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گزارش رویترز از شکاف عمیق در اوپک در آستانه نشست وین

جمعه داغ نفتی
فرصت امروز: تنها یک روز تا نشست اوپک و تصمیم گیری درباره ادامه طرح فریز نفتی و یا افزایش سطح تولید 
باقی مانده اس��ت و همین موضوع باعث ش��کافی عمیق در میان اعضای اوپک ش��ده است. از یک سو، عربستان به 
همراه روسیه موافق افزایش سطح تولید نفت هستند و در مقابل، ایران به همراه ونزوئال، الجزایر و عراق با افزایش 
سهمیه تولید اوپک مخالفند و معتقد هستند که تالش مقامات نفتی روسیه و عربستان برای افزایش سطح تولید 
اوپ��ک می تواند بخش��ی از اثرات طرح فریز نفت��ی را از بین ببرد؛ طرحی که کاهش روزانه 1.8 میلیون بش��که ای 
تولید نفت اوپک و روس��یه را رقم زده و کمک کرده بود تا قیمت نفت که در اوایل س��ال 2016 حتی از 30 دالر 
در هر بشکه نیز پایین تر رفته بود، بار دیگر صعودی شود و حتی در ماه های اخیر از مرز 70 دالر نیز عبور کند...

 »FATF« برای بانک ها همان »FIFA« برای فوتبال است

فوتبال، تحریم و جام جهانی بانکی
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سیاه و سپید ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از سوی بانک مرکزی

زخم باز موسسات غیرمجاز

7 سنگ بنای رهبری برای ترویج شجاعت در محل کار
بازاریابی افقی: به جای رنگ تابلوی نقاشی را بفروشید

چطور با مشتری ناراضی برخورد کنیم؟ 
اهمیت موسسات تبلیغاتی در چیست؟ 

7 تبلیغ که بهتر بود هرگز ساخته نمی شدند)2(
7 عادت انگیزشی رهبران دلسوز

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 درس هایی از زندگی
آنتونی بوردین برای کارآفرینان

3
معـاون وزیر راه و شهرسـازی، راه حل کنترل بازار مسـکن را 

تقویت عرضه و تقاضا از طریق ارائه تسهیالت می داند 
و معتقد است: اجرای سیاست های دستوری برای...

راهکار کنترل بازار مسکن از نگاه معاون وزیر راه و شهرسازی

کاهش قیمت مسکن با سیاست های 
دستوری اتفاق نمی افتد

یادداشت
دوسویه رویارویی نظری درباره 

توسعه عمرانی یا انسانی

چ��را در ایران توس��عه تنها 
در سطح س��ازه و ساخت وساز 
مثل سدسازی و عمرانی انجام 
می ش��ود؟ در مورد این پرسش 
از دو منظ��ر  ب��ه دو گون��ه و 
اولین نکته   می توان پاسخ داد؛ 
این اس��ت ک��ه آی��ا آنچه ذیل 
سدسازی  و  عمرانی  پروژه های 
انجام می ش��ود، توسعه به شمار 
می آید یا ن��ه؟ به لحاظ نظری، 
و  اقتصاددان��ان  از  بس��یاری 
جامعه شناس��ان توسعه بیش از 
نیم سده است که معنای رشد 
و توس��عه را از همدیگر متمایز 
کرده و توس��عه را فراتر از رشد 
اقتصادی و فعالیت های عمرانی 
به  اجمالی  نگاهی  دانس��ته اند. 
تاریخ مباحث توس��عه، نش��ان 
می دهد که ای��ن مفهوم، روند 
طوالن��ی و پرپی��چ و خم��ی را 
پیم��وده و بس��یاری از اهداف 
اولیه آن با تردید مواجه شده یا 
تحقق نیافته است. آنچه در این 
روند، بی��ش از هر چیز دیگری 
نمود دارد و به چشم می خورد، 
»چندبعدی«  و  »پیچیدگ��ی« 
بودن فرآیند توسعه است. این 

پیچیدگی چنان است 
2که به طور مرتب...

خالد توکلی
جامعه شناس توسعه
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رهبر معظم انق��الب تصریح کردند مجلس در مواردی 
مثل مبارزه با تروریسم و پولشویی مستقال قانون بگذارد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح چهارشنبه در دیدار رئیس 
و نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسالمی، 
مجلس را رکن رکین نظام و به فرموده امام راحل، عصاره 
فضائ��ل یعنی جوهره برترین خصوصی��ات ملت خواندند 
و افزودن��د: نمایندگان در قانونگ��ذاری و عمل به وظایف 
اساسی خود مسائل مهمی همچون »اولویت های کشور، 
رفع مش��کالت مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوس��ط، 
تأثیرناپذی��ری از دیدگاه های غربی، انقالبی گری و پرهیز 

از اشرافی گری« را مورد توجه کامل قرار دهند. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در ابتدای سخنان ش��ان 
خدم��ت خالصانه به مردم را برترین عبادات دانس��تند و 
گفتن��د: همه اقدامات، رفتار و گفتار نمایندگان اگر برای 
خ��دا و در راه رضای او باش��د، خدم��ت واقعی و موجب 

تقرب به پروردگار است. 
ایشان با تأکید بر اینکه کیفیت مجلس در هر دوره باید 
نسبت به دوره قبل افزایش یابد، دستیابی به این هدف را 
در گرو کار بیشتر و بهتر برشمردند و خاطرنشان کردند: 
الزم��ه در صدر قرار گرفتن در میدان خدمت، کار برتر و 

اقدام و عمل اساسی است. 
رهبر انقالب اسالمی، گزارش رئیس مجلس از کارهای 
انجام شده را خوب ارزیابی کردند و در عین حال افزودند: 
ش��اخص های کّمی همچ��ون تعداد مصوب��ات برای این 
ارزیابی کافی نیست، بلکه باید وزن مصوبات در مدیریت 
کش��ور یعن��ی تأثی��ر قوانین در پیش��رفت ای��ران و رفع 

مشکالت مردم، اندازه گیری شود. 
ایشان با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از مجلس به عنوان 
»عص��اره فضائل ملت«، خاطرنش��ان کردن��د: ملت ایران 
در تاری��خ نماد فضائل��ی همچون »ایمان، عل��م، اعتماد 
به نفس، اس��تقالل، پایداری و افتخار به داشته های خود« 
بوده اس��ت و بر همین اس��اس، مجلس و نمایندگان آن 
بای��د عصاره چنین فضائلی و مظهر ع��زت ملی، اقتدار و 

استحکام نظام اسالمی باشند. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در همین زمین��ه تأکید 
کردند: مجلس نباید نم��اد تردید و خودکم بینی، یأس و 
ناامیدی و بی اعتنایی و بی مباالتی به مسائل کشور باشد 
و نباید با دید مأیوس��انه به ظرفیت ها و توانایی های ملی 

نگاه کند. 
رهبر انقالب اس��المی با ی��ادآوری دو نمونه تاریخی از 
تهاج��م بیگانگان یعن��ی ورود س��لجوقیان و مغول ها به 
ایران و همچنین با اش��اره به ورود اس��الم عزیز به ایران، 
خاطرنش��ان کردند: در همه این دوره ها زبان فارس��ی و 
فرهن��گ و هنر و تمدن ایرانی محفوظ ماند و روز به روز 
پیشرفت کرد که این نشانه اقتدار و استحکام ملت است. 
ایشان، با اشاره به دشمنی همه جانبه با مردم ایران در 

چهل س��ال گذش��ته افزودند: چهل سال است که جبهه 
عظیمی از دشمنان همچون جنگ احزاب در صدر اسالم 
با هر کار ممک��ن مانند جنگ و تحریم و توطئه امنیتی، 
س��خت ترین اقدامات خصمانه را علی��ه ملت ایران انجام 
داده اند اما امروز علم، اقتدار، پیش��رفت، عظمت و حضور 
بین المللی ایران روزافزون و غیرقابل مقایس��ه با روز اول 

انقالب است. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در نوعی جمع بندی از این 
بخش سخنان ش��ان خطاب به نماین��دگان تأکید کردند: 
ملت ایران چنین ملت پرافتخار و ممتازی است، بنابراین 
ش��ما که عصاره فضائل آنها هستید با این نگاه به خود و 

مجلس بنگرید و وظایف تان را انجام دهید. 
رهب��ر انقالب اس��المی، »قانون گ��ذاری و ریل گذاری 
حرک��ت اجرای��ی کش��ور« را مهم ترین وظیف��ه مجلس 
خواندند و با تأکید بر افزایش مستمر کیفیت قانونگذاری، 

نکات مهمی را در این زمینه بیان کردند. 
 »توج��ه ب��ه اولویت ه��ای کش��ور و پرهی��ز کامل از 
قانونگ��ذاری در زمینه مس��ائل کم اهمیت« نخس��تین 
نکته ایش��ان بود. حضرت آیت اهلل خامنه ای به نمایندگان 
ملت خاطرنش��ان کردند: شما برای خدمت به ملت فقط 
چهار سال مهلت دارید، بنابراین لحظه لحظه آن را صرف 

قانونگذاری در مسائل مهم و دارای اولویت کنید. 
 »عمل��ی بودن قوانی��ن« و »پرهی��ز از قانونگذاری در 
مسائل خالف مصلحت کشور« دو نکته دیگر رهبر انقالب 
خطاب به نمایندگان مجلس بود. ایش��ان در همین بحث 
در زمینه معاهدات و کنوانس��یون های بین المللی گفتند: 
این معاه��دات ابتدا در اتاق های فک��ر قدرت های بزرگ 
و ب��رای تأمی��ن منافع و مصالح آنها پخت و پز می ش��ود 
و س��پس با پیوس��تن دولت های همس��و ی��ا دنباله رو یا 
مرعوب، ش��کل به ظاهر بین الملل��ی می گیرد، به گونه ای 
که اگر کش��ور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او 
را مورد هجوم ش��دید قرار می دهند که مثال 1۵0 کشور 

پذیرفته اند شما چطور آن را رد می کنید؟ 
رهب��ر انق��الب در تبیی��ن راه صحیح برخ��ورد با این 
گونه کنوانس��یون ها افزودند: همانگونه که درباره »برخی 
کنوانسیون های بین المللی اخیرا مطرح شده در مجلس« 
گفتیم، مجلس ش��ورای اسالمی که رشید و بالغ و عاقل 
است، باید مستقال در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم 

یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. 
ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات 
بین المللی خوب باش��د، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد 
ب��ه این مفاد به کنوانس��یون هایی بپیوندی��م که از عمق 
اهداف آنها آگاه نیستیم یا می دانیم که مشکالتی دارند. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در ادامه بحث ضرورت های 
قانونگ��ذاری افزودند: قان��ون در درجه اول باید در جهت 
رفع مشکالت مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط باشد 
و به گونه ای نباش��د که آلت دست و در خدمت صاحبان 

زر و زور قرار گیرد. 
 »رعای��ت کامل جنبه های کارشناس��ی با اس��تفاده از 
توانمندی ه��ای مرک��ز پژوهش های مجل��س و نیز آرا و 
دیدگاه های نخبگان خ��ارج از مجلس« نکته دیگری بود 
که رهبر انقالب به نمایندگان ملت توصیه مؤکد کردند. 
ایش��ان با انتقاد از برخ��ی تأثیرپذیری ها در مجلس از 
دیدگاه های غربی در بحث و بررس��ی مس��ائل مربوط به 
»خان��واده« گفتن��د: در قانون گذاری در پ��ی حل واقعی 

مشکالت باشید. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: س��بک 
زندگی غربی در تعارض با معنای حقیقی خانواده اس��ت 
و مش��کالت العالجی را برای آنها به وجود آورده اس��ت، 
بنابراین در قانونگذاری برای حل مش��کالت خانواده های 
ایران��ی، نباید به نگاه غربی ها ب��ه زن، فرزند، پدر و مادر 

توجه کرد. 
 »قانونگذاری در جهت اولویت مهم کش��ور یعنی حل 
معض��الت اقتصادی« دس��تور کار دیگری ب��ود که رهبر 

انقالب برای مجلس ترسیم کردند. 
ایش��ان با ابراز خرس��ندی از تشکیل جلس��ه سران و 
عناصر س��ه قوه ب��رای ورود جدی به مس��ائل اقتصادی 
گفتند: این جلس��ه باید بُِب��رد و با تصمیمات قوی، راه را 
برای حل مش��کالت موجود باز و مجل��س نیز در همین 
جهت حرکت کند و به دش��منان اجازه سوءاس��تفاده از 

مشکالت اقتصادی ندهد. 
 »ت��ازه گردانی و تنقیح قوانین«، »حذف برخی قوانین 
گذش��ته که فلس��فه وجودی و منطق تصویب خود را از 
دس��ت داده اند«، »رف��ع برخی قوانین متضاد و مش��کل 
آفری��ن از جمله برای تس��هیل در فضای کس��ب و کار«، 
نکت��ه دیگر رهبر انقالب در باب ضرورت های قانونگذاری 

در خانه ملت بود. 
ایش��ان با انتق��اد از اجرا نش��دن یا تأخی��ر در اجرای 
قوانین در برخی دستگاه ها تأکید کردند: قانون برای اجرا 
تصویب می ش��ود و مجلس اجرای قوانی��ن را پیگیری و 

مطالبه جدی کند. 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای با تأکید بر رفت��ار انقالبی 
نماین��دگان یعنی »رفتار عاقالن��ه، مدبرانه و مجاهدانه« 
خاطرنش��ان کردند: ش��ما در س��وگند نمایندگی متعهد 

می ش��وید ک��ه از مبانی و 
دستاوردهای انقالب و نظام 
صیانت کنید و عمل به این 
سوگند جز با رفتار انقالبی 
به معنای صحیح آن ممکن 
نیس��ت، ضمن اینک��ه اگر 
ب��ه این تعهد عمل نش��ود، 
حض��ور نماینده در مجلس 
از لح��اظ قانون اساس��ی و 
شرع دچار اشکال می شود. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای: 

مجلس در مبارزه با تروریسم و پولشویی مستقل قانون گذاری کند
یک کارش��ناس صنعت خودرو معتقد است تا زمانی که 
فاصله معناداری در قیمت کارخانه و بازار وجود دارد، خروج 
سفته گری غیرممکن است. به عبارتی، تمام فروشندگان 
اع��م از واردکننده و تولیدکننده باید مج��از به عرضه در 
حاشیه بازار باشند و  دستورالعمل های قیمت گذاری تمامی 
کاالها جز کاالهای اساس��ی باید ملغی شود.  فربد زاوه در 
گفت وگو با خبرآنالین در تحلیل کمپین نخریدن کاال، به 
ویژه در حوزه خودرو گفت: کاهش تقاضا در تعدیل قیمت 
قطعاً مؤثر اس��ت. توجه کنید که افزایش قیمت فعلی در 
محصوالت دو منشا دارد؛ یکی نظام تخصیص ارز که کند 
و ناکارآمد است که تأمین را مسئله ساز می کند و دیگری، 
هجوم سیل نقدینگی سرگردان که از بازاری به بازار دیگر 
می روند.  وی افزود: نکته ای که وجود دارد، این اس��ت که 
این حجم سفته گری به امید سود بیشتر از مصرف کننده 
نهایی در بازارها می چرخند؛ هرچند روش درست کنترل 
س��رعت و جریان نقدینگی اس��ت، ول��ی کاهش تقاضای 
نهایی مشتریان هم مؤثر است.  این کارشناس بازار خودرو 
عنوان کرد: اگر مشتریان نهایی از پرداخت وجوه سنگین 
خودداری کنن��د، قطعاً جریان س��فته گری از بازار خارج 
می شود، ولی اگر س��رعت نقدینگی توسط دولت کنترل 
نشود، به بازار دیگر می رود. بنابراین بهینه ترین روش، انجام 
توامان این دو امر اس��ت؛ به طوری که مشتریان در خرید 
امساک کنند و جریان نقدینگی کنترل شود.  زاوه تصریح 
کرد: کنترل جریان نقدینگی با مالیات بر معامالت مکرر و 
فریز کردن انتقال وجوه تا ثبت معامالت میسر است، یعنی 
اگر شخصی دو دستگاه خودرو خرید، مالیات نقل و انتقال 
س��نگینی بر دستگاه دوم اعمال ش��ود و اگر ۵0 دستگاه 
شد، خیلی بیشتر، عین مسکن که وقتی کسی چند ملک 
می خرد و بنای مصرف ندارد و اگر در دوره ای مثالً زیر 10 

سال معامله کرد، مشمول مالیات شود. 
آیا قیمت خودروها پایین می آید؟ 

زاوه در تحلی��ل این ک��ه آی��ا احتم��ال کاه��ش قیمت 
خودروهای��ی که طی هفته های اخیر افزایش باالی قیمت 
داش��ته اند، وجود دارد، گفت: اگر قیمت بازار مدنظر است، 
می توان به ش��دت قیمت را پایین آورد، ولی نکته اساسی، 
آزادس��ازی قیمت ها است. تا زمانی که فاصله معناداری در 
قیمت کارخانه و بازار هست، خروج سفته گری غیرممکن 
اس��ت، یعن��ی تم��ام فروش��ندگان اع��م از واردکننده و 

تولیدکننده باید مجاز به عرضه در حاش��یه بازار باشند و 
 دستورالعمل های قیمت گذاری تمامی کاالها جز کاالهای 
اساسی باید ملغی ش��ود.  این تحلیلگر بازار خودرو افزود: 
دقت کنی��د که قدرت خرید نهایت��اً تعیین کننده قیمت 
کاالس��ت و این س��طح قیمت های فعلی، بس��یار فراتر از 
قدرت خرید اس��ت و  در نتیجه نهایتاً طی یک بازه زمانی، 
معامالت کاماًل متوقف می شود؛ مگر این که عرضه محدود 
و قطع ش��ود.  زاوه متذکر شد: نمی شود در صورت حفظ 
حج��م عرضه، این حجم قیمت را تص��ور کرد. انتظار بازار 
سفته بازی، قطع کامل عرضه یا عرضه بسیار محدود است. 
این به معنی کاهش تقاضا و طبعا زیان س��فته بازان است 
و در این بین، کس��انی که س��رمایه های خرد را به سمت 

سفته بازی می برند، بازنده هستند. 
چگونه غول نقدینگی به زانو درمی آید؟ 

وی عن��وان کرد: اجرای همزمان آزادس��ازی قیمت ها و 
مالیات معام��الت مکرر و نخریدن مصرف کننده، می تواند 
غول نقدینگ��ی را به زانو درآورد. در عی��ن حال، دولت و 
بانک مرکزی در سیاست های اشتباه ارزی بابد تجدیدنظر 
کنند، هم سپرده های سنگینی که سودهای کالن گرفتند 
را مسدود کنند و هم از سرعت نقل و انتقال وجه در ارقام 
باال جلوگیری کنند.  این کارش��ناس حوزه خودرو تصریح 
کرد: ماش��ین تولید نقدینگی بیش از 10 س��ال است به 
تولی��د خود ادامه می دهد و هر از چندگاهی کش��ور را به 
آشوب می کشد. کل زنجیره این تولید باید متوقف شود و 
سفته بازی پرهزینه شود و با شفافیت و آزادسازی اقتصادی 
جلوی رانت گرفته شود. اصرار بر قیمت گذاری دستوری و 
عدم کنترل سرعت نقدینگی، عوامل وضعیت موجود است 
و این موضوع با برخورد با شبکه توزیع قانونی و تولید کننده، 
صرفاً اوضاع را بدتر می کند.  زاوه یادآور شد: تولیدکننده و 
 واردکننده در حالی موظف به اخذ سود 7 درصدی هستند 
که حتی هزینه های مورد پذیرش دارایی و مالیات به عنوان 
هزینه قابل قبول قیمت گذاری مورد پذیرش نیست. یعنی 
طی سال ها زیان ساختاری در شرکت ها ایجاد شده است 
و  س��ود آن نصیب سفته بازان شده است.  وی متذکر شد: 
وقتی خرید و فروش خودروی دس��ت دوم س��ود چند ده 
درص��دی دارد، چرا واردکننده باید همه هزینه های توزیع 
و فروش و  سود و تبلیغات را در 7 درصد خالصه کند؟ آیا 

اصاًل این استهالک هزینه شدنی است؟ 

تأثیر کمپین »نه به خرید« در بازار خودرو

قیمت خودروها پایین می آید؟ 



این روزها تب فوتبال در جامعه ایران به خاطر برگزاری بازی های جام 
جهانی 2018 روس��یه باالس��ت، اما آنچه باعث شده تا اینجا به موضوع 
فوتبال بپردازیم، تحلیلی بود که فرهاد نیلی، اقتصاددان و نماینده ایران 
در بانک جهانی روز سه ش��نبه در سی ونهمین نشست هیأت نمایندگان 
اتاق تهران در یک س��خنرانی ویدئویی ارائه کرد و به مس��ئله تحریم ها 
و توان بازیگری بانک های ایرانی در عرصه بین المللی پرداخت. س��خنان 
نیلی بازتاب زیادی در رسانه ها داشت و شاید تشبیه دور از ذهن فوتبال 
و جام جهانی با مس��ئله بانکداری موجب شد تا سخنان او تا این اندازه 
م��ورد توجه قرار گی��رد.  فرهاد نیل��ی، برادر کوچک تر مس��عود نیلی، 
دستیار اقتصادی رئیس جمهور است و در صحبت هایش در جمع فعاالن 
بخش خصوصی، مزیت های پیوس��تن به اف ای تی اف را برشمرد. او نظام 
بانکی ایران را به یک تیم فوتبال تشبیه کرد که برای حضور در میادین 
بین المللی باید تابع مقررات فیفای بانکی یا همان اف ای تی اف باشد. در 
عین حال، بانک های ایران��ی را نیز به مانند بازیکنانی فرض کرد که در 
بازی های گذشته کارت قرمز گرفته اند و نمی توانند در مسابقات جهانی 

یا همان نظام بین المللی بدون اجازه اف ای تی اف به فعالیت بپردازند. 
نیلی در س��خنرانی اش، 10 موضوع مهم و اساس��ی در خصوص وصل 
ش��دن نظام بانک��ی به جامعه بین المللی و عب��ور از تنگنای تحریم ها را 
برش��مرد که عبارت بودند از: فرصت فوتبال، بازیکنان غیر آماده، ناتوانی 
بانک ه��ا، قاعده ب��ازی، فیفای بانک��ی، کارت قرمز ب��ه بانک ها، پویش 
پیوس��تن به اف ای تی اف، خط دفاعی، نقش بخ��ش خصوصی و فردای 
تحریم ه��ا. متن کامل س��خنرانی نیلی را به نقل از پای��گاه خبری اتاق 

تهران در ادامه این گزارش می خوانید. 
 »FATF« برای بانک ها،  »FIFA« برای فوتبال

واقعیت این است که شیرین ترین فضایی که اکنون در میان ایرانی ها 
شکل گرفته، مسئله فوتبال و جام جهانی است و شاید تلخی های فضای 
سیاسی و فضای مالی با شیرینی های فوتبال قابل تلطیف و قابل جبران 
باشد. تیم ملی ایران )چهارشنبه( به مصاف تیم قدرتمند اسپانیا  می رود. 
م��ن از پیش بین��ی نتیجه بازی اجتناب می کنم اما می توان یک س��ری 
پیش فرض ها و احتماالت را در مورد این بازی مرور و بررسی کرد. برای 
مثال،  می توانیم بگوییم که اس��پانیا در رده بندی فیفا در جایگاه دهم و 
ایران در رتبه سی و هفتم قرار گرفته است که این 27 رتبه فاصله میان 
دو تیم، در دنیای فوتبال بس��یار زیاد اس��ت. در نتیجه بر اساس همین 
رده بندی فیفا، احتمال وقوع برخی گزینه ها کمتر و احتمال وقوع برخی 

گزینه ها بیشتر  می شود. 
نکته دوم اینکه برای این بازی ما به یازده بازیکن نیاز داریم که پیش 
از ای��ن از داور کارت قرمز دریافت نکرده یا تعداد کارت های زرد آنها از 
دو کارت بیش��تر نشده باشد. در واقع آنها باید از نظر مقررات شایسته و 
واجد ش��رایط برای حضور در میدان باشند. مهم تر اینکه این بازیکنان و 
به طور کلی این تیم باید برای کسب آمادگی الزم برای حضور در چنین 
میدانی، قبال به میزان کافی مس��ابقه تمرینی و آزمایش��ی برگزار کرده 
باش��د تا بازیکنان برای مقابله با حریف آماده شده باشند. اگر این نکات 
را مرور کنیم ممکن اس��ت به این نتیجه برسیم که حریف ما، بازی های 
تدارکاتی بسیار بیشتری پیش از این مسابقه برگزار و خود را آماده کرده 
است، درحالی که تیم ما بازی تدارکاتی مهمی نداشته، در برابر تیم های 

قدرتمند قرار نگرفته و این نخستین بازی این تیم است. 
در م��ورد داور نیز، فرض کنیم که تاکن��ون داور  بین المللی تیم ما را 
قضاوت نکرده است و این تیم، هر چه داور به خود دیده، داوران داخلی 
با استانداردها و رفتارهای داخلی بوده است به صورتی که در زمان بازی، 
می ش��د با برخی صحبت ها و تعارفات از برخی س��وت های داور گذشت 

یا کارت های قرمز و زرد را بعد از بازی به گونه ای بخش��ید و حل و فصل 
کرد و به این دلیل که داور خودی است، اخطار را چندان جدی نگرفت. 
اما مس��ابقات جام جهان��ی، بازی های  بین المللی اس��ت. تیم های مقابل 
تیم های قدری هستند که سال های طوالنی مسابقات بین المللی برگزار 
کرده و خود را آزموده و آماده کرده اند و تیم ما همانند تیمی اس��ت که 

برای نخستین بار در مقابل تماشاچیان  بین المللی بازی  می کند. 
اگر این مقدم��ات را با یکدیگر مرور کنی��م، پیش بینی نتیجه چنین 
بازی ای، تا حدودی از حالت ش��انس خارج ش��ده و بر اساس احتماالت 

 می توان به نتیجه بازی نزدیک تر شد. 
فوتبال بین المللی، بانکداری بین المللی

ح��ال اگر بخواهی��م از فضای فوتبال به فضای بانک��ی برویم و از این 
تمثیل اس��تفاده کنی��م، باید در نظر بگیریم که ب��رای حضور در روابط 
بانکی  بین المللی باید بانک هایی داشته باشیم که کارت قرمز نگرفته اند، 
یا احتیاطاً یک کارت زرد هم نگرفته باش��ند چرا که بازی روابط بانکی، 
خالف بازی فوتبال، قرار نیس��ت که بعد از 90 دقیقه تمام شود و برای 
آن پایانی متصور نیس��ت. این بازی س��وت پایانی ندارد. در این صورت، 
نکته اول آن اس��ت که ما بتوانیم بازیکنانی به زمین بفرستیم که واجد 
ش��رایط و آماده این مسابقه باش��ند. اما بانک های ما به عنوان بازیکنان 
این بازی چگونه اند؟ بانکی که سال هاس��ت هیچ حس��ابرس  بین المللی 
حس��اب های آن را بررس��ی نکرده و صورت های مالی آن را امضا نکرده 
اس��ت؛ بانکی که صورت ه��ای مالی خود را بر اس��اس اس��تانداردهای 
م��ورد قب��ول جامعه  بین المللی تنظیم نکرده و اساس��اً با یک س��ری از 
این اس��تانداردها آش��نایی ندارد؛ بانک��ی که نمی تواند نس��بت کفایت 
سرمایه خود را اعالم کند به این دلیل که این نسبت، اصاًل نسبت قابل 
دفاعی نیس��ت؛ بانکی که نسبت مطالبات معوق خود را به این دلیل که 
سال هاست از حد نصاب های  بین المللی فراتر رفته، نمی تواند اعالم کند؛ 
بانکی که با مدیریت ریس��ک در اندازه های  بین المللی و حتی منطقه ای 
آش��نایی ندارد و اساساً یک سری از ریس��ک ها را نمی تواند اندازه گیری 
کند؛ بانک��ی که حتی اگر این ریس��ک ها را اندازه گیری کند، ابزار الزم 
برای تخفیف و مدیریت این ریس��ک ها را ن��دارد؛ بانکی که صورت های 
مالی خود را منتش��ر نکرده اس��ت و به طور کلی صورت های مالی قابل 
انتش��اری ندارد؛ ن��ه به دلیل اینکه بانک بدی اس��ت، بلکه به این دلیل 
که اصوالً تاکنون وارد چنین مس��ابقه ای نشده و برای چنین مسابقه ای 
تمرین ندیده است. تاکنون قاعده بازی، قاعده بازی های محلی و داخلی 
بوده اس��ت؛ نوعی از بازی قبل از بازی، حین بازی و بعد از بازی صورت 
یکدیگر را  می بوس��ند و تع��ارف دارند و چون بازی اص��اًل جدی نبوده، 
دع��اوی و اختالف��ات و خطاهای این بازی هم ب��ا پادرمیانی نزد داور و 

صحبت های مربی ها قابل حل و فصل بوده است. 
اما حریفان مقابل ما در این بازی چگونه اند؟ س��ال ها پیش، زمانی که 
م��ا برای تیم ه��ای مقابل کری می خواندیم، زمانی ک��ه نفت باالی 110 
دالر می فروختی��م و وض��ع مالی ما بس��یار خوب این ب��ود، حریفان ما 
تمام مقررات خود را براساس اس��تانداردهای فیفا تدوین کردند؛ همان 
مقررات��ی ک��ه باید در داخل زمین از آن تبعی��ت بکنیم. در آن زمان ما 
غافل بودیم که ما هم دست آخر در بازی بین المللی باید با آن مقررات 
بازی کنیم، نه مق��ررات داخلی خودمان. حاال اگر بگوییم مقررات بازی 
بین المللی منصفانه نیست کسی حرف ما را نمی پذیرد چون مقررات به 
قوانین فیفا تبدیل ش��ده اس��ت؛ حاال فیفا یا اف اِی تی اف )FATF(  یا 
یک نهاد بین المللی دیگر، تفاوتی نمی کند. مهم این اس��ت که آن نهاد 
بین المللی آن مقررات مصوب را می پذیرد و مس��ئول نیس��ت که ما در 
مورد منصفانه بودن یا نبودن این مقررات تردید داریم. ما در زمین بازی 
هس��تیم و غیر از خودمان و تیم حریف و گروه داوران، هزاران تماشاگر 
مسابقه را می بینند و آنها هم مقررات بین المللی را نافذ می دانند. صدها 
میلیون بیننده هم این بازی را به صورت مستقیم تماشا می کنند و آنها 

ه��م مقررات بین الملل��ی را قبول دارند. برابر این مق��ررات اگر بازیکنی 
کارت قرم��ز بگیرد، باید زمین بازی را ترک کند. اگر بازیکن ما در بازی 
قبل کارت قرمز یا دو کارت زرد گرفته باشد اصاًل نمی تواند وارد میدان 

شود و بازی کند. 
 بنابراین ش��اید اولین اولویت ما این اس��ت که ترکیب تیم را طوری 
بچینیم که به تعداد کافی بازیکن برای بازی داش��ته باشیم. یعنی شما 
بای��د ببینید چند بانک دارید که می توانند در فضای بین المللی با دیگر 
بانک ه��ا وارد روابط کارگزاری ش��وند. ما اگر داریم به اروپایی ها فش��ار 
می آوری��م که باید کانال مطمئنی ایجاد و از روابط مالی ما و خودش��ان 
محافظ��ت و این روابط را برقرار کنن��د باید توجه کنیم که روابط مانند 
یک بازی فوتبال دو ط��رف دارد: طرف مقابل و طرف خودی. همه چیز 
برعهده طرف مقابل نیس��ت و طرف خودی هم باید بتواند این روابط را 

برقرار کند و آمادگی الزم را داشته باشد. 
کمپین بانک سالم و قدرتمند بین المللی

هرچند امروز بسیار دیر است اما قطعاً هنوز از فردا زودتر است. شاید اتاق 
ته��ران، اتاق ایران و تمامی اتاق ه��ای بازرگانی باید این کمپین را زودتر از 
این شروع می کردند که ما به بانک های سالم در مقیاس بین المللی احتیاج 
داریم؛ نه فقط سالم در مقیاس داخلی؛ ما احتیاج به بانک های قوی داریم؛ 
ما احتیاج به بانک هایی داریم که مدیریت ریس��ک را بشناسند؛ ما احتیاج 
به بانک هایی داریم که بتوانند به زبان بین المللی صحبت کنند؛ ما احتیاج 
به بانک هایی داریم که تراز قابل دفاع داشته باشند.؛ ما احتیاج به بانکداران 
 بین المللی داریم. این کمپین باید هم اکنون، هرچند فکر کنیم دیر ش��ده، 
شروع ش��ود. تا حداقل برداشت این گونه نباش��د که بنگاه های ما صرفاً به 
دنبال تس��هیالت ارزان قیمت، نرخ ارز ارزان و گرفتن وام و تسهیالت بدون 
اعتبارسنجی هس��تند. قطعاً نه بنگاه های ما و نه اتاق بازرگانی که در واقع 

بنگاه های ما را نمایندگی می کند، دنبال این خواسته ها نیستند. 
ما باید بدانیم معرکه ای که از دس��ت کم 20 س��ال پیش شروع شده، 
قرار اس��ت تندتر و شدتش بیشتر ش��ود، خزانه داری آمریکا با تمام قوا 
آن را دنبال می کند. ما برای مواجهه با این ش��رایط باید بانک های قوی 
داش��ته باشیم، بانک هایی که حداقل تماشاگران بپذیرند واجد شرایط و 

بدون کارت قرمز هستند و می توانند وارد زمین بازی شوند. 
هرچند امروز دیر اس��ت اما باز از فردا زودتر است. اتاق بازرگانی باید 
در جای��ی و زمانی که نمایندگان مجلس و سیاس��یون در تصمیم گیری 
تردید دارن��د، به عنوان مرجع تخصصی بن��گاه داری و مرجع تخصصی 
فعالیت های اقتصادی در کش��ور وارد شود و پش��تیبان بانکداری سالم، 
به روز، مدرن و قابل دفاع باشد. در غیر این صورت، احتماال سیاستگذاران 
سیاسی و اقتصادی نمی توانند تصمیمات درستی بگیرند و ممکن است 

یک مسئله اقتصادی، وجه المصالحه مسائل سیاسی قرار گیرد. 
آمادگی برای زیست در اکوسیستم تحریم

بنابراین به نظرم آنچه در این فرصت مختصر می شود گفت این است 
که در نظر داشته باش��یم، فردای تحریم، فردایی است که ادامه خواهد 
داش��ت. ما در حال وارد شدن به یک اکوسیس��تم کاماًل جدید هستیم 
که در این اکوسیس��تم نفس کشیدن، کار کردن و به خصوص کار مالی 
انج��ام دادن، احتیاج به توانایی هایی دارد که ما قبال آن را نیاموخته ایم. 
تنها توصیه ای که من می توانم بکنم، این است که در اکوسیستم جدید 
م��ا احتیاج به بازیکنان قوی داریم؛ بازیکنانی که بتوانیم آنها را به زمین 
بفرس��تیم؛ بازیکنانی که باید به طور کامل آنها را آماده کنیم. شاید برای 
این بازی، یازده بازیکن آماده و واجد ش��رایط در اختیار نداش��ته باشیم 
اما ش��اید بتوانیم حداقل چند بازیکن آماده و خوب به زمین بفرس��تیم. 
در این صورت اس��ت که  می توانیم انتظار داش��ته باشیم در بازی حرفی 
برای گفتن داشته باشیم. با داشتن چنین بانک هایی است که می توانیم 
انتظار داش��ته باشیم روابط متقابل بانکی شکل بگیرد و قابل دوام باشد. 

من امیدوارم که آینده روشنی پیش روی ما باشد. 

