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دالر 5 رقمی با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟

پیامدهای دالر گران
بازار ارز ایران روزهای ملتهبی را پشت سر می گذارد. دالر در دومین روز هفته در بازار تا بیش از ۱۱ هزار تومان 
قیمت خورد و یورو نیز تا ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله ش��د. این ش��رایط نه تنها نگرانی کارشناس��ان را تش��دید 
کرده بلکه موجب اضطراب در بین مردم از آینده اقتصادی شده است؛ شرایطی که کارشناسان معتقدند به مرور 
اثرات منفی خود را بروز داده و ادامه گرانی دالر س��رانجام بازار کار و کاال را قفل کرده و ادامه آن به هرج و مرج 
اقتصادی می انجامد. در همین رابطه وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی معتقد است اگر روند افزایش قیمت دالر...

اقتصاددان مشهور مطرح کرد

 راه عالج
بحران ارزی ایران
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از کمبود اسکناس تا موج سواری کاسبان تحریم

متهم ردیف اول آشفتگی بازار ارز این بار کیست؟

دو نرخی شدن بنزین مطرح نیست

بهترین فرصت های کسب وکار کوچک در 2۰1۸
وقتی رئیس سخت گیر روز شما را خراب می کند

چگونه از نوآوری جهانی برای رشد استفاده کنیم؟ 
5 راه فروش بیشتر به مشتریانی که در اختیار دارید
چگونگی تشکیل اجتماع در رسانه های اجتماعی
14 توصیه برندسازی از سوی کارآفرینان مستقل

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

آیا آمازون گوشی هوشمند جدیدی 
به بازار معرفی خواهد کرد

5

فرصت امـروز: در حالی که این روزها وضعیت بازارهای موازی 
اعم از بازار ارز، سـکه و طال به شـدت ملتهب شـده و شـاهد 
رشـد بی مهابـای قیمت هـا در بازارهای مختلف هسـتیم، اما 

برخالف گذشته نه تنها بورس دچار افت نشده، بلکه 
رکوردشکنی نیز می کند. بر این اساس، نماگر بازار...

بی توجهی بورس به التهاب بازار ارز و سکه

صعود تاریخی شاخص بورس

یادداشت
راهکارهای مقابله با تحریم ها و 

موانع اقتصادی

با توجه به نزدیک شدن موعد 
تحریم ه��ای یک جانب��ه آمریکا، 
حف��ظ ثبات و آرامش سیاس��ی 
و اقتصادی کش��ور بی��ش از هر 
وقت دیگر ضروری اس��ت تا در 
ی��ک فض��ای کم الته��اب بتوان 
تصمیمات کارشناسی کارشکنانه 
در مقابل تحریم ه��ا اتخاذ کرد. 
فضای اقتصادی کش��ور باید به 
سمتی پیش برود که تصور غلط 
دور زدن تحریم ه��ا و راهکارها و 
ابت��کار عمل های مربوط به آن، 
جای خ��ود را ب��ه گزارش ها و 
پیش��نهادها جه��ت کم��ک به 
دولت در راس��تای عبور از این 
مرحله دش��وار اقتصادی کشور 
بدهد، چراکه دور زدن تحریم ها 
هزینه های زیادی را به اقتصاد 
کش��ور تحمیل می کند. در این 
شرایط سالح پیروزی کشور نه 
تهدید است نه جنگ گرم، بلکه 
ت��الش برای برت��ری اقتصادی 
خواهد بود. نمونه بارز پیروزی 
سالح اقتصادی در مقابل تمام 
س��الح های گرم، تسخیر امروز 
بازارهای جهان توس��ط کشور 
ژاپن اس��ت. این کشور که بعد 

 از جن��گ جهانی دوم
۹۰2 درصد قدرت...

بهرام شکوری
 رئیس کمیسیون 

معادن و صنایع معدنی 
اتاق بازرگانی ایران
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فرص��ت امروز: مایحتاج مورد نی��از مردم اعم از دارو و 
اق��الم خوراکی با ارز دولتی تامین می ش��ود. این خبری 
بود که روز گذش��ته رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در 
نشست فراکس��یون شفاف سازی، سالم س��ازی اقتصاد و 
انضباط مالی بیان کرد و در عین حال، از سیاس��ت های 
جدی��د ارزی خبر داد ک��ه ظرف روزه��ای آینده اعالم 
می ش��ود. عل��ی الریجانی در این نشس��ت ک��ه با هدف 
بررس��ی پیامدها و راهکاره��ای مبارزه با فس��اد برگزار 
ش��د، بر لزوم ساماندهی بازار ارز تاکید کرد و گفت: باید 
س��اختار اداره کشور براس��اس علم اقتصاد جلو برود نه 

اینکه سیاست های دستوری به کار گرفته شود.
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: در مبارزه با 
فس��اد باید از رویکرد علمی استفاده ش��ود. باید در این 
راس��تا اولویت بندی لحاظ ش��ود، نباید بحث های مبارزه 
با فس��اد اقتصادی تبدیل به دس��تاویزهای سیاس��ی و 
تبلیغاتی ش��ود، بنابراین باید توجه کرد که جار زدن در 

این مسائل خاصیتی ندارد.
 فساد باعث فشار بیشتر به طبقات

پایین جامعه می شود
الریجانی گفت: فس��اد باعث فشار بیشتر به طبقه های 
پایین جامعه از لحاظ درآمدی مانند کارگران می ش��ود، 
ام��ا باید دقت کرد گاهی نوع برخورد با فس��اد کارآمدی 
حکوم��ت را کاهش می دهد چراک��ه امکان دارد برخورد 

غیرعلمی و تبلیغاتی در حل مسئله موثر نباشد.
رئی��س نه��اد قانونگ��ذاری با تاکی��د بر ل��زوم مبارزه 
همه جانبه با فساد، گفت: باید توجه کرد، فساد می تواند 
در بخش ه��ای سیاس��ی، فرهنگ��ی، اجتماعی باش��د و 
نمی توان فس��اد اقتص��ادی را حل ک��رد در حالی که به 
س��ایر شئون توجه نشده اس��ت، بنابراین باید به تقویت 
زیرساخت های فرهنگی توجه شود تا بازده کار ارتقا یابد.
به گزارش خانه ملت، الریجانی ادامه داد: ریش��ه یابی 
فساد بس��یار مهم است، فساد سیاسی نیز کمتر از فساد 
اقتص��ادی نیس��ت، اگر مس��ئولی اقدام ب��ه دروغگویی 
و تهم��ت زدن می کند نبای��د در حکومت حض��ور یابد، 
بنابراین باید با دروغگویی به صورت جدی برخورد شود 
چراکه موضوع س��اده ای نیس��ت، البته ممکن است یک 
شخص تلقی اش��تباه کند، اما اینکه شخصی با صراحت 
دروغ بگوید فس��اد کوچکی را انجام نداده، بنابراین باید 
با فساد مبارزه همه جانبه شود چرا که غیر از این جواب 

نمی دهد.
تصویب چند قانون در راستای شفاف   سازی

رئیس نه��اد قانونگ��ذاری افزود: نماین��دگان مجلس 
مقدار زیادی از وظایف خود را انجام دادند و چند قانون 
علیه مبارزه با فس��اد تصویب شده که باید اجرای قوانین 
پیگیری ش��ود. قوانین مرتبط با شفاف س��ازی اقتصادی 
و مب��ارزه با فس��اد یک��ی از  نمونه ه��ای قوانین مذکور 
اس��ت، همان طور که از همکاران نماینده مجلس مطرح 

کردن��د در حال حاضر نیز روی س��ایت حقوق و مزایای 
نمایندگان مجلس مش��خص شده اس��ت و دیگر  جنبه 
پنهان��ی وجود ندارد. وی اف��زود: تهمت ها و تخریب های 
زیادی  بیان می ش��ود، به طور مثال گفته می ش��ود یک 
ش��خص ۴۰میلیارد تومان پول دارد، بنده نمی شناسم و 
این موضوع��ات را باید هیات نظارت بر رفتار نمایندگان 

پیگیری کند، اما در این قضایا نباید افراط شود.
وی ادام��ه داد: حجیم بودن دولت مانع کارکرد صحیح 
ش��ده به نحوی که یک سرمایه گذار برای سرمایه  گذاری 
بای��د به طور مثال به ۱۰ س��ازمان مراجع��ه کند در هر 
صورت الزم نیس��ت که س��رمایه گذار کفش آهنین به پا 
کن��د چرا که در حال حاضر قان��ون پنجره واحد تجارت 
وجود دارد، اما اینکه چرا اجرایی نمی ش��ود باید پیگیری 
ش��ود تا مانع فساد و بحث رشوه ش��ود. الریجانی اضافه 
ک��رد: رفتار س��اختار حکومتی در دول��ت قدری قدیمی 
اس��ت، بنابراین باید آموزش های الزم ارائه شود و بحث 
دولت الکترونیک به س��رانجام برس��د چراک��ه می تواند 

حدود ۵۰درصد فسادها را از بین ببرد.
بخشنامه های زائد در انجام کار ممانعت ایجاد می کند

و  بخش��نامه ها  ک��رد:  تصری��ح  مجل��س  رئی��س 
دستورالعمل های زائد در انجام کار ممانعت ایجاد می کند 
در حوزه سرمایه گذاری پولی و بانکی باید کارها با اولویت 
انجام ش��ود و اینکه قانونگذاری مستند به آیین نامه شود 
کار درستی نیس��ت، بنابراین نکات مهم در قانون لحاظ 
ش��ود. وی افزود: در عالم خأل زندگی نمی کنیم، بنابراین 
باید شرایط کشور مورد رسیدگی قرار بگیرد، مقداری از 
مش��کالت مربوط به تصمیمات درونی اس��ت و مقداری 
دیگر از مس��ائل مربوط به کارشکنی های دشمنان است 
حتی برخی از سرویس های اطالعاتی دشمنان لعاب کار 
را چی��ز دیگری ق��رار داده اند، اما در اص��ل مطلب روی 
تخری��ب فضای اقتصادی کار می کنن��د و به دلیل اینکه 
می دانند تالطم در بازار ارز و طال به اقتصاد کشور ضربه 

وارد می   کند روی این بخش بیشتر تمرکز کرده اند.
ساماندهی وضعیت بازار ارز بسیار مهم است

رئی��س مجل��س افزود: براس��اس اطالعاتی ک��ه به ما 
رسیده س��رویس های اطالعاتی دش��من با پوشش های 
دیگ��ر به دنبال این هس��تند که به اقتصاد آس��یب وارد 
کنند در هر صورت س��اماندهی وضعیت بازار ارز بس��یار 
مه��م اس��ت. وی ادام��ه داد: نباید در اداره کش��ور بین 
سیس��تم میکرو و ماکرو خلط ک��رد، بنابراین اداره یک 
روس��تا با یک کش��ور ۸۰ نف��ری تف��اوت دارد و باید از 
علم اقتصاد در این راس��تا استفاده کرد، لزوما با افزایش 
نظارت ها نمی توان مش��کالت را ح��ل کرد، بنابراین باید 
کاره��ا روان تر انجام ش��ود و ظرف روزه��ای آینده باید 
سیاس��ت های جدید ارزی اعالم ش��ود تا آنجا که اطالع 
دارم کارها نهایی شده، بنابراین باید ساختار اداره کشور 
براس��اس علم اقتص��اد جلو برود نه اینکه سیاس��ت های 

دس��توری به کار گرفته ش��ود. الریجانی تصریح کرد: به 
نظر بنده مجلس در قانون برنامه قیمت ارز را براس��اس 
سیاس��ت شناور مدیریت شده مورد توجه قرار داده اینکه 
به خاطر ش��رایط اضط��رار توقف بالوجهی ایجاد ش��د، 
تصمیم نادرس��تی بود و باید اصالح شود. رئیس مجلس 
افزود: براساس تدابیر انجام شده، مایحتاج موردنیاز مردم 
کش��ور، اعم از دارو و نیازهای بخش بهداش��ت و درمان 
با ارز دولتی تامین می ش��ود و مابقی نیازهای ارزی باید 
براس��اس ساز و روال های طبیعی اقتصاد سامان یابد. در 
شورای هماهنگی سه قوه نیز مسائل را پیگیری می کنم.

مذاکره با اروپایی ها در حال انجام است
وی ادام��ه داد: مذاکره با اروپایی ها در حال انجام اس��ت 
و این موضوع را رد نکردیم تا فش��اری به مردم وارد نشود، 
اما اینکه چقدر موضوع پیش برود، نمی  توانم در این زمینه 
دقی��ق چیزی بیان کنم. رئیس مجلس اف��زود: با توجه به 
اینکه آمریکایی ها اصطالحا زدند زیر میز توافقات انجام شده، 
ایران حق داش��ت که از حقوق خود استفاده کند، اما برای 
اینکه به مردم فشار وارد نشود مذاکره با اروپایی ها همچنان 
در حال انجام است.وی ادامه داد: دشمنان در صدد هستند 
ت��ا در فروش نفت و نقل و انتق��االت بانکی ممانعت ایجاد 
کنند و در این راستا یک لشگر چریک کت و شلواری به راه 

انداختند تا فشار به ایران وارد کنند.
سیاست های ارزی اشتباه می تواند مانع صادرات شود

الریجانی تصریح کرد: دوره فعلی باید س��پری ش��ود، 
ممکن است فشارهای بیرونی در سطح بین المللی توسط 
آمریکایی ها و برخی کش��ورهای منطقه افزایش یابد، اما 
باید این فش��ارها تبدیل به فرصت ش��ود و ظرفیت های 
بالقوه بالفعل شوند در این شرایط حتی می توان صادرات 
را افزایش داد، چراکه ایران با ۱۵ کش��ور همسایه است 
اما نباید فراموش کرد سیاست های ارزی اشتباه می تواند 

حتی مانع صادرات شود.
 باید تمامی راه ها را رفت تا فشارها

به فرصت تبدیل شود
رئیس مجلس افزود: می توان با اقدامات مناسب نوعی 
نوسازی در اقتصاد کشور ایجاد کرد و اشتغال جوانان  را 
ارتق��ا داد، چراکه در ح��ال حاضر برخی از اتباع خارجی 
مش��غول در ایران  با توجه ب��ه وضعیت ارزی کنونی، به 
کش��ور خودشان بازگش��ته اند. در هر صورت باید تمامی 
جوانب در نظر گرفته ش��ود؛ البته بن��ده نمی گویم ما از 
این ش��رایط اس��تقبال می کنیم، اما باید تمامی راه ها را 
رفت تا فش��ارها به فرصت تبدیل ش��ود. انجام این مهم 
به ایران پایدارتر منتهی خواهد ش��د و در آینده کش��ور 

قوی تر می شود.
الریجانی گفت: تلخی های موجود در مس��یر اقتصادی 
با اکوی زیادی در داخل پخش ش��ده، بنابراین رسانه ها 
توج��ه کنند که اعتبار ب��رای حکومت و ایجاد امیدواری 

می تواند شگردهای دشمنان را از بین ببرد.  

تاکید الریجانی بر ساماندهی بازار ارز

سیاست های ارزی به زودی نهایی و اعالم می شود
یک شبکه تلویزیونی برای اینکه بتواند فعالیت کند 
در درجه اول باید منابع مالی کافی در اختیار داش��ته 
باشد و در اغلب شبکه های تلویزیونی تامین این منبع 
مالی برعهده خود ش��بکه است. به عنوان نمونه، شبکه 
خبری س��ی ان ان یک شبکه 2۴ ساعته خبری است 
که دفاتری در تمامی کشورهای دنیا دارد و بدون شک 
هزینه فعالیت های آن بسیار باال است. حال سوال این 

است که این شبکه چگونه درآمد کسب می کند؟
به گزارش خبرآنالین، در ابتدا باید گفت که در سال 
2۰۱۷ میالدی، این شبکه خبری درآمدی بالغ بر ۱۰ 
میلیارد دالر داش��ت که نسبت به س��ال قبل از آن با 
افزایش ۹.۳درصدی همراه بود. این اولین بار طی ۱۰۸ 
س��ال اخیر است که شبکه خبری سی ان ان جزییاتی 

در مورد میزان فروش و درآمدش ارائه داده است.
 ب��ه دنبال باال گرفتن  بح��ث درآمدزایی قابل توجه 
این ش��بکه خبری، فایننشال تایمز در گزارشی به نقل 
از شرکت مادر س��ی ان ان یعنی تایم وارنر اعالم کرد 
که در س��ال 2۰۱۷ ش��بکه خبری س��ی ان ان توسط 
2۶۵ میلیون خانه در 2۰۰ کش��ور دنیا مشاهده شده 
بود. البته در این آمار ارائه شده، شمار خانه ها در آمریکا 

و اتاق های هتل ها در دنیا  لحاظ نشده است.
فروش حق پخش

اولین راه کسب درآمد توسط سی ان ان، فروش حق 
پخش برنامه های آن به ش��بکه های تلویزیونی خارجی  
است. فروش این حق به هتل های سراسر دنیا - حتی 
در مواردی که در آن کش��ور تلویزیون س��ی ان ان به 
طور رس��می فعالیت نداشته باشد- یکی دیگر از منابع 
درآمدی آن اس��ت.  به عنوان مثال در س��ال گذشته 
بال��غ ب��ر ۱۰۰ میلیون خان��وار آمریکایی این ش��بکه 

تلویزیونی را مش��اهده می کردند که نش��ان می دهد یا 
هزینه اس��تفاده از تلویزیون های کابلی، یا ماهواره ای و 
یا هزینه مش��اهده س��ی ان ان در اینترنت را پرداخت 
کرده بودند. در همین س��ال در بالغ بر ۸۹۰ هزار اتاق 

هتل در آمریکا این شبکه مشاهده شده بود.
 از طرف دیگر، حق پخش س��ی ان ان در فرودگاه ها 
یکی از مهم ترین منابع درآمدی این ش��بکه اس��ت و 
در س��ال های اخیر شمار بسیار زیادی از فرودگاه  ها به 

پخش برنامه های سی ان ان روی آورده اند.
تبلیغات

 یکی دیگر از راه های کسب درآمد توسط سی ان ان، 
تبلیغات است. طبق گزارش های رسمی، نیمی از درآمد 
سی ان ان از تبلیغات حاصل می شود و از آنجا که دامنه 
نفوذ این شبکه بسیار زیاد است، تبلیغات در سی ان ان 
هم بسیار پردرآمد است. البته رمز موفقیت این شبکه در 
جذب آگهی، نرخ پایین آگهی های پخش شده در سی ان 
ان است. یکی از مدیران ارشد این شبکه در مصاحبه ای 
اع��الم کرد: »هدف م��ا جذب آگهی اس��ت. به خصوص 
آگهی ه��ای بین المللی زیرا می تواند حجم بیش��تری از 
مناب��ع مالی را در اختی��ار ما قرار دهد. م��ا برای اینکه 
مش��تریان را جذب کنیم و درآمد بیشتری داشته باشیم 
تعرفه پخش آگهی در هر دقیقه را نسبت به رقبای خود 
کمتر کردیم.« از طرف دیگر دامنه تاثیرگذاری ش��بکه 
سی ان ان بسیار وس��یع است و تبلیغات پخش شده در 
این شبکه، می تواند در سراس��ر دنیا مشاهده شود. باید 
در نظر داشت سی ان ان آمریکا و سی ان ان اینترنشنال 
مجزا از هم کار می کنند و حتی ممکن اس��ت تبلیغاتی 
که در این دو  پخش می ش��ود متفاوت باشد ولی نرخ ها 

یکسان و البته کمتر از دیگر رقبا است.

CNN برای اولین بار در 1۰۸سال اخیر درآمدش را لو داد

رقابت تجاری غول های تلویزیونی برای جذب آگهی



فرصت امروز: ظه��ور پدیده های جدید در دنیای تکنولوژی اغلب با 
بیم و امید همراه است. بسیاری، تکنولوژی را در مقابل انسان و زندگی 
روزمره قرار می دهند و بس��یاری دیگر اعتق��اد دارند که با بهره گیری از 
تکنولوژی های جدید می توان زندگی انس��ان را  بهتر و باکیفیت تر کرد. 
همه چیز به هوش مصنوعی برمی گردد و غالبا اولین برداش��ت انسان ها 
از هوش مصنوعی، ظهور روبات هایی اس��ت که به س��ادگی می توانند در 

آینده ای نه چندان دور، مشاغل مان را از ما بگیرند.
در واق��ع، هوش مصنوعی، بخش مهم ش��غل های آین��ده خواهد بود. 
ب��ه همین خاطر، مهارت کار ک��ردن با هوش مصنوعی کلید پیدا کردن 
کار در آینده اس��ت، اما مهارت ها لزوما آن چیزهایی نیس��تند که ش��ما 
انتظارش��ان را دارید. در همین ارتباط، Fast Company در گزارشی 
به بررس��ی جایگاه هوش مصنوعی در آینده ای نه چندان دور پرداخته و 
به این س��وال پاسخ داده اس��ت که چطور بچه ها را برای شغل هایی که 

هنوز وجود ندارند آماده کنیم؟
در این گزارش می خوانیم: به نظر می رسد که واقعا به زودی روبات                                                                          ها 
مش��اغل انس��انی را تصاحب خواهند کرد، به همین خاطر آماده  کردن 
نسل بعدی برای بازار کار بی ربط و بی نتیجه به نظر می رسد. اما نترسید. 

آینده ممکن است از آنچه انتظار دارید روشن تر باشد.
آوی گلدفرب، یکی از نویس��ندگان کتاب »ماش��ین های پیش��گویی: 
اقتصاد س��اده هوش مصنوعی« می گوید: »در دنیای آینده س��ه ش��کل 
فرصت ش��غلی خواهیم داش��ت؛ اولی مربوط به کسانی است که هوش 
مصنوعی می سازند، دومی افرادی که به ماشین ها می گویند چه کنند و 
خروجی آنها چه باش��د و گروه سوم سلبریتی ها هستند. اینها بازیگران، 
ورزش��کاران، هنرمندان، نویس��نده ها و دیگر س��تاره هایی هس��تند که 

صنعت سرگرمی را می سازند.«
ی��ک گزارش س��ال 2۰۱۷ مرک��ز گارتنر پیش بینی ک��رده که هوش 
مصنوعی مش��اغل فراوانی را از بین می برد، اما ش��غل های بیش��تری به 
وجود خواهد آورد. طبق این گزارش دو حوزه خدمات درمانی و آموزش 
از هوش مصنوعی س��ود خواهند برد و رش��دی عالی را تجربه خواهند 
کرد. البته طبق پیش بینی گلدفرب بیشترین شغل ها در حوزه مدیریت 
و جمع وج��ور کردن هوش مصنوعی ب��ه وجود خواهند آمد. به گفته او، 

حتی شغل های متمرکز روی افراد - مثل پرستاری یا معلمی - نیازمند 
مهارت ه��ای کار ب��ا ابزارهای هوش مصنوعی خواهن��د بود و تکنولوژی 
این مش��اغل را هم دگرگ��ون خواهد کرد. مثال در ح��وزه مراقبت های 
بهداشتی- خانگی برای افراد سالمند، روبات                                                                          های کوچکی ظهور خواهند 
کرد که به س��المندان برای به یاد آوردن زمان مصرف دارو یا پیاده روی 
کم��ک خواهند کرد. این روبات                                                                          ها تازه در حال توس��عه اند، اما تصورش 
سخت نیست که در آینده  نزدیک پرستاران باید بتوانند با این دستگاه ها 
ارتباط برقرار و آنها را برنامه ریزی کنند. گاهی اصال نیاز نیس��ت پرستار 
در خانه فرد بیمار حضور داش��ته باشد: آنها از طریق روبات                                                                          ها شرایط را 

تحت کنترل خواهند داشت.
»بهتری��ن مش��اغل به آنهایی خواهد رس��ید که ه��م در زمینه علوم 
کامپیوتری آموزش دیده اند و می دانند که ماشین ها چطور کار می کنند، 
و هم نیازهای جامعه و سازمانشان را می فهمند، یعنی از علوم انسانی و 
اجتماع��ی درک جدی دارند. همین حاال هم برای افرادی که در این دو 
حوزه کامپیوتر و علوم انسانی مهارت دارند بازار کار خوبی وجود دارد.«

نیاز دوباره به علوم انسانی؟
سوال اینجاست که ش��خص چطور باید برای هدایت این ماشین های 
هوش مصنوعی در دنیای جدید آماده ش��ود؟ باورش س��خت اس��ت اما 
شاید کلید ماجرا تحصیل در هنر و علوم انسانی باشد. به گفته گلدفرب، 
در دهه ه��ای آینده با آنکه اکثر افراد باید درکی پایه ای از علم کامپیوتر 
داشته باشند، تحصیل در حوزه های هنر، فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، 
روان شناس��ی و عصب شناسی است که می تواند به افراد دانشی را بدهد 

که بتوانند از هوش مصنوعی بهترین استفاده را ببرند.
متخصصانی که روی آینده مش��اغل تحقیق می کنند بر این باورند که 
توانایی ما در س��ر درآوردن از امور دنیا بزرگ ترین س��رمایه در دنیایی 
اس��ت که اکثر کارها را ماش��ین ها انجام می دهن��د. هوش مصنوعی در 
انجام کارهای تکراری و کوچک عالی اس��ت و انس��ان ها در پیدا کردن 
راه ه��ای خالقانه بهتر عم��ل می کنند. هرکاری که ب��ه تفکر خالقانه تر 

کودکان کمک کند آنها را برای دنیای کار آینده آماده تر خواهد کرد.
تخصص نیاز نیست

امی��ر اوراد، مدیرعامل نرم اف��زار تحلیل کس��ب وکار Sisense هم 

می گوید: »بچه ها باید در چند زمینه خوب باش��ند. سنت تحصیلی ما 
که زم��ان انقالب صنعتی به وجود آمده کاری می کند که ش��ما فقط 
در ی��ک حوزه، خیلی خیلی خوب ش��وید. من فک��ر می کنم این برای 
نس��ل بعدی خطرناک اس��ت.« والدین باید بچه ها را تشویق کنند که 
در بیش از یک حوزه خوب باش��ند. این آنه��ا را انعطاف پذیر می کند. 
بچه ها با انتخاب حوزه های میان رش��ته ای نه فق��ط چند مهارت را یاد 
می گیرند، که هم زمان با تغییر و تحول مش��اغل، قدرت انطباق پذیری   
باالتری نس��بت به بقیه خواهند داشت. اوراد می گوید: »می توانید یک 
ش��کل دیگر هم به قضیه نگاه کنی��د: بگذارید بچه ها چیزهای مختلف 
را امتحان کنند. داش��تن تجربه در حوزه های مختلف در آینده به درد 

آنها خواهد خورد.«
هرچه تکنولوژیک تر، بهتر

ه��م گلدف��رب و ه��م اوراد معتقدند که ب��ازار کار آین��ده کامال قابل 
پیش بینی نیس��ت اما راه آمادگی بیش��تر برای آن وجود دارد. گلدفرب 
می گوید: »پنجاه سال پیش این ایده که در آینده شغلی با نام بازاریابی 
شبکه های اجتماعی خواهیم داشت برای همه غیرقابل تصور بود. هوش 
مصنوعی و اتوماس��یون هم دورنم��ای کاری را طوری تغییر خواهد داد 
ک��ه ح��اال نمی توانیم پیش بینی کنیم. باید به بچه ه��ا اجازه داد که هم 
در تازه تری��ن تکنولوژی ها و هم فرهنگ جهانی غرق ش��وند. این ممکن 
است به معنای یادگیری تفریحی ویرایش فیلم یا دانلود جدیدترین اپ 
ش��بکه های اجتماعی باشد. باید بگذارید که کودکان به صورت شهودی 

با تکنولوژی بازی کنند.«
تکنول��وژی روز به روز ارزان تر می ش��ود و این یعنی تعداد بیش��تری از 
مردم به تکنولوژی ها و ابزارهایی دسترس��ی خواهند داش��ت که آنها را 
ب��رای آینده آماده می کند. البته باید پذیرفت که در این حوزه هنوز هم 
ک��ودکان خانواده های ثروتمندتر اوضاع بهتری دارن��د و این یعنی آنها 
ب��رای آینده آماده تر خواهند بود. هنوز تعداد زیادی از مردم به اینترنت 
کیفیت باال دسترس��ی ندارند. )مث��ال در آمریکا بیش از 2۴ میلیون نفر 
اینترنت سرعت باال ندارند.( اینجاست که سیاست گذاران و والدین باید 
هدف مشترکی داش��ته باشند: به بچه ها اینترنت سرعت باال و ابزارهای 

تکنولوژیک مدرن بدهید تا آینده از آن آنها باشد.

هوش مصنوعی و فرصت های اشتغال زایی در آینده

بازگشت به علوم انسانی در عصر هوش مصنوعی

به هم ریختگی بازار ارز روز یکش��نبه وارد فاز تازه ای ش��د، وقتی دالر 
مرزهای ۱۰ هزار تومان را در عین ممنوعیت خرید و فروش در بازار آزاد 
پشت سر گذاشت تا سکه روی چهار میلیون و پانصد هزار تومانی شدن 

را ببیند، داستان دنباله دار بحران ارزی وارد فاز تازه ای شد.
  ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، در حالی که نرخ دالر رس��می در محدوده

۴ ه��زار و ۴۰۰ تومان قرار دارد، ن��رخ دالر آزاد از ۱۰ هزار تومان عبور 
کرده است و این امر عالمت سوال بزرگی را باالی سر اقتصاد ایران قرار 

داده است؛ عالمت روبه روی این واژه خودنمایی می کند. چرا؟
 بانک مرکزی در اطالعیه ای که در ساعات پایانی یکشنبه شب منتشر 

کرد این گونه پاسخ داد که شیطنت عامل مهم این اتفاق است.
 فع��االن بازار نیز به نوعی دیگر این موضوع را مورد تاکید قرار دادند، 
می گفتند حجم خرید و فروش و مراجعه افزایش یافته اس��ت، هر چند 
برخی از کاغذی بودن خرید و فروش س��که خبر داده و می گفتند سکه 
به صورت فیزیکی معامله نش��ده اس��ت و هنوز کسی سکه ۴ میلیون و 

۵۰۰ هزار تومانی را لمس نکرده است .
 مهدی تقوی، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در این مورد می گوید: 

متهم ردیف اول این بار اتفاقا کس��انی هس��تند که قرار اس��ت در پروژه 
ش��فافیت اقتصادی ایران شناس��ایی شوند. کس��انی که سالیان طوالنی 
است با پنهان ماندن اسم هایشان، هر چه خواسته اند، انجام داده اند و از 
هیچ تالشی برای بهره گیری از موقعیت های پیش آمده برای ضربه زدن 

به اقتصاد ملی به نفع خودشان دریغ نکرده اند.
 او گف��ت: کاس��بان تحریم تنها از در باال ب��ردن هزینه های واردات و 
ص��ادرات و انتقال پول درنمی آیند. آنها اتفاقا با موج س��واری بر بازارها 

تالش می کنند سود حداکثری را در این حوزه از آن خود کنند .
بازار ارز تهران

 یکی از صرافان نیز که تمایلی نداش��ت نام��ش به صورت کامل ذکر 
ش��ود، در پاس��خ به این س��وال گفت: از دیروز تقاض��ای خرید افزایش 
یافت��ه، صرافان قانونی ارزی برای خرید و فروش ندارند و گوی و میدان 
در اختی��ار »کیفی هاس��ت«. آنه��ا دالر دارند و به ه��ر قیمتی بخواهند 
می فروشند. عده ای هم ناگهان وارد بازار می شوند و با خرید حجم کمی 
دالر، قیم��ت را تعیین می کنند، باور کنید این بار این حاشیه نش��ینان 

فردوسی هستند که تعیین قیمت را در دست گرفته اند نه صرافان .

وی تاکید کرد: اسکناس ارزی کم است، طبیعی است وقتی اسکناس 
ارزی ک��م اس��ت، دارن��دگان آن از قدرت مصنوعی و باالی��ی برخوردار 

شده اند تا جوالن دهند و قیمت تعیین کنند .
بان��ک مرکزی اما در اطالعیه خود تاکید کرده اس��ت: »بانک مرکزی 
ج.ا.ایران حس��ب وظیفه ذاتی و قانونی خ��ود، تحوالت اخیر در بازار ارز 
و طال را که عمدتاً ناش��ی از توطئه دش��منان کشور و در راستای ایجاد 
الته��اب در اقتصاد و س��لب آرام��ش روانی از مردم اس��ت، به دقت زیر 
نظر داش��ته و ضم��ن اعتقاد به این که این تحوالت غیرعادی، تناس��بی 
ب��ا واقعیات اقتصادی و توان ارزی کش��ور ن��دارد، برنامه های مقتضی و 
رویکرده��ای جدیدی را که در برنامه اعالمی رئیس کل جدید نیز آمده 
ب��ود، در دس��ت تهیه دارد که ظ��رف روزهای آین��ده عملیاتی نموده و 

اطالع رسانی الزم را در این خصوص به عمل خواهد آورد.«
باید دید امروز بازار ارز حرکت به کدامین س��و را در دس��تور کار قرار 
می دهد؛ تداوم روند صعودی یا بازگش��ت ب��ه وضعیت دو روز قبل . هر 
چه هس��ت خبرها حکایت از ماندگاری بحران دارد، تنها کیفیت بحران 

اینجا مساله است.

