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 خانواده های ایرانی در سال گذشته چقدر درآمد داشتند
و چقدر خرج کردند؟

دخل و خرج خانوارها 
به روایت بانک مرکزی

بانک مرکزی با ارائه نتایج بررس��ی متوس��ط هزینه - درآمد خانوار در س��ال ۹۶، اعالم کرد: درآمد یک خانوار 
ش��هری در س��ال گذش��ته ۴۳ میلیون و ۹۲۷هزار تومان و هزینه آن نیز ۴۲ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان بود و به 
این ترتیب درآمد خانوار ایرانی از هزینه هایش پیش��ی گرفته است. به گزارش خبرگزاری ها، گزارش رسمی بانک 

مرکزی نشان می دهد میزان درآمدها در سال گذشته ۱۲درصد و مخارج نیز ۷.۲درصد افزایش یافته است...

گزارش »            آنکتاد« از کاهش 1۶درصدی 
سرمایه گذاری جهانی در سال 2017

ناسیونالیسم اقتصادی 
علیه تجارت جهانی

2

3

4

محسنی اژه ای از تقاضای بانک مرکزی برای آزادی برخی بازداشتی های بازار سکه و ارز خبر داد

معرفی خریداران 2 تُن سکه

8 نکته در زمینه مدیریت مالی کسب و کارهای کوچک
میل چیمپ چگونه بر چالش های رشد خود غلبه کرد

اهمیت خرید و  مهندسی آن
اینستاگرام پست های قابل خرید را تهدید نمی داند

5 راهکار برای تبدیل کارمندان به سفیران برند
عوامل تاثیرگذار در موفقیت شبکه های اجتماعی

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

 200 تا 300 هزار دالر
 قیمت احتمالی بلیت

سفرهای فضایی بلو اوریجین

محمد امیرزاده
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

7
یک مقام مسـئول از احتمال تجدیدنظر در ممنوعیت واردات 

خودرو خبر داد و گفت این تصمیم برای کوتاه مدت 
اتخاذ شده و به طور قطع تغییر می یابد، اما رفع...

 احتمال تجدیدنظر
در ممنوعیت واردات خودرو

یادداشت
 اعمال سلیقه فردی در دولت

 دشمن توسعه بخش خصوصی

شرایط امروز محصول سرعت 
نیست  اقتصادی  تحوالت  باالی 
بلکه باید اس��م بح��ران را روی 
آن گذاش��ت و متناس��ب با این 
اس��م رفتار کرد. یک علت مهم 
در بروز بحران اقتصادی کنونی 
به بازی نگرفتن بخش خصوصی 
است. س��رمایه های اقتصادی به 
دس��ت اف��رادی در س��ال های 
گذشته رس��ید که مولد نبودند. 
ای��ن س��رمایه به ج��ای تقویت 
اقتصاد تبدیل به سیل نقدینگی 
ش��ده و ب��ه تم��ام بخش ه��ای 
بخ��ش  جمل��ه  از  اقتص��ادی 
خصوص��ی و دولت آس��یب زده 
اس��ت. از س��وی دیگر، عملکرد 
س��ازمان های دولتی نس��بت به 
بخ��ش خصوصی مبهم اس��ت. 
می ت��وان گفت هیچ ش��فافیتی 
بی��ن این دو بخش وجود ندارد. 
حتی زمانی که مناقصاتی برای 
مشارکت بخش خصوصی شکل 
می گی��رد، ط��رف دولت��ی قادر 
است جریان مناقصه را به سمت 
و س��وی مورد نظر خود هدایت 
کند. در ش��رایط کنونی توسعه 
اتوماس��یون و قطع دست افراد 
از دخالت در پیشبرد پروژه های 
بزرگ باید در نظر گرفته ش��ود. 

بخش  ج��دی  مطالبه 
3خصوصی از دولت...
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فرصت امروز: رهبر معظم انقالب اسالمی با تأکید بر توانایی کشور برای 
عبور از مشکالت اقتصادی با برخورداری از روحیه انقالبی و مجاهدت، کار 
و تالش ش��بانه روزِی مسئوالن و همکاری و همراهی آحاد مردم، شرایط و 
الزامات استمرار پیشرفت و حرکت پر شتاب به سمت اهداف را بیان کردند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح یکش��نبه در نشستی که با دعوت ایشان 
از رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت برگزار شد، شرط اصلی موفقیت در 
همه عرصه ها را برخورداری از »روحیه قوی، انگیزه، شجاعت و عزم راسخ« 
دانس��تند و افزودند: همه مدیران دولتی باید در مقابل مشکالت با تحرک 

بیشتر و با احساس مسئولیت مضاعف عمل کنند.
رهبر انقالب اسالمی، تیم اقتصادی دولت را میاندار و محور اصلی کار و 
تحرک در کشور خواندند و همه دستگاه ها را به هماهنگی با آن فراخواندند. 
ایش��ان ش��رط دیگر غلبه بر تنگناها را ارس��ال تصویری مقت��در از دولت 
برشمردند و افزودند: تصویر دولت در چشم مردم باید تصویری توانا، کارآمد 
و تالشگر باشد، زیرا نفس تالشگری برای مردم جذاب و امیدوارکننده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین صداوسیما و دستگاه های تبلیغاتی را 
به انتقال تصویر درست از اقدامات دولت توصیه کردند و افزودند: البته بیان 
انتقادهای منطقی اشکالی ندارد، ضمن اینکه بخش عمده ای از تصویرسازی 
درس��ت از دولت وابسته به عملکرد مسئوالن است، یعنی مسئوالن باید به 

میان مردم، کارگران و صنایع بروند و از نزدیک با آنها ارتباط برقرار کنند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظم رهبری، رهبر انقالب 
اسالمی با مقتدرانه توصیف کردن مواضع رئیس جمهور کشورمان در اروپا 
افزودند: نشان دادن اقتدار در مقابل بیگانگان به ویژه آمریکایی ها امری الزم 

است و این کار باید بهنگام، صریح و قاطع انجام شود.
»دنبال کردن جدی کارها با اس��تفاده از امکانات و توانایی های کش��ور« 

سفارش دیگر رهبر انقالب اسالمی به مسئوالن بود.
ایش��ان افزودند: البته طرف های اروپایی موظفند تضمین های الزم را در 
خصوص برجام بدهند، اما نباید اقتصاد کش��ور ب��ه این موضوع گره زده و 

معطل آن شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر »لزوم گسترش روزافزون دیپلماسی 
و ارتباطات خارجی«، افزودند: به جز موارد معدودی همچون آمریکا، روابط 
کش��ور با شرق و غرب باید هر چه بیشتر تقویت شود و تحرک عملیاتی و 

هدفمند دیپلماسی افزایش یابد.
رهبر انقالب اس��المی در ادامه به بیان چند توصی��ه و راهکار برای حل 

مشکالت اقتصادی پرداختند.
ایش��ان تهیه »نقش��ه راه اقتصاِد با ثبات« را الزم دانستند و افزودند: اگر 
نقشه راه اقتصاد تهیه شود، مردم و فعاالن اقتصادی تکلیف خود را خواهند 

دانست و با احساس ثبات و آرامش به کمک دولت خواهند شتافت.
»تقوی��ت بخش خصوصی« و »ضرورت برخ��ورد قاطع با متخلفان« دو 

توصی��ه دیگر حضرت آیت اهلل خامن��ه ای بود. ایش��ان در همین زمینه به 
نمونه هایی از تخلفات برخی دس��تگاه ها و افراد در مسائل اخیر سکه و ارز 
اش��اره و تأکید کردند: باید با متخلفان در هر س��طحی که هستند برخورد 
ش��ود. رهبر انقالب اسالمی دستور روز گذشته رئیس جمهور برای برخورد 
با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و افزودند: البته این دستورها 

باید پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسد.
ایشان »اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادالت مالی برای جلوگیری از 
عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولش��ویی« را ضروری دانستند و با اشاره به 
برخی تخلفات انجام شده در استفاده از ارز دولتی گفتند: باید با سامانه های 

مربوط و یا مقررات قانونی جلوی چنین تخلفات آشکاری گرفته شود.
»جدی گرفتن سیاس��ت های اقتصاد مقاومت��ی«، »اقدام بهنگام و عالج 
واقعه قبل از وقوع« و »مبارزه واقعی با فساد« محورهای بعدی مورد تأکید 

رهبر انقالب اسالمی در این نشست بود.
ایش��ان با تأکید بر اینکه در مبارزه با مفاس��د ابتدا باید با فساد و عنصر 
متخلف برخورد و س��پس به طور شفاف اطالع رس��انی شود، گفتند: البته 
مسئله برخورد با مفاسد در وهله اول به عهده مسئوالن دستگاه ها است و 

پس از آن باید موضوع به قوه قضاییه واگذار شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، »حرف زدن رودرروی مس��ئوالن با مردم و 
بیان ش��رایط« را الزم دانستند و خاطرنشان کردند: مشکالت را با مردم 
در میان بگذارید و ضمن ارائه اقدامات خود، نقش��ه دشمن را برای آنها 

تبیین کنید.
ایش��ان در پایان گفتند: جداً معتقدم دولت به شرط انجام اقداماِت الزم، 

خواهد توانست بر مشکالت فائق آید و توطئه های آمریکا را ناکام بگذارد.
در این جلسه، آقای روحانی رئیس جمهور خطاب به رهبر انقالب اسالمی 
گف��ت: همه تالش خود را به کار می بندیم تا نکات��ی را که بیان فرمودید، 

عملیاتی و اجرایی کنیم.
رئیس جمهور با اش��اره به تالش دشمن برای نگران کردن مردم از آینده 
و ایج��اد انتظارات تورمی، افزود: با وجود همه تالش های روانی و اقتصادی 
دش��منان ایران، درآمدهای ارزی و ریالی کش��ور در س��ه ماهه اول امسال 
بیش از سه ماهه اول سال قبل بوده و در بخش عمرانی ۲۲ برابر سال قبل 

اعتبارات الزم تخصیص داده و تأمین شده است.
آقای روحانی با تأکید بر اینکه برخی مسائل همچون اشکاالت نظام بانکی 
و نقدینگی، ارتباطی با تحریم و فشارهای خارجی ندارد و از گذشته وجود 
داش��ته است، به برنامه دولت برای حل این مسائل اشاره کرد و گفت: حل 
این مسائل جزو دستورکارهای اساسی شورای عالی هماهنگی اقتصادی و 

ستاد اقتصادی دولت است.
رئیس جمهوری همچنین هماهنگی کامل قوا و دس��تگاه ها برای خنثی 

کردن توطئه های آمریکایی ها را ضروری دانست.

رهبر انقالب در نشست با رئیس جمهور از لزوم تهیه نقشه راه اقتصاد سخن گفتند

مردم باید احساس آرامش و ثبات کنند



س��رمایه گذاری،             کلید رشد اقتصادی است و به همین خاطر، کشورها از 
ابزارها و سیاس��ت های مختلفی برای جذب س��رمایه                               استفاده می کنند. اما 
بررس��ی روند س��رمایه گذاری جهانی             هم می              تواند در مورد وضعیت آینده 
اقتصاد دنیا تصویر خوبی ارائه دهد. زمانی که                               روند س��رمایه گذاری             افزایشی 
باشد و اقتصاد دنیا هم رشد اقتصادی و رشد تجارت را تجربه کند، می              توان 
به آینده اقتصاد دنیا امیدوار بود، اما زمانی که این شاخص ها همسو نباشند، 

ریسک های زیادی پیش روی اقتصاد دنیا است. 
این وضعیتی اس��ت که در س��ال ۲۰۱۸ میالدی ب��ه گفته »آنکتاد« 
ش��اهد آن خواهیم بود، زیرا سرمایه گذاری                           در دنیا روند کاهشی داشته 
اس��ت ولی نرخ رش��د اقتصادی دنیا افزایش یافته اس��ت و تجارت هم 
علی رغم س��نگ اندازی های       دولت آمریکا روند افزایش��ی به خود گرفته 
اس��ت. در این ش��رایط تحلیل گران از وجود خطرات بزرگی در اقتصاد 
دنی��ا نام می برند که                               می              تواند بسترس��از رکودی دیگر ش��ود. این رکود 
در ش��رایطی که اقتصاد دنیا بالغ بر یک دهه در دوره رونق بوده اس��ت، 

مسئله قابل تاملی است. 
در همی��ن زمین��ه،  »آنکتاد« در گزارش��ی به روند س��رمایه گذاری 
جهان��ی پرداخته و از افت ۱۶درصدی س��رمایه گذاری             در س��ال ۲۰۱۷ 
خبر داده اس��ت. »آنکتاد« که به اختصار به »کنفرانس تجارت و توسعه 
س��ازمان ملل« گفته می شود، محور مرکزی س��ازمان ملل متحد برای 
برخ��ورد یکپارچ��ه با تجارت و توس��عه و مباحث مرتب��ط با حوزه های 
مالی، س��رمایه گذاری و توسعه در کشورهای در جهان است و از طریق 
جس��ت وجو و تجزی��ه و تحلیل اطالع��ات به دنبال زمینه س��ازی برای 
مشورت بین کش��ورها و تبادل تجربیات با هدف یکپارچه سازی عوامل 

توسعه  است. 
سرمایه گذاری             در دنیا 1۶ درصد کاهش یافت

طبق گ��زارش »آنکتاد« از رصد روند س��رمایه گذاری جهانی، جریان 
سرمایه گذاری             مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۷، ۱۶درصد کاهش یافت 
و به ۱.۵۲ هزار میلیارد دالر رس��ید.                               بر اس��اس آنچه »آینده نگر« از این 
گزارش نقل کرده اس��ت، در سال ۲۰۱۶ جریان سرمایه گذاری             مستقیم 
خارج��ی در                               دنیا برابر ب��ا ۱.۸۱ هزار میلیارد                               دالر بوده اس��ت. دبیرکل 
»آنکت��اد« در زمان انتش��ار این گ��زارش به »رویت��رز« گفت:  »جریان 
س��رمایه گذاری             در دنیا از سال ۲۰۰۸ یعنی از                               زمانی که رکود در اقتصاد 
دنیا رخنه کرد، روند افزایش��ی به خود گرفت ولی در سال قبل به دلیل 
کاهش س��رمایه گذاری             در کش��ورهای صنعتی و افت سرمایه گذاری             در 

کشورهای                               پرتنش خاورمیانه، سرمایه گذاری             در دنیا کم شد.«
 او ادامه داد: »در س��ال ۲۰۱۷ س��رمایه گذاری             خارجی در کشورهای 
در حال توس��عه                               در سطحی مشابه سال                               ۲۰۱۶ بود                               اگرچه در کشورهای 
کم درآمد و کشورهای جنگ زده خاورمیانه نه تنها سرمایه گذاری             تازه ای 

انجام نشد بلکه بسیاری از پروژه ها             نیز متوقف شد.«
باید در نظر داش��ت که با وجود اهمیت جذب س��رمایه گذاری             در یک 
کش��ور برای تقویت نرخ رش��د اقتصادی، مس��ئله مهم تر پایداری روند 
ورود س��رمایه ها             است. به این معنا که س��رمایه ها                               برای دوره ای طوالنی 
و ب��ه منظور                               اج��رای پروژه های       اقتصادی و صنعتی و زیرس��اختی وارد 
کشور ش��وند. اگر نگرانی در مورد نرخ ورود س��رمایه ها             به کشور وجود 
داش��ته باشد، کارایی سرمایه گذاری             بسیار پایین                               خواهد بود زیرا اجرای 
پروژه های طوالنی مدت از دستور کار خارج می شود. اصلی ترین مسئله ای 
که باعث ناپایداری جریان سرمایه گذاری             خارجی در یک کشور در حال 
توس��عه می ش��ود، بی ثباتی سیاس��ی و تغییرات مداوم قوانین است که 

سرمایه گذاران خارجی را از ادامه اجرای طرح                               بازمی              دارد. 
عدم تغییر سرمایه گذاری             در کشورهای در حال توسعه

در س��ال ۲۰۱۷، ۶۵۳ میلیارد دالر س��رمایه گذاری             در کشورهای در 
حال توس��عه انجام شد که ۲درصد بیش از سال ۲۰۱۶ بود. این منطقه 
در سال ۲۰۱۰، ۵۰۰ میلیارد دالر سرمایه جذب کرده بود و از آن سال 
تاکنون س��رمایه گذاری             در این کش��ورها به طور پیوس��ته و البته با نرخ 

کمتر از ۲ درصد در هر سال رشد کرده است. 
طبق گزارش »آنکتاد«، در س��ال ۲۰۱۷ سرمایه گذاری             در کشورهای 
در حال توس��عه آس��یا و آمری��کای التی��ن و کارائیب رش��د کرد ولی 
سرمایه گذاری             در کشورهای آفریقایی رشد محسوسی نداشت. ایران هم 
در میان کش��ورهایی بود                               که در این سال رشد سرمایه گذاری             خارجی را 
تجربه کرد و دلیل این مسئله خروج نسبی این کشور از فشار تحریم های 
      اقتصادی                               و وارد ش��دن س��رمایه های       خارجی به اقتصاد ایران بود. البته 
باید در نظر داش��ت که اقتصاد ایران پتانس��یل بسیار باالیی برای جذب 
سرمایه دارد و زیرساخت های این کشور نیاز به سرمایه های       کالنی برای 
توس��عه                               دارد ولی                               سیاست های آمریکا در بی ثبات کردن توافق هسته ای 
در سال ۲۰۱۷ باعث شد تا سرمایه گذاران با احتیاط زیادی به بازار این 
کشور وارد شوند. به همین دلیل نرخ رشد سرمایه گذاری             در ایران بسیار 

کمتر از انتظارات قبلی بود. 
آم��ار نش��ان می              دهد ورود س��رمایه های       خارجی ب��ه اقتصادهایی که 
در مس��یر گذر از اقتصاد                               متمرکز به اقتصاد بازاری هس��تند، ۱۷درصد 
کاهش یافته است. این کش��ورها تنها ۵۵ میلیارد دالر                               سرمایه خارجی 
جذب کردند و همین مس��ئله مانع بزرگی در مسیر رشد اقتصادی این 
کش��ورها ایجاد کرده است. در این س��ال سرمایه گذاری             روسیه در                               کشو

رهای مش��ترک المنافع همس��ایه                               کاهش زیادی پیدا کرد که                               به احتمال 
زیاد دلیل این مس��ئله تحریم های       غرب علیه این کش��ور و کاهش توان 
س��رمایه گذاری                           توسط این کش��ور بود. البته باید در نظر داشت که بعد 
از تحریم های       غرب علیه روس��یه سرمایه گذاری             هم در این کشور کمتر 
ش��د و اگر این روند ب��رای دوره طوالنی مدت ادامه پی��دا کند می              تواند 

بحران های       اقتصادی زیادی                               را برای روسیه ایجاد کند. 
خطرات زیادی وجود دارد

جیم��ز زان، رئیس بخش س��رمایه گذاری »            آنکتاد« بر این باور اس��ت 
که بررس��ی آمارها نش��انگر وجود خطرات زیاد در اقتصاد دنیا است. او 
می              گوید: »در ش��رایطی که                               روند سرمایه گذاری                           خارجی در دنیا کاهشی 
است، ما شاهد رشد شاخص های       کالن اقتصادی هستیم. به این معنا که 
در س��ال ۲۰۱۷ ارزش تولید ناخالص داخلی در دنیا رشد کرده است و 
تجارت هم روند افزایشی به خود گرفته است ولی سرمایه گذاری کاهشی 
بود. همین آمارها نش��ان می              دهد که ریسک های زیادی در اقتصاد دنیا 
وج��ود دارد و ما در آینده ای نه چندان دور افت این ش��اخص های       کالن 

اقتصادی را هم تجربه خواهیم کرد.«
یکی از اصلی ترین نگرانی ها             در »آنکتاد« این اس��ت که آمارها از افت 
ش��مار پروژه های       س��رمایه گذاری             و زیرساختی در کش��ورهای در حال 
توسعه خبر می              دهد. در سال ۲۰۱۷ با وجود ثبات نسبی سرمایه گذاری 
            در کش��ورهای در ح��ال توس��عه                               ارزش ادغام ش��رکت های بزرگ )غیر 
متعلق به یک کشور(                               به عالوه                               ارزش خرید شرکت های کشورهای دیگر 
توس��ط                               شرکت های کارآمد یک کشور خارجی ۲۳ درصد کاهش داشته 
اس��ت.                               این به معنای کاهش تمایل برای                               مش��ارکت اقتصادی خارجی و 
کاهش تعداد پروژه های       س��رمایه گذاری             جدید است که می              تواند عاملی 

نگران کننده برای اقتصاد دنیا                               باشد. 
در س��ال ۲۰۱۷ ارزش ادغام و خرید ش��رکت های برون مرزی برابر با 
۶۶۶ میلیارد دالر بود درحالی که در سال ۲۰۱۶ این شاخص ارزشی بالغ 

بر ۸۶۹ میلیارد دالر داش��ت. دنیا در سال ۲۰۰۷ شاهد ۱۰۳۳ میلیارد 
دالر ادغام و خرید شرکت های برون مرزی بود که نشان می              داد                               دنیا برای 
توس��عه تعامالت اقتصادی و تجارت در خارج از مرزها با توجه به اصول 

تجارت آزاد بسیار مشتاق                               است. 
افت سرمایه گذاری             در                               کشورهای صنعتی

 »آنکت��اد« نوش��ت: در س��ال ۲۰۱۷                               جریان س��رمایه گذاری             خارجی 
در کش��ورهای صنعت��ی دنی��ا ۲۷درصد کاه��ش یافت. در این س��ال 
سرمایه گذاری             در کشورهای آمریکای شمالی ۳۳درصد                               و در کشورهای 
اروپای غربی ۲۷درصد کمتر ش��ده اس��ت. دو کش��ور آمریکا و بریتانیا 
باالترین کاهش س��رمایه گذاری             خارج��ی را تجربه کردند. دلیل کاهش 
س��رمایه گذاری             در آمری��کا روی کار آم��دن دونالد ترام��پ در آمریکا و 
سیاس��ت های ضد تجارت آزاد در این کشور بود و در بریتانیا هم تردید 
در مورد آینده اقتصادی این کش��ور بعد از خروج از اتحادیه اروپا باعث 
کاهش س��رمایه گذاری             شده است. البته رشد س��رمایه گذاری             در برخی 
کش��ورهای صنعتی دیگر به خصوص اس��ترالیا باعث ش��د تا از ش��دت 
کاهش س��رمایه گذاری             در دنیا نسبت به سال ۲۰۱۶ کاسته شود. سال 
گذش��ته                               جریان ورود سرمایه گذاری             خارجی به کشور استرالیا ۱۱درصد 
رش��د کرد و                               باعث ش��د تا بخش��ی از تأثیر کاهش س��رمایه گذاری             در 

کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی جبران شود. 
یک عامل بسیار مهم و بازدارنده در روند رشد سرمایه گذاری                           خارجی 
در دنیا را می              توان ریس��ک های ژئوپلیتیکی و بی ثباتی های       سیاس��ی                               و 
قانونی دانس��ت که روی روند س��رمایه گذاری             در دنیا در سال های پیش 
رو اثر منفی خواهد داش��ت. از طرف دیگر سیاست های تازه مالیاتی در 
آمری��کا و روی کار آم��دن دونالد ترامپ در این کش��ور که برای اولین 
ب��ار در طول تاریخ به عن��وان یک عامل بی ثبات کنن��ده فضای اقتصاد 
دنی��ا در گزارش های جهانی در نظر گرفته ش��د هم می              تواند روی                               تصمیم 
س��رمایه گذاری                           ش��رکت های چندملیتی در دنیا اثر داش��ته باشد. این 
مس��ئله در درج��ه اول آمریکا را از محور س��رمایه گذاری             در دنیا خارج 
می کن��د و در                               مرحله بعدی فضای س��رمایه گذاری             در دنیا را بی ثبات و 
پرتنش می کند که بدون ش��ک اثرات مخرب��ی روی اقتصاد دنیا و روند 

سرمایه گذاری             در دنیا خواهد داشت. 
ناسیونالیسم اقتصادی و تجارت جهانی

از س��وی دیگ��ر، »س��ی ان ان مان��ی« نیز در گزارش��ی ب��ه کاهش 
۳۲درصدی سرمایه گذاری خارجی در آمریکا پرداخته و در جست وجوی 
دالیل این اتفاق به تأثیر ناسیونالیس��م اقتصادی بر تجارت جهانی اشاره 
کرده است. طبق گزارش »سی ان ان مانی«، سرمایه گذاران خارجی در 
آمریکا در س��ال ۲۰۱۷ برای راه اندازی و گسترش کسب وکارشان بیش 
از ۲۵۹ میلی��ارد دالر هزین��ه کردند. این در حالی اس��ت که به گزارش 
اداره تحلیل اقتصادی ایاالت متحده، این هزینه در س��ال ۲۰۱۵ بیشتر 
از ۴۳۹ میلیارد دالر بوده و به این ترتیب، حجم زیادی از سرمایه گذاری 

خارجی در آمریکا در سال گذشته میالدی کاهش یافته است. 
با این حال، اگرچه س��هم آمریکا در س��رمایه گذاری مستقیم خارجی 
در ط��ول س��ال های گذش��ته کاه��ش یافته، ام��ا این اتفاق ب��ه دلیل 
رقابتی تر ش��دن کش��ورهای در حال توس��عه نیز بوده است و از همین 
رو، ایاالت متحده تنها کشوری نبوده که در سال گذشته پول کمتری از 

خارج از مرزهایش جذب کرده است. 
به گفته کارشناس��ان، سال گذش��ته جذب سرمایه گذاری خارجی در 
جهان مشکالت زیادی داشته و ش��رکت های چندملیتی نگران هستند 
که دولت ها چه رفتاری با ش��رکت های خارجی خواهند داش��ت، چراکه 
پرواضح اس��ت که تجارت بین المللی نه تنها در آمریکا، بلکه در سراس��ر 

جهان از ناسیونالیسم اقتصادی ضربه می خورد. 

گزارش »            آنکتاد« از کاهش 1۶درصدی سرمایه گذاری جهانی در سال 2017

ناسیونالیسم اقتصادی علیه تجارت جهانی
دریچــه

 نخستین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران
برگزار شد

نظریه به مثابه چراغ راه
فرصت امروز: نخستین جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد 
ایران ابتدای این هفته در دانش��کده علوم اقتصادی و سیاسی 
دانشگاه ش��هید بهشتی برگزار شد و در مراسم اختتامیه این 
جش��نواره، وزیر راه و شهرسازی از ضرورت یافتن راه حل های 
اقتصادی برای مشکالت اقتصادی سخن گفت و معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور نیز از درآمدهای نفتی به عنوان مانع 

شکل گیری هر گونه نوآوری در ایران نام برد. 
عباس آخوندی در این مراس��م ابتدا به تنگناهای اقتصادی 
موجود در کش��ور اش��اره کرد و گفت: »اکنون تمامی اقشار 
جامعه از دولت انتظار دارند تا برای وضعیت نابسامان اقتصاد 
کش��ور کاری انجام دهد، اما آیا این ب��ه معنی عبور از اصول 
اقتصاد است و صرفاً باید یک تصمیم سیاسی گرفت؟ طبیعتا 
برای حل مسائل اقتصادی موجود نمی توان راهکاری سیاسی 
یافت، بلکه الزم است تصمیمات مبتنی بر اساس علم اقتصاد 

باشد.« 
به گفته آخوندی، »دولت نباید تسلیم فضای روانی موجود 
ش��ود و اتفاقا الزم است از قانون حمایت کند و با بهره گیری 
از عل��م اقتص��اد در کاهش ع��دم قطعیت ه��ا، تثبیت محیط 

اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد.«
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: »اکنون بزرگ ترین مسئله 
در کش��ور ما فقدان نظریه باثبات است که تمامی حوزه ها از 
جمله اقتصاد به این مس��ئله دچار هس��تند. حال آنکه نظریه 
می تواند به مثابه چراغ راهی باش��د که سبب ایجاد همگرایی 
در دستگاه های تصمیم س��از و تصمیم گیر خواهد بود. اکنون 
بیش از هر زمان به نظریه نیاز داریم و توصیه من برای نسل 
جوان، مش��ارکت هرچه بیش��تر در این موضوع است. در این 

صورت سازگاری در تصمیمات را شاهد خواهیم بود.« 
او در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین جشنواره هایی 
بتواند کمکی در جهت تولید نظریه و روش��ن کردن چراغ راه 

باشد. 
س��ورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز در 
س��خنانش به وضعیت ایران در شاخص نوآوری اشاره کرد و 
گفت: »در س��ال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ رتبه ایران ۱۱۳ و ۱۲۰ 
برآورد ش��ده که البته در سال ۲۰۱۸ به رتبه ۶۵ بهبود پیدا 
کرده اس��ت. همچنین کش��ور ما در حوزه کارایی نوآوری به 

رتبه تأمل برانگیز ۱۱ در جهان دست یافته است.«
و  ورودی ه��ا  برش��مردن  رئیس جمه��ور ضم��ن  مع��اون 
خروجی ه��ای نوآوری گف��ت: »رتبه ای��ران در ورودی ها ۹۳ 
و در خروجی ه��ا ۴۶ رق��م خورده اس��ت. پیچیدگ��ی بازار و 
پیچیدگی کس��ب وکار در بدترین وضعیت ق��رار دارند و این 
در حالی اس��ت که شاخص سرمایه انس��انی و پژوهش حائز 
شرایط مناس��بی در مقایسه با سایر کشورهاست، بنابراین به 
نظر می رس��د م��ا در حال تربیت افرادی هس��تیم که محیط 

موجود را نمی خواهند.«
به گزارش مؤسس��ه عال��ی آموزش و پژوه��ش، مدیریت و 
برنامه ریزی، س��تاری همچنین به نفت مح��ور بودن اقتصاد 
ایران اش��اره ک��رد و این واقعیت را یکی از مش��کالت جدی 
اقتصاد دانست: »درآمدهای نفتی مانع از شکل گیری هرگونه 
ن��وآوری ش��ده و از ای��ن محل غالب��اً ش��رایط رانتی حاصل 

می شود.«
او در پای��ان س��خنانش به جای��گاه علم اقتص��اد در جهان 
اش��اره کرد و گفت: »عموم نوابغ در بس��یاری از کشورها رو 
به رش��ته های اقتصاد و حقوق می آورند و برخالف کشور ما، 
رش��ته های مهندس��ی در اولویت های بعدی ق��رار می گیرند. 
اعتقاد دارم علوم انس��انی می تواند نقش جریان ساز بیشتری 
ایف��ا کند و امیدوارم برگزاری جش��نواره پژوهش��گران جوان 
اقتصاد ایران نقطه ش��روعی بر تغییر نگرش موجود در کشور 

باشد.«
همچنین دکتر مسعود نیلی، دبیر شورای راهبری جشنواره 
در ابتدای این مراس��م به ارائه گزارشی از فرآیند انجام کار 
این جش��نواره پرداخت و گفت: »به جز مطالعات ارزشمند 
صورت گرفته که می تواند گره گش��ای مسائل اقتصاد کشور 
باشد، تعامل ش��کل گرفته میان نهادهای آموزشی و مراکز 
پژوهش��ی مجری این رویداد، دستاورد دیگر جشنواره است 
ک��ه باید آن را به فال نیک گرفت. همچنین ورود جوانان با 
دانش و انگیزه به حوزه تصمیم س��ازی اتفاق مبارک دیگری 
اس��ت که به واسطه برگزاری چنین رویدادهایی محقق شده 

است.«
نیلی س��پس درباره فرآیند برگزاری جشنواره گفت: »ایده 
اولی��ه برگزاری جش��نواره ابتدا در مؤسس��ه عالی آموزش و 
پژوه��ش مدیریت و برنامه ریزی ش��کل گرفت و با تش��کیل 
ش��ورای راهبری متشکل از ش��ماری از دانشکده های اقتصاد 
ش��هر تهران و مراکز پژوهش��ی، آیین نامه نحوه انجام کار به 
رشته تحریر درآمد و نهایتاً در مهرماه ۱۳۹۶ فراخوان عمومی 

دعوت از پژوهشگران جوان، روی سایت قرار گرفت.« 
او در خصوص آثار ارس��الی به جش��نواره اضافه کرد: »۵۸ 
اثر پژوهش��ی در ۱۳ حوزه تخصصی به دبیرخانه جش��نواره 
ارس��ال شد که با تشکیل جلس��ات متعدد کمیته های داوری 
در خاتمه کار، پنج پژوهشگر به مرحله پایانی راه پیدا کردند 
و طی جلسه نهایی ، انتخاب پژوهشگر برتر صورت گرفت.« 

دبیر ش��ورای راهبری جش��نواره در خاتمه سخنان خود با 
قدردانی از اقتصاددانان جوان ش��رکت کننده در جشنواره، از 
آنان دعوت کرد تا سال آینده نیز آثار خود را در این مسابقه 
علمی ش��رکت دهند تا هرس��اله این رویداد با رونق بیشتری 

دنبال شود. 
گفتنی اس��ت در پایان این جش��نواره، حس��ین توکلیان با 
پژوه��ش »هدف گ��ذاری ت��ورم CPI و PPI در فضای نظام 
ارزی دوگان��ه« و علی مدنی زاده با پژوه��ش »تحلیل تعادل 
عمومی پویای رکود تورمی« مش��ترکا عنوان پژوهشگر جوان 

برتر اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ را کسب کردند. 

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
Ivankaramazof@yahoo. com :ایمیل

دوشنبه
25 تیر 1397
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بانک مرکزی با ارائه نتایج بررس��ی متوس��ط هزین��ه - درآمد خانوار 
در س��ال ۹۶، اعالم کرد: درآمد یک خانوار ش��هری در سال گذشته ۴۳ 
میلی��ون و ۹۲۷هزار توم��ان و هزینه آن نیز ۴۲ میلی��ون و ۱۳۰ هزار 
توم��ان بود و به این ترتیب درآمد خانوار ایرانی از هزینه هایش پیش��ی 

گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ها، گزارش رس��می بانک مرکزی نشان می دهد 
می��زان درآمدها در س��ال گذش��ته ۱۲درصد و مخارج نی��ز ۷.۲درصد 
افزایش یافته است. در عین حال، ۳۵.۵درصد از مخارج ۴۲۱ میلیون و 
۳۰۸ هزار و ۵۲۴ ریالی خانوار در بخش مس��کن به میزان ۱۴۹ میلیون 
و ۳۷۶ هزار و ۵۵۴ ریال بوده و پس از مس��کن، باالترین هزینه خانوار 
ش��هری در سال گذشته خوراکی ها و آشامیدنی ها به میزان ۹۹ میلیون 

و ۱۳۰ هزار ریال بوده است.
وضعیت مخارج خانوار

ب��ر پایه این گ��زارش، حمل و نقل با رقم ۴۴ میلی��ون و ۶۴۱ هزار و 
۱۵۶ ریال ۱۰.۶درصد و کاال و خدمات متفرقه نیز با ۳۴ میلیون و ۵۹۲ 
هزار ریال، ۸.۲درصد مخارج س��ال گذش��ته یک خانوار شهری کشور را 

تشکیل داده است.
کمترین هزینه خانوار در س��ال گذش��ته مربوط ب��ه دخانیات با یک 
میلی��ون و ۳۸۸ هزار و ۶۴۶ ریال معادل ۰.۳درصد و همچنین تحصیل 
ب��ه می��زان ۷میلیون و ۵۹۹ ه��زار و ۲۶۱ ریال مع��ادل ۱.۸درصد بود. 
بیشترین میزان رشد هزینه خانوار در سال گذشته مربوط به خوراکی ها 
و آش��امیدنی ها با ۱۰.۲درصد بوده و هزینه مس��کن نیز ۷.۱درصد رشد 

داشته است.
به صورت کلی، خوراکی ها و آشامیدنی ها، دخانیات،  پوشاک و کفش، 
مس��کن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها، لوازم و اثاث و خدمات مورد 
اس��تفاده در خانه، بهداش��ت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و 
ام��ور فرهنگی، تحصیل، رس��توران و هتل و کاال و خدمات متفرقه؛ ۱۲ 

قلم اصلی در سبد مخارج خانوار را تشکیل می دهند.
وضعیت درآمد خانوار

در بخ��ش درآم��د خانوار در س��ال گذش��ته، کل درآم��د ناخالص به 
می��زان ۴۳۹ میلی��ون و ۲۷۵ هزار و ۵۰۲ ریال بوده ک��ه از این میزان 
۳۰۹ میلی��ون و ۹۱۸ ه��زار و ۵۴۳ ریال درآمد پولی ناخالص با رش��د 
۱۳.۹درصدی بوده اس��ت. درآمد غیرپولی خانوار در سال گذشته ۱۲۹ 

میلی��ون و ۳۵۶ هزار و ۹۵۹ ریال بود و در این بخش ۷.۵درصد رش��د 
به ثبت رسید.

