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مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد

راهبردهای نه گانه 
برای مقابله با فساد

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس با بررسی معضالت نظام پیشگیری و مبارزه با فساد، راهبردهای نه گانه قوه 
مقننه در مواجهه با فساد را پیشنهاد داد. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش با عنوان »راهبردهای قوه مقننه در 
پیش��گیری از وقوع فس��اد« از 9 راهبرد و 130 سیاس��ت در چهار حوزه تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی خبر داده 
و معتقد اس��ت که از طریق این 9 راهبرد و 130سیاس��ت از جمله اصالح قانون پولی و بانکی و تصویب قانون جرم 

رانت خواری می توان فساد را در ایران ریشه کن و با اشکال مختلف آن مقابله کرد. جلوگیری از بروز فساد و تالش...
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پایش ملی محیط کسب وکار، از وضعیت نامساعد کسب وکار در بهار امسال خبر می دهد

کارایی بازار کاالی ایران چقدر است؟

محرکی قدرتمند برای بهبود عملکرد کارکنان
4 ابزار کاربردی برای بهبود همکاری تیم شرکت

آیا وب سایت تک صفحه ای برای سئو مشکل ساز می شود؟ 
حوزه بازاریابی خود را گسترش یا تغییر دهید

درس های لوگوی گوگل در زمینه تقویت فرآیند آگاهی از برند
دونات های Dunkin  با تم دریایی

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

اپل تنها یک گام با تریلیون 
دالری شدن فاصله دارد

3

پرسش از آینده نرخ دالر این روزها یکی از رایج ترین سواالت 
افکار عمومی اسـت. فارغ از پاسـخ های مبهم و گاه شـعاری 

مسئوالن، کارشناسان نیز به علت درهم تنیدگی بیش 
از معمول مسائل سیاسی و اقتصادی از پاسخ به این...

 تراز پرداخت های سال 9۶
چه تصویری از آینده  نرخ ارز ارائه می کند؟

آینده دالر در ایران

یادداشت
سخنی با مخالفان 

اف ای تی اف

آی��ا ای��ران نیازمن��د قب��ول 
اف ای ت��ی اف اس��ت؟ کس��انی 
موض��وع  ای��ن  مواف��ق  ک��ه 
تاکن��ون دالیل خود  هس��تند 
را به تفصیل ش��رح داده اند اما 
متاس��فانه مخالف��ان همواره از 
موضع��ی باالتر ب��ه قضیه نگاه 
می کنن��د و تص��ور می کنن��د 
همین مخالفت آنان برای تمام 
ش��دن موضوع کافی اس��ت و 
افکار عمومی نی��ازی به اطالع 
از مساله و چرایی این مخالفت 

ندارد.
یک - گروه ویژه اقدام مالی، 
یا همان FATF یک گروه بین 
دولتی است که کارویژه مبارزه 
با تروریسم و پولشویی را برای 
خود تعریف کرده اس��ت. پس 
از حادثه 11 س��پتامبر تمرکز 
بر مس��اله پولش��ویی در جهان 
افزای��ش یافت و این س��ازمان 
با همین هدف گسترش یافت.

 آیا ایران با مس��اله پولشویی 
درگی��ری دارد؟ اگ��ر از منظر 
ای��ران قصد  داخلی  م��راودات 
پاس��خ به این س��وال را داشته 
باشیم، پاسخ بله محکمی است 

چراک��ه مب��ادی ورود 
2پول کثیف به اقتصاد...

مهدی پازوکی
 تحلیلگر اقتصادی
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رئی��س  جمه��ور با اش��اره ب��ه ض��رورت تقویت 
هماهنگی و همدلی هرچه بیش��تر دولت و مجلس، 
بر تالش مضاعف همه مسئوالن در راستای توجه به 
مطالبات و رفع مش��کالت مردم و کشور در شرایط 

کنونی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، حجت االسالم 
والمسلمین دکتر حس��ن روحانی صبح دوشنبه در 
نشس��ت صمیمی با رئیس و اعضای هیات رئیس��ه 
فراکس��یون امید مجلس ش��ورای اس��المی با بیان 
اینکه آرمان، گفتمان و اهداف دولت تدبیر و امید با 
فراکس��یون امید مجلس بسیار نزدیک بوده و منجر 
به ش��کل گیری تعاون و همکاری مثبتی در راستای 
حل مش��کالت مردم و توسعه کش��ور در سال های 
اخیر شده اس��ت، اظهار داشت: امروز کشور و ملت 
ایران با شرایط جدیدی روبه رو شده است که ایجاب 
می کند مسئوالن بیش از هر زمان دیگری با همدلی 
و همکاری برای عبور از مش��کالت و پاسخگویی به 

نیازهای جامعه تالش کنند.
رئی��س جمه��ور ضم��ن تقدی��ر از حمایت های 
فراکس��یون امید مجل��س از برنامه ه��ای دولت، به 
تش��ریح مهم ترین مس��ائل حوزه سیاست خارجی 
و اقتص��اد پرداخت و گفت: در ش��رایط ویژه ای که 
امروز به واس��طه خروج یکجانبه آمریکا از برجام با 
آن مواجه هستیم، مدیریت شرایط برای گذر از این 
دوران، حفظ امید به آینده در کش��ور بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت و باید بکوش��یم تا مردم نس��بت به 

آینده، هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.
روحانی با اش��اره ب��ه اینکه ش��رایط و اقتضائات 
فعل��ی، گس��ترش تعامل و هم��کاری بیش از پیش 
مجل��س و دولت در موضوع��ات مختلف را ضروری 
می س��ازد، خاطرنش��ان کرد: امروز تعاون و ارتباط 
دولت و مجلس باید برای دستیابی به اهداف مهم و 
سامان دادن به برخی مشکالت کشور شکل بگیرد تا 
بتوانیم در کنار هم کار بزرگی را در تاریخ سیاس��ی 

ایران رقم بزنیم.
رئی��س جمهور ب��ا تاکید بر اینک��ه دولت تدبیر و 
امید همچنان مصم��م پای وعده های خود به مردم 

در دوران انتخاب��ات ایس��تاده و ب��رای عملی کردن 
قول های��ش تالش می کن��د، آمار مثب��ت در زمینه 
اش��تغال، فقرزدایی، صادرات غیرنفتی، درآمدهای 
عمومی دولت و اختصاص 20برابری بودجه عمرانی 
در چهار ماهه س��ال جاری را که به رغم ش��رایط و 
مش��کالت خاص سیاس��ی و اقتصادی محقق شده، 

گواه بخش مهمی از آنها دانست.
محمدرضا عارف، رئیس فراکس��یون امید مجلس 
نی��ز در این نشس��ت موفقی��ت دول��ت در عمل به 
وعده ه��ا و اج��رای برنامه های��ش را دغدغ��ه اصلی 
اعض��ای این فراکس��یون عنوان ک��رد و بر ضرورت 
هماهنگ��ی و همکاری بیش��تر دول��ت و مجلس در 
راس��تای پاس��خ به مطالبات مردم و رفع مشکالت 

کشور تاکید کرد.
همچنی��ن تع��دادی از اعض��ای هیات رئیس��ه و 
فراکس��یون امید مجلس شورای اسالمی نیز در این 
دیدار به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون 

مسائل و موضوعات مختلف پرداختند.
ضرورت تعامل گس��ترده دول��ت و مجلس به ویژه 
در ش��رایط کنون��ی، پاس��خگویی ب��ه مطالب��ات و 
خواس��ته های مردم، ض��رورت کمک ب��ه دولت در 
راستای اجرایی کردن برنامه ها و عمل به وعده های 
خود به مردم، اصالح س��اختارهای اقتصادی کشور، 
تقویت بخش خصوصی، ضرورت سخن گفتن بیشتر 
و صادقان��ه مس��ئوالن با مردم، حمایت از س��خنان 
قاطعان��ه رئیس جمهور در همایش س��فرا، توجه به 
لزوم تغیی��ر و تحول در اعضای دولت در راس��تای 
ایج��اد تحرک در فعالیت ها، توج��ه به اعتراض های 
صنفی، تقویت ارتباط مس��ئوالن و نخبگان کشور، 
توج��ه به صرفه جویی، اس��تفاده از نخب��گان اقوام، 
مذاه��ب و اقلیت ها در رده ه��ای مختلف مدیریتی، 
تقدیر از توجه ویژه دولت به جایگاه زنان و دختران، 
مقابله با فس��اد، حف��ظ و تقویت امید و نش��اط در 
کشور، اعتماد به جوانان، توجه به سرمایه اجتماعی 
و اعتماد مردم و ضرورت استمرار عقالنیت و تعامل 
س��ازنده با جهان از جمله موضوعات مطرح شده در 

این جلسه بود.

روحانی در دیدار با هیات رئیسه فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی:

تقویت هماهنگی و همدلی هرچه بیشتر دولت و مجلس 
برای رفع مشکالت مردم ضروری است

فیلس��وف معروف چینی برای چاره اندیشی در کارهای 
مهم، سه روش را معرفی کرده است؛ تدبیر که شیوه عقالء 
اس��ت، تقلید که شیوه افراد پیرو اس��ت و تجربه که تکرار 
خطاهای گذش��ته با نامی آبرومند است. اگر اقتصاد کشور 
و صنعت دارو را در چند س��ال گذش��ته مرور کنیم، آنگاه 
درمی یابیم که به سه روشی که به ذهن خالق کنفوسیوس 
خطور کرده، باید روش چهارمی هم اضافه کنیم و آن اصرار 
به تکرار تجربه و انجام خطا به صورت چند باره اس��ت که 
البته فرض اس��تاد این بوده که چنین حالتی امکان ندارد، 
ولی ما نش��ان دادیم که توانایی خاصی برای »تکرار تجربه 

)شما بخوانید اشتباه( و یاد نگرفتن از آن، داریم!
در س��ال 1391 همزم��ان ب��ا اوج گرفت��ن تحریم های 
خصمان��ه خارجی بر ضد کش��ورمان، ارز دولتی که در آن 
هنگام ارز مرجع خوانده می شد، نایاب شد. برای بسیاری از 
تامین کنندگان که با تولیدکنندگان خارجی مراودات مالی 
داش��تند و بر پایه اعتبار و حساب باز، اقدام به واردات کاال 
ک��رده بودند، جهش ارز به میزان 5 درصد روزانه به مفهوم 
نابودی بود. از سوی دیگر با توجه به محدودیت ارز مرجع و 
عدم تامین ارز مورد نظر واردکنندگان توسط دولت و البته 
نبود شفافیت کافی در چگونگی تخصیص آن، شاهد ایجاد 

رانت های معجزه گر در تخصیص ارز بودیم.
در ای��ن می��ان واردکنندگان دارو و کاالهای اساس��ی با 
بزرگ ترین چالش مواجه بودند؛ چراکه با توجه به نبود ارز 
مرجع از یک س��و و نیاز غیرقابل جایگزینی بازار از س��وی 
دیگر و دس��ت آخر ال��زام دولت به قیمت گ��ذاری واردات 
براساس نرخ مرجع، وضعیت جمع اضداد را تجربه کردند. 
یعن��ی دولت به واردکنن��دگان دارو ارز کافی نمی داد، ولی 
انتظار داش��ت کماکان تامین کنندگان، دارو را حتی با ارز 
آزاد تامین کنند و درعین حال، قیمت را براساس ارز مرجع 
تعیین می کرد. پس از کش و قوس فراوان، وزارت بازرگانی و 
بانک مرکزی به این جمع بندی رسیدند که کاالهای وارداتی 
کشور به 10 اولویت طبقه بندی شده و به اولویت اول و دوم 
که شامل کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بودند، 
ارز مرجع تخصیص یابد و به اولویت سوم تا نهم ارز آزاد با 
س��همیه بندی و اولویت دهم نیز ممنوعیت واردات داشته 
باشند. با برقراری برجام، کانال های بانکی نه به اندازه قبل از 
تحریم ها ولی به قواره ای که بتوانیم تامین کاالهای اساسی و 

البته غیراساسی را انجام داد، باز شدند و تا بهار سال 1396 
تقریبا مشکل خاصی در تامین ارز وجود نداشت.

حال اگر روش مدیریت نرخ ارز و تخصیص آن را در سال 
96 و بهار 97 به صورت کورونولوژیک بررسی کنیم:

- در س��ال 96 مطابق با برنامه های س��ال های گذشته، 
وزارت بهداش��ت س��عی بر ندادن مج��وز واردات داروهای 
مش��ابه تولید داخل و محدود کردن تع��داد اقالم وارداتی 
حتی برای موارد بدون تولید داخل به جهت حداقل سازی 
میزان داروهای وارداتی کش��ور کرد، ب��ه طوری که هدف 
گذاری این وزارتخانه برای واردات داروی س��اخته ش��ده، 
حداکثر حدود یک میلیارد یورو اعالم شد. در زمستان 96 
علی رغم اینکه رئیس جمهور آمریکا به صراحت اعالم کرد 
برجام را برای آخرین بار به مدت سه ماه تمدید می کند، باز 
هم وزارت بهداشت ایران بدون در نظر گرفتن این تهدید، 
محدودیت های تع��داد واردات را با ش��دت هر چه تمام تر 
دنبال کرد تا مبادا میزان داروی موجود در انبارهای کشور 

از سه ماه موجودی فراتر رود.
- در 21 فروردی��ن97 دولت ب��دون توجه به نرخ واقعی 
ارز ک��ه قطع��ا باالتر از 65000 ریال ب��ود و بدون توجه به 
هش��دار ترامپ در خصوص عدم تمدید برجام، نرخ دالر را 
42000 ریال اعالم کرد! بدیهی اس��ت این نرخ غیرواقعی، 
تقاضای غیرمتعارف ایجاد می کرد، چراکه همه می دانستند 
با گرفت��ن ارز 42000 ریالی برای کاالهایی که مش��مول 
قیمت گذاری نیستند از جمله موبایل، تبلت، لوازم خانگی 
و... دولت توانایی کنترل و نظارت جهت اطمینان از عرضه 
هم��ه کاالهای وارداتی با ن��رخ 42000 ریالی با همان نرخ 
را ن��دارد و عمال دول��ت یک رانت برای همه کس��انی که 
کارت بازرگانی داش��تند بدون در نظر گرفتن نیاز کشور، با 
تخصیص هر میزان ارز به متقاضیان برای واردات هر کاال، 
بدون لحاظ ض��رورت آن گروه از محص��والت کرد و حال 
آنکه کنترل می��زان واردات دارو، با جدیت هر چه تمام تر 

در دستور کار بود.
- از 21 فروردین، قریب به 30 روز هیچ ثبت سفارش��ی 
برای دارو و تجهیزات پزشکی ثبت نشد. تنها به یک دلیل 
ساده که در دولت جمع بندی نهایی برای نرخ ارزان تر حدود 
38000 ری��ال و یا 42000 ریال ب��رای دارو و تجهیزات، 
صورت نگرفته بود! ضمن این که داروها و تجهیزات پزشکی 
موجود در گمرک نیز امکان ترخیص نداشتند، چراکه نرخ 
ارز پس از یک ماه برای این گروه از کاالها نامش��خص بود. 
جالب اینجاس��ت که در همین بره��ه زمانی واردکنندگان 

موبایل، لپ تاپ، بخارشور، لوازم خانگی و... هر میزان کاالی 
غیرضروری که خواستند، بدون سهمیه بندی ثبت سفارش 
کردند که البته مسوولین افتخار داشتند که این واردات به 

نرخ دولتی فروخته می شود تا قیمت ها پایین بیایند!
- با اعالم خروج امریکا از برجام، مسئولین وزارت بهداشت 
از شرکت های واردکننده خواستند تا می توانند واردات خود 
را افزایش دهند. غافل از اینکه ارزی برای تخصیص در اروپا 
و امارات باقی نمانده و تمام این ارزها توسط واردکنندگان 
کاالهای غیر ضروری جذب ش��ده و ارز فقط نزد بانک های 
 چی��ن وجود دارد که هزین��ه انتقال آن ب��ه اروپا، بیش از
10 درصد است. مضاف بر این که تولید کاال با تاریخ مصرف 
محدود مثل دارو، نیازمند سفارش گذاری از چند ماه جلوتر 
است. البته با توجه به مشکالت نبود نقدینگی در سیستم 
دارویی کش��ور، حتی اگر تخصیص بتواند صورت گیرد، با 
توجه به دیر پرداخت بیمارستان ها به شرکت های پخش و 
متعاقب آن دیر پرداخت به شرکت های تامین کننده و ارائه 
اوراق قرضه با سررس��ید دو و یا سه ساله به جای پول نقد، 
امکان تامین ریال نیز برای تخصیص احتمالی وجود ندارد. 
به نظر می رسد همه برنامه ریزی ها برای هدایت نقدینگی به 
سوی تامین موبایل و تبلت و از این بردن نظام تامین دارو 

به خوبی صورت گرفته است.
پس از ذکر این وقایع، سه پرسش اساسی مطرح است:

-  چرا تصمیم س��ازان بانک مرک��زی و وزارت صمت که 
قطعا بدنه کارشناسی آنها تجربه سال 91 را داشته اند، بیش 
از 12 میلی��ارد دالر را با ن��رخ ارزان تر از واقعی به کاالهای 
غیرضروری، بدون کنترل و هرگونه سقف اختصاص دادند؟

-  چرا تصمیم س��ازان در وزارت بهداش��ت بدون در نظر 
گرفتن شرایط و شکسته ش��دن برجام از سوی آمریکا، نه 
در تخصیص ارز و نه در بازبینی سیاست هایشان برای تامین 

دارو و مواد اولیه وارداتی، به موقع عمل نکردند؟
-  چرا با فرصت کش��ی در هنگام مش��خص ش��دن نرخ 
42000 ریالی برای همه کاالها، به بهانه تعیین نرخ ارزان تر 
برای ارز دارو، یک ماه ثبت سفارش دارو و تجهیزات پزشکی 

را متوقف کردند؟
در پای��ان، ب��ا توجه به اینکه قصد نداری��م از تجربه های 
گذشته عبرت بگیریم و اصرار به تکرار تجربه های پرهزینه 
و پیش��ین در میان ما نهادینه ش��ده، پاسخ به یک پرسش 
مبنایی باقی می ماند که با این گونه برنامه ریزی و مدیریت، 
آی��ا برای از بین بردن خودمان، نیازی به دش��من خارجی 

داریم؟

عبرت ارزی از گذشته
محمد بشری

عضو سابق هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان دارو



فرصت امروز: شاخص فضای کسب وکار در بهار 97 وضعیت بدتری 
نسبت به زمستان 96 پیدا کرده است؛ این عصاره گزارشی است که اتاق 
ایران از نتایج پایش ملی محیط کس��ب وکار منتش��ر کرده و گفته است 
که ش��اخص فضای کس��ب و کار در بهار امسال نسبت به زمستان سال 
گذشته وضعیت بدتری پیدا کرده و در یک کالم، فضای کسب وکار برای 

فعاالن اقتصادی نامساعدتر شده است.
بر اس��اس نتای��ج حاصل از پایش مل��ی محیط کس��ب وکار ایران در 
بهار 1397، رقم ش��اخص ملی، 6.15 )نمره بدترین ارزیابی 10 اس��ت( 
محاسبه شده که به مراتب بدتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی 
فصل گذش��ته )زمس��تان 1396 با میانگین 5.80( است. همچنین این 
ارزیابی بیانگر آن اس��ت که از دید فعاالن اقتصادی مش��ارکت کننده در 
این پایش، در اکثر اس��تان ها، وضعیت بیشتر  مؤلفه های مؤثر بر محیط 
کس��ب وکار ایران در بهار 1397، به طور قابل توجهی نامس��اعدتر ش��ده 

است.
موانع اصلی کسب وکار

در به��ار 1397، فع��االن اقتصادی مش��ارکت کننده در این پایش، به 
ترتیب س��ه مؤلفه غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه 
و محصوالت؛ دش��واری تأمی��ن مالی از بانک ها و بی ثباتی سیاس��ت ها، 
قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار را نامناسب ترین 
مؤلفه های محیط کس��ب وکار کش��ور نسبت به س��ایر مؤلفه ها ارزیابی 
کرده ان��د. قابل ذکر اس��ت که در چهار دوره نخس��ت اجرای این طرح، 
دش��واری تأمین مالی از بانک ها به عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب وکار 
ارزیابی ش��ده بود اما در سه دوره پاییز و زمستان 1396 و بهار 1397، 
غیرقاب��ل پیش بینی ب��ودن و تغییرات قیمت م��واد اولیه و محصوالت، 

نامساعدترین مؤلفه کسب وکار ارزیابی شده است.
کسب وکار در استان ها

بر اس��اس یافته های این طرح در بهار 1397، اس��تان های خراس��ان 
ش��مالی، سیستان وبلوچس��تان و خوزس��تان به ترتی��ب دارای بدترین 
وضعی��ت محیط کس��ب وکار و اس��تان های گیالن، ف��ارس و زنجان به 
ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها 

ارزیابی شده اند.
کسب وکار در بخش های اقتصادی

بر اس��اس نتایج این پایش در بهار 1397، وضعیت محیط کسب وکار 
در بخ��ش صنعت)6.24( در مقایس��ه با بخش های خدم��ات)6.19(  و 

کشاورزی)6.12(  نامناسب تر ارزیابی شده است.
در بی��ن رش��ته فعالیت ه��ای اقتص��ادی، فعالی��ت  اداری و خدمات 

پش��تیبانی؛ خدم��ات مرب��وط به تأمین ج��ا و غذا و س��اختمان دارای 
بدتری��ن وضعیت کس��ب وکار و در مقابل، رش��ته فعالیت های امالک و 
مستغالت؛ اطالعات و ارتباطات و آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضالب 
و فعالیت های تصفیه بهترین وضعیت کس��ب وکار را در مقایسه با سایر 

رشته فعالیت های اقتصادی در کشور داشته اند.
 محیط کسب وکار در بنگاه های اقتصادی

در این فصل برای نخس��تین بار وضعیت محیط کس��ب وکار کش��ور 
برحس��ب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه های اقتصادی نیز مورد پرسش 
قرار گرفت که بر اس��اس نتایج به دس��ت آمده بنگاه های با 6 تا 10 نفر 
کارکن)6.40( دارای بدترین وضعیت و بنگاه های با  200نفر و بیش��تر 
کارکن)5.97( دارای بهترین وضعیت محیط کس��ب وکار نسبت به سایر 

بنگاه ها ارزیابی شده اند.
شاخص بر اساس نظریه شین

ب��ر اس��اس نظریه عموم��ی کارآفرینی ش��ین، ش��اخص ملی محیط 
کس��ب وکار ایران در بهار 1397، عدد 6.30 )ع��دد 10 بدترین ارزیابی 
است( به دس��ت آمده اس��ت که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی 
فصل گذشته )زمستان 1396 با میانگین 6.00( است. میانگین ارزیابی 
محیط اقتصادی عدد 6.33 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 5.86 
حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 6.28 است که در 
فصل گذش��ته عدد 6.10 ارزیابی شده بود. بر این اساس، همانند فصل 
گذش��ته محیط جغرافیایی با عدد 4.83 و محیط مالی با عدد 8.24 به 
ترتیب مس��اعدترین و نامس��اعدترین محیط ها بر اساس نظریه عمومی 

کارآفرینی شین بوده اند.
گفتن��ی اس��ت در اجرای طرح پای��ش در فصل به��ار 1397، 2650 
فعال اقتصادی با بیش از 66 درصد مش��ارکت به پرسش های این طرح 
پاسخ داده اند که بیشترین میزان مشارکت از ابتدای اجرای طرح پایش 
در اتاق ایران اس��ت. با این حال این میزان مش��ارکت کماکان کمتر از 
حدنص��اب مورد نظر برای تعمیم نتایج در س��طح اس��تانی و فعالیتی با 

دقت قابل قبول است.
کارایی بازار کاالی ایران چقدر است؟

ام��ا آمار جالب دیگری که این روزها منتش��ر ش��ده، گزارش س��ایت 
آماری Statista درباره کارایی بازار کاالی ایران اس��ت. این موسس��ه، 
یکی از موسسه های پیشرو در حوزه آمار است که با استفاده از یک تیم 
450 نفره، داده های کمی و اطالعات مورد نیاز را از طریق پرسش��نامه 
و تحقیقات میدانی برای پژوهش��گران فراه��م می کند و متقاضیان این 
اطالعات آماری، طیف گس��ترده ای از شرکت های فعال در سطح جهانی 

و موسسات برتر دانشگاهی را تشکیل می دهند.
این گزارش پیرامون کارایی بازار کاالی ایران است و نشان می دهد که 
ایران در سال 2017 میالدی با کسب امتیاز چهار از هفت، رتبه 100 را 
در بین 138 کشور دنیا به دست آورده است. به گزارش ایسنا، شاخص و 
زیرشاخص های کارایی بازار کاال شامل 16 مورد است که مهمترین آنها 
شامل ش��رکت رقابت داخلی، وجود بنگاه های مسلط بر بازار، اثربخشی 
سیاست های ضد انحصاری، تاثیر مالیات بر انگیزه های سرمایه گذاری و 

نرخ مالیات کل )بر اساس درصد از سود( است.
از دیگر شاخص ها و زیرش��اخص های کارایی بازار کاال می توان تعداد 
مراحل و رویه های الزم جهت ش��روع کس��ب وکار، تعداد روزهای مورد 
نیاز برای ش��روع کسب وکار، هزینه های ناشی از سیاستگذاری در حوزه 
کش��اورزی، می��زان رواج موانع تج��اری، تعرفه های تجاری )بر اس��اس 
درص��د از عوارض گمرکی(، می��زان رواج مالکیت خارجی، اثر قوانین بر 
س��رمایه گذاری خارجی، پیچیدگی تشریفات گمرکی، نسبت واردات به 
تولید ناخالص داخلی، میزان مش��تری مداری بنگاه ها و میزان آگاهی و 

پیچیدگی خریداران است.
طب��ق اعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت و بنا بر گزارش موسس��ه 
Statista  )یکی از موسس��ه های پیش��رو در حوزه آم��ار( رتبه و امتیاز 
ایران در رکن کارایی بازار طی س��ال 2017 از میان 138 کشور دنیا به 
دس��ت آمده که امتیاز ایران از یک ت��ا هفت، عدد چهار بوده و رتبه آن 

نیز از بین 138 کشور، جایگاه 100 را کسب کرده است.
ایرانی ه��ا در ش��اخص ش��دت رقابت داخل��ی عدد 4.3 را به دس��ت 
آورده و در خص��وص این ش��اخص رتبه 125 را در میان 138 کش��ور 
دنیا کس��ب کردند. رتبه ایران در ش��اخص های وجود بنگاه های مسلط 
بر بازار، اثربخش��ی سیاس��ت ضد انحصاری، تاثیر مالیات بر انگیزه های 
س��رمایه گذاری و نرخ مالیات کل از بین 138 کشور دنیا به ترتیب 56، 

50، 68 و 96 بوده است.
همچنین رتبه کش��ورمان در ش��اخص های تعداد مراحل و رویه های 
الزم جهت ش��روع کس��ب وکار 91، رتبه تعداد روزهای مورد نیاز برای 
ش��روع کسب وکار 87، رتبه هزینه های ناشی از سیاست گذاری در حوزه 
کش��اورزی 82، رتب��ه می��زان رواج موانع تجاری 99، رتب��ه تعرفه های 
تج��اری )بر اس��اس درصد از عوارض گمرک��ی( 137، رتبه میزان رواج 
مالکیت خارجی 133، رتبه اثر قوانین بر س��رمایه گذاری خارجی 125، 
رتب��ه پیچیدگی تش��ریفات گمرکی 99، رتبه نس��بت واردات به تولید 
ناخال��ص داخلی 133، رتبه میزان مش��تری مداری بنگاه ها 118 و رتبه 

میزان آگاهی و پیچیدگی خریداران 51 بوده است.

پایش ملی محیط کسب وکار، از وضعیت نامساعد کسب وکار در بهار امسال خبر می دهد

کارایی بازار کاالی ایران چقدر است؟

شورای اقتصاد درخواس��ت وزارت راه و شهرسازی برای انتشار اوراق 
مش��ارکت به میزان 6 هزار میلیارد ریال جهت ایمن س��ازی و نگهداری 

راه های شریانی کشور را تصویب کرد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، شورای اقتصاد در دومین جلسه 
س��ال 97 که با حضور اس��حاق جهانگیری، مع��اون اول رئیس جمهور 
برگزار شد، ضمن موافقت با درخواست وزارت راه و شهرسازی مبنی بر 
انتش��ار اوراق مشارکت به میزان 6 هزار میلیارد ریال جهت ایمن سازی 
و نگهداری راه های ش��ریانی کشور،  مقرر کرد برخی ابهامات موجود در 
کمیسیون مربوطه مرتفع شود.  در این جلسه،  دیگر درخواست وزارت 
نیرو مبنی بر اصالح مصوبه احداث س��د و نیروگاه برق آبی خراس��ان و 
تغییر زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیالت مالی خارجی برای این 

طرح مورد موافقت قرار گرفت. 
همچنین اعضا با اصالح مصوبه ش��ورای اقتص��اد در خصوص احداث 
نیروگاه های س��یکل ترکیبی ب��ا راندمان ب��اال  )کالس F( در اصفهان، 
تهران، بوئین زهرا، اندیمش��ک، تبریز، بندرعباس و رامین اهواز موافقت 

کردند. طرح احیای س��د دز به منظور افزایش 100 میلیون متر مکعب 
حج��م آب ذخیره ش��ده و ایج��اد ظرفیت ب��رای تولید برق بیش��تر با 

سرمایه گذاری 330 میلیون یورو از دیگر مصوبات این جلسه بود. 
مع��اون اول رئیس جمهوری در این جلس��ه با اش��اره ب��ه آثار مثبت 
اجرای طرح های عمرانی در مناطق کمتر توس��عه یافته کش��ور، تأکید 
کرد: دس��تگاه های دولتی، ش��رکت ها و پیمانکارهای مجری طرح های 
اقتصادی و صنعتی به ویژه در مناطق محروم باید تمام مس��اعی خود را 
به کار گیرند تا س��اکنان این مناطق از مزایای احداث صنایع و طرح های 

عمرانی بهره مند شوند. 
جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه به منظور 
گاز رس��انی به هزار و 200 خانوار روس��تایی، اظهار داشت:  خوشبختانه 
در پایان دولت یازدهم 14 هزار خانوار روس��تایی از نعمت گاز برخوردار 
ش��ده اند و ب��ا تخصی��ص اعتب��ار الزم از مح��ل هدفمن��دی یارانه ها و 
صرفه جویی در مصرف س��وخت تالش خواهیم کرد تا همه روس��تاهای 

کشور از مزایای گاز برخوردار شوند. 

در این جلس��ه که وزرای اقتص��اد و دارایی، نی��رو، کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون علمی، فناوری رئیس 

جمهور حضور داشتند پیشنهادات برخی دستگاه های مطرح شد. 
اعضا با درخواس��ت وزارت نفت برای بهبود بازیاف��ت،  افزایش تولید 
و به��ره برداری از میدان های مش��ترک نفتی  آبان و پایدار غرب، اصالح 
مج��وز س��رمایه گذاری از محل منابع داخلی ش��رکت مل��ی نفت ایران 
ب��رای طرح حفظ ظرفیت و تداوم عملیات پاالیش��گاه امام خمینی )ره( 
شازند، اصالح مصوبه شورای اقتصاد در خصوص موضوع طرح یکپارچه 
میدان های مش��ترک نفتی غرب کارون، طرح توس��عه و بهره برداری از 
میادین نفتی س��پهر و جفیر، اصالح مصوبه شورای اقتصاد در خصوص 
طرح توس��عه جامع و یکپارچه و تکمیل فازهای 11 تا 24 میدان گازی 
مش��ترک با الحاق طرح توسعه اولیه بخش ش��رقی این میدان )میدان 
گازی بالل( و اصالح مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح گازرسانی 
به باقیمانده شهرها و روستاها از طریق خط لوله CNG و سایر روش ها 

موافقت کردند. 

مصوبات جدید شورای اقتصاد

انتشار ۶ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت

یادداشت

سخنی با مخالفان اف ای تی اف

آیا ایران نیازمند قبول اف ای تی اف اس��ت؟ کسانی که موافق 
این موضوع هس��تند تاکن��ون دالیل خود را به تفصیل ش��رح 
داده اند اما متاس��فانه مخالفان همواره از موضعی باالتر به قضیه 
نگاه می کنند و تص��ور می کنند همین مخالفت آنان برای تمام 
ش��دن موضوع کافی اس��ت و افکار عمومی نی��ازی به اطالع از 

مساله و چرایی این مخالفت ندارد.
یک - گروه ویژه اقدام مالی، یا همان FATF یک گروه بین 
دولتی اس��ت که کارویژه مبارزه با تروریسم و پولشویی را برای 
خود تعریف کرده اس��ت. پس از حادثه یازده سپتامبر تمرکز بر 
مس��اله پولشویی در جهان افزایش یافت و این سازمان با همین 

هدف گسترش یافت.
 آیا ایران با مس��اله پولش��ویی درگی��ری دارد؟ اگر از منظر 
مراودات داخلی ایران قصد پاسخ به این سوال را داشته باشیم، 
پاس��خ بله محکمی اس��ت چراکه مبادی ورود پ��ول کثیف به 
اقتصاد ایران در بس��یاری از کش��ورها مانند ندارد. برای روشن 
ش��دن بحث مثالی می زنم. رقم قاچ��اق کاال به ایران به حدود 
12 تا 15 میلیارد دالر می رسد. در دوره ای این رقم حتی 25 
میلیارد دالر گزارش ش��ده بود. دیگر کشورهای جهان به هیچ 
روی ب��ا موضوع قاچاق کاال نظیر ایران درگیر نیس��تند، از این 
رو می بینی��م از این محل س��االنه هزاران میلی��ارد تومان پول 
کثیف ب��ه اقتصاد ایران تزریق می ش��ود. در عین حال قاچاق 
مواد مخ��در و... که همواره بخش مهم��ی از انرژی مرزبانان و 
پلیس ایران را ب��ه خود معطوف کرده، مبدا دیگری برای ورود 

پول کثیف است.
 ح��اال در نظر بگیرید عده ای که دس��ت در کار قاچاق دارند، 
بخواهن��د از این پول های کثیف خود برای تغذیه تروریس��ت ها 
یا فروش س��الح و تجهیزات و ... به آنها استفاده کنند، طبیعی 
است پیوستن ما به این سازمان بین دولتی می تواند مانع از بروز 
این اتفاق و اقدامات ضد میهنی کس��انی شود که با قاچاق کاال 

قصد دارند اقتصاد مولد را به زانو درآورند .
دو - از 198 کش��ور جه��ان، 195 کش��ور ب��ه این س��ازمان 
بین دولتی پیوس��ته اند. آیا این س��ازمان با 195 عضو تنها برای 
استثمار ما تاسیس شده است و هدف از راه اندازی این سازمان 
ضربه زدن به کشور عزیز ما بوده است؟ می شود از این زاویه به 
موضوع نگریست؟ دوستانی که برخی منتقدان کمک به آنها را 
مس��تند نپیوستن به این سازمان می کنند، خود در این سازمان 
عضویت دارند، طبیعی است که نمی توان ساده انگارانه با موضوع 

برخورد کرد.
س��ه - اگر آمریکا از برجام خارج نمی شد و وضعیت اقتصادی 
و بین المللی ایران در بهترین موقعیت خود بود، نیاز به عضویت 
در گروه ویژع اقدام مالی وجود داش��ت. امروز که متاس��فانه با 
خروج آمریکا ش��رایط نامساعد ش��ده است و برای پیشگیری از 

انزوا اقداماتی دیگر ضرورت دارد.
چه��ار - من ب��ه عنوان معلمی که با پول ای��ن مردم فقیر در 
بهترین دانشگاه ایران درس خوانده ام، دالیل خود را برای دفاع 
از پیوستن در این سازمان با صدای بلند اعالم می کنم و از تمام 
مخالفان می خواهم بی پرده پوش��ی، دالیل خود برای مخالفت را 
به بحث بگذارند تا معلوم شود کدام بر منافع ملی ایران منطبق 

است و کدام راه مانع از انزوای ایران خواهد شد.  

