��ه داده ها و آمارهای منابع ثانویه در ماه ژوئن بررس��ی و س��پس در این باره 
تصمیم گیری می شود. در اوپک فقط نفع کشور خاصی در نظر گرفته نمی شود، به طور کلی ما منافع کل گروه را 

در نظر می گیریم تا افزون بر تامین منافع تک تک اعضای عضو، عرضه نفت هم تامین شود.
دقیقا س��ه روز پس از س��خنان وزیر نفت ایران در رسانه های بین المللی، پایگاه خبری اویل پرایس در گزارشی 
تحلیلی از احتمال فروپاش��ی اوپک در آس��تانه برگزاری اجالس وزرای اوپک در وین در ۲5 و ۲۶ ژوئن برابر با ) 
چهارم و پنجم تیرماه( خبر داد. در این گزارش با اش��اره به ش��رایط ایران و ونزوئال، دو تولیدکننده بزرگ اوپک، 

آمده است که ساختار داخلی اوپک رو به فروپاشی می رود و خطری جدی این سازمان را تهدید می کند. 
به باور تحلیلگران، اگرچه برخی از س��ران بازار جهانی نفت نس��بت به ش��رایط فعلی خوش بین هس��تند، ولی 
بی ثباتی وضع بازار س��بب افزایش بهای نفت ش��ده اس��ت. به نظر می رس��د مادامی که بازار جهانی متوجه شود 
که گزارش��ات نفت آمریکا تعیین کننده بهای جهانی نفت نیس��تند، این بی ثباتی تداوم خواهد داش��ت.  از سوی 
دیگر، ونزوئال نیز در اوپک اوضاع خوبی ندارد. این کش��ور در حال حاضر توس��ط آمریکا تحریم ش��ده و هم تحت 
فش��ار حمایت کش��ورهای عربی و اروپایی از رهبر مخالفانش قرار دارد.  با بررس��ی شرایط ایران و ونزوئال که دو 
تولیدکننده بزرگ اوپک به ش��مار می آیند، س��اختار داخلی این گروه رو به انحطاط خواهد گذاش��ت.  بنابر اعالم 
نیجریه این کش��ور حتی قادر به فروش بخش��ی از محموله هایش نیز نیس��ت. به گفت��ه منابع خبری، حدود ۲۰ 
محموله نفتی نیجریه حتی پس از کاهش شدید قیمت به دلیل کاهش تقاضا از سوی مشتریان اروپایی به فروش 
نرسیده است. از سوی دیگر، اگرچه اداره اطالعات انرژی آمریکا، پیش بینی کرده است که صادرات نفت خام این 
کش��ور تا س��ال آینده به چیزی حدود 5 میلیون بشکه در روز می رسد و قصد دارد در سال ۲۰۲۴، صادرات نفت 
خود را تا 5.۸ میلیون بشکه در روز برساند، اما شاهد آن هستیم که نفت شیل در بازار طرفدار زیادی ندارد و تنها 
در شرایط اجبار و کاهش عرضه نفت از سوی تولیدکنندگان سنتی نفت، کشورها خریدار نفت آمریکا می شوند. 
به گزارش ایرنا، کمتر از یک ماه گذش��ته دو ش��رکت پاالیش��گاهی کره جنوبی که از بزرگترین خریداران نفت 
خام آمریکا هس��تند، محموله های نفت ایاالت متحده را به دلیل غلظت باالی آلودگی پس فرس��تادند و آلودگی 
نفت شیل فروخته شده به مشتریان آسیایی باعث شد تا آنها محموله های نفتی را که از آمریکا خریداری کرده اند 

پس دهند. 

فرزین فردیس
 عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
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فرصت امروز: بیش از ۱۰ س��ال از زمان تصویب و اجرای آزمایشی قانون مالیات 
بر ارزش افزوده می گذرد. س��ال ۱۳۸7 بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده با شش 
دهه تأخیر نس��بت به فرانس��ه با اهدافی نظیر گسترش پایه های مالیاتی و افزایش 
درآمده��ای مالیاتی دولت، انتقال بار مالیاتی از تولید و س��رمایه گذاری به مصرف، 
اجتن��اب از اخذ مالیات مضاعف، س��اماندهی مالیات ها و توس��عه اطالعات مالی و 
مالیاتی از طریق شفاف س��ازی فعالیت های اقتصادی در ایران تصویب و اجرا ش��د، 
اما طی این س��ال ها همیش��ه انتقاداتی نس��بت به مالیات بر ارزش افزوده از سوی 

اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی مطرح بوده است.  
در همین زمینه، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به آسیب شناسي اجراي 
قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران پرداخته و آن را بررسی کرده است. براساس 
مف��اد قان��ون مالیات بر ارزش افزوده بنا بود تا بعد از گذش��ت پنج س��ال از اجرای 
آزمایشی نظام مالیات بر ارزش افزوده و نمایان شدن آسیب ها و رفع چالش های آن، 
قانون مالیات بر ارزش افزوده به یک قانون دائمی تبدیل شود که البته این امر حدود 

پنج سال به تعویق افتاده است.
به تعبیر نهاد پژوهشی مجلس، اکنون با توجه به تجربیات فراوانی که طی سالیان 
گذش��ته حاصل شده باید با شناس��ایی و اولویت بندی آسیب ها و چالش های قانون 
مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای آن، نسبت به رفع آنها در الیحه دائمی کردن 
قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام کرد که در تاریخ ۲۳ اس��فندماه س��ال ۱۳۹5 از 

سوی دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد.
در گ��زارش مرکز پژوهش ها، با توجه به اظهارنظ��ر خبرگان اقتصادی و مالیاتی 
درباره این قانون و نحوه اجرای آن، نظرات بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی و 
شرایط مشاهده شده از بنگاه ها و شهرک های صنعتی، مهم ترین آسیب های وضعیت 

موجود نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشور ارائه شده است.
در ایران تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده با شش دهه تأخیر نسبت 
به فرانسه در سال ۱۳۸7 انجام گرفت. برای اولین بار الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
از س��وی دولت در سال ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسالمی ارائه شد و پس از بررسی 
در کمیسیون اقتصادی و گذشت بیش از شش ماه از مطرح شدن آن در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی و متعاقباً تصویب برخی از مواد آن، با توجه به شرایط خاص 
اقتصادی کشور در دوران جنگ تحمیلی الیحه مزبور با تقاضای دولت باز پس گرفته 
شد. در سال ۱۳7۰ بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصالح نظام 
مالیاتی جمهوری اس��المی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان 

یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصالح نظام مالیاتی پیشنهاد کرد.
طی این سال ها، مباحث و مطالعات فراوانی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برای طراحی مناس��ب نظ��ام مالیات بر ارزش افزوده انجام ش��د که در قانون برنامه 
سوم توسعه زمینه های اولیه اجرای آن با قانون تجمیع عوارض پی ریزی شد. نهایتاً 

با استفاده از اصل هش��تادوپنجم )۸5( قانون اساسی، قانون مالیات بر ارزش افزوده 
توسط کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در س��ال ۱۳۸7 برای اجرای 

آزمایشی به مدت پنج سال تصویب شد.
براس��اس این گ��زارش، از منظر برخ��ی از صاحب نظران و فع��االن اقتصادی، 
تصوی��ب و اجرای آزمایش��ی قانون مالی��ات بر ارزش افزوده یک��ی از مهم ترین و 
پرچالش ترین قوانین اجراش��ده در کش��ور بوده اس��ت. اجرای ای��ن قانون بعضاً 
ب��ا اعتراضات��ی همراه بوده اس��ت. این امر ت��ا بدان جا پیش رف��ت که به توقف 
کوتاه م��دت در اجرای قانون با دس��تور رئیس جمهور وق��ت و همچنین تعطیلی 
برخی از واحدهای اقتصادی در اعتراض به آن منجر ش��د. اگرچه طی ۱۰ سالی 
که از تصویب و اجرای آزمایش��ی قانون مالیات بر ارزش افزوده گذش��ته اس��ت، 
درآمدهای مالیاتی قابل توجهی نصیب دولت ش��ده است، اما مشکالت پیش آمده 
در نح��وه اجرا و یا ضعف ها و خألهای موجود در قان��ون مالیات بر ارزش افزوده، 
برخی فعاالن اقتصادی را با مش��کل مواجه کرده است. ریشه مشکالت به وجود 
آمده در وضعی��ت کنونی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عوامل مختلفی 
ازجمله فرآیندها و روش های نامناس��ب اتخاذشده توس��ط سازمان امور مالیاتی 
)عملکرد نامناس��ب دستگاه مالیات س��تان(، ضعف ها و خألهای موجود در قانون 

مزبور، شرایط و ساختار اقتصادی کشور مربوط می شود.
مرک��ز پژوهش ها در این گزارش، خالصه مهمتری��ن چالش های نظام مالیات بر 
ارزش افزوده در دو حوزه قانون و رویه های اجرایی را دس��ته بندی کرده است. طبق 
این گزارش، برخي از مهمترین مسائل و اشکاالت موجود در قانون آزمایشي ارزش 
اف��زوده عبارتن��د از: »عدم تعریف برخي مفاهیم کلیدی قان��ون یا ابهام در تعاریف 
آنها؛ ابهام درخصوص مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری- صنعتي؛ مس��ائل 
و مش��کالت مرتبط با تاریخ تعلیق مالیات؛ فرآیند دادرس��ي نامناس��ب و ناکارآمد؛ 
معافیت های متعدد و قطع زنجیره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از کاالها و خدمات؛ 
ممیزمح��وری و رواج ش��یوه علي الرأس در نظام رس��یدگي و تش��خیص مالیات.« 
همچنی��ن برخي از مهمترین مس��ائل و چالش های منبعث از نح��وه اجرای قانون 
عبارتند از: »مسئله استرداد اعتبار مالیاتي مؤدیان؛ مسئله ایجاد شرکت های صوری؛ 
تعدد آیین نامه ها و بخش��نامه های صادره؛ نبود وحدت رویه رسیدگي، تشخیص و 

وصول مالیات.«
مشکالت مالیات بر ارزش افزوده حل می شود؟

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزود ه د رحالی با هد ف شفاف س��ازی روابط تجاری 
د ر سیستم مالیاتی کشور تد وین شد  که شیوه اجرای آن، چالش های بسیاری برای 
حوزه ه��ای مختلف اقتصاد ی ایجاد  کرد ه و واحد ه��ای تولید ی ازجمله بخش هایی 

هستند  که با بیشترین زیان مواجه بود ه اند . 
س��ه س��ال پیش و در میانه های س��ال ۹5 بود که مرکز پژوهش های مجلس د ر 

گزارشی به آسیب شناسی اجرای این قانون پرد اخت و راهکارهای یازده گانه ای برای 
رفع مشکالت ناشی از اجرای این قانون پیشنهاد کرد. یافته های مرکز پژوهش های 
مجلس نش��ان می د هد  د ر ش��رایط رکود  و کمبود  نقد ینگی واحد های تولید ی د ر 
کش��ور، پرد اخت به روز مالیات بر ارزش افزود ه توسط تولید کنند گان، معضل بزرگی 
برای تولید کنند گان رقم زد ه اس��ت. این گزارش نش��ان می د هد  تع��د اد  د وره های 
پرد اخت و تس��ویه حس��اب های مالیات بر ارزش افزود ه برای تولید کنند گان زیاد  و 
مشکل آفرین اس��ت. این تعد اد  د وره ها با بازه های زمانی کوتاه )هر سه ماه یک  بار( 

چند ان با بازگشت سرمایه تولید کنند گان از بازار مصرف تطابق ند ارد .
بازوی پژوهش��ی مجلس در پایان این گزارش، با توجه به چالش ها و مش��کالتی 
که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنعت ایجاد کرده، پیشنهادهایی 

ب�رای رفع و ک�اهش ای�ن چالش ها ارائه کرد:
راهکار اول، مشمول نرخ صفر کردن برخی کاالها برای پرداخت مالیات به جای 

معافیت آنها.
راهکار دوم، ارجاع اس��ترداد مطالبات مالیاتی مودیان مش��مول به قانون مالیات 
بر ارزش اف�زوده در دوره مش��خص، به جای ارجاع استرداد مطالبات آنها به س�ایر 

ق�وانین مالی�اتی ازجمل�ه قانون مالیات های مستقیم.
راهکار سوم، ایجاد سیستم نرم افزاری و حسابداری و صندوق های فروش و صدور 

فاکتور آنالین برای کلیه مودیان توسط سازمان امور مالیاتی.
راهکار چهارم، مشخص کردن گستره انواع کاالهای مشمول نرخ صفر یا پرداخت 

مالیات با نام مشخص کاال.
راهکار پنجم، کاهش تعداد دوره ها و افزایش فواصل زمانی پرداخت مالیات و ارائه 

اظهارنام�ه مالیاتی برای مودیان.
راهکار ششم، اعطای تخفیف مالیاتی به مودیان خوش حساب، در مقابل جریمه 

مودیان متخلف.
راهکار هفتم، قبول ضمانتنامه مالیاتی از مودیان توس�ط سازمان ام�ور مالی�اتی 
باب�ت خری�د و فروش های مدت دار و نسیه برای کاهش فشار بر نقدینگی و سرمایه 

در گردش آنها.
راهکار هش��تم، جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص و ُخبره توسط سازمان 

امور مالیاتی ب�رای رسیدگی سریع تر و دقیق تر به پرونده های مالیاتی.
راهکار نهم، فراهم آوردن زیرس��اخت های س��خت افزاری و نرم افزاری الزم ب�رای 

اج�رای بهت�ر و مناسب تر قانون مالیات بر ارزش افزوده. 
راهکار دهم، اطالع رسانی دقیق و آموزش مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده 

به مودیان و ممیزان مالیاتی.
راهکار یازدهم، شناس��ایی دقیق و به روز اعتبار مالیاتی مودیان مالیاتی و فعاالن 

اقتص�ادی توس�ط سازمان امور مالیاتی و دستگاه حاکمیتی.

آسیب شناسی مرکز پژوهش های مجلس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران

11 راهکار برای رفع چالش های مالیات بر ارزش افزوده

اگرچه بازارهای مختلف کش��ور هر از گاهی تحت تاثیر تحرک سوداگران، دچار 
نوسانات ش��دید قیمتی می شود، اما متاسفانه سیاس��ت گذاران اراده ای برای وضع 

مالیات بر عایدی سرمایه ندارند.
به گزارش مهر، اگرچه از معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بیش از یک 
قرن می گذرد، اما طی سال های اخیر میزان استقبال کشورها از این نوع مالیات به 
جهت افزایش یکپارچگی، انسجام و کارایی نظام مالیاتی، بازتوزیع درآمد و ثروت در 
جامعه و کاهش انگیزه های سوداگرانه در بازار برخی دارایی ها، بسیار افزایش یافته 
است؛ به گونه ای که در سال ۲۰۰۱، در ۱۱۴ کشور این نوع مالیات برقرار شده بود، 

اما این تعداد در پایان سال ۲۰۱7، به ۱۸7 کشور افزایش یافت.
این در حالی اس��ت که در ایران علی رغم آنکه س��وداگران هر از گاهی به دنبال 
کس��ب س��ودهای هنگفت، یکی از بازارهای کش��ور اعم از ارز و مسکن و خودرو را 
دچار تنش های ش��دید می کنند، سیاس��ت گذار هیچ اراده و قصدی برای وضع این 

مالیات تنظیم کننده ندارد.
فقدان نظام مالیات بر عایدی س��رمایه در کش��ور ما، عالوه بر تحریف تصمیمات 
سرمایه گذاری به نفع دارایی های غیرمولد، بدتر شدن توزیع درآمد در جامعه به نفع 
افراد ثروتمند و در نتیجه مخدوش ش��دن عدالت اجتماعی، موجب انباشت سرمایه 
در دس��ت عده ای محدود و آن هم به شکل دارایی های غیرمولد و معاف از مالیات، 
شده است، بنابراین با وضع مالیات بر عایدی سرمایه می توان از افراد ثروتمند جامعه 

مالیات بیشتری دریافت و در نتیجه به بازتوزیع درآمد در جامعه کمک کرد.
از سوی دیگر عدم اخذ این مالیات به ویژه از بخش امالک و مستغالت، از طریق 
تحریک تقاضای س��فته بازی در بازار مس��کن، خانه دار شدن افراد نیازمند را با مانع 
جدی رو به رو کرده است. عالوه بر این به دلیل معاف بودن عوائد حاصل از خرید و 
فروش دارایی ها در این بخش، درآمد سرشاری نصیب برخی افراد می شود و این امر 

با اصل عدالت مالیاتی نیز در تضاد است.

همچنین در غیاب یک سیستم مالیات بر عایدی سرمایه در کشور، نوعی سیستم 
جایگزین مالیات بر عایدی س��رمایه در قالب مالیات نق��ل و انتقال امالک، مالیات 
نقل و انتقال س��هام و مالیات نقل و انتقال س��رقفلی در قانون مالیات های مستقیم 
وجود دارد که به عنوان جانش��ین یا جایگزین مالیات بر عایدی س��رمایه در منابع 
مذکور عمل می کنند. درخصوص معامالت سایر دارایی ها نظیر برخی اوراق بهادار و 
ابزارهای مالی، مالکیت معنوی مثل حق اختراع و حقوق معنوی نیز باید ذکر کرد 

که از مالیات معاف هستند.
مطابق با اظهارات صاحب نظران و سیاس��ت گذاران اقتصادی، یکی از علل عمده 
آش��فتگی بازار برخی دارایی ها نظیر بازار مس��کن، سکه، ارز، خودرو و . . . در کشور 

فقدان یک نظام کارآمد مالیات بر عایدی سرمایه است.
فقدان این سیستم مالیاتی، بازار دارایی های مزبور را به جوالنگاه سفته بازان تبدیل 
کرده و سبب شده تا این افراد عالوه بر کسب درآمدهای سرشار، به افزایش هرچه 

بیشتر قیمت در این بخش و نوسانات آن دامن بزنند.
بر این اساس؛ تعیین پایه مالیات بر عایدی سرمایه، تعیین نرخ یا نرخ های مالیاتی 
مربوط، نحوه رفتار با عوائد و زیان س��رمایه ای، نحوه رفتار با عایدات کوتاه مدت و 
بلندمدت، نحوه رفتار با واگذاری دارایی ها در شرایط قهری و غیرارادی، نحوه رفتار 
با دارایی هایی که برای اس��تفاده شخصی خریداری ش��ده اند، انتخاب نوع سیستم 
اجرایی برای این مالیات و مسائلی نظیر آن از اهم مسائل مربوط به طراحی مالیات 

بر عایدی سرمایه است.
البته برای رعایت عدالت، نیاز است که عایدی سرمایه همانند تمام انواع درآمدهای 
اشخاص مشمول مالیات باشد و از سوی دیگر نرخ این مالیات تصاعدی حساب شود.

دارایی های مشمول و غیرمشمول مالیات بر عایدی سرمایه
مطابق با پژوهشی که سازمان امور مالیاتی انجام داده، بررسی نظام های مالیاتی 
برخی از کش��ورها نش��ان می دهد که طیف وس��یعی از دارایی ها با در نظر گرفتن 

برخی استثنائات، در پایه مالیات بر عایدی سرمایه قرار دارند؛ با این وجود، امالک و 
مستغالت و همچنین سهام دو دارایی عمده ای هستند که تقریباً در تمام کشورها، 

در پایه مالیات عایدی سرمایه حضور دارند.
دارایی های مش��مول این نوع مالیات در اغلب کشورها شامل امالک و مستغالت 
)زمین و س��اختمان(، س��رقفلی، ارزه��ای خارجی، ط��ال، جواهر و زی��ورآالت )با 
هدف س��رمایه گذاری و غیرمصرفی(، س��هام و انواع اوراق بهادار، حقوق قراردادی، 
مس��تحدثات عمده در عرصه )زمین(، جواز، مجموعه اشیای قیمتی )کلکسیون ها( 
اش��یایی که برای استفاده ش��خصی نگهداری می شوند، معادن یا حقوق استفاده از 

معادن، اجاره مجوزهای قانونی و صندوق های سرمایه گذاری می شود.
از س��وی دیگر، برخ��ی از دارایی ها در چارچوب های خ��اص و به دالیل مختلف 
از پرداخ��ت مالیات بر عایدی س��رمایه معاف هس��تند. قاعده کلی این اس��ت که 
دارایی هایی که برای اس��تفاده شخصی خریداری می شوند و همچنین دارایی هایی 
که از آنها در فرآیند تولید کاال و خدمات استفاده می شود در پایه مالیات بر عایدی 
س��رمایه قرار نگیرند. همچنین دارایی هایی که با زیان سرمایه ای مواجه شده اند، از 

پرداخت این نوع مالیات معاف هستند.
سایر دارایی هایی که اغلب در تور نظام مالیات بر عایدی سرمایه قرار نمی گیرند، 
ش��امل مسکن اصلی )مسکن ملکی تحت سکونت مالک دارایی و یا با نرخی کمتر 
از س��ایر دارایی ها(، خودرو و موتورس��یکلت ش��خصی، قایق تفریحی، دارایی های 
اس��تهالک پذیر که صرفاً برای فعالیت های مشمول مالیات به کار گرفته می شوند، 
لوازم اس��تفاده/ مصرف ش��ده در ملک اجاره ای، تمام دارایی هایی که قبل از معرفی 
نظام جدید مالیات بر عایدی س��رمایه تحصیل شده اند، برخی زیان های سرمایه ای 
)غیرقابل پذیرش به عنوان هزینه قابل قبول یا قابل کسر از پایه مالیاتی(، دارایی هایی 
که برای استفاده شخصی خریداری می شوند و ارزش آنها کمتر از یک حد مشخص 
باشد و مجموعه اشیا قیمتی که ارزش آنها کمتر از یک مبلغ مشخصی باشد، است.

چرا مالیات بر عایدی سرمایه جدی گرفته نمی شود؟

جوالن سوداگران

یادداشت

چرا صنعت، شرکت های دانشگاهی را 
نمی شناسد؟

بسیاری از شرکت های دانش بنیان ایرانی یا شرکت های برگرفته از فضای 
دانش��گاهی کشور توس��ط کسانی تأسیس می ش��وند که از مهارت و دانش 
فنی ص��رف برخوردارند. این اف��راد با ادبیات بازاریاب��ی، بازرگانی و فروش 
برای حضور مؤثر در بازار آش��نایی ندارند و طبیعی اس��ت که نمی توانند در 
س��ال های اول فعالیت خود، قابلیت ها، محصوالت و توانمندی ش��رکت ها را 

به صنایع بشناسانند.
دانشگاه های باکیفیت ایرانی مهندسان خوبی تربیت می کنند. در دانشگاه 
به دانش��جویان صرفاً مهندس��ی ی��اد می دهند و آنه��ا مهارت های ارتباطی 
ازجمل��ه ارتباط مؤثر با ب��ازار، فروش و بازاریابی را فرانمی گیرند. از س��وی 
دیگر رویکرد ش��رکت های دانش��گاهی به گونه ای اس��ت از دانش آموختگان 
مدیری��ت بازرگانی،  فعاالن رس��انه ای یا مدیران روابط عمومی در هس��ته 
اصلی مدیران اس��تفاده نمی کند درحالی که اضافه کردن این افراد به هسته 
مدیریت��ی می تواند قابلیت های فنی ش��رکت را چند براب��ر بهتر در جامعه 

صنعتی منعکس کند.
در این  بین، نمی توان همه تقصیر در عدم دسترس��ی صنعت به دانشگاه 
را به گردن شرکت های دانشگاهی انداخت چراکه صنعت هم طی سال های 
گذش��ته به ان��دازه ای گرفت��ار فضای متالط��م اقتصادی کش��ور و چالش با 
روزمرگی ها بوده که کمتر فرصت دیدن این ش��رکت ها را به دس��ت آورده 
است. تعدد قوانین و تغییر دائم مقررات و دیگر مسائل بنیادی و زیرساختی 
در اقتصاد فرصت فکر کردن به دانشگاه و بررسی اینکه دانشگاه می تواند در 
چه حوزه ای به صنعت کمک کند را نداده اس��ت. این مش��کالت باعث شده 
تا مدت ها صنایع  اس��تفاده از مهارت و خدمات ش��رکت های دانشگاهی را 

به عنوان یک پدیده لوکس شناسایی کنند.
در بین صنایع مختلف می توان صنعت آی سی تی و دیگر صنایع مرتبط 
به این زمینه را از بنگاه های موفق در پیوند با دانشگاه در نظر گرفت. سرعت 
باالی رشد باعث شده نیاز متقابل این صنعت و دانشگاه به یکدیگر شناخته 
ش��ود. در صنعت آی س��ی تی سرعت تحوالت باالست و فعاالن این صنعت 
درک کرده اند که می توانند از دانش��گاه برای حل س��ریع تر و بهتر مس��ائل 
کمک بگیرند. ش��رکت های خوبی در زمینه آی سی تی و صنایع مرتبط در 
ایران توس��ط اساتید دانشگاه ها تأس��یس شده که محصوالت باکیفیت را به 
جامعه مصرف کنندگان کش��ور عرضه می کنند. در س��ندیکای مخابرات هم 
تعداد این ش��رکت ها کم نیست و از ش��رکت های بالنده و خوشنام در ایران 

به شمار می رود.

بنگاه ها قربانی کدام تصمیم های اقتصادی 
می شوند؟

بنگاه های اقتص��ادی ایران به ویژه بنگاه های صنعت��ی در وضعیت امروز 
ایران با دش��واری های واقعی در مس��یر فعالیت های خود روبه رو هس��تند. 
این دشواری ها به اندازه ای اس��ت که بهره برداری از ظرفیت های نصب شده 
رش��ته های گوناگون صنعتی را ناممکن کرده است و در نتیجه این وضعیت 

است که رشد بنگاه های صنعتی با اخالل مواجه شده است.
رقابت ناپذیری، وابس��تگی به حمایت های دول��ت، متکی به بازار داخل و 
آس��یب پذیر در برابر رکوده��ای اقتصادی )درون گرای��ی(، دارای تکنولوژی 
فرس��وده، زیان انباش��ته، ناکارایی و ناکارآمدی در مدیریت، اتکای شدید به 
ش��انس )جهش محصول در بازار جهانی( برای س��ودآوری، اتکای شدید به 
خارج برای تامین مواد اولیه، کاالهای واس��طه ای، ماش��ین آالت و تخصص 
و آس��یب پذیر در براب��ر تحریم های تجاری برخی از این ویژگی ها هس��تند. 
اگ��ر تنگناهای بنگاه های ایران��ی را در وضعیت ام��روز در یک طبقه بندی 
جای دهیم به دو دس��ته می رس��یم؛ یک دسته از مش��کالت به تحریم های 
آمری��کا برمی گ��ردد که به طور ج��دی برای صنعت و تولید ایران دردس��ر 
درست کرده اند و یک دسته تنگناها که از دل سیاست گذاری های ناکارآمد 

برخاسته و در عمق جان بنگاه ها نشسته اند.
سیاست های ارزی در رأس سیاست های اقتصادی قرار گرفته اند

در وضعیت س��ال های تازه سپری ش��ده و ش��رایط حاض��ر اقتصاد ایران، 
سیاس��ت های ارزی در رأس سیاس��ت های اقتصادی قرار گرفته اند. واقعیت 
تلخ و تجربه ش��ده این است که ایران از یک مسیر شناخته شده یعنی مسیر 
صادرات نفت و چند زیرشاخه وابسته به نفت و گاز مثل صنعت پتروشیمی 
و میعانات گازی بیش��ترین درآمد ارزی را به دس��ت می آورد. این راه اصلی 
پمپاژ ارز به اقتصاد ایران االن در حال مسدودشدن است و از حدود زمستان 

۱۳۹۶ نیز زمزمه بستن این راه شنیده می شد.
در دو تجرب��ه س��ال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹7 به چش��م دیده ش��د که وقتی 
دولت ب��ا کمبود منابع ارزی مواجه می ش��ود در کوتاه ترین زمان ممکن بر 
موج سیاس��ت تجاری کشور سوار شده و در این راه انحراف های چندالیه و 
گس��ترده ایجاد می کند. این سیاست های تجاری در دو دسته کلی سیاست 
تجارت خارجی و سیاست تجارت داخلی قابل بررسی است. سیاست تجارت 
خارجی ایران در این سال ها و به ویژه از تابستان ۱۳۹7 بر کنترل تقاضای 
ارز از س��وی بنگاه ها استوار بوده و هس��ت. بانک مرکزی با ابالغ یک مقوله 
اصلی که ارز نداریم وزارت صمت را ناگزیر می کند که بنگاه ها را زیر فش��ار 

قرار دهد که تقاضای ارز را به کمترین حد برسانند.
در وضعیتی که دولت با س��قوط منابع درآمدی سرچشمه گرفته از نفت 
مواجه است و نمی خواهد کسری بودجه را از مسیرهای تخریب کننده تامین 
کند، برگشت به سیاست مالیاتی که سهم آن را در درآمدهای بودجه دولت 
افزایش دهد در دس��تور کار قرار می گیرد. در شرایطی که بنگاه های ایرانی 
به دلیل کاهش قدرت خرید ملی با کاهش فروش و درآمد مواجه ش��ده اند، 
سیاست سخت گیرانه مالیاتی و افزایش سهم بنگاه های شناخته شده و فعال 

راحت ترین کار برای سازمان مالیاتی است.
سازمان تامین اجتماعی از منابع کارفرمایان و بنگاه ها اداره می شود

س��ازمان تامین اجتماعی نهادی اس��ت که از منابع کارفرمایان و بنگاه ها 
اداره می ش��ود، اما سیاس��ت های آن از طرف مدیران منصوب دولت تدوین 
و اجرا می شود. شرایط دش��وار این سازمان در دخل وخرج و تنگناهایی که 
از ط��رف دولت با ندادن س��هم قانونی این نهاد رخ داده این س��ازمان را با 
روزگاری مواجه کرده اس��ت که بیش��ترین فش��ار را بر بنگاه ها می آورند تا 

منابع خود را تجهیز کنند.
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اقتصاد ایران بر سر دوراهی انتخاب قرار گرفته و به گفته معاون اول رئیس جمهور، 
دولت می خواهد بین کوپنی ش��دن اقتصاد و یا آزادس��ازی آن، یکی را انتخاب کند. 
برخی درون دولت مدافع کوپنی ش��دن هستند به دلیل آنچه شرایط سخت تحریم 
خوانده می شود. برخی دیگر اما گام گذاشتن در این مسیر را یک خطای راهبردی و 

باعث بروز فساد و رانت می دانند و نسبت به آن هشدار می دهند.
اس��حاق جهانگیری چند روز پیش در حاش��یه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران 
اعالم کرد: در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبه رو است، دو نظریه وجود 
دارد؛ یکی اینکه حاال که به سمت محدودیت های بیشتر می رویم باید نقش دولت 
پررنگ تر ش��ود و حتی شاید ناچار شویم در برخی کاالها به سمت سهمیه بندی و 
توزیع کوپنی کاالها حرکت کنیم که پیش نیاز این طرح این است که دولت دوباره 

خود عهده دار وظایف و برنامه های توزیع کاال شود.
او با اش��اره به اینکه عده زیادی از فعاالن و صاحب نظران اقتصادی با این نظریه 
مخالف هس��تند، گفت: این افراد معتقدند در چنین ش��رایط سخت اقتصادی باید 
به س��مت آزاد کردن اقتصاد پیش رویم و حت��ی محدودیت ها و قیدوبندهایی که 
قباًل داش��ته ایم را هم برطرف کنیم و به جای توزیع از طریق سهمیه بندی و کمک 
به اقش��ار ضعیف جامع��ه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه ه��ای پنهان را به صورت نقد 
در اختی��ار مردم قرار دهیم و مردم از دول��ت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش 

قیمت ها جبران شود.
به گفته جهانگیری دولت باید به زودی درباره این دو نظریه تصمیم گیری کند و 
این تصمیم آینده اقتصاد کشور را تحت  تاثیر قرار خواهد داد. او از همه صاحب نظران 
خواست درباره این دو نظریه به صورت شفاف اظهارنظر کنند. در همین زمینه، پایگاه 

خبری اتاق ایران در گفت وگو با اقتصاددانان، نظرات آنها را جویا شده است.
راه صحیح، تجارت آزاد است

موس��ی غنی نژاد: راه برون رفت از فش��ار اقتصادی ناشی از تحریم ها، بازگشت به 
آموزه های علم اقتصاد اس��ت. مسئوالن اقتصادی ما معتقدند که در شرایط تحریم 
نمی توان به آموزه های کالسیک علم اقتصاد بسنده کرد، اما این سخن مثل این است 
که بگوییم زمانی که زلزله و س��یل می آید، قوانین علم فیزیک عمل نمی کند. نظر 
کارشناسی نظری متکی به علم است و علم در همه شرایط صدق می کند و از قضا 

در شرایط غیرعادی باید بیشتر به آن اتکا کرد.
ش��رایط دش��وار کنونی اقتصاد ما محصول دو عامل است؛ نخست سیاست های 
اقتصادی نادرس��تی که در گذش��ته اتخاذش��ده و دیگری تش��دید تحریم ها. البته 
۴۰ س��ال اس��ت که ما با تحریم روبه روییم و وضعیت کنونی را باید بیشتر متأثر از 
سیاست های نادرست دانست؛ سیاس��ت های غلطی که از اقتصاد دولتی و یارانه ای 
نش��أت می گیرد و ناگزیر به تالطم و تورم در ارز منجر می شود. کسری بودجه های 
مزمنی که دولت همواره با آن مواجه بوده، ناش��ی از اقتصاد دولتی و سیاس��ت های 
یارانه ای به تولید، مصرف و سایر بخش هاست. یارانه ها حجم کسری بودجه را زیاد 
می کند و وقتی دولت این کسری را از منابع بانکی تأمین کند، تورم را به دنبال دارد. 
در کنار اینها تس��هیالت تکلیفی به بخش هایی که فاقد کارایی  هستند و مؤسسات 
اعتباری که اخیراً بزرگ ش��ده و تورم ایجاد کرده و خودش��ان هم غیب ش��ده اند را 

هم در نظر بگیرید. هرگاه تورم افزایش پیدا می کند و فش��ار بیشتری به مردم وارد 
می شود، دولت شروع به سرکوب قیمت ها و نرخ ارز می کند زیرا تصور می کند که با 
واردات و کاهش دادن نرخ ارز تورم کاهش می یابد، اما نتیجه این تالش های دولت 
برعکس است؛ سرکوب بازارها و تثبیت نرخ ارز کاهش تولید را به دنبال دارد چون 
تولید دیگر به صرفه نیس��ت و این موضوع موجب رکود تورمی می شود و همه اینها 

ناشی از نادیده گرفتن مبانی علم اقتصاد و غفلت از نظرات کارشناسان است.
این سیاست داخلی است که ما را به اینجا رسانده و روند تورمی را به دنبال دارد. 
ت��ورم به معنای تضعیف قدرت خرید پول اس��ت. با کاهش قدرت خرید پول ملی، 
ارزهای خارجی گران تر می شود و درنتیجه نمی توان با سرکوب دولتی ارزش ریال را 
حفظ کرد؛ ارزش ریال با سیاست های توسعه نقدینگی به باد رفته و دیگر نمی توان 

زمان را به عقب برگرداند.
در ش��رایط دش��وار اقتصادی دو راه حل وجود دارد: یکی راه حل دولتی و دیگری 
راه حل کارشناس��ی. راه حل دولتی یعنی کنترل قیمت ها و سرکوب بازارهاست که 
کاهش تولید و رکود تورمی را به دنبال دارد، اما راه حل کارشناس��ی، اتکا به قوانین 
علم اقتصاد اس��ت؛ اینکه هرچه تجارت، چ��ه تجارت داخلی و چه تجارت خارجی، 
را تشویق کنید باعث رونق تولید می شود. تحریم های بیرونی تجارت خارجی ما را 
دچار مش��کل کرده و سیاست های داخلی هم تجارت داخلی را مختل کرده است. 
در این ش��رایط درست ترین سیاست، سیاست تجارت آزاد است تا فعاالن اقتصادی 
هم در فضای داخل و هم خارج از کش��ور آزادانه فعالیت کنند. در راس��تای همین 
آزادی، کاالهای آنها نباید قیمت گذاری شود. علم اقتصاد می گوید وقتی در شرایط 
دشوار قرار می گیرید، در زمینه تجارت آزاد وارد عمل شوید. با جلوگیری از صادرات 
پیاز فکر می کنند قیمت این محصول کاهش پیدا می کند، اما این اش��تباه اس��ت و 
راه صحیح آن است که تجارت آزاد شود و بعد ببینید تاجران چه می کنند؛ تاجران 
می توانند پیاز را از مرزهای غربی به بهای ۱5 هزار تومان صادر کنند و این محصول 
را از مرزهای ش��رقی ب��ه قیمت ۱5۰۰ تومان وارد کش��ور کنند و درنهایت قیمت 