از کمبود اسکناس تا موج سواری کاسبان تحریم

متهم ردیف اول آشفتگی بازار ارز این بار کیست؟

یادداشت

راهکارهای مقابله با تحریم ها و موانع اقتصادی

با توجه به نزدیک شدن موعد تحریم های یک جانبه آمریکا، حفظ ثبات 
و آرامش سیاسی و اقتصادی کشور بیش از هر وقت دیگر ضروری است تا 
در یک فضای کم التهاب بتوان تصمیمات کارشناسی کارشکنانه در مقابل 
تحریم ها اتخاذ کرد. فضای اقتصادی کشور باید به سمتی پیش برود که 
تصور غلط دور زدن تحریم ها و راهکارها و ابتکار عمل های مربوط به آن، 
جای خود را به گزارش ها و پیشنهادها جهت کمک به دولت در راستای 
عبور از این مرحله دشوار اقتصادی کشور بدهد، چراکه دور زدن تحریم ها 
هزینه های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند. در این شرایط سالح 
پیروزی کش��ور نه تهدید اس��ت نه جنگ گرم، بلکه تالش برای برتری 
اقتصادی خواهد بود. نمونه بارز پیروزی س��الح اقتصادی در مقابل تمام 
سالح های گرم، تسخیر امروز بازارهای جهان توسط کشور ژاپن است. این 
کش��ور که بعد از جنگ جهانی دوم، ۹۰ درصد قدرت تولیدی خود را از 
دست داده بود اکنون، سهم ۱۰.۸ درصدی از ارزش افزوده بخش تولیدی 
جهان را کس��ب کرده اس��ت. در واقع با همکاری دولت، مردم و صنعت، 
ژاپن فقیر و ویران اکنون به یکی از قدرت های اقتصادی و تولیدی جهان 
تبدیل شده است. این درحالی است که کشور ایران نه تنها قرار نیست از 
صفر شروع کند بلکه در حال حاضر به لحاظ دانش فنی، زیرساخت های 
توس��عه، نیروی جوان و تحصیلکرده، منابع انرژی و مواد معدنی بس��یار 

جلوتر از ژاپن آن زمان قرار دارد.
دور زدن تحریم ها دردی از اقتصاد کشور دوا نمی کند و کشور نیازمند 
راه  حل های بنیادین و مادام العمر و در شرایط کنونی، ضرب االجلی است. 
به این منظور شناس��ایی مش��کالت داخلی اقتصاد کشور، برای مقابله با 
تحریم ها، مهم ترین راهکاری است که کشور به آن نیاز دارد. به طور مثال 
حتی در صورت کم نش��دن تعداد شرکای تجاری کشور، به دلیل فقدان 
ارتباط با FATF ، بس��یاری از کشورها در ارتباطات بانکی با ایران دچار 
محدودیت ش��ده، بنابراین اگر کشور به دنبال تعامل با دنیا است، باید با 

رویه های بین المللی با دنیا هماهنگ شود.
از دیگر مسائل اقتصاد کشور، افزایش افسارگسیخته نقدینگی و به تبع 
آن تورم غیرقابل کنترل در کش��ور اس��ت که حتی با فرض تداوم دوران 
برجام، این فشار نقدینگی و تورم، قابلیت تضعیف پول ملی، افزایش فشار 
به اقتص��اد خانوارها و دولت و در نهایت افزایش ضربه پذیری کش��ور را 
در س��طح بین الملل به همراه دارد. فشار نقدینگی تا حدی بحرانی است 
که نس��بت نقدینگی به GDP کش��ور در س��ال ۱۹۶۰ از ۱۶درصد به 
۱۰2درصد در سال 2۰۱۸ رسید. به عبارتی یکی از دالیلی که پول ملی 
در حال حاضر در مقابل ارزهای معتبر تا این اندازه دچار تضعیف ش��ده 
و به پایین ترین س��طح خود رس��یده، آن است که اقتصاد کشور با رشد 
فزاینده نقدینگی مواجه بوده اس��ت. از طرفی در شرایطی که حدود ۸۱ 
درصد واردات کشور را کاالهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهند، 
لذا تضعیف پول ملی نه تنها باعث خروج بیش��تر ارز از کش��ور می شود، 
بلک��ه تولید داخلی را نیز متاثر می  کن��د. در واقع با توجه به آنکه هدف 
ما در قانون پولی و بانکی، تقویت پول ملی بوده است اما هیچگاه مسیر 
مناس��بی پیش گرفته نشده اس��ت، بنابراین پرواضح است که راه نجات 
نقدینگی، تنها هدایت آن به س��مت تولید است، چراکه نه تنها نقدینگی 
س��رگردان از بازارهای سکه، ارز و مسکن فاصله می گیرد، بلکه با تولید 
بیشتر و عدم وابستگی تولید داخلی به واردات، پول کشور تقویت و اعتبار 
ملی اقتصاد ایران ترمیم می شود. از دیگر مشکالت اقتصادی و ریشه دار 
کش��ور نیز با وجود شعار خصوصی سازی و کوچک کردن دولت، افزایش 
هزینه های جاری دولت در کنار افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی 
است. به طور مثال هزینه های جاری در سال ۱۳۹۶ با ۱۷درصد افزایش 
نس��بت به س��ال قبل به 2۴2.۹ هزار میلیارد تومان رس��ید و همچنین 
 س��نگینی بدهی ه��ای دولت بر بان��ک مرکزی با ۱۰درص��د افزایش به

۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع انتظار می رود دولت با اجرای 
خصوصی سازی واقعی، با کاهش هزینه های جاری خود، از افزایش فشار 
تجمعی که هر ساله بر سیستم بانکی اعمال می کند بکاهد تا در نهایت 
هم اقتصاد کشور با شکل گیری جایگاه بخش خصوصی، از ظرفیت های 
اقتصادی کشور نهایت استفاده را ببرد و هم سیستم بانکی جهت پوشش 
بخشی از هزینه های دولت مجبور به چاپ اسکناس نشود تا درنهایت با 

بحران ورشکستگی بانکی مواجه نگردیم.
در اصالح نظ��ام اقتصادی مانند اصالحات نهادی، س��ازمانی و ارزی، 
تصویب قوانین پویا و به دور از پیچیدگی  جایگاه ویژه ای در روان س��ازی 
فرآیند رشد و توسعه کشور دارد، چراکه با تصویب قوانین غیرانعطاف پذیر، 
با هر تغییر در پارامترهای اقتصادی و فضای سیاسی کشور، مجبور به لغو 
مقررات پیشین و اتخاذ قوانین جدید خواهیم بود که باعث ایجاد بی ثباتی 
و بی اعتمادی جهت انجام هر تصمیم توسط فعالین اقتصادی خواهد شد. 
به طور مثال، از ابتدای سال ۱۳۹۷ شاهد تغییرات در مقررات ارزی کشور 
بودیم و در هر بار بازنگری قوانین، این مقررات پیچیده و پیچیده تر شد، 
در حالی که اگر ب��ازار ثانویه ارز در قالب فعالیت صرافی ها جهت تامین 
نیازهای غیر ضروری جامعه را ه اندازی می شد و دولت در این بین تنها نقش 
نظارتی بر بازار ثانویه ایفا می  کرد، نیازی به طراحی سیستم های پیچیده 
ارزی ک��ه غالب مولد رانت جویی اس��ت، هدر نمی  ش��د. در مثالی دیگر، 
اگر در برخی مناطق اس��تان ها که غالبا نرخ بیکاری باالیی دارند )مانند 
آذربایجان غربی، چهار محال بختیاری، کرمانشاه، کردستان( دستمزدها 
به صورت توافقی مورد قبول وزارت کار و س��ازمان تامین اجتماعی قرار 
می گرفت، هم نرخ بیکاری این اس��تان ها کاهش می یافت و هم به دلیل 
سطح پایین تر هزینه های زندگی )مسکن، خوراک و پوشاک( نسبت به 
شهری مانند تهران استاندارد زندگی آنها حفظ می شد و کارفرما نیز به 
افزایش استخدام نیروی کار و توسعه کسب و کار استان ترغیب می شد، 
درحالی که اکنون سطح حداقل دستمزد به صورت غیرانعطاف پذیر تعیین 
شده که باعث ایجاد محدودیت کارفرما در به کارگیری نیروهای فعال در 
آن استان می شود و نهایتا نیروهای فعال این استان ها ناچار به مهاجرت 

شده و چالش اجتماعی دیگری را رقم می زنند.
تا زمانی که مش��کالت داخلی اقتصاد ایران حل و فصل نشده، ماندن 
یا نماندن برج��ام، دردی از اقتصاد کش��ور دوا نمی کند، به طوری که در 
دوران پسابرجام نیز گشایش و معجزه ای را که در انتظار آن بودیم، شاهد 
نبودیم. امید است با درک و تحلیل درست از وقایع اقتصادی کشور، بتوان 
راهکارهای انعطاف پذیری ارائه کرد و با تس��هیل قوانین و مقررات زدایی، 
راه رانت را بر سودجویان اقتصادی کشور بست و کشور ایران مانند ژاپن 

با سالح اقتصادی، از مرز و هویتش دفاع کند.

بهرام شکوری
 رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران
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در حال��ی س��ازمان مالیاتی و دس��تگاه قضایی بر دریاف��ت مالیات از 
پیش خریدکنندگان عمده س��که تأکید دارند که عم��ال این مالیات در 
زمان فروش س��که محاس��به می ش��ود و رقم چندان باالیی هم نخواهد 
 ب��ود. در هفته های اخیر ه��ر روز ابعاد جدیدی از داس��تان ۷میلیون و
۶۵۰ هزار س��که پیش فروش ش��ده توس��ط مس��ئوالن دولتی و قضایی 
رسانه ای می شود؛ به تازگی نیز س��یدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان 
مالیاتی با اعالم اینکه بانک مرکزی فهرست ۵۰ نفر اول خریدار سکه را 
به این س��ازمان داده است، گفت: »همه اینها شناسایی شدند؛ باالترین 
خریدار س��که به تعداد ۳۸ هزار و 2۰۰ س��که، جوان متولد سال ۱۳۶۵ 
پادو و کارگر یک ش��رکت اس��ت که تنها اظهارنامه مالیاتی او بیمه نامه 

اتومبیل پراید بود.«
به گزارش ایرنا، اکنون این س��وال در ذهن افکار عمومی مطرح است 
ک��ه دولت چگونه می تواند با ابزار مالیات، جلوی برهم زنندگان بازارهای 

پولی به ویژه سکه را بگیرد.
اصل ۵۱ قانون اساس��ی می گوید: »هیچ نوع مالیات وضع نمی ش��ود، 
مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی)هم( 

به موجب قانون مشخص می شود.«
در همی��ن پیوند، قانون مالیات های مس��تقیم که با اصالحات اخیر از 
س��ال ۱۳۹۵ مبنای عمل س��ازمان مالیاتی است، روش دریافت مالیات 

را از اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل وضع کرده است.
با توجه به اینکه در هنگام ثبت نام از متقاضیان خرید س��که، مالیات 
ب��ر ارزش افزوده از آنها اخذ ش��ده اس��ت، بنابراین خری��داران به عنوان 
مصرف کننده نهایی شناسایی شده اند ضمن آنکه بانک مرکزی در هنگام 
پیش فروش، سقفی برای خریداران تعیین نکرده و افراد می توانستند به 

هر میزانی که بخواهند، سکه پیش خرید کنند.
برخی کارشناس��ان می گویند س��ازمان امور مالیات��ی می تواند از نظر 
»درآمد اتفاقی« که فصل شش��م قانون مالیات های مس��تقیم را به خود 

اختصاص داده، به این بحث ورود کند.
براس��اس ماده ۱۱۹ قانون مالیات های مس��تقیم، درآم��د نقدی و یا 
غیرنقدی که ش��خص حقیقی یا حقوقی به صورت بالعوض و یا از طریق 
معامالت محاس��باتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل 
تحصیل می کند، مش��مول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این 

قانون است.
در ماده ۱۳۱ نیز آمده اس��ت: نرخ مالیات بر درآمد اش��خاص حقیقی 
به اس��تثنای مواردی که نرخ جداگانه دارد، تا ۵۰۰ میلیون ریال درآمد 
س��االنه ۱۵درصد، نس��بت به مازاد ۵۰۰ میلیون تا ی��ک میلیارد ریال 
2۰درصد و نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 2۵درصد محاسبه می شود.
بااین حال، به اعتقاد کارشناس��ان مالیاتی، صاحبان مش��اغل مشمول 
ماده ۱۳۱ هس��تند و نمی ت��وان این ماده  قانونی را ب��ه گروه های دیگر 

تعمیم داد.
 سرکشی مالیاتی به حساب ها کارایی دارد؟

در دولت یازدهم، سرکشی مالیاتی به حساب های مودیان کلید خورد و 

طبق آخرین تصمیم دولتمردان، حساب هایی با تراکنش باالی ۵میلیارد 
تومان در س��ال مورد رس��یدگی قرار می گیرند تا مش��خص شود که آیا 
صاحبان آنها مالیات بر درآمد خود را پرداخته اند یا نه. این روش در دو 

سال اخیر سبب شناسایی شمار زیادی از فراریان مالیاتی شده است.
اکنون برخی کارشناس��ان پیش��نهاد می کنند، به حساب اشخاصی که 
این سکه ها را خریداری کرده اند، سرکشی مالیاتی انجام شود زیرا گمان 
می رود آنها از »منابع ناش��ناخته« درآمد کس��ب کرده باش��ند یا اینکه 

به عنوان عامل فرد دیگری عمل کرده اند.
در صورتی  که افراد پش��ت پرده از طری��ق عوامل خود اقدام به خرید 
س��که کرده باش��ند، این کار مصداق پولش��ویی خواهد ب��ود و جرائم و 
مجازات پیش بینی ش��ده در قانون مبارزه با پولش��ویی باید اعمال شود 

نه ضرایب مالیاتی.
با این اوصاف ابتدا باید ثابت ش��ود که جرم پولش��ویی اتفاق افتاده تا 

بتوان براساس آن مجازات تعیین کرد.
 محاسبه مالیات چگونه خواهد بود؟

ی��ک کارش��ناس مالیاتی توضیح داد: به نظر می رس��د گ��ره مالیاتی 
خریداران س��که با مالیات »علی الراس« قابل باز ش��دن باشد که مبنای 
محاس��به آن به جای اس��ناد و مدارک مودی، قرائ��ن و ضرایب مالیاتی 

است.
وی که خواس��ت نامش در خبر ذکر نش��ود، افزود: البت��ه باید اثبات 
ش��ود کسانی که س��که خریده اند، آن را فروخته اند تا براساس آن سود، 

مالیات دهند.
»برای نمونه فردی در زمان پیش خرید، سکه را به قیمت یک میلیون 
و ۵۰۰ ه��زار تومان خریداری کرده و اکنون به قیمت ۳میلیون و ۵۰۰ 
میلی��ون هزار تومان فروخته اس��ت؛ برای این معامله س��ازمان مالیاتی 
۱.۵درصد س��ود شناس��ایی می کند ک��ه ضریب مالیات��ی آن 2۵درصد 
خواه��د بود. یعنی اینکه فرد بابت 2 میلیون تومان س��ودی که کس��ب 
کرده فقط ۳۰ هزار تومان سود شناسایی شده در سازمان مالیاتی دارد و 

باید ۷۵۰۰ تومان مالیات بدهد که رقم ناچیزی است.«
وی افزود: در گذش��ته اختالف قیمت بین خریدوفروش س��که بسیار 
کم بود، اما اکنون که فاصله میلیونی ش��ده اس��ت، باید هیات های حل 

اختالف مالیاتی ضرایب مالیاتی را اصالح کنند.
ب��ا این اوصاف، ب��ه راه افتادن جریان اخذ مالیات از خریداران س��که 
درحالی که رقم آن ناچیز اس��ت، نه تنها کمکی به بازار نکرده بلکه سبب 
ش��ده ت��ا آنهایی که س��که را خریده اند، از ترس مالی��ات، آن را به بازار 
عرض��ه نکنند و در خانه نگه دارند؛ روندی که خود بر تش��دید قیمت ها 

در بازار افزوده است.
 غفلت از دریافت مالیات از اموال راکد

به نظر می رس��د، آنچه می تواند مش��کل را حل کن��د، اخذ مالیات از 
درآمدها و اموال راکد اس��ت که در قانون پیش��ین مالیات های مستقیم 

وجود داشت اما اصالحات اخیر این قانون، حذف شد.
با مالیات بر عایدی س��رمایه، دولت می تواند بابت دارایی های راکدی 

چون زمین، ملک و حتی پول راکد، مالیات بگیرد.
در قوانین کنونی، در حالی از این نوع مالیات غفلت ش��ده که روش��ی 
مرسوم در اغلب کشورهای جهان است؛ به عقیده کارشناسان اقتصادی 
این راه می تواند جلوی فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه در اقتصاد را 
بگیرد. در این رابطه، »سیدحسین میرشجاعیان«، معاون اقتصادی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروهی ویژه در این وزارتخانه خبر 
داده که قرار است با توجه به شرایط فعلی بازارهای ارز و سکه، به صورت 

فوری به مسئله مالیات بر سرمایه ها رسیدگی کند.
اول مهرماه پارس��ال نیز خبری در رس��انه ها منتشر شد که از تصمیم 
نماین��دگان مجلس برای تهیه طرح��ی دوفوریتی برای »اخذ مالیات بر 
عایدی س��رمایه« حکایت داش��ت که هرچند روی س��خن آن دریافت 
مالیات از منازل خالی است، اما در مسیر تصویب آن در مجلس، می توان 

سکه و دیگر درآمدهای راکد را نیز مشمول آن کرد. 

مالیات ستانی از خریداران سکه به کجا رسید؟

گره مالیاتی خریداران سکه

 تغییر مهره هایی در بدنه اقتصادی دولت هرچند الزم اما در ش��رایط 
کنونی کافی نیس��ت، چراکه بیش از تغییر افراد در پست های مدیریتی 
مختلف به تغییر رویکردها و سیاس��ت های اقتصادی نیاز داریم. اصالح 
رویکردها به تغییر اقتصادی می انجامد نه تغییر افراد و اگر سیاس��ت ها 
و رویکردهای مدیران جدید همان باش��د که مدیران سابق با آن کار را 
پیش می بردند درواقع افراد تابع سیاس��ت ها هستند و نتیجه و خروجی 

آنچه از مدیران سابق دیدیم همین شرایط امروز است.
در کنار تغییر مدیران به اصالحات ساختاری نیاز داریم و اگر رویکرد 
را ع��وض نکنیم، به تغییرات حداقلی می رس��یم که اصالحات مورد نظر 
را به دس��ت نمی دهد و ش��کل مس��کن را برای اقتصاد پیدا می کند. از 
مصادی��ق مه��م در زمینه اثرگذاری سیاس��ت های غل��ط و رویکردهای 
اش��تباه مدی��ران اصرار دولت ب��ر نرخ ۴ هزار و 2۰۰ توم��ان برای دالر 
و حذف بازار ثانویه ارز در ماه های گذش��ته ب��ود. دولت به رغم مخالفت 
بخش خصوصی و بدون توجه به مش��اوره های این بخش نرخی را برای 

دالر تعیی��ن کرد که با واقعیت های ارز در اقتصاد کش��ور فاصله ای قابل 
توجه دارد. اکنون برای مهار پیامدهای ناگوار تصمیم قبلی باید بسیاری 
از مولفه ه��ای دیگر اقتصاد ایران را دس��تکاری ک��رد و تعادل اقتصاد را 
به��م ریخت. مش��کالت امروز در اقتص��اد ایران ناش��ی از عدم پذیرش 
واقعیت های اقتصاد خودمان است. از دیگر مصادیق رویکردهای اشتباه 
دولت دس��توری عمل کردن ب��ه ویژه در مورد ش��اخص های اقتصادی 
اس��ت. از جمله آنها پایین نگه داشتن دستوری نرخ تورم و ارز است در 
حالی که این نرخ ها تابع ش��رایط اقتصادی اس��ت نه تمایل مدیران. طی 
س��ال های گذش��ته تورم باالی ۵۰درصد را تجربه کردیم و نرخ ارز هم 
باید متناس��ب با آن تغییر می کرد اما نکرد. ارز در س��ال های بعد از این 

میزان تورم باالخره کاستی گذشته را جبران کرد.
سیاس��ت های دولت در زمینه نقدینگی دیگر نمونه قابل اشاره است. 
رش��د فزاینده نقدینگی نگران کننده اس��ت، اما سیاس��ت های دولت به 
گونه ای شکل گرفته که به نظر حساسیت این موضوع را درک نمی کند. 
اصالح نظام بانکی به منظور تشویق فعالیت های مولد از جمله اقداماتی 
اس��ت که مغفول مانده و بیش��تر واس��طه گری که عایدی برای اقتصاد 

ندارد، مورد توجه قرار می گیرد. 

تغییر رویکردها، شرط کارآمدی مدیران جدید اقتصادی
بهرام شکوری

 رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

دریچه

اقتصاددان مشهور مطرح کرد
راه عالج بحران ارزی ایران

ری��ال ای��ن روزها بح��ران کم س��ابقه ای را تجربه می کن��د که از 
س��پتامبر 2۰۱2 تاکنون بی س��ابقه بوده اس��ت، اما از دید اس��تیو 
هنکه-اقتصاددان مش��هور و جنجالی آمری��کا - راهکاری برای حل 

این بحران وجود دارد.
به گزارش ایس��نا به نقل از فورب��س، اختالف بین قیمت دالر در 
بازار سیاه و رسمی ارزی ایران دیروز به ۱۵۴درصد افزایش یافت و 
هر دالر به ازای ۱۱2هزار ریال مبادله ش��د. استیو هنکه که پیشتر 
با بیان اینکه تورم ایران بیش از اعالم مراجع رس��می است جنجال 
ب��ه پا کرده بود، اکنون به ارائ��ه راهکارهایی برای حل بحران ارزی 

پرداخته است.
هنکه نوشته است: در شرایطی که اوضاع مخاطره آمیز شده است، 
راه��ی برای درمان بیمار وجود دارد که اتفاقا راه عالج س��ریعی هم 
هس��ت. من این راه دس��ته اول را از آنجا می شناس��م که تاکنون با 
آن، کش��ورهای با ت��ورم مرگبار را حمایت ک��رده ام. برای مثال در 
بلغارس��تان و هنگامی که مش��اور نخس��ت وزیر )پتر اسویانوف( در 

سال های ۱۹۹۷ تا 2۰۰2 بودم.
در فوری��ه ۱۹۹۷ بلغارس��تان به پدیده ابرتورم دچار ش��ده بود و 
نرخ تورم ماهانه آن به 2۴2درصد رس��یده بود. این نرخ تورم ماهانه 
بود و نه س��االنه که بیش��تر از برآورد من از تورم ساالنه ایران است؛ 
ضم��ن اینکه نرخ تورم ایران هنوز خیلی پایین تر از آس��تانه تحمل 

این کشور است.
چه کردیم تا در چند ساعت ابرتورم بلغارستان را مهار کنیم؟ 
در یکم ژوئیه ۱۹۹۷ یک هیات ارزی تش��کیل دادیم که اسکناس 
و س��که های قابل تبدیل به ارزهای دیگر را در نرخی ثابت منتش��ر 
می ک��رد. ای��ن اوراق مالی اوراق ذخیره ای با ریس��ک پایین بود که 
توسط ارزهای خارجی و به ویژه مارک آلمان حمایت می شد )آلمان 
در س��ال 2۰۰2 ی��ورو را جایگزین مارک کرد(. س��ود این اقدام از 
طریق اختالف بین بهره دارایی ه��ای ذخیره و هزینه های بدهی به 

دست می آمد.
این اقدام نوعی سیاس��ت ارزی و نه سیاس��ت پولی بود. عملیات 
هیات ه��ای ارزی تاثیرپذیر و خودکار اس��ت و نف��س عملکرد آن،  
تبدیل ارز داخلی به ارز لنگر )درخصوص بلغارس��تان مارک آلمان( 
با نرخ ثابت اس��ت. در نتیجه حج��م پول در گردش ارز داخلی تنها 
توس��ط نیروهای بازار تعیین می ش��ود که آن را تقاضای ارز داخلی 
می گوییم. از آنجا که ارز منتشرش��ده توسط هیات ارزی مشابه ارز 
لنگر یا باثبات اس��ت، هیات ارزی آن کش��ور بخشی از منطقه ارزی 
ارز باثب��ات خواهد بود. به اذعان وی تجربه هیات ارزی بلغارس��تان 
تجربه بس��یار موفقی بود، چراکه در سال ۱۹۹۷ ابرتورم این کشور 
که در فوریه ۱۹۹۷ به 2۴2درصد رسید متوقف شد و به بلغارستان 
اجازه داد تا از بحران های خارجی نظیر سقوط روبل روسیه در سال 

۱۹۹۸ و رکود بزرگ سال 2۰۰۹ جان سالم به در برد.
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اولویت اصلی مبارزه با فساد چیست؟

در حال حاضر مهم ترین معضل و مش��کل اقتصاد ایران از دید 
فعاالن اقتصادی، فساد برشمرده می شود. نظرخواهی های فصلی 

اتاق بازرگانی ایران نیز این نگرش را نشان می دهد.
فس��اد نه تنه��ا مان��ع ورود س��رمایه های خارجی ب��ه ایران و 
پایین آمدن رتبه ایران در رده بندی های جهانی در زمینه فساد یا 
شفافیت اقتصادی شده، بلکه باعث خروج سرمایه های زیادی که 
رقم های چشمگیری هستند، از ایران نیز می شود. عالوه بر این، 
بخش ها و افراد رانت خوار در کشور که به سرعت قارچ رشد پیدا 
کرده اند، از این امکان برخوردارند که ثروت خود را با اتفاق هایی 
همچون نوس��ان ارز، فروش سکه توس��ط دولت و نوسان قیمت 
ط��ال در بازار افزایش داده و در م��دت کوتاهی منافع بزرگی به 
دس��ت آورند. همچنین امکان ردیابی درآمدها از بین می رود؛ به 
طوری که نهادهای نظارتی یا قانونی دس��ت اندرکار این بخش ها 
را ب��رای کنترل این وضعیت دچار س��ردرگمی و کالفگی کرده 

است.
فس��اد در اقتص��اد ای��ران ابع��اد گوناگونی دارد. ش��رکت های 
س��رمایه ای و صندوق های سرمایه گذاری که حتی فرآیند قانونی 
تشکیل برخی از آنها مخدوش است، موضوع دیگری برای فساد 
ش��ده اند و از ج��ذب پول مردم ت��ا اعالم ورشکس��تگی، فرآیند 
مش��کوک و فاس��دی را ش��کل داده و تعهدات دولت را افزایش 
داده اند. عدم شفافیت خصوصی سازی و نحوه واگذاری موسسات 
دولتی به بخش خصوصی یکی دیگر از مظاهر فس��اد در اقتصاد 
اس��ت. حتی ه��ر پروژه توس��عه ای در مدت کوتاه��ی تبدیل به 

موضوعی برای رانت خواری یا فساد می شود.
وج��ود امضای طالیی، دو یا چند نرخ��ی بودن ارز، امتیازهای 
خاص تجاری که در اختیار برخی افراد و شرکت ها قرار می گیرد 
و ناعدالتی مالیاتی، از دیگر مظاهر فس��اد در اقتصاد ایران است. 
به این ترتیب گویی چرخه اقتصادی به نفع فاس��دان می چرخد 
و پیوس��ته فرصت های سوءاستفاده و افزایش پول و ثروت را در 
اختیار آنها می گذارد و در عوض، کش��ور را در چرخه ناکارآمدی 
و نابودی تولید و کاهش اش��تغال گرفتار کرده اس��ت؛ به نحوی 
که م��ردم عادی که با حیرت به اتفاقات اخیر می نگرند از بهبود 
اوضاع ناامید هس��تند و کارشناس��ان و خب��رگان در صورتی که 
وضع کنونی تداوم یابد، نگران ورشکستگی یا فروپاشی اقتصادی 

هستند.
در واقع فس��اد در ایران از حد مجاز به شدت باالتر رفته است. 
به اعتقاد برخی صاحب نظران، فساد حداقلی در مواردی می تواند 
با تس��ریع گردش کار در بوروکراسی تنبل، باعث افزایش کارایی 
ش��ود. هرچند برخی دیگر از اقتصاددانان، فس��اد حداقلی را هم 
مض��ر می دانند، ب��ا این حال م��ا اکنون دچار فس��اد حداکثری 
شده ایم. در واقع فساد در ایران اکنون به حدی رسیده است که 
اقتصاد را کامال فلج کرده اس��ت، بنابراین اینکه فساد کنونی در 
ایران معلول و نتیجه چه عواملی اس��ت، پرسش مهمی است که 
نهادهای تصمیم ساز و بخش خصوصی، باید مستمرا در خصوص 

آن گفت وگو و تبادل نظر کنند.
بس��یاری از صاحب نظران، قوانین و مقررات و تودرتوی نهادی 
و گس��تردگی و تعدد نهادهای نظارتی را یکی از عوامل فس��ادزا 
در اقتصاد ای��ران می دانند. نظریه نقطه بهین��ه تعداد کارکنان، 
در ح��وزه نظارت نیز صدق می کند. براس��اس این نظریه، تعداد 
کارکن��ان مطل��وب در ی��ک واحد تولی��د، حتی اگر دس��تمزد 
و هزینه ه��ای مرتبط با نی��روی کار را نادی��ده بگیریم، از نقطه 
بهینه ای برخوردار اس��ت و افزایش بی��ش از آن مقدار، می تواند 
ب��ه تزاحم نیروی کار و هدردهی انرژی آنها در رقابت های کاری 
ناس��الم منجر شود. مش��ابه همین وضعیت را در تعدد نهادهای 
نظارتی اقتصاد ایران که بیش از ۱۷دستگاه هستند نیز می توان 
مش��اهده کرد. این تعدد به جای آنکه مانع فس��اد و ناکارآمدی 
ش��ود، عمدتا ب��ه محافظه کاری مدی��ران دولتی منجر ش��ده و 
رفتاره��ای احتیاطی آنها در صدور مجوزهای کس��ب و کار را به 
همراه دارد؛ به گونه ای که متقاضیان س��رمایه گذاری یا توس��عه 
کسب وکار را دچار خستگی و فرسودگی در دستگاه های اجرایی 

می کند که خود، مصداقی از فساد اداری است.
در گزارش��ی که پورتال مبارزه با فس��اد تجاری منتشر کرده و 
س��ایت س��رپوش بخش هایی از آن را در 2۱تیرماه منتشر کرده 
است، پرداخت ها و رشوه های نامعمول در ازای خدمات، مجوزها 
ی��ا قراردادهای عموم��ی را از موانع بزرگ تجار و ش��رکت های 

خارجی برای کار در ایران برشمرده است.
در داخ��ل نی��ز فع��االن اقتص��ادی، یکی از عوامل گس��ترش 
فس��اد اقتصادی را قوانی��ن و تعدد مق��ررات می دانند؛ مقرراتی 
که از انضباط نگارش��ی برخوردار نیس��تند و هر یک در فضایی 
هیجان زده تدوین ش��ده اند، ولی نظام مقرراتی کشور را در عمل 

به لحاف ۴۰تکه تبدیل کرده اند.
اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، الزم است 
موارد فس��ادزا یا ب��ه اصطالح تالی های فاس��د قوانین و مقررات 
اقتصادی را مورد بررس��ی قرار دهد و از طریق مطالعه عملیاتی 
و پیمایش��ی اتفاقات اقتصادی که به رس��وایی اقتصادی معروف 
هستند و نیز گفت و گو با صاحبان کسب و کار و صاحب نظران، 
م��وارد اش��کاالت را دقیقا شناس��ایی کند تا بتوان��د راهکارهای 

مناسب برای رفع و بهبود این شرایط ارائه دهد.
مسئله بس��یار مهم در مقابله با فساد از راه شناسایی و اصالح 
قوانین و مقررات، به ویژه در دوران فس��اد گس��ترده و همه گیر، 
تغییرات تدریجی اس��ت. به نحوی که مبارزه با فس��اد، صاحبان 
کسب و کار و سرمایه ها را نترساند. سرعت عمل، هیجانی بودن 
و مبارزه غیرعلمی با فساد، می تواند به تشدید آن کمک کرده و 
به جای فعاالن فساد، فعاالن اقتصادی را محدود کند. به همین 
دلیل شناسایی اولویت ها برای اصالح قوانین بسیار اهمیت دارد. 
از همی��ن رو یکی دیگر از موضوعاتی ک��ه اتاق باید به آن توجه 
کند، موضوع تعیین اولویت های اصالحات قانون و سایر مقررات 

فسادزا است. 

یادداشت

بازار ارز ایران روزهای ملتهبی را پش��ت سر می گذارد. دالر در دومین 
روز هفت��ه در بازار ت��ا بیش از ۱۱ هزار تومان قیمت خورد و یورو نیز تا 
۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. این شرایط نه تنها نگرانی کارشناسان 
را تش��دید کرده بلکه موجب اضطراب در بی��ن مردم از آینده اقتصادی 
ش��ده است؛ شرایطی که کارشناسان معتقدند به مرور اثرات منفی خود 
را بروز داده و ادامه گرانی دالر س��رانجام بازار کار و کاال را قفل کرده و 

ادامه آن به هرج و مرج اقتصادی می انجامد.
در همین رابطه وحید ش��قاقی، کارش��ناس اقتصادی معتقد است اگر 
روند افزایش قیمت دالر به همین روال پیش رود، به طور حتم به زودی 
اقتصاد ایران را از کار خواهد انداخت، چراکه به طور طبیعی این اقتصاد 
تا اندازه ای کش��ش و تحم��ل افزایش قیمت دالر را دارد و خواس��ته یا 

ناخواسته تحت تاثیر آن قرار می گیرد.
قفل بازار کاال در مرحله اول

به گزارش ایس��نا، وی با اشاره به اینکه دالر بیش از ۱۰ هزار تومانی، 
دو بازار را به مرور به طور کامل قفل خواهد کرد، توضیح داد: اولین بازار 
به طور حتم بازار کاال خواهد بود؛ زیرا با توجه به اینکه میانگین حقوق 
و دس��تمزد در بازار کار ایران حدود 2.۵ میلیون تومان است، در نتیجه 
وقتی قیمت دالر به بیش از ۱۰ هزار تومان برسد، قدرت خرید مردم را 
به شدت کاهش خواهد داد. از سوی دیگر فروشنده ها نیز قادر به فروش 
کاال نخواهند بود؛ چراکه به طور قابل مالحظه ای ضرر خواهند کرد؛ در 

این حالت نه خریداری وجود دارد و نه فروشنده ای.
بازار کار قربانی دوم دالر 1۰ هزار تومانی

این اقتصاددان با اعتقاد به اینکه با ادامه این روند بازار کار در مرحله بعدی 
قفل می ش��ود، گفت: باید توجه داشت که برخی مشاغل هزینه استهالک 
باالی��ی ب��رای مواد یا ابزار کار خود به ط��ور روزانه پرداخت می کنند و این 
هزینه بیش از درآمد آنها در برخی موارد است. در این حالت وقتی مشاغل 
با هزینه های سرسام آور مواجه شوند، دیگر رغبتی برای ادامه فعالیت نداشته 

و در بازار کار حرکت نمی کنند. در این شرایط طبیعی است که به مرور بازار 
کار نیز برای بخش زیادی از مردم متوقف خواهد شد و طبیعتا وقتی بازار 
کار و بازار کاال قفل ش��ود، به تدریج اقتصاد به س��مت هرج و مرج می رود، 
بنابراین اینکه عده ای می گویند دالر باال رفته و به نرخ آزاد خود می رس��د، 
تصور اشتباهی بوده و این موضوع به گونه ای است که کشش و تحمل آن 

وجود نخواهد داشت.
منشأ این شرایط کجاست؟

ش��قاقی در ادامه در رابطه با اینکه منش��أ اصلی جریان موجود ارزی 
را باید در چه بخش هایی جس��ت وجو کرد؟ پاس��خ داد: موضوع اول این 
اس��ت که دولت نتوانست تصویر روش��ن و شفافی از آینده اقتصاد ایران 
ارائه کند. دوم اینکه دائم شاهد تغییرات در سیاست های تجاری و ارزی 
بوده ای��م و این خود باعث س��ردرگمی و همچنین عالمت منفی به بازار 
بوده اس��ت. مس��ئله بعدی ش��ایعات و دامن زدن به آنهاست؛ به طوری 
که ش��ایعاتی که از خروج س��رمایه از اقتصاد ایران یا همچنین شایعات 
مرب��وط به خروج مدیران درجه یک کش��ور، به نوعی به بی اعتمادی در 

بین جامعه منجر شده و التهابات را تشدید کرده است.
به گفته این کارش��ناس، فساد لجام گس��یخته ای که اکنون در حوزه 
اقتصادی مش��اهده می ش��ود و رانت های ارزی که وجود دارد پیام های 
منفی را برای مخاطبان به همراه داشته و متاسفانه دولت نتوانسته است 

آنها را کنترل کند.
وی گفت: چهار عاملی که مطرح ش��د، منش��أ اصلی شرایط موجود و 
بی اعتمادی مردم شده است؛ به طوری که دیگر ماجرای دالر و سکه از 
کنترل خارج ش��ده و چندان هم مربوط به عرضه و تقاضا نیس��ت و هر 
چقدر هم که دولت این کاالها را وارد بازار کند، خریداری شده و پایانی 

برای آن وجود ندارد.
اصال راهکاری هست یا نه؟

اما در رابطه با اینکه در ش��رایط موج��ود چه راهکاری می تواند پیش 

روی دولت باش��د، این اقتصاددان پاسخ داد: مسئله اینجاست که دولت 
خیل��ی دیر حرکت کرد و می توانس��ت پیش از ای��ن و با هزینه کمتری 
وضعیت موجود را س��امان دهد، اما متاس��فانه سیاس��ت اشتباهی را به 
مرحله اجرا درآورد و به ش��رایط موجود دامن زد، اما اگر اکنون بخواهد 
اوض��اع را س��امان دهد، چند راهکار پیش روی او ق��رار دارد. در مرحله 
اول باید اعتماد ملی و عمومی را با شفاف س��ازی به مردم بازگرداند؛ به 

گونه ای که درآمد و ثروت مسئوالن کامال شفاف سازی شود.
وی همچنی��ن به اصالح نظام مالیاتی به عنوان یکی از مس��ائل اصلی 
اشاره کرد و گفت: این موضوع از نان شب هم برای دولت واجب تر است. 
دولت باید بتواند پایه های مالیاتی در س��ه بخش ثروت و درآمد، عایدی 
س��رمایه و به ویژه ثروت مهاجرین را اجرایی کند، اما س��ومین نکته به 
این برمی گردد که دولت باید در اس��رع وقت واردات کاالهای اساسی و 
ضروری را س��اماندهی کرده و این کار را خودش انجام دهد و کاالها را 

توزیع کند تا دهک های پایین آسیب نبینند.
این کارش��ناس، آزادس��ازی ن��رخ ارز را نی��ز مورد توجه ق��رار داد و 
گف��ت: دولت باید اجازه دهد تا بازار آزاد به طور رس��می فعالیت کرده 
و صرافی ها طی عملیاتی سازماندهی ش��ده به ام��ور ارزی بپردازند و بر 

فعالیت آنها کنترل داشته باشد.
به گزارش ایس��نا، این روزها و در ش��رایطی که بازار ارز اوضاع خوبی 
ندارد، با تغییراتی که اخیرا در بانک مرکزی ایجاد ش��د، همتی -رئیس 
کل جدی��د بانک مرکزی- وعده ایجاد اصالحاتی در بازار را داده و گفته 
ک��ه برنامه هایی برای تح��ول در آن دارد که به زودی اعالم خواهد کرد. 
اینکه او چه استراتژی برای ساماندهی این وضعیت اجرایی خواهد کرد، 
موضوعی اس��ت که باید به زودی مش��خص و آث��ار آن را در بازار دید. 
هرچن��د که وجود انتظارات و اثرگذاری فضای بین الملل و جو روانی که 
بر بازار حاکم ش��ده را نمی توان در شکل گیری شرایط فعلی و انتظارات 

مردم و به دنبال آن افزایش تقاضا برای خرید نادیده گرفت. 

