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سرانجام سود و جریمه مضاعف از تسهیالت بانکی حذف می شود؟

سیاه و سپید حذف 
سود مرکب بانکی

ح��دود دو م��اه پی��ش و در اولین روز مردادماه بود که طرح حذف س��ود و جریمه مضاعف از تس��هیالت بانکی در صحن علنی 
مجلس به تصویب رس��ید. نمایندگان مجلس با وجود اینکه چندین و چند بار تالش کرده اند تا س��ود و جریمه مضاعف از بدهی 
تسهیالت گیرندگان حذف شود و امکان جدیدی برای بازپرداخت بدهی تسهیالت بانکی به وجود آید، اما شورای نگهبان هر بار با 
تالش آنها مخالفت کرده است. شورای نگهبان در نخستین مرحله سه ایراد از طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی 

گرفت که این ایرادات در کمیسیون اقتصادی مجلس رفع شد. سپس در دومین مرحله نیز پنج ایراد از طرح حذف سود مرکب...

رئیس جمهور در نشستی مطبوعاتی با نخست وزیر پاکستان:

 آمریکا به برجام بازگردد
و تحریم ها را کنار بگذارد
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چه عواملی آینده صندوق توسعه ملی را تهدید می کند؟

سایه سنگین اقتصاد سیاسی بر منابع بین نسلی

ارتباط فردی زیرساخت اصلی ارتباط سازمانی است
موانعی که موفقیت استارت آپ ها را به تعویق می اندازد
کمپین مشترک ال جی و بازفید در زمینه آشپزی

بحران هویت در دنیای تبلیغات
بازاریابی تلفنی از الف تا ی

درس های بازاریابی که می توان از توییتر آموخت

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

چرا اعضای انجمن لیبرا یکی پس از 
دیگری فیس بوک را تنها می گذارند؟

4
فرصـت امـروز: در شـرایط کنونـی و طبـق گـزارش واحد 

اطالعاتـی اکونومیسـت، بیشـترین ریسـکی که 
اقتصاد ایران را تهدید می کند، ریسک بخش...

اکونومیست گزارش داد

کاهش رتبه ریسک کشوری 
ایران در سال 2019

یادداشت
اخذ مالیات از سپرده های 

بانکی ضروری است

اخذ مالیات از سپرده های بانکی 
اقدامی درس��ت اس��ت به شرطی 
که با سیاس��ت های مکمل دیگری 
همراه ش��ود. اخذ مالی��ات از همه 
حوزه هایی که به درآمدزایی منجر 
می ش��ود اقدامی مرسوم در عرصه 
است.  امروز  جهان  سیاست گذاری 
ای��ن حوزه ها تفاوت��ی نمی کند در 
کدام بخش باش��د، بخش مس��کن 
باش��د یا حوزه های مال��ی و پولی، 
تفاوتی در اصل ماجرا نخواهد کرد 
که افراد باید بخشی از درآمدهای 
خ��ود را به دول��ت بدهند تا دولت 
ه��م بتواند پروژه ه��ای زیربنایی و 
زیرس��اختی خود را به اجرا گذارد. 
درنتیجه می توان گفت هیچ حوزه 
درآمدزای��ی مص��ون ی��ا آنطور که 
در ای��ران گفته می ش��ود معاف از 

مالیات نیست.
مش��کالت  اقتص��اد  ای��ران  در 
متعددی داش��ته و دارد. بخش��ی 
از ای��ن مش��کالت هم از انباش��ت 
سیاس��ت های غل��ط و ... بوده که 
اقداماتی  سیاست گذار را به سمت 
برده که ب��ا جهان مغای��رت دارد. 
رفع  ب��رای  سیاس��ت گذار  درواقع 
یک مش��کل، سیاستی را به شکلی 
دیگر تصویب کرده تا از این طریق 
از بروز عارض��ه دیگری جلوگیری 

ش��ود. در ماج��رای اخذ 
4مالیات از سپرده های...
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مراس��م ساالنه دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افس��ری و تربیت پاسداری امام حسین)ع( روز 
گذش��ته با حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا برگزار ش��د. رهبر انقالب اسالمی 
در ابتدای ورود به میدان، با حضور بر مزار شهیدان گمنام و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهیدان دفاع 
مقدس را گرامی داش��تند. فرمانده کل قوا س��پس از یگان های حاضر در میدان سان دیدند. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای همچنین جانبازان س��رافراز حاضر در میدان را مورد تفقد قرار دادند و با تعدادی از 
خانواده های معظم شهیدان دیدار و گفت وگو کردند. رهبر انقالب اسالمی در این مراسم دانشگاه امام 
حسین را دانشگاهی مهم و از برکات بزرگ الهی خواندند و با اشاره به ضرورت تمرکز مسئوالن سپاه 
پاسداران بر اعتال و ارتقای این دانشگاه افزودند: به موفقیت های دانشگاه افتخار می کنیم اما قانع نیستیم 

و ادامه پیشرفت آن را در همه سطوح و ابعاد ضروری می دانیم.
به گزارش ایسنا،  ایشان توجه به نظام جذب، عمق یافتن برنامه های آموزشی، توجه خاص به مسائل 
و عل��وم نوپدید، تربیت جامع، مدیریت تخصصی و ضابطه گرایی در عین ارتباط عاطفی فرماندهان و 
مدیران با بدنه دانشگاه را از جمله مسائلی خواندند که باید مورد توجه ویژه مسئوالن سپاه قرار گیرد تا 
این دانشگاه نقش خود را به خوبی ایفا کند. فرمانده کل قوا در محور دوم سخنان شان، عزت سپاه را در 
داخل و خارج یادآوری کردند و افزودند: آمریکایی ها نیز با چهره خصمانه و عبوس خود به سپاه، عزت 

آن را افزون تر کردند، چراکه دشمنی دشمنان خدا، بندگان مؤمن را عزیزتر می کند.
 ایشان با استناد به آیه شریفه »َو اََعّدوا لَُهم َما اسَتَطعُتم ِمن ُقّوه َو ِمن رِباِط الَخیل تُرَهبوَن بِِه َعُدوَّاهللِ ِو 
َعُدوَُّکم« تاکید کردند: این فرمان الهی باید به عنوان درسی دائم، همواره در اولویت سپاه پاسداران باشد.
فرمانده کل قوا هدف این آیه شریفه درباره ضرورت آمادگی هرچه بیشتر را ترساندن دشمنان خدا و 
دشمنان مسلمانان برشمردند و افزودند: ترسی که پروردگار ایجاد آن را در قلب دشمنان فرمان می دهد، 
ترس بازدارنده است یعنی باید به گونه ای عمل کنیم که دشمنان از هیبت مردان جوان، مؤمن، فداکار 

و پرانگیزه بیمناک شوند که این مهمترین عامل بازدارندگی خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین نکات مهم و برجس��ته دستور جاودانه پروردگار درباره آمادگی 
روزافزون افزودند: معنای »َو اََعّدوا لَُهم َما اس��َتَطعُتم ِمن ُقّوه« این اس��ت که باید تا می توانید قدرت 
سازمانی را با ایجاد سازمانی قوی، مستحکم و جامع افزایش دهید، تقویت قدرت علمی و تخصصی را 
همواره مدنظر داشته باشید، در قوت تاکتیکی و راهبردی مدام رو به جلو حرکت کنید، قوت عملیاتی 
را با بیداری و آماده به کاری دائم و پرهیز از حتی یک لحظه غفلت همراه کنید و قوت ایمانی سپاه را با 

تربیت جوانانی مؤمن، مصمم، خالص و دارای انگیزه، هر روز بیشتر سازید.
فرمان��ده کل قوا در تبیین بخش دیگ��ری از آیه درباره آمادگی تجهیزاتی افزودند: خداوند در قرآن 
مجید امر کرده است که باید از همه تجهیزات الزم دفاعی، عملیاتی و اطالعاتی برخوردار شوید، البته 
این ابزار باید تولید و ابداع داخل باشد و با برخورداری از تنوع، همه نیازها در زمین، آسمان، فضا، دریا، 
مرزها و در داخل کشور را تأمین کند که البته امروز حتی فضای مجازی نیز جزو ابزارهای الزم است.

ایشان در همین زمینه یادآور شدند: البته رژیم فاسد و وابسته طاغوت، انبارها را پُر از سالح آمریکایی 
کرده بود اما ایرانی ها حتی حق نداشتند بسیاری از این تجهیزات را باز و یا تعمیر کنند. در واقع رژیم 
طاغوت با پول ملت، کارخانه های تس��لیحاتی آمریکا را رونق داده بود و انبارها را پر از ابزارهایی کرده 
بود که بدون اجازه اربابانش، ایرانی ها نه حق استفاده از آنها را داشتند و نه حتی حق آشنایی و تسلط 
بر آنها را. رهبر انقالب افزودند: رژیم طاغوت به تعبیر خودش دو مؤلفه قدرت داش��ت، یکی انبارهای 
سالح و دیگری افتخار به اجرای دستور آمریکا و ایفای نقش ژاندارمی منطقه و سرکوب هر صدایی که 
مخالف آمریکا بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته امروز اوضاع 100درصد برعکس شده است 
و ملت با اراده خود و برای تأمین منافع و آنچه به مصلحت کش��ور اس��ت، کار و تالش و تصمیم گیری 
و اقدام می کند. رهبر انقالب اسالمی با تأکید مجدد بر ضرورت مجهزشدن به همه ابعاد نرم افزاری و 
سخت افزاری قدرت، راهپیمایی اربعین را از مصادیق قدرت حقیقی خواندند و افزودند: اجتماع عظیم 
و میلیونی زائران در مسیر حرکت به کربال یعنی »حرکت به سمت قله افتخار و فداکاری و شهادت«، 
قدرت اسالم و جبهه مقاومت اسالمی را تجلی دوباره می دهد. رهبر انقالب اسالمی، اربعین را از اولین 
ظهورش در تاریخ اسالم، »رسانه پرقدرت عاشورا« دانستند و افزودند: در 40روز فاصله حماسه عاشورا 
تا بازگشت اهل بیت )علیهم السالم( به کربال، فریادهای حضرت زینب، حضرت امام سجاد و ام البنین 
در شام و کوفه رسانه حقیقی عاشورا بود و با تحقق فرمانروایی منطق حق در فضای ظلمانی حاکمیت 
بنی امیه و ُسفیانی، عاشورا زنده ماند و در تاریخ جاری شد. حضرت آیت اهلل خامنه ای، توفان حرکت اهل 

بیت در فاصله عاش��ورا تا اربعین را در اختناق عجیب آن دوران، باعث منقلب شدن اوضاع و در نهایت 
سرنگونی رژیم س��فیانی خواندند و افزودند: امروز هم همین اتفاق در جریان است. ایشان راهپیمایی 
عظیم مسلمانان در اربعین حسینی از کشورهای مختلف، فرقه های مختلف اسالم و حتی برخی ادیان 
دیگر را فریادی رس��ا و رسانه ای بی همتا در دنیای پیچیده تبلیغات و جهان پرهیاهوی بشریت امروز 
خواندند و افزودند: شعار پرمعنای »الُحسین یجمعنا« یک حقیقت ناب است چراکه حسین این اجتماع 
بی نظیر را به راه انداخته است و همه را به سمت سرچشمه معنویت و آزادگی به حرکت درآورده است. 
رهبر انقالب با تاکید بر گس��ترش و تعمیق روزافزون معنویت و فکر و معرفت در راهپیمایی اربعین 

حسینی افزودند: اصحاب حکمت و علم باید در این زمینه کار و تالش کنند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی سخنان شان درباره مشی جمهوری اسالمی گفتند: از ابتدای 
انقالب در بخش های مختلف موفقیت های گاه بهت آوری به دست آورده ایم، البته کمبودها زیاد است و 

مشکالت هم کم نیستند اما موفقیت ها و پیشرفت ها بیشتر بوده است.
ایشان برای تبیین جهت و مشی حرکت جمهوری اسالمی در ادامه مسیر کنونی، به حدیثی درباره 
فلسفه قیام عاشورا از زبان اباعبداهلل الحسین )ع( استناد کردند و افزودند: حضرت سیدالشهداء با بیان 
حدیثی از رس��ول گرامی اس��الم خطاب به همه مردم فرمودند هر کس یک قدرت ظالم یا ستمگر را 
ببیند و با زبان یا اقدام با او مخالفت نکند، خداوند او را به سرنوشت همان قدرت ستمگر دچار می کند و 
به دوزخ می فرستد. حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند: امام حسین)ع( با این بیان، ادای وظیفه در مقابله 
با ظلم و ظالم را علت قیام و حرکت خود اعالم می کند و جمهوری اسالمی نیز بر همین اساس، عمل 

به این وظیفه را تکلیف خود می داند و در همه حال به آن عمل خواهد کرد.
رهبر انقالب یادآور شدند امروز جبهه کفر و صهیونیزم و آمریکا با مکیدن خون ملت ها، جنگ افروزی 
و دیگر فجایع، با بندگان خدا و ملت ها با ظلم و جور و ستم رفتار می کند و ملت ایران براساس فلسفه 
حرکت حضرت سیدالش��هداء، مقابله با آنان را وظیفه خود می دان��د و کوتاه نیامدن در مقابل آمریکا 

فشارهای مختلف دشمنان بر همین اساس صورت می گیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، مقابله امام خمینی)ره( با آمریکا را از حدود ۵0 س��ال قبل یعنی قبل از 
تبعید از قم در اوایل دهه 40، ناشی از احساس وظیفه دانستند و افزودند: امام با بصیرتی مثال زدنی، 
می دانست که هر کس و هر ملتی به وظیفه خود در مقابل ظلم و ستم عمل کند خدا حتما او را نصرت 

خواهد کرد و همه دیدیم که این وعده الهی محقق نیز شد.
رهب��ر انقالب خطاب به جوانان عزیز ایران تاکید کردن��د: با ایمان و عزم و اراده، به وظیفه الهی 
خود عمل کنید و بدانید ایس��تادگی در مقابل دشمنان دین و بشریت، یاری پروردگار را به همراه 
می آورد، همانگونه که در 40 سال اخیر این گونه بوده و به فضل الهی در گام دوم انقالب و گام های 
بعدی نیز چنین خواهد بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای جوانان را امیدهای کشور برشمردند و افزودند: 
البته افراد ُمسن نیز به وظایف خود عمل می کنند، همانطور که امام در کهنسالی مثل یک جوان 
فکر و اقدام می کرد اما واقعیت این اس��ت که جوانان موتور پیش برنده کشور هستند. رهبر انقالب 
اس��المی افزودند: جوانان بدانند که فکر و ذهن آنها اولین آماج دش��من اس��ت بنابراین با ایمان و 
قدرت در مقابل ترفندهای دش��منان بایستند. در این مراسم، سردار سرلشکر سالمی فرمانده کل 
س��پاه پاسداران انقالب اسالمی با تأکید بر آمادگی س��پاه برای نقش آفرینی در گام دوم انقالب بر 
محور معنویت و جهاد علمی و عملی، خاطرنش��ان کرد: تحلیل روندهای موجود نشانگر آن است 
که پایه تحوالت آینده بر مدار علم خواهد بود و بر این اس��اس، اس��اتید و دانش��جویان دانش��گاه 

امام حس��ین)ع( تالش خواهند کرد با جب��ران عقب ماندگی های 
علمی بر لبه های دانش و فناوری حرکت کنند. س��ردار س��رتیپ 
فضلی فرمانده دانش��گاه امام حسین)ع( نیز گزارشی از اقدامات و 
برنامه های تحصیلی این دانشگاه بیان کرد. در این مراسم تعدادی 
از فرماندهان، مدیران، مدرس��ان، پژوهشگران و دانش آموختگان 
نمونه دانش��گاه امام حس��ین)ع( هدایای خود را از دست فرمانده 
معظم کل قوا دریافت کردند و دو نماینده دانش��جویان دانش��گاه 
امام حس��ین)ع( نیز مفتخر به دریافت درجه و سردوش��ی شدند. 
اجرای طرح »انقالب انسان ساز« و اجرای میثاق پاسداری از دیگر 

برنامه های مراسم امروز در دانشگاه امام حسین)ع( بود.

رهبر انقالب در دانشگاه امام حسین )ع(:

در مقابل آمریکا کوتاه نمی آییم

عبدالحمید انصاری
مدیرعامل سابق بانک ملی

رئیس جمهور در نشستی مطبوعاتی با نخست وزیر پاکستان:
آمریکا به برجام بازگردد و تحریم ها را کنار بگذارد

رئیس جمهور در نشس��تی مطبوعاتی با نخس��ت وزیر پاکستان تاکید کرد که تهران و اس��الم آباد بر این نکته اشتراک 
نظر دارند که مسائل منطقه راه حل سیاسی دارد و این مسائل باید از طریق گفت وگو بین کشورها حل و فصل شود.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، دکتر حس��ن روحانی عصر یکش��نبه در توضیح جزییات نشس��ت با نخست وزیر 
پاکستان، با بیان اینکه این سفر و مباحث مطرح شده در آن به نوعی ادامه مباحثی بود که در نیویورک با یکدیگر داشتیم، 
اظهار داشت: در مباحث امروز درباره روابط دوجانبه و لزوم گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور تأکید کردیم. روحانی 
خاطرنشان کرد: در جریان این گفت وگوها همچنین مسائل مربوط به امنیت مرزها بین دو کشور و فعال شدن بازارچه های 
مرزی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم. رئیس جمهور تصریح کرد: ایران و پاکس��تان دو کش��ور همس��ایه، دوس��ت و 
دارای روابط عمیق استراتژیک هستند و همچنان دو طرف تأکید داریم که این روابط راهبردی را باید با قوت ادامه دهیم.
روحانی در ادامه با اش��اره به گفت وگوهای خود با نخس��ت وزیر پاکس��تان درخصوص مس��ائل منطقه ای، اظهار داشت: 
منطق��ه خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس و دریای عمان منطقه بس��یار حساس��ی برای جهان اس��ت، ل��ذا در جریان این 
گفت وگوهای خود درخصوص برقراری ثبات و صلح پایدار در منطقه با یکدیگر گفت وگو کردیم. رئیس جمهور اضافه کرد: 
در این گفت وگوها همچنین نگرانی خودمان را نس��بت به امنی��ت نفتکش ها به ویژه حادثه ای که روز جمعه برای نفتکش 
 ایرانی در دریای سرخ اتفاق افتاد، بیان کردیم و سرنخ هایی که در این زمینه به دست آوردیم را به نخست وزیر پاکستان 
ارائه کرده و تأکید کردیم که تحقیقات خود را تا رس��یدن به نتیجه نهایی و روش��ن ش��دن عوامل اصلی حمله به نفتکش 

ایرانی ادامه خواهیم داد.
روحانی تصریح کرد: اینکه کشوری فکر کند می تواند در منطقه ناامنی ایجاد کند و پاسخی دریافت نکند، اشتباه محض 
خواهد بود. وی گفت: آقای عمران خان راجع به امنیت منطقه حساس خلیج فارس نکاتی داشتند که ما هم آنها را تأیید 
می کنیم. رئیس جمهور تصریح کرد: نخس��ت وزیر پاکس��تان بر این نکته تأکید داشتند که کلید حل و فصل مسأله، پایان 
یافتن جنگ یمن، آتش بس فوری و کمک به مردم یمن است که این می تواند آغاز بسیار خوبی باشد. روحانی با بیان اینکه 
»در این دیدار خطرات رژیم صهیونیس��تی برای امنیت منطقه برای مقامات پاکستانی توضیح داده شد«، گفت: همچنین 
به آقای نخس��ت وزیر تأکید کردیم که هرگونه حس��ن نیت و کالم طیب، پاسخش هم پاسخ طیب و شایسته خواهد بود. 
رئیس جمهور، تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران را از دیگر مباحث مطروحه در نشست با نخست وزیر پاکستان 
عنوان کرد و گفت: تحریم های آمریکا علیه ملت ایران یک تروریس��م اقتصادی اس��ت. در این نشست در این خصوص که 
چگونه برجام به عنوان یک توافق مهم می تواند به روال سابق بازگردد و عملیاتی و اجرایی شود، گفت وگو کردیم. روحانی 
تاکید کرد: همچنین بر این نکته اساس��ی و کلیدی که آمریکا برای حل مس��أله، باید به برجام برگردد و تحریم ها را کنار 
بگذارد، تأکید کردیم. رئیس جمهور در ادامه با اش��اره به اینکه مباحثی که امروز با نخس��ت وزیر پاکس��تان راجع به آنها 
بحث و گفت وگو ش��د، مباحث بس��یار مهمی برای منطقه و روابط جهانی بود، از نخست وزیر پاکستان برای سفر به ایران 
تشکر کرد. رئیس جمهوری تصریح کرد: حسن نیت و تالشی را که نخست وزیر پاکستان برای حل و فصل منطقه دارند، 
با چهره ای گشاده یاری می کنیم تا صلح و ثبات کامل به منطقه حساس ما برگردد. عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز 
در این نشس��ت خبری با اش��اره به روابط دیرینه و دوستانه ایران و پاکستان در طول تاریخ، گفت: جمهوری اسالمی ایران 
دوست و همسایه پاکستان بوده و همواره در مقاطع سخت و دشوار از پاکستان حمایت کرده است. نخست وزیر پاکستان 
همچنی��ن از مواضع تهران درخصوص حمایت از مردم کش��میر قدردانی کرد. عم��ران خان در ادامه با بیان اینکه هرگونه 
درگیری جدید در منطقه به زیان ملت های منطقه و به س��ود بیگانگان اس��ت، گفت: مردم منطقه از جمله افغانس��تان و 
س��وریه هنوز از تبعات تروریس��م رنج می برند، لذا نباید هیچ گونه درگیری جدیدی در منطقه بروز پیدا کند. وی با بیان 
اینکه نباید هیچ گونه درگیری بین ایران و عربس��تان ایجاد ش��ود چراکه تبعات این موضوع نه  تنها این دو کشور، بلکه کل 
کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد، اظهار داشت: معتقدیم می توان از طریق گفت وگو و مذاکره اختالفات را حل 
و فصل کرد. عمران خان با اشاره به سفر خود به عربستان در روز سه شنبه هفته جاری، گفت: در جریان این سفر نیز به 

ابتکارات پاکستان درخصوص صلح و ثبات و پایان اختالف و تنش تأکید خواهم کرد.

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان 
تسلیت عرض نموده، برایشان از درگاه خداوند متعال 

 مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل
و اجر جزیل خواهانم.

محمدرضا قدیمی

جناب آقای دکتر رضا شاطریان



ح��دود دو ماه پیش و در اولین روز مردادماه بود که طرح حذف س��ود و جریمه 
مضاعف از تس��هیالت بانکی در صحن علنی مجلس به تصویب رس��ید. نمایندگان 
مجلس با وجود اینکه چندین و چند بار تالش کرده اند تا س��ود و جریمه مضاعف 
از بدهی تسهیالت گیرندگان حذف ش��ود و امکان جدیدی برای بازپرداخت بدهی 
تسهیالت بانکی به وجود آید، اما شورای نگهبان هر بار با تالش آنها مخالفت کرده 
است. شورای نگهبان در نخستین مرحله سه ایراد از طرح دوفوریتی تسهیل تسویه 
بدهکاران ش��بکه بانکی گرفت که این ایرادات در کمیسیون اقتصادی مجلس رفع 
شد. سپس در دومین مرحله نیز پنج ایراد از طرح حذف سود مرکب بانکی گرفت 
که پس از بررسی اشکاالت در کمیسیون اقتصادی مجلس، درنهایت مشخص شد 
امکان اصالح این ایرادات وجود ندارد، بنابراین اراده نمایندگان برای حذف س��ود و 
جریمه مضاعف از تسهیالت بانکی باعث شده تا این مصوبه برای تصمیم گیری نهایی 
سر از مجمع تش��خیص مصلحت نظام درآورد؛ طرحی که قرار است با هدف رونق 
تولید از یک سو، مطالبات معوق شبکه بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر، فعاالن 

اقتصادی حقیقی و حقوقی را از لیست بدهکاران بانکی خط بزند.
مخالفت های همه جانبه با مصوبه مجلس

ط��رح مجلس اما ج��دا از ش��ورای نگهبان، در می��ان اقتصاددان��ان و نهادهای 
سیاست گذار نیز مخالفانی دارد؛ از یک سو، رئیس کل بانک مرکزی با وجود موافقت 
کلی با حذف س��ود مضاعف بدهکاران بانکی در مجلس، پذیرش طرح یادش��ده را 
منوط به آن دانس��ت که دو س��قف۵00 میلیون تومانی برای اش��خاص حقیقی و 
2 میلی��ارد تومانی برای افراد حقوقی در آن در نظر گرفته ش��ود. این درخواس��ت 
عبدالناصر همتی به این دلیل است که بانک ها جز با چنین شرایطي قادر به اجراي 
طرح مجلس براي بخشودگي جرایم دیرکرد معوقات بانکي نیستند. از سوی دیگر، 
مرک��ز پژوهش های مجلس نیز این طرح را متضم��ن تبعیض، تحمیل بار مالی بر 
دولت و افزایش زیان انباشته بانک ها خوانده که با تشویق مشتریان بدحساب و تنبیه 
خوش حس��اب ها، تأمین مالی بنگاه های تولیدی را دش��وار می سازد. در یک کالم، 
نهاد پژوهشی مجلس، کارکرد این طرح را به مثابه »تنبیه خوش حسابان و تشویق 

بدحسابان« دانسته و پیشنهاد کرده تا کلیات این طرح رد شود.
همچنی��ن چند روز بع��د از تصویب کلیات ای��ن طرح در مجلس، بس��یاری از 
اقتصاددانان به نقد مصوبه مجلس پرداختند و آن را به صالح اقتصاد ایران ندانستند. 
ازجمله حیدر مستخدمین حسینی، کارش��ناس مسائل پولی و بانکی معتقد است: 
»در صورتی که مصوبه مجلس اجرایی ش��ود، نرخ سود بانکی دستخوش تغییراتی 

خواهد ش��د که این امر می تواند در ش��رایط فعلی اقتصادی، اثرات مخربی داش��ته 
باشد. حذف سود مضاعف تسهیالت، بدعت جدیدی است که در شبکه بانکی ایجاد 
شده است. در گذشته بانک ها با بدهکاران خود توافق کرده و دیرکرد و جرایم آنها 
را می بخش��یدند، اما حذف سود تاکنون س��ابقه نداشته است. البته مصوبه مجلس 
می تواند شائبه سیاسی نیز داشته باشد. با توجه به اینکه در سال آخر مجلس دهم 
قرار داریم و در اسفندماه انتخابات مجلس یازدهم برگزار می شود، این شائبه پیش 

می آید که نمایندگان برای کسب رأی به تصویب چنین مصوبه ای دست زده اند.«
او ب��ا بیان اینکه اقدام مجل��س دو اثر مهم و منفی ب��ر روی نظام بانکی خواهد 
گذاشت، گفت: »نخست اینکه افرادی که سپرده گذاری کرده اند، وقتی ببینند سود 
تس��هیالت برداشته ش��ده، برای ادامه نگهداری پول خود در بانک مردد می شوند و 
در صورتی که پول خود را از بانک خارج کنند، در درجه اول قدرت تسهیالت دهی 
بانک ها کاهش می یابد و در درجه دوم نیز این منابع به بازار های س��وداگرانه مانند 
س��که، ارز، طال و خودرو رهسپار می شود. اثر دوم هم اینکه در حال حاضر بانک ها 
وضعی��ت خوب��ی از نظر صورت ه��ای مالی ندارن��د و این اقدام می توان��د آنها را به 

ورشکستگی نزدیک تر کند.«
از تنبیه خوش حساب ها تا تشویق بدحساب ها

همچنین وحید شقاقی شهری، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان 
اینکه طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، از برخی از جنبه ها جای بحث و 
بررسی بیشتر دارد، گفت: »با توجه به وضعیت نه چندان خوب ترازنامه مالی بانک ها، 
به نظر می رس��د اج��رای این طرح ترازنامه بانک ها را تحت تاثی��ر قرار دهد و باعث 
تش��دید ناترازی در منابع بانکی ش��ود که خود به بیشتر شدن چالش های بانک ها 

منجر خواهد شد.«
او با اشاره به اینکه اجرای چنین طرحی در نظام بانکی، خیلی با عدالت سازگاری 
ندارد، ادامه داد: »در حال حاضر، بس��یاری از افراد هس��تند که از بانک تس��هیالت 
دریافت کرده اند و آن را به موقع به بانک بازگردانده اند و جزو خوش حسابان بانکی 
به شمار می آیند، در حالی که این طرح، بدهکاران و بدحسابان بانکی را از پرداخت 

سود و جریمه مضاعف معاف می کند که این امر نمی تواند عادالنه باشد.«
به گفته این اقتصاددان، »بایس��ت بین بدحسابان و خوش حسابان بانکی تفاوتی 
ایجاد شود تا این موضوع انگیزه افراد برای بازپرداخت نکردن تسهیالت شان به نظام 
بانکی را افزا یش ندهد. این طرح می تواند یک عالمت منفی به جامعه بدهد که افراد 
می توانند از بانک تس��هیالت بگیرند و با وجود دیرکرد در بازپرداخت تس��هیالت، 
مشمول پرداخت سود و جریمه نشوند. همچنین می تواند بر توازن و ترازنامه نظام 

بانکی در آینده به شدت تاثیر بگذارد و مشکالتی ایجاد کند.«
او با بیان اینکه اگرچه این طرح در راستای حمایت از رونق تولید و کاهش بدهی 

بانک ها ارائه شده، اما به تنهایی نمی تواند بر رونق تولید تاثیر بگذارد، افزود: »بی تردید 
بخش تولید با چالش ها و مش��کالت زیادی روبه روس��ت ک��ه باید همگام با چنین 

اقدام هایی مورد توجه قرار گیرد و در راستای رفع آن اقدام شود.«
به گفته ش��قاقی، »البته این طرح یک جنبه مثبت ه��م دارد و آن جلوگیری از 
س��ود مرکب در نظام بانکی است که بارها بر سر اصالح نحوه محاسبه این سود در 
نظام بانکی بحث ش��ده است، اما با در نظر گرفتن   مشکالتی که هم اکنون در نظام 
بانکی وجود دارد، زمان اجرای این سیاس��ت درس��ت، اآلن نیس��ت و باید در زمان 

مناسب تری  اجرایی شود.«
نگرانی بازارهای مالی از تبعات مصوبه مجلس

مصوبه مجلس درباره حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیالت بانکی همچنین 
ب��ا انتقاد بس��یاری از نهادهای مالی روبه رو ش��د و در یک نمون��ه، کانون نهادهای 
س��رمایه گذاری ایران در نامه ای به مجلس ش��ورای اس��المی، خواس��تار بررس��ی 
کارشناسی و جامع تر این طرح شد. در بندی از نامه سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل 
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به علی الریجانی رئیس مجلس آمده است: »با 
تصویب دو فوریت طرح حذف سود و جرایم مضاعف بانکی، بسیاری از کارشناسان 
و فعاالن بازارهای مالی بار دیگر نگران ش��ده اند که مبادا قانونی جدید، مشکلی بر 
انبوه مش��کالت شبکه پولی کش��ور بیفزاید. این نگرانی زمانی تشدید می شود که 
متوجه می ش��ویم اظهار نظر برخ��ی از نمایندگان محترم مجل��س به طرز غیرقابل 
تصوری از اصول و بدیهیات علم اقتصاد دور اس��ت. ح��ذف جرایم عدم بازپرداخِت 
به موقع تسهیالت اخذش��ده، انگیزه تأخیر در بازپرداخت )و حتی عدم بازپرداخت( 
اقس��اط را افزای��ش خواهد داد. ش��بکه پولی هم  اکنون هم با مش��کل حجم باالی 
مطالبات غیرجاری مواجه اس��ت و بخش بزرگی از این مطالبات، مشکوک الوصول 
است. در ضمن عدم بازپرداخت به موقع تسهیالت، زیان انبوهی را متوجه میلیون ها 
س��پرده گذار و س��هامدار بانکی خواهد کرد. خواهشمند است تصمیم گیری در این 
م��ورد را به اخذ مش��اوره از کارشناس��ان و محققان و نهادهای حرف��ه ای فعال در 
بازارهای مالی منوط کنید و با تصویب یک قانون یا مقرره جدید، بازارهای مالی را 

از چاله ای به چاهی نیندازید.«
البته مصوبه نمایندگان برای بخشودگی سود مرکب در حالی به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام رفته اس��ت که چند روز پیش، بانک مرکزی در بخشنامه ای، شرایط 
بخشودگی سود تس��هیالت با مبلغ 100 میلیون تومان و کمتر از آن را به بانک ها 
اعالم کرد. طبق بخشنامه بانک مرکزی و براساس اعالم دیوان محاسبات، مشمولین 
بخشودگی سود تسهیالت با مبلغ 100 میلیون تومان و کمتر از آن )اصل تسهیالت( 
می توانن��د از زمان تصویب قانون بودجه 98 فقط تا س��قف 100 میلیون تومان از 

بخشودگی سود تسهیالت استفاده کنند و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست.

سرانجام سود و جریمه مضاعف از تسهیالت بانکی حذف می شود؟

سیاه و سپید حذف سود مرکب بانکی

نهاد پژوهشی مجلس چندی پیش و در گرماگرم تصویب طرح مجلس 
برای حذف سود و جریمه مضاعف از تسهیالت بانکی، آن را طرحی برای 
تنبیه خوش حساب ها و تشویق بدحس��اب ها خواند و با آن مخالفت کرد. 
مرک��ز پژوهش ه��ا در گزارش خود پنج محور برای نقد و بررس��ی مصوبه 
مجل��س در نظر گرفت: ورود قانونگذار به موضوع بخش��ش جرایم بانکی؛ 
تبعیض ناروا بین مش��تریان بانک ها؛ تحمیل زیان به بانک ها و موسسات 
اعتب��اری غیربانک��ی و کاهش درآمده��ای دولت؛ حذف رب��ح مرکب در 
تس��هیالت و ابقای آن در س��پرده ها و بررس��ی طرح پیشنهادی از منظر 

حقوقی.
اولی��ن محور مدنظر مرکز پژوهش ه��ا، »پیامدهای مثبت و منفی ورود 
قانونگذار به موضوع بخشش جرایم بانکی« است. هرگونه دخالت قانونگذار 
درخصوص بخشش جریمه دیرکرد یا بخشش سود در بازپرداخت تسهیالت 
بانک ها باهدف کمک به بدهکاران هرچند ممکن اس��ت در کوتاه مدت و 
به صورت فردی، گشایش��ی را ایجاد کند ولی به دلیل تشویق بدحسابی و 
افزایش انگیزه عدم بازپرداخت تسهیالت به این امید که روزی قانونگذار یا 
دولت، جریمه یا تنبیه مالی ناشی از تأخیر را در پرداخت تسهیالت خواهد 
بخشید، موجب کژکارکردی در کل نظام اقتصادی می شود و نظم حاکم بر 
نظام پولی و بانکی را از بین خواهد برد. تصویب این نوع از قوانین همچنین 
تنبیه خوش حس��ابی و تشویق بدحسابی اس��ت و انگیزه پرداخت به موقع 

اقساط تسهیالت را خواهد گرفت. 
دومین مح��ور مرک��ز پژوهش ها درب��اره تبعیض ناروا بین مش��تریان 
بانک هاس��ت. به گفته بازوی کارشناسی مجلس، این طرح، دو مزیت برای 
تس��هیالت گیرندگان موضوع این مصوبه در نظر گرفته: اولی بازگش��ت به 
قرارداد اولیه )به معنای آخرین قرارداد پیش از تاریخ اول فروردین 1393( 
و دومین مزیت، بخشش جریمه دیرکرد )مابه التفاوت نرخ وجه التزام و نرخ 
سود( است. این دو مزیت در حالی برای برخی تسهیالت گیرندگان بانک ها 

)دارای بدهی غیرجاری در حال حاضر( در نظر گرفته می ش��ود که تعداد 
زیادی از اش��خاص حقیقی و حقوقی با وجود مشکالت اقتصادی با همان 
رویه پیش از این مصوبه، تس��هیالت خود را تسویه کرده اند. در واقع، این 

طرح پیشنهادی به معنای تنبیه خوش حسابی و تشویق بدحسابی است.
سومین محور این گزارش »تحمیل زیان به بانک ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی و کاهش درآمدهای دولت« اس��ت. براس��اس این طرح بانک ها 
موظفند زیان ناش��ی از این قانون را طی پنج س��ال مستهلک کنند و این 
زیان به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محس��وب می شود. با توجه به 
نرخ 2۵درصدی مالیات بر عملکرد، در صورت سودده بودن بانک 7۵درصد 
زیان ناشی از این طرح بر سهامداران بانک ها )اعم از دولتی یا غیردولتی( و 

2۵درصد آن بر دولت تحمیل می شود.
تخلف »برخی« از بانک ها در نحوه محاس��به مان��ده بدهی »برخی« از 
مش��تریان قابل انکار نیست، ولی نکته اینجاست که همه بانک ها در همه 
قراردادهای تسهیالت متخلف نیستند، یعنی بسیاری از بانک ها در بسیاری 
از قرارداده��ا، مطابق با قوانین و مقررات س��ود و وجه التزام از مش��تریان 
خود مطالبه کرده اند اما این طرح نه تنها تفاوتی بین قراردادهای منطبق با 
مقررات، با قراردادهایی که برخالف مقررات در یک بانک تنظیم ش��ده اند، 
قائل نیست بلکه کل شبکه بانکی اعم از بانک هایی که شاید حتی یک مورد 
از این دس��ت تخلفات ندارند را مشمول این طرح می داند و به دلیل اینکه 
برخی از بانک ها در محاس��به مانده بدهی تخلف کرده اند، بانک های سالم 
را نیز ملزم می کند زیان ناشی از بخشش وجه التزام را متحمل شوند. این 
رویه یک اجحاف مسلم است به سهامداران بانک هایی که براساس قوانین 
و مقررات عمل کرده اند. رویه منطقی و عادالنه، پیش بینی سازوکاری برای 
رسیدگی سریع و اثربخش به شکایات بدهکاران بانکی توسط یک شخص 

ثالث و برخورد با بانک های متخلف است.
اما معلوم نیس��ت زیان ناش��ی از این مصوبه چقدر اس��ت و این مصوبه 

در ش��رایط تنگنای مالی دولت چقدر از درآمدهای مالیاتی آن را کاهش 
می دهد یا چقدر زیان به شبکه بانکی تحمیل می کند. نکته مهم این است 
که بار مالی این طرح از دو مجرا بر دولت تحمیل می ش��ود؛ کاهش س��ود 
وی��ژه دولت از عملک��رد بانک های دولتی و همچنی��ن کاهش درآمدهای 

مالیاتی دولت.
محور چهارم این گزارش درباره »حذف ربح مرکب در تسهیالت و ابقای 
آن در س��پرده ها« اس��ت. این طرح مدعی است که می خواهد ربح مرکب 
را از ش��بکه بانکی حذف کند. طراحان معتقدند در محاسبه مانده بدهی 
تس��هیالت گیرندگان به ویژه آن دس��ته از اشخاصی که تسهیالت خود را 
امهال کرده اند، عماًل ربح مرکب منظور ش��ده است. بر این اساس چنانچه 
برخالف قوانین و مقررات این امر صورت  گرفته باشد، باید رسیدگی شود 
و بانک متخلف عالوه بر اصالح مانده بدهی تس��هیالت گیرنده، جریمه نیز 
ش��ود. البته تس��ری این امر به همه بانک ها بدون بررسی وجود تخلف آن 
صحیح نیست. در بعد قانونی نیز با وجود اینکه سود مرکب، امری نامشروع 
اس��ت و حذف آن موضوعی مطلوب و ش��ایان پیگیری است، اما این طرح 
ناظر به تسهیالت اعطایی در گذشته است و پیشنهادی برای تسهیالتی که 

بانک ها از این به بعد اعطا می کنند، ندارد.
مرکز پژوهش های مجلس در پایان پیش��نهاد داده در این طرح به جای 
بخش��ش جریمه و بازگش��ت به قرارداد اولیه، س��ازوکاری برای شناسایی 
بانک های متخلف و تس��هیالت اعطایی از سوی آنها طراحی شود و سپس 
مانده بدهی تس��هیالت گیرندگان به روش صحیح محاس��به و از ایش��ان 
مطالبه شود. همچنین اگر تسهیالت گیرندگان، سود سپرده باالتری نسبت 
به نرخ های ابالغی از س��وی بانک مرکزی از شبکه بانکی دریافت کرده اند، 
بانک مرکزی باید مابه التفاوت س��ود دریافتی را به مانده بدهی اعالم شده 
از سوی سامانه اضافه کند و سازوکار تسویه بین بانکی وجوه ناشی از این 

انتقال را فراهم نماید.

