
گوشت قرمز تنظيم بازاري كه قرار بود به صورت اينترنتي 
از روز سه شنبه دوباره در يكي از فروشگاه هاي اينترنتي كه 
با دولت همكاري مي كند، توزيع شود به دليل آنچه عدم 
تامين توسط شركت پشتيباني امور دام خوانده شده است، 
عرضه نشد. عرضه اينترنتي مواد پروتئيني تنظيم بازاري 
قرار بود از حضور مردم در صف هاي طوالني براي خريد اين 
محصوالت بكاهد؛ اما در هفته گذشته كه روز چهارشنبه 
توزيع شد در ظرف كمتر از دو ساعت موجودی آن تمام شد. 
براساس اطالعيه اي كه در يكي از فروشگاه هاي اينترنتي 
»مسترقصاب« داده بود، قرار بود از روز سه شنبه، 23 بهمن 
دوباره  توزيع محصوالت پروتئيني تنظيم بازاري انجام شود؛ 

اما اين فروشگاه فضاي مجازي در توضيح دليل عدم عرضه 
اين محصوالت آورده كه هنوز امور اداري مربوط به تامين 
و تخصيص سهميه گوشت تنظيم بازاري انجام نشده است 
و به محض طي مراحل اداري پاسخگوي مصرف كنندگان 
خواهد بــود. بنابر اين گزارش، در يكي از فروشــگاه هاي 
اينترنتي توزيع گوشت تنظيم بازاري به نام »مسترقصاب« 
آمده است: در راستاي همكاري با سازمان پشتيباني امور 
دام كشــور از تاريخ 23 بهمن ماه 1397 جهت رفاه حال 
مصرف كنندگان فروش و توزيع گوشــت تنظيم بازاري 
و تحويل درب منزل آغاز مي شــود. گفتني است كه اين 
سايت اينترنتي به دليل مراجعه زياد متقاضيان به درستي 

باز نمي شود. در ارتباط با شرايط خريد محصوالت تنظيم 
بازاري آمده اســت كه ثبت كدملي و كد پستي در زمان 
ثبت سفارش الزامي و سهميه هر كدملي ماهانه بين 2 تا 
4 كيلوگرم است. هزينه حمل محصول به درب منزل در 
تهران نيز 5 هزار تومان )عدم دريافت هزينه ارسال در خريد 
باالتر از 50 هزار تومان( عنوان شده است. بنابر اين گزارش، 
در سايت هاي ديگري »به روزرسان« نيز كه قرار بود اقدام به 
توزيع محصوالت پروتئيني تنظيم بازاري كند عنوان »فاقد 
برنامه تامين« براي محصوالت تنظيم بازاري درج شــده 
است و فروشگاه اينترنتي نيز كه تحت عنوان »يخچال« 
قرار بود اقدام به توزيع اين محصوالت كند، فعاليتي ندارد. 

نيكوالس مادورو، رئيس جمهوری ونزوئال با اشاره به تاثير 
منفي تحريم ها روي قيمت نفت و ريسك هاي احتمالي 
براي ساير اعضاي اوپك، خواستار حمايت اين گروه در 
برابر تحريم هاي آمريكا عليه صنعت نفت اين كشور شده 
است. به گزارش ايســنا، يك منبع آگاه به رويترز گفت: 
اوپك كه ونزوئال يكي از اعضاي موسس آن است، حاضر 
نشده هيچ بيانيه رسمي منتشر كند. اوپك مي گويد اين 
گروه نگران سياست نفتي است نه مسائل سياسي. بيش 
از 40 كشور شــامل آمريكا، قدرت هاي اروپايي و اكثر 
كشورهاي آمريكاي التين خوان گوايدو، رقيب مادورو 
را به عنوان رئيس قانوني دولت اين كشــور به رسميت 
شناخته اند. درخواست حمايت مادورو از اوپك، در نامه اي 
به محمد باركيندو، دبيركل اوپك فرســتاده شــده كه 
تاريخ آن 29 ژانويه - يــك روز پس از اعالم تحريم هاي 

آمريكا عليه شركت PDVSA - است. مادورو در اين 
نامه نوشته است: كشور ما اميدوار است از همبستگي و 
حمايت كامل اعضاي اوپك و كنفرانس وزيران اين گروه 
در مبارزه عليه مداخالت غيرقانوني آمريكا در امور داخلي 
ونزوئال برخوردار شود. وي در بخش ديگري از اين نامه 
نوشته است: اوپك بايد راهكارهاي احتمالي را بر مبناي 
تاثيري كه تحريم هاي آمريــكا روي بازار انرژي جهاني 
مي گذارد و ريسكي كه براي كشورهاي ديگر اين گروه 
دارد، مشخص كند. تحريم ها عليه ونزوئال قيمت جهاني 
نفت را تقويت كرده  و روند صادرات بيش از 20 نفتكش 
حامل نفت ونزوئال را مختل كرده و باعث سرگرداني اين 
كشتي ها در آب هاي منطقه گلف كاست آمريكا شده است. 
با اين حال تحليلگران مي گويند ظرفيت مازاد فراواني در 
ساير توليدكنندگان نفت مانند عربستان سعودي وجود 

دارد. همچنين كشــورهاي مصرف كننده نفت، ذخاير 
استراتژيكي دارند كه از دست رفتن صادرات نفت ونزوئال 
را جبران مي كند. اوپك از بحث هاي سياســي مربوط 
به اعضايش اجتناب مي كند و سال گذشته درخواست 
ايران براي گنجانده شدن موضوع تحريم هاي آمريكا عليه 
تهران در نشست سياست گذاري خود را رد كرد. ونزوئال 
يكي از ســه توليدكننده بزرگ نفت اوپك بود؛ اما توليد 
نفت اين كشور به دليل فروپاشي اقتصادي، سال هاست 
كه دچار كاهش شده است. شركت تحقيقاتي »ريستاد« 
انتظار دارد توليد نفت ونزوئال از 1.34 ميليون بشكه در 
روز در پايان ســال 201۸ به ۶۸0 هزار بشكه در روز در 
سال 2020 ســقوط كند. ونزوئال به همراه ليبي و ايران 
 از مشــاركت در جديدترين توافق كاهش توليد اوپك

 معاف شده اند. 

دولت روسيه قرار است در يك طرح آزمايشي، قطع موقت 
اينترنت در اين كشــور را اجرا كند. به گزارش يورونيوز، 
آن طور كه رسانه هاي روسي گزارش مي دهند، قرار است 
اين طرح با هدف ارتقاي توانمندي فضاي اينترنت داخلي 
اين كشور صورت پذيرد. اين طرح قرار است در چارچوب 
برنامه آزمايشــي دفاع سايبري انجام شــود. اين پروژه 
تامين كنندگان اينترنت را ملزم مي كنــد كه به هنگام 

قطع اينترنت روسيه توسط كشــورهاي خارجي، ارائه 
خدمات به شهروندان و كاربران روسي را تضمين كنند. 
در اين طرح قرار اســت ابزار فني الزم براي تغيير مسير 
ارتباطاتي روسيه فراهم شود تا در شرايط خاص مسيرها 
به يكديگر متصل شوند تا ارتباطات را درون روسيه حفظ 
كنند. ضمنا روسيه قصد دارد تمام ترافيك اينترنتي را در 
مسيرهاي قابل رويت براي سازمان نظارت بر ارتباطات 

روسيه تعريف كند تا ضمن اعمال نظارت كامل بر آن، از 
عدم خروج اطالعات از كشور اطمينان حاصل كند. 

ايــن طــرح آزمايشــي قــرار اســت در مــاه مارس 
)اوايــل فرورديــن( اجرايــي شــود. پيــش از ايــن 
والديمير پوتيــن، رئيس جمهــوري روســيه از ايجاد 
 اينترنــت ملي و مســتقل بــراي اين كشــور حمايت 

كرده بود. 

كم فروشي در برخي از جايگاه هاي سوخت موضوعي است كه 
سال هاست آفت اين حوزه شده و صداي اعتراض بسياري از مردم 
را بلند كرده است؛ در اين راستا، مديرعامل شركت ملي پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران از مردم تقاضا كرده كه تخلفات جايگاه ها 
را به اين شركت گزارش كنند. به گزارش ايسنا، هرچند وقت يك 
بار فيلمي در فضاي مجازي منتشر مي شود كه از كم فروشي در 
يكي از جايگاه هاي سوخت حاكي است. جايگاه هايي كه به گفته 
سيدمحمدرضا موســوي خواه، مديرعامل شركت ملي پخش 

فرآورده هاي نفتي ايران، بعد از بررســي، شناســايي  و جريمه 
مي شوند؛ اما همچنان اين دغدغه بين مردم وجود دارد و به يك 
تجربه مشترك تبديل شده است. در اين راستا، موسوي خواه از 
مردم تقاضا كرده است اگر تخلفي از جايگاه ها ديدند، به شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي گزارش كنند و در اين باره توضيح 
داد: اگر مردم در هر جايگاهي تخلفي ديدند، به شركت ملي پخش 
اطالع دهند و منتظر بمانند. اين شركت تيم نظارتي خود را با 
تجهيزات كنترل كمي به جايگاه مذكور اعزام مي كند و چنانچه 

تخلف جايگاه اثبات شــود، به شديدترين شكل ممكن جريمه 
خواهد شد. وي همچنين به اين سوال كه چه جريمه اي در انتظار 
جايگاه هاي متخلف است، پاسخ داد: مقدار اضافي تلمبه تا زماني 
كه كنترل، تنظيم و فروخته شد، محاسبه شده و شماره توتاليزه 
آن نوشته و اين شماره تا شماره روز جاري برداشته مي شود. مثال 
مي شــود 10 هزار ليتر. در اين 10 هزار ليتر مشخص مي شود 
كه در هر 20 ليتر چند سي ســي كمتر فروخته شده است. اين 

نرخ محاسبه و جايگاه به نرخ فوب خليج فارس جريمه مي شود.