دالر 5 رقمی با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟

پیامدهای دالر گران

رئیس کنفدراس��یون صادرات ات��اق بازرگانی ای��ران تصریح کرد در 
حالی که حادتری��ن موضوع اقتصاد، افزایش نقدینگی  اس��ت، خبرهایی 
مبنی بر چاپ اس��کناس به گوش می رس��د که بسیار نگران کننده است 
زی��را قیمت کاالها را افزایش و ارزش پ��ول ملی را کاهش خواهد داد و 
باعث ورود به بخش های ارز و طال می ش��ود. به گزارش ایس��نا، آخرین 
آمارها حکایت از این دارد که حجم نقدینگی در پایان س��ال گذشته تا 
۱۵۳۰ه��زار میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت. این رقم بیش از 2۸۰ 
هزار میلیارد تومان افزایش را نس��بت به ابتدای پارسال نشان می دهد. 
همچنین روند رو به رشد نقدینگی طی سال های گذشته در سال جاری 
نیز تکرار شد و سرگردانی آن موجب حرکت به سمت بازارهای غیرمولد 
از جمله ارز و سکه شد که در نتیجه آن التهاب در بازار و تورم را ایجاد 
ک��رد. درخصوص علت افزایش نقدینگی، دس��ت اندرکاران بازار هر یک 

نظرات��ی مختلف دارند و می گویند تاکنون الگوهای اقتصادی مناس��بی 
برای جذب آن تعریف نش��ده اس��ت. برخی سودهای کم بانکی و برخی 
دیگر مش��کالت تولید و خروج س��رمایه از بخش صنعت و تولید را علت 
افزایش نقدینگی ه��ا می دانند. حتی برخی دیگ��ر معتقدند، این میزان 
نقدینگی بیش��تر مختص عدد و رقمی اس��ت که فقط روی کاغذ بوده و 
در اصل پولی در کار نیست. محمد الهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگان��ی ایران در این باره معتقد اس��ت که نقدینگی یک موضوع کلی 
است که در دولت یازدهم نیز توسط وزیر اقتصاد وقت بارها به آن اشاره 
ش��د، اما سودهای س��پرده، خود از عوامل جدی افزایش نقدینگی ها به  
صورت ماهانه اس��ت و س��االنه نزدیک به 2۰درصد به مجموع نقدینگی 
کش��ور اضافه می شود. وی افزود: از سوی دیگر خبرهایی مبنی بر چاپ 
اس��کناس به گوش می رس��د که بسیار نگران کننده اس��ت. تا زمانی که 

بان��ک مرکزی با هر دلیل همچون پرداخت بدهی های بانکی  نس��بت به 
چاپ اس��کناس اقدام کند، برای اقتصاد کش��ور مضر است، زیرا قیمت 

کاالها را افزایش و همچنین ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد.
رئیس کنفدراس��یون صادرات اتاق بازرگانی ای��ران اظهار کرد: منابع 
پول��ی در ه��ر کجا به  خصوص بازار ارز، س��که و . . . ق��رار گیرد، اقتصاد 
را تحت تاثیر جدی قرار می دهد و تهدیدکننده اس��ت، بنابراین به نظر 
می رسد از موضوعات مهم و حاد اقتصاد، بحث نقدینگی ها و هدایت آن 
است. بهترین مکان برای هدایت نقدینگی، تولید و ارائه سهام واحدهای 
تولیدی در بورس اس��ت اما در فضای کس��ب و کار حال حاضر، شرایط 

برای هدایت این دست منابع پولی به بخش تولید بسیار کم است.
الهوتی تاکید کرد: دولت باید تالش کند شرایط محیط کسب  وکار را 

بهبود ببخشد و جذابیت را در بخش تولید افزایش دهد.

رئیس اتحادیه طالفروشان گفت که طالفروشی های بازار بزرگ تهران 
طبق روال عادی باز هستند و آرامش در بازار برقرار است، اما خریداری 
برای مصنوعات طال نیست و سکه های طالفروشی ها نیز به پایان رسیده 

اما جایی نیست که بتوانند سکه بخرند.
ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: طالفروش��ان از 
بابت قیمت های افزایش یافته و شرایط غیرقابل پیش بینی بازار اعتراض 

دارند، اما هیچ مغازه ای بسته نیست و طبق روال عادی فعال هستند.
وی گفت: به دلیل نوس��انات و التهابات در بازار طال و سکه هیچ کس 
ق��درت تصمیم گیری برای خرید و فروش ندارد، چراکه از یک س��اعت 

دیگ��ر ب��ازار مطلع نیس��تند. محمدولی تصری��ح کرد: در این ش��رایط 
فروشندگان دغدغه و دلهره دارند اما تعطیل نکرده اند. باید برای دغدغه 
و مش��کالت آنها گوش شنوایی باشد و امیدواریم بانک مرکزی سیاست 
خوبی در نظر گیرد که مش��کالت این بخش برطرف و همچون س��ابق 

خرید و فروش طال با فراغ بال انجام شود.
ب��ه گفته رئیس اتحادیه طالفروش��ان، با توجه به اینک��ه التهابات در 
بازار س��که بیش��تر اس��ت و جو روانی در این بخش وج��ود دارد، بعضا 
تقاضای خرید س��که داریم، اما طالفروشان دیگر سکه ندارند که عرضه 
کنند و جایی نیس��ت که بتوانند س��که خریداری کنند و پول سکه های 

فروخته ش��ده، دست شان مانده اس��ت. از طرف دیگر بانک مرکزی هم 
اخیرا س��که ای عرضه نکرده اس��ت. محمدولی قیمت س��که تمام طرح 
جدید را تا س��اعت ۱۳ روز دوشنبه ۴میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و سکه 
تمام طرح قدیم را ۴میلیون تومان اعالم کرد و گفت: نیم سکه 2میلیون 
و ۳۰۰ هزار تومان و ربع س��که یک میلی��ون و 2۵۰ هزار تومان قیمت 

دارد. همچنین سکه یک گرمی ۶۵۰ هزار تومان فروخته می شود.
به گفته رئیس اتحادیه طالفروشان، هر گرم طالی ۱۸ عیار ۳۰۹ هزار 
تومان برای عرضه در نظر گرفته شده و قیمت هر مثقال طالی ۱۷ عیار 

آب شده نیز یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان است.

ابراز نگرانی از حجم نقدینگی در اقتصاد ایران

خبرهای ناخوش از چاپ اسکناس

طالفروشان دیگر سکه  برای فروش ندارند!

آرامش در بازار طالفروشان

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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بورس جایگزین روش های دستوری و قیمت گذاری شود
لزوم »کشف« به جای »تعیین« قیمت کاالها

بورس کاال سازوکار شفاف و مناسبی برای کشف واقعی قیمت ها دارد 
و به جای رویکرد دس��توری و قیمت گذاری دولتی باید از کارکردهای 
بورس و مکانیسم بازار بهره برد. به گزارش ایبنا، احمد پورفالح، مشاور 
عالی رئیس ات��اق بازرگانی ایران به اثرات قیمت گذاری دس��توری بر 
اقتصاد کش��ور اش��اره کرد و گفت: هر پدیده ای که به حالت دستوری 
باش��د دارای یک سری مفاس��د است که در کوتاه و میان مدت ظاهر و 
تاثیر دیگر کنترل ها را از بین خواهد برد. او با بیان اینکه امروز دنیا به 
این نتیجه رس��یده است که اقتصاد دستوری و نیز تعیین تکلیف برای 
فعالیت ها کامال مردود ش��ده است، افزود: در حال حاضر دنیا به دنبال 
اقتصاد بازار است که این امر باعث ایجاد تداوم بخشی به فعالیت سالم از 

طریق عرضه و تقاضا می شود.
جلوگیری از رانت

پورفالح اظهار داش��ت: اگ��ر دولت هزینه ای را ک��ه برای کنترل 
دس��تورات خود پرداخت می کند به س��مت مقوله مصرف درس��ت 
هدایت کند به طور حتم قیمت های بسیار مناسب تری از قیمت های 
دس��توری در اختی��ار مصرف کنندگان قرار می گیرد. مش��اور عالی 
رئیس ات��اق بازرگانی ایران گفت: طی دهه ه��ای اخیر به کرات در 
ایران تجربه کردیم که هر کجا کنترل حاکم بوده و به صورت آمرانه 
با ی��ک پدیده به خصوص اقتصادی برخورد ش��ده اس��ت با جواب 
مثبتی همراه نش��ده ایم. او افزود: از این نکته نباید غافل ماند که در  
ش��رایط خاص برخی محدودیت ها ایجاب می کند که یک س��ری از 
کنترل ها و نظارت ها در کشور وجود داشته باشد اما بحث دستوری 
در پدیده قیمتی بخش اقتصادی، صنعتی و کشاورزی مشاهده شده 
که منجر به نتیجه قابل قبولی نش��ده اس��ت؛ مگر آنکه دولت آنقدر 
توانمند باشد تا بتواند کم و کاستی های دستوری را که برای عرضه 
یک کاال ب��ا قیمت ثابت می دهد جبران کن��د و همچنین دولت از 
نظر اقتصادی آنقدر قدرت داش��ته باشد  که اجازه ندهد امر و نهی 
دستوری موجب ایجاد رانت یا فشار از دیگر قسمت ها متوجه بخش 

مصرف کننده شود که این شرایط در اقتصاد ما مهیا نیست.
منسوخ شدن سیاست های دستوری

پورف��الح با تاکید بر آنکه به طور کل��ی در دنیا بحث قیمت گذاری 
به صورت دس��توری هیچ گاه جواب داده نش��ده و همیشه یک قانون 
کارشناسانه با اس��تفاده از دیدگاه مصرف کنندگان، تبیین و آن قانون 
اعمال می ش��ود، گفت: اگر قرار باش��د هر روز به دالیل مختلف قوانین 
تغییر کند راه به جایی نخواهیم برد و مشکالت روز به روز بیشتر می شود. 
رئیس ات��اق بازرگانی ایران و ایتالیا خاطرنش��ان ک��رد: قیمت گذاری 
دستوری در اقتصاد کشور یک سم است و مضرات بسیار زیادی را مانند 
فرار از قانون با خود به همراه دارد. به گفته وی، آموزش بی قانونی یکی 
از پدیده های ناهنجار اجتماعی اس��ت که می تواند به سایر فعالیت ها 
تس��ری کند و عالوه بر ایجاد رانت هزینه نظارت به صورت کنترلی را 

برای دولت بسیار افزایش خواهد داد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: در حال��ی که این روزها وضعیت بازارهای موازی اعم 
از بازار ارز، س��که و طال به ش��دت ملتهب شده و شاهد رشد بی مهابای 
قیمت ها در بازارهای مختلف هستیم، اما برخالف گذشته نه تنها بورس 
دچار افت نش��ده، بلکه رکوردش��کنی نیز می کند. بر این اساس، نماگر 
بازار س��رمایه روز دوش��نبه به رکوردی تازه دست یافت. شاخص بورس 
دی��روز با ثبت رکوردی جدید، 2 هزار و ۹۰۳ پله باال رفت و در جایگاه 
۱۱۶ هزار و ۷۵۶ واحدی ایس��تاد. کارشناس��ان نوس��ان بهای ارز، رشد 
قیمت نفت، جذابیت یافتن ش��رکت های صادرات محور، افزایش قیمت 
برخی کاالها و احتمال آزادی شرکت های پتروشیمی و فلزی در فروش 
ارز صادراتی در بازار ثانویه را از جمله مهم ترین علت های رشد شاخص 

بورس می دانند.
بر اس��اس این گ��زارش، رش��د دس��ته جمعی ش��اخص های بورس، 
رکورد ش��کنی فرابورس و پاس��خ مثبت صنایع بورسی به نوسان نرخ ارز 

ازجمله مهم ترین تحوالت دیروز بازار سهام بود.
فع��االن بازار س��رمایه روز دوش��نبه بار دیگر برای خرید س��هم ها در 
گروه های مختلف از جمله فلزات اساس��ی، کانه های فلزی و محصوالت 
ش��یمیایی صف بس��تند اما قیمت س��هم ها در گروه خودرو و س��اخت 

قطعات کاهشی بود.
به گزارش ایسنا، روز گذشته و در ادامه رشد قیمت ها در بورس اوراق 
بهادار تهران، ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بازار س��رمایه بیش از 

2۹۰۳ واحد رشد کرد و تا رقم ۱۱۶ هزار و ۷۵۶ واحدی باال رفت.
با رش��د قیم��ت دالر در بازارهای غیررس��می ایران بازار س��هام نیز 
نوس��ان هایی غیرقاب��ل پیش بین��ی دارد و ط��ی دو روز گذش��ته بارها 
کانال ش��کنی کرده اس��ت. در بس��یاری از س��هم ها از جمله فلزی ها و 

محصوالت شیمیایی سهم پایدار خرید در بورس تهران وجود دارد.
در حالی که تعدادی معتقدند نقدینگی از دیگر بازارها در حال ورود به 
بازار س��رمایه است، اما در عمل دیده می شود بازار سکه، بازار ارز و بازار 
سهام در چند روز گذشته به موازات هم رشد کرده اند. با افزایش قیمت 

دالر در بازار غیررس��می ایران بسیاری از سهم ها که قیمت  آنها وابسته 
به دالر اس��ت، از جمله س��هم های مربوط به فلزات اساسی و نفت و در 
کل آنهایی که صادرات محور هستند با افزایش قیمت روبه رو شده است.

شاخص کل هم وزن نیز با 22 واحد رشد رقم ۱۸ هزار و ۳۶۷ واحدی 
را تجربه کرد و شاخص آزاد شناور با 2۹۵۶ واحد رشد به رقم ۱2۶ هزار 
و 2۸ واحد رسید. شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب 22۸۴ 

و ۵۰۹۰ واحد رشد کرده اند.
فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس و ملی صنایع 
مس ایران ه��ر یک به ترتیب با ۳۷۸، ۳۶۷ و 22۷ واحد نقش افزاینده 
در رش��د ش��اخص های بازار س��رمایه تاثیرگذار بودند. در طرف مقابل 
نمادهای مخابرات ایران، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران و گروه مپنا هر 
یک به ترتیب با ۸۶، ۶۰ و ۳۷ واحد تاثیر کاهنده س��عی کردند نگذارند 

نماگرهای بازار بیش از این رشد کند.
در گروه فلزات اساسی شاهد افزایش قیمت اکثر سهم ها تا نزدیک به 
۵ درصد بودیم، به طوری که برای برخی س��هم ها از جمله فوالد مبارکه 
اصفهان که بیشترین تاثیر را روی نوسان های شاخص بازار سهام داشت 

در صف پایدار خرید مشاهده می شد.
همچنی��ن در گ��روه محصوالت ش��یمیایی نیز روند قیمت س��هم ها 
افزایش��ی بود و در برخی نمادها صف خرید مش��هود بود. در این گروه 
۱۸۶ میلیون سهم به ارزش بیش از ۹۴ میلیارد تومان مورد داد و ستد 

قرار گرفت.
اما در میان بازار سراس��ر س��بز، دیروز گروه خودرو و ساخت قطعات 
یکدس��ت افت قیمت داشتند و نمادهای تاثیرگذار آنها نیز روی شاخص 
بازار س��هام تاثیر کاهنده داش��ت. چندی پیش ش��رکت پژو اعالم کرد 
در پی تحریم های آمری��کا، ایران را ترک می کند. همچنین در روزهای 
گذش��ته ش��رکت رنو نیز اعالم کرد با توجه به اعمال تحریم های آمریکا 
از ای��ران خواهد رفت. این موضوعات روی قیمت س��هام ش��رکت های 

خودرویی تاثیر بسزایی داشته و آنها را کاهشی کرده است.

در گ��روه کانه های فلزی ام��ا روند قیمت ها هم جهت ب��ا کلیت بازار 
افزایش��ی بود و بسیاری از سهم های این گروه تا سقف ۵ درصد رشد را 
تجربه کردند و بس��یاری از س��هامداران برای خرید سهم های این گروه 

در صف ایستادند.
ارزش معام��الت بورس اوراق بهادار تهران به رقم ۵۴۴ میلیارد تومان 
رسید که این رقم ناشی از معامله بیش از دو میلیارد سهم و اوراق مالی 

طی ۱2۴ هزار و ۷۴۸ نوبت داد و ستد بود.
همچنین ش��اخص کل فرابورس نیز با رش��د کم سابقه ۴2.۹2 واحد 
رش��د مواجه ش��د و به رقم ۱۳۳۷ واحدی رس��ید. ارزش معامالت این 
 ب��ازار به بیش از ۳۵۱ میلیارد تومان رس��ید و حج��م معامالت آن رقم

۹۶۸ میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

بی توجهی بورس به التهاب بازار ارز و سکه

صعود تاریخی شاخص بورس
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کارگران، زخم خوردگان تحریم!
در حالی که بیش از ۵۰درصد جمعیت کش��ور را کارگران تش��کیل 
می دهند، بخش اعظمی از آنها در شرایط اقتصادی و معیشتی پایینی به 
سر می برند. فعاالن کارگری همواره بر لزوم تقویت معیشت خانوارهای 
کارگری تاکید داشته و ارائه سبد حمایتی را در کنار افزایش دستمزد 

مطرح کرده اند.
به گزارش ایسنا،  با وجود افزایش ۱۹.۵درصدی حداقل مزد کارگران 
در شورای عالی کار، این شورا به توافقی درخصوص افزایش حق مسکن 
و بن خواربار دس��ت نیافت. از آخرین باری که حق مسکن کارگران به 
۴۰ ه��زار تومان افزایش یافت و بن خوارب��ار ۱۱۰ هزار تومان تعیین 
شد، چند سالی می گذرد اما به گفته فعاالن حوزه کار با شرایط امروز 
اقتصاد و نوسانات شدید نرخ ارز که بسیاری از بازارهای داخلی را تحت 
تاثیر قرار داده باید راهکار اساسی برای باال بردن قدرت خرید و تقویت 

معیشت کارگران اندیشید.
در ماه های اخیر نوس��انات نرخ ارز و طال موجب ش��ده تا بسیاری از 
بازارهای داخلی از جمله مسکن نیز دچار آشفتگی شود. افزایش هزینه 
اجاره بها در کنار اقالم خوراکی زندگی بسیاری از خانوارهای کارگری و 

مستمری بگیر را با دشواری همراه کرده است.
مقامات کارگری از مدت ها قبل پیشنهاد بازنگری دستمزد را مطرح 
کرده و تش��کیل جلسه ش��ورای عالی کار را خواس��تار شده بودند؛ به 
اعتقاد آنها در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به در پیش بودن تحریم ها 
نمی ت��وان خانوارهای کارگری را نادیده گرف��ت و برای افزایش توان و 
تامین معیشت آنها باید راهکارهای منطقی و اساسی پیش بینی کرد. 
حمید نجف � کارشناس اقتصادی، اختصاص بسته  کمک های غیرنقدی 
را بهتری��ن راه حمایت از معیش��ت خانوارهای کارگری و کارمندان در 
دوران تحریم می داند. او می گوید ش��اید افزایش حقوق باعث افزایش 
نقدینگی و رشد تورم شود، ولی می توان بسته های حمایتی را به عنوان 
راهکار دوم پیش بینی کرد. این کارشناس اقتصادی از دولت می خواهد 
موادغذایی و ملزوماتی را که با دالر ۴2۰۰ تومان خریداری ش��ده وارد 
بازار نکند تا ناخواسته به افزایش قیمت ها دامن نزند بلکه مستقیما از 
کارخانه هایی که دالر ۴2۰۰ تومانی دریافت کرده اند، کاال خریداری و 
به دس��ت کارگران و کارمندان برساند تا جلوی سوء استفاده ها در بازار 
گرفته شود. به اعتقاد نجف تامین بسته های حمایتی با قیمت مصوب 
و خرید مستقیم آن از در کارخانه به نفع دولت است، چون ضمن قطع 

دست واسطه ها و سودجویان، هزینه ها را برای دولت کاهش می دهد.
ام��ا رئیس کانون عال��ی انجمن های صنفی کارگ��ران، می گوید: در 
هفته های اخیر به دلیل ش��رایط حاکم بر اقتصاد و نوس��انات نرخ ارز 
موضوع بازنگری دستمزد را مطرح و تشکیل جلسه شورای عالی کار را 
درخواست کردیم که خوشبختانه این موضوع در دستور کار شورا قرار 
گرفت. ابوالفضل فتح الهی می افزاید: با مطالعه و مقایس��ه ای که درباره 
قیمت اقالم اساس��ی در س��ال گذشته و امس��ال تا پایان تیرماه انجام 
دادیم، متوجه شدیم که لیست اقالمی که سال قبل تعیین قیمت کرده 

بودیم تغییر کرده بود.
او در پاس��خ به این پرسش که آیا ش��ورای عالی کار برنامه ای برای 
افزایش حداقل مزد کارگران دارد یا نه؟ گفت: هنوز در مرحله مذاکرات 
و گفت وگوهای اولیه هس��تیم و قرار است کارگروه هایی برای راهبری 

موضوع بازنگری مزد تعیین و فعال شود.

فروش قطره چکانی لوازم  خانگی
هیچ کس پاسخگو نیست

در ش��رایطی که ب��ازار لوازم خانگی میزبان افزایش قیمت اس��ت 
کاالهای ایرانی تا ۴۰درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند، توزیع 
قطره چکانی و نفروختن کاال هم مزید بر علت ش��ده و متقاضیان را 
سردرگم کرده است. در این میان دستگاه های نظارتی و اتحادیه های 
متولی س��کوت کرده و پاسخگو نیستند، اما نایب رئیس اتاق اصناف 
ایران می گوید عوامل بسیاری در بروز چنین مشکالتی دخیل بوده 

و کمترین تقصیر بر گردن واحدهای صنفی و فروشندگان است.
به گزارش ایسنا، نه تنها در بازار لوازم خانگی شاهد افزایش قیمت 
۳۵ تا ۴۰درصدی طی هفته گذشته هستیم بلکه واحدهای فروش 
معتقدند که توزیع قطره چکانی این کاالها از س��وی تولیدکنندگان 
صورت می گیرد و چنین چالش هایی گویای بحرانی جدی در حوزه 
لوازم خانگی است، اما حاال به نظر می رسد پرده دیگری از مشکالت 
در ای��ن بازار به چش��م می خورد و آن اینک��ه همان توزیع و فروش 
قطره چکانی هم در اغلب واحدها قطع ش��ده و کس��ی حاضر نیست 
کاالی خ��ود را به مردم بفروش��د، چراکه نمی توانند جایگزین آن را 
از تولیدکنن��دگان یا برندهای خارجی مونتاژکننده بخرند و اساس��ا 

کسی به آن جنسی نمی فروشد تا بفروشند!
در این آش��فته بازار، آنچه بیش��تر از همه این مش��کالت وضعیت 
نابس��امان بازار لوازم خانگی را آشفته تر کرده این است که هیچ یک 
از مس��ئوالن بخش دولتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان و اتحادیه های مرتبط با بازار و فروش لوازم خانگی 
حاضر به پاسخگویی درباره شرایط کنونی نیستند و کسی نمی داند 

چرا ناظران با متخلفان در این بازار برخورد نمی کنند.
تنه��ا اظهاراتی که اخیرا از س��وی اتحادیه ه��ای بخش خصوصی 
منتشر شد، گفت و گوی تلویزیونی با دو رئیس اتحادیه فروشندگان 
و تولیدکنن��دگان لوازم خانگی بود که به مناظره و س��پس جنجال 
تبدیل شد یکی فروشندگان و واردکنندگان لوازم خانگی خارجی را 
که هنوز در بازار موجود بوده یا در داخل مونتاژ می ش��وند را مقصر 
این وضعیت دانس��ت و دیگ��ری تولیدکنندگانی ک��ه از ممنوعیت 
واردات ل��وازم خانگی بهره می برند اما کاالی خود را قطره چکانی به 
بازار عرضه می کنند تا قیمت ها به نفع آنها افزایش یابد، متهم کرد!

سازمان حمایت موظف است به بازار ورود کند
در این باره رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی تاکید دارد که 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف اس��ت به 
ص��ورت جدی در این رابطه ورود کند، این در حالی اس��ت که قیمت 
هیچ یک از لوازم خانگی در س��امانه ۱2۴ به روز نیست و از سوی دیگر 
تولیدکنندگان کاال را به صورت قطره چکانی به بازار عرضه می کنند و 
گویا شرایط به مذاق آنها خوش آمده است. حتی در بخش هایی شاهد 
هس��تیم که عوامل تولیدکنندگان لوازم خانگی را با قیمتی ۵۰درصد 
باالتر به فروش می رس��انند؛ با این حال فروش��ندگان برای فروش به 
تولیدکنندگان التماس می کنند اما آنها با صورت قطره چکانی کاال را در 

اختیار واحدهای فروش قرار می دهند.

اخبـــار

اتحادیه پوش��اک با تأکید بر اینکه مصالح نظام در افزایش دو برابری 
تعداد مناطق آزاد نیس��ت در نامه به رئیس مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام اعالم کرد: تولیدکنندگان و بخش خصوصی را در س��ال »حمایت 

از کاالی ایرانی« کمک کنید.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوش��اک ایران با ارس��ال نامه ای به رئیس مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام ضمن انتقاد از افزایش مناطق آزاد و ویژه کش��ور خواستار حمایت 
از تولیدکنندگان و بخش خصوصی در س��ال »حمایت از کاالی ایرانی« 

شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:

احتراما همانگونه که مستحضرید، صنعت پوشاک و زنجیره تأمین آن 
صدمات زیادی از ناحیه قاچاق و واردات بی رویه غیرقانونی متحمل شده 
اس��ت. واردات بی رویه پوشاک که عمدتا بدون پرداخت عوارض ورودی 
و مالیات های مربوطه صورت می گیرد، موجب ایجاد شرایط نابرابر برای 
صنعت پوش��اک کش��ور ش��ده و عمال امکان رقابت عادالنه و برابر را با 
رقبای خارجی دش��وار نموده است. متاسفانه بخش قابل توجهی از این 

واردات از طری��ق مناط��ق آزاد با ظاهری قانونی ص��ورت می پذیرد که 
نتیجه ای جز تضعیف صنایع ملی و تولیدکننده داخلی را به  همراه ندارد.

ای��ن نوع عملکرد مناط��ق آزاد قطعا با چهار ه��دف اصلی مندرج در 
بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی )۱(انتقال فناوری های 
پیش��رفته، )2(گس��ترش و تس��هیل تولید، )۳(صادرات کاال و خدمات 
و )۴( تأمی��ن نیازهای ض��روری و منابع مالی از خ��ارج، مغایرت دارد؛ 
به گون��ه ای که مطابق آمار منتشرش��ده، به رغم اعط��ای انواع معافیت ها 
و امتی��ازات به ای��ن مناطق، واردات کاال به مح��دوده منطقه آزاد بیش 
از چهار برابر صادرات آنها می باش��د، کمتر از 2درصد صادرات کشور از 
طریق مناطق آزاد صورت می پذیرد، تنها حدود ۵درصد س��رمایه گذاری 
مستقیم خارجی در محدوده مناطق آزاد جذب گردیده، ساالنه بیش از 
۶۰۰ میلیون دالر کاالی نهایی خارجی در پاس��اژها و غرفه های تجاری 
مناطق به فروش می رس��د و متاسفانه آمار مشخص و شفافی از تولید و 

انتقال فناوری در این مناطق وجود ندارد.
از س��وی دیگر الیحه افزایش هش��ت منطق��ه آزاد و ۱۳منطقه ویژه 
اقتص��ادی دیگر در کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی در 

مراح��ل پایانی بررس��ی و تصوی��ب قرار دارد. الزم به ذکر اس��ت حدود 
۶۰ منطق��ه ویژه دیگر توس��ط نمایندگان مجلس ب��ه این الیحه اضافه 

شده است.
به همین منظور اتحادیه ها و تش��کل های صنعتی و صنفی پوش��اک 
طی دو نامه جداگانه به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس و دبیرخانه 
ش��ورای عالی، به ترتیب به آثار سوء ادامه فعالیت و افزایش مناطق آزاد 
و همچنین به راهکارهای پیش��نهادی جهت اصالح رویه های نادرس��ت 
واردات و فروش اقالم مصرفی خارجی در مناطق آزاد اشاره نموده اند که 

این دو نامه به پیوست تقدیم می گردد.
به  رغ��م پیگیری های مکرر به منظور اخذ نظرات و برگزاری جلس��ات 
حض��وری جهت تبیی��ن و عملیاتی نمودن پیش��نهادها، اما متاس��فانه 

تاکنون هیچ پاسخی از سوی ایشان دریافت نگردیده است.
ل��ذا خواهش��مند اس��ت با توجه ب��ه اهمی��ت موضوع و ل��زوم اتخاذ 
مصال��ح نظام در افزایش دو براب��ری تعداد مناطق آزاد و ویژه کش��ور، 
تولیدکنندگان و بخش خصوصی را در س��ال »حمایت از کاالی ایرانی« 

راهنمایی و یاری فرمایید.

افزایش ۲ برابری تعداد مناطق آزاد به مصلحت نیست

مع��اون وزیر صنعت گفت ک��ه تبادل لیر با ریال م��ورد تصویب قرار 
گرفته اس��ت و از طریق بانک های دو کشور دنبال می شود و در صورت 
فراهم بودن زیرساخت ها امکان تجارت از طریق پول دیجیتال نیز وجود 

دارد.
به گزارش تس��نیم، صادق نجفی روز گذش��ته در حاش��یه نمایشگاه 
الکامپ در پاس��خ به س��والی درباره اینکه ترکیه پیشنهاد داده که برای 
تج��ارت با ایران امکان مبادله پول از طریق لیر و ریال یا پول دیجیتال 
وج��ود دارد ایران در این ارتباط چه برنام��ه ای دارد، اظهار کرد: امکان 
تبادل لیر با ریال برای تجارت دو کش��ور مورد تصویب قرار گرفته و از 

طریق بانک های دو کش��ور نیز پیگیری می ش��ود. وی افزود: هرچند که 
ممکن است برخی بانک های خصوصی به این موضوع تن ندهند، اما به 
هر حال راه های مختلفی برای تجارت دو کش��ور وجود دارد و شرکت ها 

و افرادی هستند که در این ارتباط راه را هموار می کنند.
نجفی در پاس��خ به این سوال تس��نیم که آیا در ایران زیرساخت های 
الزم برای تجارت از طریق پول الکترونیک وجود دارد یا خیر، گفت: در 
صورتی که زیرس��اخت های الزم ب��رای تجارت از طریق پول الکترونیک 

فراهم شود امکان تجارت دو کشور با پول الکترونیک نیز فراهم است.
بنابر این گزارش در این نمایش��گاه از س��امانه کش��وری کسب و کار 

)صک��وک( رونمایی ب��ه عمل آمد. این س��امانه جهت ارتقا  و تس��هیل 
تعام��الت تجاری و خارج��ی در غرفه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 

رونمایی شد.
بناب��ر این گ��زارش از خدمات ویژه این س��امانه ارائ��ه راهکار مدرن 
مدیری��ت زنجی��ره تامی��ن، ارائ��ه کارت اعتب��اری به منظ��ور خرید از 
فروشگاه های صکوک، ارائه راهکارهای مدرن تامین مالی زنجیره تامین 
و مدیریت لجس��تیک و ارائه ابزارهای نوین، پرداخت اعتباری مدت دار، 
برای انجام معامالت تجاری و تسهیل در صدور ضمانت نامه های خرد تا 

سقف ۵۰میلیون تومان است.

یک مقام مس��ئول گفت که اگر ارز کافی به واردات واکسن مورد نیاز 
تخصیص داده نش��ود، قیمت تخم مرغ به شانه ای ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان 

خواهد رسید.
ناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش ۹۰۰ تومانی هر کیلو 
تخم م��رغ در بازار خب��ر داد و گفت: هم اکنون ه��ر کیلو تخم مرغ درب 

مرغداری ۷ هزار و ۵۰۰ و شانه ای ۱۵هزار تومان است.
وی اعتراض کامیون داران مش��هد برای حمل بار، کاهش قدرت خرید 
مردم برای گوشت قرمز و هجوم به سمت خرید تخم مرغ را دلیل اصلی 

افزایش قیمت در روزهای اخیر اعالم کرد.

نبی پور گفت: با توجه به ش��رایط کنون��ی اقتصاد نمی توان پیش بینی 
خاصی برای بازار تخم مرغ داشت، اما به هر حال با کاهش قدرت خرید 
مردم و هجوم به سمت مصرف تخم مرغ، مجددا قیمت دستخوش تغییر 

و تحوالتی قرار خواهد گرفت.
به گفته این مقام مس��ئول، مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت 
)صمت( وجود ذرت و س��ویا در مرغداری ها را احتکار حساب کردند که 
ای��ن امر با انتقاد ش��دید تولیدکنندگان روبه رو ش��د، چراکه هر یک از 

واحدها برای یک ماه باید حداقل ذخیره داشته باشند.
وی درباره آخرین وضعیت آنفلوآنزای حاد پرندگان بیان کرد: با توجه 
به گرمای ش��دید در تیرماه، تعدادی از واحدهای بومی و صنعتی درگیر 

بیماری ش��دند که انتظار می رود هرچه س��ریع تر مسئوالن ذی ربط ارز 
کافی به ترخیص واکس��ن های آنفلوآن��زای موجود در گمرک اختصاص 

دهند تا شاهد اپیدمی بیماری همانند سال گذشته در کشور نباشیم.
نبی پور ادامه داد: اگرچه بنابر آمار س��ازمان دامپزشکی تاکنون ۳۰۰ 
هزار قطعه طیور ناش��ی از ش��یوع آنفلوآنزای حاد پرن��دگان در تیرماه 

معدوم شده است، اما اتحادیه نظر دیگری دارد.
به گفته رئی��س هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار، اگر امس��ال ارز 
کافی به واردات واکس��ن مورد نیاز تخصیص داده نشود، افزون بر تلفات 
باالی ۴۰میلیون طیور، قیمت تخم مرغ به شانه ای ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان 

خواهد رسید.