تجدیدنظر در واردات از کشورهای خاص

 یک��ی از اصول مه��م و طبیعی در تجارت خارجی کش��ورها، 
ادامه تب��ادل بازرگانی آنه��ا منوط به تراز مثبت ی��ا قابل تامل 
اس��ت. به طور معمول رون��د بازرگانی در دنیا به این س��مت و 
س��و حرکت می کند که تبادل تجاری با کشورهایی مستحکم و 
مستمر شود که روند صادرات و واردات بین آنها در جریان باشد 

نه لزوما واردات.
ای��ن اصل مه��م در مورد رواب��ط تجاری ایران با کش��ورهای 
مختلف نیز صادق اس��ت. منط��ق اقتصادی حکم می کند که در 
مورد تجارت با کش��ورهایی که کاالهای ایرانی اعم از نفت، گاز 
و مواد پتروش��یمی را نمی خرند احتیاط کنیم و کاالهای ساخته 
ش��ده این کش��ورها را به بازار داخ��ل وارد نکنی��م و  نیاز را از 
کش��ورهای دیگر تامین کنیم. یکی از این کش��ورها کره جنوبی 
است که پس از مدتی تکذیب و تایید اخبار باالخره میزان خرید 
نفت��ش از ایران را کاهش داد، در حالی که از مش��تریان س��نتی 

طالی سیاه ایران است.
تمام کش��ورها در دنی��ا در مقاطعی به دالی��ل مختلف دچار 
چالش ه��ای سیاس��ی می ش��وند و اگ��ر از همراه��ی همکاران 
اقتصادی ش��ان در دنیا بهره مند نش��ود، هم در زم��ان بحران و 
ه��م پس از آن ح��ق دارند  روابط تجاری ش��ان را تعدیل کنند. 
ایران هم از این قاعده مس��تثنی نیس��ت و ح��ق دارد در روابط 
اقتصادی اش با کره جنوبی تجدید نظر کند و البته نه کره، بلکه 
هر کش��وری که محدودیت های آمری��کا را در زمینه خرید نفت 

از ایران بپذیرد.
 چالش��ی که ام��روز بر اقتصاد ایران مس��تولی ش��ده به طور 
حتم به پایان می رس��د، اما بازار کاالی س��اخته شده بسیاری از 
کش��ورهایی که در دوره بحران در کنار ای��ران نماندند به خطر 
خواهد افتاد. از جمله این کش��ورها کره جنوبی است که از بازار 
لوازم خانگی ایران س��هم باالیی دارد. این سهم در صورت برهم 
خوردن روابط تجاری دو کش��ور کاه��ش یافته و نیاز ایران یا از 

تولید داخل یا از دیگر کشورها تامین خواهد شد.

مهدی پازوکی
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پرس��ش از آین��ده ن��رخ دالر این روزها یک��ی از رایج ترین س��واالت 
افکار عمومی اس��ت. فارغ از پاس��خ های مبهم و گاه ش��عاری مسئوالن، 
کارشناس��ان نیز به علت درهم تنیدگی بیش از معمول مسائل سیاسی و 
اقتصادی از پاس��خ به این س��وال ناتوانند. با این حال، هنوز هم می توان 
و باید با اس��تناد به ش��اخص هایی مانند »تراز  پرداخت ها« سناریوهای 

اقتصادی محتمل برای نرخ ارز را گمانه زنی کرد.
این در حالی اس��ت که انتش��ار آمار تراز پرداخت های کشور در پایان 
س��ال 96 از وضعیتی کم س��ابقه طی چه��ار دهه اخی��ر حکایت دارد؛ 
شرایطی که نشان  می دهد گذش��ته از تأثیر فاکتورهای سیاسی، زمینه 
اقتصادی مناسبی نیز برای بهبود نرخ برابری ریال و دالر فراهم نیست.
به گزارش حکاک، »تراز پرداخت ها« یک صورتحساب آماری است که 
در واقع تفاضل تمام مبادالت اقتصادی میان دو کشور را نشان  می دهد؛ 
این تبادالت شامل ارزش واردات و صادرات، وام های دریافت و پرداخت 

شده، سرمایه گذاری های انجام شده و... است.
وضعیت تراز پرداخت ها می تواند به عنوان شاخصی برای آینده ارزش 
پول ملی هر کش��وری مورد استناد قرار بگیرد، چراکه مثبت بودن تراز 
پرداخت ها به معنای افزایش ذخایر ارزی در اقتصاد یک کشور و افزایش 
ارزش پول آن کشور اس��ت و طبیعتا منفی بودن تراز پرداخت ها به این 
معنا است که پول ملی در برابر ارزهای جهان شمول تضعیف خواهد شد.

ب��ه این اعتبار، معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران با بررس��ی 
تازه ترین آمارهای منتشرش��ده بانک  مرک��زی و همینطور وضعیت تراز 
پرداخت های کش��ور تا پایان سال گذش��ته، تصویری روشن از تأثیرات 
احتمالی روند این تراز بر ارزش ریال در برابر ارزهایی مانند دالر و یورو 

ارائه داده  است.
ثبت منفی ترین تراز 40 سال اخیر

وضعیت تراز پرداخت های کش��ور حاکی از کس��ری نسبتا قابل توجه 
پرداخت ها در سال 96 است؛ تراز پرداخت های کشور در سال 96 معادل 
منف��ی 8,1میلیارد دالر بوده و به پایین ترین رقم خود از س��ال 1357 

تاکنون رسیده است.
همان گونه که آمارهای بانک  مرکزی نش��ان  می دهد میزان بدهی های 
خارجی کش��ور در سال 96 با افزایش 29درصدی به حدود 11 میلیارد 
دالر رسیده که بیش از 5 میلیارد دالر آن باید در سال جاری بازپرداخت 
ش��ود. همچنین تراز پرداخت های کشور در سال 96 نسبت به سال 95 
حدود 0,4 میلیارد دالر تضعیف شده  و حساب جاری کشور نیز در سال 

96 با افت 3,5درصدی نسبت به سال 95 همراه بوده  است.
افزایش واردات خدمات؛ عامل اصلی منفی شدن تراز پرداخت ها

یک��ی از عوامل اصلی منفی ش��دن ت��راز پرداخت ها، کاهش حس��اب 
خدم��ات بوده  اس��ت؛ به عبارت دیگر افزایش واردات خدمات در س��ال 
96 علت کاهش حس��اب خدمات کشور در این سال نسبت به سال95 

بوده  است.
افزایش 17درصدی صادرات کاال در س��ال 96 نس��بت به س��ال 95 
برآین��دی از افزایش 18,1درصدی در ص��ادرات کاالی نفتی و افزایش 
14,5درصدی صادرات کاالی غیرنفتی بوده  اس��ت. در س��ال 96 سهم 
نف��ت از افزایش صادرات کاالیی کش��ور حدود 12واحد درصد و س��هم 

کاالی غیرنفتی حدود 5واحد درصد بوده  است.
س��ایر اجزای اصلی حس��اب جاری از جمله حس��اب درآمد و حساب 
انتقاالت جاری نیز در س��ال 96 نس��بت به س��ال 95 با کاهش مواجه 
ش��ده اند. همچنین خالص حساب سرمایه در س��ال 96 نسبت به سال 
قبل تضعیف شده که نشان دهنده افزایش خروج سرمایه از کشور است. 
بخش عمده خروج سرمایه مربوط به حساب های کوتاه مدت بوده  است.
 روند صادرات کاالیی غیرنفتی کش��ور طی سال های 89 تا 96 نشان 
از توقف روند کاهش��ی صادرات که از سال 94 شروع شده بود، دارد. در 
سال 96 صادرات کاالیی غیرنفتی کشور معادل 32,3 میلیارد دالر رقم 

خورده که نسبت به سال 95 رشد 14,5درصدی را تجربه کرده  است.
واردات کاالهای غیرنفتی کشور نیز در سال 96 به روند افزایشی خود 

که از سال 94 شروع شده، ادامه داده و به رقم 72,8 میلیارد دالر رسیده 
 است. تراز تجاری کاالی غیرنفتی کشور طی سال های 89 تا 96 همواره 
منفی بوده و طی س��ه سال اخیر با روند افزایشی واردات غیرنفتی، تراز 
تجاری کاالی غیرنفتی کش��ور نیز با کس��ری بیشتری همراه شده و در 

سال 96 معادل منفی 40,5 میلیارد دالر ثبت شده  است.
افزای��ش واردات غیرنفت��ی س��ال 96 مطاب��ق روند س��ال های اخیر، 
همچنان عامل مس��لط در تغییر تراز تجاری کاالیی غیرنفتی بوده  است. 
در واقع، حدود 11 میلیارد دالر از 7 میلیارد دالر افزایش کس��ری تراز 
تجاری کاالی غیرنفتی سال 96 از محل افزایش واردات کاالی غیرنفتی 
ناشی ش��ده  اس��ت. حدود 33واحد درصد از کاهش حدود 21درصدی 
تراز تجاری کاالیی غیرنفتی س��ال 96 از مح��ل افزایش واردات کاالیی 
غیرنفتی بوده  است. از سال 90 تاکنون همواره تغییر تراز تجاری کاالیی 

غیرنفتی با تغییر واردات کاالیی همسو بوده  است.
تولید و صادرات نفتی کشور

بررس��ی روند فصل��ی تولید نفت خ��ام و صادرات نفتی کش��ور طی 
س��ال های 89 تا 96 نش��ان  می دهد که طی این بازه زمانی، متوس��ط 
رش��د تولید نفت خام کش��ور معادل 0,26درصد بوده و صادرات نفتی 
با متوس��ط رش��د 0,45درصدی همراه بوده  اس��ت. براس��اس آمارهای 
بان��ک  مرک��زی میزان تولید نفت خ��ام ایران در س��ال 96 معادل 3,8 
میلیون بش��که در روز بوده که نس��بت به سال 95 رشد 2,3درصدی را 
تجربه کرده  اس��ت. همچنین میزان صادرات نفتی طی این س��ال بیش 
از 2,3 میلیون بش��که در روز رقم خورده که نس��بت به سال 95 معادل 
4,5درصد رش��د داش��ته  اس��ت. طی بازه زمانی مورد بررسی، بیشترین 
میزان تولید و صادرات نفتی ایران مربوط به پاییز سال 95 است. تولید 
نفت خام کش��ور در این فصل س��ال 3,9میلیون بشکه در روز و میزان 
صادرات 2,4 میلیون بشکه در روز رقم خورده است. در چهارمین فصل 
س��ال 96 میزان تولید نفت خ��ام معادل 3,8 میلیون بش��که در روز و 

صادرات حدود 2,3 میلیون بشکه در روز بوده  است.
حساب خدمات

طی سال های 89 تا 96 حساب خدمات کشور همواره با کسری همراه 
بوده  اس��ت. در س��ال 96 میزان کسری حساب خدمات کشور نسبت به 
سال قبل بیشتر ش��ده که عامل اصلی آن افزایش واردات خدمات بوده  
است. طی این سال ایران در مقابل 10,4 میلیارد دالر صادرات خدمات، 
حدود 18,3میلیارد دالر واردات خدمات داش��ته  است. اگرچه صادرات 
خدمات کش��ور با رشد حدود 3درصدی همراه بوده، اما واردات خدمات 
کش��ور افزایش بیشتری را تجربه کرده و حدود 14,4درصد رشد داشته 
 اس��ت. بر این اساس کسری حس��اب خدمات کشور از 5,9 میلیارد دالر 

در سال 95 به 7,9 میلیارد دالر در سال 96 رسیده   است.
پوشش نیاز ارزی حساب جاری

بررس��ی عایدات ارزی غیرنفتی و نیاز ارزی حس��اب جاری ایران طی 
سال های 89 تا 96 نشان  می دهد  به طور کل میزان عایدات ارزی کشور 
پاس��خگوی نیاز ارزی حساب جاری نیس��ت. در سال 96 اگرچه میزان 
عایدات ارزی کش��ور رش��د 10,5درصدی را تجربه کرده، اما نیاز ارزی 
حس��اب جاری کشور حدود 18,5درصد افزایش داشته  است. مهم ترین 
عامل رشد عایدات ارزی، افزایش صادرات کاالی نفتی و مهم ترین عامل 

رشد نیازهای ارزی حساب جاری نیز رشد واردات کاالیی بوده  است.
بدهی های خارجی

مجموع بدهی های خارجی اعم  از کوتاه، میان و بلندمدت کشور طی 
س��ال های 89 تا 96 بیانگر این است که میزان بدهی خارجی کشور در 
پایان س��ال96 معادل 10,9 میلیارد دالر بوده که نس��بت به س��ال 95 
رشد حدود 29درصدی را تجربه کرده  است البته با احتساب بدهی های 
معوق  به مبلغ 1,5 میلیارد دالر، کل بدهی های خارجی کشور در پایان 

سال 96 به بیش از 12,4 میلیارد دالر است.
سررس��ید حدود 5,4 میلیارد دالر از بدهی های خارجی کشور مربوط به 
سال 97 است و 1,5میلیارد دالر آن در سال 98 باید بازپرداخت شود. طی 

سال های 72 تا 96 بیشترین میزان بدهی خارجی کشور مربوط به سال 86 
به مبلغ 28,6میلیارد دالر و کمترین بدهی خارجی نیز به سال 93 به مبلغ 
5,1 میلیارد دالر اختصاص داش��ته است. رقم بدهی های خارجی کشور در 

پایان سال96 تقریبا مشابه رقم سال 80 است.

تراز پرداخت های سال 9۶ چه تصویری از آینده  نرخ ارز ارائه می کند؟

آینده دالر در ایران
دریچه

اما و اگرهای کوچ ارز مسافری به بازار ثانویه
خوان پایانی ارز مسافری کجاست؟

این روزها بس��یاری از مراجعه کنندگان به آژانس های مس��افرتی در 
صدد یافتن تورهایی برای سفر به آسیای جنوب شرقی و دیگر کشورها 
هستند. شاید کمی عجیب باشد تقاضای سفر در بدترین و سخت ترین 
دوره اقتصادی و مضیقه ارزی، اما این تقاضا نشان از آن دارد که هرگاه 
رانتی غیر معمول در حوزه ای ایجاد شود افراد به استفاده از آن ترغیب 

می شوند.
 به گزارش خبرآنالین، ارز مس��افری این روزها حرف و حدیث های 
فراوانی را در فضای خبری ایران ایجاد کرده است. پس از انتشار اسامی 
واردکنندگان کاال با ارز 4200 تومان، این ارز مسافری بود که در کانون 
توجه قرار گرفت این در حالی اس��ت که طبق آمار میزان ارز تحویلی 

مسافری از 22 فروردین تا 23 تیر 312 میلیون دالر بوده است.
 ارز مسافری طبق بخشنامه بانک مرکزی در فروردین ماه امسال جزو 

مواردی است که اجازه و اولویت تامین را از بانک مرکزی یافته است.
 حاال اما تفاوت شدید قیمت در بازاری که خرید و فروش ارز در آن 
ممنوع شده با نرخ ارز بانکی تحویلی از سوی بانک مرکزی سبب شده 
اس��ت بسیاری از کس��انی که تا پیش از این سفر خارجی را در برنامه 
نداشتند، تالش برای بهره مندی از این یارانه ارزی را در دستور کار قرار 

دهند، چراکه سفر با استفاده از این ارز تقریبا مجانی از آب درمی آید.
اما پرداخت ارز مس��افری 4200 تومانی همان ق��در که موافق دارد 
مخال��ف نیز دارد. در حالی که موافقان ممنوعی��ت خرید و فروش ارز 
را مورد اس��تناد قرار داده و تاکید می کنند در چنین ش��رایطی تامین 
حداقل های نیاز مسافران از وظایف اصلی و اساسی دولت است، مخالفان 
پرداخت یارانه سفر در مضیقه ارزی را اقدامی خارجی از چارچوب قواعد 

اقتصاد در حال جنگ ایران ارزیابی می کنند.
برخی گزارش ها نش��ان می دهد ای��ن روزها چهارراه اس��تانبول به 
دفعات میزبان مسافرانی است که نه تنها برای خرید ارز مورد نیاز بلکه 
فروش ارز دولتی که دریافت کرده اند به بازار می آیند. برخی مس��افران 
از سفر برگشته یوروهایی که با نرخ حدود 5000تومان از بانک مرکزی 
گرفته اند را به بازار می آورند تا با اختالف قیمت حداقل 4000 تومانی 
آن را بفروش��ند. تمرکز بر مس��ئله پرداخت ارز مسافری اما این روزها 
با انتش��ار اخبار ض��د و نقیضی همراه بوده اس��ت. در حالی که برخی 
خبرگزاری ها از قطع پرداخت ارز مسافری از اول مرداد خبر می دهند، 
ام��ا بانک مرکزی تاکید دارد این رون��د همچنان تداوم دارد. تبصره ای 
که در این میان بانک مرکزی مورد استفاده قرار می دهد، اما این است 
که تصمیم گیری در این خصوص در دس��تور کار دولت قرار دارد. این 
بدان معناست که شرایط پرداخت ارز مسافری در روزهای آتی با توجه 
به موقعیت پیچی��ده اقتصاد ایران و بازار ارز مورد بازنگری قرار خواهد 
گرفت و روزهای گرم مرداد تصمیماتی در خط خبری داغ تیرماهی در 

زمینه ارز مسافری اتخاذ می شود.
آیا ارز مسافری به بازار ثانویه و سامانه نیما کوچ می کند؟ این سوالی 

است که برای پاسخ به آن باید اندکی تحمل داشت. 
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بانک مسکن اعالم کرد
فرصت تازه برای تسویه بدهی تسهیالت 

مسکن
بانک مسکن به منظور تشویق سازندگان به تسویه مطالبات سررسید 
گذشته مربوط به تسهیالت ساخت، تحت شرایطی معین جرایم دیرکرد 
بازپرداخت این تس��هیالت را می بخش��د. به گزارش پایگاه خبری بانک 
مس��کن، براس��اس تبصره الحاقی به بند 16 قانون بودجه سال 97، به 
منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری، چنانچه مش��تریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 96 
سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا شهریور 97 تسویه کنند، بانک ها 
و موسسات مالی و اعتباری مکلف هستند اصل و سود تسهیالت را مطابق 
قرارداد اولیه و بدون احتس��اب جریمه دریافت و تسویه کنند. بر همین 
اس��اس با موافقت هیات مدیره بانک مسکن این تبصره برای سازندگان 
مس��کن نیز پیاده می شود. به این ترتیب بخشودگی خالص جرائم صرفا 
برای تسهیالت پرداختی به واحدهای مسکونی تولید شده و سازندگان 
واحدهایی که طی قراردادهای مشارکت ساخته شده، در صورت تسویه 
نقدی کلیه مطالبات )ش��امل اصل و سود تسهیالت طبق قرارداد اولیه( 
تا پایان شهریورماه که طرح بخشودگی جرایم بانک مسکن در حال اجرا 
است، اعمال می شود.سازندگانی که با استفاده از تسهیالت بانک مسکن 
نسبت به ساخت پروژه های مسکونی اقدام کرده اند، حدود دو ماه فرصت 
دارند تا از مزایای بخشنامه بخشودگی کل جرائم با شرایطی که ذکر شد، 
برخوردار ش��وند و بدون پرداخت جریمه، اصل و سود تسهیالت خود را 
یکجا پرداخت کنند. بانک مسکن با اجرای طرح ابتکاری چاوش از اواخر 
خردادماه امسال، شرایط ویژه ای برای بازپرداخت بدهی معوق تسهیالت 
روس��تایی و اقش��ار خاص اعم از مددجویان کمیته امداد، بهزیس��تی، 
ایثارگ��ران، زلزله زدگان و خریداران واحدهای مس��کن مهر فراهم کرد 
که به موجب آن، امکان بخش��ودگی جرایم اقساط معوق فراهم شد. در 
این طرح تسهیالت گیرندگانی که به دلیل معوق شدن اقساط مشمول 
جریمه ش��ده بودند، می توانند با شرایطی از بخشودگی جرایم برخوردار 
شوند. اجرای این طرح که به تسریع در روند کاهش مطالبات غیرجاری 
بانک مس��کن کمک می کند، تا پایان مردادم��اه ادامه دارد. اگرچه طرح 
چاوش ویژه گروهی از تس��هیالت گیرندگان بانک مسکن طراحی شده 
بود، اما در پی بخشنامه جدید بانک مسکن به منظور عملیاتی کردن یک 
تبصره از بودجه سال 97 که در زمینه بخشودگی جرایم تسهیالت بانکی 
تولیدکنندگان در سقف زمانی مشخص برای شبکه بانکی تعیین تکلیف 
کرده است، سازندگان مسکن که در زمره تولیدکنندگان به شمار می آیند 
نیز از پرداخت کل جرایم در صورت تسویه اصل و سود تسهیالت معاف 
ش��ده اند و این بخش��نامه نیز همزمان با ایام باقی مانده از اجرای طرح 

چاوش، قابلیت اجرا پیدا کرده است.

 جایزه ملی مسئولیت اجتماعی
به بانک انصار رسید

به پاسداش��ت اهتمام در ایفای مس��ئولیت اجتماع��ی و دفاع از 
کاالی ایرانی، جایزه ملی مس��ئولیت اجتماعی از س��وی س��ازمان 
می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و گردش��گری )CSR( به بانک 
انصار اهدا ش��د. به گزارش روابط عمومی بانک انصار،  در نخستین 
آیی��ن رونمایی از ثبت ملی مکتب نس��تعلیق میرعماد که با حضور 
علی اصغر مونس��ان، معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری ایران، معاون میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری ایران، مدیر بخش فرهنگ کمیسیون 
ملی یونسکو- ایران، مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث 
معن��وی و طبیعی و جمع��ی از مدیران بانک ها، ش��رکت های بیمه 
و س��ایر س��ازمان های بزرگ صنعتی و تجاری در مجموعه تاریخی 
فرهنگی س��عدآباد برگزار شد، جایزه ملی مس��ئولیت اجتماعی به 
پ��اس اهتمام منحصربه فرد در ایفای مس��ئولیت اجتماعی به بانک 
انصار اهدا ش��د. براس��اس این گ��زارش، در پایان ای��ن گردهمایی، 
همچنین به دلیل مش��ارکت فعال بانک انص��ار در آیین رونمایی از 
ثبت ملی مکتب نس��تعلیق میرعماد و به پ��اس حمایت از فرهنگ 
و هن��ر ایران، نام این بانک بر ل��وح و کتیبه جهانی میرعماد ثبت و 

به عنوان یک سند ملی و تاریخی، در موزه سعدآباد قرار گرفت.

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک پاسارگاد 
به تنفس خورد

مجمع عمومی عادی س��الیانه بانک پاسارگاد که روز یکشنبه31 
تیر 1397 در محل تاالر بزرگ وزارت کش��ور برگزار شد، به تنفس 
خ��ورد. به گزارش رواب��ط عمومی بانک پاس��ارگاد، مجمع عمومی 
عادی س��الیانه بانک پاس��ارگاد با حضور 35درصدی سهامداران به 

حد نصاب نرسید و به زمان دیگری در مردادماه موکول شد.

با هدف مدیریت و کاهش ریسک های عملیاتی
 از سامانه ریسک عملیاتی بانک دی

رونمایی شد
طی مراس��می در جلس��ه ش��ورای مدیران بان��ک دی با حضور 
محمدرض��ا قربانی، مدیرعام��ل و جمعی از مدیران ارش��د بانک از 

سامانه ریسک عملیاتی رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، محمدرضا قربانی در مراس��م 
رونمایی از س��امانه ریسک عملیاتی با بیان اینکه ریسک عملیاتی و 
ش��یوه مدیریت آن، تاثیرات بالقوه ای بر عملکرد بانک ها و موسسات 
مال��ی دارد، گفت: با توجه به رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی 
و اس��تانداردهای بین المللی به ویژه کمیته بین المللی بال توس��ط 
بانک ه��ا، اندازه گیری س��رمایه مورد نیاز برای ریس��ک عملیاتی به 
منظ��ور مواجهه ب��ا هرگونه بحران احتمال��ی و همچنین اعمال آن 
در نسبت کفایت سرمایه، از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.
مدیرعامل بانک دی افزود: ثبت و توس��عه یک پایگاه اطالعاتی از 
حوادث زیان بار عملیاتی که در گذش��ته به وقوع پیوسته اند، امکان 
ارزیابی ریسک عملیاتی با تخمین های کمی، جهت کنترل و کاهش 
ریسک عملیاتی در چارچوب حاکمیت شرکتی را برای بانک فراهم 

می نماید.

بانکنامه

فرصـت امروز: مرکز پژوهش های مجلس با بررس��ی معضالت نظام 
پیش��گیری و مبارزه با فساد، راهبردهای نه گانه قوه مقننه در مواجهه با 
فس��اد را پیش��نهاد داد. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش با عنوان 
 »راهبرده��ای قوه مقننه در پیش��گیری از وقوع فس��اد« از 9 راهبرد و
130 سیاس��ت در چهار حوزه تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی خبر 
داده و معتقد اس��ت که از طریق این 9 راهبرد و 130سیاس��ت از جمله 
اص��الح قانون پولی و بانکی و تصویب قان��ون جرم رانت خواری می توان 

فساد را در ایران ریشه کن و با اشکال مختلف آن مقابله کرد.
جلوگی��ری از ب��روز فس��اد و تالش دولت ه��ا برای ح��ذف خأل های 
ش��کل گیری فس��اد به ویژه در بخ��ش اقتصادی، یکی از مس��ائل مهم 
مطرح در اقتصاد ایران و از خواس��ته های مهم مردم در س��ال های اخیر 
است، چراکه افشای برخی پرونده های کالن اقتصادی، سوء استفاده های 
مالی، رانت و دریافت وام های کالن از برخی بانک ها و موسس��ات باعث 
حساس��یت جامعه به موضوع مبارزه با فس��اد و ریشه کن کردن اشکال 

مختلف آن در کشور شده است.
در همین زمینه، یکشنبه ش��ب در نظرسنجی برنامه »پایش« بیش از 
83درصد از ش��رکت کنندگان عنوان کردند که مجازات سریع مفسدان 
اقتص��ادی ما را ب��رای مقاومت در برابر تحریم ها و فش��ارهای اقتصادی 
مصمم ت��ر می کند. »پایش« در س��وال نظرس��نجی خ��ود از مخاطبان 
پرس��ید: »ک��دام تصمیم، ش��ما را ب��رای مقاومت در براب��ر تحریم ها و 
فش��ارهای اقتصادی مصمم تر می کند؟ 1 - ایجاد اش��تغال و مهار تورم 

2 - مجازات سریع مفسدان اقتصادی
در پایان این نظرسنجی 83.4درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند 
مجازات س��ریع مفس��دان اقتصادی ما مردم را ب��رای مقاومت در برابر 
تحریم ها و فشارهای اقتصادی مصمم تر می کند. همچنین 16.96درصد 

از ش��رکت کنندگان ایجاد اشتغال و مهار تورم را انگیزه ای برای مقاومت 
در برابر تحریم ها عنوان کردند.

تدوین 9 راهبرد و 130 سیاست
مرک��ز پژوهش ها در گزارش خود برخی راهکارهای مهم و اولویتی را 
در مقوله مبارزه با فس��اد مطرح کرده است. به گزارش مرکز پژوهش ها، 
فس��اد مسئله ای اساسی و مبتال به همه جوامع و کشورهاست. از همین 
رو، مجلس ش��ورای اسالمی براساس رس��الت خطیر خود به عنوان نهاد 
تقنین کش��ور در تالش بوده نسبت به فساد و لزوم مقابله با آن حساس 
باشد و موجبات پیشگیری قاعده مند و مبارزه قاطع با آن را فراهم آورد. 
از  این رو، راهبردهای نه گانه با هدف ایفای نقش مجلس شورای اسالمی 
علیه فس��اد تدوین و پیشنهاد ش��ده که عبارتند از: شفاف سازی فرآیند 
تصمیم گیری ش��وراها و کمیس��یون ها، ارتقای کارای��ی نهاد قضایی در 
پیشگیری و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، ارتقای انضباط مالی 
دولت و پیشگیری از تخصیص غیربهینه منابع، سالم سازی فعالیت های 
اقتصادی، ارتقای نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه 
با فساد، تعامل و همکاری با نهادها و سازمان های بین المللی در راستای 
اهداف کنوانسیون مبارزه با فس��اد، بهبود عملکرد دستگاه های نظارتی 
در راستای حاکمیت قانون و نظام مند نمودن رویه های کنترل و ارزیابی 

و نهادینه سازی فرهنگ شفافیت، سالمت و عدالت.
ای��ن گزارش در ابتدا به تبیین چهار قاع��ده محوری حاکم بر فرآیند 
تدوی��ن راهبردها پرداخت��ه و در ادامه ضمن تش��ریح چرایی انتخاب و 
پیش��نهاد هر ی��ک از راهبردهای نه گانه، تحقق هر ی��ک از راهبردها را 
مستلزم پیگیری و اجرای سیاست های ذیل هر راهبرد دانسته است که 
در چهار حوزه تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی پیشنهاد شده است.

مجلس معتقد اس��ت فرض بر این اس��ت که رانت جویان، مفسدان و 

کس��انی که تاکنون از موقعیت ه��ای تعارض منافع ب��ه نحو حداکثری 
در جه��ت منافع ش��خصی و گروهی خ��ود بهره مند بودن��د، در مقابل 
سازوکارهای شفاف سازی و پیشگیرانه مقاومت و هزینه کنند و حتی به 
افراد دست اندرکار اتهاماتی را نیز وارد سازند. از سوی دیگر، داعیه ضد 
فس��اد داشتن به خودی خود دلیلی بر پاکدست بودن یا عاری از جرم و 
تخلف بودن فردی نیس��ت. بلکه نحوه پیگیری امور، اقدامات و پرهیز از 
تبعیض و سطحی نگری در مسائل اساسی است که تعیین کننده حدود، 
ثغور و عمق داعیه مبارزه با فس��اد است، بنابراین راه حل اساسی در این 
مورد در راس��تای ارتقای اثربخش��ی اقدامات قوه مقننه این اس��ت که 
اصالت و اعتبار اصلی به قواعد و س��ازوکارها داده شود نه به اشخاص یا 

نماینده ای خاص.
مجلس در پیش��نهادات خود 23 سیاس��ت تقنینی، 35 سیاس��ت 
نظارتی، 40 سیاس��ت اجرایی و 32سیاست ترویجی را طراحی و ارائه 
ک��رد. در عین حال، این سیاس��ت ها در قال��ب 9 راهبرد اصلی عنوان 
ش��ده که به عنوان نمونه برای اجرای راهبرد سالم سازی فعالیت های 
اقتصادی 14 سیاس��ت و برای عملیاتی ش��دن راهبرد ارتقای کارایی 
نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد نیز 17 سیاست پیش بینی 

شده است.
در پایان گ��زارش نیز با توجه به ضرورت اولویت بندی سیاس��ت های 
پیشنهادی، تعداد 16 سیاس��ت به عنوان سیاست های پیشنهادی برای 
اقدام در دوره کوتاه مدت ارائه ش��ده اس��ت که می توان به پیگیری ارائه 
و تصوی��ب دو الیحه مدیریت تعارض مناف��ع در بخش عمومی و الیحه 
ش��فافیت نظام اقتصادی و همچنین به تهیه گ��زارش نظارتی جامع از 
قان��ون ارتقای س��المت نظام اداری و مقابله با فس��اد، قانون انتش��ار و 
دسترسی آزاد به اطالعات و قانون پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد. 

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد

راهبردهای نه گانه برای مقابله با فساد

مجموع پولی که مردم تا پایان س��ال قبل در بانک ها به عنوان سپرده 
نگه داشته اند، به حدود 1485 هزار میلیارد تومان می رسد.