متعادل می شود.
اقتصاد راهکار دوگانه می خواهد: نه دولتی نه آزاد

وحید ش��قاقی ش��هری: انتخاب راهکار صفر و یک برای عبور از ش��رایط بحرانی 
اقتصاد، انتخاب درستی نیست و این نشان از ضعف بینش گوینده کالم دارد. اقتصاد 
آمریکا اقتصادی آزاد و س��رمایه داری است ولی همین اقتصاد برای ۴۹ میلیون نفر 
کوپن غذا می دهد. ما نباید نگاه صفر و یک به اقتصاد و مکتب های اقتصادی داشته 
باشیم. در شرایط تحریم و وضعیت امروز اقتصاد ایران، اگرچه کوپنی شدن راهکار 

ممکن است ولی نباید از فرصت های اقتصاد آزاد غافل شد.
رفتار دولت آمریکا در قبال ش��هروندان کم درآمدش نتیجه ش��ناخت نیازمندان 
از س��وی دولت آن کش��ور است. برای شرایط فعلی کش��ور پیشنهاد من این است 
دولت می تواند در برخی از حوزه ها وارد عمل شود؛ مثاًل یارانه های پنهان به سمت 
حوزه های سالمت و آموزش سوق داده شود تا امکان زیست طبقات ضعیف تر فراهم 
شود. در راستای جهت دادن به یارانه های پنهان، مجلس شورای اسالمی اسفندماه با 
اختصاص ۱۴ میلیارد دالر برای تأمین کاالهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی 

موافق��ت کرده و مصوب کرد که دولت از کوپ��ن الکترونیکی برای تأمین کاالهای 
اساسی استفاده کند. این مصوبه در صورت اجرایی شدن باعث ایجاد مدل جدیدی 
از توزیع یارانه در اقتصاد کشور خواهد بود که احتماالً بی شباهت با صف های کوپنی 
در دهه ۶۰ و 7۰ نخواهد بود، اما باید وضعیت روز کشور را هم در نظر داشت. دولت 
در ش��رایطی باید از طبقات ضعیف جامعه حمایت کند اما بازهم تاکید می کنم که 
نگاه صفر و یک یا انتخاب یکی از این دو اقتصاد دولتی یا اقتصاد آزاد، نگاه نادرستی 
اس��ت. باید از همه فرصت ها برای عبور از ش��رایط سخت بهره بگیریم. من اگرچه 
از اقتص��اد آزاد دفاع می کنم ولی امروز م��ا باید از همه ظرفیت های دولت و قدرت 
نظارت��ی آن بهره بگیریم وگرنه نه اقتصاد دولت��ی صرف و نه اقتصاد آزاد به تنهایی 

نمی تواند پاسخگوی نیاز روز جامعه و مشکالت اقتصادی آن باشد.
مسیر بلندمدت اقتصاد دولتی؛ ناکارآمدی و فساد

مهدی پازوکی: اقتصاد دولتی راهگشای اقتصاد ایران نیست، اما اقتصاد وقتی در 
شرایط خاص قرار می گیرد، وقتی منابع درآمدی محدود می شود و تحریم بر همه 
ام��ور تأثیر می گذارد باید چاره ای اندیش��ید. 7۰درصد تجارت جهان با دالر آمریکا 
انجام می گیرد؛ ما چه این وضعیت را دوس��ت داش��ته باش��یم یا نه دالر ارز مسلط 
تجارت جهانی است. در این شرایط که آمریکا جنگ اقتصادی همه جانبه ای را علیه 
ملت ایران شروع کرده و باعث فشارهای اقتصادی به توده مردم و تهیدستان شده، 
دولت می تواند یکس��ری از کاالهای اساسی را از طریق سهمیه بندی و از طریق ارز 

ارزان تر وارد کشور کند.
 اگر دولت راهکاری برای این مسئله در نظر نگیرد باعث قاچاق و خروج کاالها از 
کش��ور می شود. نمونه این اتفاق قاچاق بنزین است. امروز بنزین در سطح باالیی از 
کشور خارج می شود و این به دلیل پایین بودن قیمت آن نسبت به قیمت منطقه و 
قیمت جهانی است. قطعاً اقتصاد دولتی راهگشای مسائل نیست ولی ما در شرایط 
جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم. باید در این ش��رایط برنامه داشته باشیم. دولت باید 
نیازهای اساس��ی مردم را تأمین کند. کوپنی شدن می توان راهکار کوتاه مدت باشد 
اما به عنوان راهکار بلندمدت کاماًل مخالفم؛ گسترش اقتصاد دولتی منشأ فساد است.
بازار هم با خودتنظیمی می تواند راهگش��ا باش��د، اما ما هنوز اطالعات دقیقی از 
می��زان کاالها و ت��وان بخش خصوصی نداریم. اگر محدودی��ت جدی در تهیه کاال 
نباش��د، بازار هم می تواند این کاالها را تهیه کند اما بخش��ی از این کاالها از کشور 
خارج می شود. مثاًل گفته می شود میلیون ها لیتر بنزین از کشور در ماه یا سال خارج 
می شود. دلیل قاچاق بنزین این است که ارزش پول ملی پایین آمده و بهای بنزین 

در قیمت واقعی کاهش پیدا کرده است.
اقتصاد از متغیرهای واقعی تبعیت می کند نه اس��می؛ درس��ت اس��ت که قیمت 
بنزین در این سال ها ثابت مانده ولی با توجه به تورم بیش از 5۰درصد این قیمت 
در واقع پایین آمده است؛ نتیجه این مسئله رونق قاچاق خواهد بود. در شرایط امروز 
راهکاری جز س��همیه بندی بنزین وجود ندارد. باالخره دولت بدون داش��تن برنامه 
منسجم و استراتژی دقیق نمی تواند نه در کوتاه مدت و نه در بلندمدت کاری از پیش 
ببرد. دولت باید برای س��همیه بندی و کوپنی شدن کوتاه مدت برنامه دقیقی داشته 

باشد و بر امور نظارت کند، اما اقتصاد دولتی در بلندمدت فسادزا است.

اقتصاد آزاد یا اقتصاد دولتی؛ مسئله این است

اقتصاد ایران در دوراهی انتخاب
نگاه

تحریم نفتی، اقتصاد ایران را به سمت اصالح 
ساختاری می برد

امکان سنجی اقتصاد بدون نفت 
رهای��ی از اقتص��اد نفت��ی، یک��ی از مهم تری��ن دغدغه های 
دولتمردان و سیاس��ت گذاران بوده اس��ت. در ش��رایط کنونی 
اقتص��اد ای��ران و با توجه به تحریم های نفتی آمریکا، توس��عه 
ص��ادرات غیرنفتی از مهم ترین مس��ائل سیاس��ی و اقتصادی 
کش��ور محس��وب می ش��ود، زی��را اقتصادهای��ی که ب��ر پایه 
یک محصول قرار دارند بس��یار آس��یب پذیر ب��وده و با اندک 
نوس��ان های اقتص��ادی و یا کاهش تقاضا ب��رای تک محصول 

شدن دچار مشکل می شوند.
ای��ران نیز به دلیل وابس��تگی به نفت تا ح��دودی با همین 
مشکل روبه رو اس��ت و تحریم های ناعادالنه که توسط آمریکا 
بر بخش نفت متمرکز ش��ده فشار اقتصادی مضاعفی به کشور 

وارد می کند.
در همی��ن زمینه، وحید ش��قاقی، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه 
خوارزمی درباره تحریم های نفتی آمریکا معتقد اس��ت: به این 
تحریم ها باید از دید فرصت نگاه کرد زیرا ایران با این تحریم ها 
به سمت اصالحات ساختاری و اتکا به اقتصاد غیرنفتی حرکت 

می کند.
او در گفت وگ��و با ایرن��ا، ابتدا به ارزیاب��ی درآمدهای نفتی 
ای��ران از ابتدا تا به امروز پرداخت و گفت: بعد از کش��ف نفت 
در دوره ناصرالدین ش��اه یعنی از ۱۳۰۰ خورش��یدی اقتصاد 
ایران نفتی ش��د. از دهه 5۰ خورش��یدی قیمت نفت به خاطر 
جنگ اعراب و رژیم اس��رائیل از حدود بش��که ای یک دالر به 
۱۰ دالر افزایش یافت و اقتصاد ایران، به شدت وابسته به نفت 
و تبدی��ل به یک اقتصاد نفتی رانتی ش��د. در زمان محمدرضا 
پهلوی وابستگی به نفت به باالترین میزان خود رسید و روزانه 
5میلیون بشکه نفت صادر می شد. این در حالی بود که قیمت 
نفت میان۱۰ تا ۱۲ دالر در نوس��ان بود و یک ثروت سرشاری 
از درآمده��ای ارزی به اقتصاد ایران پمپاژ ش��د. بعد از انقالب 
اسالمی وابستگی اقتصاد ایران به نفت ادامه داشت و وضعیت 
درآمدهای ارزی نوس��ان پیدا کرد. به عنوان نمونه در ۱۳77 
خورش��یدی قیم��ت نفت به زیر ۹ دالر س��قوط ک��رد اما در 

برهه هایی نفت به ۱۲۰ دالر هم رسید.
ش��قاقی در پاس��خ به اینکه مازاد درآمدهای نفتی در برخی 
دوره ها چگونه استفاده می ش��د، گفت: برای مازاد درآمدهای 
نفتی یک حس��اب ذخیره ارزی درست شد که این پول مدتی 
بعد در حوزه های سرمایه گذاری استفاده شود اما اجرایی نشد. 
در مرحله بعدی از کشورهای مثل نروژ و کشورهای نفتی دیگر 
که از ذخایر نفتی بهره برداری س��ودآور می کردند الگوبرداری 
شد و به این نتیجه رسیدند که ۲۰درصد از درآمدهای حاصل 
از صادرات نفت به صندوق توس��عه ملی وارد ش��ود. همچنین 
س��الی ۳درصد هم به این مبلغ اضاف��ه کنند. به عنوان نمونه 
امسال قرار بود ۳۴درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت 
به صندوق توس��عه ملی واریز شود، اما به دلیل تحریم ها، هم 
دول��ت دوازدهم و هم دولت دهم از رهبری اجازه گرفتند تنها 
۲۰درص��د از درآمده��ای نفتی به این صن��دوق واریز کنند و 

مابقی در بودجه دولت هزینه شود.
ای��ن اقتصاددان درباره اقداماتی که ت��ا به حال برای فرار از 
اقتصاد تک محصولی صورت گرفت��ه، افزود: دولت های رانتیر 
ب��ه دلی��ل اینک��ه راحت ترین منب��ع، درآمده��ای نفتی بوده 
اس��ت چن��دان عالقه ای به گ��ذر از نفت و وابس��تگی به نفت 
نداش��تند. سیاس��ت های کلی، اقتصاد مقاومتی، سیاست های 
کل��ی برنام��ه پنجم و شش��م و دیگر سیاس��ت های اقتصادی 
کل��ی و ابالغیه های مقام معظم رهبری در کاهش وابس��تگی 
به نفت تاکید داش��تند و قرار ب��ود بودجه های دولت به جای 
وابس��تگی نفت به س��مت درآمدهای مالیاتی منتقل شوند اما 
س��هل الوصول بودن درآمدهای نفتی موجب شد که همچنان 
اتکا به درآمدهای نفتی باش��د. کش��ورهای توسعه یافته بیش 
از ۲5درص��د تولید ناخالص داخلی ش��ان از مالیات بوده اما در 
ایران مالیات از تولید ۶درصد و بس��یار اندک اس��ت و بودجه 
دولت ها بین ۲5 تا ۳5درصد وابس��ته ب��ه مالیات بودند اما در 
کشورهای توس��عه یافته بیش از ۹۰درصد از درآمدهای دولت 

از درآمدهای مالیات بوده است.
اما راهکارهای ش��قاقی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی 
چیست؟ او پاس��خ داد: تحریم های غرب عمدتاً بر بخش نفت 
متمرکز بوده اس��ت. آمری��کا در تحریم ه��ای ۱۳۹۰و ۱۳۹۱ 
خورش��یدی و در تحریم ه��ای ۱۳۹7 و ۱۳۹۸ خورش��یدی 
تالش��ش این بوده که از طریق کانال نفت بر ایران فش��ار وارد 
کن��د و صادرات نفت ای��ران را از دو و نیم میلیون بش��که به 
زیر یک میلیون بش��که در روز رس��انده است. در حالی که ارز 
حاصل از صادرات نفت به اقتصاد ایران بر نمی گردد و با توجه 
به برنامه دولت  ها که باید از نفت عبور کنیم و متکی به اقتصاد 
غیرنفتی باش��یم همچن��ان اقتصاد ایران متک��ی به نفت بوده 
اس��ت و از این کانال به اقتصاد ایران فشار می آید. اگر اقتصاد 
ایران می خواهد از نفت عبور کند باید تن به شفافیت بدهد. 

اس��تاد اقتصاد دانش��گاه خوارزمی در پاسخ به این سوال که 
آیا آمریکا می تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند، ادامه 
داد: آمریکایی ها در س��ال های اخیر توانستند تولید نفت خود 
را از ۸میلیون بشکه صادرات نفت در روز به ۱۸ میلیون بشکه 
برسانند تمام تالش آمریکا در راهبرد جدید خود این است که 
بتواند صادرکننده نفت باشد و بر بازارهای نفت تاثیر بگذارد به 
همین دلیل آمریکا بر شرکای نفت ایران فشار وارد می کند که 
واردات نفت خود را از ایران به صفر برس��انند در واقع می توان 
به ای��ن تحریم ها هم از دید فرصت و ه��م از دید تهدید نگاه 
کرد؛ تهدید از این نظر که آمریکا خواهد توانست که صادرات 
نفت ایران را به زیر 5۰۰ هزار بش��که نفت در روز کاهش دهد 
به عبارتی آمریکایی ها نفت ایران را از دو و نیم میلیون بشکه 
در روز در نیمه اول ۱۳۹7 خورشیدی به زیر 5۰۰ هزار بشکه 
در روز کاهش خواهند داد. این اتفاق فشار شدیدی بر اقتصاد 
ای��ران وارد می کند. فرصت نی��ز از این نظر که با این وضعیت 
ایران ناچار می شود که به َسمت اصالحات ساختاری و اتکا به 

اقتصاد غیرنفتی حرکت کند.
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ماه مبارک رمضان، ماه روزه داری مسلمانان در سراسر جهان، اقتصاد کشورهای 
اس��المی را تح��ت تاثیری جدی ق��رار می دهد. این تغییر در ب��ازار ایران نیز قابل 
ردگیری است، از افزایش مصرف کاالهای اساسی و برخی شیرینی های مخصوص 
این ماه گرفته تا اقالم پروتئینی و ... .  اما در دیگر کشورهای اسالمی چه می گذرد؟ 
تغییرات��ی که مناس��بت های فرهنگی و مذهبی بر روی اقتصاد یک کش��ور ایجاد 
می کنند، کامال نمایان اس��ت و در چند س��ال اخیر موضوع مقاله ها و گزارش های 
تعداد زیادی از اقتصاددانان بوده است. در واقع، رمضان تنها اتفاقی دینی و فرهنگی 
نیس��ت، بلکه این ماه اقتصاد و سیاس��ت را در کشورهای مسلمان به شدت تحت 

تاثیر قرار می دهد.
به گزارش خبرآنالین، بی بی س��ی در مقاله ای تح��ت عنوان »تاثیر مثبت« به 

بررسی تاثیر ماه رمضان بر اقتصاد کشورهای اسالمی پرداخته است.
افزای��ش کمک های خیری��ه: اولین تاثیری که ماه رمض��ان بر روی فعالیت های 
اقتصادی داش��ته است افزایش کمک های خیریه در این ماه است. بررسی ها نشان 
می دهد افرادی که دارای بضاعت مالی هستند و قدرت کمک کردن به بقیه انسان ها 
را دارن��د، در ای��ن ماه اقدام به وام دادن یا ق��رض دادن پول خود می کنند. آمارها 
نش��ان داده اند که میزان کمک های خیریه بدون بازگش��ت نیز در این ماه افزایش 
پیدا می کند، یعنی کمک های مال��ی به خیریه ها و افراد بی بضاعت و هدیه کردن 

کاال به افراد ضعیف و نیازمند. به نظر می رس��د مسلمانان این ماه را محملی برای 
یاری رسانی به یکدیگر می دانند. کاهش دزدی و بزهکاری: دومین تاثیر ماه رمضان 
در اقتصاد کشور، کاهش دزدی ها و بزهکاری ها است؛ که این مهم تاثیر مثبتی بر 
وضعیت اقتصادی و افزایش سرمایه اجتماعی کشورها به جای می گذارد. به عنوان 
مثال براس��اس تحقیقاتی که در کشور ترکیه  که ۸5درصد جمعیت آن مسلمان 
هس��تند، انجام ش��ده، میزان بزهکاری و دزدی ها از ۴.۸5درصد  به  ۴.۳۸درصد 
کاه��ش پیدا می کند. افزایش وام های بانکی: س��ومین تاثیر ماه رمضان بر اقتصاد 
کش��ور افزایش وام های بانکی اس��ت: براس��اس تحقیقاتی که صورت گرفته است 
پاس��خ دهی به تقاضای مش��تریان برای وام ها در ماه رمضان نسبت به سایر ماه ها 
افزای��ش پیدا می کند. این تاثیر ماه رمضان به راحتی قابل دیدن اس��ت و معموال 
مشتریان در کشورهایی مثل ترکیه سعی می کنند در این ماه اقدام به وام گرفتن 
کنند. به نظر می رسد افزایش دریافت تسهیالت با هدف پوشش بخشی از افزایش 
هزینه ها رخ می دهد.  خرید در ماه رمضان چگونه است؟ مراکز خرید و مغازه ها و 
حتی سوپرمارکت ها در کشورهایی مثل عربستان و دوبی تا دیروقت باز هستند و 
معموال مردم بعد از زمان افطار به این مراکز می آیند و خرید و فروش در این ساعات 
افزایش پیدا می کند. اکثریت مغازه ها و رس��توران ها در طول روز بس��ته هستند و 

هنگام افطار باز می  شوند.

تاثیر ماه رمضان بر صنعت گردش��گری: »س��ی ان ان تراول« گزارش داده است 
ورود گردشگران در ماه رمضان به داخل کشورهای مسلمان مثل: عربستان، ترکیه، 
ایران و ... متوقف نمی شود، اما تعداد گردشگران کاهش پیدا می کند. هتل ها معموال 
در این زمان از سال خلوت تر هستند و با کاهش تقاضا قیمت بلیت های هواپیما نیز 
کاهش پیدا می کند، پس ماه رمضان فرصت خوبی برای سفر به این کشورها است.
کاهش ساعات کاری: در برخی از کشورها ساعات کاری کارمندان تا دو ساعت 
کاهش پیدا می کند. به عنوان مثال در کشور دوبی نه تنها محل کارها  بلکه مدارس 
نیز دو ساعت زودتر از معمول تعطیل می شوند. در برخی دیگر کشورهای مسلمان 

مثل ترکیه نیز تغییری در ساعت کاری آنها ایجاد نمی شود.
افزای��ش تقاضا ب��رای کاالها: در ماه رمضان تع��داد مصرف کنندگان محصوالت 
خوراک��ی و بالطبع تقاضا برای آنها افزایش پیدا می کن��د. روزه بودن در طول روز 
نه تنها مصرف کاال ها را کاهش نمی دهد بلکه در برخی از کش��ورها باعث افزایش 
آنها نیز می ش��ود. دلیل این امر می تواند این باشد که مسلمانان برای روزه بودن در 
طول روز نیازمند دریافت انرژی کافی در  هنگام سحری هستند. این افزایش تقاضا 
در مصرف کنندگان تنها باعث افزایش فروش کاالها نمی شود بلکه باعث باال رفتن 
قیمت ها نیز می ش��ود. این افزایش فروش و افزایش قیمت ها در برخی از کشورها 

رشد اقتصادی را نیز در پی  دارد.

تاثیر ماه رمضان بر اقتصاد کشورهای اسالمی
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ضرورت تسهیل روند پرداخت تسهیالت ارزی
 نامه بانک ها به روحانی

درباره صندوق توسعه ملی
نمایندگان بانک ها طی نامه ای به رئیس جمهور از تس��هیل روند پرداخت 
تس��هیالت ارزی از صندوق توسعه ملی و تعامل بین این صندوق بانک ها و 

فعاالن عرصه تولید و اقتصاد خبر دادند.
به گزارش ایس��نا، طبق حکم صندوق توسعه ملی اعطای کلیه تسهیالت 
آن صرف��اً از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی باید انجام ش��ود و 
از این روز صندوق برای ارائه تس��هیالت ساالنه نس��بت به انعقاد قرارداد با 

بانک های عامل اقدام می کند.
اما طی سال های اخیر اغلب در فرآیند اعطای تسهیالت از محل صندوق 
و بانک ها مش��کالتی وجود داش��ت و از این رو جلس��ات و بحث های زیادی 
مطرح می ش��د، اما ظاهراً اعالم اخیر حس��ین زاده، رئیس شورای هماهنگی 
بانک ها و همچنین کوروش پرویزیان، رئیس ش��ورای عالی کانون بانک ها و 
مؤسسات اعتباری خصوصی از برطرف شدن مسائل و چالش ها و تعامل بین 

صندوق توسعه ملی و بانک ها حکایت دارد.
در نامه ای که پرویزیان و حس��ین زاده خطاب به روحانی داشتند این گونه 
تاکید شده که عملکرد صندوق توسعه ملی در تخصیص منابع مالی به بخش 
صنعت، معدن، کش��اورزی، گردشگری و . . . در قالب پرداخت تسهیالت از 
طری��ق بانک های عامل که موتور محرک اقتصادی هس��تند می تواند ضمن 
حمای��ت از نظام بانک��ی گام مهمی در جهت کمک به توس��عه اقتصادی و 
رونق تولید داخلی بوده و همسو با سیاست های کالن اقتصادی با حمایت از 
کاالی ایرانی و اشتغال پایدار روستایی در بهبود وضعیت اشتغال و کسب و 

کار تأثیر بسزایی داشته باشد.
در ادام��ه ای��ن نامه آمده ک��ه اطالع رس��انی به موقع بانک ه��ای عامل و 
متقاضی��ان تس��هیالت درخصوص ش��رایط و ضوابط اعطای تس��هیالت در 
صندوق توس��عه ملی، تس��هیل فرآیند کار ضمن رعای��ت قوانین و مقررات 
مربوطه، بررس��ی ارزیابی دقیق عملکرد بانک ه��ا، نظارت بر نحوه تخصیص 
منابع، شفاف س��ازی و ارائه گزارش به مردم می تواند نمایانگر تعامل مطلوب 

صندوق توسعه ملی با بانک ها و فعاالن عرصه تولید و اقتصاد باشد.
گفتنی اس��ت ک��ه طبق آخرین آمار عملکرد صندوق توس��عه ملی، در ۹ 
ماهه اول س��ال گذش��ته، ق��رارداد عاملیتی با مجم��وع ۱۴ میلیارد و ۸5۰ 
میلیون دالر جهت اعطای تس��هیالت ارزی از محل ذخایر ارزی با ۲۰ بانک 

منعقد شده است.

در سال 97 اتفاق افتاد
 کاهش 10درصدی

تعداد سفته و برات واخواستی
ش��اخص های تعداد و مبلغ س��فته و برات واخواس��ت ش��ده در سال ۹7 
نسبت به سال ۹۶ به ترتیب ۱۰.۲درصد کاهش و ۱۴.5درصد افزایش نشان 

می دهد.
ب��ه گزارش ایِبنا و براس��اس تازه تری��ن آمار بانک مرکزی، در اس��فندماه 
۱۳۹7 حدود ۶۲میلیارد ریال س��فته و برات در ش��هر تهران فروخته ش��د 
که در مقایس��ه با ماه قبل و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ۳۰.۴درصد و 
۱5درصد افزایش داشته است. همچنین در سال ۱۳۹7 حدود 5۰۲ میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه 

با سال قبل 5.۴درصد افزایش نشان می دهد.
طبق آمار ش��عبه واخواست دادگستری استان تهران در اسفندماه ۱۳۹7 
معادل ۶ هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۸۱ میلیارد ریال در شهر 
تهران واخواس��ت شد. در این ماه ش��اخص های تعداد و مبلغ سفته و برات 
واخواست ش��ده به ترتیب به اعداد 7۳.۲ و ۴۳.۹رس��ید که در مقایسه با ماه 
قبل به ترتیب ۶.7درصد و ۳.۱درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 

به ترتیب ۲۳.۳درصد و ۸۴.۲درصد کاهش داشته است.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواس�ت شده در اسفندماه 
۱۳۹7 به عدد ۶۰ رس��ید. عدد ش��اخص مذکور در اسفندماه ۱۳۹۶ معادل 
۲۹۱.۳ بوده اس��ت. در س��ال ۱۳۹7 معادل ۸ هزار برگ س��فته و برات به 
مبلغی معادل ۲57۰ میلیارد و 5۰۰ میلیون ریال در ش��هر تهران واخواست 

شد.
در ای��ن دوره متوس��ط ش��اخص های تع��داد و مبل��غ س��فته و ب��رات 
واخواست ش��ده به ترتیب به اعداد ۸۳.5 و ۱۱۶.۱ رس��ید که نسبت به سال 
قب��ل از لحاظ تعداد ۱۰.۲درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۱۴.5درصد افزایش 
نش��ان می دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده 
در س��ال ۱۳۹7 به عدد ۱۳۹.۲ رس��ید. عدد شاخص مذکور در سال ۱۳۹۶ 

معادل ۱۰۹.۱ بوده است.

جوایز برندگان مسابقه اینستاگرامی 
هفتسینواره بانک  پاسارگاد اهدا شد 

جوای��ز مس��ابقه  اینس��تاگرامی هفتس��ینواره بانک  پاس��ارگاد، با موضوع 
»ارس��ال عکس از سفره  هفت سین« و »درج کپشن مرتبط با موضوع تکریم 

خانواده«، به سه نفر از برندگان این مسابقه اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی بانک   پاس��ارگاد، ای��ن بانک طی فراخوانی 
در اس��فندماه سال گذش��ته از عالقه مندان دعوت کرد با ارسال عکس 
از س��فره  هفت سین در صفحه  اینستاگرام خود و همچنین درج پیامی 
درخص��وص تکری��م خانواده در زیر عکس، در مس��ابقه  هفتس��ینواره 
پاس��ارگاد شرکت کنند. در همین راس��تا تعداد بسیار زیادی عکس با 
حال و هوای نوروزی و پیام هایی ارزش��مند درخصوص خانواده و نقش 
بی بدیل آن در زندگی، با هش��تگ #هفتسینواره_پاسارگاد، در فضای 

اینستاگرام منتشر شد.
براس��اس این خبر، از بین شرکت کنندگانی که بیشترین »الیک« را برای 
عکس خود کس��ب کردند، س��ه نفر برتر انتخاب ش��دند که از س��وی بانک  
پاس��ارگاد، به ترتیب مبال��غ ۲5، ۱5 و ۱۰ میلیون تومان به عنوان جایزه به 
این عزیزان اهدا شد. به عالوه، به ۱۴ نفر از کسانی که در زیر پست فراخوان 
مس��ابقه نام دوس��تان خود را ذکر کرده بودند نیز به قید قرعه یک میلیون 
تومان هدیه تعلق گرفت. این مس��ابقه در راس��تای به تصویر کشیدن سنت 
زیبای پهن کردن س��فره  هفت سین و برگزاری مراسم آغاز سال نو در ایران 

و همچنین با هدف جلب توجه به موضوع مهم تکریم خانواده برگزار شد.
گفتنی اس��ت مس��ابقات اینس��تاگرامی بانک  پاس��ارگاد در مناسبت های 

مختلف ادامه خواهد داشت که به زودی متعاقباً اعالم خواهد شد.

بانکنامه

فرصت امروز: بانک مرکزی اعالم کرد رمزهای دوم ایستا فقط تا پایان 
اردیبهشت ماه اعتبار دارند و از ابتدای خردادماه امسال برای استفاده از 

خدمات بانکی باید از رمز دوم یکبار مصرف استفاده شود.
از میانه های س��ال گذش��ته بود که بانک مرکزی در راستای افزایش 
امنیت تراکنش های الکترونیکی و با توجه به گسترده ش��دن استفاده از 
خریدهای اینترنتی و سوءاستفاده های سایبری از این تراکنش ها، طرح 
رمزهای دوم یکبار مصرف را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس، 
س��ال گذشته بانک ها موظف ش��دند تا زیرساخت های الزم را برای ارائه 
رمز یکبار مصرف به مش��تریان خود تا پایان آذرماه س��ال ۱۳۹7 ایجاد 
کنند، اما در این میان برخی از بانک ها نتوانس��تند که زیرس��اخت های 

مورد نظر را در موعد مقرر ایجاد کنند. 
در پی این ماجرا، بانک مرکزی این بانک ها را مسئول جبران خسارت 
مشتریان در صورت بروز کالهبرداری کرد و از سوی دیگر، قرار شد که 
ارائه رمزهای یکبار مصرف از خردادماه امسال اجرایی شود و در صورتی 
که بانک ها این زیرس��اخت را فراهم نکنند، با آنها برخورد خواهد ش��د. 
به این ترتیب، رمزهای دوم ایس��تا، یعن��ی رمزهایی که در حال حاضر 
در حال استفاده است، از پایان اردیبهشت ماه امسال باطل شده و پس 
از آن مش��تریان باید برای استفاده از رمز دوم، از رمزهای یکبار مصرف 

استفاده کنند.
براس��اس بخش��نامه بانک مرکزی، رم��ز دوم ایس��تا کارت بانکی که 
هم اکنون برای بس��یاری از مشتریان شبکه بانکی فعال است، از ابتدای 
خردادماه به صورت خودکار حذف می ش��ود. در همین راستا، مشتریان 
به منظور فعال س��ازی رمز دوم یکبار مصرف باید به ش��عبه بانک عامل 
مراجعه و نس��بت به فعال س��ازی نرم افزار یا پیامک رم��ز یکبار مصرف 
اق��دام کنند، چراکه به منظور انجام عملیات پرداخت در خدمات درگاه 
اینترنتی و نرم افزارهای موبایلی که نیاز به رمز دوم دارد باید از رمز دوم 
یکبار مصرف از ابتدای خردادماه اس��تفاده ش��ود. این خدمت به صورت 

رایگان به مشتریان ارائه می شود و هیچ گونه هزینه ای به دنبال ندارد.
طبق بخش��نامه بانک مرک��زی، از جمل��ه الزامات رمزه��ای پویا در 
تراکنش های مبتنی بر کارت اعالم ش��ده توس��ط بان��ک مرکزی به این 

شرح است:
* حداقل طول رمز پویای جایگزین رمز اول کارت باید چهار رقم باشد.

* حداق��ل طول رمز پویای جایگزین رم��ز دوم کارت باید هفت رقم 
باشد.

* طول عمر رمزهای پویا  باید حداکثر شصت ثانیه )۶۰( بوده و پس 
از این زمان رمز تولیدشده منقضی و غیرقابل استفاده شود.

* رمزهای پویا در طول عمر خود باید تنها یک بار توس��ط موسس��ه 
اعتباری پذیرفته شوند و همچنین صرفا برای استفاده از خدمات مبتنی 

بر یک کارت مش��خص از بین کارت های صادرش��ده توس��ط موسس��ه 
اعتباری قابل استفاده هستند.

 OTP )One Time گفتنی اس��ت، رمز عب��ور یکبار مص��رف ی��ا
Password( روش محافظ��ت از اطالع��ات برای جلوگیری از س��رقت 
رمز عبور اس��ت که رمز عبور با اس��تفاده از روش های رمزنگاری تولید 
می شود و تنها برای یکبار ورود به سیستم معتبر است. مهمترین مزیت 
استفاده از OTP  و یا رمز یکبار مصرف، این است که سرقت اطالعات 

با دانستن رمز عبور غیرممکن می شود، که به این معناست تا اگر مجرم 
س��ایبری رمز عبور قبلی شما را داشته باشد با توجه به اینکه رمز باطل 
ش��ده بنابراین نمی تواند وارد سیس��تم ش��ود. بر این اس��اس، گسترش 
استفاده از رمز یکبار مصرف، کاهش بسیار زیاد جرائم سایبری مالی به 
خصوص در بحث برداش��ت های غیرمجاز را به دنبال خواهد داشت؛ در 
حقیقت، در تکنولوژی OTP برای انجام هر تراکنشی یک رمز تصادفی 

تولید و صرفا برای یک تراکنش اعتبار دارد.

رمز یکبار مصرف از ابتدای خردادماه امسال عملیاتی می شود

پایان اعتبار رمز دوم کارت های بانکی

نرخ فروش یورو در روز دوش��نبه به نس��بت روز یکشنبه ثابت بود، اما دالر در 
صرافی ها با کاهش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

به گزارش ایس��نا، در سومین روز هفته بانک ها هر دالر آمریکا را به قیمت ۱۴ 
ه��زار و ۲7۶ تومان خریدند و قیمت خرید یورو نیز در ش��عب ارزی بانک ها ۱5 
ه��زار و ۹۸۰ تومان بوده اس��ت. بانک ها هر پون��د انگلیس را نیز ۱۸ هزار و 7۳۳ 

تومان خریداری کردند.
از س��وی دیگر، قیمت ارز مسافرتی در بانک ها همچنان از قیمت فروش آن در 
بازار باالتر اس��ت؛ به طوری که قیمت فروش ارز مس��افرتی در بانک ها ۱۶ هزار و 
7۸۳ تومان اعالم شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱7 هزار تومان می رسد.

این در حالی اس��ت که نرخ خرید یورو در صرافی های مجاز بانک مرکزی ۱۶ 
هزار و ۶۰۰تومان و نرخ فروش آن ۱۶ هزار و 7۰۰ تومان است که نسبت به روز 
قب��ل آن ثابت بوده اس��ت. این صرافی ها همچنین ه��ر دالر آمریکا را ۱۴ هزار و 
۶۰۰ تومان خریده و ۱۴هزار و 7۰۰ تومان می فروشند که قیمت دالر نیز کاهش 

۲۰۰ تومانی داشته است.

پایین آمدن تب دالر

دالر ارزان شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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گمانه زنی درباره روند حرکتی شاخص بورس در ادامه بهار
اصالح بازار کوتاه مدت است

براس��اس اطالعاتی که در ش��رایط کنونی بازار، از روند فعالیت شرکت ها 
و گمرک مش��اهده می ش��ود، هنوز ش��رکت ها برای رش��د جا دارند؛ چراکه 
ص��ادرات در اغل��ب ش��رکت ها در ح��ال انجام اس��ت. حمیدرض��ا مهرآور، 
مدیرعام��ل کارگزاری بانک س��امان در تحلیل افت ش��اخص بورس در روز 
دوش��نبه به س��نا، گفت: همواره پس از چند روز مثبت بازار سرمایه نیاز به 
اصالح و اس��تراحت دارد و طی بیش از ۲۰ س��ال فعالیتم در بازار س��رمایه 
بارها ش��اهد چنین روندهایی بوده ام. چراکه قرار نیس��ت همیشه و هر روز 
بازار مثبت باش��د و تجربه روزهای منفی و ریزش��ی نیز عادی اس��ت. وی با 
تاکید بر اینکه اصالح بازار مش��ابه مهرماه سال گذشته طوالنی مدت نیست، 
خاطرنشان کرد: اصالح طی یک یا دو روز آینده تمام خواهد شد و از هفته 

آینده روند به شرایط عادی و رو به رشد برخواهد گشت.
مدیرعامل کارگزاری بانک س��امان در تشریح دالیل خود برای پیش بینی 
بازگشت سریع روزهای مثبت به بازار سرمایه تصریح کرد: براساس اطالعاتی 
که در ش��رایط فعلی از بازار، روند فعالیت ش��رکت ها و گمرک می گیریم و 
یا در بررس��ی اقالم براس��اس ارزش های دالری یا ریالی، می بینیم که هنوز 
شرکت ها برای رشد جا دارند؛ چراکه صادرات ما در اغلب شرکت ها در حال 

انجام است و خوشبختانه با مشکل خاصی در این زمینه مواجه نیستند.
پول از بازار خارج نشده است

مهرآور با بیان اینکه »روندهای طی شده روزهای گذشته در بورس دارای 
ش��تاب زیادی بوده اس��ت«، افزود: طبیعی اس��ت که وقتی در چندین روز 
متوالی قیمت س��هام به ش��دت رش��د پیدا می کنند، در برخی از آنها که از 
یک س��ود منطقی برخوردار ش��ده اند ترجیح به شناس��ایی سود و خروج از 
سهم اتفاق بیفتد و سهامداران اقدام به ایجاد تحول در پورتفوی خود کنند.