 »FATF« برای بانک ها همان »FIFA« برای فوتبال است

فوتبال، تحریم و جام جهانی بانکی
یادداشت

دوسویه رویارویی نظری درباره توسعه 
عمرانی یا انسانی

چرا در ایران توس��عه تنها در س��طح س��ازه و ساخت وس��از مثل 
سدس��ازی و عمرانی انجام می ش��ود؟ در مورد این پرس��ش به دو 
گون��ه و از دو منظر می توان پاس��خ داد؛ اولین نکته  این اس��ت که 
آیا آنچه ذیل پروژه های عمرانی و سدس��ازی انجام می شود، توسعه 
به ش��مار می آید یا نه؟ به لحاظ نظری، بس��یاری از اقتصاددانان و 
جامعه شناس��ان توس��عه بیش از نیم سده اس��ت که معنای رشد و 
توسعه را از همدیگر متمایز کرده و توسعه را فراتر از رشد اقتصادی 
و فعالیت های عمرانی دانس��ته اند. نگاهی اجمالی به تاریخ مباحث 
توسعه، نشان می دهد که این مفهوم، روند طوالنی و پرپیچ و خمی 
را پیموده و بس��یاری از اه��داف اولیه آن با تردید مواجه ش��ده یا 
تحقق نیافت��ه اس��ت. آنچه در ای��ن روند، بیش از ه��ر چیز دیگری 
نمود دارد و به چش��م می خورد، »پیچیدگی« و »چندبعدی« بودن 
فرآیند توس��عه اس��ت. این پیچیدگی چنان است که به طور مرتب 
نظریات مربوط به توسعه را با بازنگری، چالش و بحران های اساسی 
مواجه س��اخته اس��ت. ابعاد مختلف آن نیز موجب ش��ده اس��ت تا 
برنامه ریزان و دست اندرکاران توسعه، در مورد نقطه عزیمت و آغاز 
توس��عه و اولویت بندی ابعاد آن با مشکل مواجه شوند. در حقیقت 
در طول س��الیان گذشته که توس��عه، گفتمان مسلط در سیاست و 
اقتصاد جهانی بوده اس��ت، بیش از هر چیز ایده و معنای توس��عه، 

گسترش یافته و میزان شمول آن افزایش پیداکرده است. 
حال اگر توس��عه را به ساخت وس��ازهایی چون سدس��ازی و امور 
عمران��ی مح��دود کنیم، این امر بیش از هر چیز نش��ان از آن دارد 
که درک درس��تی از مفهوم توس��عه وجود ندارد. یکی از پیام های 
آگوست کنت، بنیان گذار جامعه شناسی این بوده که بگوید پدیده ها 
و واقعیت های اجتماعی پیچیده هستند. در واقع، اولین نشانه عدم 
توس��عه علم جامعه شناسی، نادیده گرفتن پیچیدگی امور اجتماعی 
است. در صورتی که فعالیت های عمرانی، مبنای توسعه تلقی شود، 
عالوه بر ساده س��ازی مفهوم توس��عه، علل و عوامل مؤثر بر آن نیز 
صرفاً به سرمایه مادی تقلیل می یابد و از نقش بی بدیل سرمایه های 

اجتماعی و فرهنگی در توسعه غفلت می شود. 
آمارتیا سن در کتاب »توسعه به مثابه آزادی« نظریه خود را با نقد 
نگ��رش رایجی که توس��عه را به افزایش ث��روت تقلیل می دهد، آغاز 
می کند و حکایت گفت وگوی زن وش��وهری را نقل می کند که هشت 
قرن قبل از میالد مس��یح، به وقوع پیوس��ته است. زن و شوهر، ابتدا 
در مورد »چگونه پولدار ش��دن« بحث می کنند اما به زودی بحث به 
اینجا کش��یده می شود که »ثروت چقدر می تواند به آنان در رسیدن 
به آرزوهایش��ان کمک کند؟« به نظر س��ن، این پرسش مهم تر است 
و می توان��د ما را در درک و فهم معنی توس��عه ی��اری کند. او از این 
روایت نتیجه می گیرد که ثروتمند ش��دن، به معنی خوشبخت  شدن 
و داش��تن زندگی مطلوب نیس��ت، بلکه عالوه بر ثروت، باید امکانات 
دیگری نیز داش��ت تا به خوشبختی رسید. هرچند که میان ثروت و 
توانمن��دی و زندگی مطلوب نوعی رابطه وجود دارد، اما به نظر وی، 
این رابطه چندان قوی و محکم نیس��ت و بر این باور است که ثروت 
به خودی خود مطلوب نیس��ت، بلکه برای به دس��ت آوردن چیزهای 
دیگری چون کسب آزادی های اساسی بیشتر و داشتن زندگی مورد 
عالق��ه مردم، مفید اس��ت. او ضمن اینکه بر اهمیت رش��د اقتصادی 
واقف اس��ت، می گوی��د مفهوم کامل توس��عه را نباید به انباش��ت و 
افزایش ثروت و رشد درآمد ناخالص ملی تقلیل و کاهش داد، چراکه 
توسعه مفهومی فراتر از این متغیرهای اقتصادی است. عالوه بر این، 
چنین استدالل می کند که آزادی های سیاسی و مدنی به خودی خود 
و فی النفس��ه، از ارزش های اساسی به ش��مار می آیند، دارای اهمیت 
هس��تند و مطلوبیت آنها با توجه به نقش��ی که در کاهش یا افزایش 
ثروت دارند، س��نجیده نمی ش��ود. وی به این نکته اشاره می کند که 
نبای��د این تصور نادرس��ت را که درآمد و توانمن��دی هیچ تفاوتی با 
یکدیگ��ر ندارند، بپذیری��م. او وضعیت هایی را مثال می زند که درآمد 
بیش��تر، منجر به بهبود زندگی افراد نشده است. مثاًل میان درآمد و 
مرگ ومیر چنین رابطه ای برقرار است. وی فقر را نیز به عنوان کمی 
درآم��د، تعری��ف و توصیف نمی کند، بلکه از نظ��ر وی، فقر به معنی 
محرومیت از توانمندی های اساس��ی اس��ت که خود موجب از دست 

دادن اعتمادبه نفس، عزت نفس و بروز اختالالت روانی می شود. 
اگر این س��خنان پذیرفته ش��ود، می توان ادعا کرد که برنامه های 
عمران��ی، در بهتری��ن حالت، هدفی بی��ش از افزایش ثروت جامعه 
ندارد و ممکن است به توانمندی جامعه منجر نشود. جالب آنجاست 
که در موارد عینی بس��یاری و بر اساس تجارب کشورهای مختلف 
توس��عه نیافته از جمله ایران مش��اهده می ش��ود که این برنامه های 

عمرانی منجر به بهبود زندگی افراد نیز نشده است. 
از منظ��ر دیگ��ری نیز می توان به واکاوی پرس��ش فوق پرداخت. 
اص��والً در ش��رایط فق��دان نگرش علم��ی، رواج سیاس��ت زدگی و 
بهره مندی از رانت، توسعه صرفاً به اجرا و افتتاح پروژه های عمرانی 
محدود می شود و توسعه نامتوازن و ناپایدار و برنامه ها کوتاه مدت و 
نمایشی خواهند شد. دست اندرکاران امور سیاسی نه درک درستی 
از مفهوم توس��عه دارند و نه آن صبر و شکیبایی را که برای به ثمر 

نشستن میوه های توسعه الزم است، دارا هستند. 
در حقیقت، توس��عه سیاس��ت زده نگاه ابزاری به توس��عه دارد و 
بی��ش از آنکه به توس��عه همه جانبه و پایدار بیندیش��د، پروژه  هایی 
را پیگیری می کند که به صورت کمی قابل س��نجش باش��د، بتواند 
در کوتاه ترین زمان ممکن آنها را به نتیجه برس��اند و دستاوردها و 

عملکرد خود را به نمایش بگذارد. 
از این گذش��ته، بسیاری از عالمان علوم اجتماعی به ویژه مارکس 
و پیروان��ش، بر نقش بنیادی اقتصاد و س��رمایه م��ادی در زندگی 
اجتماعی و روابط میان نهاده��ای مختلف تأکید کرده اند. توجه به 
امور عمرانی و توس��عه اقتصادی، می تواند ناش��ی از این تفکر باشد 
که اجرای برنامه های عمرانی و اقتصادی به طور مس��تقیم بر تأمین 
معیش��ت مردم و برآورده کردن نیازهای اقتصادی مردم تأثیر دارد. 
اگر این مهم اتفاق افتد آن گاه نوبت به مراحل و دیگر ابعاد توس��عه 

نیز می رسد و رضایت و همکاری مردم نیز جلب می شود. 
منبع: آینده نگر

خالد توکلی
جامعه شناس توسعه

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

ایمان ولی پور
Ivankaramazof@yahoo. com :ایمیل

پنجشنبه
31 خرداد 1397

شماره 1092



با آدرس غلط مانع اجرای سیاست های 
 اصالحی  می شوند

 اقتصاد ایران نیازمند ش��فافیت اس��ت. در این مس��یر بی تردید 
مشکالت و معضالت فراوانی خودنمایی می کند و بسیاری از کسانی 
که از رانت های موجود در بازار نفعی را می برند و سودهای کالن شان 
با شفاف شدن شرایط اقتصادی در معرض خطر قرار می گیرد، نه تنها 
مخالفت عملی خود را آغاز می کنند بلکه با سنگ اندازی هایی نسبت 
به ایجاد بحران اقدام می کنند تا ش��اید بتوانند دوران برخورداری از 

رانت را کمی طوالنی تر کنند.
 ارز از آخرین روزهای فروردین ماه امس��ال از سوی بانک مرکزی 
تک نرخی اعالم ش��د. بی تردید بس��یاری از کس��انی که از رانت ارز 
چندنرخ��ی بهره می بردند تالش می کنند با گل آلود کردن ش��رایط 
و اعالم آدرس های غلط، اصل سیاس��ت را زیر س��وال ببرند. در این 
مسیر صداهایی به گوش می رسد که اصل ماجرا را زیر سوال می برد. 
ب��ه عنوان مثال این س��وال را طرح می کنند ک��ه چرا بانک مرکزی 
نسبت به اعالم ارز تک نرخی اقدام کرده و زمان اجرای این سیاست، 
زمان مناس��بی نبوده اس��ت؛ این در حالی است که بررسی ها نشان 
می دهد که اصل یکسان س��ازی ن��رخ ارز اقدام بجا و مفیدی بوده و 
اتفاقا اگر انتقادی به سیاس��ت مذکور وارد باشد، متوجه دیرکرد در 

اتخاذ چنین تصمیمی است و نه زودهنگام بودن آن.
 به عبارت دیگر، اقدام بانک مرکزی در راستای یکسان سازی نرخ 
ارز گرچه دیرهنگام بود، اما قابل دفاع است. هرچند در سال 1393 
بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز را در دستور کار قرار داد، اما در 
فروردین م��اه 1397، پس از نوس��انات رخ داده در بازار و بحران های 
ارزی دست به این عمل زد. این در حالی است که اگر پیش از این 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز اتفاق می افتاد، رانت موج��ود در بازار ارز از 

میان می رفت.
 کس��انی که امروز به این مسئله انتقاد می کنند، باید این نکته را 
در نظر بگیرند که یکسان سازی نرخ ارز مطالبه مهم بخش خصوصی 
بوده اس��ت، چراکه چنین سیاس��تی می تواند آینده را برای فعاالن 
اقتص��ادی پیش بینی پذیر کند. ش��رایط کنون��ی اقتصاد ایران حکم 
می کند که در نقد سیاست ها، عقالنیت، منافع ملی و همچنین بدنه 
اقتصادی کش��ور مد نظر قرار گیرد، اما باید توجه داشت که اقتصاد 
توصیه بردار نیست. سیگنال هایی که سیاستگذار به اقتصاد می دهد، 

جهت حرکت را در شرایط کنونی و آینده مشخص می کند.

تصمیم مهم ارزی سران 3 قوه
پرداخت دالر به واردات کاالهای غیرضروری 

متوقف شد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از تصمیم مهم 
ارزی س��ران 3 قوه خبر داد و گفت: در شورای هماهنگی اقتصادی 
س��ران قوا تصمیم خوبی اتخاذ ش��د و آن این است که از این هفته 
برای کاالهایی که در کش��ور تولید می ش��ود و کاالهای غیرضروری 

نباید ارز از کشور خارج شود، با این کار از تولید حمایت می شود.
به گزارش تس��نیم، محمدرضا پورابراهیمی  ادامه داد: التهابات و 
هیجان��ات اخیر در حوزه اقتصادی از جمل��ه در بازار طال و خودرو، 
دالی��ل اقتص��ادی واقعی ن��دارد و بخش عمده ای از ای��ن التهابات، 

غیراقتصادی و ناشی از فضای روانی و سیاسی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت و گوی 
ویژه خبری با اشاره به اینکه تحریم ها از سال های قبل وجود داشته 
اس��ت و جدید نیست، افزود: زمانی که آمریکایی ها در برجام حضور 
داشتند کاری در زمینه اقتصاد برای ما انجام ندادند، بنابراین خروج 

آنها از برجام تأثیر خاصی بر اقتصاد کشورمان ندارد.
وی ب��ا تأکید بر اینکه بازارهایی مانند ارز، طال و س��که بازارهای 
نوسان گیری و کوتاه مدت است و بلندمدت نخواهد بود، اضافه کرد: 
مردم باید به سراغ بازدهی های واقعی اقتصادی از جمله بازار سرمایه 
بروند. به گفته وی سیاس��ت های ارزی بان��ک مرکزی باید بازنگری 
ش��ود و بهبود یاب��د. پورابراهیمی گفت: به علت نبود سیاس��ت های 
منطبق با رویکرده��ای تخصصی اقتصادی، فاصله زیادی میان نرخ 
بازده��ی دارایی ه��ای واقعی در اقتصاد و ن��رخ بازدهی دارایی مالی 
وجود دارد و این ش��کاف اثرات خود را بر حوزه ساختار نظام تأمین 
مال��ی در اقتص��اد می گذارد. وی افزود: نرخ ه��ای واقعی بازدهی در 

اقتصاد کشورمان کمتر از نرخ بازدهی سود سپرده هاست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: براساس 
گزارش ها، بانک ها س��ود س��پرده 1۵درصد را رعای��ت نمی کنند و 
همچنین بانک مرکزی اواخر پارسال ۵درصد سود سپرده را افزایش 
داد که خطای فاحش در اقتصاد کشور بود و حدود 1۵ هزار میلیارد 

تومان هزینه اضافی به نظام بانکی تحمیل کرد.
پورابراهیم��ی هزینه زی��اد تأمین مالی را از مهم ترین مش��کالت 
تولیدکنندگان بیان و اضافه کرد: نرخ س��ود س��پرده در اقتصاد باید 

به تدریج کاهش یابد البته باید متناسب با تورم باشد.
وی با اش��اره به اینکه حدود 1۵00 هزار میلیارد تومان نقدینگی 
در کش��ور وج��ود دارد، گفت: اگ��ر این نقدینگی به س��مت اجرای 
طرح های مهم عملیاتی هدایت ش��ود بازدهی بس��یار زیادی خواهد 
داش��ت. پورابراهیمی با ابراز اینکه قیمت نفت نس��بت به سال های 
اخی��ر دو برابر ش��ده و به تبع آن درآمد ارزی افزایش یافته اس��ت، 
افزود: میانگین واردات کل کش��ور در پنج س��ال گذشته حدود 4۵ 
میلیارد دالر بود در حالی که درآمد ارزی ساالنه کشورمان بیش از 
100 تا 110 میلیارد دالر است یعنی بیش از دو برابر مصارف، منابع 

ارزی داریم بنابراین چرا باید التهاب ارزی داشته باشیم؟
وی اضافه کرد: انتظار داریم دولت این وضعیت را مدیریت کند و 

نباید کاری کنیم که تقاضا برای ارز افزایش یابد.
پورابراهیم��ی گفت: در ش��ورای هماهنگی اقتصادی س��ران قوا 
تصمی��م خوبی اتخاذ ش��د و آن این اس��ت که از ای��ن هفته برای 
کاالهایی که در کش��ور تولید می شود و کاالهای غیرضروری نباید 

ارز از کشور خارج شود با این کار از تولید حمایت می شود. 

فرصت امروز: تنها یک روز تا نشس��ت اوپک و تصمیم گیری درباره 
ادامه طرح فریز نفتی و یا افزایش سطح تولید باقی مانده است و همین 
موضوع باعث ش��کافی عمیق در میان اعضای اوپک ش��ده است. از یک 
س��و، عربستان به همراه روسیه موافق افزایش سطح تولید نفت هستند 
و در مقاب��ل، ایران به همراه ونزوئال، الجزایر و عراق با افزایش س��همیه 
تولید اوپک مخالفند و معتقد هس��تند که تالش مقامات نفتی روسیه و 
عربستان برای افزایش سطح تولید اوپک می تواند بخشی از اثرات طرح 
فریز نفتی را از بین ببرد؛ طرحی که کاهش روزانه 1.8 میلیون بشکه ای 
تولید نفت اوپک و روس��یه را رقم زده و کمک کرده بود تا قیمت نفت 
که در اوایل سال 2016 حتی از 30 دالر در هر بشکه نیز پایین تر رفته 
بود، بار دیگر صعودی ش��ود و حتی در ماه های اخیر از مرز 70 دالر نیز 

عبور کند.
اگرچه روس��یه عضو اوپک نیس��ت، ولی اوپ��ک را در طرح فریز نفتی 
به عن��وان بازیگری مهم همراهی کرده بود. روس ه��ا اما حاال به همراه 
عربس��تان، ت��الش زیادی برای جل��ب حمایت اعضای اوپ��ک به منظور 
افزایش روزانه 1.۵ میلیون بش��که  نفت از خود نش��ان داده اند. الکساندر 
نواک، وزیر انرژی روس��یه هفته گذش��ته در جمع خبرنگاران گفته بود: 
»معموال در سه ماهه سوم س��ال )میالدی( تقاضای نفت با شیب بسیار 
تن��دی افزایش می یاب��د و اگر تمهی��دات الزم را در این خصوص اتخاذ 
نکنیم، با کسری عرضه مواجه خواهیم شد و این کسری، التهاب شدید 

بازار را در پی خواهد داشت.«
مناب��ع آگاه در اوپک به رویترز گفته اند که روز دوش��نبه یک میزگرد 
فنی بین اعضای کمیسیون اقتصادی اوپک، به منظور بررسی چشم انداز 
بازار نفت و پیش بینی تقاضای جهانی این محصول استراتژیک در نیمه 
دوم سال 2018، برگزار شده است. یکی از این افراد آگاه در گفت و گو با 
رویترز گفت: »اگر اوپک و همراهانش تولید خود را همچنان در س��طح 
ماه گذشته نگه دارند، آنگاه احتماال بازار در شش ماهه دوم امسال دچار 

کمبود خواهد شد.«
در دو سال اخیر تقاضای جهانی نفت رشد ساالنه 1.۵درصد را تجربه 
کرده اس��ت که رقمی قابل توجه محسوب می ش��ود و تعجب ناظران را 
برانگیخته است. انتظار می رود در سال آینده میالدی، مصرف نفت خام 

در جهان از مرز 100 میلیون بشکه در روز هم عبور کند.
چانه زنی بزرگ

وزیران نفت کش��ورهای کویت، آنگوال و امارات که روز سه ش��نبه 
وارد وین شدند، از اظهارنظر در مورد واضع احتمالی خود در نشست 
سرنوشت ساز روز جمعه خودداری کردند، اما کارلوس پرز وزیر نفت 
اک��وادور که یک روز قبل از آنها به پایتخت اتریش رس��یده بود، به 

خبرنگاران گفت: »کشورهای دیگری هم هستند که با افزایش تولید 
مخالفند، بنابراین نشس��تی سخت و نفس��گیر پیش روی ما خواهد 

بود.«
ایران و عراق که پس از عربس��تان، بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت در 
اوپک به شمار می روند، قاطعانه اعالم کرده اند که با طرح افزایش تولید 
نف��ت اوپک مخالفند؛ آنها می گویند این ط��رح با توافقات قبلی اعضای 
اوپک مبنی بر تداوم طرح فریز نفتی تا پایان سال 2018 در تضاد است. 
هر دو کشور ایران و عراق دشواری هایی برای افزایش ظرفیت تولید نفت 
خود دارند؛ ایران دوباره با تحریم های یکجانبه آمریکا مواجه شده است 

و عراق نیز با مشکالت داخلی دست وپنجه نرم می کند.
البته بنا بر اظهارات دو منبع آگاه در اوپک، کشورهای کویت و عمان 
نیز که مانند عربس��تان در شورای همکاری خلیج فارس عضویت دارند، 
با افزایش یک باره س��طح تولید نفت مخالفن��د. در این میان یک منبع 
آگاه دیگر نیز به رویترز گفته است که پیشنهاد عربستان و روسیه برای 
افزایش روزانه 1.۵ میلیون بش��که ای تولید نفت تنها یک تاکتیک بوده 
و ه��دف آنها از اجرای چنین تاکتیکی این اس��ت ک��ه درنهایت اعضای 
اوپک را به توافق بر سر افزایش ۵00 هزار الی 700 هزار بشکه ای تولید 

نفت راضی کنند.
عربس��تان و متحدانش از ظرفیت کافی برای افزایش تولید نفت خود 
برخوردارند و روس��یه نیز معتقد اس��ت محدودکردن سطح تولید برای 
مدت زمان طوالنی موجب می شود آمریکا که جزو کشورهای امضاکننده 
توافقنامه فریز نفتی نیس��ت، این انگیزه را پیدا کند که تولید نفت خود 
را به میزان چش��مگیری افزایش دهد و بخش��ی از سهم اوپک و روسیه 

از بازار نفت را ببلعد.
کارس��تن فریتز، تحلیلگر بخش کاالهای خام در کامرتز بانک آلمان، 
با اشاره به اختالفاتی که در مواضع اعضای اوپک دیده می شود، نشست 
روز جمعه را بس��یار دشوار توصیف می کند: »هر تصمیم اوپک مستلزم 
اجماع بین اعضای آن اس��ت. یادمان نمی رود که در سال 2011 زمانی 
ک��ه تولید نفت لیبی به ش��دت کاه��ش یافته بود، دیگ��ر اعضای اوپک 
نتوانس��تند ب��رای افزایش تولید خ��ود به منظور جبران کس��ری عرضه 
از س��وی لیبی، به توافق برس��ند. نشس��ت آنها بدون صدور هیچ بیانیه 
مشترکی پایان پذیرفت و سپس علی النعیمی، وزیر نفت وقت عربستان، 

آن نشست را بدترین نشست تاریخ اوپک خواند.«
در این میان، ایران و ونزوئال اصرار دارند که مسئله تحریم های آمریکا 
علیه این دو کش��ور، در نشست روز جمعه اوپک مورد بحث قرار گیرد، 
اما طب��ق گزارش رویترز، دبیرخانه اوپک با درخواس��ت ایران و ونزوئال 

مخالفت کرده است.

اوپک به ساز آمریکا می رقصد؟
از س��وی دیگر، اوپک تحت فشار آمریکا قرار دارد و بیژن زنگنه، وزیر 
نفت ایران که برای ش��رکت در نشس��ت اوپک به وین سفر کرده است، 
موافقت با افزایش تولید نفت اوپک را نش��ان دادن چراغ سبز به تصمیم  

آمریکا خوانده است.
بلومبرگ نیز گزارش داده اس��ت که سیاس��تمداران آمریکایی در نظر 
دارن��د با الیحه »ن��ه به اوپک«، این کارتل نفتی را به دلیل دس��تکاری 
در بازار نفت در منگنه و تحت فش��ار ق��رار دهند، چراکه اوپک همواره 
از زم��ان بحران نفتی 1973 به عنوان یک تهدید برای سیاس��تمداران 
آمریکایی محس��وب شده اس��ت. حاال اوپک با یک سیاست تهاجمی از 
س��وی واشنگتن مواجه شده است که مس��تقیما از سوی دونالد ترامپ 
رئی��س جمهور آمری��کا در توییتر حمای��ت می ش��ود؛ توییت هایی که 

محتوای آن به مراتب خطرناک تر از تصمیمات کنگره است.
ترامپ بارها و بارها سیاست های اوپک را مورد حمله قرار داده و گفته 
است که قیمت نفت باید حدود 30دالر در هر بشکه باشد. ترامپ معتقد 
است که اوپک پول شهروندان آمریکایی را با سیاست محدودیت عرضه 
نفت می دزدد. البته حمله ترامپ به این دلیل هم هست که قانونگذاران 
آمریکا در حال تهیه الیحه ای هس��تند به ن��ام »نه به کارتل های نفت« 
ی��ا »نه ب��ه اوپک« و هدف از آن، احیای »قانون ضدتراس��ت« ش��رمن 
اس��ت؛ قانونی که یک قرن پیش برای انحالل امپراتوری جان راکفلر از 
آن اس��تفاده ش��د. این الیحه در اواخر ماه مه دوباره به جریان افتاده و 
نخستین موانع قانونی آن در کمیته قضایی این کشور به تصویب رسید. 
در ص��ورت تصویب نهایی این الیحه، دول��ت آمریکا اجازه دارد تا اوپک 
را ب��رای دس��تکاری در بازار نف��ت و زیان میلی��ارد دالری که به دنبال 
دارد، م��ورد تعقیب قضایی قرار دهد. به گ��زارش بلومبرگ، این الیحه 
برای اوپک ریس��کی خطرناک اس��ت و اگرچه احتم��ال تصویب آن بنا 
به گمانه زنی ها کم اس��ت، اما اگر این اتفاق بیفتد عواقب بس��یاری برای 

اوپک خواهد داشت.
زنگنه: نیازی به افزایش تولید نیست

در همی��ن ح��ال، بیژن زنگن��ه، وزیر نفت ایران که برای ش��رکت در 
نشس��ت روز جمعه اوپک در وین به س��ر می ب��رد، در جمع خبرنگاران 
گف��ت: پرداخت��ن به موضوع افزای��ش تولید نفت اوپک، چراغ س��بز به 
تصمیم های آمریکاس��ت؛ در حالی که اکنون با عدم تعادل در بازار نفت 

مواجه نیستیم و نیازی به افزایش تولید نیست.
زنگن��ه با بیان اینکه حتی ۵00 هزار بش��که ه��م نباید به تولید نفت 
اضافه ش��ود، اف��زود: در مقطع کنون��ی با هیچ افزای��ش تولیدی موافق 

نیستم، زیرا هم اکنون در بازار عدم تعادل نداریم.

گزارش رویترز از شکاف عمیق در اوپک در آستانه نشست وین

جمعه داغ نفتی

معاون وزیر راه و شهرس��ازی، راه حل کنترل بازار مس��کن را تقویت 
عرضه و تقاضا از طریق ارائه تس��هیالت می داند و معتقد اس��ت: اجرای 
سیاس��ت های دستوری برای کنترل قیمت مس��کن، نه تنها قیمت ها را 
کاه��ش نمی دهد بلک��ه از چند ناحیه به این حوزه ضربه زده و س��بب 

افزایش قیمت ها خواهد شد.
حامد مظاهریان در گفت وگو با ایسنا، گفت: به دلیل شرایطی که تولید 
مس��کن دارد و خصوصیت ناهمگن بودن ای��ن کاال امکان قیمت گذاری 
روی آن وجود ندارد. اولین ش��رط اینکه بتوان قیمت یک کاال را کنترل 
کرد، امکان قیمت گذاری آن اس��ت که باید دانست  بازار مسکن دارای 

چنین ویژگی نیست.
او ب��ا ذکر مثالی در این رابطه ادامه داد: همه  خودروهای تولیدش��ده 
از یک م��دل در کارخانه  از خصوصیات یکس��ان برخوردارند و می توان 
قیمت مش��خصی برای آنه��ا در نظر گرفت. این گون��ه از کاالها همگن 
نامیده می ش��وند، اما دو واحد مس��کونی در دو ش��هر با ویژگی مختلف 
و در  دو منطق��ه  ی��ا در دو کوچ��ه متفاوت را نمی توان با هم مقایس��ه 
کرد. حتی دو واحد مس��کونی در یک ش��هر، یک محله و یک مجموعه  
آپارتمانی ولو اینکه مس��احت یکسانی هم داشته باشند نمی توانند لزوما 
از قیمت یکسان برخوردار باشند، بنابراین امکان قیمت گذاری در بخش 

مسکن کار ساده ای نخواهد بود. در سطح جهان نیز  تجربه های موفقی 
از کنت��رل قیمت مس��کن وجود ندارد و در ای��ران باید گفت با توجه به 
تالطم های گذشته این بازار در سال های 1386 یا 1391 دولت ها تالش 

کردند در این بازار دخالت کنند که نتایج مطلوبی به دست نیامد.
وی ادامه داد: از س��وی دیگر برای دولت ای��ن امکان وجود ندارد که 
بتواند س��ر هر قراردادی که مردم با یکدیگر به تفاهم می رس��ند حاضر 
شود؛ زیرا این موضوع فساد را دامن می زند و شفافیت را از بازار می گیرد 

که در نهایت به ضرر مصرف کننده تمام خواهد شد.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی در ادامه تاکید ک��رد: حتی با فرض 
اینکه دولت با سیاس��ت دستوری بتواند قراردادها و قیمت را کنترل 
کند، نتیجه  نهایی این تصمیم به خروج سرمایه از بازار مسکن منجر 
می ش��ود و این بازار را برای س��رمایه گذاری، غیرس��ودآور می کند. با 
خروج س��رمایه ها از این بازار با فاصله  کوتاه��ی، دچار کمبود عرضه 
می ش��ویم که به افزایش شدید قیمت و در نهایت ضرر مصرف کننده 

نهایی می انجامد.
مظاهری��ان، راه حل کنترل بازار مس��کن را تقوی��ت عرضه و تقاضا از 
طریق ارائه تسهیالت دانست و گفت: تجربه جهانی، جهش های ادواری 
قیم��ت مس��کن در ایران و مطالعات دانش��گاهی این موض��وع را تایید 

می کند که نوس��انات بخش مسکن متاثر از اقتصاد کالن است و از تورم 
عمومی در ی��ک دوره  طوالنی مدت پیروی می کند، بنابراین برای اینکه 
بتوان قیمت مس��کن را به تعادل رساند باید ایجاد شفافیت در این بازار 
و ارائه  تس��هیالت به هر دو بخش عرضه و تقاضا را در دس��تور کار قرار 
داد؛ به نحوی که خریدار بتواند درصد قابل توجهی از قیمت مس��کن را 
وام بگیرد و عرضه کننده هم دسترس��ی آسان به تسهیالت برای ساخت 
داشته باشد. در چنین محیطی که کسب و کار در بخش مسکن تسهیل 
ش��ود تولید مس��کن فزونی خواهد یافت و با افزایش عرضه، قیمت ها به 

تعادل می رسد.
وی درباره علت رشد یکباره قیمت مسکن در ماه های اخیر نیز اظهار 
ک��رد: یک��ی از ویژگی های مس��کن در جهان این اس��ت که یک کاالی 
اقتصادی محسوب می شود  و افراد انتظار سودآوری مشابه در این بازار 
همچون بازارهای رقیب را دارند. بنابراین وقتی تعادل در بازارهای رقیب 
مس��کن از قبیل ارز و س��که به هم می خورد تاثیر خودش را بر قیمت 

مسکن به عنوان یک کاال می گذارد.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی، تاثیرات روانی خروج آمریکا از برجام و 
همچنین رش��د نقدینگی در کشور که با هجوم به سه حوزه  ارز، سکه و 
مسکن همراه بود را از عوامل اصلی جهش یکباره قیمت مسکن دانست. 

راهکار کنترل بازار مسکن از نگاه معاون وزیر راه و شهرسازی

کاهش قیمت مسکن با سیاست های دستوری اتفاق نمی افتد

هادی حق شناس
تحلیلگر اقتصادی

یادداشت
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دومینویی که نقدینگی را زیاد کرد

رشد نقدینگی ریش��ه در چند عامل اساسی دارد که مهم ترین 
آن، رش��د پایه پولی اس��ت. اگر رش��د نقدینگی از سرفصل های 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی و یا شرکت های دولتی و دولت به 
بانک مرکزی افزایش پیدا کند،  اقتصاد دچار تورم می ش��ود و در 
مقابل افزایش پایه پولی از محل دارایی های خارجی بانک مرکزی 
تورم زا نیس��ت. در واق��ع، افزایش نقدینگی به تنهایی مش��کل زا 
نیست. این رشد زمانی مشکل زا می شود که از سرفصل هایی که 

آن را ذکر کردیم عاید اقتصاد شود.
به گفت��ه رئیس بانک مرکزی، رش��د نقدینگی 22درصدی در 
س��ال 96 از محل افزایش بدهی بانک ها ب��ه بانک مرکزی ایجاد 
شده است و در واقع، اضافه برداشت بانک  ها از منابع بانک مرکزی 
دس��ت به دس��ت رقم قابل توج��ه بدهی دولت داده و به رش��د 
نقدینگی دامن زده اس��ت. کس��ری بودجه دولت و عدم پرداخت 
بدهی دولت در سررس��ید اوراق قرضه منتشره و اوراق مشارکت 
و بدهی اگر به موقع تسویه نشود،  به رشد نقدینگی دامن می زند. 
از سوی دیگر، دولت مطالبات پیمانکاران را هم نپرداخته که این 
نیز به نوبه خود سدی در بازگشت مطالبات بانک ها و وخیم شدن 

وضعیت و ایجاد مشکل در منابع و مصارف آنهاست.
نکته مهم اما این اس��ت که دیگر بخش ه��ای اقتصاد از جمله 
بخ��ش تولید از کمب��ود نقدینگی گالیه دارند. این گالیه ناش��ی 
از افزایش تورم در کش��ور،  مش��کالت بانک ها در وصول مطالبات 
و افزایش ش��کاف بین س��رمایه در گ��ردش و قیمت تجهیزات و 
ماش��ین آالت است. به دلیل عدم وصول مطالبات، بانک ها مجبور 
شدند بخشی از سپرده های دریافتی را به پرداخت سود سپرده ها 

و هزینه های جاری اختصاص دهند.
در تحلی��ل وضعیت نقدینگ��ی باید به این ام��ر توجه کرد که 
ی��ک نقدینگی و یک س��یال نقدینگی داریم. وقتی س��ود بانکی 
در ح��د کفایت افزایش یا کاهش پیدا نکن��د، وضعیت بازار پول 
بهم ریخت��ه و از نظر بازدهی، وضعیت پول و ش��به پول متفاوت 
می ش��ود. کاهش نرخ س��ود بانکی به معنای کاهش ش��به پول و 
افزایش پول اس��ت و افزایش س��ود بانکی به معنای جذب هرچه 
بیشتر سپرده های مدت دار و ش��به پول است. نقدینگی از طریق 
پایه پولی افزایش پیدا می کند و هم از نظر س��هم شبه پول و هم 
از منظ��ر افزایش پایه پولی، تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصاد در 

فشار قرار می گیرد.
 عدم تناس��ب رشد نقدینگی با تورم حاصل از رکود ساختمان 
و مس��کن اس��ت. نقدینگی رش��د یافته در حالی که منابع بانکی 
ب��ه حیطه وصول نیامده اس��ت. قدرت وام ده��ی بانک ها کاهش 
یافته اس��ت. افزایش سود سپرده های بانکی خاکریزی مقابل سد 
نقدینگ��ی بود، اما با اقدام غیرکارشناس��ی در کاهش نرخ س��ود 
س��پرده های بانکی صرفا با تفاهم مدی��ران بانک ها این نقدینگی 
وارد بازار شده و به نوسان قیمت مسکن و دالر و سکه منجر شد.

بانک مرکزی اعالم کرد
کارنامه بانک ها در پرداخت تسهیالت

بانک مرکزی اعالم کرد که در دو ماهه نخست امسال 689 هزار 
و ۵00 میلیارد ریال تس��هیالت ب��ه بخش های اقتصادی پرداخت 
ش��ده اس��ت که در مقایس��ه با دوره مشابه پارس��ال 119 هزار و 

800میلیارد ریال معادل 21درصد رشد داشت.
ب��ه گزارش بانک مرکزی، س��هم تس��هیالت پرداختی در قالب 
سرمایه در گردش در همه بخش های اقتصادی طی دو ماه نخست 
امس��ال مبلغ 4۵0 هزار و 900 میلیارد ریال و معادل 6۵.4درصد 
کل تسهیالت پرداختی اس��ت که در مقایسه با دوره مشابه سال 
96 مبلغ 64 هزار و 400 میلیارد ریال معادل 16.7درصد افزایش 

داشت. 
براس��اس این گزارش، س��هم تس��هیالت پرداختی برای تامین 
س��رمایه در گ��ردش بخش صنع��ت و معدن در دو م��اه ابتدایی 
س��ال 97، مع��ادل 181 هزار و 200میلیارد ری��ال بود که حاکی 
از تخصی��ص 40.2درص��د از منابع تخصیص یافته به س��رمایه در 
گ��ردش همه بخش های اقتص��ادی )مبلغ 4۵0.9 ه��زار میلیارد 

ریال( است.
همچنی��ن 8۵.3درص��د از 212 ه��زار و 400 میلی��ارد ری��ال 
تس��هیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ) 181 هزار 
و 200 میلیارد ریال( در تامین س��رمایه در گردش پرداخت شده 
ک��ه بیانگر توج��ه و اولویت دهی به تامین مناب��ع برای این بخش 

توسط بانک ها در سال 1397 است.
از مجموع 831 هزار و 224 فقره تس��هیالت پرداختی به همه 
بخش ه��ا، تعداد 24 هزار و 671فقره تس��هیالت به بخش صنعت 
و مع��دن با میانگین پرداختی هر فقره 8.6 میلیارد ریال پرداخت 
ش��ده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش هاست. در بخش 
خدم��ات نیز تعداد 4۵1 هزار و 301 فقره تس��هیالت با میانگین 

پرداخت هر فقره 0.6 میلیارد ریال پرداخت شده است.
گفتنی اس��ت هدای��ت نقدینگی به ویژه منابع بانکی به س��مت 
تولید و اشتغال یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید بوده و از 
این رو در س��ه سال گذشته تامین س��رمایه در گردش واحدهای 
تولی��دی برای خ��روج از رکود در دس��تور کار قرار داده اس��ت. 
همچنین پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در بیس��ت 
و هش��تمین همایش پولی و بانکی اعالم کرد که نقدینگی کشور 
در س��ال گذشته نسبت به سال پیش از آن با رشد 22.1درصدی 
ب��ه یک هزار و ۵30 میلیارد تومان رس��ید که 12درصد ناش��ی از 

ساماندهی موسسات غیرمجاز بود.
به گفته قربانی، پایه پولی کش��ور در سال 1396 به 214 هزار 
میلیارد تومان رس��ید که نس��بت به سال پیش از آن 19.1درصد 

رشد داشت. 

