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دولت برای مقابله با تحریم و نوسان ارزی دست به کار شد

7 بسته اقتصادی 
مقابله با تحریم

فرصت امروز: گفته می ش��ود دولت هفت بس��ته اقتصادی برای مقابله با اثرات تحریم  و نوس��انات ارزی تدوین 
ک��رده که از جمله آنها، جهت دهی به نقدینگی برای ورود ب��ه بخش تولید، تأمین انرژی مطمئن و امنیت غذایی، 
 واگذاری دارایی های مازاد دولت، جلب مش��ارکت بخش خصوصی در اقتصاد و هدف گذاری  تولید و اش��تغال است.

ب��ه گفت��ه یک مقام آگاه دولتی، این هفت بس��ته اقتصادی در س��ازمان برنامه و بودجه و با همفکری کمیس��یون 
اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس در حال تدوین است و تا چند روز آینده برای تصویب به دولت ارائه می شود...

جهانگیري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي:

 ایران در برابر تحریم هاي آمریكا
دست بسته نخواهد بود
3

3
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فهرست دوم دریافت کنندگان ارز دولتی در راه است

مناقشه ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت

6 راه برای به حداکثر رساندن بهره وری
4 روش برای پیشی گرفتن از انتظارات در جایگاه شغلی
چگونه ایده ها را محصول و آنها را روانه بازار کنیم

13 ویژگی یک فروشنده ممتاز 
جام جهانی 2۰1۸ روسیه و تبلیغات

چگونه امنیت برندمان را تضمین کنیم؟ 

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

 آیا فیس بوک می تواند
آینده شما را پیش بینی کند؟

3

معاون سـازمان توسـعه تجارت پول ها و نقدینگی سرگردان 
را عامل گرانی در بازار دانسـت و گفت: از آنجا که هماهنگی 

میـان نـرخ رسـمی و آزاد ارز وجـود نـدارد، هیچ 
تضمینی برای ثبات نرخ نیست و حتی ممكن است...

پول های سرگردان عامل گرانی است

احتمال ریزش نرخ ارز

یادداشت
پیمان سپاری ارزی تنها راهكار 

خروج از بحران ارزی

پیمان سپاری ارزی تنها راهكار خروج از بحران ارزی

بازگش��ت ارز حاصل از صادرات 
ب��ه چرخه اقتصاد کش��ور از نقاط 
قوت بسته سیاستی دولت )مصوبه 
دولت 1397/1/22( برای مدیریت 
بازار بوده که اجرای دقیق و کامل 
آن در کنار س��ایر سیاس��ت های 
اتخاذ ش��ده مانند نرخ مش��خص 
4200 توم��ان برای هر واحد دالر 
و تعه��د دولت برای تأمین تمامی 
نیازه��ای واقعی بازار ب��ا این نرخ، 
الزام مناطق آزاد به ثبت س��فارش 
واردات و اعم��ال محدودیت هایی 
ب��رای واردات ب��دون انتق��ال ارز 
می توانست ابزار الزم برای مدیریت 
بازار ارز را در اختیار سیاس��تگذار 
قرار ده��د.  از طرف دیگر، کنترل 
قیمت های داخلی در کنار اعطای 
یاران��ه ارزی ب��رای کنترل قیمت 
برخی اقالم ضروری می توانس��ت 
همزم��ان قیمت ها در ب��ازار را نیز 
کنترل کند، ولی متأسفانه سیاست 
»بازگش��ت ارز صادرکنن��دگان به 
چرخ��ه اقتصاد کش��ور« به دالیل 
مختلف و برخ��ی نگرانی ها به طور 
کامل عملیاتی نشد و این موضوع 
باع��ث ایجاد اختالل در ب��ازار ارز، 
افزایش ش��دید قیمت ارز سایه و 
نیز تشکیل بازار سیاه ارزی شد، تا 
جایی که دولت را وادار به پذیرش 

بازار ثانویه ارزی کرد. 
ادامه در همین صفحه

رضا غالمی
 کارشناس اقتصادی
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رئیس جمهور در رأس یک هیأت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به سوئیس و اتریش رفت

حفظ برجام مهم ترین هدف روحانی در سفر به اروپا
فرصت امروز: حس��ن روحان��ی رئیس جمهوری در 
رأس هی��أت بلندپایه سیاس��ی و اقتصادی و به دعوت 
رؤس��ای جمهور س��وئیس و اتریش به برن و وین سفر 
ک��رد. این س��فر حدود دو ماه بعد از خ��روج آمریکا از 
برج��ام اتف��اق می افتد و به نظر می رس��د بیش��ترین 
مذاک��رات در خصوص حف��ظ برجام ب��دون آمریکا و 
گس��ترش روابط اقتصادی و سیاسی بین ایران و اروپا 
ص��ورت گیرد، آن هم در ش��رایطی ک��ه اتریش از روز 
یکشنبه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده گرفته 
اس��ت. پیش بینی می ش��ود در طول این سفر دو روزه 
ع��الوه بر دیدارهای دو جانب��ه هیات های عالی رتبه و 
اقتصادی، بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا درباره حفظ و 
ادامه مسیر برجام به صورت رسمی به ایران ارائه شود. 
اما حس��ن روحانی ظهر دیروز پی��ش از عزیمت به 
کش��ور س��وئیس و اتریش در پاویون فرودگاه مهر آباد 
در جم��ع خبرن��گاران به بی��ان مهم تری��ن محورها و 
برنامه های س��فر خود پرداخت و گفت: در جریان این 
سفر در زمینه برجام و توافقات با اتحادیه اروپا مذاکره 

خواهیم کرد. 
به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه این سفرها به دعوت 
رؤسای جمهور دو کش��ور و در پاسخ به سفر های آنها 
به تهران در س��ال های قبل انجام می شود، خاطرنشان 
کرد: جمهوری اس��المی ایران ب��رای روابط با کل اروپا 
و اتحادیه اروپا به ویژه کش��ورهایی ک��ه با آنها روابط 

دوستانه ای داشته ایم، اهمیت قائل است. 
وی گفت: روابط سیاس��ی ما با اتریش به 160 سال 
قب��ل باز می گ��ردد و ای��ن روابط برای ه��ر دو طرف 
اهمیت دارد. همچنین روابط ما با س��وییس به دهه ها 
قبل باز می گردد. دو کش��ور ظرفیت های فراوانی برای 
رواب��ط اقتصادی، تجاری و علمی و فرهنگی داریم، اما 
متأسفانه تاکنون از همه این ظرفیت ها استفاده نشده 

است. 
 رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه  ش��رایط امروز 
ما ب��ا اروپا مقداری با گذش��ته متفاوت اس��ت، اظهار 
ک��رد: اروپا امروز با ص��دای بلندتری با یکجانبه گرایی 
مخالف��ت می کند و با لحن صریح ت��ری اعالم آمادگی 
می کند تا در مس��ائل منطقه ای و بین المللی با ایران و 

کشورها تأثیر گذار همکاری کند. 
وی افزود: توافق هس��ته ای میان ایران و 5+1 عمدتا 

به میزبانی دو کش��ور سوئیس و اتریش صورت گرفت 
و محل مذاکرات یا در س��وییس بود ی��ا در اتریش بر 
همین اس��اس هر دو کش��ور تالش های فراوانی انجام 
داده اند تا فضای مناس��ب برای مذاکرات انجام ش��ود. 
امروز که آمریکایی ها بر خ��الف مقرارت بین المللی از 
برجام خارج ش��ده اند، ارتباط و مذاکره با اروپا جایگاه 
خ��ود را دارد ب��ه دلی��ل اینک��ه هر پنج کش��ور و کل 
اتحادی��ه اروپا تالش می کنند برجام بدون آمریکا باقی 
بماند. همه احس��اس می کنند ک��ه بقای برجام به نفع 
منطقه وجهان است و همه یک صدا آمریکا را محکوم 
می کنند، چرا که از قطعنامه 2231که کشورها را ملزم 

به همکاری می کند، خارج شده اند. 
وی اظهار کرد:  بنابراین س��فر پیش رو فرصتی است 
ک��ه در زمینه آین��ده برجام و نیز توافق��ات با اتحادیه 
اروپا مذاکره کنیم. همچنین با توجه به اینکه از دیروز 
ریاس��ت اتحادیه اروپ��ا برعهده اتریش ق��رار گرفته به 
عنوان رئیس اتحادیه اروپا در این مقطع با آنها صحبت 
خواهیم کرد. همچنین قرار است راجع به بسته ای که 

اتحادیه اروپا ارائه می کند، صحبت کنیم. 
رئیس جمهوری خاطرنش��ان کرد: همچنین مسائل 
دیگری همچون مسائل منطقه ای و جهانی وجود دارد 
که ما از گذش��ته با اروپ��ا و دیگران درباره آنها مذاکره 
کرده ای��م و به ای��ن مذاکرات ادامه خواهی��م داد. این 
مس��ائل راجع به س��وریه و یمن و مسئولیتی که همه 
جهان در این مس��ائل دارند و نقشی که ایران می تواند 

در ثبات و امنیت خاورمیانه داشته باشد، است. 
وی با اش��اره ب��ه مذاک��ره و دیداره��ای چندجانبه 
میان هیات ه��ای ایرانی و کش��ورهای اروپایی در این 
سفر گفت: در این سفر اس��نادی در زمینه های روابط 
صنعت��ی و تجاری، بهداش��ت و درمان و در زمینه های 
مرب��وط به فناوری های نوین و مدیریت منابع آب امضا 
خواهیم کرد و درباره این مس��ائل گفت وگو هایی انجام 

خواهد شد. 
وی در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه همراه��ی نمایندگان 
بخش ه��ای اقتصادی کش��ور در این س��فر اظهارکرد: 
ه��م در وین وهم در برن جلس��ه ای ب��ا حضور تجار و 
کارآفرین��ان دو کش��ور برگزار خواهد ش��د، همچنین 
دراین دو پایتخت دیداری با ایرانیان مقیم س��وئیس و 

اتریش خواهیم داشت. 

ادامه از همین صفحه
سیاست پیمان س��پاری ارزی با وجود برخی مشکالت و 
نقایص، آخرین و بهترین راهکار ب��رای مدیریت بازار ارز و 
پایدارترین سیاست برای ایجاد شفافیت در این بازار است. 

پیمان س��پاری ارزی یعنی اخذ تعهد از صادرکننده برای 
عرضه ارز حاص��ل از صادرات به چرخه اقتصاد کش��ور به 
نحوی که توس��ط سیاس��تگذار تعیین می شود.  به عبارت 
دیگر، براس��اس این سیاس��ت، صادرکنندگان مکلفند ارز 
حاص��ل از صادرات خود را به نحو تعیین ش��ده در اختیار 
سیاستگذار قرار دهند تا سیاستگذار بتواند با استفاده از این 
منابع )و سایر منابع در اختیار خود( با اولویت بندی نیازهای 

ارزی کشور، نسبت به مدیریت بهتر بازار ارز اقدام کند. 
دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون دو بار، این سیاس��ت را 
تصوی��ب کرده، ول��ی در عمل یا اص��اًل آن را اجرا نکرده و 
ی��ا در بهترین حالت به صورت ناق��ص )و فقط برای برخی 
صادرکنندگان خاص( اجرا کرده است. دلیل اصلی آن نیز 
نگران��ی از کاهش صادرات، نگران��ی از بروز برخی تخلفات 
گمرک��ی و نهایت��اً توج��ه بی��ش از حد به مناف��ع برخی 
صادرکنندگان بوده اس��ت.  این در حالی اس��ت که منافع 
اجتماعی اجرای پیمان س��پاری ارزی )دست کم در شرایط 
فعلی( بسیار بیشتر از هزینه های آن و نیز نگرانی های مطرح 

شده است. 
الف- عدم الزام به پیمان سپاری ارزی در شرایط 

فعلی کشور
در ص��ورت عدم الزام به پیمان س��پاری ارزی )به ویژه در 
ش��رایط ارزی بی ثبات(، صادرکنندگان ب��ه قصد دریافت 
مابه التف��اوت ارزی )که بس��یار بیش��تر از س��ود حاصل از 
تجارت متعارف اس��ت( اقدام به افزایش صادرات می کنند. 
در نتیجه این کار، قیمت کاالهای داخلی افزایش می یابد. 
دلیل مش��خص افزایش قیمت ها )دست کم در کوتاه مدت( 
آن است که تولید به سرعت افزایش نرخ ارز واکنش نشان 
نمی دهد. به همین دلی��ل صادرات از محل تولیدات فعلی 
جامعه افزایش خواهد یافت و صادرکنندگان عماًل بخشی 
از تولید فعلی کشور را صادر می کنند که نتیجه ابتدای آن 
افزایش قیمت برخی کاالهای صادرات محور و سپس قیمت 
کلیه کاالها خواهد بود. افزایش ش��دید قیمت میوه جات و 
حت��ی برخی محصوالت صنعتی در ماه های اخیر نیز موید 
همین موضوع است. بنابراین، اولین اثر عدم پیمان سپاری 
ارزی )در شرایط بی ثباتی بازار ارز و احتمال بروز کمبودها(، 
افزایش صادرات به قصد استفاده از مابه التفاوت نرخ رسمی 
و غیر رسمی ارز است که نتیجه آن افزایش شدید تورم در 
داخل کش��ور خواهد بود.  عالوه بر این، چون صادرکننده 
الزامی به پیمان سپاری ارزی نداشته و ملزم به در اختیار قرار 
دادن ارز خود به سیاستگذار نیست، لذا سیاستگذار به این 
منابع دسترسی ندارد و لذا عماًل افزایش صادرات مشکلی از 

کمبود منابع ارزی کشور حل نمی کند. 
نکته دیگر این که در صورت عدم الزام به پیمان س��پاری 
ارزی، بخشی از منابع حاصل از صادرات قطعاً صرف قاچاق 

و واردات کااله��ای غیرض��رور )مانند خ��ودرو و تجهیزات 
مصرف��ی لوکس( خواهد ش��د. دلیل آن مناف��ع باالی این 
فعالیت ها و نیز عدم اش��راف آماری سیاس��تگذار بر میزان 
قطعی صادرات صورت گرفته است. بنابراین، نتیجه قطعی 
عدم پیمان س��پاری ارزی، آسیب رساندن به تولید داخلی 
خواهد بود.  بنابراین، در شرایط عدم الزام به پیمان سپاری 
ارزی، کش��ور تورم حاص��ل از افزایش ص��ادرات را تحمل 
می کن��د ولی مناب��ع ارزی حاصله در اختیار سیاس��تگذار 
قرار نمی گیرد و بدتر آن که ممکن اس��ت مصروف واردات 
کاالهای غیرضروری و حتی قاچاق ش��ود. بنابراین، نتیجه 
واضح این سیاس��ت، افزای��ش واردات غیرضرور و قاچاق و 

کاهش واردات اساسی مورد نیاز سیاستگذار است. 
ب- الزام به پیمان سپاری ارزی در شرایط فعلی کشور

وقت��ی پیمان س��پاری ارزی الزامی باش��د، دو حالت رخ 
می دهد؛ در حالت اول، ص��ادرات کماکان افزایش می یابد 
که در نتیجه آن اگرچه تورم افزایش می یابد، منابع ارزی در 
اختیار سیاستگذار افزایش می یابد که مصروف تأمین نیازها 
و اولویت های وارداتی کش��ور ش��ده و بازار ارز و نیز تجارت 
خارجی بهت��ر مدیریت می گردد. البت��ه احتماال تخلفاتی 
)مانن��د کم اظهاری( نیز در این مس��یر به وی��ژه در فرآیند 
صادرات ب��روز خواهد کرد که با اس��تفاده از مکانیزم های 
کنترلی موجود و اصالح برخی س��امانه های گمرکی قابل 

مدیریت است. 
در حال��ت دوم، اگر ال��زام به پیمان س��پاری ارزی باعث 
کاهش صادرات شود، عماًل بازار داخلی با بحران کاال مواجه 

نشده و تورم داخلی افزایش نمی یابد. 
بنابراین با پیمان س��پاری ارزی، کش��ور تنها یک هزینه 
)ت��ورم باال یا صادرات پایین( را می پ��ردازد، درحالی که در 
شرایط عدم الزام به پیمان سپاری ارزی، کشور هر دو هزینه 
را ب��ا هم می پردازد. تجربه روزهای اخیر نیز نش��ان داد که 
در صورت عدم اجرای پیمان سپاری ارزی، دولت هم فشار 
تورمی شدید را خواهد پذیرفت و هم منابع ارزی کافی برای 
مدیریت بازار ارز به دست نخواهد آورد، به طوری که باالخره 

ناگزیر از پذیرش بازار ثانویه ارزی خواهد بود. 
پذیرش این بازار به معنای شکس��ت کامل سیاس��ت ارز 
تک نرخی خواهد بود. البته باید توجه داشت که هنوز این 
پایان کار نیست بلکه آغاز یک فرآیند بی ثباتی و تولید رانت 

در کشور است. 
سیاس��ت پیمان س��پاری ارزی اگرچه در تمامی زمان ها 
عامل مهم��ی برای ایجاد ش��فافیت در ب��ازار ارز و ابزاری 
مؤثر برای کنترل و مدیریت بازار ارز اس��ت ولی در شرایط 
تحریم و بی ثباتی، از ملزومات اصلی مدیریت این بازار تلقی 
می شود. ولی به نظر می رسد منافع برخی ذی نفعان چنان 
فض��ا را غبارآلود کرده که این سیاس��ت به یک سیاس��ت 
منفور در عرصه اقتصادی در کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت. 
مخالفان سیاست پیمان سپاری ارزی که از حمایت رسانه ای 
گسترده ای نیز برخوردارند معتقدند که این سیاست تجربه 
موفقی نبوده و باعث کاهش ص��ادرات غیرنفتی و افزایش 

تخلفات صادراتی می شود. 
در پاس��خ باید گف��ت که؛ اوالً، تجربه پیمان س��پاری در 
کش��ور ما از سابقه بیش از 80 ساله قانونی برخوردار است. 
این سیاس��ت حتی در شرایطی که درآمدهای نفتی بسیار 
باال بوده )مانند دهه 1350( نیز عملیاتی بوده اس��ت. این 
سیاست توانست در بحران هایی مانند جنگ تحمیلی کشور 
را نجات ده��د. ضمن اینکه با حذف پیمان س��پاری ارزی 
در ده��ه 80، عماًل افزایش��ی در حجم ص��ادرات غیرنفتی 
)صرف نظر از صادرات پتروش��یمی ها که ناش��ی از افزایش 

تولیدات آنها بوده( رخ نداده است. 
ثانیاً، این که پیمان سپاری باعث کاهش صادرات می شود 
گزاره درستی نیست، چراکه صادرات غیرنفتی در ایران بیش 
از همه تابع تولید در کش��ور است. افزایش سریع صادرات 
غیرنفتی در دهه 80 ناش��ی از افزایش تولید پتروشیمی ها 
ب��وده اس��ت و عماًل جه��ش قاب��ل توجهی در ص��ادرات 
غیرنفتی رخ نداده اس��ت. ضم��ن این که افزایش بیش از 8 
برابری قیمت طی 10 س��ال گذشته نیز نتوانسته صادرات 
غیرنفتی )غیرپتروشیمی( را حتی به دو برابر افزایش دهد. 
دوم این که، حتی اگر این گزاره درس��ت باش��د، وقتی ارز 
حاصل از صادرات صرف کاالهای اولویت دار نمی ش��ود چه 
منفعتی از افزایش صادرات غیرنفتی نصیب جامعه می شود؟ 
درحالی که مردم فشار ناش��ی از افزایش صادرات را تحمل 
می کنند، ولی در مقابل برخی کاالهای لوکس و غیرضرور 
یا قاچاق به کش��ور وارد می شود که نتیجه آن لطمه شدید 
به تولید داخلی و توزیع نابرابرتر درآمد و تحمیل آسیب های 

آن به جامعه خواهد بود. 
ثالثا، ای��ن  ادعا که احتماال تخلفات مرتب��ط با صادرات 
افزای��ش می یابد تا حدودی درس��ت اس��ت ول��ی به نظر 
نمی رس��د مدیریت این تخلفات کار چندان سختی باشد. 
به عبارت دیگ��ر، مدیریت حدود 45 میلیارد دالر صاردات 
غیرنفت��ی که حداکثر توس��ط 50 هزار نف��ر )دارای کارت 
بازرگانی( انجام می ش��ود کار چندان مشکلی نیست. ارتقا 
و ساماندهی بهتر شبکه امور گمرکی و سامانه های مرتبط 
می توان��د این تخلفات را تا حد قاب��ل قبولی کاهش دهد. 
ضمن این که منطقی نیست به دلیل بروز چند تخلف، کل 

اقتصاد کشور در معرض خطر جدی قرار گیرد. 
لذا سیاس��ت پیمان س��پاری ارزی همواره یک ضرورت 
اجتناب ناپذی��ر برای مدیری��ت بازار ارز و ایجاد ش��فافیت 
بیش��تر این بازار است، ولی در ش��رایط فعلی، بدون وجود 
این سیاس��ت، عماًل دولت ابزار الزم برای مدیریت بازار ارز 
را نخواهد داش��ت و نهایتاً هزینه های آن را مردم به صورت 
اخت��الل در ب��ازار ارز و ایجاد تورم خواهن��د پرداخت و در 
مقابل، منافع برخی ذی نفعان تأمین خواهد شد.  با رسمیت 
بخشیدن به بازار ثانویه در روزهای اخیر، عماًل بیش از 30 
هزار میلیارد تومان )10 میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات 
ضرب��در اختالف قیمت ارز مصوب دول��ت و ارز موجود در 
بازار سیاه( رانت به حساب حداکثر 10 هزار نفر صادرکننده 
غیرنفتی )سنتی( واریز خواهد شد.             منبع: فارس 



همه چیز از دس��تور رئیس جمهور آغاز شد؛ جایی که حسن روحانی 
از تمام دس��تگاه های اجرایی خواست تا فهرس��ت شرکت ها و کاالهای 
دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی را منتشر کنند تا با آگاهی عموم 
مردم، هم شفافیت ایجاد شود و هم از گران فروشی جلوگیری شود. این 
فهرست س��رانجام بامداد یکشنبه از سوی بانک مرکزی منتشر شد، اما 
این فهرس��ت کامل نبود و نامی از مهم ترین شرکت های دریافت کننده 

ارز 4200 تومانی یعنی واردکنندگان خودرو و البته دارو در آن نبود. 
به گزارش ایسنا، این موضوع انتقاداتی را برانگیخت و به دنبال همین 
انتقادات بود که بانک مرکزی درباره منتشر نشدن نام برخی شرکت های 
دریافت کننده ارز دولتی از خود سلب مسئولیت و اعالم کرد که »اسامی 
ش��رکت هایی که که بانک مرکزی منتش��ر کرده بر مبنای درخواس��ت 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت بوده و این لیس��ت را این وزارتخانه به 
بانک مرکزی ارائه ک��رده و بانک مرکزی نیز آنچه را که وزارت صنعت، 

معدن و تجارت گزارش داده، منتشر و به اطالع عموم رسانده است«.
ب��ه این ترتیب، بانک مرکزی توپ را به زمین وزارت صنعت، معدن و 
تجارت انداخت و البته این وزارتخانه نیز چند ساعت بعد به این موضوع 
پاس��خ داد و ت��وپ را مجددا به زمین بانک مرک��زی بازگرداند؛ چنانچه 
مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت از 
ارس��ال نام ش��رکت های واردکننده خودرو به بان��ک مرکزی خبر داد و 
اع��الم کرد ک��ه »تعرفه های مربوط به تمام خودروهای س��واری با ذکر 
نام ش��رکت واردکننده و میزان ارز تأمین شده برای واردات آن خودرو 
به بانک مرکزی اعالم ش��ده تا به اس��تحضار هموطنان برسد. در وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت جز ثبت س��فارش ب��رای واردات کاال، فرآیند 
دیگ��ری انجام نمی ش��ود و مراحل تخصیص و س��پس تأمین ارز برای 
متقاضی��ان واردات در بانک مرکزی انجام می ش��ود و اطالعات ارزی در 
اختیار آن دس��تگاه اس��ت. همانطور که وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
هم اعالم کرد، بار دیگر تأکید می ش��ود که این وزارتخانه با انتشار همه 

اطالعات تأمین ارز 4200 تومانی موافق است«.
به این ترتیب، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیرامون عدم انتشار 
نام ش��رکت های واردکننده خودرو با ارز دولتی، از خود سلب مسئولیت 
کرد و مسئولیت انتشار و البته عدم انتشار این لیست را با بانک مرکزی 
دانست. اما پاسکاری ش��دن لیست شرکت های واردکننده خودرو با ارز 
دولتی 4200 تومانی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی 
در حالی است که بررسی س��وابق برخی شرکت های واردکننده خودرو 
نش��ان می دهد که این ش��رکت ها عادت دارند خودرو را با نرخ ارز ارزان 
وارد کرده و با نرخ ارز گران در بازار آزاد بفروش��ند و در مورد اخیر نیز 

احتمال بروز تخلفات مشابه از سوی واردکنندگان خودرو وجود دارد. 
در یک کالم، اگرچه عدم انتش��ار نام شرکت های واردکننده خودرو با ارز 
دولت��ی انتقاداتی را برانگیخته اما تا ای��ن لحظه نه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و نه بانک مرکزی این لیس��ت را منتش��ر نکرده و تنها مسئولیت را 
بر گردن یکدیگر می اندازند. در این شرایط افکار عمومی توقع دارد که هم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم بانک مرکزی مس��ئولیت خود در این 
زمینه را بر عهده گرفته و نس��بت به شفاف سازی و انتشار نام شرکت های 
واردکننده خودروی دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی اقدام کنند تا از 

گران فروشی و سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود. 
البت��ه در آخرین اظهارنظ��ر در این رابطه، س��خنگوی بانک مرکزی 
اعالم کرده که فهرست دوم دریافت کنندگان ارز دولتی به زودی منتشر 

می شود. 
چه کسی لیست را سانسور کرد؟ 

اما در حالی انتش��ار لیس��ت دریافت کنندگان ارز رسمی برای واردات 
کاال با جای خالی تعداد زیادی از واردکنندگان و کنش و واکنش هایی از 
سوی دو دستگاه ذی ربط همراه بود که اکنون این سؤال مطرح می شود 
که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت لیس��ت کامل را در اختیار بانک 
مرکزی قرار داده اس��ت، چرا این بانک اس��امی را سانسور شده و به طور 

محدود منتشر کرده است؟ 
در جری��ان سیاس��ت جدید ارزی دولت ب��رای بازار ارز و انتق��ال ارز در 
حال گردش بین صادرکنندگان و واردکنندگان به س��امانه یکپارچه ارزی 
)نیما( ش��رایط به گونه ای پیش رفت که واردکنن��دگان می توانند با انجام 
ثب��ت س��فارش ارز مورد نیاز خود را با پای��ه 4200 تومان از بانک مرکزی 
دریافت کنند. در این بین هیچ اولویت بندی در ابتدا انجام نش��د و تمامی 
ثبت سفارش ها مش��مول دریافت ارز بودند. این روال موجب ایجاد رانت و 
حواشی شد که در نهایت ماجرا را به سویی پیش برد که در روزهای گذشته 
رئیس جمهوری در نشس��ت هم اندیشی مدیران ارشد دولت به این موضوع 
اش��اره داشت و از شریعتمداری -وزیر صنعت، معدن و تجارت- خواست تا 
صریحا به مردم اعالم کند که چه اقالم و جنس هایی به وفور به کشور وارد 
شده و قیمت آنها تغییر نخواهد کرد و اگر این اقدام نیاز به ارز دارد، تحت 
هر شرایطی تأمین می شود. در مجموع روحانی تأکید داشت که باید اعالم 
ش��ود چه کسی و به چه میزان و برای چه کاری ارز دریافت کرده و قیمت 
محصولی که با آن ارز وارد شده چقدر است؟ او در عین حال گفت که باید 
به مردم بگوییم در طول 51 روز گذشته به چه کسی با چه قیمتی و برای 

چه جنسی ارز داده ایم، تا در جریان قرار بگیرد. 
طولی نکش��ید که وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( نیز خواستار 
انتش��ار لیس��ت دریافت کنندگان ارز رس��می از بانک مرکزی شد و به 
دنبال آن روز یکش��نبه بانک مرکزی لیس��تی را از دریافت کنندگان ارز 
دولتی منتش��ر کرد که حاوی حدود 1500 شرکت واردکننده کاال بود. 
اما این لیس��ت باعث ابهامات و س��ؤاالتی برای مخاطبان ش��د، چراکه 
 طب��ق آخرین آم��ار دریافتی تا روزهای گذش��ته بان��ک مرکزی حدود
12 میلی��ارد دالر ارز برای حدود 21 میلیارد دالری که ثبت س��فارش 
ش��ده ب��ود، ارز تأمی��ن و پرداخت کرده بود. اما این لیس��ت نش��ان از 
تأمی��ن حدود 2.5 میلیارد یورو داش��ت که اخت��الف آن در پرداخت با 
رق��م 12 میلیارد دالری به ح��دود 9 میلیارد دالر می رس��ید. در عین 
حال که اس��امی تمامی ش��رکت های دریافت کننده ارز دولتی از جمله 

خودروسازان در این لیست دیده نمی شد. 
پیگیری این موضوع از س��وی بان��ک مرکزی با این توضیح همراه بود 
که فهرست اعالمی از سوی این بانک بر مبنای فهرستی بود که وزارت 
صم��ت در اختیار بانک مرکزی قرار داده و در نامه ای رس��می به رئیس 
کل بانک مرکزی ارس��ال ش��ده بود. همچنین تأکید بر این بود که اگر 
اس��امی در این لیس��ت وجود ندارد به دلیل آن اس��ت که در فهرس��ت 
ارس��الی از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( اعالم نش��ده 
و بان��ک مرک��زی آمادگی دارد تا در صورت ارس��ال هر گونه فهرس��ت 
دیگری از سوی وزارت صمت میزان ارز تأمین شده را با اسامی دریافت 

کنندگان منتشر کند. 
در عی��ن حال در توضیحاتی که بانک مرکزی ارائه کرد، عنوان ش��د 
که این لیس��ت ح��اوی گزارش وزارت صمت ب��وده و در برگیرنده تمام 
کاالهای تأمین ش��ده ارز توس��ط بانک مرکزی نیست و این بانک عالوه 
ب��ر تخصیص و تأمین ارز به این کاالهایی که اعالم ش��ده، مقادیر قابل 
توجهی ارز به مسافران، دانشجویان، بیماران و نیز خدمات ثبت سفارش 

اختصاص داده است. 
اع��الم بانک مرک��زی واکن��ش وزارت صمت را به همراه داش��ت، به 
گونه ای که اعالم کرد در این وزارتخانه جز ثبت س��فارش برای واردات 
کاال فرآیند دیگری انجام نمی ش��ود و مراحل تخصیص و س��پس تأمین 
ارز برای متقاضیان واردات در اختیار بانک مرکزی اس��ت. این در حالی 
اس��ت که وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت اعالم کرده با انتش��ار تمامی 
اطالعات مربوط به تأمین ارز 4200 تومانی موافق است و بانک مرکزی 
نیز برای انتشار کامل اسامی دریافت کنندگان ارز نیازی به نظر و مجوز 

این وزارتخانه ندارد. 
اکنون در حالی انتشار لیس��ت دریافت کنندگان ارز دولتی و ابهامات 
آن باق��ی مانده که دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی 

در حال انداختن مسئولیت اعالم انتشار برای عهده یکدیگر هستند. بار 
اول بانک مرکزی لیس��ت را منتش��ر و اعالم کرده بیش از این اسامی را 
نتوانس��ته اعالم کند چراکه همی��ن را از وزارت صنعت دریافت کرده و 
بار دوم این وزارتخانه مدعی اس��ت که تمام اس��امی را در اختیار بانک 
مرکزی قرار داده و البته این بانک همه این اس��امی را داش��ته اس��ت و 
وزارت صمت موافق اعالم تمامی آنها خواهد بود. در این ش��رایط سؤال 
اینجاست که اگر هیچ مخالفتی از سوی وزارت صمت برای اعالم وجود 
ندارد چرا بانک مرکزی لیس��ت را به طور کامل منتش��ر نکرده اس��ت؟ 
یا اینکه چرا حداقل لیس��ت مربوط ب��ه واردکنندگان وزارت صنعت که 
ش��امل واردکنندگان خودرو بوده نیز اعالم نش��ده اس��ت؟ اکنون افکار 
عمومی منتظر پاس��خگویی بانک مرکزی در رابطه با عدم اعالم لیس��ت 
کام��ل بعد از ای��ن واکنش وزارت صنعت، مع��دن و تجارت خواهد بود. 
در عین حال که اگر وزارت صمت هیچ مش��کلی در اعالم کامل اسامی 
ن��دارد، تعلل بانک مرکزی در این م��ورد می تواند موجب گمانه زنی ها و 

البته تحریک فضای موجود شود. 
دلیل مغایرت لیست وزیر ارتباطات با بانک مرکزی

اما س��ؤال دیگر در این رابطه به چرایی مغایرت لیست وزیر ارتباطات 
با بانک مرکزی برمی گردد؛ چراکه فهرس��ت منتشرشده از سوی وزارت 
ارتباطات از ش��رکت های واردکننده گوش��ی با ارز رسمی، تفاوت هایی 
با فهرس��ت اعالمی از س��وی بانک مرکزی دارد؛ گرچ��ه وزیر ارتباطات 
اختالف آماری بین دو لیس��ت را ب��ه دلیل تفاوت تاریخ بین دو گزارش 

منتشرشده می داند. 
تنه��ا یک هفته پس از اینک��ه وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات به 
انتشار لیس��ت واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی اقدام کرده بود، 
بانک مرکزی هم فهرس��ت کاالهای دریافت کننده ارز رسمی به تفکیک 
افراد و ش��رکت ها را منتش��ر کرد که در این میان مغایرتی در اس��امی 

موجود در این دو لیست دیده شد. 
برخی معتقدند علت مغایرت لیس��ت وزی��ر ارتباطات با بانک مرکزی 
این است که لیست منتش��ره از سوی محمدجواد آذری جهرمی شامل 
ش��رکت هایی اس��ت که برای واردات درخواس��ت داده ان��د، درحالی که 
فهرست بانک مرکزی، اسامی شرکت هایی است که پس از ثبت سفارش 
و موافقت با تخصیص ارز به آنها، توانس��تند از بانک ها و سامانه نیما ارز 
دولت��ی 4200 تومانی دریافت کنند. به همین دلیل هم مبالغ دریافتی 
شرکت ها در لیست وزیر ارتباطات با لیست بانک مرکزی متفاوت است. 
همچنین ش��رکت هایی وجود دارند که در لیست اعالمی آذری جهرمی 
دیده می ش��وند اما به دلیل عدم دریافت ارز، نام ش��ان در لیس��ت بانک 
مرکزی آورده نشده است و شرکت هایی هم هستند که به دلیل دریافت 
ارز از بانک و س��امانه نیما، نام ش��ان تنها در لیست بانک مرکزی وجود 

دارد و نه در لیست وزیر ارتباطات. 
در ای��ن باره محمدمه��دی میرمهدی، رئیس اتحادی��ه فناوران رایانه 
تهران معتقد اس��ت اگرچه انتش��ار لیس��ت ارزی که توس��ط شرکت ها 
دریافت و کاال وارد شده، منطقی است و اقدام وزیر ارتباطات در انتشار 
لیس��ت واردکنندگان با ارز دولتی کار ارزنده ای محس��وب می شود، اما 
تعجیل در انتش��ار این لیس��ت موجب ایجاد خس��ران هایی ب��ه بازار و 
ش��رکت ها شده اس��ت؛ زیرا در لیس��ت ابتدایی تنها درخواست ها اعالم 
ش��ده و مشخص نیس��ت چه کس��انی این دالرها را دریافت کردند و از 
سوی دیگر برخی که درخواست شان به بانک رفته و سپرده 35درصد را 

پرداخت کرده اند و نام شان در لیست بوده، ارزی نگرفته اند. 
با وجود این، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطالت در توئیتر خود 
درباره اختالف آماری بین لیس��ت منتشرشده توسط وزارت ارتباطات و 
لیست بانک مرکزی توضیح داد: گزارش وزارت ارتباطات مربوط به اول 
فروردین تا 29 خرداد اس��ت و این درحالی اس��ت که بازه گزارش بانک 
مرکزی مربوط به 21 فروردین تا 9 تیرماه اس��ت. گزارش بانک مرکزی 

دقیق تر است. 