به گزارش ایس��نا، بخش عمده ای از نقدینگی را س��پرده های مردمی در 
بانک ها تش��کیل می دهد. در آخرین آمار مربوط به س��ال گذش��ته حجم 
نقدینگی به مرز 1530 هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رقم حدود 
1485 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مجموع سپرده هایی است که مردم 
در قالب سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت در بانک ها قرار داده اند. این در 
حالی است که در این دوره مجموع سپرده اضافه شده به حجم سپرده های 
بانکی حدود 271 هزار میلیارد تومان بوده که رقم اضافه ش��ده در مقایسه 
با چند س��ال گذشته با اینکه بیش��تر بوده اما درصد رشد آن کاهش دارد. 
در س��ال 1392 س��پرده های بانکی به 606 هزار میلیارد تومان رسیده بود 
که در ادامه به 747 هزار میلیارد تومان در سال 1393، 980 هزار میلیارد 
تومان در سال 1394 و  1214 هزار میلیارد تومان در سال 1395 رسیده 

است. بر این اساس درصد رشد سپرده های مردم در بانک ها 23.3درصد در 
س��ال 1393، 31.2 در سال 1394، 23.9 در سال 1395 و 22.4درصد در 
سال 1396 رشد داشته است. از رقم 1485هزار میلیارد تومانی سپرده های 
بخش غیردولتی در بانک ها حدود 150 هزار میلیارد تومان آن سپرده های 
کوتاه م��دت و تا 1233 هزار میلیارد تومان مربوط به س��پرده های مدت دار 
اس��ت. این در حالی اس��ت که سود پرداختی به حس��اب های کوتاه مدت 
ح��دود 10درص��د و برای مدت دار به 15درصد می رس��د، مابقی در بخش 
قرض الحسنه با حدود 80 هزار میلیارد تومان و سایر بخش ها سپرده شده 
است.  در سال های اخیر و با توجه به روند کاهشی سود بانکی، کارشناسان 
بر این اعتقاد بودند که ادامه این روند می تواند عاملی برای خروج س��رمایه 
از بانک ها باش��د، اما در س��ال گذشته ش��رایط به نحوی پیش رفت که با 
تاکید بانک مرکزی در دس��تورالعمل کاهش نرخ س��ود در بانک ها که به 
ط��ور غیرمنطقی افزایش یافته بود، برخی نظرها بر این بود که این عاملی 

برای خارج ش��دن منابع از بانک ها می ش��ود؛ به طوری که حتی در ادامه با 
بهم  ریختگی بازار ارز و س��که و نوس��ان تندی که در نیمه دوم سال در این 
بازارها ایجاد ش��د، بس��یاری عنوان کردند که کاهش نرخ سود در بانک ها 

موجب ورود سرمایه به این بازارها شده است.
بر این اس��اس حتی در بهمن ماه و ب��ه فاصله یک هفته بانک مرکزی 
نرخ سود را به 20درصد افزایش داد تا مردم تشویق به سپرده گذاری در 
بانک ها ش��وند، اما با وجود اینکه حدود 230 هزار میلیارد تومان اوراق 
سپرده گواهی فروش رفت، اما عمدتا به تبدیل حساب های قبلی مربوط 
بود و کمتر به جذب س��پرده جدید منجر ش��د. ولی به هر صورت این 
موضوع نیز مورد توجه است که حتی خرید سکه و ارز اگر موجب خروج 
پول گروهی از بانک ش��ود، در نهایت این پول نقد به حس��اب فروشنده 
این کاالها واریز ش��ده و مجددا در سیس��تم بانک��ی برمی گردد، اما این 

گردش می تواند موجب تحریک و تخریب بازارهای دیگر شده باشد.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان طال و جواهر ضمن اعالم اینکه س��که به 
باالترین قیمت رس��یده اس��ت، گفت: بحث هایی که در محافل داخل و 
خارج از کش��ور مطرح می شود، بر افزایش قیمت سکه اثرگذار است. از 

سوی دیگر حال و روز فعلی، انتظار افزایش قیمت را خواهد داشت.
ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایس��نا، آخرین قیمت های بازار طال 
را اینگون��ه عنوان کرد که هر قطعه س��که تمام طرح جدید 3میلیون و 
366هزار تومان، س��که تمام طرح قدیم 3میلی��ون و 130 هزار تومان، 
نیم س��که یک میلیون و 625 هزار تومان و ربع س��که 815 هزار تومان 

قیمت دارد.

وی ب��ا بی��ان اینکه قیمت جهان��ی هر اونس طال 1231 دالر اس��ت، 
اف��زود: هر گرم ط��الی 18 عیار 275 هزار و 150 توم��ان و هر مثقال 
طالی 17 عیار یک میلیون و 185 هزار و 800 تومان اس��ت. سکه  یک 
گرمی نیز 452 هزار تومان فروخته می شود. رئیس اتحادیه فروشندگان 
طال و جواهر در پاس��خ به علت افزایش قیمت س��که و تاثیر س��خنان 
رئیس جمهوری بر بازار گفت: عملکرد و سیاس��ت گذاری ها باعث ش��ده 
این روزها قیمت طال و سکه افزایش داشته باشد. افزایش قیمت ارز هم 
طبیعتا بر قیمت طال و سکه اثرگذار است، چراکه طال فلزی است که اگر 
یک نفس هم کم و زیاد شود، می تواند در قیمت آن تغییر ایجاد شود.

محمدولی با اشاره به تقاضای موجود در بازار سکه توضیح داد: تقاضا برای 
خرید سکه زیاد نیست و در این موقعیت افزایش قیمت ها هم به این دلیل 
نیست. بارها گفته شده پیش فروش اوراق سکه خیلی نمی تواند تاثیر خوبی 
داش��ته باشد. درواقع در موضوع سکه و طال، پیش فروش اثر ندارد یا خیلی 
کوتاه مدت است. وی درباره قیمت آتی طال و سکه نیز اظهار کرد: قیمت را 
نمی توان پیش بینی کرد اما حال و روز فعلی، انتظار افزایش قیمت را خواهد 
داشت. البته ما راضی نیس��تیم افزایش قیمت داشته باشیم و می خواهیم 
آرامش در بازار برقرار باش��د که داد و س��تد انجام ش��ود، زیرا این نوسانات 

موجود در بازار، اجازه داد و ستد را نمی دهد.

مردم در بانک ها چقدر سپرده دارند؟

سکه به باالترین قیمت رسید

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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ریزش قیمت سهم ها در بورس
بورس در کانال 108 هزار واحدی آرام گرفت

تنها پس از گذشت دو روز از رشد شاخص بازار سرمایه در این هفته بار 
دیگر قیمت ها روند کاهشی را ادامه دادند. به گزارش ایسنا، مدتی است که 
نوسان قیمت ها در بورس تهران غیرقابل پیش بینی شده و ریسک ها در بازار 
سهام افزایش یافته است. روز دوشنبه پس از دو روز رشد قیمت ها در بورس 
تهران بار دیگر نماگر اصلی بازار وارد روند کاهشی شد و با 172 واحد کاهش 
به رقم 108 هزار و 658 رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 155 واحد کاهش 
رقم 18 هزار و 280 واحدی را تجربه کرد. در عین حال شاخص آزاد شناور 
93 واحد افت کرد و تا رقم 117 هزار و 773 پایین آمد اما شاخص بازار اول، 
با رشد 141 واحد عدد 78 هزار و 630 را تجربه کرد. در عین حال شاخص 
ب��ازار دوم ب��ا بی��ش از 1500  واحد افت به رقم 223 هزار و 175 رس��ید. 
فوالد مبارک��ه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت تبریز هر یک 
به ترتیب 171، 93 و 62 واحد در جهت رشد نماگرهای بازار پیش رفتند، 
اما در نهایت تعداد ش��رکت هایی که با کاهش قیمت مواجه بودند، بیشتر 
 بود و ش��اخص کل در مجموع افت کرد، به طوری که صنایع پتروش��یمی
خلیج فارس، سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین و معدنی و صنعتی 
چادرملو بیشترین تاثیر کاهنده را روی شاخص های بازار داشتند. در گروه 
فلزات اساسی اکثریت نمادها با افت قیمت روبه رو شدند. همچنین در گروه 
محصوالت ش��یمیایی نیز روند تغییرات قیمت سهم ها کاهشی بود. گروه 
سایر واسطه های مالی نیز یکدست قرمز رنگ بود و گروه استخراج کانه های 
فلزی به جز در یک نماد با کاهش قیمت مواجه ش��د. همچنین سهم های 
خودروی��ی عمدتا با بیش از 4 درصد کاهش قیمت مواجه ش��دند. در این 
گروه بیش از 83 میلیون سهم به ارزش بیش از 9 میلیارد تومان مورد داد 
و س��تد قرار گرفت. به این صورت که ارزش معامالت بورس تهران به رقم 
257 میلیارد تومان رسید و حجم معامالت این بازار رقم 697 میلیون سهم 
و اوراق مالی را تجربه کرد. آیفکس نیز با افت 3.22 واحدی مواجه ش��د و 
به رقم 1219 رسید. ارزش معامالت بازار به رقم 130 میلیارد تومان رسید 

و حجم معامالت آن رقم 165 میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

در سی و یکمین نشست صبحانه کاری کانون نهادهای مالی 
مطرح شد

هم اکنون زمان اصالحات ساختاری است 
س��ی ویکمین صبحانه کاری کانون نهادهای س��رمایه گذاری  ایران با 
موضوع بررس��ی سازوکارهای سیاس��ت های پولی و تاثیر آنها بر بازار های 
مال��ی دیروز برگزار ش��د.  به گزارش س��نا، در  ابت��دای  این گردهمایی 
تخصصی، سعید اسالمی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری 
با اش��اره به شرایط فعلی اقتصاد کشور و نرخ تورم گفت: در شرایط فعلی 
مهم ترین ابزار نجات اقتصاد کشور بازار سرمایه است و امیدواریم با حمایت 
و تقویت بازار سرمایه شاهد رشد اقتصادی کشور باشیم. در ادامه، عباس 
آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه اصلی ترین مساله اقتصادی 
کشور در شرایط فعلی عدم ثبات است، عنوان کرد: این وضعیت ریسک ها 
را افزایش داده و امید اجتماعی را کاهش می دهد.  وی ابراز داشت: عدم 
قطعیت، س��اختاری بس��یار  پیچیده دارد و هنوز برای اصالح این شرایط 
س��از و کاری پیش بینی نشده و در دستور کار سیاس��ت گذاران قرار ندارد. 
وزیر راه و شهرسازی افزود: فضای بین المللی نیز عدم قطعیت در کشور را 
با مش��کل روبه رو کرده است. متاسفانه ایاالت متحده خود را نگهبان بازار 
آزاد می داند. آمریکا در واقع مرکانتیلیس��م نوین است نه نگهبان اقتصاد 
جهانی!  جنگ تعرفه ای، تهدید به استفاده از نیروی نظامی، عدم سازگاری 
و تس��اهل با نهادهای بین المللی نش��ان از این موضوع دارد. این رویکرد 
جدید ایاالت متحده نظم و امنیت بین المللی را برهم زده اس��ت. وزیر راه 
و شهرسازی با بیان اینکه در این میان بیشترین آسیب اقتصادی متوجه 
اروپاست و ما باید بتوانیم در این مقطع زمانی بیشترین ارتباط را با اروپا 
داش��ته باش��یم، ادامه داد: هیچ کشوری به فکر منافع ملی کشور دیگری 
نیس��ت و نباید تصور کرد اروپا نیز نگران ش��رایط ایران است، اما اکنون 
امنیت اروپا به خطر افتاده و ایران می تواند از این شرایط بهره برداری کند.

نماگربازارسهام

بورس تهران در ماهی که گذش��ت، شاهد فراز و فرودهای زیادی بود. 
هرچند در این ماه ش��اخص کل نتوانس��ت رش��د قابل توجهی را ثبت 
کند اما بررس��ی روند حرکت صنایع نش��ان می دهد ک��ه در این مدت 
14 صنعت با رش��د شاخص و بازدهی مثبت همراه شدند. همچنین در 
اولین ماه تابستان ش��اخص گروه های ماشین آالت و دستگاه های برقی 
و الس��تیک و پالستیک با رشد به ترتیب 3.17 و 7.6 درصدی در صدر 

صنایع پربازده بورس تهران در معامالت ماه گذشته قرار گرفتند.
مسیر حرکت نماگر بورس

به گزارش سنا، بررسی روند معامالتی شاخص نیز در این مدت نشان 
می دهد که این نماگر مهم بورس��ی در رق��م 108 هزار و 872 واحدی 

پرونده خرداد را بست و وارد اولین ماه تابستان شد.
ای��ن در حالی بود که ب��ه دنبال ورود نقدینگی ه��ای جدید به بازار، 
ش��اخص کل بورس در روز 27 خردادماه توانس��ته بود با رشدی بالغ بر 
دو ه��زار واحدی، رکوردی جدید را برای خ��ود ثبت کند و برای اولین 
بار از کانال 102 هزار واحد بگذرد و ظرف س��ه روز کاری و قبل از آغاز 
م��اه جدید رقم های جدی��دی را برای خود ثبت و ت��ا کانال 108 هزار 

واحد باال برود.
نگاه��ی ب��ه حرکت ای��ن متغیر نش��ان می دهد تیرم��اه فصل اصالح 
قیمت ها و مس��یرها بوده است. پیش بینی تغییر مسیر شاخص کل پس 
از صع��ودی چندین هزار واحدی اتفاقی دور از ذهن نبود. به این ترتیب 
این نماگر در س��ه روز معامالتی اول ماه به روند صعودی پرشتاب خود 

ادامه داده و در کانال 115 هزار واحد قرار گرفت.
کارشناس��ان افزایش ارزش ارزها در مقابل ریال و لزوم اصالح قیمت 
س��هام ش��رکت ها بر اس��اس ارزش جایگزینی بنگاه های حاضر در بازار 

سرمایه را یکی از مهم ترین دالیل صعود بازار سرمایه می دانند.
ورود به مسیر اصالحی

اما شاخص کل از روز پنجم تیرماه وارد مسیر اصالحی شد و در چهار 
روز ح��دود هفت هزار واحد افت ک��رد و در محدوده 108 هزار واحدی 

نشس��ت. در نیمه تیرماه این متغیر مجددا برای سه روز صعودی شد اما 
پس از آن در مسیری تعادلی قرار گرفت تا خود را در محدوه 108 هزار 

واحدی تثبیت کند.
بازدهی 13 درصدی بورس در 4 ماه

هرچن��د این اصالح در ماه گذش��ته باعث ش��د که از لح��اظ آماری 
شاخص کل بورس با افت 42 واحدی و بدون بازدهی به کار خود پایان 
دهد اما با توجه به رشد این متغیر که از روزهای پایانی خرداد آغاز شد 
تا پایان تیرماه شاخص بورس تهران بیش از 12 هزار واحد رشد کند و 
میانگین بازدهی بورس در چهار ماهه امسال به بیش از 13درصد رسید.

بهترین صنایع تیرماه
اما عملکرد صنایع بورس��ی در اولین ماه تابستان از بازدهی مثبت 14 

صنعت خبر می دهد.
ش��اخص گروه های ماش��ین آالت و دس��تگاه های برقی و الستیک و 
پالستیک با رشد به ترتیب 17.3 و 6.7 درصدی در صدر صنایع پربازده 

بورس تهران طی معامالت ماه گذشته قرار گرفتند.
همچنین گروه محصوالت شیمیایی نیز در این ماه نزدیک به 6 درصد 
رش��د ش��اخص خود را ثبت کرد. گروه واسطه گری مالی و خودرو نیز با 
رش��د به ترتیب 4.9 و 4.8 درصدی ش��اخص پس از گ��روه مزبور قرار 

داشتند.
به این ترتیب این پنج گروه فوق در ماهی که گذش��ت توانستند کام 

سهامداران خود را با بازدهی مثبت شیرین کنند.
حقوقی های قدرتمند

بررسی تغییر مالکیت س��هام در ماه گذشته نشان از حضور قدرتمند 
حقوقی ه��ا دارد. ب��ه این ترتیب که در این مدت بدون محاس��به عرضه 
اولیه پتروش��یمی پارس، 311 میلیارد تومان نقدینگی از س��بد س��هام 
سرمایه گذاران حقیقی خارج و در مالکیت حقوقی های بازار قرار گرفت.

به این ترتیب حقوقی های بورس در تیرماه بیش��تر س��مت تقاضا قرار 
داشتند اما حقیقی ها با توجه به رشد قیمت سهام و تمایل به شناسایی 

سود از این محل، بیشتر عرضه کننده بودند. بررسی ها نشان می دهد در 
تیرماه حقیقی ها 60 درص��د و حقوقی ها 40 درصد در معامالت بورس 

مشارکت داشتند.
ترسیم چشم انداز مرداد

داغ شدن فصل مجامع در تیرماه با موج انتشار گزارش های سه ماهه 
در دو روز پایانی این ماه از دیگر خبرهایی بود که معامالت بازار س��هام 
را تحت تاثیر قرار می داد. نزدیک ش��دن به پایان فصل مجامع در کنار 
انتش��ار گزارش های عملکرد س��ه ماهه بنگاه های بازار سرمایه می تواند 

تصویر دقیق تری از چشم انداز بازار برای سرمایه گذاران ترسیم کند.
گزارش های سه ماهه

نگاهی به گزارش های سه ماهه شرکت ها حاکی از خبرهایی است که 
بیش��تر از انتظار سهامداران اس��ت. این گزارش های نسبتا مثبت و قابل 

قبول باعث شده تا پیش بینی مرداد ماه مثبت و روشن باشد.
گزارش های عملکرد شرکت ها در تیرماه تا حد زیادی فضای معامالت 
ماه آینده را تحت تاثیر قرار می دهد. در این میان ابهام در سیاست های 
ارزی دولت و ریس��ک بازارهای جهانی و همچنین عوامل غیر اقتصادی 
اثر گذار نیز در تقابل با این عوامل از نگاه سهامداران دور نخواهند ماند.

عرضه اولیه پارس
از خبرهای مهم بورس در  تیرماه عرضه اولیه سهام شرکت پتروشیمی 
پ��ارس بود که به دلیل نیاز به نقدینگی س��نگین ح��دود 700 میلیارد 
تومانی، توانست بیش از نیمی از روزهای معامالتی بورس را تحت تاثیر 
خود قرار بدهد. بخش قابل توجهی از فش��ار فروش و صف های سنگین 

بازار نیز متاثر از این عرضه بود.
خرید از س��وی 182 هزار نفر و در نهایت تخصیص  یک هزار و 898  
س��هم معادل تقریبی 4.5 میلیون تومان به هر ک��د معامالتی از جمله 
این رکوردشکنی ها بود. این عرضه اولیه در روزهای پایانی تیرماه بخش 
قابل توجه��ی از نقدینگی را از بازار جم��ع کرد و در روند معامالت تاثیر 

پررنگی داشت.

بررسی معامالت بورس در اولین ماه فصل گرم سال

امپراتوری کوچک های بورسی در تیرماه

در آستانه یک سالگی شروع به کار دولت دوازدهم، وزارت اقتصاد در 
گزارشی 23 دستاورد کلیدی اش طی یازده ماه منتهی به تیرماه امسال 
را منتش��ر کرد. در این گزارش، به 23 دس��تاورد کلیدی وزارت اقتصاد 
مانند بهبود ش��اخص های جهانی، رشد 29.5 میلیارد ریالی تامین مالی 
خارجی، رکوردش��کنی بورس، اصالح خصوصی سازی ها، افزایش عدالت 

مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت اشاره شده است.
ب��ه گزارش ایرنا، 11 ماه از فعالیت دول��ت دوازدهم می گذرد؛ دولتی 
ک��ه با تغییر و تح��ول در وزارت امور اقتصادی و دارایی کار خود را آغاز 
کرد و »مس��عود کرباسیان« به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، جایگزین 
»علی طیب نیا« ش��د. براس��اس گ��زارش عملکردی ک��ه وزارت اقتصاد 
دیروز منتش��ر کرد، در 11 ماه گذشته 72 درصد منابع دولت از طریق 
س��ازمان های زیرمجموعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی، 

گمرک ایران، سود سهام و انتشار اوراق تامین شده است.
در بخش خصوصی س��ازی نیز جلوگیری از تبدی��ل بنگاه های دولتی 
به خصولتی در دس��تور کار قرار گرفت و در س��ال 1396 س��هم بخش 

خصوصی واقعی از واگذاری ها، 100 درصد بود.
ب��رای حمایت از تولید و کاهش مالیات بر تولید نیز س��هم مالیات بر 

مصرف از 43 درصد در سال 1392، به 54 درصد افزایش یافت.
بورس و اوراق بهادار 

یکی از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد، س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
اس��ت. در این دوره برای نخس��تین بار تامین مالی از بازار س��رمایه به 

رکورد 101 هزار میلیارد تومان در سال رسید.
س��ال 2017 میالدی ب��ورس و اوراق بهادار ته��ران از لحاظ بازدهی 

شاخص جزو سه بورس برتر منطقه غرب آسیا شد.
در این مدت، رتبه ریس��ک اعتباری ای��ران از 6 به 5 ارتقا یافت و به 

کاهش 10 درصدی هزینه تامین مالی بین المللی منجر شد.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران سال 2017 در شاخص 

رقابت پذیری از رتبه 76 به 69 ارتقا یافت.
همچنین ایران در س��ال 1396 رتبه نخس��ت مبارزه ب��ا قاچاق مواد 
مخدر و رتبه دوم مبارزه با قاچاق کاال را در جهان به خود اختصاص داد.
 رق��م مازاد تج��اری ایران تا بیس��ت و هفت��م خرداد امس��ال از مرز

یک میلیارد و 258 میلیون دالر گذشت. آمارهای وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی از افزایش مجموع تامین مالی خارجی کش��ور از 2 میلیارد و 
640 میلیون دالر در سال 1395 به 32 میلیارد و 200 میلیون دالر در 

سال 1396 حکایت دارد.
در این گزارش به دو بار تشویق رهبر انقالب اسالمی در سال 1397، 
معرف��ی به عنوان دس��تگاه برتر در زمینه دول��ت الکترونیک و قدردانی 

جداگانه از سه زیرمجموعه آن اشاره شده است.
رشد اقتصادی

پارسال رشد اقتصادی ایران از عربستان و روسیه بیشتر بود و براساس 
پیش بینی ها، در سال های آینده نیز از این دو کشور باالتر خواهد بود.

وابس��تگی به منابع نفتی از متوسط 35 درصد در سال های 1392 تا 
1395، به رقم 29 درصد در س��ال 1396 کاهش یافت و امسال به 26 
درصد می رسد. نرخ تامین مالی دولت، از رقم 40 درصد )اوراق سخاب( 
به 18 درصد رس��ید و وزارت اقتصاد 34 هزار میلیارد تومان اوراق مالی 

شامل اسناد خزانه، برای پرداخت مطالبات طلبکاران منتشر کرد.
برای رونق کس��ب و کار نیز مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از بدهی های 

دولت از طریق تهاتر با طلب دولت تسویه شد.
برای نخستین بار سود سهام عدالت به حساب 37 میلیون ایرانی واریز 

شد که شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده بودند.
مالیات

ب��ا هدف افزایش عدالت مالیاتی 300 ه��زار مودی جدید که تاکنون 
مالیات نمی داده اند، شناسایی شدند.

کاه��ش مالی��ات بر تولید و کس��ب وکارها از 52 ب��ه 43 درصد برای 
افزایش عدالت مالیاتی از دیگر اقدام های این وزارتخانه است.

کاهش 190 هزار حس��اب از حس��اب های بانکی ش��رکت های دولتی 
برای افزایش ش��فافیت اقتصاد و پرداخت متمرکز بودجه 500 دستگاه 
اجرای��ی با هدف کنترل فس��اد مالی، تضمین عدال��ت و صرفه جویی را 
می توان به عنوان بخشی از نقاط مثبت کارنامه این وزارتخانه برشمرد.

ش��فافیت در حوزه ارز نیز در 11 ماه گذش��ته، از اولویت های وزارت 
امور اقتصادی و دارایی بود که پس از مدت ها برای نخستین بار سازوکار 

شفاف خرید و فروش ارز راه اندازی شد.

23 دستاورد کلیدی وزارت اقتصاد در یازده ماه گذشته

از رکوردشکنی بورس تا کاهش وابستگی به نفت
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 تخصیص 20درصد ارز دولتی
برای واردات موبایل از مناطق آزاد

به هفت ش��رکت واردکننده گوش��ی تلفن همراه در مناطق آزاد، 
در مجم��وع بیش از 47 میلیون ی��ورو ارز دولتی برای واردات تلفن 
همراه تخصیص یافته که معادل 20درصد ارز تخصیص یافته جهت 

واردات تلفن همراه در نوسانات بازار ارز است.
به گزارش تس��نیم، حدود س��ه دهه پیش بود که مناطقی به نام 
مناطق آزاد در مناطق مرزی و محروم کش��ور تاس��یس ش��دند که 
عامالن اقتصادی در این مناط��ق دارای امتیازاتی همچون معافیت 
20ساله از پرداخت مالیات های مستقیم، معافیت دائمی از پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده، معافیت ثبت س��فارش، معافیت از پرداخت 
حقوق ورودی، فروش کاال تحت رویه مسافری، عدم الزام به اجرای 

دستورالعمل ثبت نمایندگی و معافیت کاالهای تولیدشده بودند.
قوانی��ن انحصاری در ح��وزه ارزی، از دیگر مزای��ای این مناطق 
به حس��اب می آید که براس��اس آن، ورود، خ��روج، خرید و فروش 
ارز توس��ط تمامی اش��خاص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد 
است. این امتیازات برای آن بود تا این مناطق به پیش قراول جذب 
س��رمایه گذاری خارجی، تقویت تولید و توسعه صادرات برای کشور 

تبدیل شوند.
یک تاخیر و یک ابهام!

 22 فروردین ماه امسال بود که دولت برای کنترل نوسانات ارزی، 
اق��دام به اجرای سیاس��ت جدید ارزی کرد. در این سیاس��ت برای 
اولین بار و پس از 25س��ال بود که ممنوعیت ثبت س��فارش برای 
مناطق آزاد برداش��ته ش��د. به پیرو این موضوع و پ��س از 42روز، 
این بار دول��ت برای کنترل مدیریت منابع ارزی، سیاس��ت تجاری 
را ب��ه اجرا درآورد که در آن ممنوعیت واردات 1339قلم کاال برای 

135گروه کاالیی اعمال شد.
براس��اس سیاس��ت ارزی قرار بود ثبت س��فارش واردات کاال در 
مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بعد از گذش��ته سه ماه از تاریخ 
22 فروردین ماه اجرایی ش��ود، اما طبق مشاهدات میدانی خبرنگار 
ما، تاکنون الزامات فنی آن فراهم نش��ده است. از سوی دیگر نیز از 
آنجایی که این دو سیاست مکمل یکدیگر بودند، لذا انتظار می رفت 
ک��ه هیچ گونه ضدونقیضی در آن وجود نداش��ته باش��د اما یکی از 
موارد تعجب برانگیز آن بود که نام »مناطق آزاد« در سیاس��ت ارزی 
به صراحت برای ثبت سفارش واردات کاال آمده بود، اما در سیاست 
تج��اری هیچ نام��ی از آنها نبود و همین امر این س��وال را به ذهن 
متبادر می کرد که آیا این معافیت برای مناطق آزاد برداش��ته شده 

یا خیر؟
ثبت شرکت در منطقه آزاد اما فعالیت در پایتخت!

در س��ه ماهه اول امس��ال، 97درصد گوش��ی های وارداتی با ارز 
دولتی به کش��ور وارد ش��دند، اما قیمت گوشی ها در این بازه زمانی 
با افزایش چش��مگیری همراه ش��د، به گونه ای که در س��وم تیرماه، 
اعتراض برخی فروش��ندگان موبایل پاس��اژ عالءالدین و چهارس��و 

نسبت به افزایش نرخ یورو و عدم تخصیص ارز دولتی باال گرفت.
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات فهرس��تی از 40ش��رکت واردکننده 
گوش��ی هم��راه را منتش��ر ک��رد و گف��ت: »از ابتدای س��ال97 تا 
29خردادماه، به 40ش��رکت واردکننده گوش��ی تلف��ن همراه، ارز 
دولتی تخصیص داده ش��ده اس��ت. رق��م کل ارز اختصاص یافته به 
40ش��رکت مذک��ور، 220میلیون و 643ه��زار و 206یورو بوده که 
تاکن��ون محموله هایی با مجموع رقم 75میلیون و 283هزار و 860 
یورو با عاملیت 30شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده است.«
موض��وع جالب توج��ه آنکه با نگاه به لیس��ت واردکنندگان تلفن 
همراه با ارز دولتی، اس��امی هفت ش��رکت ثبت شده در منطقه آزاد 
به چشم می خورد؛ ش��رکت هایی به نام های »شرکت مدیا پردازش 
منطقه آزاد چابهار«، »شرکت پارس سامتل قشم«، »شرکت پارس 
سل قشم«، »شرکت اسمارت تکنولوژی قشم«، »شرکت پارس نوین 
مدیا منطقه آزاد چابهار«، »ش��رکت یکتا توس��عه پیشگامان همراه 
منطقه آزاد چابهار« و »ش��رکت فوژان ارتباط قش��م« که به ترتیب 
از لح��اظ می��زان  تخصیص ارز دولت��ی در رده 3، 5، 17، 20، 21، 
23 و 38 قرار گرفته اند، اما س��وال اینجاست با توجه به اینکه بازار 
مصرف ش��رکت های نامبرده در سرزمین اصلی و دفاتر فعالیت آنها 
در پایتخت و س��ایر مراکز شهرس��تان ها فعال اس��ت، پس چرا باید 

شرکت خود را در مناطق آزاد ثبت کنند؟

به گزارش تس��نیم، براس��اس قانون چگونگ��ی اداره مناطق آزاد، 
اهداف اولیه تش��کیل این مناطق، تقویت تولید و توس��عه صادرات 
با اس��تفاده از تکنولوژی های پیشرفته است نه آنکه در مدتی کوتاه 
بی��ش از 47میلیون دالر ارز دولتی برای واردات گوش��ی همراه به 
ش��رکت های واردکنن��ده در این مناطق تخصی��ص پیدا کند. هفت 
ش��رکت نام برده ش��ده، در مجموع، بی��ش از 47 میلیون یورو ارز 
دولت��ی ب��رای واردات تلف��ن همراه دریاف��ت کرده اند ک��ه معادل 
حدود 20درص��د ارز تخصیص یافته جه��ت واردات تلفن همراه در 
نوس��انات بازار ارز است در حالی که حدود 9 میلیون یورو از گمرک 
ترخیص داش��ته اند. بیش از 50درصد از این شرکت ها با کد پستی 
1111111111 به ثبت رسیده اند و در موضوع فعالیت آنها عالوه بر 
واردات و صادرات کلیه اقالم مجاز بازرگانی، مواردی نظیر برگزاری 

سمینار، بسته بندی، پخش و توزیع نیز به چشم می خورد.
بر این اس��اس، طب��ق اعالم گزارش نهادهای نظارتی، بخش��ی از 
موبایل های ترخیص شده توسط واردکنندگان تلفن همراه با قیمت 
ارز آزاد یعنی 8000تومان به مصرف کنندگان فروخته ش��ده و یا به 

منظور افزایش قیمت، در انبارها احتکار شده است.

خبــــر

با وجود تولید س��االنه بیش از 2 میلیون تن گوش��ت مرغ در کشور، 
سهم ایران در تجارت جهانی به کمتر از یک درصد می رسد.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، با وجود تولید س��االنه بیش از 
2 میلیون تن گوش��ت مرغ در کشور، س��هم ایران در تجارت جهانی به 
کمتر از یک درصد می رسد، این در حالی است که هر یک از مسئوالن 
دالی��ل خاصی برای این امر مطرح می کنند.  البته ناگفته نماند با وجود 
پتانس��یل باالی صنعت جوجه کشی نسبت به ظرفیت مورد نیاز داخل، 
موانع و مشکالت متعددی سد راه صادرکنندگان است که بیش از پیش 
بر کمرنگ شدن نقش ایران در بازارهای جهانی دامن می زند.  ماجرا تنها 
به اینجا ختم نمی ش��ود چراکه مرغداران به سبب ازدیاد تولید و کاهش 
عرضه از ناحیه فروش بازار داخل متضرر هستند به همین خاطر انتظار 
دارن��د با حمایت دولت از این صنعت بتوانند بخش��ی از زیان خود را از 

طریق صادرات جبران کنند.
حال به سراغ مس��ئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت تولید 

مرغ و سهم ایران از تجارت جهانی باخبر شویم.
محمد یوس��فی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی ، از رشد 
20درص��دی صنعت طیور در 20س��ال اخیر خب��ر داد و گفت: با توجه 
به آنکه س��االنه 2 ت��ا 2 میلیون و 100 هزارتن گوش��ت آماده به طبخ 
در کشور تولید می ش��ود، اما سهم ایران در تجارت جهانی گوشت مرغ 

بسیار ناچیز است.
وی با اشاره به اینکه سهم ایران از صادرات جهانی گوشت مرغ به یک 
درصد نمی رس��د، افزود: س��ال 95 با صادرات 70 تا 80 هزارتن گوشت 
مرغ، باالترین میزان صادرات گوش��ت مرغ در سال های اخیر را داشتیم 

که با این وجود س��هم ایران در تجارت جهانی در همان س��ال کمتر از 
یک درصد بود. یوس��فی با اش��اره به موانع پیش روی صادرات و س��هم 
ناچی��ز در تجارت جهانی مرغ بیان کرد: قیمت مرغ در کش��ورهای رقبا 
2 تا 3 برابر قیمت صادراتی اس��ت ک��ه درنهایت این امر در کنار جایزه 
صادراتی موجب شده است تا زیان حاصل از صادرات از محل سودهای 
داخلی جبران شود، این در حالی است که این امر در کشور وجود ندارد، 
ضمن آنکه در برخی سال ها به سبب مسائل بهداشتی امکان صادرات به 

بازارهای هدف وجود ندارد.
این مقام مس��ئول در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان تولید 
م��رغ با وزن های س��نگین را یک��ی از موانع اصلی پی��ش روی صادرات 
م��ی دانند، بیان کرد: تولید مرغ س��ایز در صورت صرفه اقتصادی برای 
مرغدار سهل ترین راه پیش روست، چراکه تمامی مرغ های صادراتی در 

سال های 94 و 95، سایز بوده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه مس��ائل اقتص��ادی مهم ترین مان��ع پیش روی 
صادرکنندگان اس��ت، گفت: طی دو سال گذش��ته تاکنون مرغداران 
در تولید مرغ با زیان روبه  رو هس��تند، بنابراین از مرغدار چه انتظاری 
می توان داش��ت که اقدام به تولید مرغ س��ایز ب��رای صادرات کند، به 
همی��ن خاطر انتظ��ار می رود که دولت با اختصاص مش��وق صادراتی 
زمین��ه را برای رقابت صادرکنندگان با س��ایر رقبا در بازارهای هدف 

فراهم آورد.
عظیم حج��ت، عضو هیات مدی��ره اتحادیه مرغ��داران درباره آخرین 
وضعیت رش��د صنعت طیور در س��ال های اخیر اظهار ک��رد: با توجه به 
ابالغ وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر گسترش نیافتن صنعت طیور ناشی 

از ظرفیت سازی های مناسبی که در سال های اخیر صورت گرفته است، 
در چند س��ال اخیر مج��وز جدیدی برای اح��داث واحدهای مرغداری 

نداشتیم.
وی افزود: در س��ال های اخیر تنها واحدهایی که از قبل مجوز ساخت 

اخذ کرده بودند به ظرفیت های فیزیکی افزوده شدند.
حجت ظرفیت جوجه ریزی مناس��ب در س��طح کش��ور را امری حائز 
 اهمی��ت برای صنع��ت طیور دانس��ت و گفت: برای تولید س��االنه 2 تا
2 میلیون و 100 هزارتن مرغ به یک میلیارد و 200 تا یک میلیارد و 400 
میلیون قطعه جوجه نیازمندیم و دلیل اعالم متفاوت قطعه طیور ناشی از 

تولید مرغ با وزن های مختلف یک کیلو و 500 تا 2 کیلوگرم است.
این مقام مس��ئول با بیان اینکه تا چند س��ال آین��ده نیازی به مجوز 
اح��داث واحده��ای جدید مرغداری نداری��م، افزود: با توج��ه به علم و 
تکنولوژی جدید، نیازی به ایجاد ظرفیت س��ازی جدید در سال های آتی 
نداریم، چراکه آنچه که هم اکنون صنعت طیور با آن دس��ت و پنجه نرم 
می کند، ظرفیت جدیدی اس��ت که در س��ال های قبل به وجود آمده و 

معادل آن بازار مصرف نداریم.
وی گف��ت: هم اکنون س��همی در بازارهای جهان��ی نداریم؛ مرغداران 
به س��بب هزینه های ب��االی تولید از ناحیه فروش م��رغ در بازار داخل 

متضرر هستند.
حج��ت با انتقاد از س��هم ناچیز ای��ران در تجارت جهان��ی بیان کرد: 
کش��ورهای اطراف ایران از س��مت غرب و ش��رق و همچنین حاش��یه 
خلیج فارس واردکننده مرغ هس��تند که به سبب برخی مسائل سیاسی 

امکان صادرات به این کشور وجود ندارد.