به صورت کلی، طبق اعالم بانک مرکزی میزان درآمد خانوار در سال 
گذش��ته به رقم ۱۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۹۷۶ ریال از هزینه ها پیشی 
گرفته اس��ت. بر پایه این گزارش، متوسط درآمد یک خانوار شهری در 
س��ال گذشته ۳۶ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۲۹۱ ریال و متوسط هزینه نیز 
۳۵ میلیون و ۱۰۹هزار و ۴۳ ریال بوده است، بنابراین درآمد هر خانوار 
در س��ال قبل، ماهیانه یک میلیون و ۴۹۷هزار و ۲۴۸ ریال از هزینه ها 

بیشتر بوده است.
گزارش بانک مرکزی

در گزارش بانک مرکزی پیرامون موضوع نتایج بررس��ی بودجه خانوار 
در مناطق ش��هری ایران در س��ال ۹۶ آمده است: آمارگیری از هزینه و 
درآمد خانوارهای ش��هری ایران در سال ۱۳۹۶ با مراجعه به حدود ۱۳ 
هزار خانوار نمونه انجام گرفت و برخی از نتایج به دس��ت آمده به شرح 

ذیل است:
متوسط تعداد افراد خانوار

در س��ال مورد بررس��ی متوس��ط تعداد اف��راد خان��وار ۳.۲۸ نفر بود 
که نس��بت به س��ال قبل کاهش داش��ته اس��ت. از کل تعداد خانوارها، 
خانوارهای چهار نفره با ۲۸.۹درصد بیش��ترین و خانوارهای ۹ نفر و ۱۰ 
نفر و بیش��تر ه��ر یک با ۰.۱درصد کمترین س��هم را به خود اختصاص 

داده اند.
گروه های سنی

توزیع افراد خانوار بر حس��ب گروه های س��نی نش��ان می دهد که در 
س��ال م��ورد بررس��ی، ۷.۲درصد از اف��راد خانوارها پنج س��ال و کمتر، 
۶.۴درصد ۱۰-۶ سال، ۶.۳درصد ۱۱-۱۵ سال، ۶.۸درصد ۱۶-۲۰ سال، 
۱۶.۸درصد ۲۱-۳۰ س��ال، ۳۱.۱درصد ۳۱-۵۰ سال و ۲۵.۴درصد ۵۱ 

سال و بیشتر سن داشته اند.
تحصیالت

توزیع افراد ش��ش س��اله و بیشتر خانوارها بر حس��ب میزان سواد در 
س��ال ۱۳۹۶ نشان می دهد که ۱۰.۹درصد بی س��واد،۲.۲درصد قادر به 
خواندن و نوش��تن، ۲۱.۱درصد دارای تحصی��الت ابتدایی، ۴۱.۹درصد 
دارای تحصیالت راهنمایی و متوس��طه و ۲۳.۹درصد دارای تحصیالت 

دانشگاهی بوده اند.

اشتغال
براس��اس نتای��ج بررس��ی، ۲۷.۹درص��د خانوارها بدون فرد ش��اغل، 
۵۵.۳درصد دارای یک نفر ش��اغل، ۱۴.۰درصد دارای دو نفر ش��اغل و 
۲.۸درصد دارای س��ه نفر ش��اغل و بیش��تر بوده اند. در مقایسه با سال 
۱۳۹۵درص��د خانوارهای بدون فرد ش��اغل افزایش و درصد خانوارهای 
با یک نفر ش��اغل و با دو نفر ش��اغل کاهش داش��ته است. ضمنا درصد 

خانوارهای با سه نفر شاغل و بیشتر بدون تغییر بوده است.
مسکن

بررس��ی نحوه تصرف محل س��کونت خانوارها در س��ال ۱۳۹۶ نشان 
می دهد که ۶۴.۸درصد از خانوارها در مس��کن ش��خصی )مالک نشین(، 
۲۵.۹درص��د در مس��کن اجاری، ۶۴.۸درصد از خانوارها در مس��کن در 
برابر خدمت و ۸.۹درصد در مسکن رایگان سکونت داشته اند. در مقایسه 
با س��ال ۱۳۹۵، یک درصد سکونت در مسکن شخصی افزایش و درصد 
سکونت در مسکن اجاری، رایگان و در برابر خدمت کاهش داشته است.
براساس نتایج بررسی مزبور، ۲.۷درصد خانوارها از یک اتاق، ۲۹.۶درصد 
از دو اتاق، ۵۰درصد از س��ه اتاق ، ۱۴.۲درصد از چهار اتاق، ۲.۲درصد 

از پنج اتاق و ۱.۳درصد از شش اتاق و بیشتر استفاده می نموده اند.
تسهیالت محل سکونت

بررس��ی تسهیالت محل س��کونت خانوارها نشان می دهد که در سال 
مورد بررسی، ۹۹.۴درصد خانوارها از آب لوله کشی، ۱۰۰درصد از برق، 
۹۴.۵درصد از گاز شهری، ۵۳.۳درصد از فاضالب شهری، ۹۹.۲درصد از 
آش��پزخانه، ۹۹.۶درصد از حمام ۸۲.۶درصد از کولر ثابت، آبی یا گازی، 
۱۹.۳درصد از ش��وفاژ یا پکیج، ش��وفاژ دی��واری، ۴۵.۰درصد از انباری، 
۷۴.۹درص��د از تلفن، ۶۴.۱درصد از اینترنت بهرمند بوده و ۶۱.۶درصد 

از خانوارها نیز در شبکه های اجتماعی عضویت داشته اند.
در س��ال ۱۳۹۶ از نظر لوازم زندگ��ی ۴۹.۴درصد خانوارها از اتومبیل 
شخصی، ۱۶درصد از موتورسیکلت، ۱۳.۱درصد از دوچرخه، ۴۹.۲درصد 
از چ��رخ خیاط��ی، ۲۵.۵درصد از رادی��و، رادیو ضب��ط و ضبط  صوت، 
۹۸.۳درصد از تلویزیون س��یاه و س��فید و رنگی، ۴۱.۶درصد از ویدئو و 
دس��تگاه پخش لوح فش��رده، ۴۴.۶درصد از رایانه، کامپیوتر، ۹.۴درصد 
از دوربی��ن فیلمب��رداری، ۹۹.۶درصد از یخچال، فری��زر یخچال فریزر، 
۹۹.۷درصد از اجاق گاز، ۹۴.۲درصد از جاروبرقی، ۸۸.۶درصد از ماشین 

لباسشویی و ۹۶.۶درصد از تلفن همراه استفاده می نموده اند. 

خانواده های ایرانی در سال گذشته چقدر درآمد داشتند و چقدر خرج کردند؟

دخل و خرج خانوارها به روایت بانک مرکزی

دولت حس��ن روحانی در حالی پنجمین س��ال فعالیت خود را پشت 
س��ر می گذارد که فراز و نش��یب های نفت��ی فراوانی را از س��ر گذرانده 
 اس��ت. با این همه، درآمد نفتی ایران از ابتدای استقرار دولت روحانی در
سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته از ۲۷۳ میلیارد دالر فراتر رفته است.

به گزارش خبرآنالین، دولت یازدهم از ابتدای استقرار تاکنون ۲۷۳.۲ 
میلیارد دالر نفت فروخته اس��ت. استقرار دولت در شرایطی رخ داد که 
ایران ب��ا تحریم نفتی اتحادیه اروپا روبه رو بود و میزان صادرات نفت به 
پایین ترین س��طح در سه دهه گذشته رس��یده بود. تالش برای احیای 
بازارهای از دس��ت رفته از یک س��و و برنامه ریزی ب��رای افزایش میزان 
تولید و صادرات از سوی دیگر سبب شد دولت یازدهم خیره کننده ترین 
آمار رشد تولید و صادرات نفت را در کارنامه خود ثبت کند. با این حال 
شیب تازه ای که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته است، می تواند بار دیگر 

آورده ارزی ایران از محل صادرات نفت را دستخوش تغییر کند.
بررسی ها نشان می دهد میزان درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۲ یعنی 
اولین س��ال اس��تقرار دولت روحانی به ۶۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دالر 
رس��ید. این رقم در سال پس از آن با کاهش قیمت نفت به ۵۵میلیارد 
کاهش یافت. درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۴ با حفظ روند کاهشی به 

۳۱ میلیارد دالر و در س��ال پ��س از آن، بار دیگر به ۵۵.۷ میلیارد دالر 
افزای��ش یافت. افزایش صادرات نفتی مهم ترین دلیل رش��د قابل توجه 
درآمدهای ایران بود. سال گذشته نیز ایران ۶۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون 
دالر نفت فروخته است. به این ترتیب دولت یازدهم در فاصله سال های 
۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ درآم��دی معادل با ۲۷۳.۲میلیارد دالر از محل فروش 
نفت کس��ب کرد تا در قیاس با دوره مش��ابه قبل یعنی س��ال ۱۳۷۸ تا 

۱۳۹۱، کاهش چشمگیر درآمد را شاهد باشد.
احمدی نژاد؛ رویای تکرارنشدنی

درآمدهای نفتی در دوران احمدی نژاد رویایی دس��ت نیافتنی اس��ت. 
س��الیان طوالنی این رکورد قابل شکستن نخواهد بود و قرن چهاردهم 

برای ایران با این فرصت از دست رفته عجین شده است.
 هرچند بررسی ها نشان می دهد میزان تولید و صادرات نفت در دولت 
احمدی نژاد روندی کاهش��ی داش��ت، اما بازار جهانی با دولت عدالت و 
مهرورزی س��ر سازگاری داش��ت، چراکه به یمن قیمت های باالی نفت، 
دالره��ای نفتی س��رازیر ایران ش��دند. درآمد نفتی دول��ت احمدی نژاد 
براس��اس آمارهای ارائه ش��ده از س��وی بانک مرکزی ۶۱۸ میلیارد دالر 
است. هرچند دولت نهم در اولین سال فعالیت ۴۸.۸میلیارد دالر درآمد 

از محل فروش نفت داش��ت، اما سالیانی نیز درآمد ۸۰ تا ۱۱۸ میلیارد 
دالری را در کارنام��ه خ��ود ثبت کرد تا از این منظ��ر غیرقابل رقابت با 

دولت های قبل و پس از خود باشد.
اخم نفت به اصالحات

هرچند پرفراز و نشیب ترین تجربه نفتی از آن دولت روحانی است، اما 
بررسی ها از منظر میزان درآمد نفتی نشان می دهد دولت اصالحات نیز 

اقبال بلندی در این حوزه نداشته است.
بررسی ها نش��ان می دهد میزان درآمد نفتی ایران در دوره اصالحات 
حدود ۱۶۳ میلیارد دالر بوده اس��ت. اوپک میزان درآمد نفتی ایران در 
س��ال ۱۳۷۶ را در ح��دود ۱۰ میلیارد دالر عنوان کرده اس��ت، اما آمار 
بانک مرکزی نش��ان می دهد دولت خاتمی از سال ۱۳۷۷ تا پایان سال 
۱۳۸۳ حدود ۱۵۴ میلیارد دالر نفت فروخته اس��ت. به این ترتیب رقم 
تقریبی درآمد نفتی دولت با ترش رویی این بازار به دولت هفتم و هشتم 
۱۶۴ میلیارد دالر بوده است. در این دوره ایران حتی روی درآمد نفتی 
۹.۹میلیارد دالری در س��ال ۱۳۷۷ را نیز به خود دید.  باالترین درآمد 
نفتی در س��ال های تصدی این دولت در سال ۱۳۸۳ محقق شد. در این 

سال ایران ۳۶.۳ میلیارد دالر نفت فروخت. 

احمدی نژاد و روحانی چقدر نفت فروختند؟

درآمدهای نفتی ایران در 20 سال گذشته

حملونقلریلی

اعمال سلیقه فردی در دولت؛ دشمن توسعه 
بخش خصوصی

شرایط امروز محصول سرعت باالی تحوالت اقتصادی نیست بلکه 
باید اس��م بحران را روی آن گذاش��ت و متناس��ب با این اسم رفتار 
کرد. یک علت مهم در بروز بحران اقتصادی کنونی به بازی نگرفتن 
بخش خصوصی اس��ت. س��رمایه های اقتصادی به دست افرادی در 
سال های گذشته رسید که مولد نبودند. این سرمایه به جای تقویت 
اقتصاد تبدیل به س��یل نقدینگی شده اس��ت و به تمام بخش های 

اقتصادی از جمله بخش خصوصی و دولت آسیب زده است.
از س��وی دیگر عملک��رد س��ازمان های دولتی نس��بت به بخش 
خصوصی مبهم اس��ت. می ت��وان گفت هیچ ش��فافیتی بین این دو 
بخ��ش وج��ود ندارد. حت��ی زمانی ک��ه مناقصاتی برای مش��ارکت 
بخش خصوصی ش��کل می گی��رد، طرف دولتی قادر اس��ت جریان 
مناقصه را به س��مت و سوی مورد نظر خود هدایت کند. در شرایط 
کنونی توسعه اتوماس��یون و قطع دست افراد از دخالت در پیشبرد 
پروژه ه��ای ب��زرگ باید در نظر گرفته ش��ود. مطالب��ه جدی بخش 
خصوصی از دولت راه اندازی سایت شفافیت است که در آن مقررات 
و قوانین به طور روش��ن در دسترس قرار بگیرد. تا زمانی که دولت 
نتواند تهدید اعمال س��لیقه فردی در اجرای طرح ها را از بین ببرد، 
امیدی به توسعه فعالیت های بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.
مدت هاس��ت که وقت روی خوش نشان دادن به بخش خصوصی 
فرا رسیده است، اما نگرش غلطی که از چهار دهه گذشته بر اقتصاد 
س��لطه یافته، همه چیز را به نفع دولت مصادره کرده اس��ت و امروز 
اثری از کارخانه های مولد گذش��ته دیده نمی شود. اکنون خبری از 
ارج و آزمایش نیست. موسسات تولیدی داخلی به تعطیلی کشانده 
ش��دند در حالی که اگر به حیات ش��ان ادامه می دادن��د و بازارهای 
منطقه حفظ می ش��د، در شاخص های مختلف اقتصادی و اجتماعی 
از جمله درآمدهای مالیاتی، اش��تغال و کاهش استرس های جامعه 

به امتیازات قابل توجهی می رسیدیم.
دولت ه��ای مختل��ف در چهار دهه گذش��ته از همکاری بیش��تر 
بخش خصوصی حرف زدند و این بخش تالش کرده نگاه مثبتی به 
دولت ها داش��ته باشد. در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم رئیس 
جمهور از کارخانه های س��ودده در بورس می گوید که حرکت خوب 
و مبارکی اس��ت. از س��وی دیگر رئیس جمهور ب��ه اختصاص منابع 
ارزی به صنایع داخلی معتقد است که می توان این را هم مایه رونق 
و رش��د تولید داخلی در نظر گرفت ام��ا باید دید در مرحله اجرا به 

کجا رسیده   ایم.

چرا با مردم درباره مشکالت صحبت 
نمی کنیم؟

ح��دود ش��ش ماه از آغ��از دور جدی��د التهابات ارزی در کش��ور 
می گذرد. بحرانی که قبال نیز تجربه ش��ده بود و ش��بیه آن در سال 
۱۳۹۰-۱۳۹۱ مشاهده ش��د که شاهد تنزل فوری ارزش پول ملی 
به یک سوم بودیم. بحران اخیر که موجب بهم ریختن نظم حاکم بر 
بازار بعد از حدود پنج سال ثبات نسبی قیمت ارز بود، روند واردات 
و ص��ادرات را با معضالت جدی مواجه ک��رد. هم زمان به تبعیت از 
قوانین اقتصادی، بازار به سرعت خود را با قیمت های باال و نرخ آزاد 
وفق داد. این امر از یک س��و موجب کاهش ناگهانی و س��ریع قدرت 
خرید مردم شد و از سوی دیگر، موجی از نگرانی به آینده را در تمام 

دهک های درآمدی جامعه به وجود آورد.
دولت در ماه های اخیر، اقدامات مختلفی را برای کنترل نوس��ان 
ش��دید ب��ازار ارز به اجرا گذاش��ت که بس��یاری از آن��ان به جهت 
سراس��یمگی و عدم پندآم��وزی از تجربیات قبلی، ن��اکام ماند و به 
تعبی��ری، می توان ای��ن قبیل اقدام های غیرکارشناس��ی را ش��بیه 

استفاده از نفت و بنزین برای مهار آتش دانست.
ب��ه نظر می رس��د قرار نیس��ت هیچ وق��ت در کش��ور از آزمون  و 
خطاه��ای مکرر خوی��ش درس بگیریم. اقدامات��ی از قبیل تعطیلی 
صرافی ها که شریان اصلی دادوستد ارز کشور هستند و در سال های 
اخیر، جور عدم ارتباطات بانکی را کش��یده اند. ایجاد فضای امنیتی 
و پلیس��ی بر ب��ازار ارز، اعالم تک نرخی ظاه��ری ارز و اعالم قیمت 
۴۲۰۰ تومان��ی و زیرزمینی کردن بخ��ش مهمی از مبادالت ارزی، 
ش��ایعه های متعدد و نگرانی از روند تخصی��ص ارز به افراد خاص و 
کاالهای غیرض��روری، از دیگر اقداماتی بود که همچنان تنور ارز را 

در کشور گرم و سوزان نگه  داشته است.
 اما چیزی که در این بین جلب توجه می کند، س��کوت س��نگین 
مس��ئوالن در قبال تحوالت ارزی کشور است. در این زمان و به رغم 
نگرانی های ش��دید مردم در مورد آینده قیمت ه��ا و بالتکلیفی در 
بازار، تقریبا هیچ مس��ئولی حاضر نش��د با حضور در صداوس��یما یا 
در جمع خبرنگاران، ریش��ه بحران ها و راه��کار و برنامه های دولت 
را برای تنظیم این مؤلفه تاثیرگذار در اقتصاد کش��ور تش��ریح کند. 
جالب ت��ر اینکه در همین ایام، نرخ ت��ورم همچنان تک رقمی و زیر 
۱۰درصد اعالم می ش��ود! این گونه برخوردها در کنار انفعال مجلس 
و کمیس��یون اقتصادی آن، فضا را برای پیش بینی های اغراق آمیز و 
گاهی بدون جایگاه کارشناسی محکم باز کرده و بر التهاب و نگرانی 

و تشدید عوارض منفی روانی در جامعه دامن می زند.
ما را چه می ش��ود؟ چگونه انتظار داریم با چنین رفتارهایی، سرمایه 
اجتماعی موجود در کشور تحلیل نرود؟ چگونه انتظار داریم مردم موج 
عظیم اخبار سوءاستفاده ها را که گاها نیز اشتباه است را نپذیرند؟ امروز 
اعتماد به مردم و طرح صادقانه مش��کالت کشور و درخواست کمک از 

آنان، مهم ترین راهکارهای غلبه بر مشکالت است.
مردم ایران همواره نش��ان داده اند با خدمتگزاران صادق با احترام 
برخ��ورد کنند و چنانچه از طریق حاکمان به خوبی هدایت ش��وند، 
بر بزرگ ترین مش��کالت نیز فائق خواهند ش��د. پس بیاییم با مردم 
با آرامش و صداقت صحبت کنیم. از بیان مش��کالت نهراس��یم و به 
م��ردم اعتماد کنی��م. کاری که بزرگان دین همیش��ه بدان اقدام و 

تاکید کرده اند، با مردم خود صحبت کنید. 
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وال استریت ژورنال پاسخ داد
چرا دالر قوی برای بانک های بین المللی خوب 

نیست؟
با توجه ب��ه اهمیت غیرقابل انکار بانک ه��ای بین المللی در 
اقتصاد جهانی، افت قیمت س��هام آنها به دنبال افزایش ارزش 
دالر در برابر سایر ارزهای معتبر را باید هشداری جدی تلقی 
ک��رد. در ماه های اخیر اوضاع س��هام بانک های بین المللی در 
بازارهای بورس چندان مساعد نبوده است؛ اتفاقی که دلیلش 
را می توان در افزایش ارزش دالر آمریکا در برابر سایر ارزهای 

معتبر جست وجو کرد.
به گ��زارش ات��اق ای��ران از وال اس��تریت ژورن��ال، وقتی 
دالر آمری��کا قوی تر می ش��ود، اش��تهای بانک ه��ای تجاری 
غیرآمریکای��ی ب��رای خری��د دارایی های پرریس��ک کاهش 
می یابد و هم زمان ارزش س��هام آنها نیز دچار افت می شود. 
این پدی��ده که تقریباً هم��ه بانک ه��ای غیرآمریکایی فعال 
در عرصه ه��ای بین الملل��ی را تحت تأثیر ق��رار می دهد، در 
سال های اخیر از سوی اقتصاددانان بانک تسویه حساب های 
بین الملل��ی )BIS( که به نوعی می ت��وان آن را بانک مرکزی 
بانک های مرکزی جهان دانس��ت، به دقت رصد شده و وجود 

آن به تأیید رسیده است.
در همین راس��تا س��رمایه گذاران بین المللی نیز باید به این 
نکته توجه داش��ته باش��ند که صع��ود ارزش دالر آمریکا در 
بازاره��ای جهانی فارکس نه تنها می توان��د روند نزولی قیمت 
س��هام بانک های بین المللی در ماه ه��ای اخیر را توجیه کند، 
بلکه نش��انه ای از تداوم احتمالی ای��ن روند در ماه های آینده 

است.
البت��ه دالیل دیگری نیز برای عملکرد پایین تر از حد انتظار 
بانک های بزرگ غیرآمریکایی وجود دارد که از مهم ترین آنها 
می توان به افزایش تردیدها در مورد چشم انداز اقتصاد جهانی 
و تعل��ل بانک مرکزی اروپا )ECB( ب��ه افزایش نرخ بهره در 
منطقه یورو اش��اره کرد؛ اتفاقی که باعث ش��ده اس��ت ارزش 
ی��ورو در برابر دالر طی ماه های اخی��ر کاهش یابد و متعاقب 
آن از ارزش دالری دارایی ه��ای بانک ه��ای اروپایی کاس��ته 
ش��ود. در این میان مسائل دیگری مانند تجدید ساختار مالی 
دویچه بانک آلمان، ریس��ک های مالی بانک های اس��پانیایی 
ک��ه در اقتصادهای نوظهوری مانن��د برزیل، مکزیک و ترکیه 
س��رمایه گذاری کرده اند و البته نااطمینانی های سیاس��ی در 

ایتالیا نیز بر مشکالت بانک های بزرگ اروپایی افزوده اند.
با این حال به نظر می رسد برای بانک های بین المللی اروپا، 
آسیا و سایر نقاط جهان هنوز هم مسئله افزایش ارزش دالر، 
در قیاس با سایر عوامل تأثیرگذار بر سودآوری آنها از اهمیت 
بیشتری برخوردار است. تداوم روند رو به رشد اقتصاد آمریکا 
و کاهش نرخ بیکاری در این کش��ور بدین معناس��ت که سیر 
صع��ودی ارزش دالر در برابر س��ایر ارزه��ای معتبر می تواند 

کماکان ادامه پیدا کند.
اما قدرت گرفتن دالر آمریکا اساسا چه تأثیری بر بانک های 
غیرآمریکایی دارد؟ به طور ساده می توان گفت کاهش ارزش 
دالری وثیقه های غیردالری اولین تأثیر مس��تقیمی اس��ت 
که قوی تر ش��دن دالر آمری��کا بر بانک ه��ای غیرآمریکایی 

می گذارد. 
مثال اگر یک شخص حقیقی یا حقوقی در اوایل سال جاری 
میالدی وثیقه ای )اعم از ملک، س��اختمان، ماشین آالت و . . 
.( ب��ه ارزش یک میلیون یورو به یک بانک اروپایی س��پرده و 
در قبال آن وام گرفته باش��د، ارزش آن وثیقه اکنون از حدود 
۱.۲۵ میلی��ون دالر در ابتدای س��ال ب��ه ۱.۱۷ میلیون دالر 
رس��یده اس��ت. کاهش ارزش وثیقه های در اختیار بانک ها از 
توان ریسک پذیری آنها در آینده می کاهد و در نتیجه موجب 

کاهش سود آنها می شود.
بس��یاری از بانک های بین المللی غیرآمریکایی به مشتریان 
خود وام ه��ای دالری می دهن��د و در قب��ال آن دارایی هایی 
را به عن��وان وثیقه در اختی��ار می گیرند. وقت��ی دالر تقویت 
می ش��ود، احتمال دارد ارزش وام از ارزش وثیقه پیشی بگیرد 
و در نتیجه ریس��ک بانک به میزان قابل توجهی افزایش یابد. 
این مس��ئله حتی در تعامالت بانک با شرکت هایی که درآمد 
دالری دارن��د نیز صدق می کند؛ هرچند ش��دت مش��کل در 
رابطه با ش��رکت هایی که معامالت ش��ان براساس پول داخلی 

انجام می شود، بیشتر است.
به رغ��م کاهش می��زان وام ه��ای دالری اعطا ش��ده به 
مش��تریان بانک های بین المللی در کش��ورهای اروپایی و 
اقتصاده��ای نوظهور پس از بحران ۲۰۰۸، اخیرا بار دیگر 
ش��اهد از س��ر گرفته ش��دن رویه اعطای وام های دالری 
کالن در ای��ن مناط��ق بوده ایم. براس��اس آمارهای بانک 
تسویه حس��اب های بین المللی، در سال گذشته میالدی 
۶.۶ تریلی��ون دالر آمری��کا وام ب��ه ش��رکت های فعال در 
حوزه های غیرمالی اعطا ش��ده است که در نوع خود یک 

رکورد محسوب می شود.
از طرفی درآمد و حاش��یه سود بانک های غیرآمریکایی نیز 
از افزای��ش ارزش دالر آمری��کا در برابر س��ایر ارزهای معتبر 
تأثیر منفی خواهد پذیرفت. قوی تر ش��دن دالر احتماال باعث 
خواهد شد میزان وام های دالری اعطا شده از سوی بانک های 
غیرآمریکایی رو ب��ه کاهش بگذارد و در نتیجه درآمد دالری 
آنه��ا کاهش یابد. عالوه بر این، هم زمان کاهش بازدهی اوراق 
قرضه دولتی در آمریکا بر اثر تقویت دالر نیز کاهش حاش��یه 

سود عملیاتی بانک ها را در پی خواهد داشت.
با توجه ب��ه اهمیت غیرقابل انکار بانک ه��ای بین المللی در 
اقتصاد جهانی، افت ارزش س��هام آنها را باید هشداری جدی 
تلقی کرد. براس��اس مطالعات موسسه تحقیقات اقتصاد کالن 
نرخ رش��د حجم پول در جهان اکنون به کمترین میزان خود 
از س��ال ۲۰۰۹ رس��یده و با توجه به کاهش ت��وان وام دهی 
بانک ه��ای غیرآمریکای��ی، این رقم می توان��د حتی کمتر هم 
بش��ود؛ اتفاقی که ش��اید به یک رکود جهانی دیگر بینجامد. 
در این ش��رایط باید به سرمایه گذاران بین المللی حق داد که 
نگران افت قیمت سهام بانک های بزرگ غیرآمریکایی باشند. 

دریچه

فرصت امروز: تازه ترین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه بیش از 
نشست های قبلی، رنگ اقتصادی داشت و در این میان، موضوع تخلفات 
ارز، س��که و واردات برخ��ی کااله��ا از جمله تلفن هم��راه و خودرو در 
صدر صحبت های محس��نی اژه ای قرار داشت. حجت االسالم والمسلمین 
محس��نی اژه ای دیروز در یکصد و بیس��ت  و هشتمین نشست سخنگوی 
قوه قضاییه از تعیین ش��عب ویژه برخورد با تخلفات سکه، ارز و خودرو 
خبر داد و گفت: رئیس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور داد تا چند 
شعبه ویژه با بازپرس های ویژه برای ارز، سکه و . . . اختصاص داده شود، 
همچنین به رئیس کل دادگس��تری دستور دادند به محض آمادگی در 
دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل ارزی و 
ثبت سفارش و در صورت لزوم توجیه مضاعف به کار گرفته شوند تا به 

موارد با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
س��خنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادسرای تهران در مورد ارز، سکه، 
خودرو ورود کرده و بازپرس ویژه اختصاص داده و پرونده خاص تشکیل 
داده است. همچنین قرار شده دادستان نظارت بیشتری داشته باشند و 
در ای��ن زمینه کمک کنند. از ادارات مختلف مانند وزارت دارایی، بانک 
مرکزی و س��ایر دستگاه هایی که در این موارد نقش دارند خواسته شده 
اس��ت که هرچه س��ریع تر با موضوعات مشخص در جمع آوری اطالعات 
کم��ک کنند، نیروی انتظامی هم در کنار ضابطین مش��غول هس��تند، 
امیدواریم به زودی برخی پرونده ها برای صدور حکم و به دادگاه ارسال 

شوند.
به گزارش ایس��نا، محس��نی اژه ای درخصوص وارد کردن ماشین های 
لوکس به صورت غیرقانونی گفت: اولین نهاد س��ازمان بازرس��ی بود که 
وارد ش��د و در گزارش اول آن را گف��ت و در گزارش دوم آن را تکمیل 
کرد و ابتدا برخی مس��ئولین منکر بودند و بع��د از ورود رئیس جمهور 
مشخص ش��د و امروز دولت از ناحیه مس��ئوالن دولتی و غیردولتی در 

زمینه خودروهای لوکس و خس��ارت هایی که ب��ه بار آمده به آن اذعان 
کرده و در گزارش دولت منتشر شد و ما منتظریم. تا این لحظه از ناحیه 

وزارت صنعت و سایر دستگاه ها چیزی به قوه منعکس نشده است.
 محس��نی اژه ای یادآور ش��د: دولت اذع��ان دارد ک��ه از ناحیه برخی 
مسئوالن دولتی و غیردولتی در زمینه واردکردن غیرقانونی خودروهای 

لوکس، تخلف صورت گرفته است.
درباره تلفن  همراه، افرادی بازداشت و برخی شرکت ها پلمب شدند

وی افزود: درخصوص تلفن های همراه نیز اقدام شده و افرادی احضار 
و افرادی بازداش��ت هس��تند و برخی ش��رکت ها پلمب شدند و اسناد و 

مدارک به دست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است.
محس��نی اژه ای با بیان اینکه درخصوص ارز و سکه دو الی سه مشکل 
دیگر هم داریم، گفت: یک موضوع این اس��ت که از طرف بانک مرکزی 
یا وزارت صنعت یا دس��تگاه مربوطه دیگر، به برخی کاالهای غیرضرور 
این ارز تخصیص داده شده است. در این شرایط که باید از ذخیره ارزی 
صیانت کنیم، باید مراقب باش��یم که افرادی که ثبت سفارش می کنند، 

چه کاالهایی را می خواهند وارد کنند.
2شرکت بیش از 20 میلیون یورو برای واردات کاغذ روزنامه گرفته اند

وی ادامه داد: در رابطه با بحث س��که و ارز کس��انی که ثبت سفارش 
کردند، نسبت به ثبت سفارش خود، ارزی دریافت کردند، اما درخصوص 
موضوع ثبت س��فارش خود هیچ گونه س��ابقه فعالیت نداشتند. مثل دو 
ش��رکت که دو برادر هستند، ۲۰ و چند میلیون یورو را برای واردکردن 
کاغذ روزنامه گرفتند در حالی که ربطی به آنها نداش��ته و اصال موضوع 
فعالیت ش��ان نبوده است. یک موضوع مهم تر این است که این مسئله را 
در س��ال ۹۱ و ۹۲ داش��تیم  و همین االن اتفاق افتاده که چگونگی آن 
قابل تحقیق اس��ت. افرادی در بازار که نه صراف هس��تند و نه کارشان 
ای��ن اس��ت، در خرید و فروش عم��ده ارز دخالت داش��تند و به صورت 

بس��یار گسترده و عمده س��که خرید و فروش می کردند. برخی از اینها 
براس��اس تحقیقات میدانی که اواخر سال گذشته شروع شد، به افرادی 
برخوردند که دیدند اینها در بازار صرافی ندارند، اما مبالغ س��نگینی را 
در طول ش��بانه روز و هفته خری��د و فروش می کنند و در ورود و خروج 
ارز و س��که نقش دارند. برخی از اینها با حکم قضایی و توس��ط نیروی 

انتظامی دستگیر شدند.
س��خنگوی قوه قضاییه افزود: برخی از اینها ادعا می کنند با هماهنگی 
بان��ک مرکزی  و برای کنترل ب��ازار ارزها را خرید و فروش می کردند یا 
وارد یا خارج می کردند. اینکه این مس��ئله چقدر مورد تایید است هنوز 

معلوم نیست؟
وی گفت: متاسفانه در سال های ۹۱ و ۹۲ هم افرادی دستگیر شدند. 
از جمله کسی که در همین موضوع هم دستگیر شده و نیروی انتظامی 
گفته دو تن س��که داش��ته اس��ت. این فرد حمید مظلومین و پس��رش 
محمدرضا مظلومین نام دارد که آن موقع هم دس��تگیر ش��دند و حکم 
گرفتند و رس��ما بانک مرکزی به دادس��را و دادگاه گفتند اینها با نظر و 
هماهنگی ما بوده اس��ت و ما این دالرها را در اختیارشان قرار دادیم. با 
آن توضیحی که آن زمان نماینده مرکزی و حراست دادند، دادگاه اعالم 

کرد که جرمی از این بابت مرتکب نشدند.
س��خنگوی قوه قضایی��ه ادامه داد: یکی از بحث ها این اس��ت که این 
مس��ئله مورد تایید بانک مرکزی هس��ت یا خیر. در ارتب��اط با یکی از 
 افرادی که تا روز دس��تگیری به گفته خ��ودش  ۳۶ مورد هر دفعه بین
۴ ت��ا ۷ میلیون دالر گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر 
با هماهنگی ما بوده است. از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد 
 و مدارکی که به دس��ت آمده مشخص ش��ده، این فرد و پسرش بیش از

دو تن خرید و فروش کرده اند.
وی تاکید کرد: در این پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است. 