فهرست دوم دریافت کنندگان ارز دولتی در راه است

مناقشه ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت
دریچه

عوامل پیش برنده توسعه در ایران به روایت محمود سریع القلم
توسعه نیازمند سیستم است، نه فرد

فرصت امـروز: مفهوم »توس��عه« در ابعاد مختل��ف اقتصادی، 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محور تغییرات در کشورهای در حال 
توسعه از جمله ایران است. در این زمینه، محمود سریع القلم استاد 
علوم سیاس��ی دانشگاه شهید بهش��تی و پژوهشگر توسعه از جمله 

صاحب نظرانی است که همواره دغدغه توسعه داشته است. 
به اعتقاد س��ریع القلم، وضعیت فعلی که گرفتار آن هس��تیم، نه 
مربوط به امروز و دیروز، بلکه نتیجه یک دوره ای طوالنی اس��ت. در 
ح��ال حاضر، حل این وضعیت بیش از ه��ر چیز به یک خانه تکانی 
فک��ری نیاز دارد تا بتوانیم آن را مدیریت کنیم. او با ذکر یک مثال 
می گوید: در آلمان، س��اعت پنج بعدازظه��ر همه محل کار خود را 
ت��رک می کنند تا برون��د و زندگی کنند. لزومی ن��دارد مانند ایران 
تا 12 ش��ب جلسه بگذارند. جلسات فراوان به معنای ناهماهنگی و 
معرف فقدان رویه و قاعده است. طی چندین سال تحول در کشور، 

متأسفانه نتوانسته  ایم سیستم سازی را در کشور پیاده کنیم. 
س��ریع القلم در حاشیه تازه ترین نشس��ت از سلسله نشست های 
»گفت وگ��و و توس��عه« تح��ت عن��وان »چالش ها و موانع توس��عه 
حکمرانی خ��وب در ای��ران«، در گفت وگو با »پای��گاه خبری اتاق 
ای��ران« در پاس��خ ب��ه اینکه عامل اصل��ی ضعف توس��عه در ایران 
چیست، گفت: کش��ور ما، کشور افراد است و نه سیستم  ها. الفاظی 
مانن��د رویه، قاعده، قانون، آیین نامه و چارچوب در توس��عه یافتگی 
کش��ورها مقدس هس��تند. اصوالً، سیستم ها هس��تند که توسعه را 
هدایت می کنند نه افراد. اما در پیش��برد بسیاری از امور در جامعه 
م��ا، در نهایت باید رضایت افراد را جلب کنیم تا آنکه طبق مقررات 
و آیین نامه ها عمل کنیم.  س��ریع القلم در تش��ریح شرایط حاکم بر 
فضای توسعه در کشور، ضمن تأکید بر ضرورت تعیین اولویت های 
توس��عه می گوید: باید قبل از هر چیز مش��خص کنی��م که تهدید 
ما کیس��ت یا چیس��ت و چه عواملی باعث ش��ده تا در این شرایط 
احس��اس تهدی��د کنیم. تهدید ام��روز ما تهدید اقتصادی اس��ت و 

کشورها با اقتصاد به ما فشار می آورند. 
او در عین حال به ضرورت نگاه جامع به توس��عه اشاره می کند و 
می گوید: فرض بگیریم شما یک شخص حرفه ای و مشغول تحصیل 
در رشته دکتری هستید؛ آیا شما در این مقطع مادرتان را فراموش 
می کنی��د؟ یا در کنار حرفه اصلی، ب��ه خانواده هم توجه می کنید؟ 
منظور این اس��ت که اقتصاد و توسعه اقتصادی اهمیت دارد، اما نه 
به این معنا که ما سایر ابعاد توسعه را فراموش کنیم. بنابراین ایران 

امروز نیازمند توجه همه جانبه به توسعه است. 
سریع القلم در پاسخ به سؤالی درباره جایگاه دولت در میان عوامل 
پیش برنده توس��عه در ایران، به ضعف تأثیرگذاری نهاد دولت اشاره 
می کند و می گوید: در شرایط کنونی تأثیرگذاری دولت در موفقیت 
کشور، آنقدری نیست؛ اگر خیلی باشد، بین 5 تا 10 درصد است نه 
بیشتر. متأسفانه دولت در کشور ما در دو مسئله اقتصاد و سیاست 
خارجی تقریباً کاره ای نیس��ت. چون نه از نظر حقوقی و نه قانونی، 
کاری از دست دولت برنمی آید.  سریع القلم معتقد است برای اینکه 
بتوانیم مسیر توسعه را با موفقیت بپیماییم، باید ابتدا نقاط ضعف را 
به درس��تی شناسایی کرده و ریشه بیماری را درک کنیم. نمی توان 
مدام مش��کالت را در کش��ور تکرار کرد و ب��دون تمرکز بر نواقص 

اصلی، انتظار داشت در رفع چالش ها موفق عمل کنیم. 

گمانه زنی ها درباره احتمال تغییرات در دولت دوازدهم
ماجرای ترمیم کابینه به کجا رسید؟ 

این روزها گمانه زنی های زیادی درباره تغییر تیم اقتصادی دولت 
ش��نیده می ش��ود و خبرهای موثق حکای��ت از آن دارد که بخش 
عمده ای از فش��ار برای ایجاد تغییرات در تی��م اقتصادی کابینه از 

سوی حزب کارگزاران وارد می شود. 
به گزارش خبرآنالین، بر اساس اطالعات رسیده، این حزب که در 
دولت دوازدهم نتوانس��ت افراد پیشنهادی خود برای وزارتخانه های 
خاص اقتصادی را به رئیس جمهور بقبوالند، هم اینک در پی فش��ار 

جبران تالش ناکام خود در ابتدای تشکیل کابینه است. 
 گفته می ش��ود حزب کارگزاران همچنان ب��ه دنبال معرفی رضا 
ویس��ه به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت اس��ت و برای س��ایر 
پست های اقتصادی نیز گزینه هایی از افراد نزدیک به خود را مطرح 
می کن��د. در عین حال انتش��ار گمانه ها درب��اره وزیرانی که تغییر 

می کنند توسط رسانه های حزب کارگزاران مدیریت می شود. 
ش��نیده ش��ده اس��ت رئیس جمهور به اکثریت افرادی که توسط 
کارگ��زاران ب��رای تص��دی پس��ت رئیس کل��ی بان��ک مرکزی و 

وزارتخانه های اقتصادی مطرح شده اند، تمایلی ندارد. 
همچنی��ن در این باره، یک اقتصاددان با اش��اره به احتمال بروز 
تغییرات��ی در ترکی��ب دولت دوازده��م، اقتصاد ای��ران را نیازمند 
اصالحاتی اساسی تر دانست. مهدی پازوکی در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به تغییرات احتمالی در کابینه دولت دوازدهم، گفت: اقتصاد 
ای��ران نیاز به اصالحات اقتصادی دارد ک��ه این اصالحات هرچقدر 
که ب��ه تأخیر بیفت��د باعث ایجاد هزینه های بیش��تر برای کش��ور 
خواهد ش��د.  وی با بیان این که این اصالحات اقتصادی نباید جنبه 
پوپولیستی )عوام فریبانه( داش��ته باشد، ادامه داد: حاکمیت باید از 
عناصر تکنوکرات و مدیر به معنای واقعی استفاده کند که در کشور 
به اندازه کافی وجود دارد اما فرصت فعالیت به آنها داده نمی شود. 
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی با بیان این ک��ه در حال حاضر 
ش��رایط اقتصادی کش��ور مناسب نیس��ت، گفت: سیاستمداران ما 
باید ش��جاعانه و در چارچوب منابع ملی تصمیماتی اساسی بگیرند؛ 
چراکه این مس��ائل از عهده اقتصاددانان خارج است و ما حتی اگر 
بهتری��ن اقتصاددان ه��ا را در ای��ن وضعیت ب��ه کار بگیریم باز هم 

نمی توانند مشکالت را حل کنند. 
پازوکی با بیان این که حل مشکالت اقتصادی در گرو حل مسائل 
سیاسی است، گفت: ما برای این که تصمیمات درستی بگیریم باید 
با اصول کارشناس��انه و علمی با مس��ائل برخورد کنی��م. در ایران 
یک اشکال اساس��ی در تصمیم گیری ها این است که تصمیم گیران 
کالن ما مایلند بهترین تصمیم ها را بگیرند، اما بدون هیچ هزینه ای. 
واقعیت این است که هر تصمیمی نمی تواند فقط سود خالص داشته 
باشد، بلکه بعضی اوقات هزینه هایی هم ممکن است داشته باشد. 
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فرصـت امروز: گفته می ش��ود دولت هفت بس��ته اقتص��ادی برای 
مقابله با اثرات تحریم  و نوس��انات ارزی تدوی��ن کرده که از جمله آنها، 
جهت دهی به نقدینگی برای ورود به بخش تولید، تأمین انرژی مطمئن 
و امنیت غذایی، واگذاری دارایی های مازاد دولت، جلب مشارکت بخش 
خصوصی در اقتصاد و هدف گذاری  تولید و اش��تغال است. به گفته یک 
مقام آگاه دولتی، این هفت بس��ته اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه 
و با همفکری کمیس��یون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس در حال 

تدوین است و تا چند روز آینده برای تصویب به دولت ارائه می شود.
البت��ه عملیاتی ش��دن این بس��ته اقتص��ادی تنها ش��امل اراده دولت 
نمی ش��ود و اجرای بخشی از این سیاس��ت ها نیاز به هماهنگی روسای 

قوای سه گانه و به ویژه قانون گذاری در مجلس دارد.
در ای��ن خصوص، یک مقام ارش��د دولتی که نخواس��ت نامش فاش 
ش��ود با اش��اره به اظهارات رئیس جمهور درباره ثبات اوضاع اقتصادی و 
همدلی برای رونق بازارها و حمایت از تولید و فضای کس��ب وکار گفت: 
به سازمان برنامه  و بودجه کشور مأموریت داده شد تا برای بهبود شرایط 
اقتصادی برنامه ها و سیاس��ت هایی در بخش های مختلف تهیه و تدوین 
کن��د و اکنون مطلع هس��تیم که تدوین این برنامه ه��ا مراحل نهایی را 

طی می کند.
 تدوین بسته های بودجه ای با سه سناریو

ب��ه گ��زارش فارس، او ب��ا بیان اینکه بس��ته سیاس��ت های بودجه ای 
به طور کامل آماده ش��ده است و باید تصویب ش��ود، گفت: این بسته با 
س��ناریوهای مختلف تحریمی، رونق و ثبات اقتصادی تدوین شده و روز 
چهارشنبه گذش��ته با نمایندگان کمیسیون اقتصادی برنامه  و بودجه و 
مرکز پژوهش های مجلس مرور ش��د و به نظر می رسد در روزهای آتی 

به دولت ارائه خواهد شد.
 بسته هدایت نقدینگی با تمرکز بر جهت دهی به تسهیالت

این مس��ئول ارشد دولت دومین بس��ته تهیه شده را مربوط به هدایت 
و مدیریت نقدینگی در بازار دانس��ت و افزود: در این راس��تا با همکاری 
وزارت اقتص��اد، بانک مرکزی و س��ازمان برنامه  و بودجه سیاس��ت های 
اجرای��ی و نظارتی تهیه ش��ده که در روزهای آین��ده جزییات کامل آن 

مشخص خواهد شد.
وی در مورد بس��ته هدایت و مدیریت نقدینگی گفت: قطعا به دنبال 
هدایت این حجم از نقدینگی به س��مت تولید و بخش های مولد اقتصاد 
هس��تیم ت��ا ثبات و آرامش ب��ه قیمت ه��ا و ارز ببخش��د. مدیریت ارز، 
جهت دهی به تس��هیالت، تش��دید نظارت بانکی، رتبه بن��دی و ارزیابی 
بانک ها از س��رفصل های این بخش اس��ت؛ البته در جلس��ه س��ران قوا 
نی��ز درب��اره آن بحث خواهد ش��د و احتماال بخش های��ی از آن نیاز به 

قانون گذاری داشته باشد.
 بسته تأمین انرژی با تمرکز بر مدیریت مصرف

این مقام ارشد دولتی در مورد سومین بسته عملیاتی اقتصادی دولت 

گفت: تأمین انرژی مطمئن برای مردم از دیگر رویکردها و س��ناریوهای 
طراحی شده است.

وی ادامه داد: با توجه به خشکس��الی و ش��یوه ب��د مصرف انرژی در 
کش��ور، تدابیری در بخش های آب، برق و سوخت اندیشیده شده است. 
نباید اجازه دهیم هر کس��ی هر طور ک��ه می خواهد انرژی مصرف کند. 
پرمصرف ه��ا باید رعایت کنن��د چون هدررفت زی��ادی در حوزه انرژی 

داریم.
وی ب��ا بیان اینکه مباحث��ی مانند کاهش مص��رف آب، برق و انرژی 
و هزینه های مصرفی به دس��تگاه ها ابالغ شده اس��ت،  خاطرنشان کرد: 
بسته های تهیه شده برای دستگاه ها را در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب 
کردیم و با دستگاه هایی که رعایت نکنند برخورد بودجه ای خواهد شد. 
صرفه جویی در اعتبارات این بخش برای ایجاد اش��تغال، تولید و امنیت 

غذایی اقشار آسیب پذیر مصرف خواهد شد.
 دارایی های مازاد دولت واگذار می شود

این مقام مس��ئول ارشد دولت چهارمین بس��ته آماده شده را موضوع 
واگذاری دارایی های مازاد دولت دانست و گفت: پنجمین بسته حمایتی 
و سیاس��تی نیز به جلب مش��ارکت خصوصی در اقتصاد بازمی گردد. در 
بودجه سال جاری ظرفیتی در قالب مشارکت عمومی و خصوصی برای 
اجرای طرح های عمرانی در کش��ور ایجاد شده که با مشوق های در نظر 

گرفته شده بتوان شاهد افزایش سهم بخش خصوصی باشیم.
 تأمین کاالهای استراتژیک برای مقابله با تأثیرات نوسان ارز

او به ششمین بسته تحول اقتصادی دولت برای مقابله با نوسانات ارز 
اش��اره کرد و یادآور شد: بس��ته ای کامل برای امنیت غذایی متشکل از 

کاالهای استراتژیک و اساسی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: همچنین هفتمین بس��ته تدوین ش��ده مرب��وط به تولید و 

اشتغال است که اکنون در جریان بوده و هدف گذاری های خوبی دارد.
این مقام مسئول تصریح کرد: اکنون نیز کارشناسان روی این بسته ها 
آخری��ن اقدامات و پیش��نهاد های تکمیلی را با همکاری دس��تگاه های 
متولی انجام خواهند داد و ظرف دو تا سه روز آینده برنامه های عملیاتی 

به دولت و مجلس خواهد رفت.
اگر دستگاه ها مصارف را مدیریت نكنند با کاهش بودجه مواجه 

خواهند شد
وی با بیان اینکه بخش��ی از سیاست های تهیه  شده از جنس طرح در 
جلس��ه س��ران قوا است، بیان داشت:  همچنین بخش��ی از آن در تفاهم 
دول��ت و مجلس به صورت طرح یا الیحه برای قانون گذاری آماده خواهد 
ش��د و قس��متی دیگر در حیطه اختیارات دولت بوده که پس از طرح و 

تصویب در هیات وزیران، اجرایی خواهد شد.
وی تأکید کرد: تمام ظرفیت کارشناسی برای تهیه اجرای سیاست ها 
در بس��ته های پیشنهادی به کار گرفته شده است و دستگاه ها و مجلس 

نیز همفکری می کنند.

ای��ن مق��ام آگاه دولتی ب��ا تأکید بر اینک��ه در س��ناریوهای مختلف 
بودجه ای که پیش بینی ش��ده به شدت صرفه جویی و کاهش هزینه های 
جاری لحاظ شده است، گفت: همه قوا و دستگاه ها شرایط موجود کشور 
را باید درک کنند. اگر مدیریت مصرف و صرفه جویی که برای دستگاه ها 
طراحی ش��ده عملی نشود باید بدانند با کاهش بودجه از سوی سازمان 
برنامه  و بودجه روبه رو خواهند ش��د. وی در پاسخ به این سوال که یکی 
از محورهای س��خنرانی رئیس جمهور به س��فرهای خارجی دستگاه ها و 
ش��رکت های دولتی بازمی گش��ت و بنابراین برای نظارت بر شرکت ها و 
مباحث اینچنینی چه تدبیری اندیش��یده ش��ده، گفت: تابستان، فصل 
برگزاری مجامع شرکت های دولتی است و نمایندگان دولت بر شرکت ها 
اشراف دارند تا هزینه های برگزاری همایش های غیرضروری و سفرهای 

خارجی لغو و موارد مشابه به شدت کنترل شود. 

دولت برای مقابله با تحریم و نوسان ارزی دست به کار شد

7 بسته اقتصادی مقابله با تحریم

معاون س��ازمان توس��عه تجارت پول ها و نقدینگی سرگردان را عامل 
گرانی در بازار دانس��ت و گفت: از آنجا که هماهنگی میان نرخ رسمی و 
آزاد ارز وجود ندارد، هیچ تضمینی برای ثبات نرخ نیست و حتی ممکن 
اس��ت باوجود تقاضا برای خرید یک نوع ارز، نرخ آن ریزش پیدا کند و 

در چنین شرایطی مردم متضرر می شوند.
در پ��ی افزای��ش قیمت برخی از محص��والت در ب��ازار و اینکه گفته 
می ش��ود حتی برخی از کاالهایی که با ارز دولت��ی 4200 تومانی وارد 
می ش��ود، با ارز آزاد فروخته ش��ده و با افزایش قیمت همراه ش��ده اند، 
محمدرضا مودودی، معاون س��ازمان توس��عه تجارت به ایس��نا اینگونه 
توضیح داد که به نظر می رس��د نقدینگی سرگردانی که در کشور وجود 
دارد، این ظرفیت را برای ایجاد ش��وک در اقتصاد و بازار دارد و یکی از 

دالیل اصلی افزایش قیمت ها و تورم کنونی است.
وی افزود: نقدینگی س��رگردان می تواند بسیار اثرگذار باشد و تقاضای 
کاذب��ی در بازار ایجاد کن��د تا از این طریق افزای��ش قیمت به بار آورد 
و صاحبان این نقدینگی س��رگردان صاحب س��ودهای بیشتر شوند. به 
عنوان مثال شاید عده ای بخواهند منابع مالی خود را به ارز تبدیل کنند 

تا ارزش نقدینگی خودشان را حفظ کرده و افزایش دهند.

مودودی در پاس��خ ب��ه اینکه با وجود تخصی��ص دالر 4200 تومانی 
برای واردات کاالهای مختلف چرا شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم 
و مش��کل اقتصاد و بازار چیس��ت؟ گفت: از آنجاکه هماهنگی میان نرخ 
رس��می و آزاد ارز وجود ندارد، هیچ تضمینی نیس��ت که نرخ ارز ثابت 
بماند و حتی ممکن اس��ت زمانی که مردم به س��مت خریدن یک نوع 
ارز س��وق پیدا می کنند، نرخ آن ریزش پیدا کند و در چنین ش��رایطی 

مردم متضرر می شوند.
معاون سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در چنین شرایطی ضرورت 
دارد دستگاه های نظارتی هرچه دقیق تر و حساس تر در بازار ورود کنند، 
چراکه در این شرایط که منابعی به صورت هدفمند از یک سری مجاری 
خاص به بازار ارز تزریق می شود، شناسایی آن نباید خیلی سخت باشد 
و وقتی گفته می شود که صدها هزار سکه توسط گروه کوچکی از بخش 
خصوصی خریداری می شود، شناسایی کردن آن و درآمد ناگهانی اش که 
باعث برهم زدن بازارهای مختلف از ارز تا خودرو، س��که و . . . می شود، 

کار سختی نیست.
وی تاکید کرد: دس��تگاه های نظارتی باید جلوی گردش های ناس��الم 

در اقتصاد را بگیرد. 

پول های سرگردان عامل گرانی است

احتمال ریزش نرخ ارز

دریچه

جهانگیري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي:
 ایران در برابر تحریم هاي آمریكا

دست بسته نخواهد بود
فرصت امروز: اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد 
مقاومتي، ادعاي آمریکا براي متوقف کردن صادرات نفت ایران را واهي 
خواند و گفت ایران در برابر تحریم هاي آمریکا دس��ت بس��ته نخواهد 
بود. جهانگیری ابتدای هفته نیز در مراسم روز ملی »صنعت و معدن« 
تحری��م نفت ایران را ی��ک جنگ روانی دانس��ته و از عرضه نفت خام 
ایران در ب��ورس داخلی خبر داده بود. مع��اون اول رئیس  جمهور روز 
گذش��ته در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به شرایط 
جدید پیش روي کشور و احتمال آسیب دیدن طبقات و اقشار ضعیف 
جامعه، بر ضرورت توجه ویژه به این اقشار و کمک براي تامین نیازهاي 
اصلي زندگي شان تاکید کرد و گفت: در شرایط جدید کشور و افزایش 
قیمت برخي از کاالها، طبقات ضعیف جامعه در تامین نیازهاي اصلي 
زندگي با مشکل مواجه مي شوند و درآمد آنها کاهش پیدا می کند که 
ضرورت دارد به طور جدي به این طبقات توجه و از آسیب رسیدن به 
آنها جلوگیري ش��ود. او از رئیس س��ازمان برنامه و بوجه کشور و وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعي خواست جلساتي را در این خصوص برگزار و 
راهکارهاي تامین منابع الزم را براي کمک به اقشار کم درآمد جامعه در 

جهت جلوگیري از آسیب دیدن طبقات ضعیف پیدا کنند.
به گزارش پای��گاه خبری معاون اول رئی��س  جمهور، جهانگیري با 
بیان اینکه دولت براي ش��رایط تحریم برنامه ریزي دقیق دارد، یکي از 
برنامه هاي دولت براي تامین کاالهاي وارداتي مورد نیاز را اس��تفاده از 
ساز و کار تهاتر دانست و افزود: ایران در مقابل تحریم هاي آمریکا دست 
بس��ته نخواهد بود و از روش هاي مختل��ف براي بي اثر کردن تحریم ها 
اس��تفاده خواه��د کرد. معاون اول رئیس  جمهور خواس��تار تش��کیل 
کارگروه��ي تحت عنوان کمیته تهاتر ب��ا عضویت وزارتخانه هاي نفت، 
صنع��ت، معدن و تجارت، امور خارجه، ام��ور اقتصادي و دارایي، جهاد 
کشاورزي و سازمان برنامه و بودجه شد و افزود: الزم است کارگروهي با 
محوریت وزارت نفت تشکیل شود و براي تهاتر نفت با کاالهاي اساسي 

برنامه ریزي و ساز و کار آن تعیین و نتیجه تصمیمات گزارش شود.
رئی��س س��تاد فرماندهي اقتص��اد مقاومتي در ادامه ب��ا تاکید بر 
اینک��ه دولت در تحریم هاي پیش رو روش ه��اي مختلفي را به کار 
خواهد گرفت تا صادرات نفت کشور کاهش پیدا نکند،  تصریح کرد: 
اس��تمرار صادرات نفت کش��ور نماد پیروزي ملت ای��ران در مقابل 
تحریم هاي آمریکا اس��ت و با برنامه ریزي و مدیریت توانمند وزارت 
نفت، امیدوارم ش��اهد این موفقیت بزرگ باش��یم و ثابت کنیم که 
ادعاي آمریکا مبني بر متوقف کردن صادرات نفت ایران واهي است.

مع��اون اول رئیس جمهور ب��ا تاکید بر اینکه در ش��رایط تحریم 
واردات کاال نباید متوقف شود و روند صادرات نیز باید با رونق همراه 
باش��د، گفت: باید تالش کنیم تحت هر ش��رایط کاالهاي اساس��ي 
مورد نیاز به کش��ور وارد ش��ود و ذخایر کاالهاي اساس��ي وضعیتي 

اطمینان بخش داشته باشد.
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بازار قابل پیش بینی نیست
سكه به 3 میلیون تومان رسید

به رغ��م کاهش قیمت جهان��ی طال و همچنین کاه��ش تقاضا و 
قیم��ت ارز در روزهای اخیر، قیمت س��که به کمت��ر از 2میلیون و 
900 ه��زار تومان کاهش یافته بود، اما از روز یکش��نبه با توجه به 
افزای��ش تقاضای مجدد و همچنین قیمت ارز، قیمت طال و س��که 
 رو به افزایش گذاش��ت؛ به طوری که دوش��نبه قیمت سکه تمام به

3 میلیون تومان هم رسید.
محمد کشتی آرای، عضو اتحادیه فروشندگان طال و جواهر با بیان 
اینکه در حال حاضر قیمت فروش س��که به 3میلیون تومان رسیده 
اس��ت، به ایسنا گفت: تمام قطعات سکه و طالی 18 عیار به نسبت 
یکش��نبه با افزایش قیمت مواجه شده اند. در حال حاضر سکه تمام 
طرح جدید 3میلیون تومان، سکه تمام طرح قدیم 2میلیون و 920 
هزار تومان اس��ت. نیم س��که یک میلیون و 445 هزار تومان و ربع 

سکه 770 هزار تومان در بازار معامله می شود.
به گفته وی، هر گرم طالی 18 عیار 243 هزار تومان، هر مثقال 
طالی 17 عیار یک میلیون و 53هزار تومان و هر مثقال طالی 18 
عیار یک میلیون و 170 هزار تومان قیمت دارد. همچنین سکه های 

یک گرمی 420 هزار تومان فروخته می شوند.
او درب��اره علت افزایش تقاضای طال و س��که توضی��ح داد: بانک 
مرکزی فعال عرضه س��که ندارد و عرضه و تقاضا و معامالت با توجه 
به س��که های موجود در بازار انجام می ش��ود. وضعیت طال و س��که 
تحت تاثیر واگذاری س��که ها قرار گرفته و همین موضوع باعث شده 

ب��ازار با افزایش تقاضا مواجه ش��ود. با توجه ب��ه طرحی که درباره 
واگذاری س��که ها در حال بررس��ی و اقدام اس��ت مبنی بر اینکه به 
ثبت نام کنندگان تعداد باالی س��که فقط 10 قطعه سکه داده شود، 

تقاضا برای خرید فیزیکی سکه افزایش پیدا کرده است.
کش��تی آرای درباره چگونگی روند قیمت طال و سکه در روزهای 
آینده گفت: عوامل متعددی روی قیمت تاثیرگذار اس��ت و با توجه 
به قیمت ارز و عرضه و تقاضا این مباحث قابل پیش بینی نیست؛ به 
همین دلیل هم حتی برای یک س��اعت آینده نمی توان قیمت سکه 
و طال را پیش بینی کرد، اما با توجه به افزایش قیمت طال و سکه به 
مردم توصیه می کنیم از واحدهایی داد و ستد کنند که دارای مجوز 
باشند و از خرید طال و سکه از واحدهای غیرمجاز خودداری کنند.