سهم یک درصدی ایران در تجارت جهانی مرغ 

زمزمه های جدید کاربران فضای مجازی برای تحریم خرید خودروهای 
داخلی و مان��ور تبلیغاتی آگاهانه یا ناآگاهانه یک��ی از اپراتورهای تلفن 
همراه حول این موضوع، برای یکی از خودروس��ازان داخلی شائبه ایجاد 

کرد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پویا، چند هفته ای می شود که کاربران 
فضای مجازی کش��ور همچون رویه ای که س��ه چهار س��ال پیش اتفاق 
افتاد س��عی در هدایت کمپین »نخری��دن خودروی داخلی« دارند و بار 
دیگر زمزمه های تحریم خرید تا کاهش قیمت ها در برخی ش��بکه ها به 

چشم می خورد.
کمپین هایی، که چند نمونه از آن به اشکال مختلف طی این سال ها با 
اهداف��ی نظیر اعتراض به قیمت های نجومی خودروهای داخلی و مقابله 
با کیفیت نازل محصوالت تولیدکنندگان ایرانی این بخش برگزار ش��د، 
اما نه تنها نتیجه ای در بر نداشت بلکه در مواردی شاهد بودیم که قیمت 

خودروها را به شکل رسمی، گران تر کرد.
با وجود اینکه اج��رای چنین پویش هایی بر میزان تولید کمپانی های 
داخلی تأثیرگذار بود یا به عبارتی بر افزایش تولیدات انباشت ش��ده آنها 
افزود، اما در نهایت همان س��ال 94 با اجرایی شدن بسته سیاستی بانک 
مرک��زی به منظ��ور تحریک تقاضا و فروش کاالهای انباش��ت و اعطای 
تسهیالت 25 میلیون تومانی به متقاضیان خرید خودرو، بار دیگر حجم 

تقاضا در بازار ارتقا یافت و رسالت کمپین ها به بن بست رسید.
بع��د از اجرای چند نمون��ه ناموفق از این دس��ت کمپین ها، برخی از 

فع��االن اقتصادی با اش��اره به ب��ازار انحصاری تولید خودرو در کش��ور 
و رانت های بس��یاری که پیرامون آن ش��کل گرفته ب��ه صراحت عنوان 
کردند که رس��الت این قبیل کارها ش��فاف و مش��خص نیس��ت و حتی 
کاربران فضای مجازی که در این قبیل فرآیندها شرکت می کنند، هنوز 
ب��ه ص��ورت دقیق نمی دانند که به دنبال چه هس��تند و ب��ا این تحریم 

می خواهند شاهد چه اتفاقی در بازار باشند.
ب��ه همی��ن منظور پی��ام آنها به ص��ورت دقیق به گوش کس��انی که 
دس��ت اندرکاران اصلی این بازار هس��تند، نمی رس��د و نهایتا با توجه به 
اینکه نیاز همه خودروسازان ممکن است فروش میلیونی در سال نباشد 
و با تولید چند هزار خودرو هم بتوانند به هدف خود در بازار دست پیدا 

کنند، چندان وقعی برای این قبیل کارها قائل نشوند.
البت��ه در میان اجرا ی��ا گاهی که برخی از این کمپین ها با شکس��ت 
مواجه می ش��د، ت��وپ در زمین تخریب گران اقتص��ادی و برخی فعاالن 
سیاس��ی انداخته و گفته می ش��د که راهبری کمپین ها دست آنها بوده 

است تا تنظیم بازار کشور را برهم بزنند.
سوای از اینکه تحلیلگرانی هم با انتقاد از رویه برگزاری این کمپین ها 
معتقدند که باید دس��ت واسطه ها از بازار خودرو کوتاه شود تا بعد از آن 
بتوان وارد مراحل دیگر برخورد با مفس��دان این حوزه شد، اما بار دیگر 
زمزمه های��ی از جنس همان کمپین هایی که عم��ال هیچ گاه با موفقیت 
مواج��ه نب��ود در فضای مجازی به گوش می رس��د و ظاهرا دامنه آن به 

فضای جامعه نیز کشیده شده است.

اهمیت این موضوع زمانی محرز می ش��ود ک��ه معاون ارتباطات گروه 
خودروس��ازی سایپا به تبلیغات یکی از اپراتورهای تلفن همراه در سطح 

جامعه واکنش نشان می دهد و می نویسد:
»معاون محترم بازاریابی ش��رکت ایرانسل به استحضار می رساند طی 
چند روز گذش��ته تبلیغاتی در س��طح کشور برای ش��رکت ایرانسل در 
حال انجام اس��ت که پیام »فعال ماش��ین نخرید و سیم کارت بخرید« را 

دستمایه تبلیغ قرار داده است. 
همانگونه که مس��تحضر هس��تید هدف تبلیغات چهار س��ال گذشته 
کمپین خودرو نخرید که به طور وس��یع در فضای مجازی جریان سازی 
شد، لطمه به صنعت خودروی داخلی و ایجاد فرصت برای خودروسازان 
خارجی برنامه ریزی ش��ده بود که با درایت مس��ئوالن صنعت خودروی 

کشور کمپین به شکست انجامید.
امس��ال نی��ز نبض هایی از همان جریان ش��روع به تپی��دن کرده که 
متولی��ان صنعت خودروی کش��ور در حال تحلیل و رصد آن هس��تند؛ 
هرچند با توجه به ش��رایط اقتصادی فعلی و شناس��ایی سرش��اخه های 

کمپین اقدامات آنان تا این لحظه عقیم مانده است.
از همین رو با توجه به اینکه پیش بینی می شود، طی روزهای آتی 
تبلیغات ش��رکت ایرانس��ل وارد فازهای جدیدی شود، لطفا دستور 
فرمایید در اسرع وقت برای دوری از شائبه جریان سازی و همراهی 
با کمپین های��ی علیه صنعت خودرو، اقدام ب��ه تغییر پیام تبلیغات 

شود.«

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس با اش��اره به الیح��ه اصالح قانون 
مالی��ات ب��ر ارزش افزوده گفت ک��ه در این الیحه مالی��ات با نرخ صفر 
برای صادرکنن��دگان و مالیات با نرخ ترجیحی 3درصد و مالیات با نرخ 
9درصد هم پیش بینی ش��ده اس��ت. به گزارش تس��نیم، رحیم زارع با 
حضور در بخش خبری 21 شبکه یک سیما با بیان اینکه این کمیسیون 
و کمیته های مختلف حدود یک سال و نیم با دعوت از بخش خصوصی 
روی الیح��ه اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال کار هس��تند، 

گفت: تغییرات در این قانون به نفع تولیدکننده و مصرف کننده اس��ت. 
عضو کمیس��یون اقتصادی و سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید 
ملی مجلس ش��ورای اسالمی افزود: در حوزه تولید و کشاورزی معافیت 
مالیاتی در اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده دیده ش��ده اس��ت. وی 
ادام��ه داد: مالی��ات با نرخ صفر ب��رای صادرکنن��دگان و مالیات با نرخ 
ترجیحی 3درصد و مالیات با نرخ 9درصد هم پیش بینی ش��ده اس��ت. 
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: با س��امانه مودیان، شفافیت ها 

بیشتر شده و فرآیند به گونه ای است که در نهایت، مصرف کننده واقعی 
بای��د مالیات را پرداخ��ت کند. وی افزود: الیحه دول��ت درباره صندوق 
مکانی��زه را اصالح کردیم و مکمل قانون مالیات بر ارزش افزوده اس��ت. 
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسالمی 
اضاف��ه کرد: موارد تش��ویقی برای کس��انی که ای��ن صندوق ها را نصب 
می کنند در نظر گرفته ش��ده اس��ت از جمله اینکه مالیات آنها کاهش 

می یابد و این موضوع به شفاف سازی بیشتر کمک می کند.

تبلیغات یکی از اپراتورهای تلفن همراه شائبه ساز شد

 دعوت مردم به تحریم تولید ملی؟

صادرکنندگان از مالیات بر ارزش افزوده معاف می شوند

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

 برای تأمین قطعات در شرایط دشوار
مشکلی نداریم

قائم مقام مدیرعامل گروه سایپا گفت  با استفاده از تجربیات سال های 
گذشته در حوزه خدمات پس از فروش، برای تأمین قطعات در شرایط 

دشوار برنامه ریزی کرده ایم و از این بابت مشکلی نخواهیم داشت.  
به گزارش عصرخودرو،  اردشیر امینی در جمع مدیران نمایندگی های 
س��ایپا در اس��تان های فارس،  کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر با بیان 
ای��ن مطلب افزود: همان طور که قبال هم اع��الم کرده بودیم، یکی از 
برنامه های ما در حوزه خدمات این اس��ت که پیش از بروز و گسترش 
مش��کل، آن را ریش��ه یابی و رفع کنیم. بر همین اس��اس، برای تأمین 
به موقع قطعات یدکی در ش��رایط تحریم صنعت خودرو، چاره اندیشی 
کردیم و از این بابت با مش��کلی مواجه نخواهیم ش��د، هرچند که راه 
دش��واری پیش رو داریم.  وی با اشاره به حجم سرمایه گذاری صورت 
گرفته در شبکه نمایندگی ها، گفت: با تکیه بر توانمندی های موجود در 
نمایندگی ها، س��ایپایدک آمادگی دارد در جهت تأمین قطعات یدکی 

مورد نیاز با شبکه نمایندگی ها مشارکت کند.  
مدیرعامل س��ایپایدک افزود: در ماه های گذشته با مشکالت بسیار 
بزرگی در حوزه ش��بکه نمایندگی ها مواجه بودیم، امروز با توجه ویژه 
مدیرعامل محترم گروه س��ایپا و همت مدیران س��ایپایدک، بسیاری 
از این مش��کالت رفع ش��ده اند و با تالش مضاعف و همکاری مدیران 

نمایندگی ها سایر مشکالت هم رفع خواهند شد.  
وی تصریح کرد:  در شرایط کنونی درک خواسته ها و ذهنیت مشتری 
به شرکت و سازمان خدمات پس از فروش قدرت می دهد، بنابراین باید 
طبق خواسته مشتری حرکت کنیم تا کسب وکار خود را بهبود بخشیم.  
قائم مقام مدیرعامل گروه س��ایپا با تأکید بر همکاری بیش��تر شبکه 
نمایندگی ها و سایپایدک و ایجاد روحیه تعامل ادامه داد: در نتیجه این 
تعامل و همکاری نیازهای مشتریان شناسایی شده،  بهره وری افزایش 

می یابد و به این ترتیب تولید رونق خواهد گرفت.  
وی با اش��اره به اهمیت نظرات مش��تری در حوزه تولید و خدمات، 
یادآور ش��د:  در فضای رقابتی امروز،  قدرت اصلی در دست مشتریان 

است و باید تالش کنیم تا نارضایتی ها به حداقل ممکن برسد.  

مستثنی شدن خودروسازان و متقاضیان 
خودروهای فرسوده از رعایت برخی شروط 

دریافت تسهیالت
هیأت وزیران به پیش��نهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
نح��وه دریافت تس��هیالت در ط��رح جایگزینی و نوس��ازی ناوگان 
فرسوده حمل و نقل تجاری درون و برون شهری را تصویب کرد.  

 به گزارش ایلنا،  هیأت وزیران در جلسه 1397/4/3 به پیشنهاد شماره 
90646/97 مورخ 1397/3/21 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران تصویب کرد: شرکت های خودروساز و متقاضیان دارای خودروی 
فرسوده مشمول طرح جایگزینی و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل 
تجاری درون شهری و برون شهری جهت دریافت تسهیالت/ تعهدات 
از ش��روط نداش��تن بدهی غیرجاری، چک برگش��تی و رعایت نسبت 
مالکانه، مفاد آیین نامه رعایت ش��اخص های مالی در اعطای تسهیالت 
سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک های دولتی 
موضوع تصویب نامه شماره 211849/ت39399ه� مورخ 1386/12/26 
و حدود مقرر در آیین نامه های تس��هیالتی و تعهدات کالن و اشخاص 
مرتبط و عدم شمولیت ماده  )141( قانون تجارت- مصوب -1311 و 
ش��رط عدم احتساب سقف جمعی و تسهیالت طرح مذکور و ذی نفع 
واحد مستثنی می باشند. اسحاق جهانگیری،  معاون اول رئیس جمهور 
این مصوبه را به وزارت صنعت،  معدن و تجارت،  وزارت امور اقتصادی 

و داریی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد.  

توقف تولید خودرو به زودی فرا  می رسد
 دست کم طی یک سال اخیر، شرکت های خودروساز داخلی با انبوهی 
از مشکالت روبه رو بوده اند،  از خروج شرکای خارجی و افزایش تعرفه ها 
گرفته تا مشکالت ارزی و نقل و انتقاالت بانکی،  اما حاال چرخ در گل 
مانده خودروسازی را شرکت های قطعه ساز به کلی از جای درآورده اند. 
به گزارش ایس��کانیوز، ممنوعیت و محدودی��ت کلیدواژه های صنعت 
خودروس��ازی امروز ایران است؛  صنعتی که بعد از چهار دهه فعالیت 
خود در ایام بعد از انقالب حاال به پایدارترین جایگاه خود در تمام ادوار 
رسیده است.  الطاف پی درپی دولت ها و انحصار بی چون وچرا در بازاری 
ک��ه خود به تنهایی در آن جوالن می دهن��د، فضایی غیرقابل  رقابت را 
پدید آورده است. سال 96 سال خون بار برای شرکت های خارجی بود.  
سال توقف شش ماهه ثبت سفارش و افزایش حقوق و عوارض. به نظر 
می رسد سال 97 این آتش،  خودروسازی داخلی را نیز دامن گیر کرده 
است.  تحریم ها سریع ترین و قوی تر از آنچه تصور می شد از راه رسیدند. 
دالر س��ر به فلک کش��ید و تأمین کننده خارجی س��از خروج از ایران 
را ک��وک کرد. پرده آخر ای��ن نمایش ممنوعیت واردات برای برندهای 
خارجی بود. اکنون قاعده بازی به طرز عجیب دگرگون ش��ده اس��ت. 
شرکت های خودروساز با حمایت های دولتی شاید در برابر این موج زانو 
نزدند ولی این قطعه سازان هستند که حاال کل ارابه را به زمین زده اند. 
تولیدکنندگان بزرگ مجموعه های خودرو هر کدام به دلیلی از فراهم 
کردن قطعات حیاتی خودروها باز مانده اند. این یعنی دپوی س��نگین 
چندین هزار خودرو در انبار خودروس��ازان که هر کدام با نقص در یک 
یا چند عضو خود روبه رو هس��تند. خودروساز تحت فشار بازار و جامعه 
است و خود را در مواجهه با موجی از انتقادات سهمگین می بیند که در 
مقابل آن جوابی ندارد. بهانه و دلیل اصلی نبود قطعه است؛ توجیهی که 
از س��وی مصرف کنندگان چندان خریداری ندارد. از آن سو،  قطعه ساز 
نیز حرف هایی برای گفتن دارد.  تناس��ب قیمت قطعات در انطباق با 
نرخ روز و تورم،  نخس��تین دلیل افت تولید عنوان شده است.  فعاالن 
این حوزه بر این باورند که دوره بازپرداخت بدهی از سوی خودروسازان 
بیش از آس��تانه تحمل است.  نرخ های سنگین سود بانکی کار را برای 
ادامه فعالیت این شرکت ها با مشکالتی روبه رو کرده است. در این میان 
بیش از آنکه نیاز به تمرکز روی شرکت های خودرویی باشد، نیاز است 
که مدیران دولتی اهتمام ویژه ای به تأمین کنندگان قطعات بورزند. اگر 
قطعه ای نباش��د،  قطعاً خودرویی نیست و این حجم از تورم انتظاری 

بیش ازپیش رشد می کند.  

ارزیابی اس��تاندارد 63گانه خودروها که تا پایان تیرماه مهلت داشت، 
نشان داد که 8 خودروی داخلی نتوانستند استانداردهای سوختی خود 
را پاس کنند و از آنجایی که خودروس��ازان داخلی با تحریم ها و خروج 
ش��رکت های اروپایی مواجه هستند رسیدن به استاندارد 72 گانه تا دی 
ماه 97 و بعد از آن اس��تاندارد 85 گانه به چالش بزرگی برای آنها بدل 
ش��ده که براساس ش��واهد و قرائن، مونتاژ خودروهای چینی ترفند آنها 

برای عبور از استانداردها است. 
ب��ه گزارش م��وج،  بازار خ��ودروی ایران در حال حاض��ر تحت تأثیر 
محدودی��ت ممنوعی��ت واردات ق��رار گرفته اس��ت ک��ه در این حالت 
مصرف کننده ها مجبور به خرید خودروهای داخلی هس��تند و از آنجایی 
که مصرف کننده ها از سال ها پیش از تولیدات داخلی رضایت نداشتند و 
حتی کمپی��ن خودروی صفر نخرید راه انداختند،  این وضعیت اضطرار 

می تواند عواقب حتی اجتماعی و سیاسی نیز به همراه داشته باشد. 
ح��ال اگ��ر تولیدکننده های داخلی ب��ه الزامات اس��تاندارد خودرویی 
پایبند باش��ند، می توانند تا حدودی در کاهش تنش بازار خودرو موفق 
عمل کنند، در غیر این صورت ممکن اس��ت بار دیگر کمپین هایی علیه 
تولی��دات داخلی خ��ودرو به راه بیفتد،  از این رو س��ازمان های نظارتی 
نبای��د در قبال حق��وق مصرف کننده ها کوتاه بیایند، هرچند ش��واهد و 
قرائن نشان می دهد خروج خودروس��ازان اروپایی شرکت های ایرانی را 
بیشتر به سمت چینی ها سوق داده است و این مسئله برگ برنده برای 
آنها خواهد بود که به سرعت خودروهای چینی را جایگزین خودروهای 

متوقف شده در نتیجه نداشتن استاندارد بکنند.  

معاون نظارت بر اجرای استاندارد تصریح کرد که اجرای استانداردهای 
85 گانه خودرو،  تقسیم بندی خودروها به دو بخش خودروهای داخلی 
و واردات��ی جدید و خودروهایی که قب��ال گواهینامه تأیید نوع و تطابق 
تولید دریافت کردند انجام شد،  به طوری که خودروهای جدید از همان 
زمان طبق اس��تانداردهای 85گانه تولید و وارد می شدند و خودروهایی 
که تأیید نوع برای آنها صادر شده بود طبق زمانبندی مشخص با رعایت 

استانداردها تولید می شدند. 
3 خودرو استاندارد ۶3 گانه را پاس کردند

وحید مرندی مق��دم در این باره گفت: بر اس��اس مق��ررات، خودروهای 
س��ی کی دی که در داخل مونتاژ می ش��وند مش��مول قوانین تولید داخلی 
هستند، حال اگر قرار باشد بر اساس تغییر شرایط در زمینه استاندارد 85گانه 
تجدید نظری صورت بگیرد نیازمند تصمیم و مصوبه جدید دولت هستیم. 
البته در آن ش��رایط نیز استانداردها به قوت خود باقی می ماند و تنها نحوه 
اجرای این استانداردها ممکن است تغییر کند که تاکنون نیز در این زمینه 
هیچ موضوعی از س��وی دولت و... مطرح نشده است. بر اساس زمان بندی 
صورت گرفته ش��روع اجرای اس��تانداردهای 63گانه از ابتدای دی ماه سال 
1396 برای خودروهایی بود که قبال تأیید نوع برای آنها صادر ش��ده بود و 
از ابتدای دی ماه امسال خودروسازان برای دریافت تمدید تأیید نوع خودرو 
باید استانداردهای 85 گانه را رعایت کنند. در همین راستا،  سه خودروی 
جدید سیتروئن،  وانت آمیکو و FAW  با استانداردهای 85 گانه مطابقت 
داش��ته و وارد بازار کشور شد. همچنین بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 
مقرر بود خودروهایی که نتوانند الزامات استاندارد معیار مصرف سوخت را 

رعایت کنند ابتدای تیرماه معرفی شوند که در همین زمینه هشت خودرو 
به لحاظ عدم رعایت الزامات معیار مصرف س��وخت از نظر س��ازمان ملی 
اس��تاندارد ایران تأیید نش��ده و برای اقدامات بعدی به پلیس راهور ناجا و 

وزارت صنعت،  معدن و تجارت معرفی شدند. 
براس��اس زمان بندی سازمان ملی اس��تاندارد ایران در سال 97 تعداد 
اس��تانداردهای خودرویی به 85 مورد افزایش خواهد یافت. طبق برنامه 
این س��ازمان خودروس��ازان مکلف بودند از ابتدای دی س��ال گذشته،  
63 م��ورد اس��تاندارد خودرویی را اجرا کنند و اگر خودرویی نتوانس��ت 
اس��تانداردهای تعیین ش��ده را رعایت کند در نخستین مرحله از اجرای 
مصوبه مربوطه با توقف خط تولید روبه رو ش��ود،  این برنامه اجرا نش��د،  
از این رو قرار شد از ابتدای تیرماه امسال استاندارد خودرویی 63 مورد 
رعایت شود که در غیر این صورت خط تولید خودروهای مربوطه متوقف 
ش��ود. در ادامه قرار بر این است که براس��اس زمان بندی توافق شده، با 
اضافه ش��دن اس��تاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه س��ال 1397، تعداد 
استانداردهای اجباری خودروهای سواری به 72 مورد افزایش می یابد. 
همچنی��ن مرندی مق��دم ب��ا تأکید بر اینک��ه در ح��ال حاضر برخی 
خودروهای تولید داخل اس��تاندارد مرحله اولیه که شامل 65 استاندارد 
است را پاس کرده اند، اظهار کرد:  خودروهای تولید داخل باید تا ابتدای 
دی 97 استاندارد 75گانه را پاس کنند و پس از تأیید،  یک سال پروانه 
تولید آن تمدید خواهد ش��د تا بتوانند به استانداردهای 85گانه برسند 
و اگر بعد از اول دی 97 به دنبال تأییدیه اس��تاندارد باش��ند، مش��مول 

استاندارد 85 گانه خواهند بود. 

استاندارد سوختی 8 خودرو رد شد

ترفند خودروسازان داخلی برای دور زدن استانداردها

پرونده بنزین همواره روی میز دولت باز اس��ت و تقریباً هر ماه یک بار 
گمانه زنی ه��ای مختلفی در مورد تصمیم��ی که دولت می خواهد درباره 
آینده س��وخت در کشور اتخاذ کند، مطرح می شود. گزینه های احتمالی 
بین دونرخی کردن، س��همیه بندی یا افزایش قیمت سوخت می چرخد 
و فعاًل با الزام اس��تفاده از کارت س��وخت، احتمال سهمیه بندی از همه 

قوی تر است. 
به گزارش »عصرخودرو«، در بودجه س��ال 1397 دو تبصره 14 و 18 
الیحه بودجه سال 1397 رنگ دیگری به احتمال افزایش قیمت بنزین 
در س��ال جاری داد و حتی س��قف 17 ه��زار و 400 میلیارد تومان نیز 
برای مابه التفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 1397 نسبت 

به سال 1396 تعیین شد. 
از همان زمان زمزمه های افزایش قیمت بنزین دهان به دهان ش��د و 
احتماالت حول و حوش این موضوع همچنان مطرح می شود؛ احتماالتی 
که با الزام مجدد استفاده از کارت سوخت قوت گرفت و هرچند شایعات 
از احتمال دو نرخی شدن و حتی افزایش قیمت بنزین خبر می دهند اما 
هنوز هیچ مقام مسئولی به طور رسمی این شایعات را تأیید نکرده است. 
تنها موضوعی که محرز اس��ت این است که دولت قصد دارد استفاده 
از کارت س��وخت را به طور جدی پیگیری کند و اینکه بر اس��اس الیحه 
بودجه اجازه دارد قیمت س��وخت را افزایش دهد. این درحالی است که 
روند مصرف س��وخت در کشور به شدت در حال افزایش است و هر ماه 
ش��اهد افزایش مصرف بنزین نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل 

هستیم. به طوری که طبق آخرین آمار مصرف بنزین در خردادماه نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته بیش از 11درصد رشد داشته است. 

در این راستا، حسن ضیاء کاشانی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به تکمیل پاالیش��گاه 
س��تاره خلیج ف��ارس اظهار کرد: در ح��ال حاضر نیاز داخلی کش��ور به 
بنزین با تکمیل فازهای پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس تأمین می شود 
اما از س��وی دیگر متأسفانه سالی 10درصد به رشد مصرف بنزین اضافه 
می ش��ود که بخش��ی از آن هم مربوط به قاچاق اس��ت، زیرا با توجه به 
تضعیف استفاده از کارت سوخت، میزان قاچاق نسبت به سال های قبل 
افزای��ش پیدا کرده اس��ت.  یکی دیگر از دالی��ل افزایش مصرف بنزین 
تولی��د و ف��روش خودروهای داخلی اس��ت که برخی از ای��ن خودروها 

سوخت بیشتری مصرف می کنند. 
LPG  جایگزین بنزین شود

وی ب��ا بیان اینکه LPG می تواند جایگزین بنزین ش��ود، توضیح داد: 
در ح��ال حاض��ر LPG در کش��ور تولید و صادر می ش��ود و می تواند تا 
40 میلی��ون لیت��ر جایگزین بنزین ش��ود. اگر از رانندگان تاکس��ی که 
پرمصرف ترین مش��تریان سوخت هستند سؤال شود،  مشخص می شود 
ک��ه آنها LPG را به CNG ترجیح می دهند. دنیا به س��مت اس��تفاده

LPG به جای بنزین و CNG به جای نفت گاز در حرکت اس��ت اما ما 
با توجه به ش��رایطی که داش��تیم CNG را جایگزین بنزین کردیم. به 
نظر من LPG می تواند نیاز کش��ور را تأمی��ن کند و با تحریم ها مقابله 

کن��د. نیاز به تکنولوژی خاصی هم ندارد و تنها نصب پیت در خودروها 
کافی است. 

هر گونه افزایش قیمت بنزین ظلم در حق مردم است
مدیرعامل اسبق شرکت ملی پخش در ادامه در مورد واقعی کردن قیمت 
بنزین اظهار کرد:  زمانی که در ش��رکت پخش مسئولیت داشتم،  از واقعی 
شدن قیمت های سوخت دفاع می کردم اما در حال حاضر متوجه می شوم 
ب��ا حقوقی که دریافت می کنم تنها می توانم تا ش��انزدهم ماه یک زندگی 
معمول��ی را اداره کنم. به طور کلی با این س��قف پرداختی حقوق در داخل 

کشور هر گونه افزایش قیمت سوخت ظلم در حق مردم است. 
کارت سوخت مانع قاچاق فرآورده می شود

کاشانی با تأکید بر اینکه کارت سوخت تنها ابزاری است که می تواند 
از قاچ��اق ف��رآورده جلوگیری کند،  افزود: زمانی که کارت س��وخت در 
ایران ارائه ش��د،  همه کارکردهای آن به کار گرفته نش��د و به طور کلی 
طرح آن کاماًل پیاده نش��د. زمانی که مردم از کارت س��وخت اس��تفاده 
کردند، میزان مص��رف 25 میلیون لیتر در روز کاهش یافت درحالی که 
همه خودروها در سراسر کشور در حال تردد بودند و کمبود بنزینی در 

کشور وجود نداشت. 
وی ادامه داد: قرار بود کارت س��وخت جایگزین کارت خودرو ش��ود و 
میزان سوخت متناس��ب با نوع و مدل خودرو تعیین شود که این طرح 
کامل اجرایی نش��د. من مطمئن هستم در حال حاضر 15 میلیون لیتر 

بنزین در حال قاچاق است. 

عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن تولید کنندگان خ��ودرو گف��ت نبود 
سیاس��ت مدون و مش��خص در واردات خودرو و ایج��اد محدودیت های 
غیرکارشناس��انه باعث فساد و رانت در این حوزه شده است. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان، ملکان عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان 
خ��ودرو در مورد گرانی یکباره خودروها اظه��ار کرد: مطالبی از واردات 
خودرو و کس��ب  وکارهای مربوط به آن مطرح می ش��ود که ش��ائبه ها را 
بی��ش از پیش گس��ترش می دهد اما با برگزاری نشس��ت های خبری و 
کنفرانس های تخصصی قصد داریم شفاف سازی کرده و تعریف صحیحی 

از شرایط فعلی بیان کنیم.
وی ادامه داد: فضای کس��ب وکار خودرو متأثر از واردکنندگان رسمی 

و واردکنندگان غیرنمایندگی به تناوب و تواتر است.
مل��کان اضافه کرد: گاهی برای وارد ک��ردن خودروهای خارجی تنها 
نمایندگی های رسمی، مجاز به واردات هستند و البته در برخی موارد به 
واردکنندگان غیررسمی چنین اجازه ای داده می شود. ملکان افزود: ارائه 

مجوز به طور مقطعی به هر دو نوع از واردکنندگان باعث تواتر و تناوب 
مذکور در واردات خودرو می ش��ود. وی با بیان اینکه سیاس��ت صحیح و 
یکپارچ��ه ای برای واردات خودرو وجود ندارد، تصریح کرد: چندی پیش 
مس��ئوالن از ارائه مجوزهای الزم برای واردات خودروهای آمریکایی که 
س��اخت این کش��ور هم نبود خودداری کردند که این تصمیم ناگهانی 

موجب خسارت برخی شرکت های فعال در این زمینه شد.
عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان خودرو اضافه کرد: سیاست  
قطعی در مورد واردات خودرو به این دس��ته از خودروها اختصاص پیدا 
نک��رد و پس از مدتی خبرهایی مبنی بر اجازه ورود خودروهای خارجی 

که بیش از 40 هزار دالر گمرکی دارند به گوش رسید.
وی بیان کرد: مس��دود ش��دن ناگهانی سایت ثبت س��فارش یکی از 
بی ثباتی ه��ای سیاس��ت واردات خودرو اس��ت که ضربه بس��یاری را به 

واردکنندگان و فعاالن این حوزه وارد کرد.
ملکان مطرح کرد: در روزهای نخست تیرماه سال گذشته سایت ثبت 

س��فارش خودرو به بهانه به روز رس��انی و غیره به یکباره بسته شد و این 
انسداد تاکنون به طول انجامیده است.

وی افزود: در زمان بس��ته بودن س��ایت ثبت س��فارش خودرو برخی 
فع��االن این حوزه قادر به واردات خودرو بودن��د، به عبارتی در مقطعی 

عده خاصی به طور سلیقه ای مجاز به واردات خودرو بودند.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان خودرو تأکید کرد: این اقدام 
س��لیقه ای برای ارائه مجوز واردات غیرقانونی خودرو به طور قطع تخلف 
محس��وب می ش��ود و بیان توجیهاتی همچون هک ش��دن سایت ثبت 
س��فارش بهانه  ای بیش نیس��ت. گمان می کنم این تخل��ف با همکاری 

عده ای خاص انجام شده است.
ملکان گفت: در هر زمینه ای که محدودیت غیرکارشناس��انه تحمیل 
شود امکان رانت و فساد به وجود می آید، بنابراین تا زمانی که سیاست 
مدون و مش��خصی برای واردات خودرو وجود ندارد روبه رویی با چنین 

فسادهایی غیرمنتظره نیست.

