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سکه و دالر ارزان شد

 واکنش بازار
به برکناری سیف

رئیس اتحادیه فروشندگان طال و جواهر از کاهش قیمت سکه خبر داد و ضمن ارائه پیشنهاداتی برای مدیریت 
بازار س��که به رئیس کل جدید بانک مرکزی، گفت قیمت ها به گونه ای اس��ت که تقاضای خرید مصنوعات طال 
افت کرده و قدرت خرید سکه نیز وجود ندارد. ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین قیمت های 
ب��ازار ط��ال تا لحظه ارس��ال این خبر اظهار کرد: هر قطعه قیمت س��که تمام طرح جدی��د 3میلیون و ۴۲۰ هزار 
تومان، س��که تمام طرح قدیم 3میلیون و ۲۲۰ هزار تومان، نیم س��که یک میلیون و ۶۸۱ هزار تومان و ربع سکه...

عبدالناصر همتی رسما رئیس کل بانک مرکزی شد

هجدهمین رئیس کل
4
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آیا راهکار وزارت راه و شهرسازی برای افزایش حداکثر 1۰ درصدی اجاره بها جواب می دهد؟

تب قیمت ها در بازار اجاره مسکن می خوابد؟

سیستم های دستمزد براساس پرداخت سهام به کارکنان
راهکارهایی برای مدیریت کارمندان غیر متعهد و ناسازگار

8 پرسش و پاسخ متداول
7 مانع بر سر راه بازاریابی محتوا و چگونگی خالصی از آنها

چگونه برند شخصی شما با رفتارهای نادرست نابود می شود
Burberry، 32میلیون دالر جنس را سوزاند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مایکروسافت کتاب »ترفندهای 
توانیابی« را معرفی کرد

از افراد گمنامی که پشـت پرده اقتصاد غیرشفاف ایران، پول 
روی پـول می گذارنـد تا آشـناترین شـرکت های واردکننده 

خودرو که سال هاسـت در بازار خودروی کشور فعال 
هستند، در فهرست 19صفحه ای واردات غیرقانونی...

 ناگفته هایی درباره تخلفات
در واردات خودرو

یادداشت
معمای توسعه نیافتگی

ایران

وقتی به معمای توسعه نیافتگی 
ایران به رغم وج��ود مواهب فراوان 
فکر می کنیم قطعا عوامل سیاسی، 
اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی و ... 
متعددی به ذهن متبادر می ش��ود 
که مانع از تحقق توس��عه در ایران 
شده اند. برای من که مدتهاست به 
این موضوع می پ��ردازم یک عامل 
دیگ��ر هم موضوعی��ت یافته و آن 
ذهنیت ه��ا و تفکرات ضدتوس��عه 
اس��ت. اگرچه بخشی از این امر در 
زمره عوام��ل اجتماعی و فرهنگی 
می آی��د ولی ب��ه واس��طه برخورد 
نزدی��ک ب��ا نظ��ام تصمیم گیری 
دریافت��ه ام ک��ه برخ��ی باوره��ای 
غل��ط و ضدتوس��عه در بزنگاه های 
تصمیم گی��ری  و  سیاس��تگذاری 
نقش مهم و تعیین کننده ای دارند 
و موجب تصمیمات و سیاست هایی 
بلندم��دت  در  ک��ه  می ش��وند 
ارمغ��ان  ب��ه  را  توس��عه نیافتگی 
می آورند. آنچه تاس��ف بارتر اس��ت 
آن است که این باورها به شدت در 
جامعه ما رس��وخ دارند و نیروهای 
جدیدی ک��ه وارد عرصه حکمرانی 
می ش��وند غالب��ا همی��ن باورهای 
غلط را با خ��ود به همراه می آورند. 
در ادامه تالش می کنم نمونه ای از 
این باورهای غلط را برشمرم و دلیل 
نادرس��ت بودن آنه��ا را به اختصار 

تشریح کنم.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
اولویت خانوار بر بنگاه

در اذهان اکثر سیاس��تمداران و سیاس��تگذاران ایران این باور 
ج��ا افتاده که باید هدف سیاس��تگذار افزایش رفاه خانوار باش��د. 
این حرف اگرچه حرف درس��تی اس��ت و باید با آن موافق بود اما 
برداشت هایی موجب می شود فجایع خطرناکی را به دنبال داشته 
باش��د. اولین تفس��یر غلط از این سخن در ش��رایط سخت ظاهر 
می ش��ود. وقتی که تورم به هر دلیل باال می رود، سیاس��تمداران 
برای اینکه نارضایتی کم ش��ود یا برای اینک��ه محبوبیت خود را 
بیش از این از دس��ت ندهند تالش می کنند قیمت ها را ثابت نگه 
دارند و به همین دلیل بنگاه های تولیدی به ویژه بنگاه های دولتی 
را تحت فشار ش��دید می گذارند تا قیمت خود را افزایش ندهند. 
در ش��رایطی که نهاده های تولید به دلیل تورم گران می شود ولی 
قیمت محصوالت ثابت بمان��د، معموال به تدریج بنگاه ها به زیان 

می افتند.
بدتر آن که معموال این تثبیت قیمت به س��نت پایداری تبدیل 
می شود و حتی وقتی ش��رایط رکودی برطرف شد کماکان باقی 
می ماند و به فلس��فه ای ماندگار تبدیل می ش��ود. این فلس��فه که 
بنگاه های تولیدی دولتی یا ش��به دولتی نباید دنبال س��ود باشند 
موجب می ش��ود قیمت بلیت قطار،  هواپیم��ا،  آب،  برق و انرژی 
تثبیت شود تا خانوارها فشار کمتری تحمل کنند. نتیجه طبیعی 
ای��ن وضعیت این اس��ت که به تدری��ج این ش��رکت ها به دلیل 
انباشت حجم باالی بدهی و زیان، از درون نابود و به شرکت های 
پرمشکل تبدیل می شوند. این ش��رکت ها نه تنها قادر نمی  شوند 
رشد و توسعه یابند و به رقیب منطقه  ای تبدیل شوند، بلکه حتی 
امکان گس��ترش خدمات خود را در کشور نمی  یابند. این تحلیل 
توضیح می دهد که چرا هواپیمایی ایران ایر و آس��مان که سال ها 
قب��ل از رقبای منطقه ای نظیر ترکی��ش ایرالین یا امارات و قطر 

ایرویز شروع کردند هم اکنون قادر به رقابت با آنها نیستند.
در ش��رایطی که وضعیت اقتصاد نامناس��ب می  ش��ود و درآمد 
بنگاه  ها به دلیل کاهش تقاضا کاهش می  یابد فش��ارهای سیاسی 
بر بن��گاه به ویژه بنگاه های مرتبط با حکوم��ت افزایش می  یابد تا 
مبادا نیروی کار تعدیل شود؛ زیرا این امر نارضایتی خانوارها را به 
دنبال دارد. ب��ه همین دلیل بنگاه به دلیل عدم کاهش هزینه به 
س��رعت به زیان می  افتد و به تدریج زیان انباشته آنها آنقدر زیاد 
می  شود که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می شود. آنگاه امکان 
کسب وام و تامین سرمایه درگردش از بانک را از دست می دهند 

و همین امر افت تولید و وخیم  تر شدن ماجرا را به دنبال دارد.
وجه دیگر قربانی ش��دن بنگاه  ها این است که بنگاه  ها ابزار بده 
بستان های سیاسی می  شوند. وقتی بده بستانی قرار است صورت 
گیرد حول این امر صورت می  گیرد که منتسبان افراد سیاسی در 
کدام مس��ئولیت باالی یک بنگاه تولیدی قرار گیرند. وقتی افراد 
غیرالیق به واس��طه البی های سیاسی در مسئولیت های باال قرار 
می  گیرند، نمی توان انتظار داشت که بنگاه  ها بتوانند رشد و توسعه 
یابند و خوب اداره ش��وند. بنگاه های اقتصادی به گوش��ت قربانی 
تبدیل می  شوند که بین الشخورهای سیاسی تقسیم می  شود. گاه 
فشارها ضعیف تر اس��ت و انتظار می رود اقوام، نزدیکان یا اعضای 

ستادهای انتخاباتی به استخدام بنگاه های تولیدی درآیند. پیامد 
این امر آن است که اکثر بنگاه های تولیدی دولتی از نیروی مازاد 
و هزینه باالی نیروی انس��انی به ش��دت در رنج هس��تند. نمونه 
گویای این امر ذوب آهن اصفهان است که باید ۶۰۰۰ نیرو داشته 
باشد اما هم اکنون نزدیک به ۱۵ هزار نیرو دارد و به همین دلیل 

چندین سال زیان های پی در پی داشت.
ی��ک نماد دیگر اولوی��ت خانوار بر بنگاه، قطع ب��رق بنگاه های 
تولیدی در تابس��تان و قطع گاز بنگاه های تولیدی در زمس��تان 
است. در زمستان که مصرف گاز توسط خانوارها افزایش می  یابد، 
کمب��ود گاز پی��ش می  آید. معم��وال اولین راه حل��ی که به ذهن 
مس��ئوالن امر می رسد این اس��ت که گاز بنگاه های تولیدی قطع 
ش��ود تا گاز خانوارها قطع نش��ود. مش��ابه همین وضع در فصل 
تابس��تان در مورد برق رخ می  دهد. حال آن که آیا واقعا کدام یک 

در استفاده از برق یا گاز ذی حق هستند؟
مخلص کالم آن که آنچه موجب توس��عه می شود اولویت دادن 
به بنگاه اس��ت نه خانوار. این حرف به معنی این نیس��ت که رفاه 
خانوار هدف سیاس��تگذار نباش��د؛ بلکه به این معناست که رفاه 
درس��ت و ماندگار خانوار با رش��د و توس��عه بنگاه  ها تامین شود. 
هرچه بنگاه  های اقتصادی رش��د و توسعه بیش��تری یابند امکان 
جذب نیروی بیش��تر و پرداخت حق��وق باالتری را پیدا می  کنند 
ول��ی اگر رفاه موق��ت خانوار هدف قرار گیرد با زیان  ده ش��دن و 
ورشکست شدن بنگاه ها نهایتا همان نیروها اخراج و دستمزدشان 
کاه��ش خواهد یافت. یک علت آن که در غرب بنگاه  های بزرگ با 
قدمت زیاد وجود دارد و توانس��ته  اند دامنه فعالیت خود را به کل 
جهان توس��عه دهند این است که بنگاه ها اولویت داشته اند و رفاه 
موقت خانوارها هدف سیاستگذار نبوده است. سیاستگذاران صبر 
کرده  اند و س��ختی کاهش رفاه موقت خانوارها را پذیرفته  اند ولی 

حاضر نشده  اند به بنگاه  ها زیانی تحمیل کنند.
اولویت مصرف داخل به صادرات

یکی از مس��ائلی که در شرایط سختی در مجامع تصمیم گیری 
ی��ک امر بدیهی تلقی می ش��ود این اس��ت که مص��رف داخل به 
صادرات اولویت دارد؛ یعنی تا وقتی نیازهای داخلی تامین نشده 
نبای��د محصولی را به خارج صادر کرد. به همین دلیل مجوزهای 
ص��ادرات به تامین نیاز داخلی منوط می  ش��ود. ای��ن امر اگرچه 
ظاهر درس��تی دارد ام��ا دقیقا نقطه افتراق ی��ک اقتصاد درونگرا 
و ی��ک اقتصاد برونگرا را نش��ان می  دهد. در ی��ک اقتصاد برونگرا 
و صادرات محور، کس��ب بازار صادراتی و حفظ آن هدف اس��ت و 
ام��ور دیگر قربانی آن می ش��ود زیرا باور عمومی حول آن ش��کل 
می گی��رد که راه نجات اقتصاد از طریق کش��ف و حفظ بازارهای 
صادراتی است. در مقابل وقتی اقتصاد درونگراست، اولویت اصلی 
تامین نیازهای داخلی است و به از دست دادن بازارهای صادراتی 