یادداشت

موسس��ات غیرمجاز بیش از 20س��ال در بازار غیرمتشکل پولی ایران 
بدون داشتن مجوزی از بانک مرکزی و خارج از چارچوب مقررات پولی 
فعالیت کردند و توانس��تند به رقبایی قدر و البته مخرب برای بانک ها و 
موسس��ات مجاز تبدیل شوند، اما س��ال گذشته بود که بانک مرکزی از 
ساماندهی این موسسات خبر داد و اعالم کرد که دیگر موسسه اعتباری 
غیرمج��ازی نداریم. اگرچه این اعالم غیرمنطقی هم نبود و موسس��ات 
بزرگ غیرمجاز کامال منحل ش��دند، ولی به هر حال در ش��رایط موجود 
فعالیت غیرش��فاف نهادهای سپرده بگیر و ش��کل گیری زیرپوستی آنها 
چندان هم دور از ذهن به نظر نمی رس��د و به گفته کارشناس��ان، بعید 
نیس��ت که در خأل قانونی بار دیگر در س��ال های آینده این معضل بازار 

پول را تهدید کند.
جریان ش��کل گیری موسس��ات اعتباری غیرمجاز و مسائل پیش آمده 
در مسیر س��اماندهی این موسسات، موضوعی است که ایسنا در گفت و 
گو با امیرحس��ین امین آزاد، مدیرکل سابق مقررات، مجوزهای بانکی و 
مبارزه با پولش��ویی بانک مرکزی و همچنین عضو کارگروه طرح تحول 

نظام بانکی مورد بررسی قرار داده است.
او معتقد اس��ت س��پرده گیری از مردم چه در ایران و چه در س��طح 
جه��ان یکی از جذاب ترین فعالیت های اقتصادی اس��ت، اما تا زمانی که 
بانک مرکزی از اختیارات قانونی کافی برای مقابله با فعالیت موسس��ات 
غیرمجاز برخوردار نیس��ت و مجموعه تصمیم گیران هنوز به این اجماع 
نرسیده اند که سپرده گیری از عموم مردم، بدون مجوز بانک مرکزی یک 

عمل مجرمانه و مخاطره آفرین است، این زخم باز می ماند.
اشتباه  مهلک قانون گذار 

عض��و کارگروه طرح تحول نظام بانکی معتقد اس��ت که بانک مرکزی 
باید از نظر قانونی این اختیار را داش��ته باشد که با نهادهای سپرده پذیر 
غیرمجاز برخورد کند و در عین حال، هنگام اعطای مجوز به این نهادها 
از صالحیت مدیران، کفایت سرمایه و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری 
آنه��ا اطمینان حاصل کند. همچنین باید در ط��ول فعالیت این نهادها 
بر عملکرد آنها نظارت داش��ته تا اگر از مس��یر صحیح منحرف ش��دند، 

اقدامات اصالحی را انجام دهد.
امین آزاد به قوانین و ابعاد آن در ساماندهی موسسات غیرمجاز اشاره 
داشت و افزود: قانون پولی و بانکی کشور که در سال 13۵1 به تصویب 
رس��یده، برای نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی، اختیارات 
محدودی را در نظر گرفته اس��ت. این در حالی اس��ت که بانک مرکزی 
پس از رشد چش��مگیر فعالیت صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های 
اعتبار در دهه 70 و به خصوص  دهه 80 بر این باور بود که چون مجوز 

این نهادها از س��وی نیروی انتظامی و وزارت تعاون صادر ش��ده، لذا از 
این رو مس��ئولیت عملکرد آنها نیز برعهده این دو نهاد اس��ت و به بانک 
مرک��زی ارتباطی ندارد، اما در عمل دیدیم که وقتی این موسس��ات با 
بحران مواجه ش��دند، نیروی انتظامی و وزارت تعاون، مس��ئولیتی را در 
ای��ن خصوص برعه��ده نگرفتند. هرچند که از اس��اس نیز مجوزدهی و 
نظارت بر عملکرد این موسس��ات، خارج از حیط��ه تخصصی و کارکرد 
س��ازمانی آنها قرار داشت. در واقع، یکی از اشتباه های مهلک قانون گذار 
این بود که صدور مجوز فعالیت صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های 

اعتبار را به این دو نهاد سپرد.
وی با اش��اره به اینکه از ابتدای دهه 80 بانک مرکزی متوجه شد که 
نمی تواند نسبت به این وضعیت منفعل باشد و اگر بحرانی به وجود بیاید، 
نگاه ها به سوی این بانک برمی گردد، ادامه داد: بنابراین با انجام اقداماتی 
از س��وی بانک مرکزی، دولت در س��ال 1382 الیحه قانون تنظیم بازار 
غیرمتشکل پولی را به مجلس برد و در دی ماه سال  1383 تصویب شد. 
با این حال، تصویب آیین نامه های اجرایی آن در دولت بعدی حدود سه 
سال طول کشید که به نوبه خود بیانگر عمق و گستره اختالف نظرهایی 

است که در این باره وجود داشت.
کاستی های قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی

امی��ن آزاد ب��ا بیان اینک��ه قانون تنظیم ب��ازار غیرمتش��کل پولی با 
کاس��تی هایی روبه رو است، یادآور شد: در این قانون، بانک مرکزی برای 
جلوگیری از فعالیت موسس��ات غیرمجاز، به طور مستقل ضابط قضایی 
محس��وب نمی شود و برای این منظور باید از نیروی انتظامی بخواهد تا 
فعالیت این موسس��ات را متوقف کند. در س��وی مقابل  نیروی انتظامی 
نی��ز در آن مقطع زمانی معتقد بود ک��ه در این قانون، موضوع »توقف« 
فعالیت موسسات غیرمجاز با ابهام روبه رو است و اگر مقصود قانون گذار 
بس��تن آنها بود، باید از واژه »پلمب« اس��تفاده می کرد. از س��وی دیگر، 
موسس��ات غیرمجاز به س��پرده گیری از مردم اق��دام می کردند و گاهی 
دارای ده ها و صدها هزار س��پرده گذار بودند؛ در نتیجه بس��تن و توقف 
یکباره فعالیت آنها، خالی از تبعات سیاسی و اجتماعی نبود و ممکن بود 
باعث پیچیده ترش��دن اوضاع شود و قانون گذار برای این مهم نیز ساز و 
کاری طراحی نکرده بود. قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی همچنین، 
به موضوع تسهیم مسئولیت در موسسات غیرمتشکل پولی توجه کافی 
نداشته و روش��ن نکرده است که چه میزان از مسئولیت متوجه مالکان 

و مدیران این موسسات و چه میزان متوجه سپرده گذاران آنهاست؟
 به گفته عضو کارگروه طرح تحول نظام بانکی، در شرایطی که وجود 
داش��ت بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی دو اقدام را 

در دس��تور کار خود قرار داد. در مرحل��ه اول از وزارت تعاون به عنوان 
عام��ل اصلی صدور مج��وز فعالیت برای تعاونی ه��ای اعتبار و از نیروی 
انتظامی به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت صندوق های قرض الحسنه 
خواس��ت که از صدور مجوز جدید برای این موسسات خودداری کنند. 
در مورد دوم نیز دس��ت به تجمیع برخی موسس��ات موسوم به مالی – 
اعتب��اری و صندوق های قرض الحس��نه زد تا ریس��ک فعالیت آنها را به 
حداقل برس��اند. با این رویه، بس��یاری از بانک ها و موسس��ات اعتباری 
غیربانک��ی که هم اکنون با مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند و عمدتا 
به نهادهای حاکمیتی یا ش��هرداری ها وابسته هستند، شکل گرفتند، اما 
دسته دیگری از این موسسات، مانند تعاونی اعتبار میزان یا ثامن الحجج 
که از س��اختار مالی مناس��ب برخوردار نبودند یا با هجوم سپرده گذاران 

مواجه شده بودند، وضعیت بحرانی پیدا کردند.
آینده بازار غیرمتشکل پولی

امی��ن آزاد، درب��اره وضعیت آینده بازار غیرمتش��کل پولی با توجه به 
مس��ائل موجود گفت: س��پرده گیری از عموم مردم، یکی از جذاب ترین 
فعالیت های اقتصادی اس��ت، زیرا نهاد س��پرده گیر می تواند بدون اینکه 
منابع قابل توجهی داشته باشد، با پول مردم کار کند و در عین حال از 
س��پرده های آنان به عنوان س��پر دفاعی بهره مند شود. به این معنی که 
اگر دچار بحران  شود، سپرده گذاران به خیابان می آیند و عمال از منافع 
او حمایت می کنند. بنابراین، تمایل به فعالیت در بازار غیرمتشکل پولی 
به قوت خود باقی اس��ت اما در مقابل، بانک مرکزی از اختیارات قانونی 
کافی برخوردار نیس��ت. در همین راستا، متاسفانه در ماده»14« قانون 
برنامه شش��م توس��عه، صندوق های قرض الحسنه تک ش��عبه ای از اخذ 
مجوز بانک مرکزی مستثنی شده اند. در نتیجه می توانم بگویم تا زمانی 
که قوانین موجود اصالح و اختیارات بانک مرکزی بیش��تر نش��ود، این 

زخم همچنان باز است.
او همچنی��ن درب��اره اینکه با قوانی��ن موجود اگر در خ��الل فعالیت 
نهادهای س��پرده گذار دارای مجوز و عملکرد نامناس��ب آنها، خس��ارتی 
ب��ه س��پرده گذاران وارد ش��ود، مس��ئولیت جبران این خس��ارت با چه 
نه��ادی اس��ت، گفت: طبق قان��ون پولی و بانکی کش��ور، بانک مرکزی 
هیچ گونه مس��ئولیتی در قبال جبران خسارت و بازپرداخت سپرده های 
مردم در نهادهای س��پرده پذیر ن��دارد. البته طبق قان��ون برنامه پنجم 
توس��عه، صندوق ضمانت سپرده ها تش��کیل شده که مسئولیت تضمین 
و بازپرداخت س��پرده های خرد مردم نزد بانک ها و موسس��ات اعتباری 
دارای مج��وز را برعهده دارد، اما موسس��ات غیرمجاز، خارج از ش��مول 

پوشش  این صندوق قرار دارند.

سیاه و سپید ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از سوی بانک مرکزی

زخم باز موسسات غیرمجاز

قائم مقام بانک مرکزی با ابراز نگرانی ش��دید نسبت به قانون بانکداری 
که با فعل و انفعاالت متعدد از مجلس بیرون خواهد آمد، گفت: نگرانی 
بزرگی برای مس��ئوالن بانک مرکزی وج��ود دارد که الیحه در مجلس 
چ��ه کنش و واکنش هایی را ایجاد می کند و قانونی که از مجلس بیرون 

می آید، نیازها را تامین خواهد کرد یا خیر؟
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، اکبر کمیجانی در پنل تخصصی 
»س��اختار سیاست گذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی« در »بیست 
و هش��تمین همایش س��االنه سیاس��ت های پولی و ارزی« گفت: قانون 
بانکداری امروز بر مبنای قانون پولی و بانکی سال ۵1 و قانون بانکداری 
بدون ربا مصوب س��ال 62 است که این موضوع ایده آل نیست و موجب 
ش��ده قوانین ما با مصوبات بانک های مرکزی دنیا تطابق نداش��ته باشد 
و از لحاظ اس��تانداردهای نظارتی ش��کاف بزرگی با کشورهای در حال 

توسعه ایجاد شده است.
کمیجانی ادامه داد: البته این موارد به دلیل غفلت نبوده و از سال 79 
مطالعه برای انجام اصالح��ات قانونی صورت گرفت و تولید پیش نویس 
ب��رای قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در دس��تور کار قرار گرفته 
که بخش��ی از الیحه قانون بانکداری اکن��ون در اختیار مجلس و الیحه 
بانک مرکزی و بخش��ی از الیحه بانکداری در دس��ت بررس��ی در هیات 

دولت است.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: نگرانی بزرگی برای مسئوالن بانک 
مرکزی وجود دارد که الیحه در مجلس چه کنش و واکنش هایی را ایجاد 
می کند و قانونی که از مجلس بیرون می آید، نیازها را تامین خواهد کرد 
یا خیر که تجربیات گذش��ته در این زمینه ذهنیت بازدارنده ای را ایجاد 

کرده و موجب شده شتابی در این امر صورت نگیرد. 

کمیجان��ی ادامه داد: در کن��ار الیحه بانکداری همزم��ان نمایندگان 
مجلس نیز تالش هایی را آغاز کردند و طرحی را تدوین کرده اند که 80 
تا 90درصد آن براس��اس الیحه شکل گرفته است، در مورد الیحه بانک 
مرکزی نیز دو کار همزمان انجام ش��د که اول��ی در مرکز پژوهش های 
مجلس با همکاری گروهی از کارشناس��ان بانک مرکزی صورت گرفت و 

کار مطالعاتی دیگری نیز در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شد.
وی با اش��اره به مطالعه انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی تصریح 
ک��رد: بخ��ش زیادی از کاس��تی های قانونی در این مطالعه دیده ش��ده 
و ای��ن اصالحات می تواند ما را به س��رعت به مقررات و اس��تانداردهای 
بین المللی نزدیک کند، این طرح همچنین قس��مت عمده ای از نقایص 
سیاست گذاری پولی، سیاس��ت گذاری ارزی، سیاست گذاری اعتباری و 

مسائل نظارتی را برطرف می کند.
قائم مق��ام بانک مرکزی خاطرنش��ان کرد: اجرای ای��ن طرح نیازمند 
فراهم بودن ش��رایط سیاسی، فضای کسب و کار، اقتصاد کالن و انضباط 
مالی دولت اس��ت چراکه این قانون دولت را مجبور می کند رابطه بانک 

مرکزی و بانک ها با دولت شفاف و انضباط در دولت برقرار شود.
وی در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره به مولفه های موجود در 
هیات ثبات مالی اظهار داش��ت: س��ه مولفه مهم بازار پول، بازار سرمایه 
و بیمه در این هیات مدنظر اس��ت. کمیجانی افزود: با توجه به اینکه در 
کشور ما بار اصلی تامین مالی برعهده نظام بانکی قرار دارد، ثبات مالی 
مرتب��ط با بازار پول و پایان دادن به س��لطه مالی دولت از اهداف جدی 

به شمار می رود.
قائم مقام بانک مرکزی در پایان تاکید کرد: چهار مولفه استقالل بانک 
مرکزی، پایان دادن به س��لطه مالی دولت، برقراری سالمت و ثبات نظام 

بانکی و تعامل میان بازارهای پولی، مالی و سرمایه مولفه هایی است که 
موجب می شود سه متغیر کلیدی نرخ ارز، تورم و نرخ سودآوری ارز در 

وضعیت مناسبی قرار گیرد.
 حفظ ثبات مالی، هدف از نظارت در سیستم بانکی

همچنین عبدالمهدی ارجمندنژاد نیز در این پنل گفت: س��اختارهای 
نظارتی متشکل از چند پارامتر است و چون این متغیرها در کشورهای 
مختل��ف متفاوت اس��ت در کش��ورهای گوناگون س��اختارهای نظارتی 

خاصی وجود دارد.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولش��ویی بانک مرکزی 
با بیان اینکه ساختار نظارتی شامل پنج پارامتر اصلی است که مهم ترین 
آن ه��دف و قدرت به ش��مار می رود، ادامه داد: مرج��ع نظارت در یک 
کش��ور اهداف خاصی نسبت به سایر کشورها به منظور نظارت دارد. در 
واقع هدف از نظارت در سیس��تم، حفظ ثبات مالی است. ساختار هدف 
از نظ��ر تئوری صرفا ب��ه بحث ایجاد ثبات و رفع چالش ها و مش��کالت 

ارتباط دارد.
ارجمندنژاد با بیان اش��اره به اصل 44 گفت: براس��اس سیاس��ت های 
کلی اصل 44 س��هامداری بانک ها برای اش��خاص غیر از س��هامی عام 
۵درصد محاس��به ش��ده و برای تعاونی ها و سایر ش��رکت های سهامی 
ع��ام نیز 10درصد اس��ت؛ در حال حاضر با عده زیادی از س��هامدارانی 
در بانک ه��ا روبه رو هس��تیم که قدرتی در بانک ندارند و باید به س��وی 
رویکردی برویم که بانک ها صاحب داش��ته باش��ند و افراد، خانواده ها و 
گروه ها بتوانند 20 الی 30درصد صاحب بانک باشند و بدین ترتیب اگر 
بانک با مش��کلی روبه رو ش��د بتوانیم با مذاکره با این افراد مشکل را از 

طریق سرمایه آنها حل کنیم. 

قائم مقام بانک مرکزی اعالم کرد

نگران قانون بانکداری هستیم که از مجلس بیرون می آید

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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افزایش قدرت نقدشوندگی با ورود نقدینگی به بازار سهام
نقش بازار سرمایه در کنترل نقدینگی 

سرگردان
در روزهای اخیر ورود نقدینگی به بازار سرمایه، ضمن نشاط بخشی 
بیش��تر به این بازار، قدرت نقدشوندگی سهام شرکت های بورسی را 

افزایش داده است. 
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ته��ران با بیان این مطلب به س��نا گفت: با توجه به وجود نقدینگی 
باال در کشور و رشد شتابان آن به جهت نرخ باالی سود سپرده های 
بانکی، بازارهای مختلف از جمله ارز، طال، سکه، خودرو و مسکن از 
این نقدینگی متاثر ش��ده و چند روزی است به نظر می رسد بخشی 
از آن وارد بازار سرمایه شده و شاخص سهام را به طور قابل توجهی 

رشد داده است. 
عب��اس آرگون اف��زود: این موضوع که نقدینگی به س��مت تولید 
و بازار س��رمایه - به عنوان بخش ش��فاف و مولد اقتصادی کشور - 
هدایت ش��ود اقدام بسیار مثبت و ارزش��مندی است؛ چراکه امروزه 
بنگاه ه��ا و بخش های مولد و واقعی اقتص��اد از کمبود منابع مالی و 

گران بودن آن رنج می برند. 
وی ادامه داد: اگر ش��رایط جذب این منابع در بازار سرمایه فراهم 
ش��ود و زمینه افزایش سرمایه ش��رکت ها فراهم باشد و شرکت های 
فعال در بازار س��رمایه از ورود نقدینگی برخوردار ش��وند، ش��رایط 
ش��رکت ها از نظ��ر تأمین مال��ی بهبود می یاب��د، در غیر این صورت 
این نقدینگی با وجود افزایش نقدش��وندگی و گردش مالی در بازار 
سرمایه عایداتی برای ش��رکت ها نداشته و در صورت تداوم موجب 

حبابی شدن سهام شرکت ها خواهد شد. 
آرگون در پاس��خ ب��ه اینکه حرکت نقدینگی به س��مت بورس تا 
چ��ه حد قادر خواهد بود تأمین س��رمایه در گردش را برای بنگاه ها 
و ش��رکت های اقتصادی مولد تس��هیل کند، گفت: ورود نقدینگی 
به بازار س��رمایه ضمن ایجاد نش��اط بخش��ی بیش��تر به این بازار و 
افزایش قدرت نقدشوندگی س��هام شرکت های بورسی - به شرطی 
که بسترهای الزم برای جذب آن از طریق افزایش سرمایه شرکت ها 
فراه��م ش��ود- می تواند موجب تأمین مالی ش��رکت ها برای اجرای 

طرح های توسعه ای و سرمایه در گردش بنگاه ها شود. 
او همچنی��ن در خصوص نقش بازار س��رمایه در کنترل نقدینگی 
س��رگردان در اقتصاد گفت: بازار س��رمایه در ص��ورت برنامه ریزی 
مناس��ب می تواند با پذیرش و عرضه هرچه بیش��تر سهام شرکت ها 
نق��ش مؤثری در ج��ذب نقدینگی به خص��وص نقدینگی های خرد 
و س��رگردان داش��ته باش��د و ضمن ایفای نقش کلیدی در کنترل 
نقدینگی و هدایت آن به س��مت بخش واقعی اقتصاد، باعث افزایش 

تولید و اشتغال در کشور شود. 
ب��ه گفته آرگ��ون، در عین حال بازار س��رمایه به رغ��م دارا بودن 
پتانس��یل های بالقوه رشد باال در کشور، ریسک های مختص به خود 
را نی��ز دارد، ل��ذا برای ورود به این بازار باید ب��ه دور از هیجان و با 

تحلیل و بررسی های دقیق اقتصادی وارد بازار شد.

نماگربازارسهام

بورس تهران بار دیگر کانال ش��کنی کرد و روز چهارش��نبه توانست تا 
آس��تانه تراز 109 هزار واحدی باال رود. این در حالی است که در چهار 
روز معامالتی گذش��ته هر بار نماگر اصلی بازار با رش��د بیش از 2000 
واحدی وارد ترازهای جدید شده و این ارقام برای شاخص کل در تاریخ 
بورس ایران بی س��ابقه است. در واقع، معامله گران بورس تهران در ادامه 
رکوردشکنی  ش��اخص، روز چهارشنبه نیز ش��اهد ثبت رکورد جدیدی 
برای ش��اخص کل بورس و گذش��تن ارزش معام��الت از 700 میلیارد 

تومان بودند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، اصلی ترین نکت��ه ای که می توان ب��ه عنوان دلیل 
افزای��ش اینچنین��ی قیمت ه��ا در بورس ن��ام برد قیم��ت دالر در بازار 
غیررسمی است. طی ماه های گذشته با تردیدها در مورد برجام قیمت ها 
در بورس تهران نزولی بود و این بازار رکود را تجربه می کرد، اما پس از 
خروج آمریکا از برجام و افزایش نرخ دالر در بازارهای غیررس��می ایران 

روند کاهشی قیمت ها در بورس به افزایشی تبدیل شد. 
بر این اس��اس، روز چهارشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بازار 
س��هام 2368 واح��د افزایش یافت و به رق��م 108 هزار و 872 واحدی 
رس��ید. درحالی که روز سه شنبه علی رغم رشد نماگر اصلی بازار شاخص 
کل هم وزن با افت همراه بود، اما روز چهارش��نبه شاخص کل هم  وزن 
نیز هم جهت با نماگر اصلی 174 واحد رشد کرد و رقم 18 هزار و ۵19 
واحدی را تجربه کرد. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با 21۵4 واحد افزایش 
ش��اهد ورود به کان��ال 119 هزار و 831 واحدی ب��ود. در بازار اول نیز 
شاخص 183۵ واحد رش��د کرد و تا رقم 79هزار و 60۵ افزایش یافت. 
ش��اخص ب��ازار دوم نیز 423۵ واحد افزایش یاف��ت و به رقم 219 هزار 

و 7۵۵ رسید. 
صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس، صنعتی و معدن��ی گل گهر و فوالد 
مبارکه اصفهان با 347، 1۵9 و 1۵6 واحد تأثیر افزاینده بیشترین نقش 
را در رشد دماسنج بازار داشتند. در طرف مقابل ملی صنایع مس ایران، 
بانک ملت و بانک اقتصاد نوین به ترتیب با 69، 28 و شش واحد سعی 

کردند سد راه افزایش شاخص ها شوند. 
روز چهارشنبه بار دیگر گروه محصوالت شیمیایی روند رشد قیمت ها 
را تجربه کرد و بس��یاری از نمادها با صف خرید همراه شدند. همچنین 
گروه اس��تخراج کانه های فلزی نیز یکدست سبزرنگ شد و مقدار قابل 
توجهی رشد قیمت را تجربه کرد. تعدادی از نمادهای این گروه با صف 
خری��د همراه بود، اما گروه فلزات اساس��ی هرچند که با افزایش قیمت 
همراه بود اما نمادهایی هم در این گروه بودند که افت قیمت داش��تند. 
 فلزی ها ش��اهد داد و س��تد 301 میلیون س��هم و اوراق مالی به ارزش

107 میلیارد تومان بودند. 
دیگ��ر گروهی که با رش��د فزاینده قیمت ها و ص��ف قیمت همراه بود 
 گروه فرآورده های نفتی اس��ت. بیش��تر نمادها در این گروه تا آس��تانه

۵ درصد رشد قیمت را داشتند. 
ارزش معام��الت بورس تهران به 700 میلیارد تومان رس��ید و حجم 

معامالت رقم دو و نیم میلیارد تومان س��هم و اوراق مالی را سپری کرد. 
آیفکس نیز با 28.08 واحد رش��د به رقم 1241 رسید. ارزش معامالت 
فراب��ورس ایران رقم 274 میلیارد تومان را تجربه کرد و حجم معامالت 

به ۵21 میلیون سهم و اوراق مالی رسید. 

هیجانی و کوتاه مدت وارد بازار بورس نشوید
اما در رابطه با رکوردشکنی شاخص کل بورس در روزهای اخیر، یک 
تحلیلگر بازارهای مالی از افراد خواست در شرایط کنونی و هیجانی بازار 

بورس از سرمایه گذاری کوتاه مدت در این بازار خودداری کنند. 
ب��ه گفته محمد ماهیدش��تی، عالوه بر اینکه در این مدت بیش��ترین 
 افزایش روزانه ش��اخص کل را داش��تیم، ش��اخص کل نی��ز به بیش از

100 هزار واحد رسید. 
وی با اش��اره به رش��دی که اخی��راً در بازارهای دیگر مانند مس��کن، 
ارز، طال و. . . داش��تیم، افزود: ش��اخص کل بورس نیز راهی را رفته که 

بازارهای دیگر رفتند. 
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی با بیان اینکه ش��اخص کل بورس 
معموالً بر اس��اس ش��اخص ش��رکت های ب��زرگ مانند ف��والد مبارکه، 
هلدینگ خلیج ف��ارس، بانک ملت، مخابرات ایران و... تعیین می ش��ود، 
یادآوری کرد: تغییرات شاخص بورس معموالً حاصل تغییر شاخص این 

شرکت های بزرگ است و ش��رکت های کوچک تر حتی اگر رشد قیمت 
زیادی هم داشته باش��ند تأثیر چندانی بر شاخص کل نخواهند داشت. 
این بدان معناست که وقتی افزایش شاخص کل بورس را داشتیم، الزاما 

سهام تمام شرکت ها و آن هم به میزان یکسان باال نرفته است. 
وی عم��ده افزای��ش قیم��ت س��هام را مربوط به س��ه گ��روه صنایع 
شیمیایی، فلزی و معدنی دانست و تأکید کرد: این افزایش قیمت ناشی 
از تصمیمات و سیاس��ت هایی اس��ت که اخیراً در رابطه با این شرکت ها 

اتخاذ شده است. 
به گفته این استاد دانشگاه، در بخش صنایع فلزی و معدنی مقرر شده 
این ش��رکت ها بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به صورت توافقی و 
باالتر از قیمت 4200 تومان سامانه نیما و با قیمت نزدیک به بازار آزاد 
در اختیار واردکنندگان قرار دهند. در چنین ش��رایطی درآمد صادراتی 
این ش��رکت ها افزایش پیدا خواهد کرد و از همین رو قیمت سهام آنها 
نیز باال رفته اس��ت. درباره گروه های صنایع ش��یمیایی نیز مقرر ش��ده 
قیمت گاز تحویلی به این واحدها بر مبنای دالر 3800 تومان محاس��به 
ش��ود، اما آنها می توانند محصوالت خود را بر اساس دالر 4200 تومانی 

بفروشند و از مابه التفاوت این قیمت ها منتفع شوند. 
ای��ن تحلیلگر بازارهای مالی ادامه داد: مجموع این اخبار باعث ش��ده 
در س��هام این شرکت های بزرگ رش��د قیمت داشته باشیم که شاخص 
کل را در برخی روزها تا سه هزار واحد هم باال برده و صفوف سنگین و 

گسترده برای خرید سهم این شرکت ها داشته باشیم. 
ماهیدشتی درباره احتمال تداوم روند صعودی شاخص ها عنوان کرد: 
در این خصوص باید نگاهی هم به بازارهای جهانی داش��ته باش��یم که 
فعاًل در بخش س��نگ آهن روند صعودی قیمت ها را نداش��تیم و قیمت 
نف��ت نیز طی روزهای اخیر رو به افزایش نبوده اس��ت و ارزش س��هام 
ش��رکت های وابسته به این صنایع نیز احتماال رو به باال نخواهد بود. در 
بازار داخلی کشور نیز برخالف روزهای گذشته روند صعودی نداشتیم و 
به نظر می رسد این انتهای حرکت صعودی قیمت سهام در صنایع باشد. 
ای��ن تحلیلگر بازاره��ای مالی معتقد اس��ت در چنین ش��رایطی که 
بازار حالت هیجانی دارد و پیک رش��د قیمت ها صورت گرفته، ریس��ک 
س��رمایه گذاری خصوصاً برای س��هامداران ُخرد و به صورت کوتاه مدت 
زیاد اس��ت. ماهیدش��تی با بیان اینکه تحلیل ها نشان می دهد بخشی از 
سرمایه های سرگردان مردم به سمت بازار سهام آمده است، عنوان کرد: 
نبای��د فراموش کرد که بازار س��هام به هیچ وجه مانن��د بازار طال و ارز 

نیست که افراد شانسی وارد آن شوند و در مدت کوتاهی سود ببرند. 
وی در پایان توصیه کرد: افرادی که قصد دارند وارد بازار ش��وند باید 
نگاه بلندمدت و دانش کافی داش��ته باشند و از هجوم برای خرید سهم 
درش��رایط کنونی خودداری کنند و اجازه بدهند قیمت ها کمی منطقی 
ش��ود و افزایش قیمت فروکش کند. همچنین افراد به هیچ عنوان نباید 
تمام دارایی و سرمایه خود مانند پول خانه ای که دارند و. . . را وارد بازار 
بورس کنند و با یک نوسان قمیت ناگهانی غافلگیر شوند و ضرر کنند. 

کانال شکنی شاخص تا تراز 108 هزار واحدی

تشکیل صف های خرید در بورس تهران

یک کارشناس بازار س��رمایه با رد هرگونه شکل گیری حباب در بازار 
س��هام گفت خرید سهام شرکت های زیان ده با نگاه به ارزش جایگزینی 
س��هام و همچنین تورم انتظاری از سوی برخی معامله گران انجام شده 
اس��ت.  محمد اقبال نیا، مدیرعامل یک ش��رکت کارگزاری در گفت وگو 
با فارس، پیرامون رکوردش��کنی این روزهای نماگرهای بورس��ی گفت: 
ادعای ش��کل گیری حباب در بازار سهام صحیح نبوده و در حال حاضر 
هیچ حبابی در کار نیست، مطابق با ادبیات مالی، حباب در بورس زمانی 
ش��کل می گیرد که قیمت ها به یکباره و با سرعت بدون تکیه بر عوامل 

بنیادی افزایش یافته و دوباره با سقوط مواجه شود. 
وی اف��زود: در حال حاضر وقتی افزایش نرخ ارز و همچنین انتظارات 
تورمی باعث ش��ده تا بازار ارز و س��که طال و همچنین مسکن با افزایش 
قیمت مواجه باش��ند، طبیعی اس��ت که قیمت سهام در بورس نیز پس 
از گذش��ت یک فاصله زمانی مش��خص، با نوسان رو به باال مواجه باشد. 
قیمت س��هام هم اکنون در بازار به تناسب رشد سایر بازارهای موازی با 

افزایش روبه رو نیست. 
اقبال نیا با بیان اینکه دالر 4200 تومانی و همچنین مباحث مطرح در 
حوزه سیاست خارجی کشور در حوزه بین المللی از موانع اصلی برای به 
تأخیر افتادن رشد قیمت سهام در بازار سهام بود، افزود: به رغم راه اندازی 
سامانه نیما و سیاس��ت های بانک مرکزی، اما صاحبان نقدینگی به این 
نتیجه رسیدند که ارز 4200 تومانی نمی تواند تداوم چندانی برای ایجاد 
آرامش در اقتصاد داشته باش��د، بنابراین سرمایه گذاران براساس ارزش 

جایگزینی شرکت ها خریدار سهام در بورس و فرابورس شدند. 
او با بیان اینکه نگرانی از بابت ش��کل گیری حباب ناش��ی از س��رعت 
باال و هیجان خرید س��هام برای برخی کارشناس��ان ایجاد ش��ده، گفت: 
در ح��ال حاض��ر حباب��ی در بازار ش��کل نگرفته، اما ای��ن دغدغه برای 
برخی س��رمایه گذاران وجود دارد که افزایش قیمت سهام باید در شیب 

مالیم تری صورت گیرد. 
وی با اش��اره به اهمیت تغییر و تحوالت سیاس��ی بر روند کنونی بازار 

س��هام گفت: در س��ال های 91 و 92 نی��ز به لحاظ افزای��ش نرخ ارز و 
همچنین متعادل ش��دن ش��رایط سیاس��ی، بازار س��هام شاهد جهش 
قیمت ها و رش��د نماگرهای بورس بود. ش��رایط فعلی نیز اگرچه مشابه 
همین دوره است، به دلیل تأثیر اخبار پیرامونی سیاست خارجی کشور 
چنانچه وضعیت حاد در حوزه بین المللی ایجاد نش��ود، ظرفیت رشد دو 

برابری قیمت ها در بازار سهام و نماگرهای آن وجود دارد. 
اقبال نیا درباره دلیل روی آوردن برخی سرمایه گذاران برای جمع آوری 
سهام شرکت های زیان ده عنوان کرد: این سرمایه گذاران براساس ارزش 
جایگزینی و همچنین تأثیر افزایش نرخ ارز بر سایر ارزش های مالی این 
ش��رکت ها اقدام به خرید سهام می کنند و از سویی دیگر قدرت سرازیر 
ش��دن نقدینگی موجود در بازار در کنار رشد 20 درصدی قیمت سهام 
اغلب ش��رکت های بزرگ این توقع ب��رای معامله گران به وجود آمده که 
آن دسته از سهام شرکت هایی که هنوز با رشد چندانی روبه رو نیستند، 

می تواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری باشد. 
مدیرعام��ل کارگزاری حافظ با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر 
دچار آشوب و نابسامانی است، به نوسانی شدن دوباره قیمت ارز و سکه 
طال در بازار قیمت رس��می اش��اره کرد و گفت: بخشی از متعادل شدن 
این فضا به سیاس��ت کش��ور در حوزه بین الملل��ی بازمی گردد و بخش 
دیگری نیز تورم انتظاری از بابت شوک های روانی آتی است که افراد را 
برای پوش��ش تورم به سمت خرید سهام یا سکه و ارز سوق داده است، 

زیرا می خواهند در برابر افت ریال از دارایی های خود صیانت کنند. 
وی تأکی��د ک��رد: چنانچه فرآین��د اقتصاد ایران بی��ش از پیش دچار 
التهاب شود، باید نگران خروج مجدد پول از بازار سهام و موج گسترده 
آن به سمت بازارهای غیرمولد و غیرمتشکل بود. در حال حاضر شرایط 
س��رمایه گذاری در بورس شکننده بوده و به سرمایه گذاران غیرحرفه ای 
توصیه می ش��ود از طریق صندوق های متنوع س��رمایه گذاری که اغلب 
از امکان مدیریت حرفه ای و همچنین امکان نقد ش��وندگی بیشتر برای 

سرمایه گذار برخوردارند، وارد بازار سهام شوند. 