وی با تاکید بر اینکه این مس��ائل هم��واره جزو ویژه گی های طبیعی بازار 
است، افزود: بررسی شاخص و اطالعات موجود نشان می دهد که پول از بازار 
خارج نش��ده اس��ت و اصالح کوتاه مدت بازار در این روزها به دلیل تغییر در 
ذائقه معامله گران است، بنابراین جای نگرانی برای سایر سهامداران و فعاالن 

بازار اعم از سهامداران خرد یا کالن وجود ندارد.
این فعال بازار س��رمایه در توصیه به س��هامداران خرد که اغلب با دیدن 
روزهای منفی بازار و روند طبیعی اصالح ش��اخص دچار هیجان می شوند و 
حتی ممکن است بی دلیل اقدام به خروج از سهام خود کنند نیز گفت: این 
سهامداران در شرایطی که به دلیل نداشتن اشراف بر بازار به هیجانات اغلب 
کاذب مبتال می ش��وند بهتر اس��ت که از ابتدا به دنبال س��هامی با اطالعات 

فاندامنتال بهتر باشند.
وی با تاکید بر اینکه س��هام بنیادی بهترین گزینه برای ریس��ک گریزها و 
کم تجربه های بازار اس��ت، خاطرنش��ان کرد: بهتر است افراد قبل از ورود به 
س��هم نسبت به اطالعات بنیادی آن بررسی های الزم را انجام دهند، چراکه 
اگر در س��هام کوچک و یا فاقد تحلیل بنیادی قانع کننده وارد ش��وند، قطعا 
در درازمدت ضرر خواهند کرد. این در حالی است که ورود به سهام بنیادی 
جای نگرانی ندارد، چون متعلق به ش��رکت های بزرگ است و این شرکت ها 

همواره از سهامداران خود حمایت می کنند.
بازار تا پایان بهار به رشد ادامه می دهد

مدیرعامل کارگزاری بانک س��امان درخصوص رون��د پیش رو گفت: من 
نس��بت به مجامع پیش رو بسیار خوشبین هس��تم و معتقدم که شرکت ها 

تا به امروز سود خوبی را ساخته اند و به این روند نیز ادامه خواهند داد.
حمیدرضا مهرآور یادآور ش��د: ادامه این سودس��ازی در مدت باقی مانده 
به این برمی گ��ردد که در روزهای آتی روند افزایش قیمت ها و ش��اخص ها 

چگونه باشد.

نماگربازارسهام

در حال��ی که بورس تهران در هفته های گذش��ته هر لحظه در جهت 
مثبت رکوردش��کنی می کرد، در سومین روز این هفته با کاهش شدید 
قیمت ها و عرضه های ش��دید مواجه شد؛ به طوری که حرکت توده واری 
برای عرضه، فضای بازار س��هام را فرا گرفت و ش��اخص بورس »رکورد 

بیشترین کاهش« را در سال ۱۳۹۸ شکست.
به گزارش ایس��نا، پس از چندین روز رش��د پیاپی قیمت ها در بورس 
و فرابورس ایران، روز دوش��نبه ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی افتی 
فزاین��ده معادل ۸۲۳5 واحد را تجربه کرد. همچنین آیفکس نیز با افت 

۳۹ واحدی رو به رو شد.
این در حالی اس��ت ک��ه در این یک ماه و نیمی که در س��ال ۱۳۹۸ 
می گذرد، قیمت ها در بورس با شتابی باال رشد می کرد و صف های خرید 
پایداری تشکیل می شد، اما روز یکشنبه این صف ها کمتر شد و شاخص 
کل بازار به رهبری سهم های بزرگ و شاخص ساز افت کرد؛ هرچند که 
کوچک ترها نگذاش��تند ش��اخص هم وزن نیز با افت مواجه شود، اما روز 
دوش��نبه تمام شاخص های بازار سرمایه با افت روبه رو شد به طوری که 
نماگ��ر اصلی بازار در انتهای معامالت در تراز ۲۱5 هزار و ۸۲۱ واحدی 
نشس��ت و شاخص کل هم وزن با ۱۲۸۴ واحد افت روبه رو شد و به تراز 

۴۴ هزار و ۸۱۶ رسید.
غلبه شدید عرضه بر تقاضا

س��هم های بزرگی همانند فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروش��یمی 
خلی��ج فارس، ملی صنای��ع مس ایران و معدن��ی و صنعتی گل گهر هر 
کدام به ترتیب ۶۸۸، 5۴۶، ۴۰7 و ۳۴7 واحد در افت شاخص تأثیرگذار 
بودند و تنها تک س��هم هایی همچون بانک اقتصاد نوین، سرمایه گذاری 
ملی ایران، بیمه ملت و چند سهم کوچک دیگر سعی کردند شاخص های 

بازار سرمایه تقویت شود.
گروه های��ی که تا چند روز پیش ش��اهد صف هایی ب��ا حجم میلیونی 
خرید بودند، در این روز با کاهش تقاضا مواجه شدند و عرضه به شدت 

بر تقاضا غلبه کرد و صف های فروش تشکیل شد.
فلزی ها نیز با روند کاهش قیمت روبه رو ش��دند و در کاهش شاخص 
تأثیر بسزایی داشتند. حجم معامالت این گروه نسبتاً زیاد بود به طوری 
که ۳77 میلیون س��هم به ارزش ۱7۶میلیارد تومان مورد دادوستد قرار 
گرفت. همچنین در گروه س��اخت خودرو و س��اخت قطعات نیز بیشتر 
سهم ها با افت قیمت مواجه شدند در این گروه حجم و ارزش معامالت 
نس��بتاً باال بود به طوری که ۱.۴ میلیارد س��هم به ارزش بیش از ۲5۳ 

میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.
در گ��روه س��رمایه گذاری ها نیز اکثر نمادها ب��ا کاهش قیمت نزدیک 
5درصد مواجه ش��دند به جز گروه سرمایه گذاری ملی ایران که در این 
گروه تنها نمادی بود که توانس��ت رشد قیمت داشته باشد و صف خرید 
برای آن تش��کیل شد. در گروه محصوالت ش��یمیایی و گروه استخراج 

کانه های فلزی نیز روند قیمت ها همچون دیگر س��هم های بازار کاهشی 
بود. قندی ها نیز با موج کاهش��ی بازار همراه بودند و بیشتر نمادها افت 

فزاینده قیمت ها را تجربه کردند.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۱.۴5۰ میلیارد تومان رس��ید که 
این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از 5میلیارد و ۳۰۰ میلیون 
س��هم و اوراق مالی بود. تعداد معامالت این ب��ازار به رقم ۳۴۳ میلیون 

سهم و اوراق مالی رسید.
همانگونه که گفته ش��د ش��اخص فرابورس نیز در س��ومین روز هفته 
کاهش��ی بود و به تراز ۲۶۲۳ واحدی رسید. حجم معامالت این بازار به 
۲.۸ میلیون س��هم و اوراق مالی رس��ید و ارزش معامالت آن عدد ۸7۱ 
میلیارد تومان را تجربه کرد. نماد س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( و 
تولید نیروی برق دوماوند ) دماوند( بیش��ترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
داش��تند، در مقابل پتروش��یمی مارون )مارون(، فوالد هرمزگان جنوب 
)هرمز(، پاالیش نفت شیراز )شراز(، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
)سمگا( و پاالیش نفت الوان )شاوان( مانع از رشد بیشتر شاخص شدند.

شاخص بورس به مسیر اصلی خود باز می گردد
س��رانجام پس از چند روز رشد چشمگیر، بورس تهران در این هفته، 
رکورد بیشترین کاهش قیمت در سال ۹۸ را شکست و وارد مدار نزولی 
ش��د. در همین زمینه، کمال خانزاده، کارش��ناس بازار سرمایه در گفت 
و گ��و با ایرن��ا، به علت افت ۸هزار واحدی ش��اخص بورس در معامالت 
دوش��نبه اش��اره کرد و گفت: بازار با توجه به رشدی که از ابتدای سال 
جاری تجربه کرد نیازمند یک اصالح بود و باید به طور حتم این ریزش 

اتفاق می افتاد.
او با اش��اره به روند نزولی ش��اخص بورس که از روز یکشنبه در بازار 
اتف��اق افتاد، افزود: در س��ومین روز هفته ش��اخص ب��ه دلیل برخی از 
خبرهای سیاس��ی منتشر ش��ده دنباله رو روند منفی روز یکشنبه بود و 

اکثر نمادها در صف فروش قرار گرفتند.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تعرفه ۲5درصدی آمریکا 
ب��رای واردات کااله��ای چینی و احتمال تحریم صنعت پتروش��یمی از 
س��وی ترامپ زمینه ساز شدت افت شاخص بورس در بازار بودند، افزود: 

ش��رایط کنونی شرکت ها و نیز سوددهی آنها در وضعیت مساعدی قرار 
دارد به همین دلیل می توان گفت روند منفی ش��اخص ناشی از هیجان 

فروش بوده که به صورت موقتی در بازار ایجاد شد.
سهم های بنیادی حباب ندارند

او با بیان اینکه اکثر سهم ها با توجه به شرایط فروش مناسب در سال 
گذش��ته، اکنون سودهای خوبی را کسب کردند، گفت: برخی از سهم ها 
در ای��ن مدت دارای حباب بودند که به دلیل کوچک بودن این س��هم ها 
تاثیر چندانی بر ش��اخص نداشتند، اما سهم های بنیادی به هیچ عنوان 

دچار حباب نبودند.
خان��زاده در پاس��خ به این س��وال که آیا روند نزولی ش��اخص بورس 
ادامه دار اس��ت یا خیر؟ گفت: به نظر می رس��د که ش��اخص بورس روز 
سه ش��نبه هم ی��ک اصالحی را تجربه کن��د، اما طب��ق پیش بینی های 
صورت گرفته شاخص از روز چهارشنبه دوباره روند افزایشی را در پیش 

می گیرد و تا کانال ۲۴۰ واحد افزایش می یابد.
این کارشناس بازار سرمایه به تصویب معافیت مالیاتی افزایش سرمایه 
تمام ش��رکت های بورس��ی از محل تجدید ارزیابی اشاره و بیان کرد: در 
صورتی که گروه هایی مانند خودروس��ازی، بانکی ها، سیمانی ها قادر به 
اس��تفاده از این قانون باشند رش��د خوبی را تجربه می کنند و به عنوان 

صنایع پیشرو در بازار شناخته خواهند شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اکثر صنایع از افزایش قیمت دالر منتفع 
خواهند ش��د، همچنین گروه بانکی ها به دلیل کاهش نرخ سود بانکی و 

نیز کاهش هزینه ها شرایط بهتری را در بورس به دست آوردند.

رکورد بیشترین کاهش قیمت در بورس تهران شکست

ریزش بی سابقه شاخص بورس

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

قابل توجه سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری 
نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد

طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۰7 و تاییدیه سازمان 
بورس و اوراق بهادار، مفاد بند ۱۱-۳ امیدنامه صندوق مبنی بر هزینه های 

قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق تغییر یافت. برای آگاهی از 
جزئیات بیشتر به وب سایت www.mirasfund.com  مراجعه فرمایید.
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قیمت غذای رستوران ها در ماه رمضان 
افزایش نمی یابد

یک مقام مسئول از ثبات قیمت غذای رستوران ها در ماه رمضان خبر داد 
و گفت ظرف ۲۴ به تخلفات رستوران ها رسیدگی می شود.

علی اصغ��ر میرابراهیم��ی، رئیس اتحادیه صنف رس��توران داران و س��لف 
سرویس تهران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: قیمت غذا  در 
رستوران ها بسته به نوع مواد اولیه به کار گرفته شده از جمله برنج و گوشت 
گوساله یا گوسفند متغیر است. وی از ثبات قیمت غذای رستوران ها در ماه 
رمض��ان خبر داد. به گفته میرابراهیمی، هزار واحد صنفی رس��توران دار در 
تهران مشغول به فعالیت هستند. وی در پاسخ به این پرسش که چرا بعضی 
از رستوران داران قیمت چلوکباب را ۱۲ هزار تومان می فروشند، اظهار کرد: 

این واحد ها در زمره رستوران داران قرار نمی  گیرند.
رئیس اتحادیه صنف رس��توران داران و س��لف سرویس تهران در پاسخ به 
این پرسش که آیا نظارتی بر این واحد های صنفی وجود دارد یا خیر، تصریح 
کرد: هر زمان که تخلفی در واحد های صنفی صورت گیرد افراد می توانند با 
مراجعه به سایت رستوران داران شکایت خود را ثبت کنند، ظرف ۲۴ ساعت 

به این تخلفات رسیدگی می شود.
میرابراهیمی یادآوری کرد: بازرس��ان ما از س��وی دامپزش��کی تهران در 
بازدید های خود از رس��توران ها به بررسی مدارک و مستندات می  پردازند تا 

گوشت و مرغ از مراکز مجاز و بهداشتی خریداری شده باشد.

 ماهانه 200 هزار تن شکر
به بازار عرضه می شود

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت تزریق شکر با نرخ مصوب به بازار 
تا زمان ایجاد ثبات قیمتی ادامه دارد و قرار اس��ت به طور ماهانه ۲۰۰ هزار 
تن ش��کر وارد بازار شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از صدا 
و س��یما، یزدان سیف با اشاره به عرضه ش��کر در بازار اظهار داشت: در سه 
روز گذشته بیش از ۲۰ هزار تن شکر با قیمت مصوب ۳۴۰۰ تومان به بازار 
عرضه شده و فروش آن در میادین و فروشگاه های منتخب آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: بارش های اخیر خوزستان عرضه 
ش��کر به بازار را با وقفه ای مقطعی مواجه کرده اس��ت که با واردات و عرضه 
گسترده، این کمبود در چند روز آتی برطرف می شود. وی ادامه داد: تزریق 
شکر با نرخ مصوب به بازار تا زمان ایجاد ثبات قیمتی ادامه دارد و قرار است 

به طور ماهانه ۲۰۰ هزار تن شکر وارد بازار شود.

گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه های 
زنجیره ای توزیع نمی شود

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت گفت گوش��ت تنظیم بازاری 
از ابتدای اسفند سال گذشته در فروشگاه های زنجیره ای توزیع نمی شود.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، محمد قبله، مدیرکل دفتر خدمات 
بازرگان��ی وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گفت: ش��یوه توزیع گوش��ت 
تنظیم بازاری از ابتدای اس��فندماه سال گذش��ته تغییر کرده است و گوشت 
تنظیم بازاری در فروش��گاه های زنجیره ای، میادین می��وه و تره بار و اصناف 
توزیع نمی ش��ود، در نتیجه اخباری که درخصوص ش��یوه توزیع گوش��ت با 

کارت ملی در این مراکز مطرح می شود هیچ مبنایی ندارد.
قبل��ه ادامه داد: گوش��ت با دریاف��ت کارت ملی یا کد مل��ی افراد توزیع 

نمی شود، بلکه توزیع براساس کد ملی سرپرست خانوار انجام می شود.
مدی��رکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت تصریح 
ک��رد: طب��ق برنامه ریزی با هدف دسترس��ی خان��وار به گوش��ت با قیمت 
تنظیم بازار، مقرر ش��ده اس��ت به ازای هر کد ملی سرپرس��ت خانوار چهار 
کیلو گوشت یا نیم شقه تخصیص یابد، در نتیجه در فرآیند تخصیص نیازی 
به حضور افراد خانوار وجود ندارد. وی اظهار کرد: از س��وی دیگر، گوش��ت 
بین جامعه هدف یعنی جامعه هدف کارگری، کارمندی لش��گری و کشوری 
و ... توزیع می ش��ود و خبر ضرورت حضور فرزندان برای دریافت گوشت در 
فروش��گاه ها صحت ن��دارد. این توضیحات مدیرکل دفت��ر خدمات بازرگانی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت پاس��خ به اظهاراتی اس��ت که گفته می شود: 
در حال حاضر سرپرس��ت خانوار ها نمی توانند ب��ا کارت ملی فرزندان خود، 
س��همیه گوش��ت دولتی آنان را دریافت کند چراکه مس��ئوالن توزیع ادعا 
می کنند، تحویل سهمیه ماهیانه گوشت دولتی تنها با حضور شخص ممکن 
اس��ت و برای همین منظور، فرزند شاغل یا دانش آموز یک خانوار باید برای 

دریافت دو کیلو گوشت به نرخ دولتی مرخصی بگیرد.

چرا ماکارونی و خرما گران شد؟
مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان تهران از برنامه های این سازمان برای 

مقابله با گرانفروشی در ماه رمضان خبر داد.
محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار سیاس��ی تس��نیم، درباره برنامه ه��ای تعزیرات ب��رای مبارزه با 
گرانفروش��ی و احتکار در ماه مبارک رمضان، گفت: ما هر ساله طرحی برای 
ماه رمضان داریم و امس��ال هم به همان وضعیت اجرا می ش��ود، اما امس��ال 
ش��رایط اقتصادی خاص است و ش��اهد افزایش قیمت برخی کاالها بودیم. 
برخی کاالها را از قبل عید کنترل کردیم مانند مرغ و گوشت و تا پایان ماه 

رمضان هم شاهد افزایش قیمت این کاالها نخواهیم بود.
اس��فنانی درباره علت افزایش قیمت ماکارونی و خرما، اظهار داش��ت: هر 
کدام اینها باید موردی بررسی شود، قرار بود اتحادیه برای خرما یک قیمتی 
را مش��خص کند و اگر آن قیمت اعالم ش��د، مبنا هم��ان خواهد بود وگرنه 
فاکتور خرید فروش��نده ها مبنای ما است که حداکثر باید با ۱۰درصد سود 

بفروشند و مازادش گرانفروشی است و باید برخورد شود.
وی اف��زود: در مورد ماکارونی هم چون امس��ال قیم��ت خرید تضمینی 
گندم تا ۱۹۰۰ تومان افزایش یافته، کارخانه هایی که مس��تقیم آرد مصرف 
می کردند تا ۳۶درصد به قیمت کاالهای شان اضافه کردند. این قیمتی است 
که س��ازمان حمایت اعالم کرده و امیدواریم ت��ا ماه رمضان موضوع خاصی 
نداشته باش��یم، نظارت مان بر مراکز فروش اقالم مانند فروشندگان حلیم و 
آش، کبابی ها و فروش��ندگان گوش��ت و مرغ و قنادی ه��ا را ادامه می دهیم. 
قیم��ت زولبیا و بامیه هم کیلویی ۲۰ هزارتومان اعالم ش��ده و باالتر از این 

قیمت گرانفروشی است و برخورد می شود. 
اس��فنانی درباره اینکه آیا گزارش��ی مبنی بر احتکار کاال گزارش شده یا 
خیر، گفت: گزارشی داشتیم که دو انبار حبوبات احتکار شده و بعد از اعزام 
نیروهای س��ازمان تعزیرات مشاهده شد که در س��امانه انبارها موجوی شان 

اعالم شده و چیزی تحت عنوان احتکار نداشتیم.

اخبـــار

ع��دم بازگش��ت 75درصد از ارز صادراتی به کش��ور، مس��اله ای اس��ت که یک 
اقتصاددان برای بررس��ی ریشه ای آن به دخالت دولت در اقتصاد پرداخته و معتقد 
است زمانی که یارانه  پرداخت می شود، هیچ تضمینی نیست این یارانه به حوزه های 
برنامه ریزی شده برسد. از سوی دیگر بازی واردکنندگان با نرخ ارز هنوز تمام نشده 
اس��ت، چراکه برخی کاالهای وارداتی با ارز ارزان به کش��ورهای دیگر بازصادرات 

می شوند!
به گزارش ایس��نا، عدم بازگش��ت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، مسأله ای 
اس��ت که وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلس��ه مشترکی که نهم اردیبهشت ماه 
س��ال جاری با کارآفرینان داش��ت، از آن خبر داد. به گفته دژپسند، از مجموع ۴۰ 

میلیارد دالر صادرات غیرنفتی فقط ۱۰ میلیارد دالر آن به کشور بازگشته است.
اما چرا بازگش��ت ارز توس��ط صادرکنندگانی که محصوالت خودش��ان را صادر 
می کنند برای جامعه به مس��اله تبدیل شده است؟ مساله در واقع در میزان یارانه 
و تس��هیالتی اس��ت که این اقش��ار از دولت می گیرند. انواع معافیت های مالیاتی، 
صادرات��ی، گمرکی، انرژی و حتی آب و انرژی ارزان برای تولید مواردی اس��ت که 
دول��ت به تولیدکنندگان می دهد و در عوض حاال که به ارز نیاز دارد از آنها انتظار 

دارد که پول های شان را به کشور برگردانند.
نمی توان با بازار در افتاد!

در این رابطه امیرحسین خالقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه به جنگ بازار 
رفتن نتیجه ای جز شکس��ت ندارد، اظهار کرد: زمانی که دولت در اقتصاد دخالت 
می کند هر اندازه هم که نظارت و کنترل وجود داشته باشد باز هم فضاهایی برای 
سوءاستفاده و فساد به وجود می آید. برای مثال دولت هر چقدر سعی کند کاالیی 
را ارزان تر کند باعث کاهش عرضه آن کاال و در نهایت کاهش تولید می شود، ضمن 

اینکه فضایی نیز برای داللی ایجاد می شود.
این اقتصاددان با اش��اره به بازنگش��تن ارزهای حاصل از صادرات به کش��ور در 
این باره اظهار کرد: همانطور که از قبل هم پیش بینی می ش��د برگرداندن ارزهای 
صادراتی با مش��کل مواجه ش��د، علت هم این اس��ت که در اقتصاد چیزی به نام 
خوش نیت��ی یا مناف��ع همگانی وجود ن��دارد. آنچه اقتصاد را پی��ش می برد صرفاً 

محاسبه هزینه و فایده است.
او با بیان اینکه بازی واردکنندگان با نرخ ارز هنوز تمام نشده است، از بازصادرات 
برخی کاالهای وارداتی به کش��ورهای دیگر س��خن گفت و اظهار کرد: زمانی که 

یارانه ای از سوی دولت به اقتصاد تزریق می شود هیچ تضمینی وجود ندارد که این 
یارانه به حوزه های برنامه ریزی شده اصابت کند.

توریست ها تا چند روز بازدهی اقتصادی ندارند!
خالقی به دیگر تأثیرات منفی دادن یارانه در اقتصاد هم اشاره کرد و گفت: برای 
مثال طبق برخی برآوردها توریس��ت هایی که به کش��ور می آیند تا چند روز هیچ 
بازدهی مثبت اقتصادی ندارند علت آن هم وجود یارانه های گوناگونی است که در 

اقتصاد کشور وجود دارد و طبعاً توریست ها هم از آن بهره مند می شوند.
وی در م��ورد حذف یارانه های پنهان هم پیش��نهاد کرد تا این یارانه ها در قالب 
مبالغ نق��دی به خانواده های طبقات ضعیف تر پرداخت ش��ود، چراکه در غیر این 

صورت نمی توان مطمئن بود که یارانه ها به دست طبقات ضعیف تر برسد.
به گزارش ایسنا، مخالفان دخالت دولت در اقتصاد معتقدند که بازار دستورپذیر 
نیس��ت و باید اجازه داد از طریق س��ازوکارهای مس��تقل خودش به تعادل برسد. 
اتفاقات یک س��ال گذش��ته در ایران و دخالت پررنگ دول��ت در بازارهای کاالیی 
و مالی مختلف و بدتر کردن اوضاع نش��ان داد که دخالت دولت در اقتصاد نتیجه 

خوبی ندارد و در این مورد حق با منتقدان بازار دستوری بوده است.

بازصادرات کاالهای وارداتی با ارز ارزان!

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه جلوگیری از صادرات 
خرم��ا از س��وی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت موجب ایجاد مش��کالتی برای 
باغداران می ش��ود، گفت نبای��د جلوی صادرات خرما را گرف��ت، چراکه خرمای 

صادراتی ایران به دلیل نبود صنایع جانبی مصرف داخلی ندارد.
به گزارش ایس��نا، حبیب اهلل نیکزادی پناه، نماینده مردم بم در مجلس شورای 
اس��المی در نطق میان دستور جلسه علنی روز گذشته مجلس ضمن تبریک به 
مناس��بت فرارس��یدن ماه مبارک رمضان و هفته معلم، اظهار کرد: از دولت و از 
وزی��ر آموزش و پرورش می خواهم به وضعیت معیش��ت و حق��وق معلمین و به 
وضعیت استخدام نیروهای حق التدریسی توجه کند و درخصوص تامین امکانات 

آموزشی حوزه انتخابیه اقدام الزم را به عمل آورد.
وی افزود: در این مقطع حس��اس دش��منان به سرکردگی صهیونیست غاصب 
و آمریکای جنایتکار با هدف و با برنامه ریزی به میدان آمدند تا فش��ار سیاس��ی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کش��ور ما وارد کن��د و با ایجاد ناامنی و ایجاد 
روزمرگی به اهداف ش��وم خود دس��ت پیدا کنند. برای مقابله با این اهداف شوم 
باید با هوش��مندی و برنامه ریزی و با توجه ب��ه ظرفیت های اقتصادی و با توجه 
ب��ه ایجاد فضای اتحاد اق��دام کنیم، چرا که مقام معظم رهب��ری اخیرا فرمودند 

مسئولین و مردم اختالف سلیقه را کنار بگذارند و با همدلی و با اتحاد با دشمن 
مقابله کرده و از هرگونه تخریب و ایجاد حاشیه در جامعه بپرهیزند.

نماینده مردم بم در مجلس ش��ورای اس��المی تصریح کرد: دولت باید در سال 
رون��ق تولید موانع تولید را رفع کند و برای ایجاد رونق اقتصادی از ظرفیت های 
کش��ور اس��تفاده کند. ت��ورم را کنترل ک��رده و ارزش پول را به حالت گذش��ته 
خود بازگرداند. آمریکا می داند که رفتارهای ضد حقوق بش��ری آن به کارگیری 
نیروهای تروریس��تی مانند داعش و تجاوز به حقوق ملت ها و تروریس��ت خواندن 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی محکوم است و این رفتارها دخالت آشکار در امور 
کشورهای دیگر است. نیکزادی پناه با اشاره به کنترل قیمت خرما در آستانه ماه 
مبارک رمضان، اظهار کرد: شنیده ها حاکی از این است که وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت به منظور تنظیم بازار در ماه مب��ارک رمضان تصمیم دارد از صادرات 
خرم��ا جلوگیری کند. بای��د بگویم خرمای صادراتی ایران ب��ه دلیل نبود صنایع 
جانب��ی مصرف داخلی ن��دارد. از وزیر می خواهم که دس��تور دهند قیمت خرما 
کنترل ش��ود و از صادرات خرما جلوگیری نش��ود، چراکه با این وجود باغداران 

متحمل خسارت می شوند و بر رونق تولید لطمه وارد خواهد شد.
وی افزود: از صداوس��یما گله مند هس��تم چرا که افراد غیرکارش��ناس دعوت 

می کن��د و درخصوص خرما و قیمت خرما با آنها ب��ه بحث می پردازد. بحث روز 
گذشته صداوسیما با شخصی به نام موسوی بود که سال گذشته اظهاراتی کذب 
درخصوص خرمای بم بیان کرده بود. در س��ال جاری هم از ایشان دعوت کردند 
که ایشان بدون شناخت از کاالی مرغوب خرمای ضیافتی تعیین قیمت کردند و 
این موضوع باعث وارد شدن خسارت زیادی به باغداران شرق استان کرمان شد.

نماین��ده مردم ب��م در مجلس اضافه کرد: از وزیر کش��اورزی ک��ه متولی این 
موضوع است می خواهم از کش��اورزان و باغداران حمایت کنند. درخواست دارم 
ب��ه منظور حمایت از رونق تولید مش��کالت کلی خودروس��ازان ح��وزه انتخابیه 
درخص��وص مش��کالت گمرکی و تامین ارز رفع ش��ود. وزارت نی��رو با توجه به 
تخصی��ص مناب��ع از محل صندوق توس��عه ملی به اذن مق��ام معظم رهبری در 
بودجه س��ال ۱۳۹۸ برای تخصیص اعتبار الزم درخصوص انتقال آب از س��مت 

حوزه انتخابیه اقدام کند.
وی همچنین گفت: وزیر کش��اورزی درخصوص توجه به وضعیت معیش��تی و 
حقوق کارکنان وزارت کش��اورزی و سازمان های وابسته اقدام کنند. همچنین به 
منظور ادامه  مارچ پاش��ی برای کنترل شن روان و ریزگردها منابع الزم تخصیص 

پیدا کند. 

 عضو مجلس خبرگان رهبری با اش��اره به اینکه حالل امروزه خاستگاهی مهم 
برای تجارت با دامنه ای متکثر و متنوع تبدیل شده است، گفت در شرایط کنونی 
صنع��ت حالل در قامت یک جری��ان نیرومند در جهان و با دو مش��خصه ایجاد 
حالت اطمینان دینی در انسان ها و توسعه فعالیت های تجاری با دامنه ای متنوع 

و متعدد، ظهور و بروز پیدا کرده است.
 به گزارش ایس��نا، ب��ه نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اس��المی مجلس، 
آیت اهلل احمد مبلغی روز یکشنبه ۱5 اردیبهشت در مراسم اعطای اولین گواهی 
حالل صنایع غیرگوشتی در جمع مدیران استاندارد کشور خاطرنشان کرد: امید 
اس��ت با قانون جدید مصوب مجلس و رویکرد و عزمی که مؤسس��ه اس��تاندارد 
کش��ور براس��اس این قانون پیدا کرده اس��ت، جریان حالل در کش��ور تقویت و 
جمهوری اس��المی بتواند حضوری برجس��ته و تأثیرگذار در کش��ورها در زمینه 

صنعت حالل به هم برساند.

سه شاخصه های مشترک حالل و استاندارد فقیه ناظر بر امور حالل با اشاره به 
مش��خصه های مشترک سه گانه استاندارد و حالل گفت: اولین مشخصه مشترک 
این است که هم استاندارد و هم حالل هر دو بر پایه »احراز تحقق معیار مطلوبیت 
در کاال و خدمات«، معنا پیدا می کنند، با این تفاوت که استاندارد ناظر به معیار 
مطلوبیت از حیث مادی و بهداش��تی اس��ت و حالل ناظر ب��ه معیار مطلوبیت از 
حیث دینی است. وی گفت: البته حقیقت این است که در حالل، استانداردهای 
مادی و بهداش��تی نیز به صورت عمده و اساس��ی ملحوظ می شود؛ یعنی کاال یا 
وضعیتی که به سالمت و اطمینان مردم آسیب می رساند حالل خوانده نمی شود. 
آیت اهلل مبلغی خاطرنش��ان کرد: مشخصه مش��ترک دوم برای حالل و استاندارد 
آثار مثبتی اس��ت که این دو در جامعه بر جای می گذارند که به صورت مشخص 
می توان به دو اثر اساسی توجه نشان داد که یکی اطمینان بخشی در جامعه است 
و دیگری گش��ودن زمینه و فضایی ویژه برای تجارت اس��ت. هر دو در جامعه و 

میان مصرف کنندگان و افراد جامعه اطمینان ایجاد می کنند.
وی اف��زود: جالب اس��ت که هم عالمت حالل و هم عالمت اس��تاندارد هر دو 

اطمینان بخش برای جامعه مصرف کننده هستند.
آیت اهلل مبلغی با اشاره به مشخصه مشترک سوم برای استاندارد و حالل گفت 
هر دو، امر اثباتی هس��تند؛ یعنی نمی ت��وان گفت هر چیزی که در عالم واقع در 
آن بهداشت رعایت شده است ما حکم به استانداردبودن آن می کنیم؛ بلکه الزم 
اس��ت مؤسسه ای وجود داشته باشند که براساس معیارهای تعریف شده، حکم به 

استاندارد بودن یا حالل بودن یک کاال بکند.
آی��ت اهلل مبلغی اف��زود: بنابراین، ه��ر دو نیاز به مؤسس��ه دارن��د، یعنی باید 
مؤسس��ه ای باشد که بگوید این معیارها را رعایت کرده در نتیجه استاندارد است 
و یا حالل. در این مراس��م همچنین رئیس سازمان اس��تاندارد و آیت اهلل مبلغی 

فقیه ناظر بر امور حالل از اولین اعطای گواهی حالل رونمایی کردند.

نیکزادی پناه: از صادرات خرما جلوگیری نشود

صدور اولین گواهی حالل صنایع غیرگوشتی 

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

ورود هزار دستگاه خودروی خارجی عطش 
بازار را فرونمی نشاند

ب��رای کنت��رل ارزش خ��ودرو در س��ال گذش��ته ش��اهد فروش 
قطره چکانی از س��وی ش��رکت های خودروس��ازی بودیم و در سال 
جاری نیز ترخیص یک هزار دستگاه خودرو با توجه به مصوبه هیات 

دولت نشان از تجربه دوباره ارائه محدود محصوالت خارجی دارد.
ب��ه گزارش»اخبار خودرو«، در س��ال های پیش��ین ش��رکت های 
داخلی نزدیک به ۱.5میلیون دستگاه خودرو روانه بازار می کردند و 
ش��رکت های واردکننده خودرو سهمی کمتر از 5درصد را در اختیار 
داش��تند، اما در سال گذشته، از یک س��و ممنوعیت واردات جلوی 
فعالیت شرکت های نمایندگی را گرفت و ازسوی  دیگر، میزان تولید 
در کشور به ناگهان افت کرد. علی شکوهی، کارشناس صنعت و بازار 
خودرو درباره ترخیص یک هزار دس��تگاه خودرو از گمرکات کشور 
معتقد اس��ت: »این تع��داد خودرو کمتر از ۱۰درص��د خودروهایی 
اس��ت که در انبار گمرک ه��ای داخلی دپو ش��ده اند، بنابراین تاثیر 
ای��ن خودروها در ب��ازار به دلیل تقاضاهای سرکوب ش��ده نمی تواند 

چشمگیر باشد.«
  ارزش کل خودروه��ای مانده در گمرک نزدیک به ۸هزار میلیارد 
توم��ان اس��ت. تاثیرات خ��أل این ثروت در کش��ور چگون��ه جبران 

می شود؟
این میزان اعالم ش��ده ارزش اس��می خودروهای در گمرک مانده 
است، اما میزان هزینه های سرباری که به شرکت های نمایندگی در 
مدت ممنوعیت واردات تحمیل شده، بسیار فراتر از این رقم و توان 
برخی شرکت های نمایندگی رسمی و گری مارکت هاست. بنابراین، 
ابتدا باید برای این پرسش پاسخی یافت؛ هزینه انبارداری خودروها، 
سود وام های بانکی، اجاره بهای نمایشگاه های فروش و دفاتر مرکزی 
و اس��تانی که به واس��طه ممنوعیت واردات به همه شرکت ها اعم  از 
کوچک و بزرگ تحمیل شد، برعهده چه کسی خواهد بود؟ خأل این 
ثروت در بازار خودروهای وارداتی بسیاری از شرکت های کوچک را 
متوقف و بس��یاری از مدیران ش��رکت ها را روانه زندان کرده است. 
درحالی که به وضوح مش��خص اس��ت در حق شرکت های نمایندگی 
رس��می و واردکنندگان خودرو اجحاف ش��ده، البته دولت به تازگی 
درص��دد رفع موانعی که خود بر س��ر راه واردات خ��ودرو قرار داده 

بود، بر آمده است.
 به نظر ش��ما در چه صورت ب��ازار خودروهای خارجی به تعادل و 

آرامش می رسد؟ نقش دولت در ایجاد آرامش بازار چیست؟ 
واردات خ��ودرو براس��اس تقاضاهای خرید و ثبت س��فارش انجام 
می ش��ود و ب��ر این اس��اس، تم��ام خودروه��ای مان��ده در گمرک 
مالکان مش��خصی دارند و انتظار س��رازیر شدن بالفاصله و مستقیم 
خودروه��ای وارداتی به بازار غیرمنطقی به نظر می رس��د. تعادل در 
بازارهای مصرف زمانی به وقوع می پیوندد که میزان تقاضا با میزان 
عرض��ه برابری کند، ام��ا درحال حاضر اگر تم��ام خودروهای مانده 
در گم��رک و خودروهای دارای مالکیت ایرانی در انبار کش��ورهای 
حاش��یه خلیج فارس هم به بازارهای کش��ور عرضه شوند، نمی تواند 
پاس��خگو عطش بازار باش��د. در این میان اگر دول��ت با تعدیل نرخ 
تعرفه و قوانین تسهیل کننده و همچنین واردات بخواهد نبض بازار 
خودروهای خارجی را دس��ت بگیرد، ت��ا زمانی که موفق به کاهش 

نرخ ارز نشود، این امر میسر نیست.