5 انتقاد مرکز پژوهش ها به طرح حذف سود مرکب

طرحی برای تنبیه خوش حسابی و تشویق بدحسابی

نگاه

از جریمه دیرکرد تا سود مرکب و جریمه مضاعف
خلط مبحث در اصطالحات بانکی

هر یک از س��ه اصط��الح جریمه دیرکرد، س��ود مرکب و جریمه 
مضاع��ف، تعریف متفاوتی دارند و نباید ای��ن واژه ها در تحلیل های 
کارشناسی به اشتباه به جای یکدیگر به کار گرفته شوند. در هفته ها 
و ماه های اخیر، طرح »الزام بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی 
ب��ه حذف س��ود و جریمه مضاعف از بدهی تس��هیالت گیرندگان«، 
به یکی از موضوعات مورد بحث تبدیل ش��ده اس��ت و اقتصاددانان 
و کارشناس��ان بانکی در این باره به اظهارنظ��ر پرداخته اند. در این 
صحبت ها مکرر از واژه های جریمه دیرکرد، س��ود مرکب و جریمه 
مضاع��ف اس��تفاده ش��ده و در برخی م��وارد، این واژه ه��ا به جای 
یکدیگر به کار گرفته شده اند. این در حالی است که هر یک از این 
اصطالحات، تعریف متفاوتی دارد و نباید آنها را یکی دانس��ت. برای 
جلوگی��ری از خلط مبحث و اس��تفاده ناصحیح از این اصطالحات، 
باید تعریف دقیقی از آن ارائه داد تا این مساله به روشن شدن ابعاد 

شرعی این موضوعات نیز کمک کند.
جریمه دیرکرد

در قراردادهای بانکی بدهکار متعهد می ش��ود که در صورت عدم 
ایفای تعهد و تخلف از پرداخت اقساط در سررسید مقرر، مبلغی را 
به عنوان جریمه به طلبکار )بانک ها و موسس��ات مالی( بپردازد. به 
این مبلغ اصطالحاً جریمه دیرکرد )جریمه تأخیر تأدیه( می گویند. 
جریمه تأخیر در مقابل تخلف قرار دارد و حتما باید تخلفی صورت 
پذی��رد تا بتوان از مش��تری جریم��ه دریافت کرد. ش��خص وقتی 
قراردادی منعقد می کند، متعهد می ش��ود تکالیف و مسئولیت های 
خ��ود را به خوب��ی انجام دهد. حال اگر از ایفای تعهداتش س��ر باز 
زن��د، تخلف صدق می کند و می ت��وان از وی جریمه گرفت. جریمه 
می تواند در قرارداد ش��رط شود یا نشود، اما اگر به صورت شرط در 
ضمن قرارداد واقع ش��د، در فرهنگ حقوق��ی اصطالحا به آن وجه 
التزام می گوین��د. رابطه جریمه تأخیر با وج��ه التزام بدین صورت 
اس��ت که وجه التزام، جریمه ای اس��ت که در ضمن قرارداد شرط 
می ش��ود. وجه التزام، یکی از روش های ضمان��ت اجرای قرارداد و 
توافقی اس��ت که ب��ه موجب آن طرفین قرارداد، متعهد می ش��وند 
در ص��ورت عدم اجرای ق��رارداد، مبلغی را به طرف مقابل بپردازند. 
در واق��ع هدف از وجه التزام، اجبار و ال��زام طرفین به اجرای مفاد 

قرارداد است.
سود مرکب

محاس��به سود در تس��هیالت بانکی، روش های مختلفی دارد که 
در ق��رارداد فی مابین بانک و مش��تری مورد توافق ق��رار می گیرد. 
یکی از این روش ها، س��ود مرکب است. محاسبه سود مرکب بدین 
صورت است که اگر فرض کنیم بانک و مشتری قراردادی 2ساله با 
نرخ س��ود 20درصد منعقد کرده باشند، سال اول میزان تسهیالت 
از 100 میلی��ون تبدیل به 120 میلیون می ش��ود و در س��ال دوم 
20درص��د به 120 میلیون س��ود تعلق می گی��رد و تبدیل به 144 
میلیون می ش��ود. این روش محاسبه سود در قراردادهای بانکی به 
جز عقد قرض، با اش��کال ش��رعی خاصی مواجه نیست، چراکه این 
روش مورد توافق بانک و مش��تری قرار گرفته اس��ت و اگر قرارداد 
بین بانک و مشتری، قراردادی شرعی همانند فروش، اجاره، جعاله، 
سلف و یا سایر قراردادهایی باشد که در قانون عملیات بانکی بدون 
ربا آمده، در این صورت، دریافت چنین س��ودی با اشکال ربا مواجه 
نخواهد بود. البته میزان س��ود نباید ناعادالنه باش��د به گونه ای که 

باعث اجحاف در حق مشتری شود.
جریمه مضاعف

جریمه مضاعف یکی از روش های محاسبه وجه التزام  بانکی 
اس��ت که در بحث مطالبات معوق مطرح می ش��ود و برخالف 
سود مرکب، دارای اش��کال شرعی است. برخی از قراردادهای 
بانک��ی، بدهکاران را ع��الوه بر اصل بدهی مل��زم به پرداخت 
مبلغی به عنوان وجه التزام می نمایند. حال اگر این افراد بدهی 
خ��ود را برای چندین س��ال به تأخیر اندازند، محاس��به وجه 
التزام برای همه این سال ها تکرار می شود و به اصطالح از آنها 
جریمه مضاعف دریافت می ش��ود. از نظر شرعی چندین برابر 
کردن جریمه صحیح نیست و وجه التزام فقط به اصل بدهی و 
سود تسهیالت اولیه تعلق می گیرد، نه اینکه بر اصل بدهی به 
عالوه وجه التزام سال های قبل، وجه التزام مجدد تعلق بگیرد. 
براس��اس مصوبه شورای نگهبان، گرفتن وجه التزام فقط برای 
اصل بدهی مجاز است. البته اصل بدهی شامل اصل تسهیالت 

به عالوه سود تسهیالت می شود. 
با روش��ن ش��دن تعریف هر یک از این اصطالحات، می توان 
با قطعیت گفت ک��ه برخالف اظهارات برخی از صاحب نظران، 
محاس��به س��ود مرکب در بانکداری اسالمی از نظر مشابهت با 
ربا، اشکال شرعی ندارد. هرچند که با توجه به اصل انصاف که 
یکی از اصول مهم در فقه اس��المی به شمار می آید، نرخ سود 
و ش��یوه محاس��به آن نباید موجب ظلم به مشتریان و تضییع 
حقوق آنها ش��ود. اگر به مساله سود مرکب اشکال شرعی وارد 
باش��د، قطعا از ناحیه مش��ابهت با ربا نخواهد بود. آنچه که با 
اشکال ربا مواجه اس��ت، بحث جریمه مضاعف است. محاسبه 
وجه التزام بانکی به ص��ورت جریمه مضاعف موجب ایجاد این 
ذهنیت می شود که گویی بانک ها با تخلف مشتریان در رابطه 
ب��ا ع��دم بازپرداخت به موقع بدهی مش��کل ندارند و حاضرند 
با دریافت وجه التزام به مش��تریان مهلت بیشتری برای تأخیر 
دهند. طبق نظر ش��ورای نگهبان نیز وجه التزام را نمی توان به 
عنوان یک قرارداد جدید برای اس��تمرار بدهی و افزایش مبلغ 
بدهی در نظ��ر گرفت، چراکه در این ص��ورت با ربای جاهلی 
فرقی نخواهد داش��ت. آنچه که برای بانک ها مجاز اعالم شده 
این اس��ت که در قرارداد اولیه خود با مشتری تصریح کند که 
وی حق ندارد بدهی بانک را به تأخیر اندازد و اگر به هر دلیلی 
به تأخیر انداخت از دیدگاه بانک متخلف محسوب می شود نه 

اینکه قرارداد جدیدی با فرد بسته شود.
بر همین اس��اس شایسته نیس��ت که بانک ها کوتاهی خود 
در اتخاذ تدابیر مناس��ب برای جلوگیری از نکول مش��تریان را 
با دریافت جریمه مضاعف جب��ران کنند، بلکه بانک ها در این 
زمین��ه باید در مرحله انعقاد قرارداد به مس��اله اعتبارس��نجی 
توجه ویژه ای داش��ته باش��ند و اقدامات بازدارنده ای را به کار 
گیرند تا مش��تریان تأخی��ر در بازپرداخت بده��ی را به صرفه 

ندانند.
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مفهوم جدیدی که در دنیای اقتصاد، توجه بس��یاری را به خود جلب 
کرده اس��ت، مفهوم صندوق ثروت ملی اس��ت. این صندوق ها با اهداف 
گوناگون از جمله انتقال س��رمایه به نس��ل های بعدی و ثبات اقتصادی 
تش��کیل می ش��وند و دارای فواید متعددی در تمام بخش ها و س��طوح 
کش��ور هستند. مزیت های تجربه شده  این صندوق ها به حدی است که 
شاهد رشد قابل توجه تعداد صندوق هاي ثروت ملي در دنیا هستیم. در 
ایران این مفهوم با نام صندوق توس��عه ملی و در راس��تای برنامه پنجم 
توسعه تشکیل شده اس��ت و بحث های فراوانی پیرامون آن وجود دارد. 
در واقع، صندوق توس��عه ملی با چهار تهدید عمده روبه رو اس��ت؛ سایه 
س��نگین اقتصاد سیاس��ی بر منابع صندوق توس��عه ملی، عدم مدیریت 
منابع صندوق توس��ط خ��ودش، اتکای بیش از اندازه ب��ه نظام بانکی و 
دور بودن از اقتصاد بین المللی باعث ش��ده صندوق توس��عه ملی نتواند 
نقش حقیقی اش را در توسعه ایران ایفا کند. اما اگر این روند ادامه پیدا 
کند، آینده صندوق توسعه ملی چگونه خواهد بود؟ این سوالی است که 
فرش��اد فاطمی، اقتصاددان در گفت وگو با آینده نگر تالش کرده تا ابعاد 

پیدا و پنهان آن را بررسی کند.
صندوق توسعه ملی تحت تاثیر اقتصاد سیاسی

مهمترین عوامل تهدیدکننده منابع صندوق توس��عه ملی و ایفای این 
نقش این اس��ت که صندوق تحت تاثیر اقتصاد سیاس��ی قرار بگیرد. ما 
یک صندوق در کش��ور داریم که قرار اس��ت مازاد درآمدهای نفتی در 
آن حف��ظ ش��ود تا در دوره  های نایاب��ی و کمیابی بتوان��د منابعی را در 
اختیارمان قرار دهد. به تعبیر اقتصادی، این صندوق کارکرد بین نسلی 
دارد. زمان��ی ک��ه فراوانی منابع وجود دارد، ای��ن منابع  به تدریج جمع 
می ش��ود. از سوی دیگر س��اختار اقتصاد سیاس��ی و اداره کشور زمینه 
هزین��ه این منابع در جایی را فراهم می کند که لزوما به درد نس��ل های 
آینده نمی خورد. اقتصاد سیاس��ی در ایران به گونه ای اس��ت که به افراد 
یا بعضی گروه های سیاس��ی دالیل مطل��وب صرف این پول را  می دهد. 
زمانی که از سوءاستفاده می گوییم لزوما منافع شخص منظور ما نیست 
بلکه این مس��ئله جریان های سیاس��ی را هم شامل می شود. برای مثال 
یک گروه باور دارد که هزینه کرد این منابع در جایی می تواند به رش��د 
بیشتر بینجامد در حالی که لزوما این نظر کارشناسی نشده است. پیامد 
س��ایه سنگین اقتصاد سیاس��ی بر منابع ارزی حس��اب ذخیره ارزی یا 
صندوق توس��عه ملی هدررفت منابع آن اس��ت. درواقع حجم زیادی از 
مناب��ع را در اختیار دارید اما س��اختار حکمرانی که بر این منابع حاکم 

کردید به نحوی نیست که بتواند جلوی دست اندازی به آن را بگیرد.
تفاوت حساب ذخیره ارزی با صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی در عمل سرنوشتی شبیه به حساب ذخیره ارزی 
دارد. در حساب ذخیره ارزی، به محض اینکه منابع در آن جمع می شد 
هزینه می ش��د و این اصلی ترین تهدید برای منابع صندوق ملی توسعه 
هم به شمار می رود. تهدید دوم این است که صندوق توسعه ملی، خود 
مدیری��ت منابع ارزی اش را انج��ام ندهد و در عمل مدیریت منابع ارزی 
صن��دوق در اختیار بان��ک مرکزی قرار بگیرد. به این مس��ئله هم دقت 
کنی��د که صندوق توس��عه ملی در ایران از چه زمان��ی کار خود را آغاز 
کرد. صندوق های توس��عه ای اگ��ر بخواهند موفق عم��ل کنند، باید در 
زمان��ی که منابع م��ازاد وجود دارد، اوج بگیرند ت��ا بتوانند در دوره های 
دیگر نقش نوس��ان گیری را ایفا کنند. صندوق توسعه ملی در ایران کار 
خود را در س��ال 89 آغاز کرد و متاسفانه بعد از این سال، اقتصاد کشور 
به مش��کالتی برخورد. تهدید دیگر برای منابع صندوق توسعه ملی، دور 
بودن از بازارهای بین المللی و عدم شناخت درست سازوکار یک صندوق 
توسعه در بدنه کارشناسی و اجرایی کشور است. یک صندوق بین نسلی 

زمانی پربازده اس��ت و خ��وب کار می کند که به اقتص��اد جهانی وصل 
ش��ود اما صندوق توس��عه ملی در کش��ور ما چنین ارتباط و اتصالی را 
ندارد. نقش س��رمایه گذاری خارجی در منابع صندوق بسیار پایین است 

و صندوق هم نتوانسته خارج از ایران منابع خود را به کار بگیرد.
دست اندازی دولت به منابع صندوق توسعه ملی

بعضی کارهایی که با منابع صندوق توس��عه ملی در کشور انجام شده 
لزوما کارهای روزمره و جاری کش��ور نیست. مالحظات زیست محیطی 
و یا زندگی مسالمت آمیز با همسایگان مسائل مهمی در مدیریت کشور 
اس��ت. یکی از کارهای خوبی که با در نظر گرفتن چنین اولویت هایی با 
منابع صندوق توسعه ملی انجام شد، مهار آب های مرزی بود. چه بعضی 
موافق باشند و چه مخالف، این کار باید انجام می شد و با منابع صندوق 
توس��عه ملی امکانپذیر ب��ود و اگر این منابع نبود، نمی  ش��د این کار را 
انجام داد. اما این نکته هم نباید فراموش کرد که ما یاد گرفتیم با اس��م 
اهداف قشنگ، منابع را در کشور هدر دهیم و استفاده از منابع صندوق 
توس��عه ملی برای تحقق چنین اهدافی نگران کننده اس��ت. برای مثال 
پرداخت های وام های خوداش��تغالی یا پرداخت وام به بخش کشاورزی. 
منابع صندوق توس��عه ملی قرار است نوس��انگیر اقتصاد کشور باشند و 
زمینه توسعه را فراهم کنند اما وقتی این منابع را به وام های 10میلیونی 
و ۵میلیون��ی خرد می کنیم و توزیع می کنیم یعنی منابع بین نس��لی را 
برای تحقق اهداف قشنگ هدر داده ایم. هدف دولت ها از پرداخت چنین 
وام هایی عدالت و برابری و اش��تغال زایی در روستاهاست اما سوال اصلی 
این است که آیا مکانیسمی وجود دارد که اطمینان دهد منابع خردشده 
صندوق در این زمینه منجر به نتیجه موردنظر ش��ده است؟ چیزی که 
این سوال آن را هدف قرار می دهد در واقع همان نظام ارزیابی سیاست 
اس��ت. در نظام سیاست گذاری کشور ما در صندوق توسعه ملی و دیگر 
بخش ها یک مش��کل بزرگ وجود دارد که همین فقدان نظام ارزیابی یا 
policy evaluation است. برای سیاست هایی که اجرا می کنیم هیچ 
نظ��ام ارزیابی منطقی نداریم که بدانی��م چند درصد از اهداف موردنظر 
محقق شده است. با اس��تقرار چنین نظامی است که می توان تخصیص 

بهینه منابع صندوق توسعه ملی را بررسی کرد.
چگونگی رفتار دولت ها با منابع صندوق توسعه ملی

ب��رای یک اقتصاددان دس��ت کم بدون اطالعات دقی��ق داوری درباره 
اینکه کدام دولت ها رفتار مخرب تری در برخورد با صندوق توس��عه ملی 
داشته، امکان پذیر نیست. اما سیاست مداران شاید صریح  تر به این سوال 
پاس��خ دهند. برای بررسی هر دوره زمانی به اطالعات دقیق نیاز داریم. 
درآمدهای ارزی کشور و شرایط اقتصادی در همه دولت ها یکسان نبوده 
اس��ت بنابراین باید پرس��ید اگر دولت الف در موقعیت دولت ب بود کار 
بهت��ری انجام می داد یا خیر؟ متغیرهای ما طی دوره های زمانی مختلف 
ثاب��ت نب��ود که از بهتر و بدتر بودن بگوییم ب��ه همین دلیل به نظر من 
داوری ک��ردن در این باره به اطالعات دقیق ت��ری نیاز دارد. برای مثال 
دولت ه��ای نه��م و دهم با وفور منابع رو ب��ه رو بودند، اما در دولت های 
یازدهم و دوازدهم مش��کل کاهش شدید منابع را داریم. در این بین اما 
چیزی که از آن اطمینان داریم این اس��ت که هیچ کدام از این دولت ها 
ب��دون گرفت��ن مجوزهای الزم به  حس��اب ذخی��ره ارزی و پس از آن 
منابع صندوق توسعه ملی دست نزده اند. من اطمینان دارم که برداشت 
غیرقانونی از منابع صندوق انجام نش��ده اس��ت هرچن��د اینطور به نظر 
می آید که نظام سیاسی کشور ما در فهم عملکرد واقعی صندوق ضعیف 
اس��ت. برای مثال عاملیت منابع صن��دوق را به بانک ها محول می کنیم 
اما تجربه نش��ان داده بانک ها در تخصیص منابع خوب نیستند. مصداق 
آن هم حجم زیادی مطالبات معوقی اس��ت که در بانک ها داریم. ما در 

واقع منابع صندوق را به بخش��ی برای تخصیص واگذار کردیم که خود 
مطالبات معوق دارد و احتمال اینکه همین بال را هم سر صندوق توسعه 
ملی بیاورد، زیاد اس��ت. اتکای بیش از اندازه به نظام بانکی از اشکاالت 

صندوق توسعه ملی است، به ویژه در زمینه ارزیابی طرح ها.
پرداخت وام های ریالی از سوی صندوق درست است؟

با وام ریالی مخالفم چراکه هدف صندوق توسعه ملی صیانت از منابع 
بین نس��لی کش��ور ماس��ت. چه بخواهیم و چه نخواهیم، در اقتصادی 
فعالیت می کنیم که با تورم باال در حال حرکت است. پرداخت وام ارزی 
تنها ش��یوه ای اس��ت که می توان در آن از حفظ منابع صندوق توس��عه 
مل��ی اطمینان پیدا کرد. پرداخت وام ارزی می تواند  ما را مطمئن کند 
که به طور حتم سرمایه گذاری در حال انجام است و این سرمایه گذاری 
کمتر رانت جویانه اس��ت و س��رمایه گذاری اس��ت که به راستی سودآور 
اس��ت، چرا؟ زمانی که می گوییم وام ریال��ی یعنی یک وام با نرخ 19 تا 
20درصد و این درحالی است که تورم 30 تا 40 درصد است. هر کسی 
که به این وام دسترس��ی پیدا کند و آن را با نرخ سود 19 تا 20 درصد 
بگیرد، یعنی 20 درصد از تورم کش��ور جلو می افتد. دریافت این وام به 
ش��دت به صرفه است و کسانی که به آن دسترسی پیدا کنند، به منافع 
قابل توجهی می رسند و در عمل نمی خواهند آن را از دست بدهند. اما 
وام ارزی با نرخ 2 تا 3 درصد پرداخت می ش��ود یعنی نرخی که قاعده 
بین المللی است. کسی به دنبال این وام می آید که به واقع به منابع آن 
احتیاج دارد. پرداخت وام ارزی خود یک فیلتر برای حفظ منابع صندوق 
توسعه ملی است، فیلتری که می تواند افرادی که به دنبال وام های رانتی 

هستند را از صف متقاضیان خارج کند.
آینده صندوق توسعه ملی از نگاه یک اقتصاددان

چی��زی که در ایران از راه اندازی صندوق توس��عه مل��ی آن را دنبال 
می کردیم، ایجاد سازوکاری برای حفظ منابع حاصل از فروش نفت بود،  
مثل نروژ. اما به نظر می رس��د خیلی موفق نبودیم. چش��م انداز صندوق 
توس��عه ملی بیش از هر چیز به ساختار سیاست گذاری های اقتصادی ما 
بس��تگی دارد و اینکه کیفیت سیاست ها در آینده چیست. اما اکنون در 
چه نقطه ای ایس��تاده ایم؟ به نظر می رسد صندوق منابعی دارد اما اینکه 
تا چه ان��دازه امکان بهبود منابع صندوق وج��ود دارد می تواند آینده را 
تحت تاثیر قرار دهد. کیفیت تخصیص منابع و تصمیم گیری های کنونی 
آین��ده صندوق را متاثر می  کند. به نظر م��ن صندوق باید در طرح های 
بلندمدت و توس��عه ای مناب��ع خود را به کار بگیرد ت��ا منافع حاصل از 
مناب��ع نفتی به کار نس��ل های دیگر هم بیاید. الزم نیس��ت که صندوق 
توس��عه ملی نقش حس��اب ارزی را ایفا کند و نوسانگیر نفت شود. البته 
هیچ ایرادی در ایفای این نقش برای صندوق توس��عه ملی وجود ندارد، 
اما به این شرط که صندوق از دست تصمیم گیران سیاسی و حزبی رها 
ش��ود و تصمیم های فراجناحی و فرادولتی  به کارگیری منابع صندوق 
در برنامه های بلندم��دت را تضمین کند. دو عامل مهم در بهبود آینده 
صندوق توس��عه ملی وجود دارد. اولی ش��فافیت اس��ت. منابع صندوق 
توسعه ملی از فروش نفت و گاز کشور  به دست آمده و متعلق به عموم 
مردم است. چه ایرادی دارد همه ایرانیان بدانند که چه کسی قرار است 
از آنه��ا وام بگیرد چراکه درواقع وام گرفتن از صندوق توس��عه ملی وام 
گرفتن از همه مردم اس��ت. عامل دوم، اه��داف و انتظارات اقتصادی ما 
از صندوق توس��عه ملی اس��ت. باید بدانیم که از صندوق توسعه ملی و 
مناب��ع آنچه می خواهیم و عملکردها را در صرف منابع صندوق توس��عه 
ملی ش��فاف کنیم. در این شرایط ارزیابی اینکه در چه مسیری حرکت 
کرده و با اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملی به چه رسیده ایم، برای 

همه صاحب نظران روشن تر می شود.

چه عواملی آینده صندوق توسعه ملی را تهدید می کند؟

سایه سنگین اقتصاد سیاسی بر منابع بین نسلی
مسکن

با افزایش سقف سنی واحدها برای دریافت وام
مشتری آپارتمان های قدیمی افزایش می یابد

در ش��رایطی که جهش بیش از 200درصدی قیمت مس��کن طی دو س��ال 
گذشته به کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان واقعی منجر شده، مصوبه اخیر 
مبنی بر ارائه تس��هیالت به واحدهای 2۵ س��اله می تواند بخشی از تقاضا را به 

سمت این نوع آپارتمان ها سوق دهد.
به گزارش ایس��نا، اختصاص وام اوراق مسکن به خانه های 2۵ ساله می تواند 
بخشی از متقاضیانی که قدرت خرید واحدهای نوساز و میانسال را ندارند وارد 
بازار کند و معامالت افزایش یابد. آمار نشان می دهد پس از جهش 200درصدی 
قیمت طی دو س��ال گذش��ته به دلیل فاصله ایجادش��ده بین قیمت خانه های 
کلیدنخورده با واحدهای قدیمی، متقاضیان مصرفی مسکن به تدریج به سمت 
آپارتمان های کهنه ساز سوق یافته اند. کارشناسان، مهم ترین اثربخشی افزایش 
سقف سنی ساختمان در دستورالعمل جدید تسهیالت مسکن را بر »معامالت 

تبدیل به احسن« ارزیابی می کنند.
در روزهای اخیر بانک مس��کن س��قف س��نی برای دریافت تسهیالت خرید 
مس��کن را از 2۵ س��ال به 30 س��ال افزایش داد. تا پیش از این در تهران برای 
بناهای با 20 سال قدمت در حالت انفرادی ۶0 میلیون و زوجین تا 100 میلیون 
تومان امکان ارائه تس��هیالت از طریق اوراق وجود داشت. به خانه های 2۵ ساله 
نی��ز 4۵ میلیون تومان در حالت انفرادی و 80 میلیون تومان در حالت زوجین 
پرداخت می ش��د. مطابق مصوبه دیروز بانک مسکن، این سقف سنی در حالت 

اول به 2۵ و در حالت دوم به 30 سال افزایش یافته است.
براساس این گزارش، شرط س��نی آپارتمان ها برای دریافت اوراق تسهیالت 
مسکن در ش��رایطی منجر به محدودیت خریداران شده بود که طی پنج سال 
گذشته خریداران در تهران به تدریج به واحدهای قدیمی تر رو آورده اند. فروش 
آپارتمان های با عمر ش��ش سال به باال طی پنج س��ال گذشته از 4۵درصد به 
۶0درصد افزایش یافته اس��ت. مهرماه س��ال 1393 آپارتمان های با عمر بنای 
ش��ش سال به باال 44.7درصد از کل معامالت شهر تهران را به خود اختصاص 
داده بودند. این رقم در مهر س��ال 1394 به 44.9درصد رس��ید. مهرماه 139۵ 

آپارتمان های مذکور 48.3درصد از کل معامالت را در بر گرفتند.
مهر 139۶ واحدهای مس��کونی باالی شش سال ۵3.8درصد خرید و فروش 
را به خود اختصاص دادند. در مهرماه 1397 نیز سهم آپارتمان های باالی شش 
سال از کل مبایعه نامه های شهر تهران ۵۵.۵درصد شد. تیرماه 1398 خانه های 
باالی شش سال ساخت ۶0درصد از کل معامالت پایتخت را به خود اختصاص 
دادند. همچنی��ن مهرماه 1393 واحدهای بیش از 20 س��ال ۶.۶درصد از کل 
معامالت را در بر می گرفت. این رقم در شهریورماه 1398 به 10.9درصد رسیده 
است. خرید و فروش خانه های 1۶ تا 20 سال نیز از ۶.1درصد در مهرماه 1393 

به 1۵.9درصد از کل معامالت در شهریورماه 1398 رسید.
با وجودی که تعداد قراردادهای خرید و فروش در شهریورماه با 2787 فقره 
73درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش داشته، حرکت طرف تقاضا 
به س��مت واحدهای قدیمی و کوچک متراژ از نمایه های اصلی بازار مس��کن در 
ماه های اخیر بوده اس��ت. رس��یدن تعداد معامالت به کمتر از ۵000 فقره در 
ش��رایطی که 2 میلیون و ۶۵0 هزار واحد مس��کونی در پایتخت وجود دارد به 
این معناست که معامالت تقریبا قفل شده است. لذا افزایش سقف سن بنا برای 

دریافت وام ضروری به نظر می رسید.
در این باره، س��لمان خادم المله کارش��ناس بازار مسکن می گوید: بخشی از 
متقاضیان تبدیل به احس��ن در بازار مس��کن، در گذشته واحدهایی را انتخاب 
می کردند که اگرچه با بودجه آنها تناس��ب قیمتی داشت اما به دلیل عمربنای 
بیش از 20 سال امکان استفاده از تسهیالت اوراق تقدم را نداشتند اما با شرایط 

جدید می توانند تقاضای خود را در بازار بالفعل کنند.
به گفته خادم المله، یکی از مهم ترین ویژگی های مثبت این نوع تس��هیالت، 
عدم نیاز به سپرده گذاری است و متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب بانک 

مسکن در کوتاه ترین زمان از این تسهیالت بهره مند شوند.
وی بخشی از متقاضیان تبدیل به احسن در بازار مسکن، در گذشته واحدهایی 
را انتخاب می کردند که اگرچه با بودجه آنها تناسب قیمتی داشت اما به دلیل 
عمربنای بیش از 20 سال امکان استفاده از تسهیالت اوراق تقدم را نداشتند. اما 

با شرایط جدید می توانند تقاضای خود را در بازار بالفعل کنند.
خادم المله تاکید کرد: یکی از مهم ترین ویژگی های مثبت این نوع تسهیالت، 
عدم نیاز به سپرده گذاری است و متقاضیان می توانند با مراجعه به شعب بانک 

مسکن در کوتاه ترین زمان از این تسهیالت بهره مند شوند.

توزیع جهانی آلودگی هوا چگونه است؟
وضعیت خطرناک آلودگی هوا در ایران

طب��ق گ��زارش 2019 وضعیت جهانی ه��وا، آلودگی ه��وا پنجمین عامل 
مرگ ومیر در س��ال 2017 بوده است. یکی از مؤلفه های آلودگی هوا در فضای 
باز، PM2.۵، ذراتی با قطر آیرودینامیکی کمتر از 2.۵ میکرومتر اس��ت. )برای 
فهم اندازه این ذرات باید گفت که یک رشته موی انسانی به طور متوسط قطری 
برابر با 70 میکرومتر دارد.( این ذرات قادر به نفوذ به اعماق دس��تگاه تنفسی و 
ایجاد آس��یب های جدی در سالمتی هستند. بانک جهانی در گزارشی وضعیت 

آلودگی هوا در کشورهای جهان را بررسی کرده است.
بانک جهانی به نقل از دس��تورالعمل کیفیت هوای سازمان بهداشت جهانی 
نوش��ت: کس��انی که برای مدت طوالنی در معرض این ذرات و ذراتی باالتر از 
غلظت PM2.۵ به طور ساالنه قرار می گیرند بیشتر در معرض مرگ ومیر بر اثر 
بیماری های قبلی و سرطان ریه قرار دارند. براساس این معیار، در سال 2017، 
بی��ش از 90درصد از جمعیت جهان در معرض هوای ناس��الم قرار داش��ته اند. 

)میانگین ساالنه PM2.۵ باالتر از 10 میکروگرم بر مترمکعب(
 ،)the Air Quality Guideline( عالوه بر دس��تورالعمل کیفی��ت ه��وا
سازمان بهداشت جهانی، سه هدف موقت برای کمک به کشورها برای سنجش 

پیشرفت در کاهش میزان مواجه افراد با PM2.۵ توصیه  کرده است.
آس��یای جنوبی باالترین سطح از PM2.۵ در سال 2017 را نسبت به سایر 
مناطق جهان داشته باش��د. طبق این گزارش، عمده دالیل آلودگی هوا انتشار 
گازهای گلخانه ای توسط وسایل نقلیه، نیروگاه هایی که با سوخت زغال سنگ کار 
می کنند، تولید گازهای گلخانه ای صنعتی و بسیاری از منابع انسانی و طبیعی 
دیگر اس��ت. میزان متوس��ط قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا نیز به ویژه در 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا زیاد اس��ت که بخشی از آن ناشی از گردوغبار ناشی 

از کویر بوده است.
در س��طح جهان، 10 کشور باالترین میانگین آلودگی هوا را دارند که شامل 
نپال )بیش از دو برابر میانگین جهانی(، هند در آسیای جنوبی، نیجر، کامرون، 
نیجریه و چاد در کش��ورهای جنوب صحرای آفریقا، و قطر، عربستان سعودی، 

مصر و بحرین در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می شود.
در نقشه جهانی آلودگی هوا، تنها وضعیت کشورهای کانادا، آمریکا، استرالیا، 
فنالند، سوئد، نروژ، ایرلند، ایسلند، نیوزیلند، اروگوئه خوب دیده می شود. ایران 

به همراه خیلی از کشورهای جهان باالترین وضعیت بد در آلودگی هوا را دارد.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
22 مهر 1398

شماره 1412



اخذ مالیات از سپرده های بانکی ضروری است
عبدالحمید انصاری مدیرعامل سابق بانک ملی

اخذ مالیات از س��پرده های بانکی اقدامی درس��ت اس��ت به شرطی که با 
سیاس��ت های مکمل دیگری همراه شود. اخذ مالیات از همه حوزه هایی که 
به درآمدزایی منجر می شود اقدامی مرسوم در عرصه سیاست گذاری جهان 
امروز است. این حوزه ها تفاوتی نمی کند در کدام بخش باشد، بخش مسکن 
باش��د ی��ا حوزه های مالی و پول��ی، تفاوتی در اصل ماج��را نخواهد کرد که 
افراد باید بخش��ی از درآمدهای خود را ب��ه دولت بدهند تا دولت هم بتواند 
پروژه های زیربنایی و زیرس��اختی خود را به اج��را گذارد. درنتیجه می توان 
گفت هیچ حوزه درآمدزایی مصون یا آنطور که در ایران گفته می شود معاف 

از مالیات نیست.
در ایران اقتصاد مشکالت متعددی داشته و دارد. بخشی از این مشکالت 
هم از انباش��ت سیاس��ت های غلط و ... بوده که سیاس��ت گذار را به س��مت 
اقداماتی برده که با جهان مغایرت دارد. درواقع سیاس��ت گذار برای رفع یک 
مش��کل، سیاس��تی را به ش��کلی دیگر تصویب کرده تا از این طریق از بروز 
عارضه دیگری جلوگیری ش��ود. در ماجرای اخذ مالیات از سپرده های بانکی 
نیز این مهم صدق می کند ولی سیاس��ت گذار به این نکته توجه داش��ت که 
اگر مالیات از این بخش گرفته ش��ود، احتمال اینکه س��پرده ها به بازارهای 
موازی س��رازیر شود زیاد می شود. به این ترتیب یک سیاست که مانند یک 
مسکن است استفاده کرد ولی این سیاست تنها برای مقطعی پاسخگو است.

اص��ل این سیاس��ت که بای��د از همه حوزه ه��ا و س��پرده های بانکی که 
درآمدزایی دارند مالیات گرفته ش��ود اصلی پیش��رو اس��ت. با این همه در 
کش��ورهایی مانند ایران مهم این است که در چه زمانی و در زمان مدیریت 
چه کسانی می توان این سیاست را به اجرا گذاشت. چرا که این سیاست در 
نهایت باید با ش��یبی اصولی و تکمیل شدن با اخذ مالیات از حوزه های دیگر 
همراه شود. در کشور ما نقدینگی قابل توجهی وجود دارد که از حوزه تولید 
ب��ه نظام بانکی رفته اس��ت زیرا میزان درآمد از ای��ن راه با توجه به نگرفتن 
مالیات از آن و نداش��تن ریس��ک برای تعداد زیادی از ثروتمندان راه خوبی 
برای کسب درآمد اس��ت. این نیز گرچه برای سیاست گذار خوب است ولی 

بازدهی پول و سرمایه در جامعه را کاسته است.
افزایش و گسترش چتر مالیاتی در اقتصاد ایران را باید به فال نیک گرفت 
ول��ی نباید فراموش ک��رد اخذ مالیات از درآمده��ای ارزی و بازارهای دیگر 
چون دالر و طال مکمل این سیاس��ت خواهد ب��ود و از تبعات فرار نقدینگی 
به بازارهای موازی نیز جلوگیری می کند. در کنار آن به س��ود سیاست های 
حام��ی تولید خواهد بود. به هر حال سیاس��ت گذار در عرصه اقتصادی باید 
سیاس��ت گذاری را به س��متی ببرد که التهابات مهمی ایجاد نشود. به ویژه 

آنکه با این اقدام ممکن است فرودستان جامعه دوباره متضرر شوند.

نرخ تسعیر ارز در شبکه بانکی اعالم شد
هر دالر ۷500 تومان، یورو 8500 تومان

بانک مرکزی نرخ و نحوه تسعیر اقالم پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در 
شبکه بانکی کشور را ابالغ کرد که براساس آن، نرخ تسعیر یورو مبلغ 8۵00 
تومان و دالر7۵00 تومان تعیین ش��ده است. بانک مرکزی در بخشنامه ای 
به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، ش��رکت دولتی پس��ت بانک، 
موسس��ات اعتباری غیربانکی و بانک مش��ترک ایران � ونزوئال نحوه تسعیر 
اقالم پولی دارایی ها و بدهی های ارزی را اعالم کرد. بر این اساس، قرار شده 
اس��ت برای تس���عیر، اقالم پولی دارایی ها و بدهی های ارزی در گزارشگری 

مالی میان دوره ای منتهی به شهریورماه 1398 مالک عمل باشد.
بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت برای استخراج نرخ برابری سایر اسعار به 
جز دالر به یورو الزم اس���ت از نرخ ه�ای اعالمی بانک مرکزی در تاریخ 31  
www.cbi. ش��هریور 98 مندرج در پایگاه اطالع رسانی این بانک به نشانی
ir استفاده شود. براساس بخشنامه 22 خرداد  98 مبنای تسعیر اقالم پولی 
دارایی ها و بدهی های ارزی صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری با 
توجه به میانگین شش ماهه نرخ ارز در سامانه نیما و لحاظ الزامات احتیاطی 
در شبکه بانکی کشور مبلغ 8۵00 تومان برای هر یورو و7۵00 تومان برای 
هر دالر آمریکا تعیین شده است. نرخ اعالمی صرفا مبنای تهیه صورت های 
مالی بوده و س��ود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان دوره 

مالی یادشده به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نخواهد شد.
بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری مکلفند س��ود مزبور را در حس��اب معین 

جداگانه ای ذیل سرفصل »حساب سایر اندوخته ها« نگهداری کنند.
 اندوخته یادش��ده با رعایت مقررات قانونی، قابل تقسیم بین سهامداران 
نبوده و بانک یا موسسه اعتباری می تواند پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی، 

تمام یا بخشی از آن را به حساب افزایش سرمایه خود منظور کند.