 

نامی از بانک های ایرانی نیست
بانک های برتر آسیا معرفی شدند

در تازه ترین رده بندی نشریه معتبر بنکر از هزار بانک برتر جهان، 
نام هیچ بانک ایرانی به چشم نمی خورد و نکته جالب این رده بندی 
در منطقه آس��یا و اقیانوسیه، بانک های استرالیایی هستند که چهار 
بانک نخست منطقه آسیا و اقیانوسیه را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش ایس��نا، نش��ریه معتبر بنک��ر در رده بندی جدید خود، 
1000 بان��ک برت��ر جهان را معرف��ی کرد که بان��ک »کامن ولث« 
اس��ترالیا ب��ا 40.526 میلی��ارد دالر س��رمایه در رده برترین بانک 
آس��یایی و چهل و پنجمین بانک برتر جهان قرار گرفته است. الزم 
به ذکر است که این رده بندی بدون در نظر گرفتن بانک های چینی 

و ژاپنی منتشر شده است.
پ��س از بانک کامن ولث، بانک های »وس��ت پ��ک«، »ای ان زد« 
و بانک ملی اس��ترالیا در رده ه��ای دوم تا چهارم قرار گرفته اند و به 
ترتی��ب ثروتی مع��ادل 39.980، 38.534 و 37.045 میلیارد دالر 
س��رمایه دارند. پس از این چهار بانک اس��ترالیایی، بانک »دی بی 
اس« س��نگاپور با س��رمایه 32.407 میلیارد دالر در رده پنجم قرار 

دارد.
استیت بنک هند، »کی بی فایننشیال«، بانک توسعه و »شینهان« 
هر س��ه از کره جنوبی و بانک »یونایتد اورس��یز« از سنگاپور نیز به 

ترتیب در رده های ششم تا دهم این رده بندی جای دارند.
همچنین موفق ترین عملکرد مربوط به بانک ملی ازبکستان بوده 
است که طی سال گذشته س��رمایه خود را 188.02درصد افزایش 
داده است. بانک زمین و مسکن تایلند، بانک رفاه ویتنام، »آر بی ال« 
هند و بانک اتحادیه تایوان نیز با افزایش سرمایه 124.84درصدی، 
73.53درصدی، 54.19درصدی و 48.61درصدی به ترتیب در رده 

دوم تا پنجم موفق ترین بانک ها از نظر عملکردی قرار گرفته اند.
باالترین نرخ بازگش��ت س��رمایه نیز متعلق به بانک »کاس��پی« 
قزاقس��تان ب��ا ن��رخ 49.52درصد اس��ت و پ��س از آن، بانک ملی 
ازبکستان با 48.82درصد، »ساوث پسفیک« گینه نو با 48.3درصد، 
»ت��ک کام بانک« ویتنام با 39.23درصد و بانک مردم س��ریالنکا با 

35.11درصد به ترتیب در رده های دوم تا پنجم قرار دارند.

دریچه

فرصت امـروز: در حالی که این روزها نقدینگی های س��رگردان در 
جامع��ه موجب الته��اب در بازارهای موازی ش��ده و ب��ه همین خاطر، 
گمانه زنی های��ی درباره احتمال افزایش نرخ س��ود بانک��ی و جذب این 
نقدینگ��ی به وجود آمده اس��ت، اما رئیس کل بان��ک مرکزی در آخرین 
اظهارنظ��رش در ای��ن باره، این مه��م را رد کرد و گف��ت که تصمیم و 
برنام��ه ای ب��رای افزایش نرخ س��ود بانک��ی وجود ندارد و نظ��ام بانکی 
همچنان براس��اس نرخ های مصوب ش��ورای پول و اعتبار عمل می کند. 
ولی اهلل سیف در عین حال به برخی از بانک هایی که این روزها نرخ های 
دیگری را به کار گرفته اند هش��دار داد و از برخورد بانک مرکزی با این 

دسته از بانک ها و ایجاد تعادل در نرخ سود بانکی سخن گفت.
در واقع، با اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی درباره عدم افزایش سود 
بانکی، به نظر می رسد که دیگر نباید منتظر افزایش نرخ سود در شرایط 

فعلی بود، هرچند که کاهش آن هم در حال حاضر منتفی است.
به گزارش ایسنا، نرخ سود سپرده بانکی طی سال های 1392 تاکنون 
با توجه به روند نزولی تورم، در شیب کاهشی قرار گرفت و از نرخ هایی 
که به 30درصد در بانک ها می رس��ید، تا 15درصد کاهش یافته اس��ت. 
س��ود تس��هیالت نیز در حد 18درصد قرار دارد. در س��ال گذش��ته و 
در جری��ان انحرافاتی که برخی بانک ها در اجرای نرخ س��ود داش��تند، 
بانک مرکزی دس��تورالعملی را برای الزام به منظور رعایت نرخ س��ود تا 
15درصد و حذف نرخ های باالتر به بانک ها ابالغ و در دس��تور کار قرار 

داد. این تکلیف موجب ش��د تا در ادامه و با نوس��انی که در نیمه  دوم 
س��ال گذش��ته در بازار ارز اتفاق افتاد، برخی کارشناسان و تحلیلگران 
بر این موضوع تاکید داش��ته باش��ند که کاهش نرخ سود موجب خروج 
نقدینگ��ی از بانک ه��ا و به جری��ان افتادن در ب��ازار ارز و البته تحریک 

نوسان شده است.
در مدت اخیر با توجه به شرایطی که در بازار ارز ایجاد شده و افزایش 
قیم��ت دالر که در نتیجه تقاضا برای خرید ش��دت یافته اس��ت، برخی 
کارشناس��ان و حتی مسئوالن موضوع افزایش نرخ سود بانکی را مطرح 
کردند و معتقد بودند که اگر بانک مرکزی نرخ سود را تا حدی افزایش 
دهد، می تواند عاملی برای نگه داشتن منابع در بانک ها و حرکت از بازار 
ارز و سکه باشد. در حالی این گمانه زنی ها ادامه داشت که اخیرا ولی اهلل 
س��یف –رئیس کل بانک مرکزی- به صراحت این موضوع را رد کرده و 
گفته اس��ت که بان��ک مرکزی تصمیمی برای افزایش نرخ س��ود بانکی 
ندارد و در این راستا بخش نظارتی با بانک هایی که نرخ سود را به طور 

غیرمتعارف تغییر دهند، برخورد خواهد کرد.
ای��ن در حالی اس��ت که برخی مدی��ران بانکی نیز در م��ورد احتمال 
افزایش نرخ س��ود معتقدند که اگر قرار باش��د نرخ سود سپرده افزایش 
یابد، باید بار دیگر نرخ سود تسهیالت نیز به دنبال آن رشد کند که این 
موض��وع به طور حتم مورد قبول فع��االن اقتصادی قرار نخواهد گرفت، 
بنابراین دست زدن به نرخ سود در شرایط فعلی نه تنها نمی تواند موجب 

ترمیم فضای موجود ش��ود، بلکه بانک ها را در وضعیتی نامناس��ب قرار 
می دهد.

بای��د یادآور ش��د که بانک مرک��زی در یک هفته در بهمن ماه س��ال 
گذش��ته تجربه افزایش نرخ سود را داشت و اوراق گواهی سپرده با نرخ 
20درصد یعنی 5درصد باالتر از سود بانکی را منتشر کرد. در این حالت 
ح��دود 240 هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفت و مش��تریان بانک ها 
حس��اب های خود را جابه جا کردند. با توجه به اختالف 5درصدی سود، 
ح��دود 12 هزار میلیارد تومان هزینه به بانک ها تحمیل ش��د و این در 
حالی اس��ت ک��ه بانک مرکزی با وجود وعده ای ک��ه برای حمایت برای 
جبران این زیان داده تاکنون اعالم رس��می برای اقداماتی در این زمینه 

نداشته است.
کارشناس��ان معتقدند که در همان زمان نیز افزایش نرخ س��ود بانکی 
حتی برای مدت یک هفته ای اقدام نادرس��تی بود و بانک مرکزی نباید 
این گون��ه عمل می کرده اس��ت، بنابراین در ش��رایط فعلی همانطور که 
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده هرگونه افزایش نرخ سودی بعید به 
نظر می رس��د. همچنین کاهش نرخ سود تس��هیالت نیز که بارها مورد 
خواس��ت مسئوالن و فعاالن اقتصادی بوده، اکنون زمانی برای آن وجود 
ندارد، چراکه باید به دنبال آن کاهش نرخ س��ود س��پرده اتفاق افتد که 
ای��ن موضوع نیز با توجه به وضعیت کنون��ی و نگرانی از خروج منابع از 

بانک ها و  ورود به بازار ارز برای آینده ای نزدیک منتفی خواهد بود. 

احتمال افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی منتفی شد

دل به افزایش نرخ سود بانکی نبندید

»احتمال توقف پرداخت ارز مس��افرتی از پایان تیرماه« خبری بود 
که دیروز از س��وی تعدادی از آژانس های مسافرتی در رسانه ها اعالم 
شد. آژانس های مس��افرتی می گویند نامه ای از بانک مرکزی دریافت 
کرده اند که مضمون آن نشان می دهد که پرداخت ارز مسافرتی نهایتا 
تا پایان تیرماه انجام خواهد ش��د. ای��ن خبر البته با توجه به وضعیت 
فعل��ی بازار ارز خیلی دور از انتظار نبود، اما بانک مرکزی هنوز آن را 

تایید نکرده است.
به عبارت بهتر، با وجود شایعاتی که در رابطه با حذف ارز مسافرتی 
در آینده ای نزدیک منتش��ر و موجب نگرانی هایی در بین مس��افران 
ش��ده اس��ت، تاکنون هیچ مرجع رس��می این خبر را تایید نکرده و 
مس��ئوالن آن را فضاسازی عده ای برای سوء استفاده از شرایط موجود 

اعالم کرده اند.
به گزارش ایس��نا، پرداخت حدود 1000 یورو به مس��افران با نرخ 
رس��می که برای کش��ورهای هم مرز و مش��ترک المنافع تا 500 یورو 
تعیین ش��ده، موضوعی اس��ت که در سیاس��ت جدید ارزی دولت از 
21فروردین ماه سال جاری به مرحله اجرا درآمده است. بر این اساس 
مس��افران می توانند ویزا و بلیت و س��ایر مدارک ای��ن میزان ارز را با 
نرخ دولتی که برای دالر 4200 تومان و یورو تا 5000 تومان اس��ت، 
دریافت کنند. در حالی اختالف قیمت این ارز با بازار آزاد )دالر حدود 
8400 و یورو حدود 9600تومان( موجب ایجاد رانت و حواشی شده 
است،  که اخیرا شایعاتی در فضای مجازی و با منابع نامشخص مطرح 
می شود، مبنی بر اینکه قرار است ارز مسافرتی تا پایان تیرماه به طور 

کامل حذف شود.
این در حالی اس��ت که اخیرا هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 
آژانس های مسافرتی اعالم کرده اند بانک مرکزی طی نامه ای موضوع 
حذف ارز مس��افرتی را به آنها اعالم کرده و قرار است پرداخت نهایتا 
ت��ا پایان تیرماه انجام ش��ود، اما پیگیری موض��وع از بانک مرکزی از 
این حکایت دارد که فعال برنامه ای برای حذف ارز مس��افرتی نیست و 
س��از و کاری برای آن تعریف نشده و روال ادامه دارد. در سوی دیگر 
گفت وگوی ایس��نا با رئیس انجمن آژانس های گردش��گری با تکذیب 
دریافت چنین نامه ای از س��وی بانک مرکزی همراه شده است. آنطور 
ک��ه رفیعی، توضیح داد این خبرها عمدتا فضاس��ازی بوده و ش��ایعه 
اس��ت و تاکنون هیچ مذاکره ای در این رابطه با آژانس های مسافرتی 

نشده است.
به گفته وی نه تنها آژانس ها نامه ای از بانک مرکزی در مورد حذف 
ارز مسافرتی دریافت نکرده اند بلکه باید یادآور شد که در مدت اخیر 

هیچ مشورتی هم با آنها در مورد چنین تصمیم مهمی نشده است.
گرچه شواهد از این حکایت دارد که فعال تصمیم قطعی برای حذف 
ارز مسافرتی وجود ندارد، اما در هر حال خروج بخش قابل توجهی ارز 
توسط مسافران در سال موجب شد تا دولت در سیاست جدید ارزی 
خ��ود در این م��ورد بازنگری کرده و آن را محدود کند. کارشناس��ان 
معتقدند با توجه به حجم ارز خروجی از کش��ور توسط مسافران، باید 
تامین ارز مس��افران نیز به بورس وارد شده و در جریان معامالت ارز 
صادراتی که در بورس قرار اس��ت انجام شود، آنها نیز در همین گروه 

ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. 

احتمال توقف پرداخت ارز مسافرتی از پایان تیرماه

 مسافران
سرگردان شایعات ارزی شدند
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نگاهی به کارنامه یک ساله و سه ماهه 39 صنعت بورسی
بازدهی مثبت 2۸ صنعت بورس در بهار 97

روند معامالت 39 صنعت بورس��ی کش��ور، برای این بازار در بهار 
امس��ال بازدهی 13درصدی و برای س��رمایه گذاران در یک س��اله 
منتهی به 31 خردادماه 97 بازدهی 38 درصدی را به ثبت رس��اند، 
همچنین از لحاظ ارزش بازاری نیز بورس با رشد مواجه شده است. 
به گزارش س��نا، اداره آمار و اطالعات ش��رکت ب��ورس تهران در 
گزارش��ی بازدهی س��ه ماهه و یک ساله ش��اخص قیمت به تفکیک 

صنعت و ارزش بازاری آنها را منتشر کرد. 
بررس��ی تغییرات شاخص قیمت 39 صنعت بورس نشان می دهد 
ک��ه از ابتدای امس��ال تا پایان خ��رداد، گروه محص��والت چوبی با 
 رش��د بیش از 42 هزار واحدی شاخص صنعت مربوطه اش بازدهی

75 درصدی را برای سرمایه گذارانش به همراه داشته است. 
همچنین گروه استخراج کانه های فلزی نیز با بازدهی 45درصدی 
دومین صنعتی بود که بازدهی بیش��تر از ش��اخص کل بورس را به 

ثبت رساند. 
س��ومین ش��اخص صنعتی پربازده بورس در س��ه ماهه سال 97 
صنعت فلزات اساس��ی با بازدهی 33 درصدی بوده اس��ت. کاش��ی 
و س��رامیک نیز در این مدت بازدهی 19 درصدی داش��ته اس��ت. 
همچنین دو صنعت ش��رکت های چند رش��ته ای و گروه عرضه برق، 
گاز، بخار و آب گرم با بازدهی 17 درصدی درفهرست صنایعی قرار 

داشتند که بیشتر از میانگین بورس بازدهی داشته اند. 
از می��ان 39 صنعت حاضر در بورس، در س��ه ماهه 28 صنعت با 

بازدهی مثبت همراه بودند. 
بازنده های بهاری

این در حالی بود که بررس��ی صنایع بورس��ی نشان می دهد گروه 
خودرو و س��اخت قطعات با بازدهی منف��ی 7 درصدی، منفی ترین 
گ��روه ب��ورس در به��ار 97 بوده اس��ت. پس از آن ماش��ین آالت و 
دس��تگاه های برقی با بازدهی منفی 6 و اس��تخراج زغال س��نگ با 
بازدهی منفی 5درصدی در فهرس��ت گروه های منفی بازار در مدت 

مورد بررسی بوده است. 
ادام��ه این گزارش روند حرکتی ش��اخص های 39 صنعت بورس 
در دوره یک س��اله را مورد توجه قرار داده اس��ت. درحالی شاخص 
کل در یک س��اله منتهی به پای��ان خردادماه )31 خرداد 96 تا 31 
خرداد 97( با رش��دی 38 درصدی مواجه اس��ت ک��ه پنج صنعت 
بورس��ی در این مدت بازدهی بیش از شاخص کل بورس را به ثبت 
رس��انده اند. همچنین 17 صنعت بورس��ی در این یک سال بازدهی 

مثبت داشتند. 
همچنین گروه استخراج کانه های فلزی با بازدهی 141 درصدی 
در صدر جدول بیش��ترین رشد ش��اخص در میان صنایع بورسی 
قرار گرفته اس��ت. پس از آن گروه فلزات اساس��ی با 140 درصد 
 و گ��روه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هس��ته ای با بازدهی

78 درصدی به ترتیب دومین و سومین صنعت پربازده بورس در 
یک ساله مورد بررسی است. همچنین صنعت محصوالت چوبی و 
قند و ش��کر با بازدهی 53 درصدی و صنعت محصوالت شیمیایی 
با بازده��ی 42 از دیگر صنایع پربازده بورس در دوره یک س��اله 

هستند. 
این در حالی بود که گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز 
اکتش��اف با بازدهی منفی 39 درصد بیش��ترین بازدهی منفی را در 
میان 39 صنعت بورس داشت و در انتهای این جدول قرار گرفت. 

پس از آن گروه اس��تخراج س��ایر مع��ادن با بازده��ی منفی 36 
درص��دی و زراعت و خدمات وابس��ته با بازدهی منفی 24 درصدی 
از صنایعی بودند که بیش��ترین افت ش��اخص را در یک ساله مورد 

بررسی ثبت کردند. 
بزرگ شدن بورس در بهار 97

بررس��ی ادامه عملکرد صنایع بورس��ی نیز حاکی از بزرگ شدن 
بازار در بهار 97 است. 

 در حال��ی ارزش بازارهای بورس در س��ه ماهه ابتدایی س��ال97 
ح��دود 10 درصد افزایش یافت��ه و به رقم 421 هزار میلیارد تومان 
رس��یده است که گروه محصوالت چوبی رش��د 75 درصدی ارزش 
بازاری را با وجود تنها یک شرکت در زیرمجموعه خود تجربه کرده 
است. ارزش بازاری گروه اس��تخراج کانه های فلزی نیز در سه ماهه 
س��ال جاری 44 درصد افزایش یافت. همچنین فلزات اساس��ی نیز 

شاهد افزایش نزدیک به 33 درصدی ارزش بازار بود. 
ع��الوه بر س��ه صنعت باال، هفت گروه بورس��ی دیگر نیز ش��امل 
ش��رکت های چند رشته ای، رایانه و فعالیت های وابسته، فعالیت های 
کمکی به نهادهای مالی واسط، استخراج نفت گاز و خدمات جنبی 
به جز اکتش��اف، کاشی و س��رامیک، محصوالت کاغذی و استخراج 
س��ایر معادن بیش از 11 درصد افزایش ارزش بازار را در بهار سال 

جاری ثبت کردند. 
ای��ن در حالی بود که گروه مخابرات با کاهش 18 درصدی ارزش 
ب��ازاری خود در این مدت مواجه ش��د. خودرو و س��اخت قطعات و 
 ماش��ین آالت دس��تگاه های برقی نی��ز در این مدت ش��اهد کاهش

6 درصدی ارزش بازاری خود بودند. 
همچنین بورس کش��ور در یک س��اله منتهی به پایان خردادماه 

امسال نیز شاهد افزایش 31 درصدی ارزش بازاری بوده است. 
رشد بیش از 1۰۰ درصدی سه صنعت

نگاه��ی ب��ه 39 صنعت ب��ازار در ای��ن مدت نش��ان می دهد که 
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط در یک سال اخیر شاهد 
رش��د 197 درصدی ارزش بازاری خود بوده و بیش��ترین افزایش را 

در میان صنایع بورسی به خود اختصاص داده است. 
گ��روه فل��زات اساس��ی نیز در این یک س��ال 129 درصد رش��د 
 ارزش بازار داش��ته و ارزش بازار گروه اس��تخراج کانه های فلزی نیز

125 درصد بیشتر شده است. 
گروه محصوالت چوبی هم در یک س��ال اخیر 79 درصد بزرگتر 
ش��ده و همچنین صنعت محصوالت ش��یمیایی نیز ش��اهد رش��د 

37درصدی ارزش بازاری خود در این مدت بوده است. 
اما در گروه مخالف، صنعت اس��تخراج س��ایر معادن در یک ساله 
منته��ی به پایان خرداد نزدیک ب��ه 37 درصد از ارزش بازار خود را 

از دست داده است. 
در مجموع ارزش بازار بورس در پایان خرداد ماه س��ال جاری به 
بیش از 421 هزار میلیارد تومان رس��ید که نس��بت به ابتدای سال 
10درصد و نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 31 درصد بزرگتر 

شده است. 

دریچه

ای��ن روزه��ا بازار س��هام به ح��دی غیرقاب��ل پیش بین��ی و همراه با 
ریسک های سیستماتیک شده است که در یک روز معامله گران در صف 
خرید و روز دیگر در صف فروش می ایس��تند. این روند نوس��انات وسیع 
فرصت مناس��بی را برای نوسان گیران بازار فراهم کرده تا صرفاً با هدف 
س��فته بازی و نوسان گیری وارد معامالت ش��وند و سود قیمتی مناسبی 

را به دست آورند. 
به گزارش ایسنا، اوایل هفته گذشته شاخص بورس برای چندمین بار 
با رش��د پیاپی مواجه شد اما درنهایت ش��رایط افزایشی در اواخر هفته 
جای خود را به ش��رایط کاهش��ی داد. از ابتدای هفت��ه نیز یک روز در 
میان قیمت ها در بورس تهران با افزایش و کاهش ش��دید مواجه است، 
به ط��وری که معامله گران بازار س��هام علی رغم افت فزاینده قیمت ها در 
روز یکش��نبه، اما روز دوشنبه شاهد رش��د 1243 واحدی شاخص کل 
بودند. در واقع، روز یکش��نبه بازار س��هام با افت 2834 واحدی شاخص 
کل مواجه شد، اما دوشنبه در روندی کاماًل معکوس نماگر اصلی بورس 

تهران 1243 واحد رشد کرد. 
همچنین ش��اخص کل هم وزن 64 واحد افزای��ش یافت و تا رقم 18 
هزار و 625 واحد رشد کرد. عالوه بر این شاخص بازار اول و دوم نیز هر 

یک به ترتیب 1043 و 1822 واحد رشد کردند. 
شرکت های فلزی و معدنی که روزهای گذشته از تأثیرگذاران کاهنده 
برروی ش��اخص کل بودند، روز دوشنبه بیشترین تأثیر افزاینده را روی 
نماگر اصلی بازار داشتند که از جمله آنها می توان فوالد مبارکه اصفهان، 

صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ملی صنایع مس ایران نام برد. 
در طرف مقابل تعدادی از س��هام های عمدتا پتروشیمی نیز به کاهش 

قیمت خود ادامه دادند و تأثیر کاهنده روی ش��اخص کل داشتند که از 
جمله آن می توان به پتروشیمی جم، پتروشیمی فجر، پتروشیمی نوین 

و پتروشیمی فناوران اشاره کرد. 
همچنین در گروه فلزات اساسی عمده نمادها با افزایش قیمت روبه رو 
ش��دند و این افزایش برای بیشتر نمادها کمتر از 3 درصد بود. در گروه 

محصوالت شیمیایی روند تغییر قیمت ها اکثرا کمتر از 3 درصد بود. 
در گروه خودرو و س��اخت قطعات نیز نمادهایی همچون چرخش��گر، 
نی��رو محرکه، تولید محور خودرو، محورس��ازان ای��ران خودرو، مهرکام 
پارس و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با افزایش قیمت بیش از 4 
درصد مواجه شدند. غیر از این نمادها، عمدتا یا با کاهش قیمت مواجه 

شدند یا رشد اندکی را تجربه کردند. 
ارزش معامالت بورس تهران دیروز به رقم 262 میلیارد تومان رس��ید 
و حج��م معامالت رقم 950 میلیون س��هم و اوراق مالی را تجربه کرد. 
همچنین سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران دیروز برای مدتی 
از دس��ترس فعاالن بازار س��رمایه خارج ش��د و در پیام های ناظر نیز تا 
زمان تنظیم این گزارش اطالعیه ای درباره این اختالل قید نشده است. 
آیفکس نیز روز دوش��نبه با رش��د اندک 0.19 واحدی مواجه ش��د و 
در تراز 1230.67 ایس��تاد. ارزش معامالت فرابورس ایران به رقم 288 
میلیارد تومان رس��ید و حجم معامالت این بازار رقم 664 میلیون سهم 

و اوراق مالی را تجربه کرد. 
بورس تهران پربازده ترین بورس منطقه شد

همچنین ش��اخص کل بورس تهران با رش��د 2.3 درصدی بیشترین 
بازدهی را در مقایس��ه با برخی ش��اخص بورس ه��ای بین المللی از آن 

خود کرد. 
به گزارش تسنیم، حجم معامالت بورس در نخستین هفته معامالتی 
تابستان امسال 14012 میلیون سهم و ارزش آن 32994 میلیارد ریال 
بوده است که حجم و ارزش معامالت نسبت به ترتیب 59 و 55 درصد 

افزایش داشته است. 
ارزش ب��ورس اوراق بهادار تهران ه��م در پایان معامالت این هفته به 
عدد 4278441 میلیارد ریال رسید که 1.6 درصد افزایش داشته است. 
همچنین صنعت فلزات اساسی در این مدت با 25.7 درصد بیشترین 
ارزش و صنعت خودرو و ساخت قطعات با 16.3 درصد، بیشترین حجم 

معامالت هفتگی را به خود اختصاص داده است. 
این در حالی است که در 30 روز گذشته نیز گروه استخراج کانه های 
فل��زی ب��ا بازدهی 40.2 درص��د، در صدر صنایع بورس��ی قرار گرفت و 
صنعت اس��تخراج سایر معادن هم با افت 6.2 درصدی بیشترین کاهش 

را تجربه کرد. 
این گزارش می افزاید: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان 
نخستین هفته معامالتی تابستان امسال به عدد 111 هزار و 325 واحد 
رس��ید که 2452 واحد افزایش داش��ته است. ش��اخص کل هم در این 
م��دت با 2.3 درصد افزایش به رقم 111325 واحد و ش��اخص کل هم 

وزن با یک درصد افزایش عدد 18704 واحد رسیدند. 
همچنین در محاس��به ش��اخص کل بورس تهران با برخی از شاخص 
بورس های بین المللی نس��بت به پایان هفته گذش��ته، ش��اخص بورس 
تهران با رش��د 2.3 درصدی بیش��ترین بازدهی و شاخص بورس هنگ 
کنگ با افت 4.5 درصدی کمترین بازدهی را به خود اختصاص دادند. 

شاخص بورس به مدار صعودی بازگشت

بورس تهران متالطم و غیرقابل پیش بینی
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 لیست 9 میلیارد دالری
از واردکنندگان مبهم ماند

در حال��ی آخرین آمار از تامین و پرداخت حدود 12میلیارد 
دالر ب��رای واردات در مدت اخیر حکای��ت دارد که تازه ترین 
لیستی که از دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی 

منتشر شده تنها حدود 2.5 میلیارد یورو را پوشش می دهد.
ب��ه گزارش ایس��نا، از 21 فروردین ماه س��ال ج��اری نحوه 
معام��الت ارزی طب��ق سیاس��ت جدید دولت تغیی��ر کرده و 
صادرکنندگان و واردکنن��دگان برای عرضه و تامین ارز مورد 
نیاز روانه س��امانه نظام یکپارچه ارزی )نیما( ش��دند. در عین 
حال برخی گروه های دیگر به گونه ای متفاوت برای آنها تامین 
ارز تعریف ش��د. بر این اساس قرار ش��د تا گروه های متقاضی 
تعریف ش��ده ارز را براس��اس نرخ 4200تومان دریافت کرده و 

واردات کاال با این نرخ انجام شود.
طب��ق آخرین گزارش دریافتی ایس��نا از بان��ک مرکزی، در 
 فاصل��ه 21 فروردین ماه س��ال ج��اری تا نهم تیرم��اه حدود

21 میلیارد دالر ارز برای کاالهای ثبت سفارش شده تخصیص 
یافته اس��ت که از این رقم ح��دود 11 میلیارد و 900 میلیون 
دالر با ارزهای مختلف تامین و پرداخت شده است. همچنین 
کاالهای اساس��ی حدود 3میلی��ارد و 700 میلی��ون دالر ارز 
دریافت کردند و دارو و تجهیزات پزش��کی در این بین حدود 
یک میلیارد و 100 میلیون دالر از ارز دولتی بهره مند ش��دند. 
البته کاالهای اساسی ارز را برمبنای 3800 تومان ارز دریافت 
می کند و فاصله بین آن و نرخ 4200 تومان را به عنوان یارانه 
دول��ت تامین خواهد کرد. باید یادآور ش��د که اکنون دالر در 

بانک مرکزی حدود 4260 تومان قیمت می خورد.
اما به دنبال دس��تور رئی��س جمهوری برای شفاف س��ازی 
گروه هایی که ارز دولتی دریافت کرده اند، روز یکش��نبه بانک 
مرکزی لیس��تی را منتش��ر کرد که در آن اس��امی تعدادی از 
واردکنندگان به همراه میزان ارز دریافتی گنجانده ش��ده بود. 
بررسی ها از این حکایت دارد که مجموع ارز تامین شده برای 
لیس��ت منتشره از سوی بانک مرکزی حدود 2.5 میلیارد یورو 
اس��ت که این رقم با آمار 11میلی��ارد و 900 میلیون دالری 
اعالم شده بابت پرداخت متفاوت بوده و حدود 9 میلیارد دالر 
فاصله دارد. در عین حال که گزارشی از خودروهای وارداتی و 

برخی اقالم دیده نمی شود.
پیگی��ری موضوع از بانک مرک��زی درباره این تناقض از این 
حکایت داش��ت که اس��امی ک��ه بانک مرکزی منتش��ر کرده 
برمبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این 
لیست را وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی 
نی��ز آنچه را که وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گزارش داده 
منتشر و به اطالع عموم رسانده است. در عین حال که لیست 
کاالهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت 

وارد می شود نیز کامل نیست.

اخبـــار

بانک مرکزی به تازگی لیس��تی از اس��امی واردکنندگان با ارز دولتی 
منتشر کرده که در آن به ارزش مالی واردات گوشی تلفن همراه توسط 

یکی از شرکت های تأمین اجتماعی اشاره شده است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پویا، دی ماه س��ال گذشته خبرگزاری 
تس��نیم با اس��تناد به اظهارات یکی از مس��ئوالن صنفی حوزه رایانه و 
موبای��ل، خبر از ورود س��ازمان تأمین اجتماعی به واردات گوش��ی های 

»آیفون« داد.
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه در آن مقطع زمان��ی به ص��ورت هم زمان، طرح 
رجیس��تری گوشی های تلفن همراه هم اجرا و قیمت این محصوالت در 
بازار نیز با رش��د چشمگیری مواجه ش��د، رئیس اتحادیه صنف فناوران 
رایانه تهران عنوان کرد که سازمان تأمین اجتماعی به واسطه سودی که 

در واردات آیفون هست، به این حوزه روی آورده است.
در آن بازه زمانی، میرمهدی درباره وضعیت حاکم بر بازار تلفن همراه 
بعد از اجرای رجیس��تری گفته بود که بعد از اجرای این طرح، افزایش 
قیمت��ی تا 25درصد در این ب��ازار به وجود آمد و عم��ال واردات برخی 

گوشی های تلفن همراه به کشور برای واردکنندگان سودآورتر شد.

وی در ای��ن زمینه ابراز کرد که »واردات گوش��ی به کش��ور اندازه ای 
س��ودآور ش��ده که یکی از ش��رکت های س��ازمان تأمی��ن اجتماعی به 
عنوان واردکننده رس��می آیفون به کش��ور معرفی ش��ده و اسم آن در 
لیس��ت دارندگان مجوز از س��وی س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان آمده است.«
بعد از آن اظهارات، تس��نیم اقدام به انتشار اس��ناد مرتبط با دریافت 
مجوز واردات شرکت بازرگانی بین المللی تأمین اجتماعی کرد که حتی 
تعج��ب وزیر ارتباطات را نیز به همراه داش��ت و ابتدای بهمن ماه س��ال 
گذش��ته وی قول پیگیری این موضوع را از وزیر کار در حاش��یه جلسه 

هیات دولت داد.
ورود به این پرونده، واکنش حسن رادمرد، مدیرعامل شرکت بازرگانی 
بین الملل��ی تأمی��ن اجتماعی به عنوان یک��ی از واردکنندگان آیفون به 
کش��ور را در پی داشت؛ وی با قانونی برشماردن واردات این محصول به 
کش��ور درباره جزییات آن اظهار کرد: ش��رکت ما کامال خصوصی است 
و در طول یک س��ال گذش��ته با اخذ مجوزهای رس��می، روی به سمت 
واردات ای��ن محصول آورده ایم تا با س��ودی که حاصل می ش��ود ارزش 

افزوده ای برای بیمه شدگان تأمین اجتماعی به وجود آوریم.
به گزارش تس��نیم، با توجه به اینکه از 21 فروردین ماه س��ال جاری 
بان��ک مرکزی در راس��تای سیاس��ت جدید ارزی اتخاذش��ده به منظور 
مدیریت بهینه منابع ارزی کش��ور، به کاالهای ثبت س��فارش ش��ده از 
س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخصیص داده و 
تأمین کرده، روز گذش��ته اقدام به انتش��ار لیستی از اسامی شرکت های 

وارداتی با ارز 4200 تومان از تاریخ مذکور کرد.
بانک مرکزی در اعالمیه مربوط به لیست 1482شرکت دریافت کننده 
دالر 4200 تومان��ی که به درخواس��ت وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 

منتشر کرده، نام شرکت تأمین اجتماعی را نیز قید کرده است.
این در حالی است که پیش از این در لیست منتشر شده توسط وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در ارتباط با شرکت های وارداتی موبایل که 

ارز دولتی دریافت کرده اند، نامی از این شرکت نبود.
براس��اس گزارش بانک مرکزی، ش��رکت بازرگان��ی بین المللی تأمین 
اجتماع��ی مجموعا 366 هزار و 381 ی��ورو از بانک به عنوان ارز دولتی 

برای واردات گوشی تلفن همراه به کشور دریافت کرده است.