بنکداران عامل اصلی افزایش غیرمجاز قیمت 
تایر و روغن موتور هستند

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک، روغ��ن و فیلتر خودرو 
با اش��اره به افزایش بی��ش از ۱۰۰هزار تومانی قیمت تایر س��واری 
پراید این موضوع را ناش��ی از پرمصرف بودن این تایر و عدم توزیع 
مناس��ب پس از عید عنوان داشت و گفت تنها تایری که با افزایش 
قیمت روبه رو شده تایر رینگ ۱۳ پرایدی است و درخصوص مابقی 
مدل ها به دلیل اینکه از طریق س��امانه و به صورت حواله ای توزیع 
می ش��ود به لحاظ قیمتی و موجودی، موقعیت نس��بتا متناسبی را 

شاهد هستیم.
داوود س��عادتی نژاد در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخ��ودرو، اظهار 
داشت: میزان تایری که به بازار عرضه می شود جوابگوی تامین نیاز 
روزانه نیس��ت به همین جهت پیش از عید با انجمن تولیدکنندگان 
تایر طی برگزاری نشستی به این موضوع پرداخته شد که قرار است 
نتیجه آن مش��خص ش��ود البته باید به درخواست تایرسازان مبنی 
بر تامین مواداولیه و گش��ایش ارزی توجه داش��ت تا قادر به تامین 

نیاز بازار باشیم.
وی در ادامه افزود: افزایش مصرف الستیک پرایدی و عدم توزیع 
مناس��ب در کنار مصرف خودروسازی سایپا باعث شد با کمبود این 
نوع از تایر و افزایش قیمت آن طی روزهای گذش��ته مواجه باش��یم 
البت��ه تا زمانی که بازار به ثبات برس��د. البت��ه از آنجاکه افرادی که 
حوال��ه دریافت کرده اند در حال توزیع الس��تیک هس��تند قطعا با 

افزایش عرضه سعی خواهیم داشت بازار را تحت کنترل درآوریم.
وی به تشریح وضعیت قیمت و نحوه توزیع روغن موتور پرداخت 
و گفت: روغن موتور تاکنون افزایش قیمت نداش��ته و کارخانه ها با 
قیمت مصوب توزیع می کنند منتها عاملین توزیع مویرگی به دلیل 
عدم نظارت باعث افزایش قیمت شدند البته گفت و شنودها حاکی 
از افزای��ش ۳۰درصدی قیمت روغن موتور اس��ت ولی هنوز قطعی 
نش��ده اس��ت. رئیس اتحادیه فروشندگان الس��تیک، روغن و فیلتر 
خودرو اذعان داش��ت: درخصوص افزایش قیمت الس��تیک و روغن 
موتور نمی توان اظهارنظر قطعی ارائه داد زیرا تمام اظهارات در حد 

گفت و شنود است.
س��عادتی نژاد خاطرنش��ان کرد: اگر افزایش قیمت��ی اتفاق افتاده 
از ط��رف تولیدکنن��دگان نب��وده و دس��ت اندرکاران و نمایندگی ها 
خودس��رانه قیمت ها را افزایش داده اند. ازآنجاکه عمده فروش ها در 
حال تعیین قیمت ها در بازار هس��تند اش��تباه اس��ت که فکر کنید 

خرده فروش ها قیمت ها را افزایش می دهند.
وی تصریح کرد: بنک��داران و عمده فروش ها که از کارخانه ها تایر 
و روغن را با قیمت مصوب از تولیدکنندگان دریافت می دارند با هر 
قیمتی که خودشان بخواهند در بازار توزیع می کنند در واقع افرادی 
ک��ه به صورت عمده از کارخانه ها خرید می کنند در توزیع مویرگی 

تعیین کننده قیمت ها هستند.

رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران گفت حذف 
نمایش قیمت در سایت های خرید و فروش خودرو، نرخ ها را در بازار نزولی کرد.

به گزارش روز دوش��نبه ایرنا، در روزهای گذش��ته به دلیل بروز التهاب در بازار 
خودروی کشور و با هدف کمک و همراهی برای مدیریت این بحران توسط نیروهای 
انتظامی و قضایی، س��ایت هایی نظیر »دیوار« و »باما« در پیام هایی از حذف موقت 

نمایش قیمت در آگهی های خودروی خود خبر دادند.
در این زمینه، »سعید موتمنی« رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان 
خودرو تهران روز دوش��نبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: در دو سه 
روز گذشته، التهاب و هیجان کاذب قیمت خودروها فروکش کرده و قیمت ها روند 

نزولی به خود گرفته است.
به گفته وی، اکنون در عمل معامله ای انجام نمی شود و بازار خودرو راکد است، اما 
در مقایسه با چند روز گذشته نرخ خودروهای داخلی تا 5درصد و نرخ خودروهای 

مونتاژی بین 5 تا ۱5درصد کاهش یافته است.
موتمنی بیان داش��ت: به طور نمونه خودروهای پژو ۲۰۰۸ و مزدا ۳ کاهش ۳۰ 

میلیون تومانی و سیتروئن C۳ افت ۴۰ میلیون تومانی را تجربه کرد.
وی گفت: امروز هر دس��تگاه پ��ژو ۴۰5 به ۸۶ میلیون توم��ان، پژو پارس ۱۰5 
میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۱۰۳ میلیو تومان، پژو ۲۰۶ وی هشت به ۱۲5 
میلیون تومان، دنا ۱۲۸ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ به 55 میلیون تومان، پراید ۱۳۱ 
ب��ه 5۳ میلیون تومان، پراید ۱5۱ به 5۲ میلیون تومان، س��اینا ۶7 میلیون تومان، 
تیبا 5۸ میلیون تومان، تیبا ۲ به ۶5 میلیون تومان و سمند ال. ایکس ۸۹ میلیون 

تومان قیمت خورد.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران پیش بینی کرد 

وقتی در عمل خریداری در بازار نباش��د، قیمت ها بی��ش از این نیز کاهش خواهد 
یافت. وی اظهار داش��ت: اعالم قیمت های کاذب در س��ایت ها در حالی که در عمل 
خودرویی نیز در کار نبوده، آشفتگی بازار را به دنبال داشت؛ این در حالی است که 
باید اصالت آگهی، اصالت کاال و اصالت قیمت کارشناسی شود و پس از آن سایت ها 

آگهی مربوطه را منتشر کنند.
لیدرهایی که به بازار خط می دهد

موتمن��ی از وجود »لیدرهایی قدرتمند« در بازار خبر داد که با اس��تفاده از چند 
کانال تلگرامی و س��ایت ها به ص��ورت هماهنگ قیمت های دلخ��واه خود را اعالم 

می کنند و هیچ نظارتی نیز بر آنها وجود ندارد.
وی ب��ا بیان اینکه ای��ن اتحادیه از ابتدا با اعالم قیمت در س��ایت ها مخالف بود، 
ادامه داد: معتقدیم کار در حوزه هایی نظیر خودرو و مسکن تخصصی است و اعالم 

قیمت های کاذب در فضای مجازی جز التهاب آفرینی در بازار نتیجه ای ندارد.
این مقام صنفی اظهار داشت: به طور مثال شاهدیم افراد هنوز خودروی خود را 

تحویل نگرفته اند، اما حواله آن را با افزایش بی قاعده در سایت ها آگهی می کنند.
موتمنی به افزایش ناگهانی قیمت خودرو از شنبه هفته گذشته اشاره کرد و گفت: 
این در حالی است که طی ۲۰ روز گذشته تغییر خاصی در نرخ ارز، قیمت جهانی 

خودرو و . . . شاهد نبودیم.
لزوم آنالیز قیمت ها

وی از افزای��ش ناگهان��ی برخ��ی مدل ه��ای خ��ودرو در فروردین ماه از س��وی 
مونتاژکاران داخلی نیز انتقاد کرد که تاثیر منفی بر بازار گذاشت، در حالی که هیچ 
آنالیز قیمتی وجود ندارد. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران تاکید کرد: آنالیز قیمت ها و نظارت بر آنها، خواست اصلی این اتحادیه است 

تا پس از آن براس��اس سود مشخص و انجام نظارت های مربوطه، خودروها در بازار 
قیمت گذاری شوند.

وی درخص��وص خودروهای خارجی نیز گف��ت: قیمت کارخانه ای این خودروها، 
همچنین تعرفه گمرکی، هزینه تمام شده شماره گذاری و سود ۱5 تا ۲۰درصدی در 
نظر گرفته شده برای آنها مشخص است، اما در عمل با قیمتی هایی به مراتب باالتر 

خرید و فروش می شوند.
موتمنی به نقص برخی قطعات در کارخانجات خودروس��ازی نیز اش��اره کرد که 
س��بب شده خودروها تجاری نش��ده و در نتیجه به بازار عرضه نشوند و افزود: این 
مساله موجب محدودیت عرضه و افزایش قیمت می شود، باید فکری اساسی کرد تا 

نیاز روزانه بازار تامین شود.
به گزارش ایرنا، دیروز »امیرحس��ن کاکایی« اس��تاد دانش��گاه علم و صنعت نیز 
در گفت وگو با ایرنا، گفت: اعالم قیمت ها در س��ایت ها هرچند به ش��فافیت بیشتر 
می انجامد، اما همچون تیغ دولبه اس��ت که می تواند به ابزاری برای سوء اس��تفاده 

دالالن و حتی دشمنان تبدیل شود.
وی در توضیح اینکه چرا از شنبه هفته گذشته این اتفاق افتاده، اعالم قیمت های 

بی حساب و کتاب در فضای مجازی و سایت های خودرویی را دلیل آورد.
وی افزود: در ش��رایط کنونی نتیجه ای جز افزایش اس��ترس برای مردم به دنبال 
ندارد و برداش��تن قیمت ها از فضای مجازی می تواند »آرامش روانی موقتی« برای 

مردم به ارمغان آورد.
این اس��تاد دانش��گاه خاطرنشان ساخت: مش��کل اصلی صنعت خودرو، تولید و 
قیمت گذاری نادرست است و وقتی قیمت گذاری مان صحیح نباشد، عده ای به دنبال 

سودهای بادآورده و تضمین شده به داللی رو می آورند.

قیمت خودرو در بازار نزولی شد

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد که هیچ گونه افزایش 
قیمت بنزین نخواهیم داشت و احیای کارت سوخت تنها برای ساماندهی بنزین 

است و مصرف آن هم سقفی ندارد.
 به  گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، بهروز نعمتی، در حاشیه جلسه علنی 
روز دوش��نبه مجلس شورای اس��المی به ارائه توضیحاتی درباره جلسه غیرعلنی 
درب��اره نحوه مدیریت مصرف  بنزین پرداخت. وی در ادامه اظهاراتش بیان کرد: 
در این جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسالمی موضوعات مهم اقتصادی از جمله 
اصالح س��اختار بودجه مطرح ش��د که قرار بود توس��ط دولت انجام شود. آقای 
نوبخت سناریوهای مختلفی را بیان  کرد و در نهایت قرار شد کمیته  مشترکی با 
مجلس شورای اسالمی تشکیل شده و روی سناریوها کار مشترکی صورت بگیرد 

تا در مهلت زمانی چهار ماهه کار انجام شود.
س��خنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در  عین  حال ادامه  داد: بحث 
دیگر مربوط به موضوع افزایش قیمت بنزین بود که سناریوهای مختلفی مطرح 
ش��د و در نهایت جمع بندی مجلس شورای اس��المی این بود که افزایش قیمت 

بنزین نخواهیم نداش��ت و بنزین هزار تومانی همچون گذش��ته عرضه می ش��ود. 
برای این کار باید ساماندهی الزمه برای عرضه سوخت و اقدامات برای جلوگیری 
از قاچاق س��وخت صورت بگیرد. در این  راس��تا قرار شد کارت های سوخت احیا 

شود و دولت هم همکاری های  الزم را انجام دهد.
س��خنگوی هی��ات رئیس��ه مجل��س ش��ورای اس��المی در بخش دیگ��ری از 
صحبت های خود، اضافه کرد: قرار شد اگر مشکالتی وجود دارد دولت ساماندهی 
الزم را صورت دهد. موضوع مهم دیگر درباره گس��ترش مراکز CNG در کشور 
بود به خص��وص برای ناوگان های خصوصی و اتوبوس��رانی که هر چقدر بتوانیم 

آنها را گسترش دهیم از میزان مصرف بیهوده هم جلوگیری به عمل می آید.
وی همچنی��ن در پاس��خ به این س��وال که آی��ا احیای کارت س��وخت برای 
سهمیه بندی بنزین است، در این باره توضیح داد: هیچ گونه افزایش قیمت بنزین 
صورت نخواهد گرفت، کارت س��وخت هم فقط برای ساماندهی است، لذا مصرف 
بنزین سقفی ندارد، یعنی ممکن است فردی در ماه ۹۰ لیتر و یا دیگری ۳۰ لیتر 
مصرف داش��ته باشد. این کار یعنی احیای کارت سوخت فقط برای ساماندهی و 

جلوگیری از قاچاق سوخت است. سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
در پاس��خ به این سوال که آیا تا پایان سال شاهد افزایش قیمت بنزین نخواهیم 
بود، در این رابطه، بیان کرد: این تصمیم همدلی مجلس شورای اسالمی و دولت 

بود که ان شاء اهلل پایدار خواهد ماند.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا در جلس��ه غیرعلنی درباره علت انتشار 
اخباری درباره افزایش قیمت بنزین صحبت نشد و چرا این اتفاق رخ داد، گفت : 
بحث های مختلفی در جلس��ه بیان  ش��د و با توجه به اینکه جلسه غیرعلنی بود 

نمی توان همه آن را بیان  کرد.
س��خنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا 

تنشی در جلسه وجود داشت، گفت : هیچ تنشی وجود نداشت.
وی در پایان صحبت های خود در پاس��خ به این پرسش که آیا موضوع افزایش 
قیمت کاالها نیز در جلس��ه غیرعلنی مطرح ش��د، گفت : این موضوع نیز مطرح 
ش��د، اما شأن نزول جلسه بحث اصالح س��اختار بودجه و موضوع افزایش قیمت 

بنزین بود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی گفت در زمان کنونی 
بیش از ۸۰درصد قطعات خودروی تولیدی کشور در تبریز تولید می شود.

 ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو«، س��یدمرتضی نیرومند در جمع 
اعضای هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی فناوری خودرو تبریز افزود: 
پتانسیل باالی تولید قطعات خودرو و وجود کارخانه خودروسازی ایران خودروی 

تبریز، این منطقه را به قطب خودروسازی تبدیل کرده است.
وی اظهار داش��ت: وجود ش��هرک فناوری به منظور کیفی سازی هرچه بیشتر 
تولیدات قطعات خودرو در تبریز احس��اس می ش��د که با ایجاد این شهرک این 

مشکل نیز برطرف شد.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی آذربایجان ش��رقی گفت: نخس��تین 
شهرک فناوری قطعات خودرو به وسعت حدود ۲5 هکتار از سال ۱۳۸۳در تبریز 
احداث شده و با توجه به اینکه اراضی این شهرک از اراضی شرکت ماشین سازی 

تبریز خریداری شده است، فاقد سند مادر بود.

نیرومند ادامه داد: بعد از پیگیری های زیاد در سال ۹۶ سند مادر این شهرک 
اخذ، قطعات کارگاهی آن تفکیک و در فروردین س��ال ۹۸ اسناد تفکیکی ۲۹۱ 

قطعه از واحدهای مستقر در آن اخذ شد.
وی یادآوری کرد: این ش��هرک به عنوان تنها ش��هرک موجود در کشور برای 
حمای��ت نرم اف��زاری و تکنولوژیک��ی از واحده��ای قطعه س��ازی و ارائه خدمات 
آزمایش��گاهی، طراحی و مهندسی و خدمات مشاوره ای برای صنایع قطعه سازی 

کشور راه اندازی شده است.
نیرومند، افزود: در این شهرک عالوه بر ساختمان مرکز خدمات و فضای سبز 
مناسب بخش های دیگری مانند نمایشگاه دائمی قطعات خودرو، آزمایشگاه های 
مرجع قطعه سازی در زمینه های مکاترونیک، متالوژی، مترولوژی و کالیبراسیون، 
پلیمر و تست موتور، واحدهای نمونه سازی سریع، واحدهای طراحی مهندسی و 

خدمات رفاهی پیش بینی شده است.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی گفت: ساختمان مرکز 

خدم��ات فناوری در ضلع ش��رقی و روبه روی ورودی اصلی ش��هرک فناوری در 
زمینی به مساحت ۲هزار و زیربنای ۸هزار مترمربع احداث شده است.

نیرومند، ادامه داد: امکان دسترسی آسان به کلیه خدمات زیربنایی و شهری، 
نزدیک��ی به فرودگاه بین المللی، ایس��تگاه راه آهن تبری��ز و جاده ترانزیتی ایران 
- اروپا )جاده ابریش��م( و کنارگذر غربی تبریز ش��رایط و امکانات ارتباطی بسیار 
خوبی را برای دسترسی به بازارهای آسیایی و اروپایی برای واحدهای مستقر در 

این شهرک فراهم کرده است.
در ای��ن مراس��م مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ش��رکت خدماتی ش��هرک 
صنعتی فناوری خودرو از مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان به علت 

اخذ ۲۹۱ سند تفکیکی این شهرک قدردانی کردند.
ش��هرک فناوری قطعات خودرو ش��مال غرب کش��ور در منطقه قراملک تبریز 
در محدوده منطقه صنعتی غرب تبریز- روبه روی ش��رکت موتوژن در زمینی به 

مساحت ۲۰ هکتار واقع شده است.

نعمتی: هیچ گونه افزایش قیمت بنزین صورت نخواهد گرفت

80درصد قطعات خودروهای داخل در تبریز تولید می شود

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
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حبیب اهلل خجس��ته پور ضمن بیان اینکه بهترین مکان و زمان 
برای اس��تفاده از اقدامات عقالنی و علمی، دانش��گاه و اس��اتید 
ارزش��مند آن است، ابراز داشت توس��عه بدون تکیه بر کارهای 

علمی و عقالنی امکان پذیر نیس��ت اگر 
می خواهیم رش��د و توس��عه را داش��ته 
باش��یم، باید از اقدامات علمی و بر پایه 

عقالنیت حمایت کرد.
به گزارش مه��ر، وی بابیان اینکه راه 
حل مش��کالت اقتصادی امروز کش��ور 
اقدام��ات علم��ی و دانش بنیان اس��ت، 
اضاف��ه کرد: بهبود اقتص��اد نیازمند آن 
اس��ت که امروز از ظرفیت دانش��گاه ها، 
اساتید و هیات های علمی و دانشجویان 

سرآمد آن استفاده شود.
معاون سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماعی 
استاندار سمنان با بیان اینکه دستیابی 

به راهکارهای تأثیرگذار و کاربردی توس��عه، از ضروریات کشور 
محس��وب می شود، ابراز داش��ت: راه حل علمی به طور قطع در 
دانشگاه ها و ُکرس��ی های علمی به دست خواهد آمد، شاید این 

راه حل ه��ا را بتوان در کت��ب یافت اما ایجاد حلقه واس��ط بین 
صاحبان ایده ها و صنایع و بانکداری اس��ت که راهگش��ا خواهد 

بود.
خجسته پور با بیان اینکه پیوند بین 
دانش��گاه و جامعه، دانشگاه و دولت و 
بین دانش��گاه و حاکمی��ت، نیاز امروز 
جامع��ه اس��المی م��ا اس��ت، تصریح 
کرد: در اس��تان س��منان این آمادگی 
وج��ود دارد تا با عق��د تفاهم نامه های 
مطلوب بین دانشگاه سمنان به عنوان 
دانشگاه مادر با استانداری سمنان، به 
راه حل های مؤثر در تمامی زمینه های 

مورد نیاز استان دست پیدا کنیم.
وی افزود: هر س��اله در دانش��گاه ها، 
پایان نامه ه��ا و مقاالت بس��یار علمی، 
تخصص��ی و مطل��وب تولی��د و تهیه 
می شوند که می توانیم با سوق دادن آنها به سمت کاربردی شدن 
مطالب، به بازگش��ایی گره ها و مشکالت اس��تان کمک شایانی 

کرد.

با پایان یافتن مرحله اول انتخاب مردمی زنان کارآفرین برتر در سامانه ای با 
همین عنوان در پرتال معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، مراسم 
معرفی و تقدیر از ۲۰نفر برگزیده با حضور معاون رئیس جمهوری در امور زنان 

و خانواده برگزار شد.
به گزارش ایرنا از معاونت امور زنان و خانواده، 
در این مراس��م ۲۰ تن از بانوان کارآفرینی که 
س��وابق و تالش های شان در سامانه مورد اشاره 
در معرض آرای مردمی گذاش��ته ش��ده بود به 
تفکیک فعالیت در ش��هرها و روستاها انتخاب 
شده و در این جلسه مورد تقدیر قرار گرفتند.

معصومه ابتکار، مع��اون رئیس جمهوری در 
امور زنان و خانواده در این مراسم ضمن تبریک 
روز معلم و روز کارگر بر لزوم پاسداش��ت مقام 
کارگ��ر و یادآوری جایگاه کارگران در توس��عه 
اقتصاد ملی تاکید کرد و افزود: از اینکه درجمع 
بان��وان کارآفری��ن اس��تان های مختلف حضور 

یافته ام و شاهد مراسمی مبتنی بر نظرسنجی مردمی هستم، بسیار خرسندم.
وی افزود: تعداد بانوان کارآفرین در کش��ور رو به تزاید اس��ت و ما امروز 
توانس��ته ایم گروهی را ب��ه نمایندگی از تمامی زن��ان کارآفرین ایران اینجا 

گرده��م آوریم. مع��اون رئیس جمهوری با اش��اره به تن��وع فعالیت بانوان 
کارآفرین افزود: اینکه کارآفرینانی از تمام حوزه ها اعم از آی تی، کشاورزی، 
محیط زیس��ت، تولیدات پارچه و لباس، فرشبافی و سایر رشته های هنری 
در اینجا حضور دارند، نش��ان دهنده فعالیت 
زنان کش��ور در عرصه های متنوع و عملکرد 
خوب آنها در زمینه های مختلف است که با 
وجود تحریم ها و موانع فراوان پیش رو، کار 
خود را انجام می دهند و به رغم سختی ها و 
مش��قاتی که با آن دست به گریبان هستند 
با صبر و توکل و امید به آینده توانس��ته اند 
از مش��کالت عبور کنند و این همان چیزی 
اس��ت که هر جامعه رو به پیشرفتی به آن 

نیاز دارد.
ابتکار با اش��اره ب��ه دش��واری های کنونی 
در فض��ای اقتص��ادی در ادام��ه تاکید کرد: 
امروز کش��ور م��ا با دش��واری های فراوانی در 
عرصه ه��ای اقتصادی به خاطر تالش آمریکا برای بر زمین زدن اعتبار و اقتدار 
ایران و ایرانیان روبه روس��ت. این تالش آمریکا به این علت اس��ت که این مردم 

می خواهند روی پای خود بایستند.

20 بانوی کارآفرین براساس آرای مردمی تقدیر شدندمشکالت اقتصادی کشور با اقدامات دانش بنیان رفع می شود

س��ایه  س��نگین هوش مصنوعی بر بازار کار، تنها دو راه ف��رار پیش  روی ما 
گذاشته است: یا میدان را خالی کنیم یا با بازآموزی، بر سر شغل مان بجنگیم. 
س��رمایه گذاری در نیروی انس��انی و توس��عه  مهارت های فردی، هرگز تا این 
حد مهم نبوده اس��ت. این اهمیت در مش��کالت فزاینده  اقتصادی و اجتماعی 
و زیس��ت محیطی ناش��ی از جهانی ش��دن و انقالب صنعتی چهارم ریشه دارد. 
به جرأت می توان گفت س��رمایه  انس��انی در عصر حاضر در زمره  یکی از عوامل 
مهم تأثیرگذار بر رش��د و بقای سازمانی اس��ت. به همین سبب، تمام سازمان ها 
برای انجام فعالیت های جاری و آتی خود و تحقق اهداف شان، به دنبال جذب و 

حفظ و توسعه  بهترین افراد هستند.
ارزش گذاری بر س��رمایه  انسانی و تالش برای تقویت این دارایی استراتژیک، 
نه تنها افراد را به دانش و مهارت های الزم برای پاسخ دادن به تغییرات مستمر و 
نظام مند مجهز می کند؛ بلکه امکان سهیم شدن آنها را در ایجاد جهانی همه گیر 

و پایدار و عدالت محور فراهم می کند.
در ای��ن  میان، آموزش  همچنان عامل��ی تعیین کننده و ضروری برای ارتقای 
رشد اقتصادی فراگیر است و بستری برای تأمین فرصت های برابر برای همگان 
خواهد بود. تأثیرات و فش��ارهای ناش��ی از فناوری های محصول انقالب چهارم 
صنعت��ی بر بازار کار، ض��رورت اصالحات آموزش��ی و یادگی��ری مادام العمر و 
بازآفرین��ی مهارت های کهنه را ایج��اب می کند تا این گونه از دس��تیابی آحاد 
جامع��ه به فرصت های اقتص��ادی درعین حفظ فضای رقابت و نیز دسترس��ی 
بنگاه های اقتصادی به اس��تعدادهای موردنیازشان برای مشاغل آینده اطمینان 

حاصل شود.
انقالب ماشین ها

انقالب چهارم صنعتی در مقیاس��ی وس��یع، موجب کاهش ی��ا از میان رفتن 
تعدادی از مشاغل و حرفه ها شده است، چراکه این مشاغل به دستان روبات ها و 
فرآیندهای خودکار سپرده شده اند. براساس گزارش موسوم به »آینده مشاغل« 
که در س��ال ۲۰۱۸ منتش��ر ش��ده، انتظار می رود تا س��ال ۲۰۲۲، بیش از 75 
میلیون ش��غل در ۲۰ اقتصاد عمده  جهانی جای خود را به فرآیندهای خودکار 
بدهند. در عین حال، پیشرفت های فناوری و شیوه های جدید کار، ۱۳۳ میلیون 
فرصت شغلی جدید در اقتصاد ایجاد خواهد کرد. این فرصت های جدید شغلی 
نتیجه رشد گسترده  محصوالت و عرضه خدمات جدیدی هستند که امکان کار 
با ماش��ین ها و الگوریتم ها را برای تحق��ق الزامات تغییرات جمعیتی و تحوالت 

اقتصادی فراهم می کنند.
بازآموزی، تنها راه فرار است

تحقق مزایای انقالب صنعتی چهارم در گرو آن است که دست کم 5۴درصد 
از نی��روی انس��انی مهارت  افزایی و دانس��ته های پیش��ینیان را بازآموزی کنند. 
بااین حال در س��ال گذش��ته، تنه��ا ۳۰درص��د از کارکنان در مع��رض تعدیل 
و جابه جای��ی ش��غلی، آم��وزش دوب��اره دیده ان��د.  انقالب بازآموزی مس��تلزم 
س��رمایه گذاری های کالن اس��ت. به عنوان مثال، انتقال ۹5درص��د از کارگران 
آمریکایی دارای حرفه های جایگزین پذیر به مش��اغل جدید از طریق بازآموزی، 
بیش از ۳۴ میلیارد دالر هزینه دربر  خواهد داش��ت. با این حال، بخش خصوصی 
این کش��ور امروزه تنها قادر به بازآموزی به صرفه و س��ودآور یک چهارم از این 
کارگران اس��ت. این آمار نش��ان  دهنده  ضرورت توس��عه  همکاری های تجاری و 
رونق س��رمایه گذاری دولتی و تعامل بخش خصوصی با دولت به منظور کاهش 

هزینه ها است.
تعام��ل بنگاه ه��ای اقتصادی و دس��تیابی به صرف��ه  اقتص��ادی، می تواند به 
بازآم��وزی ۴5درص��د از کارگران در معرض جایگزینی ش��غلی کمک کند. اگر 
دولت ها نیز به این روند ملحق شوند، می توان ضمن بازآموزی افزون بر 77درصد 

از نیروی انس��انی در معرض خطر حذف از بازار کار، از بازده  س��رمایه گذاری در 
قال��ب افزایش درآمدهای مالیات��ی و کاهش هزینه های اجتماعی از جمله بیمه  
بی��کاری بهره مند ش��د. هنگامی ک��ه بنگاه ها قادر به پوش��ش به صرفه  هزینه ها 
نباشند و دولت ها نیز نتوانند به تنهایی کاری از پیش ببرند، ایجاد مشارکت های 
دولتی خصوصی برای کاهش هزینه ها و ارائه  مزایای اجتماعی مناسب و اجرای 
راه حل های عملی ضرورت می یابد. عالوه  بر  این، چنین اقداماتی باید با بازنگری 
اس��تراتژیک درباره  قوانین کار و تقویت زمینه های شغلی مؤثر بر تأمین منافع 
اجتماعی تکمیل ش��ود. گزارش تازه ای نش��ان می دهد که کشورها باید تالش 
کنند س��رمایه گذاری های عمومی و خصوصی را در س��ه ح��وزه افزایش دهند: 
قابلیت های افراد و توانمندی نهادها و قوانین مرتبط با کار. ضمن آنکه بخش های 
مستعد رش��د و نافع جامعه، ازجمله بهداشت و درمان، آموزش، تأسیسات آبی 
و زیرس��اخت های دیجیت��ال و حمل و نقل نیز باید مدنظر سیاس��ت گذاران قرار 
گیرد. مجمع جهانی اقتصاد ضمن ایجاد بس��ترهای الزم به چنین اتحادیه هایی 
کم��ک می کند در س��ریع ترین زمان مهارت های جدید را ب��ه نیروی کار فعلی 
آموزش دهند و نیز برنامه هایی آموزش��ی برای نیروی کار آینده طراحی کنند. 
طرح ابتکاری این مجمع که با عنوان »برنامه  مهار ش��کاف مهارتی« ش��ناخته 
می ش��ود، به عن��وان پلتفرمی برای تمرکز اقدامات پراکن��ده در قالب مأموریتی 
جامع به منظور توسعه  مهارت های آینده گرا عمل می کند. هم زمان، این ساز و کار 
حامی مش��ارکت سازنده  بخش دولتی و خصوصی در اصالحات فوری و اساسی 
نظام آموزش��ی است و از سیاست های ملی و جهانی مهارت افزایی و آماده سازی 

نیروی کار برای ورود به مشاغل آینده حمایت می کند. 
ای��ن تالش ها عالوه بر ایجاد ش��بکه ای جهانی از نهادهای مش��ترک دولتی و 
خصوصی در هند، آفریقای جنوبی، آرژانتین و عمان، به اقدامات شرکای جهانی 
در بازآم��وزی یا مهارت افزایی ۱7 میلیون کارگر در س��طح جهان منجر ش��ده 
است. با  این  حساب، تعداد کارگران آموزش دیده با عبور از اهداف سال ۲۰۱۸، 

تا سال ۲۰۲۰ به عدد ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید.
هم��گام با تحول در نظام آموزش و ب��ازار کار، در نظر گرفتن تأثیرات خاص 
ناش��ی از این تغییرات بر گروه های مختلف نیز ضروری به نظر می رسد. به عنوان 
مثال، باتوجه  به وضعیت فعلی بازار کار، بار جابه جایی ش��غلی و مس��ائل ناشی 
از ش��کاف مهارتی احتماال بیش��تر بر دوش زنان باشد. زنان هم اینک، عهده دار 
بسیاری از مشاغلی هستند که احتمال جایگزینی شان زیاد است. به عالوه، زنان 
نقش کمرنگی در زمینه های ش��غلی دارای ظرفیت فراوان رشد دارند. به عنوان 
نمون��ه، زن��ان تنها ۲۲درصد از نیروی کار ش��اغل در صنع��ت هوش مصنوعی 
را شامل می ش��وند. با این حال، منابع جدید ایجاد ش��غل فرصتی بی نظیر برای 
نهادینه سازی برابری جنسیتی در بازار کار آینده فراهم کرده اند. حرکت به سوی 
برابری جنس��یتی نیازمند اقدامات پیشگیرانه کس��ب و کارها و دولت است تا از 
نبود تبعیض و حضور زنان در مشاغل رو به رشد و مهارت های پرتقاضا اطمینان 
حاصل شود. مجمع جهانی اقتصاد درهمین زمینه، بنگاه های اقتصادی را بر آن 
داش��ته تا ضمن شناسایی پنج فرصت شغلی با سریع ترین نرخ رشد، از تبعیض 
در اس��تخدام خودداری کنند و فرصت های ش��غلی خود را به طور مس��اوی در 

اختیار مردان و زنان قرار دهند.
اقدامات این چنینی و س��رمایه گذاری روی توس��عه  اس��تعدادها و شکوفایی 
ظرفیت های درونی تمام افراد، پلی است به سوی رشد همه جانبه و پایدار که از 
فناوری برای ایجاد فرصت های برابر برای همگان بهره می برد. سرمایه گذاری در 
نیروی انس��انی، آنها را از تماشاچیانی منفعل به رهبران فعال تغییرات مثبت و 

ساختارشکنانه در جوامع محلی و منطقه ای و جهانی تبدیل می کند.
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شکایت سـرویس استریم موسیقی اسـپاتیفای از اپل 
توسـط کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار 

می گیرد.
این شـکایت در مورد 30درصد سـهمی اسـت که اپل 
به خاطـر اسـتفاده از سیسـتم پرداخت اپ اسـتور، از 
اپلیکیشن ها دریافت می کند. به گفته »فایننشال تایمز« 
اسـپاتیفای از این مبلغ به عنوان »مالیات اپل« یاد کرده 
و عقیده دارد این سیسـتم در واقع بـه نفع رقیبش اپل 

موزیک است.
به گزارش دیجیاتو، در حالی که اپل 30درصد سـهم از 
اسـپاتیفای و سایر برنامه های سـرویس دهنده موسیقی 
دریافـت می کند، اپلیکیشـن هایی مثل اوبـر موظف به 

پرداخت چنین هزینه ای به این شرکت نیستند.
اگر اتحادیه اروپا به نفع اسپاتیفای رای دهد، می تواند 
اپـل را به تغییر رویه تجاری وادار کرده و این شـرکت را 
به پرداخت جریمـه ای برابر با 10درصد درآمد جهانی اش 
ملـزم کند که این مبلغ برای اپـل چیزی در حدود 26.6 
میلیارد دالر خواهد بـود، اما این احتمال هم وجود دارد 
که اپل و کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا به توافقی دست 
پیدا کنند که اپل در آن موظف به کاهش سـهم دریافتی 

یا خاتمه رویه دریافت آن باشد.
این در حالی اسـت که هر دو سـرویس موسـیقی نرخ 
بازدید ماهیانه و هزینه اشتراک نسبتا مشابهی دارند، اما 
به خاطر 30درصد سـهمی که اپل از اسـپاتیفای دریافت 
می کند، کاربران باید اشـتراک بیشتری برای استفاده از 
سرویس های اسپاتیفای پرداخت کنند. البته اسپاتیفای 
برخالف اپل موزیک یک سـرویس رایگان نیز دارد که با 
نمایش آگهی پشتیبانی شده و در آن برخی امکانات مثل 

دانلود موسیقی از کاربران سلب شده است.
به گفتـه وکیل اسـپاتیفای بقیه سـرویس دهنده های 
موسیقی که در شرایطی مشابه اسپاتیفای قرار دارند نیز 
از سهم دریافتی اپل ناراضی هستند اما هیچ کدام از آنها 

جرأت انجام حرکتی علیه اپل را ندارند.
اپل در واکنش به شـکایت اسـپاتیفای گفته است: این 
سرویس دهنده با اسـتفاده از پلتفرم اپ استور توانسته 
کسـب و کار خـود را رونق دهد و از جامعـه کاربران آن 
اسـتفاده کند، اما در عوض قصد دارد تمام مزایا را برای 
خود برداشـته و هیچ مشـارکتی در سـود با اپل نداشته 
باشد. این شرکت همچنین موسیقی های محبوب شما را 
ارائه می دهد در حالی که کمترین مشارکتی با هنرمندان 

خالق آن اثر ندارد.
پیشـتر نیـز اپل بـه خاطـر تخلـف مالیاتی از سـوی 
کمیسیون رقابت اتحادیه اروپا به پرداخت 14.6 میلیارد 

دالر محکوم شده بود.