چندان اهمیتی داده نمی  شود.
دلی��ل غلط بودن اولویت تامین نیاز داخلی چیس��ت؟ دو دلیل 
اقتصادی در پس آن نهفته اس��ت. وقت��ی که قیمت محصول در 
داخل بیش از خارج اس��ت، طبیعی اس��ت که بنگاه  های تولیدی 
ب��دون هرگونه فش��ار ترجی��ح می  دهند که محصول خ��ود را به 
داخل کش��ور س��رازیر کنند و حتی واردات آن محصول ش��روع 

می  ش��ود. مشکل وقتی اس��ت که قیمت محصول در خارج بیش 
از همان محصول در داخل اس��ت. وقتی که بنگاه  های تولیدی را 
مجب��ور می  کنیم محصول خود را ب��ه داخل عرضه کنند در واقع 
آنها را از بخش��ی از درآمدی که از محل صادرات با قیمت باالتر 
می  توانس��تند کس��ب کنند محروم می  کنیم. کاهش س��ود بنگاه 
صادراتی به قیمت خوش��حال کردن مص��رف کننده داخلی )اگر 
محصول کاالی نهایی اس��ت( یا تولیدکننده داخلی )اگر محصول 
کاالی واس��طه ای است( به تضعیف بنیه صادرات می  انجامد و باز 
هم مصداق دیگری از اولویت دادن امور دیگر به بنگاه )صادراتی( 
اس��ت. در واق��ع دولت با ای��ن تصمیم غل��ط بنگاه هایی که توان 
صادراتی ندارند را تش��ویق و بنگاه  های��ی که توان صادراتی دارند 

را تنبیه می  کند.
مس��ئله بدت��ر این اس��ت ک��ه این کار ی��ک عالم��ت غلط به 
تولیدکنن��ده و حتی مصرف کننده داخ��ل می  دهد. وقتی قیمت 
محصولی که کاالی واس��طه ای اس��ت در خارج بیش��تر از داخل 
اس��ت معنایش آن اس��ت که جهان خارج ترجیح بیشتری برای 
اس��تفاده از آن دارد تا تولیدکنن��ده داخل. در این وضعیت اگر با 
فشار، کاالی واسطه ای به تولیدکننده داخلی داده شود، کشور از 
مزیت نس��بی خود دور می شود؛ زیرا بنا به فرض چون تولید این 
کاال در خارج از کشور مزیت بیشتری داشته، تولیدکننده خارجی 
پول بیش��تری باب��ت آن می پردازد اما وقتی با فش��ار، این کاالی 
واسطه ای به تولیدکننده داخل داده می شود، او تصور می کند که 
هنوز در تولید آن محصول مزیت نس��بی دارد. اگر قبول داش��ته 
باش��یم که کش��ورها باید روی مزیت های نسبی خود قرار گیرند، 
آن گاه ارس��ال چنین عالمت هایی در بلندم��دت به زیان اقتصاد 
است؛ زیرا تولید کاالهایی که نباید تولید شود را تشویق می کند.

اولویت کارگر به کارفرما
ی��ک تصویر چپ گرایان��ه در اذهان برخی فع��االن اقتصادی و 
سیاس��تگذاران وجود دارد مبنی ب��ر اینکه کارگر و کارفرما رابطه 
متع��ارض دارن��د و آنه��ا از روی عدالت خواهی بای��د تا جایی که 
می توانند منافع کارگر را بیشتر کرده و به زیان کارفرما کار کنند. 
تصور این که منافع کارگر و کارفرما متعارض است ذهنیتی است 
نادرس��ت که باید آن را اصالح کرد. واقعیت این اس��ت که منافع 
کارگر و کارفرما به هم پیوند خورده و این منافع همس��و هستند. 
اگر کارفرمایی نباش��د، کارگر ش��غل نخواهد یاف��ت و اگر کارگر 
رضایت خاطر نداشته باشد و با جان و دل کار نکند کار با کیفیت 
ص��ورت نخواهد گرفت. اگر تصور ش��ود در هم��ه ابعاد مربوط به 
رواب��ط کار باید به زیان کارفرم��ا و به نفع کارگر حکم داد نتیجه 
این می شود که کارفرما نیروی کار را شرط الزم قلمداد می کند و 
ترجیح می دهد حداقل نیرو  را استخدام کند که این برای اقتصاد 
ایران با این س��طح از بیکاری مناس��ب نیس��ت. گاه ممکن است 
کارفرما به این نتیجه برسد که رابطه کار را به شکل قانونی ایجاد 
نکند و بدون اینکه قرارداد رسمی مشمول قانون کار تنظیم شود 
رابطه کاری را بر اس��اس یک توافق نانوش��ته تنظیم کند که این 
هم به زیان کارگران اس��ت و صالح نیست که کارگران از حقوق 
مس��لمی که در قانون کار به آن اذعان می شود محروم شوند. گاه 
این عامل در کنار عوامل دیگر موجب می شود که کارفرما ترجیح 

دهد کسب و کار خود را در ایران تعطیل کند و آن را در کشوری 
دیگر به راه اندازد. موج خروج س��رمایه با این قبیل کارها ممکن 
می ش��ود، زیرا در کش��ورهای مختلف رقابت بر سر این است که 
ب��ه کارآفرینان این پیام داده ش��ود که کار کردن در کشورش��ان 
آسان اس��ت و آنها را تشویق می کنند تا س��رمایه خود را به این 
کشورها منتقل کنند. ترجیح غیرمنطقی منافع کارگر به کارفرما 
نماد دیگری از اولویت دادن امور دیگر بر حیات بنگاه اس��ت که 

پیامدهای نامناسبی برای توسعه دارد!
اولویت تورم بر رشد و کاهش بیکاری

تردیدی نیست که یکی از اهداف سیاستگذاری کالن اقتصادی 
کاه��ش نرخ تورم اس��ت؛ زیرا تورم ب��اال برای اقتص��اد بی ثباتی 
می  آورد و بی  ثباتی و عدم قطعیت مانع س��رمایه  گذاری می  شود. 
در عین حال کاهش بیکاری و افزایش رش��د از جمله اولویت های 
دیگر اقتصاد کالن اس��ت. حال وقتی که سیاستگذار کاهش تورم 
را به عنوان اولویت اول خود انتخاب می  کند، این خطر وجود دارد 
که کلیه اصالحات قیمتی با مقاومت از درون نهاد سیاس��تگذاری 

مواجه شود.
مثال وقتی گفته می شود قیمت پایین برق موجب شده تا زیان 
ش��رکت توانیر به ش��دت باال رود و نیروگاه ها با مشکالت زیادی 
روبرو ش��وند و کس��ی به س��رمایه گذاری در صنع��ت برق رغبت 
نداش��ته باش��د، با افزایش قیمت آن مخالفت می ش��ود؛ زیرا این 
کار می تواند تورم را افزایش دهد. وقتی گفته می ش��ود که قیمت 
پایی��ن بنزین نه تنها مصرف بیش از حد و غیرمتعارف را موجب 
شده بلکه آلودگی هوا، ترافیک و خروج میلیاردی ارز بابت واردات 
بنزین را به دنبال داشته، کسانی در درون نهادهای سیاستگذاری 
با افزایش قیمت بنزین مخالف��ت می کنند زیرا معتقدند این کار 
تورم را باال می  برد. در این دو مثال کس��ی توجه نداش��ت که اگر 
قیمت برق افزایش می  یافت انگیزه سرمایه گذاری در صنعت برق 
بیش��تر می  ش��د و ش��غل هایی به وجود می  آمد و حتی نیروگاه  ها 
به واسطه سود بیش��تر انگیزه بیشتری برای بهینه کردن فرآیند 
تولید ب��رق می  کردند که پیامدهای خوبی ه��م برای عرضه برق 
و ه��م برای محیط زیس��ت و هم برای اقتصاد انرژی داش��ت. یا 
وقت��ی قیمت بنزین افزایش می  یابد تقاضا کاهش یافته و به جای 
صرف میلیاردها دالر که بابت واردات بنزین می  شود همان منبع 
را ص��رف طرح های عمرانی کرد و اش��تغال و رش��د اقتصادی به 

وجود آورد.
اثر بدتر، اولویت دادن به تورم در سیاس��ت ارزی اس��ت. اگر قبول 
داشته باش��یم که افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات و تا حدی 
افزایش صادرات می  ش��ود، با این سیاست مخالفت می  شود زیرا این 
تصور هس��ت که افزایش نرخ ارز موجب گران ش��دن اقالم وارداتی 
و حتی محصوالت داخلی ش��ده و همین امر به افزایش تورم دامن 
می  زن��د و چون حفظ تورم پایین اولویت اصلی اس��ت، با سیاس��ت 
افزایش نرخ ارز پیوسته مخالفت می  شود. نتیجه این وضعیت نه تنها 
این است که میلیاردها دالر از منابع کشور برای تثبیت نرخ ارز تلف 
می  ش��ود، بلکه منافع حاصل از افزایش نرخ ارز به دس��ت نمی  آید و 

متاسفانه هر از چندگاهی با جهش  های نرخ ارز مواجه می  شویم.
منبع: ایسنا

معمای توسعه نیافتگی ایران

علی سرزعیم
 اقتصاددان



این روزها بازار مسکن از تب وتاب افتاده، اگرچه همچنان تب قیمت ها 
باالس��ت. این موضوع کامال در بازار اجاره احس��اس می شود و بعضا دو 
برابر ش��دن اجاره ماهانه، رنگ از رخ بسیاری از مستاجران پرانده است؛ 
این در ش��رایطی اس��ت که هیچ راهی جز پذیرش نرخ های باالی اجاره 
ندارند یا مجبور به ترک خانه ها و رفتن به مناطق پایین تر یا ش��هرهای 

اقماری هستند.
در همی��ن زمین��ه، دفتر برنامه ری��زی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و 
شهرس��ازی به تازگی آماری از معامالت مسکن ارائه داده که البته جای 
آمار اجاره در این گزارش خالی است. بنا به اطالعات دفتر برنامه ریزی و 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در تیرماه امسال ۱3هزار و 79۶ 
فقره معامله مسکن به امضا رسیده که نسبت به ماه گذشته )خردادماه( 
یک هزار و ۴۱3 فقره از تعداد معامالت کاس��ته ش��ده اس��ت. همچنین 
متوس��ط قیمت مس��کن در تیرماه امس��ال برای هر مترمربع ۶ میلیون 
و 9۸7 هزار تومان برآورد ش��ده اس��ت؛ این در حالی است که متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در خردادماه امسال ۶ میلیون و ۴9۰ 
هزار تومان بود که به معنای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی متوس��ط قیمت 
هر مترمربع مس��کن نسبت به خرداد ماه بوده است؛ ضمن اینکه همین 
می��زان افزایش را )۵۰۰ هزار تومان برای هر مترمربع( نیز در خردادماه 

نسبت به اردیبهشت ماه شاهد بوده ایم.
به گزارش خبرآنالین، مطابق با اطالعات ثبتی س��امانه امالک کشور، 
اجاره بها در شهر تهران برای قراردادهای جدید تنظیم شده در خردادماه 
س��ال جاری نسبت به خرداد سال گذش��ته ۲۵درصد رشد داشته و در 
برخی مناطق پرتقاضا در بازار اجاره مسکن تهران، میزان رشد اجاره بها 

از نرخ  رشدهای اعالم شده در آمارها نیز بیشتر بوده است.
فرمول محاسبه قیمت اجاره و رهن