واردات ۳۶۶ هزار یورو آیفون با ارز دولتی توسط تأمین اجتماعی

/////////
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اخبار

ممنوعیت واردات خودرو مسبب اضمحالل 
کیفیت خودروهای داخلی در آینده

عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنع��ت درخصوص ممنوعیت 
واردات خودرو، اظهار داشت که از چند زاویه می توان به این تصمیم 
نگاه کرد؛ چنانچه از دیدگاه حمایت از تولید داخل و تولید اشتغال 
به ای��ن مقوله نگاه کنیم کاهش واردات خودرو در ش��رایط کنونی 
و ب��ا توجه به بازگش��ت تحریم ها، می تواند موثر واقع ش��ود، اما در 

طوالنی مدت ممنوعیت واردات خودرو اثرات مفیدی ندارد. 
ابوالفض��ل خلخالی در گفت وگ��و با خبر خ��ودرو در ادامه افزود: 
چنانچ��ه ب��از ار رقابت��ی در کش��ور وجود نداش��ته باش��د، کیفیت 
خودروهای تولید داخل کاهش خواهد یافت، به طور مثال زمانی که 
قطعه س��از داخل��ی تولید قطعات م��ورد نیاز خودرو پ��ژو 2008 را 
برعه��ده می گیرد مجاب به کس��ب تکنولوژی ه��ای جدید و به روز 

می شود که این امر منجر به تقویت زنجیره تامین می شود.
این کارشناس صنعت خودرو کشور افزود: به عنوان نمونه قطعات 
پ��ژو 2008 نیاز به تکنولوژی های خاص دارد مثال برای تولید عایق 
دیواره آتش در روش های قدیمی با کاهش ضخامت دیواره آتش در 
مناطق��ی میزان جذب صدا افزایش پی��دا می کرد، اما در تکنولوژی 
جدی��د میزان جذب ص��دا در تمام ضخامت ه��ا در مناطق مختلف 
یکس��ان اس��ت. وی تصریح کرد: در مقابل زمانی که قطعه ساز فقط 
قطعات خودروی��ی مانند پراید را تولید می کن��د از آنجا که نیاز به 
تکنول��وژی خاصی ندارد برای کس��ب دانش روز ت��الش و حرکت 

نمی کند.
خلخالی با اش��اره به اهمیت بازار رقابت��ی افزود: تنها بازار رقابتی 
اس��ت که می تواند موجب حرکت به سوی کسب دانش و تکنولوژی 
روز ش��ود، به همین دلیل برای حمایت و تقویت زنجیره تامین باید 
بازار را تا حدودی با واردات خودرو رقابتی ساخت تا تولیدکنندگان 

به این سمت حرکت کنند.
وی با اش��اره به احترام به حق مردم تصریح کرد: نباید مردم را از 
حق خریداری خودروی باکیفیت محروم س��اخت، به هر حال نباید 
حقوق افرادی که این نوع خودروها را می پسندند و توان مالی خرید 

را دارند پایمال شود.
وی خاطرنشان کرد: برای حمایت از تولید داخل نباید ممنوعیت 
واردات اعمال ش��ود و از س��وی دیگ��ر برای ایجاد رقاب��ت نباید به 
واردات افسارگسیخته و بدون نظارت روی آورد چراکه هر دو روش 

بدون منطق بوده و در بلندمدت برای صنعت خودرو مضر است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اهمیت برنامه ریزی 
در زمینه واردات خودرو گفت: متولیان امر واردات خودرو باید طبق 
یک برنامه ریزی نظام مند در دوره های بلندمدت 5 یا 10ساله تعرفه 
واردات خودرو را با یک ش��یب مالی��م کاهش دهند تا در این دوره 

زمانی صنعت خودرو امکان دستیابی به صادرات را پیدا کند.

اعضای جدید هیأت مدیره انجمن 
وارد کنندگان خودرو انتخاب شدند

عص��ر دیروز اعض��ای جدی��د هیأت مدیره انجم��ن وارد کنندگان 
خودرو و اعضای علی البدل انتخاب شدند. 

به گ��زارش پدال نیوز، عص��ر دیروز ترکیب جدی��د هیأت مدیره 
دومین دوره فعالیت انجمن واردکنندگان خودرو مشخص شد. 

مه��دی دادفر، دبی��ر انجم��ن وارد کنندگان خودرو ب��ه خبرنگار 
خودروکار گفت: جلس��ه انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره انجمن 
واردکنن��دگان خ��ودرو، با حض��ور 26 نفر از 32 عض��و این انجمن 

تشکیل شد. 
او ترکیب جدید هیأت مدیره انجمن را این گونه عنوان کرد: آقایان 
فرهاد مشهدی محمدی، مصطفی خدری، فضلعلی زاده، سپندارمز 
بلورچی، کورش مرشدسلوک، هادی سلیمانی ملکان و علی عزیزی 

به  عنوان اعضای اصلی انجمن واردکنندگان انتخاب شدند. 
دادفر تأکید کرد: در اعضای علی البدل نیز آقایان مسعود منصوری 

و رضا عظیمی انتخاب شدند. 

الستیک خودرو هم گران شد
س��خنگوی انجمن صنفی تایرس��ازان گفت پس از بررس��ی های 
سازمان حمایت، با درخواست تایرسازان موافقت شد و ستاد تنظیم 

بازار مجوز افزایش حدود 9 درصدی قیمت تایر را صادر کرد. 
مصطفی تنها درباره نتیجه درخواس��ت تایرس��ازان برای افزایش 
قیمت، اظهار کرد: پس از بررسی های سازمان حمایت، با درخواست 
تایرسازان برای افزایش قیمت موافقت شد و ستاد تنظیم بازار مجوز 

افزایش حدود 9 درصدی قیمت تایر را صادر کرد. 

سخنگوی انجمن صنفی تایرسازان افزود: این افزایش قیمت ابالغ 
شده و در حال طی کردن تشریفات این کار برای اعمال قیمت های 

جدید هستیم. 
وی با بیان اینکه افزایش بیش از مصوبه س��تاد تنظیم بازار تخلف 
اس��ت، گفت: کارخانه ه��ای تولیدی باید ابت��دا قیمت های جدید را 
ب��ه س��ازمان حمایت اعالم کرده و پ��س از آن محصوالت خود را با 

قیمت های جدید در بازار عرضه کنند. 
 تنها، درباره تأمین ارز برای تهیه مواد اولیه خاطرنشان کرد: طبق 
اولویت بن��دی جدیدی که صورت گرفته برای تهیه مواد اولیه اصلی 
می توانیم ارز 4200 تومان بگیریم درحالی که پیش از این باید اقالم 

خود را از ارز حاصل از صادرات تأمین می کردیم. 
به گزارش میزان، س��خنگوی انجمن صنفی تایرسازان اظهار کرد: 
با ش��رایط به وجود آمده تهیه مواد اولیه نسبت به گذشته راحت تر 

شده است و تولیدکنندگان با مشکالت کمتری روبه رو هستند. 

در روزهایی که بازار خودروی کش��ور کماکان در التهابی نس��بی قرار 
دارد و خودروسازان خارجی نیز به دلیل نقض برجام از سوی آمریکا، در 
آستانه خروج از کشور قرار گرفته اند، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش هایی درباره 

وقایع اخیر پاسخ داد.
ب��ه گزارش پدال نیوز، خروج آمری��کا از برجام و احتمال قطع ارتباط 
خودروس��ازان خارجی با ش��رکای ایرانی، ممنوع ش��دن ثبت س��فارش 
خودرو، افزایش قیمت ش��دید و آش��فتگی در بازار خ��ودرو و همچنین 
پرونده قاچاق خودروهای خارجی، مهم ترین مس��ائلی هس��تند که طی 
دو، س��ه ماه گذش��ته گریبان صنع��ت و بازار خودروی ای��ران را گرفته 
و پرس��ش ها و ابهام��ات زیادی را پدید آورده ان��د. در این مدت هرچند 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت و برخ��ی معاونان وی واکنش هایی نصفه 
و نیم��ه به اتفاقات صنعت و بازار خودرو نش��ان دادند، اما اظهارات آنها 
ب��رای افکار عمومی چندان ابهام زدا و قانع کنن��ده نبود. در نهایت، وزیر 
صنعت تصمیم گرفت خود در جمع خبرنگاران حاضر شود و پاسخگوی 
پرس��ش های متعدد درباره وقایع اخیر ش��ده و راهکاره��ای وزارتخانه 

متبوعش برای عبور از مشکالت فعلی و آتی را ارائه دهد.
یکی از اصلی ترین مس��ائلی که در نشست خبری وزیر صنعت مطرح 
ش��د، ماجرای خ��روج آمریکا از برج��ام و احتمال رفتن خودروس��ازان 
خارجی از ایران به دلیل بازگش��ت تحریم ها از س��وی این کشور بود. به 
فاصله کوتاهی از اعالم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج این کشور 
از برجام، برخی خودروس��ازان خارجی چمدان های شان را آماده کردند 
تا با پایان ضرب االجل آمریکایی ها برای بازگش��ت تحریم های مرتبط با 
صنعت خودرو )از نیمه مرداد امس��ال(، ای��ران را ترک کنند. چراغ اول 
را در این ماجرا پژوس��یتروئن روش��ن کرد و پس از آن، برخی دیگر از 
خودروسازان مانند هیوندای و کیاموتورز کره نیز خبر از رفتن دادند. در 

ادام��ه اما هرچند رنو اعالم ک��رد می ماند، با این حال از احتمال کاهش 
سطح فعالیت هایش گفت و تلویحا اجرای قرارداد جدید خود با سازمان 

گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( را منتفی دانست.
 ح��اال نیز هم��ه منتظر اعالم تصمی��م نهایی خودروس��ازان خارجی 
هستند تا مشخص شود باالخره کدام شان می مانند و کدام شان می روند. 
این در ش��رایطی اس��ت که وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در نشس��ت 
خبری دیروز خود تاکید کرده پژوس��یتروئن و رنو هنوز رس��ما از ایران 
خارج نش��ده اند، زیرا سرمایه گذاری هایی انجام داده و دارای منافعی در 
خودروس��ازی کشور هستند. ش��ریعتمداری حتی در مورد پژوسیتروئن 
از آورده 200 میلیون یورویی این ش��رکت به ای��ران خبر داده و تاکید 
کرده این گروه خودروساز عالقه مند به ماندن است. وی در عین حال از 
ترس و واهمه خودروس��ازان خارجی نسبت به جرایم آمریکا در صورت 
مان��دن در ایران نی��ز صحبت به میان آورده اس��ت. وزیر صنعت اما در 
عین امیدواری به ماندن پژو و رنو، تاکید کرده که خودروس��ازی کشور 
به س��مت گزینه های جایگزین )در صورت رفتن شرکت های خودروساز 

خارجی از ایران( حرکت کرده است.
 اما ش��ریعتمداری هرچند در ادامه اظهاراتش، غرامت گیری از پژو را 
مطرح کرده، با این حال با توجه به بخش��ی دیگر از صحبت های دیروز 
وی، به نظر می رس��د ماجرای دریافت غرامت از این خودروساز فرانسوی 
منتفی است. به گفته وزیر صنعت، قراردادهایی که خودروسازان خارجی 
ب��ا ایران منعقد کرده اند، ب��ه اصطالح »فورس ماژور« بوده و مطابق آن، 
ت��ا زمانی می توانند در ایران بمانند که با تهدید خارجی مواجه نباش��د. 
این گفته شریعتمداری به وضوح نشان می دهد پژو تعهدی بابت غرامت 
دادن به ایران ندارد، زیرا به دلیل تهدید خارجی )خروج آمریکا از برجام 

و بازگشت تحریم ها( قصد رفتن دارد.
 ام��ا دیگر موضوعی که وزیر صنعت در نشس��ت خب��ری خود به آن 

اش��اره کرد، آش��فتگی بازار خودرو و افزایش قیمت ها بود. طی یکی، دو 
ماه گذش��ته، قیمت خودروهای داخلی به ش��دت افزایش یافت و از آن 
س��و ش��ورای رقابت نیز رای به افزایش حدودا 7درصدی قیمت ها داد. 
ش��رایط به ش��کلی پیش رفت که بازار از مصرف کنندگان واقعی خالی 
ش��د و دالل ها و واس��طه ها عنان کار را در دست گرفتند. در این اوضاع 
و احوال، شایع ش��د که خودروسازان محصوالت خود را احتکار کرده و 
با کم فروش��ی، سبب افزایش ش��دید قیمت ها شده اند. حاال وزیر صنعت 
ضم��ن رد ماجرای احتکار، از ورود س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولید کنن��دگان به بازار خودرو خبر داده اس��ت. ش��ریعتمداری با بیان 
اینکه خودروس��ازان نمی توانند محصوالت ش��ان را احتکار کنند، تاکید 
ک��رد که به رئیس س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولید کنندگان 
دستور داده قیمت و افزایش قیمت خودروسازان داخلی را کامال کنترل 

کند. 
 به گفته وی، افزایش قیمت خودرو در داخل کش��ور به دلیل افزایش 
نقدینگی اس��ت و به خرید و فروش میان مش��تریان مربوط می ش��ود. 
وزی��ر صنعت همچنین در ادامه نشس��ت خبری خود به موضوع واردات 
خ��ودرو و بازار به��م ریخته خودروهای وارداتی نیز اش��اره کرد و گفت 
که تصمیمات اتخاذش��ده درباره ممنوعیت واردات خودرو، متناس��ب با 
ش��رایط و نیاز کش��ور )محدودیت منابع ارزی( اتخاذ ش��ده و ربطی به 
تولید داخل ندارد. گفته های وی در ش��رایطی اس��ت که وارد کنندگان 
اعالم کرده اند می توانند نس��بت به تامی��ن ارز برای واردات اقدام کنند، 
با این حال، ش��ریعتمداری در نشست خبری تاکید کرده که باید منشأ 
ارز وارد کنندگان )آنها که مدعی واردات با ارز خود هس��تند( مش��خص 
شود. وی این را هم گفته که وقتی هنوز ارزی در بازار غیرمتشکل پولی 
کشور ایجاد نشده، قطعا وارد کنندگان از سبد ارزی برای واردات خودرو 

استفاده کرده اند نه ارز خودشان.

رمزگشایی وقایع خودرویی پس از نقض برجام

مع��اون وزیر راه جزییاتی از طرح 10 میلیارد دالری نوس��ازی 202 
هزار خودروی فرس��وده جاده ای و چگونگی تامین مالی ش��رکت های 

قطعه ساز اعالم کرد.
به گ��زارش پای��گاه خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی، عبدالهاش��م 
حسن نیا  از احتمال آغاز عملیات نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری 
و درون ش��هری در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به تس��ریع 
فرآیند پیگیری و تصویب شورای اقتصاد، مصوبه صندوق توسعه ملی، 
ص��دور ابالغیه از جانب مع��اون اول رئیس جمهوری به کلیه بانک ها و 
ص��دور ابالغیه از جانب بانک مرکزی به بانک ه��ای عامل این طرح با 

سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.
عبدالهاش��م حس��ن نیا از آغ��از عملیات نوس��ازی ناوگان فرس��وده 
برون ش��هری و درون شهری در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با توجه 
به تس��ریع پیگیری و تصویب ش��ورای اقتصاد، مصوبه صندوق توسعه 
ملی، ابالغیه مع��اون اول رئیس جمهور و بانک مرکزی به بانک ها، این 

طرح با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در بخش برون ش��هری از مجموع 140هزار دس��تگاه 
کامیون فرس��وده 120 هزار دس��تگاه، از 13 هزار اتوبوس فرس��وده 9 
هزار دس��تگاه، از 57هزار دستگاه مینی بوس فرسوده 48 هزار و 500 

دستگاه و 6 هزار دستگاه وانت نوسازی خواهند شد.
این مقام مس��ئول افزود: در این طرح 202 هزار دس��تگاه اتوبوس، 
مینی بوس، کامیون و کامیونت فرس��وده درون و برون شهری با اعتبار 
10 میلی��ارد و 666 میلیون دالر نوس��ازی خواهند ش��د. مابه التفاوت 
صرفه جوی��ی هم از س��وی وزارت نفت ب��ه ازای اس��قاط یک خودرو 

فرسوده و جایگزینی یک خودرو نو، محاسبه و پرداخت  می شود.
حس��ن نیا افزود: پ��س از تحویل خودرو نو به خریدار، ش��رکت ملی 
نفت ایران مکلف است در مقاطع شش ماهه و بسته به نوع خودرو، در 
سررسیدهای بازپرداخت مبالغ اعالمی در جداول، معادل صرفه جویی 
س��وخت حاصله تا س��قف کل مبلغ جدول مص��وب، پس از تخصیص 
سازمان برنامه وبودجه کشور از محل سرجمع درآمد حاصل از صادرات 
مجموع نفت گاز یا کاه��ش واردات فرآورده های نفتی، از طریق بانک 

مرکزی به حس��اب اعالمی از سوی خزانه داری کل کشور واریز کرده و 
به حساب بدهکار دولت منظور کند.

به گفته وی، در این روش، تولیدکننده قطعات نس��بت به گش��ایش 
LC اق��دام و قطعات مورد نی��از را از طریق فاینان��س تامین می کند. 
بازپرداخ��ت فاینانس از محل اجرای ای��ن طرح با تضمین دولت انجام 
می ش��ود؛ به طوری که در موعد سررسید اقس��اط از سوی وزارت نفت 

براساس تخصیص سازمان برنامه وبودجه پرداخت می شود.
وی افزود: در فرآیند خرید خودرو، مبلغ پرداختی دولت بابت خرید 
خ��ودرو به صورت کمک بالعوض دولت از محل صرفه جویی س��وخت 
تأمین می ش��ود، متقاضی نیز برای خرید 20درص��د به عنوان آورده و 
ح��دود 30درص��د قیمت خرید نیز به صورت تس��هیالت با نرخ س��ود 

اعالمی از سوی بانک مرکزی پرداخت می شود.
رئیس جمهوری پیش از این وعده داده بود در یک فرآیند سه ساله 
200 ه��زار دس��تگاه خودروی فعال در حمل و نقل عمومی نوس��ازی 

شوند.

مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا از آمادگی ب��رای واگذاری 
قطعه س��ازی زیرمجموع��ه این گ��روه خبر داد و گفت اس��تراتژی گروه 
خودروسازی سایپا خالی شدن از قطعه سازی است و هرچند قصد نداریم 
چ��وب حراج به دارایی های خود بزنیم، اما قطعه س��ازی را به خریداران 

باصالحیت واگذار می کنیم.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، محس��ن قاس��م جهرودی در 
نشست هم اندیشی قطعه سازان خودرو سراسر کشور وضعیت فعلی این 
گروه خودروس��ازی را ناش��ی از ورود به حوزه هایی از جمله خرید اموال 
مازاد، س��هامداری و قطعه سازی عنوان کرد و افزود: در دوره ای از زمان 
قطب صنعتی کش��ور به جوان 26 س��اله ای واگذار و این گروه جوالنگاه 

کسانی شد که به صنعت، قطعه و رفتار با کارگر آگاهی نداشتند.
وی ادامه داد: در آن دوران منابع به س��مت دارایی های غیرمولد رفت 
در عین حال وارد حوزه هایی از جمله قطعه سازی شد در حالی که ورود 

به آنها خارج از تخصص بود.
مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا ب��ا تاکید بر اینک��ه عدالت در 
پرداخت مطالبات قطعه س��ازان از رئوس اصلی این گروه خودروس��ازی 
اس��ت، تصری��ح ک��رد: تا روزی ک��ه بنده در س��ایپا هس��تم عدالت در 

پرداخت ها رعایت خواهد شد.

جهرودی یادآور ش��د: امروز تمام کسانی که گمان می کردیم شرکای 
تجاری مطمئنی برای ایران هستند زمزمه خروج از ایران را سر داده اند، 
این شرایط نشان می دهد آنچه برای کشور باقی می ماند تولیدکنندگان 
داخلی هس��تند، بنابراین در فضای فعلی هیچ کس��ی را غیر هم نداریم 
این در حالی اس��ت که هم اکنون سایپا با 430 هزار قطعه ساز به صورت 
مس��تقیم همکاری می کند. وی با اشاره به قرار گرفتن قطعات منفصله 
در فهرست تحریم های جدید اظهار کرد: در دور جدید تحریم ها قطعات 
منفصله در اش��ل اقتصادی در فهرس��ت تحریم ها قرار گرفته که نشان 

می دهد اشتغال را هدف گرفته اند.
مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی س��ایپا ادامه داد: با توج��ه به چنین 
شرایطی نظرات خود را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده ایم و 
قطعه س��ازان مرتبط را به گروه یک کاالیی منتقل کردیم که دلیل این 

اقدام خودکفایی 90درصدی برخی از مجموعه ها بود.
وی در ادام��ه در تش��ریح سیاس��ت های حمایت از قطعه س��ازان نیز 
 گف��ت: براس��اس برنامه ریزی های انجام ش��ده تا هفت هفت��ه، هفته ای

100 میلی��ارد تومان به قطعه س��ازان منابع مالی پرداخت خواهد ش��د 
که این رقم جدا از مبلغی است که به صورت روزانه پرداخت می شود.

جهرودی دلیل پذیرفتن بار این هزینه را برداشتن باری از روی دوش 

قطعه س��ازان عنوان و اظهار کرد: شفافیت در دستور کار بنده قرار دارد 
و هم��ه این موارد نی��ز به صورت مکتوب به باالتری��ن مقام اجرایی نیز 

ارسال شده است.
مدیرعامل گروه خودروس��ازی سایپا با بیان اینکه در حالی بر حمایت 
از تولید داخل تاکید داریم که نرخ سود تسهیالت به 27درصد می رسد، 
تصریح کرد: هم اکنون فش��ار زیادی به قطعه سازان وارد می شود بر این 
اس��اس اطالعات خود را به صورت ش��فاف در اختیار شورای رقابت قرار 
دادیم و درخواست افزایش قیمت را مطرح کردیم که در ابتدا با افزایش 
1.25درص��دی قیمت ها موافقت ش��د که این روند تنه��ا زیانی به زیان 

خودروسازان می افزود.
به گفته وی، تنه��ا در زمان بحران هایی همچون تحریم، تولید داخل 
مورد توجه قرار می گیرد در غیر این صورت نگاه به تولید داخل همواره 
ضعیف بوده اس��ت، این در حالی  اس��ت که پیش از ورود بنده به سایپا 
1200 دس��تگاه دنده تیبا در روز از کره وارد می ش��د که در حال حاضر 

این میزان به 600 دستگاه تقلیل یافته است.
جه��رودی در پایان تاکید کرد: ظرف هفته آینده مطالبات 120 روزه 
قطعه س��ازان کوچک و آسیب پذیر پرداخت ش��ده و سعی می شود این 

مطالبات به 90 روز تقلیل یابد.

1۰ میلیارد دالر برای نوسازی 2۰2 هزار خودرو فرسوده جاده ای

اختصاص 7۰۰ میلیارد تومان اعتبار به قطعه سازان در 7 هفته
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کسب و کارامـروز۸

محمدمه��دی واعظ مه��دوی در مراس��م امض��ای تفاهم نام��ه ب��ا 
صن��دوق کارآفرین��ی امی��د گفت ق��رارداد منعقد ش��ده می��ان ما و 
صندوق امید ش��امل 17 بند اس��ت که بر اس��اس آن افراد روس��تایی 

تس��هیالت صن��دوق  از  ک��ه  عش��ایری  و 
امید اس��تفاده می کنند، می توانند توس��ط 
 صندوق روس��تاییان و عش��ایر بیمه شوند. 
به گزارش مهر، وی افزود: در ش��رایطی که 
ب��ا تحریم ها مواجه خواهیم ش��د و ش��اهد 
اقدام��ات هنجارش��کنانه رئیس جمه��وری 
آمریکا برخالف عهد و پیمان ش��ان هستیم، 
مهم تری��ن اس��تراتژی بای��د رس��یدگی به 
گروه ه��ای مح��روم و توانمندس��ازی آنه��ا 
باش��د ک��ه در این ش��رایط روس��تائیان و 
عش��ایر بیش از همه آس��یب پذیر هستند، 
ب��ه همی��ن دلی��ل بای��د چت��ر حمایتی و 
افزای��ش دهی��م  اش��تغال را ب��رای آنه��ا 

 و بیم��ه اجتماع��ی ب��ا خ��ود اش��تغال را به هم��راه خواهد داش��ت. 
راه��کار  اجتماع��ی  بیم��ه  گس��ترش  و  رش��د  گف��ت:  وی 
ب��ود.  خواه��د  کش��ور  موج��ود  ش��رایط  در   اثربخش��ی 

واعظ مهدوی با اش��اره به اینکه گسترش کمی و کیفی بیمه در برنامه 
پنجم و شش��م آمده است، گفت: در نظام الیه بندی رفاه اجتماعی در 
سطح اول مس��اعدت ها شامل افرادی اس��ت که قدرت کار ندارند که 
این افراد معموالً تحت پوش��ش نهادهای 
حمایت��ی ام��داد و بهزیس��تی هس��تند و 
در الی��ه دوم بیمه ه��ای پای��ه اس��ت که 
در این بیم��ه کارفرما رک��ن مهمی برای 
روس��تائیان و عش��ایر اس��ت که بیمه این 
اف��راد در صن��دوق روس��تائیان طراح��ی 
ش��ده اس��ت ک��ه ش��امل بازنشس��تگی، 
 ازکارافتادگی، ف��وت و درمان خواهد بود. 
وی با اش��اره به اینک��ه در بیمه اجتماعی 
دولت س��هم کارفرما را پرداخت می کند، 
 افزود: افراد با داش��تن 65 س��ال س��ن و
 15 سال سابقه می توانند بازنشسته شوند. 
اجتماع��ی  بیم��ه  صن��دوق  مدیرعام��ل 
روس��تاییان، تصریح ک��رد: با این تفاهم نامه روس��تائیان و عش��ایری 
که کارآفرین ش��ده و ش��غل پی��دا کرده اند، می توانند تحت پوش��ش 
 بیم��ه ق��رار گیرند و دولت نی��ز س��هم کارفرما را پرداخ��ت می کند. 

جش��نواره ایده ه��ای ارزش آفرین معدن و صنای��ع معدنی 23 و 24 
تیرماه سال جاری برای حمایت از ایده های نوآورانه برگزار می شود. 

ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، حمای��ت از ایده های 
نوآوران��ه راه��ی ب��رای حرکت در مس��یر 
پیش��رفت کشور اس��ت، حرکت در مسیری 
که با برگزاری جش��نواره هایی در حوزه های 
مختل��ف می توان تحق��ق آن را لمس کرد. 
در این راس��تا ستاد توس��عه مواد و ساخت 
پیشرفته معاونت علمی حمایت از جشنواره 
ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی 

)اینوماین( را انجام می دهد. 
روی��دادی که با هدف شناس��ایی نوآوران 
فن��اور بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدن��ی، 
فرصت سازی برای صاحبان ایده های معدنی 
و صنایع معدن��ی، تجاری س��ازی ایده  های 

برت��ر، حل مس��ائل ملی مبتن��ی بر اندیش��ه ایرانی، جل��ب و هدایت 
سرمایه گذاری، همگرایی صاحبان صنعت و پژوهشگران فناور و توسعه 

فضای تعامل، همفکری و خالقیت برگزار می شود. 

این جش��نواره با حمایت س��تاد توسعه مواد و س��اخت پیشرفته 
معاونت علمی، س��ازمان توسعه و نوس��ازی معدن و صنایع معدنی 
ای��ران )ایمیدرو( و دانش��گاه تهران در روزه��ای 23 و 24 تیر ماه 
س��ال جاری برگزار می شود. این رویداد 
تخصص��ی ب��رای حمای��ت از ایده ه��ای 
نوآورانه مع��دن و صنایع معدنی اس��ت 
و توس��ط مؤسسه پژوهش��ی و آموزشی 
عالقه مندان  می ش��ود.  برگ��زار  یونیدرو 
ب��رای ش��رکت در ای��ن روی��داد تا 18 
تیرماه فرصت دارند طرح های خود را به 

دبیرخانه ارسال کنند. 
همچنی��ن فناوری های نوین اکتش��اف، 
استخراج، فرآوری و صنایع معدنی با تأکید 
بر فاوا، نانو و بایو، مدیریت انرژی و آب در 
معدن و صنایع معدنی، ایمنی، بهداشت و 
محیط زیس��ت در معدن و صنایع معدنی، 
محصوالت نوی��ن و کاربردهای جدید مواد معدنی، مدیریت پس��ماند 
و باطل��ه معدن و صنایع معدنی و خدمات پش��تیبان زنجیره معدن و 

صنایع معدنی محورهای این رویداد است.