گوشت تنظيم بازاري به  اينترنت  نرسيد

جواب  منفي  اوپك به  درخواست حمايت  ونزوئال

روسيه طرح  قطع موقت اينترنت اجرا  مي كند

مردم كم فروشي  پمپ بنزين ها  را  گزارش دهند
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اصناف   مسئول گرانی   گوشت   نیستند

وزیر ورزش و جوانان: 

برگزاری جشنواره بهاره  
در  پنج  نقطه تهران

فوالد مباركه در توسعه  ورزش 
بسيار موفق عمل كرده است

افزايش
مبلغ
وام  مسکن
تورم زاست

وزیر راه و شهرسازی:

پنج مقام دولتی
در پرونده 

خودروهای وارداتی 
بازداشت شدند
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دادستان تهران: 

سرمقاله

يادداشت

نبود  شفافیت
در حوزه تجارت  

فرصت  درآمدزایی
از  ارزهای دیجیتال

يكی از مشكالتی كه در حوزه 
واردات در كشور وجود دارد، 
عدم شفافيت است. به دليل 
 نبود برخــی از امكانات و يا 
بی توجهی ناظران، بروز برخی فسادها و تخلفات كه 
از جمله آن ثبت سفارش جعلی و غيرقانونی است، 

محتمل است... 

  ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق 
بازرگانی تهران

  بهروز منتظری،  کارشناس بالک چین
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عقب ماندگی ايران  از 
درآمدزايی ارزهای ديجيتال

صادرات  فرش
به  صورت  امانی

»کسب و کار«  سهل انگاری  در واردات کاالهای لوکس  را   بررسی  می کند

 افزایش ثبت سفارش های غیرقانونی
صفحه2
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صنایع   پایین  دستی  حمایت   نمی شوند
موسسات   پژوهشی   از   پوسته   محافظه کاری   خارج   شوند
  نبود   چشم انداز   مشترک   در   وزارت   صمت

در   نشست   هیات   نمایندگان   اتاق   تهران    مطرح     شد

اكثر كشورهای جهان طی سال های اخير به استفاده 
از ارزهای ديجيتــال روی آورده اند و شــرايطی را 
فراهم كــرده اند كه از اين شــرايط و ابزار جديد به 
عنوان تسهيل در موضوعات اقتصادی خود استفاده 
می كنند؛ اما در ايران با وجود اهميت بسيار زياد اين 
ارزها هنوز كار زيادی  روی اين حوزه انجام نشده و گاه 
و بيگاه تنها اظهار نظرها و طرح های بدون سرانجام 
در رابطه با آن مطرح می شــود. اين در حالی است 
كه با توجه به تحريم های مالی ايران استفاده از رمز 
ارز كارايی بااليی دارد. متاسفانه در ايران با توجه به 
اينكه بخشی از روابط اقتصادی در انحصار و يا قلمرو 
تصميم گيران كالن كشور نيست، جامعه نيز با ارز 
ديجيتال درگير شده است. تمام اين اتفاقات در حالی 

رخ می دهد كه هر روز شاهد...

صادرات فرش دستباف نسبت به سال های گذشته 
با افت بسيار شديدی روبه رو است كه يكی از داليل 
اصلی كاهش صادرات فرش دستباف گرانی مواد اوليه 
بوده كه كيفيت و بافت را تحت تاثير قرار داده است. در 
اين شرايط متاسفانه فرش دستباف ايران جايگاه خود 
را در بازارهای جهانی از دست داده است. افت كيفيت 
فرش دستباف ايرانی سبب شده كه رقبای تجاری 
فرش ايرانی در خارج از كشور جای فرش دستباف 
ايرانی  را پر كنند و همين موضوع سبب عدم استقبال 
بازارهای جهانی از فرش دستباف ايران شده است. در 
همين ارتباط رئيس كميسيون توسعه صادرات اتاق 
بازرگانی ايران از كاهش بيش از 100 ميليون دالری 
ارزش صادرات فرش خبر داد و دليل آن را ناشی از 

عوامل داخلی و خارجی دانست... 



اقتصاد2
ایران وجهان

برگزاری اولین نشست کمیته حمل و  نقل 
دریایی غرب استان هرمزگان

 اولین نشست کمیته حمل و نقل دریایی غرب استان 
هرمزگان به منظور انجام هماهنگی های الزم در راستای 
طرح ساماندهی سفرهای دریایی ویژه نوروز ۹۸ برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی، در این نشست، راهکارهای 
افزایش ایمنی ترددها و ارائه خدمات مطلوب به مسافران 
و گردشگران دریایی با حضور معاون دریایی و بندری 
بنادر و دریانوردی بندرلنگه، ارگان ها و ادارات مرتبط و 

مسئولین بنادر تابعه بررسی شد.

در مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی 
در کرمانشاه از بانک پاسارگاد تقدیر شد

با حضور سلطانی فر وزیر ورزش، استاندار کرمانشاه، 
مسئوالن استان، نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی و مســئوالن فدراسیون کشــتی، از بانک 
پاسارگاد به عنوان تنها حامی مالی برتر فدراسیون 
و تیم های ملی کشتی تقدیر شــد. در این مراسم از 
دکتر قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد که از سوی 

مسئوالن فدراسیون کشتی قدردانی به عمل آمد.

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 
به مودیان شهرداری

برای نخستین بار در کشور طرح پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه به بدهکاران سیستم شهرداري از طریق 
بانک قرض الحسنه مهر ایران امکان پذیر شد. به گزارش 
روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، با هدف 
گسترش و توسعه سنت بزرگ قرض الحسنه و همچنین 
کاهش میزان مطالبات شــهرداري ها، تفاهم نامه اي 
مشترک میان مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در استان مرکزي و شهرداري کمیجان منعقد شد.

اخبار

 بررســی های انجام شــده 
توســط پلیس فتا نشــان از 
افزایش ثبت ســفارش های 
غیر قانونی برای واردات دارد. 
طبق آمارها خودروهایی که 
از ثبت ســفارش های غیر قانونی برای واردات استفاده 

کرده اند از ۶ به ۱۱ هزار دستگاه افزایش یافته است.
موضوع واردات خودرو با ثبت ســفارش جعلی از ســال 
گذشته مطرح شد و بر همین اساس هم بود که از ابتدای 
ســال تا به حال در خصوص مجوز ترخیص به ۱3 هزار 
خودروی دپو شده در گمرک اختالف نظرهای زیادی وجود 
داشت. اگرچه برخی از این خودروها مسیرهای قانونی برای 
واردات را طی کرده بودند اما هنوز چگونگی ثبت سفارش و 
واردات بسیاری از این خودروها مبهم است.  ثبت سفارش 
غیرقانونی البته منحصر به خودرو نیست و برخی از کاالها 
نیز با همین شگرد وارد کشور شده اند. نمونه این تخلف را 
می توان در بحث شکر، الســتیک خودرو، خوراک دام و 
طیور و سایر مواد غذایی و برخی کاالهای اساسی که ثبت 

سفارش غیرقانونی داشته اند، دید.
در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس چند وقت پیش 
گفته بود: »خودرو و ثبت سفارش آن، تنها بخش کوچکی 
از فسادی است که از طریق ثبت سفارش افشا شده است، 
در قسمت ثبت سفارش کاال فساد غوغا می کند و خدا 
می داند چه زد و بندی پشت این قضیه است و چه اتفاقات 
عجیب و غریبی در ثبت سفارش رخ  داده که خودرو یک 

قسمت کوچکی از آن است.«
 بر اســاس اطالعات اولیه، حدود ۱۹3۹ خودرو با ثبت 

سفارشهای غیرقانونی طی سال ۹۶ از گمرکات خارج 
شــده اند. گفتنی اســت،  طی ســال ۹۶ شرکت های 
نمایندگی و غیرنمایندگی امکان واردات خودرو به کشور 
را داشته اند، اما  با مصوبه دولت از اواخر سال گذشته تنها 

شرکتهای دارای نمایندگی مجوز واردات خودرو را در 
اختیار دارند. ســؤال مهمی که وجود دارد این است که 
در نهایت؛ چه تعداد  ثبت ســفارش غیرقانونی توسط 
شرکتهای نمایندگی انجام شده است. آخرین جزییات 

پرونده ثبت سفارشهای جعلی با اظهار نظر مهم دادستان 
تهران وارد فاز جدیدی شــد، به گفته دولت آبادی این 
پرونده یکی از پرونده های مهم مفاسد اقتصادی است 
که اولین پرونده ای بود که در تیرماه امسال به دادستانی 
آمد. یک پرونده بسیار بزرگ و مهمی است که تاکنون 
تحقیقات آن همچنان ادامه دارد. بخش تکمیلی دیگری 
هم در بندرعباس داشت که 5 متهم بازداشتی دارد. در 

پرونده اصلی هم 2۸ نفر بازداشتی دارد.
وی افزود: نکته مهم آمار متفاوتی اســت کــه درباره 
خودروها وجــود دارد. روزهای اول ۶ هــزار خودروی 
غیرقانونی اعالم شد، اما این رقم  به ۱۱ هزار دستگاه طبق 
گزارش های واصله افزایش یافته است. جلسات مفصلی 
تشکیل شده تا این تفاوت اعداد مشخص شود. پلیس فتا 
بازه زمانی گسترده تری را بررسی کرده و ممکن است یکی 
از دالیل اختالف اعداد به همین دلیل باشد. تعداد اصلی 
برای دادگاه و صدور حکم خیلی مهم است و باید عدد 
اصلی مشخص شود. تعداد بازداشتی ها حاکی از اهمیت 
پرونده است هرچند فرشته تنگستانی یکی از متهمان 
این پرونده از کشور خارج شده است. امیدواریم تا پایان 

سال به صدور کیفرخواست منتهی شود.