بورس حبابی نیست

بازار سهام در حال جبران بازدهی  از دست رفته

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

88936651

پنجشنبه
31 خرداد 1397

شماره 1092



عرضه تخم مرغ وارداتی ضرورتی ندارد
یک مقام مس��ئول گفت: با توجه به وضعیت مساعد جوجه ریزی 
ب��ا مازاد تولید تخم مرغ روبه رو هس��تیم که در این ش��رایط عرضه 

تخم مرغ وارداتی ضرورتی ندارد. 
رضا ترکاش��وند، مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه بازار از تخم مرغ های 
داخلی به طور کامل اش��باع اس��ت، اظهار کرد: در ش��رایط کنونی 
عرض��ه تخم مرغ وارداتی جایگاه و ضرورتی ندارد که با وجود برخی 
اخبار و شنیده ها مبنی بر توزیع تخم مرغ های وارداتی، موضوع را از 
پشتیبانی امور دام به عنوان متولی این امر جویا شدم که مدیرعامل 
پش��تیبانی اعالم کرد که هم اکنون برنامه ای ب��رای توزیع تخم مرغ 

وارداتی در بازار نداریم. 
وی افزود: با توجه ب��ه روند جوجه ریزی و وضعیت مطلوب تولید 
و تقاض��ا، با مازاد تولید تخم مرغ در بازار روبه رو هس��تیم، به همین 
س��بب هر کیلو تخم مرغ کمتر از قیمت تما م ش��ده درب مرغداری 

عرضه می شود. 
ترکاش��وند قیمت تمام ش��ده هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را 
باالی 6 هزار تومان اعالم کرد و گفت: هم اکنون هر کیلو تخم مرغ با 

نرخ ۵ هزار و 300 تا ۵ هزار و 400 تومان عرضه می شود. 
روند بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان در کشور کنترل شد

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود از کنترل روند 
بیم��اری آنفلوآنزای حاد پرندگان خبر داد و گفت: طی دو ماه اخیر 
اقداماتی نظیر رعایت اصول بهداشتی، ارتقای سطح امنیت زیستی، 
دمای هوا و گرما در این فصل تا حدودی بر محدودیت عوامل روند 
ای��ن بیماری موثر بود؛ ب��ا این وجود عمده ش��یوع بیماری در این 
م��دت از واحدهای مرغداری بومی و تعداد مع��دودی از واحد های 

صنعتی گزارش شد. 
وی ادام��ه داد: در رابطه با کنترل موضوع بیماری آنفلوآنزای 
حاد پرندگان عالوه بر تأکید بر رعایت برخی اقدامات بهداشتی 
در جوجه ریزی، کمیته مش��ترکی میان س��ازمان دامپزش��کی 
و امور دام وزارتخانه در اس��تان ها تش��کیل ش��د تا با کنترل بر 
واحدهای��ی ک��ه جوجه ریزی کردند، روند ش��یوع بیماری را به 

حداقل برسانند. 
 ترکاش��وند از اجرای برنامه واکسیناس��یون فوق حاد پرندگان در 

مناطق پرریسک تحت نظارت سازمان دامپزشکی خبر داد. 
مدیرعام��ل اتحادی��ه مرغداران میه��ن درباره آخری��ن وضعیت 
پرداخت خس��ارت آنفلوآنزای حاد پرندگان به مرغداران بیان کرد: 
اگرچه تاکنون بیش از 9۵درصد خس��ارت مرغ��داران معادل 3۵0 
میلیارد تومان که مربوط به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی بود 
به مرغداران پرداخت ش��د، اما خسارت مستقیم وارده به مرغداران 

باالی 700 میلیارد تومان بوده است. 
ب��ه گفته وی، پرداخت 7 تا 8 میلیارد تومان باقیمانده خس��ارت 
مرغ��داران مربوط به صندوق بیمه ناش��ی از آخرین واحدهایی که 

درگیر بیماری شدند، در دستور کار قرار گرفته است. 
ترکاش��وند در بخش پایانی با انتقاد از نوسان اخیر نرخ نهاده های 
دام��ی در بازار گفت: باوجود اختصاص ارز یارانه ای به واردات ذرت، 
10 تا 1۵درصد قیم��ت این محصول باالتر از نرخ واقعی به مرغدار 
عرضه می شود، ضمن آنکه قیمت کنجاله سویا به وضعیت مساعدی 
در بازار نرس��یده اس��ت که با حمایت دولت و نظارت دس��تگاه های 
ذی رب��ط انتظار می رود نرخ این نهاده ها با قیمت های مناس��بی در 

اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. 

پای دالالن به خرید تضمینی گندم باز شد
خروج گندم تولیدی از چرخه آرد و نان

یک مقام مس��ئول گفت: گندم تولیدی کش��اورزان با نرخ 1200 
تومان به صورت نقدی به دالالن فروخته می ش��ود، این امر موجب 

شده تا گندم تولیدی از چرخه آرد و نان خارج شود. 
علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، با اظهار نگرانی نسبت به وضعیت کنونی 
خری��د تضمینی گن��دم گفت: ثبات نرخ خرید گن��دم، نقض خرید 
تضمینی محصوالت کش��اورزی و نابس��امانی بازار نهاده های دامی 
موجب ش��د که بس��یاری از دالالن، واس��طه ها، مرغداران به خرید 
گندم روی بیاورند که با این وجود بازار داللی این محصول حسابی 

داغ شده است. 
وی افزود: طبق اعالم سخنگوی دولت، کشاورزان تا پایان آبان ماه 
س��ال گذش��ته مطالبات خود را به ط��ور کامل دریاف��ت نکرده اند، 
بنابراین با یک حس��اب سرانگش��تی درمی یابند که پولی که امروز 
دریافت می کنند، بهتر از نسیه ای است که طی چند ماهه می گیرند، 
به همین خاطر اقدام به فروش گندم با نرخ 1200 تومان به دالالن 

و مرغداران به صورت نقدی می کنند. 
ایمانی ادامه داد: تمایل کش��اورزان نس��بت به ف��روش گندم به 
صورت نقدی به دامداران و مرغداران موجب شد تا گندم از چرخه 

آرد و نان خارج و به سمت خوراک دام و طیور رود. 
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران از کاهش میزان خرید 
تضمینی گندم خبر داد و گفت: اگر آمار خرید تضمینی گندم 
را با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم، درمی یابیم که میزان 
گندم تحویلی به دولت توس��ط کشاورزان کاهش یافته است، 
چراکه با وجود خرید نقدی گندم با نرخ 1200 تومان توس��ط 
دالالن و مرغداران و تمایل کش��اورزان، خرید گندم از چرخه 
دولت��ی خارج و به س��مت مصارف خ��وراک دام و طیور رفته 
اس��ت که این امر نگرانی هایی برای آینده خودکفایی گندم در 

بر دارد. 
ب��ه گفت��ه وی، با توج��ه به افزای��ش قیمت تمامی اق��الم به جز 
محص��والت کش��اورزی از جمل��ه گن��دم، انتظ��ار م��ی رود دولت 
تجدیدنظ��ری در قیمت گندم داش��ته باش��د، چراک��ه هنوز گندم 

تولیدی برخی از استان ها برداشت نشده است. 
ایمانی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه خرید گندم توس��ط 
دالالن و مرغداران تهدیدی ب��رای تولید داخل و خودکفایی گندم 
در س��ال های آتی به شمار می رود، از مسئوالن ذی ربط تقاضا داریم 
که تجدیدنظری در نرخ خرید تضمینی گندم داش��ته باش��ند تا در 

سال های آتی با کاهش تولید گندم در کشور روبه رو نشویم. 

اخبـــار

کش��ورهای چی��ن، امارات متح��ده عربی، ع��راق، افغانس��تان، هند، 
کره جنوبی، پاکس��تان، اندونزی، تایلند و ترکیه 10 مقصد اول کاالهای 

صادراتی ایران در دو ماهه ابتدایی امسال بوده اند. 
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی گمرک 
ایران، 47 و 41 صدم درصد از سهم ارزشی صادرات در دو ماهه ابتدای 
امس��ال به کش��ورهای چین، امارات متحده عربی و ع��راق تعلق دارد، 
به طوری که چین با ی��ک میلیارد و 4۵1 میلیون و 242 هزار دالر رتبه 
نخس��ت در خرید کاالهای ایرانی را دارد که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته با رشد 2 و 94 صدم درصدی روبه رو بوده است  و سهم ارزشی 

آن از کل صادرات 18 و 7۵ صدم درصد است. 
ام��ارات متحده عربی با خرید یک میلیارد و 370میلیون و 71۵ هزار 
دالری در رتبه دوم کش��ورهای مقصد کاالهای صادراتی ایران قرار دارد 
که نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته با 44 و 67 صدم درصد رشد 
روب��ه رو بوده و 17 و 71 صدم درصد از کل س��هم ارزش صادرات را به 

خود اختصاص داده است.  عراق در رتبه سوم کشورهای مقصد کاالهای 
صادراتی ایران قرار دارد. این کشور با خرید یک میلیارد و 161 میلیون و 
82۵ هزار دالر، 1۵ و یک صدم درصد از کل سهم ارزش صادرات ایران 
را دارد.  همچنین صادرات کاالهای ایرانی به کشور افغانستان طی مدت 
مذکور ۵77 میلیون و 367 هزار دالر بوده که با رش��د 4۵ و 20 صدم 

درصدی مواجه بوده است. 
کش��ور هند در رتب��ه پنجم خریداران کاالهای ایران��ی قرار دارد. این 
کشور با خرید 460 میلیون و 203 هزار دالر نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته افت 14 و ۵4 صدم درصدی را داشته است. 
ص��ادرات کااله��ای ایرانی به کره جنوبی به لح��اظ وزنی 822 هزار و 
13۵ ت��ن ب��ه ارزش 4۵۵ میلیون و 777 هزار دالر بوده که نس��بت به 
مدت مش��ابه سال 96 از لحاظ وزنی 1۵ صدم درصد کاهش و از لحاظ 
ارزش��ی 22 و 66 صدم درصد رشد را نشان می دهد. 363 هزار و 313 
تن به ارزش 292 میلیون و 292هزار دالر نیز حاصل صادرات کاالهای 

ایرانی به کش��ور ترکیه بوده که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته از 
نظ��ر وزن ۵6 و 97 صدم درص��د و از حیث ارزش 30 و 2 صدم درصد 

افزایش را نشان می دهد. 
پاکس��تان هشتمین کشور مقصد صادرات کاالهای ایرانی است و طی 
مدت مذکور 4۵۵ هزار تن کاال به ارزش 189 میلیون و ۵29 هزار دالر 
انواع کاالی ایرانی را خریداری کرده اس��ت و ب��ه ترتیب از نظر وزنی و 
ارزش 33 و 12 صدم درصد و 66 و 27صدم درصد رشد داشته است. 

ص��ادرات کش��ورمان به اندون��زی با رش��د 220 و 24 صدم درصدی 
روبه رو بوده اس��ت، به طوری که طی دو ماهه نخس��ت سال جاری 187 

میلیون و 14 هزار دالر کاالهای ایرانی را خریداری کرده است. 
تایلن��د با خرید 179 میلیون و 61۵ ه��زار دالر انواع کاالهای ایرانی 
دهمین کش��ور مقصد کاالهای صادراتی ایران بوده است که این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 و 7۵ صدم درصد رشد را نشان 

می دهد. 

۱۰ مقصد اول کاال های صادراتی ایران

رایزن بازرگانی ایران- ترکمنستان گفت: صادرات ایران به ترکمنستان 
در دو ماهه ابتدای سال 97 بالغ بر ۵۵ میلیون دالر بود که در مقایسه با 

سال گذشته این میزان حدود 2۵درصد با کاهش مواجه است. 
 رحمت اهلل ُخرمالی، رایزن بازرگانی ایران-ترکمنستان در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مبادالت تجاری این دو کشور در 
دو ماهه ابتدایی امس��ال اظهار کرد: صادرات ایران به کشور ترکمنستان 
در دو ماهه ابتدای سال 97 بالغ بر ۵۵میلیون دالر بود که در مقایسه با 

سال گذشته این میزان حدود 2۵ درصد با کاهش مواجه است. 
وی اف��زود: ای��ن می��زان کاه��ش ب��ه دلیل سیاس��ت جدی��د دولت 
ترکمنس��تان مبنی ب��ر کاهش واردات کاالهای مش��ابه تولیدات خود و 
همچنی��ن محدودیت های به وج��ود آمده در تبدیل من��ات به ارزهای 

خارجی اتفاق افتاده است. 
رای��زن بازرگان��ی ایران-ترکمنس��تان با اش��اره به کاهش اس��تقبال 
ترکمنس��تان از واردات محصوالت ایرانی، تصریح کرد: طبق آمار چهار 

ماهه ابتدای س��ال 2018 ترکمنس��تان واردات خود را حدود 40درصد 
کاهش داده اس��ت.  خرمالی بیان کرد: جمهوری اسالمی ایران در سال 
2017 میالدی حدود 3۵۵ میلیون دالر انواع کاالها را به ترکمنس��تان 
صادر کرده و سهم ایران از بازار این کشور حدود 10درصد است. الزم به 
ذکر است ترکمنستان در سال 1396 هفتمین مقصد صادراتی کاالهای 
ایرانی در بین 1۵ کش��ور همسایه ایران با ارزش 418 میلیون دالر بوده 
است.  وی با اش��اره به اجرای سیاست تولید کاالهای جایگزین واردات 
و توس��عه محصوالت کش��اورزی، صنایع تبدیلی در کنار توسعه صنعت 
نفت و گاز و برق در کش��ور ترکمنستان، تش��ریح کرد: بایستی رویکرد 
توس��عه صادرات مان را تغییر دهی��م. در واقع باید محصوالت صنعتی و 
صنایع ماشین سازی را جایگزین صادرات نفتی و گازی خود قرار دهیم، 
همچنین سرمایه گذاری های مش��ترک را برای افزایش مبادالت این دو 
کش��ور بیش از پیش افزایش دهیم.  رایزن بازرگانی ایران-ترکمنستان 
ب��ا انتقاد به عملکرد برخی تجار ایران��ی گفت: برخی از تجار بدون عقد 

قراردادهای رس��می و عدم اخذ تضامین، نسبت به صادرات محصوالت 
خود اقدام می کنند که در وصول مطالبات خود از طرف های ترکمنی با 
مشکل مواجه می ش��وند.  وی افزود: به منظور جلوگیری از بروز چنین 
مشکالتی فعاالن اقتصادی ایرانی قبل از هرگونه برقراری روابط تجاری، 
باید مش��ورت و نظرخواهی از رایزنان و بخش اقتصادی سفارتخانه ها را 
جدی بگیرند.  خرمالی یادآور ش��د: از طرف دیگر تبادالت بانکی دشوار 
بین دو کش��ور باعث شده اس��ت که تجار در برخی موارد پرداخت های 
خ��ود را به صورت نقدی تا س��قف 10هزار دالر انج��ام دهند که قطعا 
مبادالت نقدی مشکالت عدیده ای را برای بازرگانان ایجاد خواهد کرد. 
وی در پای��ان با اش��اره به معرف��ی محصوالت ایرانی به کش��ورهای 
همسایه گفت: جمهوری اسالمی ایران در شهریورماه امسال در راستای 
برگزاری نمایش��گاه های صنعت س��اختمان و انرژی، برنامه ریزی کرده 
اس��ت تا بتواند در جه��ت معرفی کاالی ایرانی باکیفیت به کش��ورهای 

همسایه قدم های موثری را بردارد. 

س��فیر اندون��زی گفت: اندون��زی عالقه من��د ب��ه واردات محصوالت 
کشاورزی ایران و استان مرکزی است. 

به گزارش ایس��نا، اکتاوین��و علیمودینو در دیدار با اس��تاندار مرکزی 
اظهار کرد: هدف از س��فر به اس��تان مرکزی آشنایی با ظرفیت های این 
اس��تان است و امید اس��ت با توجه به ظرفیت های این استان در حوزه 

تجاری و واردات نفتی تعامل صورت گیرد. 
وی بی��ان ک��رد: بع��د از پیروزی انقالب اس��المی ارتباط سیاس��ی و 
اقتصادی مناس��بی بین ایران و اندونزی شکل گرفته است و با توجه به 
وجود دو استان در اندونزی با ظرفیت های مشابه استان مرکزی می توان 

تعامالت را گسترش بخشید. 
وی با اش��اره به تعامل اندونزی با قم و اصفهان اظهار کرد: با توجه به 
ظرفیت های عظیم اس��تان مرکزی می توان تعامل گس��ترده ای بین این 
اس��تان و اندونزی ش��کل گیرد و با توجه به برگزاری نشست اقتصادی 
اندونزی در تهران با حضور ریاست جمهوری این کشور و مقامات ارشد 
در م��اه آینده از فعاالن اقتصادی و بخش خصوصی اس��تان مرکزی نیز 

دعوت می شود در این نشس��ت حاضر باشند تا بتوان زمینه تعامالت را 
فراهم کرد و افزایش بخشید. 

علیمودین��و با بیان اینکه زمینه تعام��ل و افزایش تراز تجاری بین دو 
کشور باید گس��ترش یابد، افزود: ایران در اتاق بازرگانی اندونزی دارای 
میز اس��ت و این پتانس��یل می تواند ارتباط��ات را در حوزه های مختلف 
گس��ترش دهد البته در حال حاضر اندون��زی در حوزه نفتی در اهواز و 
خوزستان مشغول اجرای دو پروژه است و همچنین در بوشهر و عسلویه 
پروژه کودهای ش��یمیایی را دنبال خواهد کرد و در حال حاضر مشغول 
س��اخت پاالیشگاه در پاکستان است که می توان از این ظرفیت اندونزی 

در ایران نیز استفاده کرد. 
وی تصری��ح کرد: اندونزی خواهان تعام��ل در امر واردات محصوالت 
غیرنفتی همچون صنایع غذایی و کش��اورزی است، البته در حال حاضر 
اندونزی واردکننده خش��کبار و پس��ته از ایران است و تمایل به واردات 
عس��ل و گیاهان دارویی دارد و پیش��نهاد می شود اتاق بازرگانی ایران و 

استان مرکزی در حوزه کشاورزی فعالیت های خود را متمرکز کند. 

س��فیر اندونزی در ایران با اش��اره به عالقه مندی این کشور به فرش 
گف��ت: وزارت گردش��گری اندونزی درص��دد تهی��ه پیش نویس جهت 
همکاری در حوزه صنایع دس��تی با ایران است و در کنار آن نیز می توان 

تعامالت فرهنگی، دینی، دانشجویی و گردشگری را توسعه بخشید. 
علیمودینو با تأکید بر اینکه ایران به لحاظ امنیتی کش��ور باثباتی در 
منطقه اس��ت و گردش��گران اندونزیایی می توانند به راحتی از این کشور 
بازدید داشته باش��ند، افزود: اندونزی تمایل به واردات سنگ آهن، مواد 
معدن��ی، فوالد، محص��والت کش��اورزی و. . . دارد، همچنین با توجه به 
تالش های اندونزی در حوزه نانوتکنولوژی می توان از همکاری دوجانبه 
بین دو کشور و استان مرکزی در این زمینه استفاده کرد. به ویژه اینکه 
تحریم ه��ا از س��وی آمریکا تاکن��ون تأثیری در روابط ای��ران و اندونزی 

نداشته است و می توان روابط را توسعه بخشید. 
به گزارش ایس��نا، س��فیر اندونزی در س��فر یک روزه خود به اراک از 
بخش��ی از واحدهای صنعتی، بازار اراک و نمایش��گاه گل بازدید خواهد 

کرد و با فعاالن اقتصادی استان مرکزی نیز نشست خواهد داشت. 

کاهش 25درصدی صادرات ایران به ترکمنستان

تجار مبادالت خود را نقدی پرداخت نکنند

اندونزی عالقه مند به واردات محصوالت کشاورزی از ایران است

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
پنجشنبه
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ترامپ های داخلی، کمر به نابودی صنعت 
خودرو بسته اند

محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو در 
گفت وگو با قدس آنالین گفت: از سال 9۵ تاکنون خودرو گران نشده بود 
امروز هم این انتظار وجود دارد که قیمت خودرو فقط حدود ۵ تا 6 درصد 
افزایش یابد حال آن که در این دو س��ال مواد اولیه 72درصد، دس��تمزد 
۵6درص��د و هزینه های س��ر بار 21درصد رش��د کرده اس��ت.  وی افزود: 
مجلس عزم کرده قیمت ها را به س��ال گذش��ته برگرداند. اگر اقتصاددانی 
پیدا ش��ود که این مس��ئله را توجیه کند، باید ب��رای دریافت جایزه نوبل 
اقتصاد معرفی شود.  نجفی منش در پاسخ به برخی انتقادات مردمی مبنی 
بر گران فروشی خودروسازان و تحریم کاالهای گران اظهار داشت: این جو 
منفی شکل گرفته در جامعه خیالی بیش نیست، چراکه اگر واقعیت داشت 
و اثربخش بود مردم برای خرید هجوم نمی آوردند و س��ایت خودروسازان 
هنگ نمی کرد.  نجفی منش با بیان اینکه »ترامپ های داخلی«، وضعیت بد 
صنعت خودرو را تشدید می کنند، افزود: اینها سرشان را زیر برف کرده اند. 
این چه رفتاری است که با صنعت داخلی در پیش گرفته اند؟ ترامپ، اولین 
فشارها را به صنعت خودرو و به طور مشخص قطعه و مواد اولیه وارد کرده 
پس ترامپ های داخلی دیگر بیش از این دخالت نکنند چون اینها با رفتارها 
و اظهارات غیرکارشناس��ی، وضعیت را وخیم ت��ر می کنند که این اصاًل به 
نفع مردم نیس��ت.  عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان خودرو ادامه داد: 
ترامپ های داخلی، کمر به نابودی صنعت خودروس��ازی بس��ته و واردات 
قطعه را در گروه 3 دریافت ارز گنجانده اند. این یعنی بانک مرکزی اگر ارز 
4200 تومانی اضافه آورد به ما می دهد، در همین حال خودروس��از اجازه 
افزایش قیمت متناس��ب با رشد هزینه ها را ندارد، لذا تعبیر من این است 
که اینها در نابودی خودروسازی نسبت به ترامپ هم پیشدستی کرده اند. 

تب افزایش قیمت خودرو قیمت لوازم یدکی 
را باال برد

رئیس اتحادیه صنف لوازم یدکی و نمایندگی های مجاز خودرو اهواز 
گفت افزایش قیمت خودرو و ش��رایط ب��ازار ارز تبی را به وجود آورده 
است که این تب بر قیمت لوازم یدکی و قطعات خودرو نیز اثر کرده و 
باعث شده قیمت ها در این بخش نیز باال بروند.   به گزارش تابا، محمود 
بازرگان اظهار کرد: قیمت لوازم یدکی خودرو از گذشته تاکنون شرایط 
خاص خود را داشته است. زمانی که در بازار شاهد کاهش عرضه قطعات 
به دلیل عدم واردات یا عدم تولید هستیم، قیمت قطعات افزایش پیدا 
می کند.   وی افزود: اگر روال واردات قطعات یا تولید آنها شرایط عادی 
داشته باشد، هیچ مشکلی در بحث قیمت ها به وجود نمی آید و قیمت ها 
در ب��ازار افزایش پیدا نمی کنن��د.   رئیس اتحادیه صنف لوازم یدکی و 
نمایندگی های مجاز خودرو اهواز تصریح کرد: در حال حاضر نیز قیمت 
قطعات و لوازم یدکی که به صورت عام استفاده می شوند، مناسب است 
و مش��کلی در این زمینه وجود ندارد اما در خصوص برخی قطعات که 

ممکن است در بازار کم باشد، شاهد افزایش قیمت ها هستیم. 

بازار خودرو در نابس��امانی به س��ر می برد و دود این نابس��امانی فقط 
به چش��م مردم خواه��د رفت و خودروس��ازان داخل��ی از این وضعیت 
 استفاده می کنند؛ در این مورد عضو کمیسیون صنایع مجلس می گوید:
40 سال است که از خودروسازان حمایت می شود اما کیفیت کوچک ترین 
تغییری نکرده و امروز 93درصد بازار در انحصار خودروس��ازهای داخلی 

قرار دارد. 
به گزارش الف، متأسفانه در روزهای اخیر شاهد افزایش افسارگسیخته 
قیمت خودرو بودیم و هس��تیم و این موضوع ه��م ابتدا برای خودروی 

وارداتی و بعد برای محصوالت خودروسازان داخلی رخ داد. 
ب��ازار خودرو در حالی با نابس��امانی مواجه ش��د ک��ه وزارت صنعت 
به عنوان متولی فقط در کنار رینگ ایستاد و نظاره گر بود و سازمان های 
ناظر مانند حمایت از مصرف کننده و س��ازمان تعزیرات و... اقدامی انجام 
ندادند. برخی این موضوع را به دلیل موافق بودن وزارت صنعت، معدن 

و تجارت با افزایش قیمت عنوان کردند. 
بر اس��اس این گزارش، ش��ورای رقابت هم با بررسی های خود مجوز 
افزایش حدود 7درص��دی قیمت را برای برخی خودروها صادر کرد، اما 
اخباری اعالم شد که دو خودروساز کشور احتکار کرده و عرضه و فروش 
خودرو را متوقف کرده اند؛ البته این موضوع در گذشته رخ  داده بود ولی 
چرا این خودروس��ازان که دولت همه  نوع از آنها حمایت کرده باید این 
اقدام را انجام دهند. البته یکی از خودروسازان که سایت فروش خود را 
هم  بسته بود عنوان کرد که این کار برای جلوگیری از التهاب بازار است. 
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد 

ای��ن روزهای بازار خ��ودرو و افزایش قیمت ها، با تأیی��د اینکه این بازار 
رها ش��ده و وزارت صنایع هیچ گونه برنامه ای برای آن ندارد، گفت: ابتدا 
باید به این سؤال پاسخ داد که چرا احتکار در بازار خودرو رخ می دهد. 
وی افزود: ش��ورای رقابت فقط به بحث قیمت گذاری خودروهای زیر 
4۵میلیون تومان ورود می کند و خودروهای باالی این رقم توس��ط بازار 
و عرضه و تقاضا تعیین می ش��ود و خودروس��از خودش می تواند قیمت 

تعیین کنند، حاال ممکن است مشتری خرید کند یا نه. 
عضو کمیس��یون صنایع مجلس ادامه داد: میزان س��هم و مش��ارکت 
دولت در خودروس��ازان کم است؛ مثاًل در یک شرکت خودروساز، سهم 
دولت فقط 13.۵ درصد اس��ت و با این میزان سهم تعیین کننده نیست، 

اما از دولت انتظار داریم بازار را کنترل کند. 
باستانی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت با توجه به سهم کمی که 
در ش��رکت های خودروس��ازی دارد، اما مدیران آنها را منصوب می کند، 
گفت: وزارت صنعت امروز در قبال بازار خودرو س��کوت اختیار کرده و 
خودروس��ازان هم هر کاری می کنند و دود این موضوع به چش��م مردم 
می رود، وقتی از وزیر سؤال می کنیم در مقام پاسخگویی می گوید دولت 

13.۵ درصد سهم دارد و به اندازه آن از ما پاسخ بخواهید. 
وی گف��ت: تنه��ا راه خروج از این مش��کل این اس��ت ک��ه دولت از 
خودروس��ازان خارج شود و این 13.۵ درصد را هم واگذار کنیم؛ در این 
صورت دولت به عنوان سیاس��ت گذار باید پاسخگو و خودروساز هم باید 
مستقیماً جوابگوی مردم باشد. صنعت باید رقابت پذیر شود و این دعوای 
موش و گربه  که وجود دارد و هرچند سال یک بار این مشکل را در بازار 

خودرو مشاهده می کنیم حل شود. 
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با بی��ان اینکه هیچ 
راه��ی نداریم جز اینکه نخ دولت را از خودروس��ازان ج��دا کنیم و این 
دو ش��رکت به مفهوم واقعی خصوصی ش��وند، گفت: 40 سال است که 
از خودروسازان حمایت می کنیم و این حمایت باعث کوچک ترین تأثیر 

مثبتی در کیفیت خودروهای داخلی نشده است. 
وی در مورد احتکار خودروس��ازان، با بیان ای��ن مطلب که باید هم 
از تولی��د و هم مصرف کنن��ده داخلی حمایت کنیم، بی��ان کرد: برای 
حمایت از تولید داخل، امروز تعرفه های واردات خودرو باال اس��ت، اما 
این موضوع باعث شد انحصاری برای خودروسازان ایجاد شود و لی لی 
به الالی آنها گذاش��تیم، امروز به حدی اس��ت ک��ه نمی توانیم آنها را 
جمع وجور و کنترل کنیم و وقتی تصمیم می گیرند خودرو نفروش��ند 
حتی وقتی وزیر صنعت به آنها می گوید خودرو بفروش��ید، اعتنایی به 

آن ندارند. 
باس��تانی ب��ا بی��ان اینکه خ��ط تولید خ��ودرو متوقف نش��ده، گفت: 
خودروس��ازان تولی��دات خ��ود را دپو می کنند و س��ایت ف��روش خود 
را می بندن��د، آی��ا این اتف��اق خودبه خود رخ می دهد و احتکار نیس��ت 
درحالی ک��ه مدام در حال تولی��د و انبار می کنند، زی��را منتظر افزایش 
قیمت هس��تند؛ البته شورای رقابت حدود 7 الی 8درصد افزایش قیمت 
را ب��رای خودروهای زیر 4۵میلیون تومان تصویب کرد و با این اقدامات 
س��ود هنگفتی نصیب خودروس��ازان خواهد ش��د و مردم هم مجبورند 

خودرو خریداری کنند.  

خودروسازان داخلی 93درصد بازار را به صورت انحصار در اختیار دارند
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دومی��ن نشس��ت هماهنگی »ایران س��اخت« با حض��ور دبیرکل و 
دبی��ران بخش های تخصصی این رویداد برگزار ش��د. در این نشس��ت 
پیش��نهادهایی در عرص��ه اجرای هرچ��ه بهتر جش��نواره ارائه و مورد 

بررسی حاضران قرار گرفت. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان به نقل از س��تاد خبری جش��نواره 
ایران س��اخت، دومین نشس��ت هماهنگی 
»ایران س��اخت« با حضور دبیرکل و دبیران 
بخش های تخصصی این رویداد برگزار شد. 
در ای��ن نشس��ت پیش��نهادهایی در عرصه 
اج��رای هرچه بهتر جش��نواره ارائه و مورد 

بررسی حاضران قرار گرفت. 
پروی��ز کرم��ی، مش��اور مع��اون علمی و 
فناوری رئیس جمهور و دبیرکل جش��نواره 
ملی فرهنگی و هنری ایران س��اخت در این 
نشس��ت اظهار کرد: رویکرد دومین دوره از 

این جش��نواره ملی فرهنگی و هنری، عزم جدی برای جریان سازی و 
تولید محتوا در ترویج فرهنگ حمایت از کاال و خدمات ایرانی اس��ت 
و ای��ن مه��م با اتکای به ابزاره��ا و زیرس��اخت های فرهنگی، هنری و 

رس��انه ای و با مش��ارکت تمامی فعاالن فرهنگی، هن��ری و فناوری و 
بخش های مختلف محقق می شود. 

دبیر س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، دستور جلسه نشست 
را هماهنگ��ی و تعام��ل می��ان دبی��ران 
و مس��ئوالن بخش ه��ای گوناگ��ون ای��ن 
جش��نواره ملی عن��وان کرد و اف��زود: در 
این جلس��ه هماهنگی، دبیران بخش های 
گوناگون ضمن آش��نایی با سازوکار و توان 
دیگ��ر بخش ها، ب��ا آگاه��ی از برنامه های 
بخش های گوناگون هم افزایی برای بهبود 

کارها و روند تعامل بیشتر است. 
دبیرکل دومین جشنواره ملی فرهنگی، 
هنری ایران س��اخت اب��راز امیدواری کرد 
برگزاری این جش��نواره با همراهی و عزم 
جدی دبیران اجرایی بخش های گوناگون 
این جشنواره و همراهی مسئوالن کشوری 
و حمایت آحاد جامعه بتواند در جهت فرهنگ سازی شعار سال جاری 
که از س��وی مقام معظم رهبری حمایت از کاالی ایرانی و تولید ملی 

نام گذاری شده است موثر باشد. 

عضو هیأت  علمی سازمان فضایی ایران با اشاره به لزوم توسعه دامنه 
محصوالت دانش بنیان به بازارهای جهانی، گفت ممکن است محصولی 
در بازار بومی، مشتری نداشته باشد اما در بازار کشورهای دیگر بتواند 

به موفقیت های چشمگیری برسد. 
س��عید اصغ��ری، عض��و هی��أت  علم��ی 
س��ازمان فضایی ایران در گفت وگو با پایگاه 
اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، با اش��اره 
به ل��زوم نهادینه ش��دن ادبیات اس��تارتاپ 
در کش��ور، گفت: خوش��بختانه با اقدامات 
انجام ش��ده خاصه در حوزه ه��ای فرهنگی، 
امروزه فرهنگ اس��تارتاپ و دانش بنیان در 

کشور نهادینه شده است. 
وی اف��زود: دول��ت و دانش��گاه می توانند 
ایده ه��ا را تا رس��یدن به بخ��ش تحقیق و 
توس��عه در صنعت و توسعه فناوری حمایت 
کنند، اما باید دانس��ت در عرصه تولید انبوه 

و بازار، ایده باید به شرکت دانش بنیان تبدیل شود. 
اصغری ادامه داد: در گام اول باید نیازس��نجی انجام ش��ود و سپس 
براس��اس آن فناوری توس��عه یابد. تزریق توان اف��رادی که توانمندی 

فنی باالی��ی دارند و می توانند محصول را از مقیاس آزمایش��گاهی به 
اندازه های صنعتی و واقعی برسانند، از گام های بعدی است. 

این محق��ق  مکانیک اضافه کرد: حضور اف��رادی که مدیریت را بلد 
باش��ند و بتوانن��د بازارس��ازی و بازاریابی 
منطق��ی را انجام دهن��د، از دیگر نیازهای 
عرصه دانش بنیان اس��ت. به عبارت دیگر، 
برای موفقیت در این حوزه، باید متناسب 
با هر بخش، ت��وان و تخصص الزم تزریق 

شود. 
عض��و هی��أت  علم��ی س��ازمان فضایی 
ایران تصریح کرد: ش��رکت دانش بنیان با 
پول دولتی به موفقیت نمی رس��د، چراکه 
برای موفقیت در ای��ن عرصه، انگیزه های 
ف��ردی م��الک اس��ت. در واق��ع، حضور 
بخش خصوص��ی ب��ا انگیزه ه��ای مال��ی و 
غیرمالی ب��اال می تواند مح��رک موفقیت 
ش��رکت دانش بنیان باش��د و محصوالت را در ب��ازار رقابت به جایگاه 
مناس��ب برس��اند. این مورد در محصوالت های تک اهمیتی دوچندان 

دارد. 