براس��اس آمار رس��می دولت، می توان گفت اگر خانه ای ۶۰ متری در 
تهران به طور متوس��ط هر مترمربع ۶ میلیون و 9۸7 هزار تومان قیمت 
داش��ته باش��د، در حال حاضر ارزش کل آن حدود ۴۱9 میلیون و ۲۲۰ 
هزار تومان اس��ت. براساس این رقم، مس��تاجر برای رهن این خانه باید 
مبلغ��ی بین یک پنجم کل قیمت ای��ن خانه را پرداخت کند: یعنی ۸3 
میلیون و ۸۴۴ هزار تومان. فرمول محاس��به اجاره نیز این گونه است که 
ب��ه ازای هر یک میلیون تومان رهن، چی��زی در حدود 3۰ هزار تومان 
اجاره در نظر گرفته می شود. یعنی برای این خانه ۲ میلیون و ۴9۰ هزار 

تومان بدون هر گونه پول پیش دریافت می شود.
البته این فرمولی اس��ت که به طور معمول عرف بازار اس��ت، اما نکته 
اینجاس��ت که بسیاری از صاحبخانه ها از این فرمول تبعیت نمی کنند و 

نرخ های دلبخواهی را در بازار مطرح می کنند.
ایران چقدر مستاجر دارد؟

در این میان، آخرین آمارهای ارائه ش��ده از سوی بانک مرکزی نشان 
می دهد در س��ال گذشته ۲۵.9 درصد از خانوارهای ایرانی در واحدهای 
مس��کونی اس��تیجاری زندگی کرده اند که نس��بت به س��ال ماقبل آن 

کاهشی اندک را نشان می دهد.
 در ی��ک دهه گذش��ته میانگین تعداد خانوارهای مس��تاجران حدود 
یک چهارم جمعیت بوده اس��ت؛ این در حالی اس��ت که در سال ۱39۰ 
رکورد نس��بت مستاجران به نس��بت خانوارهای ایرانی شکست و ۲۸.۵ 

درصد از جمعیت ایران مستاجر شدند.
با توجه به آمارهای آخرین سرش��ماری صورت گرفته در ایران یعنی 
در س��ال ۱39۵ تعداد خانوارهای ایرانی برابر با ۲۴ میلیون خانوار بوده 
اس��ت. به این ترتی��ب از جمله ۲۴ میلی��ون خانوار ایران��ی، بیش از ۶ 
میلیون و دویست هزار خانوار در واحدهای مسکونی استیجاری زندگی 

می کنند. این یعنی یک سوم خانوارهای ایران مستاجر هستند.
این در ش��رایطی اس��ت که بر اس��اس آمارهای منتشرشده از سوی 

بانک مرکزی، در س��ال ۱39۵ سهم هزینه ای مسکن در سبد خانوار به 
3۵.۵ درصد رس��یده است که نسبت به س��ال ۱3۸9 حدود ۵.۴ واحد 
درصد افزایش داشته است. این در حالی است که این سهم در انگلیس 

۱3درصد، اندونزی ۱9.9 درصد و کانادا ۲۰.7 درصد است.
4 پیشنهاد وزیر برای بازار اجاره

ح��اال در این آش��فته بازار اجاره، وزیر راه و شهرس��ازی در نامه ای به 
مع��اون اول رئیس جمهور، چهار پیش��نهاد برای حمایت از مس��تاجران 
ارائه کرد که یکی از پیش��نهادها، افزایش حداکثر ۱۰ درصدی اجاره بها 
در زمان تمدید قرارداد اس��ت. در نامه وزیر راه و شهرسازی آمده است: 
»ب��ا توجه به تحوالت اخیر در بازار اج��اره و نیاز به مداخله دولت برای 
حمایت از مس��تاجرین و حسب تجارب جهانی در شرایطی که این بازار 
با نوس��انات ش��دید مواجه می شود، به پیوس��ت متن پیش نویس الیحه 
»الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مس��تاجر س��ال 
۱37۶« برای بررس��ی و تصویب فوری در هیات محترم وزیران و ارسال 
آن به مجلس شورای اسالمی در قالب الیحه دو فوریتی تقدیم می شود.
الیحه »الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستاجر 

سال ۱37۶«
ماده واحده - مس��تاجران تمامی قراردادهای رسمی و یا عادی اجاره 
واحدهای مسکونی از زمان تصویب این قانون می توانند تا یک سال پس 
از انقضای زمان قرارداد با رعایت شرایط ذیل قرارداد اجاره تمدید کنند:
تبصره ۱: قیمت اجاره بها حداکثر تا ۱۰ درصد نس��بت به اجاره بهای 
قبلی از طرف موجر در زمان تمدید قرارداد قابل افزایش است. چنانچه 
با تقاضای افزایش ۱۰درصدی مبلغ اجاره، مستاجر موافقت نکند، واحد 
قابل تخلیه اس��ت و رس��یدگی به این موضوع در صالحیت شورای حل 

اختالف است.
تبص��ره ۲: چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیش��تری نس��بت به 
ای��ن قانون برای زمان انقضای قرارداد در نظر گرفته ش��ود، مدت زمان 

قراردادی معتبر است.
تبصره 3: مالک مسکونی بودن واحد، کاربری آن است.

تبصره ۴: هرگونه توافق برخالف مفاد این قانون در مدت زمان اجرای 
آن باطل و بالاثر است.«

به اعتقاد وزیر راه و شهرسازی، در ایران طول دوره اجاره کوتاه است، 
ولی در کش��ورهای دیگر چند س��ال اس��ت که ما هم باید به آن سمت 
برویم. اگر قرار باش��د مس��تاجر فقط س��الی یک بار جای خود را عوض 
کند، خود هزینه س��نگینی اس��ت. ما داریم سعی می کنیم مدت اجاره 
افزایش یابد. باید طوری باش��د که مس��تاجر بتواند یک بار مدت اجاره 

را تمدید کند.«
احتمال چندساله شدن اجاره نامه

حامد مظاهریان، معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی 
به عنوان طراح اصلی این پیشنهاد و الیحه اصالحیه قانون روابط موجر 
و مس��تأجر در تشریح جزییات این طرح و درباره پیشنهاد تعیین سقف 
برای اجاره بها می گوید: »دولت موظف به حمایت از اقشار آسیب پذیر و 

کم درآمد است و این پیشنهاد از همین اندیشه برخاسته است.«
وی عن��وان می کن��د: »در ش��رایط کنونی با توجه ب��ه وجود بیش از 
3۵ درصد خانوار اجاره نش��ین در مناطق ش��هری کشور و افزایش قابل 
توج��ه قیم��ت دارایی های جایگزین مس��کن و قوت گرفت��ن انتظارات 
تورمی، می توان گفت بخش��ی از رش��د قابل توجه اجاره بها تحت تاثیر 
جو روانی ایجاد شده است. همچنین قرارگرفتن در مقطع نقل و انتقال 

مستاجرین موجب تشدید این امر شده است.«
وی تصریح می کند: »با توجه به این که عرف معمول دوره اجاره بها در 
کشور یک ساله اس��ت، افزایش طول مدت قراردادهای اجاره به بیش از 
یک س��ال تا حدود زیادی امنیت روانی برای مستاجران ایجاد می کند و 

نیز مش��خص بودن میزان افزایش اجاره در سال دوم، امکان برنامه ریزی 
برای مس��تاجران را فراهم می آورد. این امر منجر به افزایش سطح رفاه 
برای مس��تاجران شده که به نوبه خود ارتقای رفاه اجتماعی را به دنبال 

دارد.«
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی در ای��ن خصوص ک��ه مصوبه کنترل 
اجاره بها تا چه حد قابلیت اجرایی دارد و ضمانت اجرایی آن چیس��ت؟ 
توضیح می دهد: »با توجه به این که در ضابطه جاری مستاجران ذی نفع 
ب��وده و حق انتخاب در تمدی��د یا عدم تمدید ق��رارداد دارند، چنانچه 
تمایل داشته باشند، می توانند از روش پیش بینی شده برای دستیابی به 
حق��وق مندرج در قانون اقدام کنند. بنابراین بهترین ضمانت اجرایی در 
این طرح، منافع مستاجران است که یک سوی قرارداد اجاره هستند.«

مظاهری��ان متذکر می ش��ود: »همچنین در این الیحه رس��یدگی به 
ش��کایات واصله برعهده ش��ورای حل اختالف گذاش��ته شده است که 
فرآیند رسیدگی موضوع در شوراهای حل اختالف پیچیدگی های نظام 

قضایی و زمان بر بودن بررسی پرونده های حقوقی را ندارد.«
وی در عی��ن حال می گوید: »ب��ا توجه به اینکه بخش قابل توجهی از 
بازدهی مس��کن به افزایش ارزش آن در طول زمان مربوط می ش��ود و 
بازده��ی خالص اجاره بها )صرفا اج��اره دریافتی و نه اضافه ارزش ملک( 
تقریب��ا بین ۶ تا 7 درصد برآورد می ش��ود، تعیین س��قف اجاره بها )۱۰ 
درصد(، به طرز چش��مگیری بازده��ی کل اجاره داری را تحت تاثیر قرار 
نمی دهد، چراکه س��هم قابل توجهی از بازدهی اجاره به »اضافه ارزش« 

ملک مربوط می شود که مورد اصابت این الیحه قرار نمی گیرد.«
مظاهریان یادآور می ش��ود: »بدون شک تدوین و اجرای الیحه مذکور 
به خصوص در اولین مراحل اجرای خود دارای تبعاتی برای هر دو طرف 
قرارداد اجاره )موجران و مس��تأجران( خواهد بود و این خصلت طبیعی 
هر نوع قانونی اس��ت و نمی توان قانونی را یافت که بدون مخالف یا فاقد 
تبعات برای گروهی از جامعه باشد. اما به هر حال قوانین باعث برقراری 
نظم در جامعه و بازارهای هدف شده و در بلندمدت به تنظیم و کنترل 

بازار کمک می کنند.«
طرحی غیرقابل اجرایی؟

در این میان، برخی تحلیلگران اقتصاد مس��کن درباره پیشنهاد وزارت 
راه و شهرس��ازی به دولت برای تعیین س��قف ۱۰ درصد برای افزایش 
قراردادهای اجاره تاکید دارند که »این موضوع با سیاست های چند سال 

اخیر وزارتخانه مطابقت ندارد و از این جهت مقداری عجیب است«.
به باور مهدی روانش��ادنیا، »به نظر می رس��د این طرح اجرایی نباشد، 
زیرا مکانیزم های عرضه و تقاضا در بازار اجاره تعیین کننده است. ما هر 
زمان توانستیم ارزش پول ملی را در یک دامنه مشخصی نگه داریم، بعد 

می توانیم درخصوص این موارد تصمیم گیری کنیم«.
به گفته این کارش��ناس، »در ش��رایطی که روند مشخصی برای کلیه 
بازارها وجود ندارد و ارزش آینده پول ملی هم مشخص نیست، تصمیم 

برای نرخ گذاری کاالها قابلیت اجرایی ندارد«.
مصطفی  قلی خس��روی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک نیز می گوید: 
»این طرح در دولت قبل نیز پیش��نهاد ش��د و نرخ 7 تا 9 درصدی برای 
اجاره بها تعیین شد، ولی قابلیت اجرایی شدن نداشت و شکست خورد، 
زیرا هر کس��ی صاحب ملک خود اس��ت و نمی توان نرخ دستوری برای 
اجاره بها تعیین کرد.« وی تاکید می کند: »راه حل تعادل بخش مس��کن 
افزایش عرضه و تغییر برخی قوانین در کش��ور است و برای کنترل بازار 