»کسب و کار«  سهل انگاری در واردات کاالهای لوکس  را  بررسی می کند

 افزایش  ثبت سفارش های غیرقانونی 

وزیرصنعت خبر داد
دستور به رئیس سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان 

برای تشدید نظارت 
وزیر صنعت با اعالم اینکه بازار با بخشنامه اصالح 
نمی شود گفت: باید با مکانیزم های علمی به این 
حوزه ورود کرد.به گزارش تسنیم، رضا رحمانی در 
جلسه امروز ستاد تنظیم بازار با اشاره به وضعیت 
فعلی بازار گوشت و مرغ، گفت: افزود: باید درباره 
کاالهــای پرمصــرف، همچون گوشــت و مرغ 
تصمیمات شفاف و روشنی گرفته شود تا مطمئن 
شویم در دو ماه آینده با مشکلی مواجه نیستیم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با اجرای 
تصمیمات ستاد تنظیم بازار، در آینده قیمت ها 
تعدیل خواهد شــد، گفت: در بحث نظارت مردم 
باید احســاس کنند که با متخلف به طور جدی 
برخورد می شــود، برخورد هم اعالم آمار 5 هزار 
نفری از تشکیل پرونده نیست، بلکه ممکن است 2 
پرونده تشکیل شود اما این پرونده باید برای تخلف 
های اساسی باشد.وی از دستور به رئیس سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای 
تشدید نظارت خبر داد و افزود: در موقعیت هایی 
باید از مکانیزم بازار برای کنترل و نظارت استفاده 
کرد، در موقعیتی دیگر هم که از ســوی عده ای 
طمع کاری وجود دارد، ما باید ورود کنیم و این هم 
باید محسوس باشد. در این جلسه همچنین، وظیفه 
تنظیم بازار شــب عید به وزارت جهاد کشاورزی 
تفویض شد. این ستاد در سه جلسه اخیر به بررسی 
وضعیت بازار گوشت مرغ، گوشت قرمز و میوه شب 
عید پرداخته و تصمیماتی همچون صدور مجوز 
برای واردات جوجه یک روزه، جلوگیری از صادرات 

مرغ و غیره را اتخاذ کرده بود.

خبر

انگیزه بانک ها بــرای ورود به اتحاد اســتراتژیک و 
پیشــنهادات اجرایی در این خصوص در مقاله ای از 
سوی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک مسکن 
مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش پایگاه خبری بانک 
مسکن- هیبنا، اتحاد استراتژیک بانک ها به عنوان 

یکی از ابزارهای ایجاد هم افزایی بین شبکه بانکی در 
بین مدیران ارشد بانک ها یک الزام محسوب می شود. 
هر چند دیدگاه ها و نحوه این اتحاد می تواند متفاوت 
باشد اما در کلیت مشارکت و اتحاد بین مدیران ارشد 

نظام بانکی اتفاق نظر وجود دارد.

پرداخــت بیــش از ۱٤ هــزار میلیارد ریــال وام 
قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه توسط بانک 
صادرات ایران در ۹ ماه اول سال ۹٧، بیش از ۹٤ هزار 

نفر را راهی خانه بخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، این 

بانک در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، 
زمینه ازدواج ۹٤ هزار و ٤۱۸ نفر را در ۹ ماه منتهی 
به پایان آذرماه سال جاری با اعطای بیش از ۱٤ هزار 
و ۶3٧ میلیارد ریال وام ازدواج و تهیه جهیزیه فراهم 

کرده است.

٩٤ هزار عروس و داماد با وام بانک صادرات زندگی خود را آغاز کردندپیشنهاد اجرایی برای اتحاد استراتژیک بانک ها
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چهل و هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران برگزار شد. 

مسعود خوانساری با اشــاره به برگزاری نهمین دوره 
انتخابات اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
در سراسر کشــور در روز ۱۱ اســفند، گفت: تقاضا و 
درخواســت من و همه اعضا هیات نمایندگان از همه 
اعضای فعال اتاق  تهران و اتاق های بازرگانی سراســر 
کشور این است که حتماً در این انتخابات شرکت کنند تا 
این انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری برگزار شود. 
هرچه مشــارکت اعضا اتاق ها در انتخابات باالتر باشد 
قدرت مطالبه گری اتاق بیشتر خواهد بود و اتاق با توان 

باالتری می تواند به وظایف خود عمل کند.
او ادامه داد: اگر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
یک پشتوانه قوی داشته باشد و هم صدایی و هم دلی در 
آن وجود داشته باشد ما می توانیم بسیاری از مطالبه های 

که بخش خصوصی از دولت را به سرانجام برساند.
مسعود خوانســاری ادامه داد: برای داشتن یک بخش 
خصوصی قوی، راهی جز تقویت هرچه بیشتر اتاق های 
بازرگانی نیست. اتاق های بازرگانی به عنوان اتاق فکر 
اقتصاد کشور باید هم از نظر کیفی و هم کّمی بتوانند 
نقش خودشان را خوب انجام دهند. در طول چهار سال 
گذشته تالش زیادی در اتاق شد که بتوانیم از دو زاویه 
کارها را پیش ببریم. یکی اینکــه ارتباط قوی با اعضا 
داشته باشیم و دوم اینکه در راستای خواسته های بخش 
خصوصی و بهبود وضعیت اقتصاد، مطالبه گر نهادها و 

دستگاه های حاکمیتی و سیاستگذاری باشیم. 
 رئیس اتاق تهران یکی از نخستین اقدامات را بازطراحی 
سایت اتاق در جهت معرفی و ارائه خدمات اتاق و اخبار 
و گزارش های روز عنوان کرد و گفت: امروز سایت اتاق 
تهران بسیار به روز و مرجع ارائه گزارش ها و اطالعات 
و آمار اقتصادی مرتبط با بخش خصوصی اســت. در 
رتبه بندی داخلی سایت ها اتاق االن رتبه ۱200 را دارد 
که بسیار برای یک سایت تخصصی جایگاه بسیار خوبی 
است. همچنین در رنکینگ جهانی رتبه ٤۱ هزار را دارد 
که در مقایســه با اتاق های بازرگانی داخلی و خارجی 
جایگاه قابل توجهی است. بخش های مختلف سایت 
اتاق تهران در مجموع بیش از ۱00 هزار بازدید روزانه 
دارد که نشان می دهد که سایت اتاق تهران به عنوان یک 
مرجع مورد استفاده قرار می گیرد و عالوه بر اعضای اتاق، 
دیگر فعاالن اقتصادی هم از مطالب و اطالعات عرضه 

شده در آن استفاده می کنند.
مسعود خوانساری موفقیت بعدی اتاق تهران را حضور 
مسئوالن عالی رتبه کشــور و تراز اول کشور از معاون 
اول رئیس جمهور گرفته تا وزرا و... در جلســات هیات 
نماینــدگان و همایش های اتاق و بیان خواســته ها و 
مشکالت بخش خصوصی به این مقامات دانست و گفت: 
تهیه گزارش های متعدد اقتصادی هم در کمیسیون ها 
و هم در بدنه کارشناسی اتاق که بیش از چندین هزار 

صفحه است از دســتاوردهای دیگر این دوره است که 
برای مقامات مسئول هم ارســال شد. همچنین یک 
موج ترجمه کتاب های مهم اقتصادی در این دوره در 
اتاق شروع شــد و تا به امروز 20 کتاب فاخر اقتصادی 
روز جهان ترجمه و در اختیار فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی و همه دست اندرکاران اقتصادی کشور قرار 
گرفته کــه می تواند نقش مهمی در بــاال بردن فهم و 
سواد اقتصادی کشور داشته باشد. انتشار دوره جدید 
مجله آینده نگر هم یکی دیگر از دســتاوردهای مهم 

اتاق بوده است. 
رئیس اتاق تهران گفت: هدف اصلی ما در این دوره از 
هیات نمایندگان اتاق تهران این بــود که صدای اتاق 
و فعاالن بخش خصوصی را به جامعه برســانیم و فکر 
می کنم به درستی و نیک نامی این صدا و آوازه اتاق به 
جامعه رسیده اســت. برای اولین بار است که در طول 
سال های پس از انقالب نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی از سوی رهبر انقالب در نشست های عمومی 
و خصوصی مطرح شد و ایشان به مسئوالن عالی رتبه 
کشور فرمودند که صحبت هایی که در اتاق صورت گرفته 
است را بشنوند.  او در بخش دیگری از صحبت هایش به 
ارتباط با اعضا در این دوره پرداخت و گفت: با راه اندازی 
مرکز تماس ۱۸۶۶ ارتباط خوبی بین اتاق و اعضا برقرار 
شد. روزانه نزدیک ۶00 تماس با این مرکز گرفته می شود 
و اعضا از مشاوره مستقیم بهره می گیرند. هر عضوی که 
تمایل داشته باشد می تواند به صورت تلفنی یا حضوری 
از خدمات مشاوره اتاق استفاده کند. عالوه براین باشگاه 
اعضا را هم تشکیل دادیم و توانستیم ارتباط اعضا با اتاق 

را قوی تر و گسترده تر کنیم.
او با اشاره به مســاله تقویت ارتباط اتاق با تشکل های 
بخش خصوصی گفت: تشــکل ها می توانند ستون و 
فونداسیون اتاق را شکل دهند. ما از سال گذشته تاکنون 
موفق شده ایم 20 تشکل استانی را در تهران شکل دهیم 
و بحث های حمایت از تشکل ها را پیش ببریم. تالش 
شد به جای اینکه به تشکل ها پول تزریق کنیم خدمات 
مناســب ارائه دهیم؛ هم اکنون بسیاری از تشکل های 
اســتان صاحب دفتر و فضای کار شده اند، همچنین 

در بحث های پژوهــش و آموزش اعضای تشــکل ها 
فعالیت های بسیاری انجام شــده است که می تواند در 
آینده بسیار برای اتاق مفید باشد. رئیس اتاق بازرگانی 
تهران در بخش پایانی سخنان خود گفت: در این چهار 
سال اتاق تهران توانست صدای بخش خصوصی باشد و 
به بخش خصوصی شخصیت و جایگاهی بدهد که در 
شأن اتاق است. برگزاری مراسم امین الضرب و حضور 
گسترده فعاالن اقتصادی بخش خصوصی نمونه ای از 
همین تشخص بود. سال اولی که مراسم امین الضرب 
برگزار شد تعداد متقاضیان برای رقابت در کسب نشان 
کم بود اما در ســال جاری بیش از ٤00 نامزد در این 
رقابت ها به طور داوطلبانه حاضر شدند که رقم بسیار 
باالیی بود و امیدوارم که این جایزه به نوبل کارآفرینی 

در کشور بدل شود.