پیش بینی یک اقتصاددان از قیمت دالر در ماه های آینده
نرخ دالر پایین می آید؟

ی��ک کارش��ناس اقتصادی معتقد اس��ت: کاهش قیم��ت دالر پیش بینی 
نمی شود؛ مگر توافق سیاسی مهمی شکل بگیرد.

مرتضی ایمانی راد در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی خود درباره خالصه 
گفته های سمینار خانه مدیران نوشت: »اول، احتمال ورود اقتصاد جهانی در 
رکود بیش��تر شده است. دوم، حتی اگر رکود اتفاق نیفتد، اقتصاد جهانی به 
ش��دت کند خواهد شد. سوم، به نظر می رسد اقتصاد آمریکا و دالر کماکان 
در آینده نزدیک پرق��درت خواهند بود. چهارم، با توجه به درگیری چین و 
آمریکا، احتمال استمرار ضعیف تر شدن دالرهای منطقه، مثل دالر نیوزیلند 
و اس��ترالیا اس��ت. پنجم، احتم��ال تقویت قابل توجه دالر کان��ادا در آینده 
نزدیک کم است. شش��م، احتمال ضعیف تر شدن یوآن در بازار جهانی زیاد 
است. هفتم، اگر رکودی شکل بگیرد، از چین آغاز می شود و احتمال اینکه 

رکود از بخش ساختمان و کال بازار بدهی ها شروع شود، زیاد است.
هش��تم، اگر بازارهای جهانی وارد رکود شوند، احتمال توفان در بازارهای 
الکترونی��ک باالت��ر می رود. نهم، نفت به احتمال بس��یار زی��اد وارد یک فاز 
کاهش��ی دیگر خواهد ش��د. دهم، کاالها در بازارهای جهانی افزایش قیمت 
نخواهند داش��ت. یازدهم، اقتصاد ایران در س��ال جاری و آینده به احتمال 
زیاد در حالت برزخی باقی خواهد ماند. دوازدهم، احتمال ش��کل گیری نرخ 
رش��د اقتصادی مثبت، ولی زیر یک درصد هس��ت. سیزدهم، کاهش قیمت 
دالر پیش بینی نمی شود؛ مگر توافق سیاسی مهمی شکل بگیرد. چهاردهم، 
افزایش کس��ری بودجه در س��ال آینده اجتناب ناپذیر است. پانزدهم، حجم 

ارزی صادرات و واردات در سال آینده افزایش خواهد یافت.
ش��انزدهم، افزایش بی��ش از 2۵درص��د حجم نقدینگی بس��یار محتمل 
اس��ت. هفدهم، کماکان نرخ تورم دو رقمی باالی 20درصد خواهیم داشت. 
هجدهم، هر پیش بینی توس��ط هر فرد و یا سازمانی تنها یک احتمال است. 

با پیش بینی ها نه با قطعیت، بلکه با احتمال باید برخورد کرد.«

یادداشت

فرص��ت امروز: در ش��رایط کنونی و طبق گزارش واحد اطالعاتی اکونومیس��ت، 
بیشترین ریسکی که اقتصاد ایران را تهدید می کند، ریسک بخش بانکی و ریسک 
سیاسی است. بررسی اکونومیست نشان می دهد ریسک بخش بانکی، ریسک ارزی 
و ریس��ک بدهی های دولت در س��ال 2019 در مقایسه با س��ال قبل، به طور قابل 
مالحظه ای در ایران افزایش یافته است. ریسک بخش بانکی ایران نیز به طور قابل 
توجهی بیش��تر از ریسک بدهی های دولت و ریسک ارزی است که می تواند تهدید 
جدی برای بانک های ایرانی در پاسخگویی به تعهدات شان نسبت به سپرده گذاران 

به حساب بیاید.
مدل ریسک کشوری، مدلی است که به منظور سنجش و مقایسه ریسک اعتباری 
کشورهای مختلف توسط واحد اطالعاتی اکونومیست طراحی شده است. این ابزار 
تعاملی، امکان کمی سازی ریسک مبادالت مالی از جمله وام  های بانکی، تامین مالی 

تجاری و سرمایه  گذاری در اوراق بهادار را فراهم می کند.
با اس��تفاده از این مدل، تحلیلگران می توانند اطالعات��ی را درخصوص وضعیت 
ریس��ک کشورهای مختلف )131 کشور( به دس��ت آورند. عالوه بر اینکه این مدل 
قابل اس��تفاده توسط واحدهای ارزیابی ریسک اعتباری در بانک های تجاری است، 
ابزار مفیدی نیز برای صندوق های پوشش ریسک و مدیران دارایی ها به شمار می رود 
که عالقه مند به حضور در بازارهای نوظهور و در حال گذار هس��تند. مدل ریس��ک 
کش��وری، از ش��اخص های کمی و کیفی اس��تفاده می کند که شش نوع ریسک را 

پوشش می دهد:
* ریس��ک بدهی های دولت: ریس��ک ایجاد بدهی های ارزی داخلی و خارجی را 
که در تعهد مستقیم دولت است یا توسط دولت تضمین شده، اندازه گیری می کند. 

رتبه B در ریسک بدهی های دولت گویای شرایط سخت اقتصادی به دلیل مشکالت 
ناش��ی از صادرات نفت خام اس��ت. در یک اقتصاد ضعیف، تالش برای متنوع سازی 
درآمدهای بدون نفت و گاز، دش��وار اس��ت و همچنان درآمدهای مالیاتی در ایران 
پایین تر از حد انتظار اس��ت. این موضوع، محدودیتی ب��رای انعطاف پذیری مالی و 

توانایی تحقق کامل تعهدات ایران خواهد بود.
* ریسک ارزی: ریسک ناشی از حداکثر کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز مرجع )دالر 
 CCC ،یا در برخی موارد یورو( را طی 12 ماه آتی می سنجد. رتبه ریسک ارزی ایران
است. علی رغم ثبات اخیر نرخ ارز، ریسک عدم ثبات جریان های خروجی سرمایه و اثرات 
کاهش شدید صادرات نفت بر توزیع ارز در رتبه بندی ریسک ارزی اثرگذار خواهد بود. با 
توجه به عدم قطعیت های اقتصادی و تحریم های مداوم ایاالت متحده آمریکا، شکاف قابل 

توجه میان نرخ ارز رسمی و آزاد، همچنان باقی خواهد ماند.
* ریسک بخش بانکی: ریسک بروز بحران های سیستماتیک در حوزه بانکی که 
منجر به ورشکستگی بانک هایی می شود که 10درصد کل دارایی های بانک ها را در 
اختیار دارند و قادر به پاسخگویی به تعهدات خود نسبت به سپرده گذاران نیستند. 
رتبه ریسک بخش بانکی ایران، CC است. ریسک باالی بخش بانکی ایران ناشی از 
رش��د سریع اعتبارات است که در شرایط فعلی کشور می تواند منجر به ایجاد مازاد 
ظرفیت در اقتصاد با نرخ بازده پایین شود. دارایی های ضعیف بانک ها، سطح باالی 
مطالبات غیرجاری بانک ها و مداخالت سیاسی در اعطای تسهیالت، سطح عملکرد 

بانک ها را تضعیف خواهد کرد.
* ریسک سیاسی: ریسک سیاسی، گروهی از عوامل سیاسی مرتبط با اثربخشی 
و ثبات سیاس��ی را ارزیابی می کند که می توانند روی توان کشور برای پاسخگویی 

به تعهدات خود اثرگذار باشد و یا منجر به آشفتگی در بازار ارز شوند. رتبه ریسک 
سیاس��ی ایران، CC است. ریسک سیاس��ی در ایران به دلیل تنش های بین المللی 
ایاالت متحده آمریکا و اعمال تحریم های مجدد در سال 2018، تضعیف شده است. 
در شرایط فعلی، ریسک ایجاد سوء برداشت و محاسبات اشتباه از سمت هر دو طرف 

در حال افزایش است و می تواند منجر به درگیری شود.
* ریس��ک س��اختار اقتصادی: این نوع ریس��ک شامل یک س��ری از متغیرهای 
اقتصاد کالن می ش��ود که ماهیت ساختاری دارند، نه ماهیت دوره ای. از جمله آنها 
می توان به س��طح درآمدی، تراز پرداخت های 48 ماهه، نوس��انات رشد اقتصادی و 
نس��بت بدهی های عمومی به GDP اشاره کرد. وابستگی ایران به درآمد حاصل از 
صادرات منابع هیدروکربنی، باعث می شود ایران نسبت به تولید و قیمت نفت و گاز، 
آسیب پذیر باشد. همچنین تحریم های مجدد آمریکا بر اعتماد سرمایه گذاران داخلی 

و خارجی تاثیرگذار خواهد بود. 
* ریس��ک کشوری: ریسک کشوری از میانگین س��اده امتیاز ریسک بدهی های 
دولت، ریس��ک ارزی و ریس��ک بخش بانکی به دس��ت می آید. در شرایط کنونی و 
براس��اس گزارش واحد اطالعاتی اکونومیست، بیشترین ریسکی که اقتصاد ایران را 
تهدید می کند، ریسک بخش بانکی و ریسک سیاسی است. بررسی ها نشان می دهد 
ریس��ک بخش بانکی، ریسک ارزی و ریس��ک بدهی های دولت در سال 2019 در 
مقایسه با سال قبل، به طور قابل مالحظه ای در ایران افزایش یافته است. همچنین 
ریسک بخش بانکی ایران به طور قابل توجهی بیشتر از ریسک بدهی های دولت و 
ریسک ارزی است که می تواند تهدید جدی برای بانک های ایرانی در پاسخگویی به 

تعهدات شان نسبت به سپرده گذاران محسوب شود.

جدول رتبه بندی ایران به لحاظ ریسک های کشوری در اکتبر 2019

اکونومیست گزارش داد

کاهش رتبه ریسک کشوری ایران در سال 2019

نایب رئی��س اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه حباب س��که و طال اکنون 
منفی شده است، گفت ارزش سکه در بازارهای داخلی به ۵0 هزار تومان زیر قیمت 
جهانی رس��یده که این موضوع باعث رونق قاچاق طال و س��که به خارج از کش��ور 
می ش��ود.  محمد کشتی آرای در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: حباب 
س��که اکنون به منفی ۵0 هزار تومان رسیده یعنی این سکه ۵0 هزار تومان کمتر 
از نرخ جهانی در داخل کشور به فروش می رسد.  نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر 
تهران ادامه داد: هر گرم طالی 18 عیار نیز حدود ۵هزار تومان زیر قیمت جهانی در 
حال داد و س��تد است. وی ادامه داد: کاهش قیمت طال و سکه در بازارهای داخلی 
نسبت به بازارهای جهانی اتفاق خوبی به شمار نمی رود و تاثیر منفی خواهد داشت.
 نایب رئی��س اتحادیه ط��ال و جواهر تهران افزود: فروش طال و س��که زیر قیمت 

جهانی باعث قاچاق طال به خارج از کشور شده و بازار قاچاق را رونق می دهد.
کش��تی آرای خاطرنشان کرد: علت اصلی وجود حباب منفی در بازار طال و سکه 
کاهش تقاضا است، به طوری که مردم به سوی سایر بازارهای سرمایه گذاری مانند 

بورس تمایل پیدا کرده اند.

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: قیمت طال و س��که تحت تاثیر دو 
عامل نرخ اونس طال در بازارهای جهانی و قیمت دالر است که ثبات قیمت آنها در 

هفته گذشته، باعث آرامش بازار طال و سکه شد.
کشتی آرای افزود: قیمت هر اونس طال در هفته گذشته بین 1۵01 تا 1۵09 دالر 
در نوسان بود که باعث شد قیمت سکه و طال در کشور نوسان اندکی داشته باشد.

وی ادامه داد: قیمت دالر نیز در هفته گذش��ته ثبات کاملی داش��ت و به همین 
دلی��ل وضعیت بازار طال و س��که تقریبا آرام بوده و نوس��ان جزئ��ی 10 تا 20 هزار 

تومانی را تجربه کرد.
 نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: اما در پایان هفته گذشته به دلیل 
مثبت ش��دن ش��اخص های اقتصادی آمریکا، ارزش دالر باال رفته و به تبع آن نرخ 
اونس جهانی طال افت زیادی کرد به طوری که نرخ اونس با افت 20 دالری به یک 

هزار و 489 دالر کاهش یافت.
وی افزود: این عامل باعث شد تا در جریان معامالت روز شنبه نرخ سکه امروز به 
زیر 4 میلیون تومان کاهش یافته و پس از گذشت مدت ها نرخ سکه طرح قدیم و 

جدید یکسان شده و به رقم 3میلیون و 980 هزار تومان برسد.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد: بهای هر مثقال طال نیز در روز 
گذش��ته حدود 10 هزار تومان کاهش یافت و به یک میلیون و 7۶0 هزار ۶1 هزار 
تومان رس��ید، هر گرم طالی 18 عیار نیز با 3 هزار تومان افت قیمت به نرخ 40۶ 

هزار و ۵00 تومان عقب نشینی کرد.
کش��تی آرای ادام��ه داد: با توجه ب��ه نرخ اونس و دالر، تعطیلی و مناس��بت های 
س��وگواری در روزهای آینده پیش بینی می ش��ود که تا پایان ماه صفر شاهد بازاری 

آرام و باثبات برای طال و سکه باشیم که نوسان های اندکی خواهد داشت.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که با افزایش بیش��تر فاصله منفی قیمت طال و سکه 
در بازارهای داخلی و خارجی، قاچاقچیان و س��وداگران با جمع آوری س��که و طال 
اقدام به آب کردن آنها کرده و به ش��کل طالی آبشده، آن را به کشورهای همسایه 

منتقل می کنند.
ترکیه که در سال های اخیر سرمایه گذاری گسترده ای در زمینه صنعت طال کرده 

به عنوان یکی از مقاصد اصلی طالی قاچاق شده از ایران به شمار می رود.

اینک��ه برخی معتقدند یارانه 4۵ هزار و ۵00 تومانی حقی اس��ت که باید گرفته 
ش��ود و از س��ویی دیگر عدم تمایل برای رفتن در لیست پردرآمدها و تبعات آن، از 
اهم دالیلی اس��ت که موجب شده افراد با گردش مالی میلیاردی هم به قطع یارانه 

اعتراض کنند.
به گزارش ایسنا، در جریان حذف یارانه افراد پردرآمد که از یک ماه پیش شروع 
و حدود 700 هزار نفر از جمع یارانه بگیران کنار گذاشته شدند، وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی که مسئول شناسایی و غربالگری یارانه بگیران است، تاکید کرده بود 

افراد حذف شده با دقت باالیی شناسایی و پردرآمدها حذف شده اند.
با ای��ن وجود امکان اعتراض یارانه بگیران وجود داش��ت و در مدتی که از حذف 
گذشت، بررسی وضعیت معترضانی که مراجعه کرده بودند نشان داد در کنار اموال 
و دارایی هایی همچون خودرو و ملک، دارای گردش باالی مالی که به چند میلیارد 

در سال می رسد نیز هستند.
رفت��ار افراد پردرآمد در مقابل حذف رقم 4۵ ه��زار و ۵00 تومان که جایی بین 
اموال آنها ندارد در حالی قابل تامل است که ابعاد مختلفی می تواند داشته باشد. در 
این رابطه آنچه که مسئوالن در ستاد اجرای تبصره )14(در رابطه با چرایی اعتراض 

افراد ثروتمند به حذف یارانه اعالم می کنند به دو نکته اصلی برمی گردد.

اول اینکه افراد پردرآمد معتقدند که یارانه مثل سایر اعضای جامعه حق آنهاست و 
باید برای آنها نیز پرداخت شود. از سوی دیگر بخشی به این دلیل اعتراض می کنند 
که تمایلی ندارند نام آنها در لیست پردرآمدها قرار گرفته و مشمول مالیات و سایر 

موارد شوند.
این در حالی است که به گفته مسئوالن در جریان شناسایی یارانه بگیران حدود 
300 هزار خانوار پردرآمد شناسایی شدند که پروفایل مالیاتی نداشتند و به سازمان 

امور مالیاتی معرفی شده اند.
در همین رابطه باید یادآور ش��د که تا قبل از س��ال 1389 که قانون هدفمندی 
یارانه ها به مرحله اجرا درآمد، خبری از پرداخت یارانه های نقدی نبود و کس��ی هم 
متقاضی آن نش��ده بود، اما بنا را در دولت نهم گذاش��تند که یارانه نقدی با ثبت نام 
افراد متقاضی پرداخت شود که در آن زمان افراد ثروتمند و یا نیازمند هر یک برای 
دریاف��ت یارانه ثبت ن��ام کردند و دولت نیز بدون اینک��ه غربالگری بین نیازمند یا 
غیرنیازمند داشته باشد دست به پرداخت یارانه همگانی زد و حدود 10 سال است 
که رقم 4۵ هزار و ۵00 تومان به جمع کثیری از خانواده های ایرانی که به بیش از 

78 میلیون نفر می رسد پرداخت می شود.
در حالی نوع پرداخت یارانه نقدی و توزیع همگانی آن برخالف قانون هدفمندی 

یارانه ها است که در این سال ها برخی مسئوالن به ویژه در دولت نهم و دهم و یا در 
کنار آن افرادی دیگر بر این تاکید داشتند که یارانه حق مردم است و به نوعی توزیع 
پول نفت را در جامعه و ایجاد عدالت بین مردم می دانستند و اینگونه القا کردند که 

باید یارانه برای همه پرداخت شود، حق آنهاست و حتی ظرفیت افزایش نیز دارد.
در این شرایط در سال های گذشته هرگاه کارشناسان نحوه  پرداخت یارانه نقدی 
را مورد انتقاد قرار دادند و از دولت ها خواس��تند آن را اصالح کنند و یا خود دولت 
مایل به این مهم بود، نگرانی از واکنش های اجتماعی مانع از آن شد که غربالگری 

یارانه بگیران اتفاق بیفتد.
البته در کنار این موضوع یک مورد دیگر وجود دارد که قابل بررس��ی است و آن 
اینکه در بین برخی این نظر وجود دارد که اگر یارانه ما قطع شود مشخص نیست 

کجا خرج می شود، پس بهتر که در اختیار خودمان باشد.
در این رابطه باید گفت که منابعی که طی این سال ها برای پرداخت یارانه نقدی 
توزیع شده همواره بیش از سهم قانونی برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی بین 
خانوارها بوده و دولت ها به دلیل پرداخت همگانی نتوانستند سهم سایر بخش ها از 
جمله تولید  بهداشت را بپردازند و در حال حاضر اگر حذفی صورت گرفته و منابعی 

ایجاد شود مصارف آن در قانون وجود دارد و باید به آن سمت سوق داده شود.

طال و سکه در ایران ارزان تر از بازار جهانی شد

هشدار درباره رونق قاچاق سکه و طال

چرا میلیاردرها از 45 هزار و 500 تومان نمی گذرند؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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شاخص بورس به روند رشد خود ادامه داد
شاخص بورس همچنان در مسیر صعود

در دومی��ن روز معامالت بورس تهران در این هفته ش��اخص کل 
بورس بیش از 4هزار واحد رش��د کرد و وارد تراز 32۶ هزار واحدی 
رس��ید. در مجموع در بورس و فرابورس تهران 18۵ س��هم با رشد 

قیمت و 3۵۶ سهم با افت قیمت رو به رو بودند.
به گزارش ایس��نا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق 
به��ادار تهران 4130 واحد رش��د کرد و به رق��م 32۶ هزار و 190 
واحدی رس��ید، اما ش��اخص کل هم وزن با 4۵8 واحد کاهش رقم 
92 هزار و ۶02 واحدی را تجربه کرد. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با 
290۵ واح��د افزایش تا رقم 374 ه��زار و 4۵2 واحدی باال رفت و 
ش��اخص بازار اول با 2988 واحد افزایش به رقم 23۵ هزار و 709 
واحدی رسید. همچنین شاخص بازار دوم با رشد 84۶2 واحدی تا 

رقم ۶۶9 هزار و 41۶ افزایش یافت.
صنای��ع پتروش��یمی خلی��ج ف��ارس، مل��ی صنایع م��س ایران، 
پتروش��یمی پارس و پاالیش نفت تهران ه��ر کدام به ترتیب ۶97، 
411، 38۵ و 33۶ واح��د تاثی��ر افزاین��ده روی ش��اخص های بازار 
داش��تند، اما در طرف مقابل ایران خودرو، گروه مپنا، بانک پارسیان 
و س��رمایه گذاری ملی ایران هر ک��دام به ترتیب 8۶، 83، ۶۶ و 42 
واحد تاثیر کاهشی روی شاخص های بازار سرمایه داشتند. در گروه 
فرآورده ه��ای نفتی حج��م معامالت به 2۵3 میلی��ون و 400 هزار 
س��هم و اوراق مالی رس��ید و ارزش معامالت رق��م 30۵ میلیارد و 
200 میلیون تومان را پش��ت س��ر گذاشت. به این ترتیب این گروه 
بیش��ترین ارزش معامالت را از آن خود کرد. گروه شیمیایی پس از 
نفتی ها بیش��ترین ارزش معامالت را از آن خود کردند به طوری که 
در این گروه 178 سهم و اوراق مالی به ارزش بیش از 170 میلیارد 
تومان  دست به دست شد. پس از دو گروه یادشده بانک ها، خودرو 
و فلزات اساس��ی بیش��ترین ارزش معامالت را از آن خود کردند. در 
بورس تهران 108 س��هم با رش��د قیمت و 242 سهم با افت قیمت 
رو به رو ش��دند. در عین حال در فرابورس ایران 77 س��هم رشد و 
114 سهم کاهش قیمت را تجربه کردند. ارزش کل معامالت بورس 
تهران به رقم 17۶4 میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست 
به دس��ت شدن 3.4 میلیارد سهم و اوراق مالی بود. تعداد معامالت 
این بازار نیز رقم 400 هزار و 872 را تجربه کرد. شاخص فرابورس 
نیز در دومین روز این هفته نزدیک به هفت واحد رش��د داش��ت و 
ب��ر روی کانال 4هزار و 1۶1 واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار 
ی��ک میلیارد و ۶71 میلیون برگه س��هم به ارزش بیش از 10 هزار 
و 1۵1 میلیارد ریال داد و س��تد شد. در بین تمامی نمادها، سنگ 
آهن گهرزمین )کگهر(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس( و پاالیش نفت شیراز )شراز( بیشترین 
تأثیر مثبت را بر ش��اخص ای��ن بازار داش��تند. در مقابل نیز تولید 
نیروی برق دماوند )دماوند(، تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا( و قاسم 

ایران )قاسم( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: پس��ته از خشکبار خبرساز سال گذش��ته بود. به گفته 
معاون وزیر جهاد کش��اورزی، تولید پس��ته در س��ال گذش��ته به دلیل 
گرمازدگی در پایان س��ال 9۶ و س��رمای بهار سال 97 به نصف کاهش 
یافت. این در حالی اس��ت که ایران در س��ال 9۶ برابر با 280 هزار تن 

پسته در کشور تولید کرده و 130 هزار تن آن را صادر کرده بود.
بر همین اس��اس، روز گذشته با هدف پوشش ریسک، کشف قیمت و 
تامین هزینه های کش��اورزان، معامالت آتی پسته در بورس کاالی ایران 
راه اندازی ش��د. به گفته مدیرعامل بورس کاالی ایران، ایران تنها کشور 
با بازار آتی پس��ته است. نخس��تین تحویل در آذرماه 98 انجام می شود 
و اندازه هر قرارداد 100 کیلوگرم اس��ت. حداکثر حجم هر س��فارش تا 
2۵ قرارداد و حد نوسان قیمت روزانه حداکثر مثبت و منفی ۵درصد با 

توجه به قیمت تسویه روزانه روز قبل در نظر گرفته شده است.
مس��ئوالن بورس امیدوارند راه اندازی معامالت آتی پس��ته به کش��ف 
قیمت پسته کمک کند. به گفته شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس، 
ممکن اس��ت صادرکننده ای به خرید محصول کش��اورزی نیاز داش��ته، 
اما نقدینگی الزم را در اختیار نداش��ته باش��د؛ ممکن اس��ت کشاورزی 
برای فروش کاالی خود دچار مش��کل باشد و حتی از قیمت های واقعی 
اطالع نداش��ته باشد. در نتیجه بورس کاال و معامالت آتی یک وضعیت 
برد - برد را هم برای کشاورز و هم برای صادرکننده و سرمایه گذار ایجاد 
می کند و همه می توانند از مزایای عرضه پسته در بورس استفاده کنند.

کشف قیمت پسته در بورس کاال به شفافیت کمک می کند
رئیس س��ازمان بورس در مراسم افتتاح معامالت آتی پسته در بورس 
کاالی ایران، ش��فافیت را حاصل کش��ف قیمت پسته در بورس دانست 
و گفت: کاالهای همگن می توانند در بورس کاال معامله ش��وند و بعد از 
اینکه دارایی پایه در این بورس معامله شد قرارداد آتی آن نیز می تواند 

معرفی و داد و ستد شود.
ش��اپور محمدی با اشاره به ش��روع معامالت آتی پسته در بورس کاال 
ادامه داد: امروز در حالی ش��اهد آغاز معامالت قراردادهای آتی پس��ته 
در ب��ورس کاالی ایران هس��تیم که الزم اس��ت در معامالت پس��ته از 
نظرات فعاالن و دست اندرکاران صنعت، چه برای تعیین ریزساختارهای 
معامالت��ی و چه ب��رای تعیی��ن دس��تورالعمل های معامالت��ی و نحوه 

قیمت گذاری ها، استفاده کنیم.
او با اشاره به انواع ابزارهای مالی گفت: معامالت آتی یکی از ابزارهای 
مش��تقه است که در دنیا برای پوشش ریس��ک به آن توجه شده است. 
وقت��ی یک نفر قرارداد آتی را خریداری کند، قیمت را برای خود تعیین 
کرده و نسبت به نوسانات آتی ریسک ها را پوشش می دهد؛ ضمن اینکه 

معامالت آتی در کشف واقعی قیمت نیز موثر است.
محمدی با تاکید بر بهره گیری بازار س��رمایه از ابزار مشتقه بیان کرد: 
اگ��ر بازار ی��ک کاال از بازار نق��دی خوبی برخوردار نباش��د و یا گردش 
نقدینگی آن بیش از حد باش��د، یکی از راهکارها برای س��اماندهی این 
بازار مشتقه س��ازی آن کاال اس��ت. چرا باید قیم��ت محصوالت تولیدی 
کشور ما همچون پسته و زعفران توسط کشورهای دیگر تعیین شود در 

حالی که که سمت عرضه تنها وابسته به کشور ماست.
وی ادام��ه داد: در این رابطه قطعا ب��ورس کاالی ایران کمک می کند 
تا دس��ترنج کشاورزان ایرانی به درستی قیمت گذاری و به مرجع قیمت 
دنیا تبدیل شویم. البته بورس های کاالیی دنیا بیش از 100 سال قدمت 
دارند اما امروز شاهد یک تحول و شروع خوب در این زمینه هستیم.  

محم��دی ادامه داد: ممکن اس��ت صادرکننده ای ب��ه خرید محصول 
کش��اورزی نیاز داش��ته، اما نقدینگی الزم را در اختیار نداش��ته باشد؛ 
ممکن اس��ت کش��اورزی برای فروش کاالی خود دچار مش��کل باشد و 
حتی از قیمت های واقعی اطالع نداش��ته باش��د. در نتیجه بورس کاال و 
معام��الت آتی ی��ک وضعیت برد - برد را هم برای کش��اورز و هم برای 
صادرکنن��ده و س��رمایه گذار ایجاد می کند و هم��ه می توانند از مزایای 
عرضه پسته در بورس استفاده کنند. امیدواریم معامالت پسته در بورس 
نقش تعیین کنن��ده ای در بازارهای جهان��ی و قیمت گذاری جهانی ایفا 
کن��د و همچنین خرما و کش��مش ه��م در آینده نزدی��ک در این بازار 

عرضه شود.
روند توسعه ابزارهای مالی در حوزه کشاورزی

محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی نیز در این مراسم گفت: در حوزه محصوالت کشاورزی معموال 
سندیکاها حضور دارند که یکی از این سندیکاها اتحادیه صادرکنندگان 
خش��کبار ایران است که امروز اعضای این اتحادیه در این اتفاق مبارک 

حضور دارند.
او با اش��اره به روند توس��عه ابزارهای مالی در حوزه کشاورزی افزود: 
معام��الت قراردادهای آت��ی در دنیا به بهب��ود فعالیت ها در بخش های 

مختل��ف از جمله تولید کمک می کند ک��ه از این منظر در بخش تولید 
کش��ورمان نیازمند بازنگری در روش ها هس��تیم که راه اندازی معامالت 
آتی و گواهی س��پرده کاالیی محصوالت کش��اورزی در بورس در بهبود 
فرآینده��ا اثرگذار خواهد بود. اگر ما بتوانیم قیمت گذاری واقعی را برای 
همه محصوالت و در سراسر کش��ور شکل دهیم قطعا تولیدکنندگان و 
ذی نفعان بازار حمایت خواهند شد. البته حمایت از تولید ابعاد مختلفی 
دارد از جمل��ه تامی��ن مالی که باز ه��م این ابزاره��ا می تواند در حوزه 

تضامین برای تولید به کار گرفته شود.
پورابراهیمی ادامه داد: ما طی س��ال ها در تولید و عرضه بس��یاری از 
کااله��ا از جمله پس��ته در بازارهای جهانی جایگاه باالیی داش��تیم، اما 
فعالی��ت برخی دالالن و رقابت های ناس��الم به برند پس��ته ایرانی لطمه 
زده و آثار منفی آن را همچنان در حوزه صادرات شاهد هستیم. در این 
میان بورس کاال و ابزارهای معامالتی آن، اساس استانداردسازی پسته و 
برندسازی آن در جهان را با ارتقای سطح کیفی محصول فراهم می کند.

وی افزود: اتفاقات مثبتی که به واس��طه ظرفیت بازار سرمایه و بورس 
کاالی ایران در بازار زعفران رقم خورده ش��گفت انگیز اس��ت به طوری 
که حجم معامالت گواهی س��پرده زعفران در سال گذشته 3۵ میلیارد 
تومان بود که در ش��ش ماهه امسال به 20 میلیارد تومان رسیده است. 
حجم قرارداد آتی زعفران نیز در س��ال گذشته 1۵ هزار میلیارد تومان 
بود که این رقم از ابتدای س��ال تاکنون به ۶هزار میلیارد تومان رسیده 
است. این اعداد نشان دهنده اتفاقات بی نظیری بوده که به کمک بورس 
کاالی ایران رقم خورده است و در حوزه تصمیم  سازی می تواند به حوزه 

اقتصادی کشور کمک کند.
ایران اولین کشوری است که بازار آتی پسته دارد

مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران نیز در این مراس��م ب��ه راه اندازی 
معامالت آتی پس��ته برای نخستین بار در دنیا اشاره کرد و گفت: تالش 
در راس��تای اس��تفاده از ابزارهای نوین بازرگانی محصوالت کش��اورزی 
براس��اس الگوهای جهانی به منظور کش��ف قیمت عادالنه، تامین مالی 
کش��اورزان، ایجاد امکان برنامه ریزی برای تولید و پوشش ریسک ناشی 
از تغییرات قیمتی در دس��تور کار بورس کاال اس��ت. در این راس��تا روز 

گذشته نخستین بازار آتی پسته دنیا در ایران راه اندازی شد.
حامد سلطانی نژاد با تاکید بر لزوم توسعه ابزارهای مشتقه افزود: اوراق 
بهادارس��ازی و ایج��اد و به کارگیری ابزارهای تامی��ن مالی و معامالتی 
متنوع، گسترش اندازه و عمق بازار در کاالهای منتخب جهت مرجعیت 
کش��ف قیمت بازار و توس��عه فعالیت جه��ت ارتقای تجارت کش��ور با 
بازارهای بین المللی از راهبردهای بورس کاال در  حوزه کشاورزی است.

او همچنی��ن به ارزش 12۵00 میلی��ارد تومانی معامالت قراردادهای 
آتی محصوالت کش��اورزی از ابتدای امس��ال تاکنون اشاره کرد و ادامه 
داد: ت��الش در جهت اس��تفاده از ابزارهای نوی��ن بازرگانی محصوالت 
کش��اورزی براس��اس الگوهای جهانی به منظور کش��ف قیمت عادالنه، 
تامین مالی کش��اورزان، ایجاد امکان برنامه ریزی برای تولید و پوش��ش 
ریسک ناشی از تغییرات قیمتی در دستور کار بورس کاالی ایران است 
ک��ه راه اندازی قرارداده��ای آتی گام بلندی برای تحق��ق این اهداف به 

شمار می رود.
وی مزیت های قرارداد آتی برای بخش کش��اورزی را پوشش ریسک، 
کش��ف قیمت عادالنه، نقدش��وندگی باالی معامالت، تضمین معامالت 
توس��ط اتاق پایاپای، اهرم مالی و هزینه اندک معامالت دانست و گفت: 
بر همین اس��اس در س��ال 1397 معامالت آتی زعفران نگین و پوشال 
معمولی راه اندازی ش��د و در تیرماه امس��ال نیز زیره سبز به این جرگه 

پیوست و روز گذشته نیز معامالت آتی پسته راه اندازی شد.
س��لطانی نژاد ب��ا بی��ان اینکه محصول پس��ته به دلیل مزی��ت تولید، 
استانداردپذیری، ارزآوری، صادرات محور بودن، تقاضای مستمر و تولید 
انبوه برای این معامالت در نظر گرفته ش��ده اس��ت، به سابقه معامالت 
پس��ته در بورس کاالی ایران اشاره کرد و گفت: معامالت گواهی سپرده 
کاالیی پس��ته در س��ال 9۶ به مقدار 123 تن و در س��ال 97 به مقدار 
۵7 تن انجام ش��د و در س��ال 98 نیز معامالت گواهی س��پرده پسته از 
روز 9 مهرماه آغاز ش��ده و تاکنون حدود 2۵ تن از این محصول معامله 

شده است.
وی س��پس به تجربه جهان��ی راه اندازی قراردادهای مش��تقه بر روی 
محصوالت کشاورزی اشاره کرد و با بیان اینکه قرارداد آتی زیره سبز در 
بورس هند راه اندازی ش��ده اس��ت، گفت: در هیچ بورس کاالیی در دنیا 
قرارداد آتی پس��ته وجود ندارد و امروز نخستین بازار آتی پسته دنیا در 
ایران راه اندازی ش��د که دلیل عدم وجود بازارهای آتی برای محصوالتی 
همچون پس��ته و زعفران در دنیا، مزیت تولید این دو محصول است که 
در اختیار کش��ور ماست؛ لذا با راه اندازی ابزارهای نوین معامالتی، ایران 

می تواند به عنوان مرجعیت قیمتی این محصول در جهان مطرح شود.
عملکرد پسته ای بورس کاال در سال 98

س��لطانی نژاد به اقدام��ات صورت گرفته بورس کاالی ایران در س��ال 
ج��اری بر روی محصول پس��ته اش��اره کرد و گفت: پذی��رش انبارهای 
ش��رکت طالی سبز زرند در زرند و شرکت س��بزدانه کویر در سیرجان 
و ایجاد نماد معامالتی این دو انبار، همچنین مذاکره با س��ایر انبارهای 
بخش خصوصی و تعاونی در شهرس��تان های کرمان، رفسنجان، سمنان 
و خراس��ان، انجام اقدام��ات الزم جهت راه اندازی قرارداد آتی پس��ته و 
برگزاری دوره های آموزش��ی در شهرس��تان های مربوطه و شرکت های 

کارگزاری از اقدامات بورس کاال در این راستا بوده است.
او به نحوه تحویل قرارداد آتی پس��ته نیز اش��اره ک��رد و گفت: مقدار 
تحوی��ل حداقل براب��ر با ۵00 کیلوگرم معادل ۵ ق��رارداد آتی از طریق 
گواهی س��پرده کاالیی و پرداخت هزینه انبارداری ۵0 ریال به ازای هر 

کیلوگرم در روز است.

معامالت آتی پسته در بورس کاالی ایران برای نخستین بار در جهان آغاز شد

برندسازی پسته ایرانی با بورس کاال
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پیگیری طرح مبارزه با قاچاق کاال در سطح عرضه
 پرونده های قاچاقی با ارزش بیش از هزار 

میلیارد
مدی��رکل بازرس��ی و ام��ور قاچاق س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان گفت طرح مبارزه با قاچاق کاال در س��طح عرضه، از س��ال 
گذش��ته آغاز شد و تا امروز کارشناسان و بازرسان این سازمان، با جّدیت به 

اجرای این طرح پرداخته اند.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نق��ل از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت؛ داریوش بهنود قاس��می گفت: طرح مبارزه با قاچاق کاال در س��طح 
عرضه، از س��ال گذش��ته به طور همزمان در سراسر کش��ور کلید خورده و 

همچنان ادامه دارد.
 

مدی��رکل بازرس��ی و ام��ور قاچاق س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان  با تأکید بر حساس��یت موجود در حوزه سطح عرضه، افزود: 
کارشناس��ان این سازمان و بازرسان مستقر در سازمان های صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان  ها، با بهره گیری از همه ظرفیت و امکانات موجود، با جّدیت 

به اجرای این طرح پرداخته و آن را پیگیری می کنند.
او با بیان اینکه در راس��تای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال در س��طح 
عرض��ه و حمایت همزمان از مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان داخلی، در 
ای��ن ب��ازه زمانی از 214 ه��زار و 73۵ واحد خرد و کالن در س��طح عرضه 
بازرس��ی انجام شده اس��ت، گفت: در این بازدیدها، تعداد ۵هزار و 7کالسه 
پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از یک هزار میلیارد ریال تشکیل و برای 

رسیدگی به مراجع ذی صالح ارسال شده است.
قاسمی افزود: در این مدت، استان تهران با بیش از 3۵ هزار مورد بازرسی 
و ۶99 پرونده متش��کله و اس��تان البرز با بیش از 970 میلیارد ریال ارزش 
کاالی قاچاق مکش��وفه، باالترین آمار را در بین اس��تان ها به خود اختصاص 
داده اند؛ بیش��ترین ارزش ریالی کاال های قاچاق مکشوفه به ترتیب متعلق به 
لوازم رایانه با ۵83 میلیارد ریال، لباس و متفّرعات آن با 29۵میلیارد ریال، 

مواد خوراکی و محصوالت صنایع غذایی با 208 میلیارد ریال بوده است.