از ایده های ارزش آفرین و نوآورانه معدن و صنایع معدنی حمایت می  شودبیمه اجتماعی برای روستاییان و عشایر کارآفرین

کارآفرین��ی درون س��ازمانی چگون��ه به نوآوری ه��ای موفق منجر 
می ش��ود؟ آیا نیروهای بس��یار مس��تعد، می توانند با خالقیت خود 

سرنوشت یک شرکت را تغییر دهند؟
به ای��ن مثال ه��ا توجه کنی��د: کاغذ یادداش��ت های چس��ب دار، 
دکم��ه  الیک فیس بوک، پلی استیشن س��ونی،  همه  این محصوالت، 
دستاوردهای افس��انه ای »کارآفرینی درون سازمانی« هستند، یعنی 
خالقی��ت و ن��وآوری کارآفرینانه، درون یک س��ازمان ب��زرگ. این 
اصطالح در دهه  80 میالدی باب ش��د و س��ازمان ها آن را به عنوان 
تعریف ی��ک  راه حل جامع برای پرورش نوآوری مورد اس��تفاده قرار 

دادند.
درواقع کارآفرینی درون سازمانی راهی برای تشویق کارمندان بود 
تا خالقیت و هیجان کارآفرینی را، با منابع بیش��تر و ریس��ک کمتر 

تجربه کنند.
انتظار می رود کارآفرینان درون  سازمان، کارمندان سرکشی باشند 
ک��ه قوانین را زیر پا می گذارند و در جهت خالف جریان همیش��گی 
ش��رکت حرک��ت می کنند. درحالی ک��ه این دیدگاه )اف��راد تک رو و 
مس��تقل با ایده های ناب( بی نهایت جذاب و وسوسه کننده است، اما 
در دنیای واقعی کسب وکار، رویکرد غیر موثر و ناکارآمدی برای رشد 

خالقیت به شمار می رود. چرا؟
ان��درو کوربت، اس��تاد کارآفرینی دانشگاه بابس��ون، پ��س از 20 
س��ال تحقیق در زمینه نوآوری در شرکت های بزرگ، به این نتیجه 
رس��ید که کارآفرینی درون سازمانی موفق، بیشتر یک داستان است 

تا واقعیت.
تجربه کارآفرینی درون سازمانی، معموال شبیه به ماجرای اسپنسر 
س��یلور مبدع کاغذ یادداشت های چسب دار در شرکت 3M نیست، 
بلکه بیشتر مانند استیون ساسون، مهندس کداک است که دوربین 
دیجیتال پرتابل را اختراع کرد. همان طور که امروز می دانیم، دوربین 
دیجیتال پرتابل به جای اینکه کداک را به سمت آینده ای عالی سوق 

دهد، به یک فرصت سوخته تبدیل کرد.
تجربه ساس��ون در کداک نش��ان می دهد که یک ف��رد هر چقدر 
مس��تعد و توانا باش��د، بازهم هرگ��ز به تنهایی و به صورت مس��تقل 
نمی توان��د یک نوآوری ساختارش��کن را به یک ب��رگ برنده تبدیل 
کن��د. نوآوری مس��تلزم یک تالش همه جانبه اس��ت و باید توس��ط 
همه  بخش های سیس��تم و ساختار پشتیبانی شود. به عالوه موفقیت 
نوآوری، به فرهنگ  س��ازمانی نیز بس��تگی دارد. فرهنگی که مشوق 
ایده های متحول کننده اس��ت. شرکت ها باید نوآوری ها را به رسمیت 
بشناس��ند و معرف��ی کنند، ن��ه اینکه منتظ��ر باش��ند کارآفرینان 

درون سازمانی تمام جریان کاری را خودشان اجرا کنند.
برای ش��روع، نوآوری بای��د به عنوان یک تابع دائمی از یک ش��رکت 
موفق دیده شود و درست مانند سایر توابع کسب وکار نظیر حسابداری، 
عملیات، فروش و مدیریت مالی، به رس��میت ش��ناخته شود. امروزه ما 
نمی توانیم هیچ شرکتی را بدون دپارتمان یا بخش بازاریابی تصور کنیم. 
اما 50 سال پیش، بازاریابی به عنوان یک حرفه و یکی از توابع کسب وکار، 
وجود نداش��ت. همین روال برای ن��وآوری امروزی نیز مصداق دارد. اگر 
شرکت ها می خواهند دائما نوآوری داشته باشند، به متخصصان حرفه ای 
نوآوری نیاز دارند که پروسه های کشف، توسعه، دوره  رشد اولیه، شتاب 

و مقیاس پذیری را پیش ببرند.

ام��ا نمی ت��وان بخش ن��وآوری را از س��ایر بخش های کس��ب وکار 
ج��دا کرد. تجربه نش��ان می دهد زمانی که انکوباتورهای ش��رکت و 
البراتوارهای نوآوری در بخش جداگانه ای از س��ازمان واقع می شوند، 
به موفقیت های محدودی دست پیدا می کنند، چراکه ارتباط خود را 
با یک سیستم بزرگ تر از دست می دهند. نوآوری های متحول کننده 

و موفق، مستلزم یک رویکرد جامع در سراسر سازمان هستند.
 ان��درو کورب��ت و تیم او، ط��ی دو دهه بی��ش از 600 مصاحبه با 
ش��رکت های لیس��ت فورچ��ن 100 مانند جنرال الکتریک، دوپون، 

کورنینگ و پپسی داش��تند و این ش��رکت ها را با دقت موردمطالعه 
ق��رار دادند. نتایج تحقیقات نش��ان می داد که س��ازمان ها به منظور 
توسعه، شتاب دادن و مقیاس دهی نوآوری های موفق، به یک سیستم 

مدیریت نوآوری گسترده نیاز دارند که شامل 8 عنصر اصلی است:
- رهبری و فرهنگ متعهد به نوآوری    

- منابع وسیع و سامان مند
- پروسه مدیریتی شفاف

- اختیارات و محدوده  موردنیاز برای نوآوری
- س��اختار س��ازمانی که بخش های مختلف را به یکدیگر متصل و 

مرتبط نگه می دارد
- فرآیندها و ابزارها

- متریک ه��ا و پاداش های موردنیاز برای یک س��یکل نوآوری، که 
بیش از پروسه  تولید محصول طول می کشد

- نیروه��ای ماهر و متخصص��ی که با نیروهای R&D س��نتی و 
همچنین مسئولین توسعه  محصول متفاوت هستند.

محققان متوجه ش��دند که این عناصر، به ش��یوه های متفاوتی در 
ش��رکت های مختلف ش��کل می گیرد. بااین حال آنچ��ه در همه  این 
ش��رکت ها مشترک بود، ساختاری بود که نوآوری را نهادینه می کرد 
و موجبات پیش��رفت متخصصین نوآوری را فراهم می س��اخت. آنها 
انتظار نداشتند که یک نیروی متخصص، تنها یک بار، یک نوآوری را 

به عنوان وظیفه  شغلی خود ارائه دهد و ماجرا به پایان برسد.
شرکت ها باید برای نوآوری، فرصت حرفه ای فراهم کنند، نه اینکه 
آن را به عن��وان یک وظیفه  موقت ببینن��د. تحقیقات نیز از این ایده 
پشتیبانی می کند که کارمندان، مهم ترین سرمایه  نوآوری شرکت ها 
هس��تند. مفهوم کارآفرینی درون سازمانی، نقش کارمندان را نادیده 
نمی گی��رد، ولی انتظار دارد یک فرد نابغ��ه، در طول یک روز کاری 
ش��گفت انگیز خل��ق کند. واقعیت این اس��ت که ما بای��د نوآوری را 
به عنوان یک ظرفیت ببینیم که به حمایت گس��ترده  س��ازمانی نیاز 
دارد. متخصصان نوآوری درس��ت مانند حس��ابداران و مدیران منابع 
انس��انی، باید ش��غل ها، نقش ها، مس��ئولیت ها، انگیزه های عملکرد 
و مس��یرهای حرفه ای تعریف ش��ده ای داشته باش��ند و همچنین از 

فرصت های آموزشی و توسعه  هدفمندی برخوردار شوند.
اگر صرفا چند نیروی متخصص و مستعد را استخدام کنید و بدون 
اینکه تغییری در ساختار شرکت به وجود آورید، منتظر خلق بهترین 
نوآوری ها باش��ید، راه به جایی نمی برید. شرکت ها به منظور حرفه ای 
کردن و نهادینه س��ازی نوآوری، به یک برنامه استراتژیک نیاز دارند. 
این تنها راه پرورش نوآوری های فوق العاده و متحول کننده ای اس��ت 

که سالمت آینده  کسب وکار را رقم می زنند.
HBR/zoomit: منبع

به نظر می رسـد که فیس بوک ماموریت دارد تـا تمامی وجوه زندگی 
یک کاربر را دنبال کرده و اطالعات زیادی از او به دست آورد. کار حتی 
به جایی رسیده که شنیده می شود این کمپانی راهی پیدا کرده تا زمان 

مرگ کاربر را نیز به درستی تخمین بزند.
به گـزارش دیجیاتـو به نقـل از نیویـورک تایمز، پتنـت جدیدی از 
فیس بـوک به دسـت آمـده که از توسـعه  موتـور پیش بینـی تغییرات 
زندگی خبر می دهد که قادر اسـت رویداد های بزرگ زندگی یک کاربر 

فیس بوک را مشخص کند.
بدین ترتیب الگوریتم اشاره شـده قادر است زمان تغییرات احتمالی 
نظیر وضعیت تاهل، تولد فرزند، شـغل جدیـد، فارغ التحصیلی یا مرگ 

یک شخص را به دست آورد.
موتور پیش بینی تغییرات زندگی از یادگیری ماشینی و تاریخچه ثبت 
شـده کاربر در فیس بوک استفاده می کند تا احتمال وقوع هر اتفاق در 

آینده  کاربر را محاسبه کرده و دقیق ترین نتیجه را به دست آورد.
همانطـور کـه پیش بینی می کنیـد مهم تریـن دلیل طراحـی چنین 
الگوریتمی  تبلیغات است. این شبكه اجتماعی با دانستن خصوصی ترین 
جزییات زندگی یک کاربر قادر خواهد بود که بهترین گزینه  تبلیغاتی را 

انتخاب کرده و برای وی به نمایش بگذارد.
بـرای مثـال اگر این الگوریتـم بتواند زمان حامله بـودن یک کاربر را 
با مشـاهده  پست های ارسال شـده توسـط وی تخمین بزند، می تواند 

تبلیغات زیادی درباره  لباس های کودک برای او به نمایش بگذارد.
بدین ترتیـب ایـن الگوریتم قادر خواهد بود تمامـی اطالعات موجود 
یک کاربر در شـبكه   اجتماعی نظیر پسـت ها، پیغام های سریع، ایمیل 
و ... را بخواند و تشـخیص بدهد که چه واقعه  بزرگی در انتظار اوست تا 

روند زندگی اش را تغییر دهد.
عالوه بر این الگوریتم، پتنت دیگری هم از فیس بوک به دسـت آمده 
که به جاسوسـی از طریق میكروفون گوشـی کاربـران اختصاص دارد. 
براسـاس جزییات نوشته شـده در این پتنت به نظر می رسد میكروفون 
گوشـی هر فرد می تواند با بررسی صدای موجود پیرامون کاربر، برنامه 
تلویزیونی یا موزیک مورد عالقه وی را بشناسـد تا محتوایی شـبیه به 

او پیشنهاد دهد.
با این حال به نظر می  رسـد که فیس بوک قصد دارد استفاده از دیتای 
کاربـران را به مرحلـه باالتری ببرد تا بتواند حتی بـرای آینده  فرد نیز 

تصمیم گیری کند.

کارآفرینی درون سازمانی، از افسانه تا واقعیت

 آیا فیس بوک می تواند
 آینده شما را

پیش بینی کند؟

دانش��کده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی با همکاری اتاق بازرگانی 
ایران و دانشگاه »گریفیت« استرالیا، روز 26 تیرماه نشست آموزشی »توسعه اکوتوریسم 
و کارآفرینی« را برگزار می کند.  به گزارش ایس��نا، محمود ضیایی، عضو هیأت علمی 
دانش��گاه عالمه طباطبائی و دبیر علمی نشس��ت آموزش��ی »توس��عه اکوتوریس��م و 
کارآفرینی«، ضمن اعالم این مطلب و با بیان اینکه شناخت شکاف موجود میان مبانی 
نظری و واقعیت های عملی موجب می شود تا مدیران و برنامه ریزان صنعت گردشگری 
طرح های کاربردی و مؤثرتری برای تحقق توسعه پایدار گردشگری کشور ارائه کنند، 
افزود: این نشست فرصتی را فراهم می کند تا شرکت کنندگان با مهارت های پیمایش 
میدانی از جمله ش��یوه جمع آوری اطالعات از طریق پرسش��نامه، مصاحبه و مشاهده 
هدفمند و نیز چالش های مدیریتی توسعه اندیشیده نشده گردشگری بیشتر آشنا شوند. 

دانشگاه عالمه میزبان نشست آموزشی 
توسعه اکوتوریسم و کارآفرینی

دریچــه

سه شنبه
12 تیر 1397

شماره 1102
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مدرس��ه اش��تغال به عنوان قوی ترین مرکز آموزش حوزه کس��ب وکار 
کش��ور در دانش��کده مدیریت دانش��گاه تهران راه اندازی شد.  به گزارش 
ایس��نا، این مرکز که هم اکنون تحت نظارت معاونت پژوهش��ی دانشکده 

مدیریت قرار دارد، فعالی��ت خود را با تمرکز 
بر ارائه خدمات به دانش آموزان، دانش��جویان 
و س��ازمان ها در راستای بهبود ارتباط صنعت 
و دانش��گاه و آماده س��ازی افراد برای ورود به 
بازار کار از تابس��تان 97 آغاز خواهد کرد.  از 
مهم ترین برنامه های این مرکز اس��تعدادیابی 
برگ��زاری  دانش��جویان،  و  دانش آم��وزان 
و  مهارت آم��وزی  دوره های توانمندس��ازی، 
کارآفرین��ی برای گروه ه��ای هدف مختلف و 
کاریابی و معرفی افراد توانمند به س��ازمان ها 
اس��ت.  دکتر امین، مس��ئول دفتر ارتباط با 
صنعت دانش��کده مدیریت دانش��گاه تهران و 
مدرس��ه اشتغال، رسالت اصلی این مدرسه را 

افزایش روحیه ارزش آفرینی و کارآفرینی در بین دانش آموزان، دانشجویان 
و فارغ التحصیالن دانشگاه ها، شناسایی استعدادها و توانمندی های آنها و 
ارائه برنامه های توس��عه فردی به افراد در راستای بهبود سطح معلومات 

عمومی و تخصصی در حوزه کس��ب وکار و کارآفرینی و توانمندس��ازی و 
توس��عه شایس��تگی های افراد برای ورود به بازار کار دانس��ت.  وی افزود: 
مدرسه اشتغال همچنین خدمات ارزنده ای را به سازمان ها شامل معرفی 
افراد مس��تعد و توانمند جهت استخدام در 
سازمان، توانمندسازی افراد متناسب با نیاز 
سازمان و ارائه برنامه توسعه فردی در راستای 
بهبود عملکرد افراد، ارائه بسته های متنوع به 
سازمان ها در راستای توانمندسازی و ارزیابی 
کارکنان و. . . ارائه خواهد داد. س��ازمان های 
متقاضی با مراجعه به سایت مدرسه اشتغال 
و ثبت نام می توانند از این خدمات اس��تفاده 
کنند.  مدرسه اش��تغال تهران مجموعه ای 
اس��ت که دانش آم��وزان در تم��ام رده های 
سنی، دانشجوها و دانش آموخته های مستعد 
را ب��رای ورود ب��ه دنیای کس��ب وکار آماده 
می کند. در این دوره ، دانشجوها استعدادهای 
خود را می شناس��ند، مهارت های رفتاری و کسب و کار برای ورود به بازار 
کار را یاد می گیرند و با کارآموزی در ش��رکت های همراه مدرسه اشتغال، 

زندگی حرفه ای خود را آغاز می کنند. 

رئیس س��ازمان امور مالیاتی گفت هیچ اس��تارتاپی تاکنون یک ریال 
مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفاً مالیات بر ارزش افزوده از س��وی 

این کسب و کارها پرداخت شده است. 
س��یدکامل تقوی ن��ژاد در گفت وگ��و ب��ا 
ایِبن��ا، درباره وضعیت مالیاتی اس��تارتاپ ها و 
شرکت های نوین گفت: سازمان امور مالیاتی 
کش��ور با توجه به اهمیت موضوع و جلسات 
برگزار شده با معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و س��ازمان فناوری اطالعات وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات در حال بررس��ی 
و ایجاد قوانین برای این دسته از کسب و کارها 
اس��ت و انتظار می رود که ب��ه زودی محصول 
بررس��ی های انجام ش��ده به صورت رس��می 
اجرایی شود.  رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
افزود: اگر بحث دریافت خدمات مطرح باشد، 
مالیات »ارزش افزوده« باید پرداخت شود و در 

صورتی که درآمد کسب کنند، مشمول »مالیات« یا همان مالیات بر درآمد 
خواهند شد که برای پرداخت آن بر اساس فعالیت تجاری اجباری است. 

مع��اون وزیر اقتص��اد تأکید کرد: اعتقاد داریم که ب��ا ایجاد قوانینی در 

خصوص مالیات اس��تارتاپ ها مشکالت مالیاتی در این بخش حل خواهد 
ش��د. تاکنون هیچ استارتاپی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و 
صرفاً مالیات بر ارزش افزوده از س��وی این کس��ب و کارها پرداخت شده 

است. 
وی با اش��اره به بررسی های انجام شده از 
س��وی س��ازمان امور مالیاتی برای کسب و 
کارهای اس��تارتاپی گفت: بر اساس آخرین 
بررسی های سازمان امور مالیاتی بالغ بر 15 
هزار کس��ب و کار در ح��وزه فضای مجازی 
توسط سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی 

و رصد شده است. 
بر اساس برس��ی های انجام شده از سوی 
س��ازمان فن��اوری اطالعات 15 مش��کل و 
چالش اساس��ی برای استارتاپ ها شناسایی 
شد که بزرگ ترین مشکالت استارتاپ ها در 
حوزه مالیات و بیمه اس��ت که محمد جواد 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ابتدای دولت دوازدهم 
وعده داده بود تا این مشکالت را بر اساس مذاکره و ایجاد قوانین در دولت 

برای فعاالن کسب و کارهای نوپا رفع کند. 

شناسایی 15 هزار کسب و کار جدیدمدرسه اشتغال دانشگاه تهران راه اندازی شد

مایکروسافت برنامه دارد اواخر امسال آفیس 2019 را که تازه ترین 
به روزرس��انی این بسته نرم افزاری تجاری و تولیدی است منتشر کند. 
نس��خه پیش نمایش هم اکنون در اختیار برخی کسب وکارها قرار دارد 
و ویژگی ه��ای جدید را امتحان می کنند. ش��ما هم اگر طاقت ندارید 

می توانید پس از ثبت نام به این جمع بپیوندید. 
این نس��خه اولین به روزرسانی بزرگ پس از آفیس 2016 محسوب 
می ش��ود و تغییرات چشمگیر بس��یاری به نسخه نصبی آفالین اضافه 
می کن��د. با اینکه در چند س��ال اخیر مش��ترکان آفی��س 365 ابری 
هم��واره به روزرس��انی های برنامه ه��ا و ویژگی های جدی��د را دریافت 
کرده اند، اما همچنان نرم افزار آفیس پرچم دار مایکروس��افت در حوزه 

کسب وکار است. 
آفی��س 2019 پس از معرفی رس��می به ص��ورت مادام العمر عرضه 
خواه��د ش��د. یعنی کس��ب وکارها ی��ک ب��ار نرم اف��زار را می خرند و 
تمامی ویژگی ها و به روزرس��انی های جدی��د را دریافت خواهند کرد. 
مایکروس��افت در یک بیانی��ه خبری گفت این م��دل جدید برخالف 
ش��یوه فروش اش��تراک ک��ه در آفی��س 365 اجرا می ش��ود، به درد 

کسب و کارهایی می خورد که هنوز آمادگی فضای ابری را ندارند. 
در ای��ن بیانیه آمده که »آفیس 2019 برای مش��تریانی که ترجیح 
می دهن��د همه یا بخش��ی از برنامه ها را روی س��رورهای داخلی خود 

داشته باشند بسیار ارزشمند خواهد بود«.
در کنار آفیس 2019 که نس��خه دائمی و رس��می برنامه محسوب 
می شود، ویژگی های جدید پس از معرفی در دسترس مشترکان آفیس 
365 نیز قرار خواهد گرفت. افرادی که در برنامه پیش نمایش ثبت نام 
کرده اند به ویژگی های جدید اکسل و وان نوت جدید مخصوص ویندوز 

10 و همچنین سایر ویژگی های امنیتی و فنی دسترسی دارند. 
ویژگی های جدید

مایکروس��افت در نس��خه بتای آفی��س 2019 روی تجرب��ه کار با 
قلم تمرکز داش��ته اس��ت و در تمام��ی برنامه ها از جمل��ه پاورپوینت 
ویژگی هایی برای این منظور اضافه کرده است. کاربران می توانند اشیا 
و اشکال را داخل یک فایل پاورپوینت به وسیله قلم جابه جا کنند و یا 

مستقیماً روی اسالیدها بنویسند. 
تجربه نصب و راه اندازی هم دس��تخوش تغییراتی ش��ده است. مثاًل 
فن��اوری Click-to-Run بهب��ود یافته اس��ت، آپدیت های امنیتی 
ماهانه ارائه خواهد ش��د و مصرف داده پایین تر خواهد بود. فهرس��ت 

کامل ویژگی های هر برنامه در ادامه آمده است. 
اکس��ل: تابع های جدید ب��ه این برنام��ه اضافه ش��ده، ویژگی های 
  )Power Query( و پ��اور کوئ��ری )Power Pivot( پاورپی��وت
بهبود یافته، و نقش��ه های دوبعدی جدید اضافه شده است که می تواند 
ب��رای کس��ب و کارها مفید باش��د. همچنی��ن کارب��ران آفیس 2019 
 قادر خواهند بود کارهای خود را از اکس��ل مس��تقیماً بر روی بس��تر

Power BI منتشر کنند. 
اوتلوک: کارت ه��ای مخاطبان در این برنامه به روزرس��انی خواهد 
شد، منشن کردن با @ درون اوتلوک میسر خواهد بود، و ویژگی هایی 
برای قابلیت صن��دوق ورودی متمرک��ز )Focused Inbox(  ارائه 

خواهد شد. 
ورد: یک تم مش��کی جدید اضافه خواهد شد، صداهای جدیدی در 
این برنامه گنجانده ش��ده و ابزاره��ای یادگیری و قابلیت های متن به 
گفتار )Text-to-speech(  جدیدی معرفی خواهد ش��د. همچنین 
بهبودهای متنوعی برای س��هولت استفاده و دس��ترس پذیری برنامه 
ب��رای افراد دارای نیازهای خ��اص )Accessibility(  اعمال خواهد 

شد. 
پاورپوینـت: قابلیت ه��ای پیش��رفته بزرگنمای��ی )Zoom(  به 
پاورپوین��ت اضافه خواهد ش��د، می توانید عکس های س��ه بعدی را به 
صورت تعاملی داخل پاورپوینت اس��تفاده کنید و تجربه کار با قلم نیز 

بهبود یافته و ویژگی های جدیدی دریافت خواهد کرد. 
وان نوت: بیش��ترین تغییرات و به روزرسانی ها برای برنامه وان نوت 
ارائه خواهد شد. مایکروس��افت در بیانیه خبری دیگری گفته بود که 
قصد دارد بهترین ویژگی های وان نوت 2016 را با کارایی های ویندوز 
10 ادغ��ام کند. این ویژگی ها ش��امل تبدیل نوش��ته ب��ه متن تایپی 
)Ink-to-text(  و بهبودهای همگام سازی و تجربه کاربری می شود. 

 نحوه دریافت پیش نمایش آفیس 2۰19
کس��ب و کارها برای دریافت نس��خه های پیش نمایش آفیس 2019 
باید از طریق پورتال Collaborate که توس��ط مایکروسافت تعبیه 
ش��ده ثبت نام کنند. شرکت هایی که یکی از اشتراک های آفیس 365 
را دارن��د نیازی به برنامه پیش نمایش آفی��س 2019 ندارند. به گفته 
مایکروس��افت، هم��ه قابلیت هایی که در به روزرس��انی آفیس 2019 

اضافه خواهد شد هم اکنون در برنامه های آفیس 365 وجود دارند. 
ب��رای اینکه بتوانی��د پیش نمایش آفی��س 2019 را دریافت کنید، 
ش��ما و شرکت تان باید در پورتال Collaborate  ثبت نام کنید. این 
پورتال که توس��ط مایکروسافت اداره می ش��ود بستری است برای به 
اشتراک گذاری محتوا و مطالب کاری سیستم های مهندسی. همچنین 

باید ویندوز 10 را نصب داشته باشید. 
بعد از ثبت نام، از منوی گوشه چپ روی گزینه Overview  کلیک 
 Office 2019 و بع��د هم Engagements کنید. س��پس گزین��ه
Commercial Preview  را انتخاب کنید. روی Join کلید کرده، 
ضوابط و شرایط را بپذیرید و دوباره بر روی Join کلیک کنید. سپس 
 Office در منوی گوش��ه چپ فایل های Packages بای��د از بخش
Commercial Preview Doc - و    Deployment Tool

mentation را دانلود کنید. 
مخلص کالم

بعد از اتمام دوره پیش نمایش و انتشار عمومی آفیس 2019 جزییات 
کامل تری در خصوص ویژگی های اضافه ش��ده مش��خص خواهد شد. 
اگر کس��ب وکار شما اشتراک آفیس 365 دارد، برنامه های شما پس از 
عرضه عمومی خودبه خود به روزرسانی شده و تمامی ویژگی های جدید 
را دریافت خواهد کرد، لذا نیازی نیس��ت کار خاصی بکنید. برنامه های 
پیش نمای��ش آزمایش��ی اینچنینی عمدتا مختص توس��عه دهندگان و 
برنامه نویس��ان است و باگ ها و مش��کالتی در این برنامه ها وجود دارد. 
نرم افزارهای بتا برای استفاده روزانه در دستگاه های اصلی شما مناسب 
نیس��تند، لذا اگ��ر نمی توانید تا زم��ان عرضه عمومی جل��وی خود را 

بگیرید، روی رایانه اصلی خود نصب نکنید. 
businessnewsdaily :منبع

بهترین ویژگی های آفیس 2۰19 برای کسب وکار

 آیا فیس بوک می تواند
 آینده شما را

پیش بینی کند؟
یادداشـت

یک جامعه ش��ناس گفت ش��رکت های کارآفرین خودمختار کوچک بسیار اشتغال زاتر 
هس��تند.  فرهاد طهماس��بی در گفت وگو با ایس��نا،  اظهار کرد: در راس��تای کارآفرینی 
تحقیقات��ی انج��ام گرفته اس��ت. ش��وتز-کورت در تحقیق��ی تحت عن��وان رویدادهای 
حیات��ی ب��رای کارآفرین��ان در ش��رکت های خودمخت��ار کارآفری��ن س��وئد، مهم ترین 
رویداد در این ش��رکت ها را ایج��اد جو خالقیت و افزایش درج��ه کارآفرینانه و تحریک 
کارکن��ان و افزای��ش عالق��ه ب��ه کار معرفی می کن��د. وی ادام��ه داد: او س��ازمان های 
 خودمختار کارآفرینانه را مهم ترین عامل در توس��عه و پیش��رفت س��ازمان مادر می داند. 
این جامعه شناس خاطرنشان کرد: تحقیقات نشان می دهد که شرکت های کارآفرین خودمختار 
کوچک بسیار خالق تر، اشتغال زاتر و ثروت آفرین تر از شرکت های بزرگ هستند و در نهایت 
 بقای شرکت های مادر را وابسته به نقش کارآفرینانه شرکت های خودمختار کوچک می داند. 

شرکت های کارآفرین خودمختار 
کوچک بسیار اشتغال زاتر هستند

B2B نویسنده: مت دی آنجلو نویسنده متخصص
مترجم: حمید پرهام پور



امسال با برگزاری جام جهانی فوتبال، اکثر برندها و شرکت های بزرگ 
به دنبال گس��ترش کس��ب وکار به وس��یله تبلیغات خود در این رویداد 
بودند. همه آنها س��عی کردند با بودجه ای حتی ناچیز در این مس��ابقات 
دیده ش��وند. در این مقاله سعی کردیم از زوایای مختلف به فعالیت های 

تبلیغاتی انجام شده در این بازه زمانی نگاهی بیندازیم. 
برنامه مارکتینگ فیفا 

در ماموری��ت »با توس��عه بازی، جهان را لمس کنی��د، آینده ای بهتر 
بس��ازید«، FIFA  به ط��ور م��داوم برنامه های بازاریابی را توس��عه و به 
طرفداران فوتبال در جهان اجازه می دهد با وقایع FIFA ارتباط برقرار 
کنند.FIFA Fan Fest ™  یک مطالعه موردی قوی اس��ت که نش��ان 
می دهد فیفا به صورت جدی به دنبال آن اس��ت ک��ه رویداد ها را برای 

طرفداران، قابل دسترس و خاطره انگیز کند.
برنامه های بازاریابی نیز باعث می شود که دیدگاه گسترده تری نسبت 

به رویدادهای فیفا و دارایی های بازاریابی داشته باشیم. 
این رویداد اولین بار در س��ال 2010 در ش��ش شهر بزرگ و معروف 
دنیا، ریو دو ژانیرو، مکزیکو س��یتی، رم، پاریس، برلین و سیدنی برگزار 
ش��د که در آن تمامی 64 بازی انجام شده توسط شهروندان در میادین 
اصلی ش��هر دیده می ش��د و حال و هوای آفریق��ای جنوبی را برای آنها 

تداعی می کرد و آنها از تجربه جام جهانی واقعی لذت می بردند. 
موفقی��ت برنامه های بازاریاب��ی FIFA به دلیل مش��ارکت همکاران 
 FIFA و دیگر وابس��تگان تجاری  FIFA حامیان جام جهانی ،FIFA
به دس��ت آمد. همانطور که بازی فوتبال با توجه به محبوبیت و اهمیت 
اجتماع��ی آن همچنان رش��د می کن��د، فیفا نیز به توس��عه برنامه های 
بازاریابی منحصر به فرد و ابتکاری که به نفع همه اعضای خانواده فوتبال 

باشد، می اندیشد. 
کوکاکوال، پیشتاز در تبلیغات

کوکاکوال امسال هم با یک تیزر ویدئویی متفاوت و خاص وارد میدان 
شد. 

در این ویدئو افراد مشغول تماشای مسابقه فوتبال هستند که متوجه 
می ش��وند نوش��یدنی ندارند و برای خری��د کوکا، به بی��رون می روند و 
همزمان تیم مورد عالقه ش��ان گل می خورد. در این لحظه، این پیام به 
مخاطب منتقل می شود که »چهار سال برای خرید کوکا وقت داشتی«. 
این ویدئو به مخاطبانش القا می کند که خرید کوکا آنقدر مهم است که 
بینندگان برای خرید نوش��یدنی، از تماشای مسابقه جام جهانی 2018 

منصرف می شوند. 
مک دونالد هم س��عی کرده از رقابت عق��ب نماند و ویدئویی طراحی 
کرده که در آن شرح حال مردم سرتاسر دنیا را نمایش می دهد. هیجان، 
اس��ترس، ناراحتی و ش��ادی، احساساتی اس��ت که این روزها لحظه به 
لحظه تغییر می کند و این عواطف را به خوبی در شرایط مختلف داخل 

ویدئو می بینیم. 