مسکن خرید و فروش و اجاره باید عرضه را افزایش دهیم.«
خسروی با بیان این که در این مسیر باید قوانین مربوطه مورد بازنگری 
ق��رار گیرد، تصریح می کند: »هر زمان که قیمت ملک افزایش یافته، به 
همان اندازه نیز نرخ اجاره بها رش��د داشته است و با دستور نمی توان از 

افزایش قیمت ها جلوگیری کرد.«

آیا راهکار وزارت راه و شهرسازی برای افزایش حداکثر 1۰ درصدی اجاره بها جواب می دهد؟

تب قیمت ها در بازار اجاره مسکن می خوابد؟
انرژی

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی 
تبیین کرد

نفت و گاز؛ ابزار تعامل یا تهدید؟
س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروش��یمی در گفت وگو با رادیو اقتصاد با اشاره به آثار روانی 
خ��روج از برجام گفت خارج از عدم پایبندی آمریکا به برجام 
و خروج از آن، اساس��اً کش��ورمان دچار مش��کالت مزمنی در 
اقتص��اد بوده که در صورت عدم خ��روج آمریکا از برجام همه 
این مش��کالت آث��ار خود را در افزایش نقدینگی و ارز نش��ان 
م��ی داد. تثبیت ن��رخ ارز در چهار س��ال اول دولت روحانی با 
وج��ود افزایش نقدینگ��ی و خروج آمری��کا از برجام و به تبع 
آن ج��و روانی حاصل از این خروج و تحریم های جدید، باعث 
تالطم و نوسان شدید در بازار ارز و اقتصاد کشور ایجاد کرد و 

ورود دولت برای مدیریت آن باعث بحران زایی شد.
 به گفته حمید حس��ینی، این جو روانی وقتی شدت گرفت 
که به اعتقاد گروهی از تحلیلگران، اتحادیه اروپا بدون آمریکا 
شخصیت مس��تقل اقتصادی نداشته و به شدت به این کشور 
وابس��تگی دارد و حمایت عربس��تان و رژیم صهیونیس��تی از 
خروج آمریکا از برجام و احتمال جنگ، باعث خروج سرمایه ها 
از کش��ور شده و به دنبال آن افسارگسیختگی اقتصادی را در 
این مدت ش��اهد بودیم. از سوی دیگر، پایان دادن به مباحثی 
چ��ون قاچاق ارز و آزاد س��ازی و ارز توافق��ی طی مدت یک 
ماه گذش��ته توس��ط دولت توانست آرامش نس��بی را به بازار 

برگرداند.
 او در خصوص مش��تریان نفت ایران افزود: در تحریم های 
گذشته س��هم خرید اروپا جمعاً ۶۸۰ هزار بشکه بود که قطع 
خرید و تحریم بانک مرکزی خیلی به اقتصاد ما ضربه زد، اما 
در اوضاع کنونی سهم اروپا ۸۰۰ هزار بشکه، چین ۶۵۰ هزار 
بش��که، هند ۵۵۰ هزار، کره جنوب��ی و ژاپن جمعاً ۴۰۰ هزار 

بشکه از ایران خرید دارند.
 حس��ینی ادامه داد: راهبرد آمری��کا در ایجاد جنگ روانی 
اس��ت که بر اس��اس آن ص��ادرات نفت ما را کاه��ش داده و 
مبادالت مالی ما را با س��ایر کشور ها دچار مشکل کند، خود 
آمریکا هم می داند امکان حذف نفت ایران نیس��ت و علی رغم 
فش��ار ترامپ ب��رای کاهش خرید نفت از ای��ران، قیمت نفت 
در کان��ال ۸۰-7۰ دالر باقی مانده اس��ت و کش��ورهای عضو 
اوپ��ک امکان افزایش تولید را ندارند و کارشناس��ان معتقدند 
عربس��تان هم طی یک سال بیش��تر از ۶۰۰ هزار بشکه امکان 
افزایش تولید را نداش��ته و تنها مصرف داخلی نفت عربستان 
۵/3درصد ساالنه افزایش دارد و همه نیروگاه های پتروشیمی 
آن با نفت تولیدی فعالیت می کنند. عربس��تان افزایش تولید 
خود را نمی تواند صادر کند و این افزایش تولید باعث فشار به 
حوزه های نفتی خود شده و به اختالفات با کشورهای همسایه 
دامن خواهد زد. با توجه به این مشکالت، افزایش تولید نفت، 
منافع درازمدت عربس��تان را به خطر خواهد انداخت و دلیلی 

ندارد با توجه به این مشکالت آمریکا را همراهی کند.
 س��خنگوی اتحادی��ه اوپک��س در خص��وص نق��ش بخش 
خصوصی نیز اف��زود: اتحادی��ه صادرکنن��دگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروش��یمی به عنوان بزرگ ترین تشکل خصوصی 
صادراتی کش��ور با ظرفیت تولید و صادرات ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار 
بش��که فرآورده در روز می تواند تا حدود زیادی نیازهای ارزی 
کش��ور را تأمین کند اما تا زمانی ک��ه دولت فرآورده یارانه ای 
عرض��ه می کند و توجهی به س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
و خارج��ی ن��دارد و خود را مکلف به س��رمایه گذاری می داند 
نتیجه ای جز بدهی بسیار زیاد دولت به صندوق توسعه ملی و 
بانک ها عاید نمی ش��ود و فرصت سرمایه گذاری را نیز از دست 

خواهد داد .
 حسینی افزود: از طرفی شرکت ملی نفت خود را به عنوان 
ش��رکت بین المللی تثبی��ت نکرده و به جایگاه یک ش��رکت 
دولت��ی تنزل داده اس��ت و ام��کان خرید و ف��روش بازارهای 
بین المللی را از دس��ت داده اس��ت و کش��ورهای رقیب نفتی 
و حتی کش��ورهایی که تولید نفت ندارند با تأس��یس شرکت 

بین المللی در بازارهای جهانی جوالن می دهند.
 س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروش��یمی ادامه داد: برای اصالح ای��ن وضعیت، احتیاجی به 
تغییر قانون نبوده و تنه��ا در یک مورد از فعالیت های اتحادیه 
اوپکس در زمینه هیدروکربور با توجه به ظرفیت پاالیشی باالیی 
که ایجاد ش��ده اس��ت ش��رکت ملی نفت می تواند با تخصیص 
میعانات گازی به این واحدها، فرآورده ای با ارزش تولید و صادر 
شود. از سویی دیگر شرکت نفت با تخفیف ۵ درصدی از قیمت 
ف��وب و هزینه های باال، بخش خصوصی انگیزه ای برای فعالیت 
نداش��ته و س��ازوکاری نیز برای بهبود عرضه خوراک و جذب 
منابع س��رگردان ایجاد نکرده است. نمونه این انگیزه گرایی در 
عراق مش��هود اس��ت که هر کس در صنعت پاالیشگاهی عراق 
س��رمایه گذاری کن��د در خوراک تخفی��ف ۸ درصدی گرفته و 
قرارداد خرید فرآورده منعقد کرده و با این قرارداد در بازارهای 
جهانی حضور داش��ته و تأمین ارز می کند. با آن که مجلس در 
قانون هدفمندی یارانه ها به شرکت نفت اختیار داده که تا ۱۰ 
درصد تخفیف دهد ولی این شرکت تاکنون عالقه ای به اجرای 

این مصوبه نشان نداده است.
 وی در خصوص مزایای افزایش تولید نفت نیز گفت: نفت و 
گاز نقطه قوت ما و ابزار تعامل ماس��ت ولی چون تولید باالیی 
نداریم در مواقع تحریم ابزار تهدید ما ش��ده است. اگر پس از 
برج��ام می��زان تولید و عرضه را افزای��ش می دادیم به راحتی 
نمی توانس��تند تحریمی اعمال کنند. این وضعیت در افزایش 

صادرات گاز پس از برجام نمونه مثال زدنی است.
 حس��ینی در خصوص تصمیم��ات مجلس ب��رای مقابله با 
تحریم نیز افزود: ش��رط همکاری اروپا با ایران تصویب قانون 
ضد پولشویی FATF  اس��ت که مجلس می تواند با تصویب 
آن مش��کل بخش��ی از صادرات ما به اروپا را رف��ع کند. اروپا 
نگران امنیت خود اس��ت و به خاط��ر منافع امنیتی خود و نه 
تنه��ا منافع اقتصادی، از برج��ام حمایت می کند. در مبادالت 
بانک��ی نیز ارزهای دیجیتالی مانند بی��ت کوین می تواند ابزار 

مناسبی برای معامالت با طرف های جهانی باشد.
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بررس��ی های ص��ورت گرفته در رابطه با تولید ناخالص داخلی نش��ان 
می دهد که بخش کش��اورزی ایران طی نیم قرن اخیر به طور متوس��ط 
۱۲.۸ درص��د از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اس��ت. 
س��هم کش��اورزی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱3۴۰ حدود ۱۸.۵ 
درصد بوده که این سهم با کاهش مستمر تا مقطع انقالب به 7.3 درصد 
در س��ال ۵۶ رسیده است. در واقع، کش��اورزی ایران بیشتر از اینکه به 
صرفه و اقتصادی باشد، معیشتی و سنتی است. به همین دلیل هم رشد 

و توسعه آن کاری سخت و زمانبر است. 
در همین زمینه، موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی 
و توس��عه روس��تایی به بررس��ی »آثار توس��عه صنایع مرتبط با بخش 

کشاورزي در توسعه کسب و کار جامعه روستایي« پرداخته است.
براس��اس نتایج حاصل از سرش��ماری عمومی نفوس و مس��کن سال 
۱39۵، جمعیت روستانشین کشور حدود ۲۰.7 میلیون نفر )۲۵.9درصد 
از جمعیت کل کشور( معادل ۶۰3۸۰9۵ خانوار است. در این سال، بعد 
خانوار روستایی برابر 3.۴ نفر است. از مجموع جمعیت روستایی، حدود 

۵.9 میلیون نفر شاغل هستند.
براساس اطالعات مرکز آمار ایران، نسبت اشتغال جمعیت ۱۰ ساله و 
بیشتر روستایی برابر 3۶.3 درصد است. این شاخص برای مناطق شهری 
برابر 33.۴ و برای کل کش��ور معادل 3۴.۲ درصد اس��ت. همچنین نرخ 
بیکاری در جمعیت ۱۰ س��اله و بیشتر روس��تایی برابر 9.3درصد است. 
این رقم برای جمعیت شهری برابر ۱3.3 و برای کل کشور معادل ۱۲.3 
درصد محاس��به شده است. سهم اشتغال کش��اورزی در نقاط روستایی 
معادل ۴9درصد و سهم اشتغال صنعت و خدمات به ترتیب برابر ۲۵.9 
و ۲۵.۱ درصد اعالم شده اس��ت. این شاخص ها برای مناطق شهری به 
ترتیب معادل ۵.۲، 3۴.۵ و ۶۰.۴ درصد و برای کل کش��ور برابر ۱7.3، 
3۲.۱ و ۵۰.۶ درصد اس��ت. براساس محاسبات مورد اشاره، نرخ اشتغال 
ناقص در نقاط روس��تایی )۱۴.9 درصد( باالتر از این ش��اخص در نقاط 

شهری )۸.۱ درصد( است.
ع��الوه بر آمار و ارقام مربوط به اش��تغال و بیکاری کش��اورزی، مرکز 
پژوهش های مجلس هم در گزارشی نوشته است سهم بخش کشاورزی 

به طور متوس��ط در بازه زمانی س��ال های ۱3۰3 ت��ا ۱3۶۶ معادل ۵۲ 
درصد از کل اش��تغال روستایی بوده است. بخش های خدمات و صنعت 
در همی��ن ب��ازه زمانی ب��ه ترتیب ح��دود ۲۱ و ۲۵ درصد از اش��تغال 