صادرات 600 هزار تن کاال از گمرکات 
آذربایجان غربی

معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان غربی گفت طی پنج ماهه نخست سال جاری، صادرات آذربایجان 

غربی از لحاظ ارزشی 14۵درصد افزایش یافته است.
محمد دهقان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، گفت: در پنج ماهه نخست 
سال جاری بیش از ۶00 هزار تن کاال با ارزش بیش از 7۶8 میلیون دالر از 
بازارچه ها و گمرکات اس��تان به کشورهای همسایه و اروپا صادر شده است 
که نس��بت به مدت زمان مش��ابه سال گذش��ته از لحاظ ارزشی 14۵درصد 
افزایش داش��ته است. دهقان ادامه داد: گمرک سرو با صادرات 148 هزارتن 
کاال ب��ه ارزش بیش از 917 هزار دالر نس��بت به مدت زمان مش��ابه س��ال 
گذشته از لحاظ وزنی، 1۵2درصد و از لحاظ ارزشی، 10 هزار و 348درصد 
افزایش صادراتی داشته است. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنع��ت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در خصوص واردات از گمرکات و 
بازارچه های مرزی استان نیز عنوان کرد: طی پنج ماهه نخست امسال 233 
هزار و 888 تن کاال به ارزش بیش از 341 میلیون دالر از طریق بازارچه ها 
و گمرکات استان وارد کشور شده است. وی بیان کرد: واردات کاال با توجه 
به تحریم های ظالمانه کشورهای غربی علیه کشور، از لحاظ وزنی 44درصد 
و از لحاظ ارزش��ی 7۶درصد افزایش داش��ته اس��ت. معاون امور بازرگانی و 
توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی اضافه کرد: 
در آذربایج��ان غربی تع��داد 4 هزار و ۶31 نفر دارای کارت پیله وری فعال و 

147هزار و 828 کارت مرزنشینی فعال در استان هستند.
دهقان به برگزاری نمایشگاه اختصاصی تولیدات داخلی جمهوری اسالمی 
ایران در اربیل با حضور 221 ش��رکت در قالب 340 غرفه افزود: با توجه به 
موفقیت این نمایشگاه، نمایشگاه اختصاصی کشور در سلیمانیه نیز در اوایل 

دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

پرداخت 5840 میلیارد تومان تسهیالت به 
خسارت دیدگان بخش کشاورزی

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کش��اورزی گفت 
تا تاریخ 1۵ مهر امسال، ۵840 میلیارد ریال کمک بالعوض و تسهیالت به 

خسارت  دیدگان بخش کشاورزی از سیل پرداخت شده است.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، 
محمد موسوی درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبات دولت جهت پرداخت 
کمک بالعوض به خس��ارت دیدگان از سیل در بخش کشاورزی، اظهار کرد: 
براس��اس گزارش های دریافتی از س��ازمان های جهاد کشاورزی استان های 
خس��ارت دیده از سیل تا تاریخ 1۵ مهر امس��ال، از تعداد 227 هزار و 973 
پرونده به مبلغ 14128میلیارد ریال در کمیته های تخصصی شهرستان های 
استان های خسارت دیده از سیل پس از بازدید میدانی، بررسی و تایید شد و 
تعداد 140هزار و 42۵ پرونده به مبلغ 71۵۵ میلیارد ریال پس از بررس��ی، 

مورد تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است.
وی افزود: در اس��تان های گلستان، مازندران، خوزستان، لرستان، همدان، 
اصفه��ان، کردس��تان، فارس، ای��الم، چهارمح��ال و بختیاری، کرمانش��اه، 
کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و یزد تعداد 90۶11 پرونده به مبلغ 
۵900 میلیارد ریال به مرحله پرداخت رس��یده اس��ت که براس��اس ماده 4 
دس��تورالعمل اجرایی ابالغی شماره ۶7۵8-020 مورخ 9-4-98 وزیر جهاد 
کش��اورزی، متناسب با میزان تخصیص، 3۵۶1 میلیارد ریال مبلغ مذکور به 

حساب خسارت دیدگان واریز شد.
مدی��رکل دفتر مدیری��ت بحران و کاه��ش مخاطرات بخش کش��اورزی 
درباره پرداخت تس��هیالت قرض الحس��نه بانکی به خسارت دیدگان از سیل 
در بخش کش��اورزی، تصریح کرد: تاکن��ون، تعداد 111 هزار و 010 پرونده 
به مبلغ 8۶۶۵ میلیارد ریال از طریق س��ازمان جهاد کش��اورزی استان های 
خوزس��تان، گلس��تان، لرس��تان، مازندران، کرمانشاه، کردس��تان، سمنان، 
فارس، البرز، همدان، آذربایجان غربی، یزد، ایالم، قزوین، گیالن، خراس��ان 
جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، 
سیس��تان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان به بانک های عامل 
معرفی و در استان های خوزس��تان، گلستان، لرستان، مازندران، کردستان، 
کرمانش��اه، ایالم، فارس، هم��دان، چهارمحال و بختی��اری، اصفهان، البرز، 
سیستان و بلوچستان، قزوین و خراسان شمالی جمعا تعداد 23322 پرونده 

به مبلغ 2279 میلیارد ریال به خسارت دیدگان پرداخت شده است.

اخبـــار

سخنگوی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت مشکل اصلی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی داخلی س��رمایه در گردش است که در صورت رفع آن بازار 

داخل را تامین می کنند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، علیرضا محمدی دانیالی، رئیس 
انجم��ن صنایع لوازم خانگی در  برنامه گفت و گوی 18:30 ش��بکه خبر 
درباره چالش های صنعت لوازم خانگی، گفت: لوازم خانگی دومین صنعت 
بزرگ کش��ور اس��ت و بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر مس��تقیم و 
غیرمس��قیم در این صنعت فعالند همچنین ۶ میلیارد دالر ارزش افزوده 

در آن وجود دارد.
او اف��زود: در ش��رایط تحریم و خالی ش��دن ب��ازار از برند های خارجی، 
تولیدکنندگان داخلی با افزایش میزان و کیفیت تولید این خأل را به شکل 

مطلوبی پر کرده اند و پاسخگوی نیاز مشتریان هستند.
سرمایه در گردش مهمترین چالش لوازم خانگی

در ادامه غزنوی، س��خنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی 
میهم��ان تلفنی برنامه درخصوص چالش های این صنعت گفت: مش��کل 
اصلی تولیدکنندگان داخلی س��رمایه در گردش اس��ت و اگر این مشکل 

برطرف شود به راحتی بازار داخل را تامین می کنند.
او ب��ا بیان اینکه در حال حاضر صنعت ل��وازم خانگی با ظرفیت 30 تا 
۵0درصدی در حال فعالیت است، گفت: افزایش قیمت ارز موجب شد تا 

نقدینگی واحد های تولیدی کاهش یابد.
غزنوی تاکید کرد: اگر مش��کالت واحد های تولیدی به ویژه سرمایه در 
گردش برطرف شود عرضه کاال به بازار بیشتر و حتی ارزآوری برای کشور 

خواهد داشت.
حمیدرض��ا غزنوی ادامه داد: ظرفیت کافی برای تولید لوازم خانگی در 
کش��ور وجود دارد، ام��ا این تولید الزاماتی دارد ک��ه مهم ترین آن تأمین 

سرمایه در گردش واحد های تولیدی است.
او از جمله دالیل افزایش قاچاق لوازم خانگی را ممنوعیت کامل واردات 
و کاه��ش برند ه��ای خارجی در بازار عنوان ک��رد و گفت: در حال حاضر 

قاچاق فرصت مناسبی برای حضور مؤثر در بازار یافته است.
س��خنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: قاچاق در 
زمان های مختلف نقش خود را تغییر می دهد و حتی در زمان هایی قاچاق 
از داخل به خارج انجام می شود، اما در حال حاضر شاهد واردات غیرقانونی 

لوازم خانگی هستیم.

تامین سرمایه در گردش، چالشی پیش روی صنعت لوازم خانگی

 توان پاسخگویی تولیدکنندگان کشور به نیازهای داخلی

با توجه به بارش های مناس��ب اخیر، شرایط مس��اعد مرتع و افزایش 
تولید دام نس��بت به مدت مشابه سال قبل، بسیاری از مسئوالن اذعان 
می کنند که قیمت دام زنده اُفت محسوس��ی در بازار داش��ته است، این 
در حالی اس��ت که مصرف کنن��دگان این اُفت قیم��ت را در بازار لمس 

نمی کنند.
به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، اگرچه بس��یاری از مس��ئوالن 
وزارت جهاد کش��اورزی و اتحادیه ها بر این باورند که انباش��تگی دام در 
واحد های دامداری و ازدیاد عرضه در برابر تقاضا اُفت 10 تا 1۵درصدی 
قیمت دام زنده نس��بت به ابتدای س��ال را به همراه داش��ته اس��ت، اما 
قش��ر حقوق بگیر جامعه شکواییه ای نسبت به این موضوع دارند که چرا 
س��ال گذش��ته با نوس��ان نرخ ارز و داغ ش��دن بازار قاچاق دام، قیمت 
گوش��ت بیش از ۵0درصد در بازار رش��د داش��ت و هم اکنون علی رغم 
ش��رایط مساعد تولید، واردات و عدم کمبود در عرضه، اُفت قیمت روند 

الک پشتی داشته است.
ب��ا توجه به زایش های پایی��ز و افزایش چند براب��ری تولید دام زنده 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل انتظار می رفت که قیمت گوش��ت 
گوس��فندی و گوس��اله به نرخ س��ابق خود در بازار برس��د که متاسفانه 
ه��ر یک از فروش��ندگان دالیل متعددی ب��رای قیمت های فعلی مطرح 

می کنند.

س��عید س��لطانی، مدیرعامل اتحادی��ه دامداران معتقد اس��ت که در 
ش��رایط کنونی قیمت منطقی هر کیلو گوش��ت گوساله 7۵ هزار تومان 
و شقه گوس��فندی 8۵ هزار تومان است که متاسفانه نرخ های واقعی با 

قیمت های موجود در بازار اختالف معناداری دارد.
نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی ۷5 هزار تومان

کرمعلی قندالی، رئیس س��ازمان امور عش��ایر کشور نیز اظهار داشت: 
ش��رایط تولید گوش��ت قرمز در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل از 
وضعیت مناس��بی برخوردار اس��ت، به طوری که براساس رصد استان ها 
ج��ای هیچ گون��ه نگرانی مبنی بر کمبود عرضه و تن��ش قیمت در بازار 

نیست.
وی افزود: با توجه به ش��رایط مس��اعد اقلیم��ی، بارندگی های اخیر و 
تولید مناسب علوفه در صحرا و مرتع و دسترسی بهتر دامداران به علوفه 
ارزان قیمت، تولید دام نس��بت به مدت مشابه سال قبل 11 تا 20درصد 

افزایش داشته است.
قندالی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه دام وجود ندارد، بیان کرد: 
طب��ق روال معمول، دامداران پس از پرواربن��دی دام های خود اقدام به 
عرضه در بازار می کنند که بدین ترتیب وقفه ای در توزیع وجود ندارد.

رئیس س��ازمان امور عشایر کشور از کاهش ۶ تا 7 هزار تومانی قیمت 
هر کیلو دام زنده خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو دام 

زنده در کش��ور 38 تا 40 هزار تومان اس��ت که با ابتدای سال اختالف 
معناداری دارد.

به گفته وی، با توجه به اُفت چشمگیر قیمت دام زنده سبک نسبت به 
چند ماه اخیر، نرخ منطقی هر کیلو گوش��ت گوسفندی 7۵ هزار تومان 
بوده و فروش با نرخ های باالتر گران فروش��ی است که ستاد تنظیم بازار 

باید بر این موضوع نظارت کند.
قندالی ادامه داد: با توجه به افزایش هزینه های تولید، عرضه گوش��ت 
با نرخ کمتر از 7۵هزار تومان برای تولیدکننده مقرون به صرفه نیست و 

فروش با نرخ های باالتر مزیتی برای تولیدکننده داخل ندارد.
رئیس س��ازمان امور عش��ایر کش��ور با تاکید بر صادرات دام زنده به 
بازار ه��ای هدف بیان ک��رد: با توجه به آنکه دام ایران برای کش��ور های 
حاشیه خلیج فارس مزیت دارد، از این رو صادرات مدیریت شده در ازای 
واردات مانع��ی ندارد چراکه همانند دیگر کش��ور ها از یک طرف مزیت 

صادرات داریم و از طرف دیگر مزیت واردات.
وی درب��اره آخرین وضعی��ت تامین نهاده های دام��ی تصریح کرد: با 
وجود ذخایر مناس��ب نهاده های دامی در انبار ه��ا و خرید آن به میزان 
کافی توسط عشایر جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر کمبود نهاده حداقل 
تا پایان سال نیست که این امر در تعادل و آرامش قیمت گوشت و دام 

زنده در بازار تاثیرگذار است.

در نیمه نخس��ت امس��ال ش��اهد بودیم که در مقایسه با س��ال قبل، علی رغم 
افزایش وزن کاال های صادراتی، ارزش مادی آن کاهش پیدا کرده است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی گمرک 
ایران، در پی درخواس��ت صادرکنندگان در ارتباط با افزایش هزینه های 
صادرات به دلیل مش��کالت تحریم و بحث تعهدات ارزی )بازگش��ت ارز 
صادراتی(، گمرک ایران با استفاده از ظرفیت های قانونی و طبق تبصره 
ماده 22 آیین نام��ه اجرایی قانون امور گمرکی، برمبنای تصمیم کمیته 
مشترک گمرک و دستگاه های ذی ربط، میانگین پایه ارزش صادراتی را 
از سال گذشته تا امسال، 30درصد تعدیل کرد که در صورت عدم اعمال 

این تصمیم، ارزش صادرات غیرنفتی در ش��ش ماهه نخست سال جاری 
از 20 میلیارد و 948 میلیون دالر به بیش از 27 میلیارد دالر می رسید 
که نه تنها رش��د صادرات و تراز مثبت را به دنبال داش��ت، بلکه تجارت 
خارج��ی در بخ��ش صادرات را بیش از 4 میلیارد دالر نس��بت به مدت 

مشابه سال گذشته )23 میلیارد و 419 میلیون دالر( افزایش می داد.
 بن��ا بر بیان این گ��زارش و درباره ارتباط کاه��ش ارزش صادرات با 
کم اظه��اری؛ گم��رک طبق تبصره م��اده 107 قانون ام��ور گمرکی که 
تبصره ای بازدارنده است اش��عار می دارد »هرگاه در اظهارنامه صادراتی 
بی��ش از 10درصد کمتر یا بیش��تر ارزش کاال غیرواقعی اظهار ش��ود تا 

تس��هیالت و مزایای غیرقانونی برای صاحب کاال ایجاد کند، جریمه ای 
بین 10درصد تا 100درصد مابه التفاوت ارزش اخذ می شود«.

 عالوه بر این براس��اس ماده 107 قانون امور گمرکی »هرگاه ضمن رسیدگی 
به اظهارنامه یا بازرس��ی کاالی صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر 
اظهار یا تودیع ش��ده است، عالوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک، 
جریمه ای از ۵درصد تا ۵0درصد مابه التفاوت مذکور دریافت می ش��ود، بنابراین 
گم��رک با هرگونه تخلف در این زمینه برخ��ورد می کند و تبصره و ماده فوق به 
ش��کل دقیق و کامل بحث کم اظه��اری یا بیش بود ارزش کاال ه��ای صادراتی را 

مدنظر قرار داده است.

اُفت الک پشتی قیمت گوشت با وجود ازدیاد دام در بازار

 واسطه ها سدی در برابر ارزانی!

جزییات کاهش ارزش و افزایش وزن کاال های صادراتی

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

خصوصی سازی صنعت خودرو موجب ایجاد 
اشتغال و توسعه بازار می شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی پیرامون 
خصوصی س��ازی صنعت خودرو اظهار داشت بخش خصوصی به دنبال سود و 
توس��عه است، بنابراین می تواند کیفیت محصوالت را افزایش دهد و با توجه به 
کیفیت محصوالت می تواند موفق به افزایش تولید و توسعه شود که این امر نیز 

در اشتغال و توسعه بازار موثر است.
منصور مرادی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو، درخصوص موانع 
تحقق خصوصی س��ازی صنعت خودرو اذعان داشت: متاسفانه دولت در زمینه 
خصوصی س��ازی صنعت خودرو حمایت چندانی نمی  کن��د. اگر دولت نظارت 
مناسبی داشته باشد و نرخ ارز دولتی مربوط به واردات یا تولید خودرو به خوبی 

تحت نظارت باشد مشکلی در حوزه خودرو نخواهیم داشت.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسالمی افزود: یکی دیگر 
از مشکالت، تغییرات ناگهانی قیمت  ها است که نظارت و ساماندهی مناسب و 

ایده آلی در این خصوص وجود ندارد.
عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس شورای اسالمی گفت: 
اگر خصوصی س��ازی صنعت خودرو به شکل کامل اجرا شود و نظارت خوبی بر 
بخش خصوصی وجود داشته باشد این امر در بهبود اقتصاد کشور سهم بسزایی 
دارد، اما در حال حاضر به دلیل اینکه ایران خودرو و سایپا دولتی بوده و کامال 
خصوصی نیس��تند به خوبی اداره نمی شوند. مرادی گفت: اگر نظارت مناسبی 
در موضوع خصوصی س��ازی صنعت خودرو وجود داشته باشد خصوصی سازی 
ای��ن صنعت، موجب کاهش رانت و فس��اد در این حوزه می ش��ود، اما در حال 
حاضر متاسفانه بخش های خصوصی با توجه به ارتباطاتی که با مجموعه دولتی 
دارند در بخش تس��هیالت و اخذ ارز دولتی و ... از رانت استفاده می کنند و این 
مس��اله باعث ضربه به بخش خصوصی و دولتی خودروسازی می شود. نماینده 
مردم مریوان و س��روآباد در مجلس شورای اسالمی درخصوص تاثیرات مثبت 
خصوصی س��ازی صنعت خودرو گفت: بخش خصوصی به دنبال سود و توسعه 
است، بنابراین می تواند کیفیت محصوالت را افزایش دهد و با توجه به کیفیت 
می تواند موفق به افزایش تولید و توس��عه ش��ود که این امر نیز در اش��تغال و 
توسعه بازار موثر است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی گفت: وقتی یک مجموعه به صورت دولتی مدیریت شود، مدیران اقدام 
به استخدام برخی از آشنایان خود می کنند و در نتیجه حجم سازمان و هزینه ها 
افزایش می یابد؛ این مس��اله مختص به خودروس��ازی دولتی نیست و در دیگر 
بخش های دولتی مانند برخی دانش��گاه های پیام نور یا شهرداری نیز مشاهده 
می ش��ود. ش��رکت های ایران خودرو و سایپا نیز وضعیت مشابهی دارند و حتی 
حاضرند حقوق پرداخت کنند، اما افراد در خانه بمانند و مشغول به کار نباشند 

تا برخی از هزینه ها کاهش یابد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن خبر داد
بررسی واردات الستیک خودروهای سنگین در 

کمیسیون صنایع و معادن مجلس
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از جلسه ویژه این 
کمیس��یون با تعدادی از مدیران کل وزارت صنعت برای بررس��ی علل واردات 
الستیک خودروهای سنگین خبر داد. به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو« به 
نقل از خانه ملت، رضا علیزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی با انتقاد از دولت برای واردات بی رویه الس��تیک خودروهای سنگین، 
گفت: بارها به دولت نسبت به واردات محصوالتی که مشابه آن در داخل کشور، 
با کیفیت مطلوب تولید می ش��ود، تذکر داده ایم، اما توجهی نشده است. وی با 
بیان اینکه در س��ال رونق تولید، شایس��ته نیست که محصولی مانند الستیک 
خودروهای س��نگین که قابلیت تولید آن در داخل کش��ور وجود دارد، از خارج 
کشور وارد شود، اظهار داش��ت: طبق برآوردهای انجام شده، 8۵درصد ظرفیت 
تولید الستیک، به خصوص در حوزه خودروهای سنگین در داخل کشور وجود 
دارد که باید از این ظرفیت اس��تفاده ش��ود. نماینده مردم ورزقان و خاروانا در 
مجلس اضافه کرد: در شرایط کنونی حمایت از تولید داخل می بایست در اولویت 
قرار گرفته و به آن بهای بیشتری داده شده و حتی زمینه فعالیت تولیدکنندگان 
داخلی فراهم ش��ود، اما متأس��فانه امروز ش��رایط به گونه ای اس��ت که دولت از 
تولیدکنندگان و کارخانجات الستیک خودروهای سنگین حمایت نمی کند. در 

شرایط کنونی حمایت از تولید داخل می بایست در اولویت قرار گیرد
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یکی از آسیب های واردات الستیک 
را ارزبَری غیرمنطقی در ش��رایط تحریمی دانس��ت و گفت: در ش��رایطی که با 
کمبود ارز و دوران تحریم کش��ور مواجه هس��تیم، نباید واردات گسترده برای 
تایر خودروهای س��نگین ص��ورت گیرد. علی��زاده در پایان خاطرنش��ان کرد: 
واردات بی رویه الستیک موج انتقادات بسیاری را از سوی نمایندگان مجلس و 
تولیدکنندگان این حوزه در پی داشته که بر همین اساس، برنامه ریزی  کرده ایم 
تا در یک جلسه، با حضور تعدادی از مدیران کل وزارت صنعت، این موضوع را 

در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی کنیم.

پرداخت مابه التفاوت ارزی 1048 دستگاه از 
خودرو های متوقف در گمرک

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، مابه التفاوت ارزی 1048 دستگاه 
از خودرو های متوقف در گمرک پرداخت و تمام امور ترخیص آنها انجام ش��ده 
است، اما به دلیل اتمام مهلت مصوبه دولت این خودرو ها امکان خروج از گمرک 
را پیدا نکرده اند. مهدی دادفر در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این خودرو ها وارد 
شده و همه اقدامات الزم اعم از پرداخت مابه التفاوت، ترخیص و حتی گواهینامه 
گمرکی نیز صادر شده است، اما به دلیل اینکه اعتبار مصوبه دولت برای ترخیص 
خودرو ها از گمرک تمام شد، به زمان مصوبه نرسید و نتوانستند ترخیص شوند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: از این تعداد خودرو، حدود 1000 
دس��تگاه هیوندا سوناتا متعلق به شرکت کرمان خودرو و 48 دستگاه متعلق به 
س��ایر ش��رکت ها ازجمله گری مارکت اس��ت. حتی اگر این 1000 دستگاه نیز 
ترخیص ش��وند، تنها مشکل شرکت کرمان خودرو حل خواهد شد، اما سایرین 
همچنان دچار مشکل خواهند ماند. وی اظهار کرد: رامک خودرو یکی از ارکان 
اساس��ی مشکالت است که بالغ بر 1000 دس��تگاه خودرو در گمرک داشته و 
اظهار نیز کرده است که با توجه به اتمام زمان مصوبه نتوانسته خودرو های خود 
را ترخیص کند. در حال حاضر رامک بسیار مشکل ساز شده است که مشکالت 
حقوقی داش��ته و مردم از آن طلبکار هس��تند. دادفر با بیان اینکه تا زمانی که 
مصوبه ترخیص خودرو ها از س��وی دولت تمدید نش��ود، این خودرو ها با وجود 
اینکه مابه التفاوت نرخ ارزش��ان نیز پرداخت شده، ترخیص نمی شوند، تصریح 
کرد: مذاکرات و مکاتبات بسیاری در این زمینه انجام شده، اما هنوز اتفاقی برای 
تمدید زمان مصوبه رخ نداده است. این خودرو ها خود منابع درآمدی برای دولت 

است، اما نمی دانیم که چرا اتفاقی در این زمینه نمی افتد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کش��ور با اشاره به 
نقدینگی به عنوان بزرگ ترین مش��کل قطعه س��ازان از تنظیم بسته تشویقی پنج 
بخشی در جهت تسریع فرآیند تعمیق ساخت داخل و تسهیل جذب سرمایه میان 

وزیر صنعت و قطعه سازان خبر داد.
آرش محبی نژاد در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص ش��رایط صنعت 
قطعه سازی کش��ور از لحاظ مطالبات و تعهدات اظهار داشت: مطالبات کماکان رو 
به افزایش اس��ت به دلیل اینکه منابعی اصوال وارد نمی ش��ود و میزان منابع ورودی 

خودروسازها با بدهی آنها مطابقت ندارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کشور افزود: بدهی 
خودروسازها به زنجیره تأمین بیش از 22 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 
حدود 9 هزار میلیارد تومان معوق است که به همراه اسناد تعهدی برگشتی به 10 

هزار میلیارد تومان هم می رسد.
محبی نژاد با اش��اره به تالش های قطعه س��ازان برای زنده نگه داشتن این صنعت 
افزود: عالوه بر افزایش تعداد طلبکاران و تعویق پرداخت حقوق کارگران، بسیاری از 

واحدهای قطعه سازی تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کشور نقدینگی را 
بزرگ ترین مش��کل قطعه سازان کشور دانس��ت و افزود: بحث بعدی قیمت گذاری 
قطعات است که در حال حاضر بسیاری از قراردادها با قیمت ارز قدیم 8 هزار و ۵00 
تومان یا ارز 4 هزار و 200 تومانی بسته شده است در صورتی که در کنار لزوم به روز 
شدن قراردادها با ارز 11هزار و ۵00 تومانی، قیمت مواد اولیه هم باید اصالح شود.

محبی ن��ژاد درخصوص تأمین م��واد اولیه داخلی و وارداتی گف��ت: در واردات با 

مش��کل تحریم های بین المللی روبه رو هس��تیم. ارز نیما و س��نا با کندی بس��یار 
تخصیص می یابد. همچنین بانک مرکزی ممنوعیتی در تخصیص ارز به قطعه سازان 
و خودروس��ازان ایجاد کرده که باعث حادتر ش��دن وضعیت شده به گونه ای که اگر 
قطعه سازی مشکل نقدینگی نداشته باشد با مشکل تأمین ارز از سوی بانک مرکزی 

روبه رو است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کشور درخصوص 
قیمت مواد اولیه داخلی تصریح کرد: مواد اولیه با قیمت باال و عمدتا در بورس عرضه 
می شود در حالی که قطعه ساز باید وجوه حاصل از فروش خود را طبق قرارداد چهار 

ماهه و به صورت واقعی هشت ماهه دریافت کند.
محبی نژاد افزود: تولیدکننده داخلی مواد اولیه که عمدتا دولتی است مواد خود را 
با قیمت باال، نقد، به روز و مطابق با نرخ ارزی FOB بنادر بین المللی می فروشد به 
این صورت که ابتدا باید پول به حساب تأمین کننده اعم از پتروشیمی، مس، فوالد 

و... نقدا و حتی به صورت پیش پرداخت واریز شود.
دبی��ر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کش��ور با اش��اره 
به درخواس��ت دس��ت اندرکاران این صنعت ب��ه فروش مواد اولیه به قطعه س��از به 
صورت بلندمدت و ابراز امیدواری نس��بت به همکاری بیش��تر با قطعه سازان افزود: 

تأمین کنندگان ضمانت خودروساز را در بازپرداخت وجوه قبول کنند.
محبی نژاد در ادامه به بحث قراردادهای بین قطعه س��از و خودروس��از اشاره کرد 
و اف��زود: این قراردادها باید در اصالحات و بازنگری ها به صورت منصفانه و عادالنه 

تنظیم شود تا امیدوار به تغییر وضعیت وخیم صنعت خودروسازی باشیم.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور تنها خبر خوش 

این روزها را نهضت ساخت داخل دانست که به داخلی سازی قطعات منجر می شود.
محبی ن��ژاد در این خصوص گفت: طی جلس��ه روز گذش��ته نمایندگان و تعداد 
زیادی از قطعه س��ازان با وزیر صنعت قراردادهایی مشتمل بر یک بسته مشوق پنج 
بخشی امضا شد که در حوزه داخلی ساز، فرآیند تعمیق ساخت داخل تسریع و جذب 

سرمایه تسهیل می شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کش��ور همچنین 
درباره ابالغیه تمدید تسهیالت 844 میلیون یورویی تصریح کرد: طبق اعالم بانک 
مرکزی دستور ارائه این تسهیالت به بانک های عامل داده شده اما تاکنون به مرحله 
اجرا نرس��یده اس��ت. محبی نژاد با اش��اره به دالیل عدم اختصاص تسهیالت گفت: 
بانک ه��ای عام��ل و مرکزی اصوال ارزی ندارن��د و فرآیند تخصیص به کندی پیش 
می رود و ش��رکت های قطعه س��از و خودروس��از نیز با وجود ریسک نرخ ارز، تمایل 
چندانی به دریافت تسهیالت ارزی و بازپرداخت ارزی که مدت آن ۶ تا 9 ماه خواهد 
بود ندارند لذا مسئله مهم این است که بنا بر تقاضای گیرنده تسهیالت، بازپرداخت 

ارزی باشد یا ریالی.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کش��ور در پایان با 
توج��ه به منابع درآمدی اش��خاص برای بازپرداخت تس��هیالت خاطرنش��ان کرد: 
درخواست ما این است که کسی که درآمدش منابع ارزی است با ریسک کمتری، 
به نرخ ارز پرداخت  کند و کسی که درآمدش ریالی است، بانک عامل همراه با خزانه 
دولت در بانک مرکزی، در حدود اختصاص تسهیالت، معادل ریالی ارز را تسویه و 
با گیرنده تسهیالت به صورت ریالی طرف حساب باشد و بهره ریالی اش را دریافت 

کند که متأسفانه تاکنون عملیاتی نشده است.

تنظیم بسته تشویقی 5 بخشی جهت تسریع داخلی سازی قطعات

در حال��ی دولت بر ممنوعی��ت واردات خ��ودرو اصرار دارد که کارشناس��ان، 
آزادسازی آن را راهکار اصلی بهبود شرایط صنعت خودرو می دانند. از این رو در 

ادامه دو پیش شرط آزادسازی واردات خودرو را بررسی می کنیم.
طرح ممنوعیت واردات خودرو حدود 2.۵ س��ال اس��ت که از سوی دولت اجرا 
می ش��ود؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان و فعاالن بازار خودرو بر این باورند 
آزادسازی واردات ماشین عالوه بر اینکه به خودروسازان آسیب نمی رساند، بلکه 
باعث می ش��ود بس��یاری از مش��کالت صنعت خودرو برطرف ش��ده و به شرایط 
مطلوب خود برگردد. از مشکالت اصلی صنعت خودرو کشور می توان به تعهدات 
معوق��ه خودروس��ازان و افزایش قیمت انواع خودرو اش��اره کرد ک��ه با توجه به 
کاه��ش قدرت خرید مردم ب��ه یکی از موضوع های اصلی اقتصاد کش��ور تبدیل 
شده است. از سویی خودروسازان داخلی بزرگ نیز از وضعیت کارخانه های خود 
راضی نیس��تند و از موانع کار خود به دخالت های دستوری اشاره می کنند. حتی 
در این ش��رایط برخ��ی از دولتمردان به انتقاد از وضعیت صنعت خودرو کش��ور 

روی آورده اند.
س��عید لیالز، یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد در شرایطی که با نارضایتی 
مثلث مصرف کننده، تولیدکننده و سیاس��ت گذار مواجه ایم، بهترین گزینه برای 

بهبود این شرایط آزادسازی مشروط واردات خودرو است.

وی افزود: اقتصاد کشور می بایست به واسطه دو پیش شرط به سوی آزادسازی 
واردات خودرو گام بردارد. سعید لیالز در تشریح این دو پیش شرط بیان کرد:

اول اینکه نباید به صورت دفعی آزادس��ازی واردات انجام ش��ود؛ چراکه بر این 
باورم با ش��وک  درمانی در اقتصاد به نتایج معکوس می رس��یم. کارشناس��ی که 
ش��وک  درمانی را پیش��نهاد می کند یا کارش��ناس نبوده یا از نظر سیاسی ریگی 
به کفش دارد و خواهان رفع مش��کل نیس��ت. دوم اینکه می بایس��ت در اقتصاد 
به صورت همگن آزادس��ازی صورت بگیرد و نباید تکه تکه پیش برود؛ زیرا این 
فرآیند در گذش��ته نیز انجام شد و نتیجه آن نابودی صنعت  نساجی و بعد از آن 

صنعت کامپیوتر بود.
شرایط خودروسازان پس از آزادسازی واردات

س��عید لیالز در خصوص اینکه خودروسازان پس از آزادسازی واردات 
چ��ه وضعیتی خواهند داش��ت، عن��وان کرد: اگر کل اقتصاد به س��مت 
آزادس��ازی گام بردارد و در خص��وص خودروس��ازی تعرفه ها را حذف 
کنند، این صنعت پس از مواجهه با شوک خود را پیدا خواهد کرد. وی 
افزود مهم ترین اتفاقی که پس از آزادس��ازی در حوزه خودروسازی رخ 
می دهد، انتقال در منابع است و مالکیت این صنعت تغییر پیدا می کند؛ 
برای مثال شرکت رنو فرانسه ایران خودرو را می خرد. سعید لیالز تاکید 

کرد هیچ کش��وری قادر نیست بیش از صادرات، واردات داشته باشد. از 
این رو تولید کش��ور بدون شک متوقف نخواهد شد و فقط اولویت های 

تولید تغییر می یابد.
در چه صورتی اولویت خرید، خودرو داخلی باقی می ماند؟

این کارشناس��ان اقتصادی در ادامه اظهار کرد: وظیفه گروه های خودروسازی 
ب��ه عنوان ش��رکت های م��ادر تخصصی این اس��ت که از تولید در ش��رکت های 
قطعه س��از و مجموعه س��از حمایت کنند. افراد یا سیستمی هم وجود دارد که با 
واردات مش��کل دارد و در پی انحصار است. از سویی واردکننده ها می خواهند که 
تولیدکننده ها فعالیت نکنند، اما اگر سیاست گذاران بتوانند سیاست های خود را 
برای آزادسازی واردات به درستی تنظیم کنند، باز هم خودرو داخلی در اولویت 

خرید مردم خواهد بود.
گفتنی اس��ت اخیرا قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تج��ارت در امور بازرگانی 
تاکی��د کرد واردات خودرو همچنان ممنوع اس��ت. از ای��ن رو باید منتظر بمانیم 
تا مس��ئوالن مربوطه به صورت جدی درخصوص آزادسازی واردات حوزه صنعت 
خودرو کش��ور تصمیم گیری کنند، اما کارشناس��ان همواره ب��ر این باورند که با 
آزادس��ازی واردات خودرو قادر خواهیم بود شرایط فعلی صنعت خودرو را بهبود 

ببخشیم.

با اجرایی ش��دن الزام خودروسازان به رعایت اس��تانداردهای جدید خودرویی، 
ش��مارش معکوس برای توقف تولید خودروهای قدیمی آغاز ش��ده و قرار اس��ت 

شورای عالی استاندارد طی هفته جاری در این خصوص تصمیم گیری کند.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو« به نقل از ف��ارس، بحث توقف تولید 
خودروه��ای قدیمی به ویژه پراید و پژو 40۵ سال هاس��ت که مطرح اس��ت ولی 
هیچ گاه عملی نش��ده است. مردم همواره خواس��تار تولید خودروهای به روز و با 
فناوری پیش��رفته در کشور بوده اند ولی خودروسازان کمتر به این موضوع توجه 

کرده و بیشتر به تولید محصوالت قدیمی خود اتکا کرده اند.
این موضوع در س��ال های مختلف از س��وی افراد مختلف مطرح ش��د از جمله 
اینکه در س��ال 9۵ بهروز ریاحی مش��اور وزیر صنعت، مع��دن و تجارت موضوع 
توقف تولید خودروهای پژو 40۵ و پراید تا پایان سال 9۵ را اعالم کرد که البته 
این موضوع در همان زمان توس��ط وزارت صنعت تکذیب ش��د. در همان س��ال، 
رضا رضایی، رئیس وقت انجمن قطعه س��ازان نیز از تش��کیل کمیته ای با حضور 
خودروسازان، قطعه س��ازان و وزارت صنعت برای توقف تولید برخی خودروهای 
قدیم��ی خب��ر داد و گفت: بحث توقف تولید پراید و پژو 40۵ مطرح اس��ت ولی 

تولید پژو پارس ادامه خواهد یافت.
وی گفته بود: بحث توقف تولید پراید و پژو 40۵ مطرح است ولی ایران خودرو 

قصد دارد تولید پژو پارس را ادامه دهد.
رضایی گفته بود: قطعات پراید، پژو 40۵ و پژو 20۶ به ترتیب بیشترین سهم 

فروش را در صنعت قطعه سازی به خود اختصاص داده اند.
این موضوع سال گذشته نیز از سوی برخی مسئوالن مطرح شد و وعده توقف 

تولید پراید تا پایان سال 97 اعالم شد اما این موضوع هم عملیاتی نشد.
در این ش��رایط، اخیراً وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با بی��ان اینکه نمی توان 
زمان بندی دقیقی برای توقف خط تولید پراید اعالم کرد، گفته اس��ت: براس��اس 

برنامه های موجود باید خط تولید این خودرو متوقف شود.
ب��ه این ترتی��ب همواره خب��ر توقف تولی��د خودروهای قدیم��ی مطرح بوده 
و خودروه��ای مختلف به عن��وان جایگزین این محصوالت مطرح ش��ده اند ولی 

هیچ وقت حتی برنامه ای برای کاهش تولید آنها اجرایی نشده است.
* برنامه زمان بندی ارتقای استانداردهای خودرویی

تولی��د خودروه��ای قدیمی در حالی ادامه دارد که س��ازمان ملی اس��تاندارد 
اسفندماه سال گذشته از افزایش تعداد استانداردهای خودرو از ۵۵ به 8۵ مورد 
خبر داد و اعالم کرد: براساس تفاهم نامه بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن 

و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح است.
براساس این برنامه زمان بندی مقرر شد تا ابتدای دی 9۶، ۶1 مورد استاندارد 

خودرویی در کشور اجرایی شود و پس از آن تا ابتدای تیر سال 1397 دو مورد 
به ۶1 اس��تاندارد قبلی اضافه ش��د و در نهایت با اضافه شدن 22 مورد استاندارد 
خودرویی دیگر تا دی ماه سال 1397، تعداد استانداردهای اجباری خودروها به 

8۵ مورد افزایش می یابد.
نیره پیروزبخت، رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد سال گذش��ته در مورد زمان 
توقف تولید خودروهای فاقد استانداردهای هشتادوپنج گانه، گفت: آغاز این طرح 
از اول دی م��اه 97 کلی��د خورد و پس از آغاز طرح، به مدت یک س��ال باید کار 
ارزیابی خودروها توسط سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود که کار ارزیابی ها 

تا ابتدای دی ماه 98 به طول خواهد انجامید.
رئیس س��ازمان ملی استاندارد در پاس��خ به این سوال که آیا در صورت انجام 
بازرس��ی ها و شناس��ایی  خودروهای ناایمن و غیراستاندارد این سازمان از قدرت 
اجرای��ی توق��ف تولید این خودروها برخوردار اس��ت؟ گفته بود: وقتی از س��وی 
س��ازمان ملی استاندارد اعالم می ش��ود که یک کاالیی غیراستاندارد است، پس 
قطعا آن کاال مشمول استاندارد اجباری بوده است و کاالهای مشمول استاندارد 
اجب��اری هم حتما باید گواهی، تاییدیه و عالمت اس��تاندارد داش��ته باش��د، در 
صورتی که برای آن کاال تاییدیه اس��تاندارد صادر نش��ود، خط تولیدش متوقف 

می شود.