محسنی اژه ای از تقاضای بانک مرکزی برای آزادی برخی بازداشتی های بازار سکه و ارز خبر داد

معرفی خریداران 2 تُن سکه

رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با انتقاد 
از خ��ودداری بانک مرکزی برای اعالم جزییات آماری، بار دیگر از بانک 
مرکزی درخواست کرد تا »آمار تخصیص ارز مسافرتی را روشن و شفاف 

به تفکیک مقصد اعالم کند.«
به گزارش ایس��نا، علی اصغر مونس��ان حدود دو هفته پیش در حالی 
که انتش��ار فهرس��ت دریافت کنندگان ارز دولتی توسط بانک مرکزی با 
حواشی همراه بود، در توییتی اعالم کرد: »به منظور شفاف سازی و اطالع 
عموم مردم از نحوه تخصیص ارز مس��افرتی، از بانک مرکزی درخواست 
ش��ده است میزان ارز تخصیص داده شده به مسافران و گردشگران را به 

تفکیک مقصد اعالم کند.«
یک هفته بعد او در حاش��یه مراسم امضای قرارداد با وزارت کار برای 
ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی در حوزه گردشگری بار دیگر زبان به انتقاد 
گش��ود و گفت: »ما باره��ا از بانک مرکزی درخواس��ت کردیم موضوع 
تبدی��ل ارز و تامی��ن مناب��ع ارزی برای گردش��گران ورودی و خروجی 
س��امان پیدا کند و مدتی هم منتظر ماندیم، اما متاس��فانه پاس��خی در 

این زمینه دریافت نکردیم.«
معاون رئیس جمهور در ابتدای همی��ن هفته نیز در مصاحبه  دیگری 
در واکنش به حاشیه هایی که برای ارز مسافرتی ایجاد شده است، اظهار 

کرد: »س��ازمان میراث  فرهنگی از ابتدا با این روش ارائه ارز مس��افرتی 
مخالف بود، چراکه ارزی که برای تسهیل سفر مردم در نظر گرفته شده 

زمینه ساز سودجویی برخی افراد شده است.«
علی اصغر مونس��ان پس از گذشت دو هفته از درخواست های مکرری 
که از بانک مرکزی داش��ت بار دیگر این پنهان کاری بانک مرکزی را به 
نقد کش��ید و خودداری از اعالم آمار جزئی ارز مسافرتی تخصیص یافته 
را قابل توجیه ندانس��ت و تاکید کرد: در شرایطی که عزم دولت و نظام 
جمهوری اسالمی برای روش��نگری مسائل ارزی جزم شده است، مردم 
و رسانه ها حق دارند بدانند اعطای یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز 
مس��افرتی در سه ماه نخست امسال به چه نحو و به چه تعداد مسافر و 

به چه مقاصدی بوده است.
مونس��ان گفت: متاس��فانه هنوز در قبال درخواس��ت شفاف سازی ارز 

مسافرتی پاسخی دریافت نکرده ایم.
به اعتقاد او، شفاف س��ازی در این زمینه بی ش��ک مانع س��ودجویی ها 
خواهد شد و کمک بزرگی به ساماندهی نظام ارزی کشور خواهد کرد.

رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: 
با توجه به اینکه روند گردش��گری ورودی و خروجی کشور بسیار متاثر 
از نظام ارزی اس��ت، از بانک مرکزی می خواهیم در تعامل با هم، برنامه 

مناس��ب و جامعی در این زمینه طراحی، تدوین و اجرا کنیم تا فرصت 
پیش آمده به نفع صنعت گردشگری و اقتصاد کشور تمام شود.

او در خبری که به خبرگزاری ایسنا داده است، گفت: با توجه به رقم 
اعالمی اعطای ارز مس��افرتی در س��ال جاری با احتساب تفاوت نرخ ارز 
مس��افرتی با نرخ آزاد یورو، تاکنون بیش از ۴ هزار میلیارد تومان یارانه 
ارزی برای سفر به کش��ورهای خارجی اختصاص داده شده است و این 
ح��ق افکار عمومی اس��ت که بدانند این ارقام ب��ه چه موضوعاتی اعم از 
گردشگری، س��فرهای علمی و دانشجویی، سفرهای کاری و تجاری و... 

تخصیص داده شده است.
مونس��ان تاکید کرد: همان گونه که در بسیاری از زمینه های اقتصادی 
روش��نگری ارزی ص��ورت گرفته در زمینه ارز مس��افرتی نیز این اتفاق 
ض��روری اس��ت تا بت��وان براس��اس آماره��ای اعالمی، در ای��ن زمینه 

آسیب شناسی و برنامه ریزی کرد.
با وجود تکرار درخواست ها برای اعالم شفاف اسامی دریافت کنندگان 
ارزی دولت��ی، اما بانک مرکزی در دو اع��الم خود فقط حدود ۳میلیارد 
دالر از مجموع ۱۲ میلیارد دالر پرداختی را شفاف س��ازی عمومی کرده 
و ۹ میلیارد دیگر که بخش��ی از آن را ارز مس��افرتی تش��کیل می دهد 

همچنان در ابهام باقی مانده است. 

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح کرد

انتقاد از بانک مرکزی برای پنهان کاری ارزی سفرهای خارجی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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پتانسیل مثبت بورس، ترمز اصالح قیمتی را می کشد
نگرش مثبت دولت به رشد بازار سرمایه

تداوم اصالح قیمتی بازار س��هام تطابق چندان��ی با روند بنیادی 
بازار سهام ندارد. از این رو، انتظار اصالح قیمتی بیشتر دور از انتظار 
اس��ت و ای��ن گمانه زنی ها وجود دارد که بازار بر اس��اس مولفه های 
اثرگذار، در مس��یر صعودی ق��رار بگیرد.  روح اهلل حس��ینی مقدم، 
معاون ناش��ران و امور اعضا ش��رکت بورس ته��ران در گفت وگو با 
سنا، با اش��اره به مطالب فوق گفت: بازار سهام از اواسط خردادماه، 
رون��دی را آغ��از کرد که بس��یاری از س��رمایه گذاران در انتظار آن 
بودند. افزایش نرخ در بازار ارز از ماه های پایانی س��ال گذش��ته، از 
دو جهت پتانس��یلی ایجاد کرد که بازار سهام با اقبال قابل توجه ای 
مواجه ش��ود؛ اولین موضوع در خصوص افزایش نرخ ارز و اثر آن بر 
ش��رکت های وابس��ته به صادرات و مورد دوم نیز مربوط به موضوع 
جریان نقدینگی و سرمایه گذاری بود.  حسینی مقدم در تشریح این 
دو موضوع ادامه داد: افزایش نرخ ارز ش��رایطی را به وجود آورد که 
ش��رکت های صادرات محور بتوانند شرایط مناسبی را از این رخداد 
کس��ب کنند. از سویی، نوسانات شدید در این دو بازار )ارز و سکه( 
نیز ش��رایطی را ایجاد کرد که س��رمایه گذاران به دنبال کشف یک 
بازار امن و کم ریس��ک برای کسب سود باشند. نهایتاً در اواخر فصل 

بهار شاهد روانه شدن موج نقدینگی تازه نفس به بورس بودیم. 
پتانسیل های رشد بورس پابرجاست

مع��اون ناش��ران و امور اعضا ش��رکت بورس ته��ران در خصوص 
ش��رایط این روزهای ب��ورس بیان ک��رد: مهم ترین مش��خصه این 
روزهای بورس تهران اختالف قیمت س��هام نسبت به ارزش واقعی 
اس��ت. بررسی قیمت بس��یاری از سهام مهم بازار حاکی از آن است 
که با وجود رش��د قیمتی در مدت اخیر، کماکان قیمت بسیاری از 

سهام با ارزش ذاتی فاصله دارد. 
حس��ینی مقدم همچنی��ن گفت: ع��الوه بر این موض��وع رویکرد 
مثب��ت دول��ت به ب��ازار س��رمایه را نبای��د نادیده گرف��ت. تصمیم 
دول��ت در خصوص توج��ه ویژه به ب��ورس، عالمت بس��یار مهمی 
برای س��رمایه گذاران اس��ت. طی چند هفته اخیر تش��ویق مردم به 
س��رمایه گذاری در بازار ش��فافی چون بورس شدت گرفته است، در 
این میان دستور رئیس جمهور در خصوص ورود شرکت های سودده 

دولتی به بورس نیز نوید چشم انداز روشن برای این بازار است. 
در همین راس��تا دولت می توان��د مزیت های دیگ��ری برای بازار 
سرمایه و ش��رکت های بورس��ی ایجاد کند. عاملی که مانع از ورود 
شرکت ها به بورس می ش��ود، هزینه شفافیت یا شفاف شدن است. 
بخش زیادی از کش��ور غیرشفاف است و لذا شرکت بورسی، هزینه 
زیادی بابت ش��فافیت می دهد. بهتر اس��ت دولت هزینه شفافیت را 
برای ش��رکت های بورس��ی کم کند و مزیت های دیگری برای این 
دسته از بنگاه ها در نظر بگیرد. لزوما این مزیت ها مادی نباید باشد 
ولی سهامدار عمده یا مدیر شرکت بورسی باید احساس کند که به 

دلیل شفاف بودن، نگاه متفاوت و مناسب تری به او می شود. 

نگاه

مدتی اس��ت ک��ه قیمت ها در ب��ورس اوراق بهادار ته��ران افت کرده 
و ش��اخص کل ش��اهد اصالح روند افزایشی خود نس��بت به هفته های 
گذشته است. در حالی در این روزها نماگر بورس تهران روی سراشیبی 
افتاده که ماه گذش��ته ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بارها و بارها 
کانال شکنی کرد و توانس��ت به قله های تاریخی دست پیدا کند. گرچه 
بس��یاری عامل افزایش ش��اخص را در آن مدت افزایش قیمت دالر در 
بازارهای غیررس��می ایران می دانس��تند و از س��وی دیگر، در ایران ۳۰ 
ش��رکت بزرگ بورسی ۸۵ درصد کل بورس را تشکیل می دهند و یکی 
از عوامل نوس��انات ش��دید ش��اخص در این مدت، اخبار تأثیرگذار این 

شرکت ها بوده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، در دومین روز هفته هم رون��د تغییر قیمت ها در 
ب��ورس تهران عمدتا نزولی بود و ش��اخص کل بیش از ۸۴۴ واحد افت 
کرد. نفتی ها، فلزات اساس��ی و محصوالت شیمیایی نیز جزو گروه هایی 

بودند که با کاهش قیمت مواجه شدند. 
شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۸۴۴ واحد 
افت کرد و به رقم ۱۰۸ هزار و ۷۲ واحدی رسید. شاخص کل هم وزن 
نی��ز با ۳۵ واحد افت تا رقم ۱۸ ه��زار و ۳۴۸ پایین رفت. در عین حال 
ش��اخص آزاد ش��ناور ۱۰۵۴ واحد افت کرد و ش��اخص بازار اول و دوم 

به ترتیب ۷۷۷ و ۹۳۶ واحد کاهش یافت. 
توس��عه معادن و فلزات، صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس، معدنی و 
صنعت��ی چادرمل��و، معدنی و صنعت��ی گل گهر چهار نم��ادی بودند که 
بیش��ترین تأثیر کاهنده را روی نوسانات شاخص بازار داشتند. در طرف 
مقابل پتروش��یمی پارس، پاالیشگاه نفت بندرعباس و سایپا به ترتیب با 
۱۹۳، ۴۱ و ۳۴ واحد تأثیر افزاینده س��عی کردند شاخص ها را به سمت 

باال هدایت کنند. 
در گروه اس��تخراج کانه های فلزی روند قیمت ها همچون روز ش��نبه 
کاهش��ی بود. در این گروه حدود ۴۹ میلیون س��هم ب��ه ارزش تقریبی 

۱۴.۵ میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. 
از طرف��ی در گروه محصوالت ش��یمیایی به جز دو نماد پتروش��یمی 
پارس و پتروش��یمی غدی��ر که به تازگی در ب��ورس اوراق بهادار تهران 
عرضه اولیه ش��دند، اکثریت نمادها با افت قیمت روبه رو شدند. در گروه 
فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هس��ته ای نیز روند قیمت ها عمدتا 

کاهشی بودند. 
در گروه های خودرو و س��اخت قطعات نیز بیشترین نمادها با کاهش 
قیمت روبه رو ش��دند. در این گروه که یک��ی از پرمعامله ترین گروه های 
بورس��ی ب��ود ارزش معامالت به بی��ش از ۱۳ میلیارد توم��ان و حجم 

معامالت به ۳۴۱ میلیون سهم و اوراق مالی رسید. 
ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۱۷۶ میلیارد تومان رسید که این 
رقم ناشی از دست به دست شدن ۸۶۸ میلیون سهم و اوراق مالی طی 
۶۲ هزار و ۷۳۳ نوبت بود. آیفکس نیز ۶.۴ واحد افت را نش��ان داد و تا 
رق��م ۱۲۱۸ واحدی پیش رف��ت. ارزش معامالت فرابورس ایران به رقم 
۲۱۰ میلیارد تومان رس��ید و حجم معامالت عدد ۲۰۰ میلیون سهم و 

اوراق مالی را تجربه کرد. 
 افزایش شفافیت و نقدشوندگی

اهداف مهم سازمان بورس
روز یکشنبه همچنین همایش بزرگ ناشران اوراق بهادار )رونمایی از 
س��امانه سجام( در س��الن همایش های صدا و سیما برگزار شد و معاون 
نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در این مراسم 
از راه اندازی س��امانه سجام، آماده سازی زیرساخت های برگزاری مجامع 

الکترونیک و توزیع س��ود یکپارچه سهام به عنوان برترین اقدامات بازار 
سرمایه نام برد. 

به گزارش س��نا، حس��ن امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در همایش بزرگ ناش��ران اوراق بهادار با 
بیان اینکه س��ازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار س��رمایه، دو هدف 
افزایش س��طح شفافیت و نقد شوندگی بازار سرمایه را پیگیری می کند، 
گفت: طی چندماه گذش��ته، دس��تورالعمل تغییر در مکانیس��م توقف و 
بازگش��ایی نمادها در بازار اجرا ش��ده و این موض��وع تحوالت مهمی را 
برای ناش��ران و سهامداران به وجود آورده اس��ت. آمارها نشان می دهد 
که س��ازمان بورس و اوراق بهادار توانسته در این حوزه به موفقیت های 

نسبی مهم و ملموسی دست یابد. 
امی��ری همچنین بیان ک��رد: در این مدت، برخی اقدامات س��ازمان 
بورس به ارکان مختلف بازار تفویض شده است و در زمینه بازگشایی و 

توقف نمادها، نظارت بورس و فرابورس قابل تقدیر است. 
وی در ادامه و خطاب به ناش��ران بورسی بیان کرد: ناشران اگر تصور 
می کنند اطالعات با ارزش��ی وجود دارد و در فرم ها درج نش��ده اس��ت، 
اطالعات را به سازمان بورس منعکس کنند تا مورد بررسی قرار گیرد. 

عضو هیأت مدیره سازمان بورس ادامه داد: نهاد ناظر عالوه بر اقدامات 
انضباطی، س��امانه پیامکی را برای درج اطالعات ناش��ران طراحی کرده 
اس��ت که برای اعضای هیأت مدیره و مسئوالن ش��رکت ها اطالعاتی را 

مبنی بر مهلت افشای اطالعات ارسال می کند. 
وی افزود: این موضوع باعث ش��د تأخیر در افش��ای اطالعات کاهش 
قابل توجهی داش��ته باش��د. در این زمینه ش��اهد هس��تیم که از زمان 
راه اندازی این پیامک ها، تأخیر در ارائه اطالعات بسیار کمتر شده است. 
امیری همچنین بیان کرد: سرعت ارائه اطالعات در بازار سرمایه رشد 
داش��ته اس��ت، که باید از این بابت از ناشران تش��کر ویژه شود. امروزه 
به طور میانگین ۲۰ نماد متوقف داریم که برخی از آنها مربوط به توقف 
نماد به علت برگزاری مجامع است و فقط ۱۰ نماد هستند که به صورت 

بلندمدت متوقف شده اند. 
وی ادامه داد: نهاد ناظر هیچ تمایلی ندارد که نماد یک شرکت تحت 
احتیاط بازگش��ایی ش��ود، از همین رو در مدت اخیر موضوع را مدنظر 
قرار دادیم که اطالعات به طور کامل افش��ا ش��وند و نماد تحت احتیاط 

باز نشود. 
معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
ادامه داد: شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه در مسیر خدمات 
زیرساختی بازار سرمایه فعالیت های بسیاری داشته است. به دلیل اینکه 
دارایی های مردم در این ش��رکت نگهداری می شود اعتمادی که باید در 

این شرکت وجود داشته باشد با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. 
سه اقدام مهم در بازار سرمایه

حس��ن امیری با اشاره به س��ه اقدام مهم این شرکت به سامانه سجام 
اش��اره کرد و گفت: پروژه س��جام می تواند کمک بزرگی به نهاد ناظر به 

منظور شناسایی افراد بازار سرمایه باشد. 
وی افزود: یکی دیگر از مهم ترین اقدامات ش��رکت س��مات مربوط به 
برگزاری مجامع الکترونیک اس��ت. اگ��ر بتوانیم در این زمینه به اهداف 
مدنظ��ر برس��یم پیش��رفت قابل مالحظ��ه ای در کاه��ش زمان بندی و 

برگزاری مجامع صورت می گیرد. 
عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به لزوم توزیع 
س��ود یکپارچه سهام شرکت ها گفت: این موضوع، از دیگر اقدامات مهم 
س��ازمان بورس به شمار می رود که با همکاری سپرده گذاری مرکزی در 

حال نهایی ش��دن اس��ت. اگر س��مات در این زمینه اعالم آمادگی کند 
و زیرس��اخت های الزم به وجود بیاید، ناش��ران موظف می شوند فرآیند 

توزیع سود سهام خود را از طریق سمات انجام دهند. 
وی در بخ��ش دیگری از اظهاراتش بیان کرد: آخرین اقدام س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار در زمینه تح��والت در قوانین مربوط به حاکمیت 
شرکتی اس��ت. طی یک ماه و نیم گذشته جلس��ات متعددی با حضور 

افراد از بخش های مختلف بازار برگزار شده است. 
امیری در ادامه خبر داد: دستورالعمل و پیش نویس اولیه نهایی شده 

و فراخوان عمومی در سایت سازمان بورس نیز قرار داده شده است. 
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس همچنین در زمینه 
اقدامات نهاد ناظر در خصوص کاهش زمان ثبت افزایش س��رمایه گفت: 
در این راستا سامانه پیامکی راه اندازی شده که به مدیرعامل و مدیرمالی 
ش��رکت، به صورت پیامکی از روند پروس��ه افزایش سرمایه اطالع داده 
می ش��ود. این امر کمک می کند تا س��رعت ارائه اطالع��ات و در نهایت 

بهبود کلی فرآیند افزایش سرمایه را شاهد باشیم. 

عضو هیأت مدیره سازمان بورس از رشد ارائه اطالعات مالی در بازار سرمایه خبر داد

ریزش ادامه دار شاخص بورس
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با مشارکت شرکت تجارت الکترونیک پارسیان صورت گرفت
 رونمایی از نسل جدید کارتخوان های تاپ

در جایگاه های سوخت
 نسل جدید کارتخوان های عرضه سوخت با هدف استفاده از کارت 
س��وخت خودروها، تس��هیل در پرداخت هزینه از س��وی مش��تریان، 
رونمایی شد.  به گزارش اخبار پولی مالی، مراسم رونمایی از نسل جدید 
کارتخوان های تاپ در جایگاه سوخت کشور، روز سه شنبه ۱۹تیرماه با 
حضور مهندس پوررنجبر، مدیرعامل گروه داده پردازی بانک پارسیان 
قنبریان، مدیرعامل ش��رکت تاپ، موس��وی خواه، مدیرعامل ش��رکت 
ملی پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران و  فرقدانی، رئیس هیات مدیره 
پترو ایریک در محل جایگاه سوخت میدان آزادی برگزار شد. پوررنجبر، 
مدیرعامل گروه داده پردازی بانک پارسیان در این مراسم از ایجاد رقابت 
با افزایش سرعت در پرداخت به وسیله این طرح خبر داد و یادآور شد: 
در آینده تکمیل پروژه اینگونه خواهد بود که با یک کلیک فرآیند انجام 
و ی��ا حتی از قبل پرداخت ص��ورت  خواهد گرفت. این کارتخوان های 
جدید قابلیت پرداخت آنی هزینه سوخت از طریق کارت های بانکی عضو 
ش��بکه شتاب بدون دخالت نیروی انس��انی را دارند و همچنین از طریق 
 تلفن ه��ای همراه نیز می توان در لحظه اقدام به پرداخت برخط ) آنالین(

هزینه سوخت کرد.

 

رونق واردات تجاری موبایل با استفاده از معافیت های مسافری
 رجیستری را دور زدند

واردات موبایل از طریق مسافران ورودی بار دیگر رونق گرفته و این 
روش در قانونی ترین برداشت ممکن به مفری برای کاهش هزینه های 
ترخیص تبدیل ش��ده اس��ت. به گزارش تس��نیم، طرح رجیس��تری 
گوش��ی های تلفن همراه برای مقابله قاچاق گسترده موبایل در کشور 
از چند ماه قبل آغاز ش��ده و نگاهی به آمارهای گمرک نشان می دهد، 
واردات قانونی گوشی رشد چشمگیری داشته و به دنبال آن درآمدهای 
گمرک��ی هم افزایش یافته اس��ت. گفتنی اس��ت، در آمارهای ماهیانه 
گمرک تفکیک واردات گوشی به صورت تجاری و مسافری وجود ندارد. 
ظاهرا عدم اعالم آمار مسافری گوشی های مسافری از سوی گمرک به 
این موضوع برمی گردد که پس از ثبت این گوشی ها در سامانه مسافری 
مرحله اصلی راس��تی آزمایی اطالعات و رجیس��تری که این بخش در 
اختیار گمرک نیست و  فرآیند مذکور توسط سامانه همتا که در وزارت 
ارتباطات مس��تقر است انجام می گیرد. بر این اس��اس اگر واردکننده  
برای رجیس��تری شدن  محموله گوشی تلفن همراه به دنبال ترخیص  
قانونی از گمرکات باش��د، باید ۵درصد حقوق ورودی، ۴درصد مالیات 
علی الحساب و ۹درصد ارزش کاال به عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 
۱.۵درص��د عوارض هالل احمر و در مجموع رقمی معادل ۱۹.۵درصد 
ارزش هر گوش��ی تلفن همراه عوارض پرداخت کند. مامور وصول این 
عوارض نیز گمرک ایران اس��ت و بعد از پرداخ��ت این عوارض امکان 
رجیستری تلفن همراه در سامانه همتا وزارت ارتباطات ایجاد می شود.

حاال اگر یک مس��افر یک گوش��ی تلفن همراه، همراه خود داشته 
باشد عالوه بر معافیت ۸۰ دالری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی 
نزدیک به ۱۵درصد ارزش گوش��ی تلفن هم��راه به گمرک اجرایی  
پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده 
و در نهای��ت  مس��افران رقم کمتری نس��بت به واردات گوش��ی به 

صورت تجاری پرداخت می کنند.
این در حالی اس��ت که اخیرا اخب��اری از واردات تجاری )بیش از 
یک گوش��ی( تلفن همراه به وسیله مس��افران شنیده می شود. این 
شیوه پیش از این در بخش کاالی مسافری اجرا می شد و اشخاص با 
جمع کردن پاسپورت مسافران ورودی برای استفاده از معافیت های 
مسافری اصطالحا اقدام به چتربازی می کردند. سناریوهای مختلفی 
ب��رای این تخلف مطرح ش��ده ک��ه انتظار می رود مراج��ع نظارتی 

درخصوص آن پاسخگو باشند.
جای واردات رسمی و مسافری عوض شد؟

محبی، رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در این خصوص گفته، 
هم اکنون به دالیلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر 
مس��افر با یک گذرنامه می تواند تا ۵هزار گوشی را به صورت مسافری 
وارد کش��ور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوش��ی 
مس��افری، به واردات گوش��ی اقدام می کنند و دست از واردات رسمی 
تجاری کش��یده اند. هرچند ثبت ۵ هزار گوشی کمی غیرواقعی به نظر 
می رسد، اما روایت های تازه از واردکنندگان موبایل وقوع این تخلف در 

سطوح محدودتر  را تایید می کند.
وزارت ارتباطات مسئول است

ی��ک مقام مطل��ع در گم��رک در این ب��اره به خبرنگار تس��نیم 
می گوید، هر مس��افر می تواند بیش از یک گوش��ی تلفن را براساس 
تعداد و اطالعات تفکیکی هر پاس��پورت در سامانه مسافری گمرک 
اظه��ار کند و در ص��ورت پرداخت حقوق و عوارض مش��کلی برای 
ترخی��ص کاالی خ��ود ندارد، ام��ا مرحله بعدی بحث رجیس��تری 
اس��ت که در س��امانه همتا انجام می ش��ود، در این س��امانه باید به 
ازای هر پاس��پورت مس��افر و اطالعات مس��افران ورودی تنها یک 
گوش��ی رجیستری ش��ود. در حال حاضر راس��تی آزمایی اطالعات 
مس��افرانی که گوش��ی تلفن همراه خود را در س��امانه گمرک ثبت 
می کنند برعهده س��امانه همتاست، در واقع اگر اطالعات مربوط به 
پاس��پورت و مسافران در سامانه گمرک موجود بود امکان رهگیری 
و تطابق گی��ری برای جلوگیری از تخلف وجود داش��ت، اما در حال 
حاضر این روند در وزارت ارتباطات انجام می شود و همان وزارتخانه 

بایستی درخصوص وقوع تخلف پاسخگو باشد.
دفاتر مخفی ثبت گوشی در یکی از فروشگاه های عمده 

موبایل
اما یکی از واردکنندگان گوش��ی تلفن همراه جزییات بیش��تری 
از این تخلف را مطرح می کند. این واردکننده از فعال ش��دن برخی 
اشخاص در یکی از ساختمان های اصلی فروش گوشی تلفن در مرکز 
ش��هر خبر می دهد که به تعداد باال رجیستری گوشی های واردشده 
از طریق مس��افری را انجام می دهند. ای��ن واردکننده موضوعی که 
چندی قبل از سوی یکی از فعاالن صنف موبایل فروشان درخصوص 
واردات ۵۰ موبایل توس��ط هر مس��افر  مطرح ش��ده ب��ود را تایید 
می کند. در این حالت اگر این گوشی ها در گمرک اظهار شده باشند 
به ازای هر تلفن همراه،  با توجه به معافیت های مس��افری عوارض 

پرداخت شده نزدیک به ۵درصد کمتر است.

اخبـــار

 معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طی 
یک س��ال اخیر مش��کالت در حوزه  صنعت تغییر کرده است، بهترین 
راهکار فائق آمدن بر مشکالت را ایجاد شفافیت در مسیرهای اقتصادی 

دانست.
 به گزارش ایسنا، محسن صالحی نیا روز شنبه ۲۲تیر در آیین تجلیل 
از واحدهای صنعتی برتر استان فارس ایجاد شرایط نرمال اقتصادی را 
در بهبود ش��رایط و افزایش رضایت اقتصادی بسیار تاثیرگذار دانست 
و گفت: تمام تالش دولت این اس��ت که با ش��ناخت و درک مشکالت 
و حل مش��کالت داخل��ی و بین المللی، حداکثر حمای��ت را از واحدها 

داشته باشد .
وی افزود: همه واحدهای تجاری از بانک ها تس��هیالت گرفته اند، اما 
در ش��رایط فعلی باید موارد را به صورت خرد بررس��ی کرد و اگر نظام 
بانکی نیاز به اصالح داشته باشد، توسط متخصصین و دست اندرکاران 

مورد بررسی و اصالح قرار گیرد.
مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنعت، مع��دن و تجارت با اش��اره به 
مش��کالت حادث ش��ده در نظام ارزی، خاطرنشان کرد: منابع ارزی از 
جمله مش��کالتی اس��ت که این روزها واحدهای تولیدی با آن دست و 

 پنجه نرم می کنند.

صالحی نیا با تاکید بر ایجاد تعادل میان صادرات و واردات در شرایط 
فعلی، عنوان کرد: ش��اید این تعادل بخشی به بوروکراسی قلمداد شود، 
اما الزم به ذکر اس��ت که هیچ واحد تولیدی در هر گروه کاالیی نباید 
محدودیتی برای تامین مواد اولیه داش��ته باش��د و اگر نیاز به  واردات 

باشد، هیچ محدودیتی در نظر نخواهیم گرفت.
وی همچنین درخصوص ۴۰ واحد کوچک و متوسطی که در استان 
فارس دچار مشکل هستند نیز بیان کرد: قول نخواهم داد که طی ۱۰ 
روز مش��کالت را حل کنم، اما نیاز این  واحدها تا پایان سال را برطرف 

خواهم کرد .
معاون ام��ور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور ش��د: در 
حال��ی که باید حجم جذب نقدینگی ۴۰درصد باش��د اما تاکنون تنها 

۳۲درصد جذب نقدینگی داشته ایم .
رئیس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت فارس نیز در این مراس��م 
گفت: بار مش��کالت آنقدر زیاد اس��ت که با جلسات رونق تولید و رفع 

موانع تولید نمی توان مشکالت موجود را حل و فصل کرد.
علی همتی با بیان اینکه همه صنعتگران مش��کالتی دارند که دل ما 
هم از این مش��کالت به درد می آید، افزود: باید پرس��ید که چه کسی 
متولی و مس��ئول حل این مشکالت اس��ت؟ تا چه اندازه کارگروه های 

رفع موانع و رونق تولید می توانند این مشکالت را رفع کنند؟
وی یادآور شد: در سال ۹۵ حدود  ۶۶۳ میلیارد تومان و از سال ۹۶ 
تاکن��ون نیز در جلس��ات کارگروه رفع موانع و رونق تولید تس��هیالت 
پرداخت شده و مشکالت آب، برق، بیمه، مالیات و. . . آنها حل و فصل 
ش��د، اما با چنین س��اختاری نمی توان همچنان مش��کالت واحدهای 

تولیدی را رفع کرد .
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس خاطرنشان کرد: اگر با  
حفظ کرامت رابطه  مان را با دنیا بهبود ببخشیم و دنیا هم رابطه اش را 
با ایران خوب کند قطعا عمده ای از این مشکالت رفع و رجوع می شود.

وی اضافه کرد: در چنین ش��رایطی اس��تان ف��ارس قادر به صادرات 
۱۰میلیارد دالری تولیدات خود به کشورهای مختلف جهان است، این 
در حالی اس��ت که به دلیل مشکالت فعلی، پیش  بینی کرده ایم میزان 

صادرات از فارس امسال به ۲میلیارد دالر برسد .
همتی میزان صادرات استان فارس در سال گذشته را یک میلیارد و 
۳۳۳ میلیون دالر عنوان و با اشاره به اینکه تا پایان امسال ۲۲۵ پروژه 
صنعتی در فارس افتتاح می ش��ود، گفت: این پروژه ها با سرمایه گذاری 
۱۲هزار میلی��ارد تومانی بخش خصوصی به بهره برداری می رس��د که 

حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به هشت پروژه است.

شفافیت بهترین راه حل مشکالت اقتصادی است

افزایش ۱۰درصدی عوارض گمرکی و سود بازرگانی از سوی مجلس 
ش��ورای اسالمی صرفا برای لوازم آرایش��ی وارداتی در نظر گرفته شده 
اس��ت، ام��ا با اش��تباه صورت گرفته ای��ن اتفاق در م��ورد فرآورده های 

بهداشتی و عطریات هم لحاظ شده است.
به گزارش ایس��نا، بهمن ماه سال گذش��ته بود که نمایندگان مجلس 
ش��ورای اسالمی در الیحه بودجه س��ال ۱۳۹۷ افزایش ۱۰درصدی به 
عوارض گمرکی و س��ود بازرگانی برای واردات لوازم آرایش��ی را اتخاذ 
کردند تا رقم عوارض از ۲۶ به ۳۶درصد افزایش یابد و اینگونه بخش��ی 

از هزینه های مربوط به سازمان بهزیستی تامین شود.
با این حال اما با اش��تباه صورت گرفته توس��ط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و نیز گمرک جمهوری اس��المی ایران فرآورده های بهداشتی 
و عطریات نیز مش��مول این افزایش عوارض ش��ده و واردکنندگان را با 
مشکل روبه رو کرده که موجب عدم ترخیص کاال از گمرک شده است.

اواخ��ر اردیبهش��ت ماه س��ال ج��اری در نام��ه ای از س��وی انجمن 
واردکنندگان فرآورده های بهداش��تی، آرایشی و عطریات ایران به اداره 
کل صنایع غذایی، دارویی و بهداش��تی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
لوازم آرایشی که مش��مول افزایش ۱۰درصدی عوارض گمرکی و سود 

بازرگانی می شوند اعالم شد.
چند روز بعد و در اوایل خردادماه در نامه ای از س��وی دفتر مقررات 
ص��ادرات و واردات به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
گمرک نگاشته شده، فهرس��تی از کاالهای مشمول درخصوص تکلیف 
دول��ت مبنی بر اضافه ش��دن ۱۰درص��دی به عوارض گمرک و س��ود 
بازرگانی لوازم آرایش��ی در سال ۱۳۹۷ از کاالهای مشمول ارسال شده 

است.
با این حال و به دلیل اش��تباه پیش آمده یازدهم تیرماه س��ال جاری 
در نامه ای از سوی انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی 
و عطری��ات ایران به گمرک جمهوری اس��المی ایران تحت عنوان عدم 
تطابق تعرفه کاالهای آرایشی که به اشتباه تعرفه محصوالت بهداشتی 
نیز ذکر ش��ده اس��ت خواس��تار اصالح موضوع و ابالغ آن به گمرکات 

کشور شد.
در عی��ن ح��ال اداره کل صنایع غذایی، دارویی و بهداش��تی وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت با توجه ب��ه نام��ه انجم��ن واردکنندگان 
فرآورده های بهداش��تی، آرایش��ی و عطریات ای��ران در نامه ای به دفتر 
مقررات صادرات و واردات درخصوص اعالم فهرس��ت کاالیی مش��مول 

بن��د )ح( تبص��ره ۱۰ قانون بودجه س��ال ۱۳۹۷ کل کش��ور مبنی بر 
اضافه ش��دن ۱۰درصد به عوارض گمرکی و بازرگانی لوازم آرایش��ی در 
س��ال جاری مبنی بر عدم تطبیق تعرفه های اعالمی کاالهای آرایش��ی 
بند مذکور از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات با فهرست اعالمی از 
سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک خواستار 
بررس��ی فوری موضوع شده و درخواست کرد که صرفا فهرست اعالمی 
از س��وی اداره کل صنای��ع غذایی، دارویی و بهداش��تی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت به گمرکات ارسال شود.
گفتنی اس��ت، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در ابت��دای امر و به 
اشتباه عطریات را نیز مش��مول این افزایش عوارض دانسته که پس از 

آن این اشتباه را اصالح کرد.
در ح��ال حاض��ر فرآورده ه��ای بهداش��تی و عطریات ب��ه دلیل نامه 
گمرک در مورد افزایش عوارض در گمرکات کش��ور باقی مانده است و 
واردکنندگان خواس��تار اصالح این اشتباه هستند تا بتوانند کاالی خود 

را بدون افزایش ۱۰درصدی عوارض و سود بازرگانی ترخیص کنند.
تصاویر مربوط به نامه نگاری های صورت گرفته درخصوص این اشتباه 

از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران آورده شده است.