محصوالت دانش بنیان نیازمند بازارسازی بین المللی هستندشتابدهنده، استارتاپ و نهاد مالی برتر حامی »ایران ساخت« انتخاب می شوند

بررس��ی عملکرد کارمندان در مس��یر پیشرفت و دس��تیابی به اهداف 
کوتاه مدت و بلندمدت، از اقداماتی اس��ت که به سیستمی دقیق و بدون 

تعصب نیاز دارد. 
ارزیابی و بررسی عملکردی شرکت از اقداماتی است که به منظور بررسی 
روند، انگیزه بخشی به کارمندان و حتی پاداش دادن به آنها انجام می شد. 
با وجود این اغلب ش��رکت ها از پیاده سازی استراتژی مناسب برای اجرای 
این ارزیابی عاجز هستند و نمی توانند اعتدال و عدالت موجود در سیستم 
خود را اثبات کنند. تعصب یا تناقض موجود در سیستم های اعتبارسنجی 
موجب کاهش انگیزه کارمندان می ش��ود؛ خصوص��اً اگر کارمندان ناالیق 
بیش��تر از افراد س��ختکوش پاداش دریافت کنند، کاهش انگیزه عواقب 

بیشتری خواهد داشت. 
چال��ش ارزیابی صحیح اصوالً در برنامه ریزی برای انجام نهفته اس��ت. 
عموم��ا در این برنامه ریزی ها ارزیابی عملکردی، موضوعی اس��ت و توجه 
کمت��ری به اه��داف و نتایج کارها می ش��ود. توجه صرف ب��ه موضوعات 
عملکردی و معیاره��ای ذهنی، باعث افزایش تناقض ها و تعصب در روند 
ارزیابی می شود. دلیل اصلی بروز این تعصب ها، تفاوت های ذهنی ناظران 
درگیر در روند ارزیابی است. به عنوان مثال در این نوع از ارزیابی نظر یک 
مدیر روی یک موضوع امتیاز 3 است در صورتی که دیگری امتیاز باالتری 
را ب��رای آن در نظ��ر می گیرد. به عالوه برخی مدی��ران و ناظران به برخی 
کارمندان عالقه بیش��تری دارند یا در امتیازدهی اغراق می کنند. برخی از 
آنها نیز از استانداردهای متنوعی برای کارمندان مختلف استفاده می کنند. 
نکته مهم این که این چالش ها ارتباطی با زمان بندی ارزیابی ها یا نوع مدرن 

یا کالسیک بودن آنها ندارد. 
س��ؤال اساسی این که چگونه می توان تناقض ها و تعصب های موجود را 
به حداقل رس��اند؟ چگونه می توان عدالت را در سیستم بهبود بخشید و 

آیا رویکردی عملی برای اتصال محکم بین کارایی و پاداش وجود دارد؟ 
برخی ش��رکت ها برای ح��ل این چالش ها، کمیته های��ی برای کالیبره 
کردن )ابهام زدایی( روند ارزیابی تش��کیل داده اند. این کمیته ها از مدیران 
و ناظران در سطوح باالتر سازمانی تشکیل می شوند. وظیفه اصلی کمیته 
ابهام زدایی، تنظیم امتیازات ناظران میانی در جهت افزایش ثبات اس��ت. 
مجله کسب وکار هاروارد برای بررسی عملکرد این کمیته ها با یک سازمان 
بین المللی همکاری کرده و روند ابهام زدایی را در یک دوره سه ساله مورد 

بررسی قرار داده است. 
کمیته ابهام زدایی

روند ارزیابی این س��ازمان، از بررس��ی و امتیازدهی ذهنی ناظران روی 
عملکرد کارمندان شروع می شود. سپس رتبه بندی و امتیازهای کارمندان 
هر س��طح به کمیته ابهام زدایی ارسال می ش��ود که متشکل از ناظران و 
مدیران س��طوح باالیی سازمان اس��ت. در این مرحله کمیته به اجماعی 
در مورد نوع دس��تاوردها و همکاری های کارمندان می رس��د. این اجماع، 
دس��تاوردهایی که منجر به رتبه بندی بهتر کارمندان ش��ده اند مشخص 
می کند. س��پس بر اساس این فاکتورهای جدید، کمیته در مورد بازدهی 
شخصی تصمیم گیری می کند. در مرحله آخر، ناظران جلساتی با کارمندان 
برگزار می کنند و در مورد امتیاز ها با آنها به بحث و گفت وگو می نشینند. 

تنظیم امتیازهای کارمندان توسط کمیته ای که ارتباطی مستقیم با آنها 
ندارد، کمی غیرمعمول به نظر می رس��د. نکته مهم این که اگرچه ناظران 
درک بهتری در مورد بازدهی شخصی کارمندان دارند،  اما اطالعی از نحوه 
امتیازدهی دیگر ناظران و تأثیر این دو نوع امتیاز بر یکدیگر ندارند. کمیته 
ابهام زدای��ی ای��ن دانش کلی را دارد. به همین خاطر آنها با دسترس��ی به 
رتبه بندی همه ناظران و مقایسه آنها، معیارهای ثابت را انتخاب می کنند. 

مجل��ه در  ب��ه زودی  اچ ب��ی آر  مطالع��ات  دقی��ق   نتای��ج 
Management Science  منتشر می شود. نتایج این مطالعات نشان داد 
که کمیته ابهام زدایی در س��ازمان مورد مطالعه، 2۵درصد از امتیازدهی های 
ناظران را بررس��ی و اص��الح می کند. کاهش امتیازدهی ه��ا در این اقدامات 
ابهام زدایی، چهار برابر بیش��تر از افزایش آنها بوده و موجب کاهش میانگین 
امتیازدهی به کارمندان ش��ده است. از طرفی مقدار کاهش رتبه بندی ها هم 

)عالوه بر تعداد آنها( بزرگ تر از مقدار افزایش آنها بوده است. 
در این بررس��ی، عموما امتیازات ناظرانی که امتیازی بیش از میانگین 
اه��دا کرده بودند، کاهش یافته بود. در مقابل امتیاز آنهایی که پایین تر از 
میانگین اعالم ش��ده بود، با افزایش همراه بود. این نتایج نشان می دهند 
ک��ه برخی ناظران تمایل به نرمی و ارفاق بیش��تر دارن��د و برخی دیگر، 
سخت گیری های زیادی روی استانداردها نشان می دهند. در نهایت پس از 
اصالح و تنظیم امتیازها توسط کمیته ابهام زدایی، استانداردهای ثابت تری 

در میان گروه ها و ناظران اجرا شد. 
اعمال نظر کمیته ابهام زدایی دو نتیجه داشت؛ نخست این که ثبات در 
رون��د امتیازدهی افزایش پیدا کرد و دوم این که ناظران رفتارهای خود در 
بررس��ی ها را اصالح کردند. البته تغییر رفتار ناظران ارتباط مستقیمی با 
نحوه اصالح امتیازدهی ها توس��ط هیأت ابهام زدایی داشت. به عنوان مثال 
ناظری که امتیازاتش در مورد یک کارمند با افزایش همراه بود، برای رفع 
این مشکل در نظرسنجی بعدی امتیاز بیشتری به آن کارمند اهدا کرد. در 
مقابل تنظیماتی که موجب کاهش امتیازات می ش��د، تأثیر کمتری روی 

کاهش آنها توسط ناظر مربوطه در نظرسنجی بعدی داشت. 
شناسایی نقاط ضعف و نتیجه حل نهایی

البته دخالت کمیته کالیراسیون در روند ارزیابی این شرکت نقاط ضعفی 
هم داشت. این کمیته عموما امتیازهای باالتر یا پایین تر از میانگین را اصالح 
می کرد اما اقدامی در برابر امتیازهای نزدیک به میانگین انجام نمی داد. در 
نتیجه تنوع امتیازدهی در ش��رکت کاهش پیدا کرد و تفاوت زیادی بین 
کارمندان مشاهده نمی شد. این مشکل پتانسیل تولید مشکالت زیادی در 
روند ارزیابی دارد. در نتیجه این روند، معیار مناسبی برای تشخیص کارایی 
عالی یا ضعیف وجود نخواهد داشت. تشخیص بهترین و بدترین کارمندان 
هر بخش، در ارتقاء، تنبیه و شناخت بهتر آنها مفید است که با این روند 

دستیابی به آن دشوار خواهد بود. 
در ادامه این مطالعه، 220 کارمند و 47 ناظر آنها در یک نظرسنجی در 
ارتباط با این سیستم ارزیابی شرکت کردند. اگرچه عموم آنها از سیستم 
جدید راضی بودند، اما هنوز مشکل تصور بر طرفداری از برخی کارمندان 
وجود داشت. نتیجه بدیهی دیگر این بود که کارمندان با امتیازات باالتر، 
بیش از کارمندان با امتیاز پایین، سیس��تم ارزیابی را عادالنه می دانستند. 
از طرفی عموم ناظران بر این عقیده بودند که سیستم پیاده شده و نتایج 
آن عادالنه هس��تند و طرفداری از افراد خاص در آن دخیل نیست. البته 
ناظران نیز مش��کلی با این سیستم داشتند و آن، افزایش زمان مورد نیاز 

برای تکمیل ارزیابی بود. 
در نهایت به این نتیجه می رسیم که اندازه گیری عملکرد کارمندان در 
کارهای علمی پیچیده بسیار دشوار است و عموما به ارزیابی ذهنی ناظران 
ختم می ش��ود. این نوع ارزیابی جنبه های مختلفی از عملکرد ش��غلی را 
بررس��ی می کند، اما کارمندان را در معرض بی عدالتی یا تعصب و تناقض 
در استانداردهای ناظران قرار می دهد. به هرحال پیاده سازی سیستم کمیته 
ابهام زدایی با تمام نقص ها و هزینه ها، تا حدود زیادی مشکالت گفته شده 

را حل می کند. 
HBR/zoomit :منبع

ارزیابی کارمندان و راه حلی برای کاهش تعصب و تناقض در آن

 »کارگاه خالقی��ت، کارآفرینی و ایده پردازی« به همت بنیاد نخبگان اس��تان 
خراسان ش��مالی برگزار ش��د.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان،  
»کارگاه خالقی��ت، کارآفرین��ی و ایده پ��ردازی« به همت بنیاد نخبگان اس��تان 
خراسان ش��مالی و همکاری آموزش وپ��رورش، با حضور جمعی از مس��تعدان و 
دبیران حوزه کارآفرینی استان برگزار شد.  در این کارگاه، قمری، رئیس کارگروه 
صنعت و فناوری های نوین بنیاد نخبگان خراسان شمالی، به ارائه مطالبی در مورد 
بحث کارآفرینی پرداخت و با اشاره به تعاریف کارآفرینی از دیدگاه افراد مختلف، 
دالیل نیاز به کارآفرینی را در جامعه عنوان کرد و گفت: حل مشکالت اجتماعی، 
کوچک سازی دولت، توسعه بخش خصوصی و بهبود کیفیت کاالها و خدمات، از 

جمله مواردی است که توسعه کارآفرینی را به یک ضرورت تبدیل کرده است. 

کارگاه خالقیت، کارآفرینی و ایده پردازی 
برگزار شد

دریچــه

پنجشنبه
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 بی��ت تورنت یک��ی از بزرگ تری��ن س��رویس های تورنت در جه��ان، به قیمت
140 میلیون دالر به جاس��تین س��ان، مالک اس��تارتاپ ترون فروخته ش��د.  به 
گزارش زومیت، بیت تورنت یکی از پیشگامان سرویس  تورنت در جهان است. این 

شرکت کسب وکار خود را بر پایه معماری پردازش 
غیرمتمرک��ز بنا کرد و آن را برای ذخیره س��ازی و 
توزیع داده به س��بک جدید به کار بس��ت. خبرها 
حاک��ی از آن هس��تند که این ش��رکت ب��ه مبلغ 
140میلیون دالر به جاس��تین س��ان و اس��تارتاپ 
بالک چین او در حوزه رس��انه یعنی ترون فروخته 
ش��ده است. مجله ورایتی دیروز خبر از نهایی شدن 
این توافق داد، اما مبلغ آن را مش��خص نکرد. البته 
ش��ایعه پردازی در مورد این خرید چند ماهی است 
که حول این دو ش��رکت و مذاک��رات آنها جریان 
دارد. وب س��ایت تک کرانچ در مورد این خبر اعالم 
کرد که اس��ناد نهایی برای امضا برای س��هامداران 
فرستاده ش��ده اند. البته کمی اختالف نظر بین این 

افراد وجود دارد که دلیل آن، مشخص نبودن فرد اصلی معرف بیت تورنت و سان 
بوده اس��ت. نکته مهم اینکه فرد معرف مبلغی به عنوان پورس��انت دریافت خواهد 
کرد. البته کارشناسان معتقدند این اختالف نظرها به هیچ وجه مانع نهایی شدن این 

قرارداد نخواهد ش��د، چراکه بیت تورنت مدت زیادی اس��ت که به دنبال خریدار 
مناس��ب می گ��ردد.  آخرین آمار ارائه  ش��ده از طرف بیت تورن��ت، تعداد کاربران 
ای��ن س��رویس را ح��دود 170 میلیون نفر عن��وان کرده اس��ت. محصوالت بیت 
تورنت ش��امل کالینت اصلی این ش��رکت برای 
 Bittorrent Now دانل��ود تورنت و س��رویس
اس��ت. س��رویس دوم ب��ا تمرک��ز روی محتوای 
ویدئوی��ی، موس��یقی و دیگر محت��وای خالقانه 
فعالیت می کند. این ش��رکت ادعا کرده است که 
پروتکل هایش 40درصد از ترافیک روزانه اینترنت 
را ب��ه خ��ود اختصاص داده ان��د.  در طرف مقابل 
ترون یکی از بازیگران جوان دنیای استارتاپ های 
بالک چین اس��ت که موسس آن، جاستین سان، 
پیش از تأس��یس اس��تارتاپ خ��ود در تیم ریپل 
)یکی از ارزهای دیجیت��ال معروف( کار می کرد. 
ت��رون مأموریت اصلی خود را س��اختن اینترنتی 
کامال غیرمتمرکز و توس��عه زیرساخت های الزم 
ب��رای آن می داند. آنها در این مس��یر مانند بس��یاری دیگر از فع��االن این حوزه، 
ارز دیجیت��ال اختصاص��ی خود با نام TRX را توس��عه داده اند. تی  آر  ایکس یک 
ارز دیجیتال اس��ت که برای صنعت س��رگرمی مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت. 

اس��تاندار ایالم از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست طرح ها و 
راهکارهای ایجاد اشتغال جوانان را که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند 
شناسایی و به آنان معرفی کنند.  به گزارش ایرنا، قاسم سلیمانی دشتکی 

روز چهارش��نبه در نشس��ت س��تاد اقتصاد 
مقاومتی اظهار کرد: متولیان امر به ویژه اداره 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی که تس��هیالت 
اشتغال فراگیر و روستایی را مدیریت می کند، 
بای��د پروژه جدی��د توجی��ه دار را تعریف و به 
جوانان اطالع رس��انی الزم برای ش��غل مورد 
نظرش��ان انجام دهند.  وی تأکید کرد: اکنون 
دولت تس��هیالت اش��تغال فراگیر، روستایی، 
خانگی و تسهیالت دستگاه های مددرسان که 
عدد باالیی اس��ت را برای ایجاد اشتغال مولد 
تخصیص داده که باید به درس��تی و در زمان 
مقرر از آنها استفاده شود.  استاندار ایالم افزود: 
روند جذب این تس��هیالت در استان مطلوب 

نیس��ت و باید در اصالح فرآیند جذب که منجر به اش��تغال مولد و رفع 
بیکاری جوانان می ش��ود، اقدامی اساسی صورت گیرد.  سلیمانی دشتکی 
یادآور شد: دولت پیگیر ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری است زیرا عدم 

توجه به بیکاری آسیب های زیادی از نظر اجتماعی و اقتصادی برای مردم 
به دنبال دارد.  وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و کارگاه های جدید با تعریف 
پروژه متناسب با نیاز هر منطقه و شهرستان باید صورت گیرد تا بتوان در 
راه اندازی کس��ب و کار و ایجاد اشتغال گام 
اساسی برداشت.  اس��تاندار ایالم ادامه داد: 
جوانان خواهان ش��غل هس��تند و آگاهی از 
ایجاد شغل ندارند، باید بسیاری از پروژه های 
ارزان قیمت پایین دستی پتروشیمی صنایع 
بس��ته بندی و تکمیلی، صنعت نفت و گاز، 
مجتمع های گردشگری، بین راهی، طرح های 
توریستی در اطراف مسیر سد سیمره و سد 
ایالم تعریف کنیم.  سلیمانی دشتکی گفت: 
مجبور نیستیم به کارگاه های ورشکسته که 
امکان احی��ا ندارند اعتبار تزریق کنیم.  وی 
افزود: مکان های گردشگری زیادی در استان 
است و در مسیر سه استان بزرگ در کشور 
و عراق هس��تیم و با توجه به ظرفیت هایی که داریم می توان ش��غل های 
مناسبی ایجاد کرد، راهکارهای زیادی برای ایجاد اشتغال وجود دارد که با 

توجه به تسهیالت موجود، می توان شغل ایجاد کرد. 

دستگاه های اجرایی طرح های دارای توجیه فنی را به جوانان معرفی کنندبیت تورنت به قیمت 140 میلیون دالر به مالک ترون فروخته شد

استعداد عالی همیشه ماندگار نیست. مردم همواره به دنبال فرصت بزرگ بعدی 
هس��تند و اگر به اندازه کافی محتاط نباش��ید، یک  روز از خواب بیدار می شوید و 
می فهمید تمام افراد عالی تان در ش��رکت های دیگری مشغول به  کار هستند.  در 
شرایطی که راه های بس��یاری برای رقابت بر سر استعداد عالی وجود دارد، راه حل 
کلیدی این اس��ت که از اتصال و ارتباط افراد با شرکت و هدف آن مطمئن شوید. 
بهترین راه برای دوام آوردن در جایگاه شرکتی رو  به  رشد این است که به  محض 
جاگیری در بازار، اس��تعدادها را با ترغیب هدف ش��رکت )و آینده تیم( در مس��یر 
ش��غلی ابقا کنید.  برای انجام این  کار، باید بازگش��ت س��رمایه ارتقای کارکنان را 
The Clorox Co - )هه  خوبی درک کنید. برای مثال، در ش��رکت کلوراکس 

pany(، س��رمایه گذاری روی افراد باعث ش��د تا این کمپانی به انتخاب فهرس��ت 
بهترین فرصت های شغلی از سوی کارکنان در سال 2017 و در وب سایت گلسدور 
)Glassdoor( جایگاهی را نصیب خود کند. به  نقل از سرپرست ارشد، کریستن 
مارینر )Kirsten Marriner(، کارکنان به این دلیل ماندگار هستند که شرکت 
برای رشدش��ان س��رمایه گذاری می کند.  ش��رکت کلوراکس برای تربیت رهبران 
قدرتمندی که در مش��اغل خود معنا بیابند، برنامه هایی را ب��ا کارکردهای ویژه و 
منحصر ارائه داده و توأم با آن آموزش های میان بُعدی را نیز فراهم کرده است. هدف 
از این  کار آموختن مهارت های ارزش��مند رهبری به مردم اس��ت؛ مهارت هایی که 
به واسطه آنها، حوزه تأثیر و سودمندی خویش را ارتقا دهند.  افزون بر این و براساس 
تحقیقی که انستیتوی کار با تحلیل 34000 مصاحبه خروجی ترتیب داد، مشخص 
شد ارتقای شغلی دلیل اصلی کارکنان برای خروج از موقعیت های کاری شان است. 
شایان ذکر است این فاکتور نسبت به رفتار مدیریتی و توازن زندگی و کار برتری 
داشت. گزارش ابقای کارکنان نیز در سال 2017 بیان کرد میانگین هزینه خروج 
از کار تحمیل ش��ده بر دوش کارفرمایان در کشور ایاالت  متحده، به ازای هر فرد، 
برابر با 1۵000 دالر است.  هرچند آماده کردن کارکنان در مسیر موفقیت توأم با 
ایجاد فرصت های رشد مهارت هایشان، زمان بر و هزینه بر است، اما با این حال بهترین 
لطفی  است که می توانید در حق کارکنان خود و ارتقای فرهنگ سازمانی تان انجام 
دهید. با ایجاد فرصت، به رشد کارکنان خود کمک و با آنها پیوندهای شخصی برقرار 

می کنید تا شاهد پیشرفت کسب وکار و کارکنان خود باشید. 
سرمایه گذاری روی سرمایه های نیازمند آموزش

ما در گروه رس��انه ای هاوک )Hawke Media( کارمندی داریم که بیش از 
س��ه  سال همراه مان بوده اس��ت. او باهوش و پرتالش و وجودش مساعد بود. اما 
یک مشکل وجود داشت؛ زمانی  که برای بار اول به مصاحبه شغلی آمد، همچون 
دختران نوجوان عادی صحبت می کرد.  درنهایت به او گفتم از آنچه به نظر می رسد 
باهوش تر اس��ت. نکته جالب این اس��ت که خود او هم این را می دانس��ت. ما به او 
چند کتاب دادیم، او را به کنفرانس های بین المللی فرستادیم و با کمک پشتیبان 
پاسخگویی تلفنی که با وی صحبت می کرد، نحوه برقراری ارتباطش را ارتقا دادیم. 
در طول ش��ش یا هفت  ماه، هیچ کس نمی توانس��ت بگوید که او روزی همچون 
دختران معمول کالیفرنیا صحبت می کرده است.  همیشه افراد باهوشی وجود دارند 
که کمتر غربال شده اند یا این که مهارت های ضعیف تری دارند. اما اگر بتوانید آنها 
را شناسایی و فرصت ارتقا را همراه با اهداف حرفه ای برایشان فراهم کنید، زندگی 

آنها را بهبود بخشیده   و شرکت خود را نیز تقویت کرده اید. 
پیکربندی فرصت های ارتقای حرفه ای

ارتقای حرفه ای همواره ارزش سرمایه گذاری را دارد، به خصوص زمانی  که افراد 
را به رویدادهای مدیریتی، س��مینارها و امثالهم می فرستید. حتی اگر این نیروها 
از ش��رکت شما خارج شوند، به  نفع ش��ما صحبت می کنند و به همه می گویند 

ش��رکت تان برای کارکردن جای فوق العاده ای اس��ت.  هرگز نمی توانید به روشی 
همه جانبه وابس��ته بمانید. هنگامی  که برای شرکت تان ارتقای حرفه ای را درنظر 
می گیرید، باید توسعه و ارتقا را در فرهنگ سازمانی و افراد نهادینه کنید. در اینجا 

سه راه  حل پیشنهادی ارائه شده است. 
1- به جای آمار و ارقام، بر صالحیت ها تمرکز کنید 

می دانم، تمرکز نکردن بر آمار و ارقام دیوانگی اس��ت. اما نکته اینجاست که 
تمرکز بیش  از  حد بر اعداد و ارقام باعث می شود شرکت تان مملو از نیروهایی 
شود که دائماً به دنبال شانه خالی کردن هستند و صرفاً به انجام وظایف پایه ای 
خود بس��نده می کنند. نگاهی به کمپانی اوبر )Uber( بیندازید؛ رفتار و اصول 
رهبری ش��رکت ضعیف اس��ت و در رویه های کسب وکار از فقدان خودکنترلی 
رنج می برد.  درعوض، چند متغیر آماری کلیدی مهم را در نظر بگیرید و عمده 
تمرکز خود را بر مقادیر انتزاعی  بگمارید که نتیجه بخش هس��تند. با نوش��تن 
گزارش های س��ه ماهه، مقادیر عینی  همچون نرخ س��ودمندی و رشد بازدهی 
مش��تری را مورد  توج��ه قرار می دهیم. اما درحقیق��ت تمرکز اصلی بر میزان 
صالحیت   و بر مبنای مقیاس چهار  نقطه ای استوار است.  به این مسئله واقف 
هس��تید؟ چقدر؟ هر روز به منظور ارتقا چه کارهایی انجام می دهید؟ آیا از این 
عادت ه��ای منفی خودداری می کنید؟ صالحیت ه��ا درطول زمان، به موفقیت 

عینی که انتظارش را داریم، منتج می شوند. 
2- آموزش های شغلی را بر مبنایی روزمره تعریف کنید 

مانند هر مسئله دیگری، اس��تمرار کلید موفقیت است. برای این که بتوانید 
بگویید بر مس��ئله ای خاص تمرکز دارید، باید به  صورت مس��تمر در انجام آن 
تالش کنید. منتظر درخواست کمک افراد نباشید، فرصت ها را ایجاد و افراد را 
برای دستیابی به این فرصت ها تشویق کنید.  ما هر جمعه، برنامه های آموزشی 
و ارتقایی با نام هاوک  یو )Hawke U( برگزار می کنیم. این جلسات آموزشی 
برای بیش از 100 نفر ارائه می ش��وند. از همین رو و مانند همیش��ه، به  جای 
ارتقای پرسنلِی متمرکز، فرصتی برای ارتقای جمعی همه افراد فراهم می شود. 
افزون بر این، جلس��ات تمام تیم را درگیر می کنند. براس��اس تحقیقات ریپل 
Rypple بیست درصد از کارمندان مورد سنجش قرار گرفتند و مشخص شد 
ارتقای ش��غلی و آموزش مش��وق خوبی  است که افراد را مشغول نگه می دارد.  
در  م��ورد این موض��وع بیش  ازحد فک��ر نکنید. افراد، خود مس��ئول ارتقای 
شخصی ش��ان هس��تند. به  تازگی، آموزش های روز جمعه در شرکت ما، بر راه  
اندازی نرم افزار مدیریت پروژه متمرکز شده است. نکته حائز  اهمیت این است 
که مرتباً بر ارتقای کارمندان خود س��رمایه گذاری و این برنامه ها را متناس��ب 

با افراد انتخاب کنید. 
3- کارکنان خود را تقویت کنید 

در انتهای روز، افراد خود مسئول ارتقای شخصی شان هستند. کارمندان تان 
را درجهت شناسایی منابع ارتقایی شان تشویق کنید و سپس اقدامی صورت 
دهید. ش��رکت بیوتکنولوژی س��یاتل ژنتیک در این زمینه بسیار موفق بوده 
اس��ت. این ش��رکت برنامه های آموزش��ی همه جانبه ای ارائه کرده است و بر 
آم��وزش میدانی کارکنان خ��ود تأکید دارد.  هرگاه فرصت��ی در جهت ارتقا 
فراهم باش��د، من با فرض بر این که این توس��عه و ارتقا معنا داش��ته باشد، با 
روی باز از آن اس��تقبال می کنم و سرمایه گذاری الزم را صورت می دهم. اگر 
کارکنان ما تمامی چیزهایی را که نیاز دارند در دس��ترس بیابند، احس��اس 
ارزش بیشتری می کنند و موجب پیشرفت هرچه بیشتر کسب وکار می شوند. 
ما معموالً هزینه های مرتبط با کنفرانس، س��مینارها، پادکست و برنامه های 
آموزشی آنالین را متقبل می شویم. می خواهید به کنسرت بروید تا احساس 
ارزش بیشتری کنید؟ بسیار خب، جزییات طرح تان را بیان و اگر بتوانید مرا 

متقاعد کنید، هزینه الزم را برای آن پرداخت خواهم کرد. 

زندگـی آنتونی بوردین، سرآشـپز و مجـری محبوب تلویزیونی، با نکات تأثیرگـذاری همراه بود که 
درس های مهمی در دنیای کارآفرینی محسوب می شوند. 

یکـی از اخبـاری که در ماه جاری، جهان را در بهت و اندوه فرو برد، خبر درگذشـت آنتونی بوردین 
بود؛ مردی که برای بسـیاری از مردم، الهام بخش بهتر غذاخوردن، بهتر مسـافرت کردن و حتی بهتر 
زندگی کـردن بود، اما ما می خواهیم زندگی آنتونـی بوردین را از زاویه دیگری نگاه کنیم و ببینیم چه 

درس هایی برای کارآفرینان دارد. 
فرای مرزها پیش بروید

اگر آنتونی بوردین بلندپروازی خود را در مرحله »موفقیت یک سرآشپز« متوقف کرده بود، احتماال 
امروز تنها مردم نیویورک او را می شـناختند، اما او انتخاب دیگری داشت؛او نمی خواست زندگی خود 
را »صرفا« به عنوان یک سرآشپز تعریف کند. به همین دلیل، هم به نویسندگی روی آورد و ده ها کتاب 

نوشت و هم برنامه های متعدد مسافرتی-غذایی را میزبانی و برگزار کرد. 
ممکن اسـت شما برای رسیدن به جایگاه امروزی و مالکیت یک کسب وکار، سخت کار کرده باشید،  
)حتما همین طور است( اما باید بدانید که شما به  جایی که ایستاده اید، محدود نمی شوید. اگر در حال 
حاضر یک شـرکت حسـابداری را اداره می کنید ولی رویای درس دادن در کالس های هنری را دارید، 

چراکه نه؟ هیچ قانونی وجود ندارد که شما را از گام برداشتن در مسیر اشتیاق واقعی تان بازدارد. 
هرگز متوقف نشوید

در طول هفته گذشـته، هواداران آنتونی بوردین نقل قول های زیادی از او را به اشـتراک گذاشـتند 
و البتـه این امر کسـی را متعجب نکرد، زیرا بوردین مرد فکور و هوشـمندی بـود. بیایید یکی از این 

نقل قول ها را مرور کنیم: 
اگر قرار باشد خودم را حامی و مدافع چیزی بدانم، آن چیز »حرکت« است. حرکت کنید، هر چقدر 
که می توانید و هرچه دورتر. از اقیانوس رد شـوید، یا به سـادگی از رودخانه عبور کنید. خودتان را در 
موقعیـت دیگـران قرار دهید یا الاقل غـذای آنها را بخورید. این کار برای همه انسـان ها نقطه مثبتی 

است. 
گرچه این نقل قول بیشـتر در مورد سـفر بازگو می شـود، ولی در دنیای کسب وکار نیز مصداق دارد. 
زمانی که شـما حرکت را متوقف می کنید، دیگر رشـد نمی کنید. اگر احسـاس می کنید همه اقدامات 
الزم را برای کسب وکار خود انجام داده اید و جهان نمی تواند نکته تازه ای به شما یاد بدهد، در اشتباه 

هستید. یادگیری مداوم است که شما را هوشیار و رقابتی نگه می دارد. 
هرگز از کنجکاوی دست نکشید

در بسـیاری از اپیزودهـای برنامـه تلویزیونـی آنتونـی بوردیـن، او را می بینیم که در یک کشـور 
درحال توسعه، در یک رستوران یا اتاق نشیمن شلوغ، غذای آن منطقه را امتحان می کند. درحالی که 
معموال افراد محلی دور او جمع شـده اند و با کنجکاوی به این غریبه آمریکایی نگاه می کنند. آنتونی 
بوردین به اسـتقبال انواع غذاهایی می رود که مطلوب فرهنگ او محسوب نمی شوند، اما به ندرت او را 

اهل تظاهر می یابید. 
کنجـکاوی درهای تجربیات جدید را به روی ما بـاز می کند. تا زمانی که از منطقه راحتی خود خارج 

نشویم و شرایط متفاوت را آزمایش نکنیم، نمی فهمیم چگونه به کارآفرین بهتری تبدیل می شویم. 
با احترام رفتار کنید

یکی از ویژگی های درخشان و به یادماندنی آنتونی بوردین در مجموعه No Reservations، احترام 
او نسـبت به سـایر فرهنگ ها اسـت. او واژه ها و آداب  و رسـومی را که حاکی از قدردانی هستند یاد 
می گیرد، همیشـه مودبانه هر غذایی را که به او پیشـنهاد می دهند امتحان می کند و می داند که این 

خانواده ها همیشه نمی توانند غذایی را که برای او آماده کرده اند، برای خودشان فراهم کنند. 
همـه ما اینجا هسـتیم تا بهتریـن کاری را که می توانیم، انجام دهیم، بنابرایـن دفعه بعد که یکی از 
کارمندان اشـتباهی مرتکب می شود یا یک مشـتری تاریخ قرار را فراموش می کند یا حتی اگر کسی 

شما را می رنجاند، آرامش بیشتری داشته باشید و برای او احترام قائل شوید. 
لذت ببرید

و در نهایـت، آنتونـی بوردین می خواسـت از زندگی خود لـذت ببرد. او راه خـود را انتخاب کرده و 
سـاخته بود. به همین علت بسـیاری از مردم مجذوب او بودند. درعین حال، همیشه اعتبار و صداقت 
خود را حفظ می کرد. امروز کسـی نمی تواند به زندگـی بوردین نگاه کند و بگوید او باید از زندگی اش 

بیشتر استفاده می کرد. 
شما یک بار زندگی می کنید. اگر با کسب وکار خود خوشحال نیستید، آن را تغییر دهید. کار دیگری 

را امتحان کنید تا وقتی به گذشته خود نگاه می کنید، از چیزی پشیمان نباشید. 
forbes/zoomit :منبع

سه راه جهت حفظ اعضای مستعد تیم

 درس هایی از زندگی
آنتونی بوردین برای کارآفرینان

یادداشـت

مدیرعامل سازمان مدیریت س��رمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
اصفهان، گفت: فضای س��رمایه گذاری به فضای کس��ب و کار باز می گردد و اگر 
در کسب و کار بی ثباتی وجود دارد نمی توان انتظار داشت سرمایه گذاری صورت 
گیرد.  به گزارش خبرنگار ایس��نا، ش��هرام رئیس��ی در نشس��ت خبری مدیریت 
س��رمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان، اظهار کرد:  با افزایش 
شهرنش��ینی، شهر بستر مناسبی برای اقتصاد خواهد شد، اما مدیریت شهری را 
بس��یار پیچیده می کند. براساس آمارهای بین المللی 73.8درصد جمعیت کشور 
شهرنشین هس��تند و با روند شتابان شهرنشینی مدیریت سنتی پاسخگوی نیاز 

شهر نیست، اما برای رونق اقتصادی انگیزه به وجود می آید. 

بی ثباتی در فضای کسب و کار، مانع 
سرمایه گذاری است

مترجم: علی اکبری



درس هایی از بدترین تبلیغات تلویزیونی
7 تبلیغ که بهتر بود هرگز ساخته نمی شدند)2(

در ش��ماه قبل س��ه تبلیغ اول را مرور کردیم و اینک به چهار تبلیغ بعدی 
می پردازیم. 