2 پیش شرط آزادسازی واردات خودرو از زبان یک کارشناس اقتصادی

شمارش معکوس برای توقف تولید خودروهای قدیمی
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مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در امور توسعه علوم شناختی 
با اش��اره به اینکه توس��عه و پیشرفت کش��ور در گرو اقتدار علمی است، گفت 
نیروهای نخبه و مس��تعد وظیفه خطیری در جهت اقتدار و س��ربلندی کش��ور 

برعه��ده دارن��د. به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و 
اطال ع رس��انی معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، سید کمال خرازی در مراسم اختتامیه 
شش��مین دوره مس��ابقات علوم اعصاب شناختی 
دانش آموزی در دبیرستان حلی تهران،  شناسایی 
اس��تعدادهای درخش��ان را گامی ارزشمند برای 
تروی��ج و ارتق��ای دان��ش و فناوری ها درکش��ور 
دانس��ت. خ��رازی برگ��زاری مس��ابقات علمی و 
جهت دهی به آین��ده تحصیل��ی دانش آموزان را 
تالشی در راستای گسترش علم و دانش به ویژه 
در حوزه علوم ش��ناختی برشمرد و بیان کرد: به 
همت جوانان و نخبگان، فعالیت های گسترده ای 
در حوزه های علمی در حال انجام است و حمایت 

از نیروهای مس��تعد و نخبه، نشانه سرمایه گذاری در پرورش و تربیت نیروهای 
مجرب و کارآمد برای آینده کش��ور است. مشاور معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری در امور توس��عه علوم شناختی در بخشی دیگر از سخنانش، تشکیل 

مجموعه ای مرکب از دانش آموزان، آموزگاران، مدیران و اساتید توانا و با انگیزه 
در قالب »س��مپاد« برای شناسایی و پرورش اس��تعدادهای درخشان و تربیت 
نیروه��ای ورزیده برای آینده کش��ور را از اقدامات مثب��ت در وزارت آموزش و 
پرورش دانس��ت.  وی همچنین ابراز کرد: ستاد 
توس��عه علوم و فناوری های ش��ناختی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با تالش ها و 
حمایت های خود، گام های مثبتی در امر ترویج 
و ارتقای علوم و فناوری های شناختی در سطح 
کش��ور برداش��ته و با تامین تجهیزات موردنیاز 
ب��رای انجام طرح ه��ای پژوهش��ی در فضاهای 
آموزش��ی و برگزاری مس��ابقات دانش آموزی و 
دانش��جویی امیدوار است به ش��کوفایی هرچه 
بیش��تر اس��تعدادها کمک کند. براس��اس این 
گ��زارش، مس��ابقات علوم اعصاب ش��ناختی به 
منظور آش��نایی بیش��تر دانش آم��وزان مقاطع 
دبیرس��تانی با علوم شناختی و ترویج و ارتقای 
این دانش در سطح فضاهای آموزشی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های 
شناختی معاونت علمی و با همکاری مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان 

وزارت آموزش و پرورش هرساله در سطح کشور برگزار می شود.

مش��اور معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری با بیان اینکه 1۵00 ش��رکت از 
خدمات ش��بکه نوآوری تهران بهره مند ش��ده اند، گفت این شبکه یک برنامه ملی در 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اس��ت که با هدف گسترش ارائه خدمات 

هوش��مند و موثر به فعاالن ح��وزه نوآوری ایجاد و 
توس��عه یافته اس��ت.  به گزارش مرکز ارتباطات و 
اطالع رس��انی معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، پرویز کرمی دبیر س��تاد فرهنگ سازی 
اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بیان اینکه تاکنون نزدیک به 30 هزار 
نفر از خدمات این شبکه بهره مند شده اند، بیان کرد: 
می ت��وان گفت تقریبا تمام این خدمات با همراهی 
بخش خصوصی ایجاد و ارائه شده است. همچنین 
برای بهره مندی اعضای بیشتر از این خدمات، این 
شبکه هر روز به دنبال تفاهم ایجاد یا ارائه خدمات 
بیشتر، جدیدتر و نوآورانه تری است. کرمی در ادامه 
ظرفیت های موجود در این شبکه را مورد توجه قرار 

داد و گفت: با توجه به ظرفیت های موجود این شبکه می تواند با حضور بیش از 10هزار 
شرکت، یکصد هزار فرد نوآور و صاحب استعداد و مهارت برتر، هزاران تیم استارت آپی 
و نوپا؛ توس��عه دهنده و ارائه دهنده خدمات توس��عه ای در حوزه کسب و کار و نوآوری 

باش��د.  دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری با بیان اینکه شبکه س��ازی در بین اعضای حاضر و فعال زیست بوم فناوری، 
نوآوری و کارآفرینی کشور اصلی ترین ماموریت معاونت علمی و از طریق شبکه نوآوری 
تهران است گفت: برای تحقق در این مسیر، این 
شبکه موضوعاتی همچون بهم رسانی، هم افزایی، 
توس��عه تعامالت، تسهیلگری در ارتباطات، خلق 
بازار، هدفمندسازی و نوآوری در حمایت ها را به 
طور خاص مورد توجه قرار داده است. زیرا هدف 
این ش��بکه فرهنگ س��ازی ارتقای سهم اقتصاد 
دانش بنیان است.  مشاور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه اعضای شبکه 
نوآوری گس��ترده هس��تند، گفت: تمامی عناصر 
زیس��ت بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی کش��ور 
حقیقی و حقوقی، دولتی و خصوصی را ش��امل 
می ش��ود که می توان به شرکت های دانش بنیان، 
خالق و فناور، پارک ه��ای علم و فناوری، نواحی 
ن��وآوری، مجتمع های فناوری، کارخانه های نوآوری، دس��تگاه های دولتی و نهادهای 
عمومی اش��اره ک��رد. تمام این اعضا به نوعی در توس��عه زیس��ت بوم ب��ا حمایت یا 

سیاست گذاری و قانون گذاری مؤثر هستند.

1500 شرکت از خدمات شبکه نوآوری تهران بهره مند شده اندارتقای دانش و فناوری های علمی با شناسایی استعدادها ممکن می شود

بهارناز بیدار / کارشناس ارشد کارآفرینی سازمانی
گزارش ه��ا و مطالعات روزافزون، بیانگ��ر نقش کلیدی فناوری دیجیتال در 
بهبود چش��م انداز کس��ب و کارها در سراسر جهان اس��ت. فناوری دیجیتال 
می تواند فرصت دس��تیابی به رش��د پایدار و ایجاد مش��اغل مناس��ب را برای 
کشورهای توس��عه یافته یا کمتر توسعه یافته فراهم کند. کارآفرینی دیجیتال 
می توان��د به کاهش فق��ر، افزایش رفاه کمک چش��مگیری کند و کارآفرینان 

دیجیتال می توانند از مزایای بازار جهانی بهره مند شوند.
جوانان با استفاده از فناوری دیجیتال قادر به توسعه ظرفیت های خود برای 
ایجاد کس��ب وکارهای نوپا و ابتکار در جامع��ه نوآورانه خواهند بود. همچنین 
دیجیتالی سازی می تواند فرصت هایی را در بخش هایی مانند صنایع فرهنگی و 

خالقانه با هدف استخدام تعداد بیشتری از جوانان و زنان ایجاد کند.
مراک��ز فناوری، محص��والت مرتبط و خدمات دیجیتال قاب��ل اندازه گیری 
در کش��ورهای درحال توس��عه ظهور می کنند و عالوه بر رشد و ایجاد شغل، 
به عنوان راهی برای حل مش��کالت بومی به وسیله  ابزارهای دیجیتال خدمت 

می کنند.
کارآفرین��ی دیجیتال، به معن��ای طراحی محصوالت و خدماتی اس��ت که 

مقرون به صرفه، بادوام و بدون تمرکز بر پیچیدگی هستند.
 »کارآفرینان سرسخت هرگز تسلیم نمی شوند، زیرا نمی دانند چطور تسلیم 

شوند.«  
با این ح��ال تحلیل ه��ای موجود نش��ان می دهن��د که اغلب کس��ب و کارها 
به خصوص کس��ب و کارهای کوچک و متوس��ط با تح��والت دیجیتالی، مقابله 
می کنند. برخی از دالیلی که باعث عدم اس��تقبال س��ازمان ها از این تحوالت 
می شوند، شامل موانع تجاری برون مرزی، مقررات قانونی و اجرایی، دسترسی 
ناکافی به منابع مالی و پایین بودن مهارت های دیجیتال نیروی کار هس��تند. 
حذف واسطه ها، تطبیق کارفرمایان با کارکنان آتی، ارائه   آموزش های آنالین، 
تطبیق مطالب آموزش��ی و... تنها بخشی از تدابیری هستند که هر کارآفرینی 
باید برای آنها برنامه ریزی کند. در هر صورت بعضی از اقدامات برای راه اندازی 

اکوسیستم نوآوری ضروری هستند.
موارد زیر به منظور توسعه کارآفرینی دیجیتال توصیه می شوند:

1-افزایش دامنه ارتباطات
2-توسعه مهارت ها

3-اجرای سیاست های حامی توسعه دیجیتال در سطوح مدیریتی
4-انجام فعالیت های اداری کسب وکار به طور کاماًل دیجیتال

۵-پذیرش و ترویج هویت و امضای الکترونیکی
۶-در نظر گرفتن نوآوری و دانش به عنوان سرمایه 

یک��ی از جالب ترین اثرات انق��الب دیجیتال، ایجاد دموکراس��ی در دنیای 
کس��ب وکار بوده اس��ت. کس��ب و کارها قباًل در صورت نداش��تن سرمایه و 
ارتباطات تجاری، با س��رعت بسیار کمی رش��د می کردند. اینترنت، همراه با 
تکنول��وژی قدرتمن��د و ارزان، منابع عظیمی را به طور گس��ترده و آزادانه در 
دس��ترس عموم قرار می دهد. همچنین فرصت توس��عه س��ریع کسب وکاری 
پررونق را حتی بدون داش��تن س��رمایه یا ارتباطات برای همه فراهم می کند. 
در نتیجه، توانایی ها و ویژگی های فردی کارآفرین به مهم ترین دارایی کس��ب 

و کار تبدیل می شوند.
 10 ویژگی کارآفرین دیجیتال موفق عبارتند از:

داشتن چشم انداز روشن:
داش��تن یک طرح واضح، بسیار مهم است. در حقیقت داشتن چشم اندازی 
روشن از کاری که قرار است کسب و کار شما انجام دهد، چگونگی انجام آن 
و اهداف تان که باعث افزایش تمرکز شما و حرکت در مسیر صحیح می شوند.

بیان واضح و روشن:

اگر ش��ما جذاب ترین ایده  کسب و کار را داشته باشید ولی قادر نباشید آن 
را به روش��نی برای دیگران توضیح دهید، هرگز دیده نخواهید شد. همچنین 
ش��ما به اطرافیان از جمله همکاران و مشتریان تان برای اینکه در کنار شما با 
کارایی فعالیت کنند، نیاز دارید. برای برقراری ارتباط با این اطرافیان نیز باید 

مهارت های ارتباطی و فن بیان قوی داشته باشید.
داشتن انگیزه:

انگیزه باعث می ش��ود کاری را که می کنی��د، واقعاً با عالقه انجام دهید. راه 
رس��یدن به موفقیت می تواند طوالنی و دش��وار باشد و ادامه دادن، تنها روش 
رس��یدن به انتهای این راه است. داشتن طرح واضح و اهداف روشن، واقعاً به 

شما انگیزه می دهند.
قدرت ادراک: 

برخی این ویژگی را  زیرکی، عقل و منطق یا فراس��ت می نامند ولی در نهایت 
این ویژگی در قدرت درک، خالصه می ش��ود. درک چگونگی سیس��تم هایی که 
در آن کار می کنید. چه این سیس��تم ها در محدوده  تخصص شما یا محدوده ای 
مرتبط باشد، چه سیستم های ساختاری گسترده ای مانند چارچوب های قانونی و 
اقتصادی باشند. مهم این است که شما بدانید نحوه  مدیریت این سیستم ها چگونه 

است و آنها چطور بر کسب و کار شما تاثیر می گذارند.
تشخیص فرصت:

توانایی تشخیص فرصت، یکی از ارزشمندترین صفاتی است که کارآفرینان 
می توانن��د داش��ته باش��ند. تنه��ا صفتی ک��ه می تواند از تش��خیص فرصت، 

ارزشمندتر باشد توانایی خلق فرصت است.
درک اکوسیستم فناوری:

زیرک��ی در کس��ب و کار برای تبدیل ش��دن به کارآفری��ن دیجیتال، کافی 
نیست. برای کارآفرین دیجیتال شدن نه تنها باید فناوری که خودتان در حال 
توسعه  آن هس��تید را بشناسید، بلکه باید اکوسیستم تکنولوژی گسترده تری 
را درک کنید تا قادر به دیدن چگونگی پیشرفت آنها و تشخیص فرصت هایی 

که برای کسب و کار شما فراهم می کنند، باشید.
کاوشگر:

هرچند که داشتن چشم انداز مهم است اما گیر نیفتادن در محدوده  آن نیز 
مهم اس��ت. توانایی کاوش راه های تازه ای که پیش روی ش��ما قرار می گیرند، 
توانایی کش��ف زمینه  امکانات جدید را فراهم می کند. آن چیزی که در ابتدا 
هس��ته اولیه کسب و کار شما بوده اس��ت، می تواند تنها یک شاخه از مفهوم 

کسب وکاری بسیار وسیع تر و پرسودتر باشد.
سازگاری:

واگرایی از چش��م اندازتان به اندا زه  داش��تن توانایی برگرداندن آن به مسیر 
صحی��ح در زمان وقوع اتفاق های پیش بینی نش��ده و غیرقاب��ل اجتناب، مهم 
اس��ت. تعداد بی ش��ماری دس��ت انداز در جاده  موفقیت وجود دارد و داشتن 

قابلیت سازگاری به شما قدرت مقابله با تمام آنها را می دهد.
یادگیری از اشتباه ها:

اشتباه بخش اجتناب ناپذیری از اجرای کسب وکار است. تفاوت بین اشتباه 
ارزشمند با اشتباه پرهزینه در این است که شما چقدر از آنها را یاد می گیرید. 
انرژی خود را به جای تاس��ف خوردن برای اش��تباه ها، صرف تجزیه و تحلیل 

آنها کنید.
نه به تسلیم شدن:

نمی توانید اجازه دهید چالش های متعددی که هر کارآفرینی با آنها مواجه 
می شوند بر شما فائق بشوند. کارآفرین سرسخت در زمان مواجهه با موانع، به 
جای ناامیدی از یافتن راه حل هیجان زده می شود. کارآفرینان سرسخت هرگز 

تسلیم نمی شوند، زیرا نمی دانند چطور تسلیم شوند.
.broadbandcommission/modirinfo منبع

زمانی که فیس بوک از پروژه بلندپروازانه رمزارز لیبرا رونمایی کرد، کمتر کسی می توانست روز های تیره و تار را برای 
آن متصور شود. فیس بوک از همان ابتدا قدم های خود را محکم برداشت و با نام های بزرگ بانکی مانند مسترکارت، 
ویزا، مرکادو پاگو و eBay انجمنی تحت نام انجمن لیبرا راه اندازی کرد. لیبرا به عنوان ایده فیس بوک برای ابداع ارز 
جهانی جدید با همراهی و نظارت قدرت های اقتصادی، غیرقابل توقف به نظر می رسـید، اما در عرض تنها چند روز، 

شاید سایه شکستی سنگین، روی لیبرا افتاده باشد.
به گزارش ورج، اول از همه پی پل بود که روز دوازدهم مهر، بار خود را بسته و از انجمن لیبرا خارج شد. طولی نکشید 
که تا تنها یک هفته بعد و در تاریخ 19 مهر، ویزا، مسـترکارت، اسـترایپ و مرکادو پاگو نیز از این انجمن خارج شدند 
و به eBay پیوستند تا فیس بوک بماند و حوضش. این بدان معنا بود که تمام شرکت های بزرگ بانکی آمریکا، از این 
انجمن خارج شده اند. البته شرکت PayU همچنان در این انجمن باقی مانده ولی در رابطه با رمزارز لیبرا، رویه سکوت 
را در پیش گرفته است. این اتفاق شاید به نوعی رفتار توأم با ترس تلقی شود، ولی به اندازه کافی زنگ خطری برای 
فیس بوک حساب می شود تا در رابطه با شرکای تجاریش تجدیدنظر کند. البته شاید با خود فکر کنید چرا این چند 
کمپانی، همگی با هم اقدام به ترک انجمن لیبرا کرده اند؟ جواب آن در زمان بندی هوشمندانه است. قرار بود روز 22 
مهر تمام اعضای این انجمن در ژنو با یکدیگر مالقاتی داشته باشند تا نقش و وظیفه هر عضو انجمن لیبرا تعیین شود.

با مشخص شدن این نقش ها، معلوم می شد که کدام کمپانی موظف است به دولت ها پاسخگو باشد و همچنین وظایف 
دیگری که دیوید مارکوس )David Marcus( رئیس بخش بالک چین فیس بوک در بیانیه اولیه خود مشخص نکرده 
بود که به کدام عضو مربوط می شود. در صورتی که این نشست با تمام اعضا برگزار می شد، منشوری شکل می گرفت 

که امضای رسمی تمام اعضا، پای آن وجود داشت.
در صورتی که هر یک از اعضای این انجمن در رابطه با وظایف خود شک و تردید داشت، بهترین زمان ترک آن پیش 
از انجام این نشست بود؛ که خوب همینطور هم شد، با این حال هر کسی که به این پروژه ایمان نداشت، از آن جدا شد 

و کسانی که باقی  ماندند احتماال مشکلی با امضای این منشور نخواهند داشت.
اما چرا کمپانی ها نسـبت به این پروژه دلسـرد شـدند؟ به جز eBay، تمام کمپانی  های ذکرشده شرکت های بانکی 
قدرتمندی هسـتند که ملزم به رعایت قوانین جلوگیری از کالهبرداری، پولشـویی و حمایـت از تحریم های دولتی 
می شوند که براساس بررسی های دولت ها، رمزارز لیبرا نمی تواند با این قوانین سازگار باشد. همچنین به طور دقیق تر، 

پردازش های پرداختی لیبرا، با قانون های وضع شده در رابطه با رمزارزها، مغایرت های بسیاری داشته است.
در همین رابطه، سـناتور شاتز )Schatz( و سناتور براون )Brown( خطاب به سه کمپانی از کمپانی های فوق الذکر 
نوشته اند: ظاهرا فیس بوک مزایای فعالیت های اقتصادی را بدون پذیرفتن قانون های مرتبط با یک کمپانی ارائه دهنده 
خدمات بانکی می خواهد. پیامد این امر کامال واضح است: اگر رمزارز لیبرا کار را برای تروریست ها و پولشویان راحت 
کند، مسترکارت، ویزا و دیگران مسئول آن خواهند بود. به نوعی فیس بوک، هم خدا را می خواهد و هم خرما را؛ آن هم 
بدون اینکه در قبال چیزی پاسخگو باشد. در این شرایط، طبیعی است که شرکت های بانکی خود را از چنین بازی های 
پیچیده ای کنار بکشند. این پدیده البته برای شرکت های بانکی کمی ترسناک است، زیرا یک شبه می توانند توسط 
سیاست ها و قانون گذاری های دولتی نابود شوند، اما دیگر شرکت ها که در زمینه های بانکی و اقتصادی فعالیتی ندارند، 
اوضاع شان بهتر است. در لیست اولیه انجمن لیبرا، نام شرکت های خیریه، سرمایه گذاری و ارائه دهندگان سرویس ها 
مانند لیفت و اوبر نیز به چشم می خورد. این شرکت ها تحت فشار کمتری از سوی قانون گذاری های دولتی قرار دارند.

با این حال سیستم تراکنش های رمزارز لیبرا، انگشت اشاره را به سمت اصل این ماجرا نشانه می گیرد. رمزارز های بر 
پایه تکنولوژی بالک چین معموال تنها در صورتی جواب می گیرند که در یک سیسـتم »خودپشتیبان« قرار بگیرند. در 
صورتی که این رمز ارز ها به هر دلیلی با سیستم های بانکی متداول پشتیبانی شوند، مشکالت بسیاری ظهور خواهد کرد. 
این مشکل در روز های اولیه عرضه بیت کوین نیز پیش آمده بود. تراکنش های بیت کوین به دلیل نداشتن الزامات مربوط 
به قوانین ضد پولشویی، مورد بازخواست مراجع دولتی قرار می گرفتند؛ اتفاقی که برای بیشتر ارائه دهندگان رمزارز ها 
پیش آمده است، با این حال قانون گذاری و الزامات مربوط به آن یک طرف ماجراست، خود کمپانی فیس بوک طرف دیگر.
مشـکالت اخیر این کمپانی با داده های خصوصی و نقض مکرر حریم خصوصی کاربران، این غول دره سـیلیکون را 
جزو شرکای قابل اعتماد قرار نمی دهد. این کمپانی به تنهایی در چند مورد متهم به سوءاستفاده از داده های کاربران و 
فروش آنها به دولت ها شده است، حال فرض کنید که اطالعات پرداخت های مالی کاربران نیز به آن لیست اضافه شود. 

مطمئنا هیچ شرکتی دوست ندارد به همراه فیس بوک در دادگاه های دولتی در این رابطه پاسخگو باشد.
با این اوصاف، خروج کمپانی های بزرگ بانکی از انجمن لیبرا، می تواند پلی برای دیگر شرکت های عضو این انجمن 
باشد تا طی دو روز باقی مانده تا اولین نشست اعضای این انجمن در ژنو، خود را از دردسر های احتمالی رمزارز لیبرا مبرا 
کنند. البته این به معنای پایان کار لیبرا نیست، زیرا فیس بوک کمپانی بزرگی با پول زیاد است و احتماال راهی برای به 

سرانجام رساندن رمزارز لیبرا پیدا خواهد کرد.

10 ویژگی کارآفرینان دیجیتال موفق

چرا اعضای انجمن لیبرا یکی پس از 
دیگری فیس بوک را تنها می گذارند؟

دریچــه

مدیر صندوق کارآفرینی امید آذربایجان غربی گفت کاروان »کارآفرین شو« در تمامی 
شهرس��تان های استان ظرفیت های منطقه ای را نمایان می کند و اجرای این طرح مورد 
حمای��ت جدی این صندوق اس��ت. علیرضا آخون��دزاده روز یکش��نبه در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا، افزود: کاروان »کارآفرین شو« فرصتی برای تمام جوانان و جویندگان کار 

ایجاد می کند تا ایده های خود را عملیاتی کنند و مورد حمایت صندوق قرار گیرند.
وی ادامه داد: تاکنون دو طرح کاروان »کارآفرین شو« در آذربایجان غربی با همکاری 

دانشگاه های صنعتی و قاضی طباطبایی این استان اجرایی شده است.
وی تاکی��د کرد: با اجرای این طرح در مراکز دانش��گاهی فضایی ب��رای ایده پردازی 
جوانان فراهم ش��ده و تاکنون نیز 12 نفر برای حمایت توسط صندوق کارآفرینی امید 

انتخاب شده اند.

کاروان »کارآفرین شو« ظرفیت های 
آذربایجان غربی را نمایان می کند

دوشنبه
22 مهر 1398

شماره 1412
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یک ش��رکت دانش بنیان موفق به تولید و س��اخت مجموعه تجهیزاتی شده  
اس��ت که ب��ا اس��تفاده از آن می توان توانایی های ورزش��ی افراد ورزش��کار در 

حوزه های مختلف ورزشی را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
نقل از پایگاه »ایران س��اخت« هر ورزشکاری 
در هر رش��ته ورزش��ی نیاز به یک س��طح از 
توانمندی های��ی از آمادگی جس��مانی دارد. 
به عن��وان مث��ال فاکتورهای س��رعت، توان 
قلبی تنفسی، چابکی، انعطاف پذیری، قدرت 
انفجاری عضالت پا برای یک هافبک فوتبال 
بس��یار مورد نیاز است. تشخیص این موضوع 
به صورت شخصی چندان قابل اعتماد نیست. 
این  شرکت دانش  بنیان، توانسته دستگاهی را 
تولید و طراحی کند. این دستگاه اندازه گیری ها 
را به منظور بررسی توان فیزیکی و جسمانی 

ورزش��کاران حوزه های ورزش��ی مختلف با دقت بسیار باال انجام  می دهد، 
سپس با استاندارد)نورم( ملی و جهانی مقایسه  می کند و قابلیت ورزشی 

اشخاص را مورد سنجش قرار  می دهد. 

شرکت دانش بنیان »دانش ساالر ایرانیان« تاکنون هشت محصول را در حوزه 
اندازه گیری در علوم ورزش��ی به عنوان محصوالت دانش بنیان ارائه کرده است 
که مهم ترین آنها دس��تگاه آنالیز توزیع فشار کف پا است. تمام این محصوالت 
فاکتورهایی از ورزش��کار را ارزیابی می کنند که 
به مربیان یا متخصصین ورزشی کمک می کند 
تا بتوانند برنامه علم��ی دقیق تر و بهتری برای 

ورزشکار تجویز کنند.
آزمایش��گاه های تربیت بدن��ی، کلینیک های 
ح��رکات اصالحی، ارتوپد فنی ه��ا و پایگاه های 
ورزش حرفه ای و قهرمانی و مراکز استعدادیابی 
ورزش��ی جاهایی بودند که در سال های اخیر به 
واسطه اس��تفاده از این ابزار تحول زیادی پیدا 

کرده اند.
در اصل دس��تگاه های تولیدش��ده به مربیان 
ورزش��ی کم��ک می کن��د ت��ا کس��انی را برای 
تیم ه��ای خود انتخ��اب کنند ک��ه واقعا از نظر 
فیزیولوژیکی و جس��مانی کفایت و توانمندی الزم را داشته باشند؛ ضمن اینکه 
می توان به واس��طه س��نجش های موردنظر، ش��اخص صحیحی را برای خرید 

بازیکنان ورزشی مورد ارزیابی قرار داد. 

بازار دارایی فکری فرابورس ایران، ساختاری قانونی و مطمئن 
برای عرضه و فروش دارایی های فکری در کش��ور است. در این 
ب��ازار تب��ادل گواهینامه های ثبت اخت��راع، طرح های صنعتی و 

عالئم تجاری انجام می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
مل��ی نخب��گان، ب��ازار دارای��ی فکری 
فراب��ورس ای��ران، س��اختاری قانونی و 
مطمئن برای عرضه و فروش دارایی های 
فکری در کش��ور اس��ت. در ای��ن بازار 
تب��ادل گواهینامه ه��ای ثب��ت اختراع، 
طرح ه��ای صنعتی، عالئم تج��اری و... 
انجام می ش��ود. دارایی ه��ای فکری در 
این بازار بعد از طی فرآیندی مش��تمل 
ب��ر ارزیابی فن��ی، تهیه ط��رح تجاری، 
بازاریابی  قیمت گذاری،  یا  ارزش گذاری 
و با تایید کمیته عرضه بازار، آگهی شده 

و مورد معامله قرار می گیرد.
بازار دارایی فکری فرابورس ایران، ساختاری قانونی و مطمئن 
برای عرضه و فروش دارایی  های فکری در کش��ور است. در این 

بازار تبادل گواهینامه های ثبت اختراع، طرح های صنعتی، عالئم 
تجاری و... انجام می ش��ود. دارایی  های فک��ری در این بازار بعد 
از طی فرآیندی مش��تمل بر ارزیابی فن��ی، تهیه طرح تجاری، 
ارزش گذاری یا قیمت گذاری، بازاریابی 
و ب��ا تایید کمیته عرضه ب��ازار، آگهی 
ش��ده و مورد معامله قرار می گیرد. از 
این رو صاحبان فکر و ایده و مخترعین 
می توانند از این فرصت ایجادشده برای 
کسب ثروت از ایده ها و اختراعات بهره 

بگیرند.
فروش یک اختراع

ب��ه تازگی اختراع ی��ک موتور چهار 
س��یلندر به همراه وضعی��ت دنده ها و 
چرخ دنده ه��ا در ب��ازار دارای��ی فکری 
عرض��ه ش��د و۵0درص��د از مالکی��ت 
اخت��راع ای��ن موت��ور ک��ه متعلق به 
محمدحس��ین نوروزی است از س��وی یک خریدار به ارزش 20 
میلیارد ریال خریداری ش��د. این باالترین پیش��نهاد برای یک 

اختراع در تاریخ این بازار تاکنون است .

50درصد مالکیت یک اختراع به قیمت 20 میلیارد فروخته شدتجهیزات سنجش ورزشکاران حرفه ای »ایران ساخت« شد

مترجم: نازنین توکلی 
در کس��ب و کار شما احتماال کارآفرینان س��ازمانی وجود دارند که مورد 
توجه ت��ان قرار نگرفتند، اما اجازه ندهی��د این بی توجهی مدت زیادی طول 
بکش��د. درعوض، این افراد را به سرعت شناسایی کنید و قبل از اینکه برای 

همیشه از دست شان بدهید، آنها را توانمند ساخته و حفظ شان کنید.
ابتدا باید بدانید که دقیقا به دنبال چه چیزی هستید؟

کارآفرینی سازمانی چیست؟
در س��اده ترین تعریف عبارت »کارآفرین س��ازمانی« به افرادی در درون 

سازمان گفته می شود که روحیه کارآفرینانه دارند.
آنه��ا می توانند زمان خ��ود را صرف ارائه ایده ه��ای نوآورانه و جدید برای 
کسب و کارتان  کنند و برای خلق ایده های جدید همواره تالش کنند. برخالف 
کارمندان عادی که به سادگی در تنها یک سمت خاص ایفای نقش می کنند، 
در ش��کل گیری تصویر بزرگتری از کسب و کار سهیم هستند. آنها صاحب 
ذهنیت کارآفرینانه هستند. آنها مسئول معرفی ایده ها، الهام بخش خالقیت، 

رهبری و ایجاد انگیزه در اطراف خود هستند.
احتماال متوجه شدید که چرا کشف کارآفرینان سازمانی و توانمند ساختن 
آنها بسیار حائز اهمیت است. زیرا نگهداری و قدرت بخشیدن به این افراد به 
ش��ما این امکان را می دهد تا نوآوری در شرکت خود را به طرز چشمگیری 

افزایش دهید.
اما چگونه می توانید کارآفرینان درون سازمانی را شناسایی کنید؟

در ادام��ه پنج ویژگی مهم کارآفرینان س��ازمانی را مطرح می کنیم که به 
کشف آنها در سازمان کمک می کند:  

1.کارآمد، پرشور و خودانگیزه هستند:
بدیهی است کارآفرینان سازمانی با نوآوری های شان تعریف می شوند، اما 
اگر تاکنون این افراد ایده  های نوآورانه شان را با شما به اشتراک نگذاشته اند، 

کشف آنها در سازمان مشکل می شود.
به همین دلیل باید متوجه کارمندانی باشید که کارآمد، پرشور و خودانگیزه 
هس��تند. کارمندان پرشور افرادی هس��تند که به اندازه کافی بلندپروازند و 
می توانند بدون کمک دیگران ش��غل خود را ادامه دهند. آنها اهداف شان را 
تعیین و برآورده می کنند، از فرآیند حل مسئله استفاده می کنند و ترسی از 

ریسک های حساب شده یا تالش برای ارتقای خودشان ندارند.
به کارمندان خودانگیزه ای که از روی اشتیاق پروژه های کاری را حتی در 
خانه هم انجام می دهند، توجه کنید. چنین کارمندانی، کارآفرینان نوآور در 

شرکت تان خواهند بود.
2. پول تنها موتور انگیزه آنها نیست:

یکی دیگر از ویژگی های کارآفرینان سازمانی این است که آنها تنها با پول 
برانگیخته و تشویق نمی ش��وند. شاید به خاطر دریافت پاداش مالی از شما 
قدردانی کنند، اما این چیزی نیست که آنها را به سمت موفقیت سوق دهد.

درحقیقت، براساس مطالعه هایی که در این زمینه انجام شده است، هرچه 
افراد بیشتر روی دس��تمزد خود تمرکز کنند، تمرکز کمتری روی رضایت 
از کنجکاوی فکری یا یادگیری مهارت های جدید خواهند داش��ت. این امر 

می تواند عملکرد شغلی آنها را در کل کاهش دهد.
بنابراین به شدت متوجه کارمندانی باشید که پول موتور انگیزه آنها نیست. 
کارآفرینان سازمانی بیشتر تحت تأثیر »نفوذ و تاثیرگذاری آزادانه« هستند. 
این بدان معناست که آنها با داشتن حمایت کامل از مدیریت، توانایی اجرای 

ایده های خود در کسب و کار را دارند.
 3. تشنه دانش هستند:

کارآفرین س��ازمانی، یادگیرنده تمام عیار در همه مدت زندگی  و همیشه 
تشنه دانش است. کارمندی است که همیشه در حال یادگیری مهارت های 

جدید اس��ت و خواهد توانست ایده های نوآورانه ای را برای کسب و کارتان به 
وجود آورد. هرچه کارمندان بیشتر بیاموزند، بیشتر می توانند از این دانش به 

نفع خودشان و به سود کسب و کار شما استفاده کنند.
یکی از پژوهش��گران حوزه خالقیت و نوآوری معتقد است: » چهار ویژگی 

بارز افراد خالق و دارای ذهنیت کارآفرینانه در سازمان عبارت است از:
• ارائه ایده های جدید

• جست وجو برای یافتن وظایف چالش برانگیز
• بسط و توسعه دانش خود

• احاطه خود با موضوعات و افراد جالب توجه
عطش کسب دانش در اینجا بسیار مهم و کلیدی است:

آیا این به معنای گذراندن مداوم دوره های آموزشی، خواندن و گوش دادن 
به پادکس��ت ها است یا صرفاً کنجکاوی در مورد نقش ها و وظایف همکاران  
دیگر در سایر بخش ها؟ چنین افرادی خالق تر هستند و افزایش خالقیت به 

معنای ایده های نوآورانه تر است.
4. قادر به پرورش ایده های نوآورانه هستند

کارآفرین سازمانی ایده خالقانه را به وجود نمی آورد و بعد آن را رها کند. 
بلک��ه ب��رای پرورش این ایده وق��ت می گذارد و همه تالش خ��ود را به کار 

می گیرد.
• توفان مغزی

• پژوهش
• برنامه ریزی دقیق

• تهیه پروپوزالی برای ارائه
به کارمندانی که ایده دارند توجه کنید، اما صرفا افرادی که ایده های شان 
خام و ناقص نباش��د. کارآفرین س��ازمانی با تحقیق و ارائ��ه طرح های قابل 

اطمینان ایده هایش را تقویت خواهد کرد.
5.آماده چرخش و تغییر مسیر هستند

س��ازگار بودن، نشانه دیگری از کارآفرین سازمانی بودن است. کارآفرینان 
س��ازمانی می دانند که چه زمانی ایده قابل توجه خود را ارائه دهند، اما اگر 
تشخیص دهند که احتماال آن ایده همان طور که در ابتدا فکر می کردند کار 

نمی کند، مایل و قادر به تغییر مسیر هستند.
کارآفرینان س��ازمانی از شکس��ت دلسرد نمی ش��وند. در عوض، آنها این 
شکس��ت را به منزله درس��ی در زندگی می دانند و از آن برای پیشرفت رو 
به جلو استفاده می کنند. قادر به تشخیص اینکه چه موقع باید تغییر مسیر 
دهند، هس��تند سپس تنها کاری را انجام می دهند که امکان رشد را فراهم 
می کند. هنگامی که به کارآفرین س��ازمانی این فرصت داده می ش��ود تا از 
طریق شکس��ت رشد کند، او با قدرت بیش��تر و ایده های بهتر به میدان باز 

می گردد.
با اس��تفاده از این نکات برای کش��ف و یافتن کارآفرینان درون سازمانی، 
قادر به شناس��ایی استعدادهای برتر سازمان خود هستید. شناسایی چنین 
کارمندانی به ش��ما کمک می کند تا کس��ب و کار خود را به س��طح بعدی 

برسانید.
شاید هم اکنون نام دست کم یکی از کارمندان تان با چنین ویژگی هایی به 
ذهن تان خطور کند. فقط به خاطر بسپارید که این کارآفرینان درون سازمانی 
را توانمند کنید؛ آنها را به کارگاه ها و کنفرانس های مختلف بفرستید. به آنها 

فرصت دهید تا خالق باشند و استعدادها و توانمندی ّهای شان را بشناسند.
اگ��ر آنه��ا در موقعی��ت خود احس��اس قدرت کنن��د، به احتم��ال زیاد 
خالقیت های کوچک خود را به هم می چسبانند و ایده های نوآورانه شان را با 

شما به اشتراک می گذارند.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

چگونه کارآفرینان درون سازمانی را کشف کنید؟

یادداشـت

اس��تاد رشته روانشناس��ی دانش��گاه های اصفهان گفت کاهش دغدغه های اجتماعی 
آینده کش��ور به س��رمایه گذاری روی نوجوانان نیاز دارد که متاس��فانه این موضوع در 
جامعه کمتر دیده می ش��ود. علیرضا معماریان روز ش��نبه در نشس��ت شورای مشورتی 
جوانان تیران  و کرون  افزود: نوجوانی دوران بسیار مهم و حساسی برای افراد است که 
باید برنامه ریزی جدی و هدفمند برای افراد این گروه سنی انجام تا اینکه در آینده دچار 

مشکل و چالش هایی مثل فقدان مهارت زندگی و یا کار گروهی نشود.
وی آموزش در حوزه های اجتماعی، مش��ارکتی، اقتصادی، کارآفرینی و سبک زندگی 
و مهارت های زندگی را از مهمترین سرفصل های آموزشی برای نوجوانان معرفی  کرد و 
ادامه  داد: نوجوانان در حوزه های مختلف با فراگیری مهارت و دانش نقش بسزایی برای 

آینده خود و جامعه ایفا می کنند.