رئی��س اتاق اصناف ای��ران گفت: عدم نصب اتیک��ت، قیمت و صدور 
فاکتور در صدر شکایات مردمی قرار دارند و گرانفروشی در رتبه چهارم 
است، اما اخیرا شکایاتی نیز توسط مردم مطرح می شود که کاال به آنها 

فروخته نمی شود.
به گزارش تسنیم، علی فاضلی روز گذشته در نشستی درباره مشکالت 
تامین ارز اصناف در پاس��خ به سواالت خبرنگاران اظهار کرد: ۷۰درصد 
ل��وازم خانگی مورد نیاز در بازار در داخل تامین می ش��ود و ما به دنبال 
تقویت بنگاه های بزرگ )تولیدی( هس��تیم تا سهم بیشتری از تامین را 

در بازار انجام دهند.
وی با بیان اینکه بخش��ی از ل��وازم خانگی از کانال غیررس��می وارد 
می ش��ود، گف��ت: واردات کاالهای قاچاق به کش��ور در وضعیت موجود 

کند شده است.
فاضلی اظهار کرد: اغلب شکایاتی که در این حوزه وجود دارد به دلیل 
ع��دم فروش اس��ت و ما هیچ احتکار و اختفای��ی را نمی پذیریم و آن را 
تقبیح می کنیم، اما باید در نظر داشت که واحد صنفی نیز باید احساس 
آرامش کند؛ تثبیت نرخ ارز باید انجام ش��ود و از تغییرات جهش��ی آن 
جلوگی��ری به عمل آید، به طوری که تنه��ا تغییرات ۵درصدی نرخ ارز 

قابل قبول اس��ت و بیشتر از آن تاثیرات منفی زیادی در تولیدات نهایی 
دارد. رئی��س اتاق اصناف ایران گفت: برای کنت��رل، تقویت و نظارت و 

تامین بازار دو بسته پیشنهادی را به دولت ارائه دادیم.
فاضلی در پاس��خ به سوال خبرنگار تسنیم درباره آغاز به کار کارگروه 
مبارزه با گرانفروش��ی و احتکار گفت: این اتفاق باید همیشه در جریان 
باشد و در این ارتباط قوانینی نیز وجود دارد به طوری که در شش ماه 

گذشته به ۳۶ هزار پرونده در این باره رسیدگی شده است.
وی گفت: عدم نصب اتیکت، قیمت و صدور فاکتور در صدر ش��کایات 
مردمی قرار دارند و گرانفروشی در رتبه چهارم است، اما اخیرا شکایاتی 
نیز توس��ط مردم مطرح می شود که کاال به آنها فروخته نمی شود که با 

این وضعیت فعلی نمی توانیم بگوییم آنها حق دارند.
رئیس ات��اق اصناف ایران افزود: بنگاهی که س��رمایه اش ظرف مدت 
کوتاه��ی ب��ه ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش یافته اس��ت با مش��کالتی روبه رو 
می ش��ود و منتظر آن می ماند تا دریابد که کاالی خود را با چه قیمتی 

به فروش برساند تا روز آینده نیز بتواند همان کاال را خریداری کند.
فاضلی در بخش دیگری از این جلس��ه به برخی اقدامات انجام ش��ده 
اشاره و اظهار کرد: تمام مشکالت و مسائل اصناف را در جلسات شورای 

اقتص��اد بازگو کردم و بارها گفته ام بازار در گرانی کاالها مقصر نیس��ت. 
باید دید دالیل گران فروشی چیست کاال داخلی است یا خارجی؟ کاالی 
داخلی با ۱۰درصد افزایش قیمت که از س��وی کارخانجات اعمال شده 
فروخته می شود، اما برای افزایش قیمت کاالی خارجی نرخ ارز را مالک 

قرار می دهند. طی این مدت به اندازه کافی اطالع رسانی کردیم.
وی ادام��ه داد: جای��ی که حدود ۲ میلیون و ۴۵۰هزار بنگاه رس��می 
داریم و ۷۰۰ هزار واحد غیررس��می و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
واحد دست فروش��ی داریم که در نظام اقتصادی کش��ور فعالیت دارند و 
تنها یک هزار و ۸۰۰ بازرس داریم که حقوق ش��ان را درس��ت دریافت 
نمی کنند و ۳۰درصدش��ان ستادی هستند، چطور می خواهیم کل بازار 
کش��ور را نظارت و کنترل کنیم کدام عقل سلیمی این موضوع را قبول 

می کند.
رئیس اتاق اصناف ایران س��پس به س��ابقه و توان اصناف پرداخته و 
اظه��ار کرد: بازار را با زد و بند نمی توان گرفت و از زمان جنگ تاکنون 
با این نوع ش��یوه نتیجه نگرفته ایم. باید در مواردی که می توان کارکرد 
و ظرفیت ه��ای تازه ایجاد کرد، اهتمام کافی را داش��ت، به طوری که از 

ظرفیت استان ها هم باید در همین راستا استفاده کنیم.

اشتباه گمرک گریبان لوازم بهداشتی و عطریات را گرفت!

عدم فروش کاال به شکایات مردم از اصناف اضافه شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

 احتمال تجدیدنظر
در ممنوعیت واردات خودرو

یک مقام مس��ئول از احتمال تجدیدنظر در ممنوعیت واردات خودرو 
خبر داد و گفت این تصمیم برای کوتاه مدت اتخاذ ش��ده و به طور قطع 
تغییر می یابد، اما رفع ممنوعیت واردات خودروهای هیبریدی در اولویت 
اس��ت.   به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، محمدرضا تابش با بیان 
اینک��ه ورود خودروهای هیبریدی به ناوگان حمل و نقل ش��هری، امری 
ضروری است، گفت: تصمیم ممنوعیت واردات خودرو برای عبور از شرایط 
حاد و س��خت اقتصادی اتخاذ شده است و پس از عبور از بحران های به 
وجود آمده، تجدیدنظر در آن صورت می گیرد.  وی با اش��اره به اینکه در 
شرایط حاد و سخت اقتصادی قرار داریم، گفت: مشکالت حاد و اساسی 
که جدای از تحریم ها در عرصه اقتصادی در حال حاضر وجود دارد، بحث 
نقدینگی کارآمدی سیستم مدیریتی بانک ها است که باید تالش شود این 
نقدینگی سرگردان به سمت تولید برود تا ما شاهد اتفاقات مثبتی در این 
بخش باشیم.  این نماینده مجلس افزود: یکی از مولفه های اساسی کاهش 
ترافیک و آلودگی ها در کالنشهرها، استفاده از کم هزینه  ترین، سالم ترین 
و راحت  ترین وس��ایل نقلیه اس��ت که در این راستا، خودروی هیبریدی 
می تواند کمک بسزایی به کاهش آالیندگی های زیست محیطی و آلودگی 
هوای کالنشهرها کند، اما باید اولویت برای مصارف ارزی کشور قائل شد.  
وی با بیان اینکه رفع ممنوعیت واردات خودروهای هیبریدی در اولویت 
اس��ت، ادامه داد: با نظام تعرفه ای، می توان کیفیت خودرو های داخلی را 
افزایش داد و ش��اهد ایجاد رقابت سالم و شفاف بود، اما شرایط اقتصادی 
کش��ور باعث شده است که تصمیم ممنوعیت واردات خودرو اتخاذ شود.  
تابش با بی��ان اینکه ورود خودروهای هیبری��دی در کنار امتیاز ویژه ای 
که برای ناوگان حمل و نقل ش��هری دارند، می تواند ارزش افزوده باالیی 
برای جامعه ایجاد کند، تأکید کرد: تصمیم ممنوعیت واردات خودرو برای 
شرایط حال حاضر کشور است و پس از عبور از بحران های به وجود آمده 
در اقتصاد کش��ور در خصوص تصمیماتی که برای کوتاه مدت اتخاذ شده 

است، تجدیدنظر صورت می گیرد. 

واردات خودروی لوکس ضروری بود
عضو کمیس��یون بودجه مجلس، از عدم شفاف س��ازی لیست ارزبگیران 
دولتی انتقاد کرد.  به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، حمیدرضا حاجی 
بابایی با اشاره به ارائه لیست ناقص ارزبگیران دولتی، گفت: با توجه به تأکید 
و فرمایش��ات مقام معظم رهبری و پیگیری های مجلس برای نخستین بار 
بخشی از لیست ارزبگیران ۴۲۰۰ تومانی اعالم شد، اما باید مشخص شود که 
سرنوشت ارز دولتی چه شده و کجا هزینه شده است.  این عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اس��المی، افزود: باید لیس��ت 
ارزبگیران دولتی ش��فاف شده و مشخص شود چه اجناسی و با چه قیمتی 
وارد کش��ور شده است و این اجناس با چه قیمتی فروخته شده اند.   وی با 
طرح سؤالی مبنی بر اینکه آیا در شرایط کنونی به واردات خودروی خارجی 
آن ه��م خودروی لوکس نیاز بوده اس��ت، ادامه داد: آیا اختصاص ارز دولتی 
ب��ه برخی کاالها که مورد نیاز مردم نبوده ی��ا کاالی اولویت دار مردم نبوده 
ضروری است؟ نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسالمی، با 
بیان اینکه دولت و نهادهای نظارتی باید درباره تخصیص ارز دولتی گزارش 
 دهند، یادآور ش��د: همه مردم منتظر گزارش دول��ت درباره قیمت ارز، دالر
۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، واردات و نوع واردات هستند و باید مشخص شود که 
این کاالها را چه شرکتی و چه فردی و چرا وارد کرده است.  وی افزود: باید 
شفاف سازی شود که پشت پرده واردات کاالهای غیرضرور با ارز دولتی چه 
کس��ی بوده، از چه کسی مجوز گرفته و مقام مسئول چرا مجوز داده است.  
این عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، با 
بی��ان اینکه همه موارد فوق الذکر اما و اگرهایی اس��ت که باید پیگیری های 
الزم در این باره صورت گیرد، تصریح کرد: موضوع شفافیت ارز دولتی آزمون 
بزرگ برای مجلس اس��ت، بنابراین قوه مقننه و قوه قضاییه باید بحث ارز و 

سکه و پشت پرده ها را شفاف و روشن کنند. 

صنعت خودرو منابع کشور را هدر می دهد
یک عضو کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی 
گف��ت در بس��یاری از علم های پیچی��ده دنیا جزو ۱۰ کش��ور برتر دنیا 
هس��تیم، اما در صنع��ت خودرو که زی��اد علم پیچیده ای هم نیس��ت 
ب��ه دلیل تنبل��ی در کار و س��اختار معیوب دولتی خودروس��ازان هیچ 
رش��دی نداشته ایم.  ابوالفضل ابوترابی در گفت وگو با ایسنا در خصوص 
تحقیق و تفحص از صنعت خودرو تا اواس��ط مردادماه، اظهار کرد: هنوز 
تحقیق و تفحص انجام نش��ده اس��ت و هیأت رئیس��ه کمیته تحقیق و 
تفحص نیز مش��خص نیس��ت. اما چیزی که مسلم اس��ت این است که 
خودرو یک صنعت لوس ش��ده که منابع کش��ور را ه��در می دهد. کره 
جنوب��ی به فاصله کمی بعد از ایران خودروس��ازی را آغ��از کرد و امروز 
 می بینیم که یکی از قطب های بزرگ خودروسازی دنیا این کشور است. 
وی در همین خصوص افزود: به رغم اینکه در بسیاری از علم های پیچیده 
دنیا مانند صنعت هسته ای، بهداشت و درمان، هوا فضا و نانو تکنولوژی جزو 
۱۰ کشور برتر دنیا هستیم، اما در صنعت خودرو که زیاد علم پیچیده ای هم 
نیست به دلیل تنبلی و ساختار معیوب دولتی خودروسازان هیچ رشدی 
 نداشته ایم و هم اکنون صنعت خودرو در حال بلعیدن منابع کشور است. 
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: هیچ جای دنیا این طور نیست که یک سال قبل پول خودرو را بدهند و 
 بعد از یک سال با منت و کاهش کیفیت، خودرو را تحویل مشتری دهند. 
ابوترابی گفت: در دولت ها چند مرکز وجود دارد که خانه خلوت دولت ها 
هس��تند و هر زمانی دولت کم بیاورد به س��وی این خانه خلوت ها روی 
می آورد. در دولت های قبل و دولت فعلی این مشکل را داشته ایم. به همین 
دالیل شاهد رشد صنعت خودرو در ایران نبوده ایم چراکه همیشه از صنعت 
 خودرو به شکل کاذب حمایت شده است و این صنعت را لوس کرده اند. 
وی گف��ت: بحث تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس نهم هم 
مطرح بود که به جای خاصی نرس��ید و در این مجلس هم هنوز هیأت 
رئیسه آن مشخص نشده است. باید یک تحقیق و تفحص جامع در زمینه 
صنعت خودرو با ارائه راهکار انجام شود. به احتمال قوی بحث های مادی، 
رانت خواری و انتصابات در صنعت خودرو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی، افزود: 
صنعت خودرو در کره جنوبی لوس نبوده اس��ت که فقط حمایت شود. 
کره ای ها س��عی و تالش کردند و صنعت خودروی ش��ان دولتی نبود که 
رانت در آن باشد. بنابراین یکی از راهکارهای پیشرفت صنعت خودرو در 

ایران واگذار شدن آن به بخش خصوصی است. 

ب��ا فرم��ان رئیس جمه��وری ب��ه س��ه وزارتخان��ه، دس��تور برخورد 
از  بی��ش  غیرقانون��ی  واردات  ب��ه  اق��دام  مافی��ای خ��ودرو ک��ه  ب��ا 
۶۴۰۰ دس��تگاه خ��ودرو ک��رده بودن��د، ص��ادر ش��د. ای��ن در حال��ی 
 اس��ت ک��ه چن��د ماه��ی ب��ود پرون��ده ای��ن تخل��ف ب��از مان��ده بود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ماج��را از تیرماه س��ال گذش��ته آغاز ش��د، وقتی 
ک��ه وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت با ه��دف س��اماندهی و اجرای 
 دس��تورالعمل جدی��د، ثب��ت س��فارش واردات خ��ودرو را متوقف کرد. 
ای��ن ممنوعی��ت تا دی ماه س��ال گذش��ته ادامه داش��ت و ب��ا اجرای 
دس��تورالعمل جدی��د از ای��ن تاری��خ، ثب��ت س��فارش واردات خودرو 
از س��رگرفته ش��د ام��ا چندی از آغ��از مج��دد ثبت س��فارش خودرو 
پ��س از حدود ش��ش م��اه وقفه نگذش��ته بود ک��ه اخب��اری از تخلف 
 در واردات خ��ودرو در زم��ان ممنوعی��ت واردات ب��ه گ��وش رس��ید. 
در ای��ن رابطه از س��وی برخی واردکنندگان خودرو عنوان ش��د که در 
زم��ان توقف ثبت س��فارش، برخی خودروه��ا به ط��ور غیرقانونی ثبت 
س��فارش و وارد ش��ده اند. این زمزمه ه��ا کم کم افزایش یاف��ت تا آنکه 
س��رانجام مجتبی خس��روتاج - رئیس سازمان توس��عه تجارت - حدود 
س��ه ماه پیش در نشس��ت خبری خود تخلف در این ح��وزه را تأیید و 
اعالم کرد که بیش از ۶۴۰۰ دس��تگاه خودرو، به صورت غیرقانونی ثبت 
س��فارش و وارد شده است. وی البته خبر داد که برخی از این خودروها 
 از گم��رک ترخی��ص و وارد ش��ده و برخ��ی نیز در گمرک ق��رار دارند. 
اما تأیید رس��می تخل��ف در واردات بیش از ۶۴۰۰ دس��تگاه خودرو به 
کش��ور واکنش های بس��یاری را به دنبال داش��ت و کارشناسان و افکار 
عمومی در انتظار شفاف س��ازی این پرونده و برخورد با متخلفان بودند، 
به ویژه آنکه در رس��یدگی به این پرونده اختالف نظراتی هم بین وزارت 

صنعت، معدن و تجارت و س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور ب��ه عنوان دو 
 دس��تگاه مس��ئول در گرفته و اطالعات متفاوتی در این رابطه داده شد. 
بازرس��ی کل کش��ور  ای��ن م��وارد ب��ود ک��ه س��ازمان  از  در یک��ی 
واردات غیرقانون��ی خ��ودرو را ناش��ی از ه��ک ش��دن س��ایت ثب��ت 
س��فارش وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اع��الم ک��رد ام��ا ای��ن 
 وزارتخانه هک ش��دن س��ایت خ��ود را در ای��ن فرآین��د تکذیب کرد. 
در چنی��ن ش��رایطی بود ک��ه ح��دود دو هفته پی��ش رئیس جمهوری 
ش��خصاً وارد عم��ل ش��ده و ب��ه وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
غیرقانون��ی  واردات  در  متخلف��ان  ت��ا  داد  مهل��ت  هفت��ه  دو 
 خ��ودرو را شناس��ایی و ب��ه م��ردم و اف��کار عموم��ی معرف��ی کن��د. 
شب گذش��ته هم رئیس جمهوری پس از دریافت گزارش وزارتخانه های 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، اطالعات، ام��ور اقتص��ادی و دارایی و نیز 
بازرس��ی ریاس��ت جمه��وری در ای��ن زمین��ه، متخلفان س��ه گانه این 
 پرون��ده را معرفی و دس��تورات الزم را برای برخورد ب��ا آنها صادر کرد. 
طبق اعالم رئیس جمهوری در گزارشی که در این رابطه خطاب به مردم 
منتش��ر کرد، گروه های اصلی درگیر در تخلفات ثبت س��فارش واردات 
خودرو ش��امل برخی کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادی 
از واردکنن��دگان خ��ودرو و چند نفر از کارشناس��ان ش��رکت رایانه ای 
 طرف قرارداد برای پش��تیبانی از سامانه ثبت س��فارش واردات بوده اند. 
حس��ن روحانی در این زمینه دستوراتی به معاون حقوقی خود و وزرای 
صنعت، معدن و تجارت، دادگس��تری و اقتصاد و دارایی برای برخورد با 
متخلفان داده و از قوه قضاییه نیز خواسته است »با دقت و سرعت و خارج 
از نوبت به این پرونده رس��یدگی ش��ود، مجرمان و متخلفان به مجازات 
 قانونی برسند و اموال و سودهای کالن نامشروع به بیت المال بازگردد«. 

از وزی��ر  ای��ن دس��تورات حس��ن روحان��ی  از مهم تری��ن  در یک��ی 
ای��ن  کارمن��دان  پرون��ده  خواس��ته  تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
ب��ه  بوده ان��د  واردات خ��ودرو دخی��ل  را ک��ه در فس��اد  وزارتخان��ه 
 هی��أت رس��یدگی ب��ه تخلف��ات اداری ارجاع و ب��ا آنها برخورد ش��ود. 
رئیس جمه��وری همچنی��ن به وزیر ام��ور اقتصاد و دارایی هم دس��تور 
داده ک��ه »از ترخی��ص باقیمان��ده خودروه��ای موض��وع ای��ن پرونده 
جلوگیری کرده و اطالعات خودروهای ترخیص ش��ده را جهت اقدامات 
قانونی در اختی��ار مراجع ذی ربط قرار دهد. همچنی��ن پرونده مالیاتی 
افراد و ش��رکت های دخیل در ای��ن جریان با دقت م��ورد بازبینی قرار 
گرفت��ه و مالی��ات و دیگ��ر حق��وق دولت��ی پرداخت نش��ده مربوط به 
 فعالیت ه��ای اقتص��ادی و تجاری آنان در اس��رع وقت وصول ش��ود«. 
وی همچنین به وزیر دادگس��تری نیز دس��تور داد » در رس��یدگی به 
تخلفات تعزیراتی افراد و ش��رکتهایی که از طریق تقلب، گران فروش��ی، 
احت��کار و اخ��الل در نظ��ام عرضه و تقاضا به منافع نامش��روع دس��ت 
 یافته اند، تس��ریع و نس��بت به اعم��ال مجازات های مقرر اقدام ش��ود«. 
بدین ترتیب با دخال��ت رئیس جمهوری پرونده ای که در چند ماه اخیر 
ب��از مان��ده و اخبار پراکنده و گاه متضادی از آن به گوش می رس��ید به 
نتیجه رس��یده و با شناس��ایی و معرفی متخلفان، دس��تورات الزم برای 
 برخورد با مافیای ش��کل گرفت��ه در فرآیند واردات خودرو صادر ش��د. 
پی��ش از این نیز رئیس جمهوری با صدور دس��تور انتش��ار عمومی نام 
شرکت های استفاده کننده از ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای واردات کاال، 
از دس��تگاه های مسئول خواس��ته بود از گران فروشی برخی شرکت ها و 
فروش کاالهای وارد ش��ده با نرخ ارز دولتی ب��ا نرخ ارز آزاد، جلوگیری 

کنند. 

پرونده ای که دو هفته ای به نتیجه رسید

یک عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس گفت ش��رکت های 
خودروسازی اروپایی به ویژه رنو و پژو سیتروئن در صورتی که قراردادها 

را فسخ و ایران را ترک کنند، باید به ایران غرامت بپردازند. 
 به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، علی اسدی کرم اظهار داشت: 
ش��رکت های خودروس��ازی خارجی موظفند براس��اس تعهداتی که به 
سازمان گس��ترش و نوسازی ایران یا شرکت های س��ایپا و ایران خودرو 
دارند عمل کنند و در صورتی که این خودروس��ازان یک جانبه، اجباری 
ی��ا اختیاری ایران را ت��رک کنند، به منزله فس��خ قراردادهای دوجانبه 
یا چندجانبه اس��ت و از نظ��ر حقوقی در دادگاه ه��ای بین المللی برای 
جمهوری اس��المی ایران ایجاد حق کرده و ش��رکت های خودروس��ازی 
خارجی ملزم به پرداخت غرامت یا خس��ارت یا جبران خس��ارت به هر 

شیوه ممکن هستند. 

نماینده م��ردم ش��هربابک در مجلس، بانک های متوس��ط و کوچک 
اروپای��ی را روزنه امی��د کوچکی برای حفظ قراردادها دانس��ت و افزود: 
براساس گزارش هایی که از مقامات اروپایی برای استمرار حضور در بازار 
خودرویی ایران به گوش می رس��د، این احتمال وجود دارد که فرانس��ه 
و س��ایر کشورهای اروپایی بتوانند از طریق بانک های متوسط و کوچک 
تبادالت بانکی خود با ایران را انجام دهند که این مسئله خود مانع فسخ 
یک جانب��ه قراردادهای خودرویی و ترک کردن ایران توس��ط رنو و پژو 

سیتروئن یا سایر برندهای خودروسازی خارجی است. 
وی در عین حال خروج برندهای خودروس��ازی فرانس��وی از بازار ایران 
را دارای آثار قیمتی دانس��ت و افزود: وقتی به بازار خودرویی یک ش��رکت 
خودروس��ازی خارجی کاالیی عرضه نشود الجرم موجودی واردکنندگان و 
خودروس��ازان به تدریج به اتمام رس��یده و کمبود عرضه به بازار و باال بودن 

تقاضا موجب افزایش شدید قیمت ها می شود.  این عضو کمیسیون صنایع 
و مع��ادن مجلس در بخش دیگری از ای��ن گفت وگو گفت: بازار خودرویی 
کش��ور عالوه بر آنکه به »واردات« وابسته است به نوسانات ناپایدار نرخ ارز 
هم به س��رعت واکنش نشان داده و قیمت ها افزایشی می شود. البته نباید 
فراموش کرد مشتری خودروهای خارجی مشتریانی هستند که دست شان 

به دهان شان می رسد و از پس افزایش قیمت ها برمی آیند. 
اس��دی کرم خاطرنشان کرد: برای کاهش آثار منفی توقف واردات رنو 
و پژو سیتروئن به بازار خودرویی کشور باید توسط تیم اقتصادی دولت 
و مدیران خودرویی کش��ور تدابیر ویژه ای اندیشیده شود تا با جایگزین 
شدن س��ایر برندهای با کیفیت داخلی از افزایش تقاضا در بازار خودرو 
جلوگیری شده و نیاز مردم به موقع تأمین شود و تا جایی که اطالع دارم 

شرکت های خودروسازی داخلی توان تولید و جایگزینی دارند. 

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان گفت فاز نخست تحریم ها 
از ۱۵ مرداد آغاز می ش��ود و تمام اقدامات انجام شده در زمینه استوک های 
صنعت خودرو و قطعه تنها تا سه یا چهار ماه دیگر پاسخگو خواهد بود که در 
این شرایط برآورد می شود اثرات مثبت امضای قرارداد این انجمن با دانشگاه 
علم و صنعت از همین زمان خود را نشان دهد. آرش محبی نژاد در گفت وگو با 
پایگاه خبری »عصر خودرو«، با اشاره به خروج شرکای خارجی صنعت خودرو 
و قطع��ه از ای��ران بعد از اعمال تحریم ها اظهار ک��رد: بعد از اعمال تحریم ها 
خودروسازان و قطعه س��ازان اروپایی ها در قالب عقد قرارداد جوینت ونچر از 
همکاری با ایران طفره می روند، در این شرایط الزم است نسبت به بومی سازی 
دان��ش فنی و فناوری تولید قطعه در کش��ور اقدام کنیم که بر این اس��اس 

مذاکرات با دانشگاه های مختلف در این زمینه انجام شد و نخستین قرارداد با 
 دانشگاه علم و صنعت با هدف همکاری های مشترک دوطرفه به امضا رسید. 
محبی ن��ژاد ی��ادآور ش��د: دوش��رکت قطعه س��از نی��ز ب��ا دانش��گاه برای 
ق��راردادی  توس��عه،  و  تحقی��ق  ت��وان  تقوی��ت  و  قطع��ات  طراح��ی 
ش��د.  خواه��د  عملیات��ی  ف��از  وارد  زودی  ب��ه  ک��ه  کردن��د   منعق��د 
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان تأکید کرد: قطعه سازان 
در ح��ال حاضر تم��ام و کمال به فک��ر مواجهه با بحران های ش��دید فعلی 
هس��تند، بر این اس��اس یکی از وظایف و رس��الت های ذاتی انجمن نیز این 
 است که به فکر صنعت قطعه و مباحث تخصصی و تحقق دانش فنی باشد. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه این قراردادها بس��تر همکاری دانش��گاه در صنعت را 

فراهم می کند، تصریح کرد: قطعه سازان در شرایط جدید دو راه بیشتر پیش 
رو ندارند که نخس��تین اقدام فراهم کردن شرایط با هدف آماده سازی مراکز 
تحقیق و توسعه است. با توجه به این که تیراژ قطعه سازی در کشور از تیراژ 
اقتصادی بین المللی پایین تر است و امکان صادرات برای قطعه سازان به صرفه 
نیست، بنابراین دانشگاه های ما از جمله دانشگاه علم و صنعت که مجهز به 
دانشکده مهندسی خودرو و مرکز شبیه سازی خودرو است و اقدامات زیادی 
روی خودرو انجام داده، این پتانسیل را دارد که در کوتاه ترین زمان و هزینه 
مناسب از قطعه سازان در این زمینه حمایت کند که امیدواریم در این راستا 
تحولی در راس��تای بومی سازی دانش فنی و فناوری و درون زا کردن حداقل 

طراحی و تحقیق و توسعه در قطعه سازی ایجاد شود. 

رنو و پژو سیتروئن در صورت ترک ایران باید به ایران غرامت دهند

اقدامات ضربتی قطعه سازان با هدف جلوگیری از بحران آغاز شد
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رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی استان فارس و واحد شیراز از برنامه ریزی 
برای توسعه هسته ها و واحدهای فناور و تالش در اخذ مجوز شرکت های 

دانش بنیان خبر داد.
به گزارش مهر، محمدکاظم کاوه پیشقدم، 
با بیان اینکه اس��تان فارس به عنوان یکی از 
اس��تان هایی که بیشترین تعداد واحد و مرکز 
دانش��گاهی را دارد در رابطه با توس��عه مراکز 
رشد و واحدهای فناور تالش های زیادی انجام 
داده است، گفت: در همین راستا مراکز رشد 
واحدهای ش��یراز، مرودش��ت و الر راه اندازی 
ش��ده و در ح��ال حاضر مش��غول به فعالیت 

هستند.
وی اف��زود: مراکز رش��د واحده��ای المرد 
و ارس��نجان در حال ش��روع فعالیت هستند 
و واح��د جهرم نیز به عنوان یک مرکز رش��د 
اقماری زیر نظر پارک علم و فناوری اس��تان 

فارس مشغول به فعالیت است.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس با بیان اینکه در حال حاضر ۲۵ 
هسته و شرکت دانش محور در مرکز رشد واحد شیراز مشغول به فعالیت 

هستند، اظهار داشت: این مراکز با تولید ثروت از علم به درآمدزایی واحد 
کمک می کنند. وی با تاکید بر روند رو به رشد مراکز رشد و شرکت های 
دانش بنیان دانش��گاه آزاد اس��المی اس��تان فارس، گفت: تجاری س��ازی 
محص��والت ش��رکت های دانش بنی��ان در 
دس��تور کار ب��وده و امروز بس��یاری از این 

محصوالت تجاری سازی شده اند.
کاوه پیش��قدم با اش��اره ب��ه محصوالت 
دانش بنیان تجاری سازی ش��ده دانشگاه آزاد 
اسالمی استان فارس، گفت: نرم افزار آموزش 
مج��ازی ابنیه ه��ای تاریخ��ی ب��ا زبان های 
مختلف، پاک کننده شیشه خودرو، سیستم 
ضد جلب��ک، توپ��ک آتشنش��انی، پرینتر 
سه بعدی و نرم افزارهای مختلف کاربردی از 

جمله این محصوالت هستند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان فارس 
با تاکید بر لزوم توسعه کارآفرینی و حمایت 
از محصوالت دانش بنیان به عنوان اهداف دانش��گاه، گفت: دانش��گاه آزاد 
اسالمی واحد شیراز بر برنامه ریزی برای توسعه هسته ها و واحدهای فناور 

و تالش در اخذ مجوز شرکت های دانش بنیان تاکید دارد.

مدیر اجرایی الکامپ با بیان اینکه حضور ش��رکت های خارجی در 
نمایش��گاه به برنامه ریزی بلندمدت نی��از دارد، علت حضور کمرنگ 
ش��رکت های سخت افزاری را مشکالت ارزی- ریالی و شرایط سخت 

بازار اعالم کرد. به گزارش ایس��نا، مهدی 
حی��دری  - مدی��ر اجرای��ی الکامپ - در 
نشس��ت خبری خود، با اشاره به برگزاری 
بیس��ت و چهارمی��ن دوره این نمایش��گاه 
بین المللی اظهار کرد: با حمایت س��ازمان 
نظ��ام صنفی رایانه ای، رویداد الکامپ تاکز 
در س��ه نقطه از نمایش��گاه برای استفاده 
از نخب��گان صنفی درباره آین��ده فناوری 
اطالعات و دغدغه های صنفی و یا رونمایی 
از یک محصول جدید تش��کیل می ش��ود. 
امیدواریم این نمایش��گاه حلق��ه ارتباطی 
بین اس��تارتاپ ها با مس��ئوالن باشد.وی با 
بی��ان اینک��ه ایونت الکامپ ترن��دز نیز در 

س��الن ۲۷ برپا می ش��ود و به موضوعات ه��وش مصنوعی، بیگ دیتا 
و شهر هوش��مند می پردازد، افزود: شاید این رویداد با موفقیت صد 
درصدی ایجاد نش��ود، مانند زمانی که الکام اس��تارز ش��روع به کار 

کرد، اما امیدواریم در س��ال های آینده ش��کل بهتری داش��ته باشد. 
اس��تارتاپ ها رش��د قابل توجهی داش��تند و تمام کس��انی که سال  
گذش��ته به صورت یک نفره حاضر می ش��دند خود را به اس��تندها 
و غرفه های ۱۲مت��ری ارتقا دادند. مدیر 
اجرای��ی الکامپ با اش��اره به مس��احت 
اختصاص یافت��ه به الکامپ گف��ت: الکام 
اس��تارز، ترندز و گیم در س��الن های ۸، 
۹، ۱۰، ۱۱ و ۲۷ ب��ه مس��احت ۷۵۰۰ 
مترمربع تش��کیل می ش��ود. از سال ۹۴ 
در برگزاری الکامپ ۲۱ که ۷۰ ش��رکت 
اس��تارتاپ وجود داش��ت، با رش��د قابل 
توجهی به ۳۵۰ اس��تارتاپ رسیده است 
و بسیاری از اس��تارتاپ ها به لحاظ کمی 
رشد قابل توجهی داشته و از لحاظ کیفی 
هم جزو افتخارات محس��وب می ش��وند. 
حیدری با بیان اینکه شرکت های داخلی 
و خارجی در فضای ۲۵ هزار مترمربع حاضر هس��تند، گفت: حدود 
۴۰۰ گروه نفر و شرکت در حوزه الکام استارز، گیم و ترندز حاضرند 

و ۳۰۰ شرکت در فضای ۲۵ هزار متر مربع وجود دارد.

مشکالت ارزی علت حضور کم رنگ سخت افزاری ها در الکامپتجاری سازی محصوالت شرکت های دانش بنیان در دانشگاه آزاد

بعض��ی رفتاره��ا و جریاناتی که هرگز در محی��ط کار مورد بحث 
قرار نمی گیرند، به عادت های مسمومی تبدیل می شوند که فرهنگ 

سازمانی را با خطری جدی مواجه می کنند. 
ش��اید رهبران کس��ب وکار اق��رار نکنن��د که فرهنگ س��ازمانی 
مسموم چه آس��یب هایی در پی دارد و نه تنها بازدهی شرکت، بلکه 
س��المتی کارمندان را در مع��رض خط��ر قرار می ده��د ولی تعداد 
رهبرانی که سعی می کنند از توسعه یک فرهنگ مخرب در شرکت 

خود جلوگیری کنند، روزبه روز افزایش می یابد. 
واقعیت این است که در کنار همه چالش های کسب وکار، آخرین 
چیزی که نیاز داریم مس��ائلی اس��ت که هرگ��ز از آنها صحبتی به 
می��ان نمی آید، ولی به طور اجتناب ناپذیری به یک محیط کار بیمار 
ختم می شوند. متأس��فانه در بسیاری از مواقع، رهبران ناخودآگاه و 
غیرعامدانه از کنار این مسائل عبور می کنند. به همین دلیل در این 
مطل��ب، پنج قاعده ویرانگری را که ممکن اس��ت در محیط کار در 

جریان باشند، به مدیران معرفی می کنیم: 
هیچ کس نمی تواند ذهنیات خود را با رئیس در میان بگذارد

یک��ی از جلس��ات اداری خود را تص��ور کنی��د. درحالی که همه 
شوالیه ها )کارمندان و سرپرس��تان( دور میز کنفرانس نشسته اند و 
ب��ه رئیس ب��زرگ )مدیرعامل( توجه می کنند. به نظر می رس��د که 
توافقنامه ای در س��کوت کامل اجرا می ش��ود. هیچ یک از شوالیه ها 
صحبتی نمی کنند، چراکه می ترس��ند از ط��رف رئیس ضربه ای به 

آنها وارد شود. 
و سپس جلسه بعدی برگزار می شود. پس  از آن نیز جلسات دیگر. 
هم��ه حاضرین می دانند که نباید افکار خ��ود را با صدای بلند بیان 

کنند، زیرا رئیس نمی خواهد چیزی بشنود. 
این یک محیط کار بیمار است. 