منابع به ســمت صنایع باالدستی سرازیر 
شده

علیرضا کالهی صمدی نیز با انتقاد از اینکه منابع عمدتا 
به سمت صنایع باالدستی ســرازیر شده است، گفت: 
صنایع پایین دستی نه تنها مورد حمایت قرار نمی گیرند 
که بیشــترین آســیب ها را نیز از ناحیه سیاست های 

صنعتی متحمل  می شوند.
پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم 
به درهم تنیدگی اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: این 
درهم تنیدگی اجازه نمی دهد کشوری که دارای مناقشه 
با جامعه جهانی اســت، توســعه پیدا کند. در چنین 
شرایطی توسعه کشــور ما نیز منتفی است. بنابراین، 
موسسات پژوهشی باید از پوسته محافظه کاری خارج 

شوند و ضرورت های توسعه را با صراحت بیان کنند.
او افزود: اتاق در مقطعی تالش کرد با یک موسسه مشاور 
بین المللی در زمینه نگارش استراتژی توسعه صنعتی 
همکاری کند اما یکی از مقامات دولتی ما را منع کرد 
که مبادا از مشاوره موسسات خارجی بهره بگیرید که 
در معرض اتهامات مختلفی قــرار  می گیرید. در حالی 
که برای ما سوال بود که چرا یک مقام ارشد دولتی باید 

چنین دیدگاهی داشته باشد.

در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران  مطرح  شد

صنایع  پایین دستی حمایت  نمی شوند
موسسات پژوهشی از پوسته محافظه کاری خارج شوند                                                 نبود چشم انداز مشترک در وزارت صمت

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

یورو ۱۳۵۷۲ تومان شد
شعب منتخب بانکی روز سه شنبه قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۵۷۲ تومان اعالم کردند. شعب منتخب بانک های ملی، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که 

مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند. قیمت فروش ارز مسافرتی روزانه بعد 
از ساعت ۱۱ صبح به شعب منتخب اعالم  و بعد از آن فروش ارز مسافرتی در بانک های عامل آغاز می شود. گفتنی است، تجربه هفته های اخیر نشان داده که فروش ارز مسافرتی در شعب 

محدود است و روزانه این شعب به تعداد مشخصی از مسافران می توانند ارز بفروشند. 

هم زمان با دومین روز از ایام اهلل دهۀ فجر دکتر مسعود سلطانی فر، 
وزیر ورزش و جوانان، که به منظور افتتاح چند طرح ورزشی به استان 
اصفهان سفر کرده بود، به همراه مهندس زهرا سعیدی نمایندۀ مردم 
مبارکه در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئولین استان، ضمن 
بازدید از خطوط تولید فوالد مبارکه، با مدیرعامل و معاونان فوالد 
مبارکه راهکارهای نقش آفرینی این شرکت در توسعۀ روزافزون 

ورزش استان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند
وزیـر ورزش و جوانـان در ایـن بازدیـد، در مصاحبـه بـا خبرنـگار ما 
ضمـن قدردانـی از زحمـات فـوالد مبارکه گفت: صنایـع به موازات 
نقشـی کـه در تولید دارند، در مسئولیت های اجتماعی نیز ایفای 
نقش می کننـد و یکـی از واحدهایـی کـه در توسـعۀ ورزش بسـیار 
موفـق عمـل کـرده، فـوالد مبارکـه اسـت. این بنگاه صنعتی، باشگاه 
ورزشی کاملی دارد که در آن رشته های مختلفی در حال فعالیت و 
افتخارآفرینی هسـتند. دکتـر سـلطانی فر بـا اشـاره بـه عملکـرد 
خـوب تیم هـای باشـگاه فـوالد مبارکـۀ سـپاهان در رشـته های 
مختلف ورزشـی، از تیـم فوتبـال فوالد مبارکـۀ سـپاهان به عنـوان 
تیمـی قدرتمنـد یـاد و اظهـار کـرد: ایـن تیـم را بایـد قطـب سـوم 
فوتبـال ایـران دانسـت. وی ضمـن ابـراز خرسـندی از عملکـرد 
فـوالد مبارکـه در توسـعۀ فضاهـای ورزشـی گفـت: وزارت ورزش 
و جوانـان به همـراه فـوالد مبارکـه در کار مشـترکی کـه از سـال ها 
قبـل آغـاز کرده انـد، توانسـتند ورزشـگاه نقش جهـان را بـه بهره 
بـرداری برسـانند و اخیـرا نیـز با برگزاری جلسـات مشـترک دیگر، 
برخی مشـکالت باقی مانده تا تکمیل نهایی ورزشگاه را مورد بررسی 
و تبادل نظـر قـرار دادنـد. وزیـر ورزش و جوانـان خاطرنشـان کـرد: 
بـا مذاکرات انجام شده و طبق چارچوب های قانونی، تکمیل و بهره 
برداری این ورزشـگاه به مجموعۀ فوالد مبارکه سـپرده خواهد شد. 
وی در بخـش پایانـی سـخنان خـود حرکـت فـوالد مبارکه به 
سـمت توسـعۀ ورزش را ارزشـمند دانست و بـا تأکیـد بـر اهمیـت 
توجـه بـه ورزش هـای پایـه گفـت: باشـگاه فـوالد مبارکـۀ سـپاهان 
می توانـد بـا سـرمایه گذاری در ورزش هـای پایـه هـم بـه توسـعۀ 
بیشـتر ورزش و هـم بـه افزایـش درآمدزایـی برسـد. در همین 
خصوص معـاون اجرای پروژه هـای فوالد مبارکـه تصریـح کـرد: 
از جانـب وزیـر ورزش و جوانـان پیشنهادی مبنی بر واگذاری کل 
مجموعۀ ورزشگاه نقش جهـان بـه شـرکت فـوالد مبارکـه مطـرح 
شـد و فوالد مبارکه با رویکرد ارائۀ خدمت بیشتر به جوانان ورزشـکار 
و عالقه منـد بـه ورزش اسـتان، بررسـی این پیشـنهاد را در دسـتور 
کار خـود قـرار داده اسـت تـا بـــا لحاظ کردن نیازهای الزم، نظر 
قطعی خود را در این خصـوص اعـالم کند. احمـد سـعیدبخش در 
بخـش دیگـری از سـخنان خود در مورد کارهای باقیماندۀ طبقۀ 
دوم ورزشگاه نقش جهـان افـزود: از جانـب وزارت ورزش و جوانان 
پیشـنهاد شـد کـه بـا کمـک و حمایـت مالـی شـرکت فوالد مبارکه 
و بـا اضافه شـدن به سـال های کاربری متناسـب با مبالغ هزینه 
شـده، طبقۀ دوم در اسرع وقـت تکمیـل و مـورد بهره بـرداری قـرار 

گیرد. وی در بخش پایانی سـخنان خود با تأکید بر این که احـداث و 
تکمیـل جاده هـای دسترسـی و حلقـۀ پیرامونـی ورزشـگاه نقش 
جهـان از سـوی شـرکت فـوالد مبارکـه در دسـت اقـدام اسـت، 
گفـت: رفـع مشـکالت به وجودآمده بـرای باشـگاه فـوالد مبارکه 
سپاهان به دلیل بیمه نبودن ورزشگاه و ارائۀ قرارداد استادیوم فوتبال 
از طرف شرکت توسعه و نگهداری اماکـن ورزشـی از دیگر مباحثی 

بود کـه در ایـن دیدار بـر آن هـا تأکید شـد.
 