روستایی را شامل شده است.
بنابرای��ن با توجه به باال بودن س��هم بخش کش��اورزی در اش��تغال 
روس��تایی، این بخش مهم ترین منبع درآمد روستاییان در کشور است. 
بنابراین ش��اخص های اقتصادی مرتبط با این بخش مستقیما مرتبط به 

شرایط اقتصادی روستاییان است.
اقتصاد روستایی چطور بهتر می شود؟

گزارش موسس��ه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه 
روس��تایی می نویس��د: رابطه مبادله بخش کش��اورزی با بخش خدمات 
در برنامه س��وم توس��عه روندی کاهنده بوده و نس��بت قیمت دریافتی 
تولیدکنندگان بخش کشاورزی به نسبت ارائه کنندگان خدمات، پیوسته 
در ح��ال کاهش بوده اس��ت.   رابطه مبادله بخش کش��اورزی با بخش 
خدم��ات متاثر از سیاس��ت های بخش کش��اورزی )کنترل و س��رکوب 
قیمت ها( و سیاست های کالن کشاورزی )سیاست های ارزی و تجاری( 
در برنامه س��وم توس��عه و زیان تولیدکنندگان بخش کش��اورزی تغییر 
یافته اس��ت. چنین تغیی��ری در واقع به معنای کاه��ش انگیزه قیمتی 
و س��ودآوری سرمایه گذاری در بخش کش��اورزی است. در سال ۱3۶7 
به دنبال بروز خشکس��الی در داخل کش��ور از یک سو و بحران جهانی و 
افزایش قیمت موادغذایی در س��طح جهان از سوی دیگر، رابطه مبادله 

این دو بخش به نفع بخش کشاورزی تغییر یافت.
رابطه مبادله مثبت به نفع بخش کش��اورزی در سال های اخیر هم به 
دلیل فش��ارهای وارده از ناحیه گران ش��دن واردات موادغذایی به دلیل 
افزای��ش قیمت های جهانی و فش��ار تحریم ها به نفع بخش کش��اورزی 
اس��ت. اما رابط��ه مبادله بخش کش��اورزی و بخش صنع��ت به جز در 
س��ال های انتهای برنامه چهارم و سال 93 در بقیه سال های برنامه های 
توس��عه سوم و پنجم توسعه همواره به نفع بخش صنعت بوده است. در 
واقع اثر سیاس��ت های بخشی و کالن کش��اورزی قیمت دریافتی باالتر 
فعالیت های صنعتی به نس��بت تولید در بخش کش��اورزی منجر ش��ده 

است و تولیدکنندگان بخش کشاورزی قیمت کمتری از تولیدکنندگان 
صنعتی دریافت کرده اند.

متعهد به رشد
بررس��ی های ص��ورت گرفته در رابطه با تولید ناخالص داخلی نش��ان 
می دهد که بخش کش��اورزی ایران طی نیم قرن اخیر به طور متوس��ط 
۱۲.۸ درص��د از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اس��ت. 
س��هم کش��اورزی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱3۴۰ حدود ۱۸.۵ 
درصد بوده که این سهم با کاهش مستمر تا مقطع انقالب به 7.3 درصد 

در سال ۵۶ رسیده است.
بع��د از انقالب به جهت ش��رایط خ��اص آن دوران و به��م ریختگی 
اقتصادی ناشی از اعتصابات در زمان انقالب و متعاقبا آثار ناشی از تغییر 
س��اختار سیاسی کش��ور که با فاصله اندکی با وقوع جنگ تحمیلیعلیه 
کش��ورمان تداوم یافت و موجبات کاهش تولی��د ناخالص داخلی ایران 
را فراهم آورد س��هم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی مجددا به 

طور مستمر افزایش یافت و به ۱۵.۶ درصد در سال ۶7 رسید.
پ��س از خاتم��ه جنگ تحمیلی و تا س��ال ۸۶ که آخری��ن آمار بانک 
مرکزی از تولید ناخالص داخلی و س��هم بخش ه��ای مختلف اقتصادی 
منتش��ر ش��ده نیز تغییر قابل توجهی در سهم بخش کشاورزی از تولید 
ناخال��ص داخلی به وج��ود نیامده، به گونه ای که در س��ال ۸۶ س��هم 
کش��اورزی از تولی��د ناخالص داخلی ۱۲.۸ درصد رس��یده که کمترین 
میزان در دوره زمانی ۸۶-۶7 اس��ت و بیش��ترین میزان این س��هم هم 

مربوط به سال ۶7 با ۱۵.۶ درصد است.
عالوه بر این کش��اورزی همیش��ه ب��ا وجود تحریم ها، گش��ایش های 
بین الملل��ی و افزایش قیم��ت نفت در طول دهه ۸۰ هم��واره کمترین 
نوسان سهم خود از تولید ناخالص داخلی را حفظ کرده است. تخصیص 
چنین س��همی از تولید ناخالص داخلی به کش��اورزی در شرایطی است 
ک��ه میانگین نرخ ناخالص س��رمایه گذاری در نیم ق��رن اخیر در بخش 
کش��اورزی معادل3.۰9 درصد بوده اس��ت ک��ه یک هفتم بخش صنعت 
اس��ت و بخ��ش خدمات ب��ا میانگی��ن ۴۶.۶۸ درصد، ح��دود ۱۵ برابر 

کشاورزی است.

میانگین نرخ ناخالص سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، 3.۰9 درصد است

کشاورزی ایران باعث توسعه اقتصادی روستایی می شود؟

درحالی که مس��ئوالن صنعت برق همواره تاکید دارند سرانه مصرف 
برق در کش��ور باالتر از استانداردهای جهانی است، چندی پیش آماری 
از س��وی شورای جهانی انرژی در مورد سرانه مصرف برق در کشورهای 
مختلف منتشر شد که نشان می داد ایران جزو کشورهای کم مصرف برق 
در بین دیگر کش��ورها اس��ت، اما بر اساس تعبیر جدیدی که سخنگوی 
صنعت برق از آمار دارد، انگش��ت اتهام هنوز به س��وی مصرف کنندگان 

نشانه رفته است.
به گزارش ایس��نا، بر اس��اس آمار منتشر شده از سوی شورای جهانی 
انرژی، میزان س��رانه مصرف برق در ایران ۲.9 مگاوات در س��اعت برای 
هر نفر اس��ت و تنها کش��ورهایی مانند مصر )۱.7( و عراق )۱.۲( کمتر 
از ایرانی ها برق مصرف می کنند؛ این درحالی اس��ت که میانگین سرانه 
مص��رف ب��رق در جه��ان 3.۱ مگاوات س��اعت به ازای هر نفر اس��ت و 
کشورهایی مانند قطر )۱7(، کانادا )۱۵(، کویت )۱۴( و سوئد، آمریکا و 
عربستان )حدود ۱3( به مراتب برق بیشتری از ایران مصرف می کنند.  
ام��ا در این میان، محمودرضا حقی فام، س��خنگوی صنعت برق تعبیر 

جدی��دی را درب��اره مصرف برق کش��ورها مطرح می کند. او در پاس��خ 
به این س��وال ک��ه چرا باوجود مصرف نس��بتا پایین ب��رق در ایران که 
براس��اس آمارهای ذکر ش��ده حتی از میانگین مصرف جهانی هم کمتر 
اس��ت، همواره مسئوالن تاکید داشته اند که مصرف برق در ایران را باال 
بخوانند؟ این اس��تدالل را مطرح می کند که چون برخی از کش��ورهای 
باالی��ی این جدول از برق هم برای وس��ایل روزمره و هم برای گرمایش 
و پخت و پز اس��تفاده می کنند و ایرانی ها برای این کار از گاز اس��تفاده 
می کنند برای پیدا کردن مصرف واقعی برق در ایران باید مصرف گاز و 

برق را با یکدیگر تجمیع شده حساب کرد!
به نظر می رسد منظور س��خنگوی صنعت برق مقایسه میزان مصرف 
مجموع انرژی ایران با کشورهای دیگر است که طبیعتا هم کارشناسان 
داخلی و هم کارشناس��ان خارجی به پرمصرفی ایرانی ها در حوزه انرژی 
تاکید دارند، اما اگر فقط مقایسه مصرف برق کشورها با یکدیگر مدنظر 
باش��د، تجمی��ع مصرف برق و گاز با یکدیگر اساس��ا درس��تی اطالعات 

مدیران صنعت برق را زیر سوال می برد.

به گفته سخنگوی صنعت برق، کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، 
کل انرژی خانگی خود را با اس��تفاده از مصرف برق تامین می کنند در 
حالی که خانوارهای ایرانی از دو انرژی گاز و برق برخوردار هستند. وی 
با بیان اینکه در اروپا و آمریکا، وس��ایلی از جمله اجاق گاز و تجهیزات 
گرمایش��ی، برقی هس��تند اما در ای��ران این تجهیزات از س��وخت گاز 
استفاده می کنند، گفت: به دنبال این تحلیل های اشتباه، ما مصرف گاز 
و ب��رق هر خانوار ایرانی را تجمیع و با مصرف برق خانوارهای اروپایی و 
آمریکایی مقایسه کرده ایم که نتیجه این مقایسه نشان می دهد مصرف 

ما بسیار بیشتر است.
س��خنگوی صنعت برق ادامه داد: طبق تحلیل صورت گرفته در سال 
۱3۸۶ می��زان معادل گازی که به برق تبدیل می ش��ود برابر با ۱۰هزار 
کیلووات ساعت اس��ت که حدود سه برابر میزان برق مصرفی در کشور 
اس��ت و اگر این میزان را با حدود 3 مگاوات س��اعت مصرف برق سرانه 
جمع کنیم، مجموع ۱۲.9 مگاوات س��اعتی س��رانه مصرف برق هر نفر، 

ایران را در رتبه های باالی مصرف سرانه برق در جهان جای می دهد.

مقایسه آمارهای داخلی و جهانی از مصرف برق ایرانی ها

مصرف برق ایرانی ها کمتر از میانگین جهانی است

یادداشت

 یادآوری چند نکته
درباره عدم توسعه بخش خصوصی

قض��اوت درباره اینکه در بخش خصوصی تاجر قوی نداریم منوط 
به تعریف ما از بخش خصوصی اس��ت. ۸۰ درصد از اقتصاد کش��ور 
 در اختیار ش��رکت های خصولتی و نهادهای مختلف است و کمتر از

۲۰ درصد در حوزه بخش خصوصی واقعی تعریف می شود. این بخش 
خصوص��ی واقعی در ش��رایطی نابرابر و غیررقابت��ی فعالیت می کند و 

مشخص است که در چنین شرایطی توان رشد نخواهد نداشت.
 عدم رش��د بخش خصوصی به دلیل سیاس��ت های اشتباه دولت ها 
در اقتصاد کش��ور است. این سیاست ها در عمل بخش خصوصی را به 
حاش��یه رانده و اقتصاد را به بخش ه��ای غیردولتی و غیرخصوصی یا 
همان خصولتی ها وابسته کرده است. اینکه بخش خصوصی توان پاسخ 
به تقاضای مورد نظر حاکمیت را ندارد، ناشی از عملکرد دولت هاست. 
در س��ه دهه گذش��ته پس از پایان جنگ تحمیلی، حجم شرکت های 
خصولتی و دولتی افزایش یافته، بهره وری کم شده و مهم ترین صنایع 
به بخش های غیرشفاف و غیرپاسخگو واگذار شده است.  عدم توانمندی 
بخش خصوصی از همین جا نش��ات می گیرد که دولت رشد قارچ گونه 
ش��رکت هایش را سبب شده است؛ شرکت هایی که گوی سبقت را در 
فضای غیررقابتی از بخش خصوصی ربوده اند. اینکه در بخش خصوصی 
تاج��ر و تولید کننده قوی داش��ته باش��یم منوط ب��ه تحقق مطالبات 
این بخش است. معتقدیم ش��رکت های توانمند بخش خصوصی باید 
ب��ا یکدیگر رقابت کنند و دولت تصدیگ��ری کند نه اینکه دولت  خود 
به تجارت و تولید بپردازد. حضور گس��ترده دولت در فعالیت اقتصادی 

راندمان کار را پایین آورده است.
تجارت در ایران س��ابقه ای چندین هزارس��اله دارد. از زمان رونق 
جاده ابریش��م، ایرانیان با بازرگانی آشنا بوده اند و از دهه ۴۰ به بعد 
اقتصاد ایران به س��مت صنعت سوق یافت. تجارت در اقتصاد کشور 
و در بی��ن آحاد مردم جایگاه خ��ودش را دارد. در قضاوت تجار اگر 
از ناتوانی می گویم باید س��راغ پاسخ برای چراها برویم. چرا تاجران 
ایرانی توانمند نیستند؟ اگر نقدی به بخش خصوصی وارد است این 
نقد از کجاست؟ دولت چه بسترهایی را برای رشد این بخش فراهم 
کرده اس��ت؟ بخش خصوصی اکنون با فضای نامناسب کسب وکار، 
اعمال قوانین خلق الس��اعه و تصمیم های ناگهانی دولت رنج می برد. 