آیا کارمندان می توانند در مقابل ش��ما قرار بگیرند؟ ممکن اس��ت 
خودتان شاه یا ملکه این سناریو باشید؟ 

اگر تاکنون حرف ناراحت کننده ای از طرف کارمندان نشنیده اید، 
باید متوجه باش��ید که این امر طبیعی نیس��ت. آیا نحوه رفتار شما، 
دیگران را خام��وش می کند؟ آیا هیچ اختالف نظری را نمی پذیرید؟ 

آیا به جای استقبال از تنوع آرا، آن را محکوم می کنید؟ 
کارمندان پیش از هر اقدامی، ش��رایط موجود را بررسی می کنند. 
اگر آنها نمی توانند به راحتی نظرات خود را با شما در میان بگذارند، 

پس شانس اینکه بهترین تصمیمات را اتخاذ کنید، صفر است. 
سکوتی که در اطراف شما جریان دارد، یک سکوت طالیی نیست. 

پس بررسی کنید که آیا شما مسبب آن هستید؟ 
فقط یک سبک عملکرد خاص مورد تشویق قرار می گیرد

ب��ه کارمندانی که تاکنون ترفیع گرفته اند نگاه کنید. آیا فقط یک 
سبک عملکرد خاص را ترویج می دهید و هرگونه تنوع اجرا را از بین 

می برید؟ آیا این کارمندان، شبیه به خود شما هستند؟ 
همیش��ه شایسته ترین کارمندان را تشویق کنید ولی درعین حال، 
به معیارهای��ی که برای ارزیابی کارمندان ب��ه کار می گیرید، توجه 
کنی��د و ببینید آیا این معیاره��ا را به دور از هرگونه تعصبی انتخاب 

کرده اید؟ 
زمانی ک��ه یکی از کارمندان ترفیع می گیرد یا مورد تش��ویق واقع 
می ش��ود، همه هم��کاران او از ای��ن ماجرا باخبر می ش��وند. آنها از 

خودش��ان می پرسند »آیا او واقعاً شایستگی این تشویق را داشت؟« 
پس اطمینان حاصل کنید که پاسخ این سؤال همیشه مثبت است، 

در غیر این صورت فقط اسیدیته محیط را افزایش می دهید. 
ریسک پذیری یک ارزش محسوب نمی شود

گاه��ی مدیران در ظاهر ریس��ک پذیری را ویژگی قابل تحس��ینی 
می دانن��د، اما در عمل اگر ریس��ک پذیری کارمندان ش��ان به نتایج 
مثبت ختم نشود، به سرزنش و توبیخ رو می آورند. این عدم صداقت، 
یکی از عواملی است که محیط کار را دلسردکننده می کند و به عدم 

پویایی منجر می شود. 
ش��ما به عنوان یک رهبر، باید قوانین روشنی برای ریسک پذیری 
داشته باشید و آنها را به کارمندان اعالم کنید. یک ریسک خوب چه 
ویژگی هایی دارد؟ چه کس��ی باید ریس��ک را تصویب کند؟ اگر یک 
ریس��ک به نتایج دلخواه منجر نش��ود چه واکنشی خواهید داشت؟ 
شما باید ایده منسجمی از همه این مسائل داشته باشید و هر زمان 
که تیم یک ریس��ک را پشت سر گذاش��ت، این موفقیت را در کنار 

آنها جشن بگیرید. 
زمانی که افق دیدمان را وس��یع می کنیم، موانع و محدودیت ها را 
کنار می زنیم. ش��ما با همراهی کارمندانی که می ترس��ند قدم های 

بزرگ بردارند، نمی توانید به این افق وسیع دست پیدا کنید. 
نمی توانید جلسات کاری را اداره کنید

ش��ما به عنوان رهبر، باید زمان صحبت کردن خود را در جلسات 
کاری کاه��ش دهید، در غیر این صورت نمی توانید ادعا کنید که از 

ایده های دیگران استقبال می کنید. 
کارمندان را تشویق کنید صحبت کنند، اما درعین حال آنها باید با 
بیان ایده های خود، ارزشی ایجاد کنند. اگر به افرادی که صرفاً برای 
خودنمایی اظهارنظر می کنند اجازه دهید جلسه را در دست بگیرند، 
محی��ط کار بیماری خلق می کنید. اگر کارمندان حس کنند که در 
هر جلس��ه کاری، فقط بای��د چیزی بگویند، حتی اگ��ر این ایده ها 
کاماًل بی هدف و غیرمتمرکز باشد، در این صورت کارایی و بهره وری 
جلسات تنزل پیدا می کند و درواقع میتینگ ها، به نبرد سناتورهایی 
تبدیل می ش��ود که می خواهند زمان بیشتری برای سخنرانی خود 

به دست آورند. 
برای پیش رفتن، به خودنمایی و خودستایی روی می آورید

ش��کی نیست که شما به عنوان یک رهبر، باید قابلیت های خود را 
به کارمندان نشان دهید. 

اما اگر ش��ما الگ��وی اعض��ای تیم هس��تید، نباید اج��ازه دهید 
خودس��تایی به یکی از استانداردهای فرهنگ سازمانی تبدیل شود. 
از طرف��ی، اگر ش��ما قابلیت ها و توانایی های کارمندان را تحس��ین 

کنید، آنها نیازی نمی بینند که خودشان این کار را انجام دهند. 
در س��تایش و تحس��ین کارمندان تعلل نکنی��د و برعکس، برای 
انتق��اد از آن��ان عجله ای نداش��ته باش��ید. ام��ا ب��ه کارمندانی که 
می خواهن��د با خودنمایی خود را اثبات کنند، نش��ان دهید که این 

رفتار را نمی پذیرید. 
و نکته آخر اینکه، اجازه ندهید قواعدی که ذکر شد به هنجارهای 
محیط کار ش��ما تبدیل شود. با عمل و اقدام خود این قواعد را نفی 

کنید و فرهنگ سازمانی سالمی را در شرکت خود رواج دهید. 
inc/zoomit :منبع

جف بزوس، مدیرعامل آمازون یکی دیگر از شخصیت هایی است که پا به پای ایالن ماسک تالش دارد سفرهای فضایی تجاری را کلید 
بزند. چندی پیش خبر رسـید که فروش بلیت های مربوط به سـفرهای فضایی شرکت بلو اوریجین )شرکت خصوصی متعلق به بزوس( به 
زودی آغاز می شود و از آنجایی که خیلی ها عالقه مند بودند بدانند قیمت این بلیت ها چقدر است رویترز اطالعات تازه ای را در این باره 

منتشر کرده؛ رقمی در حدود 200 تا 300هزار دالر.
به گزارش دیجیاتو، همانطور که در خبرها خواندید سـال گذشـته ارزش کل ثروت بزوس به رقم 40میلیارد دالر رسـید و حاال او تمام 
تالشش را به خدمت گرفته تا این سرمایه را به بهترین شکل صرف کند. این مدیرعامل 54 ساله در نظر دارد تا اواخر تابستان خبرهای 
جدیدی را در مورد طرح ها و برنامه های بشردوستانه  اش به سمع و نظر مخاطبان برساند، اما همزمان عمده تمرکزش را هم روی سفرهای 

فضایی قرار داده.
بزوس پیشـتر اعالم کرده بود: هزینه حضور در این سـفرها بسـیار باالسـت و من هم اکنون تالش دارم برنامه سفرهای فضایی آمازون 
را که با قرعه کشـی انجام می شـوند به سفرهای ارزان قیمت تری تبدیل نمایم تا امکان مشـاهده منظومه خورشیدی برای افراد بیشتری 

فراهم شود.
در همین رابطه نیز رویترز به تازگی مصاحبه ای با دو تن از کارکنان بلو اوریجین انجام داده و در مورد هزینه های توریسم فضایی با آنها 
بیان داشته: یکی از کارکنان بلو اوریجین که اطالعات دست اولی در این رابطه دارد گفته است شرکت متبوعش فرآیند فروش بلیت های 
مربوط به سفرهای فضایی را با رنج قیمتی 200 تا 300 هزار دالری آغاز خواهد کرد و کارمند دیگر این شرکت نیز گفته که بلیت ها حداقل 

قیمتی در حدود 200 هزار دالر دارند. هر دوی این افراد با شرط پنهان ماندن هویت شان با رویترز مصاحبه کرده اند.
اما این قیمت درست هم تراز با مبلغی است که ریچارد برنسون برای پروازهای زیرمداری خود از متقاضیان درخواست می کرد. براساس 
اعالم نشـریه وایرد برنسـون تا به امروز 700 بلیت مربوط به این پروازها را هر کدام به نرخ 250 هزار دالر فروخته است. این را هم اضافه 
کنیم که درسـت مانند ویرجین گاالکتیک صرف فروش این بلیت ها را نمی توان به مثابه عملیاتی شـدن پروژه پروازهای بلواوریجین در 

سال 2019 دانست.
تا به امروز هیچ انسـانی از طریق کپسـول های نیوشـپرد در هشت پرواز آزمایشی بزوس حضور نداشـته و آنطور که سه منبع آگاه به 

رویترز گفته اند نخستین مسافران این پروازها احتماال کارکنان بلواوریجین خواهند بود.
درست است که تجهیزات سفرهای فضایی این شرکت به نقطه خوبی از پیشرفت دست پیدا کرده، اما روشن است که به یک مکانیزم 
فرار ایمن و قابل اطمینان هم نیاز است تا در مواقع اضطراری به آن تکیه کرد. یکی از منابع آگاه به رویترز گفته است که بلو اوریجین به 
زودی نخستین آزمایش سیستم اضطراری خود را در فضا انجام می دهد. این سیستم در صورت بروز انفجار در شتاب دهنده راکت خدمه 

و سرنشینان کپسول های فضایی را به یک موقعیت ایمن انتقال می دهد.
 

قواعدی که به آرامی فرهنگ سازمانی را فاسد می کند

 2۰۰ تا ۳۰۰ هزار دالر
 قیمت احتمالی بلیت

سفرهای فضایی بلو اوریجین

اولین دوره از »رویداد خلق ایده« با رویکرد کارآفرینی در تاریخ ۳، ۴ و ۵ مرداد ۱۳۹۷ 
در پردیس س��ینماگالری ملت برگزار می شود. به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی 
بنیاد س��ینمایی فارابی، یک تیم استارتاپی متش��کل از هنرمندان عرصه سینما و نیز 
جوانان متخصص در زمینه رویدادهای نوین از دانشگاه شریف و تهران اقدام به طراحی 
رویدادی کرده اند که در آن به موضوعاتی همچون کارآفرینی، آموزش و تجربه در محیط 
حرفه ای، توانمندسازی فیلمنامه نویسان و افزایش مهارت های حرفه ای و روزآمد، توجه 
شده اس��ت. »رویداد خلق ایده« از لحاظ س��اختاری به شکل یک »استارتاپ ویکند« 
برگزار می ش��ود؛ در این رویداد سینمایی، ایده های کوتاه و خالقانه  شرکت کنندگان به 
شکل کار گروهی با همراهی و راهنمایی نویسندگان کشور در مقام مربی به طرح هایی 
برای س��اخت فیلم های سینمایی بدل ش��ده و در انتها برای شتاب دهندگانی که همانا 

تهیه کنندگان، کارگردانان و مسئوالن سینمایی هستند، ارائه می شود.

 برگزاری »رویداد خلق ایده«

دریچــه

دوشنبه
25 تیر 1397

شماره 1112
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مسئول مرکز تجاری سازی جهاد دانشگاهی واحد همدان از آغاز به کار 
واحد تجاری سازی فناوری و اشتغال دانشجویان در جهاد دانشگاهی خبر 
داد و گفت: در این واحد انگیزه الزم به دانشجویان داده و ایده آنها دریافت 

می ش��ود و در راستای تجاری سازی ایده های 
دریافت��ی برمی آییم البته متأس��فانه تاکنون 
از ایده های دریافتی به مرحله تجاری س��ازی 

نرسیده ایم.
محمد رضائیان پاکیزه در گفت وگو با ایسنا، 
همچنین متذکر شد: به زودی جهاد دانشگاهی 
اقدام به تأسیس یک مرکز نوآوری و شکوفایی 
خواهد کرد. وی شفاف سازی در انتخاب رشته 
دانشجویان، برگزاری کارگاه های مهارت افزایی 
و بازدی��د از کارخانه ه��ا را از جمل��ه اقدامات 
جهاد دانشگاهی در راستای اقتصاد مقاومتی 
و ایجاد اش��تغال دانشجویان برشمرد و افزود: 
تاکنون ۱۳۰۰ دانش��جو دوره های کارآفرینی 

و ایده پردازی را در قالب واحد تجاری س��ازی و فناوری اش��تغال س��پری 
کرده اند.

رضائیان پاکیزه با اش��اره به برگزاری دوره های کارآفرینی و کسب وکار و 

تورهای صنعت برای دانش��جویان، درباره مشاغل  خانگی نیز گفت: جهاد 
دانش��گاهی مرکز طرح های اشتغال خانگی را به عنوان پایلوت در هشت 
اس��تان اجرا کرده است که در صورت موفقیت به سایر استان ها نیز بسط 

داده خواهد شد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: طرح هایی نیز در 
جهاد دانشگاهی اس��تان همدان به منظور 
اشتغال روستایی و مشاغل خانگی در قالب 

پروپوزال تدوین و پیشنهاد شده است.
جه��اد  تجاری س��ازی  مرک��ز  مس��ئول 
دانشگاهی واحد همدان از انعقاد تفاهم نامه 
اداره  کل فنی وحرف��ه ای اس��تان و جه��اد 
دانش��گاهی واحد همدان در راستای اجرای 
دوره ه��ای مهارت افزایی خب��ر داد و گفت: 
دوره ه��ای مهارت افزای��ی کلیه رش��ته های 
موجود در جهاد دانشگاهی را پوشش داده و 
تفاهم نامه نیز به مرحله عملیاتی شدن رسیده 
است. وی افزود: برگزاری این دوره ها در راستای مهارت افزایی دانشجویان 
انجام می ش��ود، چراکه در ش��رایط فعلی عدم توانایی فارغ التحصیالن و 

دانشجویان در بازار کار موجب عدم موفقیت آنها شده است.

مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
رض��وی گفت: اهمیت موضوع مش��اغل خانگی بر هیچ کس پوش��یده 
نیس��ت، در حال حاضر در اس��تان بیش از ۱۰۰ هزار مجوز مش��اغل 

خانگی صادر شده اس��ت. به گزارش ایسنا، 
محمدامی��ن بابای��ی در نشس��ت طرح ملی 
الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در سالن 
جلسات س��ازمان جهاد دانشگاهی خراسان 
رضوی، اظهار کرد: اهمیت موضوع مشاغل 
خانگی بر هیچ کس پوشیده نیست. در حال 
حاضر در اس��تان بی��ش از ۱۰۰ هزار مجوز 
مش��اغل خانگی صادر شده که این امر نماد 
آن ب��وده ک��ه ما یک ارتش خام��وش را در 
حوزه مشاغل خانگی داریم. امید است با این 
الگو و برنامه ای که همکاران ما در س��ازمان 
جهاد دانشگاهی هماهنگ می کنند، بتوانند 

این ارتش را به درستی هدایت کنند.
 وی ادامه داد: با بررسی  مشکالتی که طی گذشته در حوزه مشاغل 
خانگی داشته ایم به این دست پیدا کرده ایم که این بخش شامل چند 
مش��کل عمده بوده که ش��امل مش��کالتی در حوزه تامین مواد اولیه، 

استانداردس��ازی، فروش بازار و نداشتن آموزش و مشاوره های الزم در 
این زمینه می شود.

 مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
رضوی افزود: بر این اساس وزارتخانه طرح 
ملی الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی را 
تدوین کرد که با همکاری س��ازمان جهاد 
دانش��گاهی قرار است این طرح به صورت 
پایلوت در ۹ استان اجرایی شود که استان 
خراس��ان رضوی به عن��وان اولین پایلوت 

طرح محسوب می شود.
 بابای��ی خاطرنش��ان ک��رد: بیش��ترین 
ظرفیت اس��تان ما با شناسایی ۴۰۰۰ نفر 
صورت گرفته، در این راس��تا برنامه ای که 
ما در نظر گرفته ایم ای��ن بوده که بتوانیم 
براس��اس شناس��ایی که هم��کاران ما در 
سازمان جهاد دانش��گاهی انجام می دهند 
در حوزه مش��کالتی که نام بردیم ورود پیدا کنیم و اقدامات ارزنده ای 
را انجام دهیم. همچنین با گام های خود قدم های مثبتی را در راستای 

ایجاد بازار فروش برای مشاغل خانگی  برداریم.

صدور بیش از 100 هزار مجوز مشاغل خانگی در استان خراسان رضویراه اندازی واحد تجاری سازی فناوری  و اشتغال دانشجویان

بی ش��ک فناوری گام بزرگ بعدی در دنیای کس��ب وکار خواهد بود. 
در ادامه سه کاربرد فناوری را برای ارتقای کسب وکار معرفی می کنیم. 
قابلیت ه��ای هوش��مند فناوری ه��وش مصنوع��ی )AI( و واقعیت 
اف��زوده )AR( مزیت های فراوانی دارد، از س��اماندهی بازاریابی گرفته 
ت��ا بهبود خدمات مش��تریان و افزایش فروش. کس��ب وکارها به لطف 
این قابلیت ها قادرند تعامل بهتری با مش��تری برقرار کنند، سرنخ ها ) 
Leads( را دقیق ت��ر پیگیری کنند و فرصت ه��ای بازاریابی خود را به 

حداکثر برسانند. 
ام��روزه کس��ب وکارهای آینده نگر مطرح��ی در صنای��ع مختلف با 
 )Prospects( مش��تریان بالقوه ،AR و AI بهره گیری از فناوری های
را به مش��تریان واقعی )Customers( تبدیل می کنند. در ادامه سه 

نمونه از این کاربردها را می خوانیم. 
1- بهبود شیوه خرده فروشی به کمک واقعیت افزوده

فروش��گاه های اینترنتی و خرده فروشانی که خوره فناوری هستند با 
به کارگیری واقعیت افزوده، تجربه خرید پیش��رفته ای برای مش��تریان 

مهی��ا می کنن��د. آم��ار نش��ان می ده��د 
ترجی��ح  مصرف کنن��دگان  ۶۱درص��د 
می دهند از فروشگاه هایی خرید کنند که 
تجربه واقعیت افزوده را ارائه می دهند. لذا 
با ادغام واقعیت افزوده در فروشگاه خود، 
قطع��اً تجربه بهتری از برن��د خودتان در 
اختیار مشتری قرار می دهید و مشتریان 
بالق��وه بیش��تری ب��ه مش��تریان حقیقی 

تبدیل خواهند شد. 
یکی از برنده��ای موفق در به کارگیری 
واقعیت افزوده برای جذب مش��تری، برند 
فش��ن لباس الگوست )Lacoste( است. 

این برند برنامه ای مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده برای گوشی همراه 
تولید کرده است که مشتریان از طریق آن می توانند به صورت مجازی 

کفش ها را پا بزنند. 
ای��ن برنامه امکانات دیگری نی��ز دارد، از جمله کارت پس��تال های 
تبلیغاتی، تابلوهای راهنمای فروش��گاه و ویترین. در واقع یک »تجربه 
خری��د تمام عیار را به دس��ت مش��تری می دهد«. اقدامات الگوس��ت 
 در ح��وزه بازاریاب��ی واقعیت اف��زوده منجر به درگیر ک��ردن بیش از

۳۰۰۰۰ کاربر با محصوالت سه بعدی درون برنامه شده است. 
2- شناسایی و پیگیری سرنخ ها توسط هوش مصنوعی

فن��اوری هوش مصنوعی ظرفیت��ش را دارد که نقش یک دس��تیار 
فروش باجربزه را برای کسب وکارها ایفا کند. این دستیار هوشمند قادر 
اس��ت داده های مربوط به سرنخ ها را جمع آوری و تحلیل کرده و زمان 
مناس��ب برای پیگیری سرنخ ها را به شما یادآوری کند تا هیچ موردی 
از قلم تان نیفتد. حتی می تواند سرنخ های مستعدتر را شناسایی کند و 

هر زمان نیاز به اقدام خاصی باشد، شما را آگاه کند. 
 )Zoho CRM( ب��رای نمونه برنامه مدیریت روابط مش��تری زوهو
یک دس��تیار هوشمند به نام زیا )Zia( دارد. زیا قادر است سرنخ هایی 

را که احتمال انعقادشان باالتر است شناسایی کند و شما از این طریق 
می توانید وقت فروش��ندگان خود را به نحوی اولویت بندی کنید که به 

فروش های قطعی تر رسیدگی شود. 
زیا قادر اس��ت با تحلیل ایمیل های مشتریان، به احساسات آنها پی 
ببرد. در نتیجه بر فرض اگر مشتری احساس نارضایتی دارد، فروشنده 
ش��ما آگاه ش��ده و فرصت دارد قبل از اینکه پیش��نهاد خاصی بدهد، 
درصدد دلجویی و کس��ب خرس��ندی او برآید. این دستیار حتی قادر 
اس��ت بهتری��ن زمان ب��رای تماس با مش��تریان بالقوه را هم به ش��ما 

خاطرنشان کند. 
زیا همچنین ادعا می کند قادر است ناهنجاری های موجود در الگوی 
فروش شما را تشخیص داده و مثاًل اگر شتاب فروش تان رو به کاهش 
است، اخطار بدهد. هوش مصنوعی این ناهمگونی ها را شناسایی کرده 

و با هشدار شما را متوجه آنها می سازد. 
ام��روزه کس��ب وکارهای زی��رک ب��رای جذب بیش��تر مش��تری به 
ش��یوه ای مقرون به صرفه، روی برنامه ه��ای مبتنی بر هوش مصنوعی 

سرمایه گذاری می کنند. 
3- بهبود کمپین های بازاریابی به وسیله واقعیت افزوده

کسب وکارها به وسیله واقعیت افزوده قادر خواهند بود راهبردهای بازاریابی 
خود را به ش��کل حقیقی ارائ��ه دهند. در 
نتیجه تجربه ای مش��ابه واقعیت از خدمات 
و محصوالت شما برای مشتری مهیا خواهد 
ب��ود. واقعیت اف��زوده در می��ان برندهای 
حرفه ای بخش خرده فروشی تبدیل به شکل 
کارآمدی از بازاریابی شده است. برای نمونه 
برند کفش تیمبرلند )Timberland( با 
سرمایه گذاری در فناوری اتاق پرو مجازی 
ش��رکت خدمات نرم اف��زاری لمون اند اُرنج 
»امتحان  امکان   ،)Lemon&Orange(
کردن قبل از خرید« را برای مشتریان مهیا 

کرده است. 
البته برای استفاده از این فناوری ها در کمپین های خود، حتماً الزم 
نیست بودجه آنچنانی خرج کنید. می توانید با شکل ساده تر آن شروع 
کنید. مثاًل هش��تگ های استیکری اینس��تاگرام گزینه خوبی است. به 
کمک آنها می توانید هش��تگ مارکدار مخصوص خود را بس��ازید و به 
تبلیغ محصوالت خود بپردازید. هشتگ های خود را روی عکس هایتان 
درج کنی��د و مش��تریانی را ک��ه از هش��تگ های ش��ما در عکس های 

اینستاگرام شان استفاده می کنند جلوی چشم سایرین قرار دهید. 
یا اینکه با صرف کمی هزینه، فیلتر اسنپ چت سفارشی برای شرکت 
یا محصولی خاص بس��ازید و در منطقه محلی خود آن را تبلیغ کنید. 
اگرچه ایده ساده ای به نظر می آید، اما وجهه خوبی به کسب وکار شما 
می دهد. به این طریق کس��ب وکارتان همگام با  ترند روز خواهد بود و 
نظر مشتریان بالقوه و حقیقی را در بستر اسنپ چت جلب خواهد کرد. 
بنابراین در ابتدای امر می توانید از همین روش های س��اده استفاده 
کنید و کم کم که تجربه و موفقیت بیش��تری کسب کردید، شکل های 
پیچیده تر هوش مصنوعی و واقعیت افزوده را در راهبرد بازاریابی خود 

بگنجانید. چشم بهم بزنید جزو حرفه ای های این حوزه شده اید. 
inc :منبع

جف بزوس، مدیرعامل آمازون یکی دیگر از شخصیت هایی است که پا به پای ایالن ماسک تالش دارد سفرهای فضایی تجاری را کلید 
بزند. چندی پیش خبر رسـید که فروش بلیت های مربوط به سـفرهای فضایی شرکت بلو اوریجین )شرکت خصوصی متعلق به بزوس( به 
زودی آغاز می شود و از آنجایی که خیلی ها عالقه مند بودند بدانند قیمت این بلیت ها چقدر است رویترز اطالعات تازه ای را در این باره 

منتشر کرده؛ رقمی در حدود 200 تا 300هزار دالر.
به گزارش دیجیاتو، همانطور که در خبرها خواندید سـال گذشـته ارزش کل ثروت بزوس به رقم 40میلیارد دالر رسـید و حاال او تمام 
تالشش را به خدمت گرفته تا این سرمایه را به بهترین شکل صرف کند. این مدیرعامل 54 ساله در نظر دارد تا اواخر تابستان خبرهای 
جدیدی را در مورد طرح ها و برنامه های بشردوستانه  اش به سمع و نظر مخاطبان برساند، اما همزمان عمده تمرکزش را هم روی سفرهای 

فضایی قرار داده.
بزوس پیشـتر اعالم کرده بود: هزینه حضور در این سـفرها بسـیار باالسـت و من هم اکنون تالش دارم برنامه سفرهای فضایی آمازون 
را که با قرعه کشـی انجام می شـوند به سفرهای ارزان قیمت تری تبدیل نمایم تا امکان مشـاهده منظومه خورشیدی برای افراد بیشتری 

فراهم شود.
در همین رابطه نیز رویترز به تازگی مصاحبه ای با دو تن از کارکنان بلو اوریجین انجام داده و در مورد هزینه های توریسم فضایی با آنها 
بیان داشته: یکی از کارکنان بلو اوریجین که اطالعات دست اولی در این رابطه دارد گفته است شرکت متبوعش فرآیند فروش بلیت های 
مربوط به سفرهای فضایی را با رنج قیمتی 200 تا 300 هزار دالری آغاز خواهد کرد و کارمند دیگر این شرکت نیز گفته که بلیت ها حداقل 

قیمتی در حدود 200 هزار دالر دارند. هر دوی این افراد با شرط پنهان ماندن هویت شان با رویترز مصاحبه کرده اند.
اما این قیمت درست هم تراز با مبلغی است که ریچارد برنسون برای پروازهای زیرمداری خود از متقاضیان درخواست می کرد. براساس 
اعالم نشـریه وایرد برنسـون تا به امروز 700 بلیت مربوط به این پروازها را هر کدام به نرخ 250 هزار دالر فروخته است. این را هم اضافه 
کنیم که درسـت مانند ویرجین گاالکتیک صرف فروش این بلیت ها را نمی توان به مثابه عملیاتی شـدن پروژه پروازهای بلواوریجین در 

سال 2019 دانست.
تا به امروز هیچ انسـانی از طریق کپسـول های نیوشـپرد در هشت پرواز آزمایشی بزوس حضور نداشـته و آنطور که سه منبع آگاه به 

رویترز گفته اند نخستین مسافران این پروازها احتماال کارکنان بلواوریجین خواهند بود.
درست است که تجهیزات سفرهای فضایی این شرکت به نقطه خوبی از پیشرفت دست پیدا کرده، اما روشن است که به یک مکانیزم 
فرار ایمن و قابل اطمینان هم نیاز است تا در مواقع اضطراری به آن تکیه کرد. یکی از منابع آگاه به رویترز گفته است که بلو اوریجین به 
زودی نخستین آزمایش سیستم اضطراری خود را در فضا انجام می دهد. این سیستم در صورت بروز انفجار در شتاب دهنده راکت خدمه 

و سرنشینان کپسول های فضایی را به یک موقعیت ایمن انتقال می دهد.
 

3 نمونه از تحوالت کسب وکارها به وسیله واقعیت افزوده و هوش مصنوعی

یادداشـت

دبیر اجرایی رویداد کارآفرینی هم نت برکت گفت: رویداد کارآفرینی با محوریت 
اداره و آموزش در مساجد با حضور کارآفرینان در اصفهان برگزار می شود. مرتضی 
ورش��اوی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داش��ت: رویداد کارآفرینی هم نت 
برکت با محوریت مساجد با همکاری بنیاد نخبگان استان اصفهان و امور مساجد 
منطق��ه رهنان اجرا خواهد ش��د. وی افزود: افراد در این رویداد س��عی می کنند 
ایده های خود را به ارزش تبدیل کرده و طرح کسب و کار ارائه دهند که در نهایت 
این طرح ها به سرمایه گذاران معرفی شده و مدل اولیه کسب و کار به بنیاد سرمایه 
ارائه می شود. دبیر اجرایی رویداد کارآفرینی هم نت برکت در ارتباط با محورهای 
اصلی این رویداد گفت: این رویداد با محوریت مس��اجد، مشاغل خانگی، صندوق 
تامین مالی، اداره و آموزش در مس��اجد و . . . توس��ط ش��بکه های جوانی که در 

مساجد مشغول فعالیت هستند، صورت می گیرد.

کارآفرینان این بار به سراغ مساجد می روند

Small Business Trends نویسنده: اینتا کمبلو مدیرعامل انتشارات آنالین
مترجم: حمید پرهام پور



 
اعتماد کاالیی بس��یار کمیاب در عرصه کسب وکار محسوب می شود. 
به عن��وان مثال در نظر بگیرید که ۴۲درصد پاس��خ دهندگان به گزارش 
موسس��ه Edelman )فع��ال در زمین��ه روابط عموم��ی( در همایش 
Trust Barometer Global به طور روش��ن بر یک پاسخ پافشاری 
کرده اند: »من نمی دانم به کدام ش��رکت یا برند اعتماد کنم«. باتوجه به 
وجود خیل عظیم��ی از برنامه های بازاریاب��ی ناکارآمد در دنیای مدرن 
ش��اید زمان اس��تفاده از س��فیران برند به منظور توس��ه کسب وکارمان 

رسیده باشد. 
اصطالح ترکیبی »سفیر برند« به طور معمول می تواند به فردی خارج 
از ش��رکت مان با توانایی تاثیرگذاری روی مخاطب ها اشاره داشته باشد. 
به طور معمول چنین س��فیرهایی شامل س��لبریتی ها هستند. به عنوان 
مثال اس��طوره ورزش بس��کتبال، مایکل جردن یکی از آنهاست. جردن 
از س��ال ۱۹۸۴ به عنوان فردی خارج از ش��رکت نایک س��فیر این برند 
به حس��اب می آید. نکته جالب س��ود باالی چنی��ن همکاری هایی برای 
سلبریتی هاست. مایکل جردن در طول تمام دوران حرفه ای خود موفق 
به کسب ۹۴ میلیون دالر از قراردادهای ورزشی اش شد. با این حال در 
س��ال ۲۰۱۴ همکاری وی با برند نایک چیزی حدود ۱۰۰ میلیون دالر 

ارزش گذاری شد. 
در قراردادها فرد خارج از ش��رکت که س��فیر برند محسوب می شود، 
یکی از کارمندان ش��رکت تلقی خواهد ش��د. این کارمند وظیفه انتشار 
و انتقال بهینه پیام ش��رکت با اس��تفاده از ش��هرت و نف��وذ خود روی 
مخاطب ه��ا را دارد. در این راس��تا کانال های ارتباطی نظیر س��خنرانی 
عمومی، نگارش مقاله، رس��انه ها و دیگر پلتفرم ه��ای ارتباط جمعی به 
کمک س��لبریتی ها خواهد آمد. بی تردید سفیر ش��رکت امکان استفاده 
از راهکاره��ای ارتباط��ی را به ج��ز آنچه در قرارداد ذکر ش��ده، خواهد 
داش��ت. در این زمینه دیگر خالقیت ش��خصی آن س��تاره حرف اول را 
می زند. با این حال آمارهای رسمی بیانگر نکته جالبی پیرامون همکاری 
با س��تاره ای خارج از ش��رکت به منظور تبلیغ محصوالت اس��ت. براین 
اس��اس مش��تریان به صحبت های فردی که درون شرکت فعالیت دارد، 
بیش��تر از س��تاره ای خارج از آن کس��ب وکار اعتنا خواهند کرد. در این 
زمینه پروفسور دوری کالرک، استاد دانشکده کسب وکار دانشگاه دوک 
و نویس��نده اثر مش��هور »ایس��تادگی کن« نظر جالبی دارد: »مشتریان 
در ط��ول زمان یادگرفته اند ک��ه با عینک بدبینی ب��ه تبلیغات مختلف 
نگاه کنند. با این حال اگر یکی از کارمندان داخلی ش��رکت نس��بت به 
محصوالت یا کیفیت ساخت آنها با اطالعات دقیق و عالقه وافر صحبت 

کند، میزان تاثیرگذاری روی مخاطب افزایش خواهد یافت«. 
در بسیاری از مواقع شرکت ها روی موسس شان به منظور ایفای نقش 
س��فیر برند حس��اب می کنند. بی تردید این یک حرکت هوشمندانه از 
نقطه نظر بازاریابی به منظور جذب مش��تری محس��وب می شود. به این 
ترتیب فرد ارش��د برند به طور شخصی نسبت به متقاعدسازی مخاطب 
هدف اقدام خواهد کرد. به عنوان مثال به ریچارد برانس��ون، جف بزوس 
و استیو جابز نگاه کنید. شاید این دقیقا همان چیزی باشد که شما نیاز 

به بنای آن در برندتان دارید. 

اگرچه به موازات توسعه برند امکان تاثیرگذاری از طریق کنفرانس ها و 
مصاحبه های مطبوعاتی دیگر به موسس شرکت ها در زمینه تاثیرگذاری 
بر مخاطب فضای کافی را نخواهد داد. این بدان معناس��ت که با رش��د 
برند فضای موردنیاز برای تبلیغ بیش��تر از طریق رس��انه رش��د نخواهد 
یافت. دقیقا به همین دلیل ش��رکت مایکروس��افت سفیرهای متعددی 
دارد. یکی از این س��فیرها کریستی اولسون است. وی در کنفرانس ها و 
مصاحبه های مطبوعاتی به عنوان سفیر مایکروسافت حضور پیدا می کند. 
به ویژه زمانی که بحث پیرامون پروژه بینگ مطرح باش��د، حتما اولسون 
را آن اط��راف خواهید یافت. در این مورد کریس��تی این گونه اظهارنظر 
می کن��د: »س��فیر داخلی ش��رکت توانایی بهت��ری در زمینه پژوهش و 
کارشناس��ی پیرامون ب��ازار مربوطه دارد. به این ترتی��ب وی پیام مورد 
نیاز و مطلوب برای تاثیرگذاری روی مخاطب را بهتر از هرکس دیگری 

خواهد یافت«.
به طور مشابه لودو اولریچ سفیر برند SalesForce، یکی از بزرگ ترین 
شرکت ها در زمینه تکنولوژی فضای ابری است. در مصاحبه ای که با وی 

در پادکستم در زمینه رهبری تجاری داشتم، اولریچ پیرامون کسب وکار 
این گون��ه اظهارنظر کرد: »کار به طور کامل در توانایی داستان س��رایی 
خالصه می ش��ود«. براین اساس فرض کنید در شرکت تان فردی ماهر و 
دقیق تر از شما در زمینه داستان سرایی پیرامون شرکت و محصوالت تان 
اس��ت. در چنین ش��رایطی اقدام منطق��ی اس��تفاده از توانایی های این 
کارمند در زمینه برندس��ازی اس��ت. به این ترتیب آن فرد اس��تعداد و 
توانایی الزم را برای فعالیت به عنوان سفیر برندتان خواهد داشت. عالوه 
بر این، در بیش��تر مواقع کارمندانی که س��فیر برند نیز می شوند، عالقه 
دوچندانی به شغل ش��ان خواهند یافت. به این ترتیب ارتقای کارمندان 

به جایگاه سفیر بازی برد - برد به حساب می آید. 
در بخش پایانی این مقاله به بررس��ی پنج مرحله ای که ش��رکت شما 
می توان��د براس��اس آن کارمندان خود را بدل به س��فیران برندش کند، 

خواهیم پرداخت. 