امکان تجارت با ترکیه از طریق پول دیجیتال را هم داریم

تخم مرغ گران شد

 ضرورت اختصاص ارز کافی به واردات واکسن طیور

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

9 مرداد 1397

شماره 1125



اخبار

رنو پارس در ایران می ماند
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران در خصوص خروج رنو از بازار ایران 
اظهار داش��ت در حال حاضر آمریکا فشار بسیار زیادی را به اروپایی ها 
وارد می کند لذا قرارداد س��ازمان گس��ترش فعالً در حال تعلیق است، 
البته خوشبختانه قطعه س��ازان داخلی قرارداد های آنچنانی با سازمان 
گس��ترش بابت این ق��رارداد منعقد نکرده اند که حاال متضرر ش��وند.  
احم��د نعمت بخش در گفت وگو با خبر خ��ودرو افزود:  در حال حاضر 
 شرکت رنو کاماًل از ایران خارج نشده است و شرکت رنو پارس با سابقه

۱۵ ساله همچنان در حال انجام فعالیت است و مدیران این شرکت سعی 
کرده اند به اندازه نیاز ۴ تا ۵ ماه آینده خریدهای خارجی خود را انجام دهند، 
لذا برای تولید محصوالتی مانند ال ۹۰ و ساندرو در چند ماه آینده مشکلی 
وجود ندارد.  وی ادامه داد:  فقط قطعه سازان داخلی باید قطعات مورد 
نیاز ش��رکت های پارس خودرو و ایران خودرو را به موقع به خط تولید 
آنها برسانند ولی متأسفانه مشکالت قطعه سازان برای تأمین مواد اولیه 
و وابستگی هایی که به خارج از کشور دارند و همچنین معضالت اخیر 
گشایش اعتبارات و خرید بدون انتقال ارز،  موجب شده است که میزان 
تولید خودروس��ازان نسبت به زمان مش��ابه سال گذشته کاهش یابد.  
نعمت بخش در پایان تصریح کرد: در حال حاضر ایران خودرو و پارس 
خ��ودرو،  خودروهای ال ۹۰ و س��اندرو را تولید می کنند و برای تولید 
این محصوالت تا چند ماه آینده مش��کلی وجود نخواهد داش��ت.  وی 
افزود:  در بحث تأمین قطعات در بخش خدمات پس از فروش نیز برای 
خودروهای ال ۹۰ و س��اندرو مش��کلی وجود ندارد و قطعات مورد نیاز 

برای این خودروها تا چند ماه آینده تأمین شده است. 

راهکار مقابله با تحریم های داخلی صنعت 
خودرو و قطعه چیست؟ 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، در خصوص 
مقابل��ه با تحریم ها اظهار داش��ت که چنانچه قرار باش��د ما خود را با 
تحریم هایی که در حال تشدید است هماهنگ کنیم،  قطعاً اولین گام 
شناسایی افرادی است که در بازار اختالل ایجاد می کنند و چنانچه این 
اقدام صورت نگیرد از آشفته بازار به وجود آمده افراد زیادی سوءاستفاده 
خواهند کرد.  به گزارش پدال نیوز، سیدکاظم دلخوش اباتری در ادامه 
افزود: از س��وی دیگر متأس��فانه با وجود اینکه تحریم های بین المللی 
به زودی آغاز می شوند،  تحریم های داخلی زودتر در حال انجام هستند 
از جمله اینکه بانک ها شرایط سختگیرانه ای برای گشایش اعتبار قرار 
داده اند و مشکالت زیادی را برای قطعه سازان و خودروسازان به وجود 
آورده ان��د لذا برای حفظ حقوق مردم و بیت المال در چنین ش��رایطی 
دولتمردان باید برنامه ریزی اصولی کوتاه مدت،  میان مدت و بلند مدت 
داشته باشند.    نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسالمی با 
بی��ان اهمیت حمایت از حقوق مردم گفت: قوانین کافی برای برخورد 
با سوء استفاده گران وجود دارد لذا باید بدون تعارف کسانی که در حال 
سوء اس��تفاده از شرایط هس��تند به عنوان محکومان جنگ اقتصادی 

شناسایی شده و مورد برخورد جدی قرار گیرند.  
 وی در ادامه افزود: مدیران کش��ور نباید با پیشامد وضعیت های 
اینچنینی س��ریع مرعوب شوند، بلکه باید مدیریت شرایط بحرانی و 
خاص را بلد باشند نه اینکه خود مدیران به شرایط پیش آمده دامن 
بزنند و در چنین شرایطی باید مدیران، مسئوالن، کارمندان و مردم 
جملگی اتحاد داشته باشند و نباید فقط به نقد یکدیگر بپردازند.  

 وی تأکید کرد: درحال حاضر مش��کل قطعه س��ازان عدم تأمین ارز 
مورد نیاز برای واردات قطعه اس��ت که اگر دولت ضرب االجلی تعیین 
نکند تولید خودرو به شدت کاهش خواهد یافت و به دنبال آن افزایش 
قیمت خودرو و تعدیل نیرو خواهیم داش��ت.    س��خنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اس��المی در پایان تصریح کرد: متأسفانه در 
حال حاضر با وجود اینکه هنوز تحریم ها شروع نشده است شاهد بروز 
مشکالتی در بازار خودرو،  ارز و طال هستیم که بخشی از این مشکالت 
به برنامه ریزی نادرس��ت دست اندرکاران ذی ربط مربوط است و بخش 

دیگری نیز به عدم برخورد قاطع با متخلفان باز می گردد.  

واردکنندگان متخلف خودرو از مردم 
عذرخواهی کنند

عض��و هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت خواس��تار عذرخواهی 
رسمی ش��رکت های واردکننده خودروی دخیل در پرونده فساد در 

ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو از مردم شد. 
به گزارش ایران اکونومیس��ت، ابوالفض��ل خلخالی اظهار کرد: در 
تمام دنیا اگر تخلفی از س��وی یک ش��رکت صورت گیرد مخصوصا 
اگر آن شرکت برند باش��د، برخورد شدیدتری نسبت به  آن صورت 

می گیرد تا تخلفاتی که از سوی افراد حقیقی و عادی سر می زند. 
وی ب��ا بیان اینکه در پرونده واردات غیرمجاز خودرو ش��اهد تخلف 
چند برند اصلی واردکننده خودرو بوده ایم، خاطرنشان کرد: اولین گام 
برای جبران این تخلف این اس��ت که شرکت های واردکننده خودروی 
متخلف به دلیل اش��تباه بزرگی که کرده اند، به صورت رسمی از مردم 
عذرخواهی کنند.  این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: عالوه بر این 
مسئوالن باید با برندهای متخلف واردکننده خودرو با شدت بیشتری 
برخورد کنند، زیرا این ش��رکت ها ب��ه اعتماد مردم، به جایگاه حقوقی 
برندها و ش��رکت ها،  خیانت کرده اند و اعتم��اد مردم به برندها لطمه 
خورده است.  وی افزود: در همه جای دنیا مردم به جایگاه حقوقی برند 
اعتماد می کنند و در چنین فضایی اگر برندی مرتکب اشتباهی شود، به 
دلیل لطمه ای که به باور و اعتماد عمومی مردم وارد می شود، تبعات و 

مجازات های آن شدیدتر از مجازات افراد عادی و حقیقی است. 
خلخالی با بیان اینکه در دنیا ش��اهدیم ش��رکت ها و برندها حتی 
به دلیل بروز ای��رادات غیرعمدی و کوچک در کاال یا خدمات خود 
نیز به طور رس��می از مردم عذرخواهی می کنند، تصریح کرد: اینکه 
یک برند واردکننده خودرو در اسناد دولتی دست برده و به صورت 
غیرقانون��ی خ��ودرو وارد کند، بدترین ضربه به اعتمادی اس��ت که 
مردم به آن برند داشته اند که نباید از کنار آن به سادگی گذشت. 

 اخیراً وزیر صنعت، معدن و تجارت لیس��ت ش��رکت های دخیل 
در پرونده ثبت سفارش و واردات غیرقانونی خودرو را منتشر کرد. 

در این لیست نام چند شرکت نمایندگی رسمی واردکننده خودرو 
شامل پرشیا خودرو،  آسان موتور و ایرتویا به چشم می خورد. باقی 
ش��رکت های حاضر در این لیس��ت نیز واردکنندگان غیررس��می و 

غیرنمایندگی خودرو هستند. 

یک عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسالمی گفت دو نرخی 
ش��دن بنزین در کمیسیون انرژی طرح نشده و حداقل این است که در 
قانون بودجه ۹۷ که تصویب کردیم دو نرخی شدن بنزین و گران کردن 

آن را به دولت اجازه ندادیم. 
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو«،  عل��ی بختیار در خصوص 
احتمال دونرخی ش��دن بنزین، اظه��ار کرد: تاکنون چنین موضوعی در 
کمیس��یون انرژی طرح نش��ده است و حداقل این اس��ت که در قانون 
بودجه ۹۷ که تصویب کردیم دو نرخی ش��دن بنزین و گران کردن آن 
را ب��ه دولت اجازه ندادی��م. دولت در الیحه خود بح��ث افزایش قیمت 
حامل ه��ای انرژی را در تبصره ۱۸ قان��ون بودجه ۹۷ و درآمد ۱۷ هزار 

میلیارد تومانی را پیش بینی کرده بود. 
وی در همی��ن خصوص افزود: اما کمیس��یون انرژی مجلس در اولین 
گام رأی ب��ه ح��ذف تبصره ۱۸ قانون بودجه داد. در کمیس��یون تلفیق 
بودجه ۹۷ باز همین مسیر دنبال شد و هم اکنون موضوع افزایش قیمت 
بنزین و دو نرخی شدن آن تاکنون در این کمیسیون مطرح نشده است 
و اگر این کار بخواهد انجام ش��ود باید دولت در این خصوص از مجلس 

اجازه بگیرد. 
نماینده مردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس شورای اسالمی گفت: 

بنابراین دو نرخی شدن بنزین صحت ندارد و فعاًل افزایش قیمت بنزین 
هم مطرح نیست. 

بختیار تصریح کرد: س��همیه بندی بنزین هم فعاًل مطرح نش��ده است 
و هیچ تغییری در ترتیب��ات قبلی در موضوع بنزین و حامل های انرژی 
نداش��تیم. در زمین��ه تأمین بنزین با توجه به اینکه فاز دوم پاالیش��گاه 
س��تاره خلیج فارس هم به بهره برداری رس��ید حدود 2۴۰ هزار بش��که 
بنزین از این پاالیش��گاه بزرگ استحصال می شود و تا انتهای امسال هم 
فاز س��وم آن به بهره برداری می رس��د. بنابراین مشکلی در تأمین بنزین 

نخواهیم داشت. 
این عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسالمی، گفت: در رابطه 
با س��ایر حامل های انرژی مانند برق امسال با مشکل جدی خاموشی ها 
مواجه هستیم که ناشی از مصرف غیربهینه است. حدود ۵۰۰۰ مگاوات 
از نیروگاه های برق آبی را که برق را در زمان اوج مصرف تأمین می کردند 
به دلیل نبود بارش های مناس��ب نداریم و این ۵۰۰۰ مگاوات را کسری 

داریم. 
وی اف��زود:  از طرف��ی عدم بهین��ه مصرف کردن ب��رق یکی دیگر از 
مش��کالت اس��ت.  به همین دلیل در مجلس بررسی می کنیم تا بتوانیم 
دهک های دهم،  نهم و هش��تم را که به ص��ورت غیربهینه برق مصرف 

می کنن��د افزای��ش تعرفه دهیم و با افزایش تعرفه مش��ترکان پرمصرف 
منابع حاصل از آن را صرف افزایش راندمان نیروگاه ها کنیم. 

بختی��ار در همین خصوص ادامه داد: متوس��ط راندم��ان نیروگاه های 
کش��ور ۳۷ درصد است و این در حالی اس��ت که در کشورهای توسعه 
یافته متوس��ط راندمان ۵۰ درصد است. حتماً باید در حوزه نیروگاهی و 
انتقال برق بهینه س��ازی کنی��م. در بخش مصرف و تقاضا هم باید حتماً 

تعرفه های سخت گیرانه ای برای مشترکان پرمصرف داشته باشیم. 
نماینده مردم گلپایگان و خوانس��ار در مجلس شورای اسالمی، گفت: 
امروز وضعیت به ش��کلی اس��ت که 2۰هزار م��گاوات از حدود ۵۷هزار 
مگاوات را در حوزه س��رمایش اس��تفاده می کنیم. بی��ش از نیاز مصرف 
می کنی��م و درجه حرارت را به جای اینکه روی 2۳درجه بگذاریم روی 
۱۶درج��ه می گذاریم. این نوع مصرف زدگی کش��ور را دچار زیان جدی 

می کند. 
وی با بیان اینکه بخش صنعت در کش��ور ات��الف انرژی زیادی دارد، 
خاطرنشان کرد: شدت انرژی در حوزه حمل و نقل بسیار باال است و این 
ش��دت در حوزه ریل باید به یک دهم کاهش یابد. تصمیم داریم طرحی 
را به صورت کارشناس��انه به صحن مجلس ببریم تا جلوی مصرف زدگی 

در حوزه انرژی را بگیریم. 

دو نرخی شدن بنزین مطرح نیست

در حالی صنعت خودرو و همچنین س��ایر صنایع کش��ور با مشکالت 
عدی��ده ای مواجه ش��ده اند که در س��ال های گذش��ته ارز زیادی صرف 
واردات انواع خودرو شده و محدودیت های کمی در نظر گرفته شده بود. 
 ب��ه گزارش پایگاه خبری»عصرخودرو«، حال با ممنوعیت واردات در 
تالش برای حفظ و کنترل ارز موجود در کش��ور هستیم. درحالی که بر 
اس��اس اصول اقتصاد آزاد نباید به صورت قهری مانع از واردات خودرو 
ش��د، بلکه باید انگیزه واردات غیرضروری را خش��کاند. به عبارت دیگر، 
الزم است ش��رایط را به نحوی مهیا کرد که نتیجه مطلوب فراهم شود. 
برای نمونه اگر شرایط رشد و نمو میکروب فراهم شد نمی توانید انتظار 
داش��ته باشید محیط سالم و تمیز و بدون میکروب داشته باشید. یعنی 
باید ریش��ه ها را درمان کرد تا میوه و ثمره آن س��الم و مطلوب باش��د.  
وقتی قرار است حمایت از تولید داخل مدنظر قرار گیرد، باید ارز دولتی 
به مواد اولیه و قطعات منفصله اختصاص یابد نه به یک خودروی کامل، 
ام��ا دولت ه��ا در این زمینه ضعیف عمل کرده ان��د و این تنها مربوط به 

شرایط پیش آمده اخیر نیز نیست. 
در این ش��رایط بهترین تصمیم برای کنت��رل واردات خودرو، تحمیل 
هزینه هایی به واردکننده ها و مصرف کننده های کاالی خارجی است. در 

این مورد یکی از راه حل ها، تعیین عوارض س��االنه و مالیات س��االنه بر 
اساس قیمت خودرو و تولید کننده خودرو است. در حال حاضر برخی به 
دلیل درآمدزایی به واردات خودرو روی می آورند که الزم است با تغییر 

در استراتژی سطح کالن نسبت به بهبود شرایط اقدام کرد. 
در سطح کالن بیشتر مسئوالن در سخنرانی ها،  همایش ها و کنگره ها 
بحث حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی را با آب و تاب و مخلصانه 
مطرح می کنند، اما ظاهراً تصمیم سازها که زیر نظر آنها کارهای اجرایی 
را س��امان می دهن��د کار خ��ود را می کنند و این مس��ئوالن با توجه به 
مش��غله زیاد فرصت نمی کنند از آنچه رخ می دهد به صورت موشکافانه 
باخبر ش��وند. این کارشناس��ان کهنه کار که در رده های دوم و س��وم در 
سازمان های مهم تصمیم سازی می کنند راه خود را می روند و بدون توجه 
به منافع ملی، این بالها را سر تولید داخل و اقتصاد کشور آورده اند. پس 
بهتر است به جای سخنرانی، اقدامات عملی و قانونی و اجرایی به نحوی 
باش��د که خود به خود ش��رایط تولید فراهم شود. مدیریت های کالن که 
از ش��غلی به ش��غلی می چرخند و افرادی که در گذش��ته در سمت های 
مختلف بوده اند و نتوانسته اند کارایی خود را نشان دهند بهتر است جای 
خ��ود را ب��ه ایده ها و افراد جدید دهند. بدین ترتی��ب با تزریق ایده های 

نو توس��ط افرادی که آلوده به ش��یرینی قدرت نشده اند خواهند توانست 
زیرس��اختارهای فرس��وده را اصالح کنند. در آن صورت در زیرپله ها هم 
تولی��د قطعه و محص��ول رخ خواهد داد. اگر چنین وضعی را در کش��ور 
چین می بینیم علت آن برگزاری همایش ها و س��خنرانی مس��ئولین آن 
کش��ور نیس��ت، بلکه قوانین، ضوابط و آیین نامه ها چنان است که مردم 
ح��س می کنند با این روش می توانن��د گذران امور کنند. مردم به دنبال 
منافع اقتصادی می روند. پس باید کاری کرد که منفعت در تولید داخل 
باشد نه در واردات. البته برای انجام این کار الزم است به جای سخنرانی،  
ش��رایط را با حضور و مشارکت مس��ئوالن دولتی،  نمایندگان مجلس و 
قوه قضاییه اصالح کرد. اگر ش��رایط تولید داخل مهیا باش��د بدون اینکه 
نیاز باش��د تبلیغی صورت پذیرد مردم به دنب��ال آن خواهند رفت و اگر 
ش��رایط برای ورود کاالهای مختلف مصرفی و غیرضروری س��خت باشد 
خ��ود به خود این همه محصوالت غیرضروری یا محصوالتی که در ایران 
نیز تولید می ش��ود، وارد نمی شد. منظور از شرایط سخت، ممنوع کردن 
نیست، بلکه باید به طور غیرمستقیم و ابزارهایی که دولت در اختیار دارد 
شرایط را سخت کرد. اگر می بینیم فساد در این زمینه رخ می دهد از این 

بابت است که شرایط سوددهی در کار خالف مناسب است. 

اخب��ار پیرام��ون افزایش ن��رخ تعرف��ه واردات و ممنوعی��ت تردد در 
منطقه طرح ترافیک در س��ال گذش��ته ب��رای خودروه��ای هیبریدی 
بس��یار دلس��رد کننده بود. اما آنچه امروز به گوش می رسد زمزمه تولید 
خودروهای برقی و هیبریدی در کش��ور اس��ت که نش��ان می دهد گویا 
مقامات مس��ئول نیز باالخ��ره به نقش کلیدی ای��ن خودرو ها در حفظ 

محیط زیست پی برده اند.
به گزارش پدال نیوز، اس��تقبال مردم نسبت به خودروهای هیبریدی 
در ابت��دای حضور آنها در بازار به نحوی بود که گویی با پدیده ای طرف 
هس��تند که در زبان مادری پارس��ی آن را »جیز« خطاب می کنیم. اما 
رفته رفته با برندس��ازی، تولید محتوا و تحلیل شیوه عملکرد خودروهای 
هیبرید، مردم نیز به ای��ن خودروها روی آورده و این گونه هیبریدی ها 

در بازار کشور جا باز کردند. 
 البته نقش برجس��ته فاکتورهایی چون مصرف س��وخت بس��یار کم، 
آالیندگی پایین، استهالک و هزینه نگهداری کمتر، قابلیت طی مسافت 
قابل توجه، معافیت تردد در مناطق زوج و فرد و طرح ترافیک و قیمت 
بس��یار معقول و رقابتی در مقایس��ه با نمونه های بنزینی، باعث ش��د تا 
خودروه��ای برقی و مخصوصا هیبریدی به آرامی در میان مش��تریان و 
خریداران و مخصوصا کس��انی که روزمره مسیر زیادی را تردد می کنند، 

محبوب شوند.
 اما دیری نپایید که ورق برگش��ت و س��ر نزاع دول��ت با هیبریدی و 

برقی ها با لغو معافیت تردد در مناطق طرح ترافیک، افزایش چش��مگیر 
تعرفه واردات خودرو ها و انتقال اطالعات اشتباه به ریاست جمهوری باال 
گرفت و این خودروها رفته رفته اقبال خود را از دست دادند. تالش های 
بس��یار رس��انه های تخصصی حوزه خودرو باالخره جواب داد و هرچند 
نتیجه مثبت چندانی به همراه نداش��ت، حداقل باعث ش��د دولتمردان 
با پدیده پیچیده خودروهای هیبریدی و برقی بیش��تر آش��نا شوند و در 

بیانات خود پیرامون این موضوع احتیاط بیشتری به خرج دهند. 
 توافق نامه ای که دیر امضا شد 

روز گذشته خبری مبنی بر امضا توافق نامه ای سه جانبه میان آموزش، 
پژوهش و فن��اوری وزارت صمت، جهاد دانش��گاهی و بخش خصوصی 
پیرامون تولید خودروهای برقی و هیبریدی منتش��ر شد که هرچند دیر 

اما خبر خوبی است.
 در این راس��تا، حسن کریمی سنجری، کارش��ناس حوزه خودرو، در 
رابط��ه با این تاخی��ر در درک نیاز به حضور خودروهای پاک در س��بد 
محصوالت خودرویی کش��ور می گوید: »به نظر م��ن برای انجام هر کار 
خوب و درس��ت هیچ وقت دیر نیست. بحث آن است که تا سال 2۰۳۰ 
بی��ش از ۳۰ تا ۳۵ درصد میل بازار خ��ودرو جهانی به خودروهای پاک 
از جمله برقی و هیبریدی خواهد بود. شرکت های خودروساز جهان نیز 
همگی بر این پایه برنامه ریزی می کنند تا به ش��کل مشترک یا مستقل 
بخش��ی از سبد محصول خود را به این نوع خودروها اختصاص دهند. با 

این اوصاف اگر از وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور چشم پوشی کنیم، 
دستیابی به این نتیجه و اقدام در راستای آن هنوز هم دیر نیست.«

 اجرا، ضعف همیشگی صنعت 
این کارش��ناس در رابطه با توان طراحی و تولید این دس��ت خودروها 
در کش��ور می گوید: »بحث دانش فنی از بحث تکنولوژی س��اخت جدا 
اس��ت. دانش فنی که بیشتر به تئوری و مبانی موضوع برمی گردد شاید 
تا حدودی در دانش��کده ها و میان محققان ما وجود داشته باشد اما اگر 
قرار باش��د این دانش فنی به س��وژه قابل تولید تبدیل شود بدون شک 
به مش��کل برخواهیم خورد.«   کریمی س��نجری ادامه می دهد: »حتی 
خودروس��ازان مطرح چینی که در زمینه تولید خودروهای برقی موفق 
عمل کردند در ابتدای مس��یر از بسیاری از خودروسازان مطرح و درجه 
یک جهان��ی کمک گرفته اند. هرچند میان س��اختار فن��ی خودروهای 
برقی و هیبریدی با نمونه های رایج س��وخت فسیلی تفاوت های بسیاری 
وج��ود دارد اما برای تجاری س��ازی و تولید انبوه ک��ردن آن دانش فنی 
که در اختیار داریم به حضور، همکاری و مش��ارکت برخی ش��رکت های 
تحقیقاتی و خودروس��ازی معروف در این پروژه نیاز خواهیم داشت که 
ای��ن مهم هم در افزایش س��رعت و چابکی پیش��رفت موضوع و هم در 
انتقال تکنولوژی و تکنیک های به خصوص کمک می کند. طراحی مجدد 
چرخ از نقطه آغازین کار بیهوده ای اس��ت، در نتیجه به منظور تس��ریع 

فرآیند باید از تجربه شرکت های پیشرو و متبحر بهره مند شد.«

تعیین عوارض ساالنه پلکانی خودرو به جای ممنوعیت واردات

آیا تولید خودروی پاک در ایران عملی است؟
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کسب و کارامـروز۸

ی��ک عض��و کابینه دوازده��م گفت که ب��ا توجه به اهمی��ت تامین مالی 
برای کس��ب و کارهای نوآور، برات الکترونیکی می تواند بس��تری برای رشد 
اکوسیستم و توسعه شرکت های نوآور و در نهایت شکوفایی اقتصادی ایجاد 

کند. به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و 
بانکی، محمدجواد آذری جهرمی درباره استفاده 
از برات الکترونیکی برای کس��ب و کارها، اظهار 
داش��ت: بسیاری از کس��ب و کارها و بنگاه های 
اقتصادی کوچک و متوسط از جمله استارتاپ ها 
و ش��رکت های دانش بنیان به عنوان جامعه ای 
شامل کس��ب و کارهای کوچک و بزرگ با نیاز 
تامین مالی پرس��رعت در زمینه خرید اعتباری 
ی��ا تامین منابع مالی مش��کالتی دارن��د و ابزار 
مالی تح��ت عنوان برات که البت��ه قبال نیز در 
سیستم بانکی بوده حاال به صورت الکترونیکی  
به عنوان یک بس��تر ملی با استفاده از خدمات 
بانکداری الکترونیکی درآمده اس��ت و می تواند 

مشکالت را کاهش دهد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه برات 
الکترونیک باعث رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و کاهش رانت ها خواهد شد، 
گفت: در صورتی که س��امانه برات به صورت کامل الکترونیکی باش��د، واقعا 

یک خدمت ارزشمند در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی محسوب می شود، 
چراکه می تواند فرآیندها را با کاهش حجم و زمان برای کاغذبازی به منظور 
درخواست تامین وام تسهیل کند که این مسئله برای کسب و کارهای نوپا 
با توجه به ضرورت تامین مالی های پرسرعت 
یک مزیت محسوب می شود. آذری جهرمی با 
اشاره به خصوصیات برات الکترونیکی، گفت: 
یکی از مسائل مهم در زمینه برات الکترونیک 
شفاف سازی در مس��ائل مالی و کاهش اثرات 
گردش پول نقد در سیس��تم کش��ور اس��ت؛ 
در حقیق��ت اگر یک کس��ب و کار در پرونده 
خود  نقص  و مش��کالتی داشته باشد با توجه 
به الکترونیکی بودن سیستم قابلیت پذیرش 
کس��ب و کار برای صدور ب��رات وجود ندارد و 
تخلف در این حوزه صفر می  ش��ود. وی افزود: 
از س��وی دیگر با توجه ب��ه اینکه گردش پول 
نقد باعث افزایش حجم نقدینگی و مشکالت 
بزرگ در سیس��تم اقتصادی و بانکی کش��ور می شود، سیستمی مانند برات 
الکترونیک می تواند عالوه بر کاهش مشکالت شرکت ها و بنگاه های کوچک و 

متوسط در اقتصاد نیز مثبت عمل کند.

رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی گفت که واحدهای این دانشگاه برای 
افزایش رش��ته ها باتوجه به آینده پژوهش��ی و گس��ترش علم در حوزه 

تولید ثروت اقدام کنند.
به گ��زارش مهر به نقل از دانش��گاه آزاد 
اس��المی، فرهاد رهبر در بیس��ت و یکمین 
اس��تان  اس��المی  آزاد  دانش��گاه  ش��ورای 
کردس��تان گفت: برنامه ریزی برای توس��عه 
فعالیت ه��ای  و  دانش بنی��ان  محص��والت 
پژوهش��ی از ضرورت ه��ای ادام��ه حیات و 

رسالت دانشگاه است.
وی اف��زود: باتوج��ه به کاه��ش جمعیت 
دانش آموزی کش��ور، طبیعی اس��ت تعداد 
دانش��جویان نیز کم ش��ود، اما در سال های 
آینده ش��اهد افزایش دانشجو خواهیم بود، 
چراک��ه خروجی آموزش و پرورش متقاضی 

تحصیل در دانشگاه ها هستند.
رئی��س دانش��گاه آزاد اس��المی ب��ا تاکید ب��ر افزایش مناب��ع مالی 
غیرشهریه ای و کاهش وابستگی به شهریه دانشجویان خاطرنشان کرد: 
این امر تنها با انجام فعالیت های پژوهش��ی، کارآفرینی و تجاری سازی 

محصوالت دانش بنیان امکان پذیر است.
رهبر تاکید کرد: در بس��یاری از واحدهای دانش��گاه آزاد اس��المی 
محصوالت مشابه دانش بنیان تولید می شود که باید برای تجاری سازی 
و فروش مطلوب محصوالت با س��ازوکاری 

مشخص تجمیع شوند.
وی تجاری س��ازی محص��والت را منوط 
ب��ه معرف��ی صحیح محص��ول به ب��ازار و 
مصرف کننده عن��وان کرد و افزود: کاهش 
هزینه های تولید، تضمین صرفه اقتصادی 
و افت درص��د خطرپذیری از ضرورت های 

تجاری سازی محصوالت است.
برنامه ری��زی  آزاد  دانش��گاه  رئی��س 
برای ش��ناخت پژوهش ه��ای ثروت آفرین 
ای��ن  اس��تراتژی های  از  را  دانش بنی��ان 
دانش��گاه عن��وان ک��رد و گف��ت: فعالیت 
دانش��گاه در ۳۰سال گذش��ته منحصر به 
حوزه توس��عه آموزش بوده، اما ۳۰ساله دوم فعالیت های این دانشگاه 
بر حس��ب نیازهای تاریخی و حیاتی کشور به حوزه پژوهش و فناوری 

اختصاص دارد.

افزایش رشته های دانشگاه آزاد براساس آینده  پژوهشی در تولید ثروتتوسعه شرکت های نوآور با برات الکترونیکی

بیست وچهارمین نمایشگاه الکامپ عرصه مناسبی برای رقابت و معرفی بهترین 
اس��تارتاپ ها در این رویداد اس��ت.  به گزارش ایرنا،  بیس��ت وچهارمین نمایشگاه 
الکترونی��ک، کامپیوت��ر و تجارت الکترونیک )الکام��پ2۴( ۶ تا ۹ مرداد به همت 
س��ازمان نظام صنف��ی رایانه ای در مح��ل دائم نمایش��گاه های بین المللی تهران 
برپاس��ت و نزدیک به ۴۰۰ اس��تارتاپ در غرفه های ۸،  ۹،  ۱۰،  ۱۱ و ۵ در بخشی 
به نام الکام اس��تارز و استارتاپ اس��تارز  )startup stars(  دستاوردهای خود را 
به نمایش می گذارند.  اس��تارتاپ ها، کسب وکارهای نوپا هستند که تکرارپذیر در 
بازارهای مختلف و مقیاس پذیر برای مخاطب هدف باش��ند  و کارآفرینی در میان 
نسل جوان و تحصیلکرده را تسهیل می کنند.  همزمان با برگزاری این نمایشگاه، 
 کمیته اجرایی با فراخوانی در پایگاه اطالع رس��انی نمایشگاه الکامپ زمینه رقابت 

استارتاپ های عالقه مند را در رویداد الکام پیچ  )pitch( فراهم آورده است . 
به گفته فرید خواهشی از ستاد اجرایی نمایشگاه،  نمایندگان استارتاپ های مایل 
به حضور در این رویداد علمی باید در ۳ دقیقه استارتاپ خود و روند فعالیت شان 
را توضیح دهند و ۳ دقیقه نیز وقت دارند به سؤاالت ۱۰ داور حاضر پاسخ دهند. 

این رویداد از روز اول نمایشگاه در دو نوبت صبح و عصر در فرصتی حدودا سه 
ساعته در انتهای غرفه ۹ برگزار شده و در مجموع ۷۸ تیم استارتاپی در آن به ارائه 
دستاوردهای خود می پردازند.   برندگان بر اساس امتیازات داوران که خود نیز از 
کارآفرینان و چهره های مطرح و دانشگاهی هستند،  از جوایز نقدی،  کمک هزینه 

شرکت در نمایشگاه ها و عنوان شرکت خالق بهره مند خواهند شد. 
الکام استارز بزرگ ترین گردهمایی استارتاپ های کشور 

مسئول بخش الکام استارز نمایشگاه الکامپ نیز در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
  استارتاپ ها یکی از موتورهای اصلی و قلب تپنده الکامپ و حتی موتورهای اصلی 
بازار فناوری ایران هستند؛ این رویداد نیز از لحاظ وسعت،  بزرگ ترین گردهمایی 
استارتاپ ها در ایران به حساب می آید.   آرش برهمند افزود:   امسال چهارمین دوره 
حضور ش��رکت های استارتاپی در نمایشگاه الکامپ اس��ت و جوانان خالق ایرانی 
ب��ا حضور در این رویداد بزرگ فناورانه،  دس��تاوردهای خود را در معرض نمایش 
می گذارند.   وی اظهار داشت:   سعی شده الکامپ امسال به یک زیرساخت مناسب 
برای تعامل بیش��تر بین بخش های مختلف تبدیل و بوم زیست استارتاپ ها کشور 
ش��ود.   مس��ئول الکام اس��تارز افزود:   هرچند در حال حاضر در برخی زمینه ها، 
 وضعیت مطلوبی برای کس��ب وکارها نیس��ت،  اما همچنان این بخش از نمایشگاه 
پرشور و با هیجان در حال برگزاری است.   برهمند، الکام پیچ را یکی از برنامه های 
اصل��ی الکام اس��تارز اعالم کرد و گفت:   حدود ۸۰ اس��تارتاپ ب��ه مدت چهار روز 
برگزاری نمایشگاه،  فعالیت های خود را ارائه داده و دستاوردهای خود را در معرض 
داوری ق��رار می دهن��د.   وی،  الکام تاکز، به عنوان تریبون آزاد برای بیان برنامه ها، 
 نظرات و انتقادات اس��تارتاپ ها و شتاب دهنده، را از دیگر بخش های الکام استارز 
اعالم کرد و گفت:   در الکام استارز،  استارتاپ ها مشاوره کسب وکار دریافت می کنند.  

 تعداد شرکت های استارتاپی در الکامپ 24 
به 42۰ شرکت رسید

برهمند به افزایش چشمگیر تعداد و فضای فیزیکی شرکت های استارتاپی حاضر 
در نمایش��گاه الکامپ 2۴ اش��اره کرد و گفت:   در نمایش��گاه امسال ۴2۰ شرکت 

استارتاپی حضور دارند که در پنج سالن این نمایشگاه جانمایی شدند.  
وی با اش��اره به اینکه الکام استارز امسال دوره چهارم را سپری می کند و یکی 
از زیرمجموعه های نمایشگاه الکامپ است،  افزود:   الکام استارز چهار سال پیش به 
منظور معرفی ایده های نوآورانه و آشنایی بیشتر مردم و مسئوالن با این ایده ها در 
این حوزه آغاز به کار کرد تا فضای حمایتی مناسبی برای استارتاپ ها و شرکت های 
دانش بنیان فراهم شود.   مسئول الکام استارز ادامه داد: در سال اول ۶۰ استارتاپ 
در این نمایش��گاه شرکت کرده بودند، در س��ال دوم این تعداد به ۱2۰ استارتاپ 
رسید،  در سال سوم با افزایش چشمگیر شاهد حضور ۳۶۰ شرکت استارتاپ بودیم 

که امسال این تعداد به ۴2۰ شرکت رسیده است.  

1۰درصد استارتاپ های امسال در الکامپ چهار سال پیش هم 
حضور داشتند 

وی اظهار داشت:   ۱۰درصد استارتاپ هایی که امسال در الکامپ شرکت کردند، 
 در الکامپ های چهار سال پیش هم حضور داشتند و این مجموعه ها در طول این 

مدت دوام آوردند و در چهارمین دوره الکام استارز هم شرکت کردند.  
برهمن��د اف��زود:   حضور آنها نش��ان دهنده تداوم کار این تعداد از ش��رکت های 
استارتاپی است. تداوم فعالیت ۱۰درصد استارتاپ ها در این حوزه پرریسک،  قابل 
توجه اس��ت.   وی اظهار داشت:   ۴۰درصد استارتاپ هایی که امسال حضور دارند، 
 س��ال پیش هم در این رویداد شرکت کرده بودند،  اما امسال در فضای بزرگ تری 
ش��رکت کردند. این تعداد در سال قبل یک میز ساده داشتند و امسال از ۱2 متر 

مربع به باالتر فضا را به خود اختصاص دادند.  
مسئول الکام استارز بیان داشت:   این استارتاپ ها در سخت ترین شرایط کشور 
مشغول فعالیت هستند که این موضوع نشان دهنده ایده مناسب و اراده قوی آنان 

در این مسیر است.  
وی ادامه داد:   زمانی که الکام استارز راه اندازی شد،  عده ای به عنوان بخش لوکس 
و انتزاعی نمایشگاه به آن نگاه می کردند،  اما ظرف این چهار سال در عمل مشاهده 
کردیم که عالوه بر اینکه این بخش لوکس نبوده،  بلکه بخشی از نیازهای اساسی 

مردم را پاسخ داده اند.  
ب��ه گفت��ه برهمند،  عالوه ب��ر تبادل پ��ول از طریق الکترونیک ی��ا جابه جایی 
درون شهری مردم،  شاهد فعالیت در زمینه هایی مانند تهیه غذا و تأمین خدمات 
منزل و خشکشویی و نانوایی آنالین،  شست وشوی خودرو با فناوری نانو هستیم که 

از دیگر خدمات قابل ارائه از سوی این مجموعه ها است.  
وی افزود:   این ش��رکت ها در تأمین نیازهای روزمره شهروندان نقش مؤثر دارند 
و اس��تارتاپ دیگر یک مفهوم فناورانه صرف نیس��ت زیرا این مجموعه ها در حال 

برطرف کردن نیازهای مردم هستند.  
استارتاپ های ایرانی و توانایی ورود به بازارهای جهانی 

وی افزود:   برخی استارتاپ های ایرانی،  توانایی ورود به بازارهای جهانی را دارند 
و باید زمینه حضور آنان فراهم شود تا با توانمندی الزم وارد این عرصه شوند.  