اینهاست که بخش خصوصی را از میدان به در کرده است.

 قیمت وام مسکن
با اوراق 67 هزار تومانی چند؟

در حال حاضر قیمت اوراق مس��کن در فرابورس ایران ۶۵ تا ۶7 
هزار تومان اس��ت، این قیمت نس��بت به روزهای گذش��ته چندان 
تغییری نداش��ته است. به گزارش ایسنا، در حال حاضر قیمت اوراق 
تس��هیالت مسکن بانک مس��کن  حدود ۶۵ هزار تومان تا مقداری 
بیش��تر از ۶7 هزار تومان اس��ت. روز چهارش��نبه اوراق تس��هیالت 
مسکن تیر ماه ۱397، ۶۶ هزار و ۱۰۰ تومان معامله شد و بیشترین 
قیمت تس��ه مربوط به اوراق آذر ۱39۶ با قیمت هر برگ ۶7 هزار 
و ۶۰۰ تومان بود. قیمت اوراق مردادماه ۱39۵ که سررس��ید آن رو 
به اتمام اس��ت و مقدار تقاضایش کاهش یافته به حدود ۶۱ هزار و 
۸۰۰ تومان رسیده و قیمت اوراق اسفند ۱39۶ به ۶۶ هزار و ۴۰۰ 
تومان می رس��د. همچنین به تازگی بانک ملی نیز اقدام به انتش��ار 
اوراق تسهیالت مسکن کرده است. این اوراق در هفته گذشته کمتر 
از ۶۰ ه��زار توم��ان بودن��د، اما در حال حاضر بی��ن ۶۰ تا ۶۲ هزار 
تومان هس��تند. از آنجایی که نماد این اوراق به تازگی در فرابورس 
ایجاد ش��ده، معامله گران با آن نس��بت به اوراق تس��هیالت مسکن 
بانک مسکن آشنایی کمتری دارند. این موضوع نیز در مقدار عرضه 

و تقاضا و در نتیجه قیمت این اوراق تاثیرگذار است.
اگ��ر قیم��ت اوراق ۶7 هزار تومان��ی را مبنا قرار دهی��م با توجه 
ب��ه اینکه زوج ه��ای تهرانی برای دریاف��ت وام ۱۰۰ میلیون تومانی 
 مس��کن باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، آنها باید

۱3 میلی��ون و ۴۰۰ هزار تومان ص��رف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. 
این مبلغ با احتساب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۴۰ 
برگ بهادار ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومانی خریداری کرد، در مجموع 
برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مس��کن حدود ۱۶ میلیون و 

۸۰ هزار تومان  صرف کنند.
همچنین زوج های غیرتهرانی که در ش��هرهایی با جمعیت بیشتر 
از ۲۰۰ ه��زار نف��ر جمعیت زندگ��ی می کنند، می توانند تا س��قف 
۸۰میلی��ون تومان وام بگیرند که ب��رای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ 
ورق به��ادار خریداری کنند که با این حس��اب بای��د ۱۰ میلیون و 
 7۲۰ ه��زار تومان بابت خری��د این اوراق بپردازند که با احتس��اب

۲ میلی��ون و ۶۸۰ ه��زار تومان ب��رای خری��د اوراق وام جعاله، در 
مجم��وع برای دریافت وام ۱۰۰ میلی��ون تومانی باید ۱3 میلیون و 

۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این زوج های س��اکن در سایر ش��هرهای با جمعیت زیر 
۲۰۰ هزار نفر می توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مس��کن 
۱۲۰ ب��رگ بهادار خری��داری کنند که باید ۸ میلی��ون و ۴۰ هزار 
تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۲۰ میلیون تومان 
دیگ��ر بابت وام جعاله باید ۲ میلی��ون و ۶۸۰ هزار تومان بپردازند. 
این زوج ها در مجموع برای دریافت وام ۸۰ میلیون تومانی باید ۱۰ 

میلیون و 7۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.
مجرده��ای تهرانی نی��ز می توانند تا س��قف ۶۰ میلی��ون تومان و 
غیرزوج هایی که در مراکز اس��تان های ب��االی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت 
دارند تا س��قف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج های س��اکن در 
سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب 
هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تس��هیالت مسکن را 
از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید 
برای خرید این اوراق ۸ میلیون و ۴۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز 
استان باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۶ میلیون و 7۰۰ هزار تومان 
و افراد گروه سوم مبلغ ۵ میلیون و 3۶۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته 
 در ص��ورت تمایل برای دریافت وام ۲۰میلیون تومانی جعاله باید مبلغ

۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.
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خوشامد بازار به رئیس کل بانک مرکزی
سکه و دالر ارزان شد

رئیس اتحادیه فروش��ندگان طال و جواهر از کاهش قیمت سکه 
خب��ر داد و ضمن ارائه پیش��نهاداتی برای مدیریت بازار س��که به 
رئی��س کل جدید بانک مرکزی، گفت: قیمت ها به گونه ای اس��ت 
ک��ه تقاضای خرید مصنوعات طال افت کرده و قدرت خرید س��که 

نیز وجود ندارد.
ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین قیمت های 
بازار طال تا لحظه ارسال این خبر اظهار کرد: هر قطعه قیمت سکه 
تمام ط��رح جدید 3میلیون و ۴۲۰ هزار تومان، س��که تمام طرح 
قدی��م 3میلیون و ۲۲۰ هزار تومان، نیم س��که یک میلیون و ۶۸۱ 

هزار تومان و ربع سکه ۸۵۱ هزار تومان است.
وی با اشاره به قیمت جهانی هر اونس طال به ارزش ۱۲۲7 دالر، 
افزود: قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار ۲7۲ هزار و ۲۵۰ تومان، هر 
مثق��ال طالی ۱۸ عیار یک میلیون و ۲۵۴ هزار و ۶۰۰ تومان، هر 
مثق��ال طالی ۱7 عیار یک میلی��ون و ۱۸۰ هزار و 3۰۰ تومان و 

سکه  یک گرمی ۴۶۱ هزار تومان در بازار تعیین شده  است.
پیشنهاداتی به آقای رئیس کل

رئیس اتحادیه فروش��ندگان طال و جواهر با بیان اینکه قیمت ها 
در روز چهارشنبه نس��بت به سه شنبه کاهش داشته است، افزود: 
امیدواری��م این کاهش قیمت همین ط��ور ادامه یابد و آرامش هم 
برگردد. ان شاءاهلل ریاس��ت جدید بانک مرکزی سیاستی را به کار 
گیرد و در عمل ش��دت وحدت داشته باشد و با اطرافیان مشورت 

کند تا آرامش را به بازار اقتصادی و سکه و طال برگرداند.
محمدولی در ادامه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید در درجه 
اول عرض��ه و تقاضا را مد نظر ق��رار دهد و در درجه دوم هر آنچه 
نیاز بازار اس��ت را ه��م بتواند تامین کند. اگر ای��ن اتفاقات بیفتد 
آرامش در بحث س��که به ب��ازار برمی گردد و قیم��ت طال هم که 
جهانی اس��ت. امیدواریم در آینده وضعی��ت موجود بهبود یافته و 

نوسانات و تنش ها و التهابات از بین برود.
افت تقاضای خرید طال؛ نبود قدرت خرید سکه 

وی درباره حاشیه های ایجادشده و تاثیر آن بر بازار توضیح داد: 
ممکن اس��ت مواردی اثرگذاری زیادی نداشته باشد، اما نمی تواند 
بی تاثیر هم باش��د. طال فلزی اس��ت که عوام��ل خارجی و داخلی 
خیل��ی زود روی آن تاثیر می گذارد. در ای��ن برهه از زمان ممکن 
اس��ت این گونه موارد، از اس��تعفا و حرف و حدیث ها تاثیر جزئی 
روی قیمت طال داشته باشد اما اگر بانک مرکزی خیلی زود بتواند 
تعه��دات و ثبات را در ب��ازار ایجاد کند، تاثیرات��ش کوتاه مدت و 

زودگذر است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان طال و جواهر در پاس��خ به میزان 
تقاضا برای طال و سکه بیان کرد: با این قیمت ها نمی توان انتظار 
داش��ت تقاضا خیلی زیاد باش��د. تقاضا در بح��ث مصنوعات که 
خیلی پایین اس��ت و رکود عجیبی وجود دارد. در زمینه س��که 
هم معمول و معقول اس��ت و شدت نگرفته زیرا قیمت ها طوری 
ش��ده که م��ردم کمتر قدرت خرید دارن��د و نمی توانند تقاضای 

خرید داشته باشند.

واکنش یک اقتصاددان به ادغام بانک های نظامی
بانکداری »آستان  قدس« چه تبعاتی دارد؟

در هفته ه��ای اخیر دو موض��وع در نظام بانکداری جریان س��از 
شده اس��ت. یک موضوع به اظهارنظر تولیت آستان  قدس رضوی 
برمی گردد که در مصاحبه ای اعالم کرده نهاد متبوعش یک  سالی 
اس��ت درخواست تاسیس بانک کرده، اما بانک مرکزی هنوز با این 

درخواست موافقت نکرده است.
موض��وع دوم، ادغام بانک های نظامی در بانک س��په اس��ت؛ به 
ط��وری که بانک انص��ار، مهر اقتصاد، حکم��ت ایرانیان، قوامین و 
کوثر در بانک سپه ادغام شوند. این موضوع باعث شده که مدیران 
عامل بانک های منتس��ب به نهادهای نظامی در جلس��اتی ادغام با 

یکدیگر را بررسی می کنند.
در این زمینه، علی قنبری عضو هیات علمی و اس��تاد دانش��گاه 
تربی��ت مدرس معتقد اس��ت: بان��ک مرکزی باید دق��ت کند که 
مجوزهای بی حس��اب و بی برنامه ندهد به نهادهایی که امروز باید 

خود بانک مرکزی متولی جمع کردن مشکالت آنها باشد.
او در گفت وگ��و ب��ا خبرآنالی��ن و در واکن��ش ب��ه توضیح تازه 
حجت االس��الم رییس��ی در این خصوص که بانک قرض الحس��نه 
آس��تان قدس در انتظار مجوز بانک مرکزی اس��ت، اظهار داشت: 
من کال موافق تش��کیل پرونده های جدید برای اعطای مجوز بانک 

به بخش های اقتصادی که خیلی سابقه بانکداری ندارند، نیستم.
وی اف��زود: ما باید از تج��ارب گذش��ته درس بگیریم. خیلی از 
بانک ها که بی حس��اب و کتاب و بی ضابطه تش��کیل شدند، امروز 

معضالت و مشکالت عجیبی در کشور به وجود آوردند.
اس��تاد دانش��گاه تربیت مدرس تصریح کرد: بانک مرکزی باید 
دقت کند که مجوزهای بی حس��اب و بی برنامه ندهد به نهادهایی 
ک��ه امروز باید خ��ود بانک مرکزی متولی جمع کردن مش��کالت 

آنها باشد.
قنبری متذکر شد: ما در حال حاضر به اندازه کافی بانک داریم؛ 
ه��م بانک دولتی و هم بانک غیردولتی که در حال حاضر خیلی از 

این بانک ها مشکل دارند.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی اقتصاد کشور به صالح نمی دانم 

که این کار انجام شود و مشکلی بر مشکالت کشور افزوده شود.
این کارش��ناس اقتصادی در ادامه درباره ادغام بانک های نظامی 
در بانک س��په نیز گف��ت: بانک مرکزی باید دقت الزم را داش��ته 
باش��د که مش��کلی که امروز برای بانک ها ایجاد ش��ده، گریبانگیر 

بانک سپه نشود.
قنبری افزود: بانک مرکزی باید دقت کند و در عین حال، بانکی 
که دارای اسم و رسم و اعتبار است، درگیر مشکالت تازه ای نشود. 