با اخذ مجوز بورس، از محل سود انباشته حاصل شد؛ افزایش 
73 درصدی سرمایه شرکت فوالد مبارکه

سرپرست معاونت اقتصادی و مالی فوالد مبارکه گفت: مجوز افزایش 
سرمایۀ سنگین و جذاب شرکت از محل سود انباشته توسط سازمان 
بورس و اوراق بهادار صادر شد و به این ترتیب سرمایۀ شرکت با ٧3 
درصد رشد از ٧ هزار و 500 به ۱3 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد 
یافت. طهمورث جوانبخت افزود: این افزایش سرمایه بهمنظور اصالح 
ساختار مالی با توجه به مخارج انجامشده جهت تکمیل طرحهای در 
دست اجرا، مشارکت انجامشده در افزایش سرمایۀ شرکتهای فرعی 
و وابسته، تملک سرمایهگذاریهای بلندمدت و سرمایۀ در گردش 
موردنیاز جهت برنامههای آتی شرکت انجام میگیرد. وی با تأکید بر 
اینکه با ثبت این افزایش سرمایه، شــرکت فوالد مبارکه جایگاه 
بزرگترین شرکت بورسی را از آن خود خواهد کرد، در خصوص تاریخ 
برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت تصریح کرد: این مجمع 
روز چهارشنبه 2٤ بهمنماه در محل سالن نگین سپاهانشهر برگزار 

خواهد شد.
سرپرست معاونت اقتصادی و مالی فوالد مبارکه در بخش دیگری از 
سخنان خود درخصوص عملکرد درخشان شرکت در ۹ماهۀ سال ۹٧ 
افزود: درآمد فوالد مبارکه در بازۀ زمانی مذکور نسبت بهمدت مشابه 
سال قبل با افزایش ٤۶ درصدی به ۱۶ هزار و ۱50 میلیارد تومان 
رسید که این موفقیت در نتیجه کسب رکوردهای تولید، مدیریت 
صحیح هزینهها و تالش همۀ همکاران زحمتکش به دست آمد. در 
 ،)IMI۱00( بیستویکمین همایش معرفی شرکتهای برتر ایران
شرکت فوالد مبارکه رتبۀ اول گروه فلزات اساسی را به خود اختصاص 

داد و در بین ۱0 شرکت برتر ایران قرار گرفت.
 به نقل از این گزارش معرفی ۱00 شرکت برتر ایران هشتم بهمنماه 
با حضور رئیس ســازمان مدیریت صنعتی، سرپرســت سازمان 

گسترش و نوسازی و جمعی از مدیران عامل صنایع کشور در سالن 
همایشهای بینالمللی سازمان صداوسیما برگزار شد. در این همایش 
فوالد مبارکه چندین عنوان برتر را کسب کرد که  عبارتاند از:  رتبۀ 
هفتم در شاخص فروش در بین 500 شرکت بزرگ کشور؛  رتبۀ اول 
در گروه فلزات اساسی؛ رتبۀ دوم در شاخص ارزش بازار؛ رتبۀ دوم در 
شاخص ارزش افزوده؛ رتبۀ دوم در شاخص بیشترین سودآوری؛ 
رتبۀ چهارم در شاخص باالترین اشتغالزایی و رتبۀ چهارم در شاخص 

بیشترین صادرات.
بنابر این گزارش، ایرج ترابی سرپرست روابط عمومی فوالد مبارکه 
پس از دریافت تندیس و لوح تقدیر این همایش در جمع خبرنگاران 
گفت: مسیر اصلی اقتصاد کشور در راهبردهای اقتصاد مقاومتی 
بهخوبی روشن است. در این راه، بنگاههای اقتصادی بزرگ ازجمله 
فوالد مبارکه از جایــگاه ویژهای برخوردارنــد؛ چراکه این قبیل 
کارخانهها میتوانند در باال و پاییندست و بهطورکلی در زنجیرۀ تولید 
خود شرکتهای بسیاری را با خود همراه کنند و در مسیر ارتقاء جایگاه 

کاالی ایرانی گام بردارند.
وی با بیان اینکه شاخصهای موردنظر در انتخاب ۱00 شرکت برتر 
ازجمله بهرهوری، سودآوری، میزان فروش، نقدینگی، صادرات و 
توجه به مسئولیتهای اجتماعی نقش بنگاههای اقتصادی را برجسته 
می  سازد گفت: خوشبختانه شــرکت فوالد مبارکه همواره بهبود 
مستمر را در دستور کار خود قرار داده و علیرغم همۀ مشکالت با روند 
روبهرشدی این مسیر را با موفقیت طی کرده است. این رویکرد و انجام 
ممیزیهای داخلی و خارجی در فوالد مبارکه باعث شده این شرکت به 
یک بنگاه اقتصادی بزرگ و رقابتپذیر مبدل شود. گفتنی است بنابر 
توضیحات ارائهشده از سوی مجید درویش، مدیر مرکز رتبهبندی 
500 شرکت برتر ایران، نخستین عامل مهم در رتبهبندی شرکتهای 
برتر ایرانی موســوم به IMI۱00، میزان فروش شرکتهاست. در 
بسیاری از دیگر فهرستهای مشابه در جهان، مانند فهرست 500 
Fortune هم عامل فروش بیش از سایر عوامل اهمیت دارد و چنانچه 
شرکتی از این فیلتر عبور کرد، از منظر دیگر شاخصها هم مورد بررسی 
قرار میگیرد. دستهبندی این شاخصها هم شامل »شاخصهای اندازه 
و رشد شرکت«، »شاخصهای سودآوری و عملکرد«، »شاخصهای 
بهرهوری«، »شاخصهای صادرات«، »شــاخصهای نقدینگی«، 

»شاخصهای بدهی« و »شاخصهای بازار« است.
ازاینرو، سازمان مدیریت صنعتی، بر اساس عامل فروش، شرکتها 
را به 5 دســته ۱00 تایی تقســیمبندی کرده و در هر یک از این 
دستهها، میزان فروش شــرکتها به یکدیگر نزدیک است. ازنظر 
گروهبندی موضوعی هم 32 گروه صنعتی یا به عبارت دیگر 32 
رشته کسبوکار در فهرست IMI۱00مورد بررسی قرار گرفتهاند. 
رئیس مرکز رتبهبندی 500 شرکت برتر ایران میگوید عامل انسانی 
در انتخاب شرکتها دخالت ندارد و ازآنجاکه تمام فرایند رتبهبندی 
بهوسیله نرمافزارها انجام میپذیرد، خروجی فهرست از شفافیت 

کامل برخوردار است.

وزیر ورزش و جوانان: 
فوالد مبارکه در توسعه ورزش بسیار موفق عمل کرده است

نبود  شفافیت در حوزه تجارت 
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران

یکی از مشکالتی که در حوزه واردات در کشور وجود دارد، عدم شفافیت است. به دلیل نبود برخی از امکانات و یا بی توجهی ناظران، بروز برخی فسادها و تخلفات که از جمله آن 
ثبت سفارش جعلی و غیرقانونی است، محتمل است. در حالی که دولت هنوز سیستمی برای کنترل این مسئله طراحی نکرده و فسادها رو به افزایش است. در حال حاضر هیچ 
فرقی بین فعاالن اقتصادی که شفاف کار می کنند و آنها که شفاف نیستند، وجود ندارد و این به دلیل عدم برخورد قاطع مسئوالن با متخلفان در بازار است. بسیاری از مشکالت 
کنونی بازار نیز به همین علت است. چرا که طی همین چند ماه گذشته برخی از کاالها وارد بازار شده بدون آنکه جزو ملزومات زندگی مردم باشد. یعنی مقادیر زیادی ارز صرف  
واردات کاالی لوکس شده و این در حالی است که نوسان ارزی مهم ترین چالش دولت است و با وجود تالش های بانک مرکزی هنوز حل نشده است. بنابراین ثبت سفارش های 

جعلی نه تنها حکایت از سهل انگاری های مسئوالن در حوزه تجارت خارجی دارد، بلکه نشان از عدم شفافیت در اقتصاد کشور است.

سرمقاله
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اکثر کشــورهای جهان طی 
سال های اخیر به استفاده از 
ارزهای دیجیتال روی آورده 
و شرایطی را فراهم کرده اند 
که از این شرایط و ابزار جدید 
به عنوان تسهیل در موضوعات اقتصادی خود استفاده 
می کنند. اما در ایران به رغم اهمیت بسیار زیاد این ارزها 
هنوز کار زیادی بر روی این حوزه انجام نشده و گاه و بیگاه 
تنها اظهار نظرها و طرح های بدون ســرانجام در رابطه 
با آن مطرح می شــود. این در حالی است که با توجه به 
تحریم های مالی ایران استفاده از رمز ارز کارایی باالیی 
دارد. متاسفانه در ایران با توجه به اینکه بخشی از روابط 
اقتصادی در انحصار و یا قلمرو تصمیم گیران کالن کشور 

نیست، جامعه نیز با ارز دیجیتال درگیر شده است
تمام این اتفاقات در حالی می افتد که هر روز شاهد پخش 
اخباری مبنی بر افزایش ارزش ارزهای دیجیتال بخصوص 
بیت کوین در جهان هستیم. بسیاری از تحلیلگران فعال 
در بازار ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده، برآورد کرده اند 
قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲0۱9 میالدی به 9000 
دالر نیز خواهد رســید. ارزش ارز دیجیتالی رمزنگاری 
شده بیت کوین در ماه های پایانی سال ۲0۱۸ وارد کانال 
۳000 دالری شــد که کمترین میزان آن از اکتبر سال 
گذشته بوده و رکورد بیش ترین سقوط را به نام خود ثبت 

کرد. با این که این ارز دیجیتالی با آغاز سال جاری میالدی 
روندی رو به رشد را تجربه کرد، در هفته های اخیر قیمت 
آن بار دیگر دارای یک شیب کاهشی بوده است که این 
امر بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران را با شک و 
تردیدهای جدی مواجه کرد و بسیاری از مشتریان نیز 
درباره ســرمایه گذاری های آتی در این ارز مجازی ابراز 
نگرانی کردند. تازه ترین گزارش هایی که از پیش بینی 
تعدادی از کارشناســان و تحلیلگران فعال در مؤسسه 
تحقیقاتی و مطالعاتی Finder.co.au استرالیا پرده 
برداشته اســت، حاکی از آن است که قیمت بیت کوین 
تا پایان سال جاری میالدی به بازه هفت تا 9000 دالر 
خواهد رسید این در حالیست که چندی پیش برخی 

دیگر از کارشناسان پیش بینی کرده بودند که قیمت این 
رمز ارز معروف و محبوب تا پایان سال ۲0۱9 میالدی 
روندی نزولی را تجربه خواهد کرد. آن ها بر این باورند که 
قیمت بیت کوین که در یک ماه اخیر حدود ۳۵00 دالر 
خرید و فروش شده است، در نیمه نخست سال ۲0۱9 
میالدی رو به کاهش خواهد رفت، به گونه ای که در کانال 

۲000 دالری نیز قرار خواهد گرفت.
قیمت بیت کوین با نوسانات بسیار زیادی در ماه های 
اخیر مواجه شــده ولی چیزی که موجب سردرگمی 
و نگرانی سرمایه گذاران و معامله گران بازار رمز ارزها 
شده اســت، احتمال کاهش دوباره و سقوط قیمت 
بیت کوین در ماه های آتی اســت. به نظر می رسد که 

صنعت ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده در کنار همه 
چالش های امنیتی و مالی که پیــش روی خود دارد، 
با یک مشکل جدید دیگری نیز مواجه است و آن نیز 
تخمین های ضد و نقیض تحلیلگران و کارشناسان در 
مؤسسات تحقیقاتی و مالی مختلف در جهان است که 
تصمیم گیری، معامالت و سرمایه گذاری را بسیار دشوار 
و غیر قابل پیش بینی کرده است. عالوه بر این، همین 
تحلیل های ضد و نقیض درباره آینده قیمت ارزهای 
دیجیتال مختلف موجب شده است بازار آن ها هم چنان 
ریسک پذیری بسیار باالیی داشته باشند که در نتیجه 
استقبال و خرید و فروش مشتریان و معامله گران را 

کاهش خواهد داد.