پرونده قیمت بنزین در آینده باز است

محدودیت غیرکارشناسانه باعث فساد در واردات خودرو شد

 هک شدن سایت ثبت سفارش بهانه  ای بیش نیست
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نمایندگان صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و استارتاپ های عضو انجمن 
صنفی کس��ب و کارهای اینترنتی در فرابورس ایران گردهم آمدند تا در یک 
نشست هم اندیشی پیرامون انتظارات، دغدغه ها و چالش های حوزه کاری خود 

درخصوص روش های تزریق سرمایه و چگونگی 
س��رمایه گذاری روی اس��تارتاپ ها ب��ه بحث و 
تبادل نظر بپردازند. به گزارش س��نا، در ابتدای 
این نشس��ت که در ادامه سلس��له نشست های 
هم اندیش��ی میان فع��االن حوزه اس��تارتاپی و 
سرمایه گذاران و پس از رویداد فین استارز 2018 
برگزار  شد، معاون پذیرش و ناشران فرابورس به 
ارائه توضیحاتی درخصوص الزامات و روش های 
تامین مالی اس��تارتاپ ها از طریق ظرفیت های 
فراب��ورس پرداخت و مهم تری��ن اصل اثرگذار را 
برای حضور کس��ب و کارهای اینترنتی در فضای 
بازار سرمایه »رعایت شفافیت و اصول حاکمیت 
ش��رکتی« عنوان کرد. س��ید مهدی علم الهدی 

با بیان اینک��ه فرابورس ایران تالش می کند تا ب��ا بهره گیری از ظرفیت های 
قانونی بازار سرمایه، طیف وسیعی از صاحبان مشاغل و کسب وکارها را مانند 
استارتاپ ها تحت پوشش قرار داده و تامین مالی کند، گفت: یکی از مهم ترین 

برنامه هایی که در چند س��ال اخیر در دستور کار فرابورس قرار داشته بحث 
تامین مالی نوآوری و اتصال زنجیره های مختلف یک زیست بوم دانش بنیان با 
سرمایه گذاران است که ماحصل آن منافع دوسویه ای را برای کسب و کارهای 
مبتنی بر دانش، بازار سرمایه و در نهایت اقتصاد 
کش��ور به همراه خواهد داش��ت. علم الهدی از 
بورس ه��ای اروپایی، آس��یایی و آمریکایی به 
عن��وان بورس هایی یاد کرد که تعامل بس��یار 
نزدیک��ی با ش��رکت های نوآور دارن��د، زیرا به 
این نتیجه رس��یده اند که این شرکت ها ضمن 
آنکه ارزش اف��زوده باالیی دارند و ثروت آفرینی 
زیادی برای اقتصاد به ارمغان می آورند، جذب 
آنها در بورس موجب مقاوم سازی بازار سرمایه 
نیز می شود. معاون پذیرش و ناشران فرابورس 
ایران با تاکید بر اینکه آینده اقتصاد ایران دست 
ش��رکت هایی خواهد بود که می توانند بیش از 
بازدهی یک اقتصاد سنتی ثروت آفرینی کنند، 
ادامه داد: ورود استارتاپ ها به بازار، ضمن اینکه اشتغال و پویایی را در اقتصاد 
ب��ه ارمغان می آورد، درون زا بودن اقتص��اد دانش بنیان و برون گرایی را نتیجه 

می دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند گفت که کارآفرینان موفق می توانند 
به عنوان پیشبر، مستعدان را به مسیر مناسب جهت دهی کنند خاصه اگر 
به عنوان استاد نیز در دانشگاه فعالیت دارند. حسن حسن زاده در گفت وگو 

با پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، با 
اشاره به لزوم توسعه فرهنگ کارآفرینی از راه 
گسترش اس��تارتاپ  ها، گفت: این اقدام یکی 
اصول کارآفرینی اس��ت البته به شرطی که از 
متخصصان فن به عنوان مدرس استفاده شود.

وی افزود: در اغلب موارد استارتا پ ها حتی 
اگر ایده و طرح اولیه مناسبی داشته باشند، در 
تجاری سازی و تولید دچار مشکالتی می شوند 
ک��ه رون��د آنها را مخت��ل می کن��د، بنابراین 
حمای��ت در این بخش، از اهمیت بیش��تری 
برخوردار است. حسن زاده ادامه داد: حمایت ها 
باید به صورت شرطی باشد؛ به عبارت دیگر، 
ارائه تس��هیالت و یا بسته های حمایتی تنها 

در صورتی انجام ش��ود که ایده از اس��تانداردهای الزم برای تجاری شدن 
برخوردار باش��د. در این ش��رایط هم انگیزه مضاعف و هم فضای رقابتی 
ایجاد می شود. وی اضافه کرد: در داوری ها نیز باید تالش شود طرح هایی 

به عنوان برگزیده انتخاب شوند که با فضای واقعی جامعه همخوانی بیشتر 
و ظرفی��ت الزم برای عملیاتی ش��دن و پیاده س��ازی را دارند. این طرح ها 
می توانند چالش ها و نیازهای موجود در کشور را نیز به خوبی رفع کنند 
حتی اگر به لحاظ علمی در قالب طرح های 

نوآورانه و فناورانه قرار نگیرند.
این محقق مهندسی مکانیک تصریح کرد: 
مهم  ترین حمایت از اس��تارتاپ ها، حمایت 
از اف��راد موف��ق و باتجربه اس��ت. این افراد 
می توانند به عنوان پیشبر  مستعدان را نیز 
به مسیر مناسب جهت دهی کنند خاصه اگر 
به عنوان استاد نیز در دانشگاه فعالیت داشته 

باشند.
عض��و هیات علم��ی دانش��گاه بیرجند با 
بیان اینکه سیستم مس��یر حرکتی اساتید 
دانش��گاهی را جهت دهی می کن��د، اظهار 
داشت: در بین اعضای هیات علمی دانشگاه، 
افراد معدودی وارد حوزه کارآفرینی می شوند و غالبا خود را در آزمایشگاه 
و کارگاه  و کالس محدود می کنند و فعالیت ها را روی انتشار مقاله متمرکز 

می کنند. این روند تا حدی به دلیل آیین نامه های موجود است.

کارآفرینان موفق، مستعدان را به مسیر مناسب جهت دهی کنندرشد و بهره وری استارتاپ ها در گروی شفافیت

افراد موفق، عادت های خاصی دارند که موفقیت آنها را تضمین می کند. 
این عادت ها چه هس��تند؟ ما نتیجه رفتارهای تکرار ش��ده  خود هستیم. 
ارس��طو می گوید: موفقیت یک کنش نیس��ت؛ بلکه یک عادت است. در 
زیر، کارآفرینان موفق، یکی از عادت های منجر به موفقیت را ذکر کرده و 

توضیح می دهند که چگونه آن عادت را در خود نهادینه کنید.
1- هدف های تان را تصور کنید

لوییس هوز می گوید از زمانی که در دوران دبیرستان ورزشکار بوده است، 
هدف هایش را به گونه ای تصور می کرده است که انگار اکنون محقق شده اند. 
حال برای سال هاست که هوز از این تمرین استفاده می کند؛ تمرینی که در 
حرفه  ورزش��ی او، دستاوردهای کسب و کار او و تالش کنونی او برای تاثیری 
عظیم بر جهان از طریق رسانه موثر بوده است. هیچ راه درست و غلطی برای 
تصور رویاهای تان وجود ندارد. تنها کافی است زمانی را صبح یا شب در نظر 
بگیرید، چش��مان خود را ببندید و فیلمی را در ذهن خود پخش کنید که 
وقتی به رویاهای تان دس��ت یافتید، زندگی تان به چه شکل خواهد بود. این 
تمرین به مغزتان می قبوالند که شما به هدف نهایی خود دست یافته اید؛ به 

همین سبب در موعد مقرر، آماده و با اعتماد به نفس خواهید بود.
2- باورهای ذهنی تان را به روز کنید

همه ما باورهایی قدیمی در مورد خودمان در ذهن مان داریم که هرگاه 
موقعیت��ی جدید پی��ش می آید، آن باورها در ذهن ما ب��ه صدا درمی آید. 
باربارا کورکوران می گوید که دانش آموز موفقی در مدرس��ه نبوده اس��ت، 
چرا که هشت سال مداوم، ذهنش باورهای منفی را تکرار می کرده است. 
اگر این باورهای منفی مدام در ذهن ش��ما پخش ش��وند، شما آنها را باور 
می کنید و موفقیت یا دس��تیابی به هدف تان، دور از دسترس خواهد بود. 
باربارا دریافت که این باورهای قدیمی س��ر راه موفقیت او قرار گرفته اند، 
بنابراین او عادتی ذهنی در خود ایجاد کرد تا باورهای ذهنی اش در مورد 
خودش را به روزرسانی کند. باربارا یکی از عمده ترین دالیل موفقیت خود 

را، به روزرسانی باورهای ذهنی اش می داند.
3- در عرض پنج دقیقه، باورهای تان را تغییر دهید

تصویرسازی و تعیین هدف ضروری هستند. اما یک تمرین ساده و روزانه 
می تواند رویاهای تان را به واقعیت تبدیل کند. هر روز پنج دقیقه وقت را 
در نظر بگیرید. در این پنج دقیقه با فعل های زمان حال، هدف های تان و 
نتیجه  مشخص آن را بنویسید؛ به گونه ای که به آنها دست یافته اید. مثال 
می توانید بنویسید: »ما 2500 مشتری داریم که برای خدمات کپی رایت، 
ماهان��ه 99 دالر ب��ه ما می پردازند« یا »ما 32 س��اختمان را اداره کرده و 
ماهان��ه 128000 دالر درآمد داریم.« عمل نوش��تن و بازنویس��ی روزانه  
هدف ها، سیستم عصبی شما را تغییر داده و تمرکز منحصر به فردی ایجاد 
می کند. این کار به ناخودآگاه ش��ما امکان می دهد که دریابد هر روز روی 

چه چیزی باید تمرکز کند.
4- همیشه 15 دقیقه پیش از موعد حاضر باشید

س��ر وقت بودن، به تنهایی شما را تا حدود زیادی موفق می کند. جاناتان 
گلیسنکی می گوید که از زمان کودکی خود وقت شناس بوده است و تالش 
می کرده تا همیش��ه زودتر از موعد در همه جا حاضر باش��د. او در آن زمان 
متوجه نش��ده بود که در واقع با این کار، موفقیت خود در آینده را تضمین 
می کند. ش��عار گلینسکی در زندگی این اس��ت: فروشنده  بدقول، هیچ گاه 
چیزی را نمی فروشد. گلینسکی معتقد است که هیچ چیز بدتر از این نیست 
که در اولین جلس��ه، دیرتر از موعد مقرر حاضر شوید. از بین بردن تاثیر بد 
نخستین مالقات بسیار دشوار است. شما با دیر رسیدن در جلسات می گویید: 
زمان من مهم تر از زمان ش��ما است. هیچ کس نمی خواهد چنین چیزی را 
بشنود. افرادی که این مهارت را ندارند، باید تالش کنند تا 15 دقیقه زودتر به 

فعالیت های خود برسند؛ حال می خواهد باشگاه باشد یا قرار شام یا جلسه ای 
کاری ک��ه رویاهای تان را محقق می کند. با این کار، ش��ما زمانی در اختیار 
دارید تا اضطراب خود را فروبنشانید و افکار خود را جمع کنید. برتراند راسل 

می گوید: »در کسب و کار روزمره زندگی، سر وقت بودن یک اصل است«.
5- توانایی »نه« شنیدن داشته باشید

همه می خواهند که »بله« بش��نوند، اما طرز کنار آمدن ش��ما با »نه« 
شنیدن، شما را به فرد بزرگی تبدیل می کند. بسیاری از افراد در طول روز 
خود را برای جواب مثبت آماده می کنند و نگران هس��تند که مبادا »نه« 
بشنوند؛ اتفاقی که اگر بیفتد، ناراحت خواهند شد. وقتی تالش می کنید 
تا »نه« نشنوید، انرژی زیادی صرف می کنید که در نهایت به خستگی و 
عدم موفقیت شما منجر می شود. شان راولز دریافت که »نه« بخش مهمی 
از فرآیند دریافت تایید اس��ت. بهتر اس��ت که با آن روبه رو شوید. راولز به 
جای آن که از »نه« شنیدن اجتناب کند، خود را برای شنیدن آن آماده 
ک��رد. با ای��ن کار ترس او از عدم تایید کنار رفت و او به فردی س��ریع تر، 
موفق تر و با درآمد بیش��تر تبدیل ش��د. توجه داش��ته باشید که تمامی 
»بله« هایی که می خواهید بش��نوید، در دریای��ی از »نه« ها قرار گرفته اند. 
برای جواب های منفی که در طول روز می شنوید، یک هدف تعیین کنید. 

این کار امپراتوری شما را خواهد ساخت.
۶- همه حواس پرتی ها را حذف کنید

آنتوان دو سنت اگزوپری می گوید: »کمال نه در زمانی که چیزی برای 
اضافه کردن نمانده اس��ت، بلکه در زمانی که چی��زی برای حذف کردن 
نمانده اس��ت، حاصل می شود«. رویکرد کنی رویتر به زندگی، کسب وکار 
و پلتفرم نرم افزاری اش در این جمله خالصه شده است. موارد بسیاری در 
اطراف ما قرار دارند که حواس ما را پرت کنند. با حذف موارد غیر ضروری، 
دس��تیابی به هدف امکان پذیر خواهد بود.حواس پرتی ها را حذف کنید، 
خواهی��د دید که برای افکار عمیقی که زندگی ت��ان را متحول می کند و 

پیشرفت های اساسی در حرفه  خود زمان خواهید داشت.
7- خودتان را در یک حباب قرار دهید

سوتا پاتل می گوید که وقتی 16 سالش بود، تلویزیونش را دور انداخت و 
در قیاس با دوستانش که پیرو فرهنگ عامه شده بودند، به نوعی دورافتاده 
به نظر می رسید. او خود را در حبابی قرار داد و اطرافش را با افراد با انگیزه 
پر کرد. پاتل تالش کرد که در دس��ته  انس��ان های عادی قرار نگیرد و بر 
ماموریت بزرگ تر خود تمرکز کرد. گاهی الزم اس��ت برای دس��تیابی به 
موفقیت، خود را از افراد عادی جدا کنید. پاتل معتقد است که در نهایت، 
کناره گیری از انس��ان های عادی و اولویت دهی به ماموریتی که برای خود 
تعریف کرده بود، به موفقیت او منجر شد. او توانست با افرادی که خواستار 
موفقیت او بودند، ارتباط برقرار کند. زمان خود را صرف مواردی کنید که 

مهم هستند؛ این امر دیدگاه شما به افراد و کسب و کار تغییر می دهد.
8- روی خودتان سرمایه گذاری و اقدام کنید

موفقیت یعنی آنچه را که دوست دارید هر روز انجام دهید. برای آنکه موفق 
باشید، باید بدانید به چه چیزی عالقه دارید، واقعا که هستید و جسارت عمل 
داش��ته باشید. س��رمایه گذاری روی خودتان، نیازمند تالش و اراده است. شما 
می توانی��د هرچه که مغزتان را برای آن تنظیم کنی��د، انجام دهید. اما الزمه  
دس��تیابی به اهداف تان، اراده  روبه رو شدن با ترس های تان است. ممکن است 
ترس داش��ته باش��ید تا روی خود س��رمایه گذاری کنید. اما از آن بدتر، عدم 
سرمایه گذاری روی خودتان است، چرا که یک روز خواهید فهمید چه هزینه ای 
برای آن پرداخت کرده اید: فرصت، زمان، یادگیری و قدرت تان را. تفاوت فردی 

که اکنون هستید و فردی که مایل هستید شوید، اقدامات شما است.
ENTREPRENEUR/ zoomit :منبع

رقابت تنگاتنگ غول های فناوری آمریکا برای تبدیل شـدن به نخسـتین یونیکورن یا 
کمپانـی تریلیون دالری به لطف رشـد سـریع آمازون هر روز نفس گیرتر از روز گذشـته 

دنبال می شود.
به گزارش دیجیاتو، سـه ماه قبل اپل با ارزش بازار 893 میلیون دالری تنها 12درصد با 
این هدف فاصله داشت و این در حالی بود که آمازون به عنوان نزدیک ترین تعقیب کننده 
برای رسیدن به این معیار باید 33درصد ارزش سهام خود را باال می برد. با این حال برخی 
کارشناسـان با تاکید بر اینکه رشد سالیانه 87درصدی آمازون به مراتب از 24درصد اپل 
بیشـتر بوده، احتمال می دهند که آمازون در نهایت قبل از اپل به کمپانی تریلیون دالری 

تبدیل خواهد شد.
جدیدتریـن گزارش مالی این شـرکت ها حاکی از نزدیک شـدن آمازون به اپل اسـت، 
هرچند در این ماراتن هنوز کوپرتینویی ها پیشگام هستند. بر این اساس ارزش هر سهم 
اپل با رشد 8.8درصدی به 191 دالر رسیده که به معنی ارزش بازار 933.7میلیارد دالری 
اسـت. در صورتی که ارزش سـهام این کمپانی 7.1درصد افزایش یافته و به 205.04 دالر 

برسد این کمپانی به یونیکورن تبدیل خواهد شد.
در همیـن زمان آمازون با رشـد دو برابـری ارزش بازار خود را بـه 894.۶ میلیارد دالر 

رسانده تا 11.8درصد با رقم جادویی یک تریلیون دالر فاصله داشته باشد.

8 عادت تضمین کننده موفقیت

اپل تنها یک گام با تریلیون دالری شدن فاصله دارد

ناسا ابزار جدیدی توسعه داده است که اطالعات حجیم ماهواره ای را تجمیع 
و سازماندهی می کند تا کسب و کارها به صورت هدفمند از آنها بهره ببرند.

به گزارش ایس��نا و به نقل از انگجت، ناس��ا چندی اس��ت که اطالعات خام 
ماهواره ای خود را به طور گس��ترده در دسترس گذاشته است. با این حال، در 
حال حاضر تصمیم به کمک به کسب و کارهای بخش خصوصی از طریق این 

اطالعات گرفته است.
ناس��ا یک ابزار س��نجش در اختیار گذاشته است که اس��تفاده از اطالعات 
ماهواره ه��ا را ب��رای اه��داف تجاری، از جمله اس��تفاده در کس��ب و کارها و 

همچنین حفاظت و پژوهش تسهیل می کند.

ناسا اطالعات ماهواره ای خود را به 
کسب و کارها می دهد

دریچــه

سه شنبه
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مدیرکل آموزش های فنی و حرفه ای اس��تان ایالم از آموزش 617 هزار 
و 345 نفر س��اعت از آغاز امسال تا پایان تیرماه خبر داد و گفت: اشتغال 

از راه آموزش حاصل می شود و آموزش پول و سرمایه گذاری می خواهد.
دکتر »رضا نصری« با حضور در ایس��نا، با 
تبریک هفته مهارت های فنی و حرفه ای  اظهار 
کرد: آموزش فنی و حرفه ای به عنوان متولی 
آموزش های غیررسمی در استانی مانند ایالم 
که نیازمند مهارت آموزی است گام های بلندی 
برداش��ته،  اما موفقیت این سازمان مستلزم 
همکاری سایر دستگاه ها و مخصوصا خانواده ها 
اس��ت. وی گفت: مس��ئوالن و خانواده ها باید 
بدانند نزدیک ترین مس��یر به اشتغال کسب 
مهارت است و فرد می تواند با سه تا چهار ماه 
و با صرف هزینه اندک ب��رای خود و دیگران 
ش��غل ایجاد کند. مدیرکل آموزش های فنی 
و حرفه ای اس��تان ادامه داد: به دلیل شرایط 

بازار کار و عدم وجود بخش خصوصی قوی دانش��گاه ها در مقابل دانشجو 
عقب نشینی کرده اند و این امر سبب شده فارغ التحصیالن از حداقل مهارت 
برخوردار باش��ند و نتیجه  آن نیز وجود فارغ التحصیالن بیکاری است که 

حتی در مهارت پیش پا افتاده ای مانند ICDL   می لنگند که خانواده ها 
و مسئوالن را نگران کرده است.

نصری با اش��اره به ش��رکت فنی و حرفه ای استان در هجدهمین دوره 
مس��ابقات ملی مهارت و اف��ت عملکرد در 
کسب مدال نسبت به دوره پیشین گفت: در 
اس��تان به دلیل عدم وجود بخش خصوصی 
قدرتمن��د و ضعف بنیه مالی و عدم حمایت 
واقعی مس��ئوالن ارشد اس��تان نتوانستیم 
اردوی خوبی پیش از مسابقات برگزار کنیم 
در حالی که اولین مدال تاریخ را در مسابقات 

جهانی مهارت یک ایالمی کسب کرده بود.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از دالیل عدم 
کس��ب موقعیت در مس��ابقات ملی مهارت 
تغییرات بنیادین در المپیاد و تغییر نگاه به 
المپیاد جهانی اس��ت که در آن از تجهیزات 
المپی��اد جهان��ی اس��تفاده می ش��ود و ما 
نتوانس��تیم تجهیزات مورد نیاز را فراهم کنیم چون قبل از شروع المپیاد 
نیاز به تجهیزات را طی نامه ای به مسئوالن اعالم کردیم و در سفر دکتر 

ربیعی به ایالم نیز این نیازها منعکس شد اما این بی پاسخ ماند.

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک استان تهران گفت: ما مخالف توسعه 
استارتاپ های مسکن نیستیم، ولی می گوییم نباید رشد این استارتاپ ها 
نقش مشاوران امالک را حذف کند. به گزارش مهر،  مصطفی قلی خسروی 

در س��مینار رقابت های استارتاپی در دانشگاه 
ش��هید شمس��ی پور تهران گفت: ما مخالف 
فعالیت جوانان در اس��تارتاپ ها نیستیم و از 
این فعالیت های دانش بنیان حمایت می کنیم. 
دوران مقابله با اپلیکیشن های معرفی امالک 
گذشته است و امروز باید پیشرفت تکنولوژی 
را پذیرف��ت و در همی��ن راس��تا ب��ا تعام��ل 
حرکت کرد. وی اظهار داش��ت: من عاش��ق 
این اس��تارتاپ ها هس��تم ولی خطرات پیش 
روی آنها را هم گوش��زد می کنم. حذف دالل 
از معام��الت، باعث می ش��ود انجام معامالت 
توس��ط افراد ناآشنا انجام ش��ود و این امر در 
موارد بس��یاری خریداران یا فروشندگان را با 

مش��کالت عدیده ای مواجه کرده اس��ت. رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
استان تهران افزود: ما می گوییم این استارتاپ ها نقش مشاوران امالک را 

حذف نکنند تا آسیبی به بدنه اقتصادی کشور وارد نشود.

 خس��روی گفت: قانون مدنی و تجارت در سال 1317 نوشته شده و ما
40 سال است می خواهیم تغییرات زیادی در آن وارد و بسیاری از مشکالت 
آن اصالح ش��ود، اما تا به امروز در این تغییر موفق نبوده ایم. در سال های 
68، 86 و 91 ما سه جهش در قیمت مسکن 
داش��ته ایم و همه مشکالت اقتصادی کشور 
را در بخش مس��کن می دانن��د، در صورتی 
که اینطور نیس��ت و اگر هم باشد، مشاوران 
امالک مس��ئولیتی ب��ر تغیی��ر قیمت های 
مسکن ندارند. سیاس��ت گذاری های بخش 
مسکن برعهده وزارت راه و شهرسازی است 

و اتحادیه عامل گرانی نیست.
وی درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده در 
بنگاه های امالک از مردم گفت: 174 ش��غل 
در کش��ور وج��ود دارد، نمی دانم چرا برخی 
علت مالیات بر ارزش افزوده را نیز از اتحادیه 
ام��الک می دانند، در صورت��ی که ما تالش 
کردیم تا در قراردادهای توافقی، این مبلغ را براس��اس نرخ توافق طرفین 
تعیین کنیم و بدین شکل تا حد توان این مالیات را کنترل کردیم. این در 

حالی است که 62درصد از بودجه کشور با مالیات تأمین می شود.

اتحادیه مشاوران امالک از استارتاپ های مسکن حمایت می کندنزدیک ترین مسیر به اشتغال کسب مهارت است

انس��ان ب��ه دلیل ق��وه عقل��ی ک��ه در اختی��ار دارد از توانایی 
ایده پردازی برخوردار اس��ت. با این حال تنها برخی از این ایده ها 
ب��ه مرحله اجرا درآم��ده و تحولی را ایجاد می کنن��د. به عقیده 
جنیف��ر دولس��کی )از مدی��ران فیس بوک( اف��رادی نظیر مارک 
زاکربرگ پیش��گامان جنبش هایی محسوب می شوند که در واقع 
راه را ب��رای س��ایرین هم��وار خواهند کرد. در همین راس��تا در 
صورتی که خواهان به اجرا درآوردن ایده های خود هس��تید الزم 
است در گام نخست به توانایی های خود ایمان بیاورید. با نگاهی 
ب��ه اف��راد جامعه خود به این نکته پی خواهی��د برد که آنها تنها 
یک ایده را در ذهن خود داشته و مهارت اجرایی کردن آن را در 
اختیار ندارند. این امر بس��یار محتمل است که برخی افراد دیگر 
قبل از زاکربرگ به فکر ایجاد نخس��تین ش��بکه اجتماعی افتاده 
باشند، با این حال جهان متعلق به کسانی خواهد بود که به رغم 
خوش��فکری، توانایی اجرایی کردن آن را نیز داش��ته باش��ند. به 
همین خاطر و در این راستا، در ادامه به بررسی اقدامات ضروری 

در این رابطه خواهیم پرداخت.
1- چشم اندازی روشن و جامع داشته باشید 

ش��ما نمی توانید خود را به مرحله اجرایی برسانید تا زمانی که 
چشم اندازی درس��ت از کار خود به دست نیاورید. این امر برای 
شما وضعیت آینده و اهداف هر دوره را نمایان خواهد کرد. بدون 
شک تحت این شرایط برنامه ریزی نیز با دقت و سرعت بیشتری 
امکان پذیر خواهد بود. با این اقدام احتمال خطا و ریسک کاری 
نیز کاهش پیدا می کند و می توانید با اطمینان بیش��تر اقدامات 
خود را جلو ببرید. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که نباید 
خ��ود را چندان دچار پیچیدگی ه��ای معمول اداری کنید. علت 
ای��ن امر به این خاطر اس��ت که تمامی افراد حاضر در ش��رکت 
نیز بتوانند با چش��م انداز ترس��یم شده ارتباط کافی برقرار  و آن 
را درک کنند. نحوه ترس��یم و پیاده س��ازی م��وارد نیز از دیگر 
معیارهای تعیین کننده در این رابطه محس��وب می ش��ود. توجه 
داش��ته باش��ید که بهتر اس��ت  مراحل کار را در جایی مکتوب 
کنید. این امر از دو منظر حائز اهمیت اس��ت؛ نخست اینکه این 
اقدام باعث خواهد شد برای ایده های بعدی خود راهکاری عملی 
داش��ته باش��ید و دیگر اینکه نوشتن مراحل ش��ما را در نوشتن 
تاریخچه ش��رکت کمک بس��یاری خواهد کرد. بسیاری از افراد 
موفق کتابی از زندگینامه و داس��تان برند خود می نویس��ند که 
این نوش��ته ها بدون ش��ک در این رابطه کمک شایانی محسوب 

خواهد شد.
2- اولویت ها را مشخص کنید و همواره دو برنامه داشته 

باشید 
ب��دون ش��ک تمامی م��وارد مدنظر ش��ما از اهمیت یکس��انی 
برخوردار نخواهد بود. به همین خاطر مهم است که اولویت بندی 
دقیقی داش��ته باش��ید. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که 
اولویت ه��ا مانند هر چی��زی قابل تغییر خواهن��د بود، به همین 
خاط��ر نباید آنها را کامال مطلق در نظر بگیرید. همچنین توصیه 

می ش��ود در این رابطه همواره از مشاوران خود نیز کمک گرفته 
و اقدام��ی کام��ال دقیق را ص��ورت دهید. همچنین الزم اس��ت 
آس��یب های موجود را شناسایی کرده و برای رفع آن برنامه  ریزی 
داشته باشید. علت این امر به این خاطر است که مسیر دستیابی 
به اه��داف با توجه به بازار کامال رقابت��ی و پیچیده حال حاضر، 
بدون ش��ک کامال هموار نیس��ت و در صورتی که برنامه ای برای 
موانع موجود نداش��ته باش��ید، بدون ش��ک در همان ابتدای راه 
با مش��کل مواجه خواهید ش��د. این امر رشد ش��رکت شما را با 
کندی محسوس��ی مواجه خواهد کرد که بدون ش��ک یک اتفاق 
ناخوش��ایند محسوب می شود. از اقدامات مفید در این رابطه این 
اس��ت که همواره دو برنامه داش��ته باش��ید. این دو برنامه برای 
بهتری��ن و بدترین حالت ممکن خواهد بود که به ش��ما آمادگی 

رویارویی با هر یک را خواهد داد.
3- تیمی متحد تشکیل دهید

بدون تردید بازوی اجرایی ش��ما، تیم ش��رکت خواهد بود. به 
همین خاطر در راس��تای عملکردی درخش��ان الزم است تیمی 
قدرتمند برای خود ش��کل دهید. ب��ا این حال در این رابطه تنها 
نبای��د کارکنان را مدنظر قرار داده و مش��تریان نیز می توانند به 
تیمی برای ش��ما تبدیل ش��وند. اگرچه این امر تا حدی عجیب 
به نظر می رس��د با این حال واقعیت این است که ایجاد ارتباطی 
مس��تحکم و قوی با جامعه هدف نیز می تواند عملکرد ش��ما را با 
تغییرات مثبتی همراه س��ازد. با نگاهی به برندهای مطرح نیز به 
این نکته پی خواهید برد که تمامی آنها از باش��گاه های هواداری 
برخوردارن��د. نکته دیگری که در این بخش الزم اس��ت تا به آن 
توج��ه کنید این اس��ت که در این مرحله بای��د متحدان خود را 
شناس��ایی کرده و با آنها در قالب یک تیم فعالیت کنید. این امر 

بدون شک به حضور قدرتمندانه تر شما کمک خواهد کرد. 
4- دانش کافی را در اختیار مشتری قرار دهید و همواره 

با شفافیت رفتار کنید
مشتریان ش��ما نیاز به اطالعات جامع و عملکرد صادقانه برای 
کس��ب اطمین��ان و در نهایت خرید دارن��د. در این رابطه برخی 
برندها اقدام به مخفی کاری می کنند که این امر ناشی از دالیلی 
نظی��ر ناتوانی آنه��ا در برقراری ارتباط میان ش��عارها و عملکرد 
آنهاست. در این رابطه توجه داشته باشید که کسب سود در هیچ 
ش��رایطی نباید اولویت اول شما باشد. برندهای معتبر در برخی 
ش��رایط حتی به خ��ود ضررهایی را نی��ز وارد می کنند تا اعتبار 
خود را نزد مش��تری حفظ کنند. در همین راستا توصیه می شود 
خدمت رس��انی حرفه ای و عملکرد درخشان را هدف اصلی خود 
دانسته و اطمینان داشته باشید که با این اقدام سودی به مراتب 

بیشتر از حد انتظار خود به دست خواهید آورد.
5- خود را برای طی کردن مسیری طوالنی آماده سازید

این امر یک واقعیت است که هیچ موفقیت بزرگی را نمی توانید 
یک شبه به دست آورید. به همین خاطر بسیار مهم است این باور 
را در خود ش��کل دهید که مس��یر پیش روی شما کوتاه نخواهد 
بود. تحت این ش��رایط قادر خواهید بود در برابر سختی های کار 

با انگیزه بیشتری مقاومت کنید و امید خود را از دست ندهید.
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تبدیل خواهد شد.
جدیدتریـن گزارش مالی این شـرکت ها حاکی از نزدیک شـدن آمازون به اپل اسـت، 
هرچند در این ماراتن هنوز کوپرتینویی ها پیشگام هستند. بر این اساس ارزش هر سهم 
اپل با رشد 8.8درصدی به 191 دالر رسیده که به معنی ارزش بازار 933.7میلیارد دالری 
اسـت. در صورتی که ارزش سـهام این کمپانی 7.1درصد افزایش یافته و به 205.04 دالر 

برسد این کمپانی به یونیکورن تبدیل خواهد شد.
در همیـن زمان آمازون با رشـد دو برابـری ارزش بازار خود را بـه 894.۶ میلیارد دالر 

رسانده تا 11.8درصد با رقم جادویی یک تریلیون دالر فاصله داشته باشد.

تحلیلگران با بررسـی نحوه رشد این شرکت پیش بینی کرده اند که آمازون طی ماه آتی 
به نخستین کمپانی تریلیون دالری دنیا تبدیل شده و یک هفته پس از آن اپل نیز به این 

مهم دست پیدا خواهد کرد.
از دیگـر رقبـای این ماراتن می توان بـه آلفابت با ارزش 835.۶ میلیـارد دالر و فاصله 

22درصدی اشاره کرد که بین مایکروسافت و آمازون قرار گرفته است.
انتظـار می رود آمازون و اپل به ترتیب پنجشـنبه هفته جاری و سه شـنبه هفته آینده 
گزارش مالی سه ماهه سوم سال مالی جاری را اعالم کنند که در صورت دریافت بازخورد 

مثبت از سوی سرمایه گذاران آنها را به تریلیون دالری شدن نزدیک خواهد کرد.

چگونه ایده کسب وکار خود را به مرحله اجرا درآوریم

اپل تنها یک گام با تریلیون دالری شدن فاصله دارد

یادداشـت

ب��ه منظور برقراری ارتباط و پیوند بین رش��ته ای و ایجاد بس��ترهای تعامل و 
همفکری میان اساتید، اندیشمندان و دانشجویان، کنفرانس ملی »نقش مطالعات 
میان  رش��ته ای در توسعه  علمی و کارآفرینی کشور« در تهران برگزار می شود. به 
گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، بررسی ضرورت، اهمیت، کاربرد 
و الزامات میان رش��ته ای در توس��عه علمی، تبیین کارکرد و نقش دانشگاه ها در 
توسعه میان رشته ای در چارچوب نقشه جامع علمی، بررسی نقش میان رشته ای 
در توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی، تبیین نقش میان رشته ای در ارتقای جایگاه 
بین المللی دانش��گاه ، تبیین نقش میان رشته ای ها در تحقق مسئولیت اجتماعی 
دانشگاه، شناسایی چالش ها، موانع و راهکارهای توسعه میان رشته ای از محورها و 

اهداف مهم این نشست علمی و تخصصی عنوان شده است.