این کار هیچ مزایایی ندارد.
وی تصریح کرد: من فکر می کنم دقت و بررس��ی و نظارت کافی 
انجام ش��ود که مش��کلی به وجود نیاید. ش��اید اگر این بانک ها در 
یکدیگر ادغام شوند، بهتر باشد و شفافیت بیشتری خواهیم داشت 

تا اینکه در بانک دیگری ادغام شوند. 

بانکنامه

فرصـت امروز: رئیس جمهور تغییرات در تیم اقتصادی دولت را آغاز 
کرد و س��رانجام پس از گمانه زنی های بس��یار درباره گزینه های ریاست 
بان��ک مرکزی، عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی 
در جلس��ه روز چهارش��نبه هیات دولت انتخاب شد. البته اولین بار این 
خبر را خبرگزاری مهر سه شنبه ش��ب روی خروج��ی خود قرار داد و از 
انتخاب عبدالناصر همتی به جای ولی اهلل س��یف در ساختمان الجوردی 

میرداماد خبر داد.
روحانی در جلسه چهارشنبه هیات دولت، همتی را فردی تحصیلکرده، 
آگاه و دارای تجربی��ات ارزنده در بانک و بیمه، بانش��اط، فعال و دارای 
روحیه قوی و خوب و دارای توان معرفی کرد و از س��وی دیگر، اصالح 
نظام بانکی، سیاست های مالی، پولی و بهبود روابط بانکی با دنیا، توسعه 
پیمان ه��ای پولی دوجانب��ه و مراقبت از ذخای��ر ارزی را از اولویت های 

رئیس کل جدید بانک مرکزی دانست.
بان��ک مرکزی ایران از س��ال ۱339 تاکنون ۱7 رئی��س کل به خود 
دیده اس��ت که روز چهارش��نبه عبدالناصر همتی به عنوان هجدهمین 
نام در فهرس��ت روس��ای کل بانک مرکزی ایران ق��رار گرفت. پیش از 
ای��ن، بانک مرک��زی در عمر ۵۸ س��اله خود ۱7 رئی��س کل به ترتیب 
ش��امل ابراهیم کاش��انی، علی اصغر پورهمایون، مهدی سمیعی، خداداد 
فرمانفرمائیان، عبدالعلی جهانش��اهی، محمد یگانه، حس��ن علی مهران، 
یوس��ف خوش کیش، محمدعلی مولوی، علی رضا نوبری، سیدمحس��ن 
نوربخش، مجید قاسمی، سیدمحمدحسین عادلی، محمدجواد وهاجی، 
ابراهیم ش��یبانی، طهماسب مظاهری، محمود بهمنی و ولی اهلل سیف را 
دی��ده بود و باید دید که این بار رئیس کل هجدهم با چه تدبیری خود 

را در تاریخ نظام بانکی ماندگار خواهد کرد.
توقعات روحانی از همتی

اما حکم ریاست کلی بانک مرکزی در حالی با امضای رئیس جمهوری 
ب��رای عبدالناصر همتی ثبت ش��ده که روحانی به طور مش��خص محور 
توقعات خود را مس��ائل ارزی قرار داده است. به گزارش ایسنا، سرانجام 
بعد از گمانه زنی های بس��یار در رابطه با ریاس��ت جدی��د بانک مرکزی 
و اس��امی مختلفی ک��ه در این مورد مطرح بود قرع��ه به نام عبدالناصر 
همت��ی افتاد و وی ریاس��ت بانک مرکزی را برعهده گرف��ت، از این رو 
ولی اهلل س��یف که از س��ال ۱39۲ به برج الج��وردی میرداماد رفته بود 
خداحافظی کرده و باید به زودی ش��اهد حضور همتی در این بانک بود. 
ولی اهلل سیف-رئیس کل سابق بانک مرکزی- در شرایطی بانک مرکزی 
را ترک می کند که این روزها اوضاع نظام بانکی چندان مناس��ب نیست 
و به ویژه در حوزه ارزی شرایط خاصی حکمفرماست. این در حالی است 
ک��ه رئیس جمهور در چند نکت��ه ای که در مورد ریاس��ت جدید بانک 
مرک��زی مطرح کرده،   اولویت های اصلی خود را سیاس��ت های مالی و 
پولی،  اصالح نظام بانکی و در دو مورد خاص توس��عه پیمان های پولی و 
حفظ و مراقبت از ذخایر ارزی کش��ور اعالم کرده است که این دو مورد 

آخر به طور ویژه مسائل ارزی را مورد توجه قرار می دهد.
به هر صورت از نیمه دوم س��ال گذش��ته تاکنون بازار ارز آرامشی به 
خود ندیده و اعمال سیاس��ت های جدید هم نتوانس��ته دردی از آن دوا 

کند. گرچه وجود مس��ائل خاص بین المللی برای ایران و حواشی که در 
رابطه با برجام اتفاق افتاد، به طور خاصی بر بازار ارز اثرگذار بود، اما به 
هر صورت کارشناسان انتقادات بسیاری را در مورد نحوه سیاست گذاری 
در مدیری��ت ب��ازار ارز مطرح کرده بودند که متوج��ه بانک مرکزی بود 
هرچند که برخی معتقد بودند اعمال فش��ار دولت بر بانک مرکزی خود 
عاملی برای سیاس��ت گذاری های فعلی بوده اس��ت، ام��ا در مورد ذخایر 
ارزی باید گفت که ولی اهلل س��یف در زم��ان حضورش در بانک مرکزی 
بارها گفته بود که ذخایر ارزی از ش��رایط مناسبی برخوردار است و این 
اظهارات در حالی مطرح می شد که کارشناسان تاکید داشتند حتی اگر 
ذخایر مناس��بی داشته باشیم کمبود اسکناس دالر به دلیل تحریم های 
دالری حس می ش��ود و اگر بازار به درس��تی کنترل و مدیریت نش��ود 

بحران ارزی را بیش از پیش گسترش خواهد داد.
 رئیس جمهوری در حالی حفظ منابع و ذخایر ارزی را خواستار شده 
ک��ه در این رابطه باید گفت بازار ارز در ش��رایط خاصی بوده و افزایش 
بیش از حد دالر  در بازاری که به رسمیت شناخته نشده و معامالت آن 
قاچاق اعالم می شود تا بیش از 9۰۰۰ تومان، عاملی برای ریزش ارزش 

پول ملی بوده است.
اما پیمان های پولی که خود توس��عه روابط مالی براس��اس پول ملی 
دو کش��ور و حذف دالر اس��ت، در س��ال های قبل بس��یار مورد توجه 
کارشناس��ان قرار گرفت و از بانک مرکزی خواس��ته بودند تا اقدامات 
الزم را انجام دهند،   چراکه در زمان تحریم ها روابط بانکی تحت فشار 
قرار گرف��ت و مبادالت مالی به ویژه در ح��وزه دالری تحت تاثیر قرار 
داش��ت،   از این رو تاکید بر این بود که حذف دالر از روابط تجاری تا 
حد زیادی می تواند مش��کالت موجود را برطرف کند. بر این اساس با 
رایزنی های انجام ش��ده در سال ۱39۴ بود که خبرهایی از سوی بانک 
مرک��زی در رابطه با رایزنی برای انعقاد پیمان پولی با ترکیه،  روس��یه 
و عراق منتش��ر ش��د و در ادامه با اجرایی شدن برجام این مذاکرات به 
طور جدی تری پیش رفت، به طوری که حس��اب های مشترک با چند 
کش��ور ایجاد شد. در عین حال در سال ۱39۵ مجلس در قالب برنامه 
شش��م توسعه مصوبه ای داش��ت که بانک مرکزی را به انجام و توسعه 

پیمان های پولی مکلف می کرد.
رئیس جمه��وری همچنین از همتی اصالح نظام بانکی را خواس��تار 
ش��ده که در این رابطه نیز باید گفت در س��ال های گذش��ته بارها این 
موض��وع مط��رح و اقداماتی هم برای آن از جمله اصالح س��اختار مالی 
بانک ها و ترازنامه  آنها برای مطابقت با استانداردهای جهانی و همچنین 
حرکت به س��مت اصالح نرخ سود بانکی و یا ساماندهی موسسات مالی 
غیرمجاز انجام شد، اما هیچ گاه به طور کامل پیش نرفته است، در عین 
حال ک��ه دو الیحه بانک��داری مرکزی و قانون بانکداری در س��ال های 
گذشته با بحث ها و اختالف نظرهایی بین بانک مرکزی، دولت و مجلس 

تدوین شد، ولی هنوز به تصویب و اجرا نرسیده است.
ب��ه هر حال باید منتظر بود تا رئیس کل جدید بانک مرکزی که خود 
س��ابقه چند ساله در نظام بانکی داش��ته و در مدت حضورش در بانک 
ملی ریاست شورای هماهنگی بانک ها را برعهده داشت و سپس به بیمه 

مرکزی رفت، چه برنامه ای برای اصالح س��اختار نظام بانکی و ش��رایط 
موجود ارزی پیش بینی و اجرایی خواهد کرد.