کاهش دغدغه های اجتماعی آینده کشور 
نیازمند سرمایه گذاری روی نوجوانان است



امروزه هویت بخش مهمی از زندگی ما را شکل می دهد. در طول تاریخ هیچ گاه 
به اندازه امروزه به این مفهوم توجه نش��ده بود. بسیاری از مردم برای ارتقای هویت 
فردی و جمعی شان دست به کارهای مختلفی می زنند. در بعد ملی نیز کشورهای 
مختلف درگیر بحران هویت هس��تند. از برزیل گرفته تا ونزوئال، فرانسه، عربستان 
سعودی و سایر کشورهای جهان، همگی درگیر مسئله هویت هستند. در طول دو 
دهه اخیر این مسئله بدل به نوعی بحران شده است. به همین خاطر از نظر سیاسی 
و جامعه شناختی اهمیت آن روز به روز بیشتر می شود. امروزه حتی کشوری مانند 

ایاالت متحده نیز با بحران گسترده در زمینه هویت مواجه است. 
اگر نگاهی کوتاه به تیتر اصلی اخبار در رس��انه های مهم جهان داش��ته باش��یم، 
بحران ه��ای فرهنگ��ی و هویتی بازتاب گس��ترده ای در آنها دارد. مش��کالت عمده 
اقتص��ادی نظیر فس��اد به طور معمول با مراجعه ب��ا ناتوانی های فرهنگی و هویتی 
برای اقناع افراد به درس��تکاری تحلیل می ش��ود. در ایاالت متحده انتخابات اخیر 
ریاس��ت جمهوری به عنوان فروپاشی هویتی این کشور قلمداد شده است. در یک 
کالم، ام��روزه معنای هویت و تالش برای جس��ت وجوی آن در میان مردم مختلف 
جهان گسترش یافته اس��ت. نقش فناوری در این میان تقویت دستیابی به هویت 
اس��ت، با این حال چنی��ن انتظاری به صورت صرف از ح��وزه فناوری بیش از حد 
خودخواهانه است. از نقطه نظر کسب و کار بخش عمده ای از تمرکز بر روی هویت 
در حوزه تبلیغات نمایان می شود. بسیاری از برندهای امروزی در تالش برای توسعه 
جایگاه شان با بحران هویت مواجه می شوند. برندهای بزرگ به خوبی با این مشکل 
کن��ار آمده و در تالش برای حل آن هس��تند. درس��ت به همی��ن خاطر برندهایی 
نظیر نایک یا اپل مش��کلی از نظر هویتی ندارند. آنها در طول س��ال های متمادی 
فعالیت ش��ان هویت کامال یکپارچه ای از خود به نمایش گذاش��ته اند. به این ترتیب 

مخاطب احساس بیگانگی با این برندها را نخواهد داشت. 
بدون شک برندهای بزرگ و موفق دشواری کمتری در زمینه بحران هویت دارند، 
با این حال این امر به معنای مصونیت محض آنها نیست. حتی برندهای بزرگ نیز 
گاهی اوقات دچار بحران های فزاینده در حوزه هویتی می شوند. به عنوان مثال اوبر 
و لیفت در زمینه تاکسیرانی آنالین با چنین بحران هایی مواجه شده اند. ادامه حیات 
آنها در حوزه کسب و کار مبتنی بر موفقیت شان در زمینه غلبه بر بحران های هویتی 

است. امروزه تمام برندها در هر حوزه ای با مشکالت هویتی مواجه هستند. 
بس��یاری از ما امکان توافق بر سر حضور پررنگ بحران هویت در حوزه تبلیغات 
را داریم. به طور کلی هر حوزه درگیر در تحول و تغییر بنیادی دچار بحران هویت 
می ش��ود. حوزه تبلیغات نیز به دلیل تغییرات س��ریع در طول چند س��ال اخیر با 
چنین مش��کلی مواجه اس��ت. به این ترتیب پرداختن به این بحران و تالش برای 
حل آن اهمیت ویژه ای دارد. در غیر این صورت توان برند ما برای فعالیت مناسب و 

هماهنگ با سطح نیاز مشتریان به خطر خواهد افتاد. هدف اصلی من در این مقاله 
بررس��ی نحوه مواجهه صنعت تبلیغات با چالش های هویتی و غلبه دست اندرکاران 
این صنعت با چنین مشکلی است. در ادامه این بحث را پیرامون سه ویژگی اصلی 

حوزه تبلیغات پیگیری خواهیم کرد. 
1. مهارت طرا ح های تبلیغات در داستان سرایی

امروزه تصور حوزه کسب و کار بدون تبلیغات بسیار دشوار خواهد بود. دلیل اصلی 
پیروزی بس��یاری از برندها در طول س��ال های اخیر در زمینه جلب نظر مشتریان 
س��رمایه گذاری موفق بر روی کمپین های تبلیغاتی بوده اس��ت. به این ترتیب آنها 
فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان را یافته  اند. من همیشه 
ح��وزه تبلیغات را عرصه ای برای افراد عالقه مند به ایده پردازی خالقانه دانس��ته ام. 

درست به همین خاطر میزان خالقیت برندها در حوزه تبلیغات بسیار باالست. 
وقتی افراد با بحران های هویتی مواجه می شوند، بهترین راهکار برای غلبه بر آن 
بیان داس��تان هایی جذاب درباره پیشینه فعالیت شان و توجیه وضعیت فعلی است. 
برندها نیز درست همین وضعیت را دارند. در مورد داستان سرایی بهترین گزینه برای 
اطالع رسانی و انتشار داستان ها حوزه تبلیغات است. به همین خاطر عرصه تبلیغات 
از دو دهه قبل وظیفه ای جدای از الگوی سنتی اش نیز یافته است. وقتی مخاطب با 
محتوای جذاب و داستان های خوش ساخت در زمینه سابقه و تاریخچه برندها مواجه 
باشد، طرح پرسش از نقص های هویتی برندها دشوار خواهد شد. به هر حال در اینجا 

برندها از پیش اقدام به رفع مشکالت موجود کرده اند. 
حوزه تبلیغات نوعی کار هنری را طلب می کند. امروزه شاخه های مختلف فعالیت 
هنری )موس��یقی، تئاتر، نقاشی و مانند اینها( توس��عه زیادی یافته اند، با این حال 
عرصه تبلیغات هنوز جای زیادی برای توس��عه دارد. ب��ه همین خاطر ایده پردازی 
و خالقیت در این عرصه بیش از س��ایر حوزه های ضروری به نظر می رسد. بسیاری 
از افراد در خالل صحبت های روزمره ش��ان وجوه مختلف بی اعتمادی شان به حوزه 
تبلیغات را نشان می دهد. آنها هویت مستقلی برای عرصه تبلیغات تصور نمی کنند. 
دلیل آنها نیز واضح است: خیل تبلیغات آزاردهنده در فضای عمومی جامعه. نکته 
مهم در این میان توانایی برندها برای غلبه بر این مشکالت از طریق داستان پردازی 
خالق است. به این ترتیب چالش هویتی آنها به بهترین شیوه حل و فصل می شود. 

2. عالقه طراح های تبلیغات به خطر کردن
یک��ی از چالش ه��ای اصل��ی عرصه تبلیغات تمای��ل برندها به س��اماندهی امور 
تبلیغاتی ش��ان بدون همکاری با آژانس های مشهور است. به این ترتیب بسیاری از 
طراح های تبلیغات مستقل با چالش های عمده در زمینه یافتن پروژه کاری مواجه 
می ش��وند. به طور معمول مواجهه با چنین بحرانی برای هر برندی دش��وار خواهد 
بود. به همین خاطر انتظار ما  از طراح های تبلیغاتی ش��کایت از وضع فعلی ش��ان 
اس��ت. ماجرا اما به طور کلی متفاوت است. فعال های حوزه تبلیغات هیچ شکایتی 
از وضعیت موجود و جهت گیری برندها ندارند. آنها آماده انطباق با ش��رایط موجود 
هس��تند. به این ترتی��ب وضعیت طراح ه��ای تبلیغات با پذیرش س��ریع تغییرات 

حوزه شان رو به بهبودی است. 
نکته مهم درخصوص تمایل طراح های تبلیغات به همراهی با تغییرات به صورت 
س��ریع ماهیت دنیای تبلیغات اس��ت. در این حوزه تغییرات به طور مداوم و سریع 
روی می دهد. به این ترتیب ترس از تغییرات برای افراد فعال در این عرصه معنایی 
ندارد. بسیاری از افراد و برندها در پی مواجهه با تغییرات سریع با بحران های عمیق 
هویتی مواجه می ش��وند. مزیت دنیای تبلیغات در این میان ماهیت تغییر پذیرش 
اس��ت. ب��ه این ترتیب افراد فع��ال در این حوزه در پی مواجه��ه با چنین تغییراتی 

احساس بی هویتی نمی کنند. 
پیشنهاد من برای برندهای درگیر بحران هویتی تالش برای الگوبرداری از افراد فعال 

در حوزه تبلیغات است. به این ترتیب کنار آمدن با تغییرات بسیار ساده تر خواهد شد. 
3. رویاها را به واقعیت بدل کن

وقتی صحبت از دنیای تبلیغات می ش��ود، بس��یاری از افراد عقاید کامال سفت و 
سختی در این مورد دارند. نکته مشترک تعریف اغلب افراد از حوزه تبلیغات تبدیل 
رویاها به واقعیت است. این امر مانند خلق یک اثر هنری است. در دنیای هنر نیز آثار 
از دل ایده های ذهنی خلق می شوند. وقتی ما الگوی کاملی در ذهن داریم، تبدیل 
آن ب��ه واقعیت تجربه منحصر به فردی در اختیارمان می گ��ذارد. ایمان طراح های 
تبلیغاتی به حوزه کاری شان آنها را کمتر در معرض بحران های هویتی قرار می دهد. 

به همین خاطر آنها مدت زمان بیشتری در حوزه کسب و کار فعالیت دارند. 
در ابتدای توس��عه دنیای تبلیغات بس��یاری از کارشناس ها این بخش را عضوی 
فرعی از عرصه کسب و کار تلقی می کردند، با این حال اکنون همه چیز فرق کرده 
است. دنیای تبلیغات آرام و مداوم رشد پیدا کرد. با چنین پیشینه موفقی امکان بروز 
بحران هویتی در این بخش بسیار پایین ارزیابی می شود. سایر حوزه های کاری نیز 
در صورت عالقه برای کاهش بحران های هویتی باید شیوه مشابهی را پیگیری کنند. 
بدون تردید هر شرکت و کسب و کاری امکان پیگیری ریشه های خود را دارد. این 

امر به آنها در زمینه مواجهه با بحران های کاری کمک خواهد کرد. 
افراد رویا پرداز همیش��ه در تالش برای تبدیل دنیا به مکانی بهتر هستند. همین 
امر موجب کس��ب اعتماد گسترده دیگران می شود. حوزه تبلیغات به دلیل ماهیت 
رویاپ��رداز خود به خوبی با چالش های پیش رو مواجه ش��ده اس��ت. توانایی باالی 
مدیریت بحران در میان دست اندرکاران حوزه تبلیغات دقیقا به همین خاطر است. 
امروزه بخش قابل توجهی از مردم دنیا در پی یافتن معنای هویتی شان هستند. 
در این میان مزیت اصلی حوزه تبلیغات امکان تعامل ساده با این چالش است. البته 
این امر به معنای عدم بروز چنین بحران هایی نیس��ت، اما از نظر من الگوبرداری از 
این حوزه برای رفع بحران های هویتی به برندها کمک ش��ایانی خواهد کرد. توجه 
به مزیت های حوزه تبلیغات برای رفع بحران های هویتی نقش موثری در کمک به 
سایر برندها خواهد داشت. به هر حال در دنیای امروز برندهای موفق باید عملکرد 

مطلوبی در زمین توجیه هویت شان داشته باشند. 
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بررسی اقدام عجیب 2 برند مشهور
کمپین مشترک ال جی و بازفید در زمینه 

آشپزی

ای��ن هفته دنیای تبلیغات ش��اهد تازه ترین نوآوری برند ال جی و 
بازفید در کنار هم بود. این کمپین ش��امل اس��تفاده از بس��ته های 
بیس��کویت و کلوچ��ه برای توس��عه جایگاه ه��ر دو برن��د بود. در 
بس��ته بندی این محصوالت از نام هر دو برند در کنار هم اس��تفاده 
ش��ده اس��ت. به این ترتیب همکاری آنها به بیش��ترین شکل نمود 

پیدا می کند. 
بدون ش��ک فعالیت ال جی و بازفید در عرصه تولید کلوچه برای 
کمپین تبلیغات تعجب زیادی در طرفداران آنها ایجاد خواهد کرد. 
هدف اصلی این دو برند نیز دقیقا همین امر است. به این ترتیب با 
ایجاد هیجان و احساس تعجب در میان مخاطب امکان برانگیختن 

حس کنجکاوی آنها فراهم می شود. 
بی تردید فعالیت در زمینه تهیه و فروش بسته های کیک و کلوچه 
بدون همکاری ش��رکتی متخصص در این زمینه امکان ناپذیر است. 
به همی��ن خاطر ال جی و بازفید با کلوپ تیس��تی کوکی همکاری 
نزدیک��ی دارند. این امر ب��ه آنها فرصت تهیه کلوچ��ه و کیک های 
خوش��مزه بدون دردسر در زمینه تولیدش��ان را می دهد. نکته مهم 
ماجرا فعالیت طوالنی تر ال جی در زمینه همکاری با تیس��تی کوکی 
اس��ت. این برند از چند س��ال قبل اقدام به برگ��زاری کمپین های 
تبلیغاتی براساس ارائه این محصوالت را داشته است. به این ترتیب 
فرصت شهرت ال جی در این زمینه از بازفید بسیار بیشتر است. در 
فرآیند تولید کیک های مورد نظر فقط از محصوالت کامال ارگانیگ 
اس��تفاده می شود. به این ترتیب این دو برند تعهدشان به سالمت و 
زندگی راحت مشتریان را نشان می دهند. اگر به شعار اصلی ال جی 
یعنی »کاالی زندگی« دقت کنی��م، انطباق آن با کمپین موردنظر 

بیشتر آشکار خواهد شد. 
یکی دیگر از نکات جذاب کمپین مش��ترک ال جی و بازفید ارائه 
دس��تور پخت هر نوع کیک در کنار سفارش مشتریان است. به این 
ترتیب افراد عالقه مند امکان طبخ خانگی این کیک ها را نیز خواهند 
داش��ت. ال جی و بازفید به خوبی از اهمیت بس��ته بندی محصوالت 
در دنیای م��درن خبر دارند. به همین خاط��ر فرآیند ویژه ای برای 
بس��ته بندی کیک های ویژه ش��ان دارند. این امر شامل درج لوگوی 
هر دو برند در کنار نام تیس��تی کوکی اس��ت. همچنین در ساخت 
جعبه های بس��ته بندی از مواد تجدیدپذیر و قابل بازیافت اس��تفاده 
ش��ده است. این امر به تعهد و پایبندی برندها به حفاظت از محیط 
زیس��ت کمک می کند. به این ترتیب در زمینه پایبندی به ارزش ها 
و اهداف زیس��ت محیطی نیز ال جی و بازفید عملکرد قابل قبولی از 

خود به نمایش خواهند گذاشت. 
بدون تردید س��طح همکاری میان دو برند بزرگ فقط معطوف به 
تولید و عرضه کلوچه و کیک های خوش��مزه نیست. ال جی و بازفید 
در کمپین مشترک ش��ان اقدام به تولی��د ویدئوهای کوتاه و جذاب 
نیز کرده اند. بخش��ی از این ویدئوها فرآیند تهیه کیک ها را نش��ان 
می دهد. در این زمینه از آشپزخانه های تیستی کوکی استفاده شده 
اس��ت. همکاری  حضور مارکوس ساموئلس��ن در این ویدئوها کلید 
موفقیت کمپین موردنظر محس��وب می ش��ود. همیشه همکاری با 
اف��راد حرفه ای نتیجه مناس��بی برای برندها دارد. ب��ه ویژه اگر این 
موفقیت در س��طحی جهانی حاصل ش��ود. در مورد فعالیت ال جی 
و بازفی��د نکته مهم اتفاق نظر هر دو برند در مورد ش��یوه برگزاری 
کمپین اس��ت. به این ترتیب مش��کالت زی��ادی پیش روی دو برند 

وجود نخواهد داشت. 
موج ورود برندها به حوزه کمتر تخصصی شان برای تولید محتوای 
تبلیغاتی در طول یک س��ال گذشته رواج بس��یاری یافته است. به 
عنوان مثال، س��ال گذش��ته والمارت نیز کمپینی مشابه در زمینه 
تهی��ه و ارائه خوراکی های کام��ال ارگانیک برگزار ک��رد. این امر با 
هدف ایجاد رابطه ای نزدیک تر با مشتریان صورت می گیرد، بنابراین 
مش��اهده ورود برندهای مختلف به عرصه ه��ای عجیب نباید باعث 

تعجب ما شود. 
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ش��اید روزی ک��ه گراهام بل تلفن را اختراع کرد تص��ور نمی کرد ابزاری با حجم 
حداقلی حداکثر کارایی را برای ش��رکت ها و س��ازمان های بزرگ داش��ته باش��د و 

امکان های فراوانی را برای رشد و توسعه فردی و سازمانی فراهم کند.
اگر بخواهیم برای بازاریابی تلفنی تاریخی را در نظر بگیریم شاید بتوانیم بگوییم 
ک��ه از آغ��از اولین تلفن ارتباط تلفنی، این روش بازاریابی نیز صورت گرفته اس��ت 
چراکه ذات تلفن ایجاد ارتباط و دانس��تن و یافتن آگاهی هایی اس��ت که از طریق 

گفت و گوی غیرحضوری صورت می گیرد.
برخ��ی می گویند در س��ال 1903 یک ش��رکت آمریکایی در نیوی��ورک به نام 
Multi-Mailing نخس��تین فهرست تلفن ها را منتش��ر کرده و همین فهرست، 
اولین  نمونه جدی لیست سرنخ ها برای فروش با استفاده از تلفن بوده است. اما اگر 
دقیق تر نگاه کنیم اولین ش��ماره تلفن و اولین ارتباط تلفنی آغازی برای بازاریابی 
ارتباط های اجتماعی بوده است. البته  به  شکل حرفه ای و کارآمد شرکتهای خدمات 
مالی و عرضه کنندگان فوالد، از جمله نخس��تین کس��انی بوده اند که به س��راغ تله 
مارکتینگ آمدند و از آن، برای تماس با مشتریان فعلی و یافتن مشتریان احتمالی 

استفاده کردند.
بعد از این تاریخ بازاریابی تلفنی به عنوان یک س��رفصل اصلی در بازار و کس��ب 
و کار ش��ناخته ش��د به گونه ای که در آمریکا در سال 1981 برای اولین بار، بودجه 
مربوط به این نوع بازاریابی از بودجه ارس��ال نامه های تبلیغاتی بیش��تر شد و فقط 
در س��ال 1987، بی��ش از 41 میلیارد دالر در آمریکا ب��رای تله مارکتینگ هزینه 

شده است.
از آن زمان به بعد به تدریج این شیوه از بازاریابی در جهان شکل گرفت به گونه ای 
که امروزه یکی از ش��یوه های فعال و ثمربخش در دنیای بازاریابی استفاده از ابزاری 
به نام تلفن است. شاید با گسترش انواع تلفن و روی کار آمدن موبایل ها به عنوان 
تلفن های ش��خصی این شیوه رواج بیش��تری یافته و هر کس می تواند در هر زمان 
و هر مکان با هر کس که اراده کند ارتباط تلفنی برقرار و خواس��ته های خود را به 

فرد مقابل بیان کند.
البت��ه بازاریابی تلفنی صرف��ا فروش از طریق تلفن نیس��ت و نباید آن را فروش 
تلفنی تلقی کرد. در فروش تلفنی فروش��نده با اس��تفاده از ابزار مدرنی به نام تلفن 
کاالی خود را معرفی و تقاضای خرید می کند، اما این روش بازاریابی می تواند برای 
نظرسنجی از مشتریان، ارزیابی بازارهای بالقوه، نزدیک تر کردن رابطه  کسب و کار 
با مش��تریان فعلی،  مدیریت ارتباط با مش��تری و کارهای دیگری از این دست نیز 

به کار گرفته شود.
بازاریاب��ی تلفنی یک ظرفی��ت بزرگ برای پیدا ک��ردن بازار و ایج��اد ارتباط با 
گروه های مختلف مش��تریان احتمالی اس��ت تا با شناسایی وضعیت موجود امکان 

فروش فراهم شود.  
در عصر جدید علی رغم روی کار آمدن ش��یوه های نوین بازاریابی و اس��تفاده از 
بس��ترهای اینترنت و شبکه های مجازی، بازاریابی تلفنی همچنان می تواند یکی از 
ارکان اصلی بازاریابی در دنیای جدید تلقی ش��ود که اگر با استراتژی درستی تهیه 

و تدوین شود می تواند ثمرات درخشانی برای صاحب کسب و کار داشته باشد.
ب��دون تردی��د بازاریاب��ی با تلفن نیز مانند ه��ر فعالیتی در کس��ب و کار نیاز به 
برنامه ریزی و مدیریت دارد و اگر برنامه های دقیقی برای آن نوش��ته ش��ود امکان 

کسب موفقیت فراوان است.
گرچه بازاریابی با تلفن در مقایس��ه با ش��یوه های س��نتی بازاریابی در بازار قدیم 
فعالیتی نوین تلقی می شود، اما پیشرفت های علوم و فنون طی چند دهه اخیر باعث 
شده تا این شیوه از بازاریابی به عنوان یک شیوه سنتی تلقی شود که در صورت نبود 
برنامه ریزی حرفه ای کارآمدی ثمربخشی نخواهد داشت، اما تجربه نشان می دهد که 
در روزگار ما تلفن همچنان یک ابزار فعال و کارآمد برای رش��د و توس��عه کسب و 
کارها به شمار می رود و کسانی که از این ابزار به درستی استفاده می کنند به نتایج 

خوبی در کسب و کار خود دست می یابند.
پدربزرگ ها همچنان ب��ر این باورند که برای بازاریابی و فروش کاال و محصول و 
یا خدمات فرد باید مستقیما با فرد مقابل گفت و گو کند و ارتباط غیردیداری و یا 
ش��نیداری آن هم با فاصله زیاد کارآمدی موثری ندارد، اما نس��ل سوم این خانواده 
یعن��ی نوه های این پدربزرگ حتی این ش��یوه از بازاریاب��ی را کهنه و قدیمی تلقی 
می کنند و بر این عقیده اند که نسبت به نتیجه، زمان و انرژی زیادی از افراد می گیرد 
در صورتی که افراد می توانند با استفاده از بسترهای اینترنتی با امکانات فوق العاده 

ثمربخش تری روبه رو شوند. 
با این توصیف بازاریابی تلفنی نه تنها در عصر جدید با روی کار آمدن تکنولوژی 
نوین از کار نیفتاده بلکه هنوز به عنوان ابزاری جهت رسیدن به شناسایی بازارها و 

یا فروش کاال  کاربرد خوبی دارد.  
در استراتژی بازاریابی می توان از بازاریابی تلفنی به عنوان یک بخش اثربخش و 

سودمند یاد کرد. برای پیداکردن سرنخ ها یا لیدها و تعیین مشتریانی که اطالعات 
را از وب س��ایت دانلود کرده یا در یک وبینار شرکت کرده اند بازاریابی تلفنی کاربرد 
خوب��ی دارد. همچنین س��فارش گرفتن برای تبلیغ و تروی��ج موارد خاص یا حفظ 
داده های پایه بازاریابی س��ازمان و یا پیش��برد تحقیقات بازاریابی، این نوع بازاریابی 

کارآمد است.
بازاریابی با تلفن شیوه پسندیده ای برای معرفی سازمان و یا کاالی شما به افراد و 
شرکت هاست مشروط به اینکه با استراتژی مشخص وارد این فعالیت شوید و از آن 
اس��تفاده درست کنید. تعدادی از افراد در هر روز می توانند با صدها شرکت ارتباط 
غیرمستقیم جهت معرفی کاال برقرار کنند و زمینه های فروش را فراهم کنند، اما اگر 
همیشه این شیوه به نتایج خوبی نمی رسد شاید بهتر است شیوه فعالیت در بازاریابی 

تلفنی را با برنامه ریزی درست تغییر دهیم.
برای اینکه در تله مارکتینگ بتوانید نتایج خوبی به دست آورید قبل از هر چیز 
الزم است استراتژی فعالیت خود در زمینه بازاریابی تلفنی را مشخص کنید و سپس 
بر پایه این استراتژی اهداف سازمانی خود را تعیین کنید و بعد از آن طبق اهداف 
تعیین شده و سیاست های کاری برنامه ریزی مشخصی انجام دهید و در نهایت طبق 
برنامه عمل کنید. در این صورت میزان موفقیت شما در بازاریابی تلفنی به مراتب 
بیش��تر از قبل خواهد بود زیرا ش��ما از الف تا ی فعالیت ه��ای بازاریابی را به دقت 
بررسی کردید و می دانید در  زمان های مختلف در کدام نقطه از فعالیت قرار دارید 

و می خواهید به کجا برسید. 
اگر در استراتژی تله مارکتینگ شما معرفی کاال یا خدمات جزو اصول مهم تلقی 
می ش��ود باید تمامی تمرکز شما روی این نقطه از فعالیت باشد تا به نتیجه خوبی 
برسید. این سیاست های کسب و کاری باید به بازاریاب تلفنی به زبان ساده منتقل 
شود تا او بداند در هنگامی که با شخصی در آن سوی خط تلفن ارتباط برقرار کرده 

هدف غایی او چیست.
ش��اید حدود 80درصد از کس��انی که در زمینه بازاریابی تلفنی فعالیت می کنند 
با ماهیت فعالیت آش��نایی ندارند از این رو نمی توانند ش��رکت ها را برای رس��یدن 
به اهداف س��ازمانی همراهی کنند، اما اگر ماهیت فعالیت برای بازاریاب براس��اس 
اس��تراتژی سازمانی تبیین شود امکان موفقیت بیشتر می شود زیرا او می داند که با 
این ارتباط تلفنی قرار نیست فرضا 100تن گندم بفروشد بلکه ماهیت فعالیت او یک 

امکان برای معرفی محصول و ورود به دنیای کسب و کار است.
وقتی نوع نگاه را بر پایه استراتژی در تله مارکتینگ تغییر می دهیم در این صورت 
هر تلفنی می تواند یک حرکت مثبت و رو به جلو تلقی شود و در صورتی که بازاریاب 
از نرسیدن به نتیجه ناراحت است شما به عنوان مدیر سازمان از فعالیت او خشنود 
هس��تید زیرا می دانید که هر ارتباط درستی به معنای ورود شما به زمین گسترده 

بازی دادو ستد است.
فرض کنیم که یک شرکت بزرگ تولیدی با استخدام 10 نیروی توانمند و آشنا 
با ماهیت بازاریابی تلفنی می خواهد کاالی خود را به ش��رکت های هدف معرفی و 
س��پس امکان فروش را فراهم کند، اما بدون تردید باید دانس��ت که فروش تنها از 
طری��ق ارتباط غیرحضوری صورت نمی گیرد، اما می تواند زمینه را برای گس��ترش 
روابط فی مابین فراهم کند تا در گفت و گوی حضوری و یا مذاکرات زودتر و بهتر به 
نتیجه غایی رسید. اگر قرار باشد هر کدام از این افراد استخدام شده روزانه 3 تماس 
تلفنی برقرار کنند روزانه 300 ارتباط برقرار می شود و با احتساب شش روز فعالیت 
در هفته در یک ماه ۶000 هزار ارتباط برقرار ش��ده است. هیچ عقل سلیمی قبول 
نمی کند که یک ش��رکت تولیدی با این حجم از ارتباط غیرمستقیم نتواند حداقل 
10درصد از آنها را به گفت و گوی حضوری تبدیل کند یعنی ۶0 مذاکره حضوری 
در م��اه و اگر قانون احتم��االت را در نظر بگیریم در فرآین��د این مذاکرات حداقل 
20درصد از این گفت و گوها به قرارداد منجر می ش��ود. 12 قرارداد فروش در یک 

ماه با شرکت های بزرگ.
البت��ه فرآیند ثمربخش بازاریابی با تلفن در کنار دیگر عملیات بازاریابی و فروش 
می تواند نتایج بهتری داش��ته باش��د، اما تیمی که ب��رای بازاریابی تلفنی برگزیده 
می شود نقشی مهم و حیاتی برای سازمان دارد تا آن سازمان بتواند بر پایه ارتباطات 

روزانه فروش ماهانه خود را تنظیم کند.
ام��ا این اتفاق مبارک ش��اید در کمت��ر از 2درصد از ش��رکت ها روی دهد. زیرا 
س��ازمان ها و شرکت ها بر پایه یک اس��تراتژی از قبل تعیین شده و اهداف مکتوب 
به س��راغ بازاریابی تلفنی نمی روند بلکه در کنار فعالیت هایی که انجام می دهند از 
این ابزار هم به طور ضمنی برای رسیدن به فروش استفاده می کنند. در صورتی که 
س��رمایه گذاری حرفه ای از منابع انسانی تا منابع مالی و رسانه ای در تله مارکتینگ 

می تواند یک سازمان را به اوج موفقیت برساند.
ن��کات مهم در بازاریابی تلفنی را اش��اره می کنیم تا با رعای��ت این قواعد امکان 

موفقیت های را خود را دوچندان کنید:
تهیه و تدوین استراتژی سازمانی :

س��ازمانی که اس��تراتژی مکتوب نداشته باش��د امکان بیراهه رفتن و  باال رفتن 
ضریب اشتباه آن زیاد است. سازمان هایی موفقند که بر پایه استراتژی تدوین شده 

باید و نبایدهای  س��ازمانی خود را تدوین می کنند و س��پس بر پایه این استراتژی 
سیاس��ت های سازمانی را می نویسند و از دل این سیاست ها اهداف سازمانی تدوین 
می شود. بازاریابی با تلفن می تواند یکی از ابزارهای مهم یک سازمان برای رسیدن به 

اهداف باشد در صورتی که این اهداف مکتوب شود.
تهیه و تدوین برنامه بازاریابی تلفنی:

بدون برنامه بازاریابی امکان موفقیت و رسیدن به نتیجه کمتر است. داشتن یک 
برنامه منظم روزانه و هفتگی و ماهانه و حرکت بر پایه این نقشه راه می تواند افراد 
را زودتر به نتیجه برس��اند. در بازاریابی با تلفن می توان یک برنامه منظم مش��ترک 
ب��رای هم��ه افراد بازاریاب در نظر گرفت و طبق آن حرک��ت کرد تا به آنچه که در 

هدف آمده نزدیک شد.
انتخاب و استخدام نیروهای توانمند در ارتباطات:

منابع انس��انی در بازاریابی و به خصوص تله مارکتینگ اهمیت ویژه ای دارد. هر 
کس توانایی ایجاد ارتباط یا ارتباط گیری آن هم از راه دور و از طریق تلفن را ندارد. 
باید کس��انی را انتخاب و اس��تخدام کرد که با بایدها و نبایدهای این نوع از فعالیت 

بازاریابی همخوانی و همراهی دارند. 
تبیین ماهیت فعالیت به صورت پیوسته: 

افرادی که به اس��تخدام درمی آیند چشم و گوش آنها به شماست تا شما دستور 
بدهید و آنها اجرا کنند. اگر شما چیزی به آنها در تبیین وضعیت موجود و رسیدن 
به وضعیت بهتر در زمینه ارتباط س��ازمانی یا فردی نگویید و آنها را با اهداف خود 
آشنا نکنید و ماهیت فعالیت بازاریابی را تشریح نکنید حتی بهترین افراد بازاریاب 

تلفنی نیز سردرگم و گیج خواهند شد و طبعا نتیجه ای به همراه نخواهد داشت.
پیگیری و استمرار خط مشی اولیه ارتباط تلفنی: 

گروهی به نام پش��تیبانی برای بازاریابی تلفنی در س��ازمان ها یک امر مهم تلقی 
می شود. افراد توانمند می توانند ارتباط های خوبی بسازند اما با توجه به حجم زیاد 
فعالیت امکان پشتیبانی و پیگیری نیاز به گروهی دارد تا بر پایه داده های اطالعاتی 
اولیه بازاریابی تلفنی زمینه را برای گس��ترش روابط فراهم کرد. ش��ما تصور نکنید 
کس��انی که ارتباط س��از خوبی هس��تند می توانند مذاکره کنندگان خوبی باشند، 
بنابراین از هر کس به اندازه توانایی او استفاده کنید. پس از ارتباط اولیه و موفقیت 
در معرفی برند الزاما گروهی دیگر باید این ارتباط را به سطح باالتری هدایت کنند.

  حمایت سازمان از بازاریابی تلفنی:
در تله مارکتینگ در سازمان ها و شرکت های بزرگ حمایت گروه های دیگر یک 
امر الزامی اس��ت، بنابراین از ابتدا همکاری مستقیم گروه های مختلف سازمان خود 
را مشخص کنید تا در صورت نیاز بازاریاب های تلفنی ادامه فعالیت را به گروه دیگر 

مثال روابط عمومی یا دفتر مدیریت ارجاع دهند.
بازاری��اب تلفنی هر اندازه هم حرفه ای باش��د تا حمایت تمام و کمال س��ازمانی 
نداش��ته باش��د نمی تواند کار را به درس��تی جلو ببرد. او باید بداند اگر قرار است با 
مدیرعامل ش��رکت مقابل دیداری صورت بگیرد مدیرعامل شرکت خودش با او در 

این زمینه همراهی می کند.
آموزش آداب ارتباط و مکالمه تلفنی به بازاریابان تلفنی:

یکی از نشانه های عدم موفقیت افراد در بازاریابی با تلفن ناآشنایی با نوع فعالیت و 
آداب ارتباطی آن است. هر کس که خوب حرف می زند الزاما بازاریاب خوبی نیست 
او باید آموزش ببیند تا بداند در چه زمانی، چگونه با چه ادبیاتی، با چه زبان بدنی، 
با چه اعتماد به نفس��ی گفت و گو کند. آیا دانستن این نکته که لبخند شما زمانی 
که حرف می زنید در آن سوی خط تلفن برای شخص مقابل کامال محسوس است 
نمی تواند به موفقیت فرد کمک کند. یا دانستن اینکه فردی که نشسته حرف می زند 
با کسی که ایستاده حرف می زند تونالیته صدا دو نوع القا از یک مطلب را به ذهن 

مخاطب منتقل می کند؟
بودجه بندی مالی در رتبه سازمانی:

بازاریابی تلفنی یک فعالیت بس��یار حرفه ای اس��ت بنابراین هر سازمانی موظف 
اس��ت برای این کار بودجه مناس��ب تعیین کند و امکانات مالی خوبی را برای افراد 
بازاریاب فراهم کند. بازاریاب ها اولین کسانی هستند که شما را در آینه رفتار و گفتار 
خود به مش��تریان احتمالی نش��ان می دهند بنابراین اگر رتبه این افراد در سازمان 
مشخص شود و بودجه های الزم  در اختیار آنها قرار گیرد می توانند سفیران خوبی 

برای سازمان ها باشند.
مدیریت نظارت بر فعالیت بازاریابی تلفنی:

یکی از بخش های مهم در س��ازمانی که فعالیت بازاریاب��ی تلفنی دارد مدیریت 
نظارت بر فعالیت اس��ت تا در صورت بروز خطا در همان ابتدا رفع و رجوع ش��ود. 
بازاریاب های تلفنی در عین حال که می توانند نقش مهمی در رشد و توسعه سازمان 
خود داشته باشند به همان نسبت می توانند زمینه های تخریب و نابودی سازمان را با 
فعالیت های انحرافی خود فراهم کنند، بنابراین نظارت بر نوع فعالیت آنها می تواند به 
هدایت اثربخش آنها برای رسیدن به بهره وری بیشتر سازمان به حساب آید. بازاریابی 
تلفن��ی در عص��ر کنونی همچنان می تواند یک ابزار موثر و ثمربخش برای رش��د و 

توسعه فعالیت های سازمانی تلقی شود و زمینه هایی برای معرفی برند فراهم کند.

 درس های بازاریابی که می توان
از توییتر آموخت

توییت��ر را باید نخس��تین و بزرگترین ش��بکه اجتماعی مبتنی بر 
میکرو وبالگ دانس��ت. در این شبکه شما با محدودیت شدید کلمه 
مواجه هس��تید و این امر باعث می شود تا مطالب موجود در آن به 
صورت کامال خالصه بیان شود. اگرچه ممکن است این امر در ظاهر 
یک ضعف بزرگ تلقی می شود، با این حال اگر بخواهیم چهار شبکه 
اجتماعی برتر حال حاضر جهان را نام ببریم، بدون شک توییتر یکی 
از گزینه ه��ا خواهد بود. در این رابطه رس��یدن به چنین جایگاهی، 
ناشی از یکسری سیاست های درست بوده که موفقیت روزافزون این 
ش��بکه اجتماعی جذاب را تضمین می کند. بدون شک هر جایی که 
موفقیتی وجود داشته باش��د، می توان نکاتی را آموخت. همین امر 
نیز باعث شده است تا در این مقاله نگاهی به نکات آموزشی توییتر 
برای مدیران و کارآفرین ها داشته باشیم. در همین راستا و در ادامه 

به بررسی چهار درس منتخب می پردازیم.
1-منحصر به فرد باشید 

یکی از بزرگترین اش��تباهات ش��بکه های اجتماعی و برندها این 
اس��ت که از همان ابتدا به دنبال جذب حداکثری هس��تند. همین 
امر نیز باعث می ش��ود ت��ا به دنبال اس��تفاده از روش های محبوب 
س��ایرین باشند، با این حال توجه داشته باشید که کپی برداری، ابدا 
برای مخاطب جذابیت الزم را نداشته و جامعه هدف، تنها به دنبال 
نوآوری خواهد بود. به همین خاطر شما باید به دنبال ایجاد تفاوتی 
با سایرین بوده و بر روی آن تمرکز کنید. برای مثال دلیل اصلی ای 
که باعث شده اس��ت تا توییتر بتواند در مقایسه با سایر شبکه های 
اجتماعی که امکانات بیشتری را نیز دارند، موفق ظاهر شود را تنها 
می توان به خاطر ش��یوه کاری متفاوت آنها دانس��ت. برای این امر 
توصیه می شود تا در ابتدا جامعه هدف خود را مشخص کرده و پس 
از تقس��یم بندی براس��اس معیارهایی نظیر سن و جنسیت به دنبال 
بهترین گزینه برای خود باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا رشدی 
بس��یار س��ریع را تجربه کرده و پس از به دست آوردن شهرت الزم، 
بدون ش��ک سایر اقشار نیز به سمت شما گرایش پیدا خواهند کرد. 
به همین خاطر انتخاب درس��ت جامعه هدف و تاکید بر روی تفاوت 
خود با س��ایرین به جای تالش برای کپی برداری از اقدامات محبوب 

آنها، نخستین درسی است که می توان از توییتر آموخت. 
2-ارتباطات را همه چیز بدانید 

توییت��ر را باید تعاملی ترین ش��بکه اجتماعی ح��ال حاضر جهان 
دانس��ت. درواق��ع مطالب کوتاه آن باعث ش��ده اس��ت ت��ا احتمال 
دیده ش��دن مطالب بسیار باال باش��د. همچنین وجود امکاناتی نظیر 
ری تویی��ت، باعث افزایش تعامل کاربران با یکدیگر ش��ده اس��ت. با 
نگاهی به تمامی صفحات پرطرفدار و موفق موجود در این ش��بکه، 
پی به ارتباط فوق العاده آنه��ا با مخاطبان خود خواهید برد. درواقع 
هی��چ بازاریابی اینترنتی، بدون تالش برای ایجاد رابطه دوس��تانه با 
مخاطب، کامل نخواهد بود و این امر درست نکته ای است که توییتر 
ب��ه عنوان یک درس مهم در اختیار همگان قرار داده اس��ت. تحت 
این شرایط ضروری اس��ت تا ارتباطات را امری حیاتی دانسته و در 
تالش برای افزایش آن باش��ید. برای رس��یدن به این هدف، حضور 
در شبکه های اجتماعی می تواند کمک بسیار خوبی محسوب شود. 