4- فروشگاه East Hills: بازگشت به مدرسه
پیش از آنکه به بیان محتوای اس��فناک این تبلیغ بپردازیم، ذکر یک نکته 
خالی از فایده نخواهد بود. در واقع ش��یوه طراحی آگهی این برند در سال های 
گذشته به صورت ویروسی گسترش یافته است. همچنین تنها نکته مثبت در 
این زمینه استفاده تیم تبلیغاتی East Hills از کارکنان فروشگاهش به عنوان 
بازیگران آگهی اش است.  در این آگهی برخی کارکنان فروشگاه محصوالت شان 
را به صورت مداوم با صدای بلند تکرار می کنند. در پایان نیز یک دختربچه این 
جمله را خطاب به مخاطب ها می گوید: »ما همه آنچه برای بازگشت به مدرسه 

نیاز دارید، در اختیارتان می گذاریم.«
کیفیت ویدئوی East Hills به قدری پایین است که از برندهای حرفه ای 
هرز انتظ��ار نمی رود. در واقع اگر بودجه  برندتان برای تولید ویدئوی تبلیغاتی 
محدود اس��ت )معموال برای تمام برندها این مش��کل وجود دارد(، راهکارهای 
کم هزینه ای به منظور تولید کلیپی با حداقل استانداردها وجود دارد. در حقیقت 
شما فقط به یک گوشی هوشمند نیاز دارید. سپس امکان تبدیل ایده های مان 
ب��ه یک ویدئوی تبلیغاتی ج��ذاب وجود خواهد داش��ت. در واقع امروزه اغلب 
گوشی های هوش��مند از دوربین های باکیفیتی بهره مند هستند. براین اساس 
نوع دوربین مورد استفاده تیم تبلیغاتی East Hills  هنوز هم برای من یک 
پرسش بی پاسخ است. اگر، در بدترین شرایط، از دوربین گوشی های هوشمند 

هم استفاده کنیم، کیفیت فیلم مان نباید به بدی نمونه East Hills شود. 
Luvs-5: همه چیز تحت کنترل است

ایده آگهی برند Luvs )فعال در زمینه تولید پوشک و سایر لوازم بهداشتی 
نوزادان( برگرفته از یک کلیش��ه قدیمی بود. براین اساس یک کودک در حال 
امتحان پوشک شرکت به منظور آگاهی از کیفیت آن به تصویر کشیده می شود. 
در این میان از صدای تعویض پوشک ها یک آهنگ هیپ هاپ به سبک اوایل 
دهه 90 میالدی به گوش خواهد رس��ید.  بی تردید یکی از کارهای عذاب آور 
برای والدین تعویض پوش��ک های فرزندان اس��ت. در واقع هیچکس عالقه ای 
به این بخش از بچه داری ندارد. برهمین اس��اس ترسیم تصویری پیرامون این 
موضوع شاید گزینه ای مناسب برای یک آگهی تبلیغاتی نباشد. در مقام بررسی 
آگهی Luvs نیز دقیقا همین نکته آزاردهنده است. صحنه استفاده یک کودک 
 Luvs از پوش��ک تقریبا هیچ جذابیت بصری و تبلیغاتی ن��دارد. بنابراین ایده
همچنان برای بس��یاری از کارشناس ها مبهم باقی مانده است.  عالوه بر آنچه 
در سطرهای قبل در مورد این آگهی گفتیم، به یک نکته دیگر نیز توجه کنید. 
آگهی Luve از س��وی وب سایت تحلیلی Consumerist به عنوان بدترین 
آگهی سال 2011 انتخاب شده است. در این انتخاب رأی مردم در کنار ارزیابی 
کارشناس ها تأثیر بسیار زیادی روی نتیجه دارد. براین اساس هم کارشناس ها 

و هم مردم نسبت به این آگهی روی خوش نشان نداده اند. 
اگر بعدها قصد طراحی آگهی برای محصوالت بهداشتی کودکان را داشتید، 
چند نکته را از افتضاح برند Luvs به یاد بس��پارید. نخس��ت اینکه به س��راغ 
کودکان واقعی بروید، نه انیمیش��ن. دوم اینکه صحنه های جذاب تری از دوران 
خردسالی کودکان را انتخاب کنید. به این ترتیب حداقل شانس تان برای جلب 

نگاه مخاطب از آگهی سال Luvs 2011 بیشتر خواهد شد. 
6.  لَمیسیل: این انگل زنده است

به هنگام تماش��ای این آگهی واقعا احس��اس کور ش��دن داش��تم. در واقع 
جلوه های بصری آگهی سال 2003 برند لَمیسیل به عنوان یک شرکت دارویی 
معتبر به هیچ وجه قابل قبول نیس��ت. در مورد آگهی های حوزه بهداش��ت و 
سالمت باید دو قانون مهم را همیشه به یاد داشت. نخست اینکه هیچگاه انگل 
یا ویروسی را در قالب انسان بازنمایی نکنیم. قانون دوم اینکه در صورت نقض 
قانون اول، انگل بازنمایی ش��ده را به زیر ناخن ه��ا هدایت نکنید. در حقیقت 
آگهی لَمیسیل با نقض آشکار هر دو این قوانین شروع می شود. ابتدا یک قارچ 
پا در قالب انس��انی به نمایش درآمده و ش��روع به صحبت پیرامون عالیقش 
می کند: »من عاش��ق خوش گذرانی در زیر ناخن های شما هستم«. سپس در 

عین ناباوری ناخن پای پشت  سرش را باال زده و به زیر آن وارد می شود. 
گمان نمی کنم مش��اهده باال رفتن ناخن پ��ا و ورود انگلی خطرناک به آن 
صحنه ای خوشایند باشد. البته به عنوان کارشناس حوزه تبلیغات به خوبی از 
ماهیت غیرجذاب برخی از کسب وکارها مطلع هستم. به این معنا که صنایعی 
نظیر بهداشت و دارو به اندازه خوراکی های پرفروش جذاب نیستند. با این حال 
برخی از دل همین کسب وکارهای »خسته کننده« ایده های جذابی را پرورش 
می دهند. مخاطب توجهی به ماهیت کسب وکار ما ندارد. آنها فقط در صورت 
مش��اهده عنصر جذابیت به مش��اهده آگهی تلویزیونی تن خواهند داد. براین 
اساس باید دست به کار شد و حتی در صنایع غیرجذاب هم دست به نوآوری 
تبلیغاتی زد. بی تردید با جس��ت وجویی ساده در اینترنت و سایت های مختلف 
حجم وسیعی از مثال های جذاب در این رابطه را پیدا خواهید کرد. به  یاد داشته 

باشید که در این مقاله هدف ما تنها نمایش نمونه های ناموفق است. 
7.  ِمنتوس: نیمکت

به طور معمول ما برندهای موفق را به خاطر می س��پاریم؛ نمونه هایی مانند 
پپس��ی، آئودی یا باشگاه های فوتبال. با این حال به عنوان کارشناس تبلیغات 
هیچ��گاه نام برند منتوس را از یاد نخواهم برد. در حقیقت انتخاب این یکی از 
آگهی های این برند به عنوان نمونه افتضاح خیلی س��خت است. چراکه تقریبا 
همه آنها از نظر کیفی در س��طح پایینی قرار دارند. المان های همه آگهی های 
این برند شامل نمایش صحنه هایی دردآور برای مخاطب است. به عنوان مثال 
در این آگهی ما با یک فرد جوان رو به رو هس��تیم. وی پس از خداحافظی با 
دوس��تانش روی صندلی در کنار خیابان می نش��یند. در همین حین کارگری 
قلم به دس��ت به س��راغ وی می آید: »آقا، اش��تباهی روی صندل��ی تازه رنگ 
ش��ده نشس��ته اید.«  به طور معمول با اطالع از رنگی شدن لباس مان احساس 
خوش��حالی نخواهیم کرد. با این ح��ال در آگهی ِمنتوس فرد موردنظر پس از 
چند لحظه ب��ا حالتی خندان به دوربین خیره می ش��ود. علت خنده او کامال 
مسخره به نظر می رسد: قرص های طعمدار ِمنتوس. اگر گمان کرده اید آگهی 
عجیب ِمنتوس به همین جا ختم می ش��ود، س��خت در اشتباه هستید. پس از 
باال انداختن چند عدد قرص طعمدار، شخصیت اصلی آگهی ناگهان به سرش 
می زند و ش��روع به رنگی کردن بقیه کت وش��لوارش می کند. به عنوان صدای 
پس زمینه نیز یک عبارت بسیار عجیب و نامربوط به گوش مخاطب می رسد: 
با ِمنتوس همیشه سرحال باش. آیا واقعا سرخوشی و حال خوب با چنین کار 
احمقانه ای در پیوند است؟  اگرچه خالقیت ِمنتوس در این آگهی )در مقایسه 
با فاجعه های تبلیغاتی قبلی شرکت( را ستایش می کنم، اما عمیقا معتقدم که 
یک قرص طعمدار توانایی بهبود همه مشکالت را ندارد. در واقع خیال پردازی 

در تبلیغات باید مقداری در پیوند با واقعیت نیز باشد. 
hubspot :منبع

BRANDایستگاهتبلیغات

»تغییر مؤسسه تبلیغاتی توسط مشتریان در مورد امور مختلف، تیتر 
خبرهای تبلیغاتی است که در روزنامه ها و نیز مجالت تبلیغاتی تجاری 

)اروپایی و آمریکایی(، درج می شود.«
 این داس��تانی اس��ت از چگونگ��ی باقی ماندن ش��رکت لئوبرنت نزد 
ش��رکت جنرال موت��ورز و ادامه کار روی اتومبیل ه��ای اولدز موبیل که 
در دهه 90 با بحران ش��دید روبه رو ش��د.  در یک دوره زمانی از س��ال 
1978 تا 1992، 67درصد از مش��تریان ۵0 مؤسس��ه ب��زرگ، تمام یا 
برخی از امور تبلیغاتی خود را به مؤسس��ه دیگری واگذار کردند. در این 
میان، مؤسسه ای که بهترین عملکرد را داشت، لئوبرنت بود که در سال 
1987 با زیانی معادل 24درصد، یا از دس��ت دادن 6درصد مش��تری از 

2۵ مشتری موجود خود روبه رو بود.«
در س��پتامبر س��ال 1992 پس از س��ال ها کاهش در فروش و س��هم 
ب��ازار بخش اولدز موبی��ل، جنرال موتورز اعالم کرد ک��ه می خواهد در 
ام��ور تبلیغاتی خود تجدیدنظر کند. گروه��ی از مدیران اولدز موبیل و 
فروشندگان، فهرست طویلی از موسسات را بررسی کردند. چند مؤسسه 
را بازدید و در نهایت فهرست خالصه تری از این موسسات تنظیم کردند. 
در خالل این بررس��ی، عوامل دیگر بازار دخالت کردند، همان گونه که 
اغلب اتفاق می افتد. تغییر در مدیریت اولدز موبیل، مطالعه در تبلیغات 
را دامن زد. به دلیل اینکه جنرال موتورز با رش��ته ای از ضرر و زیان های 
فصلی روبه رو بود، نش��ریات تجارت پیشنهاد قطع تولید اولدز موبیل را 
می دادند. مدیریت بخش، اکنون با مشکل روبه وخامت فروش اتومبیل و 

نیز نگرانی از توقف تولید اتومبیل در آینده نزدیک روبه رو بود. 
این مسئله نیاز به اقدام فوری داشت. یک گروه بحران شامل کارکنان 
اولدز موبیل و برنت در بخش اولدز موبیل تش��کیل ش��د تا فعالیت های 
بازاریابی را هدایت کند، بر نقاط قوت اولدز موبیل متمرکز شود، روحیه 
فروش��ندگان را باال ببرد و جنبش��ی در فروش ایجاد کند. این تصمیم 
گرفته ش��د ک��ه به جای کاهش بیش��تر عرضه، یک ی��ا دو مدل دارای 
بیش��ترین میزان فروش، انتخاب ش��وند، نظرها ب��ر آنها متمرکز و برای 
فروش آنها )قیمت ارزش��ی( تعیین ش��ود. بحران بازار و لزوم دستیابی 
به یک برنامه اضطراری برای بازار، مدیریت مؤسس��ه و مشتری را وادار 
ک��رد که در تالش برای نجات خود، از هیچ کوش��ش فردی دریغ نکند 
و تف��اوت در همین امر بود. در همین حال، ریچارد ریک فیزدیل، مدیر 
مؤسس��ه، ش��خصا نظارت بر امور اولدز موبیل را برعهده گرفت. هدایت 
راهبرد بازاریابی از دفتر برنت، در دیترویت، به مرکز برنت در ش��یکاگو 

منتقل شد. 
در اواس��ط سال 1993 هنگامی که اولدز موبیل اعالم کرد که با مؤسسه 
برن��ت کار خواهد ک��رد، هر دو طرف توافق کردند که س��اعات متمادی را 
با یکدیگر صرف کنند، مش��کالتی را که هر کدام ب��ا دیگری دارند، به طور 

عینی مطرح کنند و نشان دهند که در شرایط دشوار، می توانند با یکدیگر 
کار کنند. اولدز موبیل متقاعد ش��ده بود که برنت مؤسس��ه مناسبی است. 
پس از اتخاذ این تصمیم، برنت دفتر خود در دیترویت را تعطیل و دفتری 
کوچ��ک در انزینگ افتتاح کرد و تمامی برنامه ریزی ها و امور اجرایی خود 
را در ش��یکاگو، انجام می دهد. برنامه بازاریابی به شکلی مستحکم، وحدت 
یافته است و موسسات محلی مسئول فروش منطقه ای اولدز موبیل به طور 
روزاف��زون، مبارزه تبلیعاتی برنت، به ن��ام تقاضای بهتر را می پذیرند. امروز 
صحبت درب��اره مرگ قریب الوقوع اولدز موبیل، به مطالعه درباره مدل های 

جدید و ابراز وجود بیشتر آن، تغییر یافته است. 
جوهر کسب و کار، افزودن ارزش ادراک شده است

با این حال قبل از پی بردن به عملکرد چنین مؤسسه تبلیغاتی، ابتدا 

باید ببینیم که دلیل وجود موسسات چیست. آگهی های تبلیغاتی برای 
مشتریان را می توان توسط افراد خارج از موسسات و حتی گاهی توسط 
خود مشتریان تهیه کرد. رسانه ها را می توان از طریق شرکت های خرید 
رس��انه ای یا مستقیما توسط خود مش��تریان خریداری کرد و طرح های 
تحقیقاتی را می توان توس��ط ش��رکت های تحقیقاتی، به انجام رس��اند. 
بنابراین، این پرس��ش مطرح می ش��ود که پس مؤسسه تبلیغاتی به چه 
کاری مش��غول است که این نوع سازمان ها را به مؤسسه های مسلط در 

سراسر جهان تبدیل کرده است؟ 
موسس��ات تبلیغاتی هنگامی که به بهترین شکل خود عمل می کنند، 
ارزش��ی برای مش��تریان خود ایجاد می کنند که وکال و حس��ابداران از 
عهده آن برنمی آیند. زمانی که یک مؤسس��ه به دقت برای مشتری خود 
روش��ن کند که مصرف کنندگان چ��ه می خواهند یا چه انتظاری دارند 

و س��پس اطالعات مربوط به محصول یا خدمت مش��تری را با برقراری 
ارتباط کامال معنی دار، کامال منحصر به فرد یا کامال پایدار ارس��ال کند، 
به نحوی که مصرف کنندگان با نش��ان دادن وفاداری خود به نام تجاری 
ی��ا محصول ی��ا خدمت به آن امتیاز دهند، ارزش مؤسس��ه تبلیغاتی، با 

وضوح کامل آشکار می شود. 
ول��ی خ��رد پایه ای بازاریابی و ش��م کس��ب و کار به م��ا می گوید که 
ب��رای انجام اثربخش این ام��ر، ارتباط )نه فقط تبلیغ��ات( باید فراتر از 
صرف ارس��ال داده ها عمل کند. این ارتباط باید )ماجرای محصول را با 
مصرف کنند بالقوه، متناس��ب سازد( در این سطح، ارتباط، داده ها را به 
ادراکات تبدیل می کن��د و ادراکات، خود تبدیل به واقعیت های کلیدی 
در تمایز بین محصوالت می ش��ود. هنگامی که ش��رکت های انگلیسی و 
سپس دیگران، شروع به شناسایی ارزش ادراک شده یک نام تجاری در 
ترازنامه های خود کردند )فرضا ارش بازار یا ارزش شرکت دیگر خریدار( 
ب��ه ارزش نام های تج��اری که در مالکیت آنان بود، پ��ی بردند و از این 
رو ب��ود که ارزش ادارک ش��ده یک نام تجاری به س��طوح باالتری ارتقا 
یافت. این ارزش ها )مربوط به نام تجاری( عمدتا به لحاظ کوش��ش های 

تبلیعاتی بود که موسسات تبلیغاتی، آفریده بودند. 
جوهر کسب وکار یک مؤسسه تبلیغاتی، یعنی هدفی که هر مؤسسه ای 
در پی دس��تیابی به آن است، افزودن ارزش ادراک شده، به محصول یا 
خدمت مربوط به مش��تری خود است. این عمل با روش های زیر صورت 
می گیرد: ش��خصیت دادن به یک محصول، ایج��اد ارتباط به روالی که 
موجب شکل دادن به درک اولیه محصول شود و نیز با خلق یک شکل 
یا یک تصویر به یادماندنی از محصول یا متمایز کردن محصول نس��بت 
به رقبایش. صرف نظر از اینکه کس��ب وکار مؤسسه تبلیغاتی، با ادغام ها، 
خریدهای س��هام، تقویت و اس��تحکام و افزایش خدم��ات، دوام آورد یا 
نه، جوهر و قصد یک مؤسس��ه تبلیغاتی، ایجاد ارتباط مس��تقیم درباره 
یک محصول یا خدمت اس��ت به نحوی که چنین به نظر برس��د که آن 
محص��ول یا خدم��ت ارزش یگانه ای دارد. از ای��ن راه، تبلیغات جزئی از 

محصول یا خدمات می شود. 
در پ��ی آن، این قضیه مطرح اس��ت که یک مؤسس��ه تبلیغاتی برای 
تحقق این هدف یعنی افزودن به ارزش نام های تجاری، چگونه سازمان 
می یابد. گرچه ممکن است یک مؤسسه، همواره موفق نباشد، ولی هدف 
هر مؤسس��ه تبلیغاتی تحق��ق آرزوهای مش��تریان در خصوص افزودن 

ارزش محصوالت یا خدمات مربوط به آنان است. 
ادوین ا آرتزیت، مدیر ارش��د مؤسسه پراکتر گمبل در این زمینه چنین 
می گوید: ما به تبلیغات ایمان داریم. ما معتقدیم که تبلیغات، اثربخش ترین 

ابزار بازاریابی ماست، چون حیات بخش نام های تجاری ماست. 
در آخر کس��ب وکار مؤسس��ه تبلیغاتی و نیز تبلیغ��ات به عنوان یک 
صنعت، به طور دوره ای وابس��ته به روندهای بلندمدت و امور کوتاه مدت 
زودگذر اس��ت. در مس��یر هدایت این کسب وکار در مراحل اول، مشکل 

است که بین یک گرایش گذرا و یک تغییر معنادار، تمایز قائل شد. 

اهمیت موسسات تبلیغاتی در چیست؟ 

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

به قلم: کارلی استک  
ترجمه: علی آل علی 

نویسنده: حامد هدائی
روانکاو فروش ایران
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 بازاریابی افقی: به جای رنگ
تابلوی نقاشی را بفروشید

بازاریابی افقی نوعی رویکرد اس��ت که به مش��تری کمک می کند 
تصویری کلی از تقاضای خود پیدا کند. 

برن��د رالف لورن با عرضه تی ش��رت های پولو در دنیا به ش��هرت 
رسید. این برند در همین نقطه متوقف نشد و خط تولید خود را به 
س��اخت محصوالتی مانند عطر، لوازم خانگی، پوشاک و دیگر موارد 
گس��ترش داد. رالف لورن نمونه موفق یک بازاریابی افقی ش��ناخته 
می ش��ود. این ش��رکت نه تنها با روش بازاریابی افقی تصویری نو از 

خود ارائه داد، بلکه الهام بخش دیگران هم شد. 
یکی از ش��یوه های بازاریابی این است که تصویری از یک زندگی 
ایده آل به مش��تری نش��ان دهیم و تنها به معرفی کاالی خود اکتفا 
نکنی��م. برای مث��ال اگر قرار اس��ت تیوب های رنگ را به مش��تری 
بفروش��یم، بای��د این باور را ب��رای او ایجاد کنیم ک��ه این محصول 
می توان��د ب��ه رنگ آمی��زی رویای��ی وی کم��ک کن��د. در واقع در 
اس��تراتژی های بازاریابی باید بتوانیم در ذهن مشتری تصویرآفرینی 
کنیم. منابع الهام بخش در دنیای ما کم نیستند: فیلم های سینمایی، 
برنامه ه��ای تلویزیونی، مجله ها و کاتالوگ ها، ویترین فروش��گاه ها و 
عکس های موجود در اینس��تاگرام و پینترست از جمله دریچه هایی 
هس��تند که تصویر یک زندگ��ی خوب را در ذه��ن مخاطبان خود 

ایجاد می کنند. 
درک این قضیه می تواند مش��خص کند که چرا بعضی از کسب و 
کارها با شکس��ت مواجه می ش��وند. در واقع آنها گرفتار یک اشتباه 
آماتورگونه هس��تند و به ج��ای تابلوی نقاش��ی، تیوب های رنگ را 
عرضه می کنند. آنها عمودی فکر می کنند، حال آنکه مشتریان شان 
دیدگاه افقی دارند؛ چش��م انداز عمودی، به رویکردی گفته می شود 
ک��ه تمرکز مس��تقیم رقبای تجاری روی فروش یک کاالی مش��ابه 
اس��ت. برای مثال، ی��ک تولیدکننده المپ رقبای زی��ادی دارد. در 
خصوص یک تولید کننده پوش��اک یا کارخانه تولید کننده نوشیدنی 

هم همین است. 
 چش��م انداز افقی اما به هر کس��ب وکار نگاه گسترده تری دارد. در 
این دیدگاه، نقطه نظر مشتری به رسمیت شناخته می شود، بنابراین 
المپ، لباس و نوشیدنی  که می خرد تصویر گسترده تری از خواسته 
او را در ذهنش نمایان می کند. در واقع مش��تری المپ را نمی خرد. 
او خواهان یک اتاق نش��یمن است که المپ از اجزای مهم آن است 
و به وی کمک می کند که تصویر ذهنی خود را کامل کند. المپ در 
اینجا نقش تیوب رنگ را دارد. توجه به این نکته ضروری اس��ت که 
یک نقاش برای خلق شاهکارش به موارد دیگری مانند میز، قالیچه، 

ظروف بلوری و حتی موسیقی پس زمینه نیاز دارد. 

دانش��مندان علوم اجتماعی در بررس��ی های خود ب��ه این نتیجه 
رسیده اند که کاالهای مصرفی در کنار هم دیگر معناآفرینی می کنند 
و ب��ه تنهای��ی مفهومی در ذهن مش��تری ایجاد نخواهن��د کرد. در 
بس��یاری از موارد، اگر محصول عرضه شده در کنار دیگر محصوالت 
نباشد، مفهومی تداعی نمی شود. به عنوان مثال فست فود باید همراه 
با بش��قاب های کاغذی باش��د یا کت و ش��لوار همراه با کروات قرار 
بگی��رد. در مقاب��ل بعض��ی از خدمات و کاالها در کن��ار هم ترکیب 
نامانوس��ی را رق��م می زنن��د. یک مث��ال این م��ورد می تواند وجود 

صندلی های چیپندل در یک شرکت عرضه کننده فناوری باشد. 
بنابرای��ن، بخش مهم��ی از بازاریابی س��بک زندگی، تش��خیص 
محصوالت و خدمات مرتبط با یکدیگر اس��ت، حتی نتایج بررسی ها 
نش��ان داده اس��ت که می توان یک محصول نه چن��دان جذاب را با 
ارتباط دادن آن به کاالهای دیگر مورد توجه و اقبال عموم قرار داد. 
پیون��د قرار دادن بین محص��والت مختلف که بیان گ��ر تصویر از 
نوعی سبک زندگی باشد، از موارد اساسی در خصوص تصمیم گیری 
مش��تریان برای خرید آنها است. خریداران در تهیه محصوالت خود 
به دنبال هماهنگ ساختن آنها با دیگر اشیای پیرامون خود هستند. 
به همین دلی��ل برندهای مربوط به دوربین  GoPro و نوش��یدنی 

انرژی زای ردبول با یکدیگر وارد همکاری مشترک می شوند. 
در کن��ار فرصت ه��ای تبلیغاتی زیادی که ب��رای عرضه کنندگان 
محصوالت وج��ود دارد، دیدگاه تصویرس��ازی ب��رای مصرف کننده 
بایس��تی لحاظ شود. شرکت های خرده فروش��ی مانند نوردستروم و 
آیکیا هم از این اس��تراتژی بهره می برند. برای مثال در نوردستروم، 
وقتی مش��تری پیراهنی را ب��رای خرید انتخاب می کن��د به دنبال 
آن کروات، کت و ش��لوار، کفش، کمربن��د و حتی ادکلن هماهنگ 
با آن هم پیش��نهاد می ش��ود. آیکیا ه��م تنها به عرض��ه مبلمان و 
تخت خواب های خود بس��نده نمی کند. این فروشگاه به معرفی دیگر 
ازای ی��ک ات��اق خواب مانن��د صندلی ها، فرش و حتی قفس��ه های 

دکوری می پردازد. 
این در حالی اس��ت که خیلی فروش��گاه ها به خود زحمت این را 
نمی دهند که مانکن ویترین خود را در یک ست لباس کامل نمایش 

دهند! 
forbes/zoomit :منبع

ایستگاهبازاریابی

یکی از مهم ترین مشتریان احمد، سرزده وارد دفترش می شود. احمد 
با لبخندی بر لب می ایستد و خود را برای احوال پرسی آماده می کند که 
ناگهان مش��تری با عصبانیت ش��روع به داد و فریاد می کند. دلیل خشم 
او این اس��ت که سازمان احمد نتوانس��ته  کاالهای سفارشی را به موقع 
تحوی��ل بدهد و به همین دلیل مش��تری مورد نظر نتوانس��ته محصول 
کلیدی خود را ارائه دهد و فروش بس��یار مهمی را از دس��ت داده است. 
احم��د نهایت س��عی اش را برای آرام کردن مش��تری انجام می دهد، اما 
حرف هایش هیچ کمکی به بهتر ش��دن اوض��اع نمی کنند و فقط باعث 
می ش��وند مشتری عصبانی تر بشود و به آنها اتهامات بیشتری وارد کند. 
بع��د از چند دقیقه مش��تری ناراضی از اتاق بی��رون می رود، درحالی که 

می گوید دیگر هرگز با سازمان احمد معامله نخواهد کرد. 
ش��غِل خیلی از م��ا ایجاب می کند که با مش��تری ناراض��ی و گاهی 
عصبانی س��ر و کار داشته باش��یم. این کار هیچ وقت آسان نبوده است، 
اما اگر بدانیم چه بگوییم و از همه مهم تر اینکه چطور آن را بیان کنیم، 
ش��اید بتوانیم از این موقعیت س��ربلند بیرون بیاییم. در حقیقت، حتی 

ممکن است رابطه  مان با مشتری ناراضی بهتر از قبل هم بشود. 
در این مقاله، به این می پردازیم که چطور با مشتری ناراضی، عصبانی 
و س��خت گیر برخورد کنیم. با نکات و تکنیک هایی آش��نا می شویم که 
به آرام ش��دن موقعیت کمک می کنن��د و در نهایت منجر به رضایت و 

خشنودی مشتری می شوند. 
قدم اول: طرز فکر تان را تغییر دهید

به محض اینکه متوجه ش��دید مشتری تان ناراضی است، اولین کاری 
که باید انجام دهید این اس��ت که طرز فکر مش��تریان را در خود پیاده 
کنید. این یعنی، احساس��ات خود را کن��ار بگذارید و به این فکر نکنید 
که شما مقصر نیستید و مشتری اشتباه می کند و انتقادش غیرمنصفانه 

است. 
این نکته خیلی مهم اس��ت که بپذیرید مش��تری تان ناراحت است و 
این وظیفه شماس��ت که مشکلش را حل کنید. فکرتان را طوری تغییر 
دهی��د که بتوانید صد در صد توجه خود را به مش��تری و موقعیت فعلی 

متمرکز کنید. 
قدم دوم: به دقت گوش دهید

مهم ترین نکته ای که در تمامی این فرآیند وجود دارد این اس��ت که 
فعاالنه گوش کنید، مش��تری ناراضی دوست دارد کسی حرف هایش را 

بشنود و درکش کند. 
مکالم��ه را با جمله ای خنث��ی آغاز کنید، مثال بگویی��د:  »اجازه بده 
اتفاقی که افتاده را مرور کنیم.« یا »لطفا بگو برای چه ناراحت هستی.« 
این کار حتی برای مدت کوتاهی هم که ش��ده مش��ارکتی بین ش��ما و 
مش��تری ناراضی ایجاد می کند و به او می فهماند که شما برای شنیدن 

حرف هایش آماده هستید. 
س��عی نکنید که مشکل را همان موقع حل کنید یا فورا درباره اتفاقی 
که افتاده نتیجه گیری کنید. اجازه بدهید مش��تری، داستان خودش را 
برای ش��ما تعریف کند. وقتی در حال صحبت کردن اس��ت، به این فکر 
نکنید که بعد از اینکه حرف هایش تمام شد چه جوابی به او بدهید، این 

کار بر خالف اصول گوش کردن فعال است. 
در ضم��ن، اجازه ندهید چیزی این مکالمه را قطع کند. با تمام وجود 

به مشتری توجه کنید. 
قدم سوم: نگرانی های آنها را تکرار کنید

بعد از اینکه حرف هایش تمام شد و دلیل ناراحتی اش را کامال توضیح 
داد، مشکل را تکرار کنید تا مطمئن شوید آن را درست متوجه شده اید 

و هر جا نیاز است حتما سؤال بپرسید. 

کلمات را با دقت انتخاب کنید و از کلمات آرام و بی غرضانه اس��تفاده 
کنید. مثال، »این طور که من متوجه شده ام، شما از این ناراحت هستید 
که نمونه هایی که هفته پیش قول شان را داده بودیم، دریافت نکردید.« 
وقتی مش��کل را تکرار می کنید در واقع به مش��تری نشان می دهید که 
حرف های او را خوب ش��نیدید. این کار نش��انه مثبتی از طرف شماست 
که می تواند میزان تنش و عصبانیت او را کم کند و به عالوه به شما هم 
کمک می کند تا درباره مش��کلی که باید به آن رسیدگی کنید اطمینان 

یابید. 
قدم چهارم: با او همدردی و معذرت خواهی کنید

بع��د از اینک��ه مطمئن ش��دید نگرانی های مش��تری ناراضی خود را 
به درس��تی درک کرده اید، دلس��وز باشید. به او نش��ان دهید که دلیل 
ناراحتی اش را درک می کنید. حتما دقت کنید که زبان بدن تان هم این 

دلسوزی و همدردی را نشان بدهد. 
مثال بگویید: »می فهمم چرا ناراحت هس��تید. اگر من هم جای ش��ما 
بودم همین احس��اس را داش��تم. خیلی متأسفم که نمونه ها به موقع به 

دست تان نرسیدند و باعث شدند این مشکل برای تان پیش بیاید.«
قدم پنجم: راه حل نشان دهید

حاال زمان آن رس��یده راه حل را به او نش��ان بدهید. دو راه برای این 
کار وجود دارد. اگر حس می کنید می دانید که چه چیزی این مش��تری  
ناراض��ی را خوش��حال می کن��د، آن را به عنوان راه حل به او پیش��نهاد 

بدهید. 

می توانید بگویید: »می دانم که تا فردا باید نمونه ها به دست تان برسد 
تا بتوانید آنها را به مش��تریان تان نشان بدهید. من با بقیه مشتریان مان 
تم��اس می گیرم تا ببینم آیا آنها نمونه ه��ای اضافی دارند یا نه. اگر آنها 
نمونه های اضافی داش��ته باش��ند، تا ساعت ۵ بعداز ظهر امروز آنها را به 

دست شما می رسانم.«
اگر در مورد چیزی که مش��تری ناراضی می خواهند مطمئن نیستید 
و اگر آنان در مقابل پیش��نهادهای ش��ما مقاومت می کنند، قدرت حل 
کردن مسائل را به آنان بسپارید و ازشان بپرسید چه چیزی خشنودشان 

می کند. 
مثال می توانید بگویید: »اگر راه حل پیشنهادی من، مشکل شما را حل 
نمی کند، خوش��حال می شوم پیش��نهادتان را مطرح کنید. هر کاری در 
قدرتم باش��د می کنم تا آن را انجام دهم و اگر کاری از دس��تم برنیامد، 

می توانیم با هم به راه حل تازه ای برسیم.«
قدم شش: اقدام و پیگیری کنید

بع��د از اینکه هر دوی ش��ما در مورد یک راه حل به توافق رس��یدید، 
باید فورا اقدام کنید. تمامی اقداماتی که قصد انجام ش��ان را دارید برای 

مشتری توضیح دهید. 
اگر او از طریق تلفن با ش��ما در تماس بوده، مطمئن ش��وید که اسم 
دقیق و جزییات تماس تلفنی شما را در اختیار دارد. این باعث می شود 
احساس کند که کنترل امور را به دست دارد و هر زمان که نیاز داشته 

باشد می تواند شما را پیدا کند. 
بعد از اینکه مش��کل حل ش��د، تا چند روز بعد با مشتری ناراضی در 
تماس باش��ید و مس��ائل را پیگیری کنید تا از جلب رضایت او مطمئن 
شوید. هر جا که می توانید، سعی کنید فراتر از حد انتظاراتش را فراهم 
کنی��د. مثال می توانید تخفیفات و هدایا در اختیارش قرار دهید یا حتی 

برایش نامه عذرخواهی بنویسید. 
قدم هفتم: از بازخورد استفاده کنید

آخرین مرحله این است که کاری کنید این مشکل دیگر تکرار نشود. 
اگر هنوز اقدامی در این زمینه صورت نداده اید، بهتر است بررسی کنید 
ریش��ه مشکل کجاس��ت. بعد از اینکه ریش��ه را پیدا کردید، فورا آن را 
اصالح کنید، س��پس با استفاده از روش کایزن کارهای تان را روز به روز 
بهبود ببخش��ید. همچنین دوباره شکایات و بازخوردها را مدیریت کنید 

تا بتوانید مشکالت را هرچه زودتر اصالح کنید. 
راهنمایی های بیشتر

مدیریت جلب اعتماد مشتری ناراضی به صورت حرفه ای، بسیار مهم 
اس��ت. ی��اد بگیرید که چط��ور آرامش خود را حفظ کنی��د و چطور در 
موقعیت دشوار خونس��رد بمانید. این، باعث می شود با وقار و به صورت 

حرفه ای از چالش عبور کنید. 
اگر مشتری تان عصبانی است، شما آرام و شمرده صحبت کنید و لحن 
صدای ت��ان را پایین نگه دارید. این باعث می ش��ود تنش کمی فروکش 

کند و موقعیت از چیزی که هست بدتر نشود. 
اگر مش��تری ایمیل بدی فرس��تاده، یا عصبانیت خود را با تلفن بروز 
داده است، پیش��نهاد قرار حضوری برای رفع مشکل بدهید. این نه تنها 
عصبانیت را کاه��ش می دهد )خیلی از افراد نمی توانند هنگام رو در رو 
حرف زدن واقعا عصبانی ش��وند( همچنین حسن نیت شما را برای حل 

کردن سریع مشکل نشان می دهد. 
اگر فکر می کنید حرف مشتری غیرمنطقی است، ممکن است ناراحت 
ش��وید، خصوصا اگر او از ش��ما و س��ازمان تان انتقاد غیرمنصفانه ای هم 
بکند. پس بهتر است مهارت های مدیریت خشم را یاد بگیرید تا بتوانید 

در چنین موقعیت هایی آرام بمانید. 
گاهی ممکن اس��ت مشتری به ش��ما یا تیم تان توهین کند. حتما از 
قبل حد و مرزها را برای خود مش��خص کنید. گاهی باید قاطع باشید و 
از خودتان دفاع کنید، و گاهی باید موقعیت را ترک کنید و به مشتری 

ناراضی اجازه دهید آرام شود. 
مطمئنا در تیم ش��ما افرادی هستند که در قسمت خدمات مشتریان 
کار می کنند و باید با مشتریان سرسخت کنار بیایند. مطمئن شوید که 
حتما همه آنها می دانند چطور به درس��تی از نیروی احس��اس استفاده 
کنند. )این یعنی وقتی در حال دست و پنجه نرم کردن با یک مشتری 
ناراضی سرس��خت هس��تند، بدانند چطور احساس��ات خود را مدیریت 
کنن��د.( روش های برخورد با مش��تریان را یاد بگیرید و مهارت های حل 
مشاجره تان را بهبود ببخشید. این مهارت ها می توانند به شما در مذاکره 

با مشتریان کمک کنند. 

چطور با مشتری ناراضی برخورد کنیم؟ 

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
پنجشنبه
31 خرداد 1397

شماره 1092



از م��اه ژانویه مش��تاقانه چالش ه��ای 30 روزه را دنبال ک��رده ؛ یوگا، 
درازو نشست و حرکت شنا را انجام داده ام و هم اکنون نیز درحال تمرین 

پالنک هستم. 
مزیت این کار در آن اس��ت که می توانم شاهد تغییرات ایجاد شده در 
بدنم باشم. هیچ یک از چالش های روزانه طوالنی نبودند، اما به طور کلی 

اثر مثبتی داشتند. 
م��ن ب��ه این فک��ر می ک��ردم ک��ه چال��ش 30 روزه ب��رای صاحبان 
کس��ب و کارهای کوچک )که م��ن آنها را کارآفرین��ان کوچک می نامم( 
چگونه می تواند باشد؟ هیچ کس چنین چالشی را نساخته است، بنابراین 

من خودم یک چالش 30 روزه ساختم! 
هدف از این چالش آن اس��ت که به شما کمک کنم تمرکز خود را بر 

چهار بخش از کسب وکار خود قرار دهید: 
1- بهره وری و فرآیندها

2- بازاریابی و فروش
3- فناوری

4- استراتژی رشد
در این چالش، تنها پنج  روز کاری در اختیار دارید، چراکه قرار نیست 
آخر هفته را نیز به کار مش��غول باشید. کمی کار را تعطیل و استراحت 

کنید. با تعطیل کردن کار در آخر هفته اتفاقی نمی افتد. 
هفته  اول: بهره وری و فرآیندها

ما کارآفرینان کوچک، گاهی اوقات کارها را با  ش��تاب و بی نظم انجام 
می دهی��م و فرصتی برای س��ازماندهی کارهای م��ان نداریم. این هفته، 
از ش��ما می خواهم درم��ورد آنچه  بیش از می��زان الزم، زمان را به هدر 
می دهد فکر و روی تسهیل این فرآیندها در زمان کمتری تمرکز کنید. 
روز اول: لیس��تی از تمام وظایفی که در یک روز معین انجام می دهید 
تهی��ه و برآورد کنید چه می��زان زمان صرف هرک��دام از آنها کرده اید. 
این لیس��ت شامل کارهایی مانند بررس��ی ایمیل و پاسخ دادن به آنها، 
ایجاد طرح های پیش��نهادی، به روزرسانی رسانه های اجتماعی، کار روی 
پروژه های مشتری و حتی سفارش لوازم اداری است. شاید تعجب کنید 

که هربار چه زمانی را صرف این موارد می کنید! 
روزهای دوم و س��وم: یک ساعت را برای نوش��تن مراحل فرآیندهای 
وقت گی��ر و ب��زرگ صرف کنید. به عنوان مثال، اگر ش��ما حس��اب های 
رس��انه های اجتماعی خود را چندبار در هفته ب��ه روز می کنید، مراحل 

زیر را بنویسید: 
مرحله 1: وارد ش��دن به داش��بورد رس��انه های اجتماعی )با شناسه  

کاربری و رمز عبور(
مرحله 2: بازبینی ذکر نام تجاری خود و پاسخ دهی بر اساس آنها

مرحله 3: به روزرسانی برنامه در توییتر و فیس بوک برای هفته  جاری
مرحله 4: دنبال کردن )فالو( افراد در توییتر

اگر فرآیندهای زیادی دارید که باید مس��تند ش��وند، این کار ممکن 
است دو روز طول بکشد. 