ما به انقالب بازآموزی مهارت ها نیازمندیم

 احتمال جریمه
 ۲۶ میلیارد دالری اپل

به خاطر شکایت اسپاتیفای

دریچــه

مدیر مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان گفت تجربه من نشان می دهد که در 
طول سال های متمادی ما توانستیم در زمینه مراکز رشد و توسعه آن و شرکت های دانش بنیان 
در مسیر درست حرکت کنیم و توسعه زیادی در این زمینه داشته باشیم. به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما، حسین حدیدی گفت: ما توانستیم تیم ها و شرکت ها و مراکز رشد را حول محور 
ایده حرکت دهیم و کسب و کار را در دل شرکت های دانش بنیان ساماندهی و در این زمینه 
نمره موفقیت آمیزی کسب کنیم. وی با بیان اینکه هدف اصلی و دغدغه اصلی ، تجاری سازی 
محصوالت اس��ت، افزود: ما در زمینه ورود محصوالت به بازار با مشکل مواجه هستیم چراکه 
پول را در داخل ش��رکت ها از طریق فناوری و کار تیمی به وجود می آوریم، اما مس��ئله اصلی 
توانمندسازی جسارت و ورود به بازار است که در این امر ما باید بتوانیم فناوری را به محصول 

موردپسند در جامعه تبدیل کنیم تا محصول قابلیت صادرات داشته باشد.

تجاری سازی محصوالت دانش بنیان 
بزرگترین دغدغه است

سه شنبه
17 اردیبهشت 1398
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معاون گردش��گری کش��ور بر ضرورت آش��نایی و تجهیز همه فعاالن حوزه 
گردشگری به فناوری های نوین برای ماندگاری در این بازار رقابتی تاکید کرد.

ب��ه گزارش مه��ر ب��ه نق��ل از روابط عمومی معاونت گردش��گری س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری ولی 
تیموری با حضور در شش��مین رویداد استارتاپ 
ویکند گردشگری پایدار و رویداد استارتاپ کاپ 
گردش��گری گاس��ترونومی که به همت دانشکده 
کارآفرین��ی دانش��گاه تهران برگزار ش��د؛ گفت: 
ب��ا توجه ب��ه اینکه در ح��وزه کس��ب و کارهای 
جدی��د گردش��گری در ح��ال حرکت به س��مت 
اس��تفاده حداکثری از آی س��ی تی، شرکت های 
دانش بنیان، مراکز رش��د و فناوری و اس��تارتاپ 
هستیم، همه دست اندرکاران این صنعت باید به 
فناوری های نوین مسلط شوند در غیر این صورت 

از گردونه رقابت حذف خواهد شد.
او افزود: در بحث استفاده از فناوری های نوین 

در گردشگری چالش هایی وجود دارد که به نظر می رسد فعالیت هایی از جنس 
دانشگاه می تواند به حل آنها کمک کند.

به گفته تیموری متقاضیانی که در موضوع اس��تارتاپ ها به حوزه گردشگری 

ورود می کنن��د معموالً اطالعات و تخصص ش��ان در ح��وزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات اس��ت و فقط بر همین اساس عالقه مند به فعالیت در فضای مجازی 
در زمینه کسب و کارهای گردشگری هستند این در حالی است که گردشگری 
ب��ه عنوان یک علم قواعد خاص خودش را دارد 
که بدون آشنایی با آن امکان ورود به این حوزه 
وج��ود ندارد و یا اینکه بدون آش��نایی با فضای 
آی تی و آی س��ی تی، فعال حوزه گردش��گری 
هس��تند. مع��اون گردش��گری گفت: ب��ه نظر 
می رسد دانش��گاه ها می توانند برای ورود موفق 
استارتاپ ها به حوزه گردشگری رویکرد مهارتی 
و تلفیق این دو را مدنظر داش��ته باش��ند و در 

برنامه های آموزشی خود لحاظ کنند.
او با تاکید به نقش اقتصادی و اش��تغال زایی 
گردشگری در شرایط فعلی افزود: تنها راهی که 
با وجود فش��ارهای موج��ود در ابعاد بین المللی 
و داخلی می تواند به ش��کوفایی اقتصاد کش��ور 
کمک کند گردشگری است؛ چنانکه در سال گذشته 5۲درصد گردشگر ورودی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت؛ در بعد داخلی نیز در ایام نوروز 

با رشد بیش از 5/5درصد سفر مواجه بودیم.

رئیس س��ازمان فضایی ایران از برنامه ریزی برای شناس��ایی فرصت های 
اقتصادی بخش فضایی و افزایش س��هم در بازار اقتصادی خبر داد و گفت 

این هدف با شکل گیری استارتاپ های این حوزه ممکن می شود.
ب��ه گزارش مهر، مرتضی براری با اش��اره به 
حضور در جمع اعضای هیات علمی، اس��اتید 
و دانش��جویان گروه هوافضای دانش��کده علوم 
و فنون نوین دانش��گاه تهران، در اینس��تاگرام 
نوشت: باور داریم که دانشجویان و متخصصان 
خالق، با انگیزه و پرش��ور این حوزه مهمترین 
س��رمایه ما برای توسعه فناوری فضایی کشور 
هس��تند و تمام تالش م��ان را خواهیم کرد تا 
س��هم حوزه فضای��ی را در بازارهای اقتصادی 

افزایش دهیم.
رئیس س��ازمان فضایی ای��ران اضافه کرد: با 
شناس��ایی فرصت های اقتصادی حوزه فضایی 
و ایجاد بازارهای مناس��ب برای آن، در تالش 

هستیم تا بس��تر را برای شکل گیری اس��تارتاپ های بخش فضایی کشور، 
توس��ط دانش��جویان خالق و باانرژی فراهم کنیم تا هم در حوزه توس��عه 
فناوری و هم در حوزه خدمات فناوری فضایی، شاهد ایجاد اشتغال مناسب 

برای آنها باشیم.
وی با اش��اره به برنامه های س��ازمان فضایی ایران گفت: این تعامالت و 
ارتباطات مستقیم را با دانشجویان و اساتید رشته هوافضا افزایش خواهیم 
داد و دوش��ادوش هم آینده ای روش��ن را در 

این حوزه رقم خواهیم زد.
سازمان فناوری اطالعات ایران در راستای 
حمایت از کسب و کارهای نوپا و شرکت های 
 ICT ح��وزه  اس��تار تاپ های  دانش بنی��ان، 
را به ش��رکت سهامی نمایش��گاه های کشور 
معرفی می کند. س��ازمان فن��اوری اطالعات 
در اطالعی��ه ای از برنامه حمایتی از کس��ب 
و کارهای نوپا )اس��تارتاپ ها( و ش��رکت های 
دانش بنی��ان برای حضور در نمایش��گاه های 

تخصصی ملی و بین المللی خبر داد.
این س��ازمان اعالم کرد ک��ه در نظر دارد 
نسبت به شناسایی و معرفی کسب و کارهای 
نوپا و ش��رکت های دانش بنیان به ش��رکت س��هامی نمایش��گاهی کشور و 
برگزارکنندگان نمایشگاهای تخصصی )ملی و بین المللی( که دارای برنامه 

حمایتی از شرکت های مذکور هستند اقدام کند.

شکل گیری استارتاپ های هوافضاتخصص در گردشگری و فناوری های نوین، ضرورت موفقیت استارتاپ ها

مدی��رکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی های وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت یکی از منابع ارتقای ارزش پول ملی، تقویت 
و ترویج روحیه کار و کارآفرینی در جامعه است زیرا از این طریق پول 

کشور در دنیا ارزشمندتر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، مس��لم خانی در آیین س��ی امین جش��نواره استانی 
قدردانی از کارگران، گروه های کار و واحدهای کار نمونه استان کرمان 
اف��زود: ام��روز در دنیا مولفه ه��ای تاثیرگذاری بر تولی��د وجود دارد و 

نهادهای قانونگذاری و اجرا بر ارتقای پایگاه تولید موثر هستند.
وی تصری��ح کرد: ما از جمله کش��ورهایی هس��تیم ک��ه ضعف قوه 
قانون گذاری داریم و نتوانس��تیم قوانی��ن و مقررات راهبردی در حوزه 

کار داشته باشیم.
مدیرکل دفتر آم��وزش، ترویج و 
تحقیقات تعاونی های وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی بی��ان کرد: 
س��کوت قوانین، خأله��ای قانونی، 
قوانی��ن مزاح��م و خنثی کنن��ده از 
جمله م��واردی هس��تند که برخی 
آن  از  قانون گری��زی  ب��رای  اف��راد 
سوء اس��تفاده می کنند و نهاد مقننه 
می تواند بستر و اکوسیستم تولید را 

فراهم کند.
وی تاکی��د ک��رد: ام��روز در دنیا 
ب��ا اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای نو، 
س��رمایه انس��انی و نی��روی کار در 
بنگاه های تولیدی کاهش پیدا کرده 
و تولید به دس��ت روبات ها س��پرده 

شده است.
خانی با بیان اینکه تکنولوژی در 
افزایش راندم��ان و بهره وری تولید 
موثر اس��ت، اف��زود: در س��ال های 
اخی��ر ب��ا اس��تفاده از روش های��ی 
مانند مهندس��ی معکوس توانستیم 
را  واردات��ی  کااله��ای  تکنول��وژی 

بومی سازی کنیم.
ترویج  آم��وزش،  مدی��رکل دفتر 

و تحقیق��ات تعاونی ه��ای وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: با 
تربی��ت نیروی انس��انی کارآمد می توانیم در ارتق��ای جایگاه تولید در 

منطقه به اهداف مان برسیم.
وی با اش��اره به مبحث اخالق حرفه ای و وجدان کاری تصریح کرد: 
نیازمن��د یک مدل و الگو ب��رای ترویج اخالق حرفه ای و اخالق کار در 

حوزه تولید هستیم.
خانی ادامه داد: س��هم بیکاری و کم کاری آشکار و پنهان در جامعه 
ما بس��یار باالس��ت و این امر یکی از بیماری ه��ای اخالق حرفه ای کار 

محسوب می شود.
وی تاکید کرد: در تولیدات موفق س��هم اخالق حرفه ای بس��یار باال 

است و کسب و کار به سمت رضایت مشتری می رود.
مدی��رکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی های وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی گفت: اخ��الق حرفه ای یعنی ما همواره و به طور 

مستمر به سمت یادگیری حین کار حرکت کنیم. وی با اشاره به بحث 
نظام چند الیه مزدی اظهار داش��ت: اگر بخواهیم محصول ما مشتری 
جهانی و ملی داش��ته باش��د باید این مدل اجرا شود تا تولیدات ایرانی 
پش��توانه ارزش پول ملی شود. خانی تاکید کرد: صاحبان کسب و کار 
در اس��تان کرمان در اجرای نظام چند الیه مزدی برای تولید محصول 

ناب و باکیفیت پیشقدم شود.
وی با اش��اره به تقدیر از کارگران و واحدهای نمونه کارگری استان 
کرمان تصریح کرد: اگر احس��اس معنی دار ب��ودن کار را لمس کنیم، 

برای انجام و یادگیری کار وقت بیشتری خواهیم گذاشت.
رونق تولید به نوآوری بستگی دارد

مدی��رکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان کرم��ان گفت: امروز 
تغیی��رات در دنی��ای کار س��ریع 
انجام می ش��ود و اگ��ر کارگران و 
کارفرمای��ان ب��ه روز و تج��ارب به 
نش��ود،  منتقل  بعدی  نس��ل های 
نمی توانی��م در آین��ده کاری دنیا 

جایگاه داشته باشیم.
اشاره  با  اس��ماعیلی  محمدرضا 
به تحوالت در سیستم های حمل 
و نقل و مس��افربری اف��زود: باید 
ببینیم در آینده نزدیک جایگاه در 
صنایع مختلف کجاست و نگاه ما 

نباید متوقف شود.
وی تصریح کرد: رونق تولید به 
ابداع و نوآوری بستگی دارد و باید 
ظرفیت های بالقوه بی نظیر استان 

کرمان را به بالفعل تغییر دهیم.
مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه 
اجتماعی استان کرمان بیان کرد: 
در حال حاضر در پنجره جمعیتی 
بیش��ترین اف��راد آماده ب��ه کار را 
داری��م که بای��د از آنها اس��تفاده 

بهینه شود.
وی با اش��اره ب��ه مبحث امنیت 
شغلی حوزه کار و کارگری تاکید 
کرد: اگر کارکنان ما مهارت های شغلی را به درستی یاد بگیرند، آینده 

شغلی خود را تضمین خواهد کرد.
اس��ماعیلی اظهار داشت: یکی از برنامه های ما این است که کارگران 
در س��ود سهام شرکت ها منتفع ش��وند تا با دلگرمی به کار خود ادامه 

دهند.
وی ب��ا تقدیر از کارگ��ران و واحدهای نخبه و نمونه کار در اس��تان 
کرمان افزود: ش��ما الگوی جوانانی هستید که در واحدهای تولیدی و 

صنعتی مشغول به کار هستند.
این آیین با حضور معاون امور اقتصادی اس��تاندار کرمان، جمعی از 
مس��ئوالن و مدیران صنایع و کارفرمایان اس��تان کرمان در تاالر اتاق 

بازرگانی استان کرمان برگزار شد.
همچنین در ای��ن آیین از کارگران، گروه ه��ای کار و واحدهای کار 

نمونه استان کرمان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

کارآفرینی ارزش پول ملی را افزایش می دهد

یادداشـت

به منظور دس��تیابی به اه��داف صادراتی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
در توس��عه صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و خالق به ش��رکت های فعال در 
این حوزه یارانه سود تس��هیالت اعطا می شود. در راستای چارچوب سیاست های مرکز 
تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، این یارانه 
از طریق صندوق های پژوهش و فناوری منتخب پرداخت شده و به تسهیالت دریافتی با 
موضوع صادرات و انتقال فناوری شرکت های دانش بنیان و خالق، از بانک ها، صندوق ها 
و نهادهای مالی تعلق می گیرد. به گزارش بنیاد ملی نخبگان »یارانه س��ود تس��هیالت« 
مبلغی اس��ت )تا سقف ۶۰ میلیون تومان( که در صورت دریافت تسهیالت صادراتی یا 
انتقال فناوری از بانک ها، صندوق ها و نهادهای مالی و رعایت شرایط مندرج در مصوبه 

یارانه تسهیالت، شرکت مشمول استفاده از آن یارانه خواهد شد.

اعطای تسهیالت600میلیون ریالی به 
شرکت های خالق



در مطلب پیش��ین ب��ه پنج راهکار ب��رای بهبود وضعی��ت برندها در 
شبکه های اجتماعی پرداختیم و حال آن را ادامه می دهیم.

6. پر کردن تمام بخش های پروفایل
در حالی که کلیدواژه های مناس��ب را به اکانت رسمی برندتان اضافه 
می کنید، از پ��ر کردن تمام بخش ها نیز اطمین��ان حاصل کنید. بدون 
تردید چرایی این اقدام محل س��وال است. اجازه دهید به بررسی برخی 

از دالیل آن بپردازیم.
نخس��تین دلیل پر کردن تمام بخش های پروفایل ش��کل گیری نگاه 
مطلوب از برندمان نزد مخاطب است. وقتی مخاطب با یک اکانت ناقص 
و بدون اطالعات جانبی مواجه می ش��ود، ذهنیت غیرحرفه ای نسبت به 

آن پیدا خواهد کرد. 
نکت��ه مهم به هنگام درج اطالعات جانبی در پروفایل اکانت مان توجه 
به اطالعات مهم و کاربردی اس��ت. متاسفانه بسیاری از برندها به جای 
درج اطالع��ات کاربردی در پروفایل خود اقدام به ذکر مواردی نامرتبط 

یا حتی غیرضروری می کنند. به موارد ذیل توجه کنید:
• ماهیت برند و زمینه فعالیت آن

• فالوورهای ش��ما چه انتظاراتی در مورد مطالب اکانت تان باید داشته 
باشند

• در نهایت ش��اید یک برنامه منس��جم برای ترغیب مخاطب به سوی 
عملی خاص )مبتنی بر اهداف برندتان( مناسب باشد.

یک راهکار بس��یار مهم برای جل��ب نظر مخاطب به توضیحات بخش 
پروفایل استفاده از شیوه نگارش متن جذاب و به روز است. مشکل اصلی 
برخی از برندها در این بخش اس��تفاده از ش��یوه ن��گارش کامال رایج و 
کلیش��ه های بیش از حد قدیمی اس��ت. به این ترتیب مخاطب در عمل 

حوصله مطالعه متن مورد نظر را نخواهد داشت. 
به عنوان توصیه پایانی این بخش باید بازبینی و به روز رس��انی مداوم 
اطالعات بخش پروفایل را مدنظر داشت. به این ترتیب پروفایل برندمان 

همیشه برای مخاطب جذاب خواهد بود. 
7. توجه به آدرس سایت

ب��ه طور معمول در هر ش��بکه اجتماع��ی کادر مخصوصی برای درج 
آدرس های اینترنتی وجود دارد. به عنوان مثال، در اینستاگرام یک کادر 
ویژه برای بارگذاری لینک تعبیه ش��ده اس��ت. برندها و کاربران عادی با 
استفاده از این کادر امکان بارگذاری آدرس سایت اصلی شان و همینطور 

لینک های دیگر را دارند. 
در نگاه نخس��ت اغلب کاربران عالقه مند به مش��اهده س��ایت رسمی 
برندها هستند، بنابراین درج آدرس سایت ما در این بخش اقدام منطقی 
به نظر می رس��د. پرس��ش اصلی در این میان امکان بهره برداری بیشتر 
از چنین امکانی اس��ت. بدون تردید همیش��ه امکان بهره مندی بهتر از 
فرصت های کس��ب وکار وجود دارد. یک اقدام بسیار مهم در این زمینه 
اس��تفاده از کادر م��ورد نظر برای ارج��اع کاربران به س��ایر اکانت های 
برندمان اس��ت. ب��ه عناون مث��ال، از کادر لینک توییت��ر برندمان برای 
بارگذاری آدرس اکانت مان در اینس��تاگرام یا فیس بوک استفاده کنیم. 
به این ترتیب مخاطب امکان مشاهده محتوای سایر اکانت های ما را نیز 
خواهد داش��ت. این امر به صورت طبیعی موجب توس��عه هرچه بیشتر 
فرآیند بازاریابی برندمان در ش��بکه های اجتماعی خواهد ش��د. در این 

زمینه به نکات ذیل توجه کنید:
• پلتف��رم فیس بوک به کاربران اجازه اف��زودن لینک های چند جانبه 

را می دهد
• پلتفرم لینکدی��ن به کاربران اجازه بارگ��ذاری آدرس اکانت توییتر 

را می دهد
• پلتفرم پینترست امکان بارگذاری لینک فیس بوک و توییتر کاربران 

را می دهد

متاس��فانه برخی از پلتفرم های اجتماعی نظیر اینستاگرام فقط امکان 
بارگ��ذاری یک لین��ک را می دهد. بدون تردید اکتفا ب��ه یک لینک در 
دنیای بازاریابی آنالین بس��یار دش��وار خواهد بود. در چنین ش��رایطی 
آی��ا راه چ��اره تاثیرگذاری وج��ود دارد؟ توصیه من در اینجا اس��تفاده 
از لینک ه��ای چندجانبه اس��ت. چنین لینک هایی پ��س از ورود کاربر 
چن��د لینک دیگر را به نمایش می گ��ذارد. به این ترتیب کاربران امکان 
انتخاب لینک یا لینک های مورد نظرش��ان را خواهند داشت. نکته مهم 
درخصوص لینک های چندجانبه توجه به قالب صفحه نخست شان است. 
به این ترتیب باید از قالبی زیبا و چش��م نواز برای صفحه نخست لینک 
چندجانبه مان اس��تفاده کنیم. اش��تباه بزرگ بسیاری از برندها طراحی 
چنین صفحه ای به صورت کامال س��اده است. به این ترتیب مخاطب در 
عمل انگیزه چندانی برای مشاهده صفحه نخست لینک چندجانبه شان 

نخواهد داشت. 
اگ��ر حوصل��ه و زم��ان طراح��ی صفح��ه نخس��ت زیبا ب��رای لینک 
چندجانبه ت��ان را نداری��د، راه دیگری نیز پیش روی تان اس��ت. توصیه 
من در اینجا اس��تفاده از یک راهنمای لینک است. به این ترتیب لینک 
اصلی اینستاگرام ما باید شامل لینک دانلود راهنمای برندمان باشد. این 
راهنما دارای تمام آدرس های اینترنتی مورد نیاز کاربران خواهد بود. به 

این ترتیب دیگر نیازی به نگرانی در این حوزه نیست. 
8. آزمایش لینک ها

خب، وقت��ی که درگیر آپدی��ت لینک های خود هس��تید، از کارکرد 
درست آنها نیز مطمئن شوید. بسیاری از برندها با شوق و عالقه خاصی 
اق��دام به گردآوری لینک ه��ای مختلف می کنند. با ای��ن حال پیش از 
انتش��ار رس��می هرگز آنها را امتحان نمی کنند. به همین دلیل کاربران 
زیادی با مش��کالت عجیب و غریب به هنگام مش��اهده چنین محتوایی 
مواجه هس��تند. بدون تردید امکان رفع مس��ئولیت با بیان کلیشه هایی 
نظیر »کندی سیس��تم اینترنت« یا »ایراد از سوی اپراتور مرجع است« 
وجود ندارد. به عنوان یک برند حرفه ای بار مس��ئولیت تمام اقدامات بر 

روی شانه شما خواهد بود. 
خوش��بختانه امروزه ابزارهای مفیدی در راس��تای امتحان هوش��مند 
سالمی لینک ها وجود دارد. بی شک تالش برای ارزیابی صحت لینک ها 
ب��ه طور دس��تی نیازمند اختص��اص زمان بس��یار زی��ادی خواهد بود. 
همچنین در م��ورد برندهای بزرگ و بین المللی حجم لینک ها بس��یار 
باالست. به همین خاطر استفاده از ابزارهای کمکی گزینه کامال منطقی 
محسوب می شود. ابزاری مانند تیپوس عالوه بر حجم کم و سادگی رابط 
کاربری نیازمند خرج هزینه بس��یار باال هم نیست. به این ترتیب برندها 
عالوه بر دس��تیابی به ابزاری مناس��ب برای تحقق هدف شان در بودجه 

خود نیز صرفه جویی می کنند. 
9. ایجاد اعتماد اجتماعی

بدون تردید هدف اصلی بس��یاری از برندها در ش��بکه های اجتماعی 
ایج��اد اعتماد اجتماعی در میان کاربران اس��ت. ب��ا این حال چگونگی 
دس��تیابی به این هدف یک پرسش اساس��ی محسوب می شود. بهترین 
راهکار برای ایجاد اعتماد در میان کاربران و مخاطب هدف درخواس��ت 
دوس��تانه و گفت وگوی حرفه ای و در عین حال خودمانی اس��ت. به این 
ترتی��ب مخاطب احس��اس راحتی با ما خواهد داش��ت. درخواس��ت از 
کارب��ران به منظور ارائه فرم های ارزش��یابی، نظرخواهی از مش��تریان و 
ش��رکت در پژوهش های موسس��ه های آماری توصیه های مورد نظر من 

برای این بخش است. 
یک��ی از نکات مهم درخصوص ایجاد اعتم��اد در مخاطب هدف بیان 
موفقیت ه��ای برندمان به صورت عمومی اس��ت. از این طریق مخاطب 
به طور مس��تقیم و صریح نس��بت به رویکرد درس��ت برندمان و کسب 
موفقیت��ش مطمئن می ش��ود. این ام��ر به خودی خود ایجاد احس��اس 

اعتماد در مخاطب می کند. 
ش��اید در نگاه نخست اقدام به چنین کاری نیازمند صرف زمان بسیار 
زیادی باش��د. با این حال حقیقت کامال برعکس اس��ت. همانطور که در 

ابت��دا بیان ش��د، توصیه های مقاله کنونی در کمتر از یک س��اعت قابل 
اجراست. 

در لینکدی��ن برنده��ا ام��کان اف��زودن حوزه ه��ای تخصصی ش��ان و 
دس��تاوردهای رس��می را دارند. منظور از دس��تاوردهای رسمی بیشتر 
افتخارات و نظ��رات مثبت دیگران پیرامون برندهاس��ت. به این ترتیب 
با اطالع رس��انی درس��ت به مخاطب هدف تا حد زی��ادی اعتماد وی را 

جلب خواهیم کرد. 
یکی از نکات بس��یار جالب لینکدی��ن امکان تعیین دقیق مهارت های 
ف��ردی )در مورد کاربران عادی( و حوزه های تخصصی )پیرامون برندها( 

است. 
عادت مطلوب بسیاری از کارآفرینان موفق طرح تقاضا از همکاران شان 
برای نگارش متنی جذاب پیرامون توانایی های مختلف شان است. در این 
م��ورد )حتی پیرام��ون نگارش طرح مهارتی از س��وی خودمان( باید به 

نکات ذیل توجه داشت:
• چه دس��ته از مهارت ها، ویژگی های ش��خصیتی و استعدادها بیانگر 

ماهیت من یا برندم است؟
• من و همکارانم در گذشته چه موفقیت هایی را کسب کرده ایم؟

• برند من در چه زمینه ای عملکرد خوبی دارد؟
• مخاطب در چه حوزه هایی می تواند روی من حساب کند؟

• آیا مهارت های و استعدادهای دیگری هم در کار است؟ استعدادهایی 
که در جمع بندی نهایی مورد بی توجهی قرار گرفته باشد

• برند ما چگونه به وضعیت کنونی اش رس��یده است؟ عوامل موفقیت 
و ناکامی کدام بود؟

• پن��ج کلم��ه کاربردی که برند ما را توضیح می دهد، به چه ش��رحی 
است؟

توصیه حرفه ای: یکی از نکات بسیار مهم برای موفقیت در شبکه های 
اجتماعی عش��ق ورزی به مخاطب اس��ت. این امر به طور صرف در زمره 
تالش های تجاری برای فروش محصوالت تلقی نمی شود. به طور معمول 
معیار اصلی مش��اهده میزان عالقه مخاطب به برند ما ش��مار پست های 
ذخیره ش��ده مان از س��وی آنهاس��ت. در اینس��تاگرام تعداد پست های 
ذخیره ش��ده هر اکانت تجاری به ادمین آن ارائه می شود. به این ترتیب 
برن��د مورد نظر توانایی محاس��به نقاط قوت و ت��الش برای حذف نقاط 

ضعف را خواهد داشت.
خوشبختانه امروزه اغلب پلتفرم های اجتماعی نظیر توییتر، فیس بوک، 
اینستاگرام و لینکدین آمارهای دقیقی در مورد نحوه فعالیت اکانت های 
تج��اری عرضه می کنند. به این ترتیب بدون نی��از به پرداخت کمترین 

هزینه ای اطالعاتی ارزشمند در اختیارمان قرار خواهد گرفت. 
ب��دون تردی��د در چند دقیقه کوتاه امکان توس��عه محس��وس اکانت 
برندمان در ش��بکه های اجتماعی وج��ود دارد. با این حال نکته مهم در 
ای��ن میان توجه به ش��یوه کارب��رد هر روش اس��ت. در غیر این صورت 

تالش های ما بدون نتیجه خواهد ماند. 
10.  پین بهترین محتوا در باالی پروفایل

ب��ه عنوان توصی��ه پایانی باید به اهمیت توجه به پین ها اش��اره کنم. 
برخالف پس��ت های معمولی، پست پین ش��ده برای مدت ها در باالترین 
بخ��ش اکانت کاربران باقی می ماند. به این ترتیب کاربران نخس��ت آن 
را مش��اهده خواهند کرد. خوش��بختانه پلتفرم های توییتر، فیس بوک و 

لینکدین از امکان پین مطالب پشتیبانی می کنند. 
س��رویس پین فرصتی طالیی برای نمایش پایدار محتوای برتر برندها 
در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. همچنین پیشنهادهای ویژه و 
کارهای برتر نیز در بخش پین به نمایش گذاشته می شود، بنابراین برند 

ما نیز باید به این بخش توجه ویژه ای داشته باشد. 
خب، در نهایت توصیه های این مقاله چگونه بود؟ آیا امکان اجرای آنها 
را در کمتر از یک س��اعت تایید می کنید؟ امیدوارم مطالعه مطالب این 

مقاله ارزش اختصاص زمان گران بهای شما را داشته باشد. 
hootsuite :منبع

اعتراض طرفداران مک دونالد به نی های 
کاغذی

مشتریان مک دونالد در انگلستان جایگزینی نی های پالستیکی با 
نی های کاغذی را دوست ندارند.

هزاران نفر از طرفداران مک دونالد پای نامه خالص ش��دن از ش��ر 
نی های کاغذی این رستوران زنجیره ای را امضا کرده اند. مک دونالد 
اخیرا در تالش برای حفظ محیط زیس��ت تصمیم به انجام این کار 
گرفت. مش��تریان مدعی هس��تند که نی های جدی��د در روند لذت 
بردن از نوش��یدنی ها، به خصوص میلک شیک ها، اختالل به وجود 

آورده بودند.
به گفته ی��ک کاربر توییتر، نی های کاغ��ذی فقط تکه  های کاغذ 
رول ش��ده هستند، بنابراین گوش��ه های آنها پس از نوشیدن میلک 
شیک به هم می چسبند. دیگری می گوید که نوشیدن میلک شیک 
با این نی های کاغذی به س��رعت آنها را خیس می کند و در نتیجه 

احساس وحشتناکی به انسان دست می دهد.
مک دونالد انگلستان، به هر حال، با وجود این نامه، ایده تغییر نوع 
نی ها را در س��ر نمی پروراند. یک سخنگوی این رستوران زنجیره ای 
در دفاع از تولید کنندگان این دس��ته از نی ها گفت که نی ها طوری 
س��اخته می ش��وند که حداقل ۳۰ دقیقه در برابر نفوذ مایعات تاب 

بیاورند.
برخی کاربران رس��انه های اجتماعی در پی همراهی با مک دونالد 

با متقاضیان استفاده از نی های پالستیکی مخالفت می کنند.
ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل مک دونالد انگلس��تان، پل پوم��روی، این 
رس��توران زنجیره ای در وضعیتی این مسیر حفظ محیط زیست را 
برگزید که بس��یاری از مش��تریان از شرکت خواس��تند تا ابتکارات 

سبزتر بیشتری را انجام دهد.

Alicafe:  ما عاشق طعم و مزه هستیم
انگیزه ما برای کار ش��ور و شوقی است که تابوی استفاده از قهوه 
فوری را بر می دارد. ما رویاهایی را در سر پروراندیم. ما ابداع کردیم. 
ما س��رمایه گذاری کردیم. ما تغییر کردیم و در نهایت در خلق عطر 
و طعم غنی و یک مزه عالی موفق شدیم که قلب های عاشقان قهوه 

در سرتاسر جهان را می رباید.
داستان ما با یک فکر واحد آغاز شد.