برهمند اظهار داش��ت:   بدون شک برخی س��دهای بین المللی به ناحق در برابر 
جوانان ایرانی قرار دارد که تحریم از جمله آنهاست و هدف ایجاد مانع برای حضور 

این جوانان در عرصه جهانی است.  
وی بر لزوم ایجاد زیرساخت های الزم از سوی دولت در زمینه حضور مؤثر این 
ش��رکت ها تأکید کرد و گفت:   تدابیری از جمله حذف بیمه و مالیات یا برداشتن 
قوانین،  مقررات و ضوابط دست و پاگیر باید اتخاذ شود تا شرکت های استارتاپی با 

توانمندی بیشتر وارد بازارهای های خارجی شوند.  
برهمن��د ادامه داد:   برآورد کارشناس��ان این حوزه این اس��ت ک��ه بدنه وزارت 
ارتباطات به شدت در این زمینه نوگرا بوده و در سال ها اخیر فعالیت های خوبی در 
این زمینه انجام داده ولی همراه شدن سایر بخش های دولت هم خیلی مهم است 

که این کار باید انجام گیرد.  
مسئول الکام استارز اظهار امیدواری کرد که نمایشگاه هایی مانند الکامپ کمک 
کند تا بقیه بدنه دولت هم همراه این شرکت ها شده و زمینه را برای فعالیت بهتر 

شرکت های استارتاپی فراهم آورند.  
نمایش��گاه الکامپ رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصوالت و خدمات 
 صنایع الکترونیک و رایانه اس��ت که همه س��اله با حضور گس��ترده و چش��مگیر

دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران برگزار می شود. 

در این نمایش��گاه آخرین دستاوردهای این صنعت اعم از سخت افزار و نرم افزار 
به عالقه مندان ارائه ش��ده و فرصتی بی بدیل برای تبادل نظر و مذاکره در اختیار 

شرکت کنندگان قرار می گیرد.  

نمایشگاه الکامپ 24، عرصه رقابت برترین استارتاپ ها

رویداد »علوم داده و کارآفرینی« در پژوهشگاه دانش های بنیادی شهریورماه 
س��ال جاری برگزار می ش��ود. به گزارش مهر به نقل از پژوهش��گاه دانش های 
بنیادی، در راس��تای برگزاری سلسله رویدادهای »علوم داده«، رویداد »علوم 
داده و کارآفرین��ی« در س��وم و چهارم ش��هریور در محل پژوهش��گاه برگزار 
می ش��ود. دکتر پژم��ان لطفی کامران، دبیر رویداد »عل��وم داده و کارآفرینی« 
گفت: با توجه به اهمیت علم داده و رش��د روزافزون آن، پژوهشگاه دانش های 
بنیادی از س��ال گذش��ته اقدام به برگزاری رویدادهای مرتبط با »علوم داده« 
کرده اس��ت که نمونه اخیر آن مدرسه تابستانی مقدماتی »علم داده« بود که 

در تیرماه سال جاری برگزار شد.

رویداد »علوم داده و کارآفرینی« 
برگزار می شود

دریچــه

سه شنبه
9 مرداد 1397

شماره 1125
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س��ومین روز برگزاری بیس��ت و چهارمی��ن نمایش��گاه بین المللی 
الکترونیک، کامپیوت��ر و تجارت الکترونیکی )الکامپ( با حضور معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و رونمایی از »س��امانه کش��وری کسب و 

کار به کسب و کار« )سککوک( سپری شد.
به گزارش ایرنا، سککوک سامانه ای برای 
ارتق��ا و تس��هیل تعامالت تج��اری داخلی 
و بین الملل��ی اس��ت که از جمل��ه خدمات 
وی��ژه آن می ت��وان به ارائ��ه کارت اعتباری 
به منظور خرید از فروش��گاه های سککوک، 
ارائ��ه راهکارهای مدرن مدیری��ت و تامین 
مال��ی زنجی��ره تامی��ن، ارائ��ه راهکارهای 
مدرن مدیریت لجس��تیک، ارائ��ه ابزارهای 
نوی��ن پرداخ��ت اعتباری و م��دت دار برای 
انجام معامالت تجاری و تس��هیل در صدور 
ضمانتنامه خرد تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال 
توس��ط صندوق ضمان��ت س��رمایه گذاری 

صنایع کوچک اشاره کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از این سامانه 
در جمع خبرنگاران گفت: در این س��امانه می توان تولیدکنندگان را با 

یکدیگر به صورت تجاری مرتبط کرد تا برای تامین مواد اولیه و سایر 
نیازها با یکدیگر معامله کنند.

به گفته »صادق نجفی«، کس��ب و کارهای خرد، کوچک و متوسط 
شامل صنایع، صنوف، بازرگانان و تعاونی ها 
با دربرگیری ویژه کسب و کارهای خانگی 
و همه تامین کنندگان، مصرف کنندگان و 
کس��ب و کارهای مرتبط با آنها می توانند 

عضو سامانه سککوک شوند.
مدیرعامل س��ازمان صنای��ع کوچک و 
ش��هرک های صنعت��ی ای��ران اضافه کرد: 
اعضای عمومی می توانند پس از طی همه 
مراحل بررسی و ارزیابی مدارک، کد دائم 
سککوک دریافت کنند تا اطالعات شان در 
سامانه قابل دسترس و جست و جو بوده و 

امکان تماس با آنان فراهم شود.
وی ادامه داد: ی��ک »عضو عملیاتی« از 
همه خدمات تعریف ش��ده برای عضو عمومی به��ره برده و از خدمات 
ویژه س��امانه »بی تو بی« مانند پرداخت و دریافت اعتباری با استفاده 

از برات الکترونیکی استفاده می کند.

اپل به زودی گزارش مالی سه ماهه  اخیر خود را منتشر خواهد کرد. بنابر 
پیش بینی تحلیلگران، کوپرتینویی ها در رس��یدن به اهداف تعیین ش��ده 
موفق بوده اند. به گزارش زومیت، اپل تصمیم دارد گزارش مالی س��ه ماهه  

 سوم س��ال جاری را در روز سه شنبه ۹ مرداد
)۳۱ جوالی( منتشر کند. درآمدهای این سه ماهه 
در حالی منتشر می شوند که غول آمریکایی اکنون 
بی��ش از هر زمان دیگری ب��ه مرز یک تریلیون 
دالری ش��دن نزدیک شده اس��ت؛ هرچه جلوتر 
می رویم، می بینیم که در سه ماهه  پایانی سال نیز 
رویدادهای بسیار مهمی مانند معرفی چند مدل 
آیفون، آیپد، مک و اپل واچ جدید از سوی اپل در 
راه اس��ت.با نزدیک شدن به موعد انتشار گزارش 
مالی، برخی از سرمایه گذاران نیز اقدام به انتشار 
پیش بینی های خود ب��رای درآمد، میزان فروش 
آیفون و موارد دیگر کرده اند. بد نیس��ت نگاهی 
هم به اهداف تعیین ش��ده توسط Apple برای 

سه ماهه سوم سال 2۰۱۸ بیندازیم:
• درآمد کل بین ۵۱.۵ تا ۵۳.۵ میلیارد دالر

• سود ناخالص بین ۳۸ تا ۳۸.۵درصد

• هزینه های عملیاتی بین ۷.۷ تا ۷.۸ میلیارد دالر
• سایر درآمدها و هزینه ها حدود ۴۰۰میلیون دالر

• نرخ مالیات تقریبا ۱۴.۵درصد
تحلیلگ��ران از  یک��ی  مانس��تر،   جی��ن 

Loop Ventures، در هفته  جاری پیش بینی 
خود را در مورد درآمدهای اپل منتش��ر کرد. او 
فروش ۴۱.۶میلیون دستگاه iPhone را برای 
سه ماهه  سوم پیش بینی کرده است که نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل، ۳درصد رش��د را 
نش��ان می دهد. مانستر معتقد است که درآمد 
سرویس های اپل، بیش از میزان پیش بینی شده 
و رش��د آن نس��بت به مدت مشابه سال قبل، 
۱۹درصد خواهد بود. او برای پیش بینی خود دو 

کلید اصلی ارائه می دهد:
۱ - آیفون تبدیل به تجارتی پایدار ش��ده 
اس��ت که امروزه به عنوان یک س��خت افزار، 

بیشتر رفتاری مشابه محصوالت حوزه  نرم افزار پیدا کرده است.
2 - سرعت بازگشت سرمایه، بیش از آن چیزی است که سرمایه گذاران 

انتظار داشتند.

اپل به اهداف خود در 3 ماهه سوم سال جاری رسیده استسامانه »سککوک« برای ارتباط کسب و کارها به میدان آمد

اگ��ر برای کنت��رل امور مالی ش��خصی تان و خرج کردها به کم��ک نیاز دارید، 
نرم افزارهای بودجه بندی دقیقا همان چیزی هس��تند که نی��از دارید. این روزها 
نرم افزارهای بودجه بس��یاری در دسترس هستند. همان طور که به نظر می رسد، 
هر هفته نرم افزارهای بودجه بندی و مدیریت مالی بسیاری ظهور می کنند. با این 
اوصاف، انتخاب کردن نرم افزاری مناس��ب کار دش��واری است. ما با فراهم کردن 

فهرستی از بهترین نرم افزارهای بودجه بندی، کار شما را آسان کرده ایم. 
Mint :1- بهترین گزینه عمومی

مینت یک��ی از قدیمی ترین و معروف تری��ن نرم افزارهای بودجه بندی اس��ت. 
ارتقادهنده این نرم افزار شرکت Intuit است که نرم افزارهای Quickbooks و 
TurboTax را هم طراحی کرده است. مینت به شما اجازه می دهد تا اطالعات 
حس��اب های مختلف خود را وارد و مدیریت کنید که این ش��امل اطالعات مالی 

موسسات اعتباری، کارت های اعتباری و بانک ها می شود. 
ای��ن نرم اف��زار قابلیت ه��ای فراوان��ی دارد، اما س��ودمندترین آنه��ا، ابزارهای 
بودجه بندی اش اس��ت و هنگامی که نرم افزار را اجرا می کنید، در قس��مت مرکز 
نش��ان داده شده اس��ت. مینت به صورت خودکار تراکنش های کارت های بانکی و 
اعتباری متصل را دسته بندی کرده و آنها را در مقابل برنامه مالی و بودجه بندی تان 
ق��رار می دهد تا در صورت نیاز تغییرات الزم را به عمل آورید. هنگامی که از حد 
بودجه ای خود فراتر می روید، نرم افزار به شما هشدار داده و به شما نشان می دهد 

که هر ماه بیشترین خرج کرد حساب های شما در چه زمینه ای بوده است. 
PocketGuard :2- بهترین نرم افزار جلوگیری از ولخرجی

این نرم افزار، همان طور که از نامش پیداست، از ولخرجی جلوگیری می کند. این 
نرم افزار بودجه بندی به تمامی حس��اب های مالی تان متصل شده و به شما کمک 

می کند تا با توجه به میزان بودجه، مقدار خرج کرد خود را پیگیری کنید. 
این نرم افزار نصب آسانی داشته و به حساب های بانکی تان متصل شده و سپس 
درآمد ماهانه، صورتحساب ها، هزینه ها و پس اندازها را پیگیری می کند. این نرم افزار 
به شما این امکان را می دهد تا هر صورتحساب را به صورت جداگانه بررسی کنید 
و فرصت های پس انداز را پیدا می کند. نرم افزار پاکت گارد صورتحساب های تکراری 
را بررس��ی و به ش��ما کمک می کن��د تا هزینه های خدماتی ماهان��ه خود را بهتر 
مدیریت کنید. این کار نه تنها به پیروی از بودجه بندی کمک می کند، بلکه میزان 

هزینه های تان را هم کاهش می دهد. 
3- بهترین گزینه برای شخصیت های نوع A: YNAB یا به 

بودجه نیاز دارید
 »به بودجه نیاز دارید« نرم افزار مالی به شدت پرطرفداری است که کاربران آن را  
YNAB می خوانند. YNAB  نسبت به دیگر نرم افزارهای بودجه بندی، رویکردی 
متمایز دارد. با اس��تفاده از این نرم افزار، به جای اتکا بر اقسام بودجه بندی سنتی، 
بودجه خود را براساس میزان درآمدتان و هر یک دالری که خرج می کنید، تعریف 
می کنید. این امور مالی شامل هزینه های زندگی، پرداخت بدهی ها، پس اندازها و 
س��رمایه گذاری ها می شود. حساب و کتاب کردن هر یک دالر باعث می شود تا در 

مورد هر میزان پولی که خرج می کنید، فکر کنید. 
این نرم افزار برای افراد و زوج هایی که با هم روی بودجه شان کار می کنند، عالی 
است. YNAB  در دو نسخه دسکتاپ و همراه ارائه می شود، به صورت خودکار با 
حساب های بانکی همگام شده و همچنین می توان میزان خرج کردها را به صورت 
دستی وارد کرد. افزون بر این، می توانید در این برنامه اهداف مالی خود را مشخص 

و برای رسیدن به آنها برای خود انگیزه ایجاد کنید. 

Wally :4- بهترین گزینه برای بودجه بندی صرف
 در مقایس��ه با موارد دیگری که در این فهرس��ت اشاره شده اند، کارکردن با این 
نرم افزار قدری دش��وار اس��ت، اما بهترین گزینه برای بودجه بندی اس��ت. والی در 
پیگیری درآمد و خرج کردها به شما کمک و با ارائه میزان بودجه باقی مانده از بروز 
ولخرجی جلوگیری می کند.  این نرم افزار رایگان است و نسخه آیفون و اندروید آن 
در دسترس است. نسخه اندروید این نرم افزار، Wally+  نام دارد. یکی از بزرگ ترین 
مزایای این نرم افزار این است که ارزهای خارجی را هم پشتیبانی می کند و همین 

باعث می شود برای کاربران خارج از ایاالت متحده گزینه خوبی باشد. 
Mvelopes :5- بهترین گزینه برای بودجه بندی نقدی

بودجه بندی نقدی با روش��ی به عن��وان بودجه بندی پاکتی صورت می گیرد. در 
این روش برای دسته بندی های مختلف هزینه ها پاکت های متفاوتی درنظر گرفته 
ش��ده و هرگاه پاکتی خالی شود بدان معناست که تا پایان ماه بودجه ای برای آن 
زمینه خاص ندارید. این کار با ظهور کارت های اعتباری قدری دشوار شده است اما 
Mvelopes توانایی برقراری ارتباط با تعداد نامحدودی حس��اب مالی را داشته و 
با استفاده از سیستم کالسیک بودجه بندی پاکتی، به پیگیری امور مالی تان کمک 
می کند. با استفاده از این شکل از بودجه بندی خواهید دانست که آیا توانایی خرید 

نوشیدنی مورد عالقه تان را دارید یا اینکه باید تا ماه بعد صبر کنید. 
Goodbudget :6. بهترین گزینه برای زوج ها

Goodbudget  برای زوج هایی که می خواهند بودجه بندی مشترکی داشته 
باش��ند، گزینه مناسبی است. این نرم افزار نیز فلسفه بودجه بندی پاکتی را دنبال 
می کن��د و بودجه بن��دی پویایی را برای تمام��ی امور مالی تان ص��ورت می دهد. 
می توانید بودجه ها را از طریق آیفون و اندروید به اشتراک بگذارید و همین نکته 
باعث می شود تا این نرم افزار برای زوج هایی که امور مالی مشترکی دارند، گزینه ای 

عالی باشد. البته به کار افراد هم می آید. 
وقتی که تراکنش جدیدی اضافه می کنید، می توانید جزئیات بسیاری را افزونه 
کرده و مخارج را بین پاکت های مختلف تقس��یم بندی کنید. تا ۱۰ بسته بودجه  
رایگان است. با توجه به میزان درآمدتان به موجودی پاکت ها بیفزایید و خواهید 

دید که برای خرید چیزهای مختلف چقدر پول برای تان باقی می ماند. 
Simple :7- بهترین نرم افزار مرتبط با حساب های بانکی

س��یمپل چیزی ورای یک نرم افزار بودجه بندی است، سیمپل در واقع نرم افزار 
بانکی اس��ت که جایگزین نمونه های قبلی ش��ده و ح��اوی گزینه های بودجه ای 
بسیاری است. وقتی که حساب بانکی و بودجه بندی تان یکجا باشند، کنترل تمامی 

موارد مربوط به امور مالی بسیار آسان تر و البته ساده تر خواهد بود. 
س��یمپل می��زان درآمد و خرج کردتان را به ش��کل خ��ودکار پیگیری کرده و 
برای ایجاد انگی��زش پی انداز برای تان هدف گذاری می کند. مش��خصه انحصاری 
ایمن پرداخت این نرم افزار به ش��ما می گوید که در مسیر بودجه ای تان هستید یا 
اینکه خرج کردن برنامه های تان را بهم خواهد زد. این نرم افزار رایگان بوده و ارزش 

استفاده را دارد. 
Personal Capital :۸- بهترین گزینه برای سرمایه گذاران

این نرم افزار راهنمای بس��یار خوبی برای سرمایه گذاری است و بدون حتی یک 
سنت هزینه می توانید به داشبورد رایگان پیگیری مالی آن دسترسی داشته باشید. 

این داشبورد شامل گزینه های بسیار مناسبی برای بودجه بندی نیز هست. 
پرسونال کپیتال عمده تمرکز خود را بر ابزارهای سرمایه گذاری معطوف کرده 
اس��ت. ابزارهای بودجه بندی آن به اندازه س��ایر نرم افزارهایی که در این فهرست 
اش��اره شد، گسترده نیس��ت، اما با پیگیری خودکار حساب های متصل، به همان 

خوبی کار می کنند. 
thebalance :منبع

براسـاس آخرین خبرها، نمونه  اولیه  گوشـی هوشـمند جدید آمازون طراحی و 
سـاخته شده اسـت.  به نظر می رسد آمازون سـعی دارد با عرضه  گوشی هوشمند 
جدیدی، مجددا وارد بازار موبایل شـود.  به گزارش زومیت، روز گذشـته نشست 
مطبوعاتی Television Critics Association  برگزار شد و آمازون ضمن ارائه  
توضیحاتی در مورد طرح های توسـعه ای خود در ارتباط بـا پروژه های تلویزیونی 
آتی، در معرض پاسـخگویی به سواالتی قرار گرفت. یکی از سواالت جالبی که در 
  TheWrap این نشست مطرح شـد، تایید یا رد گزارش اخیر خبرگزاری فناوری
بود. ظاهرا TheWrap در یکی از آخرین گزارش های خود مطرح کرده که آمازون 
قصد دارد گوشی هوشمند جدیدی به بازار عرضه کند. در این نشست مطبوعاتی 
از جیـن سـالک، مدیر بخش آمـازون اسـتودیو، در مورد صحت و سـقم گزارش 
TheWrap سـوال شد. پاسخ جین سالک به این سوال شنیدنی است. سالک در 
پاسـخ به سوال مطرح شده گفت نه تنها نمونه اولیه  گوشی هوشمند جدید آمازون 

را با رابط کاربری دیده است، بلکه یک نمونه از آن را در دفتر کارش دارد.
سـالک، مدیر فعالیت های در حال توسعه  اسـتودیویی آمازون، هیچ اشاره ای به 
زمان دقیق معرفی یا عرضه  گوشـی هوشـمند جدید آمازون نکـرد. وی در ادامه  
صحبت هـای خـود گفت: آمـازون هیچ گونـه ضرب االجلی برای رونمایی گوشـی 
هوشـمند خود در نظر نگرفته است. نمونه  اولیه با رابط کاربری جدید به من نشان 
داده شـده اسـت ولی شـرکت کماکان روی محصول کار می کند و به نظر می رسد 

به زودی شاهد رونمایی آن باشیم. 
ظاهرا سـالک پس از دیدن نمونه اولیه  گوشی، نسبت به طراحی آن انتقادهایی 
را مطرح کرده اسـت. وی ادامه داد: بعد از دیـدن نمونه  اولیه، نظرات و انتقادهای 
خودم را مطرح کردم. نمونه  اولیه به دفتر من ارسـال شـد و من در مورد طراحی 
ظاهـری آن نظر خـودم را گفتـم. نمونه  اولیه هنـوز در دفترم هسـت ولی زمان 
رونمایی احتمالی آن هنوز مشـخص نشـده اسـت. کار هنوز در مرحله  آزمایشی 
اسـت و حتی ممکن است شرکت تصمیم بگیرد چنین گوشی هوشمندی را تولید 

نکند. فعال آمازون در مرحله  نظرسنجی کار قرار دارد.
بیش از یک دهه اسـت که آمازون در زمینه  سخت افزار فعالیت می کند. کیندل 
آمازون یکی از محصوالت محبوب کاربران برای بررسـی است. تبلت فایر آمازون 
در سـال 2۰11 توانسـت موفقیت خوبی را از آن خود کند. در سـال 2۰14، آمازون 
گوشـی تجـاری فایرفـون را معرفی کرد که براسـاس بررسـی های انجام شـده، 
ضعف های زیادی داشـت و نتوانست به خوبی در بازار بتازد. هفته  گذشته، آمازون 
گزارش درآمد سـه ماهه  خود را منتشر کرد. طبق گزارش منتشرشده، این شرکت 
در عرض سـه ماهه  دوم سال 2۰1۸ سـود 2.5 میلیارد  دالری کسب کرده است. در 
بخشـی از گزارش، اشاره شـده اسـت که آمازون قصد دارد کاری کند تا کاربران 
بتوانند از الکسا در هر محلی که هستند استفاده کنند. طرح این موضوع منجر به 
گمانه زنی برخی تحلیلگران بازار شد و این سوال در ذهن آنها شکل گرفت که آیا 

ممکن است آمازون بخواهد گوشی هوشمند جدیدی به بازار معرفی کند؟
یکی از نقدهای اساسـی که به گوشـی Fire Phone آمازون شد، رابط کاربری 
آن بود. با اینکه سـاختار سه قسمتی آن سرگرم کننده و مفید بود ولی در قسمت 
ناوبـری باعث سـردرگمی کاربر می شـد. اگر دقت کرده باشـید، سـالک در بین 
صحبت های خود به رابط کاربری نمونه  اولیه  گوشی هوشمند جدید آمازون اشاره 
کرد. بر این مبنا انتظار می رود که این شـرکت، مشـکالت مربوط به رابط کاربری 

گوشی فایرفون را در مدل جدید حل کرده باشد.  
با توجه به اینکه آمازون در تالش اسـت نه تنها در بازار خرده فروشـی، بلکه در 
بازار ویدئو اسـتریم هم موقعیت و جایگاه شـاخصی داشته باشد، طراحی و تولید 
دسـتگاهی برای مشاهده اسـتریم ویدئویی چندان دور از انتظار نیست. باید دید 
آیـا آمازون می تواند با توجه به بازار شـدیدا رقابتی، از سـد رقبـا بگذرد و حرف 

تازه ای برای گفتن داشته باشد یا خیر.
 

۸ نرم افزار بودجه بندی مناسب

آیا آمازون گوشی 
هوشمند جدیدی به بازار 

معرفی خواهد کرد
یادداشـت

طرح های فناورانه و صنایع خالق به منظور توسعه ظرفیت های اقتصادی روستاها و رونق 
کسب وکارهای روستایی از تسهیالت اشتغال روستایی بهره مند می شوند. علیرضا دلیری، 
معاون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت علمی گفت: با توجه به مصوبه معاونت 
توسعه روس��تایی کشور ازاین پس عالوه بر ش��رکت های دانش بنیان، طرح های فناورانه و 
صنایع خالق می توانند از تس��هیالت اشتغال روس��تایی با سود ۶درصدی بهره مند شوند. 
معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی بیان کرد: معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری؛ درخصوص گس��تره طرح های فناورانه از دانش بنیان تا صنایع خالق 
و طرح های فناورانه و ضرورت حمایت ویژه از متقاضیان باهدف ش��تاب دهی به توس��عه 
ظرفیت های اقتصادی روس��تاها و مدیریت منابع ملی، اقدام به اجرایی سازی طرح اشتغال 
پایدار در مناطق روستایی و عشایری با حمایت ویژه از اشخاص حقیقی و حقوقی خالق، 

مبتکر و کارآفرین کرده است.

طرح های فناورانه و صنایع خالق از تسهیالت 
کسب وکار روستایی بهره مند می شوند

مترجم: علی  اکبری



نام های تجاری متعددی در بازار وجود دارند. هرچه هم که بفروشید، 
فردی وجود خواهد داش��ت که در حال فروش دقیقا همان چیز یا چیز 
مشابهی خواهد بود. حقیقت این است که هرچقدر هم که محصوالت یا 
خدمات شما خاص باشند، باز هم با رقابتی تنگاتنگ مواجه خواهید بود. 
ب��ا توجه به پرازدحام بودن تمامی صنایع، س��وال اصلی این خواهد بود 

که، چگونه در بازاری پرازدحام خود را پررنگ نشان دهیم؟ 
موفقیت در کس��ب و کار در گرو نامی تجاری است که عالوه بر رقابت، 
خ��ود را از جم��ع اطراف خود مج��زا نیز می کند. به پن��ج راهبرد برای 

مجزا سازی نام تجاری خود همانند نام های تجاری بزرگ می پردازیم. 
خالق باشید

پیدا کردن چیزی جدید و متفاوت راهی فوق العاده برای مجزا س��ازی 
است. راهکارهایی مانند استفاده از نرم افزارهای تلفن همراه، فناوری های 
ویدئویی و پ��ردازش بهینه پرداخت ها همه و هم��ه این روزها راه هایی 
برای پیشگام بودن هستند. دریابید که جای چه چیزی در صنعت شما 
خالی اس��ت و حفره ها را پر کنید. خالقی��ت به خرج دهید تا چیزهایی 
را به مشتری خود ارائه دهید که رقبای شما در حال ارائه آن نیستند. 
الگوی تمام عیار خالقیت در یک نام تجاری بزرگ ش��رکت اپل است. 
با قرار داش��تن در خط مقدم رایانه، لوازم الکترونیک، نرم افزار و خدمات 
آنالین، ش��رکت اپل یکی از تولیدکنندگان پیشگام دنیا است. به نقل از 
استاتیس��تا، در س��ال 2۰۱۷ اپل بیش از 22۹ میلیارد دالر س��ودآوری 
داشت. شرکت اپل به طور مداوم دنیای فناوری را با محصوالت ویژه ای 
مانند آیفون، اپل واچ، اپل پی و پخش کننده رسانه ای اپل تی وی تحت 

سلطه خود درآورده است. 
مراقب تصویری که از خود ارائه می دهید باشید

داش��تن تصویری فوق العاده به معنای آگاه بودن از این حقیقت است 
که همه چیز نش��انگر نام تجاری ش��ما خواهد بود و بر تصوری که بازار 
هدف ش��ما از نام تجاری ش��ما دارد تاثیر خواهد گذاش��ت. در راستای 
مراقب��ت از تصویر ارائه ش��ده از خود، مهم تر از یک بروش��ور رنگارنگ 
یا یک بس��ته ش��رح مطبوعاتی این است که کارکنان ش��ما هوادار نام 
تجاری ش��ما باش��ند. پرسنل شما باید حرفه ای باش��ند و بتوانند هدف 
نام تجاری ش��ما را مجس��م کنند. داشتن نامی تجاری که مجزا از دیگر 
نام های تجاری باش��د الزمه اش این اس��ت که ش��ما و کارکنان تان باید 
نقش های خود را درست ایفا کنید. به یاد داشته باشید، تاثیری را که در 
برخورد اول گذاشته می شود نمی توان تغییر داد. افراد معموال شما را بر 
مبنای هفت تا ۱۰ ثانیه اولی که با ش��ما مالقات دارند خواهند سنجید. 

تصوراتی که راجع به نام تجاری و تیم ش��ما ایجاد می ش��ود از اهمیت 
باالیی برخوردار است زیرا به ایجاد اعتبار نام تجاری کمک خواهد کرد. 
نمونه ی��ک نام تجاری بزرگ که مراقب تصویر ارائه ش��ده از خودش 
اس��ت، مرس��دس بنز اس��ت. زمانی که به یک نمایندگی مرسدس بنز 
می روید، همه، از مسئول پذیرش گرفته تا فروشنده ها، لباس های خوبی 
به تن دارند. مهم تر از آن این اس��ت که همه با احترام از ش��ما استقبال 
می کنند. شعار اخیر مرسدس بنز خود گویای همه چیز است: »بهترین 

یا هیچ.«
ارزش ارائه دهید

چه در حال خرید یک محصول باش��ید ی��ا دریافت خدمات، بهترین 
حس دنیا این اس��ت که خرید به صرفه ای داشته اید. مشتریان شما هم 
ای��ن حس را می خواهن��د. راه هایی برای اضافه ک��ردن ارزش به تجربه 
مش��تری از نام تجاری خود پیدا کنید. تنها برآورده س��اختن و پیش��ی 
گرفتن از انتظارات مشتری راهی فوق العاده برای پررنگ کردن خودتان 
اس��ت. داش��تن ذهنیتی بر مبنای ارائه  ارزش اضافه کمک ش��ایانی به 
حصول اطمینان از این موضوع که مش��تریان از ش��ما راضی هستند به 
شما خواهد کرد. به عالوه، زمانی که شما به زندگی کسی ارزشی اضافه 

می کنید، فشار کمتری برای فروش به آنها وجود خواهد داشت. 
نمونه یک نام تجاری بزرگ که به مشتریان ارزش اضافه ارائه می دهد، 
آمازون اس��ت. پلتف��رم وب بنیان آمازون به فروش ل��وازم الکترونیکی، 
کتاب، پوشاک، رایانه و ... می پردازد. ارائه ارزش به مشتریان کاری است 
که آمازون در آن خبره اس��ت. آمازون با ارائه برنامه هایی مانند آمازون 
پرایم، یک برنامه که با عضویت در آن می توانید از انتقال کاال به صورت 
س��ریع و بدون محدودیت بهره مند شوید و آمازون اسمایل، بنیادی که 
درصدی از خرید ش��ما را به سازمان های غیرانتفاعی در مشارکت با آنها 

می دهد، به مشتریان خود ارزش ارائه می دهد. 
از نفوذ اشخاص نامدار استفاده کنید

ایج��اد آگاهی از نام تجاری از طریق دهان به دهان ش��دن اطالعات 
راه��ی فوق العاده اس��ت. اگر به ج��ای این فقط خود ش��ما راجع به نام 
تج��اری خود اطالعات ارائه دهید، دیگران ه��م در حال صحبت درباره 
آن باش��ند، تاثیر این اطالعات بیش��تر خواهد شد. همسو سازی یک نام 
تجاری با ش��خصی نامدار راهکاری رایج در کس��ب و کار اس��ت. هرچند 
ای��ن کار می تواند مخاطره آمیز باش��د، اما در اکثر م��وارد منافع موجود 
بر ریس��ک ها سنگینی می کنند. اش��خاص نامدار بر میلیون ها نفر نفوذ 
دارند. با رش��د چشمگیر رسانه های اجتماعی، استفاده از اشخاص نامدار 
در جهت تبلیغ نام تجاری ش��ما بسیار ساده تر از گذشته است. حال به 
جای اینکه از یک ش��خص نامدار در تبلی��غ تلویزیونی یا رادیویی خود 
استفاده کنید، می توانید از آنها بخواهید که فقط درخصوص نام تجاری 

ش��ما روی صفحات رسانه های اجتماعی خود پستی قرار دهند. استفاده 
از اش��خاص نامدار برای تبلیغات یک��ی از بهترین راه های ایجاد مدرکی 
اجتماعی از این اس��ت که افراد از محصول ش��ما استفاده کرده و آن را 

می پسندند. 
نمون��ه یک نام تجاری بزرگ که از اش��خاص نامدار بهره می برد نایک 
اس��ت. ش��رکت نایک واقع در بورتون، ایالت اورگون، در فروش پوشاک 
و کفش های ورزش��ی فعالیت دارد. اکثر افراد این را نمی دانند اما نایک 
لوازم ورزش��ی تولید می کند. ش��اید بتوان بیش��ترین ش��هرت شرکت 
نایک را به اس��تفاده راهبردی آن از ورزش��کاران نامدار برای حمایت از 
محصوالتش نس��بت داد. از میان تمامی اش��خاص نامداری که در طول 
سالیان از نایک حمایت کرده اند، شاید معروف ترین آنها را بتوان قهرمان 
س��ابقNBA، مایکل جردن دانس��ت. آیا می توانید کفش��ی ورزشی که 

بیش از ایر جوردن شهرت داشته باشد نام ببرید؟ 
وعده نام تجاری خود را عملی سازید

داش��تن صداقت نام تجاری برای کسب و کار حیاتی است. عمل کردن 
به وعده های نام تجاری به ش��ما در کس��ب وف��اداری از جانب مخاطب 
مورد نظر کم��ک خواهد کرد. زمانی که بدانید می خواهید از چه جهت 
ش��ناخته شوید، باید به مخاطب خود بگویید که چه انتظاراتی می تواند 

از شما داشته باشد و آن انتظارات را برآورده کنید. 
به عنوان مثال، لوز، نام تجاری بزرگی است که به وعده های نام تجاری 
خود به خوبی عمل می کند. لوز یک ش��رکت زنجیره ای واقع در ایاالت 
متحده اس��ت ک��ه در زمینه ارتقای منزل فعالیت داش��ته و ارائه دهنده 

لوازم خانگی، ابزارآالت، لوازم باغبانی و ... است. 
اخیرا Think with Google به لوز برای عمل به وعده نام تجاری 
خود در جهت اینکه هیچوقت محصوالتش »ناموجود« نباشند، به عنوان 
راه��ی برای ایجاد ارتباط ب��ا اجتماع در زمان های بحرانی اش��اره کرد. 
زمانی که توفان ها و آتش های کالیفرنیا خانه های بسیاری از خانواده ها را 
از بین بردند، لوز ماسک هایی را ارائه کرد تا به پاسخگویان به این فجایع 
در جهت حفاظت از خودش��ان در حالی که پسماند های این رخداد ها را 

جمع می کردند کمک کند. 
به طور خالصه، ساخت نام تجاری راهی است برای تشریح کسب و کار 
ش��ما به خودتان، مشتریان تان و بازار. اگر ش��ما فقط یک یا دو عدد از 
راهبردهایی را که در باال ذکر شدند به کار ببرید، در مسیر پررنگ شدن 
در ب��ازاری پرازدحام قرار خواهید گرفت، درس��ت مثل نام های تجاری 
فعال در صنعت خرده فروش��ی. در حالی که مشغول ساخت نام تجاری 
خود هس��تید، حائز اهمیت اس��ت که راه های ویژه ای را برای پررنگ تر 
شدن پیدا کنید تا بتوانید توجه ها را به خود جلب کرده، مشتری جذب 

کنید و کسب و کار خود را رشد دهید. 