کنفرانس ملی »نقش مطالعات میان  رشته ای در 
توسعه  علمی و کارآفرینی کشور« برگزار می شود

به قلم: گوین موران نویسنده حوزه اقتصاد و سرمایه
مترجم: امیر آل علی



آیا ش��ما ب��ه برندتان ایمان داری��د و به منظور تقوی��ت آن از نتایج 
نظرس��نجی، پژوهش در امور بازار و اسناد مختلف استفاده می کنید؟ 
بی تردی��د هر برند حرفه ای باید چنین کاری را انجام دهد. با این حال 
به نظر می رس��د همچنان یک مرحله مهم تا دستیابی به آگاهی بخشی 
پیرامون برندمان فاصله هس��ت. در واقع هنگامی که برند ش��ما هنوز 
کوچک اس��ت، آگاهی بخشی سخت ترین مرحله به نظر می رسد. با این 
ح��ال در تمام این مدت لوگوی گوگل به آرامی و در س��کوت منتظر 
شماست تا لپ تاپ خود را باز کنید. تنها با یک بار استفاده از سرویس 

گوگل برای همیشه نام و لوگوی این برند در ذهن تان خواهد ماند. 
در می��ان تمام برنده��ای موجود گ��وگل نزدیک تری��ن مورد در 
دس��تیابی ب��ه مرحله نهای��ی آگاهی مخاطب از برند اس��ت. لوگوی 
این برند حتی برای کس��انی که از موتور جس��ت وجوی آن استفاده 
نمی کنند نیز آشناس��ت. ش��اید بس��یاری از مردم ترتیب رنگ های 
لوگوی این ش��رکت را به یاد نداش��ته باش��ند، با این حال اغلب به 
هنگام مش��اهده محصوالت این برند به خوبی آن را مورد شناسایی 

ق��رار می دهن��د. 
بی تردید امروزه راهکارهای بس��یار متع��دد و متنوعی برای افزایش 
آگاه��ی دیگران از برندمان وجود دارد. در این زمینه لوگوی مناس��ب 
تاثیر بس��یار زیادی روی مخاط��ب می گذارد. به عن��وان مثال لوگوی 
تحس��ین برانگیز گوگل یکی از نمونه های عالی در این مورد است. این 
لوگ��و با طرحی عالی تقریبا برای همیش��ه در ذهن کاربر باقی خواهد 
مان��د. در ادامه این مقاله به بررس��ی درس های��ی از لوگوی فوق العاده 

گوگل در زمینه آگاهی بخشی پیرامون برندمان خواهیم پرداخت. 
سازگاری با شرایط و فراموشی تسلیم شدن

ماج��رای گ��وگل از یک پروژه دانش��گاهی دو دانش��جوی دکترا در 
س��ال 1997 شروع ش��د. در پی موفقیت این پروژه دو موسس گوگل 
تصمیمی مبنی بر انتقال طرح ش��ان به دنیای واقعی گرفتند. گوگل بتا 
هرآنچ��ه یک برن��د تازه در صنعت جدید آنالین نیاز داش��ت، در خود 
می دید. نخس��تین لوگ��وی این برند المان های مش��خصی از دهه 90 

میالدی به همراه برخی آیتم های آشنا در خود جای داده بود. 
در ابتدا موس��س های گوگل هیچ انتظاری پیرامون توسعه ایده شان 
در ح��د یک غول آنالین نداش��تند، اگرچه آنها هر آنچه را باید در کار 
خ��ود لحاظ کردند. پی��ش از هرچیز آنها مفهوم برندش��ان را طراحی 
کردند. س��پس به آن نامی بخشیدند و لوگوی مخصوص اش را طراحی 
کردند. طیف رنگ های لوگوی ش��رکت باتوجه به مد آن روزها انتخاب 
شد. همچنین باید توجه داشت که در این انتخاب سادگی اولویت اول 

موسس های گوگل به حساب می آمد. 
در زمان تاس��یس، افق های پیش روی گوگل به شدت محدود بود. با 
این حال این برند دوست داشتنی به هیچ وجه تن به مصالحه نداد. در 
واقع آنها هرگز تس��لیم نشدند. نخستین لوگوی گوگل از سوی سرگی 
برین، مهندس کامپیوتر، با استفاده از پلتفرم آنالین GIMP طراحی 

شد. شاید به نظر برسد که لوگوی گوگل بیش از حد ساده است، با این 
حال همین سادگی به توسعه آنها کمک شایانی کرده است. 

جبران اشتباهات با نگاه دقیق به وضعیت عمومی برند
لوگ��وی فعل��ی گوگل هفتمین نس��خه طراحی ش��ده ب��رای موتور 
جس��ت وجوگر محبوب کاربران سراس��ر دنیاس��ت. نکته جالب اینکه 
بس��یاری از تغیی��رات در لوگو ب��ه دور از دید کارب��ران صورت گرفته 
اس��ت. در حقیقت فرآیند تکامل لوگوی گ��وگل در برخی موارد اصال 
قابل تش��خیص محسوب نمی ش��ود. با این حال بی تردید بازاریاب های 
حرف��ه ای و طراح های ماهر از چنین تغییرهای کوچکی به خوبی آگاه 

شده اند. 
در طول س��ال های کوتاهی لوگوی گوگل و رقی��ب اصلی اش، یاهو 
المان مشترکی را به کار می بردند: عالمت تعجب. با این حال زمانی که 
احتمال ناتوانی مخاطب در تفکیک ماهیت لوگوی دو رقیب باال رفت، 
گوگل قید استفاده از این عالمت را زد. با این حال تیم گوگل همچنان 
در طول زمان به تکمیل طرح لوگوی خود و بهبود آن پرداخته اس��ت. 
ب��ه این ترتی��ب در لوگوی فعلی کلمات نمای س��ه بع��دی خود را از 
دست داده و رنگ ها روان تر شده است. این اتفاق ها به صورت یکجا رخ 
نداد. در حقیقت اصالح های صورت گرفته از دل بررس��ی بازخوردهای 
متعدد س��ر برآورد. برهمین اساس به منظور توسعه جایگاه برندمان به 
مانند گوگل باید ش��یوه ای مش��ابه اخذ کنیم. این شیوه بررسی مداوم 
وضعیت عمومی برندمان در عرصه کس��ب وکار است. به این ترتیب از 
کوچک ترین اطالعات موجود نیز می توان در راس��تای بهبود وضعیت 

کلی برندمان استفاده کرد. 
 هنگام برندسازی دوباره همه چیز را مدنظر قرار دهید

بی تردی��د حیرت انگیزترین به روزرس��انی لوگوی گ��وگل مربوط به 
س��ال 2005 است. در این سال روت کدار، گرافیست مطرح در عرصه 
کس��ب وکار، نس��خه جدیدی از لوگوی گوگل را طراحی کرد. س��وال 
اینجاست که این به روزرسانی شامل چه چیزهایی بود؟ پاسخ پرسش 

فوق این گونه خواهد بود: 
- کلمات مسطح شدند و کیفیت آنها تا حد زیادی بهبود یافت. 

- گوگل همچنین از یک فونت ویژه استفاده کرد. این فونت از سوی 
شرکت مادر گوگل، آلفابت نیز مود استفاده قرار گرفته است. 

- اگرچ��ه فونت تغییر کرد، اما گ��وگل آخرین e موجود را به صورت 
نیمه وارونه به عنوان یادگاری از دوران ابتدایی تاسیس اش نگه داشت. 
- لوگوی گوگل فرمت سازگارتری با تبلت ها و گوشی های هوشمند 
ب��ه دس��ت آورد. حجم این لوگ��و نیز از 14 هزار بای��ت به 305 بایت 

کاهش یافت. 
برندس��ازی دوب��اره به معنای به روزرس��انی المان ه��ای برندتان در 
راس��تای افزایش مخاطب یا هدف گذاری به منظور جلب نظر گروه های 
وس��یع تری اس��ت. آگاهی بخش��ی پیرامون برند به طور معمول نتیجه 
چنین کمپین هایی محس��وب می شود. براین اس��اس تمام جنبه های 
مثبت برندتان را شناسایی و در راستای بهبود هرچه بیشترشان تالش 
کنید. در این زمینه هر عنصری که توانایی پیشرفت دارد، باید مدنظر 

قرار گیرد. 

استفاده از نقشه فعالیت کاربران برای ارتقای برند
اس��تفاده از نقشه موس��وم به فعالیت کاربران امروزه بخش مهمی از 
برنام��ه بازاریاب ها را به خود اختصاص داده اس��ت. براین اس��اس تیم 
فنی ش��رکت نحوه فعالیت کاربران از س��رویس های ارائه شده را مورد 
بررس��ی قرار می دهد. در حقیق��ت امروزه کاربران بی��ش از هر زمان 
دیگ��ری عالقه من��د دریافت اطالعات مطابق با نیازش��ان هس��تند. به 
ای��ن ترتیب مش��اهده نحوه فعالی��ت آنها منبع مناس��بی را در اختیار 
بازاریاب ها قرار می دهد. البته این به معنای درز اطالعات آنها نیس��ت، 
بلکه فقط ش��رکت توس��عه دهنده، آن هم به صورت محدود، از فعالیت 
کاربران مطلع می ش��ود. متاس��فانه اکنون فقط 63درصد بازاریاب ها از 
چنین اطالعاتی اس��تفاده می کنند. با این حال براس��اس پیش بینی ها 
میزان بهره برداری از این داده ها تا چند سال آینده به طور چشمگیری 
افزایش خواهد یافت.  گوگل از نقشه فعالیت کاربران به خوبی استفاده 
کرده اس��ت. آنها در س��ال های اخیر عالوه بر به روز رسانی لوگوی شان 
از س��ال 2015 به س��وی ارائه اطالعات شخصی سازی شده )براساس 

جست وجوهای قبلی کاربران( نیز حرکت کرده اند. 
عالوه بر س��رویس های مختلف، گوگل ب��ه خاطر یکی از محصوالت 
وی��ژه اش ش��هرت خاص��ی دارد. در واقع هیچکس از زمان بازگش��ت 
ای��ن محصول خبری ندارد، اما در هر مناس��بت مهمی می توان انتظار 
مشاهده آن را داشت. منظور من از این جمالت عجیب سرویس گوگل 
دودل است. براین اساس در مناسبت های مهم لوگوی گوگل مطابق با 

آن مناسبت تغییراتی را به خود می بیند. 
یکی دیگر از خالقیت های گوگل در چند س��ال اخیر معرفی قابلیت 
افزونه هاس��ت. براین اساس افزونه های جی میل، گوگل مپ، کیف پول 
گوگل و بس��یاری دیگ��ر از خدمات جانبی این ش��رکت جای خود را 
در مرورگره��ای مختل��ف پی��دا کرده ان��د. بی تردید این س��رویس ها 
بدون اس��تفاده از نام گوگل در کنارش��ان توانایی دس��تیابی به چنین 
موفقیت های��ی را نداش��تند. به عبارت دیگ��ر، اس��تفاده از نام گوگل 
به عنوان بخش��ی از نام اصلی س��رویس ها استراتژی این غول اینترنتی 

برای تضمین موفقیت محصوالت جدیدش به حساب می آید. 
بی تردید ش��ما هم امکان افزایش آگاهی پیرامون برندتان با استفاده 
از تولید محصوالت جانبی را دارید. با این حال توجه داشته باشید که 
ش��اید همه این محصوالت جانبی به یک ان��دازه در بازار موفقیت آمیز 
ظاهر نش��وند. اگرچه آنها به لطف ش��هرت برندت��ان توانایی باالیی در 

تصاحب عرصه های موردنظر خواهند داشت. 
شکی نیس��ت که شرکت شما شایس��ته جلب توجه فراوان از سوی 
مخاطب هاس��ت. براین اس��اس ش��ما باید توجه خود را روی توس��عه 
کمپین های ش��رکت با استفاده از خالقیت فزاینده قرار دهید. در کنار 
این موضوع محاس��به دقیق امور جاری نیز اهمیت باالیی دارد. در هر 
صورت بدون توجه به توس��عه کس��ب وکارمان تالش برای توسعه برند 
نتیجه چندانی در پی نخواهد داشت. در نهایت نیز به یاد داشته باشید 
که هرچه لوگو و نام برندتان س��اده تر باشد، مخاطب راحت تر آن را به 

یاد می سپارد. 
noobpreneur :منبع

دونات های Dunkin  با تم دریایی مژده 
تابستان راحت را می دهند

 ماهی های زیادی در دریا وجود دارند، اما حتما فقط ش��ما جذب 
این دونات های دوست داشتنی می شوید. 

دونات ه��ای Dunkin  با تغییرات ظاه��ری جالب و البته طعم 
خوب خود در جوالی 2018 به سرتاسر کره جنوبی راه پیدا می کند 
که س��ه مورد دونات با تم دریایی ظاهری شبیه به یک صدف، یک 

کوسه و یک هشت پا دارند. 
 Clam Shell ،با توجه به نتایج تحقیقات و بررس��ی های موجود
نام یک دونات با پوشش کرکی است که با توجه به لطافت و طراوت 

بیش از حد معمول آن، ظاهر و طعمی دوست داشتنی دارد. 
کرم ش��کالتی موجود در طیف متنوع��ی از دونات های جدید به 
ش��کل هش��ت پا حس جوهر )هش��ت پا( را برای مخاطبان تداعی 

می کند. 
در تازه ترین مورد، دونات خوب و جذاب با طرح کوس��ه با عصاره 
توت فرنگی پر می ش��ود و جنس اجزای صورت آن نیز از ش��کالت 

است. 
به گفته کس��انی که قب��ال آن را امتحان کرده اند، طعم کرم میان 
دونات ها بیش��تر از دیگر مواد پر کننده مصنوعی موجود در دسر ها 

طعم واقعی توت فرنگی می دهد.  

همیشه می توانی روی شیر حساب کنی
بزرگ ترها ممکن اس��ت فکر کنند بچه ها زندگی راحتی دارند. اما 
اگر از زاویه دید بچه ها به زندگی نگاه کنیم، اتفاقا خیلی هم سخت 
اس��ت. بچه ها هر روز با چالش های زیادی روبه رو می شوند: خوردن 
کلم بروکلی، انجام فعالیت های فوق برنامه و حمل کوله پش��تی هایی 
بی��ش از وزن خودش��ان. خوش��بختانه مه��م نیس��ت زندگی چه 
ماجراهایی برایش��ان داش��ته باشد، زیرا همیش��ه چیزی هست که 

بتوانند رویش حساب کنند؛ یک لیوان شیر. 
آخری��ن کمپین گات میلک)Got milk?(  به باز کردن حقایقی 
درباره چالش های کودکان می پردازد. کمپین این پیام را به مخاطب 

منتقل می کند: »همیشه می توانی روی شیر حساب کنی.«

فستیوال جهانی خالقیت؛ خالقیت از ما 
انسان می سازد

  )D&AD( و دی اند اِی دی  )Guardian( گروه رس��انه گاردین
همکاری خود را برای ش��روع به کار یک فستیوال جهانی جدید در 

سال 2019 اعالم کردند. 
هدف این فستیوال جشن گرفتن قدرت خالقیت و چگونگی تاثیر 
آن در ش��کل دهی فرهنگ، برخورد آن با کس��ب و کارها و س��اخت 

آینده ای روشن است. 
محل فس��تیوال در لندن است و می خواهد رهبران کسب و کارها، 
اندیش��مندان موثر، ش��اغالن و اس��تعدادها را در تم��ام بخش های 
فرهنگی و خالق )ش��امل طراحی، فیلم، تبلیغات، بازی، موسیقی و 
معماری( دور ه��م جمع  کند. آنها می خواهند مقصدی برای اذهان 

کنجکاو و خالق جوامع باشند.  

حضور شگفت انگیز بستنی در فرآیند دیزاین 
مجدد یک آژانس تبلیغاتی

طعم ها و رنگ های بس��تنی Love Potion No. 921 رد پای 
جهانی آژانس تبلیغاتی Periscope را منعکس می کنند. 

در اس��تقبال از روز مل��ی بس��تنی در آمریکا، آژان��س تبلیغاتی 
Periscope با محوریت مینیاپولیس با مش��ارکت مغازه بس��تنی 
فروشی محلی Izzy’s بستنی با عطر و طعم سفارشی مخصوص به 
خود را عرضه می کند. Love Potion No. 921 به آدرس محلی 
آژانس و شعار آن یعنی Do Things People Love  اشاره دارد. 
عطر و طعم منحصربه فرد این بس��تنی با ترکیب اسانس پرتقال، 
ان��ار و کمی زنجبی��ل بازتاب��ی از لوگو و رنگ ه��ای جدید آژانس، 

نارنجی، صورتی، سفید و خاکستری است. 
دفات��ر جدید Priscope در هند و چی��ن طعم انار و زنجبیل را 
پیشنهاد دادند که هر دو به عنوان طعم و رایحه های محلی نماد های 

عشق در بسیاری از فرهنگ ها در جهان به حساب می آیند. 
پس از طرح ایده ترکیبات عطر ها و طعم های مختلف، یک تیم از 
Periscope با همکاری Izzy’s به بررسی بازخورد دیزاین بستنی 
پرداختند. تس��ت طعم و مزه به س��رعت ترکیباتی غذایی متنوع پر 
ریس��ک نظیر شکالت و صدف را که تاکنون ارائه داده نشده بودند، 
حذف کرد. پس از نامگذاری نهایی توسط کارمندان و طراحی بسته 
بندی، Studios P4  آژانس تبلیغاتی Periscope از بس��تنی ها 

عکس گرفت. 
Love Potion No. 921 بخشی از یک rebranding بسیار 
بزرگ تر برای کل آژانس محس��وب می ش��ود که ع��الوه بر طراحی 
لوگو و معرفی رنگ های جدید، چند مورد بازسازی و یک وب سایت 

جدید را نیز در بر خواهد گرفت.  
mbanews :منبع
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این آرزوی هر مدیر یا صاحب کس��ب و کاری است که بتواند محدوده 
بازاریابی خود را گسترش دهد. 

همه این افراد پس از مدتی که از فعالیت ش��ان می گذرد کامال به این 
مسئله واقف می شوند که باید کسب و کارشان و فعالیت شان را گسترش 
دهند، وگرنه محکوم به شکس��ت یا عقب نشینی در بازار رقابت خواهند 
شد. به همین دلیل در این مقاله به ارائه راهکارهایی می پردازیم که در 

حوزه گسترش دادن بازاریابی مفید خواهد بود. 
یک( با مشتری ها همفکری کنید

یک��ی از راه ه��ای راح��ت و در عی��ن ح��ال جذابی ک��ه می توانید به 
راهکارهای درست و عملی نیز دست پیدا کنید این است که با مشتریان 
خود گفت وگو کنید. از ای��ن طریق می توانید به افکار و ایده های خوبی 
که در ذهن آنهاست دست پیدا کنید. می توانید نقاط قوت و ضعف خود 
را بشناس��ید و از راهکارهای��ی که به ذهن آنها می رس��د به راه حل های 
خالقانه و در عین حال عملی برس��ید. البته سعی کنید به ایده هایی که 
بسیار پر هزینه هستند یا عملی نیستند توجه بیش از حد نشان ندهید. 

دو( تشکر از مشتریان را جدی بگیرید
مش��تریان شما از بین بس��یاری از رقبایی که دارید ش��ما را انتخاب 
کرده اند پس شایس��ته این هس��تند ک��ه از آنها به خاطر خریدش��ان و 
انتخاب ش��ما تش��کر کنید. می توانید از هر وسیله ای برای تشکر کردن 
مانند ارس��ال پیام، لبخندی رضایت بخش و خوش��امدگویانه یا هدایای 
بس��یار کوچک اس��تفاده کنید. این نوع برخورد ش��ما موجب می شود 
مش��تریان تان باز هم برای خرید به ش��ما مراجعه و ش��ما را به دیگران 

نیز معرفی کنند. 
سه( محدوده بازاریابی خود را تغییر دهید

ممکن است ش��ما در زمینه محدوده یا گس��تره بازاریابی خود دچار 
چند مشکل باشید. از جمله این مشکالت این است که شاید مکان ها یا 
مش��تریان خاصی که شما انتخاب کرده اید دیگر برای شما کافی نیست 
یا اینکه فکر می کنید در مکان های دیگری، مش��تریان جدید بهتری را 
می توانید پیدا کنید، پس س��عی کنید با تحقی��ق و برنامه ریزی دقیق، 
محل بازاریابی خود و مشتریان تان را تغییر دهید. مشکل دیگر این است 
که ش��اید فکر کنید دیگر س��بک بازاریابی شما تاثیر کافی بر مشتریان 
ندارد، پس باز هم س��عی کنید س��بک و س��یاق بازاریابی خود را تغییر 
دهید. مش��کل دیگر این است که ش��اید فکر کنید حوزه بازاریابی شما 
گسترده است. پس سعی کنید در این مواقع به مشتریان اصلی و واقعی 
خ��ود تمرکز کنید تا هم خدمات بهتری به دس��ت آنها برس��انید و هم 

اینکه کم کم حوزه بازاریابی خود را تغییر دهید. 
چهار( برای معرف های خودتان ارزش و بهای بیشتری قائل 

باشید
از می��ان مش��تریان متعددی که داری��د، برخی از آنها ممکن اس��ت 
جزو افرادی باش��ند که ش��ما را به دیگران معرفی می کنند. این دس��ته 
از مش��تریان تان ارزش خاصی برای ش��ما دارند. آنها به صورت رایگان و 

صمیمانه ش��ما را به دیگران معرفی کرده اند و از فعالیت و نوع خدمات 
شما تعریف و تمجید کرده اند. پس حتما به این دسته از مشتریان خود 

اهمیت بدهید و از آنها تشکر کنید. 
پنج( دکوراسیون و ظاهر بخش فروش را تغییر دهید

یکی از بخش هایی که با مشتریان به صورت مستقیم در ارتباط است و 
بر مشتریان شما اثر زیادی می گذارد بخش فروش شماست. سعی کنید 
بخش های فروش خود را تغییراتی بدهید که بتوانید مشتریان بیشتر یا 
متفاوت تری را جذب کنید. اگر تمایل دارید مش��تریان دیگری را جذب 
کنید پس ظاهر کارتان را متناس��ب با س��لیقه آنها تغییر دهید. به بیان 
دیگ��ر، هر نوع مش��تریانی که مدنظر دارید جذب و س��عی کنید بخش 

فروش خودتان را متناسب با سلیقه آنها طراحی کنید. 
شش( دالیل عدم رضایت مشتریان را بپرسید

حتما بخش��ی از مشتریان شما ممکن اس��ت از تالش و نوع خدمات 

ش��ما راضی نباشند. این دس��ته از مشتریان بس��یار مهم هستند، زیرا 
می خواهند ش��ما را به دیگران همان گونه که خودشان تجربه داشته اند 
تبلیغ کنند. پس سعی کنید حتما دالیل نارضایتی آنها را جویا شوید و 

برای رفع آنها تالش کنید. 
هفت( زاویه دیدتان را نسبت به مسائل و مشکالت شرکت تغییر 

دهید
از نظ��ر مش��اوره بازاریاب��ی در غالب مواقع، هنگامی که مش��کالت و 
مس��ائلی را که با آنها درگیر هس��تیم مجددا بررس��ی می کنیم یا بازگو 

می کنیم به صورت ناخودآگاه راه حل های جدیدی به ذهن مان می رس��د 
که تاکنون درباره آنها فکر نکرده بودیم. اغلب افرادی هم که توانسته اند 
در زمین��ه فعالیت های خود خالق باش��ند و موفقیت های چش��مگیر به 
دست آورند این ویژگی را دارند که معموال به راه حل عام و چیزی که به 
ذهن دیگران می رس��د فکر نمی کنند، بلکه همیشه دنبال راهی هستند 

که بتوانند به صورت متفاوت تری مشکالت را حل کنند. 
تقریبا می توانیم به صورت قطع��ی بگوییم که با تغییر طرز تفکر خود 
می توانید بسیاری از موانع پیش پای خود را بردارید. تغییر دادن مفاهیم 
و سواالتی که در ذهن اس��ت می تواند در کسب و کارتان راهگشای شما 
باشد. به عنوان مثال در صورتی که به این فکر می کنید که چگونه میزان 
به��ره وری و کارایی محصوالت خود را باال ببرید، قطعا کس��ب و کارهای 
مش��ابه ش��ما نیز به دنبال پاسخگویی به این س��وال هستند. پس بهتر 
اس��ت شما به جنبه دیگری از سوال بیندیش��ید یا اینکه سوال را برای 
خودتان به نحو دیگری مطرح کنید. مثال می توانید به جای س��وال باال 
این س��وال را از خود بپرس��ید که با چه اقداماتی می توانید کار را برای 

کارکنان خود ساده تر کنید. 
در صورتی که کارکنان ش��ما بتوانند س��اده تر و راحت تر کار کنند در 
مجموع، میزان کارایی کس��ب و کار و محصول شما افزایش پیدا می کند. 
عالوه بر این، پاس��خ به این س��وال نیز آس��ان تر از س��وال باالیی است. 
می توانی��د برای تغییر دادن زاویه دید خود به مس��ائل از داس��تان ها و 
نمونه های س��ایر برندها و کسب و کارها استفاده کنید. حتما الزم نیست 
شرکتی را که راه حل مناسبی برای جلب مشتریان به کار برده در حیطه 
و حوزه کاری ش��ما باشد، بلکه اگر ش��رکت یا برندی را می شناسید که 
به طور قابل مالحظه ای توانس��ته است مش��تریان زیادی به دست آورد 
و موفقیت باالیی در این زمینه کس��ب کند شما نیز می توانید از راه حل 

آنها استفاده کنید. 
گاهی یک ش��عار یا ایج��اد تصویر ذهنی جدید نیز می تواند به ش��ما 
کمک کند تا در کس��ب و کارتان موفق باشید. در واقع استفاده از شعار و 
تصاویر ذهنی نیز به نوعی تغییر نگاه و زاویه دید اس��ت. پس در نتیجه 
به ش��ما کمک می کند که متفاوت بیندیشید و این را به مشتریان خود 
نی��ز تعمیم دهید. برای اینکه بتوانید به مس��ائل از دی��د جدیدی نگاه 
کنی��د حتی می توانی��د اقدام به کارهایی بکنید که به ظاهر برای ش��ما 

هدفمند نیستند. 
به عنوان مثال می توانید داستان هایی را بخوانید و برای آنها یک عنوان 
مناس��ب و هر آنچه به ذهن تان می رسد انتخاب کنید. شاید این کار در 
نظر ش��ما بیشتر شبیه یک شوخی باشد تا راه حلی برای باال بردن زاویه 
دی��د ش��ما، اما باید بدانید ک��ه همین راه حل بی ارتباط به ش��ما کمک 
می کند تا خالقانه تر بیندیشید. پس بهتر است حتی برای کارکنان خود 
نیز چنین س��رگرمی هایی را که موجب افزاش خالقیت آنها می شود در 

نظر بگیرید. 
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آیا وب سایت تک صفحه ای برای سئو 
مشکل ساز می شود؟ 

وب س��ایت های تک صفحه ای وب س��ایت هایی هس��تند که ساخت آنها 
آس��ان اس��ت و بس��یار نیز زیبا هس��تند. همچنین ریسپانس��یو بودن از 
خصیصه های اصلی آنها اس��ت. به همین جهت، بس��یاری از کسب وکارها 
ترجیح می دهند که به جای س��ایت های چند صفحه ای که س��اخت آنها 
مدت زمان بیش��تری طول می کش��د، به سراغ س��ایت های تک صفحه ای 
بروند. اما آیا با این کار امکان ضربه زدن به رتبه سایت در نتایج موتورهای 
جس��ت وجو وجود دارد؟ این سوالی است که در این مطلب می خواهیم به 
آن پاس��خ دهیم و مزایا و معایب س��ایت های تک صفحه ای را با یکدیگر 

مرور کنیم. 
وب سایت تک صفحه ای چیست؟ 

وب سایت تک صفحه ای به سایتی گفته می شود که فقط شامل یک صفحه 
HTML  اس��ت و تمامی بخش ها و قابلیت های سایت در همان تک صفحه 
جایگذاری شده اند. این دست از سایت ها معموال یک نوار منو در باال دارند، اما 
آیتم های منو به محتواهای جدید در صفحات جدید لینک نشده اند. در عوض، 
این آیتم های منو کاربر را به بخش خاصی در همان صفحه هدایت می کنند. 

مزایای وب سایت تک صفحه ای
داشتن یک وب سایت تک صفحه ای مزایایی دارد. از جمله: 

1- وب سایت های تک صفحه ای با دستگاه های موبایل سازگار هستند
در طول چند سال گذشته شاهد بوده ایم که جست وجوهای موبایلی از انواع 
دس��کتاپی پیشی گرفته و همین امر محبوبیت وب سایت های تک صفحه ای 
را افزایش داده اس��ت. این وب سایت ها در دستگاه های موبایل نمایش بهتری 
دارند، س��ریع تر بارگذاری می شوند و تجربه کاربری بهتری را ارائه می دهند. 
برای نمونه می توانید یک س��ایت تک صفحه ای را در مرورگر گوشی خود باز 
کرده و آن را با سایت های چند صفحه ای مقایسه کنید. شاید به همین دلیل 
نیز هس��ت که سایت های اغلب اپلیکیشن ها به صورت تک صفحه ای طراحی 

می شود. 
2- ساخت و نگهداری سایت های تک صفحه ای آسان تر است

اگر جست وجویی در وب داشته باشید با صدها و هزاران قالب وردپرس تک 
صفحه ای مواجه می شوید که با کمک آنها می توانید یک سایت حرفه ای را در 
کمترین زمان طراحی کنید. این قالب ها را همچنین می توان به راحتی آپدیت 

کرد و نگهداری و تعمیر آنها نیز بسیار آسان است. 
3- وب سایت های تک صفحه ای دامین اتوریتی باالتری دارند

دامین اتوریتی یک وب س��ایت معموال به واسطه  تعداد بک لینک هایی که 
یک س��ایت ایجاد کرده اس��ت تعریف می ش��ود. از آنجایی  که در سایت های 
تک صفحه ای تمام لینک های کسب شده فقط به یک آدرس اشاره می کنند، 
داش��تن یک س��ایت تک صفحه ای می تواند دامین اتوریتی بسیار باالتری را 
به دس��ت دهد. بدین معنی که همیش��ه یک نسبت یک به یک لینک ها به 

صفحات وجود دارد. 
4- هدف قرار دادن کاربران خاص با سایت های تک صفحه ای 

آسان تر است
اگر می خواهید فقط طیف خاص��ی از کاربران را هدف قرار دهید و تجربه 
کارب��ری منحصربه ف��ردی را ب��ه آنها ارائه کنید، باید به س��راغ س��ایت های 
تک صفحه ای بروید. با این نوع س��ایت ها می توان به راحتی رفتار کاربران در 
سایت را کنترل و آنها را به یک مسیر خاص هدایت کرد، بنابراین دیگر نگرانی 

در مورد کلیک کردن کاربر روی صفحات نامرتبط نخواهید داشت. 
معایب وب سایت تک صفحه ای

ازآنجایی که هر چیزی عالوه بر یک نیمه روش��ن، یک نیمه سیاه یا حتی 
خاکستری نیز دارد، وب س��ایت های تک صفحه ای نیز معایب خاص خود را 

دارند. معایبی از جمله: 
1- محتوای قرار گرفته در سایت های تک صفحه ای عمیق نیست

وب سایت تک صفحه ای همان طور که از اسمش بر می آید تنها یک صفحه 
دارد و ش��ما باید تمام اطالع��ات الزم را در همین یک صفحه جای بدهید و 
توجه داش��ته باش��ید که نحوه جایگذاری این اطالعات و حجم آن به گونه ای 
باشد که باعث آزار کاربر نشود. در این نوع سایت شما دیگر مجاز نیستید که 
برای هر موضوع یک صفحه جداگانه ایجاد کنید. همین موضوع باعث می شود 
که محتواهای سایت های تک صفحه ای عمق کمتری داشته باشد. شما باید 
بتوانید آن چیزی را که پیش  از این شاید در چند صد کلمه به کاربر می گفتید 
در چن��د جمله کوتاه خالصه کنید. این موض��وع برای کاربرانی که به دنبال 

محتواهای عمیق و جامع می گردند ممکن است مشکل ساز باشد. 
2- امکان رتبه گرفتن برای چندین کلمه کلیدی محدود می شود

یکی دیگر از اشکاالت سایت های تک صفحه ای این است که توانایی شما 
برای رتبه گرفتن در چندین کلمه کلیدی را محدود می کند. این س��ایت ها 
معموال حول یک مفهوم اصلی توسعه می یابند و بنابراین جای مانور چندانی 

وجود ندارد. 
بهینه سازی وب سایت های تک صفحه ای

اکنون که از مزایا و معایب سایت های تک صفحه ای آگاه شدید، قصد داریم 
چند ترفند بهینه سازی این نوع سایت ها را با شما به اشتراک بگذاریم. 

1- در انتخاب کلمات کلیدی گزینشی عمل کنید
ازآنجایی که محتواهای قرار گرفته در س��ایت ها تک صفحه معموال عمیق 
نیست، باید در انتخاب کلمات کلیدی خود گزینشی عمل کنید. با استفاده از 
ابزارهای مختلف موجود، یک تحقیق کلمات کلیدی را انجام داده و بهترین 

کلماتی را که قرابت بیشتری با محور کسب وکار شما دارند انتخاب کنید. 
2- چند تگ H1 در صفحه داشته باشید

به عن��وان یک قاع��ده کلی، نباید بیش از یک تگ H1 در صفحه داش��ته 
باش��ید، اما در س��ایت های تک صفحه  می توانید این قاعده را نادیده بگیرید. 
می توانید برای هر کدام از بخش های صفحه سایت خود تگ H1 ایجاد کنید. 