مک دونالد همچنین مردم کل دنیا را به تصویر کشیده و موقعیت های 
مختلفی را نشان می دهد که بسیار جالب است. نکته ظریفی که در این 
تیزر تبلیغاتی مورد هدف بوده، حضور مک دونالد در ش��رایط گوناگون 
کنار مردم اس��ت و بیان می کند که م��ردم در هر حال و وضعیتی مک 
دونال��د را از یاد نمی برن��د و آن را در کنار خود دارن��د. همچنین بیان 
می کن��د که برند هم به مردم وفادار اس��ت و در ای��ن روزهای پرتالطم 
و پرهیج��ان مردم را تنها نمی گذارد و به صورت 24 س��اعته آماده ارائه 

خدمات به مشتریانش است. 
در واقع عالوه بر این، مک دونالد بس��یار هوش��مندانه حضور شعبات 

خود در سرتاسر دنیا را هم نشان داده است و به نوعی به وجه اشتراک 
ای��ن روزهای مردم جه��ان و حال و هوای آنها در ج��ام جهانی 2018 
می پردازد که تماشای آن حس قشنگی از اتحاد و همدردی در مخاطب 

ایجاد می  کند. 
توییتر و جام جهانی

یک برند تجاری نوش��یدنی، در تاریخ اول دسامبر فعالیت های خود را 
در راستای تبلیغات جام جهانی آغاز کرد. ایجاد یک تجربه رویداد زنده 
با ورودی از مشاهیر و ورزشکاران و واکنش به گروه مکزیک قرار گرفت. 
معاون بازاریابی این ش��رکت به این نکته اشاره کرد که برای مکزیکی ها 
رسیدن تیم ملی کشورشان به بازی پنجم در جام جهانی مشابه قهرمانی 
در آن اس��ت و این یک مانع روانی برای آنها محسوب می شود. این برند 

از توییت��ر در ابتدای فرآیند برای یادگیری در مورد رفتار مردم در طول 
سال های جام جهانی استفاده کرد و با شبکه اجتماعی همکاری کرد تا 

موضوعاتی که بیشتر مورد بحث بود، بررسی شود.
 چین، پیروز رقابت اسپانسری 

درس��ت اس��ت که تیم ملی چین به جام جهان��ی راه پیدا نکرد، ولی 
ش��رکت های چینی به منظور تبلیغات قدرتمند وارد این بازی ها شدند. 
چهار اسپانس��ر از 12 حامی مالی بزرگ ترین نمایش ورزشی در جهان، 
چینی هستند. به طور خالصه، شرکت های چینی گفته اند که بزرگ ترین 
خریدار آگهی جام جهانی هس��تند. برآوردها حاکی از آن است که بیش 
از 800 میلیون دالر در مس��ابقات پراکنده ش��ده اند. این کمپین ظاهرا 
بخش��ی از ابت��کار رئیس جمهور چین جین پینگ برای تش��ویق جهانی 
شدن برند های چینی است. وی به عنوان یک فن بزرگ فوتبال شناخته 
شده است. مقامات چینی اظهار داشته اند که اسپانسر های چینی سعی 
دارن��د ب��ه مصرف کنندگان در خان��ه بگویند که برند ه��ای آنان اکنون 
جهانی هس��تند. تابلو ه��ا و بنر های تبلیغاتی برند های��ی از جمله کنگره 
 Mengniu امالک و مستغالت گروه دالیان واندا و تولید کننده لبنیات
Dairy را به وضوح نشان می دهند و آنها تبلیغات چشمگیری داشته اند. 
Mengniu ه��م نام محصوالت خود را به زبان چینی نش��ان می دهد. 
 FIFA وان��دا« تنه��ا حامی چینی اس��ت که ب��ه عنوان یک ش��ریک«
طبقه بندی ش��ده است. درحالی که بس��یاری از مردم جهان نمی توانند 
تبلیغ��ات Wanda و Mengniu را بخوانن��د، ش��رکت لوازم خانگی 
Hisense و س��ازنده گوشی های هوش��مند Vivo فناوری ارتباطات، 
 ،Hisense .لوگوه��ای رومیزی خود را در اطراف زمین نمایش می دهد
که در س��ال گذش��ته خط تولید س��اخت تلویزیون توشیبا را خریداری 
کرد، تمایل دارد که قدرت نام تجاری خود را در خارج از کشور افزایش 
ده��د. در ماه آوریل، این ش��رکت هفت مدل جدی��د را معرفی کرد، از 
جمله یک تلویزیون جام جهانی.Vivo  و Hisense به عنوان حامیان 
رس��می جام جهانی 2018 تبلی��غ می کنند. عالوه بر این، س��ه مارک 
 ،Yadea ؛ لوس��ی، یک ش��رکت واقعیت مج��ازی وDiking- چینی
تولید کنن��ده اس��کوتر الکتریکی - با توجه به وب س��ایت فیفا، به عنوان 

طرفداران ملی فیفا محدوده شده اند. 
شكست در کمپین تبلیغاتی

مس��تر کارت کمپینی را راه اندازی کرده که به ازای هر گلی که مسی 
و نیمار در جام جهانی به ثمر برس��انند به ده هزار کودک گرس��نه غذا 
بدهد. واقعا کسی در مستر کارت به این موضوع فکر نکرده بوده که این 
یک ایده نامناسب است. تصور کنید هزاران کودک گرسنه پشت پنجره 
رستوران ها منتظر گل زدن مسی و نیمار هستند و با هر موقعیتی که از 
دس��ت برود آهی می کشند. از نظر بسیاری از متخصصان بازاریابی، این 
یک شکست بزرگ برای مسترکارت در حوزه تبلیغات محسوب می شود. 
imarketor :منبع

شیوه های مدیران موفق برای جلوگیری از بحران
چگونه امنیت برندمان را تضمین کنیم؟ 

پس از آنک��ه تبلیغات کوکاکوال، لورئ��ال و Protecter & Gamble به 
عنوان مصادیق محتوای خش��ونت آمیز و نامناس��ب آنالین شناسایی شدند، 
امنیت برند برای بازاریاب ها بدل به مس��ئله ای حیاتی ش��ده اس��ت. چندماه 
پس از این حوادث، گردوخاک ابتدایی فرونشسته است. با این حال همچنان 
برندهای گوناگون به طور عمیق در حال گفت وگو و ایده پردازی پیرامون معنای 
امنیت برند هستند. همچنین گمانه زنی ها پیرامون تغییرات موردنیاز به منظور 
جلوگیری از بحران های آتی همچنان ادامه دارد.  چندی قبل در برنامه ویژه 
eMarketer به نام »عصر دیجتال: اعتماد در محل تالقی« جاشوا پاالو، نایب 
رئیس برندBayer، لوئیس اسپنس��ر فریتاس، بازاریاب دیجیتال در مؤسسه 
پرنورد ریکارد و الیس بوراک، رئیس بازاریابی برند Boxed به همراه تحلیلگر 
ارشد مؤسس��ه eMarketer، نیکول پرین، پیرامون شیوه های جلوگیری از 
سقوط برند، کاهش نوسان های این عرصه و از همه مهم تر چگونگی پیشگیری 
از س��ر بردن حوصله مخاطب های شان در سال 2018 به گفت وگو پرداختند. 
در ادامه این مقاله به چهار راهکار این کارآفرینان سابقه دار پیرامون شیوه های 

تأمین امنیت برند خواهیم پرداخت. 
1- واکنش احساسی ممنوع

واکن��ش بازاریاب ها پیرام��ون بحران های امنیت برند به ان��دازه آن بحران 
مورد توجه خبرنگارها قرار می گیرد. براین اساس هر سه مدیر اجرایی حاضر 
در برنام��ه eMarketer  روی عدم ایجاد بح��ران داخلی بزرگ تر با واکنش 
احساسی تأکید دارند. فریتاس اظهارنظر خود پیرامون این موضوع را اینگونه 
بیان می کند: »در اغلب اوقات برندها بیشتر از مشتریان وحشت زده می شوند. 
امروزه ما در محیطی زندگی می کنیم که تقریبا همه چیز احساسی و بیش از 
حد اغراق آمیز است. براین اساس هر اتفاقی هرچند کوچک توانایی ایحاد هرج 
و مرج در کس��ب وکار ر دارد.« نگهداری محتوای برند دور از متغیرهای ناامن 
بی تردید نگرانی اصلی بسیاری از اهالی کسب وکار به حساب می آید. پاالو در 
این مورد روی س��طح بندی اقدامات و تعیی��ن برنامه ای دقیق به جای اعمال 
تغییرات فوری تأکید دارد. اختصاص زمان مناسب برای تفکر پیرامون بحران، 
ب��ه جای واکنش غیرمنطقی، تأثیر مثبت بس��یار بیش��تری به همراه خواهد 
داش��ت.  بوراک پیرامون واکنش احساسی به ضرورت اقدام سنجیده به جای 
صبر بیش از حد اشاره می کند. فریتاس نیز اینگونه اظهارنظر بوراک را تکمیل 
می کند: »درست به مانند تست های A/B که در بخش های مختلف کسب وکار 
انجام می شود، در اینجا نیز باید با استفاده از آرمایش دارای دو متغیر به عامل 

بی ثباتی پی برد.«
2- با مشتریان صادق باشید

حمله کاربران در ش��بکه های اجتماعی به برندها و شخصیت های مختلف 
امری تازه نیست. با این حال در دنیای کسب وکار باید به سرعت عامل اصلی 
دریاف��ت چنین حمله هایی را شناس��ایی کرد. پالوا در ای��ن مورد به اهمیت 
شناخت کاربران اکانت شرکت اشاره دارد: »واکنش  شما باید براساس تحلیل 
واکنش کاربر یا گروهی از کاربران که اعتراض ها را ایجاد کرده باش��د. آیا این 
اعتراض ها از س��وی برخی افراد بیکار سازماندهی شده که تعدادشان نزدیک 
به 200 نفر است؟«. در این صورت می توان واکنش ها را تا حد زیادی نادیده 
گرفت. در حقیقت بوراک معتقد اس��ت همیشه چنین افراد معترضی وجود 
دارند. با این حال اگر این افراد شامل هسته مرکزی مشتریان شرکت نیستند، 
باید اعتراض ها را نادیده بگیرید و با مش��تریان اصلی تان صادقانه به گفت وگو 
بپردازید.« بوراک مثال جالبی پیرامون همکاری برند P&G با مسابقات لیگ 
فوتبال آمریکایی ایاالت متحده بیان می کند. ماجرا مربوط به زانو زدن برخی 
از بازیکنان آمریکایی هنگام پخش سرود ملی بود. این حرکت در واقع حالتی 
اعتراضی داش��ت. در پی ای��ن حرکت های اعتراضی برن��د Boxed نقدهای 
فراوان��ی را از س��وی کاربران در ش��بکه های اجتمماعی دریاف��ت کرد. با این 
حال کارشناس های این فرشگاه آنالین دریافتند که اغلب اعتراض ها از سوی 
کاربرانی به جز مشتریان شرکت س��اماندهی می شود. براین اساس چند روز 
پ��س از اوج جنجال ها همه اعتراض ها فروکش کرد. به همین راحتی و بدون 
نیاز به بحرانی تر ساختن اوضاع برند Boxed  از دل اعتراض هایی سهمگین 
جان سالم به در برد.  فریتاس در عین موافقت با بوراک به نوعی صحبت وی 
را تکمیل کرده اس��ت: »نکته اصلی در اینجا ش��ناخت مخاطب اصلی است. 
همچنین باید به پیش��نهاد مرکزی مان برای بهبود ش��رایط نیز توجه خاصی 

داشته باشیم.« 
3- به جای حرف زدن، عمل کنید

توییت های کاربران در توییتر همیشه جزئی از دنیای شبکه های اجتماعی 
خواهد بود. هر اتفاقی که رخ دهد، کاربران توییتر به سرعت توییت های شان را 
آماده می کنند. با این حال برندها در مواجهه با اتفاق های جدید باید به چیزی 
بیش��تر از توییت ساده فکر کنند. در واقع آنها نیازمند ترک عرصه صحبت و 
اقدام عملیاتی هستند. بوراک در این زمینه به تفاوت کاربران عادی با شرکت ها 
اشاره می کند: »مردم همیشه در مورد شرکت های مختلف صحبت می کنند. 
با این حال هیچگاه کار خاصی پیرامون صحبت های ساده و روزمره شان انجام 
نمی دهند«. در مورد برندها اما داستان کامال متفاوت است. اگر یک برند قصد 
دارد واکنش تأثیرگذاری نسبت به یک حادثه داشته باشد، باید دست به عمل 
بزند.  پاالو در مورد واکنش عملیاتی نظر جالبی دارد: »در دنیای آنالین همه 
ما محتوای جذاب زیادی مش��اهده می کنیم. اما این محتواها بدون استراتژی 
عملیاتی از سوی شرکت ها واکنش چندانی از سوی کاربران دریافت نمی کند. 
در حقیقت حرف زدن برای تأثیرگذاری روی مخاطب کافی نیست.«  براساس 
اظهارنظر مدیران اجرایی سه شرکت باید عالوه بر واکنش رسانه ای برنامه ای 
منس��جم برای عکس العمل اجرایی نیز داشته باشیم. به قول بوراک: »یا باید 

دست به عملی پیرامون مشکل تان بزنید یا دیگر پیرامونش صحبت نکنید.«
4- تنش پایدار نخواهد ماند

همانطور که بوراک اشاره کرد، توییتر و سایر پلتفرم های اجتماعی در چند 
سال گذشته کانال اصلی بیان اعتراض های کاربران پیرامون شرکت ها و حتی 
مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی بوده است. فریتاس در این زمینه با بوراک 
هم عقیده اس��ت، اما نکته دیگری را نیز یادآور می ش��ود: »همگام با ورود هر 
تکنولوژی و سیستم انتقال داده جدید امور برای مدتی به حالت تنش و ناآرامی 
در می آید. با این حال پس از گذشت اندک زمانی اوج التهاب ها رفع می شود 
و اوضاع به ش��رایط پایدار خواهد رس��ید.«  برهمین اس��اس پس از گذشت 
زمانی اندک ش��اید آنچه در ابتدا بحرانی ش��دید تلقی می شد، تغییر ماهیت 
دهد. به عبارت بهتر، گاهی اوقات با گذش��ت زمان متوجه خطا در ش��ناخت 
بحران می شویم. بدین ترتیب حادثه ای کوچک را با بحران امنیت برند اشتباه 
می گیرم. در پایان مراسم پرین از بوراک، پاالو و فریتاس در مورد امتیازدهی 
به میزان بحران امنیت برند شرکت های ش��ان پرسید. براین اساس به ترتیب 

مدیران اجرایی این شرکت ها امتیاز 2، 3. 1 را از 10 به این پرسش دادند. 
emarketer :منبع
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مطل��ب زیر ب��ه ویژگی ه��ا و خصوصیاتی اش��اره دارد که موسس��ان 
جوان اس��تارتاپ ها می گویند در اس��تخدام فروشنده ها در جست وجوی 
آن ویژگی ه��ا هس��تند.  در این مطلب از 13 تن از موسس��ان عضو در 
انجمن کارآفرینان جوان پرسیدیم که احساس می کنند کدام ویژگی یا 
خصوصیت موفقیت یک استخدام در حوزه فروش را تضمین می کند؟ 

سرسختی؟ بشاش بودن و خوش مشرب بودن؟ . . . تنبلی؟ بهتر است 
به پاس��خ ها توجه کنیم، چرا که برخی از آنها مطمئنا شما را شگفت زده 

خواهد کرد: 
1- ذهنیت یک شكارچی

ما کس��ی را می خواهیم که برای برد بزرگ هیجان زده شود؛ کسی که 
بی وقفه برای آمادگی خودش تالش می کند و خودش را در بین انبوهی 
از اطالعات، تماس ها و س��رنخ ها برای ق��رار دادن خودش در جایگاهی 
مناس��ب برای موقعیت فروش فوق العاده غرق می کند. چنین انگیزه ای 
موجب می شود تا هرگز این فرد به استراحت کردن فکر نکند و همواره 

در پی کسب موفقیت بعدی باشد. 
me .Cater2 - آلکس لورتون

2- تنبلی
من به دنبال شخص تنبلی هستم که سابقه ای از فروش های بزرگ و 
فوق العاده داشته باشد. فروشنده های فوق العاده عموما تنبل هستند و به 
نظر می رسد که تمایل خاصی به اختالل کمبود توجه دارند. شما فقط و 
فقط باید اجازه دهید که آنها کار خودشان را بکنند و در ترکیب با میل 
ذاتی آنها به عدم پذیرش »نه« به عنوان یک پاسخ نهایی، امید به کسب 
بهترین توس��ط آنها داشته باش��یم. برای یک آزمون سریع می توانید به 
آنها بگویید که ویژگی ها یا اس��تانداردهای الزم را ندارند یا اینکه نتیجه 
خوبی کس��ب نکرده اند، اگر در پاسخ با شما به بحث و جدل پرداختند، 

بدانید که فرد برنده را پیدا کرده اید. 
Staff. com - لیام مارتین

3- رعایت نظم و انضباط در پیگیری
م��ن به این نتیج��ه رس��یده ام که پیگیری های مس��تمر یک��ی از با 
ارزش ترین کارهایی اس��ت که یک فروش��نده می تواند انجام دهد. تیم 
فروش من با داش��تن استراتژی فوق العاده استراتژیک فروش های بسیار 
خوبی را از آن خود کرده است که فروشندگان می توانند به راحتی از آن 
تقلیدکنند. هر گاه اعضای تیم فروش از این استراتژی پیروی نمی کنند، 
نتیجه آن در عملکرد آنها حدود دو ماه بعد مشخص می شود. به نظر من 
هر مهارتی آموختنی اس��ت، غیر از پیگیری های فروش که فقط و فقط 

وابسته به نظم و انضباط است. 
Great Black Speakers - الرنس واتکینز

4- کاریزما
هر فروش��نده ای را که برای استخدام شدن مدنظر قرار می دهم، باید 
بتوان��د کاری کند که من – یا هر ش��خص دیگری که در زمان مالقات 

من با او در جلسه ما حضور پیدا می کند – هر کاری که خواست، خیلی 
سریع برای او انجام دهیم. یک فروشنده هر مهارتی را می تواند به دست 
آورد، هر اطالعاتی که بخواهد را می تواند در مورد محصول کسب کند، 
اما اینکه بخواهیم به او یاد دهیم که کاری کند که دیگران او را دوست 
داشته باشند، فوق العاده سخت است و اگر یک فروشنده در قلب دیگران 

جا باز نکند، فروختن با وی کار فوق العاده سختی می شود. 
Hyper Modern Consulting - ثرزِدی برام

5- اینكه آیا وی یک جنگنده باهوش است؟ 
اینکه برای چه عنوان یا نقش��ی مورد اس��تخدام قرار می گیرید، اصال 
اهمیتی ن��دارد، بلکه معمول تری��ن ویژگی الزم برای هر فروش��نده ای 
انگیزش محض اس��ت. من همواره دنبال یک جنگنده با انگیزه هس��تم؛ 
کس��ی که حاضر به شنیدن »نه« نباش��د؛ کسی که بداند چگونه باید با 
کمال ادب و احترام، پیگیر باش��د؛ و البته کسی که در کارهایش سریع 
باش��د. بدون انگیزه و چارچوب های ق��وی کاری، هیچ میزان از آموزش 
یا حقوق و دستمزد باال موجب موفقیت فرد در حوزه فروش نمی شود. 

Yodle - بن رابنستین
6- سه خصوصیت شخصیتی: هوش، شخصیت و انگیزه

برخالف دیگر نقش های سازمانی که در آنها یک مهارت تخصصی برای 
موفقیت کفایت می کند، فروش��نده های موفق باید باهوش، با شخصیت 
و با انگیزه باش��ند. ترکیب این ویژگی های شخصیتی به ما این اطمینان 
را می ده��د که آنها نه تنها قادر به خوب ظاهر ش��دن در برابر خریداران 
هس��تند، بلکه به خوبی می توانند یک فروش را به نتیجه برس��انند و در 
ادام��ه روابطی را ش��کل دهند که نتایج و س��ودهای قابل توجهی را در 

درازمدت برای خودشان و ما به ارمغان بیاورند. 
Sentry Conference Centers - کریستوفر ِکلی

7- انعطاف پذیری
عدم پذیرش یک بخش جدایی ناپذی��ر از فرآیند فروش هر محصولی 
اس��ت، خصوصا زمانی که تمرکز ما بر تماس های از قبل هماهنگ نشده 
باشد. یک فروشنده خوب و فوق العاده به راحتی دلسرد نمی شود و به آن 

عدم پذیرش به صورت شخصی نگاه نمی کند. 
RJMetrics-رابرت جی. مور

۸- هم حسی
فروش��ندگان باید بتوانند با مشتری ارتباطی نزدیک برقرار کند و با ارائه 
راهکار های مناسب از وی حمایت و پشتیبانی به عمل آورد، بنابراین هم حسی 
در سطحی ش��خصی یکی از مهم ترین ویژگی ها است. این خصوصیات در 
قالب کمتر صحبت کردن و بیش��تر گوش دادن، توجه ویژه داشتن به فرد 
و نگران انتخاب و نتیجه برای وی بودن خودش را نشان می دهد، بنابراین 

هم حسی برای یک فروشنده یا تیم فروش بسیار حیاتی است. 
She’s Got Systems - ِکلی آِزِودو

9- من به دنبال یک فروشنده نیستم؛ من یک مشاور می خواهم

م��ن به دنبال یافتن کس��ی هس��تم ک��ه نقش خودش را ب��ه عنوان 
فروش��نده ای که یخ به اس��کیمو می فروش��د، نبیند، بلکه نقش خودش 
را به عنوان یک مش��اور ببیند. او باید مش��کالت و مسائل منحصربه فرد 
مش��تری بالق��وه را به خوبی درک کند تا بتواند بهتری��ن گزینه را بنا بر 

نیازهای وی پیشنهاد دهد. 
Fuzed - راهیل ِرتیوااال

1۰- روابط گسترده و اطالعات زیاد در رابطه با محصول
فروش رابطه ای با توانایی در برقراری و مدیریت ارتباط آغاز می ش��ود. 
فروش نرم افزار به یک س��ازمان برای اس��تارتاپی ک��ه در حوزه فناوری 
فعالیت می کند، تا حد زیادی به سطح ارتباط و رفتار افراد شاغل در آن 
سازمان بس��تگی دارد. به دنبال یافتن فروشنده ای هستم که سبدی از 
روابط را به من عرضه کند، محصول ما را به خوبی درک کند و به خوبی 

قادر به انتقال ارزش های خالص از استفاده از آن محصول باشد. 
11- مهارت های ارتباطی با مردم

یک فروش��نده نیاز به داش��تن چیزی دارد که پدر من همواره از آن 
تح��ت عنوان مهارت های ارتباطی با مردم ی��اد می کرد. به طور خالصه، 
او باید در صحبت کردن با دیگران راحت باش��د، به آنها احترام بگذارد، 
خونسرد باشد و به نکات اجتماعی واقف باشد. شاید به نظر ساده بیاید، 
اما هرگز نمی خواهم با فروشنده ای کار کنم که به صبحت های مخاطب 
گوش  نمی دهد. عموما فروش��نده ها، سخنران هم هستند. من به دنبال 
یک شنونده هستم. من کسی را می خواهم که بتواند نیازهای واقعی یک 

مشتری را به راه حل های ناشی از پیشنهاد های ما ربط دهد. 
Fans 10,000 Get - بریان موِرن

12- سرسختی
من پیش از اینکه کس��ی را به عنوان فروش��نده استخدام کنم، از هر 
طریق ممکن به تست کردن وی اقدام می کنم: مثال یک تماس از پیش 
هماهنگ ش��ده با وی را پاس��خ نمی دهم تا رفتار وی را ببینم، در طول 
جلس��ه مصاحبه از وی می خواهم یکی از محصوالت ما را معرفی کند و 
آن را به من بفروشد، به وی ایمیل می زنم و در ایمیل نام وی را اشتباه 
تایپ می کنم تا ببینم چگونه عکس العمل نش��ان می دهد، پیش��نهاد یا 
خواس��ته وی را رد می کنم تا ببینم در برابر طرد ش��دن چه برخوردی 
نش��ان می دهد. هدف من از این کارها این است که ببینم آیا فروشنده 

مورد نظر واقعا سرسخت هست و تمایلی به برنده شدن دارد یا خیر. 
www. JunLoayza. com - جون لوآیزا

13- اعتماد به نفس )همراه با قدری غرور(
بهترین فروش��نده هایی که تاکنون مالقات کرده ام، ش��خصیتی قابل 
س��تایش داش��ته اند، اعتماد به نفس داش��تند و به چیزی که می گفتند 

کامال باور داشتند. هرگز فرصتی را از دست نمی دادند. 
Astonish - آدام ِدِگِرید

ibazaryabi :منبع

چگونه ایده ها را به محصول تبدیل و آنها را 
روانه بازار کنیم

ه��ر محصولی که در زندگی روزمره خود اس��تفاده می کنید، چند 
س��ال پیش صرفا یک ایده بوده اس��ت. بدون داش��تن افرادی که با 
اعتمادبه نفس، مفاهیم و طراحی های مدنظر خویش را انتشار دهند، 
مس��لما جامعه بشری پیش��رفت چندانی نمی کرد.  نوآوری  می تواند 
برگ برنده ش��ما در بازار کار باش��د و فرصت هایی را ایجاد کند که 
پی��ش از آن حت��ی به ذهن تان ه��م خطور نکرده اس��ت. البته این 
روند چندان هم س��اده نیس��ت، چراکه اولین مرحله تبدیل ایده به 
محصول، به اش��تراک گذاشتن آن اس��ت. در اینجا موارد الزم برای 

ایجاد و اشتراک ایده ها ارائه شده  است. 
چالش های ابداع

در دنی��ای خالقیت و نوآوری، موفقیت در گرو زمان بندی صحیح 
اس��ت. اگر بیش از حد صبر کنید، فرد دیگری روی ایده ای مش��ابه 
س��رمایه گذاری می کند و فرصت تان را از بین می برد. از سوی دیگر 
اگر نوآوری مدنظرتان، در نوع خود اولین باش��د، ممکن اس��ت بازار 
آمادگی الزم را نداش��ته و برای ایجاد پتانس��یل فروش، تالش های 
 ،)Henry Helgeson( بسیاری مورد نیاز باش��د.  هنری هلگسن
مدیر و مؤس��س شرکت سایان )Cayan(، در سال 2011 به عنوان 
مدیر یک شرکت تکنولوژی پرداخت همراه با مشکالتی از این دست 
روبه رو ش��د. توصیه او به ش��رکت های نوپایی که از نُرم بازار جلوتر 
هس��تند، این بود که در ش��رایط کس��ادی بازار، با تالش و پشتکار 
از رقبای خود پیش��ی بگیرند. هلگس��ن درمورد شرکت هایی که از 
رون��د کار عق��ب مانده اند نیز می گوید: »این دس��ت از نوآوران باید 
نح��وه رقابت در بازار را مش��اهده و اگر همچن��ان قصد ادامه دادن 
داش��تند، ایده های خود را در مس��یری مجزا پی��اده کنند.« همواره 
احس��اس اضطرار است که موجب ایجاد موارد مورد نیاز، پیاده سازی 
تغییرات الزم و بازگش��ت به بازار می شود. او می گوید: »تا زمانی که 
کارها را سریع پیش می برید، مشکلی به وجود نمی آید.«  یکی دیگر 
از دغدغه های مبتک��ران، نحوه معرفی محصول خود به عموم مردم 
اس��ت. ممکن اس��ت ایده محشری در سر داشته باش��ید، اما بدون 
طرح ری��زی ب��رای بازاریابی محصول، هیچ کس اطالع��ی از آن پیدا 
نخواهد کرد. هلگس��ن می گوید »ما در بررسی روندها و رخدادهای 
گذش��ته، بسیار بر ایده ها متمرکز بودیم و تصور می کردیم یک ایده 
ب��ه صرف خوب بودن، فروش می کند.« اما ش��ما ب��رای یافتن بازار 
 ،)Nicole Lininger( نیاز به طرح ریزی داری��د.  نیکول لینینجر
سرپرس��ت ارتباطات و بازاریابی، در مصاحبه پیش��ین خود با اخبار 
روزمره کس��ب وکار گفت: »بس��یاری از کارآفرین��ان، کار خود را با 
س��رمایه تبلیغات��ی کمی آغاز می کنند. اما این قضی��ه نباید مانع از 
کار آنها ش��ود.« لینینجر بهترین استراتژی تبلیغاتی برای شروع کار 
و معرفی محصول را اس��تفاده از روش های بازاریابی در ش��بکه های 
مجازی می دان��د، چراکه از لحاظ هزینه ای مقرون به صرفه اس��ت و 

دسترسی گسترده ای دارد. 
نكاتی در جهت موفقیت

آیا برای تبدیل ایده های تان به واقعیت آماده هستید؟ متخصصان 
راهکاره��ای زیر را برای مبتکران و کارآفرینان مش��تاق پیش��نهاد 

می کنند. 
تنها کار نكنید! 

در مس��یر ن��وآوری، مراحل بس��یار زیادی وج��ود دارد و ممکن 
اس��ت بررس��ی و کنترل انفرادی تمامی این مراحل، دش��وار باشد. 
توصیه لینینجر درخواست کمک از افراد متخصص است، چراکه در 
این صورت می توانید اطمینان حاصل کنید که المان های کلیدی در 
کارتان، به دس��ت افرادی باتجربه و توانا کنترل می شوند. برای مثال، 
اگر قصد ساخت نمونه آزمایشی محصول خود را داشته باشید، باید 
تولیدکننده پیدا کنید یا اگر با مس��ئله ای حقوقی درگیر هستید، به 
وکیل��ی حرفه ای نیاز دارید.  چ��ودری )Chowdhury( می گوید: 
»به دنبال ش��ریکی باش��ید که به ایده یا محصول ش��ما باور دارد و 
قابلیت ه��ای حرفه ای را که خودتان ندارید داراس��ت. ش��رکت های 
مش��ارکتی در مقایسه با شرکت های قطبی )ش��رکت هایی که یک 

کارآفرین دارند( احتمال موفقیت بیشتری دارند.«
زمانی را به تحقیق اختصاص دهید

لینینجر می گوید: »ابداع یک محصول نیازمند تحقیقات بنیادین 
ف��راوان، صبر و انعطاف اس��ت.« پیش از آغاز روند، باید از داش��تن 
زمان کاف��ی برای انجام تحقیقات پیوس��ته، اطمینان حاصل کنید. 
این مسئله زمانی اهمیت بیشتر می یابد که قصد محافظت از انحصار 
ایده خود را داشته باشید. آیا طراحی شما به حق کپی رایت یا حقوق 
معن��وی طرحی دیگر تعدی می کن��د؟  لینینجر می گوید: »درمورد 
مالکیت معن��وی تحقیق کنید و با ادبیات حوزه حرفه ای مدنظرتان 
که ش��امل انحصار، حق کپی رایت و عالمت تجاری می ش��ود، آشنا 
ش��وید. س��ازمان های بس��یاری وجود دارند که می توانند اطالعات 
مورد نی��از در زمینه حق مالکی��ت معنوی و انحصاری محصول را در 
اختیارتان بگذارند. از جمله این نهادها می توان به س��ازمان تجارت 
جهانی، س��ازمان مالکیت معنوی جهانی و دفتر عالمت های تجاری 
و انحصار ایاالت متحده اش��اره ک��رد. اگر مبحث محافظت از حقوق 
انحصاری برا ی تان جذاب است، می توانید با وکیلی که در این حوزه 
تخصص دارد، مش��ورت کنید.« از وب س��ایت دفتر عالئم تجاری و 
انحصار ایاالت متح��ده )USPTO( دیدن کنید تا درمورد عالئم و 
محصوالت انحصاری ای که مش��ابه با ایده تان هستند، اطالع کسب 
کنید. اگر س��ؤال خاصی دارید یا می خواهی��د از قانونی بودن تولید 
و ف��روش محصول خود مطمئن ش��وید، با وکی��ل متخصص حقوق 
انحصاری و معنوی مش��ورت کنید.  مسئله دیگری که باید درمورد 
 Marco( آن تحقیق کنید، شرایط بازار رقابتی ا ست. مارکو سیریلو
 )Kibii( ش��ریک و سرپرس��ت فناوری ش��رکت کیب��ی ،)Cirillo
می گوید: »باید درمورد رقبای خود و مخاطبان محصول تان تحقیق 
کنید و بفهمید که این مخاطب��ان چه چیزهایی را درمورد کاالهای 

حال حاضر بازار دوست دارند و چه چیزهایی را نمی پسندند.«
سیریلو می گوید: »بس��یاری از مؤسسان و صاحبان کسب وکار به 
فرآینده��ای بازاریابی نگاه پسااندیش��ه ای دارند. برای دس��تیابی به 
حداکث��ر نتایج باید حتی قبل از انتش��ار محصول، تحقیقات الزم را 
ص��ورت دهید. این کار به حفظ نظم تیم و داش��تن افق مش��ترک 

کمک و موفقیت محصول را تضمین می کند.«

دریچه

۱۳ ویژگی یک فروشنده ممتاز 
وقتی فروشنده ای را استخدام می کنید، در واقع در حال استخدام آینده شرکت خودتان هستید
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4 روش برای پیشی گرفتن از انتظارات در 
جایگاه شغلی

در تمامی کالس ها یکی از این افراد دیده می شود؛ کسی که اولین نفر 
دس��تش را باال می برد، به همه س��ؤاالت پاسخ صحیصح و در آخر یک 
پروژه علمی فوق العاده نی��ز ارائه می دهد؛ نمونه بارز یک فرد پرتالش.  
ش��اید ش��ما رفتار این گروه از افراد را مورد تمسخر قرار می دادید، اما 
بیایید صادق باش��یم: هرگاه معلم کاری خ��اص یا قصد اعطای پاداش 
یا تش��ویق ویژه ای را داش��ت، مخاطب او همواره همان فردی بود که 
از انتظارات پیش��ی گرفته بود. ظاهرا دفتر کار هم چندان از این قاعده 
مس��تثنا نیس��ت. زمانی که می خواهید خود را الیق جل��وه دهید، باید 
این گونه عمل کنید. البته که نباید فرد آزار دهنده ای باشید که به دنبال 
جلب توجه و فخرفروش��ی است، بلکه باید ارزشمندی خود را با تأثیری 
واقعی روی تیم نشان دهید. حال چگونه باید این کار را انجام داد؟ برای 
شروع، به شما چهار روش برای پیشی گرفتن از انتظارات در جایگاه و 