پیش از این در میان مردم دیدگاه وحش��تناک و بدی نس��بت به 
قه��وه فوری وجود داش��ت. هدف ما تغییر زائق��ه با یک پاکت قهوه 
Alicafe، یک عدد لیوان و آب گرم بود. Alicafe در س��ال ۱۹۹۹ 
 Alicafe میالدی در شهر »جوهور بهارو« مالزی به دنیا آمد. هدف
به اشتراک گذاری این نسخه از قهوه فوری و چای عالی و تمام عیار 
اس��ت. بنابراین، محص��والت ما با الهام از گیاه��ان پرورش یافته در 
جنگل های بارانی، »Eurycoma Longifolia Jack« )تنگکت 
عل��ی( و »Labisia Pumilia« )کس��یپ فاتیم��ا( تولید و به ۴۸ 

کشور جهان و در سال ۲۰۰۶، به خاورمیانه صادر شدند.
 »Arabica« م��ا این کار را با انتخاب بهترین مواد اولیه، از قهوه
گرفت��ه ت��ا »کلمبی��ا« و »Ropbusta« انجام دادی��م و مطمئن 
هستیم که همه چیز از فرآیند خرید مواد خام گرفته تا بسته بندی 
ب��ا باالترین اس��تانداردها مطابق��ات دارند. س��رمایه گذاری بر روی 
کارمندان مان به اندازه س��رمایه گذاری بر روی محصوالت مان برای 
ما مهم هس��تند. با حدود ۶۰۰ کارمند در سرتاسر جهان، ما آنها را 
طوری پرورش داده ایم تا جهت حرکت در مسیر تالش از دل و جان 
همراه با شناخت عمیق از کیفیت و سالمت محصوالت آماده شوند. 
در نتیج��ه با هر جرعه قهوه فوری ما از داس��تان ها و تاریخچه غنی 
Alicafe لذت ببرید و یقین داشته باشید که طعم آنها برای مدتی 

طوالنی در دهان و قلب شما باقی خواهد ماند.
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ام��روزه ما در روزگار و عصر رقابت های بی س��ابقه زندگ��ی می کنیم. یکی از 
پژوهش های اخیر سازمان کسب وکارهای کوچک ایاالت متحده بیانگر تاسیس 
بیش از ۴۰۰ هزار کسب وکار تازه در هر سال است. نکته جالب اینکه چنین آمار 
تامل برانگیزی فقط مخصوص ایاالت متحده اس��ت. با یک حس��اب سرانگشتی 
وضعیت در سطح جهانی بسیار عجیب و غریب تر خواهد بود. با توجه به تراکم 
بسیار زیاد ش��رکت ها در بازارهای مختلف دیگر خبری از عرصه های کم رقابت 
و انحصاری نخواهد بود. براساس پژوهش موسسه بازاریابی محتوایی ۹۱درصد 
از کس��ب وکارها به س��وی اس��تفاده از بازاریابی محتوایی به منظور جلب نظر 

مخاطب به برندشان استفاده خواهند کرد. 
در موسسه Smarp ما شمار باالیی از مشتریان عالقه مند به سرمایه گذاری 
ب��ر روی بخ��ش بازاریاب��ی محتوایی را داریم. متاس��فانه بس��یاری از آنها پس 
از اختص��اص زم��ان زیاد برای تولی��د محتوا و هزینه گزاف ب��رای تبلیغات در 
شبکه های اجتماعی و س��ایر محیط های مناسب همچنان با شکست و ناکامی 
مواجه می ش��وند. درس��ت در همینجا ما به منظور کمک ب��ه آنها وارد صحنه 
می شویم. یکی از نکات مهمی که بسیاری از برندها به هنگام بازاریابی فراموش 
می کنند، کارمندان ش��ان اس��ت. نکته جالب اینکه کارمندان همیش��ه در کنار 
شرکت و بازاریاب های آن هستند. به همین دلیل فراموشی آنها اندکی عجیب 
به نظر می رس��د. اجازه دهید نگاهی به ش��یوه اس��تفاده از کارمندان در زمینه 

بازاریابی و برندسازی در شرکت ها بیندازیم.
جذب و آگاهی بخشی به کارمندان از طریق روابط عمومی مرتبط

همه ماجرا از جذب و اطالع رسانی به کارمندان شروع می شود. اگر کارمندان 
ما کمتر از حد انتظار جذب برندمان ش��وند، عالقه اندکی به همکاری بیش��تر 
نش��ان خواهند داد. به این ترتیب دس��تیابی به اهداف ش��رکت بس��یار دشوار 
می شود. امروزه جذب هرچه بیشتر کارمندان به شرکت یک مسئله بین المللی 
محس��وب می شود. براساس گزارش موسس��ه گالوپ، ۸5درصد از کارمندان به 
طور کامل جذب محیط های کاری شان نمی شوند. نتیجه این امر کاهش تولید 
ش��رکت ها به ارزش 7تریلیون دالر در سال است. شیوه مناسب برای جلب نظر 
کارمندان آگاهی بخش��ی با اس��تفاده از اطالعات مفید اس��ت. این امر از طریق 
به کارگیری کانال ارتباطی مناسب با کارمندان امکان ترکیب ایده های نوآورانه 
بازاریاب��ی با اتفاقات و تح��والت نوین محیط کارمان را ب��ه وجود می آورد. در 
موسس��ه Smarp همیشه ترکیب مطلوبی بین ایجاد رابطه عمیق با کارمندان 
و کسب موفقیت در حوزه بازاریابی وجود دارد. به این ترتیب انگیزه کارمندان 

برای همکاری هرچه بیشتر با شرکت افزایش خواهد یافت.
هنگامی که روابط عمومی مناس��ب و تعامل برانگیز باش��د، کارمندان عالقه 
بیش��تری به کس��ب اطالعات در مورد نحوه فعالیت ش��رکت و مش��ارکت در 
بحث های پیشرفته خواهند داش��ت. هر استراتژی ارتباطی مطلوب باید شامل 
آگاهی بخش��ی به کارمندان، نه فقط براس��اس جایگاه ش��ان در شرکت، بلکه با 
احتس��اب متغیر هایی نظیر س��لیقه و زمینه مورد عالقه آنه��ا صورت گیرد. با 
توجه به این موضوع، ما در موسس��ه Smarp اقدام به تاس��یس یک سیس��تم 
یکپارچه به منظور کاهش س��ر و صداهای بی جهت در س��ازمان ها کرده ایم. از 
طریق این سیس��تم امکان اطالع رس��انی دقیق به کارمندان و شخصی س��ازی 
محتوای مناسب برای هر دسته از آنها وجود دارد. استفاده از چنین سیستمی 
برای مدیران ش��رکت ها و کارمندان فایده های زیادی به همراه دارد. از یکس��و، 

کارمندان فرصت مناسبی برای ایده پردازی و ارتباط مستقیم با مدیران شرکت 
دارند. از س��وی دیگ��ر، مدیران نیز به راحتی ایده ه��ای کارمندان را به صورت 
جداگان��ه دریاف��ت می کنند. نتیجه ام��ر، افزایش بهره وری کارمندان و س��ود 

شرکت هاست. 
کارمندان جذب شرکت و مطلع از اخبار تمایل بیشتری به حمایت از 

شرکت دارند
کارمن��د جذب ش��رکت، عالقه مند ب��ه ح��وزه کاری و آگاه از آخرین اخبار 
مرتبط تمایل بیش��تری به حمایت از ش��رکت نش��ان می ده��د. همچنین آنها 
انگی��زه مضاعفی برای فعالیت در ش��بکه های اجتماعی به نفس شرکت ش��ان 
خواهند داشت. همانطور که به نظر می رسد، چنین دستاوری برای هر شرکتی 
موفقیت بس��یار بزرگی محس��وب می شود. براس��اس مطالعه موسسه فوربس، 
مخاطب 5۶۱درصد اعتماد بیشتر به محتوای مورد تایید کارمندان یک شرکت 
در مقایس��ه با محتوای معمولی برندها نش��ان می دهد. یک دلیل س��اده برای 
چنین اعتماد وسیعی اصلی ساده است: مردم به مردم اعتماد دارند. وقتی پای 
ش��رکت های به طور مستقیم در تبلیغات وس��ط نباشد، تمایل مردم در زمینه 
اعتم��اد به گفته های کارمندان ش��رکت مورد نظر افزایش می یابد. درس��ت به 
همین دلیل ایده های بازاریابی و تبلیغاتی کارمندان س��ه برابر بیش��تر از سایر 
موارد مورد توجه مدیران عامل قرار می گیرد. همه این آمارها بیانگر گس��ترش 
دامنه مخاطب هدف و توجه آنها به محتوای ما با استفاده از ایده های کارمندان 

است. 
بدون تردید منافع اصلی با دستیابی به دامنه وسیع تری از مخاطب هدف به 
پایان نمی رسد. وقتی کانال های بازاریابی مانند شبکه های اجتماعی با محتوای 
مورد عالقه کاربران مواجه شوند، توجه بیشتری به خالق آنها نشان خواهد داد. 
درس��ت به همین دلیل ما در شبکه های اجتماعی پس��ت های زیادی از سوی 
برندهای بزرگ را در بخش جس��ت وجو مش��اهده می کنیم. ای��ن امر به دلیل 
الگوریتم حمایتی ش��بکه های اجتماعی از محتوای مورد توجه دامنه وس��یعی 
از کاربران اس��ت. وقتی محتوای ما بازدید زیادی داش��ته باش��د، بازخوردهای 
دریافت��ی نیز افزایش خواهد یافت. دریافت بازخورد بیش��تر همیش��ه با س��ود 

شرکت هاست. چراکه امکان یافتن نقاط قوت و ضعف را فراهم می کند. 
ایجاد توسعه پایدار از طریق اطالعات

بدون ش��ک به محض اینکه روابط ما ریشه دوانده و حمایت از برند در میان 
کارمندان بدل به امری عادی شود، زمان بهینه سازی فرا می رسد. بهترین روش 
برای بهینه س��ازی تحلیل دقیق اطالعات موجود است. به این ترتیب رفع نقاط 
ضعف و بهبود نقاط قوت امکان پذیر می ش��ود. به منظور پیشبرد صحیح چنین 
هدفی باید از دسترس��ی به اطالعات درست اطمینان حاصل کنیم. منظور من 
از اطالع��ات در اینجا دو بعد خارج از ش��رکت )مخاطب( و داخلی )کارمندان( 

را شامل می شود. 
از نقط��ه نظر داخلی، باید محتوای مورد عالق��ه کارمندان مان را پیدا کنیم. 
فه��م زمینه مورد عالقه کارمندان مان برای فعالیت اهمیت حیاتی دارد، چراکه 
از ات��الف وقت و توان آنه��ا در زمینه های نامربوط جلوگی��ری خواهد کرد. به 
عنوان مثال، شاید ما به نتیجه مهمی در زمینه عالقه کارمندان مان به دریافت 
اطالعات مهم در قالب های کوچک به جای گزارش های طوالنی برسیم. در این 
صورت باید اطالعات بزرگ را در قالب های کوچک و به طور مداوم عرضه کنیم. 
از بعد خارجی، ش��ناخت محتوای م��ورد عالقه مخاطب هدف اهمیت باالیی 
دارد. ام��کان دسترس��ی به میزان کلیک و مش��اهده دقیق محت��وای برندمان 
در ش��بکه های اجتماعی بس��یار راهگش��ا خواهد بود. اگرچ��ه اطالعاتی از این 

قبیل فقط راه کلی را به ما نش��ان می ده��د. هدف اصلی ما باید خلق موقعیت 
گفت وگو با مخاطب هدف و مش��تریان باش��د. ارزیابی نتیجه چنین ش��یوه ای 
بس��یار مشکل است، چراکه شامل موضوعات مختلفی می شود. بنابراین چالش 
بعدی پیش روی ما نحوه ارزیابی و نتیجه گیری اس��ت. ش��یوه مورد استفاده ما 
در موسسه Smarp مبتنی بر طبقه بندی دقیق اطالعات است. به این ترتیب 
در زمان نیاز بدون اتالف زمان به داده های مورد نیاز دسترسی خواهیم داشت. 
متاس��فانه امروزه هنوز هم شمار قابل توجهی از شرکت ها نسبت به استفاده از 
سیستم های خودکار ارزیابی و تحلیل اطالعات بی توجه هستند. این امر موجب 
اتالف زمان و بودجه آنها می ش��ود. اس��تفاده از ابزارهای خودکار دشواری های 
ارزیاب��ی و تحلیل اطالعات از س��وی نیروی انس��انی را کاه��ش می دهد. البته 
در اینج��ا نیز ما نیازمند حضور کارش��ناس های حرفه ای هس��تیم. با این حال 
مراحل ابتدایی کار از س��وی ه��وش مصنوعی صورت می گیرد. به عنوان مثال، 
با استفاده از ابزارهای سنجش خودکار امکان ثبت آمار کلیک کاربران بر روی 
لینک های جانبی اکان��ت برندمان در پلتفرم های اجتماعی وجود دارد. بهترین 
موسس��ه در زمینه توس��عه ابزارهای هوش��مند ارزیابی کمپین های بازاریابی و 
تبلیغاتی Hubspot اس��ت. ابزار مدیری��ت کمپین های Hubspot عالوه بر 
جمع آوری اطالت وس��یع، تحلیل های منحصر به فردی را نیز برای هر شرکت 
ص��ادر می کند. مزیت اصلی آنها ارائه س��رویس به ص��ورت رایگان برای مدتی 
محدود اس��ت. به این ترتیب فقط در صورت رضایت از کیفیت خدمت رس��انی 

آنها اقدام به خرید خواهیم کرد. 
جمع بندی

در ابت��دای این مقاله، من به تاس��یس ۴۰۰ هزار کس��ب وکار تازه به صورت 
س��الیانه در ایاالت متحده اش��اره کردم. البته همان پژوهش از س��وی سازمان 
کس��ب وکارهای کوچ��ک آمریکا بیانگر تعطیلی ۳۶۰ تا ۴۹۰ هزار کس��ب وکار 
در س��ال اس��ت، بنابراین ایجاد جلوه ای منحصر به فرد ب��رای برندمان در بازار 
پررقابت کنونی هدف اولیه ما نخواهد بود. نخستین هدف تضمین لقای شرکت 
محسوب می شود. به منظور تضمین بقای برندمان باید از ابزار مناسب در جای 

صحیح استفاده کرد. به سه مورد ذیل توجه داشته باشید:
• ارائه محتوای مان در برابر دیدگان کارمندان

• ترغیب ش��ان ب��ه اش��تراک گذاری و ایده پ��ردازی هرچه بیش��تر در زمینه 
بازاریابی محتوایی

• ارزیابی نتیجه کارمان به صورت موثر و پویا
بررسی وضعیت یک کس��ب وکار در زمینه بازاریابی محتوایی بدون توجه به 
س��ه مرحله فوق امکان پذیر نیس��ت. اشتباه در پیشبرد هر کدام از مراحل فوق 
موجب ناکارآمدی مراحل دیگر می شود. در حقیقت، این سه مرحله به صورت 
زنجیر وار به هم پیوس��ته اند. تضمی��ن تاثیرگذاری هر مرحل��ه در پیوند تام با 

وضعیت مراحل دیگر است. 
اگر به بحث بازاریابی محتوایی و ارتباط آن با مراحل فوق عالقه مند هستید، 
به مطالب وبالگ رس��می موسسه Smarp سر بزنید. همچنین امکان شرکت 
در دوره ه��ای مجازی ما نیز وجود دارد. برخی از این دوره های به صورت کامال 
رایگان برگزار می ش��ود. فعالیت های م��ا ر زمینه نگارش مقاالت کاربردی برای 
بازاریاب��ی محتوای��ی بتر با همکاری موسس��ه Hubspot ص��ورت می گیرد، 
بنابراین کیفیت و تاثیرگذاری آنها از پیش تضمین ش��ده خواهد بود. به عنوان 
نکته پایانی، همیشه به رابطه میان استفاده از ابزارهای مناسب و کسب نتیجه 

مطلوب توجه داشته باشید. 
smarp :منبع

 5 ترفند بازاریابی که
فقط با تجربه به دست می آیند !

آموزش بازاریابی و کس��ب و کار می تواند ش��ما را برای راه اندازی 
یک کسب و کار سنجیده و قانونمند آماده کند.

اما آیا تمامی آموزش هایی که در این کالس ها و دوره ها می آموزیم 
عیناً در واقعیت نیز اتفاق می افتد؟ قطعاً این طور نیست. در بسیاری 
از مواقع، آنچه را آموخته ایم با آنچه که در واقعیت تجربه می کنیم، 
می تواند بس��یار متفاوت باش��د. یکی از ابتدایی ترین انواع یادگیری 
انسان، یادگیری از طریق آزمایش و خطاست. این نوع یادگیری، در 
بازاریابی و کس��ب و کار نیز موجب می ش��ود شما از طریق آزمایش 
ش��رایط  مختلف و خطاهایی که مرتکب می شوید به تجاربی دست 
پیدا کنید که هرگز با آموزش مستقیم نمی توانید آنها را یاد بگیرید. 
به همین دلیل، بس��یاری از ترفندها و فنون بازاریابی و کسب و کار 
وج��ود دارد که تنه��ا از طریق تجربه به دس��ت می آیند و در هیچ 
کالس آموزش��ی نمی توانیم آنها را بیاموزیم. به دلیل اهمیت زیادی 
که این ترفندها در موفقیت ما در کسب و کار دارند در این مقاله به 

چند مورد از مهم ترین آنها می پردازیم.
1- ایجاد احساسات مثبت در فضای کار

مدی��ران موفق، مدیرانی هس��تند که در محیط کاری خودش��ان 
احساسات مثبتی در میان کارکنان و اطرافیان خود ایجاد می کنند. 
این روحیه و فضا موجب خواهد ش��د ت��ا کارایی همه اعضای گروه 
و مجموع��ه افزایش پیدا کن��د و با رضایت خاطر برای این مدیر کار 

کنند.
2- یافتن راه موفقیت

هیچ فرم��ول خاصی برای افراد وجود ندارد که آنها را به موفقیت 
برس��اند. بلکه هر فردی ب��ا توجه به توانایی ها و ش��رایطی که دارد 
می تواند مس��یر موفقیت منحصر به فردی را نسبت به دیگران طی 
کن��د. پس به دنبال این نباش��ید که فردی را پی��دا کنید که بتواند 
ش��ما را به موفقیت برس��اند. البته هیچ شکی نیس��ت که شما باید 
در این راه، از افرادی که تجارب بیش��تری دارند یا تخصص کافی و 
الزم در این زمینه را دارند اس��تفاده کنید، ولی نباید انتظار داش��ته 
باش��ید که نسخه موفقیت شما را دیگران بپیچند. بلکه باید با توجه 
ب��ه توانایی ه��ا و نقاط قوت و ضعف خود و ش��ناخت دقیق آنها، راه 

موفقیت را برای خودتان هموار کرده و هدف تان را پیدا کنید.
3- راه های جذب سرمایه

از نظر مش��اوره بازاریابی، تمامی شیوه های راه اندازی یک کسب و 
کار را می توان از مرحله اول یعنی از ایده پردازی تا پایان که ش��امل 
راه اندازی کس��ب و کار اس��ت آموزش دید. حتی می توانیم آموزش 
ببینیم که از چه راه هایی برای کس��ب و کار خود، س��رمایه الزم را 
تهیه کنیم؛ ولی آیا به دس��ت آوردن این سرمایه و چگونگی ارتباط 
با س��رمایه گذار و راضی ک��ردن آن برای اینکه س��رمایه خود را در 
اختی��ار ما ق��رار دهد هم آموزش داده می ش��ود؟ را ه های جلب نظر 
س��رمایه گذاران را فقط از طریق ارتباط با سرمایه گذارهای مختلف 
و تجرب��ه چندین بار شکس��ت خوردن و در نهای��ت یادگیری روش 

برقراری ارتباط با آنهاست که می توان آموخت.
4- مقاومت در برابر بحران ها

همیش��ه مسیر کسب و کار ش��ما هموار نخواهد بود. بلکه ممکن 
اس��ت معامالت ش��ما منجر به شکست ش��ود یا اینکه قراردادهای 
سرمایه گذاری یا کس��ب و کار خوبی که در ذهن داشتید را نتوانید 
برقرار کنید؛ تغییرات و نوس��انات ش��دید یا ناگهان��ی در بازار ایجاد 
شود. همه این عوامل می تواند به بی ثباتی کسب و کار شما و ایجاد 
شوک یا تغییرات منفی منجر شود، اما در اثر تجربه می آموزید که با 
این شرایط ها چگونه می توانید کنار بیایید و به کار خود ادامه دهید.

5- رشد خالقیت
با توجه به متون روانشناس��ی ، خالقیت زمان��ی بروز پیدا می کند 
که ما در یک کار به مرحله کاردانی و مهارت کافی برس��یم. اگر در 
کاری مهارت ها و تجربه های کافی را کس��ب کنیم می توانیم در آن 
زمینه خالقیت داشته باشیم و ایده ها و تولیدات نوآورانه خلق کنیم. 
بنابراین، برای اینکه بتوانیم در کسب و کار خود مزیت رقابتی ایجاد 
کنیم نیاز داریم که خالقیت داش��ته باش��یم و این خالقیت تنها در 
س��ایه تجربه و کاردانی است که به وجود می آید. در واقع، خالقیت 
بیش��تر به پیگیر بودن و تجربه و تمرین نی��از دارد تا عواملی مانند 

آموزش یا صرفاً داشتن هوش باال.
qmpmarketing :منبع

ایستگاهبازاریابی مشارکت کارمندان، حلقه مفقود بازاریابی محتوایی

کلید طالیی حداکثرسازی تاثیرگذاری در بازاریابی محتوایی
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اشتباهاتی که مدیران مرتکب می شوند و 
انگیزه  کارمندان را از بین می برند!

انگیزه بخش��ی به کارمندان از وظایف اصلی مدیران اس��ت که در 
نهایت باعث موفقیت س��ازمان می شود. بیش��تر مدیران توجهی به 
این مساله نمی کنند، اما حقیقت این است که بی انگیزگی کارمندان 
باعث می شود کسب و کار آنها در باتالق بیفتد. با  ما همراه باشید و 
بعضی از اشتباهات مدیران که سبب بی انگیزگی کارمندان می شود 

را بشناسید.
تقویت انگیزه کارمندان به آنها کمک می کند همیش��ه خودآموز 
باشند و در مسیر پیشرفت قرار بگیرند. چنین رویکردی باعث ایجاد 

فضایی مستعد خواهد شد و نتایج فوق العاده ای به بار می آورد.
داش��تن تیم کاری قوی و باانگیزه کار چندان س��ختی نیست، اما 
بیش��تر مدیران به خاطر اش��تباهات زیر، روحیه  کارمندان شان را از 

بین می برند.
1. دخالت زیاد در کار کارمندان

وقت��ی ب��رای پیش��رفت و تقویت کارمن��دان مس��ئولیتی به آنها 
می دهید، باید اجازه دهید با روشی که خودشان دوست دارند عمل 
کنن��د. این اطمین��ان را در مدیران میان رده به وج��ود آورید که در 
صورت مواجهه با هر مش��کلی می توانن��د از دیگران کمک بگیرند و 
این کار هیچ خدشه ای به اعتماد شما و توانمندی آنها وارد نخواهد 

کرد.
اکثر مدیران بیش از اندازه در جزییات دخالت می کنند. آنها اغلب 
مسئولیت های سازنده را به اعضای تیم شان محول می کنند، اما هیچ 
تمایلی به واگذار کردن اختیارات ندارند. همیش��ه کارمندان شان را 
زی��ر نظر می گیرند و در انجام کارها دخالت می کنند. با دخالت های 
بیش از حد اختیار عمل کارمندان گرفته و در نهایت عملکردش��ان 
تضعیف می ش��ود و نتیجه ای ج��ز ناامیدی و بی انگیزگی هم حاصل 

نمی  شود. 
2. سرزنش کردن بیش از اندازه

هیچ چیز همانند س��رزنش بی مورد، انگی��زه و توانمندی اعضای 
تی��م را از بین نمی برد. برخی مدی��ران ادعای دادن اختیار کامل به 
اعضای تیم ش��ان را دارند، اما با کوچک ترین اشتباه آنها از کوره در 
می روند و کارمندان را س��خت جریمه می کنند. مدیران باید روحیه 
حمایتگری داش��ته باشند و در مقابل اشتباهات به عنوان روندی از 
پیشرفت، انعطاف پذیری نشان دهند. البته منظورمان این نیست که 
چش��م خود را روی اش��تباهات و عملکرد ضعیف کارمندان ببندند، 
بلکه باید به این درک برس��ند که اشتباه خصوصا در اجرای وظایف 
س��خت اجتناب ناپذیر اس��ت. اگر بیش از ح��د از اعضای تیم انتقاد 
شود، در نهایت تصمیم گیرنده یک نفر خواهد بود و هیچ استفاده ای 

از خالقیت و ابتکار عمل دیگران نخواهد شد.
گوردون ترگولد، مش��اور مدیریت منابع انسانی می گوید: »من در 
دوره ای کنار مدیری کار می کردم که برای کوچک ترین اش��تباهات 
هم مرا سرزنش می کرد و بعد از آن افسوس می خورد که چرا کسی 
برای پذیرفتن مس��ئولیت های کوچک داوطلب نمی ش��ود. او به این 
مس��اله توجه نداش��ت که خودش چنین وضعیتی را به وجود آورده 
اس��ت. با س��رزنش بی مورد کارمندان، آنها هیچ تمایلی به پیشرفت 
نخواهند داش��ت و اهمیتی هم به ابت��کار عمل نمی دهند و این امر 

درنهایت باعث ایجاد رکود در تیم خواهد شد.«
3. در نظر گرفتن پاداش خوب برای کارمندان

وقتی کارمندان در انجام وظایف شان موفقیتی به دست می آورند، 
باید به خاطر منافعی که برای شرکت به دست آورده اند، مورد تقدیر 
و قدردانی قرار بگیرند. با این کار رضایت و خوشحالی بر چهره شان 
می آوریم که درنهایت باعث می ش��ود افراد مس��تعد دیگر هم برای 
ملحق ش��دن به تی��م کاری ابراز عالقه کنند. وقت��ی منافع مان را با 
کارمندان مشترک بدانیم اما در اعطای پاداش اقدامی نکنیم، انگیزه  
کارمندان به س��رعت از بین می رود و دیگر با چنین دس��تاوردهایی 
مواجه نخواهیم ش��د. البته پاداش ندادن به اندازه  س��رزنش کردن 
مضر نیست، اما نبود آن تأثیری منفی بر انگیزه کارمندان می گذارد. 
برای ایجاد محیط قابل رشد باید به کارمندان آزادی عمل بدهید. 
انعطاف پذیر باشید و نقش حمایتی خود را حفظ کنید و برای ابتکار 

عمل آنها نیز پاداش های خوبی در نظر بگیرید.
inc/ucan :منبع
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اس��تارتاپ ریثینک روباتیک، شرکتی پیش��گام در صنعت روباتیک بود که دو 
روبات موفق نیز طراحی کرده بود، اما نتوانس��ت عملکرد خوبی در بازار داش��ته 

باشد.
اس��تارتاپ Rethink Robotics در زمینه س��اخت روبات های ارزان قیمتی 
فعالی��ت می ک��رد ک��ه در کارخانه ها ب��ه کارگران کم��ک می کردن��د و عالوه بر 
مهارت های برنامه ریزی شده می توانس��تند مهارت های جدید را با سرعت باالیی 
ی��اد بگیرند. هدف از س��اخت روبات ه��ا این بود که کارهای س��خت و خطرناک 
کارخانه به آنها سپرده شود تا انسان ها بتوانند روی انجام کارهای دیگری تمرکز 

کنند.
Rethink Robotics در س��ال ۲۰۰۸ توس��ط رادنی بروکز و ان ویتاکر در 
بوس��تون ماساچوس��ت بنیان گذاری ش��د و دو روبات معروف آنها یعنی باکستر 
)Baxter( در سال ۲۰۱۲ و نسخه  کوچک تر آن به نام سایر )Sawyer( در سال 
۲۰۱5 به بازار عرضه شدند. اما این استارتاپ باوجود جذب سرمایه  ۱5۰ میلیون 
دالری در بازار موفق نبود و در س��ال ۲۰۱۸ شکست خود را به طور رسمی اعالم 
کرد. اسکات اکرت، مدیرعامل استارتاپ ریثینک روباتیک با ارسال یک ایمیل به 

Robot Report از بسته شدن شرکت خبر داد و نوشت:
تأیید می کنم که متأس��فانه اخبار منتشرش��ده صح��ت دارد و امروز ریثینک 
روباتیک فعالیت های خود را تعطیل کرد. ما در این صنعت پیشگام و نوآور بودیم 
و روبات هایی را برای همکاری با انس��ان تولید کردیم اما متأس��فانه نتوانس��تیم 
در ب��ازار موفق ش��ویم و همچنین تالش می کنیم ب��رای همکاران مان محل کار 

جدیدی پیدا کنیم.
اس��تارتاپ ریثینک روباتیک یکی از پیش��گامان صنعت کوبات ها )روبات های 
همکار( بود که در همین زمینه دو روبات باکس��تر و س��ایر را به بازار عرضه کرد. 
روبات باکستر دو بازو و روبات سایر یک بازو داشت و سبک تر بود، هر دو روبات 
با صورت های انیمیش��نی، بدنه  قرمزرنگ و سهولت در برنامه ریزی طراحی شده 

بودند.
بعد از شکس��ت این اس��تارتاپ، یک ش��رکت آلمانی به ن��ام HAHN تمام 
 HAHN اختراع��ات و پن��ج پلتفرم نرم اف��زاری آنها را خریداری کرد. ش��رکت
تکنول��وژی Rethink را با مهندس��ی آلمان��ی ترکیب کرده و روبات س��ایر را 
به عنوان یکی از محصوالت در وب س��ایت خود معرف��ی کرده اما وضعیت روبات 

باکستر هنوز مشخص نیست.
در ادامه به معرفی بیش��تر دو روبات باکستر و سایر می پردازیم و سپس دالیل 

شکست استارتاپ را بررسی می کنیم.
معرفی استارتاپ ریثینک روباتیک

ریثین��ک روباتی��ک در صنعت روبات های همکار یا کوب��ات فعال بود و رقبای 
زیادی داش��ت اما پلتفرم نرم افزاری این ش��رکت به نام Intera باعث ش��ده بود 
روبات ها خیلی آس��ان آموزش ببینند و س��ریعا در صنعت اس��تقرار پیدا کنند. 
نرم اف��زار نقش مهمی در هوش روبات های همکار دارد و نرم افزار Intera طوری 
 Intera طراحی شده بود که مشکل کارخانه داران را حل کند. پلتفرم نرم افزاری
امکانی را فراهم کرده بود که روبات می توانس��ت به سادگی و با تکان دادن بازو و 

نشان دادن حرکات آموزش ببیند.
Intera دارای بهتری��ن تجرب��ه  کاربری در صنعت روباتیک اس��ت و س��رعت 
اس��تقرار روبات ها در محیط کارخانه را متحول کرده است. هر شخصی )هم غیر 
برنامه نویس ها و هم مهندسان اتوماسیون( می تواند به راحتی به کمک این نرم افزار 
روبات را آموزش دهد. نرم افزار Intera در حال توسعه است و نسخه های آینده  

آن با گذشت زمان بهبود پیدا خواهند کرد.
روبات باکستر

باکستر یک روبات صنعتی بود که دو بازو و یک صورت انیمیشنی داشت. این 
روبات برای انجام کارهای س��اده  صنعتی مانند بارگیری، تخلیه، مرتب س��ازی و 
کنترل کردن مواد اولیه اس��تفاده می ش��د. بروکز اعالم کرده بود که این روبات 
برای انجام وظیفه در خط تولید طراحی شده و برای شرکت های تولیدی کوچک 

و متوسط کاربرد دارد.
باکس��تر یک صفحه  انیمیش��نی به جای صورت داشت که حالت آن باتوجه  به 
وضعی��ت فعلی روبات تغییر می کرد. برخالف س��ایر روبات ها که با عوض ش��دن 
محیط اطراف ش��ان خاموش می ش��وند یا کاری را به اش��تباه انج��ام می دهند، 
سنس��ورهایی که روی س��ر این روبات نصب ش��ده بود، کم��ک می کرد تا مردم 

اطرافش را احساس کرده و با محیط تطبیق پیدا کند.
به عنوان مثال زمانی که ابزاری از دس��ت روبات رها می ش��ود، بدون وجود آن 
نمی تواند به کار خود ادامه دهد؛ بااین حال متوقف نمی شود و حرکت های بی ثمر 
خود را ادامه می دهد اما باکس��تر طوری طراحی شده بود که در چنین شرایطی 
کار خود را متوقف می کرد. باکس��تر از طریق سیستم عامل روبات متن بازی اجرا 
می شد که روی یک کامپیوتر شخصی معمولی نصب شده و در سینه  روبات قرار 
داشت. باکستر همچنین می توانست روی یک پایه  چرخ دار نصب شده و به راحتی 
حرکت کند. همچنین روی دس��ت های او سنسورهایی تعبیه شده بود که کمک 

می کرد توجه بیشتری به جزییات داشته باشد.
نح��وه  آم��وزش روبات های قدیم��ی به این ش��کل بود که ب��رای انجام کاری 
برنامه ریزی می ش��دند تا دس��تورهای مش��خصی را اجرا کنند، اما نحوه  آموزش 

باکس��تر متفاوت بود. باکس��تر می توانس��ت با حرکت دادن دس��ت ها برای انجام 
کار برنامه ریزی ش��ود، س��پس کامپیوت��ر حرکات انجام ش��ده را ضبط می کرد و 
می توانس��ت دوباره آنها را تک��رار کند. همچنین دکمه ه��ا و کنترل های اضافی 
روی بازوی باکستر طراحی شده بود که میزان دقت و کارایی را افزایش می داد.

اگرچ��ه اغلب روبات های قدیمی صنعتی به س��اعت ها برنامه نویس��ی توس��ط 
توس��عه دهندگان احتیاج دارند، اما برنامه ریزی باکستر تنها در عرض چند دقیقه 
و توس��ط یک فرد غیرمتخصص قابل انجام بود. بس��یاری از دانشگاه ها از باکستر 
به عنوان بخش��ی از دوره  روباتیک، مهندس��ی مکانیک و علوم کامپیوتر استفاده 
می کردن��د و دانش��جویان به کم��ک آن  یاد می گرفتند که چگون��ه از تکنولوژی 
فعلی برای ساخت ابزارهای علمی در دنیای واقعی استفاده کنند. باکستر مزایای 
زیادی نس��بت  به روبات های قدیمی و س��نتی داشت و نیازی نبود در یک قفس 
جداگانه نگهداری ش��ود. این روبات ایمنی باالیی داش��ت و به راحتی کنار س��ایر 
دانشجویان کار می کرد؛ بدون اینکه نگرانی بابت بروز حادثه وجود داشته باشد.

ایمن بودن روبات باکس��تر باعث ش��ده بود کاربردهای تجاری زیادی داش��ته 
باش��د. بسیاری از محققان از باکستر برای کمک به کارگران ابوال در غرب آفریقا 

استفاده می کردند تا ریسک ابتالی کارگران به این بیماری را کاهش دهند.
روبات سایر

همان طور که پیش تر گفته ش��د، ش��رکت HAHN بعد از خریدن اختراعات 
اس��تارتاپ ریثینک روباتیک، روبات سایر را به عنوان یکی از محصوالت در سایت 
خود معرفی کرده است. سایر یک روبات همکار است و کارهایی را انجام می دهد 
که پیش از این توس��ط روبات های قدیمی صنعتی نمی توانست انجام شود. سایر 
اتوماس��یون مورد نیاز و کاربردی کارخانه داران را فراهم می کند و در عین حال 

انعطاف پذیر و ایمن است و قیمت خوبی دارد.
درجه  آزادی بازوی روبات س��ایر هفت درجه اس��ت، در فضای تنگ تا ۱۲۶۰ 
میلی مت��ر مانور می دهد و در فضایی کار می کند که برای انس��ان طراحی ش��ده 
است. قابلیت های سنجش نیروی روبات به او کمک می کند تا بعد از شروع شدن 

کار، تصمیمات تطبیقی بگیرد و با ایمنی باال کنار انسان ها کار کند.
درنهایت تکنولوژی پیشرفته و پیشگام بودن ریثینک روباتیک در صنعت کوبات 
برای موفقیت اس��تارتاپ کافی نبود و این استارتاپ شکست خورد. شکست آنها 
شوک بزرگی برای فعاالن این صنعت به همراه داشت، اما خواندن اشتباه هایی که 
داشته اند به موفقیت سایر استارتاپ های فعال در این صنعت کمک خواهد کرد.

بررسی دالیل عدم موفقیت استارتاپ ریثینک روباتیک
روبات باکس��تر در اواخر س��ال ۲۰۱۲ در رس��انه ها معرفی شد. بروکز در یک 
برنامه  ۶۰دقیقه ای در نیویورک تایمز به عنوان س��لبریتی دنیای روبات ها در این 
برنامه حضور داشت و در مورد نحوه  کار روبات باکستر در کنار انسان ها و متحول 
ک��ردن کار در کارخانه ها صحبت کرد. بعد از این برنامه مدیرعامل ش��رکت های 
تولیدی از باکس��تر استقبال کردند و اس��تارتاپ ریثینک روباتیک تنها در عرض 
چن��د ماه و بدون فروش حتی یک روبات مبلغ ۶۲ میلیون دالر س��رمایه جذب 

کرد.
در آن زمان، اس��تفاده از روبات ها خطرناک بود، اما ریثینک روباتیک توانست 
نظر کارخانه داران را تغییر دهد و همه فکر می کردند باکس��تر سرنوش��تی مانند 
آیفون در دنیای اتوماس��یون یا خودکارسازی داش��ته باشد. استارتاپ تکنولوژی 
س��اخت روبات های پیش��رفته را داش��ت و مردم نیز از مفهوم همکاری انسان و 

روبات استقبال کرده بودند، پس چه چیزی باعث شکست استارتاپ شد؟
محرک کشسان سری منجر به ضعف عملیاتی شد

برای هر دو روبات باکس��تر و س��ایر از محرک های کشس��ان سری در مفاصل 
اس��تفاده ش��ده ب��ود و ریثینک مجوز این فن��اوری را از دانش��گاه MIT گرفته 
ب��ود. در محرک ه��ای معمولی یک موتور با هدایت ی��ک جعبه دنده مفصل را در 
بازوی روبات حرکت می دهد، اما در معرفی روبات باکس��تر گفته شد که موتور و 
جعبه دنده، فنری را هدای��ت می کنند و درنهایت فنر باعث حرکت بازوی روبات 
می شود و محرک را کشسان می کند. تحلیلگران معتقدند این موضوع باعث شد 
روبات های باکس��تر و س��ایر دقت پایین تری نسبت  به س��ایر روبات های صنعتی 

داشته باشند.
محرک های کشس��ان س��ری باعث افزایش انعطاف مفاصل روبات می ش��وند 
و امنی��ت را افزای��ش می دهد، اما می��زان دقت را کاهش می ده��د و تأثیر بدی 
روی عملک��رد می گذارد. ایلیان بنو، محقق برنامه  تحقیقاتی دقت روباتیک کانادا 

می گوید:
کنترل یک بازوی انعطاف پذیر مخصوصا هنگام تالش برای به حداقل رس��اندن 
زمان چرخه بسیار سخت است، بنابراین ریثینک تالش بسیار زیادی انجام داد تا 

مشکل سخت افزاری را از طریق نرم افزار حل کند.
ریثینک روی محرک های کشس��ان س��ری تمرکز کرده بود؛ زیرا فکر می کرد 
امنیت کلید موفقیت محصول در بازار اس��ت. اگرچ��ه امنیت برای هر دو روبات 
باکس��تر و س��ایر مهم ب��ود اما روبات ها بای��د در درجه  اول عملک��رد خوبی ارئه 

می دادند.
روبات های صنعتی معموال طوری طراحی ش��ده اند که کارها را با س��رعت و با 
انجام حرکات تکراری پیش می برند و این باعث می ش��ود که کارکردن انس��ان ها 
کنار این روبات ها ایمن نباش��د، اما روی دست ها و بازوهای باکستر سنسورهایی 

تعبیه ش��ده بود که اجازه می داد با محیط اطراف تطبیق پیدا کند. سنس��ورهای 
اضافی و دوربین هایی که روی دس��ت باکس��تر تعبیه ش��ده بود، باعث می شد او 
توجه بیش��تری به جزییات پیرامون خود داش��ته باش��د و قدرت خود را پیش از 

برخورد کاهش دهد و به طور کلی روبات ایمنی بود.
اغل��ب روبات های صنعتی مکانیزمی با کیفیت بس��یار باال دارند، اما اس��تفاده 
از محرک های کشس��ان س��ری در روبات های اس��تارتاپ ریثینک باعث شد این 
روبات ها صدای بدی داشته باشند. تصور کنید روباتی را در یک آزمایشگاه به کار 
گرفته اید، اما صدای مکانیزم ضعیف آن باعث می ش��ود همه تصور کنند که این 

روبات عملکرد خوبی ندارد.
دمویی که از عملکرد روبات ها تهیه ش��ده و به مشتری ها نشان داده شده بود، 
ثابت کرد که باکستر عملکرد دقیق و نرمی ندارد. مشتری ها بعد از تماشای دمو 
دیگر عالقه ای به خرید باکس��تر نداش��تند زیرا نیازهای آنها را برطرف نمی کرد. 
بااین حال مش��تری ها پیش از ارائه  باکس��تر به بازار ق��رارداد امضا کرده بودند و 
تصور می کردند این مشکل در محصول نهایی برطرف شود اما این اتفاق نیفتاد.