14 توصیه برندسازی از سوی کارآفرینان 
مستقل )بخش اول(

ام��روزه ب��ازار فعالیت آزاد برای ش��رکت های مختل��ف بیش از هر 
زم��ان دیگری داغ اس��ت. باتوجه ب��ه حضور کارآفرین��ان حرفه ای در 
کسب وکارهای مختلف که تمایلی برای فعالیت مداوم در یک شرکت 
خاص ندارند، مس��ئله برندس��ازی ش��خصی بدل به معمایی عجیب 
می ش��ود. در حقیقت این افراد برخالف کارمندان س��نتی عالقه ای به 
فعالیت طوالنی مدت برای ش��رکتی خاص ندارند. بنابراین آنها چگونه 
با اس��تفاده از برند شخصی ش��ان توجه ش��رکت های مختلف را جلب 
می کنند؟ در حقیقت باید پرسید آنها چگونه برندسازی شخصی را در 
چنین شرایطی انجام می دهند.  خوشبختانه پرسش های فوق از سوی 
انجمن کارآفرینان جوان )YEC(، به عنوان موسسه ای بین المللی که با 
برترین کارآفرینان جوان همکاری دارد، پاسخ داده شده است. به عالوه 
این انجمن برنام��ه ویژه BusinessCollective را هم در راس��تای 
کمک به میلیون ها کارآفرین در جهت شروع و توسعه کسب وکارشان 
دنبال می کند. در ادامه به بررسی توصیه های برترین کارآفرینان جوان 

در زمینه برندسازی شخصی خواهیم پرداخت. 
1- داستان شخصی تان را بیان کنید

اندرو ش��راژ یکی از مهم ترین مشاورها در زمینه امور مالی شخصی 
اس��ت. توصیه وی در زمینه برندسازی بسیار ساده است: »سعی کنید 
زندگی ش��خصی تان را وارد برند ش��خصی خود کنید. به عنوان مثال، 
دلیل ورودتان به کسب وکار فعلی خود را بیان کنید. همچنین ماجرای 
دس��تیابی به جایگاه شخصی تان در کسب وکار را نیز در قالب داستانی 
مهیج در آورید. هدف اصلی از چنین فعالیت هایی متمایزسازی خود از 
دیگر رقباست. در حقیقت شما باید از دریچه برند شخصی تان خود را 

فردی خالق و خاص نشان دهید.« 
2- ایجاد وب سایت شخصی برای مخاطب هدف

دن سن یکی از کارآفرینان حوزه تکنولوژی است که در سنین پایین 
وارد کس��ب وکار شده اس��ت. وی وقتی فقط ۱۹ سال داشت نخستین 
تجربه های خود را در زمینه تکنولوژی به دست آورد. گفته های وی در 
زمینه برندسازی شخصی ارتباط زیادی با بحث تکنولوژی دارد: »افراد 
زیادی هستند که به صورت غیرمتمرکز فعالیت می کنند. با این حال از 
میان آنها افراد بس��یار کمی اقدام به ایجاد وب سایت شخصی کرده اند. 
آمار کس��انی که در وب سایت شخصی ش��ان به بیان مطالب مرتبط با 
کسب وکار خود می پردازند، از این هم کمتر است. در واقع فراهم سازی 
مطال��ب مرتبط با مهارت مان یکی از راه های آش��نایی با ش��رکت ها و 
موسسه های مختلف محس��وب می شود. به عنوان مثال اگر کسی یک 
گرافیست مستقل است، داشتن وب سایتی مرتبط با طراحی گرافیکی 
در شهر محل سکونتش موقعیت های ش��غلی فراوانی را در اختیارش 
قرار می دهد. به این ترتیب شما نقش یک کارشناس حرفه ای در زمینه 

کسب وکارتان را بر عهده خواهید گرفت.« 
3- هرآنچه برای دیگران می کنید برای خود نیز انجام دهید

براندون هریس یکی دیگر از کارآفرینان جوان این مقاله اس��ت. وی 
بنیانگ��ذار موسس��ه بازاریابی Nu Media به حس��اب می آید. اجازه 
دهید به طور مس��تقیم به صحبت های وی توج��ه کنیم: »اغلب افراد 
حرف��ه ای آنچه برای دیگران می کنند برای خ��ود نیز انجام می دهند. 
براین اس��اس طراح های وب به طور معمول سایت های شخصی بسیار 
حرفه ای دارند. همچنین کارش��ناس های شبکه های اجتماعی فعالیت 
وس��یعی در پلتفرم های اجتماعی مختلف ص��ورت می دهند. در واقع 
یکی از راهکارهای متمایز بودن صحبت و پژوهش پیرامون آنچه انجام 
می دهیم است. براین اساس برندشخصی تان را بر محور توضیح دقیق 

آنچه برای دیگران انجام می دهید، بنا کنید.« 
4- تعیین قیمت های باالتر

بریس ولکر به عنوان یکی از حس��اب دارهای حرفه ای شهرت فراوانی 
در س��طح بین المللی دارد: »توصیه من شاید در نگاه نخست عجیب و 
غیرواقعی به نظر برسد. با این حال قرار دادن سطح قیمت خدمات تان 
به عنوان س��رویس های حرفه ای دیگران را ترغیب به حرفه ای قلمداد 
کردن ش��ما خواهد کرد. به این ترتیب آنها ش��ما را افرادی با توانایی 
ارائه عملکرد باکیفیت تصور خواهند کرد. متاس��فانه امروزه بسیاری از 
کارآفرینان مس��تقل قیمت خدمات شان را بسیار پایین قرار می دهند. 
برهمین اساس دیگران ترغیب به شناس��ایی آنها به عنوان نیروی کار 
بی کیفیت می شوند. ارائه قیمت های واقعی یا حتی اندکی هم باالتر به 

بهبود جایگاه شما در بازار کمک شایانی خواهد کرد.« 
5- سرویس دهی به مشتریان پیش از فروش

ِس��ِوتا پاتل به عنوان خالق استارتاپ س��یلیکون ولی )موسسه ارائه 
مش��اوره بازاریابی( توصیه ه��ای جالبی در مورد ارائ��ه خدمات پیش 
از ف��روش دارد: »دنیای کس��ب وکار مس��تقل به ما ام��کان کار روی 
پیش زمینه های یک پروژه را داده اس��ت. در دنیای کسب وکار به طور 
معمول هزینه خدمات پیش از تحویل آنها دریافت می شود. با این حال 
به عنوان یک کارآفرین مس��تقل تمرکز من روی رفع نیازهای مشتری 
در وهل��ه اول اس��ت. البته این به معنای بی توجی ی��ا عدم عالقه من 
به درآمدزایی نیس��ت. در حقیقت به ای��ن ترتیب من بیش از هرچیز 
اعتماد طرف مقابل خود را جلب می کنم. سرمایه گذاری من روی ارائه 
خدمات به مش��تری به نوعی منجر به تبلیغات رایگان نیز خواهد شد. 
به این ترتیب مشتریان فعلی ام با تعریف از کیفیت خدمات من شمار 
بیشتری مراجعه کننده ایجاد می کنند. به طور خالصه، زمانی که توجه 
ش��ما معطوف به مشتری باشد، کس��ب وکارتان به مانند راکت توسعه 

پیدا خواهد کرد.«
6- صرف زمان برای ایجاد روابط و توسعه شهرت

زوی بند به عنوان یک کارش��ناس حوزه روابط مش��تریان از همین 
چش��م انداز عرصه برندسازی ش��خصی را نگاه می کند: »شهرت ما نزد 
مشتریان فعلی و سابق مان هرگز قابل خریدوفروش نیست. از نظر من 
س��رمایه گذاری برای همکاری چندباره با مشتریان تفاوت اصلی را در 
کسب وکار و به ویژه کسب وکار مس��تقل رقم می زند. درست از چنین 
نقطه هایی بهترین برندهای ش��خصی سر بر می آورند. در اینحا باید به 
یک پرسش اساسی به عنوان کارآفرینی مستقل پاسخ دهید: شما برای 
حفظ یا توسعه شهرت برند شخصی تان نزد مشتریان چه فعالیت هایی 
را انحام داده اید؟ اگر هنوز دس��ت به کار نش��د ه اید، زمان برای شما به 
س��رعت در حال سپری شدن اس��ت. توصیه من توجه به ایجاد روابط 

پایدار و بهبود شهرت برندتان است.« 
ادامه دارد...
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وقت��ی بحث از رس��انه های اجتماع��ی و محتوا در میان باش��د، من 
دوس��ت دارم که کامال به روز باش��م. با وجود تغیی��ر روزافزون نمای 
اجتماعی، الزم است که به طور مداوم نقش دانش آموز را ایفا کرده و به 
دنبال یافتن افرادی باشیم که محتوای آنها از دیگران متفاوت است تا 
از آنه��ا آموخته و پیروی کنیم. »عالقه مند بودن به جای جالب بودن« 
به این معناس��ت که من از فرصت های موج��ود در جهت یادگیری از 
افراد پرنفوذ رس��انه های اجتماعی اس��تفاده می کنم که این کار به من 
اجازه می دهد از اصولی که آنها در رسانه های اجتماعی به کار می برند 

بهره مند شوم تا حضور آنالین خود را تقویت کنم. 
م��ن معموال به اعض��ای تیم خودم درب��اره محتواهای رس��انه های 
اجتماع��ی که بی��ش از همه از آنها ل��ذت می برند مش��اوره می دهم. 
این گونه بود که با الیوت رابینس��ون، کارآفرین جوان و اپراتور حساب 
کاربری dunk که بیش از 2 میلیون فالوور در اینس��تاگرام دارد آشنا 
شدم. الیوت اجتماع عظیمی را بر مبنای نوع خاص محتوای بسکتبالی 
خود ایجاد کرده اس��ت. اس��تعداد او در ایجادچنی��ن اجتماعاتی حتی 
توجه گری واینرچاک را که ستاره ای در حوضه کارآفرینی است جلب 
کرد و او از رابینس��ون خواست که در گسترش حساب های رسانه های 
اجتماع��ی او به او یاری رس��اند و نتیجه کار ای��ن بود که بیش از یک 
میلی��ون فال��وور جدید در س��طح پلتفرم های واینرچ��اک حضور پیدا 

کردند. 
م��ن خواهان این بودم که بدانم چه چیزی اجتماع dunk را اینقدر 
ویژه می س��ازد. بنابراین با رابینس��ون تماس گرفتم تا نظر او را درباره 
دو ش��اخصه کلیدی که از نظر من برای ایجاد یک اجتماع فعال روی 

رسانه های اجتماعی ضروری هستند بپرسم: محتوا و مشارکت. 
محتوا هنوز هم حرف اول را می زند

امروزه بهترین استراتژیست های رسانه های اجتماعی بر متراکم سازی 
محتوا روی پلتفرم های خود تمرکز دارند. آنها نام های تجاری خود را از 
طریق مشارکت با دیگران و استفاده از محتوای خود ارتقا می دهند در 
عین اینکه س��عی می کنند هزینه های عملیاتی و تولیدی را به حداقل 
ممک��ن برس��انند. هرچه در رس��انه های اجتماعی نام ش��ما به برتری 

نزدیک تر شود، در ازای تقریبا هیچ هزینه ای قادر خواهید بود کاربرانی 
را پیدا کنید که حاضر هستند با یکدیگر به فعالیت بپردازند. این ترفند 
به شما این امکان را می دهد که محتوای ارزشمند را روی پلتفرم های 
رس��انه های اجتماعی خود متراکم س��ازی کنید و از فرآیند های ایجاد 
محتوا که به هدررفت زمان و پول می انجامند اجتناب به عمل آورید. 
ب��ه گفته رابینس��ون، اضافه کردن ش��وخ طبعی و تغیی��ر محتوای 
دیگران به صورتی که به آن رنگ و بوی متفاوتی دهد، به پس��ت های 
ش��ما هویت داده و فرصت نمایانگر س��اختن هویت ش��خص ش��ما را 
می دهد که این خود مخاطب را به سمت شما خواهد کشاند. شما باید 
ی��ک فرکانس خاص، یعنی ترکیبی از حقیق��ت و آگاهی را پیدا کنید 
که دیگران با آن احس��اس همخوانی داش��ته باشند. این موضوع برای 
هر ش��خصیت عمومی نکته ای کلیدی است که به طور خاص در زمینه 

رسانه های اجتماعی صدق می کند. 
وقتی صحبت از محتوا در میان اس��ت، حتما نیروی خالقیت خود را 
به کار بیندازید. همان طور که رابینسون راهنمایی می کند، »چیزهایی 
را روی صفحه خود قرار دهید که مخاطب خواهان دیدن آنهاس��ت به 

جای اینکه سعی در ارضای ترجیحات شخصی خود داشته باشید.«
اصالت و احساسات موجب ایجاد ارتباطات بهتری خواهند شد

یک جنبه مهم از موفقیت در زمینه رس��انه های اجتماعی این است 
که با افرادی که محتوای شما را تماشا کرده، می خوانند و به آن گوش 
می دهند، روابطی قوی داشته باشید. به همین دلیل است که من سعی 
می کنم تقریبا به هرکس��ی که با محتوای من کنش��ی دارد پاس��خگو 

باشم، چه روی فیس بوک، اینستاگرام، توییتر یا یوتیوب. 
متخصص��ان این زمینه، مانند رابینس��ون، پیش��نهاد می کنند که از 
طریق ایجاد پس��ت های مداوم که ۱۰۰درصد به خود شما تعلق دارند، 
ب��ا مخاطبان خود روابطی طوالنی مدت ایجاد کنید. محتوای با اصالت 
به مخاطبان بینش��ی به درون زندگی )و ذهن( ش��ما می دهد که این 

خود در ایجاد ارتباطی قوی تر به شما یاری خواهد رساند. 
احساس��ات ابزار دیگری اس��ت که بس��یاری از استراتژیس��ت های 
رس��انه های اجتماعی از آن بهره مند می شوند. بهترین صفحات موجود 
در رس��انه های اجتماعی از کشش احساس��ی برای ایجاد ارتباط میان 
خود و مخاطب اس��تفاده می کنند. من در محتوای خودم تمام تالشم 

را می کنم تا مش��کالت رایجی را که مخاطبانم با آنها دس��ت و پنجه 
نرم می کنند مورد بحث قرار داده و حل کنم، برای مثال اینکه خطاب 
کلمه »نه« قرار گرفته باش��ند یا حس خجالت را تجربه کرده باش��ند، 
این به آنها ارزش��ی ارائه می کند که ش��اید جاهای دیگر وجود نداشته 
باش��د.  این روزها تمرکز زیادی بر منفی بودن معطوف اس��ت، اما اگر 
ش��اخصه هایی همچون ش��وخ طبع��ی، هیجان یا امی��د را به محتوای 
خود اضافه کنید، جذابیت بیش��تری برای اجتماع مخاطب خود ایجاد 

خواهید کرد. 
نقش مشارکت ها

متخصصان رس��انه های اجتماعی مانند رابینس��ون قادرند از طریق 
اهرم قرار دادن شهرت و موفقیت اینترنتی خود با دیگر تولید کنندگان 
مس��تعد محتوا مشارکت کنند و به آن ادامه دهند. هرچند، رابینسون 
به این موضوع اشاره می کند که نیاز است حق اولیه محتوای دیگران را 
داشته باشید، زیرا کسب درآمد از طریق محتوای اصیل آسان تر است. 
این استراتژی که بر مبنای ادغام تعداد زیادی از محتواهای ارزشمند 
و خاص است، به کاربران قدرت این را می دهد که در قالب یک صفحه 
رس��انه ای ویژه و یگانه فعالیت کرده و پررنگ ش��ده و شکوفا شوند. به 
همین دلیل اس��ت که من از ن��ام تجاری خود اس��تفاده می کنم تا با 
شخصیت های کلیدی فعال در زمینه های ورزش، کسب و کار و انگیزش 

ارتباط برقرار کنم تا با مشارکت یکدیگر روی محتوای نو کار کنیم. 
یکی از بهترین فرصت های مش��ارکتی اخیر من در زمینه رسانه های 
اجتماع��ی فرصت کار ب��ا صفح��ه motivation_mondays روی 
اینس��تاگرام بود. من روی اینستاگرام الیو به همراه صاحب این صفحه 
مصاحبه ای انجام دادم و به س��وال هایی درباره الهام گرفتن و انگیزش 
که مخاطبان این صفحه پرس��یده بودند پاسخ دادم. با این کار نه تنها 
ب��ه motivation_mondays در جه��ت ایج��اد محتوای اصیل و 
فوق العاده یاری رس��اندم، بلکه محتواهایی را برای به اش��تراک گذاری 
روی صفح��ه خودم پیدا ک��ردم و در طول این فرآیند مخاطبان جدید 

زیادی را به صفحه خودم جذب کردم. 
ای��ن گونه تبادالت که ب��رای هر دو جانب منفعت ب��ه همراه دارند 

عصاره اجتماع هستند. مشارکت یعنی ارائه و دریافت ارزش! 
entrepreneur :منبع

5 راه فروش بیشتر به مشتریانی که همین حاال 
در اختیار دارید

این پنج نکته به ش��ما کمک خواهد کرد تا فروش خود را افزایش داده و 
س��ود خالص خود را بیشتر کنید و همزمان ارزش بیشتری را به مشتریان 
کنونی خود ارائه دهید.  خریداران تنبل هستند و بازاریابان زیرک با فروش 
خدمات جانبی پرسود به مش��تریان کنونی خود، سرمایه کسب می کنند.  
ش��ما نه تنها می توانید خدمات جانبی را با سود بیشتری به فروش رسانید 
بلک��ه همین طور می توانید بدون هزینه خرید یا تولید محصول، پیش��نهاد 
دلخواه ت��ری ایج��اد کنید. از قضا خریداران ترجیح خواهن��د داد که از یک 
فروش��نده معروف خرید کنند تا با خرید از شخصی جدید خود را به خطر 

اندازند. آنها منتظر به فروش رسیدن هستند. 
با این همه شرکت های معدودی فروش خدمات جانبی را به خوبی انجام 
می دهند. ش��رکت ها همه س��اله میلیاردها دالر پول را ب��ه دلیل فروش و 
پیشنهادات بازاریابی غیرمولد هدر می دهند، به جای اینکه از فروش بیشتر 
به مش��تریان کنونی آگاهی داش��ته باشند. تصور کنید: شما همیشه سری 
خودروهای ب ام دبلیو ۵ می خواستید. شما به صورت آنالین در مورد هزینه 
فروش تحقیق می کنید، از سه نمایندگی بازدید می کنید و باعث می شوید 
که فروشنده خوشبخت زانو بزند. شما احساسی عالی در مورد خود دارید تا 
اینکه سال بعد، کابوس هر دارنده ماشین های آلمانی را تجربه می کنید: تایر 
پنجر. شما که صبر و حوصله خرید رفتن را ندارید، ۷۰۰ دالر می پردازید و 
امیدواری��د که این اتفاق دوباره قبل از اتمام قراردادتان رخ ندهد.  در اینجا 
پنج روش برای تعمیم عرضه محصول یا خدمت خود به مش��تریان کنونی 

آمده است. 
1- به آنها تامین مالی بفروشید 

اسکوئر )Square(  و آمازون )Amazon(  تمام زور خود را برای تامین 
مالی زده اند، چون کاری بسیار سودآور است. آنها که از حربه داده های مربوط 
ب��ه تاجرانی برخوردارند که کنترل می کنن��د، می توانند فرصت های تامین 
بودجه ش��رکت های دارای ریس��ک کمتر را تشخیص دهند. طبق تحقیق 
ماتل��ی فول )Motley Fool(، آم��ازون حتی در حال گفت وگو با بانک ها 
برای ارائه خدمات چک بانکی است.  یکی از کارفرمایان ما، که تامین کننده 
اصلی پرینترها است، شروع به ارائه دستگاه های چاپ کرد تا عرضه خود را 
تکمیل کند. آنها به زودی آموختند که فروش تامین مالی سودآورتر از خود 
دستگاه هاس��ت. یافتن ش��رکای بانکی که ممکن است همزمان با پرداخت 
کمیسیون کالن مایل به قرض دادن به مشتریان شما باشند، دشوار نیست. 

2- فروش جانبی )cross-sell(  را هدفمند انجام دهید
با اینکه فروش اقالم بیش��تر به مشتریان به ظاهر آسان است، بسیاری از 

شرکت ها برای افزایش معامالت عادی خود با اشکال مواجه می شوند. 
فناوری های نوظهور در مراکز تماس تلفنی سبب می شوند که نمایندگان، 
اقالم مکمل محصوالت روی صفحه نمایش شان را ارائه دهند. نظر به اینکه 
سیستم ها تاریخچه خرید کارفرمایان و داده های جغرافیایی را در زمان واقعی 
مشخص می کنند، هوش مصنوعی تنها چنین فرصت هایی را بیشتر می کند. 
ارائه دهن��دگان زیرک تجارت الکترونیک در اینترن��ت از ارائه گزینه های 
متعدد برای عرضه هر محصول یا خدمت )مثال خوب، بهتر یا بهترین( آگاهی 
دارند که مخصوصا برای وادار کردن مشتری به خرید جنس گران تر طراحی 
  )shopping cart( ش��ده اند. آنها اغلب این رفتار را هنگام مغازه گ��ردی
تک��رار می کنند که فرصت های بیش��تری برای تبلیغ ل��وازم یدکی موجود 
اس��ت.  شرکت هایی که به فروش جانبی اتکا می کنند دارای سیستم هایی 
هس��تند که پیشرفت شان را با روش های متفاوت صورتحساب سود و زیان، 
شاخص های اصلی عملکرد و طرح های تشویقی مخصوص این گونه فعالیت ها 

پیگیری می کنند. 
س��رانجام ب��رای ف��روش جانب��ی موثرت��ر، از گزارش گی��ری مخصوص 
)exeption reporting(  اس��تفاده کنید تا کاالهای خریداری ش��ده یا 

نشده مشتریان تان را مشخص کنید. 
3- حمایت یا پیکربندی )configuration(  ارائه دهید 

ما در سال 2۰۱۸ در دنیای جدیدی قرار داریم. شرکت ها نه راه حل های 
بسیار سفارشی و دشوار که راه حل های چابک با پیکربندی آسان را می خرند. 
در نظرس��نجی اخیر ویس��تاج )Vistage(  از صاحبان کسب و کارهای 
کوچک و متوسط در بازار )من در نقش همکار مرکز تحقیقات ویستاج، به 
ایجاد این نظرسنجی کمک کردم(، آن نرم افزار کاربردی که آنها محتمال در 

سال 2۰۱۸پیاده سازی می کنند، مدیریت روابط مشتریان )CRM(  بود. 
ای��ن ابزارهای قابل تنظیم، نش��ان دهنده انواع راه حل هایی هس��تند که 
شرکت ها ارائه خواهند داد: راه حل هایی کم هزینه، با قابلیت ذخیره اطالعات 
در کالود )cloud(  و پیاده سازی آسان. با این همه مصرف کنندگان نیاز به 
کمک ادغام گران خواهند داشت که به جای ایجاد محصول سفارشی می تواند 

این ابزارها را متناسب با هر کاری تنظیم کند. 
4- آموزش آنالین ارائه دهید 

کارفرماها عاشق دسترسی به متخصصانی هستند که قادرند مشکالت را 
حل کنند. محبوبیت ایجاد دوره های آموزشی به صورت آنالین در ارزان بودن 
آن است. ایجاد ویدئوهای خودآموز هیچ گاه آسان تر نبوده است.  شرکت ها 
دس��تورالعمل های گام به گام را به ص��ورت رایگان ارائه می دهند تنها بدین 
خاط��ر که می توانن��د آنها را پس از افزودن محتوای ارزش��مندتر، با قیمت 
گران تری بفروشند. مثال حمایت قانونی آنالین برای مشتریان و کسب و کارها 
که ممکن است خدماتی مثل طالق یا ورشکستگی را با دسترسی محدود 
به یک وکیل ارائه دهند، رشد سریعی داشته است.  یکی از کارفرماهای ما 
یک ورودگاه )portal(  خلق کرد تا یک محصول خدمات مالی را همزمان 
با رقابت خود بفروشد )و بدین وسیله به فروشندگان خود پول قرض دهد(. 
آنگاه آنها یک »گواهینامه« را به فروش رس��اندند تا فروش��ندگان از اعتبار 
بیش��تری در بازار برخوردار شوند. این گواهینامه های مورد تصدیق شخص 

ثالث راحت به فروش می رسند. 
5- موجودی انبار ارائه دهنده اصلی را مدیریت کنید 

ارائه دهن��دگان اصل��ی محصوالت جدی��د اغلب پ��س از فهمیدن اینکه 
خرده فروشان فروش��گاه های بزرگ از آنها انتظار مدیریت موجودی انبار را 
دارند، ش��وکه می شوند، اما فروشندگان زیرک کارآمدی خود را در مدیریت 
موجودی انبار نش��ان می دهند و س��پس این سیستم ها را به خرده فروشان 
کوچک تر قرض می دهند که به کمک نیاز دارند. این اس��تراتژی را می توان 
در مورد تجارت بین کسب و کارها )B2B(  هم اجرا کرد.  شرکت هایی که 
موجودی انبار را اداره می کنند ممکن اس��ت قادر به مطالبه قیمت اضافی 
نباش��ند، اما می توانند محصوالت پرسود را به مکان های مناسب در و زمان 

مناسب برانند و از این طریق سود خود را بهینه کنند. 
inc :منبع
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چگونه می توانیم از نوآوری جهانی برای رشد 
کسب و کارمان استفاده کنیم؟ 

جه��ان بیش از یک دهه را ب��ا ضرباهنگی یکنواخت و بدون تنوع 
سپری کرد، اما امروزه بازار جهانی مردم و کشورها را به هم نزدیک 
و نزدیک تر کرده اس��ت. با فراگیر شدن تکنولوژی در سراسر جهان، 
میزان رقاب��ت و فرصت ها روزبه روز در حال افزایش اس��ت. حال از 
ش��ما می پرس��یم همچنان می خواهید به ش��یوه قدیمی خود برای 
اداره کس��ب و کارتان ادامه دهید یا از فرصت جهانی، برای پیش��برد 

شرکت تان به سوی اهداف بزرگ تر استفاده می کنید؟ 
با شش روش��ی که در ادامه مطرح می کنیم، می توانید از نوآوری 

جهانی برای بهبود کسب و کارتان استفاده کنید: 
1- تمایز قایل شدن 

معموال از خودتان می پرس��ید »جایگاه تان در صنعت کجاست؟« 
و »کس��ب و کارتان چه فرقی با رقبا دارد؟« اس��تقبال از نوآوری های 
جدید می تواند به پیشرفت تان کمک کند تا آنجا که بتوانید به خوبی 
از رقبای تان پیشی بگیرید. از این رو سعی کنید ارزش پیشنهادی تان 
را ط��وری یکپارچه کنید که دقیقا ارزش ه��ای موردنظرتان را بیان 

کند و مخاطبان تان قادر باشند آن را به خوبی درک کنند. 
ن��وآوری جهانی یعنی هم باید به بازاره��ای بین المللی نگاه کنید 
و ه��م مدل ه��ای نوظهور کس��ب و کار را دریابی��د. مدل های جدید 

کسب و کار می توانند وضعیت فعلی بازارتان را بهبود بخشند. 
 از خودت��ان بپرس��ید؛ »آیا می توانید از ای��ن مدل ها برای رقابت 
بهتر در بازار فعلی  بهره بگیرید؟«، »آیا مدل تان را به کشوری دیگر 
منتقل خواهید کرد تا مقیاس خود را به س��رعت توس��عه دهید؟«. 
به هرح��ال درک روندهای بی��رون از بازار خانگی ت��ان، دیگر گزینه 

نیست، بلکه یک الزام است. 
2- به روزرسانی موبایل و صفحه وب 

وقتی صحبت از مقیاس بندی ش��رکت به میان می آید، شیوه تجربه 
کارها به صورت آنالین و در گوش��ی های موبایل  اهمیت بیشتری پیدا 
می کند. ممکن است بر این باور باشید که خدمت یا محصول تان نیازی 
به توضیح ندارد، ولی این حرف درستی نیست. بهترین و تاثیرگذارترین 
روش��ی که می توانیم با اس��تفاده از آن محصوالت مان را معرفی کنیم، 
اینترنت است. این روزها اکثر افراد از طریق گوشی های تلفن همراه شان 
به محتوا دسترس��ی دارند، بنابراین نخستین قدم، س��رمایه گذاری در 

وب سایتی پاسخگو، مدرن و جذاب است. 
3- نوآوری به عنوان یک مزیت استراتژیک 

نوآوری به خودی خود مهم نیست، بلکه به خاطر ایجاد مزیت های 
رقابتی پایدار اهمیت پیدا می کند. نوآوری، مسیری کلیدی به سوی 
رشد پایدار است. س��رمایه گذاری در نوآوری هزینه بر است، هرچند 
بس��یاری از مدی��ران مدعی هس��تند که هر نوآوری  لزوما س��ودآور 
نیست. بس��یاری از ش��رکت ها دریافته اند که نوآوری های پرریسک 
با پاداش باال، س��ودآورتر از نوآوری های کوچک تر با ریس��ک پایین 

هستند. 

4- کسب اعتماد و اعتبار 
 مش��تریان امروزی آگاه تر از همیشه هستند. شرکت برای کسب 
اعتم��اد نمی توان��د از روش ه��ا و دانش های قدیمی اس��تفاده کند. 
عملکرتان باید به گونه ای باش��د که بتوانید باره��ا و بارها به صورتی 
قانع کننده، خود را به مشتریان تان ثابت کنید و البته زمان را هم از 
دست ندهید. با ش��یوه های مختلفی می توان اعتماد را منتقل کرد. 
نخس��تین روش این اس��ت که بدون اینکه کار زی��ادی انجام دهید 
باالی سر مشتری تان بروید و او را آگاه کنید! و چیزهایی ساده مثل 
راه اندازی وب س��ایتی قابل قبول برای کاربر با برندس��ازی ماهرانه، 

می تواند پیام تان را سریع و واضح به مشتریان تان منتقل کند. 
به تیم تان آموزش دهید تا بتوانند دوستانه و در عین حال شفاف 
و بدون ابهام با مش��تریان ارتباط برقرار کنند. این امر عنصری مهم 

در ایجاد اعتماد محسوب می شود. 
5- تاثیرگذاری متقابل

وقت��ی اهداف برای تاثیرگذاری و رش��د، با هم همس��و باش��ند، 
پایداری و سودآوری را در کنار هم به دست می آورید. به عالوه توجه 
دیگران نیز به کس��ب و کارتان جلب می شود. این روند رو به افزایش 
اس��ت، زیرا اکثر افراد ترجیح می دهند کسب وکارش��ان را به برندی 
هدفمند تبدیل کنند. پیوند اهداف کسب و کار تان با دو یا سه هدف 
مهم، نه تنها برای جهان بهتر اس��ت، بلک��ه می تواند مزیتی رقابتی 

برای شما محسوب شود. 
6- سرمایه گذاری روی کارکنان

تنها چیزی که مهم تر از خود نوآوری اس��ت، افرادی هس��تند که 
این نوآوری ها را ایجاد می کنند. در اقتصاد جهانی، استخدام افراد با 
اس��تعداد و متنوع، طرز فکر جدیدی را با خود به همراه می آورد که 
باعث بقا و ماندگاری کسب و کارتان در عرصه های رقابتی می شود. 