روز چه��ارم: پیدا کردن وظایفی که می توانید به دیگران محول کنید. 
چه کار بای��د بکنید تا تمام تمرکزتان را روی کس��ب وکار بگذارید؟ اگر 
ش��ما کارمند ندارید، به دنبال استخدام یک مشاور یا نویسنده  آزاد برای 

انجام این کار باشید. 
روز پنج��م: وظایف خ��ود را در تقویم بنویس��ید. بخش��ی از زمان و 
تمرکزت��ان را تنه��ا برای انجام ای��ن کار صرف کنید. تحقیقات نش��ان 
می دهد هنگامی که ش��ما دس��ت از یک وظیفه بر می دارید و به وظیفه  
دیگری می پردازید، 2۵ دقیقه طول می کشد تا به میزان بهره وری که در 
وظیفه  اول داش��تید، برسید. در اتاق را ببندید. اعالن ایمیل را درحالت 

خاموش قرار دهید و فقط تمرکز کنید. 
بین انجام وظایف تان اس��تراحت کنید. هنگامی که پس از تکمیل یک 
وظیفه، سراغ وظیفه  دیگری می روید، مغز شما استراحت نمی کند. برای 
اس��تراحت به بیرون بروید و قدم بزنید یا قهوه بخورید. ذهن تان را پاک 

کنید و برگردید. 
هفته  دوم: بازاریابی و فروش

متأس��فانه به نظر می رس��د بازاریاب��ی به دو دلیل توس��ط کارآفرینان 
کوچ��ک نادیده گرفته می ش��ود؛ ی��ا آنها وقت کافی ب��رای تمرکز روی 
بازاریابی ندارند )و تصور می کنند توانایی استخدام نیروی کمکی ندارند( 
یا کسب و کارش��ان پررونق است و فکر می کنند نیازی به این کار ندارند. 

هیچ کدام از این دو، بهانه های خوبی نیستند. 
روز شش��م: به بخش تحلیلی وب سایت خود نگاه کنید تا بدانید کدام 
کانال ه��ای بازاریابی، ترافیک را به س��ایت ش��ما هدای��ت می کنند. اگر 
هیچ کدام از آنها، نتایجی را که می خواهید حاصل نمی کنند، برنامه ریزی 
کنید تا مانع از جلب توجه  مش��تریان به آن قس��مت ش��وید. همچنین 
توجه داش��ته باش��ید که در کدام موارد نتایج خوبی به دست آورده اید، 
زیرا ممکن است بخواهید تالش های خود را در آن زمینه بیشتر کنید. 
روز هفت��م: یک کان��ال بازاریابی جدید را که قب��ال امتحان نکرده اید 
پیدا کنید. این کانال می تواند اینستاگرام، تبلیغات رسانه های اجتماعی 
یا مطبوعات باش��د. فقط س��ه ماه تالش کنید و سپس وب سایت خود را 
مج��دد مورد  تحلیل قرار دهید تا ببینید آیا این کانال مؤثر بوده اس��ت 

یا خیر. 

روز هشتم: تقویم محتوایی بس��ازید. در این تقویم، محتوایی را برای 
پس��ت های وبالگ و به روزرسانی رسانه های اجتماعی طراحی کنید. اگر 
پیشرفت هایی داشته اید، آنها را مستحکم کنید و برایشان محتوا بسازید. 
روز نه��م: تدبی��ری بیندیش��ید تا زم��ان کمتری را ص��رف مدیریت 
رس��انه های اجتماع��ی کنید. برای به روز رس��انی  رس��انه های اجتماعی 
مانن��د Hootsuite برنامه ریزی کنید. صفحات کس��ب وکار فیس بوک 
این امکان را برای ش��ما فراهم س��اخته اند. با استفاده از تقویم محتوایی 
جدید، تمام به روزرس��انی های خود را برنامه ریزی کنید و بدین وس��یله 
یک س��اعت در هفته )یا کمتر( وقت صرف کنید و آنها را در داشبورد و 

برنامه  خود کپی یا جایگذاری کنید. 
روز دهم: دو  ساعت را برای ارسال چند پست به وبالگ خود اختصاص 
دهید؛ س��پس یک جدول زمان بندی برای آنها تهیه کنید. اولویت بندی 
بازاریابی محتوا از قبل بس��یار ارزش��مند اس��ت، چراک��ه وقتی از پیش 
زمان بندی می کنید، اتفاقات پیش بینی نش��ده مانع از انتشار پست های 

شما در زمان مقرر نمی شوند. 
هفته  سوم: فناوری

ش��ما می دانی��د که برنامه ه��ا و ابزاره��ای زیادی وج��ود دارند که با 

کس��ب وکارهای کوچک متناسب هستند، اما هرگز وقت آن را نخواهید 
داش��ت تا آنها را جس��ت وجو یا امتحان کنید. ای��ن هفته اختصاص به 

انجام این کار دارد. 
روز یازده��م: تنها یک برنامه  کاربردی یا نرم افزار پیدا کنید که بتواند 
بهره وری ش��ما را بیش��تر کند )نکته: به وظایف زمان ب��ر به عنوان نقطه  
شروع نگاه کنید(. از دوره  آزمایشی این برنامه یا نرم افزار استفاده کنید. 

این نرم افزار یا برنامه می تواند شامل موارد زیر باشد: 
- نرم افزار حسابداری

- مدیریت رسانه های اجتماعی
- مدیریت ارتباط با مشتری

- نرم افزار موجودی
روزهای دوازدهم و س��یزدهم: اس��تفاده از کاربردهای اولیه  این ابزار 
بدون اس��تفاده  کاربردی تر و درک همه  مزایای آن کاری س��اده اس��ت. 
آیا با یادگیری کامل کاربردهای این نرم افزار در زمان ش��ما صرفه جویی 
می ش��ود؟ آیا این کار ارزش س��رمایه گذاری دارد و چگون��ه می تواند به 
توس��عه  کسب وکار ش��ما کمک کند؟ یک س��اعت در روز را برای انجام 

این کار صرف کنید. 
روز چهارده��م: همی��ن کار را ب��رای ابزارهای دیگر که قبال اس��تفاده 
کرده ای��د انجام دهید، اما نه با تم��ام توان خود. من می دانم که نرم افزار 
حس��ابداری دارای ظرفیت هایی  است که هرگز آنها را ندیده ام، بنابراین 
می خواه��م وقت بگذارم ت��ا ببینم چگونه این نرم اف��زار می تواند به من 

کمک کند. 
روز پانزده��م: برای خرید این نرم افزار و دیگ��ر ابزارهای تکنیکی که 
می توانند بهره وری ش��ما را بیش��تر کنند، مبلغی را کن��ار بگذارید. اگر 
پ��ول الزم را نداری��د، ببینید چه می��زان باید در ط��ول یک ماه فروش 
داشته باشید تا بتوانید هزینه  الزم را بپردازید. برای صرف این هزینه ها 

اولویت بندی کنید. 
 هفته  چهارم: استراتژی رشد

همانطورکه مایکل گربر )Michael Gerber(  گفته )و بارها به طور 
غیرمستقیم نقل شده است(، ما کارآفرینان کوچک بیشتر مایل هستیم 
در ح��وزه  کاری مان فعالیت کنیم به جای اینکه روی آنها کار کنیم. این 
بدان معنی ا ست که ما تقریبا به  اندازه  کافی استراحت نداریم و این کار 
مانع توسعه  کسب وکارمان می شود. بنابراین این هفته، با دیدی متفاوت 

به امور نگاه کنید. 
روز شانزدهم: طرح کسب وکار را بیرون بکشید و دوباره به آن نگاهی 
بیندازید. ش��ما در کج��ای اهدافی که ب��رای خودتان مق��رر کرده اید، 

ایستاده اید؟ درصورت لزوم موقعیت خود را به روزرسانی کنید. 
روز هفده��م: صرف یک س��اعت اندیش��ه برای پاس��خ به این س��ؤال 
ک��ه دوس��ت دارید درطول پنج یا 10  س��ال آینده، به چ��ه نقطه ای در 

کسب وکار خود برسید، امری مفید است. 
روز هجدهم: لیس��تی از اهداف خود را برای جدول زمانی پنج ساله و 
ده ساله تهیه کنید. در زیر هر هدف، لیستی از کارهایی را که باید انجام 
دهید بنویسید. آن کارها را با مهلت مقرر در تقویم خود یادداشت کنید. 
روز نوزدهم: اگر شما 10.000 دالر دارید، چگونه می توانید برای رشد 
کسب وکار خود با آن سرمایه گذاری کنید؟ اولویت شما چیست؟ اولویت 
شما ممکن است توس��عه  بازاریابی یا استخدام نیروی کمکی باشد. این 
تمرین می تواند مشخص کند که در چه زمینه ای نیاز به تمرکز بیشتری 
دارید. همچنین می تواند ش��ما را متوجه س��ازد که بای��د وام بگیرید تا 

کسب وکارتان را رشد دهید. 
روز بیس��تم: این روز تعطیل شماست. ش��ما در این ماه به سختی کار 
کرده اید تا آنچه را که در کس��ب وکارتان مهم است سازماندهی و بر آنها 
تمرکز کنید. ب��ا این حال، نمی توانید اهمیت اس��تراحت خود را نادیده 
بگیرید. زمان استراحت به شما فرصتی برای خاموش کردن مغز و شارژ 
دوباره می دهد. من متوجه شده ام که در روز تعطیل ایده های خالقانه ای 
به ذهنم می رس��د، بنابراین یک روز تعطیل درواقع س��رمایه گذاری روی 

آینده  شرکت شماست! 
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7 سنگ بنای رهبری برای ترویج شجاعت در 
محل کار

در دنیای تجارت، اکثر مردم به دنبال پیش��رفت و توس��عه کس��ب وکار 
خود هس��تند، ولی به ندرت با افراد ش��جاع روبه رو می ش��ویم. تاریخ نشان 
می دهد زمانی که مردم، حتی در شرایط بسیار سخت و خطرناک پیش قدم 
می شوند، ریسک ها را می پذیرند و رهبری را برعهده می گیرند، به موفقیت ها 
و پیروزی های بس��یار بزرگی نیز دس��ت می یابند.  از نظر ارسطو، شجاعت 
اولین فضیلت اس��ت؛ زیرا زمینه را برای ظهور و پرورش س��ایر فضیلت ها 
فراهم می آورد. شجاعت درونمایه رهبری، کارآفرینی و نوآوری است و هیچ 
یک بدون شجاعت به سرانجام نخواهند رسید. هاوارد شولتز، آنه مولکاهی، 
ایالن ماس��ک، جف بزوس و جک ما، همگی جزو رهبرانی هس��تند که با 
کمک ش��جاعت موفق به ساخت ش��رکت هایی جهانی شدند. هنگامی که 
افراد با ش��جاعت در محل کار حاضر می ش��وند، تجارت به پیروزی دس��ت 
پیدا خواهد کرد.  ش��ما در تجارت معموال با رویکرد »کار سخت و طوالنی 
و کسب نتیجه« روبه رو خواهید شد، اما پارادوکس شجاعت ما را به حرکت 
آهسته، تفکر، صبر و مش��اهده دعوت می کند. شجاعت همیشه به معنای 
عملکرد نیس��ت. رهبران باید به درون افراد و اعتقادات، رفتار و فرایض آنها 
توجه داشته باشند، زیرا این موارد باعث توقف تجارت و استفاده از روش های 
عملیاتی منسوخ خواهد ش��د.  در دنیای دیجیتال امروز، حرکت آهسته و 
تفکر نیازمند ش��جاعت بسیار است. زمانی که به درون افراد توجه می کنید، 
به منابع درونی انرژی، دانش و ش��جاعت فردی دست خواهید یافت.  نفس 
انسان به انجام کارهایی می پردازد که از نظر وی برای حفظ کنترل ضروری 
هستند و به همین دلیل رهبران انرژی خود را صرف پر کردن برنامه روزانه 
خود می کنند و در نتیجه زمانی برای تفکر و تأمل در اختیار نخواهند داشت. 
نفس خود را کنترل کنید، س��رعت حرکت خود را کاهش دهید و با ایجاد 
فرصتی برای بررسی راه، درک بهتری از مقصد تجارت خود به دست آورید.  
اکنون هفت اصل ترویج شجاعت در یک محیط کار برای شکوفایی افراد و 

همچنین تجارت را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد. 
1. اکثر شرکت ها بر حرکت سریع تأکید دارند

محیط ه��ای کاری مدرن باید با ایجاد تغییراتی خود را برای آینده آماده 
س��ازند. رهبران باید تئوری های مدیریتی سنتی را فراموش کنند و تمرکز 
خود را بر توسعه و بهبود آینده کارمندان قرار دهند.  شما به عنوان یک رهبر 
باید به جای برگزاری سخنرانی های بیهوده و عذرخواهی بابت انجام تغییرات 
مداوم، روی آمادگی تجارت سرمایه گذاری کنید و اعتماد به نفس کارمندان 
خود را برای مقابله با چالش های آینده افزایش دهید.  مش��کالت همیش��ه 
وجود خواهند داش��ت، اما این مشکالت نه از تغییرات، بلکه از مقاومت در 
برابر آنها ایجاد خواهند ش��د. با تغیی��ر ذهنیت، کارمندان و تجارت فرصت 

شکوفایی را به دست می آورند. 
2. پذیرش یا عذاب – انتخاب با شماست 

هنگامی که رهبران تغییر را س��خت می پندارند، معموال به دنبال راهی 
برای کاهش عذاب تغییر خواهند بود. نتیجه این عمل افزایش رنج و عذاب 
اس��ت. تالش برای حذف ناراحتی هایی که در نتیجه یادگیری موارد جدید 
ایجاد می شود، باعث پرورش یک رویکرد انفعالی خواهد شد، رویکردی که 
قدرت کس��ب مهارت های جدید، تطابق و پیشرفت را از فرد خواهد گرفت. 
مردم عذاب را به موفقیت ترجیح خواهند داد.  اکثر رهبران، در زمان تالش 
برای مدیریت تغییر، انرژی خود را صرف تهیه سخنرانی های انگیزشی، ایجاد 
ی��ک روند بی نقص و هجی کردن کانال ه��ای ارتباطی می کنند. در نهایت، 

رهبر باعث ایجاد یک فرهنگ »درماندگی آموخته شده« می شود. 
3. نابودی توهمات

مردم تغییرات را دردناک، خس��ته کننده، غیرضروری، س��خت و بیهوده 
می دانن��د. تغییر تنها برای افرادی که آماده نیس��تند دش��وار خواهد بود. 
هنگامی که ش��ما به دنبال ایجاد شرایط عالی پیش از وقوع تغییر هستید، 
یک توهم ایجاد خواهد شد. امروزه محیط های کار به دنبال تغییری هستند 
که کمترین اختالل را در روند کار به وجود آورد.  خطوط هواپیمایی آالسکا 
)Alaska Airlines( با ایجاد یک برنامه آموزش��ی جامع به کارکنان خط 
مقدم خود در درونی س��ازی اس��تانداردهای خدمات کمک ش��ایانی کرد. 
مس��ئوالن ارشد ش��رکت برای نمایش اهمیت این آموزش، در آن شرکت 
داش��تند. در نتیجه در س��ال 2017، خطوط هواپیمایی آالس��کا در میان 
خطوط هوایی س��نتی به باالترین میزان رضایت مشتری دست یافت. این 
شرکت همچنان به عنوان یکی از برترین خطوط هوایی ارزان قیمت به کار 
خود ادامه می دهد و از لحاظ مصرف سوخت نیز از میان 1۵ شرکت بزرگ 

هواپیمایی آمریکا، موفق به کسب رتبه اول شد. 
4. به هیچ عنوان کارمندان خود را فریب ندهید

در تجارت، پس از شناسایی افراد مایل به همکاری، تحت هیچ شرایطی 
نباید مخالفان را فریب دهید. آنها دیر یا زود متوجه حقیقت خواهند شد و 
هم��کاری خود را قطع می کنند یا به کار ادامه خواهند داد. باقی ماندن در 
س��ازمان نیازمند تعهد کامل و مسئولیت پذیری است و هیچ گزینه دیگری 

نیز وجود ندارد. 
5. دعوت به عمل یک مسئولیت مشترک است 

مسئولیت مشترک نیازمند درون اندیشی است. رهبر توقع خواهد داشت 
که کارمندان برای عملی سازی تغییرات، از اولویت های شخصی خود دست 
کشیده و یک مورد تجاری ارائه کنند. نقش رهبر توضیح دستاوردها، تشویق 
افراد به پذیرش مس��ئولیت و یادگیری مهارت های جدید و آماده سازی آنها 

برای وقایع و چالش های آینده است. 
6. اخاللگران داخلی

رهبران نباید رانندگان اصلی تغییرات باشند. کارمندان به دلیل نزدیکی 
به ب��ازار، منابع خوبی برای پیش بینی اتفاقات آینده خواهند بود. رانندگان 
تغییرات، با رهبری ش��رایط و رصد دائم چشم انداز، به تدریج به اخاللگران 
داخلی تبدیل خواهند ش��د. آنها درباره عملی س��ازی تغییرات صحبت و از 
طری��ق ن��وآوری و نابودی موانع و آینده نگ��ری عمل می کنند.  نتفلیکس 
)Netflix( از کارمن��دان خود انتظار دارد که آزادی را به عنوان بخش��ی از 
وظایف خود در سازمان در نظر بگیرند. فرهنگ حاکم بر شرکت، کارمندان 
را به ش��جاعت و قضاوت اولویت های اس��تراتژیک، اظهار نظر آزادانه و ارائه 

انتقاد دعوت می کند. 
7. پذیرش سیاست جزو گزینه ها نیست

پذیرش سیاست قابل خریداری و سفارش نیست. پذیرش سیاست یکی از 
وظایف اصلی در محیط کار است. هر بار که رهبر اقدام به ایجاد شرایط عالی 
برای جلب پذیرش یا خرید آن می کند، نفس تغذیه، حقوق پایمال، و ذهنیت 
قربانی ایجاد خواهد شد و کنترل اوضاع را در دست خواهد گرفت. رهبر باید با 
شناسایی افراد موافق و متمایل و همکاری با آنها، به نتایجی فوق العاده دست 

یابد. این مورد، مانند مسئولیت پذیری و مشارکت، یک انتخاب است. 
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زمانی که اعضا بدانند رهبر تیم به فکر آنهاس��ت، قطعا رش��د خواهند 
ک��رد.  نیروی محرکه رهبران اس��تثنائی، می��ل و آرزو، خودآگاهی و از 
همه مهم تر، دلس��وزی  اس��ت. دس��تیابی به رهبری نمی تواند با عوامل 
منف��ی همچون تحقیر اعضا، دغلکاری، مطالبات زیاد، اس��تیصال، بدنام 
ک��ردن اعضا، تقل��ب، ترس یا مدیریت خرد، همراه ش��ود. این نیروهای 
منف��ی منجر به تعویض مداوم کارکنان، کاهش بهره وری، کمبود انگیزه 

و ایجاد رویکردی منفی در افراد می شوند. 
برای اس��تثنائی بودن، رهبران بای��د همدلی الزم جهت ایجاد درک و 
دانایی را در اعضای تیم ایجاد کنند. همدلی عامل بس��یار مهمی است. 
ق��دم اول در ایج��اد همدلی، س��عی در درک زندگ��ی از دریچه نگاه و 
تجربیات فردی دیگر اس��ت. زمانی که همدلی وجود داشته باشد، حالت 
تدافع��ی میان افراد از میان برداش��ته می ش��ود و عام��ل مثبت دیگری 
جایش را خواهد گرفت. همدلی درهای زیادی را باز می کند؛ ابهام را از 
میان می برد و اذهان و قلوب را نرم می کند. زمانی که اعضای تیم حالت 
تدافعی را کنار بگذارند، رهبر دلسوز می تواند در حل مشکالت خالقیت 
بیشتری به خرج دهد، به طوری که منجر به افزایش بهره وری و موفقیت 

بلند مدت شود. حال نگاهی می اندازیم به هفت عادت رهبران دلسوز. 
1. یادگیری

رهبران دلس��وز می دانند هر اندازه که به نظر خودشان کامل بیایند، با 
این حال افراد هوش��مند دیگری نیز هستند که ایده های بسیاری در سر 
دارند و می توانن��د مهارت ها و دانش آنها را برای رهبرِی هرچه مؤثرتر، 
افزای��ش دهند. وقتی رهبران با این پیش فرض که همه چیز را می دانند 
دس��ت به عمل می زنند، درواق��ع انعطاف خود را در براب��ر ایده های نو 
کاهش می دهند، چراکه آنان معتقدند جهت کارآمد بودن در نقش شان 
به عن��وان رهبر، نیاز به یادگیری ندارند. با چنین طرز فکری، دلس��وزی 
هیچ گاه مجالی ب��رای ظهور پیدا نمی کند. یک��ی از الزمه های رهبری، 
یادگیری ا ست. رهبری جمع تمام اشتباهات و یادگیری و رشدی  است 
که برای صبور و در عین حال مصمم ماندن جهت دس��تیابی به اهداف 
ضروری می نماید. رهبران دلس��وز، به قدری فروتن هس��تند که به طور 
مداوم از بازخورد دیگران بهره مند می ش��وند. آنه��ا معتقدند به اندازه ای 

می توانند تیم خود را رشد دهند که خودشان به رشد رسیده باشند. 
2. حذف موانع

رهبران دلس��وز، خود را غرق در مش��کالت روزمره تیم شان می کنند 
و با کمک به آنها مش��کالتی را که به��ره وری را تحت تأثیر قرار می دهد 
یا مانعی برای ارتباط متقابل در زمان بس��تن قرارداد می ش��ود از میان 
برمی دارند. حذف موانع ش��امل دو بخش اس��ت. رهبران باید الگوهای 
احساس��ی درونی هر عضو تیم را شناس��ایی کنند و بدانند کدام الگوها 
از پیش��رفت آنها جلوگیری می کند و کدام یک آنها را به س��وی موفقیت 
می ب��رد. رهبران باید به اعض��ای تیم خود کمک کنند ت��ا از بند افکار 
منفی رهایی یابند و آنها را به الگوهای جدیدی در حوزه تفکر تش��ویق 

کنند که منجر به موفقیت ش��ان می ش��ود. زمانی که اعضای تیم به جای 
الگوهای متمرکز بر شکس��ت به استفاده از الگوهای متمرکز بر موفقیت 
روی آورن��د، رهبران وظیفه کمک ب��ه آنها جهت غلبه بر موانع خارجی 
را به انجام رس��انده اند؛ موانعی که ممکن اس��ت در زمان بستن قرارداد 

با آنها روبه رو شوند. 
اگر زمانی برس��د که دیگر مانعی وجود نداش��ته باشد تا رهبر آن را از 

میان بردارد، بدانید روزهای رهبری او به پایان خود رسیده است. 
3. تأثیرگذاری

رهبران دلس��وز زنده اند تا به دیگران کمک کنن��د. در تیمی که آنها 
رهب��ری اش را بر عه��ده دارند، جای��ی برای خودخواهی وج��ود ندارد. 
زمانی ک��ه خودخواه��ی جزئی از برنامه نباش��د، ح��رص و طمع وجود 
نخواهد داش��ت. این رهبران با نگرش وفور زندگ��ی می کنند و ترجیح 
می دهند به ج��ای تمرکز بر کم کاری اعضا، به ای��ن بپردازند که آنها به 
چ��ه چیزی احتیاج دارند. رهبران دلس��وز به منفی نگ��ری اجازه ظهور 
نمی دهن��د. آنها به جای ترس و تردید، ب��ه چالش ها به دیده عالقه نگاه 
می کنند. این نگرش الگویی برای اعضای تیم می ش��ود و روحیه آنها را 

افزایش می دهد. 
برای این گونه رهبران، موفقیت کمتر راجع به ثروت و شهرت و بیشتر 
مبتنی بر داش��تن اثری ماندگار و مثبت بر همه اعضاست. رهبر دلسوز 
با علم به اینکه درک افراد دری به س��وی موفقیت در راهبری آنهاست، 

سعی در درک دیگران دارد. 
4. استانداردها

رهبران دلس��وز به خود و اصول اخالقی شان جایگاهی بلندمرتبه اعطا 
می کنن��د. آنها پایبند به اخالقیات هس��تند و از دیگ��ر اعضا نیز همین 
انتظار را دارند. اصول اخالقی پایه هایی هستند که هرگونه سازه موفقی 
بر آنها بنا ش��ده اس��ت. این رهبران تنها به واالترین ها راضی می شوند. 
برخی اعضای تیم ممکن اس��ت عادت به چنین محیطی نداشته باشند. 
برای تش��ویق این گونه افراد، رهبران دلس��وز مقدار زی��ادی صداقت و 
بی نقصی در اعمال روزانه خود اعمال می کنند. این کار به کس��ب اعتماد 

اعضای جدید یا مردد کمک خواهد کرد. 
اعضای تیم انتظار دارند رهبران هرطور شده انتظارات آنها را برآورده 
کنند؛ بنابراین، انتظار خود را بس��یار باال اما در عین حال قابل  دسترسی 

ق��رار می دهند. زمانی که کیفیت باالی��ی از اعضا انتظار برود، تالش های 
تیمی به طور طبیعی افزایش خواهد یافت. 

5. نفوذ
رهبران دلس��وز به دنبال نفوذ هس��تند، نه قدرت. آنها به جای مطالبه، 
تش��ویق می کنن��د و در این مس��یر با امی��دواری پیش می رون��د. آنها 
ب��ه هدای��ت، حمایت و قدردان��ی از اعضای تیم می پردازن��د تا با ادغام 
کوشش ها، مهارت ها، استعداد ها، بینش ها، شور و عالقه اعضا، امکان کار 

گروهی را برای رسیدن به هدف جمعی فراهم آورند. 
این گونه رهبران هدف خود را ارتقای زندگی دیگران می دانند. رهبران 
دلسوز از قدرتی که مقام شان به آنها می دهد برای هدایت دیگران جهت 
کش��ف قدرت های خاص خود، استفاده می کنند. آنها رشد و ترقی افراد 
زیردست و اجتماعاتی را که به آنها خدمت می کنند شاخصه های اصلی 

موفقیت خود می دانند. 
6. اشتیاق

رهبران دلس��وز می دانند افراد کوش��ا به دنبال این هستند که عضوی 
از مجموعه ای معنی دار و تأثیرگذار باش��ند. آنها به چگونگی احساسات 
اعض��ای تیم خود و اینکه آنها از تجربه کارش��ان به چه عاملی دس��ت 
می یابند، اهمیت بس��یار می دهند. این رهب��ران هرچه را در توان دارند 
به میدان می آورند تا اعضا را تشویق به ارائه بهترین عملکرد شان کنند. 
یکی از الزمه های رهبری، مهارت ایجاد اش��تیاق در کس��انی ا س��ت 
ک��ه ش��اید نمی دانند چگونه این اش��تیاق را باید در خ��ود ایجاد کنند. 
رهبران دلس��وز اعضای تیم را تش��ویق به داش��تن عزم راسخ در انجام 
کاره��ا می کنند. این گونه از رهبران قدرتمند هس��تند، چراکه می دانند 
موفقیت نصیب آنهایی می شود که خود را به طور کامل وقف یک آرمان 
می کنند. رهبران دلسوز می دانند هیچ عاملی قدرتمندتر از فردی نیست 

که انگیزه قلبی دارد. 
7. تیم

رهبران دلس��وز به ای��ن حقیقت مهم واقف اند ک��ه کارهای بزرگ در 
کس��ب وکار یا زندگی، هرگز به دست تنها یک نفر انجام نمی شوند. کمال 
کاری، نتیجه تالش گروهی  است؛ حال این گروه یک تیم، یک شرکت، 
یک جامعه یا یک تمدن باش��د. الزمه موفقیت تیمی، رهبری  است که 
اعض��ا را ازطریق هدای��ت و حمایت متمرکز کند؛ خصوصا در ش��رایط 

بحرانی. 
رهبران دلس��وز اعضای تیم خ��ود را دور هم جمع می کنند تا بتوانند 
به عنوان واحدی کارآمد فعالیت داش��ته باش��ند. آنها زمینه را برای تیم 
خود فراهم می آورند تا بیش��ترین ش��انس را برای برنده ش��دن داشته 
باش��ند؛ س��پس از تماشای درخش��ش اعضای تیم، چه به صورت فردی 
و چه جمعی، لذت می برند. این رهبران از این که مس��ئولیت تیم را در 
لحظات بحران��ی به عهده بگیرند و در مواقعی که تیم ش��ان به موفقیت 
دس��ت پیدا می کند به کنار روند ت��ا اعضا بتوانند موفقیت خود را حس 

کنند، هیچ باکی ندارند. 
entrepreneur :منبع
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اخبار

ســاری – دهقان : یکی از واحدهای کلیــدی و تاثیر گزار در 
تاسیساتهای نفتی شرکتهای پخش فرآورده های نفتی به جرات می 
توان گفت واحد مهندســی است که با انجام مسئولیتهای تعمیر و 
نگهداشت کلیه تجهیزات عملیاتی تاسیساتها ، تعریف و اجرای پروژه 
ها ، نظارت بر انجام صحیح آنها ونظارت بر اجرای صحیح مقررات و 

دستورالعمل ها و استاندارد های فنی شرکت می باشد .
خبر نگار روابط عمومی برای نشــان دادن گوشه ای از فعالیتهای 
این واحد به سراغ نوروز زال نژاد رئیس واحد مهندسی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری رفته و با او گفتگویی ترتیب 
داده است . آقای مهندس زال نژاد کمی از نوع فعالیت واحد مهندسی 
بگویید : واحد مهندسی یکی از چند واحد عملیاتی تاسیساتهای نفتی 
شرکتهای ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است که نگهداری و 
تعمیر تجهیزات تاسیساتی در سطح مناطق را بر عهده دارد و همکاران 
ما در ســرد ترین و گرمترین روزهای سال در برف و بوران و شب و 
روز با تالش خود در این حوزه با هدف اینکه لحظه ای در امر سوخت 

رسانی وقفه ایجاد نشود فعالیت می کنند.
پرسنل مهندسی زحمت کش ترین قشر نفتی

پرســنل مجرب این واحد با بهره گیــری از تخصص و فن از بدو 

تاسیس تاسیساتهای نفتی این منطقه همچون انبار بزرگ نفت شهید 
اسماعیلی ساری و انبار نفت وتاسیسات گازمایع شهید تندگویان با 
بروز نگه داشتن تجهیزات عملیاتی و نگهداشت آنها از هرگونه وقفه 
درکار عملیاتی آنها جلوگیری می کنند و با افتخار باید گفت بیش از 
نیم قرن است که انبار نفت ساری بی وقفه در تحویل ، نگهداشت و 
توزیع فرآورده های نفتی به صورت شبانه روزی در حال فعالیت است .

پروژه های بزرگی به همت مهندسی در منطقه ساری 
اجرا شد

چند پروژه مهم انجام شده توسط مهندسی منطقه ساری را نام ببرید 

: پروژه تعمیرات اساسی مخزن تاسیسات گاز مایع و اجرای فاز ۲ نصب 
و راه اندازی لوپ پروور انبار نفت ساری از پروژه های سخت مهندسان 
منطقه ساری بود که به همت شبانه روزی آنها انجام شد  ، همچنین دو 
پروژه اجرای زیر ساخت جدید اعم از پایپینگ و الکتروپمپ و تجهیزات 
سکوها ) میترینگ و شماره انداز و ... ( به منظور رسید و برداشت بنزین 
یورو ۴ در انبارنفت ســاری از پروژه های اخیر می باشد که نتیجه آن 

توزیع زود هنگام بنزین یورو ۴ در سطح شهرستان ساری بود .
اهمیت اجرای فاز ۲ نصب و راه اندازی لوپ پروور

چرا پروژه راه اندازی و لوپ پروور از اهمیت خاصی برخوردار است : 
با عنایت به استراتژی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران جهت استفاده از سامانه جدید اندازه گیری فرآورده های نفتی 
و کنترل های کمی و مبنا قرار گرفتن میترهای سکوهای بارگیری ، 
ایجاد این مرکز که با ساخت سوله و مکانیکال اجرایی شد به منظور 
خدمات رسانی به مناطق دیگر از اهمیت باالیی برخوردار است . آقای 
زال نــژاد و اما حرف آخر : الزم اســت از حمایتهای بی دریغ مدیر 
و معاونتهای منطقه ســاری بابت پشتیبانی در اجرا پروژه ها و کلیه 
عملیاتهایی که در واحد مهندسی انجام شده و در دست اقدام است 

تشکری ویژه داشته باشم و در پایان با تاکید بگویم 

قم- خبرنگار فرصت امروز- رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب اســتان قم گفت: برای مقابله با بحران آب، 
نیازمند یک اجماع ملی و یک اقدام همگانی با برنامه اجرایی متعهدانه 
در همه بخش ها هســتیم. به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و 
فاضالب استان قم، دکتر علی جان صادق پور امروز در نشست خبری 
که به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب برگزار شد، نام گذاری 
یک هفته را به نام صرفه جویی در مصرف آب بسیار مهم ارزیابی کرد و 
گفت: با توجه به شرایط کمبود آب در کشور و اقلیم گرم و خشک که 
در آن قرار داریم امیدواریم این اهتمام موجب افزایش آگاهی عمومی 
و توجه ملی بیشتری در حوزه مصرف آب شود. وی با بیان اینکه مردم 
در حال حاضر بیشتر از گذشــته به اهمیت آب پی برده اند و خطر 
کم آبی را حس کرده اند، اظهار داشت: ولی این آگاهی و شناخت کمتر 

از میزان الزم است و توجهات نیز متناسب شرایط نیست. مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب استان قم با تاکید بر اینکه سال هاست زنگ 
خطر کم آبی به صدا در آمده، یادآور شد: ولی متأسفانه خیلی ها آن را 
جدی نگرفته اند و خود را مخاطب این هشدار ندانسته اند. وی با بیان 

اینکه سرانه مصرف آب در شبانه روز در استان قم برای هر فرد 160 
لیتر است گفت: با توجه به وضعیت استان این میزان مصرف مناسبت 
نیست؛ هر چند در کشور شهرهایی داریم که سرانه مصرفشان بیش 
از این میزان است، اما دلیل نمی شود که ما نیز مصرف باالیی داشته 
باشیم. دکتر صادق پور با بیان اینکه بیش از 85 درصد نیاز آبی قم از 
خارج از استان تأمین می شود، تصریح کرد: ما منبع داخلی برای تأمین 
آب در استان نداریم؛ بنابراین با توجه به وضعیتی که در آن قرار داریم 
باید رفتار ما نیز در استفاده از آب نسبت به سایر نقاط کشور متفاوت 
باشد. وی با بیان اینکه نیازمند یک اجماع ملی و یک اقدام همگانی با 
برنامه اجرایی متعهدانه در همه بخش ها هستیم، تصریح کرد: مصرف، 
عمدتاً در بخش کشــاورزی است که در این حوزه نیازمند یک اقدام 

جدی و متناسب با آمایش سرزمین است.