برطرف نکردن نیازهای مشتری
تع��داد دقی��ق روبات هایی که ریثین��ک فروخته هنوز به طور دقیق مش��خص 
نیس��ت، اما طبق گزارش Robot Report، این شرکت تا آخر شهریورماه سال 
۲۰۱5 حدود هزار فروش در آمریکا داش��ته و اغلب خریدها از س��وی دانشگاه ها 

صورت گرفته است.
البته ریثینک در صنعت روباتیک تنها نبود و ش��رکت هایی مانند UR نیز در 
بازار کوبات ها فعالیت می کردند. UR در سال ۲۰۰5 بنیان گذاری شده و تا سال 
۲۰۱5 ح��دود ۸ه��زار روبات همکار یا کوبات به فروش رس��انده بود. روبات های 
UR مطاب��ق نیازه��ای بازار طراحی ش��ده بودند و انتظار مش��تری ها را برآورده 
می کردن��د و ریثینک در این مورد ضعیف بود. با اینکه مردم اس��تقبال خوبی از 
روبات باکستر داش��تند، اما مکانیزم حرکتی آن نتوانست نیازهای بازار روباتیک 

را برآورده کند.
روبات های ریثینک برای حل یک مشکل خاص ساخته نشده بودند و باکستر 
ی��ک روب��ات در دنیای روباتیک بود، ن��ه ابزاری برای کار. روبات س��ایر باوجود 
ش��باهت با باکس��تر قرار بود عملکرد متفاوتی داشته باش��د. گفته شده بود که 
روبات س��ایر تکنولوژی بهتری برای کنترل حرکت و بینایی ماش��ین داش��ت و 
همچنین با یک بازو طراحی ش��ده بود؛ یعنی نس��بت به باکس��تر کوچک تر و 
س��بک تر بود اما به نقل از برخی گزارشگران، ریثینک تغییر خاصی در تکنولوژی 
س��اخت آن نداده و تنها ابعاد آن را کوچک تر کرده بود. درواقع س��ایر نیز مانند 

باکستر عملکرد نرمی نداشت و کیفیت آن پایین بود.
باکستر در دنیای آموزشی بااعتبار شد

اگرچه باکس��تر از س��وی مصرف کنندگان صنعتی مورد استقبال قرار نگرفت 
اما به محصول ایده آلی برای دانشگاه ها تبدیل شد. باکستر روبات مناسبی برای 
آموزش برنامه نویسی روی روبات ها به دانشجویان بود و به یک پلتفرم مشترک 
برای تحقیق در آزمایش��گاه های تحقیقاتی تبدیل شد. برخی استادان هر هفته 
از روبات های باکس��تر و س��ایر برای آموزش روباتیک به ۱5۰ دانش��جوی خود 
اس��تفاده می کردند و بابت اتفاقی که برای این اس��تارتاپ افتاد، بس��یار ناراحت 

بودند.
ریثین��ک محصول��ی نوآورانه به بازار عرضه کرده بود و دانش��گاه ها و مدارس 
هدف خوبی برای باکس��تر بودند. شاید اگر روبات سایر به عنوان اولین محصول 

این استارتاپ معرفی می شد، همه چیز خوب پیش می رفت.
سالمت بازار کوبات

با شکس��ت خوردن اس��تارتاپ ریثینک، این ذهنیت ایجاد ش��ده بود که بازار 
روبات های همکار بازار موفقی نیس��ت؛ درصورتی که این موضوع کامال برعکس 
اس��ت. کارخانه های کوچک و متوس��ط تشنه  اس��تفاده از کوبات ها برای تولید 
محصوالت خود هس��تند. استارتاپ ریثینک نتوانس��ت در این بازار موفق شود، 
اما این به معنای عدم موفقیت س��ایر ش��رکت های کوبات نیس��ت. درحال حاضر 
کوبات ه��ا تنه��ا ۳درصد از س��هم فروش کل روبات ها را ش��امل می ش��وند اما 
پیش بینی ش��ده اس��ت این رقم تا س��ال ۲۰۲5 به ۳۴درصد رس��یده و صنعت 
روباتیک به ارزش ۱۳ میلیارد دالر برس��د. اکنون شرکت های زیادی در صنعت 
کوبات فعالیت می کنند و تعداد آنها روبه افزایش اس��ت. ش��رکت UR تابه حال 
۲5 هزار کوبات به فروش رس��انده اس��ت و قصد دارد ۶۰درصد سهم بازار را از 
آن خ��ود کند. رقبای چینی و تایوانی نیز به تازگی به این صنعت پیوس��ته اند و 
مشغول فعالیت هس��تند. کوبات ها به عنوان راه حل خوبی برای کمک به نیروی 
کار انس��انی و اتوماسیون معرفی شده اند. حضور رقبای جدید در صنعت کوبات 
به این معنا اس��ت که در آینده، اس��تارتاپ های بیشتری به سرنوشت استارتاپ 
ریثینک محکوم می ش��وند و شکس��ت می خورند، اما صنعت روباتیک با سرعت 
بیش��تری پیشرفت خواهد کرد. اس��تارتاپ ریثینک نشان داد مردم تا چه اندازه 
به صنعت روباتیک عالقه مند هس��تند و تقاضای بازار روزبه روز بیش��تر می شود. 
اگرچه این اس��تارتاپ بازار را ترک کرد، اما ش��رکت هایی از سراس��ر جهان در 
حال ورود به بازار روباتیک هس��تند و ش��رکت هایی با اندازه  کوچک و متوسط، 

مشتری های خوبی برای محصوالت آنها خواهند بود.
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اهواز- شـبنم قجاوند- اولین جلسه شورای پایایی شبکه برق 
خوزس��تان در س��ال ۹۸ به منظور آمادگی عبور از پیک بار تابستان 
پی��ش رو با حض��ور مدیران صنعت برق اس��تان و مع��اون عمرانی 
اس��تانداری خوزستان برگزار شد.رئیس ش��ورای پایایی شبکه برق 
خوزستان در این نشست گفت: بررسی وضعیت تولید و اورهال های 
انجام ش��ده و میزان آمادگی نیروگاه ها، شناسایی نقاط آسیب پذیر 
ش��بکه و انعکاس آن و برنامه ریزی و س��ناریو نویسی برای مدیریت 
پیک تابس��تان ۹۸ از اهداف تشکیل ش��ورایی پایایی برق در استان 
اس��ت. محمود دشت بزرگ با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در 
مقابله با سیالب اخیر و وضعیت پیک سال ۹7 و عبور موفقیت آمیز 
از آن، اظهار داشت: با تعامل و هماهنگی که در سال ۹7 بین مدیران 
صنعت برق خوزستان و استاندار وجود داشت توانستیم برای اولین بار 
کاهش ۳.7 درصدی مصرف را داش��ته باشیم و این دستاورد حاصل 
تش��کیل شورای پایایی و برگزاری منظم جلسات بود. وی بیان کرد: 
پی��ک بار س��ال ۹7 با کاهش مصرف صورت گرفت��ه 7 هزار و ۹۱7 

مگاوات بوده و برای امس��ال ۸ هزار و ۸۸۰ مگاوات پیش بینی شده 
است. رئیس شورای پایایی شبکه برق خوزستان مجموع مدیریت بار 
ابالغی از سوی شرکت توانیر برای امسال را ۹۶۱ مگاوات اعالم کرد 
که باید با کارهای مدیریت مصرف آن را محقق کنیم و اجازه رش��د 
مصرف را ندهیم. دشت بزرگ در بخش دیگری از صحبت های خود 
به عمر باالی تجهیزات و پروزه های تابستان ۹۸ اشاره کرد و افزود: 

برق زیرساخت همه زیرساخت ها است و باید حساسیت پایداری آن 
برای همگان درک شود و با تامین منابع مالی و تزریق نقدینگی به ما 
در حفظ پایداری، نوسازی و افزایش ظرفیت آن کمک کنند. معاون 
عمرانی استانداری خوزستان نیز در این نشست گفت: عملکرد صنعت 
برق اس��تان در س��یالب اخیر فوق العاده بوده است و اجازه نداد که 
برق بر مشکالت سیالب اضافه کند. فاضل عبیات با بیان اینکه باید 
تبعات پس از سیل را نیز رصد کرد، افزود: دکل های برق هنوز دچار 
آبگرفتگی هستند و ممکن است که فونداسیون آنها تخریب شده باشد 
و برای شبکه مشکل ایجاد کند. وی با اشاره به عبور موفقیت آمیز از 
پیک تابستان ۹7، تصریح کرد: با تعامل همدیگر تالش می کنیم تا 
همانند سال ۹7 برق در خوزستان بدون خاموشی برنامه ریزی شده 
سپری شود. معاون عمرانی استانداری خوزستان عمر باالی شبکه را 
نگران کننده خواند و تاکید کرد: باید در این موضوع حساس باشیم 
و این حساس��یت را منتقل کنیم تا بتوانیم با تامین اعتبار مشکالت 

شبکه را برطرف کنیم.

سـاری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز، رسول داودی نژاد با اعالم این 
خبر اظهار کرد: در راستای بهبود شرایط و دقت در فرآیند تحویل و 
تحول گاز در سطح منطقه در حوزه اندازه گیری گاز در سال گذشته، 
اقدامات مؤثری صورت گرفت. مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز افزود:  
از جمل��ه این اقدامات می توان به پیگی��ری و رفع تعداد ۹۲۱ مورد 
عدم انطباق در س��طح تاسیسات تقلیل فشار گاز استان های تحت 
پوشش بر اساس دستورالعمل های ابالغی شرکت ملی گاز و نیز به 
روز رسانی پارامترهای کیفی تعداد ۴۴7 فلوکامپیوتر در سطح استان 
های گلستان، مازندران و گیالن بر اساس نتایج آزمایشگاه صنعت و 

CG تاسیسات اندازه گیری آستارا اشاره کرد. مدیر منطقه ۹ عملیات 
انتقال گاز همچنین با اش��اره به نامگذاری سال ۹۸ به نام سال رونق 
تولید از سوی مقام معظم رهبری، یادآور شد: تامین انرژی مطمئن و 
پایدار یکی از نیازهای اصلی برای حمایت از تولید داخلی و رونق آن 
است که منطقه ۹ نیز همسو با سیاست های کالن شرکت انتقال و 
با توجه به فعالیت های انجام شده و اقدامات تعمیراتی برنامه ریزی 
شده بر روی خطوط لوله و تاسیسات و همچنین استفاده از پرسنل 
متخص��ص و جوان، تمامی تالش و همت خویش را به منظور تداوم 
و پایداری انتقال گاز و نیز تحقق ش��عار رهبر معظم انقالب اسالمی 

به کار می گیرد. 

قـم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل کمیته امداد اس��تان قم 
گفت: کمیت��ه امداد قم با دریافت ۳.5 میلیارد توم��ان زکات از مردم 
اس��تان در س��ال ۹7 رتبه نخست کش��ور را به خود اختصاص داد. به 
گزارش روابط عمومی کمیته امداد، اکبر میرشکار، مدیرکل کمیته امداد 
اس��تان قم با اش��اره به اینکه مردم قم همیشه در کمک به نیازمندان 
پیش��گام بوده اند، مطرح کرد: در سال ۹7 با وجود مشکالت اقتصادی 
۴۶ میلیارد تومان درآمدهای مردمی داشته ایم که این رقم 7.5 میلیارد 
تومان نسبت به س��ال ۹۶ افزایش داشته است. وی ضمن قدردانی از 
مردم قم برای کمک  به س��یل زدگان کش��ور گفت: مردم خّیر استان 
تاکنون دو میلیارد تومان از کمک های خود را به کمیته امداد تحویل 
داده اند و ما نیز این کمکها را بر اس��اس نیاز روز آنها س��اماندهی و به 
موقع ارسال کردیم. میرشکار کمیته امداد استان را در زمینه دریافت 

کمک های حامیان ایتام برترین استان، عنوان و بیان کرد: این کمک ها 
برای هر یتیم قمی به ۴۰۰هزار تومان ماهانه رس��یده است. مدیرکل 
کمیته امداد استان قم با بیان اینکه هفت هزار خانوادر طی شش ماه 
دوم س��ال گذش��ته تحت حمایت این نهاد قرار گرفتند، تصریح کرد: 

پنج هزار و 5۶۰ مورد وام قرض الحسنه با هزینه ای بالغ بر ۲۴ میلیارد 
تومان در سال گذشته به نیازمندان پرداخت شد.  وی پرداخت کمک 
هزینه ازدواج به ۹۳۲ نفر را خاطرنشان کرد و گفت: سال گذشته هفت 
میلی��ارد تومان برای درمان خانواده های نیازمند هزینه و 57۰۰ نفر را 
به مشهد مقدس اعزام کردیم و در شهر مقدس قم میزبان بیش از ۱۳ 
هزار مددجو کمیته امداد بوده ایم. میرشکار به توزیع بسته های غذایی 
5۰۰ هزار تومانی در میان ۳5۰ خانواده نیازمند اشاره کرد و ادامه داد: 
این بس��ته های غذایی تا قبل از ماه مبارک رمضان در میان ۲۲ هزار 
خانواده نیازمند قمی توزیع خواهد شد. وی با بیان اینکه مردم استان قم 
در سال گذشته سه میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان زکات به کمیته امداد 
قم پرداخت کردند، گفت: این نهاد در اس��تان قم با رشد 5۸ درصدی 

جمع آوری زکات رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز استان 
بوشهراز رشد ۱۰۴ درصدی در تعداد پیشنهادهای ثبت شده طی سال 
۹7 خبر داد. مهندس مسلم رحمانی با اعالم خبر مذکور، اظهار داشت : 
سال گذشته، سالی متفاوت برای نظام مشارکت و پیشنهادهای شرکت 
گاز استان بوشهر بویژه از نظر مشارکت نظری و ثبت پیشنهاد همسو 
با فعالیت ها بود و با اقداماتی که انجام شد بیش از ۱۲5۰۰پیشنهاد 
توس��ط ۶۰ درصد از پرس��نل و دیگر ذینفعان این شرکت در سامانه 
مربوطه به ثبت رس��ید. وی در ادامه افزود: این موضوع از ابعاد کمی 
و کیفی در ارائه پیش��نهاد قابل بررسی است چرا که به منظور ارتقاء 
و بهبود هر دو جنبه توانستیم با انجام کارهای تشکیالتی و یکپارچه 
نمودن آموزش ها در تمامی رده های شغلی سازمان و نیز ارائه برنامه 
مناس��ب جهت ش��ناخت مدیران، ارزیابان و کمیته های همیاری به 
وظیفه ذاتی خود که همانا توانمند سازی از طریق مشارکت می باشد 
در کنار تالش خودخواس��ته همکاران و ایجاد گفتمان مشارکتی،  به 
این عملکرد درخشان دست یابیم. مهندس مسلم رحمانی در خصوص 
دالیل این رش��د و پیش��رفت با اشاره به تشکیل کمیته های بررسی 

پیشنهادها در تعدادی از نواحی گازرسانی استان از جمله شهرستانهای 
بوشهر، دشتستان و خورموج در کنار دیگر کمیته های همیاری نظام 
مشارکت، اظهار داشت : کمیته های یادشده  اثرگذاری و نقش قابل 
توجهی در تبیین اهداف و نیز ارائه آموزش جهت افزایش مش��ارکت 
کارکنان در نظام پیشنهادها داشته اند. وی همچنین ایجاد رقابت بین 
واحد ها و کمیته های همیاری، اطالع رس��انی های گسترده،  انتشار 
مستمر خبرنامه نظام مشارکت)همسا(،  ارزیابی میدانی کمیته های 
همیاری و همچنین برگزاری جلسات آموزشی متعدد را از دیگر دالیل 

افزایش مش��ارکت کارکنان در زمینه ارائه پیشنهاداتی موثر و سازنده 
عنوان نمود. مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در ادامه اظهار داشت : 
امسال عالوه بر رشد قابل مالحظه در اخذ پیشنهادات،  شاهد ارتقاء ۶۹ 
درصدی نرخ مشارکت کارکنان نیزکه از ابتدای برپایی نظام مشارکت 
تا کنون بیش از ۲۴۰۰۰ پیشنهاد در این شرکت به ثبت رسانده اند، 
بودیم . مهندس رحمانی با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف نظام 
مش��ارکت،  استفاده از نظرات کارکنان بصورت گروهی  می باشد، به 
برگزاری دومین دوره مسابقات همفکری کارکنان با هدف ارائه آموزش 
وتمرین کارگروهی در کشف و حل مسئله اشاره و افزود : تجربه موفق 
برگزاری اولین دوره ی این مس��ابقات به ما نشان داد که ایجاد رقابتی 
سازنده و سالم  می تواند زمینه ساز شکوفایی خالقیت و ایده پردازی 
کارکنان و در نتیجه بروز پیشنهاداتی خالقانه،  جدید و اثربخش باشد.  
وی در پایان صحبت های خود با اش��اره به اینکه تعهد کاری و تعلق 
کارکنان شرکت گاز استان بوشهر به مجموعه،  اصلی ترین و مهم ترین 
عامل شکوفایی نظام مشارکت می باشد ؛ از تالش های دبیر و اعضاء 
کمیته مرکزی و نیز کمیته های فرعی نظام مشارکت قدردانی نمود. 

بندرعباس - خبرنگارفرصت امروز- بیش از چهارهزارمیلیارد 
ریال تسهیالت س��ال گذشته به واحدهای تولیدی استان هرمزگان 
پرداخت شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن 
تجارت هرمزگان ؛ معاون امور صنایع سازمان  صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان هرمزگان  گفت: این میزان تسهیالت به ۱۴۶ واحد تولیدی 
استان پرداخت شده است. رضوانی  افزود: طی سال گذشته ۴۱واحد 
تولیدی به میزان بیش از دوهزارو۴5۰میلیارد ریال  از محل تسهیالت 
رونق تولیدو باسازی ونوسازی ومابقی نیز از منابع داخلی بانک های 
عامل تس��هیالت دریافت .  رضوانی  گفت: پرداخت تسهیالت رونق 

تولید اواخر مرداد ماه سال گذشته  به استان هرمزگان  ابالغ شد و از 
۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید کشور در سال گذشته 
۴ هزار میلیارد ریال س��هم اس��تان هرمزگان بوده اس��ت. وی افزود: 
تسهیالت رونق تولید درسه بخش نوسازی وباسازی،سرمایه درگردش 
وتکمیل طرح های باالی ۶۰درصد پرداخت ش��ده است. رضوانی در 
ادامه گفت: بیش از نیمی از صنایع اس��تان هرمزگان از سال ۹5 که 
تسهیالت رونق تولید از سوی دولت ابالغ شد تاکنون موفق به دریافت 
آن ش��ده اند که ضمن حفظ اشتغال موجود میزان قابل توجهی نیز 

اشتغال جدید در استان ایجاد شده است.

برگزاری اولین جلسه شورای پایایی شبکه برق خوزستان در سال ۹۸

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد :

بهبود شرایط و دقت در فرآیند تحویل و تحول گاز در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

مدیرکل کمیته امداد استان قم:

رتبه نخست کشور توسط قمی ها درپرداخت زکات با 3.5میلیاردتومان

رشد 104 درصدی پیشنهادهای دریافتی شرکت گاز استان بوشهر

پرداخت بیش از  چهار هزار میلیارد ریال تسهیالت به واحدهای تولیدی استان هرمزگان

قزوین- خبرنگارفرصت امروز- مدیر کل بهزیس��تی اس��تان 
قزوین گفت: 57 درصد از معلوالن استان فاقد شغل هستند و نداشتن 
مهارت در حرفه ای خاص و مناس��ب سازی نشدن اماکن بزرگترین 
مشکل آنان است. به گزارش  روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان 
قزوین ،  علیرضا وارثی مدیر کل بهزیس��تی استان گفت: .۸۲ درصد 
از مددجویان اس��تان توانایی کار دارند که بیش از ۸۰ درصد توانایی 
ایجاد ش��غل را ندارند. وارثی اف��زود: 75۸ نفراز مدد جویان این نهاد 
هم قادر به کار نیستند. وی گفت: سازمان بهزیستی متولی اشتغال 
نیست، اما تسهیل کننده است و باید متولیان اشتغال برای معلوالن 
فرصت شغلی ایجاد کنند. مدیر کل بهزیستی استان گفت: این نهاد 
برای تشویق کارفرمایان تسهیالت خوبی را تدارک دیده است. وارثی 
عنوان کرد: بهزیستی برای ایجاد ۶۰7 شغل، تعهد کرده بود که صد 

در صد آن انجام ش��د. وی افزود: 5۸ میلیارد ریال تس��هیالت قرض 
الحسنه برای مددجویان بهزیس��تی فراهم شد که برای دریافت آن 

۲۹7 نفر به بانک معرفی شدند. مدیر کل بهزیستی استان اعالم کرد: 
۲۳ درصد از حق بیمه معلوالنی که از سوی کارفرمایان سر کار رفته 
اند، بهزیستی پرداخت می کند. وارثی بیان کرد: این حق بیمه برای 
5۱۱ نفر در سال های گذشته تثبیت شده است. مدیر کل بهزیستی 
اس��تان همچنین گفت: از محل هدفمندی یارانه برای ۲۱ نفر شغل 
ایجاد شده اس��ت. وارثی افزود: هزار و 75۰ نفر در مراکز غیر دولتی 
مشغول بکار هستند که برای حمایت از آنان ریالی هم هزینه نشده 
است. به گفته وی؛ ۱۴ گروه همیار در استان فعال هستند که طبق 
قان��ون می توانند با دریافت اعتب��اری بالغ بر ۳۰ میلیون تومان برای 
خود شغل ایجاد کنند. مدیر کل بهزیستی استان در ادامه با اشاره به 
اقدامات بهزیستی برای کمک به سیل زدگان گفت: به 5۴ نفر که خانه 

هایشان درسیل تخریب شد تسهیالت داده می شود.

مدیر کل بهزیستی استان قزوین:

57 درصد از معلوالن استان قزوین بیکارند

 بازدید وزیر بهداشت از غرفه دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
در جشنواره آموزشی شهید مطهری

ساری - دهقان - وزیر  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از غرفه دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در بیستمین همایش آموزش علوم پزشکی و  دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید 
مطهری بازدید کرد.  در بیستمین همایش آموزش پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی 
شهید مطهری که از تاریخ ۱۱ الی ۱۳ اردیبهشت که در سالن همایش های بین المللی 
رازی دانشگاه علوم پزشکي ایران در حال برگزاري شد ؛در اولین روز برگزاري وزیر بهداشت 
بهمراه معاون آموزشي و هیات همراه از غرفه آموزشي کالن منطقه یک آمایشي کشور دیدن 
کرد . در این بازدید دکتر گدازنده جانشین سرپرست کالن منطقه یک آمایشی دستاوردها و موفقیت های بسته های تحول و نوآوری 

آموزش و مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی دانشگاههای کالن منطقه ی یک آمایشي را تشریح کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان:
تقویت زیرساخت های مقابله با سیالب در شهرک صنعتی آق قال

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان بر تقویت زیرساخت های مقابله با سیالب 
در شهرک ها و نواحی صنعتی، به خصوص شهرک صنعتی آق قال تأکید کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی 
گلس��تان، حجت اله خلیل زاده در جریان بازدید مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اس��المی و هیأت همراه از شهرک صنعتی آق قال 
اظهار داشت: سیل اخیر نشان داد زیرساخت های مقابله با سیالب در بزرگترین شهرک صنعتی این استان در حوزه شهرستان آق 
قال ناکارآمد بوده و نیازمند اجرای پروژه ها و طرح های پیشگیرانه است.وی افزود: انتظار است با تخصیص اعتبارات مناسب نسبت به 
تقویت این زیرساخت ها اقدام تا امنیت فعالیت اقتصادی واحدهای تولیدی در این شهرک تأمین شود.مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی گلستان اضافه کرد: تعبیه دریچه های بیشتر برای هدایت و انتقال آب در این مجموعه صنعتی، نیاز اولویت دار اطمینان از 
تکرار نشدن اتفاقات مشابه در آینده است که اجرای آن در دستور کار قرار دارد.خلیل زاده ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدي 
مستقر در این شهرک صنعتی با دوراندیشی، واحدهای خود را در برابر سیل هم بیمه کردند که اکنون با آسودگی خاطر می توانند 

از مزایای آن استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان برای رفع خاموشی های 

گسترده ناشی از باران و طوفان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: براساس برآوردهای اولیه سیل 
قریب به ۲۰۰ میلیارد ریال به تاسیسات و شبکه برق استان خسارت زد.علی اکبر نصیری با اشاره به طوفان و بارش شدید و کم سابقه 
و وقوع سیل در سطح استان گلستان اظهار کرد: سیالب در استان گلستان موجب قطعی برق ۴۰5 روستای استان شده بود که با 
تالش ها و پیگیری های مستمر مشکل قطعی برق آنهاحل شده است.وی با بیان اینکه پس از وقوع سیل اقدامات فوری و عملیاتی 
برای کاهش خسارت سیل انجام شد، افزود: در همان روز نخست وقوع سیالب برق ۳۴5 روستا وصل شد و اقدامات برای حل مشکل 
قطعی برق ۶۰ روستای باقیمانده که به دلیل رانش زمین، ریزش کوه، مسدود بودن جاده و... بی برق مانده بودند در دستور کار قرار 
گرفت.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان اضافه کرد: با اقدامات انجام شده در روزهای پس از وقوع سیل و با باز شدن 
تدریجی جاده ها برق سایر روستاهای سیل زده گلستان نیز وصل شد و درحال حاضر هیچگونه روستایی وجود ندارد که برق آنها قطع 
باشدوی در ادامه اقدامات و فعالیتهای کارکنان این شرکت در راستای خاموشی های گسترده ناشی از باران و طوفان روزهای پایانی 
سال ۹7 و نیز در روزهای نخست سال جاری در استان را تشریح کرد.وی با بیان اینکه پس از وقوع سیل اقدامات فوری و عملیاتی 
برای کاهش خسارت سیل انجام شد، افزود: در همان روز نخست وقوع سیالب برق ۳۴5 روستا وصل شد و اقدامات برای حل مشکل 
قطعی برق ۶۰ روستای باقیمانده که به دلیل رانش زمین، ریزش کوه، مسدود بودن جاده و... بی برق مانده بودند در دستور کار قرار 
گرفت. نصیری از خسارت ۲۰۰ میلیارد ریالی سیل به شبکه توزیع برق استان خبر داد و افزود: بر این اساس ۶۸ کیلومتر شبکه ۲۰ 
کیلو ولت و ۱۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف۱۲ پست هوایی عمومی با تجهیزات کامل و تجهیزات جانبی شبکه بر اثر وقوع سیالب 
در گلستان دچار خسارت شدند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی این شرکت 
در همان ساعات اولیه در قالب ۸5 اکیپ فنی با مجموع ۲۲5 نفر در اقصی نقاط استان مشغول فعالیت شدند که با حرکت جهادی 
و تالش های بی وقفه این نیروها تمام خاموش��ی ها در حوزه بیس��ت کیلوولت و فشار ضعیف مرتفع گردیده است و وضعیت کنونی 

شبکه های برق درحال حاضر پایدار است.

مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی: 
استان مرکزی در حوزه اکرام ایتام رتبه پنجم کشوری را به دست آورد 

اراک- مینو رسـتمی- مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی در 
حوزه اکرام ایتام رتبه پنجم کش��وری را به دس��ت آورد از حمایت از دو هزار خانوار اس��تان مرکزی 
در ماه رمضان خبر داد.  قنبر موس��ی نژاد در نشست خبری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان مرکزی با اصحاب رسانه با اشاره به کمک های این سازمان به سیل زدگان کشور اظهار داشت: 
جمع بندی کمک هایی که از دفاتر کمیته امداد امام خمینی)ره( و ۴۳ مرکز نیکوکاری در سطح استان 
مرکزی تا به امروز انجام شده بیش از هفت میلیارد تومان بوده و این مبلغ کمک های مردمی بوده که 
از طرف کمیته امداد استان مرکزی به مناطق سیل زده ارسال شده است. وی افزود: از این 7 میلیارد تومان کمک های مردمی، بیش از 
5۰۰ میلیون تومان آن به صورت نقدی بوده و ما بقی در قالب کاال و سبدهای غذایی بوده است. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان مرکزی تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی)ره( تا به امروز در زمینه ارسال کمک های مردمی و کمک به سیل زدگان جزء ۱۰ 
استان نخست کشور بوده، در واقع تمرکز کمک های ما روی استان های لرستان، خوزستان وگلستان بوده است. موسی نژاد بیان کرد: 
در بحث جشن نیکوکاری سال گذشته، مردم استان مرکزی خوش درخشیدند و الزم به ذکر بوده که در زمینه خیر و احسان استان 
مرکزی رتبه سوم کشور را به دست آورده است. وی عنوان کرد: در زمینه ماه مبارک رمضان کمیته امداد امام خمینی)ره( برنامه های 
مختلفی را دنبال می کند که چند مورد از آنها هرساله به صورت روتین انجام می شود اما شیوه های اجرای آنها معموال متفاوت است. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی ادامه داد: نخستین برنامه ای که باید  در ماه مبارک رمضان به آن توجه کرد، 
دستگیری از ایتام و نیازمندان بوده، با توجه به این که امسال از نظر اقتصادی مردم در فشار قرار دارند مخاطبان ما نیز در کمیته امداد 
در شرایط هادتری از سایر اقشار جامعه به سر می برند به همین سبب به همراهی بیشتر مردم در این زمینه نیاز داریم. موسی نژاد 
اضافه کرد: برنامه شناسایی و جذب ۴۶۰۰ حامی در سطح و خارج از استان مرکزی را داریم و با توجه به شرایط معنوی حاکم بر ماه 
مبارک رمضان هدف گذاری ما این بوده که ۳ هزار و 5۰۰ نفر حامی در ماه مبارک رمضان برای فرزندان ایتام و محسنین جذب شود. 
وی خاطرنشان کرد: در سطح استان حدود ۲ هزار و ۱7۰ فرزند یتیم زیر ۱5 سال داشته که شرایط خاصی را دارند و مورد توجه افراد 

خیر نیز هستند اما نزدیک ۴ هزار و ۹۰۰ فرزند محسنین در سطح استان داریم که نیازمند توجه هستند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه:
نگذاریم حتی یک واحد تولیدی 2 نفره هم تعطیل شود

کرمانشاه - منیر دشتی - رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با بیان اینکه نباید اجازه دهیم حتی یک واحد تولیدی در کشور 
تعطیل شود، گفت: مجلس باید برای حمایت از بخش تولید قوانین با کیفیت تصویب کند. کیوان کاشفی در مراسم تجلیل از کارگران 
نمونه استان کرمانشاه که روز ۱۲ اردیبهشت برگزار شد، از تورم ۴۰ تا 5۰ درصدی که در کشور وجود دارد یاد کرد و افزود: متاسفانه 
این تورم روند صعودی دارد و باعث شده سفره همه اقشار جامعه خصوصا کارگران کوچک شود.  وی ادامه داد: در کنار این نرخ تورم 
باال، نرخ رشد اقتصادی منفی، فضای کسب و کار نامناسب و ... نیز باعث شده با مشکالت اقتصادی متعدد مواجه شویم و کارفرمایان 
و کارگران بیشتر از همه تحت تاثیر این موضوع قرار دارند.  عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به راهکارهایی که می تواند  
وضعیت اقتصادی کشور را کمی بهتر کند،اظهار کرد: در درجه اول باید برای سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی کشور تالش کنیم 
و اجازه ندهیم هیچ واحدی چه با اشتغال دونفر چه دو هزار نفر تعطیل شود.  کاشفی معتقد است، تعطیلی هر یک واحد تولیدی، 
دشمن را یک قدم به اهدافش نزدیک تر می کند. وی اضافه کرد: مجلس نیز باید در این زمینه حامی بخش تولید باشد و قوانین کیفی 
برای حمایت از کارگران و کارفرمایان تصویب کند.  رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه بر لزوم حفظ اشتغال موجود در کشور نیز 
تاکید کرد و ادامه داد: اگرچه باید برای ایجاد اشتغال جدید تالش کنیم، اما نباید اجازه دهیم اشتغالی که در گذشته وجود داشته نیز 
از دست برود.  به گفته کاشفی، برای این موضوع نه تنها بخش خصوصی و دولت بلکه سایر نهادها، بانک ها و ... نیز باید پای کار بیایند.

در جلسه فرمانداری لنگرود مطرح شد:
تأکید بر استفاده از منابع تبصره 3 برای توسعه شبکه فاضالب سنتی 

 رشـت- زینب قلیپور-  فرماندار شهرس��تان لنگرود که با حضور مدیران عامل و معاونین شرکتهای آب و فاضالب شهری و 
روستایی و مسئولین شهرستان برگزار شد به لحاظ اهمیت اجرای شبکه فاضالب جهت رفع مشکالت زیست محیطی بر استفاده 
از منابع تبصره ۳ در جهت توسعه شبکه فاضالب سنتی تأکید شد.همچنین تنظیم و اجرای موافقتنامه تبصره ۳ برای اجرای شبکه 
فاضالب سنتی در سال ۹۸ و بررسی مسائل فنی تحویل و تحول شهر چاف و چمخاله در دستور کار شرکتهای آب و فاضالب شهری 
و روستایی قرار گرفت و مقرر شد پروژه آبرسانی به شهر اطاقور از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن که در حال بهره برداری است بصورت 
رسمی افتتاح شود.بررسی فنی جهت انجام لوله گذاری آب در خیابان اصلی شلمان بطرف رودسر از دیگر مصوبات این جلسه بود که 

بر تسریع در تأمین اعتبار و اجرای پروژه تأکید شد.