3-شوخ طبعی را فراموش نکنید
افراد بهترین واکنش ها را نس��بت به مطالب طنز دارند. درواقع با 
نگاهی به آمارهای منتشرش��ده در رابطه با مطالب مورد عالقه افراد 
در شبکه های اجتماعی، پی به این امر خواهید برد که مطالب طنز 
با اختالفی چش��مگیر در ص��در قرار دارند. جالب اس��ت بدانید که 
توییتر یکی از شبکه هایی محسوب می شود که بر روی این موضوع 
تاکید داش��ته و کاربران آن هم��واره در تالش برای جذاب تر کردن 
مطالب خود با کمی شوخی و طنز هستند. همین امر نیز باعث شده 
است تا تصور اولیه در رابطه با مطالب توییتر، مواردی جذاب و مرفه 
باشد. یکی دیگر از دالیل این امر را باید جوان دانستن میانگین سن 
کاربران توییتر دانس��ت. بدون شک افراد جوان طرفداران این دسته 
از مطالب محس��وب می ش��وند. با این حال این امر تنها مختص به 
توییتر نبوده و بیشتر کاربران اینترنت، جوان ها محسوب می شوند. 
به همین خاطر ضروری است تا به این خواسته آنها احترام گذاشته 
و به دنبال طنزهایی مفید باش��ید. در این رابطه توجه داشته باشید 
ک��ه هر مطل��ب خنده داری را نباید طنز تلقی کرده و الزم اس��ت تا 
هوشیاری کافی را داشته باشید. در غیر این صورت با نتایجی کامال 

متفاوت مواجه خواهید شد.  
4-موفقیت را تنها برای خود نخواهید 

توییتر همواره با س��ایر رقبای خود ارتباط خوبی را داش��ته است. 
این امر در حالی اس��ت که همواره مشاهده می شود که رقبای یک 
عرصه کاری، از هر اقدامی برای ضربه زدن به یکدیگر استفاده کرده 
و تنها خواهان حضور خود هس��تند، با این حال موسس این شبکه، 
آقای جک دورس��ی عنوان کرده اس��ت که حت��ی در بهترین حالت 
ممک��ن نیز نمی-توان تمامی رقبا را کنار زد. با نگاهی درس��ت، پی 
به این امر خواهید برد که عمال دلیلی برای این امر وجود نداش��ته 
و الزم اس��ت تا تصورات غلط خود در زمینه رقابت را کنار بگذارید. 
بدون شک هر شبکه اجتماعی، از مزیت ها و محدودیت هایی مواجه 
ب��وده و نمی توان انتظار داش��ت که افراد تنها یک انتخاب داش��ته 
باش��ند. همچنین اگر رقابتی وجود نداش��ته باش��د، انگیزه ها برای 
پیش��رفت به صورت کامل نابود خواهد ش��د. ب��ه همین خاطر تنها 
کافی اس��ت تا بر روی بهتر شدن خود تمرکز کرده و با رقبای خود 
نیز ارتباط خوبی را داش��ته باشید. بدون ش��ک جهان فضای کافی 
ب��رای فعالیت تمامی برندها را خواهد داش��ت، با ای��ن حال اگر در 
تالش برای رقابت ناس��الم با س��ایرین باشید، وارد جنگی فرسایشی 
خواهید ش��د که هیچ برنده اصلی ای برای آن وجود نخواهد داشت. 
علت این امر به این خاطر اس��ت که ش��ما از پیشرفت دور خواهید 
ماند و این امر بدون ش��ک مخاط��ب را آزرده خاطر خواهد کرد. در 
نهایت فراموش نکنید که ش��ما باید ش��عاری درس��ت را برای خود 
انتخ��اب کنید. برای مثال توییتر عنوان چه کار می کنید را انتخاب 
کرده اس��ت که به خوبی هدف از وجود خود را نشان داده و افراد را 

به پست گذاشتن ترغیب می کند.
business2community :منبع
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موانعی که موفقیت استارت آپ ها را به تعویق 
می اندازد

کارآفرین��ان بزرگ و موف��ق، خیلی زود مش��کالت و چالش های 
موجود در کسب و کارشان را شناسایی می کنند و جلوی آسیب های 

ناشی از این موانع را می گیرند. 
 Power کارآفرین��ان  مربیگ��ری  س��ازمان  مدی��ر  پ��اور،  رت 
Coaching and Consulting ک��ه ت��ا ب��ه ح��ال ب��ا صده��ا 
استارت آپ و کارآفرین در سراسر دنیا وارد تعامل شده، معتقد است 
کارآفرینان در سراس��ر دنیا با چالش های زیادی مواجه هس��تند. به 
گفته  او، برای تبدیل ایده های عالی به یک کسب و کار موفق، به کار 

سخت، تمرکز باال، پشتکار و کمی شانس نیاز است.
کارآفرینان بزرگ همواره س��عی می کنند از موانع زیادی که مانع 
پیشرفت شان می ش��ود، گذر کنند. پاور معتقد است اگر کارآفرینان 
می خواهند کسب و کار خود را به موفقیت برساند، باید از 10 چالش 

اساسی گذر کنند:
فضای کسب و کار

دان��ش مهم ترین ابزار برای موفقیت کارآفرینان اس��ت. اولین گام 
ب��رای موفقیت هر کارآفرین، دانش گس��ترده و دقیق درباره رقابت، 
اقتص��اد کنونی و پیش بینی آین��ده  آن و چگونگی تأثیر این عوامل 
روی صنعتی اس��ت که در آن کار می کنید. سرمایه گذاران بزرگ به 

دنبال مدیران هوشمند و آگاه هستند.
هویت ضعیف برند

بازاریاب��ی نقش غیرقابل انکاری در موفقیت کس��ب و کارها دارد. 
از طری��ق بازاریاب��ی، ویژگ��ی و مزایای یک محصول به مش��تریان 
معرفی می شود. البته یک برند قوی نیز همین کار را برای تان انجام 
می دهد. در وب س��ایت Business2Community آمده اس��ت: 
هویت س��امان یافته و قدرتمند برند و داش��تن لوگوی��ی تاثیرگذار، 
کمک می کند درک خوبی از بازار و مش��تریان تان داش��ته باشید و 

بدانید چطور سرمایه  جذب شده را به کار بگیرید.
کمبود سرمایه

از هر طریقی سرمایه به دست آورید، باید برنامه ریزی کنید برای 
دو سال، سرمایه  قابل اطمینانی در دست داشته باشید. این سرمایه 
باید از طریق یک طرح کسب و کار عالی، مواردی چون هزینه  تست 
مجدد محصول، شکست فروشندگان یا معوقات غیر قابل پیش بینی 

را پوشش دهد.
عدم یادگیری درس های ضروری

ش��ما باید خودتان، محصوالت و خدمات جدیدتان را باور داشته 
باشید، با این حال بهتر است روی کمک چند مشاور باتجربه حساب 
کنی��د و از درس هایی که آنها فرا گرفته اند، عبرت بگیرید. س��پس 

توصیه ها و نصایح آنها را در تصمیم گیری های تان اعمال کنید.
سرمایه  محافظت نشده

ش��اید ایده  کس��ب و کار شما ش��امل ویژگی خاص یا پتنت های 
ارزش��مندی شود. غیرقابل تصور نیس��ت که افراد سودجو به دنبال 
این باش��ند ایده های تان را به سرقت ببرند. به کمک یک حقوقدان 
کس��ب و کار، طرح جامع حفاظت از دارایی داشته باشید و مطمئن 
شوید تمام ایده ها، محصوالت و دارایی های تان را در نظر گرفته اید.

مشکالت و چالش های کارکنان
هرچن��د توجه زی��ادی به این موضوع نمی ش��ود، اما اش��تباهات 
کارکن��ان می تواند هزینه و آس��یب های زیادی به کس��ب و کارتان 
بزند. کارکنان را در زمانی استخدام کنید که درک کاملی از ساختار 
کس��ب و کارتان به دس��ت آورده باش��ید، محدودیت ها را به خوبی 
شناس��ایی کنید و مس��ئولیت ها را به متخصص��ان بدهید، انگیزه و 
مش��وق های خوبی برای اس��تخدام و حفظ کارمندان مستعد و برتر 

پیدا کنید.
دچار رکود شدن

خیلی از کارآفرینان وقتی با چالش های س��خت دچار می ش��وند، 
از هر اقدامی ممانعت می کنند. باید بدانید ایس��تایی و اقدام نکردن 
ممکن اس��ت سبب از کار افتادن کسب و کارتان شود. عمل و اقدام 
است که ش��ما را به س��مت جلو می برد. اگر از شرایط فعلی واهمه 
دارید که سبب رکودتان می شود، جمعی از مشاوران را جمع کنید، 
به تجربیات آنها گوش دهید و مس��یری را انتخاب کنید که شما را 

از بحران نجات می دهد.
بی توجهی به فرهنگ استارت آپ

چه چیزی به کارمندان جدید انگیزه می دهد در مس��یر دستیابی 
به اه��داف قرار گیرن��د؟ کمی وق��ت بگذارید و فرهنگ س��ازمانی 
مناسبی برای کس��ب و کارتان توسعه دهید؛ فرهنگی که به شما و 
کارمندان ت��ان انرژی و انگیزه می دهد تا با عالقه و اش��تیاق در کنار 

هم کار کنید.
نداشتن هیچ رویکردی برای جذب مشتریان

مش��تریان پایه را پیدا کنید و یاد بگیرید به درخواست های خارج 
از برنامه که کس��ب و کارتان را از مس��یر پیش��رفت بیرون می کند، 
پاسخ منفی دهید. روی اهداف اصلی کسب و کارتان تمرکز کنید و 

همواره انگیزه های شروع کار را به یاد داشته باشید.
عدم توجه به نشانه های تغییر

فک��ر می کنید تمام مراحل را به درس��تی انجام داده اید اما نتیجه  
مطلوب حاصل نش��ده اس��ت؟ بهترین راه حل این است یک قدم به 
عقب بردارید، همه چیز را دوباره ارزیابی کنید و برندسازی جدیدی 

داشته باشید.
موفقیت یک استارت آپ از راه های زیادی محقق می شود. باید به 
عنوان یک کارآفرین، زیرکی و هوش��مندی خود را به کار بگیرید تا 

در بهترین مسیر موفقیت قرار گیرید.
 inc/ucan :منبع 
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بی تردی��د ارتباطات در عص��ر جدید نقش و جایگاه مهم��ی دارد. این اهمیت 
در س��ازمان هایی مانند بیمه که محور آنها بر پایه ارتباط س��ازی است بیشتر به 
چش��م می آید. برای تبیین وضعیت ارتباط سازی در صنعت بیمه به سراغ شعیب 
نظری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت بیمه آرمان رفتیم و با او در 
این زمینه گفت و گو کردیم. ش��عیب نظری از س��الیان دور در حوزه رس��انه به 
شکل تخصصی فعال است و یکی از کارشناسان ارشد رسانه نیز به شمار می آید.

به نظر شما ارتباط سازی در صنعت بیمه چه جایگاهی دارد؟
 ابت��دا باید عرض کنم که  یکی از ش��اخصه هایی ک��ه هارمونی نظم جهان در 
حقیقت بر آن اس��توار است مقوله ارتباط اس��ت. گرچه عده ای از صاحب نظران 
ارتب��اط را پدیده ای انس��انی و حاصل فعل و انفعاالت بش��ری قلمداد می کنند، 
اما به نظر می رس��د ارتباط زنجیره ای مهم در موجودیت جهان هس��تی اس��ت؛ 
جهانی که ش��اکله اصلی آن پدیده هایی اس��ت که همگی با هم ارتباط منظم و 

تعریف شده ای دارند.
ارتباط، ارتباط گیری و ارتباط سازی جزء الینفک زندگی امروزی است که علوم 
بس��یاری بر پایه  آنها متولد و در واقع ابداع ش��ده اند. توسعه ابزارهای ارتباطی و 
س��هولت دسترسی به آنها هر روز گستره دانش بش��ری را در این حوزه افزایش 
می دهد. اگر بخواهم به سرعت از این مقدمه چینی عبور کرده و وارد فضای اصلی 
پرس��ش ش��وم باید عرض کنم که صنعت بیمه هم به مانند هر فعالیت بازرگانی 
دیگری که در واقع یک س��ر آن عرضه و س��ر دیگرش تقاضاس��ت بر پایه ارتباط 
استوار اس��ت؛ ارتباطی که به دنبال آگاهی بخشی در مسیر معرفی هرچه بیشتر 
و عمیق تر خدمات اس��ت. البته اگر تالش برای این  ارتباط س��ازی تنها به قصد 
گس��ترش بازار فروش باشد قطعا در نهایت نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد داشت 
و کار در جایی به بن بست خواهد خورد. به نظر این ارتباط سازی اگرچه هدفش 
به دس��ت آوردن س��هم بیشتری از بازار اس��ت، اما در درونش می بایست به فکر 
افزایش ضریب نفوذ فرهنگ  اس��تفاده از بیمه در سطح جامعه و افراد آن باشد و 
این آگاهی بخش��ی و اطالع رسانی صادقانه و صحیح  است که می تواند زمینه ساز 

برقراری ارتباطی موثر و تداوم آن باشد.
در وضعیت فعلی آنچه که در صنعت بیمه و حواش��ی فعالیت آن مشهود است 
رقابت بر سر ارتباط سازی به نیت رسیدن به فروش بیشتر به هر قیمتی است که 

اثر آن را در اقتصاد این صنعت به خوبی می توان حس کرد. 
آیا ارتباط فردی و ارتباط سازمانی با هم تفاوت هایی دارند؟

قب��ل از اینکه بخواهم به بحث تفاوت ها و تمایزهای ارتباط فردی و س��ازمانی 
ورود کنم می خواهم به این موضوع بپردازم که اساسا تفاوت میان فرد و سازمان 
چیست؟ فردیت افراد و نقش آن در قالب ارتباط سازمانی یکی از مباحثی است 
که اساس��ا درخصوص آن کمتر اظهارنظری ش��ده است. اینکه شخصیت حقیقی 
افراد چه تاثیری در جایگاه حقوقی آنها در یک سازمان دارد در رسیدن به پاسخ 

پرسش شما بسیار حائز اهمیت است.
ارتب��اط صحیح بر پایه اصول اس��تاندارد یکی از عوامل مه��م در موفقیت هر 
س��ازمانی اس��ت. اینجاس��ت که اهمیت ارتباط فردی به عنوان زیرساخت اصلی 
ارتباط س��ازمانی خودش را نش��ان می دهد. ارتباط فردی در واقع قوه محرکه و 
استارت حرکت ارتباط سازمانی است که نقش حیاتی در تحقق اهداف سازمانی 
ایفا می کند. یکی از خصوصیت های مهم در یک ارتباط اثربخشی آن ارتباط است 
به زبان ساده تر ارتباط باید اثربخش باشد و اصوالً هر ارتباطی به دنبال اثربخشی 
اس��ت من نظرم این است که ارتباط س��ازمانی این اثربخشی را اثربخشی ارتباط 
فردی می گیرد، اما این وابستگی نباید کار را به جایی بکشاند که ارتباط سازمانی 

وامدار ارتباط فردی شود.
تقویت ارتباط فردی نهایتا می بایس��ت به تقویت ارتباط س��ازمانی منجر شود. 
موفقیت اهداف و برنامه های سازمان نباید به وجود و یا عدم وجود ارتباط فردی 
گره بخورد و این ارتباط س��ازمانی اس��ت که اسکلت و فوندانسیون ارتباطی یک 

سازمان را تشکیل می دهد. 
از دید شـما به عنوان مدیر روابط عمومی بیمه آرمان چه کسانی 

ارتباط سازان خوبی  هستند؟
اجازه بدهید خاطره ای تعریف کنم روزی برای خرید گوشت مرغ وارد مغازه ای 
شدم و به ناچار چند دقیقه ای معطل ماندم تا نوبت به بنده برسد در همین حین 
به رس��م عادت ش��روع کردم به خواندن مطالب و نوش��ته هایی که به در و دیوار 
نصب ش��ده بود و در این بی��ن تابلوی جالبی خودنمایی می ک��رد »مرغ ها یکی 
هس��تند اما آدم ها متفاوتند!« جالب بود و همین جلب توجه باعث ش��د که چند 
جمله ای را با آقای فروشنده در این خصوص همکالم شوم. بله به همین سادگی! 
آدم ها متفاوتند. این تفاوت در هر زمینه ای می تواند باش��د از تفاوت جنسیتی و 

ظاهری گرفته تا رفتاری و اخالقی.
همین تفاوت ها اثرش را در ارتباط گیری افراد نیز نش��ان خواهد داد و اساس��ا 
نق��ش مهمی نیز  دارند. این بحث بحث عمیقی اس��ت ک��ه قطعا از حوصله این 
گفت وگو خارج است اما یقینا توانایی برقراری ارتباط و یا همان ارتباط سازی در 
برخی افراد ذاتی اس��ت نه اکتس��ابی! هرچند سال هاست که تالش می شود تا با 
ارائه مفاهیم و تکنیک های مختلف آموزش��ی و تمرینی توانایی ارتباط س��ازی در 
افراد تقویت ش��ود و یا نقایص برطرف شود، اما به نظر بنده این توانمندی ریشه 
عمیقی در خصوصیات فردی افراد دارد و خصوصا محیطی که فرد در آن رش��د 
کرده و از آن اثر می پذیرد. افراد در س��نین کودکی گستره ارتباطی محدودتری 
دارند؛ گستره محدود به افراد خانواده و بستگان نزدیک، اما با ورود به محیط های 
آموزش��ی به یک باره این گستره وس��یع می شود و کودک وارد محیطی می شود 
که تاکنون آن را به این ش��کل تجربه نکرده اس��ت ش��اید در همین سنین باشد 
که توانایی ارتباط س��ازی افراد هم آزموده می شود و هم شاکله اصلی اش تشکیل 

می ش��ود که به بیان دیگر جزئی از واژه و حلقه مفقوده در قسمت پرورش است 
که سیستم آموزشی ما از آن غافل است.

گمان نمی کنم بتوانم در این فرصت کوتاه و مختصر به س��راغ پاس��خ به این 
پرس��ش بروم و تش��ریح کنم که چه کسانی ارتباط س��ازان خوبی هستند، برای 
دس��ت  یافتن به پاس��خ این پرس��ش کافی اس��ت به محیط اطراف و افرادی که 
پیرامون ما زندگی می کنند دقیق تر شوم حتی شاید بسیاری از ما به سادگی به 
تفاوت افراد در ایجاد برقراری ارتباط واقف هستیم مثاًل تفاوت میان فرزندان مان 
در ارتباط س��ازی. اگر بخواهیم به خصوصیات ارتباط سازان موفق بپردازیم یقینا 

در این متن به آنچه که مدنظر است نخواهیم رسید. 
بیمه آرمان چقدر در زمینه ارتباط سازی فعال است؟

شرکت بیمه آرمان یک شرکت جوان و تقریبا نوپا است که بدون شک براساس 
اقتباس��ی از  تجارب شرکت های باسابقه تر صنعت بیمه شکل گرفته است. حتی 
تا اینجای کار هم اکثر افرادی که با ش��رکت بیمه آرمان همکاری داش��ته اند به 
نوعی دس��ت پرورده مکاتب ش��رکت های بیمه دیگری هستند که هر کدام بسته 
به توانمند ی ای که در ارتباط س��ازی داشته اند اثر خود را در این شرکت به جای 

گذاشته اند که  برخی از این آثار همچنان پابرجاست.
ما در ش��رکت بیمه آرمان چند صباحی اس��ت که با تش��کیل واحد تحقیق و 
توسعه و تقویت مدیریت آموزش و پژوهش و برگزاری آزمون های جامع سراسری 
در ح��ال اجرای برنامه ای کوتاه مدت در درون ی��ک تفکر بلندمدت برای تقویت 
بنیه انسانی شرکت هستیم تا در این زمینه به نوعی وابستگی های کاذب  فکری 
را کمرنگ تر کنیم. در یک سال گذشته با توجه به اینکه سکان مدیریت شرکت را 
دکتر پیکارجو برعهده گرفته اند ایشان درواقع چهره ای علمی و آکادمیک هستند 
که در مباحث سازمانی بسیار تاثیرگذار به شمار می روند  این اثربخشی در حال 

تزریق در شریان های اصلی شرکت است.
برحس��ب اتفاق ما بس��یار به مقوله توانمندی همکاران در بحث ارتباط سازی 
حساس هستیم چون باور داریم اگر همکاران ما از نظر بنیه فنی و علمی و تسلط 
ب��ر هر آنچه ک��ه در صنعت بیمه می گذرد قوی و توانمند باش��ند اما توان و فن 
ارتباط گیری و ارتباط سازی آنها ضعیف باشد نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد. 
تردیدی نیس��ت که ما هم به دنبال گسترش شبکه و بازار فروش خود هستیم و 
این میس��ر نخواهد شد مگر اینکه این توانمندی را در افراد تقویت کنیم و نقاط 

ضعف را مرتفع نماییم.
البته همانطور که از کلیات عرایض بنده برداشت می شود این کار، کار ساده ای 
نیس��ت چراکه افراد وقتی به ما می رس��ند که شخصیت آنها کامال شکل گرفته و 
ایجاد تغییر بنیادی در آن دش��وار است، اما معتقدیم که با ایجاد محیطی علمی 
و با ارائه خدمات آموزش��ی و پژوهشی می توان این نقاط ضعف را تا حد مطلوبی 

پوشش داد.

گفت و گوی »فرصت امروز« با شعیب نظری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه آرمان

ارتباط فردی زیرساخت اصلی ارتباط سازمانی است

دوشنبه
22 مهر 1398

شماره 1412
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد: رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد شتاب دهنده های 
صادراتی، تجارت الکترونیک، بازاریابی و همچنین، کمک به جوانان مستعد عضو 
این شــتاب دهنده ها برای راه اندازی شــرکت های مدیریت صادرات، بازاریابی و 
تجارت الکترونیک را یکی از گام های بزرگ اتاق اصفهان برای توســعه اقتصادی 
استان برشمرد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعود گلشیرازی، 
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در دیدار با هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه، که با 
حضور هیات مدیره این بنیاد و نایب رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی 
اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، دانایی محوری را یکی از ارکان اصلی ایجاد توسعه 
پایدار در کشور دانست و تصریح کرد: استان اصفهان با بهره مندی از دانشگاه های 
بزرگ، استادان فرهیخته و فارغ التحصیالن و نخبگان توانمند، می تواند نقش ویژه ای 
در توسعه صنایع دانش بنیان و ارتقای دانش و فناوری بخش های مختلف تولیدی و 
صنعتی ایفا نماید.  گلشیرازی یکی از مهم ترین ضعف های بخش های تولیدی استان 
را عدم جریان دانش در صنعت عنوان و تاکید کرد: ایجاد تعامل سازنده میان صنعت 
و دانشــگاه می تواند سبب توسعه و توانمندی صنعت از یک سو و آشنایی بیشتر 
دانشگاه ها با مسایل و نیازهای روز صنعت و بهره مندی از امکانات واحدهای صنعتی 
از سوی دیگر گردد.  وی افزود: بر این اساس به منظور برقراری ارتباط منسجم و 
موثر بین صنعت و دانشگاه، تفاهم نامه ای میان اتاق بازرگانی اصفهان و دانشگاه آزاد 
اسالمی امضا شد.  رییس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی و تشکل های اتاق 
بازرگانی اصفهان تصریح کرد: تعامل بنیاد حامیان دانشگاه با سرای رشد و نوآوری در 
بهبود این تعامالت بسیار حایز اهمیت است.  گلشیرازی در ادامه بر استفاده بهینه از 
ظرفیت دانشگاه اصفهان در حوزه های اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی تاکید کرد و 

گفت: استادان فرهیخته دانشگاه های استان یکی از منابع مهم تحقق توسعه پایدار 
در اصفهان هستند.  وی  افزود: نخبگان دانشگاهی می توانند در تعامل با بخش های 
تولیدی استان تعریف مساله کنند و با اجرای طرح های پژوهشی هدفمند، در مسیر 
رفع مشکالت صنعت استان و ارتقای دانش و فناوری واحدهای تولیدی گام بردارند. 
گلشیرازی تاکید کرد: تشکیل صندوق حمایت از واحدهای صنعتی مشکل دار به 
صورت فوری یکی از ضروریات در برهه کنونی است.  رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
از ایجاد نمایندگی جامعه نیکوکاری ابرار در اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد و تصریح 
کرد: این جامعه خیریه ای غیر انتفاعی و وابســته به اتاق ایران است که ماموریت 
خود را کمک به رشــد و توسعه موسسات و فعالیت های خیریه، ارتقای فرهنگ 
نیکوکاری جامعه و انجام امور خیریه قرار داده است و وظیفه خود می داند نیکوکاران 
را با تشویق، قدرشناسی، افزودن دانش و تجربه، تبلیغ، تسهیل فعالیت ها، گسترش 

ارتباطات، کمک به هم افزایی و ارتقای اثربخشی و کارایی یاری دهد. 

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد شتاب دهنده های صادراتی، تجارت الکترونیک، 
بازاریابی و همچنین کمک به جوانان مستعد عضو این شتاب دهنده ها برای راه 
اندازی شــرکت های مدیریت صادرات، بازاریابــی و تجارت الکترونیک را یکی از 
گام های بزرگ اتاق اصفهان در توسعه اقتصادی استان دانست و گفت: دانشجویان، 
فارغ التحصیالن و نخبگان دانشگاهی می توانند با استفاده از خدمات این شتاب 
دهنده ها یا خدمات آموزشی کاربردی اتاق اصفهان، توانمندی الزم را برای ایجاد 
کسب و کار جدید و تبدیل شدن به یک تاجر کسب کنند و یا شرایط استخدام در 
شرکت های بزرگ تولیدی، صنعتی و بازرگانی استان برای آنها تسهیل و فراهم گردد. 
مهدی کرباسیان عضو هیات امنا و رییس هیات مدیره بنیاد حامیان دانشگاه 
اصفهان در این دیدار با بیان اینکه بنیاد با هدف اشاعه و گسترش فرهنگ 
اســالمی وقف و احسان در جامعه، رشد کمی و کیفی دانشگاه، بسترسازی 
برای تسهیل امر سرمایه گذاری بهینه خیران آموزش عالي و شناسایی، تقدیر و 
حمایت همه جانبه از نخبگان علمی، خیران و واقفان دانشگاه از طرق مختلف 
ایجاد شده است، گفت: هدف از این دیدار برقراری تعامل سازنده و مستمر 
میان دانشــگاه اصفهان و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی 
است.  وی در ادامه خواستار مشارکت فعاالن بخش خصوصی در کمیته های 
هفت گانــه این بنیاد به منظور بهره مندی از فکر و توان آنها شــد و افزود: 
مهم ترین نیازهای دانشگاه، حمایت از دانشجویان کم بضاعت و بی بضاعت و 
نخبگان؛ همچنین رفع نیازهای تکنولوژیک مانند تامین تجهیزات آزمایشگاهی 
و کمک به تربیت کارآموزان و حمایت از آنها در راستای تکمیل پروژه های 

عمرانی نیمه تمام مانند خوابگاه های دانشجویی است. 

اهواز- شبنم قجاوند: مدیر عامل شــرکت ملی حفاری ایران از انتقال 
بیش از 40 دســتگاه کانکس و انواع خودروهای سبک و سنگین به موقعیت 
پایانه های مرزی شلمچه و چزابه در استان خوزستان خبر داد. مهندس سید 
عبداله موسوی در توضیح بیشتر در این باره گفت: این تجهیزات با هدف تامین 
نیازهای زائران از سوی این شرکت سازماندهی و در اختیار ستاد اربعین حسینی 
صنعت نفت خوزستان قرار گرفت. وی افزود: از تجهیزات پیش گفته که از سوی 
مدیریت خدمات و با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شرکت به منطقه ارسال 
گردید  20 دستگاه کانکس خوابگاهی، بهداشتی و آشپزخانه  کامل با ملزومات 

و متعلقات الزم می باشد.
موسوی اظهار کرد: حسب اعالم نیاز ستاد اربعین حسینی استان خوزستان و 
با هماهنگی ستاد اربعین صنعت نفت کانکس های خوابگاهی و بهداشتی برای 
اسکان ماموران پلیس راهوار، نیروهای انتظامی و حراستی، موکب صنعت نفت 

و همچنین تیم های پزشکی جهادی مستقر در موقعیت های مورد اشاره، قرار 
گرفت. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: با توجه به اجتماع پر شور 
زائران برای عزیمت به کربال در چند روز اخیر تعداد 13 دستگاه خودرو یخچال 

دار برای حمل و توزیع یخ در مناطق مرزی شلمچه و پنج دستگاه کامیون اتاق 
دار جهت حمل آب آشامیدنی به آنسوی مرز از سوی این شرکت تامین و کار 
خدمات رسانی در این موقعیت ها را با هماهنگی ستاد اربعین حسینی صنعت 
نفت در جنوب  برعهده دارند. وی افزود: تخصیص دو دستگاه خود رو سبک، 
تعدادی تریلر و جرثقیل و خودرو های ویژه برای حمل کانکس ها و امکانات 
جهت  برپایی مواکب و اعزام نیروی تخصصی در این زمینه، تهیه دو هزار قوطی 
غذای کنســرو شــده و اعزام گروه های فرهنگی و رسانه ای بخش دیگری از 
اقدامات این شرکت در راستای تامین نیازهای مورد درخواست ستاد اربعین 
حســینی به شمار می آید. موسوی حضور مستمر نمایندگان این شرکت در 
نشست های ستاد اربعین حسینی صنعت نفت و استان خوزستان را یادآور و 
خاطر نشان کرد: تامین نیازهای اعالم شده از سوی ستاد در اولویت و دستور کار 

مدیریت و بخش های دست اندرکار در شرکت تعریف شده است.

قم- خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم گفت: موکب مسجد مقدس 
جمکران، حرم مطهر و موکب حضرت معصومه)س( که متعلق به مردم 
قم است و می خواهند خدمات به زائرین داشته باشند، از تسهیالت ویژه ای 
برخودار خواهند شد. دکترسید مرتضی سقائیان نژاد با بیان اینکه برای 
برخی از موکب ها نیز تدارک ویژه در نظر گرفته شده است، اظهار  داشت: 
موکب مسجد مقدس جمکران، حرم مطهر و موکب حضرت معصومه)س( 
که متعلق به مردم قم است و می خواهند خدمات به زائرین داشته باشند، 
از تســهیالت ویژه ای برخوردار خواهند شد. شهردار قم با اشاره خدمات 
حمل  و نقل و نظافت به موکب های قمی، تصریح کرد: بیش از ۸0 دستگاه 
اتوبوس شــهری، در مرز و در فاصلۀ بین 100 عمود در مسیر پیاده روی 

اربعین بین نجف و کربال به این موکب ها خدمات الزم را ارائه خواهند داد. 
سقائیان نژاد با تصریح بر اینکه امیدواریم با انسجامی که در این زمینه انجام 

می شود، سرویس خوبی را برای زائران این راهپیمایی بزرگ فراهم کنیم، 
تأکید کرد: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری و دستور وزارت کشور برای 
زائران خارجی که وارد شهر قم می شوند، شهرداری و شورای اسالمی شهر 
در مصالی قم، مســجد مقدس جمکران، امام زاده جمال و حرم مطهر، 
زمینه تسهیالت الزم را فراهم کرده اند. وی تأکید کرد: بیش از یک هزار و 
۵00 تن از نیروهای شهرداری قم به صورت شبانه روزی هم زمان با اربعین 
حسینی در مناطق هشت گانه مشغول خدمات رسانی به زائران خواهند 
بود. شهردار قم اضافه کرد: برای استقبال شایسته از زائران اربعین، نظم 
و انضباط شهری و جمع آوری پسماندها با وضعیت مطلوب تری در شهر 

قم اجرا خواهد شد.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: مالمیر در شش ماه نخست امسال، استان 
همدان پذیرای تعداد 13 هزار و 232 گردشــگر بوده که نسبت به سال گذشته 
حضور گردشگران به استان از افزایش 42 درصدی برخوردار بوده است. به گزارش 
خبرنگار همدان، به مناسبت هفته گردشگری خبرنگاران استان همدان در قالب تور 
رسانه ای از روستای گردشگری و توریستی ملحمدره بازدید کردند، مدیرکل میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری همدان در نشست خبری با خبرنگاران گفت: 
استان همدان توانسته است در حوزه گردشگری وتبلیغات بسیار موفق و موثر عمل 
کند به طوری که حضور گردشگران مقیمی به استان همدان در 6 ماه ابتدای امسال 
نسبت به مشابه سال قبل 30 درصد رشد داشته است. وی ادامه داد: در شش ماه 
نخست امسال، استان همدان پذیرای تعداد 13 هزار و 232 گردشگر بوده که نسبت 
به سال گذشته حضور گردشگران به استان از افزایش 42 درصدی برخوردار بوده 
است. وی تصریح کرد: برگزاری اجالس »همدان، پایتخت کشورهای آسیایی« و 

اجالس جهانگردی گردشگری در همدان در سال 201۸ و اجالس راه ابریشم در 
سال 2019 در افزایش گردشگران نقش مهمی داشته است. مالمیر در ادامه افزود 
:روستای ملحمدره توانسته در حوزه گردشگری به خوبی عمل کند ومردم این روستا 
پذیرای گردشگر و تغییر در این روستا بودند و این باعث شده که بتوانند سریعتر رشد 
کنند و بتوانیم بیشترین تعداد خانه های بوم گردی را در این منطقه داشته باشیم . 
وی اظهار کرد: برای سنگ فرش،جداره سازی کف سازی زیرساخت های این روستا 
اداره میراث اعتباری افزون بر 1 میلیارد و 100 میلیون تومان هزینه کرده و در حال 
حاضر پارکینگ عمومی ،ساماندهی سیستم فاضالب ،بحث اینترنت از مشکالت 
موجود روستای ملحمدره بوده که توجه ویژه مسئوالن را می طلبد. وی خاطر نشان 
کرد: مسیر استان به سمت گردشگری جهت گیری خوبی داشته است و محوریت 
قرار دادن گردشگری به سمت توسعه انتخاب خوبی می باشد و حرکت به این سمت 
باعث شده است که رشد خوبی در این زمینه داشته باشیم. مدیرکل میراث فرهنگی 

صنایع دستی و گردشگری همدان گفت: در حال حاضر استان همدان دارای 4 هزار 
تخت اقامتی بوده و ایجاد 3 هزار تخت اقامتی را با موافقت اصولی در دست اقدام دارد 
که با بالفعل شدن تعداد موافقت های اصولی این ظرفیت به 7 هزار تخت اقامتی تا 
سال 1400 افزایش خواهد یافت. وی تصریح کرد: استان همدان دارای 23 اقامتگاه 
بوم گردی بوده که هر اقامتگاه به صورت میانگین برای 4 نفر ایجاد اشتغال کرده 
و 23 اقامتگاه بوم گردی نیز تکمیل پرونده کرده اند که برخی از این پرونده ها در 
دست احداث و در حال تبدیل بنا هستند. وی با اشاره به سرمایه گذاری یک هزار 
و 700 میلیارد تومانی  اقامت مسافران و گردشگران به استان و اشتغال هزار و 200  
نفر در این حوزه گفت: در حال حاضر در ســطح استان همدان تعداد 16 هتل در 
دست اقدام و پیگیری برای موافقت ایجاد و شروع به کار بوده  که برخی از این هتل 
ها در مالیر ،اسدآباد و نهاوند  در دست اقدام است و شاهد سرمایه گذاری برای ایجاد 

هتل در سطح شهرستان ها هستیم

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد:

ایجاد شتاب دهنده ها؛ ارمغان دوره نهم اتاق اصفهان

با هدف تامین نیازهای زائران اربعین حسینی

انتقال بیش از  40 دستگاه  کانکس و انواع خودروهای سبک و سنگین به پایانه های مرزی شلمچه و چزابه

 تسهیالت ویژه شهرداری برای موکب های قم در راهپیمایی اربعین 
 

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری همدان خبر داد :
افزایش 42 درصدی ورود گردشگران به استان همدان

کرج- خبرنگار فرصت امروز: در جهت توســعه روح انفاق و نیکوکاری، 
کاهش نابرابری های اجتماعی و مردمی شدن حمایت های اجتماعی نخستین 
مرکز نیکوکاری شــهر در بین شهرداری های کشــور در کرج به بهره برداری 
رسید. به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علی کمالی زاده در آیین افتتاح مرکز 
نیکوکاری شــهدای شهرداری کرج اظهار داشت: به منظور استفاده از ظرفیت 
مدیریت شهری در امر محرومیت  زدایی و کاهش فقر با هدِف توانمند سازی و 
بهره گیری حداکثری از ظرفیت ها، امکانات و توانمندی ها و شناسایی نیازمندان 
واقعی و توسعه روح انفاق و نیکوکاری مرکز نیکوکاری شهدای شهرداری آغاز به 
کار کرد. وی با بیان اینکه تکدی  گری یک معضل است، گفت: برداشت و تلقی 
مردم از کمک به متکدیان اقدامی خیرخواهانه اما با روشی نادرست است، چون 

کمک به متدکیان فرصت  طلبی، سوء استفاده و بد عادت شدن آنان را به دنبال 
دارد. این مسئول با اشاره به اینکه موضوع متکدیان نیازمند همِت جمعی و رویکرد 

بازدارندگی است، یادآور شد: تکدی گری یک معضل اجتماعی است که زمینه بروز 
آسیب های دیگری مثل بزهکاری و جرم را فراهم می کند. شهردار کرج حاشیه 
 نشینی را عامل باز تولید فقر عنوان کرد و افزود: حاشیه نشینی یکی از مهمترین 

معضالت جامعه امروز است که آسیب های زیادی را برای مناطق به همراه دارد.
پیوست فرهنگی کلید رفع محرومیت

کمالی زاده در ادامه با بیان اینکه شهرداری کرج در پروژه های خود پیوست 
فرهنگی و اجتماعی را لحاظ می کند، یادآور شد: پیوست فرهنگی برای همه 
طرح ها و پروژه ها پیش بینی و اجرایی می شــود.  مرکز نیکوکاری شهرداری 
کرج امروز چهارشنبه 17 مهرماه با حضور رییس شورای شهر کرج و مدیرکل 

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان البرز افتتاح شد.