روش هایی هم برای س��رمایه گذاری در تیم فعلی تان وجود دارد. 
ارائ��ه مزیت ه��ای رقابتی، پرداختی ه��ای باال و تش��ویقی ها، روش 
مناس��بی برای جذب و حفظ اس��تعدادهای برتر است. روشی دیگر 
برای ایجاد نوآوری در س��ازمان ، این اس��ت که کارمندان را تشویق 

کنید مثل کارآفرینان درون سازمانی عمل کنند. 
در مجموع باید گفت اگر ش��رکت ها می خواهند در اقتصاد جهانی 
رشد کنند و پایدار باقی بمانند، باید نوآوری های مداوم را در دستور 
کار قرار دهند. نوآوری جهانی، هم چالش و هم فرصت اس��ت و این 
شما هس��تید که باید با انجام کارهای صحیح و مناسب، شرکت تان 

را در این دنیای جدید به سمت موفقیت هدایت کنید. 
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نیمی از ش��رکت ها در دو س��ال نخس��ت بع��د از آغاز فعالیت ش��ان 
ورشکس��ت می ش��وند و تنها یک سوم آنها تا پنج س��ال دوام می آورند 
که به دلیل رهبری ضعیف اس��ت، همچنین نیمی از تصمیم های تمامی 
ش��رکت ها نادرست است. رهبران ناشایست و بدزبان می توانند منجر به 
عملکرد ضعیف، تعهد شغلی کم، رضایت شغلی کم و استرس باالیی در 
کارکنان ش��وند. در این بین اعتماد کارمندان به مدیران ارشد تا حدی 
کاهش پیدا کرده است و تنها یک سوم کارکنان به قضاوت های مجریان 

سازمان شان اعتماد دارند. 
در کل، نتای��ج تحقیقات و نظر س��نجی ها، اثری مطل��وب و مثبت از 
رهبری را در فضای کارآموزی ارائه نکرده اس��ت. بیش از نیمی از همه 
مدیران و مجریان، گاه و بیگاه، میزانی از ناشایس��تگی را بروز می دهند. 
پس، بسیاری از کارکنان احتماال برای کسی کار می کنند که او رهبری 
نامناس��ب اس��ت. کار کردن برای چنین ف��ردی می تواند اثری منفی بر 
چگونگ��ی انج��ام دادن کارتان و نیز اینکه بعد از س��اعات کاری چگونه 
با مردم و وضعیت های مختلفی که با آن مواجه می ش��وید، رابطه برقرار 
می کنید، داش��ته باش��د. همچنین، رهبری ضعی��ف می تواند از طریق 
افزایش کندکاری ها، خدمت رس��انی ضعیف به مش��تریان، عادات کاری 
بد، غیبت باال و جابه جایی ش��غلی به ش��رکت آسیب رساند. زیردستان 
یک رئیس بد احس��اس تعهدی به سازمان ش��ان ندارند، رضایت پایین 
از زندگ��ی و ش��غل ابراز می دارند و س��طح باالیی از اس��ترس را تجربه 

می کنند. 
در ی��ک نظر س��نجی از بیش از ۷۰۰ نفر ک��ه در مجموعه متنوعی از 
مش��اغل کار می کردند، ۳۱ درصد از آنها گفته بودند که سرپرست شان 
بعضی اوقات به آنها هیچ پاسخی نمی دهد و از صحبت کردن با آنها امتناع 
می ورزد. به عالوه، ۷2 درصد از آنها گزارش کرده بودند که سرپرس��تان 
از آنها نزد همکاران ش��ان یا در حضور س��ایر افراد اظهارنظرهایی منفی 
کرده ان��د و 2۳درصد هم گفته بودند که آنها می دانند سرپرستان ش��ان 
برای کتمان اش��تباهات خود س��ایر افراد را مقص��ر می دانند. این نتایج 
حاصله از نظرس��نجی های مش��ابه بیان کرده اند که در فضای کاری این 
روزه��ا، رئیس بد زیاد پیدا نمی ش��ود، ولی ما فک��ر می کنیم که وقتی 
رؤس��ا درباره عملکرد شغلی خودشان نظرس��نجی می شوند، چه اتفاقی 
می افت��د؟ آنها فکر می کنند که کارهای خیلی بزرگی را انجام می دهند. 
در س��ال 2۰۰۷ در ی��ک نظر س��نجی از 2ه��زار مدیر که توس��ط یک 
مجموعه تحقیقاتی انجام شده بود، گزارش شد که ۹۰درصد از آنها جزو 

۱۰درصد رهبران عالی در سازمان خود هستند. 
بعضی از رهبران ناشایس��ت و بعضی دیگر هم کامال بد زبان هستند. 
ممکن اس��ت که آنها زیردستان ش��ان را جلوی همکاران شان مسخره و 
س��رزنش کنند، یا آنها را برای کاری که نکرده اند، مقصر بدانند. ممکن 
اس��ت که زیردس��تان را تهدید به اخراج یا تنزیل رتبه کنند. مطالعات 
در مورد رهبران بدزبان در س��ازمان های لش��کری و کشوری، در ایاالت 
متحده و چین، نش��ان داده اس��ت کارکنانی ک��ه در حین کار از جانب 
سرپرستان ش��ان مورد ناسزا قرار می گیرند، نس��بت به سرپرستان خود 
عصبانی ت��ر و متنفر تر می ش��وند. آنه��ا همچنین در برابر خواس��ته ها و 

تقاضاهای سرپرستان ش��ان بیش��تر مقاومت می کنند، سطوح پایینی از 
رضایتمندی از شغل و زندگی را ابراز داشته و سطح باالتری از استرس 
را دارند، درون س��ازمان به گونه ای غیر به��روه ور رفتار می کنند و به نوبه 

خود، آنها هم با همکاران و اعضای خانواده بدزبانی می کردند. 
کارکنانی ک��ه مورد بدزبانی قرار می گیرند، معموال، کارکنانی ناراحت 
هس��تند و در موثر ترین و بهره ورترین سطح برای سازمان کار می کنند. 
از سویی دیگر در فراتحلیلی از ۱۰۶ مطالعه که بیش از 2۷ هزار کارمند 
را ش��امل می ش��د، س��طح اعتماد آنها به رهبران س��ازمان بررسی شد. 
کارکنانی که س��طوح باالیی از اعتماد داش��تند رضایت شغلی، عملکرد 

شغلی و تعهد سازمانی بیشتری داشتند. 
کیفی��ت رهبری ی��ک عامل مهم در فض��ای کار، زندگی حرفه ای هر 
ش��اغل و در شکست یا پیروزی سازمان است. پس تعجب برانگیز نیست 
که س��ازمان ها درباره گزینش، توسعه و حمایت مدیران و مجریان شان 
و در استفاده از توانایی رهبران شان به بهترین نحو در فضای کار بسیار 

نگران باشند. 
عالوه ب��ر تحقیق هایی که روان شناس��ان س��ازمانی - صنعتی درباره 
گزین��ش و آم��وزش انجام داده ان��د، آنها تحقیق های قاب��ل توجهی هم 
در م��ورد فنون رهبری انجام داده ان��د. همچنین، کیفیت ها و رفتار های 
رهبران موفق و ناموفق، اثرات و س��بک های رهبری مختلف، رهبری بر 
زیردس��تان و راه های حداکث��ر کردن توانایی های رهب��ران را هم مورد 

کاوش قرار داده اند. 
با این حال ش��یوه هایی که رهبران رفتار می کنند، فعالیت های خاصی 
ک��ه از طری��ق آن، رهبران نقش های رهبری ش��ان را انج��ام می دهند، 
براس��اس مفروضاتی خاص راجع به ماهیت بش��ری است. چه آگاهانه و 
چه ناآگاهانه، رهبران براساس بعضی نظریه های شخصی در مورد رفتار 
انس��انی فعالیت می کنند. برای مثال، مدیرانی که سرپرستی نزدیک بر 
ش��غل دارند، آنهایی که دقیقا نظارت می کنن��د تا ببینند در کار آزادی 
می دهن��د تا به بهترین ش��کلی که فکر می کنند کاره��ا را انجام دهند، 

دیدگاهی متفاوت از ماهیت بشری دارند. 
در نخس��تین سال های قرن بیستم، س��رکارگرها از رده کارگران ارتقا 
می یافتند و آموزش های رس��می اندکی بابت نقش رهبری شان دریافت 
می کردند. س��رکارگرها، کنترل کامل بر زندگی کاری زیردستان ش��ان 
داش��تند. س��رکارگرها اس��تخدام و اخراج می کردند، س��طوح تولید و 
نرخ پرداخ��ت را تنظیم می کردند. کنترل اندکی ب��ر اختیار آنها وجود 
داش��ت. اتحادیه های کارگری، ادارات روابط صنعتی، مدیران پرس��نلی 
یا منابع انس��انی و هیچ کدام از کارگران نمی توانس��تند از آنها ش��کایت 
کنند. سرکارگر ها معموال دوستان و افرادی را که با آنها نسبتی داشتند 
برای اس��تخدام ترجی��ح می دادند و آنه��ا ترکیبی از رفتار اس��تبدادی 
و   )Aggression( پرخاش��گری   ،)Autocratic behavior(
تهدیدات فیزیکی )Physical intimidation(، را برای مجبور کردن 
کارگران ب��ه تحقق اهداف تولید به کار می بردند. در آن زمان، فلس��فه 
مدیری��ت معروف به مدیریت علمی بود؛ رویکردی که توس��ط فردریک 
وینس��لو تیلور مطرح ش��د. نگرانی تیلور، یافتن راه های��ی برای افزایش 
بهره وری از طریق به کارگیری کارگران و ماش��ین هایی بود که می ش��د 

آنها را سریع تر و کاراتر اداره کرد. 
مدیری��ت علم��ی کارگ��ران را صرف��ا به عن��وان بخش��ی الحاق��ی 

)Extensions(، به ماش��ین هایی در نظ��ر می گرفت که آنها تصدی 
آن را برعهده داش��تند. هیچ مالحظه ای به کارکنان به عنوان انس��ان و 
افرادی با نیازها و توانایی ها و عالیق مختلف نمی شد. کارگران به عنوان 
اف��رادی تنبل و دروغگو و احتماال کم هوش در نظر گرفته می ش��دند. 
ای��ن دیدگاه توس��ط تحقیقاتی که روان شناس��ان بعد ها روی س��طح 
عمومی هوش در جامعه آمریکا انجام دادند، تقویت شد. روان شناسی با 
نام اچ. اچ. گودارد بیان کرد که افراد با هوش پایین مستلزم سرپرستی 
با هوش باالتر هستند. گودارد گفته بود که کارگران ساده اندکی سطح 
ه��وش باالتر از بچه ها دارند و باید به آنها گفته ش��ود که چه کاری را 
انجام دهند و به آنها نش��ان داده شود که چگونه کارها را انجام دهند. 
پس، تنها راه یک س��ازمان ب��رای افزایش به��ره وری و کارایی، اجبار 
کارگران به انجام دس��تورات سرپرستان ش��ان و نی��ز ملزومات فرآیند 

تولید است. 
روان شناسی به نام رابرت هوگان از دانشگاه توسا گفته است که هفت 
مدیر از هر ۱۰ مدیر احتماال مدیری ناشایس��ت، اس��تثمارگر، سلطه گر، 
خش��مگین و غیر قاب��ل اعتماد اس��ت. آنها تفویض اختی��ار نمی کنند و 
مهارت ه��ای تصمیم گیری ضعیفی دارند. به طور خالصه، آنها رؤس��ای 

بی منطق هستند. 
هزاران داستان در رابطه با رؤسای سخت گیر وجود دارد. مثال مدیری 
بوده اس��ت که به کارکنانش اجازه نداد که به آمبوالنس تلفن کنند، در 
حالی که یکی از کارکنان به خاطر س��کته قلب��ی از میزش پایین پرت 
ش��ده بود. آن رئیس اص��رار ورزیده بود که آنها منتظ��ر بمانند تا زمان 
خروج برس��د تا اینکه فرآیند یکنواخت کار مختل نش��ود! به عالوه، آن 
رئیس گفت که آن ش��خص به ه��ر حال می میرد. ی��ا رئیس بی تفاوت 
اداره ای که صحبت های یکی از کارمندان خانم خود را مبنی بر اینکه او 
به خاطر فوت بچه اش س��رکار نیامده است، قبول نمی کرد. او پافشاری 
کرده ب��ود که او باید یک نامه مکتوب از پزش��ک درباره فوت فرزندش 
بی��اورد. وقتی هم که او بعدا به خاطر کن��ار آمدن با این مصیبت وارده 
به مرخصی رفت، از او خواس��ته شد تا گواهی فوت را بیاورد تا رئیسش 

آن را ببیند. 
تقریبا ۷۵درصد از کارکن��ان آمریکایی باور دارند که بدترین چیز در 
شغل شان و بزرگ ترین علت استرس، رئیس آنهاست. رایج ترین شکایت 
کارکنان هم این است که سرپرستان آنها بی میل هستند، به زیر دستان 
س��تم می کنند و به گونه ای با زیردستان برخورد می کنند که گویی آنها 

احمق هستند. 
در آخر: پس، چگونه این چنین افراد ناشایس��تی مس��ئول می شوند؟ 
هوگان می گوید بدین خاطر اس��ت که بس��یاری از س��ازمان ها بهترین 
کارکن��ان خود را انتخ��اب کرده و آنها را به س��طوح سرپرس��تی ارتقا 
می دهند. معما در اینجاس��ت که برای بهترین کارمند شدن احتماال به 
مهارت ها و توانایی هایی نیاز اس��ت که یک رهبر خوب به آن نیاز دارد. 
هوگان می گوید که آنچه این افراد بد در آن خوب هستند، خود شیرینی 
کردن پیش رئیس ش��ان اس��ت. این اف��راد دارای مهارت های اجتماعی 
باالیی اند و این چنین است که آنها بدین شغل ها دست می یابند. آشکار 
اس��ت که برای رئیس خوبی بودن، چیزی بس��یار بیشتر از مهارت های 

اجتماعی الزم است. 
ادامه دارد. . . 

دانش رهبری خوب )بخش اول( 

وقتی رئیس سخت گیر روز شما را خراب می کند

نویسنده: حامد هدائی
 روانکاو فروش ایران
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به فهرس��ت بهترین فرصت های کس��ب وکار کوچک در 2۰۱۸ خوش 
آمدید.  این فهرس��ت از صنایع مختلف گرفته شده است و قابلیت این را 
دارد که از لحظه  ش��روع تا سال های متمادی سودده باشد.  این فهرست 
حتی در ش��رایط اقتصادی ناپایدار نیز خوب عم��ل می کند،   به مدرک 
دکتری ی��ا تجربه  زیاد نیاز ندارد.  برخی از این فرصت های کس��ب وکار 
به دوره های آموزش��ی،   مدرک دانش��گاهی یا تخص��ص نیاز دارند،   حال 
آن که بقیه  موارد این فهرس��ت تنها به تجربه  اولیه و عالقه به آن حرفه 

و صنعت نیاز دارند. 
همچنین،   فرصت های کس��ب وکاری ذکر ش��ده در این فهرس��ت به 
س��رمایه زیادی ب��رای راه اندازی نیاز ندارند،   بلکه مانند هر کس��ب وکار 
نوپای دیگر به    عالقه،   سخت کوش��ی،   پش��تکار و تمایل به موفقیت نیاز 

دارند. 
بس��یاری از ای��ن فرصت ه��ای کس��ب وکاری را می ت��وان ب��ه عنوان 

کسب وکار سیار راه اندازی کرد. 
اگر هدف تان در زندگی این اس��ت که ثروتمند شوید،   احتمال دارد از 
طریق کسب وکارهای کوچک به این هدف تان نرسید  ولی این شانس را 
دارید که درآمد سالمی بس��ازید،   رئیس خودتان باشید و تصمیم گیری 
کنید.  به این ترتیب می توانید سبک زندگی منعطف تری داشته باشید. 
در ادامه با بهترین بهترین فرصت های کس��ب وکار کوچک در 2۰۱۸ 

آشنا می شوید: 
1-  واقعیت مجازی

واقعیت مجازی  )VR( یک پرش به جلوی عظیم در غرفه سازی کاربر 
در تجارب حسی واقعی است.  فروشندگان نرم افزارها و سخت افزارها در 
تالش هستند تا محصوالت جدید واقعیت مجازی را وارد بازار کنند.  این 

صنعت با نرخ تغییر سهمی شکل در حال رشد است. 
کاربری ه��ای بالقوه واقعیت مجازی برای کس��ب وکار یا برای تفریح و 

لذت،   نامحدود هستند،   به عنوان مثال: 
– فیلم های س��ه بعدی  )3D(:    تماش��ای فیلم ه��ا در واقعیت مجازی 

۳۶۰ درجه
– بازاریابی امالک و مس��تغالت:    تصور کنید به دنبال یک خانه جدید 
می شد و این امکان برای تان مهیا شده است تا از طریق واقعیت مجازی 

در خانه تبلیغ شده قدم بزنید.
– بازی س��ازی:    با عناوین جدید واقعیت مجازی که هر هفته منتش��ر 
می شود،   واقعیت مجازی باعث وقوع انقالبی در صنعت بازی سازی شده 

است. 
– تمرینات تیم س��ازی:    تیم س��ازی از طریق تجرب��ه گروهی واقعیت 

مجازی 
– تعامالت واقعیت مجازی رسانه های اجتماعی:    دوستان می توانند در 

یک فضای آنالین مجازی با هم در تعامل باشند. 
– آم��وزش:    واقعیت مجازی می تواند درجه باالت��ری از واقع گرایی را 
به س��ناریوهای آموزش��ی وارد کند.  بسیاری از کس��ب وکارها دوره های 

آموزشی خود را با استفاده از واقعیت مجازی انجام می دهند. 
– مراقبه:    واقعیت مجازی برای مراقبه گزینشی ایده آل عمل می کند. 
»اتاق ه��ای فرار« واقعیت مجازی و س��الن های اس��تراحت )که مردم 
در آنه��ا گرد ه��م می آیند تا بازی های واقعیت مج��ازی انجام دهند یا( 
با رش��د بی نظیری مواجه ش��ده اند.  اگر شما در زمینه فناوری و فناوری 
عالقه دارید،   واقعیت مجازی می تواند فرصت کس��ب وکاری خوبی برای 

شما باشد. 
2-    حرفه های مهارتی

جای تأس��ف است که امروزه برخی والدین از دنبال کردن حرفه های 
مهارتی توس��ط فرزندانش ابراز نارضایتی می کنن��د و آنها را از این کار 
بازمی دارند.  این گروه از والدین بر این باور هستند که این نوع مهارت ها 
دس��تمزدهای مناس��بی ندارند.  درواق��ع،   صنعتگران حرف��ه ای عموما 

دریافتی خوبی دارند و از دوران حرفه ای خوبی برخوردارند. 
برآورد ش��ده اس��ت که ۴۰درص��د از صنعتگران فعل��ی در دهه آتی 
بازنشس��ته می ش��وند،   از این رو تقاضای زیادی برای کارگران بااستعداد 

و کاربلد در حرفه های ذیل ایجاد خواهد شد: 
– جوشکاری

– نجاری
– لوله کشی،   چاه بازکنی

– سامانه های کنترل الکتریکی و الکترونیکی
)HVAC(  گرمایش،   تهویه،   تهویه مطبوع،   و سردسازی –

– ماشین کار و برش کار
– بنایی

– فلزکاری
ماهیت حرفه های مهارتی باعث می ش��ود برای خوداش��تغالی گزینه 

خوبی باشند: 
– دس��تمزد ب��اال و تقاضای زیاد ب��رای متخصصان ای��ن حرفه ها در 

بسیاری مناطق
– بس��یاری از این حرفه ها را می توان به عنوان مش��اغل س��یار درنظر 
گرفت، چراکه این کار در محل مورد درخواست مشتری انجام می گیرد. 
– در مقایس��ه با بسیاری از کس��ب وکارها،   هزینه های راه اندازی این 
اس��تارتاپ ها برای بیشتر حرفه های مهارتی کمتر است   و بسیاری از آنها 
را نمی ت��وان به حال��ت اتومات درآورد و این ام��ر تضمین کننده امنیت 

شغلی آتی این مشاغل است. 
– توانایی جابه جایی مکانی به دیگر حوزه ها که تقاضا در آنها بیش��تر 
اس��ت.  بس��یاری از افراد فعال در حرفه های مهارتی از فرصت های پیش 
آم��ده در مکان ه��ای دور و نزدی��ک بهره می گیرند و دس��تمزد بهتری 

دریافت می کنند. 
چ��را از این تقاضا بهره نگیرید و یک��ی از این حرفه های مهارتی را به 

عنوان فرصت کسب وکاری بعدی تان برنگزینید؟ 
3-    مهندسی نرم افزار و توسعه نرم افزار

مهندس��ی نرم افزار و توس��عه دهندگان ب��ه ایج��اد،   آزمایش و حفظ 
و نگه��داری نرم افزاره��ا در پلتفرم ه��ای مختل��ف اق��دام می کنند،   از 
بزرگ رایانه ه��ا گرفته تا دس��تگاه های موبایل.  به اس��تناد مرکز آمار کار 
آمریکا،   انتظار می رود تقاضا برای توسعه دهندگان نرم افزار تا 2۰2۳ هر 

سال ۱۷ درصد افزایش پیدا کند. 
بسیاری از مهندسان نرم افزار به عنوان کارمندان حقوق بگیر شروع به 
فعالیت کرده اند و نهایتاً به خوداش��تغالی رس��یده اند.  وجود فضای ابری 
و س��هولت دسترس��ی از راه دور باعث می شود توس��عه نرم افزارها برای 

کسب وکارهای خانگی مناسب باشند. 

4-    خدمات مرتبط با کودکان
در مکان های مختلف،   فرصت های کس��ب وکاری بسیاری در ارتباط با 

کودکان وجود دارد از جمله: 
– آموزش پیش دبستانی با کیفیت،   شامل ارائه فعالیت های متمرکز بر 

محیط مانند پیش دبستانی هایی که در فضای باز دایر می شوند.
– کالس هنر و رویدادها

– آموزش مهارت های انتقادی مانند خواندن،   ریاضیات و زبان دوم
– آموزش های ورزشی مانند تمرینات تنیس،   شنا،   فوتبال یا گلف

اگر از کارکردن با کودکان لذت می برید و تجارب آموزشی و تمرینی 
در این زمینه دارید،   چرا آن را به یک کسب وکار تبدیل نکنید؟ 

5-    تعمیرات منزل
اگر ساخت وس��از در خون تان اس��ت و از بازسازی منزل مشتریان تان 
و به حقیقت تبدیل کردن رؤیای ش��ان لذت می برید،   پس دست به کار 

شوید و این عالقه را به یک کسب وکار تبدیل کنید. 
پیمانکاران بازس��ازی منازل به س��ختی یافت می شوند و آن دسته از 
آنها که در کارش��ان خبره هستند همیشه سرشان شلوغ است.  بازسازی 
منزل،   کسب وکاری است که حتی در شرایط بد اقتصادی نیز ایده خوبی 

به نظر می رسد. 
آمارها حاکی از آن اس��ت که خانه داران آمریکایی س��االنه به صورت 
متوسط قریب به ۳۰۰۰ دالر صرف بهسازی خانه های شان می کنند که 
این امر باعث رونق مشاغل دیگر نیز می شود مانند نجاری،   نقاشی،   و... .
کسب وکار بازسازی منازل بنا بر دالیل ذیل برای خوداشتغالی مناسب 

است: 
– بسیاری از بازسازی ها بر مبنای قرارداد پیش می روند.

– س��رمایه گذاری ابتدایی برای ابزارها و ماش��ین آالت عموما بس��یار 
کمتر از تجهیزات الزم برای ساخت یک ساختمان جدید است.

– به مکان فیزیکی خاصی برای کس��ب وکار نیاز نیس��ت چرا که این 
کار در محل مورد درخواس��ت مش��تری انجام می شود،   همین امر باعث 

می شود بازسازی به یک کسب وکار غیرمتمرکز خوب تبدیل شود. 
پیمانکاران نوس��ازی و بازس��ازی به ش��یوه های مختلف خدمات ارائه 

می دهند: 
– به صورت انفرادی،   که در آن ش��خص پیمانکار بیشتر یا تمام کارها 

را خودش انجام می دهد. 
– ب��ه عنوان پیمانکار عمومی،   که کارمند اس��تخدام می کند و بر آنها 

نظارت می کند یا پیمانکار جانبی دارد و کارها را به او واگذار می کند.
– به عنوان متخصص در یک بخش خاص،   مانند بازس��ازی س��رویس 
بهداشتی و حمام یا آشپزخانه،   یا بخش هایی مانند مرمت ساختمان های 

تاریخی،   بهبود مصرف انرژی،   یا نصب سیستم های خورشیدی
برای این که به یک پیمانکار موفق تبدیل شوید باید: 

– تجربه زیادی در ساختمان سازی داشته باشید و حداقل در یکی از 
مشاغل مرتبط آگاهی داشته باشید.

– قراردادهای خوبی در این صنعت داشته باشید،   پس در صورت نیاز 
می توانی��د از پیمانکاران جانبی برای انجام کار در زمان مقرر اس��تفاده 
کنید  )به عنوان مثال معمارها،   مهندسان سازه،   مهندس برق،   لوله کش، 

  کاشیکار و...(.
– دان��ش به روز در زمینه قوانین محلی س��اختمان و مس��ائل امنیتی 

داشته باشید.

– اگر در منطقه ش��ما ضروری اس��ت مج��وزات و پروانه های الزم را 
کسب کنید.

– مهارت های سازمانی خوبی داشته باشید. 
6-    فروش دوچرخه،   خدمات و اجاره

با توجه به مزایای س��المتی و زیس��ت محیطی اس��تفاده از دوچرخه، 
  جای تعجب نیست که دوچرخه به دومین فعالیت محبوب در فضای باز 

آمریکا تبدیل شده است. 
ه��ر چیزی که س��الم،   محب��وب،   دوس��تدار محیط و ترویج ش��ده از 
طرف دولت اس��ت به یک کس��ب وکار خوب تبدیل می ش��ود.  عالوه بر 
دوچرخه های��ی که با قدرت پدال زدن حرک��ت می کنند،   دوچرخه های 
برق��ی نیز محبوبیت دارند.  دوچرخه ه��ای برقی را می توان بدون قدرت 
ب��رق یا اس��تفاده از نیروی ب��رق به عنوان نیروی کمکی اس��تفاده کرد، 
  انتظ��ار می رود فروش ای��ن دوچرخه ها در 2۰۱۸ ب��ه ۵۰ میلیون عدد 
برس��د.  دوچرخه ه��ای پدالی معمول را می توان ب��ه دوچرخه های برقی 
تبدیل کرد،   کافی است یک کیت اضافه شود تا امکان جای گذاری هاب 
چ��رخ جلو یا عقب را با یک موت��ور الکتریکی کوچک و افزودن باتری و 

کابل کشی را فراهم کند. 
اگر به دوچرخه س��واری عالقه دارید و می خواهی��د به یک کارآفرین 
تبدیل شوید،   ممکن است این کسب وکار برای شما فوق العاده محسوب 

شود. 
 7-    خدمات مراقبت از سالمندان

خدمات مراقبت از س��المندان به عنوان یک��ی از بهترین فرصت های 
کس��ب وکار رتبه بن��دی ش��ده اس��ت.  ویژگی ه��ای جمعیت شناس��ی 
)دموگرافیک( نقش مهمی ایفا می کنند.  نخس��تین نسل کودکان نسل 
انفجار جمعیت )بیبی بومرها( در 2۰۱۱ به س��ن ۶۵ س��الگی رسیدند. 
 تمام کودکان نس��ل انفجار تا 2۰۳۰ از س��ن ۶۵ سالگی عبور می کنند. 
 اگرچه به اس��تناد گزارش سالمت س��المندان فراهم شده توسط بنیاد 
غیرانتفاعی سالمت آمریکا،   انتظار می رود نسبت به نسل پیشین شان از 
زندگی طوالنی تری برخوردار باشند ولی انتظار می رود سال های بیماری 

بیشتری را سپری کنند. 
خوشبختانه،   کودکان نسل انفجار جمعیت در مقایسه با نسل پیشین، 
  گروه های جمعیتی ثروتمندی هستند.  بیشتر آنها می توانند هزینه های 
الزم برای دریافت خدمات را پرداخت کنند تا سبک زندگی معمول شان 
را حفظ کنند.  از جمله درخواس��ت های آنها این اس��ت که در خانه های 

خودشان ساکن باشند. 
بس��یاری از سالمندان از مشکالت س��المتی یا حرکتی رنج می برند و 
در اس��تفاده از وسایل نقلیه شان با مشکل مواجه هستند.  در انجام امور 
منزل مانند آش��پزی،   تمیز کردن و... نیز با مش��کل مواجه هس��تند یا 

به طور کلی برای شان غیرممکن است. 
۸-    خدمات پیرسینگ و تتو

به استناد آمار و ارقام،   صنعت تتو در سال 2۰۱۴ قریب به ۳ میلیارد 
دالر درآمد داشته است و به سرعت در حال پیشرفت است: 

– در ۴۰درص��د از خانواده ه��ای آمریکایی،   حداقل یک نفرش��ان تتو 
دارد. 

– 22درصد از جوان های هزاره سوم حداقل یک تتو دارند. 
– ۳ درصد از افراد ۳۹-2۵ س��ال و ۴۰ درصد از بزرگس��االن ۳۰-۳۹ 

سال تتو دارند.

– تاتو در میانساالن نیز طرفدار دارد،   ۳۰ درصد از افراد ۴۹-۴۰ سال 
حداقل یک تتو دارند. 

بس��یاری از تتوکاران این مهارت را به ص��ورت کارآموزی در کنار یک 
حرفه ای می آموزند  )عموما به مدت س��ه س��ال یا بیشتر(.  بنا بر دالیل 
بهداش��تی و امنیتی،   در برخی حوزه ها و مناطق به تجربیات آموزش��ی 

نیاز است. 
اگ��ر مهارت های هنری و خالقانه دارید،   تبدیل ش��دن به یک تتوکار 

می تواند یک فرصت کسب وکاری عالی به حساب بیاید. 
9-  مشاوره و درمان

بهداش��ت روانی نیز از جمله حرفه هایی اس��ت که ب��ا افزایش تقاضا 
روبه رو است.  انتظار می رود نیاز به درمانگر در زمینه ازدواج و خانواده تا 

سال 2۰2۰ تا ۴۱ درصد رشد داشته باشد. 
ماهیت مش��اوره س��المت روانی باعث می ش��ود برای یک کسب وکار 
شخصی مناسب باشد.  انتخاب شغلی بسیاری از حرفه ای های این حوزه 
این اس��ت که کس��ب وکار مشاوره ای خودشان را ش��روع کنند.  این کار 

نیازمند آموزش و غالبا مدرک فوق لیسانس است. 
1۰-    مشاور/برنامه ریز مالی

انتظار می رود تقاضا برای مش��اوران/برنامه ریزان مالی زیاد باش��د،   به 
اس��تناد مرکز آمار اداره کار آمریکا،   ن��رخ ۳۰ درصد تا 2۰2۶ برای آن 
متصور اس��ت.  مطالعات ص��ورت گرفته در کانادا نش��ان می دهد وقتی 
پای امنی��ت مالی آینده به میان بیاید تنه��ا 2۰درصد از کانادایی ها به 

مهارت های پولی و ریاضیاتی شان اعتماد دارند. 
تبدیل شدن به یک مش��اور/برنامه ریز مالی به صورت معمول مستلزم 
مدرک لیس��انس و آموزش مضاعف در زمینه مدیریت دارایی ها و کسب 

مجوز و گواهینامه است. 
11-  کافی شاپ

فک��ر می کنید یک کافی ش��اپ که اسپرس��و،   الت��ه و کاپوچینو ارائه 
می کند، نمی تواند با اس��تارباکس رقاب��ت کند؟  دوباره فکر کنید.  اخیراً 
یک کافی ش��اپ جدید در شهر کوچک ما افتتاح شده است که از همان 
روز اول مملو از مش��تری ب��ود.  مالک این کافی ش��اپ موفقیت خود را 

مرهون موارد ذیل می داند: 
– قرار گرفتن در مکانی که از لحاظ جای پارک و ترافیک در موقعیت 

خوبی قرار دارد.
– فضای خوبی را فراهم کرده است،   از جمله یک پاسیو در فضای باز

– سرو نوشیدنی های با کیفیت،   انواع آبمیوه و قهوه
اگ��ر در زمینه قهوه مهارت دارید و به این کار عالقه دارید،   چه دلیلی 

وجود دارد از این فرصت کسب وکاری استفاده نکنید؟ 
12-    خدمات تأسیساتی

خدمات تأسیس��اتی یک اصطالح کلی اس��ت که طیف گسترده ای از 
خدمات را شامل می شود، از جمله: 

– نظافت
– امنیت

– نگهداری از ساختمان
– نقاشی

– جابه جایی
انتظار می رود این صنعت تا سال 2۰2۶ به میزان ۳۰درصد رشد کند. 
 اگر در زمینه ساختمان،   نگهداری و سازماندهی اشیاء مهارت دارید،   این 

فرصت کسب وکاری را امتحان کنید. 
13-  دوره گردی:    کامیونت های فروش خوراکی

اکثر مردم فکر می کنند ماش��ین های فروش خوراکی س��یار همیشه 
فست فودهای مرسوم را،   مانند انواع برگر،   سیب زمینی سرخ شده و...،   به 
فروش می رس��انند،   ولی هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوان خوراکی های 

سالم و خوب نیز از این طریق فروخت. 
اگ��ر به پخت خوراکی های خوب و مغ��ذی عالقه دارید و از کترینگ 
سیار لذت می برید پس حتماً از این فرصت کسب وکاری بهره بگیرید. 

حرف آخر
هیچ راه میانبری برای شروع کسب وکارمان وجود ندارد.  برای این کار 
باید آموزش های الزم را ببینید و مهارت های الزم را به دس��ت بیاورید تا 

بتوانید از فرصت های کسب وکاری نهایت بهره را بگیرید. 
thebalance/bazdeh    :منبع
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اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- شرکت گاز هرمزگان در 
دومین جایزه مسوولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی با کسب رتبه 
زرین در بین بیش از ۵۰  ش��رکت بزرگ صنعتی خوش درخش��ید. 
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز هرمزگان، دومین جش��نواره 
مس��وولیت اجتماعی بنگاه های اقتص��ادی با حضور عباس آخوندی 
وزی��ر راه و شهرس��ازی، تنی چن��د از نمایندگان مجل��س، نماینده 
مسوولیت اجتماعی اتحادیه اروپا، نماینده یونیسف در ایران و مدیران 
و کارشناسان سازمان ها و شرکت ها در مرکز همایش های بین المللی 
صدا و س��یما برگزار شد.  بهمن بازگیر رییس کمیته مسوولیت های 
اجتماعی ش��رکت گاز استان این موفقیت را مرهون حمایت های بی 
ش��ائبه مدیریت محترم عامل، تالش های مجدان��ه کارکنان به ویژه 
اهتمام  اعضای کمیته مس��وولیت های اجتماعی در ایفای این مهم 
عنوان کرد و گفت: تدبیر و عمل ما بر این بوده اس��ت که بتوانیم هم 
از طریق فعالیت های خود و هم از طریق همکاری با ذینفعان دیگر، 

در خلق ارزش های مش��ترک س��ازنده اقتصادی، اجتماعی و زیست 
محیطی س��هیم باشیم.   بازگیر ادامه داد: موفقیت مسوولیت پذیری 
اجتماعی در یک سازمان نشانگر این است که تا چه حد آن سازمان 
توانسته است در حین اجرای ماموریت سازمانی خود، نیازهای ذینفعان 

را نیز جهت یابی کرده و پاسخگو باشد. مسوولیت اجتماعی سازمان، 
فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی اس��ت که س��ازمان در 
آن قرار دارد. در واقع، مسوولیت اجتماعی سازمانها رویکردی متعالی 
به کس��ب وکار اس��ت که هدف اصلی آن جمع آوری تمامی بخش ها 
اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان برای همکاری با یکدیگر اس��ت. 
وی معرفی مس��وولیت اجتماعی شرکتی و تبیین اهمیت آن، بهبود 
فضای کس��ب و کار کشور از دید س��رمایه گذاران خارجی و نهادهای 
بین المللی، تبادل اطالعات و همفکری به منظور مشخص کردن چالش 
ها و ریسک های اجتماعی و زیست محیطی بنگاه ها، ارائه تجارب بنگاه 
های اقتصادی در مس��وولیت اجتماعی، تقویت همکاری بین بخشی 
میان بنگاه های اقتصادی و س��ازمان های مردم نهاد با هدف کاهش 
چالش های اجتماعی و زیست محیطی، فراهم کردن زمینه استفاده 
بنگاه ها از بستر فرهنگی و اجتماعی کشور و روش های خالقانه و نو در 
پیشبرد اهداف تجاری خود را از جمله اهداف این جایزه ملی برشمرد.

اصفهان - قاسم اسد- نشست مشترک کنفدراسیون صنعت 
سنگ ایتالیا ،دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر و کمیسیون معادن 
اتاق بازرگانی با هدف بررس��ی امکانات این دانشگاه برای راه اندازی 
انس��تیتو آموزشی سنگ  ایتالیا در محل دانشگاه آزاد خمینی شهر  
برگزار شد. مس��عود جعفری نژاد رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
خمینی شهر اصفهان در این دیدار گفت:این دانشگاه با ۱22 رشته 
دانشگاهی در چهار مقطع  کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و 
دکترا تا کنونی بیش از ۳2 هزار دانش آموخته داش��ته اس��ت . وی 
ه��دف از راه اندازی مرکز تحقیقات و مطالعات بین المللی س��نگ 
ایران  را افزایش کمی و کیفی اکتشاف ،استخراج و فرآوری صنعت 
س��نگ عنوان کرد و گفت:این دانش��گاه در مرکز مثلث  ش��هرک 
صنعتی محمودآباد،دولت آباد و تیران و رضوان ش��هر به عنوان سه 
قطب س��نگ ای��ران قرار دارد و می تواند  تلفی��ق تجربه و دانش را 
رق��م بزن��د.وی از اختصاص ۳۰ هکتار از مجم��وع ۷2 هکتار زمین 
دانش��گاه آزاد خمینی ش��هر به این مرکز خبر داد و گفت:۷ کارگاه 
تخصصی به همراه دانش��کده ها  و اقامتگاهای دانش��گاه در اختیار 
این مرکز قرار دارد. جعفری نژاد از  همراهی فعاالن صنعت س��نگ 
استان اصفهان با دانشگاه خمینی شهر در راه اندازی این مرکز خبر 
داد و گفت:تاکنون توافق نامه های متعددی با شهرک های صنعتی 
سنگ استان اصفهان  به امضا رسیده است . رییس دانشگاه خمینی 
ش��هر  از تشکیل هیات اندیشه ورز )اتاق فکر( سنگ در دانشگاه  با 
حضور فعاالن صنعت سنگ و استادان دانشگاه خبر داد و گفت:این 
هیات وظیفه تعیین استراتژی برای صنعت سنگ در بخش اکتشاف 
،استخراج ،فرآوری و فروش دارد . جعفری نژاد تاکید کرد:این دانشگاه 
تالش دارد که با در اختیار قرار دادن دانش��جویان و اس��اتید رشته 
های ویژه سنگ به عنوان بازوی  علمی و آزمایشگاهی صنعت سنگ 
استان فعالیت کند. وی کمبود نیروی متخصص در صنعت سنگ را 
یکی از چالش های عمده این صنعت برش��مرد و گفت:این دانشگاه 
از مقطع دبس��تان تا دکترا می تواند نیروی متخصص این بخش را 
تامین کند و در این راستا در مدارس سما آشنایی  با این صنعت را 

آغاز کرده است . وی از هم افزایی واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر 
کشور با یکدیگر خبر داد و گفت:دانشگاه آزاد خمینی شهر  می تواند 
از ظرفیت تمام واحدهای دانشگاهی برای تکمیل نیروی متخصص 
مربوط به صنعت سنگ استفاده کند. جعفری نژاد از آمادگی برگزاری 
همایش ها ،نمایشگاه ها و سمپوزیوم های داخلی و خارجی صنعت 
س��نگ در دانشگاه خبر داد و گفت:این دانش��گاه می تواند با اعزام 
دانشجو و تبادل استاد با کنفدراسیون سنگ ایتالیا زمینه ارتقا این 

صنعت در کشور را فراهم کند. 
دانشگاه آزاد خمینی شهر بهترین گزینه برای راه اندازی 

انستیتو آموزشی سنگ است 
فالویو ماربلی )Flavio Marabelli( رییس کنفدراسیون 
سنگ ایتالیا در این دیدار گفت:یکی از بندهای تفاهم نامه همکاری 
کنفدراس��یون سنگ ایتالیا با اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد انستیتو 
آموزشی س��نگ در اس��تان اصفهان اس��ت که دانشگاه خمینی 
ش��هر می تواند یکی از بهترین گزینه های پیش��نهادی باشد.وی 
تاکی��د کرد:وجود کارگاه های صنعتی ،فضای آموزش��ی و حضور 
دانش��جویان و استادان دانش��گاه مرتبط با صنعت سنگ فرصت 
بدیلی برای ایجاد انستیتو س��نگ ایتالیا در اصفهان است . وی از 
حمایت مالی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد )یونیدو( از ایجاد 
این انستیتو آموزشی خبر داد و گفت:آموزش نیروی متخصص در 
اکتشاف،استخراج،فرآوری و بازرگانی یکی از بند های مهم تفاهم 

نامه همکاری کنفدراس��یون سنگ ایتالیا و اتاق بازرگانی اصفهان 
اس��ت . فالویو خاطر نش��ان کرد:برای حضور فعال سنگ ایران در 
بازارهای جهانی باید بر اساس استانداردهای روز جهان طراحی،برش 
سنگ و بازاریابی انجام گیرد  که متاسفانه فعاالن این بخش به این 

نکات کمتر توجه دارند.
چهار بند تفاهم نامه کنفدراسیون سن ایتالیا با اتاق 

بازرگانی امسال اجرایی می شود
شهریار شعبانی دبیر کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان در 
این نشس��ت با اشاره به تفاهم نامه همکاری  کنفدراسیون سنگ 
ایتالی��ا و اتاق بازرگانی اصفهان گفت:اتاق بازرگانی ،دانش��گاه آزاد 
خمینی ش��هر و فعاالن صنعت س��نگ به عنوان  سه ضلع مثلث 
همکاری با کنفدراسیون سنگ ایتالیا آمادگی همکاری در توسعه و 
تقویت سنگ ایران را دارند. وی با اشاره به چهار بخش این تفاهم 
نامه از جمله ایجاد انستیتو آموزش سنگ، مرکز استاندارد و گواهی 
بازرسی کیفیت، ایجاد تعامالت نمایشگاهی و ایجاد مرکز تعامالت 
تجاری گفت:  آموزش از سوی کنفدراسیون به فعاالن صنعت سنگ 
استان اصفهان مورد تاکید قرار گرفته و اتاق بازرگانی اصفهان تالش 
می کند که هر چهار بند این تفاهم نامه در سال جاری اجرایی شود. 
وی اضافه کرد:دو مکان برای ایجاد انستیتو آموزشی در اصفهان به 
هیات ایتالیایی پیش��نهاد شده است که در حال بررسی و تصمیم 
گیری می باش��ند . رضا احمدی رییس انجمن سنگ اصفهان در 
این نشست تاکید کرد:از میان ۳۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی 
اس��تان اصفهان ،دانشگاه آزاد خمینی شهر به عنوان مرکز علمی 
صنعت سنگ استان اتخاب ش��ده است . وی تاکید کرد:فعاالن و 
تش��کل های سنگ با مرکز مطالعات راهبردی صنعت سنگ  این 
دانشگاه ارتباط نزدیکی را برقرار کردند. در پایان این نشست هیات 
ایتالیایی از بخش های مختلف دانش��گاه ازاد خمینی شهر و مرکز 
بی��ن المللی تحقیقات و مطالعات س��نگ ایران از جمله کتابخانه 
،کارگاه ه��ای عملی و فنی، دانکش��ده ها و مراکز اقامتی اس��اتید 

خارجی این دانشگاه بازدید بعمل آورد.