1- یافتن داوطلب های مناسب
به طور معمول کارمندانی که توانایی تاثیرگذاری باالیی روی مخاطب 
هدف شرکت دارند، همان هایی اند که داوطلب انجام مسئولیت سفیری 
هستند. آنها زمانی که فرصت کافی برای اظهارنظر پیدا کنند، به خوبی 
ش��روع به گفت وگو و بیان عقیده خواهند کرد. این دس��ته از کارمندان 
به خوبی آمادگی درک و هماهنگی با برنامه های جاه طلبانه ش��رکت را 
دارند. به طبع به منظ��ور اثبات این ادعا به دنبال برقراری روابط پایدار 
با مش��تریان نیز خواهند رفت. به طور کل��ی داوطلب مطلوب در اینجا 
باید ایمان و انگیزه کافی برای ورود به فرآیندی دشوار را داشته باشد. 

2- فراهم سازی تمرین به منظور یافتن صدای مناسب
فرآین��د تمرین ب��ه طور وی��ژه روی کمک به س��فیرتان ب��ه منظور 
یادگیری چگونگ��ی تاثیرگذاری روی مخاطب تمرکز دارد. بی تردید هر 
ف��ردی ویژگی های منحص��ر به فرد خود را دارد. با این حال ش��ما باید 
همان ویژگی های متفاوت را به س��طح مطلوبی ارتقا دهید. براین اساس 
می توان از کیفیت باالی س��فیر برن��د اطمینان حاصل کرد. مهارت های 
اصلی که باید روی آن تمرکز کرد ش��امل نگارش، سازمان دهی افکار و 

نمایش مطولب اشتیاق و عالقه است. 
3- توسعه برنامه ای منسجم برای یافتن واژگان

مهارت تبدیل پیام به واژگان اهمیت اساس��ی دارد. براین اساس شاید 
نیاز به تمرینی هرچند کوتاه در راستای بهبود این توانایی داشته باشیم. 
به ویژه کارمندانی که به تازگی به دس��ته س��فیرهای شرکت پیوسته اند 
باید این نوع تمرین ها را از س��ر بگذرانند. به منظور تاثیرگذاری صحیح 
روی مخاطب باید به خوبی از ویژگان مورد عالقه و تاثیرگذار روی آنها 

اطالع داشته باشیم. 
4- به آنها قدرت دهید

اجازه دهید سفیران برندتان کارهای خود را مطابق شیوه مطلوب شان 
س��اماندهی کنند. در این زمین��ه حتی گاهی اوقات بای��د اجازه داد تا 
آنها مرتکب اشتباه ش��وند. در حقیقت بدون درس گرفتن از اشتباهات 
ش��خصی امکان رش��د و تکامل برای هیچ کارمند یا سفیر برندی وجود 
نخواهد داش��ت. برهمین اس��اس نباید نس��بت به واگ��ذاری اختیار به 

سفیرهای برندمان احساس خطر یا بی اطمینانی داشته باشیم. 
5- اندازه گیری نتیجه سرمایه گذاری

هر اس��تراتژی نیازمند س��ازوکار مش��خصی به منظ��ور اندازه گیری 
نتیجه اش اس��ت. آگاهی از نح��وه فعالیت س��فیرهای برندمان در کنار 
تعریف و درک روش های ش��ان در تعریف ادامه راه کسب وکارمان نقش 
مهم��ی بازی می کن��د. به عالوه ب��رای تربیت این س��فیرها هزینه های 
مش��خصی صرف ش��ده اس��ت. از نظر اقتصادی هم بای��د نتیجه عینی 

سرمایه گذاری مان را مشاهده و اندازه گیری کنیم. 
کالرک در ای��ن زمینه اعتقاد راس��خی دارد: »ح��وزه عمومی و مردم 
کلیش��ه های حوزه رواب��ط عمومی را بارها و بارها ش��نید ه اند. آنچه آنها 
ب��ه دنبالش هس��تند افراد واقعی اس��ت. کس��انی که توانای��ی برقراری 
ارتباط به ش��یوه هایی خالقانه را با دیگران داش��ته باشند. به این ترتیب 
س��رمایه گذاری ش��ما روی س��فیران برندتان، به عنوان افرادی ماهر در 
برق��راری ارتباط خالقانه، توجی��ه مالی و تبلیغاتی خواهد داش��ت. در 

غیر این صورت اقدام شما نتیجه مفیدی در پی نداشته است«. 
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عوامل تاثیرگذار در موفقیت شبکه های 
اجتماعی

تولید محتوای مناسب، همکاری با سایر برندهای مرتبط و درگیر 
ک��ردن فالوئر با محت��وا در موفقیت ش��بکه های اجتماعی به اندازه 

تمرکز بر افزایش تعداد فالوئرها اهمیت دارد. 
ارتباط میان ش��بکه های اجتماعی و محتوا اهمیت زیادی دارد و 
از آنجایی که چش��م اندازهای اجتماعی مدام در حال تغییر است ما 
نیز باید به طور پیوسته در حال یاد گرفتن مسائل جدید باشیم. یاد 
گرفتن یعنی محتوای منتش��ر ش��ده از سوی دیگران را تحلیل و از 
آنها استفاده کنیم. عالقه مند بودن به یادگیری بیشتر از تالش برای 
م��ورد تایید قرار گرفتن اهمی��ت دارد. این یعنی می توان با مطالعه 
دقیق محتوای تولید ش��ده توسط اینفلوئنس��رها در جریان آخرین 
اخبار مرتبط با محتوا قرار گرفت و با تولید محتوای مشابه مخاطب 

بیشتری را جذب کرد. 
محتوا هنوز هم پادشاه است

امروزه بهترین استراتژی های مربوط به شبکه های اجتماعی روی 
جمع آوری داده بر پلتفرم خود تمرکز کرده اند. اس��تراتژی ها به این 
صورت هس��تند که همکاری خود را با س��ایر برنده��ا افزایش و در 
عی��ن حال هزین��ه  و پیچیدگی فرآیند تولید محت��وا را نیز کاهش 
می دهند. یک��ی از راه های تس��هیل اش��تراک گذاری محتوا کمک 
گرفت��ن از مخاطبان اس��ت. هرقدر ش��هرت و اعتبار بیش��تری در 
ش��بکه های اجتماعی داشته باشید، کاربران بیشتری حاضرند بدون 
هیچ چشم داش��تی با شما همکاری داشته باشند. این تکنیک بدون 
نی��از به فرآیند پیچیده و هزینه زیاد، محتوای ارزش��مندی را برای 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی تولید می کند. 
ترکیب کردن طنز و نظر ش��خصی در محتوا، به پس��ت های شما 
ش��خصیت می ده��د و مخاطبان��ی را جذب می کند ک��ه طرز تفکر 
مشابهی با برند شما دارند. هر برندی باید حقیقت و آگاه سازی را با 
محتوای خود ترکیب کند. انجام این کار برای تمام ش��خصیت های 
عمومی مخصوصا در شبکه های اجتماعی ضروری است. استفاده از 
خالقیت در تولید محتوا را فراموش نکنید. محتوایی تولید کنید که 
مخاط��ب عالقه زیادی به دیدن یا خواندن آن دارد، نه محتوایی که 

براساس سلیقه شخصی شما تولید شده است. 
اصالت و احساسات رابطه خوبی با یکدیگر دارند

یکی از جنبه های مهم موفقیت در ش��بکه های اجتماعی داشتن 
رابطه قوی با بینندگان، خوانندگان و ش��نوندگان اس��ت. به همین 
دلی��ل پاس��خ دادن به تم��ام مخاطبانی ک��ه با محتوای اش��تراک 
گذاش��ته شده در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام، 
توییتر و یوتیوب درگیر ش��ده اند، اهمی��ت زیادی دارد. متخصصان 
این حوزه معتقدند داش��تن ارتباط قوی و همیش��گی با مخاطب، از 
طریق اش��تراک گذاری محتوایی حاصل می شود که صد درصد آن 
توس��ط خود برند تولید شده اس��ت. محتوای اورجینال دید بهتری 
از طرز تفکر ش��ما ب��ه مخاطب داده و ارتباط قوی تری میان ش��ما 

شکل می دهد. 
احس��اس نی��ز یکی دیگ��ر از ابزارهایی اس��ت که در اس��تراتژی 
ش��بکه های اجتماعی بس��یار پرکاربرد اس��ت. بهترین حساب های 
کاربری در شبکه های اجتماعی از کشش های احساسی برای توسعه 
ارتباط��ات میان خود و مخاطبان اس��تفاده می کنند. به عنوان مثال 
برخی صفحه های پرطرفدار مشکل مش��ترک میان مخاطبان خود 
را شناس��ایی و با تولید محتوای مناس��ب نس��بت به رفع آن اقدام 
می کنند. این روزها افکار و احساسات منفی بسیار زیاد شده است و 
برندهای��ی که طنز، هیجان و امید را در محتوای خود ترکیب کرده 

باشند، ارتباط بهتری با مخاطبان برقرار خواهند کرد. 

اهمیت همکاری
متخصصان تولید محتوا قادرند با استفاده از محبوبیت و موفقیت 
خود با س��ایر تولیدکنندگان محتوا ارتباط خوب و پایداری بسازند. 
همان ق��در که تولید محتوای اورجینال در موفقیت برند نقش دارد، 
اس��تفاده از محتوای تولید شده توس��ط سایر برندها نیز مهم است. 
استراتژی ترکیب کردن محتوای خاص و ارزشمند نه تنها مخاطبان 
بیش��تری را جذب می کند، بلکه همکاری آنها با برند را نیز افزایش 
می دهد. ارتباط داش��تن با س��ایر برندهای فع��ال در زمینه ورزش، 
کس��ب وکار و موضوعات الهام بخش در تولید محتوا مورد اس��تقبال 
مخاطب��ان قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال می توانید با افراد فعال 
در س��ایر زمینه های کاری مصاحبه کنید و به سوال مخاطبان خود 
از این طریق پاس��خ دهید. این کار نه تنها وفاداری مخاطبان فعلی 
را افزایش می دهد بلکه، مخاطبان سایر برندها را نیز به سمت شما 
جذب می کن��د. ارزش دادن و ارزش گرفتن از دیگران معنی دقیق 

همکاری میان کسب وکارها است. 
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در این مقاله س��عی ش��ده اس��ت به طور خالصه و کاربردی در مورد 
اهمیت خرید و مهندس��ی آن بپردازیم. تاکنون بیش��تر آنچه خوانده یا 
ش��نیده ایم از بازاریابی و فروش و تکنیک های آن بوده اس��ت و کتاب ها 
و مقاالت زیادی در این باره نوش��ته شده است، اما در مورد خرید کمتر 
صحبتی به میان آمده اس��ت. به نظر می رسد برای اینکه خریدار خوبی 
باش��یم باید اطالعاتی در مورد فروش و فروش��ندگی و تکنیک های آن 
داشته باش��یم که شرح آن در این مقاله نمی گنجد. از آن طرف چنانچه 
بخواهیم فروشنده خوبی باشیم باید ابتدا خریدار خوبی باشیم و این دو 
الزم و مل��زوم یکدیگرند. خرید کردن فرآیندی اس��ت که در همه ابعاد 
زندگی کاربرد دارد. از خرید کاالی معمولی در زندگی شخصی تا کاالی 
تخصصی در ش��رکت یا سازمان که شامل می شود. وقتی واژه مهندسی 

خرید را به کار می  بریم. 
در واق��ع بط��ور خاص ب��ه کاالهای��ی ورود پیدا می کنی��م که جنبه 
س��رمایه ای و تخصصی دارند. همه م��ا در زندگی تجربه خرید کردن را 
داریم اگر چنانچه نتوانیم خرید را مدیریت کنیم هم به اقتصاد خانواده 
و هم به اقتصاد جامعه آس��یب رسانده ایم. با مهندسی و اداره کردن در 
خرید می ت��وان از خیلی از ضرر های احتمال��ی جلوگیری کرد. این امر 
خود منجر به بخش��ی از اقتصاد مقاومتی می ش��ود. در مهندسی خرید 
ایج��اد تع��ادل در دخل و خرج که همراه با دانش مالی اس��ت منجر به 

نوعی سرمایه گذاری می شود. 
 دانش مالی خود بحث مفصلی اس��ت که در این مقاله نمی گنجد، اما 
به صورت خیلی خالصه و مهم یعنی توانایی حفظ پول به عالوه توانایی 
رشد پول که به سرمایه گذاری منتهی می شود. وقتی قصد خرید کاالیی 
را داری��م بای��د بتوانیم در س��ریع ترین زمان هم تصمیم درس��ت و هم 
عملکرد خوبی داشته یاشیم. به دست آوردن اطالعات و تحقیق در مورد 

کاالیی که قصد خرید آن را داریم. 
ش��رط اصلی ورود به خریداس��ت، اما باید مش��خص کنیم آیا خرید 
ما براس��اس نیاز و ضرورت است یا قرار اس��ت جنبه تفریحی و از روی 
احس��اس باش��د؟ تفاوتی هم نمی کند که کاالی ما از نوع س��رمایه ای و 
مصرفی است یا کاالی لوکس است. در درجه اول مهم نیازسنجی است. 
نکته بعد اینکه قرار اس��ت چه میزان بودج��ه و برای چه نوع مصرف یا 

نیازی کاال را تهیه کنیم؟ 
 و دیگ��ر اینکه چط��ور از اصل ب��ودن کاال اطمین��ان حاصل کنیم؟ 
واقعیت این اس��ت در شرایط فعلی اقتصاد و جامعه که متاسفانه خیلی 
از فروشندگان با اصول حرفه ای فروشندگی فاصله دارند و و تمرکزشان 
فقط روی سود و فروش کاال است و در کالم صداقت ندارند یا اطالعات 
درس��تی در م��ورد کاال ندارند یا در اختیار خریدار ق��رار نمی دهند پی 
می بریم که خرید کردن می تواند از فروختن س��خت تر باش��د. از طرفی 
امروزه در کش��ور ما متاسفانه کنار هر کاالی اصلی یک کاالی تقلبی یا 
غیر اصلی وجود دارد و گاهی نیز در کاالی اصلی دس��ت برده می ش��ود. 

وقت��ی قصد خرید کاالی��ی را دارید که هیچ اطالعات��ی در مورد آن در 
اختیارتان نیس��ت، کافی اس��ت به محل ب��ورس آن کاال مراجعه کنید. 
وقتی حداقل از پنج یا ش��ش فروشگاه دیدن و از فروشنده در مورد آن 
کاال کس��ب اطالع کنید به راحتی می توانید از اطالعات به دست آمده و 
تجزیه و تحلیل آنها به یک جمع بندی مشخص برسید و بتوانید تصمیم 
و انتخاب درس��تی داشته باش��ید. در این بین بعضی از فروشندگان در 
یک رقابت ناسالم یکدیگر را تخریب می کنند تا کاالی خود را به فروش 
برس��انند. این کار آنها باعث می ش��ود که ماهیت خیلی از چیزها برای 
شما روشن شود و چیز مبهمی  دیگر برایتان باقی نمی ماند و با آسودگی 
انتخ��اب می کنید. چند عامل بس��یار مهم در خرید مورد توجه اس��ت: 
قیم��ت کاال ۲- کیفیت کاال یا محصول ۳- ضمانت کاال و خدمات پس 
از فروش ۴- کشور یا کارخانه سازنده ۵- نوع استفاده و مصرف آن کاال 

۶- برند یا غیر برند بودن کاال.
کااله��ا به ط��ور کلی یا داخلی یا خارجی هس��تند. در مورد کاالهای 
داخل��ی می ت��وان تم��ام عوامل باال را هن��گام خرید کاال لح��اظ کرد و 

اینکه با مقایس��ه و تجزیه و تحلیل موارد فوق می توان کاالی مناس��ب 
را انتخ��اب کرد. اما در مورد کاالی خارجی ش��رایط پیچیده تر اس��ت. 
کاالهای وارداتی به دو صورت وارد کش��ور می ش��وند یا بصورت قانونی 
ی��ا غیر قانونی و غیررس��می. کاالیی که غیر قانونی وارد ش��ود نمی تواند 
هیچگونه ضمانتی داشته باشد مگر کاالیی که مسافری و شخصی باشد. 
کاالی وارداتی می تواند به صورت انحصاری توس��ط ش��خصی در قالب 
ش��رکت با مجوز قانونی وارد ش��ود یا می تواند به صورت رسمی  توسط 
چندین شخص یا شرکت وارد شود که در این صورت قیمت و ضمانت و 
ش��رایط دیگر تفاوت خواهد داشت و شرایط رقابتی ایجاد می شود. یکی 
از راه های اطمینان از اینکه کاال توس��ط چه کشوری ساخته شده است 
از طریق یک کدینگ بین المللی است که به صورت بارکد یک عدد ۱۲ 
یا۱۳ رقمی  در روی کاالها و بس��ته بندی ها مش��خص است. از روی سه 
رقم وگاهی دو رقم س��مت چپ می توان فهمی��د که کاال متعلق به چه 

کشوری است.
به طور مثال عددهای ۶۹۰ تا ۶۹۵ مربوط به کش��ور چین اس��ت، یا 
۶۹۶ مربوط به کش��ور ایران اس��ت. این کدینگ ها به صورت یک جدول 
همراه با نام اختصاری کش��ورها در اینترنت اس��ت. همچنین به صورت 
نرم افزار قابل نصب در گوش��ی همراه قابل دسترس است. پس از طریق 
بارکد به راحتی می توانیم کش��ور سازنده را بیابیم و دیگر نیازی نیست 
نوشته های کوچک و انگلیس��ی یا زبان های دیگر را جست وجو کنیم تا 
بفمهمیم س��اخت کدام کشور است. الزم است چند نکته مهم را بدانید. 
به عنوان مثال گاهی کاالیی ساخت کشور فالن است، اما به سفارش یک 
کشور دیگر ساخته می شود که روی آن کاال بارکد کشور سفارش دهنده 
درج می ش��ود. گاهی یک کاال تحت لیس��انس است یعنی تحت کنترل 
و نظارت و با تکنولوژی کشور سازنده در کشور ایکس ساخته می شود.

سوال: آیا می توان صرفا با بارکد پی به اصل بودن آن کاال برد؟ جواب 
منفی است چون دیده شده است با تقلب کاالیی را کپی کرده و با بارکد 
کش��ور س��ازنده به عنوان کاالی اصلی فالن کش��ور بفروش می رسانند. 
گاهی با کاالیی خارجی در زمینه موادغذایی مواجه می ش��ویم که تاریخ 
انقضای آن گذش��ته اس��ت و با تقل��ب تاریخ آن را پاک ک��رده و تاریخ 
جدید التین روی آن درج می کنند. گاهی نیز اتفاق می  افتد شرکتی در 
زمینه مواد غذایی کاالیی را که وارد کرده اس��ت به دلیل انتظار در سیر 
مراحل قانونی و گمرکی که در انبار گمرک معطل مانده اس��ت و تاریخ 
انقض��ای آن رو ب��ه اتمام یا مدت کمی  از آن باقی مانده اس��ت به دلیل 
اینکه آن محصول فاس��د شدنی و خراب ش��دنی نیست با اجازه کشور 
تولید کنن��ده تاریخ آن را تمدید می کنند و با ضمانت ش��رکت به فروش 
می  رس��انند. مثالی دیگر: برندی مش��هور در کش��وری مدادی را تولید 
می کند که این مداد تحت لیسانس در چند کشور دیگر تولید می شود. 
وقتی می روید آن مداد را به قصد اینکه ساخت کشور اصلی است بخرید 
متوجه می ش��وید که برند و ظاهر همان اس��ت اما بارک��د تفاوت دارد. 
وقتی دو م��داد اصلی و فرعی را )البته در اینجا منظور تقلبی نیس��ت( 
چون تحت لیسانس تولید شده است مقایسه و امتحان می کنید تفاوت 
کیفیت را کامال احس��اس می کنید و فروشنده هر دو مداد را تحت یک 
برند و قیمت به فروش می رس��اند. در همین مث��ال مداد یا مداد رنگی 
ممکن اس��ت ش��ما مداد اصلی را بخرید اما باز متوجه می شوید کیفیت 
رنگ خوبی ندارد. اش��کال کار کجاس��ت؟ می بینیم در روی جعبه مداد 
تاریخ مصرف وجود ندارد در ظاهر مداد خراب شدنی نیست، اما در اصل 
م��داد یک عمر مفیدی دارد و در اصل تاریخ مصرف دارد، اما روی مداد 
یا جعبه آن تاریخی قید نمی شود و ما نمی دانیم چه مدت از تولید مداد 
گذشته است و چه مدت در انبار یا فروشگاه مانده است. فقط با آزمودن 
و مقایس��ه کردن متوجه کیفیت آن می ش��ویم. اینه��ا مثال هایی بود تا 
بدانیم فرآیند خرید پیچیدگی های خاص خودش را دارد که جز با دقت 
و مهندس��ی کردن نمی توان خرید با اطمینان انجام داد. در آخر یادمان 
باش��د کاال را از مبدا اصلی در قبال فاکتورفروش معتبر )سربرگ دار( با 
مهر فروشگاه و ذکر مشخصات کامل کاال و با ضمانت یا شرط کیفیت و 

تعهد فروشنده خریداری کنیم.

اینستاگرام پست های قابل خرید را تهدیدی 
برای برندها نمی داند

یکی از اولویت های اصلی اینس��تاگرام، اس��توری ها هستند. لذا این غول 
شبکه های اجتماعی مصمم است برندها را متوجه مزایا و اهمیت ویدئوهای 

عمودی بکند. 
خرید از طریق استوری های اینستاگرام

اینس��تاگرام ماه گذشته با هدف همگانی کردن ساخت برند و سوق دادن 
مصرف کنن��دگان از ویترین گردی به خرید، قابلیت خرید را به اس��توری ها 
اضافه کرد.  جیم اسکوایرز )Jim Squires(، رئیس بخش تجاری اینستاگرام 
اذعان می کند:  »قبال تعامل با استوری ها مشکل بود. اگر چیز الهام بخشی در 
یک استوری می دیدید و دل تان می خواست محصول مورد نظر را خریداری 
کنید، باید به صفحه پروفایل کسب و کار مربوط مراجعه می کردید و به دنبال 
لینکی می گشتید تا بتوانید در اینترنت جست وجو کنید؛ راه آسانی برای این 
منظور وجود نداش��ت. با اضافه شدن قابلیت خرید، امکان گشت و گذار برای 
کاربر مهیا شده است. وقتی چیزی چشم تان را می گیرد، می توانید جزئیات 
بیش��تری در خصوص آن محصول ببینید و عالوه بر آن محصوالت مرتبط 
دیگر را نیز دید بزنید.« برندها می توانند در هر استوری تا سقف سه استیکر 
اضافه کنند که هر کدام نمایانگر یک محصول باشد. در پست های فید اصلی 
هم می توان تا پنج محصول تگ کرد. وقتی قابلیت خرید در یک اس��توری 
فعال باش��د، کاربر می تواند از طریق استیکرها اطالعات بیشتری کسب کند 
و راحت تر به صفحه خرید دسترسی یابد.  به عقیده اسکوایرز، به این طریق 
Ins(»میدان همواری پیش پای کسب و کارهای کوچک و »کارآفرینستاگران
tapreneurs(  قرار می گیرد. این کارآفرینان کسب و کارشان را از اینستاگرام 
آغ��از کرده اند و به لطف این قابلیت نیازی به راه اندازی وب س��ایت جداگانه 
ندارند، در عوض از اینستاگرام به عنوان بستری برای فروش استفاده می کنند. 
اما برندهای بزرگ تر باید عالوه بر فروش اینستاگرامی، حواس شان به بستر 
فروش خودش��ان نیز باش��د. نیک بیتون )Nick Beighton(، مدیرعامل 
ایساس )Asos(، در ماه آوریل در نقد قابلیت خرید اینستاگرام سوالی مطرح 
کرده بود که آیا این قابلیت باعث »توربوشارژ« برندها خواهد شد یا تهدیدی 

خواهد بود برای مدل کسب و کار آنان؟ 
به استدالل اسکوایر، اینستاگرام نه تنها تهدیدی برای برندها نیست، بلکه 
تعامل میان برندها و مش��تریان را بهبود می بخشد.  او طی گفت وگویی که 
 Cannes Lions Festival of( در جریان فس��تیوال خالقیت کن الین��ز
Creativity(  ب��ا مارکتینگ ویک داش��ت عنوان کرد: »تجربه خریدی که 
در حال حاضر در اینس��تاگرام مهیا ش��ده به این صورت اس��ت که مشتری 
ویترین گ��ردی را در اینس��تاگرام انجام می دهد و وقت��ی دورهایش را زد و 
تصمیمش برای خرید قطعی ش��د، مستقیما به وب سایت فروشنده هدایت 
می شود و خریدهایش را انجام می دهد. کسب و کارها در انتخاب شیوه تعامل 
با مخاطبان ش��ان مختار هس��تند که از اینستاگرام اس��تفاده کنند یا شیوه 
دیگری. ما به قابلیت خرید به دید یک فرصت بزرگ نگاه می کنیم و همچنان 

در این حوزه سرمایه گذاری خواهیم کرد.«
 خرید در فید اینستاگرام 

اینستاگرام وقتی مشاهده کرد تقریبا یک سوم استوری های پربازدید توسط 
کس��ب و کارها تولید شده است، قابلیت خرید را به استوری ها آورد.  اسکوایرز 
اس��توری ها را ب��ه مثابه تغییری جدید در الگوهای رفت��اری می داند، چیزی 
شبیه تغییری که با رواج گوشی های همراه به جای کامپیوترهای شخصی یا 
ویدئوهای دیجیتال به جای تلویزیون اتفاق افتاد. استوری ها از زمان راه اندازی 
این س��رویس در سال ۲۰۱۶ تاکنون روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر را به 
خود مشغول داشته اند.  گرایش کاربران اینستاگرام از فید اصلی این برنامه به 
استوری ها سوق یافته است. استوری ها برای کاربران نقش یک »شیر اطمینان 
فش��ار« را دارند که از طریق آن می توانند به صورت آنی چیزی را به اشتراک 
بگذارن��د. نیمی از محتوای مصرفی در اس��توری ها در قالب ویدئو اس��ت که 
معموال هم به صورت تمام صفحه و با صدای باز پخش می شوند.  به استدالل 
اسکوایر، موفق ترین برندهای اینستاگرام آنهایی هستند که رویکردی »همه 
جانبه« اتخاذ می کنند و ترکیبی از پس��ت ها، استوری ها، پروفایل و پیام های 
مستقیم را به کار می بندند.  به عقیده اسکوایر، محتواهای متنوعی را می توان 
در اس��توری ها اس��تفاده کرد، از ویدئوهای مفرح و خودجوش پشت صحنه 
گرفت��ه تا محتواهای ویرایش ش��ده و حرفه ای. فقط باید ب��ه دور از »دوز و 
 Louis( کلک« و متناسب با لحن برند شما باشد.  اسکوایر برند لویی وتون
Vuitton(  را مثال می زند. این برند با استفاده از ارتفاع ویدئوهای عمودی، 
مدل های مجموعه مردانه بهاری/ تابستانه ۲۰۱۷ خود را به نمایش گذاشت. 
یک نمونه دیگر شرکت مرسدس است که پشت صحنه های فیلمبرداری یک 
کمپین تبلیغاتی را از لحظه ای که دست اندرکاران تولید از خواب صبح بیدار 

می شوند تا ویدئویی نهایی به اشتراک گذاشت. 
آینده عمودی است

اس��توری ها همچنان اولویت اول اینستاگرام خواهند بود، لذا این شرکت 
در کنار آن اهمیت س��اخت ویدئوهای عم��ودی ۹ در ۱۶ را به بازار خواهد 
آموخت، چرا که به عقیده اس��کوایر، برندهایی که ویدئوهای کوتاه عمودی 
تولید می کنند در اینستاگرام موفق ظاهر می شوند.  او توضیح می دهد: »به 
عقیده ما آینده تصاویر و ویدئوها در گوشی های همراه، عمودی خواهد بود. 
لذا برندهایی که زودتر با این نوع محتوایی ویدئویی کوتاه خود را همگام کنند 
و در آن خبره شوند موفقیت بیشتری در اینستاگرام به دست خواهند آورد.«

استوری های اینستاگرام 
اینس��تاگرام اخیرا به منظور تس��هیل کوچ به ویدئوهای عمودی، قابلیت 
جدی��دی معرفی کرده که ویدئوهای افقی را به طور خودکار به ویدئوهای ۹ 
در ۱۶ تمام صفحه تبدیل می کند.  طبق توضیح اس��کوایر، هدف از این کار 
کمک به برندهایی است که شاید بودجه تولیدی الزم را در اختیار ندارند یا 
قصد دارند محتوایی را از یک شبکه دیگر در استوری خود منتشر کنند.  او 
می گوید: »اگر در کمپین خود از اس��توری ها بهره نمی گیرید، در واقع دارید 
بخش ارزش آوری از اینس��تاگرام را از دس��ت می دهد. م��ا ۹۰ درصد اوقات 
گوش��ی های مان را در حالت عمودی استفاده می کنیم و صفحه گوشی برای 

تماشای تلویزیون ساخته نشده است.«
پیام رسانی مستقیم اینس��تاگرام نیز یکی از حوزه های حائز اهمیت برای 
کسب و کار است.  اس��کوایر در این خصوص می گوید: »دایرکت اینستاگرام 
با ش��مار باالی مخاطبان خود، پنجمین س��رویس پیام رسانی بزرگ جهان 
اس��ت. حجم عظیم��ی از مکالمات میان افراد و کس��ب و کارها از این طریق 
رد و بدل می ش��ود که درصد باالیی از آنها به واسطه استوری ها است. لذا ما 
ابزارهای جدید را برای کسب و کارها معرفی می کنیم تا مدیریت بهتری روی 

ارتباطات شان با افراد داشته باشند. 
marketingweek :منبع
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میل چیمپ چگونه بر چالش های رشد خود 
غلبه کرد

میل چیمپ، پلتفرم بازاریابی کس��ب وکارهای کوچک، در دوران 
رش��د خود با چالش های سختی مواجه شده بود که به کمک تغییر 

سبک رهبری بر آنها غلبه کرد. 
س��ال ها پیش، زمانی ک��ه میل چیم��پ)MailChimp(  هنوز 
یک اس��تارتاپ کوچک بود، همه کارکنان برای صرف قهوه دور یک 
میز جمع می ش��دند. اما س��ال ۲۰۱۴ تعداد پرسنل این شرکت به 
۳۰۰ نفر افزایش یافته بود. در یکی از مراس��م  میهمانی شرکت، بن 
چستنات مدیرعامل و هم بنیانگذار میل چیمپ به اطراف خود نگاه 
کرد و متوجه ش��د که بسیاری از کارکنان را نمی شناسد. به همین 
دلیل همه پرسنل را به یک جلسه کاری دعوت کرد. او امیدوار بود 

که صمیمیت روزهای اولیه میل چیمپ را دوباره برقرار کند. 
جلس��ه مذکور با حضور صدها نفر تشکیل شد. هنگامی که زمان 
پرس��ش و پاس��خ فرارس��ید، یکی از کارکنان دس��تش را باال برد و 
از برنامه های آینده ش��رکت پرس��ید. مدیرعامل ش��انه هایش را باال 
انداخت و پاسخ داد: »ما به هیچ استراتژی سرسختانه ای نیاز نداریم، 
زمانی که با مش��کلی مواجه شویم، راهی برای آن پیدا می کنیم و از 

موانع رد می شویم!«
چس��تنات به یاد می آورد که این جمله، فلسفه همیشگی زندگی 
او بوده اس��ت: این ش��رکت هم بس��یار اتفاقی تاسیس شده بود و از 
آن زم��ان کارش را به خوبی پیش برده ب��ود. درواقع همه چیز عالی 
پی��ش رفته بود، ام��ا حاال، تنها نیم��ی از کارکنان ب��ا او هم عقیده 
بودند و به نظر می رس��ید نی��م دیگر، به نوع��ی مضطرب اند. زمانی 
ک��ه یکی از کارمندان دس��تش را باال برد و از چس��تنات پرس��ید: 
»چرا پنهان کاری می کنید؟«، جلس��ه به تنش کش��یده شد. مدتی 
بع��د یکی دیگر از کارمندان ب��ه او گفت که همه کارآفرینانی که به 
مرحله مقیاس پذیری کسب وکار می رسند، با چنین لحظاتی مواجه 
می ش��وند. درست وقتی که متوجه می ش��وند همان رهبری نیستند 
که انتظار می رود. آینده ش��رکت به اتفاقاتی بستگی دارد که بعد از 
آن رخ می دهد و اینکه یک کارآفرین موفق می شود مثل چستنات، 
نیازهای ش��رکت خود را محقق کند یا خیر. اما درهرصورت، دوران 
س��ختی است. بن چس��تنات می گوید: »من موفق شدم، اما پس از 
چندین ماه تحمل درد و رنج های س��خت. پ��س از آن هم چند ماه 

سخت دیگر در انتظارم بود.«
مانند اغلب دردهایی که در زندگی تجربه می کنیم، چستنات کار 
را با ارزیابی خودش ش��روع کرد: او چه نوع رهبری بود؟ برای پاسخ 
به این س��وال به روزهای اولیه راه اندازی میل چیمپ برگشت، زمانی 
که می خواس��ت استعدادهای بیشتری را به شرکت خود جذب کند. 
افرادی که آن قدر جس��ور هستند که به یک استارتاپ ملحق شوند، 
استارتاپی که با چالش ها و ریسک های زیادی روبه رو است. این افراد 
به »س��اختار« نیازی نداش��تند. به همین دلیل چستنات یاغی ترین 
افراد را استخدام و آنها را تشویق کرد که با همه انرژی خود به جلو 

حرکت کنند. 
اما زمانی که میل چیمپ به رش��د و مقیاس پذیری رسید، صدها 
کارمن��د به آن ملحق ش��دند که اغلب آنها با چس��تنات در ارتباط 
نبودن��د. همه چیزی ک��ه این کارمندان می دیدن��د، رهبری بود که 
چش��م انداز منسجمی نداش��ت و آنها را ناامید و سردرگم رها کرده 
بود. این همان چیزی بود که جلس��ه کاری را به تنش کش��یده بود. 
کارکنان قدیمی، نگرش »ضدس��اختارگرایی« او را دوست داشتند، 
اما پرسنل جدید با این سبک رهبری کنار نمی آمدند. چستنات باید 
یکی از این دو سمت را انتخاب می کرد و زمانی که خوب فکر کرد، 
متوجه ش��د که در سمت اشتباهی ایس��تاده است. زمان آن رسیده 

بود که میل چیمپ مانند یک شرکت بزرگ عمل کند. 
ب��ن چس��تنات برای ش��روع، چند مش��اور را از دانش��گاه اموری 
اس��تخدام ک��رد تا ب��ه او در تدوین مأموریت ش��رکت کمک کنند. 
بس��یاری از رهبران نمی توانند به س��ادگی تصدی��ق کنند که برای 
شناس��ایی نیازهای ش��رکت خود، به کمک نیاز دارند. اما چستنات 
می دانس��ت که این اقدام تا چه حد ضروری اس��ت. مش��اورین یک 
برنامه آموزش��ی با نام »MailChimp University«  را برگزار 
کردند که کارکنان ش��رکت تا به امروز از آن اس��تفاده می کنند. در 
مرحله بعد چس��تنات گروهی از مدیران باسابقه را استخدام کرد تا 
در بخش های مختلف ش��رکت، مس��ئولیت رهبری کارمندان را به 
عهده بگیرند و مأموریت ش��رکت را در سراس��ر س��ازمان گسترش 

دهند. 