اهواز- شبنم قجاوند-   طی احکامی جداگانه از سوی کتانباف 
شــهردار اهواز  آقایان فضل احمدی و آیت میرســاالری به ترتیب 
بعنوان  رییس ســازمان پایانه ها و مدیرکل بازرســی و شکایات 
شــهرداری اهواز منصوب شدند. در حکم آقایان چنین آمده است: 
نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی و به موجب این ابالغ شــما را به 
عنوان رییس سازمان پایانه های شهرداری اهواز و مدیرکل بازرسی 
و شکایات شهرداری اهواز  منصوب می نمایم، امید است با اتکال به 
درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از کلیه ی امکانات در جهت 
ارائه خدمات به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید. گفتنی است 
فضل احمدی نیا پیش از این مدیریت بازرسی و شکایات و مدیریت 

روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری اهواز را در کارنامه خود 
داشته و آیت میرســاالری معاون ترافیک منطقه۳بمدت ۴سال- 
معاون طرح وتوسعه و مطالعات سازمان نوسازی بهسازی- معاون 
فنی وعمرانی سازمان پارکها- مسول سرمایه گذاری و مشارکتهای 
اقتصادی منطقه۳ و دبیر کمیته اجرایی شهرداری اهواز بود. در این 
مراسم کتانباف شــهردار اهواز  از تالشهای عباس نواصری رییس 
سابق سازمان پایانه های شهرداری و سید صالح آلبوشوکه مدیرسابق 
بازرســی و شکایات شــهرداری اهواز  تشکر کرد.  شــهردار اهواز 
همچنین عباس نواصری را بعنوان رئیس سازمان)جدید التاسیس( 

حمل و نقل بار منصوب کرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون استاندار و فرماندار 
ویژه شهرستان میناب از تاسیســات آب و فاضالب این شهرستان 
بازدید کرد. ابوذر مهدی نخعی در در این بازدید گفت: یکی از برنامه 
های مهم در شهرستان میناب اتمام تصفیه خانه این شهرستان است 
. وي با اشــاره به بحران منابع آبي در شهرستان میناب و آغاز فصل 
گرما، بر ضرورت صرفه جویي و جلوگیــري ار هدررفت آب در این 
شهرستان تاکید کرد. معاون استاندار در ادامه تصریح کرد: شهرداری 
میناب بیشــترین مصرف آب را در بین ادارات دارد که مدیریت این 
مجموعه بایستي نسبت به صرفه جویی و کاهش هدررفت آب نهایت 

تالش خود را داشته باشــد. نخعی تاکید کرد: در این رابطه با هیچ 
اداره ای تعارف ندارم و در صورت مشــاهده انشعاب آب آن اداره قطع 
می شــود. در ادامه مدیرامور آبفاي میناب گفت: پروژه تصفیه خانه 
فاضالب میناب شامل سه مدول است که فاز اول آن تا پایان امسال به 
بهره برداري مي رسد. مصطفي زائر پور افزود: میزان اعتبار هزینه شده 
براي این پروژه تا پایان سال96 ،۳0 میلیارد تومان بوده و امسال نیز 
۲.5 میلیارد تومان به آن تخصیص داده شده است. همچنین اجراي 
کل طرح فاضالب میناب شــامل شبکه جمع آوري و تصفیه خانه 

فاضالب نیازمند 191 میلیارد تومان اعتبار است.  

سمنان- خبرنگارفرصت امروز- مجید دارائی- مدیر مخابرات 
 Smart( منطقه ســمنان، از راه اندازی نمایشــگاه خانه هوشمند
Home( در مخابرات منطقه ســمنان در آینده نزدیک خبر داد. 
مهندس دارائی با اعالم این خبر افزود: مخابرات منطقه ســمنان با 
استفاده از ســرویس تانوما )فیبرنوری به منازل( و با هدف معرفی 
این سرویس اقدام به تجهیز نمایشگاه IOT یا اینترنت اشیاء و خانه 
هوشــمند )Smart Home( نمود، که این پروژه مراحل پایانی 
خود را طی می کند.  مدیر مخابرات منطقه ســمنان اظهار داشت: 
تحول تکنولوژی و روند رو به رشد سرویس های ارتباطی باعث شده 
است تا استفاده از بستر سیم مســی بعلت محدودیت های فراوان 
ازجملــه محدودیت های فاصله و هزینه بــاالی اجرا و نگهداری به 
حداقل ممکن برسد، لذا شــرکت مخابرات ایران، اقدام به طراحی 
و ارائه ســرویس های نوین نمود که در این راستا با راه اندازی پروژه 

"تانوما" در سال 96، ارائه سرویس های جدید و متنوع با کیفیت باال 
 Smart Home و IOT را برای مشتریان فراهم نموده است که
از آن جمله می باشــند. وی کنترل هوشمند روشنایی ها و سیستم 
سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع، فراهم کردن نور و دمای مطلوب 

با مدیریت بهینه تجهیــزات، مانیتورینگ مصرف انرژی تجهیزات، 
افزایش ایمنی ســاختمان با سیســتم های اعالم و اطفای حریق، 
سیستم های امنیتی و کنترل تردد پیشرفته، استفاده از دوربین های 
مدار بسته و سیستم های دزدگیر جهت پایش دقیق فضاهای مهم 
ســاختمان، قطع خودکار گاز، آب و برق ساختمان در هنگام وقوع 
زلزله برای کاهش خســارات ثانوی را از جملــه مزایای مهم خانه 
هوشمند برشمرد. دارائی، باال بردن کیفیت زندگی و راندمان کاری، 
ایجاد امنیت، صرفه جویی در انــرژی، وقت و هزینه را از مهم ترین 
اهداف IOT و Smart Home عنوان کرد. مدیر مخابرات منطقه 
 Smart Home و IOT سمنان در پایان بیان داشت: نمایشگاه
مخابرات ســمنان پس از تکمیل و افتتاح، آماده بازدید سازمان ها و 
ادارات، اســاتید، دانشجویان و دانش آموزان، مهندسین ساختمان و 

سایر هم استانی های عزیز خواهد بود.

روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :

مهندسی منطقه ساری به روایت نوروز زال نژاد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم:

نیازمند اجماع ملی و اقدام همگانی برای مقابله با بحران آب هستیم

انتصابات جدید در شهرداری اهواز

معاون استاندار در بازدید از تاسیسات آب و فاضالب میناب؛

بهره برداري از فاز یك تصفیه خانه فاضالب 

مدیر مخابرات منطقه سمنان خبر داد:

راه اندازی خانه هوشمند در مخابرات منطقه سمنان در آینده نزدیك

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش دفتر روابط عمومی، 
در جلسه ای با حضور فرماندار، مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان 
آبیک و اصحاب رسانه که در هفته محیط زیست در نیروگاه برگزار 
شــد، فرماندار و مدیران شهرســتان آبیک به بحث و تبادل نظر در 
مباحث محیط زیست شهرســتان پرداختند و نقطه نظرات خود را 
در این خصوص ارائه نمودند. در ادامه، مدیرعامل نیروگاه ضمن تشکر 
از حضور مســئوالن و مدیران شهرستان آبیک، به عملکرد زیست 
محیطی نیروگاه اشــاره کرد و گفت: نیروگاه شهید رجایی با تولید 
ســاالنه حدود 1۲ میلیارد کیلووات ساعت انرژی وتامین برق مورد 
نیاز حدود ۴/5 درصد از جمعیت کشور، سهم ویژه ای در تولید انرژی 
الکتریکی کشور دارد.مهندس فرهور افزود: همسو با فعالیت تولید برق 

از سوی واحدهای سیزده گانه بخاری و سیکل ترکیبی، ضرورت توجه 
به حفاظت از محیط زیست، موجب شده تا از سال های دور با تکیه 
بر روش های نوین، در مســیر صیانت از محیط زیست گام برداریم. 

ایشان ادامه داد: با تالش های گسترده از سال های گذشته و همراهی 
دلسوزانه مسئوالن کشوری و استانی، توانسته ایم سهم بیشتری از 
سوخت گاز طبیعی را به نیروگاه اختصاص دهیم. همچنین استفاده 
از آناالیزرهای دود کش برای دریافت اطالعات مربوط به فاکتورهای 
خروجی دودکش نیروگاه، بهبود چشــمگیر در حوزه مصرف آب با 
کمترین میزان مصرف در بین نیروگاه های حرارتی کشــور، اجرای 
پروژه دفع پسماندهای صنعتی با استفاده از روش های نوین و درحال 
حاضر، تولید ورمی کمپوست، از فعالیت های گسترده ای است که 
همسو با سیاســت های زیست محیطی کشور در حال انجام است.
در پایان، میهمانان با حضور در محل تولید کود ورمی کمپوست، از 

مراحل تولید و نحوه اجرای این پروژه بازدید نمودند.

مهندس فرهور در هفته محیط زیست خبر داد؛ 

اجرای طرح تولید ورمی کمپوست در نیروگاه شهید رجایی

شهردار قدس خبر داد:
شهرداری با جدیت پیگیر طرح تعریض معابر سطح شهر است

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- مسعود مختاری گفت : بهسازی معابر سطح شهر جهت 
تسهیل تردد شهروندان در اولویت اقدامات شــهرداری قرار دارد. وی اظهار داشت :شهرداری قدس 
پیوسته با مالکان حقیقی و حقوقی امالک معارض که در طرح تعریض معابر قرار گرفته اند در حال 
همکاری و تملک جهت اجرای تعریض معابر در نقاط مختلف شهر می باشد. مختاری بهسازی معابر 
سطح شهر و تسهیل تردد شهروندان با اجرای تعریض در معابری که دارای گره ترافیکی هستند را 
دارای اهمیت بسیاری دانست و اظهار داشت: تعریض آخرین بخش از بلوار مبارزان شهرک کاووسیه 
در الین شمالی این بلوار، حد فاصل خیابان آیت اهلل طالقانی تا تقاطع خیابان صنعت نفت در محدوده منطقه یک شهرداری قدس 
با همکاری اداره آموزش و پرورش در حال اجرا می باشد. شهردار قدس ادامه داد: با توافق صورت گرفته با مدیریت اداره آموزش و 
پرورش شهرستان قدس، تملک بخشی از مدرسه شهدای کاووسیه و سالن ورزشی تختی به مساحت 67۲ مترمربع انجام و با اجرای 
عملیات تخریب، عقب نشینی، دیوار کشی، جدولگذاری و پیاده روسازی، این بخش از بلوار جهت استفاده عمومی به معابر و شوارع  

عمومی شهر اضافه خواهد شد.

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان:
آخرین مهلت ارائه سالنامه های مالیاتی سال 96 تا پایان خرداد امسال

اصفهان - قاسم اسد- مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان پیرامون اینکه تا ۲7 خرداد ماه امسال 56 هزار اظهارنامه تحویل 
کارشناسان امور مالیاتی استان شده است، اظهار داشت: بسیاری از ارائه دهندگان اظهارنامه مالیاتی از تبصره ماده 100 می توانند 
استفاده کنند.وی آخرین مهلت زمان ارائه سالنامه های مالیاتی سال گذشته را تا پایان خرداد امسال اعالم کرد و گفت: اشخاص حقیقی 
و صاحبان مشاغل که باید به امور مالیاتی مراجعه کنند به سه گروه تقسیم می شوند، گروه نخست افرادی هستند که دریافتی و فروش 
یکساله آ نها بیش از ۳0 میلیارد ریال است و تا پایان خرداد ماه باید اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل کارشناسان امور مالیاتی دهند. 
مهدلو اضافه کرد: اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل که مجموع دریافتی آنها طی یکسال گذشته 10 تا ۳0 میلیارد ریال بوده در 
گروه دوم ارائه اظهارنامه مالیاتی قرار دارند و تا مدت مقرر باید اظهارنامه خود را تحویل دهند. وی افرادی که مجموع دریافتی آنها طی 
یکسال کمتر از 10 میلیارد ریال است را جزو گروه سوم از صاحبان مشاغل در ارائه اظهارنامه مالیاتی معرفی کرد و اظهار داشت: این 
گروه به دو بخش تقسیم می شوند افرادی که میزان درآمد و فروش آنها کمتر از ۲۴0 میلیون تومان است می توانند براساس تبصره 
100 فرم مربوطه را پر کرده و با هماهنگی اصناف و اتحادیه ها میزان مالیات آنها بدون حسابرسی، اسناد و مدارک طبق خوداظهاری، 
با افزایش 5 درصد نسبت به مالیات قطعی سال 95 خود، را پرداخت کنند. مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان اضافه کرد: این بخش 
از گروه سوم از دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیاتی استفاده کرده و نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند اما اشخاصی 
که دریافتی آنها بیش از ۲۴0 میلیون تومان باید خوداظهاری انجام و آن را تسلیم کنند که این ارائه اظهار نامه شامل معافیت ها و 
بخشودگی های قانونی است. وی افزود: گروه های اول و دوم و آن بخش از گروه سومی که دریافتی باالی ۲۴0 میلیون تومان در سال 

دارند باید با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ثبت خوداظهاری اقدام کنند.

تجهیز ناوگان امداد شرکت گاز استان گیالن به خودروهای دودیفرانسیل 
 رشت- زینب قلیپور - حسین اکبر مدیرعامل گاز گیالن با اعالم این خبر گفت: بسیاري از راه هاي روستایي گیالن کوهستاني و 
صعب العبور مي باشد که در چند سال گذشته از نعمت گاز بهره مند شده اند و خدمت رساني به این مناطق بخصوص در فصل سرد 
سال همواره با مشکل مواجه است فلذا تجهیز ناوگان امداد شرکت گاز امری ضروری می باشد.مدیرعامل گاز گیالن افزود: در همین 
راستا و با هماهنگی های بعمل آمده با شرکت های پیمانکاری، ناوگان امداد 10 شهر فومن، ماسال، شفت، تالش، اطاقور، رانکوه، رحیم 
آباد، رودبار، رستم آباد و دیلمان در فاز اول مجهز به خودروی دودیفرانسیل شدند.وی اظهار داشت: تامین این خودروها سبب می شود 
تا عملیات امداد و خدمات رساني که رسالت اصلي واحد بهره برداري مي باشد به بهترین شکل ممکن به انجام برسد واین مهم در 
راستای افزایش رضایتمندی مردم و مشترکین عزیز در استان صورت گرفته است. مهندس اکبر اظهار داشت: عملیات توسعه ای گاز 
در استان به مراحل پایانی خود نزدیک شده است و این شرکت در جهت افزایش سطح رضایتمندی مشترکین عالوه بر اجرای این 
پروژه، پروژه های کیفی دیگری از قبیل پروژه قرائت و چاپ همزمان صورتحساب گاز، مکانیزه کردن مرکز پیام، راه اندازی خط تلفنی 

۳۴15 برای پرداخت صورتحساب گاز و اپلیکیشن خدمات الکترونیک گاز گیالن را به اجرا رسانده است.

مدیر امور آبفای شهرستان روانسر: شهر شاهو با 3 مخزن، تأمین آب می شود
کرمانشاه -منیر دشتی - مدیر امور آبفای شهرستان روانسر گفت: شهر شاهو با ۳ مخزن ذخیره، 180، ۳50 و ۲ هزار متر مکعبی 
تأمین آب می شود و دغدغه تأمین آب در شبکه توزیع این شهر به طورکامل برطرف و زمینه الزم جهت تأمین و انتقال پایدار و مستمر 
منابع آب شرب آن فراهم شده است. غفار صالحی یادآور شد: شهر شاهو در سنوات گذشته زیرمجموعه آب و فاضالب روستایی بوده 
و در سال 9۳ ارائه خدمات در حوزه آب و فاضالب این شهر، رسماَ به امور آب و فاضالب شهری روانسر محول گردید. وی تأکید کرد: 
خوشبختانه در راستای اجرای برنامه های نظام مبنی بر محرومیت زدایی و خدمت رسانی به مردم، فعالیت های چشمگیری با صرف 
هزینه های بسیار از سوی امور آب و فاضالب شهری، در این شهر صورت گرفته است.  مدیر امور آبفای شهرستان روانسر از جمله 
این اقدامات به احداث مخزن ۲ هزار متر مکعبی ذخیره آب با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال، اصالح شبکه های فرسوده توزیع آب 
جهت تأمین آب در بلندمدت، ساماندهی چشمه ها و تجهیز چاهها، اجرای سیستم کلرزنی و... به منظور تحویل آب شرب و بهداشتی 
به مردم اشاره کرد. صالحی افزود: با توجه به فصل گرما و محدودیت منابع تامین آب شرب، صرفه جویی و مدیریت مصرف آب شرب 

امری ضروری است که امیدواریم مشترکین گرامی توجه کافی را به این امر داشته باشند.

دیدار مدیرعامل شرکت آبفای شهری استان ایالم با مدیر کل سازمان صدا 
و سیمای مرکز استان ایالم

ایالم- هدی منصوری- به مناسبت فرا رسیدن هفته صرفه جویی در مصرف آب)اول تا هفتم تیرماه(، سرپرست شرکت آب و 
فاضالب شهری استان با مدیرکل صدا و سیمای مرکز ایالم  دیدار و در خصوص افزایش تعامل دو سازمان در راستای ترویج فرهنگ 
اصالح الگوی مصرف آب گفتگو کردند. در این دیدار مهندس مظاهری سرپرست  شرکت آب و فاضالب استان ضمن قدردانی از 
تعامل صدا و سیمای ایالم با شرکت آب و فاضالب استان بر نقش مهم و تاثیر گذار این رسانه در فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب 
تاکید کرد. وی با اشاره به در پیش بودن هفته صرفه جویی آب افزود: فرهنگ استفاده بهینه از آب و ترویج مصرف صحیح آن می 
تواند با برنامه های گوناگون توسط صدا و سیما کمک شایانی به افزایش خدمات شایسته به مردم ایفا کند. سرپرست  شرکت آب 
و فاضالب شهری استان گفت: رسانه ملی در مراکز استانی با توجه به برنامه سازی مبتنی بر زبان و فرهنگ بومی و محلی از رسانه 
های پرمخاطب و  تاثیر گذار هر استان  به شمار میرود و صدا و سیمای مرکز ایالم نیز با توجه به استفاده از زبان و فرهنگ کردی 
مورد توجه  شهروندان قرار گرفته و می تواند بستر مناسبی  برای فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب باشد. وی افزود: صرفه جویی 
و فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب به عنوان یک موضوع پسندیده،  در آموزه های دین مبین اسالم مورد توجه قرار گرفته است و  
با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در سالهال اخیر در خصوص اصالح الگوی مصرف، انتظار می رود صدا و سیما در برنامه 

سازی ها این موضوع را مورد توجه قرار داده و همکاری الزم با شرکت آب و فاضالب استان را داشته باشد. 
 

کسب رتبه اول حمایت از حقوق مصرف کننده توسط اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در سال 96 

اراک - مینو رستمی- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در ارزیابی ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان در بین دستگاه های اجرایی استان در سال 96 ، رتبه اول را کسب نمود. مهندس زندی فر مدیرکل اداره راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مرکزی با اعالم این خبر اظهار داشت: این ارزیابی با نظارت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استانداری به اجرا در آمد و طی آن عملکرد دستگاه های اجرایی استان در پنج محور اطالع رسانی، ارایه خدمات ،نظر سنجی،رسیدگی 
به شکایات مراجعه کنندگان یا مشتریان و آموزش،فرهنگ سازی و برنامه ریزی در راستای تکریم ارباب رجوع در سازمان مورد ارزیابی 
قرار گرفت. بر اساس این ارزیابی از سوی استانداری، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی موفق به کسب رتبه 

سطح 1 در استان گردید. 

اقدام خداپسندانه بانك مهر اقتصاد قابل تقدیر است
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- استاندار بوشهرگفت: کاشت 180 هکتار نهال در زمین ها بایر خوزستان توسط بانک مهر 
اقتصاد قابل تقدیر است عبدالرحیم دشمن زیاری مدیر کل بانک مهر اقتصاد استان بوشهر در دیدار با عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر 
گفت : که چاپ سررسید ساالنه بیش از  یک و نیم میلیارد تومان هزینه برای بانک  در بردارد که حتی نصفی از آن قابل استفاده 
نمی باشد ، وی بیان کرد: در سال گذشته بانک مهر اقتصاد به جای چاپ سررسید، با اخذ 180 هکتار زمین بایر از اداره کل منابع 
طبیعی استان خوزستان، اقدام به جنگل کاری برای جلوگیری از فرسایش خاک و پدیده ریزگردها کرد و تا سه سال حفظ و نگهداری 
از این جنگل ها را با پرداخت کلیه هزینه های جانبی آن بر عهده بگیرد . عبدالکریم گراوند در دیدار با مدیرکل و معاونین  بانک مهر 
اقتصاد استان بوشهر اظهار داشت: بسیار خرسندیم که این بانک عالوه بر فعالیت اقتصادی  در زمین های فرهنگی و مسئولیت های 
اجتماعی اقدامات موثری برداشته است . وی  افزود:  همچنین  از مدیریت عامل  بانک مهر استان که با حذف هزینه چاپ سررسید 
180 نهال در زمین های بایر خوزستان برای جلوگیری از ریزه گردها در خوزستان هزینه کرده اند جای تقدیر و تشکر دارد و این 
اقدام خداپسندانه  را باید الگویی برای سایر بانک ها و حتی سازمان های باشد و چنین هزینه ایی را صرف عمران و آبادانی ملی کنند .
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شما همیشه نمی توانید پیامدها و نتایج تصمیم گیری های 
خ��ود را پیش بینی کنید، اما با مطرح کردن چند س��ؤال، 

درک بهتری از یک انتخاب مناسب به دست می آورید. 
فرآین��د تصمیم گی��ری، یک��ی از موضوعاتی اس��ت که 
ب��ا افزایش س��ن نیز اهمی��ت و ضرورت خود را از دس��ت 
نمی ده��د. گرچه م��ا از خ��ود جوان ترم��ان باتجربه تریم، 
ولی هر ب��ار متوجه می ش��ویم که هنوز چیزه��ای زیادی 
هس��ت که نمی دانیم. ای��ن ادراک به وی��ژه زمانی که بحث 
تصمیم گیری های حیاتی به میان می آید، کمی ترس��ناک 
می ش��ود. تصمیماتی که هرکدام مسیر زندگی ما را خوب 

یا بد تغییر می دهد. 
مسلما پیش از هر تصمیم گیری، در مورد سوژه موردنظر 
تحقیق می کنیم و اطالعات و احتماالت مختلف را بررسی 
می کنیم. اما درنهایت، خودمان هم می دانیم که انتخاب مان 

بر اساس داده های کامل و تمام عیار نیست. 
بااین ح��ال می توانیم پیش از هر اقدامی، چند س��ؤال را 
از ذه��ن بگذرانیم تا درک بهت��ری از قدم های بعدی خود 

به دست آوریم: 
این تصمیم چه جایگاهی در برنامه های اصلی و بلندمدت 

زندگی شما دارد؟ 
همه تصمیم هایی که اتخاذ می کنیم، از اهمیت یکس��انی 
برخوردار نیستند و نتایج آنها نیز به یک اندازه مهم نیست. 
برخی از تصمیم ها، صرفا روی ش��رایطی که در لحظه حال 
)ام��روز، امش��ب( داریم تأثیر می گذارن��د و به گفته مارک 
ویتاکر، نویس��نده کتاب »تدابیر تصمیم گیری: یک رویکرد 
هدفمند ب��رای زندگی دلخواه«، آن ق��در ارزش ندارند که 
ان��رژی و روحی��ه زی��ادی روی آنها س��رمایه گذاری کنیم. 
بنابراین پیش از اینکه خودتان را تحت  فش��ار و تنش قرار 
دهید و فکر کنید که چه انتخاب سختی پیش رو دارید، در 
م��ورد این موضوع فکر کنید که این تصمیم چگونه زندگی 

شما را متأثر می کند. 
ویتاک��ر در ادامه یادآوری می کند ک��ه اگر با یک فرآیند 

واقع��ا مهم روب��ه رو بودید )همه افراد موف��ق یک یا دو بار 
در س��ال با چنین موقعیتی مواجه می شوند(، به نکات زیر 

توجه کنید: 
- پنج هدف اصلی خود را بنویس��ید و روی آنها متمرکز 

شوید. 
- اولویت اول را مش��خص کنی��د و زمانی که می خواهید 

تصمیم بگیرید، آن را مبنا قرار دهید. 
- اگر ی��ک تصمیم و یک هدف، با یکدیگر همپوش��انی 

دارند، باید با دقت و تمرکز بیشتری پیش بروید. 
- به استقبال اقدامات الزم بروید، هرچقدر هم که نتایج 
این تصمیم سخت باش��ند. مزایای نهایی حرکت در جهت 

درست را پیش چشم داشته باشید. 
با توجه به اهمیت این انتخاب، چه مدتی را می توانید به 

تصمیم گیری اختصاص دهید؟ 
الرا وندرکام، نویس��نده و متخصص به��ره وری می گوید 
اف��راد به لح��اظ ش��یوه تصمیم گیری به دو گروه تقس��یم 
می ش��وند. گ��روه اول، »ماکزیمم کنن��دگان« ی��ا اف��رادی 
هس��تند که خود را متعهد می دانن��د بهترین گزینه کامل 
را بیابند. گروه دوم یا »برآورده کنندگان« افرادی هس��تند 
که بر اساس مجموعه ای از معیارهایی که برای خود تعیین 
کرده ان��د، اولین گزین��ه ای را که با ای��ن معیارها مطابقت 
داشته باش��د، انتخاب می کنند. ش��اید فکر کنید که گروه 
اول رویکرد بهتر و کاراتری دارند، اما متأس��فانه این روش 
به فلج تصمیم گیری منجر می ش��ود. این افراد همیشه در 
پشت ذهن خود می دانند که جایی، گزینه بهتری نیز وجود 

داشته است. 
الیزاب��ت گریس س��اندرز، مربی مدیریت زم��ان توصیه 
می کند زمان خود را »بودجه بندی« کنید، یعنی برحس��ب 
ارزش��ی که نتایج انتخاب برای ش��ما ایج��اد می کند، برای 
آن وق��ت بگذارید. پس از اتمام پروس��ه، به خودتان پاداش 

بدهید و نتایج مثبت را جشن بگیرید. 
اگر فرد دیگری در موقعیت ش��ما قرار داش��ت، به او چه 

توصیه ای می کردید؟ 
بیایید ای��ن واقعیت را بپذیریم که م��ا برای دیگران 
بهت��ر تصمی��م می گیریم. تابه ح��ال چند ب��ار رفتار و 
انتخاب های دوس��ت یا همکارتان را مش��اهده کرده اید 
و ب��ا خود گفته اید: »اگر من ج��ای او بودم، این کار را 

انجام نمی دادم.«
اس��تفانی وزا، نویسنده و کارش��ناس بهره وری می گوید 
هنگامی که تصمیمی را از طرف ش��خص دیگری برای خود 
در نظر می گیرید، یعنی فکر می کنید یک انسان آگاه دیگر 
به ش��ما توصیه کرده چنین کاری انجام دهید، احس��اس 
خس��تگی، خشم و اضطراب کمتری خواهید داشت و اسیر 

مصالحه کاری نمی شوید. 
بنابرای��ن اگ��ر در تصمیم گی��ری بعدی خود، احس��اس 
آشفتگی و عدم اطمینان داشتید، یک گام به عقب برگردید 
و فکر کنید: »من به ش��خصی که در چنین موقعیتی قرار 
داشت، چه می گفتم؟« در حالت ایده آل به فردی فکر کنید 
که زیاد به شما نزدیک نیست و لزومی ندارد برای نصیحت 
کردن به او، ش��رایط ویژه ای را مراعات کنید. به این ترتیب 
متوج��ه می ش��وید که پاس��خ موردنظر، بس��یار واضح تر و 

روشن تر از آن است که فکر می کردید. 
حس درونی شما چه می گوید؟ 

منظور این نیست که بر اساس احساسات تصمیم بگیرید، 
زیرا غالبا احساسات، تعصباتی را با خود به همراه دارند که 
با عقالنیت ما س��ازگار نیست. ولی درعین حال نباید صدای 
درونی خ��ود را به طور کامل نادیده بگیرید. نمی توان منکر 
ش��د که صدای درونی شما، از احس��اس یا پیش بینی شما 
در خصوص یک نتیجه خاص ناش��ی می شود، بنابراین اگر 
بتوانی��د صدای درونی تان را پردازش کنید و منش��أ اصلی 
آن را بیابید، فضای مناسب تری برای تصمیم گیری منطقی 
خلق می کنید و به احتمال کمتری آن را به دست فراموشی 

می سپارید. 
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سؤاالتی که پیش از تصمیم گیری های بزرگ باید از خودتان بپرسید

کارمندان اپل پارک برای پیشگیری از سرطان، از میز ایستاده استفاده می کنند
تیم کوک اعتقاد دارد زیاد نشستن نوعی سرطان جدید است که به همین دلیل، همه کارمندان اپل پارک 
میز ایستاده دارند.  به گزارش زومیت، یکی از مواردی که تیم کوک، مدیرعامل اپل، در مصاحبه خود با دیوید 
روبنش��تاین مطرح کرد این بود که تمامی کارمندان اپل پارک میز ایس��تاده دارند.  تیم کوک اعتقاد دارد زیاد 
نشستن نوعی سرطان جدید است و به همین دلیل کلیه کارمندان اپل پارک با میز ایستاده کار می کنند که 
بتوانند حین کار مدت زمانی ایستاده کار کنند و مدتی روی صندلی های خود بنشینند. تیم کوک این سبک 
کار کردن را متناسب  زندگی بهتر و آسوده تر می داند.  کارمندان اپل پارک به راحتی می توانند به کمک میزهای 
مخصوصی که در اختیار دارند، بین وضعیت نشستن و ایستادن تغییر وضعیت بدهند و با این کار به سالمت 
جسمی خود کمک کنند. تیم کوک در یکی از سخنرانی های خود در سال 201۵ و زمانی که درباره یادآورهای 
اپل واچ صحبت می کرد، به این موضوع اش��اره کرد که نشس��تن طوالنی مدت، نوعی سرطان جدید است که 
گریبانگیر کارمندان شده.  تیم کوک در آن سخنرانی گفت: وقتی به مدت طوالنی پشت میز می نشینم، اپل 
واچ به من یادآوری می کند که از جای خودم بلند شوم و حرکت کنم. بسیاری از پزشکان معتقدند که نشستن 
طوالنی مدت، نوعی سرطان جدید است. اپل واچ 10 دقیقه قبل از آنکه یک ساعت تمام روی صندلی نشسته 
باشید، به شما یادآوری می کند که باید تکانی به خودتان بدهید و از جای تان بلند شوید. افراد زیادی در شرکت 
اپل از اپل واچ استفاده می کنند که 10 دقیقه مانده به یک ساعت، به آنها یادآوری می کند از جای خود بلند 
شوند و حرکتی به بدن خودشان بدهند. یک دفعه می بینیم کارمندان زیادی از جای خود بلند شده اند و حرکت 
می کنند. عادت کردن به این روش، ممکن است کمی طول بکشد، ولی عالی است.  جزییات زیادی در مورد 
مشخصات و ویژگی های میزهای ایستاده اپل در دست نیست، ولی فردی با نام کاربری domneill در تاریخ 
14 جوالی 2018، تصاویری از میزهای ایستاده اپل پارک در توییتر منتشر کرد که دارای کنترل های کوچکی 
در قسمت پایینی صندلی هستند و به نظر می رسد به صورت سفارشی برای اپل طراحی شده اند. ظاهرا اپل عالوه 
بر توجه به میزهای ایستاده و سفارش طراحی خاص برای این میزها، به صندلی کارمندان اپل پارک هم توجه 
می کند. اپل پارک، صندلی های مارک ویترا )Vitra(  سفارش داده و این در حالی است که بیشتر سازمان ها 
برای کارمندان خود صندلی مارک آئرون )Aeron(  سفارش می دهند. می توانیم حدس بزنیم که اپل در نظر 
دارد از صندلی هایی استفاده کند که برای نشستن  طوالنی مدت زیاد راحت نباشند و کارمندان نتوانند به مدت 

طوالنی روی صندلی های خود بنشینند و مجبور شوند مدتی ایستاده کار کنند. 

معیارهایی برای خلق استراتژی موفق کسب وکار
اس��تراتژی هوش��مندانه برگ  برنده ش��رکت های موفق در بازار های به ش��دت رقابتی اس��ت. در تدوین 
اس��تراتژی هوشمندانه چه معیار هایی باید لحاظ ش��ود؟  شرکت هایی که می خواهند رشد سریعی داشته 
باش��ند، باید از اس��تراتژی منس��جم و جامعی برای تحکیم موقعیت خود و تقویت مزیت رقابتی در بازار 
برخوردار باشند. استراتژی در واقع عکس العمل به برنامه رقبا و اتفاقات بازار است. اگر حواس تان فقط به 
مدیریت داخلی ش��رکت باشد، چشم انداز خود را از دس��ت می دهید و بسیاری از فرصت ها از بین خواهد 
رفت. اما هر استراتژی نمی تواند موفق باشد. برای کسب اطمینان از صحت منطق فکری باید به معیار های 

زیر توجه داشته باشید. 
مش��تریان: آگاهی دقیق از نیاز واقعی و س��لیقه مشتریان بس��یار حیاتی است. نظر آنها را جویا شوید و 
از دغدغه های آنان بپرس��ید. آیا برای بهتر ش��دن خدمات ارائه شده پیشنهادی دارند؟ به جای طرد کردن 
مش��تریان ناراضی آنها را عزیز بدارید و علت نارضایتی آنها را جویا ش��وید. به خاطر داش��ته باشید که اثر 

تبلیغاتی و جذب مشتریان راضی بسیار بیشتر از هر طرح تبلیغاتی است. 
چش��م انداز: توجه خود را فقط به مش��تریان فعلی معطوف نکنید. دلیل مراجعه و عدم مراجعه مردم به 
کس��ب وکارتان را کش��ف کنید. از معیار های تصمیم گیری و کانال های خرید آنها آگاه شوید. به ارزش هر 
یک از خدمات خود نزد آنها پی ببرید. هر چه در توان دارید برای رفع موانع جذب مشتریان تالش کنید. 
ب��ازار: اط��الع از چم و خم بازار و تغییرات آن برای کارآفرینان بس��یار ضروری اس��ت. اگر در بازار های 
مختلف��ی فعالیت می کنید، اهمیت این قضیه بس��یار بیش��تر می ش��ود، زیرا با مش��غله بیش��تر، احتمال 

حواس پرتی و غفلت بسیار بیشتر می شود. 
رقیبان مس��تقیم: پیش��رفت در بازار بدون آگاهی از برنامه رقیبان امکان پذیر نیس��ت. آیا آنها محصول 
جدیدی به بازار عرضه کرده اند؟ شعبه های جدیدی تأسیس می کنند؟ اطالع از آگهی های استخدامی رقبا 

می تواند اطالعات بسیاری در مورد برنامه های آتی آنها فاش کند. 
برای کس��ب اطالعات دقیق تر مصاحبه با نیروهای مس��تعفی نیز اطالعات بس��یاری در اختیارتان قرار 

خواهد داد. 
رقیبان غیرمس��تقیم: متأسفانه بسیاری از کسب وکار ها فقط روی رقیبان مستقیم خود تمرکز می کنند. 
باید به همه گزینه هایی که مش��تریان تان برای رفع نیاز های خ��ود در اختیار دارند، توجه کنید. به خاطر 
داشته باشید که آمادگی احتمالی برای تغییر رویه مشتریان بالقوه باعث طرح برنامه مناسب و جلوگیری 

از غافلگیری خواهد بود. 
صنع��ت: تغیی��رات تولید و ظهور فناوری های جدید که فعالیت ش��ما را تحت تأثیر قرار می دهد، تحت 
نظر بگیرید. شاید صنعتی که در آن فعالیت می کنید، دوران آخر خود را طی می کند و الزم باشد هر چه 

سریع تر رویه خود را تغییر دهید. 
فناوری: اس��تفاده از فناوری  های جدید و به روز رسانی تجهیزات اهمیت بسیاری در تقویت توان رقابتی 
دارد. بس��یاری از ش��رکت های بزرگی که اکنون وجود ندارند، از همراهی با فناوری عقب مانده بودند. هر 

چه سریع تر برای تطبیق فعالیت خود با فناوری جدید اقدام کنید. 
نی��روی کار: در مراحل رش��د ش��رکت احتی��اج به نیروی متخصص بیش از پیش احس��اس می ش��ود. 
شرکت های بزرگ دنیا همواره نیروی انسانی را سرمایه اصلی خود می دانند. از میانگین دستمزدها اطالع 
کس��ب کنی��د و با پرداخت  حقوق و پاداش ه��ای منصفانه مانع از جذب نیروهای متخصص خود توس��ط 
رقیبان ش��وید. به قول مارک زاکربرگ: با کارمندان تان درس��ت رفتار کنید تا آنها از اینترنت شرکت شما 

برای یافتن کار استفاده نکنند. 
اقتصاد: مسائلی مانند نرخ بهره و رشد اقتصادی بر فضای کسب وکار بسیار تأثیر گذار هستند. البته باید 
به تأثیر غیرمستقیم این مسائل بر حوزه فعالیت خود نیز آگاه باشید. برای مثال افزایش نرخ بهره بر بازار 
امالک و مستغالت تأثیر منفی می گذارد و باعث کاهش ساخت و ساز می شود. در نتیجه صنایع مرتبط با 

ساخت و ساز نیز با رکود مواجه می شوند. 
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