صادرات فرش دستباف نسبت 
به ســال های گذشته با افت 
بسیار شدیدی روبه رو است 
که یکی از دالیل اصلی کاهش 
صادرات فرش دستباف گرانی 
مواد اولیه بوده که کیفیت و بافت را تحت تاثیر قرار داده 
است. در این شرایط متاسفانه فرش دستباف ایران جایگاه 
خود را در بازارهای جهانی از دست داده است. افت کیفیت 
فرش دستباف ایرانی سبب شده که رقبای تجاری فرش 
ایرانی در خارج از کشور جای فرش دستباف را پر کند و 
همین موضوع سبب عدم استقبال بازارهای جهانی از 

فرش دستباف ایران شده است.
در همین ارتباط رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق 
بازرگانی ایران از کاهش بیــش از ۱00 میلیون دالری 
ارزش صادرات فرش خبــر داد و دلیل آن را ناشــی از 
عوامل داخلی و خارجی دانست. معاون سازمان توسعه 
تجارت ایران اخیرا در نشست خبری سومین نمایشگاه 
توانمندی هــای صادراتی جمهوری اســالمی ایران از 

کاهــش ۱۴ درصدی صادرات فرش و صنایع دســتی 
خبر داد که در این رابطه رضی حاجی آقامیری - رئیس 
کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران ضمن تایید 
این خبر اظهار کرد: ارزش ســاالنه صادرات فرش ایران 
حدود ۴00 میلیون دالر بود که ۱۲0 میلیون دالر آن به 
آمریکا صادر می شد. وی از اروپا، کشورهای عربی و خاور 
دور به عنوان دیگر مقاصد صادرات فرش ایران یاد کرد و 

گفت: در سال های گذشته ارزش صادرات فرش ۳۵0 تا 
۴00 میلیون دالر بوده که رقم کمی است.

حاجی آقامیری با بیان این که وضعیت صادرات فرش 
پیش از توقف صادرات به آمریکا نیز خوب نبود، اظهار 
کرد: کاهش صادرات فرش ایران ناشی از عوامل داخلی و 
خارجی است، چرا که از طرفی تقاضای فرش دستبافت 
بویژه از ســوی اروپا کم شــده و در مواردی نیز رقبا در 

بازار جای ایران را گرفته اند. از طرف دیگر سیاست های 
دولت های مختلف در بخش صادرات و به ویژه صادرات 
محصــوالت غیرنفتی مناســب نبوده اســت. رئیس 
کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران همچنین 
مشکالت مربوط به نقل و انتقاالت مالی ناشی از تحریم ها 
و اجرای پیمان سپاری ارزی را از عوامل کاهش صادرات 

محصوالت ایرانی برشمرد.  

قیمت بیت كوین تا پایان سال 2۰19 به 9 هزار  دالر خواهد رسید

عقب ماندگی ایران از درآمدزایی ارزهای دیجیتال

بسیاری از فرش های دستباف صادر شده پس از مدتی به كشور برگشت داده می شوند

صادرات فرش به صورت امانی

نمی توانیم با محدودیت و تحریم داخلی مقابله کنیم
عبداهلل بهرامی، مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف

صادرات فرش از آنجایی برای کشور اهمیت دارد که می توان از آن به عنوان کاالی جایگزین نفت استفاده کرد. این جمله شاید تا به امروز هزاران بار تکرار شده 
اما هیچ گونه توجهی به آن نشده است. ما با تحریم ها روبرو هستیم اما این در حالی است که به راحتی می توانیم تحریم را دور بزنیم و تولیدات خود را در بازار های 
هدف عرضه کنیم، اما نمی توانیم با محدودیت و تحریم داخلی مقابله کنیم. طی ۶ ماهه امســال، ۲۱0 میلیون دالر فرش صادر شده و تحریم داخلی بیشتر از 
تحریم های خارجی صنعت فرش را تحت تاثیر قرار داده اســت. امروز صادرات فرش به صورت امانی صورت می گیرد و بسیاری از آن ها پس از مدتی به کشور 
برگشت داده می شوند اما، بخشنامه بانک مرکزی به گونه ای است که در صورت خارج شدن این فرش ها از کشور باید ارز آن به سیستم نیما برگردانده شود که 

امری نشدنی است و موجب شده بسیاری از صادرکنندگان رغبتی برای این کار نداشته باشند.
میزان تولید فرش در کشور حدود ۳ میلیون متر مربع در سال است که حمایت نکردن برای بیمه قالیبافان، افزایش قیمت مواد اولیه و سایر موارد دیگر از دالیل 
کاهش تولید بوده است. طی چند ماهه اخیر قیمت مواد اولیه تا حدود ۳00 درصد افزایش داشته و افزایش قیمت تمام شده را سبب شده و حاشیه سود بافندگان 
را کاهش داده است. افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان را در شرایط سختی قرار داده است در گذشــته تولیدکنندگان هزینه مواد اولیه را طی چند ماه 
پرداخت می کردند، اما اکنون باید به صورت نقد خریداری کنند و در این میان تسهیالتی نیز به آن ها پرداخت نمی شود. بر اساس آمار مرکز ملی فرش یک میلیون 

نفر بافنده فرش در کشور وجود دارد که ۳00 هزار نفر بیمه هستند و مابقی فاقد بیمه هستند.

فرصت درآمدزایی از  ارزهای دیجیتال
بهروز منتظری،  کارشناس بالک چین

ارزهای دیجیتال به عنوانین بیت  کوین، اتریوم، الیت  کوین، بایت  کوین، بیت کوین کش، ریپل، مونرو، استالر، ورج و... امروز در دنیای معامالت و درآمدزایی حرف اول را می زنند. متاسفانه در ایران فقط صحبت از بیت کوین است و عامه 
مردم فکر می کنند ارز دیجیتال محدود به بیت کوین است در حالی که بیشتر ارزهای دیجیتال که در کشور ما نامی از آنها برده نمی شود ارزش و کارایی بسیاری دارند. البته باال رفتن ارزش بیت کوین هم موجب شده تا اکثر شرکت ها و افراد 
به دنبال استخراج بیت کوین و درآمدزایی از آن باشند. متاسفانه در کشور ما به رغم اینکه ارزش ارزهای دیجیتال و بالک چین بر همگان روشن شده اما کوتاهی و قصور دستگاه های متولی در ارائه قوانین و پیش نویس های آن به مجلس 
کامال مشهود است.  اگر به دنیای معامالت بین المللی بر پایه رمز ارزها بپیوندیم می توان ارزش گذاری درستی را از همان ابتدا برای آن تعریف کرد. اینکه ارزش ارز دیجیتال ایرانی باید باال باشد شکی در آن نیست اما با این تعلل و دست دست 
کردن ارزش گذاری ارز ملی را نابود خواهیم کرد. اگر قیمت هر بیت کوین قرار است در سال ۲0۱9 به 9 هزار دالر و با حتی بیشتر هم برسد این نتیجه بهره برداری به موقع و درست از آن است. ارز دیجیتال و بیت کوین فرصت بسیار مناسبي 
براي توسعه بخش دیجیتال است تا با استفاده از آن کسب و کارهاي نوپا و استارت آپ ها بتوانند در حوزه تجارت سریع تر فعالیت کنند. متاسفانه این موضوع مهم در سایه مشکالت بسیاری که در کشور وجود دارد نادیده گرفته شده است. 
ضرورت دارد مقرر شود ظرف یک بازه زمانی مشخص پیش نویس ضوابط و مقررات با رعایت تمامی اطالعات مربوط به شفافیت اطالعات در اقتصاد ایران، رعایت قانون مبارزه با پولشویی و رعایت سایر ضوابط دیگر در این رابطه ارایه و پس از 

بررسی کامل تصویب و اجرایی شود. اینجا کوتاهی و قصور بانک مرکزی در یک اقدام مهم کامال مشهود است. 