اهواز - شـبم قجاوند- مدیر عامل ش��رکت برق منطقه ای 
خوزستان اوج مصرف برق در ) یکشنبه ۷ مرداد ( را هفت هزار و 
۶2۷ مگاوات اعالم کرد که در مقایس��ه مدت مشابه در سال قبل 
۴ درصد کاهش نش��ان می دهد. محمود دش��ت بزرگ تعطیلی 
روز یکش��نبه را که به پیشنهاد شرکت برق منطقه ای خوزستان 
ب��ا توجه به افزایش دمای هوا ص��ورت گرفته بود را باعث کاهش 
مصرف برق دانس��ت و افزود: میزان مصرف یکشنبه در مقایسه با 

هفت هزار و ۹۵۰ مگاوات س��ال قبل چهار درصد کاهش نش��ان 
می دهد. وی ادامه داد: کل تولید برق خوزس��تان ) نیروگاه های 
برق آبی و حرارتی( در 2۴ ساعت گذشته هفت هزار و 2 مگاوات 
بوده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اظهار کرد: 
در همین بازه زمانی با اس��تفاده از خط��وط تبادلی ۷۰۵ مگاوات 
از ش��بکه سراس��ری برق گرفته ایم و ۵۰ مگاوات نیز مدیریت بار 

صورت گرفته است.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- استاندار البرز گفت: دستگاه های 
ک��م کار در زمینه اش��تغال باید پاس��خگوی عملکرد خود باش��ند. 
محمدعلی نجفی اظهار داشت: روستاهای استان البرز ظرفیت خوبی 
برای س��رمایه گذاری دارد و این موضوع س��بب می شود که سرمایه 
گذاران به سوی آنها گرایش پیدا کنند. بانک ها باید در مورد پرداخت 
تس��هیالت از همه ظرفیت خود استفاده کنند. استاندار البرز با بیان 
اینکه هر کدام از بانک ها اقدام به پرداخت تسهیالت اشتغالزایی نکنند 
ب��ا آنها برخورد می ش��ود، بیان کرد: بانک ها در پرداخت تس��هیالت 
اشتغالزایی روستایی کارشکنی نکنند. نجفی با بیان اینکه ۷۳۴۱ نفر 
اشتغال ثبت شده است،گفت: رصد قابل قبولی نسبت به سال گذشته 
داشتیم اما نسبت به سهمیه استان عقب هستیم. وی با بیان اینکه 
در سه ماه اول باید آمار بیشتر از این می بود، تصریح کرد: در جلسه 
بعد عملکرد تک تک دستگاه ها قرائت می شود و دستگاه های کمکار 

باید در این زمینه پاسخگو باشند. وی با بیان اینکه در بخش روستایی 
حداقل ۷۰ درصد تا پایان مرداد داشته باشند و بانک ها مکلف به ارائه 
تسهیالت اشتغال باشند، عنوان کرد: طرح هایی که در کارگروه ها است 
مورد پیگیری قرار گیرد و موارد خاص را قبل از جلس��ات پیگیری و 
در صورت نیاز به پیگیری ش��خصا اعالم تا پیگیری شود. وی با بیان 

اینکه  دو کار اساسی در کرج در حال شکل گیری است، عنوان کرد: 
مشکالت شهرک صنفی شیخ آباد در استان البرز  پیگیری می شود. 
وی با بیان اینکه مدیران نباید اجازه انباشت مشکالت مردم و ارباب 
رجوع را بدهند، تصریح کرد: شرایط باید در ادارات به گونه ای باشد که 
کار مردم روی زمین نماند و میز خدمت هم در ادارات در راستای این 
موضوع است. نجفی با بیان اینکه دلیلی ندارد که کار ارباب رجوع در 
ادارات روی زمین مانده و معطل شود، عنوان کرد: کار ما خدمت به 
مردم و نظام است و توجیهی ندارد که با ارباب رجوع تندی و پرخاش 
کنیم. وی با بیان اینکه پرداخت تس��هیالت در م��ورد خانواده های 
بهزیستی قابل قبول نبوده است،گفت: خانواده های آسیب پذیر باید 
م��ورد حمایت و عنایت بانک ها قرار گیرند و در موضوع کمیته امداد 
هم همین است و گاهی با پرداخت یک وام می توان از متالشی شدن 

یک خانواده جلوگیری کرد.

درخشش شرکت گاز هرمزگان در دومین جایزه مسوولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی ایران؛ 

کسب رتبه زرین مسوولیت های اجتماعی

در نشست مشترک کنفدراسیون سنگ ایتالیا با دانشگاه آزاد خمینی شهر عنوان شد ؛

انستیتو آموزشی سنگ ایتالیا در اصفهان راه اندازی می شود

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان؛

تاثیر محسوس تعطیلی خوزستان در کاهش مصرف برق

استاندار البرز:

دستگاه های کم کار در زمینه اشتغال در استان البرز باید پاسخگو باشند

مشـهد- صابر ابراهیم بای - س��ید حمید فانی با اشاره به 
برگزاري ۱۸۵ دوره آموزش��ي)2۹۹۹ س��اعت کالس( در 2۴۴ 
روزکاري سال گذشته اظهار کرد: در این بین ۱۵2۰۰ نفر ساعت 
دوره عموم��ي، ۱۹۴۵۰ نفرس��اعت دوره مهارتي فني حرفه اي، 
۱۸۷۶۶ نفرس��اعت اچ اس اي، ۴۵۶۸ نفرساعت دوره مدیریت، 
۱۸۵۳۴ نفر س��اعت دوره هاي تخصصي و ۴۱۳۶ نفرساعت نیز 
س��هم اعزام کارکنان به دوره هاي خارج از س��ازمان بوده است.  
وي افزود: با اش��اره به رابطه مستقیم آموزش کارکنان با افزایش 
اثربخش��ي سازمان، اعتالي سطح دانش فني و ارتقاي توانمندي 
هاي نیروي انس��اني، دس��ت یابي به امکان��ات، فضا و تجهیزات 
بهینه آموزشي، اجراي برنامه هاي آموزشي متناسب با نیازمندي 

هاي شغلي و س��ازماني و اعتالي سطح توانایي هاي شناختي و 
رواني جز اولیت ها و اهداف آموزش شرکت گاز خراسان رضوي 

محس��وب مي ش��ود. مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اضافه کرد: 
شناس��ایي مش��اغل بخش پیمانکاري، تهیه استاندارد مشاغل با 
فرم��ت فني و حرفه اي ب��ا اولویت فراواني و حساس��یت )امداد، 
تعمیرات، نظ��ارت، کنتورخوان(، برگ��زاري دوره ها با همکاري 
س��ازمان فني و حرفه اي وحمایت و توانمند س��ازي شرکتهاي 
بوم��ي و انتق��ال تجربه به س��تاد به صورت پایل��وت و برگزاري 
جلس��ات مش��ترک در بخش آموزش پیمانکاري از فعالیت هاي 
آموزشي شرکت گاز خراس��ان رضوي در حوزه پیمانکاري است 
ک��ه با توان علمي مطلوبي در حال انجام اس��ت. گفتني اس��ت، 
تعداد دوره هاي آموزشي شرکت گاز خراسان رضوي در سال ۹۶ 
نسبت به مدت مشابه سال ۹۵، 2۰ درصد افزایش داشته است.

در سال 96 برگزارشد؛

یک و نیم ساعت کالس آموزش به ازاي هر ساعت کاري در گاز خراسان رضوي

مدیر کل اوقاف استان قم: 
مسابقات قرآنی در استان قم از سطح باالیی برخوردار است

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: مسابقات قرآنی در 
استان قم از سطح باالیی برخوردار است. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
قم، حجت االسالم و المسلمین سید اسماعیل حسینی مقدم مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم 
دراختتامیه چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف استان قم، ضمن گرامیداشت یاد شهدای 
دفاع مقدس و مدافع حرم اظهار داشت: امروز شاهد این هستیم که به برکت انقالب شکوهمند انقالب 
اسالمی کتاب مقدس آسمانی در زندگی مردم حضوری کم نظیر دارد. وی به برگزاری مسابقات قرآنی 
از ابتدای انقالب ش��کوهمند اس��المی اشاره کرد و بیان داشت: به برکت حرکت امام راحل)ره( شاهد چهل و یکمین دوره برگزاری 
مسابقات قرآن هستیم که هر سال هم بر غنای آن افزوده شده است. حسینی مقدم افزود: امروز مسابقات استانی قرآن در حد مسابقات 
کش��وری برگزار می شودکه نشان دهنده باال رفتن سطح مسابقات در استان ها اس��ت. وی ادامه داد: در سال جاری 2۳۰۰ نفر در 
استان قم شرکت کرده بودند که در نهایت ۳۵۰ متسابق در مرحله استانی در بخش های مختلف حفظ و قرائت به رقابت پرداختند. 

در راستای بررسی مشکالت برق رسانی پروژه های حوزه سالمت مازندران :
دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق با رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با حضور در دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران با رئیس دانشگاه دیدار و گفتگو کرد  قاسم شهابی مدیرعامل 
ش��رکت توزیع نیروی برق مازندران در راس��تای بررسی مشکالت برق رسانی پروژه 
های حوزه س��المت با حضور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران با دکتر سید عباس 
موسوي رئیس دانشگاه دیدار و گفتگو کرد . دکتر موسوی در این دیدار ضمن تقدیر 
از عملکرد مطلوب شرکت توزیع برق مازندران ، خواستار توجه ویژه جهت تسریع در 
رفع مش��کالت برق پروژه های در حال احداث حوزه س��المت و برق رسانی به مراکز درمانی در حال ارائه خدمت استان با توجه به 

حساسیت و اهمیت موضوع شد.

تشکیل جلسه نحوه هزینه کرد اعتبارات آبخیزداری صندوق توسعه ملی 
در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در این جلسه که با حضور مدیرکل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاونین اداره کل، 
روسای ادارات شهرستان و روسای ستادی، کارشناسان و نماینده اتحادیه مرتعداران تشکیل شد جزئیات ابالغ و تخصیص اعتبارات 
آبخیزداری صندوق توسعه ملی در ۱۵ حوزه آبخیز استان اشاره گردید.مهندس ابوطالب قزلسفلو در آغاز سخنان خود به مقدار کل 
اعتبارات تخصیص داده شده پرداخته و عنوان کردند: "سهم اعتبارات آبخیزداری استان گلستان از محل صندوق توسعه ملی حدود 
۱۷ میلیارد تومان می باشد که در گام نخست در حدود ۵ میلیارد و 2۸۰ میلیون تومان از این اعتبارات به استان تخصیص یافته است 
و بر این اساس بایستی اسناد، نقشه ها و سایر مستندات موردنیاز سریعا تهیه شود. ایشان افزودند اعتبارات آبخیزداری صندوق توسعه 
ملی در قالب رویکرد مدیریت جامع آبخیز و در جهت اهداف عالیه سازمان اختصاص داده شده است"در ادامه، مهندس لطفی، معاونت 
فنی آبخیزداری اداره کل، به بیان جزئیات تخصیص اعتبارات در قسمت های مختلف پرداخته و بیان داشتند: " از این اعتبارات حدود 
۴ میلیارد تومان مربوط به عملیلت بیولوژیکی در قالب عملیات اصالح و احیاء مراتع، جنگل کاری، نهال کاری مثمر و.... می باشد و 
در حدود ۱2 میلیارد نیز مربوط به اجرای عملیات مکانیکی آبخیزداری در سطح استان می باشد و مابقی هم در بخش حفاظت و 

تهیه کاداس مقرر است هزینه گردد. 

جلسه کارگروه های منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با حضور دبیر کارگروه های منابع طبیعی جلسه ای پیرامون ارائه و بررسی پیشنهادات مرتبط 
به کارگروه های منابع طبیعی تشکیل گردید و طی آن مصوباتی جهت اجرا به تصویب کلیه اعضاء رسید.کارگروه های شرکت کننده 
در این جلسه عبارتند از : توسعه مدیریت ، میزخدمت ، کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی ، کمیته ساختار و فناوری 
های مدیریتی ، کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم ، کمیته مدیریت عملکرد ، کمیته سرمایه انسانی و کمیته مدیریت 
بهبود فرآیندها .در جلس��ه مذکور کلیات و پیش��نهاداتی در خصوص حقوق شهروندی ، امر به معروف ، ستاد اقامه نماز ، حجاب و 
عفاف و میز خدمت ارائه گردید و طی آن مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان مصوباتی شامل:تهیه کتابچه از اطالع 
رسانی دبیران کمیته ها و کارگروه ها و اعالم شرح وظایف مرتبط با هرگروه ، ابالغ شرح وظایف به اعضاء کارگروه ، استفاده و بهره 
وری اطالعاتی کارگروه ها از متخصصین بیرون از اداره ، استفاده از متخصصین دوره های مدیریت و بازآموزی برای کمیته مدیریت 

عملکرد را جهت اجرا ارائه نمودند  .

روز دوم اجالس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در قزوین برگزار شد
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- بیست و یکمین اجالس شورای مرکزی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان، در روز دوم ادامه یافت. بیست و یکم سازمان نظام مهندسی 
ساختمان ، در روز دوم مباحث متعددی پیرامون مسائل موجود سازمان مطرح گردید 
و اعضاء هیأت مدیره سازمان های کل کشور و همچنین تعدادی از مسئولین کشوری 
برنامه های اجالس را در روز دوم همراهی کردند.جلوخانی ریاست سازمان ضمن دیدار 
با مسئولینی از وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعرفه خدمات مهندسی به مذاکره 
و ارائه راه کار پرداخت. جلوخانی ریاس��ت س��ازمان و زندی خزانه دار س��ازمان در جریان ارائه گزارش مالی و برنامه و بودجه، ضمن 
اظهار نظر پیرامون مباحث مطرح شده، اعضاء هیأت عمومی را با تجربیات سازمان قزوین در این زمینه آشنا کردند. جلوخانی ریاست 
سازمان قزوین، در خصوص موارد مطرح شده در اجالس و مسائل پیش روی سازمان، با رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 
ساختمان کشور به گفتگو پرداخت.امضای تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان نظام مهندسی 

تفاهم نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان نظام مهندسی امضا شد. 

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه وشهر سازی استان مرکزی:
راه اندازی نهاد توسعه محله درکوی امام علی)ع( اراک

اراک- مینو رسـتمی - جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری باحضورفرماندار ،شهردار وسایرمسئولین شهری شهرستان اراک 
،مدیرکل دفتر راهبری طرح های بازآفرینی وزارت راه وشهرس��ازی ونمایندگان دستگاههای 22گانه بازآفرینی شهری ،مهندسین 
مشاور تسهیلگر،معاون وکاشناسان بازآفرینی و مسکن اداره کل راه وشهر سازی استان مرکزی،وسایر مسئولین محلی برگزارشد.  
مجید موزونی گفت:درراستای اجرای برنامه های شرکت بازآفرینی پایدار شهری وبه منظور راه اندازی نهاد توسعه محله، که با هدف 
بکارگیری ظرفیتها وتوانمندیها ومشارکت مادی ومعنوی مردم ومدیریت شهری درچارچوب برنامه اقدام مشترک درحوزه فرهنگی-
اجتماعی،اقتصادی وکالبدی توسعه پایدارکوی امام علی )ع( شهرستان اراک جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری باحضورفرماندار 
،ش��هردار وسایرمسئولین شهری شهرس��تان اراک ،مدیرکل دفتر راهبری طرح های بازآفرینی وزارت راه وشهرسازی ونمایندگان 
دستگاههای 22گانه بازآفرینی شهری ،مهندسین مشاور تسهیلگر،معاون وکاشناسان بازآفرینی و مسکن اداره کل راه وشهر سازی 

استان مرکزی،وسایر مسئولین محلی برگزارشد 

افزایش چندبرابری مصرف برق در استان ایالم
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان ایالم با حضور در بخش گفتگوی ویژه خبری 
پاسخگوی ابهامات و مشکالت اخیر در خصوص قطعی های برق بود. شیرخانی با اشاره به افزایش چند برابری مصرف برق استان 
نسبت به سال گذشته، میانگین مصرف مشترکان ایالمی در برخی از نقاط استان خط قرمز ها را در نوردیده و در برخی ساعات عددی 
نزدیک به سی درصد بیش از مدت مشابه در سال گذشته می باشد که همین عامل  موجب ایجاد فشار بیشتر به مدار و قطعی برق 
در ساعات اوج مصرف شده است. وی تغییر الگوی مصرف را مهمترین عامل به هم خوردن موازنه تولید و مصرف برشمرد و تصریح 
کرد: در ابتدای انقالب برای جمعیت سی میلیونی ظرفیت منصوبه صنعت برق کشور ۵ هزار مگاوات بوده و اگر بر اساس استاندار رشد 
مصرف پیش برویم برای جمعیت فعلی باید طرفیت مطلوب ۱۵ هزار مگاوات باشد، این در حالی است که عدد طرفیت برق کشور 

قریب به ۶۰ هزار مگاوات است و این اختالف فاحش را فقط مصرف بی رویه می تواند توجیه کند. 

تسهیالت اشتغال پایدار به مددجویان لرستانی پرداخت می شود
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل کمیته امداد اس��تان لرس��تان گفت: مددجویانی که مدرک تحصیلی مرتبط با 
صنایع دستی و خوشه جاجیم، گلیم و ماشته دارند می توانند از تسهیالت کمیته امداد برای ایجاد شغل پایدار استفاده کنند. جاسم 
محمدی فارسانی در آیین تجلیل از پیشکسوتان و هنرمندان صنایع دستی که در اداره کل میراث فرهنگی لرستان برگزار شد بابیان 
اینکه یکی از اقداماتی که مجموعه کمیته امداد امام خمینی)ره( طی چند سال اخیر در دستور کار دارد توجه به اشتغال مددجویان 
کمیته امداد و توانمندسازی آن ها در راستای خودکفایی است اظهار داشت: حدود ۶۸هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد است که 
اغلب زن سرپرست خانوار هستند. وی عنوان کرد: سیستم های تشویقی کمیته امداد استفاده از سیستم کارفرمایی است به گونه ای 

که افرادی که توانایی الزم رادارند می توانند با مراجعه به کمیته امداد به عنوان کارفرما تعدادی از مددجویان را مشغول به کار کنند.

سه شنبه
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آینده  نگری، یک ویژگی منحصربه فرد اس��ت که هم مزایا 
و هم معایبی دارد. با ش��ناخت این ویژگی ها می توان مسیر 

شرکت را به سمت موفقیت بیشتر هدایت کرد. 
در هر ش��رکت  موفق، انس��ان  های آینده  نگر وجود دارند؛ 
همان اش��خاصی ک��ه بر اه��داف بلندمدت و مس��یر کلی 

موفقیت  های آینده تمرکز دارند. 
آینده  نگ��ری، مزایا و معایبی دارد. ابت��کارات و ایده  های 
نو، کس��ب  وکار را جلو می برند، اما اف��راد آینده  نگر معموال 
در کاره��ای اجرایی ضعیف عمل می کنن��د؛ زیرا عالقه  ای 
به جزئی��ات ندارن��د. مثال اس��تیو جابز، انس��ان آینده  نگر 
خارق العاده  ای بود، اما ش��رکت اپل به تیم کوک نیاز داشت 

تا رؤیاهای او را به مرحله اجرا درآورد. 
افراد آینده  نگر معموال زودتر از عموم مردم متوجه الگوها 
و گرایش��اتی می ش��وند که در حال ش��کل  گیری  اند؛ مثال 
لزوم تغییر در اس��تراتژی یا آگاه بودن به ناکارآمد ش��دن 
قریب  الوقوع کارمندی که زمانی کارمند برتر بوده است. این 
قبیل امور می  توانند منجر به تصمیمات جس��ورانه  ای  شوند 
که شرکت را به اوج موفقیت می  رسانند. اما این تصمیمات 
همچنین ممکن اس��ت کارمندان و همکارانی را که از نقاط 

قوت فرد آینده  نگر بی  بهره  اند، نسبت به هم بیگانه کند. 
 ،Acceleration Partnersرابرت گالزر، بنیان گ��ذار
س��خنران و نویسنده اس��ت. او از تجربیات خود در زمینه 
روحی��ه آینده نگری و مصائب آن صحبت می کند. در ادامه 

توضیحات او در این باره همراه می شویم: 
بیش��تر اش��خاص آینده  نگری که مالقات ک��رده  ام، وقت 
زیادی را ص��رف تفکر درباره اثرات و فرصت  های درازمدت 
می کنند. اگر این موقعیت را به بازی شطرنج تشبیه کنیم، 
آنها همیش��ه به چند حرکت بعد فکر می کنند، در حالی که 
افرادی که بر کاره��ای روزانه تمرکز دارند، تنها به حرکت 

بعدی می اندیشند. 
آینده  نگرها گزینه  های مناس��بی برای مدیریت و هدایت 
ش��رکت ها یا پروژه  ها هس��تند، ام��ا آگاه��ی دادن درباره 

دام  های احتمالی آینده  نگری، خود چالشی بزرگ است. 
تصمیمات مخرب

ای��ن حقیقت مخصوص��ا در مورد تصمیم��ات جدل  آمیز 

صادق اس��ت. مثال تصمیم در مورد اخراج کردن فردی در 
ش��رکت که دیگران هنوز متوجه ناکارآمد بودنش نشده  اند. 
ممک��ن اس��ت در آن هنگام چی��زی را در آن ف��رد دیده 
باش��ید، مانند نوعی بی  انگیزگی یا مهارت  هایی که مناسب 
با نیازهای ش��رکت نیستند. مواردی از این قبیل شما را به 
این باور رس��انده  اند که بهتر اس��ت همین االن راه تان را از 
آن ف��رد جدا کنید. اما اگر دیگر اف��راد تیم تان فقط میزان 
ف��روش باالی آن فرد یا موفقیت پ��روژه اخیرش را ببینند 
چه تصمیمی خواهید داش��ت؟ تصمیم شما مبنی بر اخراج 
آن فرد ممکن اس��ت به بقیه شوک وارد کند و باعث ایجاد 

بی اعتمادی شود. 
همین الگو بر تصمیمات اس��تراتژیک  تر نیز قابل انطباق 
اس��ت. به طور مثال، سال ها پیش وقتی شرکت اَکِسرلیشن 
پارتن��رز هنوز در ابت��دای راه بود، من بازار کار را بررس��ی 
ک��ردم و به این نتیجه رس��یدم ک��ه می توانی��م وارد بازار 
جهانی ش��ویم. اما مشاوران بس��یاری با من مخالف بودند. 
آنها می  پرسیدند که با وجود کوچک بودن شرکت و بزرگ 
بودن بازار آمریکا، چرا باید وارد بازار جهانی شویم؟ اگرچه 
آنها عقب کش��یدند، اما من محک��م روی حرف خود باقی 
مان��دم، زی��را واقعا حس می  ک��ردم که می  توان��م برخالف 

دیگران به وضوح آینده را ببینم. 
افراد آینده  نگر باید علت تصمیمات شان را برای 

دیگران مشخص کنند
از آن ج��ا که آینده  نگرها به س��ال ها جلوتر از زمان حال 
می  اندیش��ند، اش��خاصی که بیش��تر بر فعالیت  های روزانه 
تمرکز دارند، با تصمیم��ات آینده  نگرها مخالفت می کنند؛ 
زیرا این ایده  های جدید بس��یار دور از موقعیتی هستند که 
آنان در پی��ش روی خود می بینند. این ام��ر در واقع باعث 
ایجاد نوعی کنترل و تعادل در امور می شود. برای جلب نظر 
اف��راد باید پیش از اقدام، اس��تدالل  های تان را به وضوح و با 

رعایت ادب توضیح دهید. 
به افراد تیم خود، اطالعات مربوط به تصمیم تان را نشان 
دهید. گرایش��اتی را که در بازار شناسایی کرده  اید و منجر 
به نتیجه گیری شده است، ارائه دهید. پس از انجام این کار 
می  توانید به مباحث  هدف  دارتر درباره تغییر در اس��تراتژی 

شرکت بپردازید. 
اگر تیم خوبی داش��ته باش��د، منطق شانس باالیی برای 
پیروزی دارد. ما در ش��رکت AP در نهایت تصمیم گرفتیم 
که وارد بازار جهانی ش��ویم و توانستیم دقیقا در زمانی که 

برایمان سودآور بود، پیشنهادی بین  المللی ارائه دهیم. 
اهمیت زمان  بندی

آینده  نگرها گاه برای حرکت به س��وی آینده روش��نی که 
در پیش  رو می بینند بسیار پرانگیزه هستند، اما افرادی که 
به اهداف بلندمدت می  اندیش��ند الزم است به این حقیقت 
نیز آگاه باش��ند که گاه بهتر اس��ت کمی به عقب برگردند 
و صب��ر کنند تا اعضای تیم ش��ان برای قبول حرکت بعدی 

آماده  تر شوند. 
در حقیق��ت اگ��ر بخواهید س��ریعا در جه��ت تمام امور 
به ظاهر مهم برای ش��رکت اقدام کنید )چه گرایشی خاص 
در بازار باش��د یا مش��کلی درباره یک��ی از کارمندان(، این 
روش اثری مخرب خواهد داشت. به بیان دیگر ممکن است 

اعضای تیم تان شما را فردی غیرمنطقی تصور کنند. 
این وضعیت، نوعی برقراری تعادل بس��یار ظریف اس��ت. 
گاه برخ��الف ضرورتی که فرد آینده  نگر احس��اس می کند، 
بهت��ر اس��ت صبر کرد ت��ا دیگران نی��ز متوج��ه اندکی از 
هش��دارهای اولیه یا نشانه های فرصت  های جدید شوند. در 
ای��ن مواقع ترغیب کردن اف��راد به صورت ضمنی و زیرکانه 

تاثیر بیشتری نسبت به دستور دادن مستقیم دارد. 
ب��ا این  حال نمی  توانید بیش از حد نیز صبر کنید؛ چالش 
واقع��ی در همی��ن امر نهفته اس��ت. برخ��ی از بزرگ ترین 
اش��تباهاتی که من مرتکب ش��ده  ام مربوط به صبر کردن 
بیش از اندازه برای تغییر پرس��نل بوده است. من می  دیدم 
که شخصی برای حفظ سرعت در حال تقال است و نیازهای 
شرکت را نیز می دانستم، اما نمی  خواستم تشنج ایجاد کنم، 

با این حال صبر کردن انتخاب اشتباهی بود. 
در آخ��ر، مورد مهم ب��رای مدیران آینده  نگر این اس��ت 
که همیش��ه در تصمیم گیری های خ��ود منطق، همدلی و 
شکیبایی به خرج دهند. آینده نگری هم یک موهبت است و 
هم یک نفرین؛ قدرش را بدانید و درست از آن بهره گیرید. 
INC/zoomit :منبع

افراد آینده نگر و چالش های کاری آنها

5 روش هوشمندانه برای انجام کار بیشتر در زمانی کمتر

عموم��ا، افراد پران��رژی از مزیتی رقابتی برخوردار هس��تند، اما اگر تنها یک چی��ز از تحقیق و نگارش 
نخستین کتابم یاد گرفته باشم، آن هم این است که چگونه کار بیشتری را در زمانی کمتر انجام دهیم. 
پنج س��ال اولی که به عنوان یک نویسنده مستقل شروع به کار کردم، مشتاقانه دود چراغ خوردم و فکر 
می کردم این کار باعث پیش��رفتم خواهد ش��د. این کار باعث ش��د تا قلق ها را س��ریع تر یاد بگیرم و درک 
س��ریع تری از این مهارت داشته باش��م، اما عمده این نتایج زمانی برایم حاصل شد که بیشتر اوقات سرم 
پایین بود. در واقعیت، من در ِگل گیر کرده بودم و نمی توانس��تم فرصت های بزرگ تر و ایده های بهتر را 

ببینم. 
هم��ه چیز به همان ش��کل پیش رفت تا اینکه لحظه سرنوشت س��از من اتفاق افت��اد. این اتفاق که در 
تعطیالتی در بیگ اسکای کانتری واقع شد، جنبه های مختلفی از روابط و کار مرا متحول کرد. پس از آن 
هفته رویایی، من از رکوردهای شخصی و رشد اجتماعی و حرفه ای خویش لذت بردم و به شدت رویکردها 

و انگیزه های شغلی ام دستخوش تغییر شد. 
با دنبال کردن پنج نکته زیر شما هم می توانید این کار را انجام دهید. 

1- از مزاحمت های تلفنی جلوگیری کنید 
من تمام هش��دارهای صوتی و تصویری گوش��ی همراهم را غیرفعال می کنم، مگر اینکه این هشدارها از 
طرف همسر و فرزندانم باشند. این مسئله شامل ایمیل، شبکه های اجتماعی، پیام های کوتاه و هر نرم افزار 
دیگری که قصد جلب کردن توجه من را داش��ته باش��د، می ش��ود. البته من مشکلی با تماس های صوتی 
ندارم و از آنجایی که این تماس ها در مواقع اضطراری اتفاق می افتند، عمده مسائل را به جز این تماس ها، 

محدود می کنم. این کار باعث می شود تا شخصا زمانم را برنامه ریزی کنم. 
2- حدود تکنولوژیک سخت گیرانه ای در نظر داشته باشید 

م��ن همواره برای ابزارهای ارتباطی حدود کاربری س��خت گیرانه و بخش های کنترلی در نظر می گیرم. 
برای مثال من هرروز از س��اعت ۹ ش��ب تا ۷ صبح، حالت مزاحم نشوید را فعال می کنم. تلفن همراه من 
تنها در صورتی که یک ش��ماره تلفن س��ه بار متوالی تماس بگیرد، هش��دار می دهد. عالوه بر این همیشه 
س��عی می کنم گوش��ی همراه، مسائل کاری و س��ایر قضایایی که کیفیت خوابم را خراب می کنند، با خود 
ب��ه رختخ��واب نبرم. در نظر من تم��ام نرم افزارهای جدید، و ابزارها و گجت ها غیرس��ودمندند مگر اینکه 
خالف آن ثابت شود و در نهایت، من شب ها آخرهفته ها و در تعطیالت سمت کار نمی روم. این کار باعث 
می ش��ود تا از اوقات اس��تراحتم به بهترین نحو استفاده کنم و با انرژی بیشتری کار کنم و از لحاظ روحی 

تقویت شوم. 
3- تعهدات رسانه ای غیرضروری را محدود کنید 

ش��ما احتماال تاثیر رس��انه های مجازی و پیام های دوره ای آنها را روی روان تان دس��ت کم می گیرید. 
حتی اگر لزوما محتوا را دوست نداشته باشید، بمباران رسانه ای حس تعهد ناخودآگاهی را بیدار می کند. 
این مس��ئله در مورد تازه ترین برنامه  های تلویزیونی، بازی های ویدئویی، خبرنامه های بی پایان رسانه های 
اجتماعی و خدمات مش��ترکان که فش��ار همکاران و دوستان تان ش��ما را ملزم به استفاده از آنها می کند، 
نیز صدق می کند. روی منابع اطالعاتی که به واقع دوس��ت دارید، به خاطر ارزش��ی که برای تان به ارمغان 

می آورند، تمرکز کنید. 
4- به قرارهای مالقات صبح، »نه« بگویید 

مطالعات نش��ان می دهد که اکثر انس��ان ها به هنگام صبح خالق تر و مولدتر هستند، چراکه موقع صبح، 
ب��دن و ذهن آنها س��رحال تر بوده و خوب اس��تراحت کرده اند. محققان بر ای��ن باورند که باید زمان صبح 
را ص��رف برنامه ه��ا و چالش های فردی و فکری کرد. هیچ قرار مالقات��ی را موقع صبح فیکس نکنید. این 
جلس��ات را موقع عصر برگزار کنید. جف بزوس، نوآور، میلیاردر و موس��س آمازون در بین بهترین کسانی 
اس��ت که از این قانون پیروی می کند. دفعه بعد که یک نفر درخواس��ت قرار مالقاتی را برای صبح دارد، 
مودبانه درخواستش را رد کنید. »من آن موقع سرم شلوغ است؛ بیایید زمان دیگری را پیدا کنیم« پاسخ 

مناسبی است. 
5- ناخودآگاه خود را به کار ببندید 

در اوایل کارم، چندین کتاب ارتقای ش��خصی و حوزه بازرگانی خواندم تا مش��کالتم را حل کنم. وقتی 
دو تا س��ه مورد از این کتاب ها به کارم آمدند، باقی آثار را به کل فراموش کردم. تحقیقات جدید موسس��ه 
Carnegie Mellon دلیل این مس��ئله را توضیح می دهد: هنگام حل مسئله، افکار ناخودآگاه نسبت به 
افکار خودآگاه کارکرد بهتری دارند. چرا این افکار رویکردهای حل مس��ئله دقیق تری را ارائه می کنند. به 
ذهن و مغز خود اس��تراحت بدهید تا پتانس��یل پس زمینه ای آن فعال شده و راه حل کارکردی ارائه شود. 

تا وقتی که این مسئله را امتحان نکنید، به قدرت آن پی نخواهید برد. 
entrepreneur :منبع
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