3- سرعت بارگذاری سایت را باال ببرید
سرعت بارگذاری سایت یکی از فاکتورهای بسیار مهم در رتبه بندی است و 
این اهمیت در سایت های تک صفحه ای دوچندان می شود، زیرا شما باید تمام 
عناصر طراحی را در یک صفحه جای دهید. بسیاری از این عناصر ممکن است 
به زمان زیادی برای بارگذاری نیاز داش��ته باشند که این خود به سئو آسیب 
می زند. بنابراین با استفاده از PageSpeed Insights گوگل همواره سرعت 

بارگذاری سایت خود را زیر نظر داشته باشید. 
نتیجه گیری

با در نظر داش��تن مطالب گفته شده در باال می توان این طور نتیجه گیری 
کرد که سایت های تک صفحه ای مانند انواع چند صفحه ای برای سئو مفید 
نیستند. اگر می خواهید سایت تک صفحه ای ایجاد کنید در ابتدا باید اهداف 
کسب وکار، پرسوناهای خریدار یا مخاطبان هدف را مدنظر داشته باشید. زیرا 
همان طور که گفتیم در سایت های تک صفحه ای جای زیادی برای مانور در 
محتوا وجود ندارد و همین عامل می تواند جذب کاربر را با مشکل مواجه کند. 
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چگونه همکاری تیم مان را افزایش دهیم؟ 
 4 ابزار کاربردی

برای بهبود همکاری تیم شرکت

همکاری می تواند تفاوت میان موفقیت و شکس��ت یک سازمان باشد. 
در حقیقت، براساس نظرسنجی س��ایت Salesforce. com نزدیک به 
86درصد افرادی که در محیط های کاری با مش��کل رو به رو هس��تند از 
کمبود همکاری مطلوب با دیگران رنج می برند. در دنیای امروز تیم های 
ش��رکت بیش از هر زم��ان دیگری به ه��م نزدیک ش��ده اند. همچنین 
تکنولوژی در چنین فضایی نقش مهمی ایفا می کند، به این ترتیب امکان 
استفاده از تکنولوژی های جدید به منظور بهبود شرایط کسب وکار همیشه 
وجود دارد. به عنوان مثال، ابزارهای هوش مصنوعی کارهای سخت افزاری 
را از دوش تیم ش��رکت برمی دارد. به عالوه پیش��نهادهای جالبی نیز در 
مورد نحوه فعالیت در بخش های مختلف نیز ارائه می کند. به این ترتیب 
همکاری اعضای تیم ش��رکت سرعت و کیفیت بیش��تری خواهد یافت. 
خوشبختانه امروزه ابزارهای همکاری متعددی در اختیار اهالی کسب وکار 
قرار دارد. بس��یاری از این ابزارهای تا همین چند س��ال پیش بسیار دور 
از دس��ترس به نظر می رسیدند.  در اینجا به معرفی و بررسی چهار ابزار 
مناسب برای تقویت همکاری میان اعضای تیم شرکت و توسعه کسب وکار 

خواهیم پرداخت. 
1- ابزارهای ویدئوکنفرانس

زمانی نه چندان دور استفاده از ابزار ویدئوکنفرانس بسیار دردسرآفرین 
بود. در حقیقت مشکل نصب و راه اندازی این ابزار بسیاری از کسب وکارها 
را از آن ناامید می س��اخت. با این حال اکنون اس��تفاده از ویدئوکنفرانس 
بدل به بخش��ی جدایی ناپذیر از مدیریت کس��ب وکار ش��ده است. برخی 
از کس��ب وکارهای کوچ��ک و دپارتمان های مختلف از ای��ن ابزار به طور 
روزان��ه اس��تفاده می کنن��د. دلیل اصلی ای��ن رویکرد عالوه ب��ر افرایش 
کیفیت و سهولت راه اندازی این ابزارها، کاهش شدید قیمت نرم افزارهای 
ویدئوکنفرانس و بهبود وضعیت اینترنت در نقاط مختلف دنیا محس��وب 
می شود. به این ترتیب اکنون برقراری ارتباط از طریق نرم افزارهایی نظیر 
اسکایت بسیار راحت تر و کم هزینه تر از گذشته شده است.  بهترین خبر 
در زمینه ویدئوکنفرانس عدم وابس��تگی نرم افزارهای آن به دس��تگاهی 
خاص است. به این ترتیب امکان برقراری ارتباط با استفاده از گوشی های 
هوشمند، تبلت، کامپیوتر یا حتی تلویزیون وجود دارد. ابزارهای محبوب 
در زمین��ه ویدئوکنفرانس عبارتن��د از WebEx و Zoom که امکانات 
گس��ترده و مطلوبی برای کس��ب وکارهای مختلف در خود جای داده اند. 
جایگزین های مطرح دیگر نیز  GoToMeeting، Join,me  و نسخه 
کسب وکار اسکایپ هستند. به عالوه اگر قصد ارائه ویدئوی خود به صورت 
فراگیرتر را دارید، از سرویس الیو فیس بوک، ابزاری مانند Zoom که به 

شما امکان ایجاد ویدئوکنفرانس زنده را می دهد، استفاده کنید. 
2- ابزارهای همکاری صوتی

همه ما در طول روز بارها نیاز به برقراری تماس سریع و دریافت پاسخ 
در کوتاه تری��ن زمان ممکن از ش��خصی خاص داریم. ام��ا اگر ما در یک 
طبقه دیگر ش��رکت واقع در ش��هری متفاوت باشیم، تکلیف چه خواهد 
ش��د؟  بی تردید می توان برای برقراری تماس از راه دور، گوشی  هوشمند 
ی��ا تلفن ثابت را گزینه های اصلی به حس��اب آورد. همچنین ایمیل نیز 
گزینه ای تقریبا منطقی به حساب می آید. با این حال مشکل اصلی چنین 
گزینه هایی اتالف وس��یع وقت افراد اس��ت. به ای��ن ترتیب گاهی اوقات 
باید س��اعت ها در انتظار پاسخ به تماس یا ایمیل مان باشیم. خوشبختانه 
امروزه ابزاری جدید تحت عنوان تماس ابری برای پاسخگویی به این نیاز 
کارآفرینان پا به عرصه کس��ب وکار گذاشته است. این ابزارهای می توانند 
در پس زمین��ه کامپیوترتان فعال ب��وده و در عین حال کمترین ضربه ای 
به فعالی��ت روزانه تان نزنند. به طور معمول چنی��ن ابزارهایی به محض 
آنالین ش��دن طرف مقابل به شما پیام می دهند. به این ترتیب می توان 
شروع به گفت وگوی آنالین و معموال مجانی با طرف مقابل کرد. به امکان 
گفت وگوی آنالین از طریق فضای ابری باید امکان به اشتراک گذاری اسناد 
و فایل های مختلف را نیز افزود. به این ترتیب با ابزارهای کامال حرفه ای 
مواجه خواهیم بود. Nextva  یکی از ابزارهای مشهور در زمینه برقراری 
تم��اس صوتی از طریق تکنولوژی فضای ابری اس��ت. این نرم افزار امکان 
برق��راری تماس صوتی باکیفیت و به اش��تراک گذاری فایل های مختلف 
را ب��رای کاربران فراهم می کند. عالوه ب��ر این نرم افزار نیم نگاهی هم به 
اس��کایت و گوگل Hangouts باید داشت. چنین ابزارهایی کسب وکار 

شما را بسیار روان تر و سریع تر از قبل خواهند ساخت. 
3- ابزارهای همکاری در پروژه

ابزارهای همکاری در پروژه دارای چند نسل متفاوت هستند. نخستین 
نس��ل این ابزارها فقط شامل تقویم و برگه های متعدد مجازی بود، اما به 
لطف پیش��رفت تکنولوژی امروزه تعیین ضرب االجل و تعریف وظایف و 
مسئولیت های تیم های مختلف نیز به امکانات این ابزارها اضافه شده است. 
در جدیدترین نس��خه های این ابزارها امکان به اشتراک گذاری فایل های 
مختلف از طریق پنل مدیریتی نیز افزوده شده است.  امکانات وسیع این 
ابزارها فرصت همکاری نزدیک و پرسرعت را برای کارمندان یک شرکت 
فراهم می کند. به این ترتیب همه کارمندان از نحوه فعالیت سایر همکاران 
خود اطالع خواهند داشت. نرم افزارهایی نظیر Trello و Basecamp  از 
جمله پرامکانات ترین نمونه های مطرح در زمینه ابزارهای همکاری پروژه 

به حساب می آیند. 
4- ابزارهای همکاری طراحی بصری

آی��ا به عنوان یک عکاس یا طرح گرافیس��ت همچنان از نس��خه های 
فیزیکی برای جلب رضایت مش��تری اس��تفاده می کنید؟ در این صورت 
مدت هاس��ت که از جریان پیش��رفت تکنولوژی دور بوده ای��د. امروزه با 
استفاده از نرم افزارهای طراحی بصری عالوه بر هماهنگی میان تیم های 
طراحی امکان برقراری ارتباط سریع میان طراح و مشتری نیز فراهم شده 
است. به این ترتیب دیگر نیازی به تهیه نسخه های فیزیکی و ارسال شان 
برای همکاران یا مشتریان وجود ندارد.  در زمینه طراحی جلوه های بصری 
همکاری میان اعضای تیم اهمیت بس��یار باالی��ی دارد. به این ترتیب با 
بهره گی��ری از ابزارهای همکاری طراحی بص��ری فرآیند تولید محتوا از 
س��رعت بسیار بیشتری برخوردار خواهد ش��د. به عالوه اغلب این ابزارها 
ام��کان دریافت بازخورد همکاران و مش��تریان در قالب پیام های صوتی، 
تصویری و متنی را مهیا کرده اند. بهترین نرم افزارها در این زمینه عبارتند 
و    GoVisually، InVision، Mural، Concept Board از 
Prevue. البته هرکدام از این ابزارهای تفاوت های اندکی در ارائه خدمات 

دارند. در این زمینه انتخاب شما باید براساس اولویت نیازهای تان باشد. 
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در سال های اخیر، تمایل به استفاده از اشکال مختلف دستمزد برای بهبود 
رضایت کارکنان و افزایش عملکرد فردی و س��ازمانی رشد کرده است. این 
امر سبب ایجاد چند طرح خالقانه دستمزد شده که شامل 1 . دستمزد بر 
اس��اس مهارت، 2 . نیروی کاری حقوق بگیر، 3 . افزایش دس��تمزد المپ- 
س��ام، 4. دس��تمزد بر اساس عملکرد و 5 . تسهیم س��ود است که در این 
یادداشت سه  مورد اول این سیستم ها را شرح می دهیم  و در یادداشت های 

آتی به توصیف و بررسی دو سیستم بعدی خواهیم پرداخت.
برنامه های دستمزد بر اساس مهارت

س��ازمان ها به صورت سنتی، سیس��تم های دستمزد خود را با ارزیابی 
مشاغل طراحی می کردند. مشخصه های شغل تعیین می شد و دستمزد 
نیز با دستمزدی که دیگر سازمان ها به مشاغل مشابه می دادند مقایسه 
می ش��د. به نظر می رس��ید روش ارزیابی شغل سبب ایجاد سیستم های 
دس��تمزدی با برابری درونی و بیرونی شود، اما این سیستم نتوانست به 
همه مهارت های کارکنان پاداش دهد و افراد را از یادگیری مهارت های 
جدید منع کرد وسبب شد که دستمزد به جایگاه شغلی شخص مرتبط 

شود.
بعضی از سازمان ها نظیر جنران میلز، تلکام شمالی، یونایتد تکنولوژی 
و جنران فودز، برای حل مشکالت، اقداماتی انجام دادند که سیستم های 
دس��تمزد را با توجه به قابلیت ها و مهارت افراد طراحی کردند. سیستم 
دس��تمزد براس��اس مهارت با تمرکز بر افراد به جای تمرکز بر مشاغل، 
امکان رشد و یادگیری را فراهم کرد. در این روش، به کارکنان براساس 
تعداد مشاغل مختلفی که قادر به انحام آن هستند پاداش داده می  شود. 
در یکی از کارخانجات شرکت جنرال میلز به کارکنان تازه وارد، پاداش 
اولیه ای داده می شود که معادل کمترین حقوق پایه یک کارگر با مهارت 
اس��ت. س��پس آنها در یکی از چهار بلوک مهارتی مرتب��ط با مجموعه 
خاص��ی از فعالیت های تولیدی، قرار می گیرن��د. برای هر بلوک مهارتی 
سه سطح مهارتی وجود دارد. در هر یک از بلوک های مهارتی، دستمزد 
براس��اس سطح مهارت اعطا می شود، هر چه مهارت در هر بلوک بیشتر 
باش��د و هر چه بلوک ها نیازمند مهارت باالتری باشند، دستمزد بیشتر 
خواهد بود. بعد از اینکه همه بلوک های مهارتی آموخته شدند، بیشترین 
امتیاز داده می ش��ود. تکمیل این پیش��رفت در مهارت، دو س��ال طول 
می کش��ید و در این دوره زمانی از کارکنان حمایت شده و به آنها برای 

آموختن مشاغل جدید آموزش داده می شود.
سیستم های دس��تمزد بر اساس مهارت مزایایی دارند. این سیستم ها 
ب��ا فراهم کردن نیروهای کاری منعطف تر و ارائه نگرش��ی وس��یع تر به 
کارکنان نس��بت به عملیات کل کارخانه، در اثربخش��ی سازمانی نقش 
دارند. این انعطاف می تواند سبب مشکالت کمتری از نظر غیبت، خروج 
کارکنان و اختالالت کاری ش��ود. دستمزد بر اساس مهارت می تواند از 
طریق تقویت توسعه فردی و تولید یک سیستم دستمزد منصفانه سبب 

رضایت کارکنان شود.
دو نقطه ضعف عمده طرح های دس��تمزد بر اس��اس مهارت، »خروج 
باالتری��ن ها« و فقدان س��ازگاری با عملکرد اس��ت. خ��روج باالترین ها 
زمان��ی رخ می دهد که کارکنان همه مهارت های موجود برای یادگیری 

را بیاموزند و به باالترین گوش��ه بلوک مهارتی و دس��تمزد ترقی کنند. 
بعضی س��ازمان ها این مش��کل را با ایجاد طرح کس��ب سهم بعد از این 
که بیش��تر کارکنان تمامی مش��اغل مرتبط را ی��اد گرفتند حل و فصل 
کرده اند. کسب سهم، دستمزد را به اثربخشی سازمانی گره می زند و به 
کارکنان این امکان را می دهد که از س��قف دستمزدهای قبلی خود نیز 
فراتر روند. دیگر سازمان ها نیز این مشکل را با مطلق کردن مهارت های 
پایه و اضافه کردن مهارت های جدید حل کرده اند و از این طریق سبب 
افزایش استانداردهای شایستگی کارکنان شده اند. سیستم های دستمزد 
براس��اس مهارت نیازمند سرمایه گذاری سنگین آموزشی و نیز سیستم 
اندازه گیری مناس��بی هستند که مش��خص می کند کارکنان چه زمانی 
مش��اغل جدید را یاد گرفته اند. این سیستم ها سبب افزایش هزینه های 
مس��تقیم نیروی کار می ش��ود، زیرا به کارکنان ب��رای یادگیری وظایف 
مختلف، پاداش های زیادی داده می ش��ود. از آنجا که دستمزد براساس 
مهارت و نه عملکرد اس��ت، نیروی کاری ممکن اس��ت منعطف بوده و 

دستمزد زیادی بگیرد، اما ممکن است سازنده نباشد.
مانن��د بیش��تر فعالیت های جدی��د مربوط ب��ه کارکن��ان، تحقیقات 
ارزیابی کننده محدودی در مورد اثربخش��ی این برنامه های تحول انجام 
ش��ده است. بررسی بلندمدت در کارخانه گینس پت فود آشکار کرد که 
طرح دستمزد بر اساس مهارت سبب اثربخشی سازمانی و رضایت فردی 
ش��ده است. چند سال بعد از اینکه کارخانه افتتاح شد، نگرش کارکنان 
در قبال دس��تمزد به طرز قابل مالحظه ای مثبت تر از افرادی بود که در 
دیگر کارخانه های مش��ابه که این سیس��تم پرداخت بر اساس مهارت را 
نداشتند کار می کردند. کارگران این کارخانه، سطوح باالتری از رضایت 
از دس��تمزد را گزارش دادند و این احساس را داشتند که دستمزد آنها 

بر اساس سیستمی منصفانه انجام می شود.
تحقیقی ملی در مورد طرح های دس��تمزد بر اساس مهارت که توسط 
دپارتم��ان نیروی کار امریکا حمایت مالی می ش��د نتیجه گرفت که این 
سیستم ها، انعطاف نیروی کار، رشد و توسعه کارکنان و کیفیت و کمیت 
محص��ول را افزایش داده و در عین ح��ال نیازهای کارگزینی، غیببت و 
خ��روج از کار را کاهش می دهند. این نتای��ج با تعهد مدیریت در قبال 
طرح نیز س��ازگار بود و سبب شد س��ازمان بتواند افراد مناسبی را برای 
خ��ود حفظ کند. به ویژه افرادی که مهارت ه��ای میان فردی، انگیزش 
و تمایل به رش��د و توس��عه دارند. این مطالعه همچنین نش��ان داد که 
دس��تمزد براس��اس مهارت درهمه موقعیت ها )چه در صنایع تولیدی و 
چ��ه در صنایع خدماتی، چه ب��رای کارکنان بخش تولید و چه کارکنان 
بخش منابع انس��انی، چه شرکت های جدید و چه قدیمی( قابل استفاده 
است. براساس تحقیقی در 1996 در مورد 212 کارخانه توسط فوچون 
1000 مشخص شد که 24 درصد آنهایی که سیستم دستمزد بر اساس 
مهارت را استفاده می کردند موفق یا بسیار موفق بودند و این از رقم 52 

درصدی 1993 کمتر بود.
نیروی کاری آل- ساالرید

تع��داد فزاینده ای از س��ازمان ها مثلIBM، ژیلت و دوش��یمیکال از 
سیس��تم های دس��تمزد آل- ساالرید اس��تفاده می کنند و با کارگران و 
مدیران در مورد مدیریت دس��تمزد و بعضی از مزایای جانبی به صورت 
مشابهی عمل می کنند. این سیستم ها بر مبنای حقوق به همه کارکنان 
دس��تمزد می دهد. افراد در این سیستم ها هنگام ورود به سازمان کارت 

نمی زنند یا اگر دیر به س��ر کار بیایند از حقوق آنها کم نمی ش��ود و از 
مزای��ای غیبت و عدم حض��ور به علت بیماری نیز برخوردار می ش��وند. 
ب��ه طور  کل��ی، کارکنان برنامه های آل  -س��االرید را ترجیح می دهند، 
زیرا این برنامه ها در مقایس��ه با سیستم های دستمزد ساعتی با کارگران 
محترمانه ت��ر برخورد می کنند. این طرح ه��ا می توانند با جذاب تر کردن 
محیط کاری س��ازمان، س��بب بهبود اثربخشی س��ازمانی شده و میزان 

خروج نیروی کار را کاهش دهند.
مش��کل عمده در همه طرح های آل- س��االرید این اس��ت که بعضی 
کارکنان از این طرح سوءاس��تفاده می کنند و عمدا در خانه می مانند یا 
دیر به سر کار می آیند. اگرچه شواهد متضادی در این مورد وجود دارد 
که آیا همه طرح های آل- ساالرید سبب افزایش یا کاهش میزان غیبت 
می شود یا خیر، می توان اثرات منفی آن را به صورت کلی با مشارکتی تر 
ک��ردن طرح برطرف کرد. برای مثال ش��رکت ایتون طرح نیروی کاری 
آل_ ساالرید را به عنوان سرآغاز غنی سازی شغلی و مدیریت مشارکتی 
به کار می برد. فعالیت های مساوات طلبانه، پیش شرط ضروری طراحی 

با معنای کار تلقی می شود.
افزایش حقوق المپ- سام

س��ازمان ها در روش های س��نتی، با زیر نظر ق��رار دادن تاریخ کاری 
کارکنان، به صورت ساالنه حقوق کارکنان خود را افزایش داده اند. برای 
مثال چک های ماهیانه حقوق افزایش می یابد تا افزایش س��الیانه حقوق 
را منعکس کند. این س��نت، دو وضعیت عمده دارد: 1 . س��بب می شود 
که کارکنان یک سال کامل صبر کنند تا با افزایش حقوق مواجه شوند، 
2 . افزایش حقوق را برای کارکنان نمایان نمی کند، زیرا وقتی حقوق بر 
مبنای نظم مشخصی به چک پرداختی اضافه شود، بعد از گذشت مدت 

زمانی معین، آثاری از این افزایش حقوق باقی نمی ماند.
ایتن��ا، بی اف . گودریچ، تیمکس و وس��تینگهاوس از ش��رکت هایی 
بوده اند که س��عی کرده اند با نهادینه کردن ی��ک برنامه افزایش المپ- 
س��ام که به کارکنان آزادی و امکان می دهد ت��ا در مورد زمان افزایش 
حق��وق خود تصمی��م بگیرند، افزایش س��الیانه حق��وق را منعطف تر و 
نمایان ت��ر کنند. ب��رای مثال کارمند می تواند درخواس��ت کند که همه 
افزایش حقوق خود را یکجا و در اول سال دریافت کند. پولی که زودتر 
به شخص داده می ش��ود به عنوان وام تلقی می شود و معموال نرخ بهره 
آن نیز پایین است. اگر شخص پیش از اتمام سال، شرکت را ترک کند، 
آن قس��مت از افزایش حقوقی را که هنوز بابت آن کار نکرده است باید 

بازپرداخت کند.
برنامه افزایش المپ- س��ام  می تواند با متناسب کردن افزایش حقوق 
ساالنه با نیازهای فردی، سبب رضایت کارکنان شود. این قبیل برنامه ها 
می تواند با جذاب تر کردن س��ازمان و کاهش میزان خروج، سبب بهبود 
اثربخشی سازمانی ش��ود. این برنامه ها می تواند در مواقعی که پرداخت 
دس��تمزد به عملکرد مرتبط است س��بب افزایش انگیزه کارکنان شود. 
این برنامه با نمایان کردن میزان افزایش حقوق ساالنه، شرایطی فراهم 
می کند که کارکنان، رابطه ش��فاف میان عملکرد خود و افزایش سالیانه 
حقوق را مشاهده کنند. عیب عمده برنامه های المپ- سام، هزینه های 
اضافه مدیریت طرح و این احتمال اس��ت که کارکنان س��ازمان را ترک 

کرده و به سازمان بازپرداختی نداشته باشند.
 ادامه دارد...

فرآیندهای مدیریت عملکرد سازمانی )بخش پنجم(

محرکی قدرتمند برای بهبود عملکرد کارکنان و گروه های کاری
به قلم: آنیتا کمپبل  

ترجمه: علی آل علی   

نویسنده: حامد هدائی
 روانکاو فروش ایران

سه شنبه
2 مرداد 1397

شماره 1119
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور شهرهای شرکت آب 
و فاضالب اس��تان قم از بهره ب��رداری از یک حلقه چاه جدید با 
ظرفیت 10 لیتر در ثانیه در ش��هر جعفری��ه خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قم، احمد نکونام 
با اش��اره تمهیدات ش��رکت آب و فاضالب برای تأمین آب شهر 
جعفریه در روزهای گرم تابس��تان س��ال جاری گفت: از دی ماه 
سال گذشته بررسی های کارشناسی بر روی منابع تولید آب این 
شهر و مقایس��ه آن با نیاز آبی ش��هروندان صورت گرفت. وی با 
اش��اره به اینکه آب ش��هر جعفریه از طریق سه حلقه چاه تأمین 
می ش��ود، اظهار داشت: بررس��ی ها بر روی این منابع نشان داد با 
توجه به کاهش نزوالت آسمانی و به دنبال آن افت سطح آب های 
زیرزمینی، بروز تنش آبی در اوقات پیک مصرف در تابستان جاری 
دور از ذهن نیس��ت. مدیرامور شهرهای ش��رکت آب و فاضالب 
استان با بیان اینکه از همان دی ماه به سرعت برنامه ریزی های الزم 

برای تأمین آب ش��هروندان صورت گرفت، ابراز داشت: در همین 
راستا مجدداً با همکاری اداره امور آب شهرها و کارشناسان معاونت 
بهره برداری دبی س��نجی از منابع تولید صورت گرفت که نتایج 

حاصله بر این موضوع تاکید داشت که باید برای آب شهر تصمیمی 
جدی اتخاذ ش��ود. وی با اش��اره به برگزاری جلسات مشترک با 
کارشناسان امور آب شهرستان برای بررسی موضوع و ارائه راهکار 
مناسب خاطرنشان کرد: در نهایت حفر یک حلقه چاه جدید برای 
جبران کمبود آب در شهر جعفریه در دستور کار قرار گرفت که به 
سرعت پس از طی مراحل اداری وارد عملیات اجرایی شود. نکونام 
با بیان اینکه با بررس��ی های انجام شده محدوده بوستان شهری 
جعفریه برای حفر چاه جانمایی شد، یادآور شد: تملک زمین این 
محدوده با تعامل و همکاری خوب شورای شهر و شهردار جعفریه 

انجام و مقدمات حفاری آماده شد.
وی با بیان اینکه الزامات فنی حفر این چاه از بهمن ماه آغاز شد، 
گفت: با پیگیری های انجام ش��ده سحرگاه روز جمعه 29 تیرماه 
چاه جدید با ظرفیت 10 لیتر در ثانیه به منابع تولید شهر جعفریه 

اضافه شد.

اصفهان - قاسم اسد- پژوهشگر مدیریت و استراتژی سازمانی 
در سمینار آموزشی » روشهای توسعه کسب و کار در فضای رقابتی« 
که با همت کمیسیون آموزش، پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار ش��د با معرفی اصول هشتگانه کسب و کار؛ بر خلق 
ارزش و استفاده از فرصت های موجود بجای انتقاد از شرایط اقتصادی 
نامناس��ب ماههای اخیر کشور تاکید کرد.  به گزارش روابط عمومی 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی اصفهان، علیرضا یوسفی 
درآغاز این س��مینار آموزشی  »دوست داشتن شغل خود« را یکی از 
مهمترین  ضرورت های ایجاد یک کس��ب و کار ثروت آفرین عنوان 
کرد و گفت: زمانی شاهد موفقیت در توسعه کسب و کار خواهیم بود 
که به آن کسب و کار عشق بورزیم. این مدرس دانشگاه ایده پردازی، 
رهبری، شناس��ایی فرصت ها، ارزش��گذاری و هیجان کسب و کار، 
تشریک مساعی، هدفگذاری و رفتار مناسب  را اصول هشتگانه کسب 

و کار دانست و با تبین هریک از این اصول تاکید کرد: طبق مطالعات 
انجام شده، بیش از 80 درصد کسب و کارهایی که با شکست مواجه 
می ش��وند، باید دالیل این عدم موفقیت را در داخل ش��رکت و در 
بینش نادرس��ت صاحبان و مدیران آن کسب و کار جستجو کرد نه 

در ش��رایط محیطی و فضای بیرونی شرکتها.  پژوهشگر مدیریت و 
اس��تراتژی س��ازمانی با تاکید بر ضرورت همفکری  و برخورداری از 
بینش مناس��ب در بین صاحبان و مدیران هر کس��ب و کار تصریح 
کرد: انسانی را در کسب و کارتان پیدا کنید که شبیه خودتان باشد 
.  مدرس این س��مینار آموزش��ی در ادامه به بیان رویکردهای نوین 
کس��ب و کار در دوران رکود پرداخت و تصریح کرد: بدون ش��ک در 
شرایط رکودی حاکم بر بازارها و همچنین شرایط نا اطمینانی چند 
ماه اخیر اقتصاد کشور، با شناخت مناسب از بازارها وتبیین استراتژی 
و همچنین ایجاد بینش مناسب در سطح مدیران و کارکنان شرکت 
نه تنها غلبه بر چالش های موجود امکان پذیر خواهد بود بلکه  می 
توان بستر مناسبی بر توسعه پایدار کسب و کار خود را فراهم نمود.  

پژوهش��گر مدیریت و استراتژی س��ازمانی در پایان  این سمینار 
آموزشی به سواالت حضار پاسخ گفت. 

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصت امـروز- مدی��ر اداره بندر و 
دریانوردی کیش ضمن ارایه گزارش��ی از عملکرد این بندر طی سه 
ماه نخست سال جاری از افزایش 114 درصدی جابجایي مسافر  در 
تنه��ا بندرگاه جزیره مرجانی خلیج فارس خبر داد.  به گزارش واحد 
اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
"احمد ش��هریاری" با اش��اره به تخلیه و بارگیری 616 هزار و 768 
تن انواع کاالی نفتی و غیر نفتی در بندر کیش از آغاز س��ال جاری 
تا پایان خردادماه 97 اظهار داش��ت: از این میزان، 572 هزار و 903 
تن به کاالی غیر نفتی و 43 هزار و 865 تن کاالی نفتی اختصاص 
دارد. وی با اش��اره به کاهش 72 درصدي واردات کاال هاي غیر نفتي 
طي سه ماهه سال جاري در بندر کیش گفت: طي این مدت2 هزار 

و 836 تن انواع کاالهاي غیر نفتي وارد و همچنین  573 تن کاال به 
خارج از کشور صادر  شده است. به گفته مدیر اداره بندر و دریانوردی 

کیش، طی س��ه ماهه اخیر، 282 ه��زار و 586 تن کاالی غیر نفتي 
کاپوتاژ شده است. شهریاری مجموع تردد شناورها به بندر کیش طی 
سه ماهه نخست سال جاری را 5 هزار و 631  فروند شناور با افزایش 
56 درصدي اعالم و خاطر نشان کرد: از این تعداد، 165 فروند شناور 
باالی هزار تن و 5 هزار و 466 فروند زیر هزار تن وزن داش��ته است. 
مدی��ر اداره بندر و دریانوردی کیش از رونق 114 درصدی جابجایي 
مسافر در سه ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و 
خاطرنشان کرد: طی این مدت، 433 هزار و 306 نفر مسافر از طریق 
ناوگان شناورهای مدرن و پیشرفته مستقر در این بندر، ترابری شدند.  
این مقام مسئول در پایان اضافه کرد: طي سه ماهه سال جاري، 133 

هزار و 218 نفر گردشگر در بندر کیش جابجا شدند.

اهواز - شـبنم قجاوند- همزمان با تعمیرات سالیانه واحد 
ش��ماره 3 نیروگاه اول سد شهید عباس��پور ، عملیات مربوط به 
بهینه س��ازی ش��یر پروانه ای واحد ش��ماره 3 نیروگاه اول سد 
ش��هید عباسپور توس��ط کارشناس��ان ش��رکت نصب، تعمیر و 
نگه��داری نی��روگاه های برق آبی خوزس��تان انجام ش��د. مدیر 
تعمیرات س��د شهید عباس��پور، از برگزاری جلسه ا ی با حضور 
کارشناسان نظارت شرکت تولید، تعمیرات سد شهید عباسپور، 
دفت��ر فنی و مش��اور بهینه س��ازی خبر داد. محم��د مراد نیک 
بخش گف��ت: با توجه به تجربه انجام پروژه بهینه س��ازی واحد 

ش��ماره 4 ) اولین واحد نیروگاهی بهینه ش��ده در ایران توسط 
متخصصی��ن و کارشناس��ان داخلی(  مقرر ش��د در حین انجام 

اورهال س��الیانه واحد ش��ماره 3، عملیات اصالح و ترمیم ش��یر 
پروانه ای واحد مذکور جهت تس��ریع بخش��یدن در انجام پروژه 
بهینه سازی واحد 3 انجام شود .  وی هدف از انجام این عملیات 
را س��رعت بخش��یدن به فعالیت های آینده پروژه بهینه سازی 
واحد شماره 3 این نیروگاه که از اوایل مهرماه سال 97 آغاز می 
ش��ود عنوان کرد و گفت:  می توان با آینده نگری از مدت زمان 
انجام پروژه ها کاست . مدیر تعمیرات سد شهید عباسپور افزود 
: این عملیات پس از انجام تست و دریافت نتیجه مطلوب، توسط 
کارشناسان تعمیرات سد شهید عباسپور با موفقیت انجام شد . 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- معاون اقتصادی استاندار قزوین 
گفت: کمبودی درخصوص کاالهای اساس��ی در ب��ازار وجود ندارد و 
درصورت نیاز به اندازه کافی وارد بازار خواهد شد  به گزارش اداره کل 
روابط عمومی استانداری ، منوچهر حبیبی در جلسه ستاد تنظیم بازار 
اس��تان افزود : نهاده های دامی با ارز دولتی و با قیمت 4200 تومان 
خریداری و توزیع می ش��ود و افزایش غیر منطقی در برخی کاالها 
مثل مرغ گرم و گوش��ت قرمز پذیرفتنی نیس��ت .  وی اضافه کرد : 
درص��ورت افزایش نامتعارف قیمت گوش��ت مرغ و قرمز ، با تصمیم 
ستاد تنظیم بازار ، مرغ و گوشت منجمد با حجم باال به بازار عرضه 
می ش��ود .  حبیبی ادامه داد : الزام به درج قیمت کاالها و خدمات، 

در صدر تخلفات ارسال شده می باشد که باید کنترل و نظارت شود 
.  معاون اقتصادی استاندار تاکید کرد : قیمت ها باید در معرض دید 

عموم مردم باشد تا از نارضایتی ها در این زمینه کاسته شود .  حبیبی 
کنترل بازار و جلوگیری از احتکار را بسیار مهم و ضروری توصیف کرد 
و گفت : باید بصورت ویژه و توس��ط کمیته ای خاص انبارها و مراکز 
نگهداری کاالهای اساس��ی و مورد نیاز مردم بازرسی و با متخلفین 
برخورد ش��ود .  وی در این زمینه از دستگاه قضایی استان خواست 
در بحث بازار و برخورد با اخاللگران بصورت جدی ورود پیدا کند تا 
اعتماد مردم به مسئوالن باال رود .  معاون اقتصادی استاندار به افزایش 
بی رویه میوه و لبنیات در بازار اشاره کرد و گفت : این موضوع اصال 
قابل قبول نیس��ت و باید کنترل ها و نظارت افزایش یابد تا مردم در 

فشار افزایش قیمت ها نباشند.