شهردار کرج عنوان کرد: پیوست فرهنگی کلید رفع محرومیت است

سمنان- حســین بابامحمدی :دکتر ســید محمــد ناظم رضوی 
شــهردار ســمنان در مراســم افتتاح این طرح گفت: در راستای تولید 
آســفالت با کمیت و کیفیت باالتر، شهرداری با حمایت شورای اسالمی 
شهر اقدام به تغییر سیستم سوخت رسانی کارخانه به گاز طبیعی نموده 

که تاثیر بسزایی در افزایش سرعت توسعه عمرانی شهر دارد.
دکتر ناظم رضوی با اشــاره به کاهــش هزینه های تولید و نگهداری 
با اجرای این طرح، اظهار داشــت: رصد لحظه اي کیفیت و کاهش قابل 
توجه آلودگي محیط زیست از مهمترین مزیتهای تغییرات اساسي ایجاد 
شــده در وضعیت سوخت این کارخانه است. وی بیان داشت: حمایت از 
بخش تولید در سازمان عمران من جمله تولید بتن، آسفالت، سنگ های 
تزئینی، جداول و کفپوش ها و بهره گیری از تجارب و پتانســیل شرکت 

های دانش بنیان در ایجاد ظرفیت بازیافت الســتیک های ضایعات که 
محصوالت مکمل ایجاد می کنند در دســتور کار شــهرداری و شورای 
شــهر قرار دارد و گازسوز نمودن سیستم ســوخت کارخانه آسفالت از 
مهمترین موارد آن اســت. شهردار سمنان با اشــاره به سامانه مدیریت 

ترمیم، نگهداری و بهســازی روســازی معابر)PMS( گفت: بنا به نیاز 
مبرم شهرداری سمنان در راستای افزایش عمر و عملکرد روسازی های 
آسفالتی و تاکید بر مدیریت روســازی با کنترل های حسی، چشمی و 

دستی، امید است که این طرح نتایج خود را نشان دهد.
وی اظهــار امیدواری کرد بــه دلیل اســتفاده از گاز طبیعی و عدم 
آلودگی زیســت محیطی با نظارت دقیق، ایــن کارخانه موجب ارتقای 
کیفیت آســفالت در سمنان شــده و طول عمر آسفالت های تولیدی و 
میزان تولیــد آن افزایش یابد. دکتر ناظم رضوی در پایان با تشــکر از 
همکاری و همیاری اداره گاز شهرســتان ســمنان، خواستار توجه دیگر 
شرکت های خدمت رسان )آب، برق( در انجام پروژه های شهرداری من 

جمله پیاده راه نمودن خیابان امام )ره( شد.

شهردارسمنان: 
تغییرسیستم سوخت رسانی کارخانه آسفالت شهرداری به گاز طبیعی تاثیر بسزایی درافزایش سرعت توسعه عمرانی شهر دارد

حمل وجابجایي وسایل ومایحتاج موکب داران وزائرین اربعین حسیني )ع (
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز:سرپرســت اداره کل راهداری وحمل نقل جاده ای 
هرمزگان گفــت: برای انتقال تجهیزات مواکب اربعین حســینی و از ابتدای عزیمت موکب 
داران تا کنون نزدیک به 40 دســتگاه ناوگان حمل ونقلی کاال، وسایل و امکانات و مایحتاج 
زائران اربعین حسینی)ع( را به موکب های مرزی وشهرهای مقدس نجف اشرف، کربال معلی 
و سامرا انتقال دادند. به گزارش پایگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از روابط عمومي 
اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان، یوسف عابدیني اظهار داشت : اکثر 
رانندگان ناوگان حمل ونقلي کاال  بومي استان هستند وبدون  خودجوش وداوطلبانه به این 
عمل خیر خواهانه و خداپسندنموده وتا پایان مراسم اربعین حسیني )ع( وجمع آوري مواکب وبازگشت از شهرهاي مقدس 
عراق همکاري  دارند.  عابدیني افزود: تعدادزیادي از  رانندگان با ارادت به ســرور وساالر شهیدان حضرت امام حسین )ع( 
متقاضي حمل ونقل ملزمات مواکب و کمک هاي مردمي به مرزهاوشهرهاي مقدس عراق خیلي بیشتر از 40نفرراننده اعزام 
شــده  بوده است. سرپرست اداره کل راهداري وحمل نقل جاده اي هرمزگان افزود :  درصورت نیازموکب داران به ناوگان 
جهت جابجایي اقالم مورد نیاز زائران اربعین حسیني  )ع(  این اداره کل با همکاري انجمن صنفي رانندگان وسائط نقلیه 

سنگین کاالي  شهرستان بندرعباسوسایر صنوف مربوطه  آمادگي همکاري الزم را  دارند.

 بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مراکز بهداشتی
درماني غرب استان

ساری – دهقان : دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سفر به غرب 
استان ضمن برگزاري نشست با نماینده مردم منطقه در مجلس شوراي اسالمي و گفت و گو با مسئولین 
شهرستانهاي رامسر و تنکابن از پروژه هاي حوزه سالمت این شهرستان ها بازدید کرد. به گزارش خبرنگار 
مازندران به نقل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتر سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکي مازندران در سفر به استان مازندران ابتدا با حضور در شهرستان رامسر در نشستي که با حضور 
دکتر شمس اهلل شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شوراي اسالمي و فرماندار 
این شهرستان رامسر برگزار شد با بیان این که ساخت بیمارستان هاي متعدد در سطح استان در گذشته 
سبب شده زیرساخت هاي جدید حوزه درمان در دل این بیمارستان ها احداث شود که این مسئله مشکالتي را به وجود آورده است.  دکتر موسوی به طوالنی 
بودن روند احداث بیمارستان ها در سطح کشور اشاره کرد و ادامه داد: پیش از اجراي طرح تحول سالمت متوسط ساخت بیمارستان ها از زمان کلنگ زني تا راه 
اندازي 19 سال بود که پس از اجراي طرح تحول سالمت در دوران دولت تدبیر و امید این مدت به 11 سال رسیده است. وی اضافه کرد : این درحالی است که 
بسیاري از اعتبار بخشي هاي حوزه درمان با توجه به سرعت رشد استانداردهاي این حوزه تا پایان ساخت یک پروژه بیمارستاني تغییر مي کند و لذا بسیاري از 
بیمارستان هاي ما با استانداردهاي جدید فاصله دارند و نمي توانیم مجوز هاي الزم را دریافت کنیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین بر ضرورت 
دسترسی همگان به صورت عادالنه از خدمات درماني و سالمت و توزیع اعتبار با رویکرد توسعه متوازن و پایدار در سطح مازندران بعنوان یک سیاست در دانشگاه 
علوم پزشکي مازندران تاکید کرد و از تهیه و اجراي اطلس سالمت استان مازندران خبر داد. دکتر موسوی همچنین به مشکالت بیماران دیالیزي منطقه غرب 
مازندران اشاره کرد و ادامه داد: براي رفع معضالت بیماران کلیوي برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت طراحي شد که آماده سازي فضا براي ارائه خدمات به بیماران 
دیالیزي و خریداري ۸ دستگاه دیالیز از این دست برنامه ها بود .  رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر اینکه نهایتا تا یک سال آینده مشکل بیماران 
فعلي دیالیزي در سه شهرستان عباس آباد ، تنکابن و رامسر حل خواهد شد، گفت: متاسفانه سرعت رشد بیماران کلیوي به گونه اي است که در صورتي فرهنگ 
سازي الزم براي کاهش بیماران و تغییر سبک زندگي مردم صورت نگیرد هر چقدر هم مراکز دیالیز احداث کنیم باز هم با کمبود امکانات مواجه خواهیم بود. دکتر 
سید عباس موسوی پس از این نشست به اتفاق دکتر شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن و رامسر و عباس آباد در مجلس شوراي اسالمي و آزاد فرماندار شهرستان 
رامسر از پروژه هاي درحال ساخت بیمارستان امام سجاد)ع( شامل اتاق عمل ، مرکز غربال گري سرطان پستان و ساختمان پردیس خودگردان بازدید کردند. 

فنس کشی گونه های شمشاد منطقه قرن آباد با اعتبار 2 میلیارد ریال از 
محل صندوق توسعه ملی انجام شد

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از حصارکشی 2 کیلومتر از گونه 
های شمشاد در منطقه قرن آباد با اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال خبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 
مصطفی لو در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: شمشاد هیرکانی . Buxaceae( Buxus hyrcana pojark( 19۵4 یکی از معدود درختان 
پهن برگ و همیشه سبز و از گونه های نادر جنگل های ناحیه رویشی هیرکانی محسوب می شود.وی افزود: این گونه هرچند در منابع به عنوان یک نژاد 
جغرافیایی از گونه شمشاد اروپایی )Buxus Sempervirens( معرفی می شود، اما به دلیل تفاوت های گیاه شناسی و نیز خاستگاه جغرافیایی از 
 )IntemationalplantNames Index IPNI ( گونه مشابه اروپایی متفاوت بوده و به عنوان یک تاکسون گیاهی مجزا در پایگاه بین المللی نام های گیاهان
معرفی شده است و انحصاری جنگل های هیرکانی قلمداد می شود و از ارزش و جایگاه خاصی در بین ذخایر جنگلی جهان برخوردار است.معاونت حفاظت 
و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: شمشاد گیاهی با برگ های همیشه سبز، براق و چرمی است. گونه ای گرما دوست 
و سایه پسند که تحمل آفتاب شدید را ندارد.وی یادآور شد: این گونه طالب آب و هوای دریایی؛ و بومی ناحیه رویشی هیرکانی است. این درختان اکثرا 
به صورت متراکم و انبوه و بیشتر به صورت توده خالص و غالبا آمیخته در زیر اشکوب درختان بلوط، ممرز، انجیلی، افرا و... قرار گرفته و با یکدیگر تشکیل 
جامعه را داده و از آستارا در استان گیالن تا قرن آباد )علی آباد کتول( در استان گلستان در سطح حدود 42 هزار هکتار گسترده شده اند.مصطفی لو 
اظهار کرد: ارتفاع درختان شمشاد در جنگل های شمال گاهی به 10 متر و قطر آن به حدود نیم متر هم می رسد. بهترین رویشگاه آن در ارتفاع 20 تا 
400 متری از سطح دریا قرار دارد اما تا ارتفاع هزار و 600 متری نیز می روید. جنگل های شمشاد اغلب انبوه و مرطوب بوده و پناهگاه خوبی برای حیات 
وحش ایجاد می کنند.وی با اشاره به اینکه شمشاد گیاهی در معرض تهدید بوده، به طوری که اکو سیستم های آن در حال تخریب و احتمال نابودی آن 
در آینده نزدیک بسیار زیاد است، افزود: این گونه گیاهی به دلیل تخریب در ارتفاع پایین و ناسازگاری با ارتفاع باال، محدودیت رویشگاه دارد و این موضوع 
اهمیت حفاظت و حمایت از آن را دو چندان می کند. هم اکنون این گونه در فهرست گونه های گیاهی در خطر انقراض اتحادیه بین المللی حفظ طبعیت 
)IUCN( قرار دارد. طبق ماده یک قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب مهر 1371 شمشاد جزء ذخایر جنگلی و گونه 
ای ممنوع القطع محسوب می شود.معاونت حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در خصوص تاریخچه ورود بیماری 
بالیت شمشاد، گفت: این بیماری از اواسط تابستان سال ۸9 از کشورهای گرجستان و آذربایجان به مناطق مرزی ایران در استان گیالن)شهرستان آستارا( 
وارد شد. به طوری که گزارشاتی مبنی بر خشکیدگی درختان شمشاد در آن زمان وجود داشته؛ ولی مطالعه و گزارش رسمی از وقوع بیماری وجود ندارد تا 
اینکه در تابستان سال 91 برای نخستین بار عالئم این بیماری در قطعات 416 و 42۵ طرح جنگلداری لیره سر )شهرستان تنکابن( مشاهده و گزارش شد.

برگزاری دوره های آموزشی " گردشگری کودک" در راستای سمنان شهر 
دوستدار کودک

ســمنان- حسین بابامحمدی: دوره های آموزشی " گردشگری کودک" در راستای سمنان شهر 
دوستدار کودک در شهرداری سمنان برگزار می شود. مریم معتمدی معاون شهرسازی و معماری  شهرداری 
سمنان با اعالم این خبر گفت: یکی از موارد مهم در توسعه گردشگری، برنامه ریزی در خصوص گردشگری 
کودکان و مطابق با نیازهای آنان اســت که به دنبال آن نیاز به راهنمایان مخصوص گردشگری کودک 
احســاس می شود. وی گفت: به این منظور سلسله کارگاه هایی با کمک اساتید مجرب و در موضوعات 
مختلف گردشــگری کودک طراحی شده که اولین سری از این کارگاه ها در موضوع کودکان و شناخت 
بافت های تاریخی است. معتمدی افزود: موضوعات کارگاه های بعدی در محورهای گردشگری طبیعت، 
گردشگری موزه ها، روایت گری و طراحی قصه و بازی در گردشگری است که بصورت عملی و در فضای مربوطه اجرا می شود. وی در پایان 
فرهنگ  سازی در زمینه گردشگری و آشنایی کودکان و نوجوانان با میراث فرهنگی را یکی از موضوعات مهم تربیتی کودکان بیان کرد و از 

همکاری اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمنان در برگزاری این کارگاه ها تشکر کرد.

حضور فعال 140 واحد تولیدی و صنعتي شهرک های صنعتی قزوین در 
نمایشگاههاي داخلی و خارجی

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: در 6 ماهه امسال با 
کمک این شرکت و به منظور توسعه بازار و کمک به رونق تولید، واحدهای صنعتي و خدماتي در 26 نمایشگاه های داخلی 
و خارجی حضور پیدا کرده اند. به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین، "حمیدرضا خانپور"  
با اعالم این مطلب اظهار کرد: حضور واحدهای تولیدی در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی با هدف کمک به 
توسعه بازار صنایع کوچک و متوسط استان، معرفی کاالها و خدمات جدید شرکت ها، ایجاد پیوند و زمینه هاي همکاري 
هاي آتي چون مشارکت ، سرمایه گذاري ، انتقال تکنولوژي میان واحدهاي تولیدي و فراهم نمودن زمینه های فروش 
محصوالت تولیدی و شناسایی بازارهای هدف انجام می شود. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: 
در 6 ماهه امسال با کمک این شرکت و به منظور توسعه بازار و کمک به رونق تولید، 140 واحدهای صنعتي و خدماتي در 26 نمایشگاه های داخلی و خارجی 
حضور پیدا کرده اند.   از 26 نمایشگاه داخلی و خارجی، بیش از 140 واحد تولیدي و صنعتي مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي در 19 نمایشگاه داخلی و 7 
نمایشگاه خارجی حضور داشتند که در کشورهای اسپانیا، ترکیه، چین، امارات، عراق و سوریه برگزار شده بود.  مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان ادامه 
داد: در شش ماهه دوم سالجاري این روند ادامه خواهد دارد و  این شرکت اعزام واحدهاي تولیدي را به حدوداً 30 نمایشگاه داخلي و 10 نمایشگاه خارجي در 
دستور کار خود قرارداده است.  خانپور تصریح کرد: در طول  هشت سال گذشته و با همت شرکت شهرکهاي صنعتي استان، یک هزار و 12۸ واحد تولیدي، 
صنعتي، صنفي و خدماتي در بیش از 21۵ نمایشگاه داخلی و خارجی حضور فعال داشتند.  این مسئول با اشاره به حمایتهاي این شرکت از واحدهاي تولیدي 
گفت:  در این راستا شرکت شهرکهای صنعتی استان ۵0 درصد هزینه های حضور واحدهای تولیدي در نمایشگاههای  داخلي و خارجی را از سقف 10 میلیون 
ریال تا 100 میلیون ریال به عنوان تشویق و جذب واحدهای تولیدي برای حضور در نمایشگاههاي داخلي و خارجي و کمک به توسعه بازار آنها پرداخت می کند
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برای راه اندازی یک کسب و کار ، خصوصا کسب و کار بزرگ و پرسود به جذب 
س��رمایه نیاز خواهید داشت؛ اما باید قبل از درخواست سرمایه از سرمایه گذاران 

به چند نکته توجه کنید. با ما همراه باشید تا این نکات را با هم مرورکنیم.
مدیران شرکت ها مالقات با سرمایه گذاران را یک جلسه مهم خطاب می کنند. 
به دلیل اینکه بیش��تر این جلسات توسط کارآفرینان برگزار می شود، آنها بر این 
باورند که با دس��ت پر از جلسه برمی گردند و حتما فرد سرمایه  گذار عالقه مند به 
سرمایه گذاری خواهد بود، اما حقیقت این است، خیلی از کارآفرینان بعد از انجام 

این جلسات مهم، بدون هیچ دستاوردی به شرکت باز خواهند گشت.
کارآفرینان تازه کار، رشد سرمایه را تجربه ای جدید و غریبه می دانند. با توجه 
به اینکه با کارشناس��ان اقتصادی باتجربه ای طرف هستید که سال های متمادی 
در ای��ن زمینه فعالیت می کنند. بی تدبیری در این امر، ش��ما را در موضع ضعف 
قرار خواهد داد. برای رس��یدن به موفقیت، با درست انجام دادن کار شروع کنید 

و در بین افراد حرفه ای قرار بگیرید.
سرمایه گذاران به دنبال راه هایی برای کسب درآمد هستند و معموال از فرمول 
خاصی برای کاهش ریسک استفاده می کنند. به همین خاطر، باید با اولویت های 
س��رمایه گذاران آشنا ش��د. در ادامه، چند نکته مهم که باید پیش از همکاری با 

سرمایه گذاران بدانید را گرد آورده ایم:
1. سوابق

س��رمایه گذاران موردنظر شما قبال با چه ش��رکت هایی همکاری کرده اند؟ چه 

تخصص هایی دارند؟ در بیش��تر اوقات، سرمایه گذاران روی دارایی سرمایه گذاری 
می کنن��د و آن را به خوبی می شناس��ند. برای مثال، اگر س��رمایه گذار در حوزه  
مش��اوره امالک فعالیت کرده باش��د، درک درس��تی از تحلیل ارزش واقعی یک 
معامل��ه  ام��الک خواهد داش��ت. همچنین با نح��وه ورود به ب��ازار، رقابت و حل 

مشکالت احتمالی آشناست.
پس جس��ت وجو درباره سوابق س��رمایه گذاران بالقوه و احتمالی، به شما این 
فرصت را می دهد تا مذاکره ای که برای ترغیب به سرمایه گذاری برگزار می کنید، 
به دلخواه تان پیش برود. قرار اس��ت از تمای��الت آنها کمک بگیرید و اگر نگرانی 

خاصی دارند با صراحت بیان کنید.
2. سرمایه گذاری های قبلی

توصیه می کنیم زمینه  شرکت های مورد سرمایه گذاری قبلی را شناسایی کنید. 
برای مثال، س��رمایه گذار امالکی قطعا هیچ وقت در حوزه  نرم افزار سرمایه گذاری 
نخواه��د کرد. اگر با ف��ردی در حوزه  تجارت در فضای مج��ازی مذاکره کنید و 
طرف مقابل در حوزه  انرژی فعالیت داش��ته باش��د، به خاطر عدم ارتباط با حوزه 
سرمایه گذاری، ایده  شما پذیرفته نخواهد شد. باید در نظر بگیرید که در مصاحبه 
با ش��رکت سرمایه گذاری، فرد درست داخل س��ازمان را پیدا کنید. ببینید کدام 

یک از افراد با شرایط شما سازگاری بیشتری دارند.
3. میزان سرمایه گذاری

آیا س��رمایه گذار موردنظر ش��ما، همانند خیلی از ش��رکت های س��طح اولیه، 

معیاره��ای حداق��ل درآمد دارند یا نیازهای کلیدی دیگ��ری که با آنها وارد یک 
معامله می شوند؟

اگر کسب و کارتان را در سطحی غیر از آنچه سرمایه گذارتان در آن قرار دارد 
معرفی کنید، به احتمال زیاد توجه او را جلب نخواهید کرد. این مساله هم برای 
ش��رکت ها و هم برای افراد، صدق می کند. این مساله را در نظر بگیرید خیلی از 
سرمایه گذاران حرفه ای به این دلیل به موفقیت رسیده اند که همیشه با شرکتی 

در یک سطح خاص همکاری می کنند.
4. حجم سرمایه گذاری

همیش��ه توجه کنید مبلغی که از س��رمایه گذار درخواست می کنید با آنچه او 
برای س��رمایه گذاری در نظر گرفته است، نزدیک باشد. باید صراحتا به او بگویید 
چرا به این مقدار سرمایه نیاز دارید و درباره قصد انجام کار خود، با سرمایه گذار 

صحبت کنید.
5. بازگشت سرمایه مورد انتظار

آیا سرمایه گذار انتظار دارد چندین برابر سرمایه خودش را به او برگردانید؟ با 
انتظارات سرمایه گذار آشنا شوید و سپس با او به مذاکره بنشینید.

6. افق سرمایه گذاری
بعد از چه مدت زمانی، س��رمایه گذار انتظار بازگش��ت سرمایه را دارد؟ انتظار 
ش��روع و اتم��ام کار را در چه بازه زمانی دارند؟ در این موارد با س��رمایه گذار به 

توافق مشترک برسید.

ام��ا چگونه باید متوجه این موارد ش��د؟ اگر نتوانس��تید ج��واب کاملی برای 
سوال های تان پیدا کنید، خیلی شفاف و روراست از او بپرسید. پرسیدن سواالت 
مناس��ب، به ش��ما کمک می کند خود را یک فرد حرفه ای نشان داده و کسی به 
نظر برس��ید که وقت و هزینه س��رمایه گذار برایش اهمی��ت دارد که این امتیاز 

مثبتی برای شما محسوب خواهد شد.
اطالع از این موارد، به ش��ما کمک می کند با سرعت باال عمل کرده و در وقت 
و هزینه خود صرفه جویی کنید. همچنین این اطمینان را به شما می دهد که هر 
جلسه، با یک سرمایه گذاِر مناسب سروکار خواهید داشت. بدین ترتیب »جلسات 

مهم« شما همانطور خواهد بود که انتظار دارید.
باید به این باور برس��ید که جذب سرمایه مس��اله  بی اهمیتی نیست. 
هر چقدر هم محصول و خدمات تان خوب و بی نظیر باش��د، برای جذب 
سرمایه گذار نیاز به زمان خواهید داشت. وقتی موارد گفته شده را رعایت 
کرده و بهترین س��رمایه گذار را انتخاب کنید، مطمئن باش��ید آنها هم 
رغبت زیادی به س��رمایه گذاری خواهند داش��ت. هدف سرمایه گذاران، 
پیدا کردن کس��ب و کارهایی چون شماست. سرمایه گذاران می خواهند 
ش��ما همان فردی باشید که آنها را به هدف نهایی شان می رسانید. پس 

آنها بیشتر از شما نیازمند برگزاری چنین جلساتی هستند.
entrepreneur/ucan :منبع

نکاتی که باید برای انتخاب سرمایه گذار مناسب در نظر بگیرید
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چگونه به مدیری ایده آل تبدیل شویم 

آیا تاکنون نسبت به مهارت های یک مدیر ایده آل فکر کرده اید؟ اگرچه ممکن است افراد در 
این رابطه نظرات مختلفی داشته باشند، با این حال کامل ترین دیدگاه، متعلق به فردی خواهد 
بود که خود در این زمینه برای سالیان متمادی عملکرد موفقی را داشته است. به همین خاطر 
ی��ک کارآفرین موفق می تواند بهترین ویژگی های یک مدیر مناس��ب را معرفی کند. همین امر 
نیز باعث ش��ده اس��ت تا از تجربه 2۵ ساله خود، برای نوشتن این مقاله استفاده کنم. در همین 

راستا و در ادامه به بررسی ۵ ویژگی اصلی برای انتخاب یک مدیر ایده آل، خواهم پرداخت. 
1-قدرت پشتیبانی و مراقبت از تیم شرکت 

اگرچه بس��یاری از افراد تص��ور می کنند که وظیفه اصلی یک مدیر، مش��خص کردن وظایف 
و نظ��ارت ب��ر نحوه عملکردها اس��ت، با این حال به عقیده من، مهم ترین ویژگی این اس��ت که 
مدیریت قادر به پشتیبانی و مراقبت از تیم خود باشد. این امر باعث خواهد شد تا امکان فعالیت 
برای طوالنی مدت، مهیا باش��د. برای افزایش مهارت خود در این رابطه ضروری اس��ت تا پس از 
تعیین وظایف، به خوبی در کنار تیم خود باشید تا بتوانید تا حد امکان مشکالت را رفع نموده و 
به س��رعت انجام کارها، کمک کنید. این امر بدون شک رضایت کاری کارمندان را نیز به همراه 
خواهد داش��ت. در نهایت این امر که امنیت شغلی افراد تیم خود را تضمین کنید، باعث خواهد 
شد تا آنها از پرداختن به خالقیت ها و نوآوری ها واهمه ای را نداشته باشند. فراموش نکنید که 
در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، با توجه به این امر که فاصله بین شرکت ها بسیار کم شده 
است، تنها برندهایی قادر به کسب موفقیت خواهند بود که خالقیت هایی را در زمینه کاری خود 
داش��ته باش��ند. با این حال نوآوری و خالقیت، اقدامات پرریسکی محسوب می شوند و احتمال 
ب��روز خطا و نرس��یدن به نتیجه مدنظر نیز وجود دارد. ب��ه همین خاطر در صورتی که مدیریت 
نگرش درستی نسبت به شکست نداشته باشد، بدون شک این اقدام به صورت کامل در شرکت 
نادیده گرفته خواهد ش��د. درواقع کارمندان شما باید به این اطمینان دست پیدا کنند که برای 

شرکت مهم بوده و در صورت نیاز، از حمایت های الزم برخوردار خواهند شد. 
2-روحیه بخشی و ایجاد ذهنیت برنده

تصور مدیری که از کاریزمای الزم برخوردار نباش��د، بس��یار سخت است. علت این امر به این 
خاطر اس��ت که ش��ما درس��ت به مانند یک مربی، ضروری اس��ت تا به تیم خود روحیه داده و 
ذهنیت آنها را نس��بت به موفقیت، تغییر دهید. بدون ش��ک بس��یاری از موارد نظیر مشکالت و 
س��ختی های کار، ممکن اس��ت روحیه تیم ش��رکت را تضعیف کند. تحت این شرایط بسیار هم 
اس��ت که مدیریت بتواند با راهکارهای خود، از بروز ی��ک بحران جلوگیری کرده و در کم ترین 
زمان ممکن، تیم خود را به وضعیت س��ابق بازگرداند. برای این امر توصیه می شود که به دنبال 
یادگیری اصول فن بیان و زبان بدن باشید و با بررسی عملکرد سایر مدیران موفق، در نهایت به 
یک س��بک رفتاری خاص خود، دست پیدا کنید. این امر باعث خواهد شد تا وفاداری کارمندان 

نسبت به شما نیز افزایشی چشمگیر را پیدا کند. 
3-شناخت تمامی استراتژی ها 

یک مدیر باید بتواند بهترین استراتژی را با توجه به شرایط مختلف، انتخاب کند. این امر تنها 
در زمانی ممکن خواهد بود که آگاهی کافی در این زمینه وجود داشته باشد. در غیر این صورت 
ممکن است شرکت به چند استراتژی، محدود بماند. در این رابطه توجه داشته باشید که مدیران 
باید از قدرت تغییر در اس��تراتژی ها نیز برخوردار باش��ند. در غیر این صورت امکان جذب نتایج 
حداکثری مهیا نخواهد بود. در نهایت توجه داش��ته باشید که در برخی از شرایط، ضروری است 
تا چندین استراتژی مختلف را به صورت همزمان مورد استفاده قرار دهید. به همین خاطر بسیار 

مهم است که مدیریت، از قدرت پرداختن به تمامی آنها برخوردار باشند. 
4-شناخت تمامی افراد تیم شرکت 

ش��ما باید به خوبی تمامی افراد تیم خود را بشناس��ید تا امکان برنامه ریزی ش��خصی برای هر 
یک وجود داشته باش��د. توجه داشته باشید که اگرچه یکسری وظایف و برنامه ریزی-های کلی 
وجود دارد، با این حال با توجه به تفاوت های افراد، ضروری اس��ت تا تمامی افراد تیم ش��رکت 
را به صورت کامل شناس��ایی کنید تا برای هر یک از آنها بتوانید برنامه ریزی جداگانه ای را نیز 
تعیین کنید. برای مثال ممکن اس��ت فردی در شرکت، اس��تعداد افزایش محدوده توانایی های 
خود را داشته و یا از یک ضعف برخوردار باشد. بدن شک تحت این شرایط، یک برنامه همگانی، 
س��ودمند نخواهد بود. برای رسیدن به چنین س��طحی، ضروری است تا در تالش برای افزایش 
ارتباط خود با افراد تیم ش��رکت باش��ید. همچنی��ن یک مدیر ایده آل باید از اخبار ش��رکت به 
صورت کامل آگاهی داشته باشد. برای مثال تعداد کل کارمندان، وضعیت بودجه، میزان رضایت 
مشتری، وضعیت پروژه های شرکت و... همگی از جمله مواردی محسوب می شوند که مدیریت 

باید از آنها آگاه باشد. درواقع تمامی اطالعات مرتبط با شرکت، باید مورد توجه قرار گیرد. 
5-توجه به تیپ شخصیتی به عنوان مدیر یک شرکت

قرار داشتن در باالترین جایگاه شرکت، ممکن است افراد را به سمت رفتارهایی سوق دهد که 
ابدا متناس��ب با جایگاه یک مدیر نیس��ت. درواقع انتظارات این است که شما فردی اخالق مدار، 
مودب و سیاست مدار باشید که به درستی می داند که تا چه حد باید به کارمندان خود نزدیک 
شود. در غیر این صورت کارمندان همواره به دنبال ایجاد شرایطی برای تغییر شغل خود خواهند 
بود. درواقع ش��ما ن��ه باید فردی بیش از حد خش��ک و نه فردی بیش از حد صمیمی باش��ید. 
همچنین این امر که به جای انتقاد، به دنبال کمک کردن به ارتقای سطح کارمندان خود باشید، 

از دیگر ویژگی های اخالقی یک مدیر آیده آل محسوب می شود. 
در آخر فراموش نکنید که علت اصلی ترک ش��رکت از س��وی کارمندان، مدیران بد اس��ت. به 
همین خاطر بس��یار مهم است که نسبت به وضعیت خود و سطحی که از آن برخوردار هستید، 

توجه ویژه ای را داشته باشید. 
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آی��ا تاکنون در تالش برای تحت تاثیر قرار دادن مدیر ش��رکت 
خود بوده اید؟ بدون ش��ک برای هر کارمندی مهم است که مورد 
توج��ه مدیر خود قرار گیرد، با این حال تنها انجام وظایف در این 
رابطه کافی نبوده و شما باید در تالش برای ایجاد تمایز با سایرین 
باشید. اشتباه بزرگ تقریبا تمامی افراد در این رابطه این است که 
تصور می کنند باید کاری بزرگ و بس��یار سخت را انجام دهند، با 
این حال جالب است بدانید که با برخی از اقدامات بسیار ساده نیز 
می توان در این زمینه کامال موفق ظاهر شد. در همین راستا و در 

ادامه به بررسی شش مورد منتخب، خواهیم پرداخت. 
1-در تالش برای کمک به مدیر خود باشید 

ش��ما باید از طریق روش های درس��ت، در تالش برای بیش��تر 
نش��ان دادن خود باش��ید. از جمله این روش ها این است که مدیر 
شرکت را با این جمله که آیا راهی وجود دارد که بتوان کمک تان 
کنم، ش��گفت زده کنید. علت این امر به این خاطر اس��ت که هیچ 
مدیری توقع ندارد که کارمند شرکت به دنبال کمک به وی باشد. 
بدون شک این جمله شما وی را کامال تحت تاثیر قرار خواهد داد، 
ب��ا این حال فراموش نکنید که همواره این احتمال وجود دارد که 
مدیران، وظایفی را به ش��ما محول سازند. به همین خاطر قبل از 
مطرح کردن آن، باید اطمینان داشته باشید که از زمان کافی برای 
پرداختن به کار بیشتر، برخوردار هستید. اگرچه این وظایف جدید 
ممکن است بیش از حد کوچک و پیش پا افتاده باشد، با این حال 
تاثیر روانی بس��یار خوبی را بر روی مدیریت داش��ته و ش��ما را در 
گروه کارمندان مفید ش��رکت قرار خواهد داد. تحت این ش��رایط 
شایس��تگی ش��ما برای انجام کارهای بزرگ تر و ارتقای شغلی در 
نظر مدیر شرکت، افزایشی چش��مگیر را پیدا خواهد کرد. درواقع 
این امر بس��یار خوب است که شما فردی تالشگر و متعهد نسبت 

به شرکت محسوب می  شوید. 
2-انضباط کاری را جدی بگیرید 

ای��ن امر که در س��اعت ورود و خروج ش��رکت و انجام وظایف، 
دقیق باش��ید باعث خواهد ش��د تا مدیریت بتواند بر روی شما در 
هر ش��رایطی حس��اب کند. این امر در حالی است که یک کارمند 

بی نظ��م، ابدا مورد اعتماد نبوده و مدی��ران نیز وظایف مهم را به 
آنها محول نخواهند کرد. اگرچه این امر در ابتدا ممکن است کمی 
س��خت به نظر برسد، با این حال توجه داشته باشید که نظم، یک 
عادت رفتاری بوده و تنها کافی اس��ت تا برای مدتی، خود را مقید 
ب��ه رعایت برخی از موارد کنید، بدون ش��ک پس از مدتی تمامی 
این موارد به عادت ش��ما تبدیل ش��ده و دیگر فش��اری را بر روی 

شما نخواهد داشت. 
3-تمایل زیادی به یادگیری موارد جدید داشته 

باشید
هیچ تفاوتی ندارد که شما از چه جایگاهی در شرکت برخوردار 
هس��تید، بدون شک همواره زمینه های رشد وجود خواهد داشت، 
ب��ا این حال بای��د برنامه ریزی ای برای مطالعه م��داوم و یادگیری 
مهارت های جدید را داش��ته باش��ید. دراین رابطه بدون شک این 
امر که تمایل خود به انجام کارهای جدید و یادگیری بیشتر را به 
اطالع مدیر ش��رکت برسانید باعث خواهد شد تا آنها نیز در تالش 
برای رس��یدن ش��ما به این خواسته باش��ند. علت این امر به این 
خاطر اس��ت که افزایش سطح ش��ما، به معنای قدرتمندتر شدن 
تیم شرکت خواهد بود. به همین خاطر تنها کافی است که تمایل 
کافی برای پیش��رفت را داشته باشید. در این رابطه فراموش نکنید 
که امروزه روش های یادگیری بس��یار متنوع شده و حتی می توان 
از دوره های آموزش��ی آنالین نیز اس��تفاده ک��رد. به همین خاطر 
شما می توانید از زمان اس��تراحت و یا حتی ناهار، برای پرداختن 
به چنین اقدامات سودمندی، اس��تفاده کنید. بدون شک مدیران 
نی��ز به علت تجربه ای که دارند، می توانند راهنمای بس��یار خوبی 
برای ش��ما باش��ند. به همین خاطر از صحبت کردن مداوم با آنها 
خودداری نکرده و با ای��ن اقدام در تالش برای بهبود ارتباط خود 
با آنها باش��ید. در این رابطه فراموش نکنید که امروزه، بسیاری از 
افراد از س��وال کردن خصوصا در حضور مدیر شرکت واهمه دارند، 
با این حال شما باید تمای این تصورات غلط را کنار گذاشته و در 
صورت نیاز سواالت خود را مطرح کنید. این امر بدون شک بیانگر 
اعتماد به نفس و تمایل به یادگیری بیش��تر خواهد بود که از نظر 

مدیر شرکت پنهان نخواهد ماند. 
4-همواره در دسترس باشید 

ای��ن امر که مدیریت بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن به ش��ما 

دسترسی پیدا کند، بدون شک اقدامی تاثیرگذار خواهد بود، با این 
حال نباید تنها منتظر تماس��ی باشید. درواقع با برخی از اقدامات 
نی��ز می توان این موضوع را به خوبی به اثبات رس��اند. برای مثال 
می-توانید نخس��تین فردی باش��ید که به پیام ها و یا ایمیل های 
گس��ترده مدیریت پاسخ می-دهید. این اقدام اگرچه ساده به نظر 
می رس��د، با این حال نتایج آمارها و تحقیقات حاکی از آن اس��ت 
که کامال تاثیرگذار محس��وب می ش��ود. این امر در حالی اس��ت 
که بس��یاری از کارمندان، تصور می کنند ک��ه نباید به این چنین 
پیام های��ی پاس��خ دهند، با این حال این امر درس��ت به مانند آن 
خواهد بود که ش��ما هیچ واکنشی را نس��بت به صحبت های یک 
فرد از خود نش��ان ندهید. تحت این ش��رایط ممکن اس��ت تصور 
ش��ود که ش��ما پیام را مورد مطالعه قرار نداده و یا اهمیتی برای 

آن قائل نیستید. 
5-کار تیمی را در اولویت اول خود قرار داده و کامال 

حرفه ای رفتار کنید 
بدون شک هر مدیری در تالش است تا تیمی متحد و هماهنگ را 
ایجاد کند. تحت این شرایط بدون شک رفتارهای انفرادی کارمندان، 
مورد رضایت مدیر ش��رکت نخواهد بود. این امر در حالی اس��ت که 
برخی از افراد تصور می کنند که به علت توانایی های بیشتر خود، بهتر 
است تا به صورت تکی بسیاری از اقدامات را انجام دهند، با این حال 
برای مدیر ش��رکت، کار تیمی از اهمیت به مراتب باالتری برخوردار 
اس��ت. به همین خاطر نباید اقدامی خالف خواس��ته مدیر شرکت را 
انجام دهید. همچنین مدیران از این امر که مجبور به پیگیری اقدامات 
کارمندان خود باشند، تنفر داشته و توقع دارند که افراد خود در این 
زمین��ه اقدامات الزم را انجام دهند. درواق��ع هیچ چیز بدتر از وجود 
کارمندی نیست که همه چیز باید به او توضیح داده شود. برای مثال 
اگر تعیین شده است که شما همواره باید مدیریت را برای شرکت در 
یک جلسه همراهی کنید، دیگر نباید در این زمینه حتی یک دقیقه 
تاخیر داشته باشید. این امر به سادگی از طریق یک تقویم هوشمند، 
قابل اجرا بوده و نباید خود را درگیر برنامه ریزی و نوشتن موارد کنید. 
درواقع امروزه تکنولوژی باعث ش��ده اس��ت تا انجام بسیاری از کارها 
بسیار ساده شود. به همین خاطر عدم استفاده درست از آنها، اقدامی 

هوشمندانه نخواهد بود. 
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چگونه مدیر خود را راضی نگه داریم 
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