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

رئیس اتاق اصناف تهران گفت:اصناف مســئول گرانی 
گوشت نیستند و در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی 
باید پاسخگو باشد.قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف 
تهران درباره آخرین وضع گرانی گوشت در بازار گفت: 
اصناف مسئول گرانی گوشــت نیستند و در این زمینه 
وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد. وی با اشاره به 
اینکه تهیه گوشت قرمز بر عهده وزارت جهادکشاورزی 
اســت تصریح کرد: البته توزیع اینترنتی  گوشت قرمز 
برعهده اصناف است و اگر توزیع بطور کامل در اختیار 
این بخش قرار می گرفت اصناف می دانست که چگونه 
باید با آن برخورد کند، اما متاسفانه این امر صورت نگرفته 
است. رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه از برگزاری فروش 
بهاره به مناسبت ایام نوروز خبر داد و گفت: این جشنواره 
در پنج نقطه از جمله حکیمیه، ارم، مصلی امام خمینی 
)ره(، فرهنگسرا و بوســتان والیت برگزار می شود. به 
گفته نوده فراهانی، درحال حاضر زمــان برگزاری این 
جشنواره مشخص نیست و به زودی زمان آن مشخص 

و اعالم می شود.
وی هم چنین بر ضرورت و اهمیت مبارزه با قاچاق کاال 
تاکید کرد و گفت: روح حاکم بــر فرآیند های مبارزه با 
قاچاق کاال باید به شکلی باشد که تقویت و ارتقاء کیفیت 
محصوالت تولید داخلی را به ارمغان آورد. سعید ممبینی 
بر ضرورت و اهمیت مبارزه بــا قاچاق کاال تاکید کرد و 
گفت: روح حاکم بر فرآیند های مبارزه با قاچاق کاال باید 
به شکلی باشد که تقویت و ارتقاء کیفیت محصوالت تولید 
داخلی را به ارمغان آورد. رئیس اتاق اصناف ایران افزود: 
یکی از اصلی ترین راه های مبارزه با قاچاق کاال، مقابله با 
آن در مبادی ورودی و پیش از عرضه به مصرف کنندگان 
است. وی با تأکید بر اهمیت حضور نمایندگان اصناف در 

مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی پیرامون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، گفت: در این زمینه باید توجه داشت 
که هر نــوع تصمیم گیری و برنامه ریــزی در خصوص 
مباحث مرتبط با قاچاق کاال و ارز، در صورتی عملیاتی و 
اجرایی می شود که با حضور نمایندگان اصناف و بخش 
خصوصی به تصویب برسد، نمایندگان بخش خصوصی 
هستند که می توانند ابعاد و ظرفیت های اجرایی قوانین 
و آیین نامه های مصوب در این حوزه را تشخیص دهند. 
رئیس اتاق اصناف ایران بــه نقش بازارچه های مرزی و 
مناطق آزاد در تامین کاال اشاره کرده و افزود: برخی از 
کاال های از طریق بازارچه های مرزی و مناطق آزاد وارد 
می شود که در حقیقت این کاال ها از مبادی قانونی وارد 
کشور شده اند، لکن بعضاً در سطح عرضه توسط ضابطین 
به ظن قاچاق توقیف و مورد برخورد واقع می گردند، باید 
در این خصوص ضابطین مورد آموزش واقع و از بازرسان 
و کارشناســان اصناف به صورت تخصصی و حرفه ای 
استفاده شود. ممبینی آموزش را رکن اساسی مبارزه با 
قاچاق کاال دانست و گفت: الزم است که عوامل ومجریان 
مبارزه با قاچاق کاال هم آموزش های الزم را ببینند این 
آموزش ها می تواند زمینه ایجاد آرامش و قانومند عنوان 
برخورد با متخلفین و عرضه کنندگان قاچاق را فراهم 
نماید. وی موضــوع امنیت ســرمایه گذاری در بخش 
خصوصی و اصناف را مســئله ای حیاتی خواند و تأکید 
کرد: موضوع امنیت سرمایه گذاری در بخش خصوصی 
و واحد های صنفی مسئله ای است که باید مورد توجه 
مســئوالن و مبادی ذیربط قرار گیرد؛ در بستر امنیت 
سرمایه گذاری است که می توان نسبت به آینده و توسعه 
فعالیت واحد های صنفی تولیدی و توزیعی قانون مدار 

امیدوار بود.

عبــاس جعفری دولت آبــادی دادســتان تهــران 
درخصوص خودروهای وارداتــی گفت: این پرونده 
مهمی است که تشکیل شده است و اولین پرونده ای 
بود که در تیرماه ســال 9۷ تشکیل شــد و تاکنون 
تحقیقات ادامه دارد البته در بندرعباس ۵ بازداشتی 
داشتیم و در پرونده اصلی در تهران هم ۲۳ بازداشتی 
داشت و در موضوع پرونده مفتاح رهنورد هم ۱0 نفر 
بازداشتی داشته ایم که ۵ مقام دولتی در این پرونده 

ها بازداشت شده اند.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران درباره ورود 
پول های مشکوک به سینما و اینکه این رویه مدلی از 

پولشویی است، از جمله پرونده آقای محمد امامی، 
اظهار کرد: مهم ترین مصداقی که وجود دارد همین 
ماجرایی است که اســم بردید، است؛ همان سریال 
خانگی معروفی که تولید شد. در پرونده های دیگری 
هم این ردپا را می بینیم. فرهنگ و سینما مسیر خوبی 
برای توجیه پولشویی است. اصل اینکه در فیلم سازی 
افرادی به اسم تهیه کننده این پول های مشکوک را 
خرج می کنند تأیید می کنم، اما صرفا محدود به این 
پرونده نیست و در حال حاضر پرونده هایی داریم که 
این ردپا ها معلوم است، اما هنوز کیفرخواستی صادر 

نشده است.

وزیر راه و شهرســازی طی روزهای اخیر در خصوص 
احتمال افزایش میزان تسهیالت بانکی برای کمک به 
افزایش توان خرید در حوزه مسکن گفت: بحث تسهیالت 
خرید مســکن یکی از موارد آثار تورمی به خصوص در 

قشری است که جامعه هدف هستند.
به گزارش ایسنا، محمد اســالمی، ۲0 دی ماه ۱۳9۷ 
در بازدید از شهر جدید پرند در جمع خبرنگاران بیان 
کرده بود: به نظر من افزایش سقف وام مسکن کمکی به 
ارتقا توان خرید متقاضیان نمی کند و به همین دلیل ما 
مدل جدیدی را طراحی کرده ایم. به گفته او، موضوعاتی 
همچون افزایش رقم تسهیالت مسکن در شورای پول 
و اعتبار مطرح می شــود، ولی آنچه مهم است این که 
باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. با این حال ۳0 
دی ماه، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیســیون 
عمران مجلس شــورای اســالمی گفته بود که قیمت 

مسکن در کالن شهرها به ویژه تهران افزایش چشمگیری 
داشته و این مسئله خانواده ها را از خرید مسکن منصرف 
کرده است؛ لذا تسهیالت مسکن با توجه به قیمت کنونی 
امالک، حداقل باید ۵0 درصد افزایش یابد. در شرایط 
کنونی یک زوج برای خرید مسکن می توانند حدود ۱۶0 
میلیون تومان وام دریافت کنند که این میزان تسهیالت 
باید به حدود ۳00 میلیون تومان افزایش یابد. در مقابل، 
بعضی کارشناسان، مسؤوالن بانکی و دولتی معتقدند که 
"باال بردن سقف تسهیالت شاید در کوتاه مدت به عنوان 
داروی موقت عمل کند، اما در بلندمدت منجر به تورم در 
حوزه مسکن می شود". بعضی دیگر نیز می گویند "اگر 
قرار است تسهیالت باال رود باید به حوزه ساخت برسد". 
دبیر کانون انبوه سازان معتقد اســت که منابع بخش 
مسکن به جای صندوق پس انداز مسکن یکم، باید به دو 

حوزه تولید و بازآفرینی اختصاص یابد.

افشار گفت:هم اکنون ۱۲ تن قارچ به صورت هفتگی 
به روسیه و روزانه ۳0 تن قارچ به کشورهای همسایه 
صادر می شود. محمد حســن افشار رئیس انجمن 
پرورش دهندگان قــارچ خوراکی دربــاره آخرین 
تحوالت بــازار قارچ اظهــار کرد: با توجــه به رونق 
صادرات، هر کیلو قارچ با نــرخ ۱0 تا ۱۱ هزار تومان 
در بورس کاال عرضه می شود در حالیکه با احتساب 
ریسک تولید و سود تولیدکننده، متوسط قیمت هر 

کیلو قارچ باید ۱۲ هزار تومان باشد.
وی قیمت تمام شــده هر کیلو قارچ را ۸ هزار و 900 
تومان اعالم کرد و افزود: بــا توجه به آنکه یک واحد 
تولیدی ۷0 درصد قارچ درجه یک، ۲0 درصد درجه 
دو و ۱0 درصد درجه ســه تولید می کند، از این رو 
متوســط قیمت فروش هر کیلو قارچ باید ۱۲ هزار 

تومان باشد. افشــار ادامه داد: با توجه به مشکالت 
روســیه با اتحادیه اروپا، می توان صادرات خوبی در 
زمینه قارچ به روســیه داشــت به طوریکه با تأمین 
۱0 درصد نیاز بازار روسیه، ساالنه رقمی معادل ۴۸ 
هزارتن قارچ به این بازار صادر کردیم.وی با اشاره به 
اینکه صادرات قارچ به طور مقطعی با روسیه در حال 
انجام است، بیان کرد: هم اکنون ۱۲ تن قارچ به صورت 
هفتگی به روسیه و روزانه ۳0 تن قارچ به کشورهای 
همسایه صادر می شود. این مقام مسئول نرخ هرکیلو 
قارچ در بازارهــای جهانــی را ۲.۵ دالر اعالم کرد و 
گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز و قیمت های جهانی، 
صادرات قارچ از ابتدای مهرمــاه تاکنون ۷ میلیون 
 و ۲00 هزار دالر برای صادرکننــدگان درآمد ارزی 

در بر داشته است.