سه شنبه
17 اردیبهشت 1398
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 کارآفرینی و س��رمایه  گذاری نقش اساس��ی در مسیر دس��تیابی به توسعه 
پایدار دارد و از مهمترین عوامل مقابله با معضل بیکاری محسوب می شود. به 
همین منظور دولت ها باید برای رس��یدن به شکوفایی اقتصادی به کارآفرینی 
توجه ویژه ای داشته باشند و به حمایت از کارآفرینان به عنوان نیروی محرکه 

اصلی بپردازند.
به گزارش گروه اطالع رس��انی ایرنا، »توسعه« فرآیندی است که متناسب با 
فرهنگ بومی کشور تعریف می شود و تمامی جوامع به دنبال دستیابی به آن 
هستند. برای رسیدن به این مهم و پایداری آن، باید به جنبه های مختلف یک 
کشور توجه کرد تا نیازهای انسان را با استفاده از منابع و بدون آسیب رساندن 

به ثبات نظام  ها برطرف کرد. 
توس��عه پایدار راه حل هایی را برای الگوهای ساختاری، اجتماعی و اقتصادی 
توس��عه ارائه می دهد تا بتواند از بروز مس��ائلی همچون نابودی منابع طبیعی، 
تخریب س��امانه های زیس��تی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزایش بی رویه 

جمعیت، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان ها جلوگیری کند.
ای��ن مقوله ک��ه از دهه ۹۰ میالدی بر آن تأکید ش��د، جنبه ای از توس��عه 
انس��انی، در ارتباط با محیط زیس��ت و نس��ل های آینده اس��ت. هدف توسعه 
انس��انی پرورش قابلیت های انسانی محس��وب می شود. توسعه پایدار در حالی 
که الزمه بهبود و پیش��رفت اس��ت، اس��اس بهبود وضعیت و رفع کاستی های 
اجتماعی و فرهنگی جوامع پیش��رفته را نیز فراهم می آورد و موتور پیش��رفت 
متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع به 

ویژه کشورهای در حال توسعه را به حرکت درمی آورد. 
بنابرای��ن برای محقق ش��دن توس��عه پایدار بای��د تمامی عوامل توس��عه و 
ش��اخص های تاثیرگذار را مورد توجه قرار داد. بهبود کیفیت زندگی و رفاه از 
جمله مباحثی هس��تند که در این مقوله جایگاه ویژه ای دارند. رفاه اجتماعی 
برای آحاد مردم جامعه با بحث »اش��تغال« درآمیخته اس��ت، چراکه داش��تن 
ش��غل مناس��ب یکی از بهترین راه های بهبود کیفیت زندگی به شمار می رود. 
در بحث توس��عه پایدار باید اش��تغال موجود حفظ و اشتغال جدید نیز ایجاد 
ش��ود. به هر حال مساله اش��تغال و قطب مخالف آن بیکاری یکی از مسائل و 
معضالت اساسی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه محسوب می شوند و 
ایران هم از این امر جدا نیست و سال هاست برای حل بحران بیکاری و ایجاد 

اشتغال تالش می کند.
پژوهش��گر گروه اطالع رسانی ایرنا به منظور واکاوی و تحلیل بیشتر معضل 
بیکاری و پیامدهای آن با »افسانه مظفری« استاد و عضو هیات علمی دانشگاه 

و جامعه شناس علوم اجتماعی به گفت وگو پرداخت.
معضل بیکاری فارغ التحصیالن

مظف��ری با تبیین و تعریف مفهوم بیکاری گفت: در کش��ور ما ابهاماتی در 
ارتب��اط ب��ا تعریف بیکاری وجود دارد و افراد کمابیش بر این تصور اس��توارند 
که فرد بیکار باید به صورت فعال به دنبال ش��غل باش��د و فردی که دنبال کار 
نمی گردد بیکار نیس��ت. همچنین باید دانست که ما مجموع جمعیت شاغل و 

بیکاران را جامعه نیروی کار می دانیم. 
آیا هفته ای یک س��اعت کار، اش��تغال محس��وب می ش��ود؟ آیا س��ربازان، 
دانشجویان، زنان خانه دار و داوطلبان سازمان های غیرانتفاعی شاغل به حساب 
می آین��د؟ آیا به فردی بدون دس��تمزد در بنگاه اقتص��ادی خانوادگی فعالیت 
داش��ته باش��د، بیکار گفته می ش��ود؟ آیا افرادی که در خانه نشس��ته اند، کار 
نمی کنند و به دنبال کار هم نمی گردند، بیکار هس��تند؟ طبق آمارهای رسمی  
و غیررس��می، میزان بیکاری در کشور ما به حدی است که از میانگین جهانی 

بسیار باال تر و این مقوله از معضال ت جامعه به شمار می رود. 
این اس��تاد دانشگاه با اش��اره به بحران بیکاری در میان اقشار تحصیلکرده 
کشور بیان داشت: هرچند دامنه بیکاری، همه اقشار اجتماعی را دربرمی گیرد، 
اما بیکاری فارغ التحصیال ن در س��طوح مختلف تحصیلی یکی از معضالت مهم 
به ش��مار می رود. جوانان به قصد کس��ب تخصص علمی در زمینه مورد عالقه 
خ��ود و پ��س از آن با هدف دس��تیابی به ش��غل مورد عالق��ه، ادامه تحصیل 
می دهند و چون س��ال ها وقت و انرژی را معطوف به مقوله یادگیری می کنند، 

بنابراین توقع درستی هم برای یافتن شغل مناسب دارند.
بیش��تر مشاهده می ش��ود که جوانان به دلیل نیافتن شغل مناسب، بهترین 
راه حل را مهاجرت به کشورهای دیگر می دانند و در صورتی که تخصص این 
قشر تحصیلکرده با مهارت و تجربه هم همراه باشد، همان »فرار مغزها« اتفاق 
می افتد. در واقع نبود ش��غل مناس��ب و درخور شأن و منزلت برای نیروی کار 
تحصیلکرده که سرمایه انس��انی و ثروت حقیقی کشور به شمار می آیند، آنها 

را به فکر یافتن کار و شغل مناسب در خارج از کشور وادار ساخته است. 
همچنین بس��یاری از افراد تحصیلکرده در کشور به حرفه های غیرتخصصی 
و کارهای��ی ک��ه به مهارت هایی نیاز ن��دارد، روی می آورن��د و این گرایش در 
جامع��ه ای مثل جامعه ما که س��ال ها درگیر جنگ ب��وده و امروز نیز در حال 
مقابله با تحریم هاس��ت و باید به نیروی انس��انی خالق، متخصص و کارآفرین 
بیشترین بها و ارزش را بدهیم، نه تنها راهکار مناسب برای حل مشکل بیکاری 
نیست، بلکه به رشد اقتصادی و برآوردن نیازهای اجتماعی نیز کمک نخواهد 

ک��رد. بی توجه��ی به جایگاه نیروی انس��انی در چرخه ه��ای صنعت و تولید و 
خدمت رس��انی موجب می شود ظرفیت های انس��انی بدون هیچ گونه مدیریتی 
مورد بی توجهی قرار بگیرند که این امر نیازمند مدیریت صحیح منابع انسانی 

است.
 بیکاری و تاثیرات فردی و اجتماعی آن

این عضو هیات علمی دانش��گاه به تاثیرات درونی و بیرونی معضل بیکاری 
اش��اره کرد و افزود: بیکاری، وضعیتی اس��ت که تمام افراد در جس��ت وجوی 
کار با وجود داش��تن توان، قدرت و اس��تعداد به یافتن شغل موفق نمی شوند. 
بیکاری اثرات فردی و اجتماعی زیادی روی ش��خص و خانواده و حتی محیط 
برجای می گذارد و می تواند ش��خص را گوشه گیر، ترسو، غیرفعال، بی انگیزه و 

سرخورده کند و حتی زندگی فرد را به نابودی و تباهی بکشاند.
بیکاری عموما با فقر و محرومیت فرد از رفاه، آسایش و امکانات مادی همراه 
اس��ت و سبب می شود که ش��خص بیکار، خود و خانواده را در یک محرومیت 
قرار دهد. این مساله می تواند طی زمان متمادی آرامش روحی و روانی شخص 
و خانواده وی را مختل س��ازد. چنانکه ب��ر پایه گزارش ها بیکاری گاهی عالوه 
بر مواردی که عنوان ش��د، باعث گرایش ف��رد به جرم و جنایت، اعتیاد و فرار 
از کش��ور به طور غیرقانونی و حتی قانونی ش��ود و همه این موارد سبب ایجاد 

مشکالت بسیاری در راه توسعه جوامع خواهد شد.
 آمارهای بیکاری 

وی در ارتب��اط با آمارهای رس��می ارائه ش��ده در زمینه بیکاری در کش��ور 
یادآور ش��د: اگرچه بررسی روند تغییرات نرخ مش��ارکت اقتصادی کل کشور 
در پاییز ۱۳۹7 خورش��یدی افزایش ۰.۶درصدی این ش��اخصه را نس��بت به 
فصل مشابه سال گذش��ته نشان می دهد، اما همچنان معضل بیکاری گریبان 
بس��یاری از افراد جامعه به ویژه جوانان را گرفته است. در کشور ما با توجه به 
گ��زارش مرکز آمار ایران از نتایج ط��رح آمارگیری نیروی  کار در پاییز ۱۳۹7 
خورش��یدی، بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۰ س��اله و بیش تر نشان می دهد که 
۱۱.7درصد از جمعیت فعال کش��ور بیکار بوده اند و در برخی از اس��تان های 

مختلف کشور، درصد بیکاری تا ۴۰درصد هم رسیده است.
همچنی��ن آمارها در ۱۳۹7 خورش��یدی بیان می کنند ک��ه جمعیت بیکار 
کشور با 5۶ هزار و ۳7۴ تن افزایش به ۳میلیون و ۱5۹ هزار تن رسیده و نرخ 
بیکاری در جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در پاییز این سال برای فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی ۱۸.۳درصد بوده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل تغییری 
نکرده اس��ت. البته این نرخ در پاییز ۹7، برای مردان ۱۳.۴درصد و برای زنان 
۲7.۹درصد بوده که نش��ان دهنده افزایش بیکاری در گ��روه فارغ التحصیالن 

زن است.
با توجه به آمارها، بیش از ۳میلیون بیکار در کش��ور وجود دارد و س��الیانه 
۸۰۰ ه��زار نیروی متقاض��ی کار جدید به ای��ن آمار اف��زوده و وارد بازار کار 
می شوند که بر این اساس فراهم کردن فرصت های شغلی مناسب برای جوانان 
جویای کار و تحصیلکردگان دانش��گاهی امری ضروری به شمار می رود. البته 
دولت در برنامه شش��م توسعه، مکلف شده اس��ت نرخ بیکاری را تا چشم انداز 
۱۴۰۰ به ۸.۶درصد کاهش دهد و با اجرای طرح اشتغال روستایی و عشایری 
و ط��رح س��اماندهی فارغ التحصیالن بیکار به عنوان دو ه��دف مهم در حوزه 
اش��تغال در جهت مقابله با بیکاری گام بردارد و البته س��ه راهکار مهم یعنی 
انبس��اط در تقاض��ا، انقباض در عرض��ه و انعطاف در محی��ط و پرداخت بیمه 

بیکاری را هم در کاهش بیکاری عنوان می کند.
علل و عوامل اصلی بیکاری 

مظفری در ادامه افزود: کارشناس��ان اقتص��ادی و اجتماعی معتقدند، علل 
بی��کاری جوانان به عوامل مختلفی بس��تگی دارد ک��ه از آن جمله می توان به 
نوسانات اقتصادی، توزیع نامناسب درآمد و امکانات، عدم جذب نیروی کار در 
مراکز تولیدی و صنعتی، نبود تناسب میان آهنگ رشد جمعیت و فرصت های 
ش��غلی، ضعف قوانین و مقررات، اتخاذ برخی سیاس��ت های نادرس��ت، فقدان 
آموزش های متناس��ب با نیاز ب��ازار کار، توجه نکردن ب��ه فرهنگ کار و نبود 

آموزش های الزم برای کارآفرینی اشاره کرد.
راهکار برون رفت از چالش بیکاری

این استاد دانشگاه در ارتباط با راهکارهای مقابله با معضل بیکاری گفت: با 
توجه به اینکه بیکاری به یک معضل اجتماعی تبدیل ش��ده است، همه مردم، 
مسئوالن و سیاست گذاران باید برای حل آن تالش و به راهکارهای پیشنهادی 
با جدیت توجه کنند. همچنین بایستی برای برون رفت  از این بحران اجتماعی 

و اشتغال زایی در جامعه به کارآفرینی و سرمایه گذاری روی آورد. 
س��رمایه گذار و کارآفری��ن الزم و ملزوم یکدیگرن��د و در کنار هم می توانند 
باعث اش��تغال زایی ش��وند. در واقع س��رمایه گذار نیاز به نیروی انسانی ماهر، 
متخصص، تحصیلکرده و کارآفرین دارد تا بتواند چرخه اقتصادی سرمایه را به 
چرخش درآورد. مدیریت منابع انسانی، حمایت از کارآفرینی و کارآفرینان به 
ویژه جوانان خالق و خوش فکر برای ایجاد و توس��عه کسب و کارهای کوچک 

و بزرگ از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
ام��روزه دولت ها و س��ازمان ها به کارآفرینی اهمیت زی��ادی می دهند و راه 

شکوفایی اقتصادی را در گرو توسعه کارآفرینی می دانند و کارآفرین به عنوان 
نیروی محرکه اصلی، مورد توجه قرار گرفته ش��ده اس��ت. در نظام اقتصادی، 
ن��وآوران، صاحب��ان فکر و ایده، س��رمایه های اصلی یک بن��گاه اقتصادی و از 
عوامل اصلی توسعه پایدار محسوب می شوند. ساختار اقتصادی دنیای کنونی 
با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده است، اگر دیروز ثروتمندترین افراد آنهایی 
بودند که منابع مالی بیش��تری در اختیار داش��تند، اینک ثروتمندترین مردم 
دنیا افرادی دانش مدار و کارآفرین هس��تند و به جرأت می توان گفت توس��عه 
اقتصادی دنیای امروز بر پایه خالقیت کارآفرینان و دانش و نوآوری آنها استوار 

شده است و چنین دانش و اقتصادی »اقتصاد دانش محور« به شمار می رود.
این جامعه شناس در ادامه افزود: بنابراین الزمه رشد اقتصادی توسعه مراکز 
تولید دانش، فن��اوری و مهارت های فنی اس��ت. کارآفرینی موجب افزایش و 
ایجاد س��رمایه و س��بب ارتقای فعالیت های اقتصادی، ایجاد ش��غل، ثروت و 
درآمد می ش��ود و محصوالت، خدمات، روش ها، سیاست ها، افکار و راهکارهای 

نو برای حل مشکالت جامعه ارائه می دهد.
ای��ن مقول��ه عامل تقوی��ت و تکامل صنای��ع داخلی اس��ت و زمینه رقابت 
صنای��ع داخل��ی با صنایع خارج��ی را فراهم می آورد و ب��ه افزایش صادرات و 
دریافت ارز برای کشور منجر می شود. همچنین سبب رقابت، تقویت و تکامل 
صنایع مش��ابه داخلی با یکدیگر می شود و س��رانجام موجب بهبود و افزایش 
س��طح کیفیت کاالها می ش��ود و به عبارت روش��ن تر عامل توسعه اقتصادی، 
رفاه و تأمین اجتماعی جامعه اس��ت. حمایت از س��رمایه گذار در واقع حمایت 
از کارآفری��ن به ش��مار می رود. پس باید به س��رمایه گذاران بها دهیم، احترام 

بگذاریم و اطمینان دهیم که شرایط کار موفق را برای آنها فراهم می کنیم. 
 نقش حمایتی و مشارکتی دولت در حل بحران بیکاری

این عضو هیات علمی دانش��گاه به نقش حمایتی و موثر دولت در اش��تغال 
و کارآفرینی اش��اره کرد و بیان داش��ت: بخش دولتی با داشتن برنامه دقیق، 
مناس��ب و پایدار می تواند قسمت بزرگی از جریان اعتمادسازی را تامین کند. 
آنها باید راهبردهای پایدار را برای جلب اعتماد سرمایه گذار ارائه دهند. بدین 

منظ��ور باید قوانین دس��ت و پاگیر را حذف کنند و بوروکراس��ی اداری را در 
مس��یر س��رمایه گذاری کاهش دهند و ب��ا تزریق تس��هیالت و تدوین قوانین 
کاربردی جهت ترغیب س��رمایه گذاران جهت ورود به این عرصه اهتمام ورزد 
و با وضع قوانینی مدون، این اعتماد را به س��رمایه گذاران بدهد که حداقل تا 
چند س��ال آینده قوانین را تغییر نخواه��د داد چراکه تغییر قوانین با توجه به 
شرایطی که خود دولت احساس می کند، درست است اما به وضعیت کسب و 
کار سرمایه گذار خدشه وارد می کند و اعتماد سرمایه گذار را از میان می برد. 

وض��ع قوانین کمک کننده و تس��هیلگر برای س��رمایه گذاری افراد بس��یار 
قابل توجه اس��ت. باید برای س��رمایه گذار سیاس��ت های تشویقی تنظیم شود 
و امتیازاتی به او داد تا در ش��رایط بحران اقتصادی، ترغیب به س��رمایه گذاری 
شود. برای نمونه باید کارت سبزی به آنها اختصاص داد که دارندگان این نوع 

کارت ها بدانند از هر نوع بوروکراسی اداری معاف هستند.
 راهکارهای پیشنهادی برای اشتغال زایی در کشور

مظفری با اش��اره ب��ه راه حل های دیگر برای مقابله با بیکاری یادآور ش��د: 
جلوگی��ری از قاچ��اق کاال و حمایت از کاالی ایرانی در س��ال »رونق تولید« 
در کنار تغییر روش جذب و آموزش دانش��جو در مراکز دانش��گاهی براس��اس 
نیاز و پتانس��یل های هر منطقه، نگاه عملی به کارکردهای اشتغال آفرین برای 
دانش��جویانی که نهایتا باید با بخش صنعت همکاری داش��ته باشند، ساخت و 
س��اماندهی فراگیر اطالعات بازارکار، بهترش��دن محیط کسب و کار و ارتقای 
ش��اخص های آن و پشتیبانی از بخش های خصوصی و تعاونی از جمله راه های 

اشتغال زایی به شمار می رود.
همچنی��ن تعلیم نیروی انس��انی کارش��ناس، مجرب و کارآمد متناس��ب با 
احتیاجات تقاضای کار، در اختیار قرار دادن امکانات آموزش و توانمندس��ازی 
رایگان و ارزان قیمت برای همه اقش��ار نیازمند کار، در کنار اش��اعه و توانمند 
کردن فرهنگ تولید و فرهنگ س��ازی برای مقدس شمردن کار و کارآفرینی و 
اهمیت دادن به تالش برای توسعه کشور از جمله راهکارهای دیگری هستند 

که می توان به آنها اشاره داشت.  

راه شکوفایی اقتصاد از مسیر توسعه کارآفرینی می گذرد
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در کسب و کار پایبندی به اصول اخالقی را فراموش نکنیم

فس��اد اخالقی کس��ب و کارها، تهدیدهای محیطی، عدم توجه به مشتریان و تبلیغات فریب دهنده و ... 
همه از جمله عواملی هس��تند که وجود بی اخالقی در کس��ب وکارها را نش��ان می دهد! در سال های اخیر 
حتی بسیاری از کسب و کارهای موفق و مشهور که خود را متعهد به رعایت قوانین و مقررات می دانستند 

نیز با این قبیل بی اخالقی ها درگیر بودند.
این روزها که کارآفرینان به راه اندازی کس��ب و کارهای نوپای خود مش��غولند باید بیش��تر از هر وقت 

دیگری به رعایت استانداردهای اخالقی و ارزش های انسانی توجه کنند.
عوامل موثر بر تصمیم گیری  با توجه به اصول و ارزش های اخالقی را از سه منظر می توان بررسی کرد:

۱.عملکرد کسب و کارها و اصول اخالقی:
برای بررسی عملکرد کسب و کارها می توان از معیارهایی نظیر: رضایت مشتریان و کارمندان، توجه به 

گردش مالی و سودآوری کسب و کار، فرآیند یادگیری و رشد شرکت و ... استفاده کرد.
فارغ از معیارهای باال آن چیزی که اهمیت دارد این اس��ت که بدانیم الزام به اخالقیات و تعهد مس��تمر 
به آن نیازمند درونی س��ازی اصول اخالقی و ارزش ها اس��ت. به این معنا که عملکرد تمامی افراد سازمانی 
از مدیران عالی گرفته تا کارمندان س��طوح عملیاتی، تمامی س��اختار یک سازمان و ... در تناسب با اصول 

اخالقی قرار گرفته  باشد.
۲. دیدگاه های کسب و کار و اصول اخالقی :

ش��ناخت این دیدگاه ها و توجه به مزایا و معایب اس��تفاده از آنها می توان��د در اجرای ارزش ها و اصول 
اخالقی به کارآفرینان و رهبران کسب و کارها کمک کند:

۱.نتیجه گرایی:
در این دیدگاه فواید و پیامدهای حاصل از انجام فعالیت ها مورد بررسی قرار می گیرد. دو رویکرد عمده 

در این دیدگاه عبارتند از:
۱.اصال��ت فرد: پیامده��ا و عواقب حاصل از رفتار و فعالیت افراد با توجه به منفعت ش��خصی فرد مورد 

توجه و ارزیابی قرار می گیرد.
۲.اصالت جامعه: در این رویکرد منفعت عموم جامعه در نظر گرفته می شود.

طبق بررس��ی های صورت گرفته، بیش��ترین نظریه مورد استفاده توسط کس��ب و کارهای نوپا، توجه به 
فایده و نتیجه یک فعالیت است.

۲.کرامت انسانی:
انسان در نظام آفرینش اشرف مخلوقات است و دارای فضایل اخالقی مختلفی است. چنین موجودیتی 
نباید به عنوان ابزار در نظر گرفته ش��ود. باید در برخورد و رفتار با انس��ان  ها کرامت اخالقی و ارزش واالی 

موجودیت آن را در نظر داشت.
۳. نسبیت گرایی:

اصول اخالقی ثابت نیستند به این معنا که طی شرایط و موقعیت های گوناگون به طور نسبی دیدگاه ها 
و رفتارهای اخالقی در معرض تغییر و تحول قرار می گیرند.

برای مثال در زمان های گذشته تبلیغ برای امور پزشکی و آموزشی، اخالقی مطرح نمی شد ولی امروزه 
این تبلیغات جایز هستند.

۴.فرامین الهی و ارزش ها:
ارزش هایی نظیر عدالت، آزادی و ... مورد پذیرش عموم جامعه ا س��ت. طبق فرامین و دس��تورات الهی، 

وظیفه انسان تعهد به ایفای این ارزش ها تحت فرامین الهی ا ست.
 ۳.عوامل محیطی و اصول اخالقی:

نمی ت��وان تاثی��ر محیط بر روی کس��ب و کارها و کارآفرین��ی را نادیده گرفت. محیط ثابت نیس��ت و 
همواره در حال تغییر اس��ت. این پویایی می تواند بر فرهنگ کسب و کار تاثیرگذار باشد. محیط ها عوامل 
تفاوت  های اخالقی و فرهنگی را فراهم می کنند. در بسیاری از متون، اخالق کسب و کار را برابر با فرهنگ 

کسب و کار دانسته اند.
در طبقه بندی کلی معیارهای موثر محیطی می توان به سه عامل کلی زیر اشاره کرد:

۱.اجتماعی-فرهنگی
۲.اقتصادی-سیاسی

۳.انسانی-ارزشی
این معیارها از باال به پایین به ترتیب دارای بیشترین تاثیر محیطی روی کسب و کارهای نوپا هستند.

اخالق کسب و کار به معنای الزام به استانداردهای اخالقی در موقعیت های مختلف کسب و کار است. 
کسب و کارها با صرف هزینه کمی در این راستا می توانند سودآوری بلندمدت خود را تضمین کنند.

 در اجرای ارزش ها و اصول اخالقی می توان هر یک از رویکردهای زیر را انتخاب کرد:
۱.اخالقی: ناب ترین نوع رفتار اس��ت که ش��امل الزام به تمامی تعهدات مالی، حقوقی، قانونی و اخالقی 

نسبت به تمامی ذی نفعان اعم از مشتریان، دولت، کارمندان و ... است.
۲.دوس��تانه: رعایت حقوق س��هامداران ش��امل ارائه سود س��هام و افزایش ارزش آن است. عالوه بر آن 
مسئولیت های اخالقی در قبال محیط زیست و عموم جامعه با ترغیب سهامداران امکان پذیر می شود که 

سبب شهرت و اعتبار یک کسب و کار می شود.
۳. اس��تراتژیک: در این دیدگاه رویکرد برد-برد مورد توجه اس��ت. در این نوع رویکرد هم سود شرکت و 
هم جنبه های اخالقی مورد توجه ا ست. برای مثال خودروسازی فورد در ابتدا به تبلیغ صندلی های کودک 
و اهمی��ت این صندلی ها برای تضمین امنیت کودکان پرداخت و در نهایت تعداد زیادی از این صندلی ها 

را به شکل رایگان در اختیار مصرف کنندگان قرار داد.
توجه داش��ته باش��ید با بی توجهی به ارزش های انسانی و اخالقی در کس��ب و کار، مشتریان شما را به 
عنوان کسب و کاری ریاکار تلقی می کنند و به تدریج اعتماد کارمندان تان را از دست خواهید داد. بعد از 

آن طولی نمی کشد که کسب و کارتان در آستانه سقوط قرار می گیرد!

تبلیغـاتخالق

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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هنگامی که سال جدید آغاز می شود، زمانی مناسب برای ایجاد 
یک زندگی س��ازنده  فراهم می شود. بسیاری از افراد ممکن است 
خواس��ته هایی برای س��ال جدید خود تعیین کنن��د، اما مطالعات 
نشان می دهد که تنها کمتر از ۱۰درصد از این افراد در تمام سال 
برای رسیدن به این خواسته ها تالش می کنند. ۹۰درصد باقیمانده 
از افرادی که خواس��ته های خود را رها می کنند، کس��انی هستند 
که معموالً مش��غول بودن را با پربازده بودن اشتباه می گیرند. آنها 
ع��ادت به تنظیم هدف های افراطی و انتظارات غیرواقعی دارند. در 
حالی که اگر مقدار مناس��بی زم��ان برای فکر کردن به عادت های 
مثبت صرف کنی��م و آن را با یک تعهد روزانه همراه کنیم، باعث 

می شود که بهره وری ما به اوج خود برسد. 
منتظ��ر موفقیت نباش��ید و ب��ه جای آن، ب��ا اس��تفاده از این 

عادت های بازدهی در زندگی روزمره، به آن دست پیدا کنید:
1. اهداف تنظیم کنید، نه فقط خواسته تا بازدهی 

بیشتری داشته باشید
بهره وری موضوع انتخاب اس��ت، هنگامی که تصمیمات درست 
را اتخ��اذ می کنید، کارایی بیش��تری خواهید داش��ت. بین تنظیم 
هدف و بهره وری ارتباط مس��تقیمی وج��ود دارد. اگر می خواهید 
بهره وری خود را به س��طح کاماًل جدیدی برس��انید، اهداف را در 
اط��راف خود ایجاد کنی��د، آنها را دنبال کنید و برای رس��یدن به 
ای��ن اهداف بهترین کار را انجام دهید. فقط آرزوی آن را داش��تن 
ش��ما را به هیچ جایی نمی رساند. وقتی که برای خود هدف تعیین 
می کنید، مطمئن ش��وید که SMART  باشند یعنی- مشخص، 
قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، واقع گرایانه و دارای زمان محدود 
باش��ند. هنگامی که اه��داف SMART را تعیین می کنید، قصد 

خود را به اعمال هدفمند تبدیل می کنید.
2.برنامه روزانه دقیق داشته باشید)هم برای صبح 

هم عصر(
پربازده تری��ن افراد روی زمی��ن، مانند ریچارد برانس��ون یا اپرا 
وینف��ری، با برنامه روزانه صبح و عصر خ��ود به طور مقدس رفتار 
می کنند. به عنوان مثال، اپرا دقیق در ساعت ۶:۰۲ صبح از خواب 
بیدار می ش��ود - همه به لطف ساعت داخلی اش و پس از آن همه 
چی��ز طبق روال معمول خود اس��ت - تمرین قدردانی، باش��گاه، 

مدیتیشن، صبحانه سالم و . . . .
هنگامی که یک برنامه مش��خص روزانه دارید، بیشتر متمرکز و 
منظم می ش��وید. به جای اینکه با یک ای��ده مبهم در مورد اینکه 
چه کاری انجام بدهید س��رگردان باشید، با روش مناسب زندگی 

می توانید به انسان پربهره ای مانند اپرا تبدیل شوید!
 3. »لیست کارهایی که باید انجام را دهید« را 

فراموش کنید و شروع به ساختن »لیست کارهایی 
که نباید انجام دهید« کنید

 بس��یاری از مردم عادت دارند لیس��تی ب��رای کارهایی که باید 
انج��ام دهند ایجاد کنند و آن را  ب��ه عنوان ابزار قدرتمندی برای 
داش��تن بازدهی بیش��تر می بینند، اما مولدبودن همیشه در مورد 
انجام دادن کارها نیس��ت، گاهی اوقات مولدب��ودن در مورد انجام 

ندادن کارهای خاص اس��ت. با ایجاد لیس��تی از مواردی که نباید 
انجام دهید، بازدهی خود را افزایش دهید. این فهرس��ت می تواند 
شامل چک کردن ش��بکه های اجتماعی خود هر ۲۰دقیقه، تالش 
ب��رای انج��ام چند کار هم زمان، دنبال کردن ش��ایعات و حواش��ی 
هنرمندان و یا هر چیزی که باعث تلف ش��دن وقت می شود باشد. 
این لیس��ت را جلوی چش��م تان نگه دارید تا به طور مداوم به شما 

یادآوری کند که نباید چه کارهایی را انجام دهید.
4. از ساعت های اوج خود برای انجام مهم ترین کارها 

استفاده کنید
این نکته بهره وری، قدرت تغییر زندگی ش��ما را دارد: کارهایی 
که اولویت اول دارند را در س��اعت هایی که بازدهی بیشتری دارید 
انجام دهید. تحقیقات در مورد ریتم بدن نش��ان می دهد که بدن 
چرخ��ه ای دارد که بر هوش��یار و یا مولد بودنش اث��ر می گذارند. 
همان طور که چرخه ش��روع می ش��ود، ما انرژی فراوانی را تجربه 
می کنی��م و زمان��ی که انرژی ما کاس��ته می ش��ود مغز احس��اس  

خستگی و درماندگی می کند.
 استفاده از ساعات اوج برای وظایف پراهمیت و تصمیم گیری های 
حیاتی، منطقی اس��ت. وقتی که تمرکز ندارید، وظایف معمولی و 
غیرض��روری را انجام دهید. به ب��دن خود توجه کنید و مطابق آن 

عمل کنید، نه علیه آن.
 5. دوستان خود را به دقت انتخاب کنید

باره��ا و باره��ا، این توصیه را ش��نیده اید، که اط��راف خود را با 
افراد مناسبی پر کنید. این نصیحت بی شک بسیار ارزشمند است.
یک تحقیق در مدرس��ه پزش��کی دانش��گاه هاروارد انجام شده 
توس��ط دکتر نیکالس کریستاکیسی نش��ان داد که دوستان شاد 
و س��ازنده می توانند تأثیر مثبتی بر بهره وری و کارایی کلی ش��ما 

داشته باشد.
اگر با افراد افسرده و یا منفی زمان خود را می گذرانید، وقت آن 
است که یک حلقه ای جدید از دوستان را برای خودتان پیدا کنید. 

باور کنید، نتایج شما را شگفت زده خواهد کرد.
 6. در برهه زمانی 90 دقیقه کار کنید

اکث��ر ما  کار می کنیم تا زمانی که از پا دربیاییم. در صورتی که 
تکنیکی به نام ۱۰/۹۰ وجود دارد که می تواند بهره وری شما را به 
حداکثر برساند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که کاماًل 
متمرکز شوید و ۱۰۰درصد حواس خود را به وظیفه ای که در حال 

انجام آن هستید بگذارید!
پ��س از ۹۰ دقیقه کار بدون وقفه، ۱۰دقیقه به خود اس��تراحت 
بدهی��د. ش��ما می توانید از این اس��تراحت برای پ��ر کردن بطری 
آب، به خود رس��یدن و یا گفت وگو کوچک و س��ریع با یک همکار 
استفاده کنید. به محض اینکه این ۱۰ دقیقه به پایان رسید، روند 
را تک��رار کنید. این کار باعث  تقویت تمرکز، به حداقل رس��اندن 

حواس پرتی و افزایش بهره وری می شود.
 7. قبل از شروع به موسیقی گوش دهید

دانیل لویتین، عصب  ش��ناس ش��ناختی و نویس��نده پیش��نهاد 
می کند که ۱۰ تا ۱5 دقیقه قبل از ش��روع کار به موسیقی گوش 

دهید. ممکن اس��ت با خ��ود فکر کنید که چگون��ه گوش دادن به 
موسیقی باعث افزایش بهره وری می شود؟

لویتی��ن آن را تایید می کند و می گوید گوش دادن به موس��یقی 
می توان��د ش��ما را در بهتری��ن حالت ق��رار دهد، زیرا ذهن ش��ما 
دوپامی��ن که به آن »هورمون خوش��حالی« نیز می گویند ترش��ح 
می کند. این امر به ش��ما احساس لذت می دهد، خلق و خوی شما 

را تقویت می کند و بهره وری را افزایش می دهد.
 8. با بهم ریختگی خداحافظی کنید

آیا تا به حال در یک فضای کاری نامرتب و بهم ریخته احس��اس 
بی بازده بودن کرده اید؟ اگر این گونه بوده اس��ت، شما تنها نیستید 
این امر به این دلیل اس��ت که بهم ریختگی دشمن بهره وری است. 
کار ک��ردن در یک میز که بس��یار نامرتب اس��ت، هرگز نمی تواند 
به بهره وری ش��ما کمک کند، بلکه سرعت ش��ما را کم می کند و 

کارهای روزانه را پیچیده تر می کند.
در اینجا یک روش سریع و آسان برای از بین بردن بهم ریختگی 
از روی میز و در زندگی حرفه ای به ش��ما معرفی می کنیم: وسایل 
روی میز را به حداقل برسانید و اگر هر روز نمی توانید آن را مرتب 
کنی��د حداقل هفته ای دو ب��ار این کار را انجام دهید و تأثیر آن را 

مشاهده کنید.
9. به هر درخواستی بله نگویید

نقطه مش��ترک بین تمام افراد فوق العاده پربازده این اس��ت که 
آنه��ا دائماً نه می گویند. حقیقت این اس��ت که اگر می خواهید به 
بهره وری »بله« بگویید، باید به همه چیزهایی که غیرمولد هستند 
»نه«، بگویید. وارن بافت یک بار به خلبان خود گفت که فهرستی 
از ۲5 ه��دف را که می خواه��د بر روی آنها کار کن��د ایجاد کند. 
س��پس از او خواس��ت تا آن را به پنج هدف برس��اند. تنها توصیه 
او ای��ن بود که ب��ر روی آن پنج هدف کار کند و به بقیه چیزها نه 
بگوید. حتی ش��ما می توانید همی��ن کار را انجام دهید: پنج هدف 
برای یک روز تعیین کنید و تا زمانی که آنها را انجام نداده اید، به 

هر چیز دیگری نه بگویید.
 10. کنترل زندگی خود را در دست بگیرید

تنها چیزی که باعث می شود از لحاظ تولیدی پربهره و کارآمدتر 
از همیش��ه باشید، در نهایت به تمایل ش��ما نسبت به عمل کردن 
بستگی دارد. الگوهای رفتاری خود را به چالش کشیدن و تغییرات 
جدیدی در ش��یوه زندگی خ��ود ایجاد کردن می تواند ترس��ناک 
باشد. تنها کسی که مانع بهره وری شماست، خودتان و عادت های 
غیربازدهی تان هستند. هرگز برای ایجاد تغییر به منظور بهترشدن  
خیلی دیر یا خیلی زود نیست، بنابراین به شما بستگی دارد که آیا 
می خواهید بر عادت های خود کنترل داش��ته باشید یا آنها کنترل 

شما را در دست بگیرند.
به یاد داشته باشید که مردم با بازدهی باال به دنیا نمی آیند بلکه 
برای رس��یدن ب��ه آن با کار کردن دائمی بر روی عادت های ش��ان 
تالش می کنند. گاهی اوقات ممکن اس��ت شکست بخورند، اما در 

نهایت، پیروز، سازنده و موفق می شوند.
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