هنگامی که چس��تنات با نقش رهبری خود خو گرفت، ش��روع به 
تکرار یک عبارت کرد: »مرحله رش��د«. او می خواست هم خودش و 
هم کارمندان، اهمیت دوران گذار یک اس��تارتاپ به یک ش��رکت را 
درک کنند. آنها باید از دوران نوجوانی یک ش��رکت عبور می کردند 
و این کار ساده ای نبود. البته چستنات می دانست که سختی دوران 
تحول، مانند س��ازگار ش��دن با هر تغییرات دیگ��ری، کامال طبیعی 

است. 
میل چیمپ با موفقیت این چالش را پش��ت س��ر گذاش��ت. این 
ش��رکت امروزه ۸۰۰ کارمن��د و بیش از ۱۰ میلی��ون کاربر دارد و 
درآمد ساالنه آن به ۵۲۵ میلیون دالر می رسد. البته تغییرات جدید 
برای همه کارمندان خوش��ایند نبود. برخی از کارمندان اولیه، یعنی 
افرادی که تمایلی به پذیرش س��اختارها نداش��تند، شرکت را ترک 
کردند. میل چیمپ س��تاره های جدی��دی را جذب کرد که خواهان 
برنامه و س��اختار بودند و می توانس��تند در کن��ار رهبر خود، در راه 

رسیدن به اهداف شرکت حرکت کنند. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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مدیری��ت امور مال��ی برای صاحب��ان برخی کس��ب و کارهای کوچک 
چال��ش برانگیز اس��ت و اغلب عل��ت موفقیت این قبیل کس��ب و کارها 
مهارت هایی اس��ت که صاحبان آن برای تولید محصول یا خدمت رسانی 
از آنها اس��تفاده می کنند. اگر تجربه زیادی در زمینه مدیریت امور مالی 
کسب و کارها نداش��ته باش��ید این فرآیند برای تان خسته کننده خواهد 
بود و ممکن اس��ت دچار عادات مالی بدی ش��وید که ش��اید روزی به 

کسب و کارتان ضرر برسانند. 
مهم ترین اقدامی که صاحبان کسب و کارهای باید انجام دهند آموزش 
دیدن اس��ت، زی��را درک مهارت های ابتدایی مورد نی��از برای اداره یک 
کس��ب و کار کوچک )مانند انجام کارهای حس��ابداری ساده، درخواست 
وام ی��ا تهیه صورت های مالی( به صاحبان کس��ب و کارها امکان می دهد 
آین��ده مال��ی پایداری را برای خود رقم بزنند. ع��الوه بر آموزش در این 
زمینه، سازماندهی پایدار نیز مولفه اصلی مدیریت صحیح مالی است. 

رایان واتس��ون، یکی از بنیانگذاران و اعضای اصلی شرکت حساداری 
»آپ سورسد« می گوید: هیچ چیز ترسناک تر، هزینه برتر و خطرناک تر 
از این نیس��ت که پایان سال با یک جعبه رسید و ۹ مورد از ۱۲ صورت 
مالی بانکی اخیر خود به دفتر حس��ابدارتان بروی��د! هرچه از اهمیت و 
فوای��د پیگیری مس��تمر اطالعات مالی در طول س��ال برای تان بگوییم 

کم گفته ایم. 
در ادامه به مواردی اشاره می کنیم که بهتر است صاحبان کسب و کارها 

برای در دست داشتن کنترل امور مالی خود به آنها توجه کنند. 
1- دستمزد خودتان را بپردازید 

اگر صاحب کس��ب و کار کوچکی هس��تید، انجام امور به صورت روزانه 
برای تان آس��ان خواهد بود و به این ترتیب از س��رمایه خرج نش��ده تان 
می توانید در جهت رشد کس��ب و کارتان استفاده کنید. الکساندر لوری، 
استاد دانشگاه و مدیر برنامه تحلیل مالی دوره کارشناسی ارشد در کالج 
گوردون، می گوید صاحبان کس��ب و کارهای کوچک نباید نقش خود را 
در شرکت ش��ان نادیده بگیرند و نباید در پرداخت دستمزد به خودشان 
کوتاهی کنند. باید مطمئن شوید که امور مالی شخصی و تجاری تان در 

وضعیت مناسبی قرار دارند. 
وی می گوید: بس��یاری از صاحبان کس��ب و کارهای کوچک و متوسط 
مخصوصا در ابتدای امر از نقش و وظیفه خود غفلت می کنند، زیرا فکر 
می کنند رش��د و پیشرفت کسب و کارش��ان و پرداخت دستمزد سایرین 
ارجحیت دارد. اما اگر کسب و کارتان شکست بخورد،  هیچ وقت دستمزد 
و پاداشی به خودتان پرداخت نکرده اید. به یاد داشته باشید که شما نیز 
جزئی از این کس��ب و کار هستید و باید همانقدر که به دیگران دستمزد 

پرداخت می کنید به دستمزد خودتان نیز توجه کنید. 
2- سرمایه گذاری در رشد

عالوه بر پرداخت دس��تمزد خودتان، باید مقداری پول را هم پس انداز 
کنید و به دنبال فرصت های رش��د باش��ید. به این ترتیب کسب و کارتان 
رش��د می کند و در جهت مالی صحیحی حرکت می کند. اِدگار کوالدو، 
مدیر ارش��د مالی شرکت مش��اوران مالی توبیاس، می گوید که صاحبان 

کسب و کارها همیشه باید به آینده توجه کنند. 

 »کس��ب و کار کوچک��ی که مایل به رش��د، نوآوری و ج��ذب بهترین 
کارکنان است باید ثابت کند که مایل به سرمایه گذاری در آینده است.« 
وی افزود: مش��تریان از بهبود کیفیت خدمات اس��تقبال خواهند کرد و 
کارکنان از س��رمایه گذاری شما در شرکت و شغل خود خرسند خواهند 
ش��د. در نهایت در این حالت در مقایس��ه با حالتی که تمام سودتان را 
صرف مسائل شخصی تان کنید ارزش بیشتری برای کسب و کارتان خلق 

خواهید کرد. 
3- استراتژی مناسبی برای صدور صورت حساب داشته باشید 

تمام صاحبان کسب و کارها مشتریانی دارند که همیشه فاکتورهای شان 
را دیر پرداخت می کند. مدیریت تمام امور مالی کسب و کارهای کوچک 
ب��ه معنی مدیریت جری��ان نقدینگی و تضمین عملک��رد روزانه صحیح 
کسب و کار اس��ت. اگر دریافت وجه از برخی مش��تریان برای تان دشوار 
اس��ت ش��اید وقت آن رس��یده باش��د که روش خالقانه ای برای صدور 

صورتحساب ابداع کنید. 
جیمز س��فوراک، مدیر مس��ئول مجله راهنمای صدور صورت حساب 

می گوید: مبالغ باالی فاکتورهای پرداخت نش��ده منجر به بروز مش��کل 
در زمینه جریان نقدینگی می ش��وند و این مس��ئله یکی از عوامل اصلی 
شکست کسب و کارهاس��ت. به عالوه، اگر با مشتریانی سروکار دارید که 
همیش��ه فاکتورهای شان را دیرتر از موعد پرداخت می کنند )که معموال 
هم چنین اس��ت(، به جای اذیت کردن آنها با صدور مکرر صورتحساب 
و تماس ه��ای تلفنی از رویکرد دیگری اس��تفاده کنید! مثال مدت زمان 
پرداخ��ت را ب��ه روش »Net ۱۰/۲ ۳۰« تغییر دهید. در این روش، اگر 
مش��تری فاکتور صادر ش��ده را ظرف مدت ۱۰ روز بپردازد، ۲ درصد از 
مبلغ صورتحساب را تخفیف می گیرد؛ در غیر این صورت، باید تمام مبلغ 

را ظرف مدت ۳۰ روز بپردازد. 
4- پرداخت مرحله ای مالیات

میش��ل ازل، مالک شرکت خدمات حس��ابداری بِیساید می گوید: اگر 
نمی توانی��د مبلغ الزم را برای مالیات های برآوردی خود پس انداز کنید، 
ماهانه این مبلغ را بپردازید. به این ترتیب مالیات های تان را مانند سایر 

هزینه های اجرایی ماهانه تان می پردازید. 

5- نظارت بر دفاتر
این اقدام باید همیش��ه انجام ش��ود، اما باید توجه کنید که از اهمیت 
بسیار زیادی برخوردار است. تمام سعی تان را بکنید تا هر روز یا هر ماه 
زمانی را به بررس��ی و نظارت بر دفاتر شرکت اختصاص دهید، حتی اگر 
دفترداری را از قبل مسئول انجام این کار کرده اید. به این ترتیب با امور 
مالی کس��ب و کارتان بیشتر آشنا می ش��وید و دریچه ای به سوی جرایم 

مالی احتمالی به روی تان گشوده خواهد شد. 
ترن��س چانون، مدیر کمپانی با مس��ئولیت محدود نیولید می گوید: از 
صورت های مغایرت بانکی غفلت نکنید و هر ماه زمانی را صرف بررسی 
فاکتوره��ای مهم خ��ود کنید. عدم انجام ای��ن کار مخصوصا در صورت 
استخدام دفتردار سبب هدررفت هزینه های کسب و کار یا حتی اختالس 

خواهد شد. 
۶- روی هزینه ها و همچنین نرخ بازگشت سرمایه تمرکز کنید 

س��نجش هزینه ها و نرخ بازگشت س��رمایه )ROI(  تصویر شفافی را 
از اهداف س��رمایه گذاری و س��رمایه گذاری هایی که باید متوقف ش��وند 
دراختیارتان قرار می دهند. دبورا س��وئینی، مدیرعامل کمپانی ش��رکت 
من می گوید: صاحبان کس��ب و کارهای کوچک باید س��رمایه خود را به 

دقت مصرف کنند. 
وی افزود: بر نرخ بازگشت س��رمایه حاصل از تک تِک هزینه های تان 
تمرک��ز کنید. ع��دم انجام این کار به معنی احتمال هدر رفت س��رمایه 
در حوزه های نامربوط یا نامناس��ب اس��ت. باید بدانید که پولی را که به 
س��ختی به دس��ت آورده اید کجا خرج می کنید و این سرمایه گذاری ها 
چقدر س��ودآور بوده است. اگر سرمایه گذاری انجام شده سودآور نباشد 
باید آن را متوقف کنید و بیش��تر روی اقداماتی سرمایه گذاری کنید که 

برای شما و کسب و کارتان سودآور هستند. 
7- تعریف عادت مالی صحیح

تعری��ف پروتکل های مالی درون س��ازمانی حتی اگ��ر صرفا به معنی 
صرف زمان برای بررس��ی و به روز رس��انی اطالعات مالی تان باشد تاثیر 
زیادی در حفظ س��المت مالی کس��ب و کارتان خواهد داشت. به عالوه، 
پیگی��ری امور مالی مربوطه نیز از احتمال کالهبرداری یا خطرات بالقوه 

می کاهد. 
کوالدو گفت: ما به عنوان کسب و کاری کوچک اغلب دچار کمبود وقت 
و پول هستیم و قابلیت های تکنولوژیکی بسیار ضعیفی نیز داریم، اما این 
محدودیت ه��ا نباید صاحبان کس��ب و کارها را از کنترل و نظارت داخلی 
بازدارد. اگر کس��ب و کارتان کارمند دارد اهمیت این مس��ئله دوچندان 
می ش��ود. ضعف نظارت و کنترل داخلی می تواند س��بب کالهبرداری یا 
دزدی از س��وی کارکنان شود و اگر شما یا کارکنان تان از قوانین حاکم 

پیروی نکنید مشکالت حقوقی برای تان به وجود خواهد آمد. 
8- از قبل برنامه ریزی کنید 

همیش��ه مسائل و مش��کالتی در کس��ب و کارتان وجود دارند که باید 
ام��روز حل ش��وند، اما در زمین��ه امور مال��ی باید از قبل ب��رای آینده 

برنامه ریزی کنید. 
تینا گاس��نالد، بنیانگذار ش��رکت تخصصی »حس��ابدارِی ِست فری« 
)زیرمجموع��ه کمپانی کوئیک بوکس( می گوید: اگر برای پنج یا ۱۰ روز 

آینده تان برنامه ریزی نکنید از قافله رقابت عقب هستید. 
businessnewsdaily :منبع
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پس از اینکه ایده کس��ب وکار خود را نهایی کردید و برنامه ریزی های 
الزم را انج��ام دادی��د، نوبت به جذب س��رمایه گذار می رس��د تا بتوانید 
به رویای کارآفرینانه خود تحقق بخش��ید. خ��ب وقتی که برای تأمین 
س��رمایه باید در یک ارائه ۱۰ تا ۲۰ دقیقه ای س��رمایه گذاران را متقاعد 
کنید، استرس کار باال می رود. لذا برای غلبه بر این استرس باید آمادگی 

کامل داشته باشید. 
ام��ا برای رفع اضط��راب و جلب نظر س��رمایه گذاران چه راهکارهایی 

وجود دارد؟ 
مجله بیزن��س نیوز دیلی با چند تن از متخصصان این حوزه از جمله 
یکی از ش��رکت کنندگان س��ابق برنامه تلویزیونی ش��ارک تنک شبکه 
ABC صحبت��ی داش��ته و پیش��نهادهای آن��ان را ب��رای عرضه موفق 

ایده های تجاری به سرمایه گذاران جویا شد. 
1. حکایت کنید

اکثر متخصص��ان توصیه می کنند با س��اختن و پرداختن یک روایت 
خاص به جذابیت کار خود بیفزایید. تأثیر اعداد و ارقام و مس��تندات بر 
جای خود باقی اس��ت، اما باید این مستندات را به یک ماجرا و حکایت 
واقعی ملب��س کرد. با قاب گرفتن یک حکای��ت دور ایده تجاری خود، 
راحت تر می توانید اشتیاق و عالقه تان را به کسب وکار خود نشان دهید. 
مایکل س��یمونتا، مدیرعامل کیبی می گوید: »ب��رای اینکه از اعتماد 
س��رمایه گذاران به برنامه کس��ب وکار خود خاطرجمع باشید باید کاری 
کنید که برای همکاری با ش��ما مشتاق شوند. فقط به بیان برنامه خود 
برای رس��یدن به هدف تان بسنده نکنید، بلکه انگیزه ها و دالیل خود را 
ب��رای دنبال کردن این هدف نیز عنوان کنی��د. وقتی برای آنها توضیح 
می دهید که دلیل و انگیزه ش��ما برای حل مش��کل مورد نظر چیست، 

شانس بیشتری در جلب نظر آنها خواهید داشت.«
ارین بک، موسس و مدیرعامل شرکت وانا فمیلی نتورک معتقد است 
وقتی ارائه خود را در قالب داس��تانی بیان می کنید، خود را از س��ایرین 
متمایز می س��ازید. خانم بک ش��بکه ای آنالین بنا کرده تا خانواده هایی 
را که دنبال پرس��تار بچه هس��تند به همدیگر معرفی کند تا بتوانند با 
یکدیگر به توافقی دوطرفه برس��ند. او می گوید با س��رمایه گذاران بالقوه 
زیادی سروکار دارد که خودشان فرزندی ندارند، لذا مخاطبش به خوبی 
نمی تواند با ماهیت کار ارتباط عاطفی برقرار کند. در نتیجه باید تمرکز 
باالتری روی جنبه احساس��ی ارائ��ه خود بگذارد ت��ا بتواند مخاطب را 

درگیر کند. 
خان��م ب��ک ک��ه در فس��تیوال ۲۰۱۷ مؤسس��ه گلندی��ل تک ویک 
)Pitchfest ۲۰۱۷ Glendale Tech Week( جایگاه دوم را از آن 
خود کرد، می گوید:  »باید حکایتی را که بیان می کنید از اصل جنس��ی 
که می خواهید بفروش��ید مهم تر جلوه دهید. وقتی حس��اب و کتاب تان 
درس��ت و آمار و ارقام بازار گویا باش��د، دالیل و انگیزه های ش��ما برای 

سرمایه گذار از خود برنامه مهم تر خواهد بود. 

2. صورت مسئله ارائه دهید
ش��اید با جان و دل به طرح کسب وکار خود عالقه مند هستید. تمامی 
نمونه ه��ای اولی��ه محصوالت خود را ه��م تمام و کمال آم��اده دارید و 
بی صبرانه منتظر عملیاتی کردن طرح کس��ب وکار خود هستید. اما اگر 
محصول ش��ما مش��کل یا نیاز خاصی از مش��تریان را برطرف نمی کند، 

هیجان و اشتیاق شما برای سرمایه گذاران ناملموس خواهد بود. 
دان��ا گریفیت، داس��تان پرداز ش��رکت های نوپا، می گوی��د: »با طرح 
صورت مس��ئله شروع کنید. آیا از نیازهای کنونی بازار آگاه هستید؟ آیا 

مستندات الزم را برای تصدیق ادعای خود را در اختیار دارید؟«
وقتی جلس��ه ای با س��رمایه گذاران در پیش دارید، حتما باید از قبل 
درباره این س��ؤاالت بیندیش��ید و به آنها پاس��خ دهید. با موش��کافی و 
بررس��ی بازار از طریق نظرس��نجی و مصاحبه با مش��تریان می توانید از 
تقاضای موجود برای کاالی خود آگاه ش��وید. اگ��ر داده های الزم برای 
اثب��ات گره گش��ا بودن ایده خ��ود را در اختیار ندارید، به س��ختی قادر 
خواهید بود مخاطب را درگیر کنید و جذب س��رمایه گذار نیز به مراتب 

مشکل تر خواهد بود. 
خانم گریفیت می گوید: »به ش��خصه کس��ب وکارهای نوپایی را سراغ 
دارم که می خواس��تند با س��مبل کردن داده ها کار خودشان را راحت تر 

کنند، اما با نگاه های درهم مخاطبان مواجه شدند.«
3. تا جایی که می توانید تمرین کنید

باید در هفته ه��ا و روزهای قبل از ارائه خود خجالت را کنار بگذارید. 
با هر کس��ی که س��راغ دارید، ارائه خود را تمرین کنید، چه دوستان و 
خانواده، چه همسایه ها، چه هر گوش شنوای دیگری که گیرتان آمد. با 
تمرین می توانید عالوه بر کاهش فشار و استرس خود، از نقاط ضعف تان 

نیز آگاه شوید. 
 Voices. com دیوی��د چیکارلی، موس��س و مدیرعامل وب س��ایت
می گوی��د: »احتماال تابه حال چندین بار حکایت خود را بازگو و تمرین 
کرده اید و آن را از بر ش��ده اید. حال نوبت آن اس��ت که ده ها بار دیگر 
نی��ز آن را بازگو کنید. من حکایت تأس��یس ش��رکت خودمان را برای 
جلس��ه با س��رمایه گذاران ۲۰۰ بار تمرین کردم. البته پس از این همه 
تمرین، حکایت برای ش��ما تکراری می ش��ود، اما یادتان باشد که برای 
س��رمایه گذاران تازگ��ی دارد و باید با اش��تیاق و پرح��رارت آن را ارائه 

دهید.«
از ارائه دادن برای چندین سرمایه گذار مختلف نیز امتناع نکنید. آقای 
چیکارلی به همراه تیم خود به ش��هرهای مختلف جای جای کشورشان 
س��فر و در هر شهر با س��رمایه گذارانی مالقات کردند. به این طریق هم 

تمرین و تجربه بیش��تری کس��ب کردند و هم ایده کسب وکارش��ان به 
گوش های بیشتری رسید. 

وقتی از ارائه خود احس��اس رضایت کردی��د، نوبت تمرکز بر جزییات 
ریز است. 

آق��ای چیکارلی می گوید: »در خل��وت منزل یا دفت��ر کارتان از اول 
ت��ا آخر ارائه خ��ود را مرور کنید و روانی و انس��جام آن را بهبود دهید. 
اش��کالی ندارد اگر ارائه خود را ضبط هم بکنید، چه به صورت صوتی و 
چه تصویری و س��پس با نگاهی انتقادی آن را بازبینی کنید و مطمئن 

شوید تمام جمله ها را بی عیب و نقص ادا می کنید.«
موفقیت یا شکس��ت ارائه ش��ما می تواند در گرو ارتباطات غیرکالمی و 
تصحیح خطاهای گفتاری باش��د. آقای چیکارلی توصیه می کند در حین 
م��رور جزییات ارائه خود، مکس های خود را نیز برنامه ریزی کنید. اینگونه 

می توانید ارائه ای را که بارها تمرین کرده اید فی البداهه جلوه دهید. 
ب��ه توصیه چیکارلی »مکس های نمایش��ی خود را از قبل برنامه ریزی 
کنید تا ارائه شما طبیعی تر به نظر بیاید. این مکس ها حس بدیع بودن 
به صحبت های ش��ما می دهد. به عالوه قدری هم زمان خواهید داشت تا 

حرف بعدی خود را آماده گفتن بکنید. 
4. واقع بین باشید

تمری��ن الزمه هر ارائه موفقی هس��ت، اما در هر حال همیش��ه موارد 
غیرمنتظ��ره در ارائه ها پیش می آید. در حی��ن تمرین و آمادگی باید با 
واقع بینی به مس��ائل بنگرید. اریکا اش��لی، مشاور بازاریابی تأثیرگذاران 
شبکه های اجتماعی و سخنران تداکس می گوید:  »باید در حین تمرین 
ش��رایط واقع بینانه را لحاظ کنیم. همه نصیحت می کنند که »ارائه خود 
را تمرین کنید«، اما وقتی برای س��رمایه گذاران ارائه می دهید، بس��یار 
پیش می آید که وس��ط حرف تان از ش��ما سؤالی می پرسند یا توضیحی 
اضاف��ه می کنند. وقتی فرد ارائه خود را به دور از هر گونه حواس پرتی و 
طبق روالی پیوس��ته تمرین می کند، این جور مواقع دس��ت و پای خود 
را گم می کند. لذا بهتر اس��ت تمرین در ش��رایطی مشابه دنیای واقعی 

انجام شود.«
عالوه بر لحاظ کردن وقفه ها، باید از جایگاه مخاطب نیز به ارائه خود 
نظر کنید. برایان لیم، کارآفرین زنجیره ای که صاحب س��ه کس��ب وکار 
 ،EmazingLights تجارت الکترونیکی اس��ت )ش��رکت نورپ��ردازی
تولی��دی لب��اس iHeartRaves  و INTO THE AM( و روی هم 
رفته بیش از ۲۰ میلیون دالر درآمد ساالنه دارد، یکی از کسب وکارهای 
خود را س��ال ۲۰۱۵  در برنامه تلویزیونی ش��ارک تن��ک ارائه داده بود. 
تمام��ی داوران برنامه برای س��رمایه گذاری به او پیش��نهاد دادند و در 
نهایت با مارک کوبن و دیموند جان قرارداد بس��ت. لیم موفقیت خود را 
مدی��ون اثبات مفهوم می دان��د: او با ۱۳ میلیون دالر فروش تا آن تاریخ 
و به پشتوانه ریزبینی و توانایی اش در خاطرنشان کردن نقاط قوت ایده 

خود وارد مسابقه شد. 
لیم می گوید: »من خودم را در مقام یک سرمایه گذار تصور و جاهایی 

که خودم مایل به سرمایه گذاری در آنها بودم را مشخص می کردم.«
businessnewsdaily :منبع

چگونه ایده کسب و کار خود را برای سرمایه گذاران بالقوه ارائه دهیم
به قلم: بنت کانلین

مترجم: حمید پرهام پور
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد- مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با بیان اینکه در برهه ایی 
زندگی می کنیم که فیلم های کوتاه و صد ثانیه ایی مخاطبان بسیار 
دارند عنوان کرد: وس��ایل ارتباط جمعی گستردگی بسیاری یافته 
اس��ت و در این میان فیلم های صدثانیه ای��ی به دلیل اینکه پیام 
خ��ود را در کوتاه ترین زمان ممکن  ب��ه مخاطب ارائه  می دهد از 
جذابیت بسیاری برخوردار اس��ت و مخاطبان بسیاری دارد.  سید 
اکبربنی طبا افزود:  در حال حاضر متاس��فانه با این که بحران کم 
آبی در کشور مشهود است ونیز  استان اصفهان از جمله استانهایی 
اس��ت که باتنش آبی دست وپنجه نرم می کند با این وجود هنوز 
هس��تند کسانی که آب را درس��ت مصرف نمی کنند. وی با اشاره 
به اهمیت فرهنگ س��ازی مصرف بهینه آب در جامعه عنوان کرد: 
اش��اعه و نهاینه کردن مصرف صحیح آب مهمترین اولویت روابط 
عمومی شرکت آبفا اس��تان اصفهان است که دراین میان اقدام به 
تولید ۲۵ فیلم ۱۰۰ ثانیه ایی نموده اس��ت.  مدیر روابط عمومی و 
آموزش همگانی ش��رکت آبفا استان اصفهان با بیان اینکه آنچه در 
تولید فیلم های ۱۰۰ ثانیه ایی مد نظر قرار گرفته است ارائه پیامهای 

آموزش��ی به اقشار مختلف جامعه است تصریح کرد:مضامین فیلم 
های ۱۰۰ ثانیه ایی به گونه ایی است  که  مخاطبین  در هر سطحی 
که باشند  به راحتی مورد  آموزش  راهکارهای مصرف صحیح آب 
قرار می گیرند و به ش��یوه هنر مندانه و با بهره گیری از هنرمندان 
اس��تانی و ملی راهکارهای مصرف صحیح آب در این فیلمها آمده 
اس��ت. وی به مراحل س��اخت فیلم های ۱۰۰ ثانیه ایی پرداخت و 
بیان داشت:هم اکنون پیش تولید و انتخاب عوامل حرفه ایی شروع 
ش��ده و در مرحله تصویربرداری اس��ت که انتظار می رود از مرداد 

ماه س��ال جاری شاهد انتشار آن در شبکه های مجازی و پخش از 
سیمای مرکز اصفهان باشیم. بنی طبا با اشاره به عوامل ساخت فیلم 
ه��ای ۱۰۰ ثانیه ایی با موضوع مصرف بهینه آب گفت: فیلم های 
۱۰۰ ثانیه ای در حال تولید به تهیه کنندگی و کارگردانی ستایش 
ساس��انژاد و محمد رضا قهرمان می باشد که هنرمندی ملی استاد 
هوش��نگ حریرچیان را در آن شاهد خواهیم بود. فیلمهای کوتاه 
فوق جهت نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه آب بوده که پس از 
سه ماه پیش تولید و انتخاب عوامل حرفه ای شروع شده و در حال 
حاضر در مرحله تصویر برداری می باشد. همچنین در این فیلمهای 
کوتاه از حضور هنرمندان مشهور استان اصفهان خانم زهره فوده و 
آقای مرتضی ریحانی و س��ایر بازیگران خانمها فرناز سرگل زایی و 
حاج هاشمی و بازیگران خردسال بهره خواهیم برد. این مجموعه با 
سرپرست تصویربرداران آقای امیرحسین عنایتی و گروه صدابرداری 
به سرپرستی آقای وفادار با مدیریت برنامه ریزی صبا صبوحانیان و 
طراح چهره و گریمور زهرا س��لوکی امید آن می رود تأثیر مثبت و 
خوبی در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه در مبحث مدیریت مصرف 

بهینه آب داشته باشد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- دکتر همتی اس��تاندار 
هرم��زگان و جمعی از مدیران دس��تگاه های اجرایی در س��فر به 
شهرس��تان سیریک از محل اجرای این پرژه بازدید کردند .سلیمی 
مدیرعامل ش��رکت تولید نیروی برق بندرعباس ضمن خوش آمد 
گویی به اس��تاندار هرمزگان و هیات همراه،گزارشی از روند اجرایی 
این پروژه ارائه کرد.حس��ین س��لیمی گفت این نیروگاه با ظرفیت 
۱۴۰۰ مگاوات با مبلغ حدود ۵/۱ میلیارد یورو در محل روس��تای 
کرپان شهرستان سیریک و به مدت ۵۵ ماه از زمان عقد قرارداد به 
بهره برداری می رس��د و پیمانکار این پروژه شرکت فنی مهندسی 
تکنو پروم اکس��پرت روس��یه می باش��د. وی در خص��وص تامین 
هزین��ه اجرایی این پروژه افزود ۸۵ درصد هزینه این پروژه به مبلغ 
حدود۲/۱ میلیارد یورو از محل وام کشور روسیه و ۱۵ درصد مابقی 
از سوی شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی تامین می 
گردد ودر زمان اجرای این پروژه شاهد اشتغال تعداد قابل توجهی 

نیروی انسانی متخصص به صورت مستقیم و غیر مستقیم در منطقه 
خواهد ش��د و این نیروگاه میتواند نقش مهمی در توس��عه منطقه 
ش��رق هرمزگان داشته باش��د. وی در ادامه به تشریح روند اجرای 
دیگر پروژه ش��رکت مادر تخصصی تولید نی��روي برق حرارتی در 
اس��تان هرمزگان به ویژه نیروگاه کالس F ،طرح بازتوانی نیروگاه 

بندرعباس و اجرای طرح سیکل ترکیبی نیروگاه ایسین اشاره کرد 
و افزود با نگاه ویژه شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی 
کشور و مدیرعامل شرکت جناب آقاي مهندس طرزطلب به مناطق 
گرمس��یر کشور و اس��تان هرمزگان درآینده نزدیک شاهد افزایش 
ظرفیت تولیدانرژي برق در اس��تان به عنوان قطب اقتصادی کشور 
خواهیم بود. سلیمی در ادامه از استاندار هرمزگان در جهت همکاری 
اس��تانداری تقدیر کرد و گفت تامین س��وخت گاز نیروگاه های در 
حال احداث از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت و هرچه سریعتر باید 
وضعیت انتقال گاز به نیروگاه ها تا قبل بهره برداری تسریع گردد.در 
پایان استاندار هرمزگان ضمن تقدیر از فعالیت های صورت پذیرفته 
درزمینه تولیدانرژي برق در نیروگاه هاي زیر مجموعه این شرکت، 
خواس��تار تسریع دراجرای پروژه نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک و 
همکاری حوزه عمرانی استانداری و فرماندار سیریک در رفع موانع 

اجرایی این پروژه ملی شد.    

اهواز - شـبنم قجاوند- استاندار خوزستان در جلسه ی بررسی 
مس��ائل و چالش های پیمانکاران ش��رکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: برق  خوزستان به لحاظ جایگاه ویژه این استان در تولید ناخالص 
ملی کشور و شرایط اقلیمی باید از لحاظ کیفیت و پایداری به باالترین 
سطح ممکن برسد. مدیرعامل این شرکت بیان کرد: این جلسه رویه 
ی جدیدی اس��ت که طرفین قرار داد در یک فضای صمیمی و رو در 
رو با حضور عامل س��وم )استاندار خوزستان( مسائل را حل کنند و به 
شرایط قطع همکاری نرسند. محمود دشت بزرگ با بیان آنکه عمده 
مس��ائل موجود ناشی از عوامل بیرونی مانند شرایط اقتصادی و تغییر 
نرخ ارز اس��ت، تصریح کرد: فرصتی دس��ت داده تا از بروکراسی زمان 
ب��ر اداری فاصله بگیریم و موانع و چالش هایی ک��ه در حوزه نرخ ارز، 
تعدیل قراردادها و همکاری در حوزه سازمان های درون استانی است 
را با کمک استاندار برطرف کنیم و پروژه ها را با سرعت بیشتری جلو 
ببریم. وی ادامه داد: توسعه صنعتی مقدمه ای بر توسعه اقتصادی است 
و الزمه ی رسیدن به توسعه صنعتی، برق و حل مشکالت پیمانکاران 
این حوزه است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: 
برای آنکه از اولین مرحله همکاری به مشارکت در پروژه ها برسیم الزم 
است پنج فاکتور ارتباطات بین کارفرما و پیمانکار، هماهنگی، احساس 
وابستگی و داشتن منافع مشترک، تالش همسو و در نهایت پشتیبانی 
از همدیگر وجود داشته باشد و این جلسه در راستای همین مقوله ی 

پشتیبانی از همدیگر است. دشت بزرگ حجم سرمایه گذاری صورت 
گرفته در پروژه های پست و خط شرکت برق منطقه ای خوزستان در 
سال های ۹۵ و ۹۶ را ۲ هزار و ۲۵۴ میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: در 
سه ماه نخست سال ۹۷ نیز بالغ بر ۲۰۴ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
ص��ورت گرفته و اجرای ۱۸۴ پروژه اولویت دار خط و پس��ت انتقال و 
ف��وق توزیع ب��ه ظرفیت ۱۶ هزار و ۷۱۹ مگاولت آمپ��ر و هزار و ۹۶۲ 
کیلومتر مدار در امس��ال و سال های پیش رو نیازمند تامین اعتبار و 
توجه ویژه است.  وی بیان کرد: تعداد قراردادهای منعقده این شرکت 
با پیمانکاران از س��ال ۹۵ تاکنون ۴۹۶ مورد بوده است و اکثریت این 
قراردادها با شرکت های بومی بسته شد. مدیرعامل شرکت برق منطقه 
ای خوزستان تاکید کرد: عدم تملک زمین، وجود معارضین در بخش 
خطوط و پست، تاخیر در صدور احکام قضایی، عدم صدور مجوز معدن 

خاک برای برخی پروژه ها، رشد سرسام آور قیمت های اجرایی پروژه 
ها و ایجاد ضرر و زیان غیرقابل پیش بینی ش��ده پیمانکاران، افزایش 
قیمت مواد اولیه به علت باال رفتن نرخ ارز و عدم ابالغ به موقع بخشنامه 
ه��ای جبران آثار تغییرات نرخ ارز و مصالح و .. از مش��کالت و چالش 
های اجرای پروژه های صنعت برق در وضعیت کنونی اس��ت. استاندار 
خوزس��تان نیز در این جلسه بعد از شنیدن صحبت ها و چالش های 
برخی از پیمانکاران ) بحث تعدیل ن��رخ ارز برای قراردادهای جاری و 
آتی، بحث تخصیص ارز، تس��ریع در نقدینگی و ..(، گفت: پیمانکارن 
سرمایه های ارزشمند اجرایی این مملکت هستند و در حد توان پیگیر 
رفع مشکالت شما در استان و مرکز خواهم بود. غالمرضا شریعتی ادامه 
داد: اداره کشور نیازمند برطرف کردن مشکالت پیمانکاران است و باید 
از تفکری که بین سازمان ها و پیمانکاران فاصله ایجاد می کند و مشکل 
این نیروهای توانمند را تنها مشکل خودشان می داند فاصله بگیریم. وی 
با اعالم آمادگی برای رفع چالش های پیمانکارن، بیان کرد: الزم است 
که کارفرمایان و ذینفعان از هم حمایت کنند و در کنار هم باشند تا کار 
به نتیجه برسد، نباید به زیان پیمانکاران راضی باشیم بلکه باید کاری 
کنیم تا تقویت شوند. اس��تاندار خوزستان اضافه کرد: برق زیرساخت 
اصلی همه امور است و نباید در اجرای پروژه های آن خللی وارد شود، 
باید برق اس��تان خوزستان که نقش عمده ای در تولید ناخالص ملی 

کشور دارد از لحاظ کیفیت در صدر و باالترین نقطه ی ممکن باشد.