اصناف مسئول گرانی گوشت نیستند

برگزاری جشنواره بهاره  در  پنج نقطه تهران

دادستان تهران: 

پنج مقام دولتی در پرونده خودروهای وارداتی بازداشت شدند

وزیر راه و شهرسازی:

افزایش مبلغ وام مسکن تورم زاست

هر كیلو قارچ با نرخ 11 هزار تومان در بورس كاال عرضه می شود

صادرات روزانه ۳۰ تن قارچ به بازار های هدف

يادداشت
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آستروتورف ماركتينگ
 )Astroturf Marketing( 

آستروتورفينگ به معني ايجاد يك پويش يا موجي 
از ابراز نظر و احساســات در ظاهر مردمــي؛ اما در 
واقع ساختگي، درباره يك محصول، خدمت يا يك 
سياست است. ايجاد يك جنبش مردمي هنگامي كه 
با انگيزه تجاري همراه باشد را آستروتورف ماركتينگ 
)Astroturf Marketing( مي نامند. جنبش هاي 
مردمي بسيار قدرتمند هستند، به اين دليل كه آنها 
بازتابي از خواســت و مطالبات مردم هستند. آنها 
انگيزه پنهاني ندارند. طبيعي هستند، در واقع تالشي 
مستقل در جهت ضرورت تغيير به شمار مي روند. در 
چند سال گذشته، سياستمداران و مديران كسب و 
كارها اين موضوع را درک و تالش كردند تا كنترل 
قدرت آن را در دست داشته باشند. آستروتورفينگ 
نخســتين بار در سال 1985 توســط يك سناتور 
آمريكايي اهل تگزاس به نام »لويد بنت سن« ابداع 
شد. آستروتورفينگ براي ايجاد محبوبيت و همراه 
كردن باور عمومي استفاده مي شود. در تمام مدتي كه 
افراد مشغول ايجاد و ايفاي نقش خود در سازماندهي 
يك جنبش هستند، به گونه اي رفتار مي كنند كه 
انگار هيچ ربطي به آنها نــدارد. مديران بازاريابي در 
آســتروتورف ماركتينگ تالش مي كنند بــا ابزار و 
تكنيك هاي مختلف محصول يا خدمتي را در ميان 
مردم محبوب كرده و درنتيجه آگاهــي از آن برند 
افزايش يابد. آســتروتورف ماركتينگ در سئو هم 
كاربرد دارد. هنگامي كه شــما يا كارمندان تان، در 
انتهاي هر مطلب در سايت خود يا ذيل پست هاي تان 
در شبكه هاي اجتماعي، تالش مي كنيد با هويت هاي 
ناشــناس پيام هاي با مضمون مثبــت درج كنيد، 
در حال انجام آســتروتورف ماركتينگ هســتيد. 
آستروتورفينگ معموال در بالگ وب سايت، قسمت 
پيام ها، پادكست ها، ويكي ها، چت روم ها و شبكه هاي 
اجتماعي استفاده مي شود. آستروتورف ماركتينگ 
را گاهــي اوقــات بازاريابي ســبز هــم مي نامند. 
آستروتورفينگ به عملی می گويند كه شركت ها يا 
حتی افراد، انگيزه های خود را زير نقاب جنبش های 
از پاييــن )در مقابل جنبش هــای اجتماعی از باال 
و فرمايشــی( پنهان می كنند. چه به وسيله دادن 
اطالعات غلط يا عينا پول دادن به مردم برای اينكه 

همبرگر آنها را بخرند.

مفاهيم بازاريابي مهارت هاي مديريتي

جوهره مدیریت چیست و در چه کسانی وجود دارد؟ 
با کمی تمرکز در برخورد و روابط کودکان می توان 

فهمید آن کودک جوهره مدیریت را دارد یا نه. 
مدیران موفق امروز همان کودکان سختکوش 

و پرتالش گذشته هستند. کساني  که نتایج 
خوب مي گیرند، درباره  خود احساس خوبي 
خواهند داشت. کساني که احساس خوبي 
نسبت به خود داشته باشند، نتایج خوبي 
خواهند گرفت. امروزه، همه آنچه شرکت 
ما انجام مي دهد، کمك به افراد در جهت 
دســتیابي به نتایج خوب است. آنگاه که 

افراد نتایج خوبي به دست مي آورند، درباره 
خود احساس خوبي پیدا مي کنند، زیرا مي دانند که 

کار فوق العاده اي انجام داده اند و چیزي براي ارائه کردن 
دارند. یك مدیر تاثیرگذار بــراي اینکه بتواند به 
کارکنانش در جهــت ایجاد نتایج خوب کمك 
کند باید این دو مورد را در اولویت قرار دهد: 
۱- حصول اطمینان از اینکه افراد نسبت 
به اهداف شــان آگاهي دارند. ۲- انجام 
هر کار ممکن براي حمایت، تشــویق و 
هدایت آنها در جهت دستیابي به آن 
اهداف. نقش شما به عنوان یك مدیر 
بسیار بیش از آنچه تصور مي کنید، اهمیت 
دارد. شما قدرت این را دارید که به افراد براي 
برنده شدن کمك کنید. در مدیریت انسان ها، 

آسان گیري راحت تر از سختگیري است. 

جوهره    مديريت
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مصمم شــويد كه كارى بايد صورت گيرد، ســپس راه 
انجام آن را خواهيد يافت. 
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تيم سازي شالوده موفقيت استارت آپ ها
اگرچه تشكيل تيم و تيم سازي از اولويت همه كسب وكارهاست؛ اما تفاوت عمده تيم در 
استارت آپ با ديگر تيم هاي كاري، ميزان ارتباطات، تعامالت و صميميت افراد است. افراد 
تيم ها در ساير سازمان ها اگرچه با هم روابط گسترده و عمده اي در مقايسه با ساير اعضاي 
سازمان دارند؛ اما روابط در تيم هاي استارت آپي از ســطح روابط كاري فراتر رفته و عمق 
و شــدت ارتباطات مانند ارتباطات افراد با اعضاي خانواده خود است. به  همين منظور در 
زمان استخدام بايد به داشتن بينش و فرهنگ مشترک بين اعضاي اوليه استارت آپ توجه 
ويژه اي مبذول داشت، در غير اين  صورت بهترين ايده ها محكوم به شكست هستند. فرهنگ 
اســتارت آپي برگرفته از ارزش هاي تيم، نحوه ارتباط برقرار كردن، چشم انداز و ماموريت 
استارت آپ، نوع تعامالت سلسله مراتبي، برخورد با موفقيت ها و شكست ها و به طور كلي هر 
عملي است كه در روزهاي اوليه تشكيل استارت آپ خود انجام مي دهيد. جهت دستيابي 
به تيمي با فرهنگ مشترک، براي تشكيل تيم رويايي خود نيز بايد سختگيري هاي الزم را 
داشته باشيد. در مجموع، با توجه به اهميت تيم و فاكتورهاي اوليه اثرگذار در تشكيل تيم هاي 

استارت آپ، براي ايجاد تيم هاي استارت آپي مي توان از مراحل زير پيروي كرد: 
۱- شناسایي موقعیت هاي شغلي: با توجه به اينكه بنيان گذاران، مهم ترين افراد در يك 
استارت آپ و تصميم گيرندگان اصلي هستند، قبل از هر اقدام استخدامي، بايد بنيان گذاران 
در جلسه اي درباره ماهيت استارت آپ و نيازهاي شغلي به نتيجه مشترک رسيده و براساس 

ميزان سرمايه و نقدينگي خود به استخدام بپردازند. 
۲- استفاده از مشــاوران، پیمانکاران و نیروهاي قراردادي در مقابل نیروهاي 
تمام وقت: با بررسي نيروهاي مستعد در محيط كار و بررسي سوابق فعاليت هاي آنها، در 
برخي موارد استفاده از نيروهاي نيمه وقت در قالب مشاور يا همكاران برون سازماني به صرفه تر 

و اثربخش تر از نيروهاي تمام وقت است. 
۳- شناسایي نیروهاي مورد نیاز در محیط: در تشكيل تيم استارت آپ بايد به موارد 

زير توجه كرد: 
ـ به كارگيري افرادي با توانمندي و تجربيات مكمل نه مشابه. 

ـ داشتن شناخت مستقيم يا با واسطه از افراد جهت اطمينان از تعهد و تخصص آنها. 
ـ قبول حقوق پايين در ابتداي فعاليت يا سهيم شدن در سهام استارت آپ. 

ـ ميزان تعهد به ايده استارت آپ و محصول يا خدمت توليدي. 
۴- روند استخدام: هنگامي كه با استفاده از فيلترهاي مطرح شده، با افراد واجد شرايط 
مواجهه شديد، بايد با طي كردن روندي منطقي به استخدام آنها بپردازيد. در روند استخدام 
بايد شرايطي را ايجاد كرد تا توانايي هايي از قبيل داشتن تفكر خالق، توانايي حل مشكل و 
واكنش هاي رفتاري فرد سنجيده شود. نهايتا اگر در اين روند استخدامي افراد امتيازات الزم 
را كسب كردند، همكاري با آنها را از پروژه هاي كوچك تر و وظايف محوله كمتر شروع كنيد 

و با توجه به تعهد و توانايي آنها شرح وظايف شان را گسترش دهيد. 
۵- اقدامات بعد از استخدام: نهايتا هنگامي كه با طي مراحل فوق به نيروي مورد نياز 
و مطلوب دســت يافتيد به معناي اتمام كار نيست. با توجه به تغييرات شتابان در محيط 
كسب وكار و رشد تكنولوژي و نياز مبرم استارت آپ ها به تحقيق و توسعه بايد الزامات رشد، 
آموزش و ارتقاي كاركنان را فراموش نكرده و به صورت اصولي به آن اهميت داد. از ديگر اركان 
تيم هاي استارت آپ كه نبايد از آن غفلت كرد مي توان به مواردي از قبيل برنامه ريزي، شرح 
شغلي استارت آپي، ارزيابي، مربي گري، پيگيري و ارتباطات موثر اشاره كرد. بايد بيان داشت، 
هنگامي كه تصميم بر ايجاد عقد همكاري با شركاي تجاري مطرح است، مراحل مطروحه 

بايد دقيق تر و سختگيرانه تر صورت گيرد. 
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