محیط شغلی ارائه می دهیم. 
1- عكس العمل ها را به عمل تبدیل کنید

یکی از چشمگیرترین اقداماتی که در جایگاه شغلی قادر به انجام 
آن هس��تید، تالش مداوم برای رشد است. برای این کار، از توجه به 
بازخوردهای��ی که از مدیر و هم��کاران خود دریافت می کنید آغاز و 
از این بازخوردها اس��تفاده کنید. زمانی که مدیر شما به صورت گذرا 
اشاره می کند که فهرست گزارشات را فراموش کرده  اید و یا در ارائه 
خود کم��ی خجالتی به نظر می آمدید، ای��ن اطالعات را برای بعدها 
ذخیره کنید. دفعه بعد که مأموریتی مش��ابه به دوش شما گذاشته 
ش��ود، می توانید از بازخوردهای پیش��ین استفاده کنید و اصالحات 
الزم را انجام دهید. هم زمان با رشد شما، مدیرتان از استفاده صحیح  
ش��ما نس��بت به بازخوردها تحت تأثیر قرار خواه��د گرفت و به این 
نتیجه خواهد رسید که دیگر الزم نیست به فکر اصالح کار یا نگران 

سپردن جلسه ای مهم به شما باشد. 
2- نیازها را پیش بینی کنید

جمله »اتفاقا این کار را ش��روع کرده ام« به گوش مدیرتان بس��یار 
ش��یرین خواهد آمد. این جمله بدین معناس��ت ک��ه به جای منتظر 
مان��دن، به فکر افتاده و دس��ت ب��ه عمل زده ای��د. هرچند خواندن 
ذهن مدیرت��ان در تمامی ش��رایط کاری امکان پذی��ر نخواهد بود، 
ام��ا می توانید برای پیش بین��ی نیازها از تفکر راج��ع به پروژه های 
پیش��ین خود استفاده کنید. آیا زمانی که گزارش ماهانه خود را ارائه 
می دهید، مدیرتان از شما می پرسد آیا می توانید برخی از این اعداد 
را به ش��کل نمودار درآورید؟. اگر این گونه اس��ت، این بار نمودارها را 
تکمی��ل کنید و همراه با گ��زارش ماهانه ارائه دهید. آیا هفته آینده 

تصمیم به به روزرسانی نرم افزاری را دارید؟ بنابراین باید جدیدترین 
کارمندان دپارتمان خود را آماده دریافت هجومی از تماس ها کنید. 
به جای این که منتظر درخواست مدیرتان بمانید، خودتان مسئولیت 

اطالع رسانی و آموزش کارمندان را برعهده بگیرید. 
3- ایده های خود را ارائه دهید

اگ��ر ایده ای دارید که به افزایش به��ره وری کمک خواهد کرد، به 
ش��ما و هم تیمی های تان در انجام هرچ��ه بهتر وظایف یاری خواهد 
رس��اند و یا به ترقی مالی شرکت خواهد انجامید، قطعا مدیرتان نیز 
عالقه مند به ش��نیدن آن است. اما برای اینکه شما و ایده تان هرچه 
بیش��تر متمایز به نظر بیایید و بتوانید آن را به مرحله اجرا برس��انید، 
ایده خود را به همراه برنامه و نقش��ه ارائه کنید. من کارمندانی دارم 
که معم��وال به صورت گذرا می گویند ما واقعا باید این رویه را بهبود 
بخش��یم. اما دلیل اصلی که آن رویه هیچ گاه اصالح نمی ش��ود، این 
اس��ت که هیچ کس پیش��نهادی جدی درباره چگونگی این کار ارائه 
نمی ده��د. اگر ایده ای را به همراه برنامه و نقش��ه ارائه کنید، به تیم 
و مدیر خود نش��ان داده اید که آماده و خالق هستید و خود را وقف 
رش��د مداوم کرده اید. عالوه بر این، چنین ایده هایی ش��انس بسیار 

بیشتری برای تبدیل شدن به واقعیت را دارند. 
4- به خودتان سختی دهید

احتماال داس��تان های عجیبی راجع به خدمات رسانی به مشتریان 
به گوش تان رس��یده اس��ت. به عنوان مثال استیک فروشی که برای 
یک مس��افر خس��ته، پس از پروازی طوالنی غذا ارس��ال کرد، تنها 
به این دلیل که او چندس��اعت قبل در توییتر نوش��ته بود که دلش 
اس��تیک می خواهد، یا مغازه ای که پیش��نهاد داد محصوالتش را به 
در خانه یک کهنه س��رباز جنگ جهانی دوم که به علت بارش برف 
نمی توانس��ت از خانه خارج شود، ارس��ال کند. این در حالی بود که 

این مغازه اساسا خدمات ارسال محصول نداشت. 
احتم��اال هم اکنون با خود فکر می کنید، م��ن اجازه انجام چنین 
کارهای��ی را ندارم. اما منابع ش��رکت تان در هر وضعیتی که باش��د 
و هرق��در آزادی عم��ل در تعام��ل ب��ا مش��تریان و همکاران ت��ان 
داش��ته باش��ید، باز هم می توانید کمی به خودتان س��ختی دهید و 
تعامالت تان را با مشتریان به یاد ماندنی سازید. اگر مشتری در ساعت 
4:50 تم��اس می گیرد، تلفن را جواب دهید؛ حتی اگر تمایل دارید 
آن را نادیده بگیرید، وس��ایل تان را جمع کنید و به خانه بروید. اگر 
یکی از مش��تریان درخواستی دارد که کمی غیرعادی ا ست، به جای 
اینکه بگویید متأس��فم، کاری از دس��ت من س��اخته نیست. قانون 
شرکت این گونه است، به راه حلی در راستای عملی کردن درخواست 
او فک��ر کنید. اگر این ح��د از تعهد را بروز دهید، دیگران نیز متوجه 

آن خواهند شد. 
اگر ش��ما هم��واره این م��وارد را ب��ا زندگ��ی کاری روزمره خود 
درآمیزید، به س��رعت پیشرفت خواهید کرد و به جای اینکه راه خود 
را به سختی به سمت ترفیع باز کنید، به عنوان کارمندی که خواهان 

دیدن موفقیت تیمش است، شناخته خواهید شد. 
themuse :منبع
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در پیش گرفتن رفتارهای زیر از ش��ما رهبر بهتری می س��ازد؛ غیر از 
این، احتماال شادی بیشتری هم برای تان به همراه دارد. 

راب دوب عضو Enterpreneurs’ Organization در دیترویت، 
س��خنران، نویس��نده و طرفدار رهبری ذهن آگاه است. او رئیس و یکی 
از مؤسس��ان ش��رکت imageOne، ارائه دهنده مدیریت چرخه حیات 
اسناد و یکی از شرکت های کوچک برگزیده از سوی مجله فوربس است. 
راب عالقه بس��یاری به خلق تجربه های ناب برای اعضای تیم، مشتریان 
و جامعه خود دارد. با او درباره گام هایی که در راه پیش��رفت و بهبودی 
در رهبری برداشته است، صحبت کردیم. در زیر نظرات او را می خوانید. 
در طول 26 س��الی که مؤس��س و رئیس ش��رکت بوده ام، تمام فکر و 
ذکرم این بوده که انس��ان و رهبر بهتری باش��م. مثل یک سیر و سلوک 
در تمام عمر است؛ هر روز آرزو می کنم فقط کمی بهتر از دیروزم باشم. 
برای اینکه انس��ان یا رهبر بهتری باشیم، مؤلفه های زیادی وجود دارد، 
یکی از آنها این است که از وقت خودم به طور بهینه استفاده می کنم، با 
این کار می توانم روی مسائلی که بیش از همه اهمیت دارند تمرکز کنم. 
هر روز من با تمرین مدیتیش��ن آغاز و تمام می ش��ود. به این نتیجه 
رس��یده ام که مدیتیشن مفیدترین کاری است که به منظور آماده  شدن 
برای شروع یک روز موفق و همین طور آسایش پس از آن انجام می دهم. 
اما همه چیز به همین جا ختم نمی شود. درست است که مدیتیشن هر 
روز شالوده محکمی برای موفقیت ایجاد می کند، اما هیچ میانبری برای 
رس��یدن به زندگی  هایی که برای خودمان متصور شده ایم وجود ندارد. 
بلک��ه، موفقیت هر روزه ما به مجموعه  اعمالی بس��تگی دارد که کمک 
می کنند آدم های س��ازنده تر، موفق تر و شادتری باشیم. برای به حداکثر 
رساندن بهره وری و رسیدن به موفقیت چشمگیر شش راه وجود دارد: 

1- هدف تان را تعریف کنید
 »هدف از زندگی، هدف داشتن است«. رابرت برن

ش��رکت من ارائه دهنده مدیریت چرخه حیات اسناد است، اما کاری 
که انجام می دهیم، اولین چیزی نیس��ت که به ذهن من به عنوان یک 
رهبر خطور می کند. من درباره هدف مان- خلق تجربه هایی درخش��ان 
که بر زندگی اعضای تیم، اهداف مش��تریان و تار و پود جامعه مان تأثیر 
مثبتی داش��ته باشند- فکر می کنم. صادقانه و از ته قلب باید بگویم که 
هر روز صبح برای از جا برخاس��تن و ش��روع کار هیجان زده ام. از خودم 
می پرس��م »امروز برای کمک به دیگران چه کاری از دستم برمی آید؟« 

انگیزه من برای کارآفرین شدن همین رهبری خدمتگزار بوده است. 
برای تعیی��ن هدف خود در زندگی و چش��م انداز خود وقت بگذارید. 
وقتی زندگ��ی را با هدف پیش می برید، کم کم درباره علت کارهایی که 
انجام می دهید عمیق تر می اندیش��ید. مش��خص کنید کدام یک از ابعاد 
زندگی تان با هدف تان مرتبط اس��ت. س��عی کنید به جایی برس��یدکه 
80درصد از فعالیت های تان حول آن هدف باشد، در این صورت خواهید 

دید که بهره وری و شور و شوق تان چه اوجی می گیرد. 
2- عادت های سالم پیدا کنید

معموال س��ال ها طول می کش��د تا عادت های بدمان را کنار بگذاریم و 

س��راغ عادت های خوب برویم، حتی وقتی ک��ه خیلی خوب می دانیم با 
چنین تغییراتی به ش��ادی و بهره وری بیشتری می رسیم. من مدت های 
مدیدی به فکر ش��روع کردن مدیتیشن بودم. راجع به فوایدش تحقیق 
کردم و ش��یوه آغاز تمرین ها را یاد گرفتم، اما س��ال ها طول کش��ید تا 

باالخره به انجام هر روزه آن متعهد شوم. 
پس از 12 سال تمرین هر روزه مدیتیشن و هر دو سال یک بار مراقبه 
سکوت، می توانم بگویم که به عنوان یک فرد و یک رهبر به رشد دست 
یافته ام. ش��رکتم نیز به س��طوح تازه ای از موفقیت رسیده است. امسال 
به این فکر افتادم که کتابی بنویسم و درباره فایده و تأثیری که تمرین 

مدیتیشن برایم داشته است صحبت کنم. 
آیا تمرین مدیتیش��ن دلیل موفقیتم بوده اس��ت؟ ن��ه، این فقط یکی 
از چندین و چند دیگر اس��ت. عادت های س��المی را که بیش از همه به 
سود خودتان و هدف تان هس��تند شناسایی و اهدافی واقع بینانه تعیین 
کنید. انس��جام و مداومت کلید ش��کل دادن به عادت های خوب و مؤثر 
اس��ت. اگر تصمیم گرفته اید مدیتیشن را آغاز کنید، توصیه تیم فِریس 
را یادتان باش��د: »از کم شروع کنید، برای اینکه از پس تمرین ها برآیید 
کمی در آنها دس��ت ببرید و در پنج جلس��ه اول، قبل از اینکه وسوس��ه 
ش��وید زیادی طولش بدهید، سعی کنید در تمرین ها موفق شوید. باید 
در جلس��ات اول عملکرد خوبی داش��ته باشید تا تمرین  برای تان تبدیل 

به یک عادت شود.«
3- یاد بگیرید چه وقت باید »نه« بگویید

وقت��ی در پ��ی موفقی��ت هس��تید، »بل��ه« گفت��ن به ه��ر موقعیتی 
وسوس��ه برانگیز اس��ت. هر چه باش��د، فرصتی که اکن��ون رد می کنید، 
می تواند شکس��ت بزرگ بعدی تان باش��د. این میل به قبول بیش از حد 
مس��ئولیت یک رفتار اجتماعی در فرهنگ آمریکایی اس��ت. افراد معتاد 
ب��ه کار به خاطر »زیاد کار کردن« خود م��ورد تمجید قرار می گیرند و 
آدم هایی بلندپرواز و موفق پنداش��ته می شوند.  به جای زیاد کار کردن، 
هوشمندانه کار کردن را یاد بگیرید. جای اینکه به همه فرصت ها پاسخ 
مثب��ت بدهید و امیدوار باش��ید با این کار به توفیقی دس��ت می یابید، 
هدف ت��ان را به یاد بیاورید. آیا این کار هدف تان را برآورده می کند؟ آیا 

شما را به تحقق چشم انداز فردی تان نزدیک می کند؟ 
4- برای خود»زمان تمرکز« در نظر بگیرید

در مطالعات اخیر مش��خص ش��ده اس��ت که هر فرد به طور متوسط 
نیمی از س��اعات کاری خود را صرف فکر کردن به چیزی غیر از کاری 
که در دس��ت دارد می کند؛ این آش��فتگی ذهنی اغل��ب آنها را ناراحت 
می کن��د. نکته دیگری که ب��ه همین اندازه اهمیت دارد این اس��ت که 
مزاحمت های زندگی مدرن ش��ما را از انجام کارتان به نحو احس��ن باز 
م��ی دارد و توانایی تان را ب��رای مقابله با چالش��ی ترین پروژه ها کاهش 
می دهد. دانش��مندان به این وضعیت »کار عمیق« می گویند؛ کاری که 

نزدیک ترین پیوند را با هدف و موفقیت نهایی مان دارد. 
من ذهن بس��یار ش��لوغی دارم، پس تصمیم گرفتم »زمان تمرکزی« 
به خودم اختصاص بدهم که عاری از هرگونه عامل مزاحم باش��د. برنامه 
خود را طوری تنظی��م کنید که بتوانید تا حد ممکن، تمام تمرکز خود 
را فقط روی کاری که در حال انجامش هس��تید بگذارید. اگر بعدازظهر 

جلسه دارید، قبل از آن به ایمیل های تان جواب بدهید. اگر پروژه مهمی 
در دس��ت دارید، به جای خلوتی بروید و تلف��ن خود را خاموش کنید. 
هر چه بیش��تر بتوانید ساعات کاری  خود را بدون حواس پرتی بگذرانید، 
بیشتر می توانید توجه تان را پرورش داده و به موفقیت های بزرگ برسید. 
به یاد داش��ته باش��ید که الزم نیس��ت این کار را به حد کمال انجام 
دهی��د، اگر در 80درصد از وقت خود موارد باال را رعایت کنید مزایایش 
را خواهید دی��د. در طی این فرآیند به بهبود و ارتقای آن نیز بپردازید. 
خ��ود من یاد گرفته ام بین قس��مت های مختلف برنام��ه ام چند فرصت 
اس��تراحت بگ��ذارم چ��ون از زی��ادی فعالیت های پی درپی س��رگیجه 
می گرفتم. واقع بین باش��ید و از خود بپرسید »آیا واقعا بهره وری دارم یا 

بیهوده سرم شلوغ است؟«
5- مراقب خودتان باشید

اف��راد پ��رکار و موفق می توانند خیلی راحت هر ش��ب تا دیروقت کار 
کنند و خیلی زود دچار خس��تگی و افسردگی شوند. واقعیت این است 
که فرهنگ فرس��ودگی ش��غلی بین ش��ما و هدف تان در زندگی فاصله 
بیش��تری ایجاد می کند. س��المت جس��می، ذهنی و روحی شما کلید 
رس��یدن به بیشترین میزان بهره وری و کسب موفقیت فردی است. چه 
از دیدگاه هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو و چه از دیدگاه پژوهش های 
دانش��گاهی که تندرستی فردی را با شادی در خانه و محل کار مرتبط 

می دانند، مراقبت از سالمت فردی قطعه اصلی پازل موفقیت است. 
خبر خوب اینکه ما اغلب به سالمتی و تندرستی خود زیاد فکر می کنیم. 
ممکن اس��ت با خودتان بگویید وقتی نمی خواهم یک ورزش��کار حرفه ای 
باش��م، پس چرا خودم را به زحمت بیندازم؟ به جای این تصورات، راه های 
س��اده ای را برای مراقبت از خود و باالبردن سالمت عمومی تان پیدا کنید. 
مثال فقط 20 دقیقه تمرین فیزیکی روزانه س��المت قبلی و عروقی شما را 
بهبود بخشیده و خطر مرگ زودرس را کاهش می دهد. همچنین پژوهش ها 
نش��ان می دهد که ورزش اضطراب را کم می کند و وقتی اضطراب کمتری 

داریم، سالم تر و خالق تر هستیم و بهره وری بیشتری داریم. 
6- خودآگاهی تان را تقویت کنید

خودآگاهی در ش��ناخت، تنظیم و کنترل احساس��ات و رفتارهای مان 
ب��ه ما کمک می کند. وقتی از اعتمادبه نفس، ش��ادی و تس��لط بر خود 
برخ��وردار باش��یم، بیش��ترین بهره وری را خواهیم داش��ت. ب��ه دنبال 
ابزارهایی باش��ید که به ش��ما کمک کنند خود شهودی و غریزی تان را 
عمیق ت��ر درک کنید. وقتی بفهمید چطور باید از قدرت های ذاتی خود 

استفاده کنید، می توانید تمام پتانسیل درونی خود را مهار کنید. 
تصور کنید خودآگاهی ماهیچه ای در مغز شماست که دائما می توانید 
آن را بسازید و پرورش دهید. مدیتیشن ابزار قدرتمندی برای انجام این 
کار است. یک مطالعه در دانشگاه هاروارد نشان داده است که مدیتیشن 
حقیقتا بخش هایی از مغز را که با خودآگاهی، یادگیری و حافظه مرتبط 

است تغییر داده و عملکرد شناختی مغز را بهبود می بخشد. 
براساس تجربیات من در این مسیر، داشتن چشم انداز، هدف و قواعد 
واضح و مش��خص- به همراه کمی شانس- مواد اصلی موفقیت هستند. 

شما هم امتحان کنید! 
inc :منبع
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد- نشست بررسی راهکارهای اجرایی شدن 
منویات مقام معظم رهبری در خص��وص حمایت از کاالی ایرانی با  
حضور رییس کل دادگستری ،معاون اقتصادی و برنامه ریزی استاندار 
و هیات رییس��ه اتحادیه های صنفی اصفهان در سالن همایش های 
بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار ش��د.    احمد خسروی وفا 
ریی��س کل اتاق بازرگانی اصفهان در این همایش با اش��اره به نقش 
اصناف در پیروزی انقالب اسالمی گفت:مردم ایران نشان دادند که در 
پیچ های تاریخی با همراهی دولت و نظام از تنگناها با موفقیت عبور 
می کنند. وی تاکید کرد:حمایت از کاالی ایرانی حمایت از دسترنج 

مردم ایران و بزرگ شدن سفره های آنان است .
وی استقبال از کاالی ایرانی را عامل موثر در خالی شدن زندان از 
زندانیان برشمرد و گفت:فروش کاالی ایرانی باعث ایجاد شغل برای 
جوانان  ایرانی می شود  و تمایل به جرم را در جامعه کاهش می دهد. 
رییس کل دادگس��تری اصفهان با اشاره به افزایش سرقت در جامعه 
گفت:قصد حمایت از دزدان  را ندارم ولی برخی از آنان  برای تامین 
نان شب دست به دزدی می زنند. وی ریشه برخی از  بداخالقی های 
جامعه را  بی پولی و بیکاری دانست و گفت:برای سالم سازی جامعه 
باید ابتدا اشتغال و امنیت روانی ایجاد کرد و برای رونق اشتغال باید 

مردم از تولیدات داخلی حمایت کنند.
خسروی وفا در بخش دیگری از سخنان خود حمایت از کاالی ایرانی 
را منوط به نقش آفرینی سه ضلع تولیدکننده ،مصرف کننده و حاکمیت 
دانس��ت و گفت: ضل��ع اول این مثلث تولید کننده اس��ت که با تولید 
محصوالت با کیفیت و با دوام باعث می ش��ود مصرف کننده به اغنای 
وجدانی برای خرید کاالی ایرانی برس��د . وی خواس��تار حذف واسطه 

گری در فروش کاالی ایرانی شد و گفت:افزایش کیفیت و کاهش قیمت 
تمام شده کاال می تواند به استقبال مصرف کنندگان ایرانی منجر شود.

وی نق��ش مردم به عنوان مصرف کنن��دگان کاالی ایرانی مهم و 
اثرگذار دانست و گفت:مردم باید نسبت به کاالی ایرانی تعصب داشته 
باشند .این تعصب باعث می شود که تولید و اشتغال در ایران گسترش 
و تهدیدهای خارجی بی نتیجه شود. خسروی وفا به  نقش حاکمیت  
در حمایت از کاالی ایرانی اشاره کرد و گفت:مسوولین با تمام وجود 
باید به فرهنگ سازی مصرف و تولید کاالی ایرانی بپردازند و یکی از 

مهمترین اقدامات در این راستا مبارزه جدی با کاالی قاچاق است . 
وی خواس��تار عملی شدن خواس��ته رهبری در آتش زدن کاالی 
قاچاق شد و تاکید کرد:نباید به کاالی قاچاق و قاچاقچی رحم شود 
زیرا پدیده  قاچاق باعث کوچک ش��دن سفره های مردم می شود و 
باعث بیکاری و فس��اد  در جامعه می ش��ود. وی خاطر نشان کرد:در 
س��ال گذشته 6 هزار پرونده کاالی قاچاق در استان اصفهان بررسی 
شد که 100 پرونده باالی 100 میلیون تومان ارزش داشت و همچنان 

با پرونده های متعددی در این موضوع روبروییم رس��ول جهانگیری 
رییس اتاق اصناف استان اصفهان در این نشست گفت:یکد اتحادیه 
صنفی اصفهان آماده حمایت از کاالی ایرانی و فرهنگ سازی مصرف 
این کاال در نزد مشتریان است . وی گفت:آموزش واحدهای صنفی  بر 
مبنای حمایت از کاالی ایرانی شکل گرفته است  و همواره در همایش 

و و نشست ها بر فروش کاالهای ایرانی تاکید می شود .  
 امیرحس��ین زمانی مدیر دفتر راهبردی محیط کسب و کار اتاق 
بازرگانی اصفهان با اشاره به نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ایران  
در سال 1396 از سوی اتاق بازرگانی ایران با همکاری اتاق های استان 
ها  گفت: موولفه محیط مالی از 10 منفی نمره 8 را بدست آورد . این 
مولفه دارای دو زیر مولفه خواهد بود که تاثیر دش��واری تامین  مالی 
و تاثیر نرخ ارز از اهمیت بسزایی برخوردار است. وی تاکید کرد:  هر 
گونه تصمیم دولت در خصوص این دو مولفه دارای آثار متنوعی در 
اقتصاد کش��ور خواهد داشت. بر این اس��اس اگر افزایش ساالنه نرخ 
واقعی ارز بر مبنای نرخ تورم و افزایش��ات ساالنه داخلی انجام گردد 
و افزایش متناس��ب درآمدهای م��ردم  جامعه با حفظ قدرت خرید 
مردم با مدیریت شناور نرخ ارز بر مبنای عرضه و تقاضا صورت پذیرد 
حمایت از کاالی داخلی اتفاق خواهد افتاد. زمانی خاطر نش��ان کرد: 
در خصوص بهبود دشواری تامین مالی بانکها در کوتاه مدت بایستی 
گش��ایش اعتبارات اسنادی داخلی، خرید دین توسط همه بانکهای 
دولتی و خصوصی، عدم بلوکه نمودن بخش��ی از س��پرده تسهیالت 
بانکی به عنوان  کس��ری وثیقه، محاسبه دوره تسهیالت سرمایه در 
گردش بر حسب دوره تولید، پرداخت اقساط تسهیالت نسبت به اصل 

و سود و نه فقط سود در دستور کار قرار گیرد. 

اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل و رئیس هیات  مدیره شرکت 
مل��ی حفاری ایران ضمن تبریک موفقیت این ش��رکت در کس��ب 
ISO 9001 :2015 گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت براس��اس

به مجموعه کارکنان گفت: باید تالش نماییم تا الزامات مورد نظر در 
این سیس��تم به نحو مطلوب رعایت شود .  مهندس سپهر سپهری 
در نشست پایانی ممیزی این شرکت که از سوی نمایندگان ممیزی 
شرکت سوئیسی )SGS( صورت گرفت، افزود: شرکت ملی حفاری 
ایران تالش کرده اس��ت تا در زمینه  روز آمد س��ازی و دستیابی به 
استانداردها و کاربست آنها در بخش های مختلف شرکت پیشرو باشد 
.  وی به روند اجرای موفقیت آمیز اخذ گواهینامه سیستم مدیریت 
کیفیت و استمرار شاخص های آن در شرکت با بیان این ضرب المثل 
که حفظ قهرمانی مهمتر از قهرمانی اس��ت اشاره و تصریح کرد: در 
جهت تحقق اهداف مشخص شده در سیستم های مدیریت کیفیت، 
ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست، فرهنگ سازی اهمیت زیادی 

دارد زیرا بکارگیری ضوابط اس��تاندارد موجب رشد، ارتقاء، باالرفتن 
بهره وری و راندمان کار می ش��ود .  س��پهری گفت: عامل زمان در 
انجام هر کاری از ش��اخص های اصلی محس��وب می شود بنابراین 
الزم اس��ت همس��و با برنامه ریزی برای انجام کار، بازه زمانی اجرای 
آن محاسبه و مورد اهتمام واحد اجرا کننده قرار گیرد .  مدیرعامل و 

رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران انسجام، هماهنگی، هم 
افزایی و کار تیمی را از موءلفه های اثرگذار در تحقق اهداف شرکت 
عنوان ک��رد و افزود: با توجه به برنامه ه��ای صنعت نفت در اجرای 
پروژه های توس��عه ای، حفظ، نگهداشت و افزایش تولید، در بخش 
حفاری و خدمات جانبی آن مسئولیت سنگینی متوجه این سازمان 
می باشد .   در این نشست که قائم مقام، معاونان مدیرعامل، مدیران 
ارش��د و روسای عملیاتی و ستادی حضور داشتند، رئیس مهندسی 
ساختار و بهره وری شرکت با اشاره به اقدامات به عمل آمده به ویژه در 
 بخش آموزش کارکنان در راستای استقرار سیستم مدیریت کیفیت 
ISO 9001 :2015  گف��ت: با توجه به تغییر ویرایش اس��تاندارد ایزو 
9001 از 2008 به 2015 به منظور حفظ و پیوستگی گواهینامه های 
ش��رکت، برنامه ریزی الزم برای پیاده سازی الزامات جدید ایزو از جمله 
مدیریت استراتژیک، مدیریت ریسک، مدیریت تغییر و مدیریت دانش 
صورت گرفت و این سازمان موفق به جاری سازی این الزامات شده است .

قـم- خبرنـگار فرصت امـروز- به گ��زارش روابط عمومی 
ش��رکت آب و فاضالب روستایی اس��تان قم، در جلسه ای که در 
مورخ 97/4/5 با حضور معاونین و مسئوالن شرکت آبفار قم برگزار 
شد، دکتر محمد احمدی جبلی مدیرعامل شرکت آبفار قم، ضمن 
عرض خیر مقدم و خسته نباشید  به اعضای جلسه گفت: در حال 
حاضر آب بدون درآمد یکی از معضالت اساسی شرکت های آبفار 
در سراسر کشور است و بر اساس بررسی های کارشناسان، بخش 
زیادی از آب بدون درآمد مربوط به انش��عابات غیر مجاز می باشد. 
دکتر احمدی جبلی با اشاره به برنامه های شرکت آبفار قم در مقابله 
با انشعابات غیر مجاز گفت: در حال حاضر فرآیند مقابله با انشعابات 
غیر مجاز با جدیت بس��یار باالیی انجام می شود ولیکن این مقدار 
کافی نبوده و لذا تهیه قرارداد پیمانکاری همراه با مدل مالی مرتبط 

با آن  و  مقابله با انشعابات غیر مجاز الزم و ضروری است. این مقام 
مس��ئول  افزود: به این  منظور کارگروه ویژه ای تشکیل شده و در 
اسرع وقت مدل مالی جدید با رویکرد استفاده از بخش خصوصی 
در برنامه مقابله با انشعابات غیر مجاز آماده اجرا می گردد. وی در 

ادامه اظهار داشت: این مدل هیچگونه وابستگی به اعتبارات داخلی 
شرکت نداشته  و با تخصیص درصدی از محل آب بهای غیر مجاز 
مصرفی، به پیمانکار، هزینه های پیمانکار جبران می گردد. البته 
پیمانکار نیز باید تجهیزات الزم را در اختیار داش��ته و از همکاری 
سایر ارگانهای مرتبط با این مسئله نیز بهره کافی را ببرد. مدیر عامل 
شرکت آبفار قم با تاکید بر ادامه روند کنونی مقابله با انشعابات غیر 
مجاز  اذعان داشت: مدل جدید در واقع تکمیل کننده فرآیند بوده و 
تا زمان اجرایی شدن این مدل روال قبلی با جدیت  پیگیری خواهد 
شد..  دکتر احمدی جبلی در پایان گفت: بخش زیادی از آب بدون 
درآمد مربوط به انشعابات غیر مجاز است بطوریکه به نظر می رسد 
در برخی روستاها با جمع آوری انشعابات غیر مجاز، کمبود آب بطور 

کامل برطرف شود.

زنجـان - خبرنگار فرصت امروز- نشست مشترک صنعت 
ودانشگاه با حضور معاونین پژوهش��ی ومدیران ارتباط صنعت با 
دانشگاه ، دانشگاهای کشور در شرکت برق منطقه ای زنجان برگزار 
شد . مهندس اله مرادی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان 
در این نشس��ت با ارائه گزارش��ی از عملکرد و فعالیتهای شرکت 
موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه را یک وظیفه ملی دانست و گفت 
: این ارتباط عاملی است تا افراد توانمند و نخبه در کشور ماندگار 
ش��وند و پایه های اقتدار ملی را مس��تحکم تر کنند. وی با تاکید 
برلزوم حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی دانشگاهها ، چالشهای در 
سطح دانش روز وتامین کننده نیازهای حیاتی کشور را در ارتقای 
توانمندی ملی تاثیر گذار دانست و افزود : برق به عنوان یک صنعت 
بزرگ وپیش��رو در کشور، عالوه بر نگاه کنترلی و توسعه شبکه ، 
رش��د اقتصاد ملی را به عنوان یک رسالت ملی بر دوش دارد و در 

این مسیرارزشمند، صنعت برق و دانشگاه باید از قابلیتهای یکدیگر 
اس��تفاده کنند و این هم افزایی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
اس��ت  مدیر عامل ش��رکت برق منطقه ای زنجان در ادامه اظهار 
داشت :ما در تعامل با دانشگاههای کشورامیدواریم در برنامه های 
در دست اقدام و آتی مان از دانش و تجربه مراکز علمی ودانشگاهی 

اس��تفاد کرده و به هدف نهایی و دغدغه امروز مان یعنی کاهش 
هزینه ها دست یابیم . مهندس اله مرادی با بیان اینکه  دانشگاهها 
می توانند صنایع را از مسائل جدید و بروز دنیا آگاه کنند افزود : 
از دانشگاهها انتظار می رود تعامل بیشتری با صنایع بویژه صنعت 
برق داش��ته باشند و مس��ائل بروز و جدید دنیا رابه صنایع انتقال 
دهند. وی بستر پیشرفت هر سیس��تمی را اخالق مداری عنوان 
کرد وافزود : هر سیس��تمی که اخالق م��داری را رعایت کند  به 
موفقیت دست خواهد یافت . درادامه این نشست پیشنهادهایی از 
سوی شرکت کنندگان از جمله ایجاد ارتباط فیزیکی دانشگاهیان 
با صنعت ، شناسایی مشکالت خارج از صنعت ، اعتماد به خروجی 
تحقیقات محققیق دانشگاهی ، سطح بندی پروژه ها ، تعریف پروژه 
های کالن در سطح ملی ، تشکیل کارگروه هاو مراکز پژوهشی در 

صنایع و.. ارائه گردید. 