قم- خبرنگار فرصت امروز- معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل 
اوقاف و امور خیریه استان قم از اجرای طرح نشاط معنوی در ۲۳ بقعه 
استان قم هم زمان با اوقات فراغت تابستانی خبر داد. حجت االسالم 
یوس��ف احمدی با اشاره به آغاز طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه 
استان اظهار داشت: این طرح از هفت سال پیش جهت پرکردن اوقات 
فراغت دانش آموزان و ایجاد فضای معنوی و آموزشی در جوار آستان 
مقدس امامزادگان اجرا ش��ده تا بتوانیم به آن چشم اندازی که برای 
قطب فرهنگی شدن بقاع متبرکه طراحی کرد هایم، دست یابیم. وی 
ادام��ه داد: مخاطبان این طرح که همزمان با قم در یک هزار و ۵۵۳ 
امامزاده کش��ور نیز برگزار می ش��ود، دختران و پسران ۷ تا ۱۸ سال 
هستند. احمدی بیان داشت: ۴ بقعه در خلجستان، ۴ بقعه در کهک 

، ۸ بقعه در ناحیه یک و ۷ بقعه در ناحیه دو ش��هر قم میزبان طرح 
نشاط معنوی امسال هستند.وی با بیان این که برنامه های مختلف 
معرفتی، بصیرتی ، ورزشی و فرهنگی در این بقاع متبرکه برگزار می 

شود، افزود: عالوه بر این ۶۰ مبلغ نیز همزمان با اجرای طرح در بقاع 
متبرکه حضور دارند. معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان قم خاطر نشان کرد: در برنامه های بصیرتی بحث دشمن 
شناسی ، استکبار ستیزی و پیوند با والیت را مورد تاکید قرار دارد که 
با همکاری هیئت های طراز اسالمی صورت می گیرد. وی در خصوص 
سایر برنامه های ابراز داشت: برنامه های فرهنگی آموزش هیئت امنا و 
خدام را داریم و عالوه بر این افرادی که در طرح نشاط معنوی حضور 
می یابند آموزش های الزم برای خدام افتخاری را نیز فرا می گیرند. 
احمدی در خصوص برنامه های ورزشی نیز گفت: با هماهنگی های 
صورت گرفته در چندین اس��تخر و زمین های ورزش��ی برنامه های 

مختلف ورزشی برگزار می شود.

اراک- خبرنگار فرصت امروز- مهندس تاجران شهردار اراک 
به همراه اعضاي شوراي اسالمي شهر و اصحاب رسانه از پروژه هاي 
عمراني سطح شهر بازدید به عمل آوردند. مهندس تاجران در جریان 
بازدید از پروژه میدان شریعتی با اشاره به اینکه این پروژه ۷۲ درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است؛ گفت: به لحاظ ترافیکی کاهش حجم 
ترافیک، مش��خص شدن مس��یر اتوبوس های بی ار تی که در آینده 
اجرایی می ش��ود و کاهش آلودگی هوا از اه��داف اجرای این پروژه 
است. . وي در ادامه بیان داشت: این پروژه توسط قرارگاه خاتم االنبیا 
اجرا می شود که طول این پل در مجموع ۸۵۰ متر و با اضافه شدن 
پل میرزای شیرازی در امتداد این پروژه ۱۲۵۰ متر است، همچنین 
۱۷ و نیم متر عرض پل عرش��ه به صورت تیرهای پیش س��اخته و 
دال در جاریز است. تمام پکیج معارضین، عبور فیبر نوری کشوری، 
وج��ود لوله های فش��ار قوی آب؛ گاز و مخابرات ک��ه زمان زیادی را 
صرف کرد به همت ش��هرداری اراک طی چند روز آینده؛کابل های 
فش��ار قوی این مسیر برداشته می شود. انش��االه در موعد مقرر پل 

ساخته و جهت اس��تفاده مردم در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. با 
طراحی این پل گره های ترافیکی در این منطقه مرتفع خواهد شد. به 
لحاظ مهندسی این پل یکی از پل های نمونه در کشور محسوب می 
شود. همچنین ش��هردار اراک در حاشیه بازدید از روند اجرای پروژه 
تقاطع غیرهمسطح کاوه نبیری خاطرنشان ساخت: این پروژه یکی 
از پروژه های ارزشمند شهرداری در راستای کاهش ترافیک و اتصال 
مرکز شهر به کمربندی جنوبي است که تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.مهندس تاجران ضمن اشاره به اینکه با احداث این تقاطع 
سازه ای با رعایت موارد فنی و مهندسی از جمله مسیل آب سطحی 
نظم آباد به سمت شهرصنعتی که مسدود شده بود با یک مهندسی 
ارزشی؛ این مسیل از داخل سازه پل عبور کرده و مسیل باز شد؛ افزود: 
انفجارهای مهار شده در این پروژه یکی از اقدامات بی نظیر در اجرای 
پروژه های شهرداری ها در کشور محسوب می شود، به گونه ای که 
هیچ گونه مشکل برای ساکنین همجوار پروژه ایجاد نشد. این پروژه 
دارای دو فاز است که توسط دو رمپ اتصال به سمت کمربندی؛ در 
این پ��روژه مقدور خواهد بود. وی با بیان اینکه ف��از دو این پروژه از 
اهمیت زیادی برخوردار است بیان کرد: اجرای این پروژه نیاز به تملک 
یک س��ری زمین ها دارد که در دست اقدام است. ایرج رضایی عضو 
ش��ورای اسالمی کالنشهر اراک نیز در بازدید از تقاطع غیرهمسطح 
میدان ورزش گفت: اگرچه مشکالت و معارض های متعددی همچون 
آب، برق، گاز و خطوط لوله در مسیر اجرایی پروژه میدان ورزش وجود 

داشت، پروژه نسبت به گذشته پیشرفت خوبی داشته است. 

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

تولید 25 فیلم صد ثانیه ایی پیرامون مدیریت مصرف بهینه آب 

بازدید دکتر همتی استاندار هرمزگان و حجة االسالم والمسلمین ذوالقدر نماینده 
مردم شرق استان هرمزگان از عملیات اجرایی نیروگاه 1400 مگاواتی سیریک 

استاندار خوزستان؛

 نباید شرایط اقتصادی در اجرای پروژه های صنعت برق خللی وارد کند

اجرای طرح نشاط معنوی در 23 بقعه استان قم

بازدید شهردار کالنشهر اراک به همراه اعضاي شوراي اسالمي و اصحاب رسانه از پروژه هاي عمراني

با حضور معاون توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي؛
نشست روساي دانشگاههاي علوم پزشکي قطب چهار کشور در خرم آباد برگزار شد 

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- نشست روسا و معاونین دانشگاه هاي علوم پزشکي قطب 
چهار کشور)لرستان، اهواز،آبادان، بهبهان، شوشتر و دزفول( به ریاست دکتر صدرالسادات معاون توسعه 
و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در خرم آباد برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومي دانشگاه علوم پزشکي لرستان، این نشست با رویکرد دستورالعمل صرفه جویي در هزینه ها 
برگزار شد.  در ابتداي این نشست گزارش عملکردي از اقدامات صورت گرفته در دانشگاه علوم پزشکي 
لرستان در راستاي برنامه هاي طرح تحول سالمت ارائه شد. رئیس دانشگاه علوم پزشکي لرستان در 
این نشست گفت: انصافا نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران  از زمان شکل گیري اقدامات بسیار بزرگي را در عرصه ي بهداشت 
و درمان در جهت رفاه حال مردم صورت داد.  س��اکي ابراز داش��ت: در دانش��گاه علوم پزشکي لرستان در حال حاضر ۱۹۱ پروژه ي 
بهداشتي درماني در دست احداث داریم که بار عظیمي از کمبودها و نیازهاي بهداشت و درمان استان را مرتفع خواهد کرد.  وي 
ادامه داد: در این خصوص عالوه بر حمایت ها و اعتباراتي که از وزارت به اس��تان تخصیص داده ش��د، توانس��تیم از ظرفیت خیرین 
سالمت به خوبي بهره برداري کنیم.   ساکي کاهش بار اعزام بیماران لرستاني به سایر استانها و افزایش ۹۲ درصدي تخت هاي ویژه 
ي بیمارستاني را از مهم ترین اقدامات صورت گرفته در چند سال اخیر عنوان کرد. دکتر صدرالسادات معاون توسعه و مدیریت منابع 
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي با حضور در استان لرستان از پروژه هاي در دست احداث دانشگاه علوم پزشکي لرستان بازدید 
کرد. دکتر صدرالسادات از پروژه هاي مرکز غربالگري بیماران سرطاني، کلینیک تخصصي مرکز آموزشي درماني شهداي عشایر، مرکز 
پرتودرماني باران، بیمارستان ۵۰۰ تخته خرم آباد، بیمارستان ۱۰۰ تختخوابي تخصصي اعصاب و روان این شهرستان و دو پروژه ي 
خوابگاه و کتابخانه ي دانشجویان بازدید کرد. معاون توسعه ي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در حاشیه ي این بازدید ها 
ضمن تشکر از خدمات صورت گرفته خواستار تالش و پیگیري بیشتر مسئولین دانشگاه علوم پزشکي لرستان در جهت تسریع در به 

بهره برداري رسیدن این پروژه ها شد.

دکتر آرام مدیر کل بهزیستی مازندران در نشست مطبوعاتی هفته بهزیستی :
پروژه های امسال با اعتباری بالغ بر 190 میلیارد افتتاح می شود / افتتاح 

استخر ویژه معلولین مهمترین پروژه هفته بهزیستی 
سـای - دهقـان -  همزمان با دومین روز از هفته بهزیس��تی، نشس��ت 
مطبوعاتی دکتر سید سعید آرام مدیر کل بهزیستی مازندران با اصحاب رسانه 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران در ابتدا دکتر آرام ضمن تقدیر از رسانه 
ها بواسطه انعکاس فعالیت های بهزیستی و شناخت هرچه بهتر اقدامات این 
سازمان در جامعه، با اشاره به شعار امسال هفته بهزیستی گفت : با توجه به اینکه 
در برنامه ششم توسعه مسئولیت سالمت اجتماعی به بهزیستی سپرده شده 
است، بالندگی و صیانت اجتماعی محقق نخواهد شد مگر با توسعه به زیستن و آموزش روش های درست زندگی. مدیر کل بهزیستی 
استان با اشاره به پروژه های مختلف در دست افتتاح بمناسبت هفته بهزیستی افزود : پروژه های هفته بهزیستی با اعتباری بالغ بر 
۱۹۰ میلیارد، امکانات تازه و شرایط بهتری را پیش روی جامعه هدف بهزیستی قرار خواهد داد. وی با بیان اینکه در هفته بهزیستی 
بیش از صد پروژه اشتغال با اعتبار ۲۰ میلیارد و تحویل ۱۱۵ واحد مسکونی به مددجویان با بیش از ۱۱ میلیارد اعتبار در این هفته 
انجام خواهد شد خاطر نشان کرد : از شروع دولت تدبیر و امید بیش از ۲۸۰۰ نفر از جامعه هدف بهزیستی در استان صاحب مسکن 
شدند. دکتر آرام افتتاح استخر ویژه معلولین در این هفته را یکی از اصلی پروژه ها و خواسته دیرینه جامعه معلولین عنوان کرد و افزود 
: این استخر تنها مرکز آب درمانی منطقه شمال با بیش از ۴۵ میلیارد ریال است که تمام گروه های معلولین بدون در نظر گرفتن نوع 
معلولیت می توانند از خدمات و امکانات ویژه آب درمانی آن بهره مند شوند. وی با اشاره به افتتاح مرکز  روزانه بازپروری زنان آسیب 
دیده در آمل، افتتاح مرکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست در بابل و اولین مرکز ماده ۱۶ مختص بانوان معتاد بی خانمان، 
گفت : اولین خانه سالمت روزانه مختص دختران آسیب پذیر و آسیب دیده در ساری، در کنار خانه سالمت که سالها بصورت شبانه 
روزی به این امر مشغول بود، افتتاح شد. دکتر آرام با تاکید بر اینکه بهزیستی جهت خدمات دهی به اقصی نقاط استان، ساختمان 
اداره بهزیستی کجور نوشهر و مرزن آباد چالوس را افتتاح می کند افزود : همچنین در این هفته کلنگ اولین مرکز بنیاد ژنتیک در 
شمال کشور، در ساری و اولین مرکز توانبخشی و توانمندسازی معلوالن غرب مازندران در نوشهر زده خواهد شد. مدیر کل بهزیستی 
مازندران با اشاره به بحث میز خدمت و تاکید دولت تدبیر و امید بر حقوق شهروندی تصریح کرد : در این راستا فضا و امکانات خوبی 
را فراهم کردیم و جهت رفاه حال جامعه هدف میز خدمت الکترونیک را راه اندازی کردیم تا مددجویی که در منطقه غرب استان نیاز 

به دریافت خدمات دارد، زحمت و هزینه سفر را متحمل نشود و در منزل بصورت الکترونیکی خدمت مورد نظرش را دریافت کند.

آتش سوزی منطقه حسینا مینودشت اطفا شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان:آتش سوزی ۲۱ تیرماه در منطقه حسینا 
شهرس��تان مینودش��ت با تالش ماموران به صورت کامل مهار و حدود ۴۰ هکتار عرصه های این منطقه در آتش سوخت.ابوطالب 
قزلفسلو صبح امروز به پایگاه اطالع رسانی اداره کل درباره آخرین وضعیت مهار آتش سوزی در منطقه حسینا مینودشت که از ظهر 
روز پنجشنبه آغاز شد با تالش نیروها مهار شد خبر داد.وی افزود:آتش سوزی در این منطقه با کمک نیرو های مردمی و داوطلب و 
نیرو های منابع طبیعی شهرستان مینودشت و آتش نشانی و همچنین فرمانداری اطفا کامل شد.مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری 
استان گلستان تصریح کرد:بر اثر این حریق حدود ۴۰هکتارخسارت به منطقه وارد شد.قزلسفلو تاکید کرد:حضور سریع و بموقع 
همه نیروهای امدادی منابع طبیعی ،هالل احمر،نیروهای مردمی از روستاهای اطراف سبب شد تا آتش به موقع مهار شود.همچنین 
مهندس قزلسفلوازمصدوم شدن شدن دو نفر از نیروهای منابع طبیعی در حین اطفا حریق در این منطقه اعالم داشت.یکی از نیروها 
که از معاونین اداره کل منابع طبیعی  هستن به صورت سر پایی درمان شدن اما متاسفانه یکی از نیروهای قرقبان منطقه در بخش 

ای سی یو بستری میباشند. این حادثه در اثر سقوط سنگ اتفاق افتاده است.

آتش سوزی شهرستان کالله در تاریخ 20 تیرماه اطفا کامل شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در تماس با پایگاه اطالع رسانی این اداره 
کل از مهار آتش سوزی در جنگل های سوزنی برگ شهرستان کالله خبر داد .مهندس قزل سفلو در ادامه گفت :آتش سوزی که در 
جنگل های سوزنی برگ منطقه قرانکی جنگل و ارتفاعات یل چشمه در ساعت ۱۴:۳۰ از زمین های کشاورزی حاشیه جنگل شروع 
شد در ساعت۱۷:۳۰ مهار گردید.ایشان در ادامه افزود:این آتش سوزی با حضور به موقع نیروهای منابع طبیعی و کمک نیرو های 
مردمی و دهیاران،فرمانداری شهرستان کالله و مراوه تپه وسازمان آتش نشانی و همچنین کمک نیروهای داوطلب مردمی از سطح 
استان مهار گردید. وی وسعت منطقه آتش سوزی را تقریبا ۱۵ هکتار بیان نمود.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در آخر 
ازهمه مردم منطقه و مسافران عزیز که در این فصل از سال در مناطق سرسبز و جنگلی ورود میکنند تقاضا کرد تا اطمینان دقیق و 

کامل از خاموش شدن آتش،محل مورد نظرر را ترک نکنند.

سخنگوی شرکت گاز خراسان رضوی:
عامالن نصب علمک غیرقانونی گاز به دادگاه معرفی می شوند

مشـهد - صابر ابراهیم بای - رئیس روابط عمومی و س��خنگوی شرکت گاز استان از معرفی 
عامالن نصب علمک غیرمجاز به دادگاه خبر داد و گفت: برخورد با متخلفان در مسیر قانونی و برای 
حفاظت از اموال عمومی و س��رمایه های کش��ور انجام می شود. سید احمد علوی با اشاره به قانون 
مجازات اس��تفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز اظهارکرد: هر ش��خصی بدون 
دریافت انشعاب قانونی گاز مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند، عالوه بر الزام به پرداخت بهای 
خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به جزای نقدی و یا قطع انشعاب به مدت سه 
تا شش ماه جریمه خواهد شد.  وی افزود: نصب علمک گاز بدون مجوز نوعی تخریب و خرابکاری در شبکه گازرسانی محسوب شده 
و قانون گذار در مواردی عالوه برجبران خسارت وارده، جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده را تعیین کرده است.  علوی با بیان 
این مطلب که متاسفانه در سال گذشته در برخی مناطق مشهد و شهرستانهای اطراف استان خراسان رضوی شاهد تشکیل پرونده 
هایی با این موضوع بوده ایم گفت: شرکت گاز در راستای مسئولیت سازمانی خود در اسرع وقت نسبت به قطع و جمع آوری علمک 
های غیرمجاز و معرفی متخلفان به دادگاه اقدام خواهد کرد. رئیس روابط عمومی شرکت گاز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مرکز 

ارتباطات مردمی شرکت گاز استان به شماره ۳۷۰۷۴ آماده دریافت گزارشات مردمی در این باره است.

نشت یابی ۶ هزار و 300 کیلومتر شبکه گازرسانی در استان کرمانشاه
کرمانشـاه - منیردشـتی - مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از نشت یابی ۶ هزار و ۳۰۰ کیلومتر خطوط و شبکه های 
گازرسانی استان در سال گذشته  خبر داد. مهندس شهبازی با بیان این مطلب اظهار کرد: نشت یابی خطوط و شبکه ها از فاکتورهای 
مهم و ضروری در زمینه نگه داشت تاسیسات گازرسانی و جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی در این حوزه است. وی افزود: پس از 
وقوع زمین لرزه شدید در آبان ماه سال گذشته که هفت شهرستان استان را تحت تاثیر قرار داد کار وسیعی در زمینه نشت یابی شبکه 
های گازرسانی انجام گرفت و تاسیسات گازرسانی مناطق زلزله زده سه بار مورد نشت یابی قرار گرفت. مدیرعامل شرکت گاز استان 
کرمانشاه در تشریح سایر اقدامات انجام گرفته در راستای اطمینان از عملکرد مطلوب تاسیسات گازرسانی اظهار کرد: در سال گذشته 
با برنامه ریزی و تالش همکاران واحد بازرسی فنی این شرکت، ۱۷۳ ایستگاه تقلیل فشار درون شهری در سطح استان مورد بازرسی 

و پایش قرار گرفت و اشکاالت موجود رفع گردید.
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در موقعیت های غیرمعمول مانند مصاحبه شغلی، تمایل 
ب��ه خودنمایی باال اس��ت، اما اگر س��عی کنید ش��خصیت 
حقیقی خود را به نمایش بگذارید، تاثیر بیش��تری خواهید 

گذاشت. 
یکی از رایج ترین سوال های داوطلبان مربی گری مصاحبه 
این اس��ت که آنها چگونه می توانند شخصیت حقیقی خود 
را ط��ی ی��ک موقعیت غیرمعم��ول مانند مصاحبه ش��غلی 
نش��ان دهند. داوطلبان اغلب اوقات بابت ارائه یک نمایش 
از خود و جس��ت وجوی یک پاس��خ بی نقص احساس فشار 
می کنند؛ آنها بس��یار تالش می کنند تا پاس��خ مورد عالقه 

مصاحبه کننده را حدس بزنند. 
این کار نه تنها بی فایده است، بلکه در دستیابی به هدف 
مصاحب��ه یعنی نش��ان دادن بهترین روحیه و ش��خصیت 
حقیقی ت��ان نیز اختالل ایج��اد می کند. یک مصاحبه گر به 
بی نقص بودن پاس��خ اهمیتی نمی دهد؛ او بیش��تر به درک 

سه جنبه اساسی در مورد متقاضی عالقه مند است: 
- آیا از کار کردن با آنها لذت می برند؟ 

- آی��ا حقیقتا از فراهم ش��دن این موقعی��ت هیجان زده 
هستند؟ 

- آیا دارای توانایی های اساسی برای برعهده گرفتن شغل 
مورد نظر هستند؟ 

بهترین روش برای پاس��خ به این س��وال های مصاحبه گر 
این است که شخصیت حقیقی خود را ارائه دهید. در ادامه 
به تکنیک هایی برای نشان دادن این وجه شخصیتی اشاره 

می کنیم. 
1. روی جنبه های مورد عالقه خود از کار مانور بدهید

یکی از رایج ترین اشتباهات داوطلبان در زمان پاسخ دادن 
به س��وال از خودتان بگویید پیش می آید؛ آنها برای پاسخ 
دادن، لیس��تی از نقش های ش��غلی و دستاوردهای پیشین 
خود را مانن��د مجموعه ای از معام��الت ردیف می کنند. با 
انجام این روش، یک موقعیت مناس��ب برای صحبت کردن 
از دالیل دنبال کردن فرصت های مشخص و عواملی که در 
آن نقش شغلی شما را به وجد می آورند از دست می دهید. 
ب��رای مثال، توضیحات یک بازاریاب در مورد لذت بردن او 
از مشارکت با مشتریان در زمان ایجاد استراتژی هایی برای 
یک کمپین مش��خص از بیان کردن شمار کمپین هایی که 

با آنها همکاری کرده اند، متقاعدکننده تر و گیراتر است. 
عالوه ب��ر این، صحبت از جنبه های م��ورد عالقه خود در 
مورد کار به طور طبیعی باعث می ش��ود هیجان درونی تان 
بروز کند، لبخندی را بر لبان تان بنشاند و زبان بدن مثبتی 

را ب��ه نمایش بگذارد؛ به این ترتی��ب، مکالمه گرم تر پیش 
خواهد رفت. 

2. در مورد احساس مثبت خود به شرکت و نقش 
شغلی تان دقیق باشید

یک��ی از رایج ترین س��وال ها در مصاحبه از داوطلبان این 
اس��ت که چرا به این فرصت کاری عالقه مند هستند. پاسخ 
متقاضی��ان اغلب به تحس��ین روند کار ش��رکت مورد نظر 
به ش��یوه ای مبهم محدود می ش��ود. برای مث��ال، داوطلب 
می گوی��د: »به نظر من ش��رکت ش��ما، اقدام��ات موثری را 
در عرص��ه صنع��ت انجام داده اس��ت«. چنین پاس��خ های 
غیردقیقی عاری از اندیش��ه ورزی هستند و شما را به عنوان 
ش��خصی غیرقابل اعتماد معرفی می کنند. در عوض تالش 
کنید دالیل واضحی ب��رای علت عالقه خود به این فرصت 
ش��غلی ارائه کنید؛ این پاس��خ بای��د دربردارنده جنبه های 
به خص��وص فرهن��گ ش��رکت، تاثی��ر آن روی دیگران و 
مشکالت مشخصی باشد که در حل آنها در حوزه تخصصی 

شماست. 
عالوه ب��ر ای��ن، داوطلبان نبای��د در انتظار ش��نیدن این 
س��وال برای پاسخ دادن باشند، بلکه باید خود در پی پاسخ 
دادن به آن به صورت خالصه و در انتهای پاس��خ به س��وال 
از خودتان بگویید باش��ند. این روش همچنین برای نشان 
دادن تفاوت میان ش��ما و دیگران در روند مصاحبه بس��یار 
موثر اس��ت؛ چرا که اکثر متقاضیان کاری، برخورد منفعل 
داش��ته و دلیل مشخصی را برای عالقه خود به این فرصت 

شغلی اظهار نمی کنند. 
3. در بیان فروتنی، روحیه خودسرزنش گری نشان 

ندهید
یک رفتار رایج میان داوطلبان، تمایل به س��رزنش خود 
و اش��اره به نقص ها اس��ت. برای مثال ممکن است عملکرد 
خود در دستیابی به موفقیت های داخل رزومه را زیرسوال 
برده یا ارزش نقش ش��غلی پیش��ین را تقلی��ل دهند. این 
ویژگی، یک تمایل شایع میان داوطلبان برای دفاع از خود 
در مقابل س��وال های پی در پی و ناتمام است. اما نتیجه آن، 
برعکس انتظار آنها اس��ت. ای��ن کار باعث ایجاد اختالل در 
روند پیش��برد مصاحبه شغلی و زیرس��وال بردن شواهدی 

است که پشتوانه داوطلب شدن شما هستند. 
بنابراین بهتر است پیش از انجام مصاحبه، به سراغ رزومه 
شغلی خود بروید و مطمئن شوید که می توانید با اطمینان 

از موارد موجود در آن دفاع کنید. 
4. ارزش خود را بدون اغراق و به روشنی بیان کنید

برخی داوطلبان برخالف مورد باال نسبت به دستاوردهای 
خود اغ��راق می کنند و آنها را بزرگ جل��وه می دهند. این 
اغراق ممکن است در مورد حوزه، اقدامات یا تاثیر آنها باشد. 
باید در نظر داش��ت که دستاوردهای هر داوطلب مربوط به 
جایگاه ش��غلی او در ش��رکت پیشین خود اس��ت، بنابراین 
بی��ان این اظهارات در فضای کاری متفاوت، نتیجه ای برای 
شما نخواهد داشت. بسیاری از مصاحبه گرها، نگاهی فرای 
داس��تان های اغراق آمیز دارند و این کار ممکن اس��ت شما 
را از مان��ور دادن روی بهتری��ن بخش های مربوط به دالیل 
اصلی داوطلب ش��دن تان بازدارد؛ به این ترتیب نمی توانید 
توضیحات روشنی در مورد نقش خود در فضای کاری ارائه 
دهید و مصاحبه گر نیز نمی تواند موقعیت مناس��ب شما در 

شرکت جدید را با توانایی های تان تطبیق دهد. 
5. عدم قطعیت را بپذیرید

داوطلبان در زمان پاس��خ دادن به یکی از هش��ت سوال 
رایج مصاحبه در مورد چشم انداز آنها از جایگاه شغلی شان 
در آینده، بس��یار جزئی هستند و اهدافی بزرگ تر از اهداف 
حقیقی خ��ود را بی��ان می کنند. ب��رای مثال چش��م انداز 
یک مدی��ر مالی در مورد جایگاه آینده خود، کس��ب مقام 
معاونت ریاست مالی در شرکتی است که برای آن مصاحبه 
می ده��د؛ او با بیان این چش��م انداز در نظر دارد جاه طلبی 
خود را نش��ان دهد. اگر ای��ن هدف، هدف حقیقی داوطلب 
نباشد ممکن اس��ت از نظر دیگران نیز واقعی به نظر نرسد. 
بهتر است تنها ویژگی هایی از نقش شغلی را بیان کنید که 
حقیقتا به آن عالقه دارید و سعی نکنید پاسخی ارائه دهید 

که به آن اعتقاد ندارید. 
۶. زمینه هایی را که در آنها امکان پیشرفت دارید 

بیان کنید
یکی از دشوارترین سوال های مصاحبه، این سوال است: »از 
بزرگ ترین نقطه ضعف های خود بگویید«. دو اش��تباه بزرگ 
برای پاسخ دادن به این سوال از سمت داوطلبان این است که 
پاسخ بازیگوشانه ای ارائه دهند، مانند: »پیش از شروع کار در 
صبح نیاز به نوشیدن پنج فنجان قهوه دارم«؛ شیوه دیگر، بیان 

نقاط قوت بالقوه به عنوان نقاط ضعف است. 
کارفرماها انتظار دارند که داوطلبان ش��غلی دارای نقاط 
ضعفی باشند و هدف از طرح این سوال نیز این است که با 
نمایش حقیقت رفتاری خود، پاس��خی صادقانه ارائه دهید. 
پاس��خ یک داوطلب، بیان کننده روحیه آینده نگر و ذهنیت 

رو به رشد و کارفرمایانه، خودآگاهی و صداقت است. 
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چگونه در مصاحبه شغلی، شخصیت حقیقی خود را به نمایش بگذاریم

درس هایی که باید از استارتا پ شکست خورده آموخت
گفته می ش��ود که شکست پیش نیاز موفقیت اس��ت. ولی تفاوت کارآفرینان بزرگ که خود را از نابودی 

شکست نجات می دهند و افراد عادی که از بین می روند در چیست؟ 
هیچ کارآفرینی تمایل ندارد در کسب و کار رو به نابودی فعالیت کند. متاسفانه خطر شکست در کمین 
همه اس��تارتاپ ها اس��ت. مدیران باید با کسب آگاهی از نشانه های زوال کس��ب و کار و اشتباهات متداول 

کارآفرینان، در موقعیت های مشابه تصمیم های خردمندانه تری بگیرند. 
افت ش��اخص های کس��ب و کار به معنای تمام ش��دن کار نیست. در چنین ش��رایطی باید تمرکز کنید 
و دنبال دالیل اصلی آن بگردید. اگر نتوانید با ذهن باز ریش��ه های اصلی مش��کالت را شناس��ایی کنید، 
تالش های ش��ما مانند دس��ت و پا زدن بی هدف ش��ناگران مبت��دی بی نتیجه خواهد ب��ود. در صحبت از 
کس��ب و کار همواره ظاهر خوش آن  نمایش داده می ش��ود و کمتر کس��ی تمایل دارد از مشکالت پیش رو 
سخنی به میان آورد. در ادامه به مواردی از مهم ترین درس هایی که باید از استارتاپ های شکست  خورده 

گرفت اشاره می کنیم. 
1- از افراد مناسب مشورت بگیرید

کسب مشورت از نخستین لحظات تصمیم گیری برای فعالیت آغاز می شود. با تقلید کورکورانه نمی توان 
راه به جایی برد، ولی ضمن پیروی از مسیر خود، باید از افراد صالح و معتبر مشورت بگیرید. مشورت در 
همه مراحل فعالیت از راه اندازی تا اداره آن، حتی در کسب و کارهای موفق نیز ضروری است. برای این کار 

بهتر است ابتدا به مشاوران مالی، وکال و فعاالن تجاری مراجعه کنید. 
به کمک مش��اوران مالی می توانید وضعیت اقتصادی کس��ب و کار خود را بهتر تحلیل کنید. وکیل ها به 
شما کمک می کنند چارچوب های فعالیت خود را استوارتر بنا کنید و در آینده با مشکالت حقوقی مواجه 

نشوید. بدون شک تجربه افراد فعال در فضای کارآفرینی نیز بسیار ارزشمند است. 
2- برای بدترین شرایط آماده باشید

تقریب��ا هی��چ فعالیتی دقیقا طب��ق برنامه ریزی  نظری پی��ش نمی رود. کارآفرینان همواره با مش��کالت 
پیش بینی نش��ده ای مانند عادت های غلط مش��تریان، سرقت، بالیای طبیعی، خرابی تجهیزات و. . . مواجه 

هستند. 
از آنجا که نمی توان همه چیز را تحت کنترل گرفت، باید برای رویارویی با بدترین اتفاقات آماده شد. آیا 
در صورت از کار افتادن تجهیزات سیس��تم جایگزینی در نظر دارید؟ اگر تامین کنندگان مواد اولیه دست 

به اعتصاب بزنند، چرخ تولید شما در گروی شفقت آنان خواهد بود؟ 
کارآفرین��ان باید در مراحل راه اندازی کس��ب و کار همواره به گردش س��رمایه اهمیت بدهند. اگر دچار 
بحران مالی شدید، پس انداز یا حساب معتبری برای مرتفع کردن مشکل دارید؟ گاهی اوقات اگر سرمایه 

به موقع وجود نداشته باشد، ضررهای جبران ناپذیری به کسب و کار وارد می شود. 
در بعضی موارد کاال یا خدماتی که ارائه می دهید از رده خارج می ش��وند یا اس��تراتژی های بازاریابی که 
اس��تفاده می کنید؛ دیگر مش��تری جدیدی جذب نمی کنند. برای چنین ش��رایطی باید طرح کسب و کار 

مناسبی داشت و با استراتژی مناسب تهدید ها را به فرصت تبدیل کرد. 
3- انکار واقعیت باعث بدتر شدن شرایط می شود

در مواقعی که ش��اخص های کس��ب و کار روند نزولی طی می کنند، انکار بحران نه تنها مش��کلی را حل 
نمی کند، بلکه باعث از دست رفتن فرصت  های جبران می شود. باید واقعیت را قبول کنید و بدون تعصب 
دنبال دالیل اصلی و راه  حل های در دس��ترس باشید. هر چه سریع تر به رفع مشکالت اقدام کنید؛ شانس 

بیشتری برای نجات کسب و کارتان خواهید داشت. 
4- اشتباهات خود را تکرار نکنید

ش��اید زمانی ایده های شکس��ت خورده بس��یاری را دنبال کرده باش��ید. زودتر از موعد فعالیت خود را 
گسترش داده و با شکست مواجه شده اید یا بخشی از حوزه های فعالیت را از دست داده اید. برای بازگشت 

به دوران سابق باید پا روی غرورتان بگذارید و از کارهای کوچک تر شروع کنید. 
تا زمانی که به اش��تباهات خود معترف نباشید، همواره آنها را در شکل های مختلف تکرار خواهید کرد. 
اگر به مرز ورشکس��تگی رس��یده اید ناامید نش��وید. به قول معروف »در بن بست هم راه آسمان باز است.« 
فرآیند های غیر ضروری و دس��ت  وپاگیر را حذف کنید. لیستی از نقاط قوت خود تهیه  کنید و از هر کسی 

که می  تواند کمکی به شما بکند کمک بگیرید. 
5- امید خود را از دست ندهید

مهم ترین درسی که از فعالیت  های شکست خورده می توان گرفت امیدواری است. اگر به زندگی هر یک 
از بزرگان کسب و کار نگاهی بیندازید، همه آنها با انواع شکست ها و مشکالت بزرگ رو به رو بوده اند. اگر آنها 

با نخستین شکست ناامید می شدند، امروز شاهد بسیاری از برندهای بزرگ نبودیم. 
اجازه ندهید شایعات مربوط به تحریم  و رکود اراده شما را سست کند. اگر کارمندی را کنار گذاشته و 
به مسیر کارآفرینی روی آورده اید، پس حتما به قدرت خودتان ایمان داشته اید. هیچ طاووسی بدون جور 

هندوستان به دست نیامده است. 
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