مدیرامورشهرهای شرکت آب و فاضالب استان خبر داد؛

بهره برداری از یک حلقه چاه جدید در شهر جعفریه

در سمینار آموزشی » روشهای توسعه کسب و کار در فضای رقابتی« تاکید شد: 

بجای انتقاد از مشکالت اقتصادی به خلق ارزش بپردازیم

ترابری مسافر در بندر کیش 114 درصد افزایش یافت

خدمات رسانی به 132 هزار نفر گردشگر دریایی

ترمیم شیر پروانه ای واحد شماره 3 نیروگاه اول سد شهید عباسپور

معاون اقتصادی استاندار قزوین:

کمبودی درخصوص کاالهای اساسی در بازار وجود ندارد 

اهـواز- شـبنم قجاونـد- تجهیزات پس��ت اهواز 2 
ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان که بر اث��ر عمر باال و 
گرمای ش��دید هوا دچار آتش س��وزی ش��ده بود تعویض 
و مورد بهره برداری ق��رار گرفت . مدیر امور بهره برداری 
ناحیه ش��رق اهواز گفت: هفته دوم تیر ماه سال جاری در 
اثر عمر باالی تجهیزات و گرمای شدید هوا ct های بریکر 
پست اهواز 2 دچار آتش سوزی شده و باعث خروج تعداد 

زیادی از خطوط و ترانس ها در ش��بکه شد.  امیر زبیدی 
ادامه داد: بعد از وقوع حادثه و در کمترین زمان ممکن تا 
قبل از پیک بار روزانه در روز بعد با تالش ش��بانه روزی، 
کلی��ه خطوط ارتباطی با این پس��ت برق��دار و مورد بهره 
برداری قرار گرفت.  وی اضافه کرد: ct های آسیب دیده 
بریکر نیز در مدت زمانی کمتر از یک هفته تعویض و بعد 

از انجام تست های الزم در مدار قرار گرفت.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- کش��اورزان گلستانی در 
س��ال 1396 همچنان پیشتاز در کش��وربا خرید 1165 دستگاه 
تراکتور اعم از باغی – زراعی با توانهای مختلف 3-4 و 6 سیلندر 
)تک و جفت( از تولیدات داخل رتبه نخست را در کشور به خود 
اختصاص دادند.مهندس عید محمد فاروقی رییس اداره فناوری 
های مکانیزه کشاورزی استان گلستان با اعالم این مطلب افزود: 
کش��اورزان گلستانی در سال گذشته نیز با خرید 1501 دستگاه 

رتب��ه اول را از آن این اس��تان کرده بودند.وی اضافه کرد: یکی از 
مه��م ترین رویکردها جهت باالبردن بهره وری تولید محصوالت 
زراعی – باغی – دام –طیور و آبزیان و پایداری در تولید استفاده از 
مکانیزاسیون مناسب کشاورزی و بهبود و توسعه آن است که طی 
سالهای اخیر این استان پیشتاز در کشور می باشد مکانیزاسیون 
عالوه بر افزایش و پایداری تولید باعث کاهش هزینه ها و تسریع 
و تسهیل در امور شده و به لحاظ کمی و کیفی نیز بهبود تولیدات 

را به همراه داشته و همچنین در جهت تامین اشتغال نیز نقش 
مهمی را داراست.ایش��ان در ادامه گفت: شهرس��تانهای گرگان- 
گنبد و کالله سه شهرستان پیش��تاز در جذب اعتبارات توسعه 
مکانیزاسیون بوده اند.دبیر ستاد فنی سازمان جهاد کشاورزی از 
بهره برداران – همکاران مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستان و 
ستاد و مدیریت بانک کشاورزی که در جذب اعتبارات تالش وافر 

داشته اند قدردانی کرد.

تعویض تجهیزات حادثه ساز پست اهواز 2

کشاورزان گلستانی با خرید 11۶5 دستگاه تراکتور تولید داخل رتبه اول کشور را به خود اختصاص دادند

ازساعت صفر ) اول مرداد( انجام شد؛ آغاز طرح پیش پرداخت کارمزد در 
کلیه جایگاه های سوخت در استان گیالن 

 رشـت- مهناز نوبری- مدیرش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ، علی اصغر عباسی ، از اجرای طرح پیش 
پرداخت کارمزد در کلیه جایگاههای استان گیالن همزمان با سایر جایگاههای کشور خبر داد . مدیرمنطقه گیالن با بیان اینکه اجرای 
این طرح درپرداخت مردم هیچ تغییری ایجادنمی کند گفت : »   براین اساس سوخت بنزین با رقم 960 تومان به جایگاه دار فروخته 
می شود و جایگاه دار فرآورده را با نرخ تکلیفی 1000 تومان به مصرف کنندگان عرضه می کند و تفاوت 40 تومانی آن را در هنگام 
سوخت گیری به عنوان کارمزد دریافت می کند « .  وی افزود : » به ازای هر یک لیتر بنزین 40 تومان و برای هر یک لیتر نفت گاز 
)گازوئیل( 135 ریال پیش پرداخت به جایگاهدار تعلق می گیرد . « عباسی ادامه داد : » با اجرای این طرح جایگاه داران  بخشی از 
کارمزد خود را سریع تر و همزمان با خرید سوخت دریافت می کنند در حالیکه در زمان گذشته کارمزد جایگاه داران به صورت یک جا 
در پایان هر ماه محاسبه می شد . «شایان ذکراست مصوبه اجرای این طرح امسال با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در 
آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه کل کشور گنجانده شده است.گفتنی است استان گیالن دارای 184 باب جایگاه فعال است 
که تاکنون نظام کارمزدی در جایگاه های سوخت اعمال می شد که از امروز ) اول مرداد 97 ( این نظام به حق العمل کاری تغییر یافت 
و جایگاه داران زمانی که از نازل جایگاه سوخت را تحویل مشتری  می دهند کارمزد خود را در همان زمان به صورت نقدی دریافت 
می کنند  .اجرای این طرح ساعت 24 دیشب با حضور مدیر ، معاونین و روسا و کارکنان فروش نواحی درانبار ونواحی 9گانه )مرکزی 
رشت،فومن،صومعه سرا،تالش،آستارا،انزلی،الهیجان،رودبار و رودسر( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن اجرایی شد .

آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به شهر ریجاب و 54 روستای شهرستان داالهو
 کرمانشاه - منیر دشتی - طی مراسمی با حضور استاندار کرمانشاه، مدیرعامل شرکت گاز استان و جمعی دیگر از مسئولین و 
مردم کلنگ آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به شهر ریجاب و 54 روستای شهرستان داالهو بر زمین زده شد. مدیرعامل شرکت گاز 
استان کرمانشاه در تشریح ابعاد این پروژه گازرسانی اظهار کرد: جهت اجرای این پروژه گازرسانی 282 کیلومتر شبکه گذاری و 3 
هزار و 500 مورد نصب انشعاب انجام خواهد شد. مهندس شهبازی گفت: به منظور اجرای این پروژه گازرسانی 320 میلیارد ریال از 
محل اعتبارات داخلی شرکت گاز هزینه خواهد شد و زمینه بهره مندی 4 هزار و 200 خانوار از نعمت گاز طبیعی را فراهم می کند. 
این مسئول گفت: در حال حاضر بیش از 99 درصد جمعیت شهری و 61 درصد جمعیت روستایی استان کرمانشاه در قالب 27 شهر 
و یکهزار و 46 روستا از گاز طبیعی بهره مند هستند و گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده در دستور کار این شرکت قرار دارد. 
استاندار کرمانشاه نیز در این مراسم در سخنانی ، گازرسانی را از اقدامات عمرانی شایسته و تاثیر گذار دانست و افزود: این اقدام در 
ماندگاری روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها بسیار مؤثر است. مهندس بازوند، گاز را به عنوان یکی از محورهای اصلی 
توسعه عنوان کرد و گفت: گازرسانی عالوه بر نقش مهمی که در رفاه و آسایش مردم ایفا می کند به عنوان یکی از زیرساختهای مهم 
نقش پررنگی در توسعه صنعتی شهر ها و روستاها دارد. استاندار کرمانشاه سرعت توسعه گازرسانی در استان را بسیار خوب ارزیابی 
و اظهار کرد: برنامه اعالمی شرکت گاز استان  تحت عنوان گازرسانی هر روز یک روستا، نشان دهنده عزم این مجموعه برای خدمات 

رسانی شایسته به مردم استان است.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران:
قریب به 500 واحد صنفی و صنعتی از مزایای طرح مهارت آموزی در محیط 

کار واقعی برخوردار شدند
ساری – دهقان : از آغاز این طرح تاکنون 488 واحد صنفی و صنعتی مشارکت نموده اند که تعداد 
2601 نفر طی 1058 دوره آموزشی در این کارگاه ها از مهارت در محیط کار واقعی برخوردار شده 
اند. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران؛ 
سید حسین درویشی سرپرست این اداره کل گفت: طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی با رویکرد 
فراهم کردن بسترهای الزم به منظور ایجاد اشتغال مولد و پایدار و همچنین استمرار و تثبیت فرصت 
های شغلی مورد نیاز جامعه، بویژه در مشاغل خرد و خانگی با استفاده از ظرفیت بخش های غیردولتی 
در توسعه آموزش های مهارتی و نیز برای استفاده از ظرفیت های آموزشی موجود در محیط های کارگاهی و تنوع الگوهای آموزشی 
تدوین شده است. همچنین در راستای اجرای بند 2 سیاست های کلی اشتغال، ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و بند 5 سیاست 
های کلی اقتصاد مقاومتی »طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی« در سال گذشته جهت اجرا ابالغ گردید. وی در بیان اهداف این 
طرح اظهار داشت: مهمترین اهداف این طرح آموزشی، آشنایی مهارت آموز با محیط کسب و کار واقعی، کسب تجربه و آماده سازی 
شغلی، ایجاد خود باوری در جوانان برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی، حفظ و پایداری مشاغل سنتی و بومی خصوصاً در صنایع 
دستی، کمک به بنگاه های فعال به منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد و توانمند، کاهش هزینه های جذب و به کارگیری 
نیروهای فاقد مهارت، استفاده از ظرفیت و توان انتقال مهارت ها و آموزش بنگاه های اقتصادی می باشد. دبیر کمیته اجرایی طرح 
مهارت آموزی در محیط کار واقعی مازندران بیان کرد: پس از ابالغ طرح مذکور، کمیته راهبری سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر 
اجرای این طرح ملی، در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تشکیل گردید و برای اجرایی نمودن این طرح مهم کمیته اجرایی 
استان ها با ترکیب معاون اقتصادی استاندار )رییس کمیته(، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان ) دبیر کمیته(، نماینده اداره کل 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان، نماینده اتاق اصناف استان، یک نفر از نمایندگان تشکل های کارگری با معرفی مدیرکل تعاون،کار 
و رفاه اجتماعی استان، یک نفر از نمایندگان تشکل های کارفرمایی با معرفی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، نماینده اداره 

کل تامین اجتماعی استان، نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل شد.  

طراحی توسعه ناحیه صنعتی پرندک به میزان 95 هکتار 
اراک - مینو رستمی- طراحی فاز 1 و2 ناحیه صنعتی پرندک به میزان 95 هکتار تکمیل شد  به گزارش روابط عمومی شرکت 
شهرک های صنعتی استان مرکزی مصطفی آمره مدیرعامل گفت: با توجه به استقبال سرمایه گذاران از ناحیه صنعتی پرندک طرح 
توسعه به میزان 95 هکتار در آینده نزدیک به این شهرک اضافه می شود. آمره اظهار داشت: این طراحی به روش اسکن سه بعدی با 
لیزر که در واقع برداشت مستقیم نقاط است انجام گردیده است. وی افزود : استفاده از برداشت توسط لیزر اسکنر جهت انجام پروژه 
ها بعلت سرعت باالی عملیات کاهش هزینه قابل توجه ایی را در پی خواهد داشت . وي در ادامه گفت : این طرح توسعه شامل 170 
قطعه زمین صنعتي مي باشد واجراي پروژه هاي آّب و فاضالب و زیرسازي در دست مطالعه و پس از طي مراحل اجراي آن عملیاتي 
خواهد شد. آمره عنوان کرد: با ایجاد طرح توسعه به میزان 95 هکتار در آینده نزدیک در جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری در ناحیه 
صنعتی پرندک انتظار می رود دستگاه های خدمات رسان نسبت به ارائه خدمات خود همراهی و تسهیل گری الزم را داشته باشند. 
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی ، مهیا نمودن امکانات زیربنایی و زیرساختها در شهرکهای و نواحی صنعتی را از 
اولویتهای اساسی در حمایت و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی عنوان نمود و افزود که این مهم باید مدنظر مسئولین استان 

و دستگاه های خدمات رسان باشد.

پیام مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ایالم
بمناسبت ۶ مردادماه روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای

 ایالم- هدی منصوری-  6 مردادماه روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای فرصتی است تا نسبت به معرفی ظرفیت های 
موجود در بحث مهارت آموزی به مردم عزیز خصوصا جامعه جویای کار بهره گرفت. همان گونه که همگان مس��تحضرید بر اساس 
تقویم ملی کش��ور 6 مردادماه روز کار آفرینی و آموزش  های فنی و حرفه ای نام گذاری ش��ده اس��ت، امروزه نقش مهارت آموزی در 
توس��عه اقتصادی جامعه و اهمیت توس��عه و ترویج فرهنگ مهارت آموزی در بین اقشار مختلف بخوبی ملموس و قابل تامل است. 
کارشناسان، نخبگان و صاحب نظران بر این باورند که الزمه ی توسعه و پیشرفت اجتماعی توجه به مهارت های فردی و اجتماعی است 
و سرمایه گذاری در این بخش بهترین بازدهی را داشته و همواره از درجه و اهمیت باالیی در برنامه ریزی ها و تحقق اهداف توسعه ای 
برخوردار است. هفته ملی مهارت فرصت مناسبی است تا با دعوت از آحاد جامعه خصوصاً صاحب نظران و اصحاب فن زمینه ی ارتباط 
موثر جامعه با مهارت آموزی و ضرورت و جایگاه آموزش های مهارتی بیش از پیش تبیین گردد. اینجانب ضمن تبریک هفته ملی 
مهارت خصوصا 6 مردادماه روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای حضور کلیه ی مربیان، کارکنان، کارشناسان، کارآموزان 
و آحاد مختلف جامعه امیدوارم با توسعه مهارت آموزی در کلیه ی بخش ها شاهد ایجاد اشتغال مولد و پایدار در جامعه و شاخصه های 
توسعه و پیشرفت و همچنین شاهد آبادانی ایران اسالمی با تالش و کوشش و باور استعداد های نهفته در اندیشه های ناب نخبگان، 

جوانان و فرهیختگان و سرمایه های ارزشمند ملی مان باشیم.

800 واحد مسکونی در مناطق محروم روستایی لرستان احداث می شود
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل کمیته امداد استان لرستان با اشاره به راه اندازی سیستم جامع الکترونیکی خدمات 
مسکن مددجویان گفت: 800 واحد مسکونی در مناطق محروم روستایی لرستان با مشارکت بسیج سازندگی احداث می شود. جاسم 
محمدی فارسانی در گردهمایی تخصصی مدیران امور مهندسی و تأمین مسکن، کارشناسان مسکن و مسئوالن فناوری کمیته امداد 
امام خمینی)ره( استان های کرمانشاه، کردستان، ایالم و لرستان که در خرم آباد برگزار شد بابیان اینکه نگاه تحولی کمیته امداد به 
حل مش��کالت مسکن مددجویان است اظهار داشت: حل مشکل اساسی فقر خانواده ها درگرو تأمین مسکن مناسب است چراکه 
نداشتن مسکن و مسکن های بی کیفیت و غیرقابل سکونت یکی از معضالت تولید فقر در خانواده های مددجویان است. وی با اشاره 
به اینکه آغاز نهضت تحولی این نهاد در ساخت و تأمین مسکن مددجویان راهبرد مناسبی است افزود: نبودن بانک اطالعاتی مناسب 
در شناسایی و اولویت بندی خانواده ها از نقاط آسیب محرومیت زدایی این نهاد است. محمدی فارسانی بیان کرد: 800 واحد مسکونی 
در مناطق محروم روستایی با مشارکت بسیج سازندگی احداث می شود که برای ساخت این واحدهای مسکونی بالغ بر 28 میلیارد 

تومان هزینه می شود.



آزار و اذیت از طرف همکاران تجربه ناخوش��ایندی است 
که اگر حل وفصل نش��ود، عالوه بر تاثیرات منفی روحی، بر 

بازدهی و خالقیت شغلی نیز تاثیر منفی خواهد داشت. 
احتم��اال هر یک از ما ش��کایت هایی در رابط��ه با آزار و 
اذیت از ط��رف همکاران داش��ته ایم. این مس��ئله موضوع 
جدی��دی نیس��ت. آزار و اذیت همکاران از ابتدای ش��روع 
فعالیت های س��ازمانی بوده  است؛ هر چند امروزه تاثیر آن  
بس��یار مخرب تر و عمیق تر احساس می شود. کسب و کار ها 
ب��ه کار تیم��ی برای هدای��ت عملیات ه��ای کاری پیچیده 
نی��از دارند و به این منظور تیم ها نیز باید بیش از گذش��ته 
هماهنگ، س��ازگارتر و فعال تر باشند. دوران تصمیم گیری 
سلس��له مراتبی از مدت ها پیش در بسیاری از شرکت ها و 
صنایع منسوخ و با خالقیت توده کارمندان عادی که فراتر 
از جایگاه کاری در س��ایه همکاری تیمی به اطالعات الزم 
دسترس��ی دارند، جایگزین شده اس��ت. متاسفانه در سایه 
این سیس��تم کاری، ناس��ازگاری همکاران بیش از گذشته 

می تواند به نظم ضربه بزند و فرسایش ایجاد کند. 
اغلب رفتار های ناس��ازگار و مخرب متداول به ش��رح زیر 

است. 
- سرزنش، انتقاد بیجا و سخن چینی
- شایعه پراکنی و نشر اخبار نادرست

- کارشکنی در باطن با وجود حمایت ظاهری
-  مخفی کردن اطالعات ضروری

- تضعیف عمدی دیگران
- تک  روی و ترجیح دادن برنامه های ش��خصی به منافع 

تیم
در ادامه نظر ابی کورنو چاوز مش��اور منابع انسانی را در 

این مورد می خوانیم. 
م��ا برای کش��ف عل��ت عملکرد عال��ی بعض��ی تیم ها و 
شکس��ت دیگران ه��زاران تیم را مورد مطالع��ه قرار دادیم 
و اطالعات بس��یاری از صنای��ع و بخش های کاری مختلف 
جمع آوری کردیم. تحقیقات ما نشان می دهد که مهم ترین 
عامل اصلی در شکس��ت یا موفقیت  تیم ها مربوط به نحوه 
معاشرت و کیفیت روابط اجتماعی همکاران است. در واقع 
حدود 70درصد اخت��الف عملکرد بین تیم های ضعیف که 
آن  را تیم سرگردان می نامیم با تیم های فوق العاده که آنها 
را یکپارچ��ه می دانی��م به نحوه معاش��رت های فردی اعضا 
بس��تگی دارد. اغلب یک فرد با ش��خصیت مخرب می تواند 
کل مجمو ع��ه عال��ی را نابود کن��د. به دالیل زی��ر افراد با 
شخصیت مخرب برای تیم مضر هستند. این مطالب حاصل 

تحقیقات تجربی رسانه کسب وکار هاروارد است. 
خلق تنش های غیر ضروری و انحراف تیم از اهداف 

اصلی
آنه��ا انرژی مثبت و فضای خالقان��ه  را تخلیه می کنند و 
باعث می ش��وند افراد به جای تفکر خالق، زمان  گران بها را 

برای این تنش ها صرف کنند و ش��جاعت اظهار نظر آزادانه 
بدون ترس از ایجاد حاشیه را از دست بدهند. 

نابود کردن ارزش تجاری تیم
به وضوح مشخص است که ناهماهنگی اعضا تاثیر بسیار 
ب��دی روی آینده تجاری مجموع��ه می گذارد. رفتار بد آنها 
عملک��رد و قدرت تیم را بس��یار ضعیف نش��ان می دهد و 
تاثیر منف��ی روی ذهنیت همکاران تج��اری می گذارد. در 
واقع نتایج تحقیقات ما نش��ان داد که اغلب سرمایه گذاران 
2000 برابر بیشتر تمایل دارند تیم های یکپارچه را حتی با 
روزمه ضعیف تر نس��بت به تیم های سرگردان واجد شرایط 

همکاری انتخاب کنند. 
تنزل فرهنگ کاری مجموعه

رفتار ه��ای مخ��رب به مرور تبدیل به هنجار می ش��وند و 
حتی این رفتار ها را از سوی همکاران خوش قلب نیز شاهد 
خواهی��م بود. آنها س��عی خواهند کرد ب��ا مقابله به مثل با 
رفتار ه��ای بد، هر چه می توانند هم��کاران آزاردهند ه را از 

حیطه کاری خود دور نگه دارند. 
اگر شما سرپرس��ت تیم هستید، راه  حل مشخص است. 
هرگز نباید در برابر رفتارهایی که به کل مجموعه آس��یب 
می زند مس��امحه کنی��د. از اتفاقات مربوط ب��ه مجموعه و 
همکاری اعضای مطلع باشید. کارمندان منفی را صرف نظر 
از ارزش کاری، خالقیت شخصی و تخصص فنی مجبور به 

رعایت اصول حرفه ای مجموعه کنید. 
اما اگر فرد س��می از همکاران رده باال باشد چه می توان 
کرد؟ بس��یار از کارمندان اذع��ان دارند که قادر به مقابله با 
این افراد نیستند و در نهایت خالف میل باطنی تصمیم به 
ترک ش��رکت می گیرند. در ادامه چهار روش برای حل این 

مسئله پیشنهاد می کنیم. 
1- صادقانه برای مطرح کردن مشکل پیش قدم شوید

اگر تا به حال چنین کاری انجام نداده اید، قطعا وضعیت 
فعل��ی تا ابد ادامه خواهد داش��ت. هرگز تص��ور نکنید که 
فرد مذکور خودش متوجه اش��تباهات خواهد ش��د و آنها 
را تصحیح خواهد کرد. بنابراین برای حل مس��ئله، صادقانه 
و در فضای مثبتی انتق��ادات خود را مطرح کنید. تاثیرات 
منفی رفتار او بر خودتان را ش��رح دهید. در مقابل پذیرای 
انتقادات طرف مقابل نیز باش��ید. تحقیقات نشان می دهد 
که اغلب افراد به نتایج رفتارش��ان به خصوص در محل کار، 
هوش��یاری ندارن��د و هرگز قادر به تش��خیص اثرات منفی 
رفتارش��ان بر دیگران نیس��تند.  اعضای تیم های یکپارچه 
حتی در مواقع بحرانی 106 برابر بیشتر از دیگران به چنین 
صحبت هایی عالقه نشان می دهند. به منظور رعایت اخالق 
حرفه ای ترس را کنار بگذارید و صادقانه و با رعایت ادب و 

احترام برای مطرح کردن انتقادات پیش قدم شوید. 
2- در زمین آنها بازی نکنید

در مواجهه با چنین اف��رادی هرگز واکنش منفعالنه ای در 

پیش نگیرید. حواس تان را جمع کنید و مراقب واکنش جنگ 
یا گریز خود باش��ید. هر چه بیشتر روی اهداف تیم متمرکز 
ش��وید، کمتر ذهن تان درگیر بازی سراسر باخت با همکاران 
س��می خواهد بود. در فعالیت های تیم نقش کلیدی داش��ته 
باش��ید. برای تس��کین خود به جای در پی��ش گرفتن رفتار 
نادرس��ت با همکاران ضعیف تر، با آنها صمیمی ش��وید. این 
صمیمیت با مجموعه منجر به منزوی ش��دن افراد ناس��ازگار 
خواهد ش��د. در تیم ه��ای یکپارچه افراد 35 برابر بیش��تر به 
موفقیت سایر اعضا تعهد و التزام دارند و 47 برابر بیشتر برای 

خلق فضای مثبت و صادقانه تالش می کنند. 
3- با رئیس صحبت کنید 

به صورت جدی به رئیس پیشنهاد کنید جلسات منظمی 
برای هماهنگی هنجار های مجموعه تش��کیل دهد و در آن 
جلس��ات بعضی رفتارها و تنش  های موجود را مطرح کند. 
هدف این جلس��ات نباید محکوم کردن فرد خاطی باش��د، 
بلکه بای��د در آن به صورت فعال همه اعضا به تبادل نظر و 
تالش برای رفع تنش  ها بپردازند و سعی در درک همدیگر 
داشته باشند. انتظارات متقابل را به وضوح مشخص کنید و 

خودتان نیز به هنجارهای دیگران پایبند باشید. 
در تیم های یکپارچه افراد 73 برابر بیشتر رفتار های خود 
را با هنجاره��ای دیگران هماهنگ می کنن��د و 125 برابر 
بیشتر از دیگران قبل از بروز تنش و بزرگ شدن مسئله آن 

را حل و فصل می کنند. 
4- به خودتان بیشتر اهمیت دهید

هرگز اجازه ندهید رفتار های غلط دیگران به احساس��ات 
و س��المتی فیزیکی ش��ما لطم��ه ای وارد کن��د. هر کاری 
می توانی��د انج��ام دهید. هر آن چه برای ش��ما قابل تحمل 
نیس��ت کنار بگذارید. اگر مجبور به تغییراتی هس��تید در 
پذیرش آن شک نکنید. اگر برای بهبود روابط تالش خود را 
کرده اید ولی بی نتیجه بوده یا حتی بدتر شده  است، مسئله 
را با مدیر منابع انسانی مطرح کنید و در صورت حل نشدن 
مس��ئله مجموعه را ترک کنید. زندگی کوتا ه تر از آن است 

که اجازه دهید عده ای آرامش شما را بر هم زنند. 
در صورت��ی که در محل کار خود با اف��راد آزاردهنده ای 
همکار هستید، جای مالمتی نیست که از آزار و اذیت آنان 
شاکی باشید. در قدم اول این ناراحتی خود انگیزه ای برای 
حل و فصل مس��ئله و پیش��رفت شخصی اس��ت، اما اغلب 
فشار کار و مس��ئولیت های شخصی خانوادگی مجال توجه 
به ریش��ه مشکل را از ما می   گیرند. شاید همیشه هم طرف 
مقابل مقصر نباش��د و این خود ما باش��یم که نیاز به بهبود 
تغییر اعمال و رفتار خود داش��ته باشیم. بازسازی روابط و 
خلق ش��خصیت جدید نیاز به انگیزه و انرژی زیادی دارد، 
اما غیر ممکن نیست. شیرینی آرامش و فضای صمیمی که 

به دست خواهد آمد، به زحمت آن می ارزد. 
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روش های برخورد با همکاران آزاردهنده

بازاریابی محتوا
طی چند س��ال گذش��ته توجه مخاطبان به رس��انه های اجتماعی منجر به س��رمایه گذاری جدی برندهای 
بین المللی در زمینه بازاریابی محتوا ش��ده است؛ به این معنا که سازمان های تجاری جهت برقراری ارتباطات 
اثربخش با مخاطبان خود از هر نقاط تماسی استفاده می کنند و از روش های مختلف درصدد جذب و نگهداری 
مخاطبان هستند. در گذشته که کمتر برند تجاری در رسانه های اجتماعی حضور داشت و استفاده از رسانه های 
اجتماعی به عنوان روند جهانی و حائز اهمیت شناخته نش��ده بود، س��ازمان های تجاری با تولید هر محتوایی و 
انتشار آن در فضای مجازی می توانستند در ذهن مخاطبان نفوذ پیدا کنند و فعالیت های خود را به خوبی پیش 
 ،Buzz Stream ببرند، اما با افزایش فضای رقابتی در فضای مجازی، طبق تحقیقات انجام شده توسط موسسه
50 درصد کاربران رسانه های اجتماعی یک تا چهار برند، 26درصد کاربران بین 5 تا 9 برند، 22درصد 10 برند و 
3درصد نیز هیچ برندی را در رسانه های اجتماعی دنبال نمی کنند. این موضوع نشان می دهد که دیگر نمی توان 
همانند گذشته با تولید محتوای بدون برنامه ریزی شده و بدون اتخاذ استراتژی های مناسب در این حوزه، در 
ذهن کاربران رس��انه های اجتماعی تأثیرگذار بود. به همین دلیل در حال حاضر برندهای تجاری می توانند با 
سرمایه گذاری مناسب در رسانه های اجتماعی موفق باشند که به درستی برنامه ریزی مناسبی در حوزه بازاریابی 
محتوایی انجام داده باشند. در خصوص آشنایی با فرآیند تولید محتوا در دنیای دیجیتال، کتابی تحت عنوان 

»بازاریابی محتوا« توسط انتشارات سیته در بهار 1397 به چاپ رسیده است.
کتاب بازاریابی محتوا نوشته دکتر حسین نوروزی و امیررضا اسدی که در 214 صفحه و با قیمت 20 هزار 
تومان به بررس��ی چگونگی بازاریاب��ی محتوا می پردازد، از جدیدترین کتاب ها در حوزه رس��انه های اجتماعی 
به ش��مار می رود. در این کتاب آمده است که در س��ال های اخیر مشاغل الکترونیک و بازاریابی الکترونیک از 
پتانسیل باالیی برخوردار بوده است و شرکت ها و سازمان ها ایمیل و اجتماعات آنالینی نظر فروم ها و تابلوهای 
اعالنات الکترونیک، وبالگ ها، ویکی ها و پادکست ها و سایر ابزارهای عصر دیجیتال را برای مراوده با مشتریان، 
تأمین کنندگان، توزیع کنندگان و سایر شرکا به کار می برند. بازاریابی محتوا به عنوان شیوه ای جدید از بازاریابی 
با علوم مختلف در ارتباط بوده و درواقع مفهومی میان رشته ای است. مدیران بازاریابی باید به دنبال روش هایی 

برای ترکیب ابزارهای دیجیتال و رسانه های اجتماعی در استراتژی های ارتباطات یکپارچه بازاریابی باشند.
یکی از نکات بارز و برجسته این کتاب، این موضوع است که برای تشریح مسائل مطرح شده نویسندگان کتاب 
به بررسی نمونه های واقعی و برخی از آمارهای معتبر بین المللی پرداخته اند؛ نمونه هایی که نقش چراغ راهنما را 
برای مابقی فعاالن حوزه بازار بازی خواهند کرد. خواندن این کتاب به تمام عالقه مندان مباحث علمی بازاریابی 

و خصوصا مدیران کسب وکارهای ایرانی توصیه می شود.

چرا و چگونه تیمی ساختارشکن داشته باشیم
تیم های ساختارشکن عملکردی خالقانه تر دارند و با وجود قانون شکنی های گاه و بی گاه، عملکردی موثرتر 
در پیش��رفت ش��رکت از خود نشان می دهند.  هر شرکتی قانون و سیاست های خاص خود را دارد. این قوانین 
به دالیل مش��خص و برای رسیدن به اهدافی روشن وضع شده اند، اما برخی اوقات سیاست ها و قوانین جلوی 
کارایی افراد و تیم ها را می گیرند. برخی از آنها شما را محدود کرده و جلوی اجرای ماموریت سازمان و رسیدن 
به چشم انداز مورد نظر را می گیرند. در نهایت موانع ایجاد شده توسط آنها جلوی خدمت رسانی بهتر به مشتریان 
را می گیرد.  این که کاری همیشه با روشی ثابت انجام شود، به معنای آن نیست که نمی توان روشی جایگزین 
برای آن پیدا کرد. س��وال پرس��یدن و به چالش کشیدن روش های موجود باید در رفتارهای مدیر و تیم تحت 
مدیریتش وجود داش��ته باش��د تا در نتیجه آنها فرآیندها بهبود پیدا کنند. کارشناسان معتقدند برخی قوانین 
و فرآیندهای دیکته ش��ده جلوی پیش��رفت شرکت را می گیرند. چرا که افراد به آنها دل خوش کرده و تالشی 
برای بهبود عملکرد انجام نمی دهند.  برای حل موارد گفته شده، ساختن تیمی از افراد ساختارشکن که حتی 
برخی اوقات قوانین و فرآیندهای جاری را زیر پا بگذارند، مفید خواهد بود. البته این به معنای تشکیل تیمی از 
افراد بی مالحظه و قانون شکن نیست. هدف جمع آوری افرادی است که خالق، مستقل و متفکرند و موفقیت 
طوالنی مدت سازمان را ارجح بر محدودیت های کنونی اش می دانند. اما چگونه می توان چنینی تیمی ساخت؟ 

دلیل قوانین را توضیح دهید
بس��یاری از قوانین ش��رکت ها تنها به  دلیل ماهیت دیکتاتوری مدیران اس��ت. به عنوان مثال پس از سال ها 
پیش��رفت فضای کس��ب وکار هنوز برخی ش��رکت ها روی پوشیدن لباس فرم توس��ط کارمندان تاکید دارند. 
به هرحال به عنوان مدیر قانون گذار ش��رکت باید دلیلی محکم برای هر یک از قوانین جاری در ش��رکت داشته 

باشید. در دنیای امروز اینکه افراد را بدون توضیح مجبور به انجام کاری کنید، دیگر روش مفیدی نیست. 
وقتی افراد دلیل قوانین را بدانند، بهتر در مورد اجرا کردن آنها و زمان هایی که نیاز به شکستن ش��ان است، 
تصمیم گیری می کنند. فراموش نکنید قوانین تنها زمانی باید شکسته شوند که نتایج آنها منجر به پیشرفت کلی 

سازمان یا خدمت رسانی بهتر به مشتریان شود. 
مدیریت دوستانه داشته باشید

اگر نیاز به افراد ساختارشکن دارید، باید ترس را از تیم خود دور کنید. وقتی افراد از شما بترسند، حتی تمایلی 
به نقد کردن تصمیمات تان هم ندارند. آنها صرف نظر از فایده نظرات ش��ان برای سیس��تم، تمایلی به ابراز آنها 
نخواهند داشت. شما باید به جای ایجاد حس ترس و نگرانی در بین کارمندان، رفتاری دوستانه داشته و افکارتان 
را با آنها در میان بگذارید. برای این کار از تعریف کردن داس��تان های موفقیت، به اش��تراک گذاشتن ایده ها و 
بحث و تبادل نظر با نیروها اس��تفاده کنید.  وقتی نظرات و دانش خود را با دیگران به اش��تراک می گذارید، به 
آنها اطالعات الزم برای شناختن و درک چشم انداز سازمان و نقش آن در آینده صنعت را می دهید. این رفتارها 
باعث می شود آنها احساس راحتی بیشتری با مدیرشان داشته و ریسک های بیشتری در رفتارشان لحاظ کنند. 

اشتباهات را بپذیرید
اگر می خواهید رفتارهای انس��انی خود را به تیم نش��ان دهید، باید قبول کنید که آنها هم انسان هستند و 
هیچ کس کامل نیست. هیچ چیز مانند ترس از شکست مانع رسیدن به اهداف بزرگ نمی شود. در نتیجه به 
جای تمرکز روی شکست، به تشویق خالقیت در تیم بپردازید. برخی اوقات افراد راهکارها و روش های جدید را 
امتحان می کنند، اما به نتیجه نمی رسند. در این مواقع رهبران باهوش از تالش آنها استقبال و این افراد را به پیدا 
کردن نکات آموزشی در هر شکست تشویق می کنند.  اگر افراد حسی از پذیرفتن و تشویق را از سمت رهبران 
ببینند، به امتحان کردن موارد جدید عالقه مند می شوند. آنها در نتیجه ریسک می کنند، قوانین را می شکنند 
و راهکارهای جدید ارائه می دهند.  تیم های واقعا موفق، در کنار زدن مرزها و شکستن قوانین برای رسیدن به 
اهداف، عالی عمل می کنند. در نتیجه رهبران باید فرهنگ سازمانی را به گونه ای ایجاد کنند که افراد از شکستن 

گاه و بی گاه قوانین نهراسند و حتی در نتیجه این کارها تشویق شوند. 
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