گرگان- خبرنگار فرصـت امروز- مدیر کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان گلس��تان گفت : به منظور خدمت رسانی بهتر و 
تکریم ارباب رجوع ، در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 
گلس��تان "میز خدمت" راه اندازی شد.ابوطالب قزل سفلو به اطالع 
پایگاه اطالع رس��انی این اداره کل گفت : میز خدمت که بر اس��اس 
بخش��نامه ش��ماره 24452 رییس جمهور محترم ابالغ شده ،گامی 
موثر در راس��تای تحقق حقوق شهروندان وحل مشکالت در بخش 

منابع طبیعی و ارائه خدمات بهتر وس��ریعتر به ارباب رجوع و اطالع 
رسانی ش��فاف در مورد وظایف محوله ادارات می باشد.دبیر شورای 
منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان  گلستان  افزود: ارائه خدمات در 
قالب میزخدمت به مراجعه کنندگان در سالن ورودی  این اداره کل 
، با همکاری کارشناسان مربوط به هر اداره تخصصی انجام می گیرد 
.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: با راه اندازی 
میزخدمت در اداره کل،دستیابی آسان و سریع به خدمات بخش های 

مختلف برای ارباب رجوع و ساماندهی ارجاعات مختلف به واحدهای 
تخصصی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فراهم شده است.
گفتنی است در راستای استقرار میز خدمت در اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان گلستان، کارگروهی به این منظور تشکیل شده و 
از طرف مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ، مهندس 
عل��ی غفاری رییس اداره مدیری��ت و ارزیابی عملکرد به عنوان دبیر 

اجراي میز خدمت منصوب گردیده اند.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- از ابتدای سال جاری تا کنون 
3 هزار  و 77 واحد مسکونی در استان قزوین به شبکه سراسری گاز 
طبیعی متصل ش��دند. به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان 
قزوین؛ اسماعیل مفرد بوشهري مدیرعامل این شرکت با بیان مطلب 
فوق افزود: از این 3 هزار و 77 واحد مسکونی که در سه ماه نخست 

س��ال جاری گازدار شدند، هزار و 987 مورد مشترک شهری و هزار 
و 90 مورد مشترک روستایی بوده اند. وی گفت: همچنین از ابتدای 
سال جاری، بیش از 148 کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع در استان 
اجرایی ش��ده و 4 هزار و 559 مورد انش��عاب نیز نصب ش��ده است. 
بوشهری در ادامه افزود: در حال حاضر شرکت گاز استان قزوین دارای 

305 هزار مشترک شهری و 94 هزار مشترک روستایی می باشد که 
با توجه به آمار مصرف گاز در س��ال 1396 مشخص شده است، این 
تعداد از مشترکین که شامل مصرف کنندگان خانگی و صنعتی می 
باش��ند حدود 40 درصد از گاز مصرفی اس��تان را به خود اختصاص 

داده اند.

در نشست بررسی راهكارهای  حمایت از کاالی ایرانی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛

مردم نسبت به کاالی ایرانی تعصب داشته باشند

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران :

رعایت الزامات سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد  ISO 9۰۰1: 2۰15در شرکت ضروری است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستای استان قم خبر داد:

تهیه قرارداد و مدل مالی جدید برای شناسایی و مقابله با انشعابات غیر مجاز 

برگزاری نشست مشترک صنعت ودانشگاه در شرکت برق منطقه ای زنجان

در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان"میز خدمت" راه اندازی شد

در سه ماهه نخست سال جاری صورت پذیرفت؛

برخورداری بیش از  3  هزار واحد مسكونی استان قزوین از نعمت گاز طبیعی

تقدیر UNCCD از اداره کل منابع طبیعی استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مجمع مقابله با بیابانزایی سازمان ملل متحد UNCCD در سایت رسمی خود از اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به جهت برگزاری  " هم اندیشی مقابله با بیابانزایی " تشکر و قدردانی نمود.در این تقدیرنامه 
به موضوعات برگزار شده در این هم اندیشی از جمله : موضوعات مرتبط با زمین و اهمیت مقابله با بیابانزایی در جنگل و مرتع نیز 
اشاره گردیده است. شایان ذکر است هم اندیشی مذکور - مقابله با بیابانزایی- به همت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
گلستان و مشارکت شرکت آب منطقه ای استان به مناسبت 27خرداد روز جهانی مقابله با بیابانزایی با حضور مسئولین استانی و 
کارشناسان مرتبط در محل سالن آمفی تاتر یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری برگزار گردیده بود و گواهینامه این همایش نیز 

طی نامه رسمی به این اداره کل ارسال خواهد شد..

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت البرز
شهرک صنفی تخصصی در البرز راه اندازی می شود

کرج- خبرنگار فرصت امروز- رئیس س��ازمان صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه 
صنعت مشکالتی در همه جای دنیا وجود دارد که مختص به فروش کاال است،گفت:شهرک صنفی 
تخصصی در البرز راه اندازی می شود. جهانگیر شاهمرادی در مراسم روز اصناف که پیش  از ظهر امروز 
در سالن میالد کرج برگزار شد،اظهار داشت: در استان البرز 70 هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب 
داریم و 10 هزار واحد صنفی فاقد پروانه دارد.  وی افزود: واحد های صنفی تولیدی بخش مهمی از 
صنوف استان البرز را تشکیل میدهند. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه 
صنعت مشکالتی در همه جای دنیا وجود دارد که مختص به فروش کاال است،بیان کرد: اصناف در این زمینه میتواند نقش موثری 
ایفا کند. وی با بیان اینکه صنوف پیش قراوالن حمایت از کاالی ایرانی هستند،گفت: مردم به صنوف اعتماد دارند و کسبه محله امروز 
حتی در کوچکترین موارد مورد اعتماد مردم هستند و خواسته ما این است که صنوف کاالی ایرانی را به مردم معرفی کنند. وی با 
بیان اینکه فروش کاالی ایرانی ثبات اقتصادی به همراه دازد،عنوان کرد: در بحث صنوف باید سیاست گذار تمام کشور باشیم به گونه 
ای که همه صنوف کشور از البرز الگو بگیرند. شاهمرادی با بیان اینکه ایجاد شهرک تخصصی صنوف در البرز پیگیری می شود،گفت: 
حمایت از شهرک صنفی در شیخ آباد نیازمند کمک استاندار البرز و دستگاه قضایی است. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت 
استان البرز با بیان اینکه در شرایط کنونی عدم ثبات به دالیل مختلف وجود دارد،گفت: تمام دستگاه های اجرایی و نظارتی به خروج 

از این شرایط کمک کنند و این شرایط نیازمند همدلی و وحدت است.

شهردار ارومیه:
 نگاه فارغ از گرایش های سیاسی الزمه توسعه کشاورزی استان و صادرات 

محصوالت است
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- محمد حضرت پور با حضور در برنامه زنده رادیویی شهریمیز با 
بیان اینکه 30 درصد از مردم استان آذربایجان غربی با فعالیت در حوزه کشاورزی ارتزاق و معاش می 
کنند، بیان کرد:  با توسعه زیر ساخت ها در بخش کشاورزی  و ایجاد ارزش افزود  شاهد  حل مشکالت 
این قشر از جامعه خواهیم بود. وی دالیلی  از قبیل  ضعف در صادرات و عدم بسته بندی  مناسب  را 
از مشکالت عمده در بخش کشاورزی  عنوان کرد و گفت: برای فروش محصوالت کشاورزی  باید  به 
مقوله صادارات و بازاریابی محصوالت در بازار داخلی و جهانی تمرکز کرد. شهردار ارومیه با اشاره به 
مقوله  توسعه صادارت در بخش کشاورزی بیان کرد:  برای توسعه صادرات نیازمند فراهم سازی بسترهایی چون تولید محصوالت 
ارگانیک و با کیفیت، بسته بندی مطلوب و بازاریابی مناسب  و حمل و نقل است . وی گفت:  امسال تولیدات زرد آلو بر اساس پیش 
بینی ها به 26 هزار تن می رسد  که با  زمینه سازی بسترهای الزم باید در توسعه صادارات این محصول گام برداشت. شهردار ارومیه 
با اشاره به مقوله بسته بندی محصوالت کشاورزی ، تاکید کرد: برای  بسته بندی محصوالت کشاورزی و عرضه آن در بازارهای جهانی 
نیازمند به حضور سرمایه گذاران هستیم.  وی افزود:  اگر امکانات برای بسته بندی مدرن وجود ندارد، در خصوص بسته بندیها  بصورت 
دستی آموزش های  الزم  با توجه به تقاضای بازار ارائه شود، تا صادرات محصوالت با کیفیت بهتری صورت گیرد . وی خاطر نشان کرد: 

شهرداری ارومیه  به عنوان متولی فروش محصوالت کشاورزی  با فراهم سازی بسترهایی سعی در توسعه  آن دارد .

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: نگاه به مشهد بین المللی نیست
مشهد - صابر ابراهیم بای - حجت االسالم نصراله پژمان فر  اظهار کرد: خوشبختانه با تالش 
مسئوالن امروز شاهد هستیم که جشن های دهه کرامت در کشور نهادینه شده و همه مردم و ذهن 
ها معطوف به برگزاری این جشن ها شده است. وی افزود: در حال حاضر برای نجات بشر ما باید نمونه 
یک انسان کامل را معرفی کنیم تا الگویی برای زندگی باشد و بهتر از ائمه اطهار برای این موضوع وجود 
ندارد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد:باید به غیر از شخصیت هایی که تا به امروز به مراسم 
جشن دهه کرامت دعوت شدند از ظرفیت تشکل های دانشجویی و دانش آموزی و حتی کارگری نیز 
در برگزاری مراسم استفاده شود. وی گفت: می شود در کنار برگزاری این جشن ها مراسمی برای تقدیر از دانشجویان و یا کارگران 
نمونه برگزار شود و تشکل های کارگری و صنعتی در حاشیه این مراسم ها و جشن ها نشست داشته باشند و همچنین نشست هایی 
با حضور ارگان هایی که در ستاد برگزاری جشن ها دهه کرامت نیستند برگزار و مشکالت استان مطرح ، چاره اندیشی و پیگیری 
شود. نماینده مردم مشهد و کالت گفت: امسال که با محدودیت جدی در حوزه آب مواجه هستیم با برگزاری نشست هایی متشکل 
از ارگان های استانی و ملی باید برای رفع این مشکل برنامه ریزی شود. باید از ظرفیت جشن های دهه کرامت برای حل مشکالت 
استانی بهره ببریم. وی تصریح کرد: بعضی اوقات این که نمی توانیم در مجلس اعتبار مورد نظر برای خراسان رضوی جذب کنیم 
علت آن این است که نگاه به مشهد نگاه بین المللی نیست و هم ردیف با سایر کالنشهرها نگریسته می شود. پژمانفر تاکید کرد: باید 
برگزاری جشن های دهه کرامت در سطح وزارتخانه های نیز مطرح شود و ظرفیت های ملی برای برگزاری آن پای کار آورده شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان:
خاموشی های برنامه ریزی شده در کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه - منیر دشتی - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از آغاز خاموشی های برنامه ریزی شده در استان 
خبر داد و گفت: این خاموشی ها احتماال تا 25 مرداد ادامه دارد.  علیمراد مرادی مجد در نشست خبری گفت: متاسفانه از روز گذشته 
مجبور شدیم خاموشی برنامه ریزی شده برای استان اعمال کنیم. وی ادامه داد: میزان سهمیه خاموشی روز گذشته کرمانشاه 80 
مگاوات و سهمیه امروز 40 مگاوات بود. مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه با بیان اینکه سعی می شود این خاموشی ها 
پراکنش مناسبی در سطح استان داشته باشد، عنوان کرد: میزان خاموشی در داخل شهر یک ساعت و برای خارج از شهر دو ساعت 
در نظر گرفته شده و در تمام  شهرها و روستاها اعمال می شود. مجد از وجود 240 فیدر تغذیه کننده یا به عبارتی کلید قطع و وصل 
برق در استان یاد کرد که هر بار  خاموشی برنامه ریزی شده بر اساس این فیدرها اعمال می  شود. وی تاکید کرد: تالش می کنیم تا حد 
امکان خاموشی ها برای یک منطقه تکرار نشود. به گفته این مسئول، فیدرهایی که مناطق حساس یا مراکز بیمارستانی زیر مجموعه 
آن است از قبل مشخص شده و در آخر دوره قرار می گیرند و تالش می شود خاموشی برای آنها اعمال نشود. مجد دلیل این خاموشی 
را کمبود برق دانست و یادآوری کرد: برق مانند آب نیست که بتوان آن را ذخیره کرد و به هرمیزان که تولید داشته باشیم می توانیم 
مصرف کنیم. وی تاکید کرد: شبکه برق در سراسر کشور یک شبکه به هم پیوسته است که اگر کمبودی در نقطه ای وجود داشته 
باشد باید از طریق سراسر کشور تامین شود. مدیرعامل شرکت توزیع نیرو برق استان کرمانشاه هدف از خاموشی های اعمال شده را 
نیز ایجاد تعادل در میزان تولید و مصرف عنوان کرد. مجد با بیان اینکه اعمال این خاموشی ها به لحظه به ما اعالم می شود، گفت: از 
همین رو امکان اینکه از قبل به مردم اطالع رسانی کنیم وجود ندارد. وی گفت: امکان بروز این خاموشی ها تا اواخر مرداد که مصرف 

برق به دلیل افزایش دما باال است، وجود دارد. مجد از مردم خواست در مصرف برق صرفه جویی کنند.

برگزاری نشست تخصصی کارگروه راهبردی بازرسان فنی شرکت ملی گاز ایران
ایالم- هدی منصوری- یکی از وظایف مهم بازرسی فنی، رعایت استانداردها در کار و فعالیت ها است و در هر حال باید همکاران 
در این واحد تمام استانداردها را سرلوحه کاری خود قرار دهند. مسعود زردویان رئیس بازرسی و کنترل فنی شرکت ملی گاز ایران 
در نشست تخصصی کارگروه راهبردی بازرسان فنی این شرکت که به میزبانی شرکت گاز استان ایالم برگزار شد، ضمن بیان مطلب 
فوق، به سال حمایت از کاالی ایرانی و کیفی کردن اجناس و کاالها در بخش گازرسانی اشاره کرد و گفت: از سال گذشته تا کنون 
بازنگری کارگروه ها و کنترل های الزم در سطح کشور از سوی واحدهای بازرسی فنی شرکت ملی گاز بصورت مستمر انجام می 
گیرد. وی خاطر نشان کرد: یکی از کارهای مهمی که این واحد پیگیر آن است، استقرار سیستم های مدیریتی مرتبط با کار و فعالیت 
در حوزه بازرسی فنی است تا از انجام فعالیت ها مطابق با استانداردهای فنی اطمینان حاصل شود. در ادامه این جلسه، عباس شمس 
الهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم ضمن خیرمقدم به مهمانان به ارائه گزارش کاملی از وضعیت گازرسانی در استان پرداخت و 
اظهار داشت: تاکنون از 25 شهر استان، تعداد 22 شهر و از مجموعه 601 روستا، تعداد 354 روستا گازدار شده اند. وی افزود: تاکنون 
در این استان، 3830 کیلومتر خط تغذیه و شبکه توزیع اجرا و بیش از 92 هزار انشعاب نصب شده که به این ترتیب، بیش از 147 
هزار خانواربا ضریب نفوذ 98 درصدی در بخش شهری و ضریب نفوذ 80 درصدی در بخش روستایی از نعمت گاز برخوردار شده اند.  
شمس اللهی در ادامه به نقش بازرسی فنی اشاره کرد و گفت: همکاران واحد بازرسی فنی با رعایت مفاد ضوابط فنی و دستورالعمل 
ها و اس��تانداردهای روز در بخش های مختلف اعم از س��فارش کاال، بازدید از کارگاه های عایق کاری، عملیات اجرایی لوله گذاری، 
جوشکاری، نظارت و بهره برداری و انطباق موارد مورد مشاهده با شاخص های استاندارد و از قبل تعیین شده، عمل می کنند و با 

توجه به دانش علمی و عملی که دارند، همانند یک پزشک در خدمت مردم هستند تا از بروز حوادث مالی و جانی جلوگیری کنند.

سه شنبه
12 تیر 1397
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روابط دوس��تانه چشم انسان را روی حقایق می بندد و به 
همی��ن دلیل افراد زیادی بدون انجام تحقیقات و بررس��ی 

سابقه طرف مقابل قربانی کالهبرداری می شوند. 
پیدا کردن ش��ریک تجاری مناس��ب برای راه اندازی یک 
کس��ب وکار بس��یار مهم اس��ت. اما گاهی اوق��ات رفاقت و 
همکاری با ش��خصی که اعتماد کاملی به او داریم، مطابق 
انتظ��ار پی��ش نمی رود و ن��ه تنها زمان و ان��رژی که برای 
راه اندازی کس��ب وکار گذاش��ته ایم هدر می رود بلکه تمام 
س��رمایه مان نیز از بین خواهد رف��ت. یعنی صمیمیتی که 
با دوس��تی داریم باعث می ش��ود برخی حقای��ق را نبینیم 
ی��ا بی��ش از اندازه ب��ه او اعتماد کنیم. تص��ور کنید با فرد 
تحصیلکرده ای مالقات می کنید که به موفقیت ها زیادی در 
زندگی دس��ت پیدا کرده است. او دانش خوبی در بازاریابی 
و مدیری��ت کس��ب وکار دارد و ماهانه درآم��د زیادی بابت 
مهارت های باالی خود کس��ب می کن��د. مطمئنا هر فردی 
دوس��ت دارد با چنین ش��خصیتی وارد همکاری شود، زیرا 

می داند با وجود او به موفقیت های بزرگی خواهد رسید. 
حال تصور کنید بعد از حدود یک س��ال دوس��تی چنین 
فردی به ش��ما پیش��نهاد همکاری و راه اندازی کسب وکار 
جدی��دی را می دهد. او تجربه زی��ادی دارد و موفقیت های 
چش��مگیری در کارنام��ه کاری خ��ود ثب��ت کرده اس��ت. 
همچنی��ن ش��رایط ب��ازار را به خوبی س��نجیده اس��ت و 
ایده اش عالی به نظر می رس��د. درنتیجه به او اعتماد کرده 
و هم��کاری را آغ��از می کنید. ازآنجایی که هر کس��ب وکار 
نیازمند س��رمایه اولیه اس��ت، تمام پس ان��داز خود را روی 
کار جدید س��رمایه گذاری می کنید. بعد از چند ماه متوجه 
می شوید شریک تجاری تان نصف سرمایه شما هزینه کرده 
است و ش��رکت بر خالف ظاهر خود عملکرد خوبی ندارد. 
شریک تان بعد از گرفتن کل درآمد شرکت ناپدید می شود 

و حت��ی تلفن های ت��ان را نیز جواب نمی ده��د. نمونه این 
مثال ها در دنیای کس��ب وکار زیاد است و بهترین کار برای 
جلوگی��ری از چنین تجربه هایی، رعایت کردن برخی نکات 
پیش از بس��تن هر قراردادی اس��ت. در ادامه این مقاله به 

بررسی بیشتر این نکات می پردازیم. 
اعتماد چشم بسته به دوستان را کنار بگذارید

یکی از بدترین اش��تباه ها هنگام شراکت برای راه اندازی 
کسب وکار این است که بدون هیچ تحقیقی به طرف مقابل 
خود اعتم��اد کنید. گاهی اوقات حت��ی موفق ترین و قابل 
اعتمادترین افراد نیز مانند مارهای س��می هس��تند که زیر 
بوته برای ش��کار کمی��ن می کنند. به ظاه��ر قضیه اعتماد 
نکنید و پیش از سرمایه گذاری روی هر موضوعی تحقیقات 
گسترده  انجام دهید. اجازه ندهید روابط دوستانه چشم تان 
را روی حقایق ببندد و همیش��ه بدتری��ن احتمال ها را در 
ذهن ت��ان مرور کنی��د. رابرت گرین، در کت��اب»48 قانون 
قدرت« نوشته اس��ت انسان ها هرگز نباید به دوستان خود 
اعتماد بیش از اندازه داشته باشند. اینکه با شخصی دوست 
هس��تید و به او اعتماد دارید دلیل نمی شود او نیز احساس 
و عملکرد مش��ابهی در کسب وکار داش��ته باشد. دوست یا 
دش��من تفاوتی نمی کند، همیشه پیش از آغاز همکاری با 

هر شخصی تحقیقات گسترده انجام دهید. 
تمام مكالمات خود را ضبط کنید

تصور کنید تیم فروش ش��رکتی ک��ه راه اندازی کرده اید 
مقدار قابل توجهی از مش��تری ها پ��ول می گیرد، اما هیچ 
بخشی از این پول به شما نمی رسد. شما در یکی از تماس ها 
پیگیر این موضوع می ش��وید اما آنها در پاس��خ می گویند: 
»متاس��فانه ما این پول را خرج کرده ایم. کس��ب وکار شما 
از دس��ت رفته اس��ت و نمی توانیم چنین پولی را به ش��ما 
پرداخ��ت کنیم.« آنها در ای��ن مکالمه ب��ه گرفتن پول از 

مش��تری، خرج کردن آن و درواقع دزدی از ش��ما اعتراف 
کرده اند و اگر مکالمه را ضبط کرده باش��ید سند و مدرک 

محکمی برای پس گرفتن سرمایه خود خواهید داشت. 
بعد از بیان این موضوع شرایط به نفع شما تغییر می کند 
و حداقل بخش��ی از س��رمایه خود را پ��س خواهید گرفت. 
مکالمه ه��ای کاری مهم بوده و بهتر اس��ت همیش��ه ضبط 

شوند. 
افراد موفق، لزوما مشاوران خوبی نیستند

همه ما در زندگی افراد موفق را الگو قرار می دهیم، اما تصور 
ذهنی که از آنها داریم همیشه درست نیست. اگر می خواهید 
از کسی مشورت بگیرید تنها به موفقیت های او اکتفا نکنید. 
ببینی��د تا به حال به چند نفر کمک موثر کرده و چند نفر را 
نا امید کرده است. بسیاری از افراد تنها از روی ظاهر انسان ها 
قضاوت می کنند و به حقایق پنهان شده توجهی ندارند. پیش 
از آغاز همکاری با هر شخصی سابقه کاری او را به دقت بررسی 
کنید. بعضی افراد به ط��ور کلی از طریق کالهبرداری درآمد 
کسب می کنند پس بررسی سابقه کاری دید خوبی از عملکرد 

فرد ارائه خواهد داد. 
مسئولیت کارهای خود را بپذیرید

ش��خصی که کالهبرداری می کند همیش��ه مقصر نیست. 
هن��گام راه ان��دازی یک کس��ب وکار جدید ه��ر دو طرف به 
ی��ک اندازه قدرت دارن��د و اینکه اج��ازه ندهند طرف مقابل 
سوءاس��تفاده کند به خودشان بس��تگی دارد. روابط دوستانه 
و روابط کاری یکس��ان نیستند و بهتر اس��ت حد و مرزها از 
همان روز اول تعیین شوند. سعی کنید مسئولیت پذیر باشید 
و اهمیت نقش خود را بپذیرید. اجازه ندهید روابط دوس��تانه 
چشم تان را روی حقایق ببندد. از تجربه شکست افراد ناموفق 

درس بگیرید و با احتیاط رو به جلو حرکت کنید. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

در دنیای کسب وکار نباید به همه اعتماد کرد

کارآفرینان موفق می دانند چگونه »نه« بگویند

یکی از اش��تباهات رایج و مکرر بس��یاری از صاحبان کسب وکار، ندانستن این است که چگونه و در چه 
زمانی »نه« بگویند. آنها معموال به ش��دت مش��غول اند و در عین حال به دلیل جایگاه ش��ان تحت بمباران 
درخواس��ت  و تقاضا قرار می گیرند، اما آنچه واضح اس��ت اکثر کارآفرینان موفق در »نه« گفتن کامال ماهر 

هستند. 
 Bluefishing: The Art مربی رشد شخصی و نویسنده کتاب ،)Steve Sims( به گفته استیو سیمز
of Making Things Happen،  »نه« کلمه ای  اس��ت که به زبان آوردن آن، به ش��دت دش��وار است؛ 
کلمه ای دوحرفی که همه در اس��تفاده صحیح از آن دچار مش��کل هس��تند. یادگیری اینکه چه زمانی از 
کلمه »نه« استفاده کنیم و چه زمانی آن را به کار نبریم، پیامدهای گسترده ای دارد که از مرزهای حرفه ای 

فراتر می رود و بر تمامی جوانب زندگی اشخاص تأثیر می گذارد.
برای یادگیری »نه« گفتن، الزم اس��ت راجع به اهداف تان ش��فاف باشید. »نه« ابزاری ضروری برای 
اطمینان از این اس��ت که نقشه ها و برنامه کار شما از مسیر خارج نمی شوند. به گفته سیمز، افراد باید 
متوجه این موضوع باش��ند که هرچه زندگی ش��خصی و کاری خود را ش��لوغ تر کنند، تمرکزشان بر 
کارهایی که درحال حاضر مش��غول انجام شان هستند، کمتر می ش��ود. حقیقت این است که هرچند 
انس��ان به میزان ش��گفت انگیزی از توانایی رش��د و نمو برخوردار اس��ت، اما نباید خود را به یک باره 

تحت فشار زیاد قرار دهد.
به یاد داش��ته باشید که هرچه موفقیت بیشتری کس��ب کنید، احتماال افراد بیشتری با تقاضاهای خود 
به سمت شما خواهند آمد و این امر تنها زمان شما را هدر می دهد و منابع تان را مصرف می کنند. توانایی 
گفتن »نه« ممکن است شما را در نظر فردی دیگر بد جلوه دهد، اما تنها کاری  که از دست شما برمی آید، 
این است که توضیح دهید چرا مجبور به استفاده از »نه« شده اید. هر اقدام دیگری به جز این می تواند به 

فعالیت های کسب وکار شما صدمه بزند. 
برای بس��یاری از کارآفرینان، یادگیری »نه« گفتن به تمرین زیادی احتیاج دارد، اما معموال با دریافت 

راهنمایی و تمرین، می توان در این کار خبره شد. 
forbes :منبع

همكاری خالقیت، نوآوری و تبلیغات و افزایش265 درصدی ارزش برند 

تحقیق جدید کانتار میلوراد براون )Kantar Millward Brown( برای اولین  بار نش��ان داد چگونه 
خالقیت، نوآوری و تبلیغات می توانند ارزش برند شرکت ها را با نرخ بسیار باالتری افزایش دهند. 

ممکن اس��ت بدیهی به نظر برسد، اما اکنون شواهدی در دس��ت است حاکی از آن که ترکیب خالقیت، 
ن��وآوری و تبلیغات عالی، تأثیر عمده ای بر ارزش برن��د دارد و می تواند آن را تا 265 درصد افزایش دهد. 
  )BrandZ( کانت��ار میلوارد براون در اولین تحقیق قابل س��نجش خود، از 12 س��ال داده ش��رکت برندز
اس��تفاده کرد تا مصاحبه های 3,6 میلیون مصرف کننده را تجزیه و تحلیل و عقاید مردم درباره 122000 
برن��د در 51 ب��ازار را با یکدیگر مقایس��ه کند. ارزش برندهایی ک��ه مصرف کنندگان آنه��ا را خالقانه اما 
تحول آفرین )یا مخرب( تلقی می کنند، در این دوره به طور میانگین تا 69 درصد افزایش داشته، حال آنکه 
ارزش برندهای��ی که مصرف کنندگان آنها را تنها تحول آفری��ن می بینند-یعنی برندهایی که موجب ترقی 
برندش��ان می شوند- تا 123 درصد افزایش یافته اس��ت. بنابراین می توان نتیجه گرفت عملکرد برندهایی 
که تحول آفرین و نوآورانه تلقی می ش��وند، بهتر بوده و میانگین رش��د ارزش آنها 154 درصد اس��ت. اگر 
»تبلیغات عالی« نیز به این ترکیب اضافه ش��ود، برندها شانس رسیدن به ارزش 265 درصدی را خواهند 

یافت. 
دورین وانگ )Doreen Wang(، مدیر جهانی برندز می گوید: »خالقیت موجب رش��د ارزش برند تا 
سطحی خاص می شود، اما ترکیب آن با نوآوری، بسیار قدرتمندتر است و می تواند سریع تر از این عوامل، 
منجر به رش��د ارزش برند ش��ود. در جایگاه مالک یک برند باید خالقیت داشته باشید و مصرف کنندگان 
را نیز متوجه این موضوع کنید. اما در عین حال الزم است توانایی های خود را مجددا مشخص و نیازهای 

جدید مصرف کننده را نیز برآورده کنید. باید در این وضع موجود نوآوری به خرج دهید.«
کانتار براساس امتیازات حاصل از صد برند برتر جهان در سال 2018 که توسط مؤسسه تحلیلگر برندز 
ارائه ش��د می گوید، دیس��نی )با 137 امتیاز، در ش��رایطی که میانگین امتیاز برای یک برند 100 است(، 
اَپِل )با 135 امتیاز(، نِت فلیکس )با 130 امتیاز(، آمازون )با 128 امتیاز( و ش��رکت خرده فروش��ی چینی 
جی. دی دات کام JD. com )با 127 امتیاز(، نوآوری تحول آفرین را به بهترین نحو ممکن به کار برده اند. 
امتیازات باال را می توان درمیان 5 برندی مش��اهده کرد که بیش��ترین نرخ رش��د ارزش را در 100 برند 
برتر داشته اند. تِسال، نِت فلیکس، جی. دی دات کام و برند چینی مائوتای )Maotai(، روی هم رفته امتیاز 
میانگین 126 را به دست آوردند، حال آنکه هشت برند تازه وارد در این رده بندی )جی. دی دات کام، اوبِر، 
اِس. اِف. اکسپرس، اینستاگرام، آدیداس، بی. سی. اِی، اچ. پی، اسپکتروم(، امتیاز میانگین 117 را کسب 
کردند. هفت برندی که از رتبه بندی امسال خارج شدند، براساس این معیار 106 امتیاز به دست آوردند. 
وانگ می گوید: »دلیل آنکه این برندها نوآورانه تلقی می شوند، تنها به دلیل سرمایه گذاری بیشتر در تحقیقات 
و توسعه نیست، بلکه بدین خاطر است که آنها کاری انجام داده اند که در جامعه تأثیرگذار بوده است. نوآوری، 
محض خاطر نوآوری صرف انجام نمی ش��ود. هدف آنها از ایجاد برند، امری جدی  اس��ت که در رسیدن به آن از 
گفتمان هوشمندانه استفاده می کنند تا نوآوری های خود را توسعه دهند و در مقایسه با دیگر برندها، در جایگاه 
برتری قرار گیرند. خالقیت نیز در این میان اهمیت دارد، چراکه موجب رشد اقتصادی در درازمدت می شود. ما 
بازاریابان، محض خاطر خالقیت، درمورد خالقیت صحبت می کنیم و می دانیم که الزم است خالق باشیم، اما 
چگونگی اش را نمی دانیم. فروش اهمیت دارد، اما سرمایه گذاری در برندسازی و گفت وگو درباره نوآوری ا ست 

که در طوالنی مدت، رشد اقتصادی را برای شرکت به ارمغان می آورد«.
marketingweek :منبع
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