عالمت های مثبت بازار به تغییر سیف
در همی��ن ارتباط، رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس از مش��اهده 
عالمت های مثبت در بازار ارز و پول پس از انتخاب عبدالناصر همتی به 

ریاست بانک مرکزی خبر داد.
محمدرض��ا پورابراهیمی رئیس کل جدید بانک مرکزی را حامل پیام 
مثبت به بازار مالی و پولی و ارزی کش��ور دانس��ت و افزود: آقای همتی 
از نظر فردی توانایی بهبود وضعیت بازار پولی و ارزی و سایر مولفه های 
اقتص��ادی را دارد، اما از نظر برنامه ای باید منتظر برنامه های کاربردی و 

عملیاتی ایشان ماند.
نماین��ده مردم کرم��ان در مجلس ادامه داد: در ش��رایطی که مردم، 
فع��االن اقتصادی و مجلس انتظار تغییرات اقتصادی را داش��تند، تغییر 
رئی��س کل بانک مرکزی واکنش مثبتی به این درخواس��ت بود. فارغ از 
اینکه چه کس��ی رئیس کل بانک مرکزی ش��ده است و به صرف تغییر، 

پیام مثبتی به جامعه داده شد.
وی در ارزیاب��ی از پیش بین��ی رویکردهای جدی��د بانک مرکزی پس 
از مس��ئولیت عبدالناص��ر همتی، گفت: رئیس کل بان��ک مرکزی نباید 
اشتباهات و سیاست های نادرست و تمکین های غیراصولی و غیرمنطقی 
از تصمیم��ات هیات وزیران در ح��وزه ارزی و پولی را تکرار کند. انتظار 
داری��م رئی��س کل جدید بان��ک مرکزی به جای دفاع از سیاس��ت های 
غیراصولی، از سیاست های کالن نظام جمهوری اسالمی حتی به قیمت 

مخالفت های احتمالی برخی افراد و جریان ها دفاع کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بزرگ ترین اشتباه رئیس کل قبلی 
بانک مرکزی را پافش��اری بر »نرخ ثابت ارز« دانس��ت و افزود: پافشاری 
بر سیاس��ت غیراصولی نرخ واحد ارز )۴۲۰۰( غیرمنطقی ترین سیاستی 
بود که بانک مرکزی در دوره ریاس��ت سیف به آن مبتال بود که آثار به 
شدت منفی آن به اقتصاد کشور بر هیچ کس مخفی نماند. از رئیس کل 
جدید انتظار داریم که از تکرار چنین اقدامات و سیاس��ت هایی که کل 

اقتصاد کشور را دچار بحران و چالش می کند به طور جد پرهیز کند.
پورابراهیم��ی برنامه ه��ای رئی��س کل بان��ک مرک��زی ب��رای انجام 
ماموریت ه��ای ذات��ی بانک مرکزی را بر بازار اقتصادی کش��ور بس��یار 
تاثیرگ��ذار دانس��ت و اف��زود: برنامه ه��ای جام��ع و تعریف ش��ده آقای 
همتی تاثیر بس��زایی در آرامش بازار اقتصادی یا تداوم نابس��امانی ها و 

بی ثباتی های اقتصادی دارد.
نماین��ده م��ردم کرمان در مجلس تاکید کرد: م��ا در مجلس آمادگی 
حمایت کامل از ایشان را داریم اما حمایت مجلس از همتی مشروط به 
رفتار تخصصی ایشان اس��ت. مبنای مجلس برای حمایت از رئیس کل 
بانک مرکزی حتما رفتار کارشناس��ی و تخصصی رئیس و تیم مدیریتی 

ایشان در بانک مرکزی خواهد بود.
به گفت��ه وی، اگر مدیری��ت جدید بانک مرکزی نیز همانند س��یف، 
مجری بی چون و چرای سیاست های اقتصادی دولت باشد، نبودش بهتر 

از بودنش است.

عبدالناصر همتی رسما رئیس کل بانک مرکزی شد

هجدهمین رئیس کل

صندوق بین المللی پول در گزارش س��االنه خود در بخش بررسی نرخ 
ارز و کس��ری و مازاد حس��اب جاری اعالم کرد ارزش دالر آمریکا حباب 
دارد و در س��ال گذش��ته میالدی حدود ۸ تا ۱۶درصد بیشتر از ارزش 

واقعی آن بود.
به گزارش ایبنا، صندوق بین المللی پول اعالم کرد ارزش دالر آمریکا 
بیش ازحد اس��ت، اما یوآن چین همگام به اصول ارزی اس��ت. صندوق 
بین المللی پول همچنین اعالم کرد که تقریباً تراز حس��اب جاری جهانی 
در حال حاضر زیادی است که این موضوع به ریسک های رشد اقتصادی 

و تنش های تجاری می افزاید.
ب��ه گزارش رویترز، البته ارزش ی��وآن در هفته های اخیر به دلیل باال 
گرفتن تنش های تجاری میان پکن-واش��نگتن ب��ا کاهش قابل توجهی 

روبه رو ش��ده است. در همین حال، هر یوآن در روز سه شنبه با رسیدن 
به ۶.۸۲9۵ دالر به کمترین سطح خود در ۱3 ماه اخیر رسید و مقامات 
چینی دس��تور آزادس��ازی برخی از قوانین پولی را به منظور حمایت از 

اقتصاد این کشور در بحبوحه جنگ تعرفه ای داده اند.
صن��دوق بین الملل��ی پول در گزارش بخش خارجی س��االنه خود که 
به بررس��ی نرخ ارز و کسری و مازاد حساب جاری می پردازد، اعالم کرد 
که مازاد و کس��ری حس��اب جاری به طرز فزاین��ده ای در اقتصادی های 
پیش��رفته به چش��م می خ��ورد. پیش  از ای��ن اس��تیفن مانچینی، وزیر 
خزانه داری آمریکا گفته بود در مورد کاهش ارزش یوآن نگران اس��ت و 
ای��ن وزارتخانه قصد دارد که با دقت عملکرد یوآن را بررس��ی کند تا به 
دس��ت کاری ش��دن این ارز پی ببرد. صندوق بین المللی پول پیش بینی 

کرد مازاد حس��اب جاری چین در س��ال ۲۰۱7 میالدی با کمی رش��د 
مع��ادل ۱.7درصد از تولید ناخالص داخلی این کش��ور بود و چین را در 
میان کشورهای با تراز مازاد و در کنار آلمان، کره جنوبی، هلند، سوئد و 
سنگاپور قرار داد. همچنین کشورهای آمریکا، ترکیه، آرژانتین و بریتانیا 
دارای تراز کس��ری حساب جاری هس��تند که دولت های آنها وام زیادی 
دریافت می کنند. بر همین اس��اس، صن��دوق بین المللی پول اعالم کرد 
ارزش دالر در س��ال گذش��ته میالدی در حدود ۸ تا ۱۶درصد بیشتر از 
ح��د خود بود. البته دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش 
سیاس��ت افزایش نرخ بهره را توسط فدرال رزرو که باعث افزایش ارزش 
دالر می ش��ود و به حاش��یه رقابت پذیری آمریکا در صادرات آسیب وارد 

می کند، به باد انتقاد گرفت. 

صندوق بین المللی پول هم به نظریه حباب دالر رسید

دالر آمریکا حباب دارد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
پنجشنبه
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در بیستمین نشست تخصصی انجمن مالی اسالمی اعالم شد
انتشار 14 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک از 

ابتدای سال
 انجم��ن مالی اس��المی ایران اقدام به برگزاری بیس��تمین 
نشس��ت تخصصی با موضوع »صفر تا صد فرآیند انتشار اوراق 

بهادار اسالمی در بازار سرمایه« کرد.
به گزارش س��نا، غالمرض��ا ابوترابی، مدی��ر عامل مدیریت 
دارایی مرکزی بازار سرمایه در این مراسم به تشریح و معرفی 

صنایع و ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه پرداخت.
ابوترابی با اش��اره به صنایع و ابزارهای تامین مالی در بازار 
سرمایه گفت: بازار س��رمایه برای حوزه های گوناگونی امکان 

تامین مالی را فراهم کرده است.
به گفته وی، بانک ها با انتش��ار اوراق رهنی، مرابحه و اجاره 
می توانند از مسیر بازار س��رمایه تامین مالی کنند. همچنین 
بازار س��رمایه در حوزه مسکن نیز صندوق زمین و ساختمان 
را تعریف کرده است. دولت نیز می تواند با انتشار اسناد خزانه 
اس��المی، اوراق اجاره دول��ت و اوراق مبتنی بر دارایی از بازار 

سرمایه تامین مالی کند.
وی به س��اختار تامی��ن مالی در حوزه صنع��ت پرداخت و 
اف��زود: در  این بخش نیز امکان انتش��ار اوراق اجاره، مرابحه، 
مش��ارکت، سلف موازی اس��تاندارد و خرید دین برای تامین 

مالی وجود دارد.
مدی��ر عام��ل مدیری��ت دارایی مرک��زی بازار س��رمایه به 
روش ه��ای تامین مالی دو بخش بازرگانی و گردش��گری نیز 
اش��اره کرد و ادامه داد: بازار س��رمایه ام��کان تامین مالی از 
طری��ق مضاربه، مرابحه و خرید دین ب��رای بخش بازرگانی و 
اوراق منفعت، سفارش س��اخت، اجاره، مرابحه و مشارکت را 

برای حوزه گردشگری فراهم کرده است.
تفاوت تامین مالی در بازار سرمایه و بانک

عضو انجمن مالی اسالمی در ادامه، تفاوت های تامین مالی 
در بازار س��رمایه و نظام بانکی را تش��ریح کرد و گفت: تامین 
مالی در بازار سرمایه به صورت بلند مدت و مبتنی بر قرارداد 
انجام می پذیرد، در حالی که در نظام بانکی تامین مالی کوتاه 
مدت بوده و مبتنی بر عقود اس��ت؛ در بازار س��رمایه اولویت 
ب��ر تامین مال��ی بنگاه های بزرگ بوده و در نظ��ام بانکی این 
بنگاه های کوچک و متوسط هستند که در اولویت تامین مالی 

قرار می گیرند.
ابوترابی مس��یر تامین مالی در بازار س��رمایه را تشریح کرد 
و افزود: برای ورود به بازار س��رمایه با هدف تامین مالی باید 

چهار مرحله را پشت سر گذاشت و شرایط را اخذ کرد.
به گفته وی، بررس��ی طرح توس��عه ش��رکت، تهیه گزارش 
توجیهی توس��ط مش��اور، دریافت نش��ر حس��ابرس و ارسال 
مدارک به س��ازمان از طریق مش��اور اولین قدم است. مرحله 
دوم بررس��ی مدارک و مستندات توسط سازمان بورس و رفع 
نواقص توسط مشاور و شرکت متقاضی تامین مالی است. پس 
از آن س��ازمان بورس برای صدور موافقت اصولی انتشار اوراق 
مدارک را بررسی می کند. آخرین مرحله نیز تکمیل مدارک 

از جمله قراردادهای ارکان و صدور مجوز است.
انواع روش های تامین مالی

وی ب��ه تش��ریح روش های تامی��ن مالی پرداخ��ت و اظهار 
داش��ت: برای انتشار اوراق اجاره با هدف تامین نقدینگی باید 
در مرحله اول متقاضی تامین مالی برای موضوع آن و دارایی 
مبن��ای انتش��ار اوراق تصمیم گیری کند. مرحله بعد ارس��ال 
مدارک و مس��تندات از طریق شرکت مشاور به نمایندگی از 
بانی به س��ازمان بورس اس��ت. پس از آن با ص��دور موافقت 
اصولی توسط سازمان بورس در صورت کامل بودن مدارک و 
مشخص شدن نهاد واس��ط ، قراردادها و سایر مدارک توسط 
مش��اور تکمیل می شود. پس از آن مجوز انتشار اوراق توسط 
س��ازمان بورس صادر می شود. سرانجام اوراق در بازار سرمایه 
منتش��ر خواهد ش��د.  پس از انتش��ار اوراق و دریافت وجوه، 
دارایی توس��ط نهاد واسط خریداری می ش��ود. پرداخت های 
مربوط به مبالغ اجاره بها توس��ط بانی و انتقال دارایی به بانی 
در پای��ان عمر اوراق،  آخرین مراح��ل این روش تامین مالی 

است.
ابوترابی ساختار اجمالی اوراق بهادار را تشریح کرد و گفت: 
شرایط بانی در اوراق اجاره برای شخص حقوقی غیر دولتی و 

شخص حقوقی عمومی یا دولتی متفاوت است .
دارایی های قابل قبول

در ادام��ه این مراس��م دارایی های قابل قبول برای انتش��ار 
اوراق اجاره توس��ط مدیرعامل مدیری��ت دارایی مرکزی بازار 

سرمایه تشریح شد.
به گفته وی، زمین، س��اختمان و تاسیسات، ماشین آالت و 
تجهیزات و وس��ایل حمل و نقل دارایی های قابل قبول برای 
انتش��ار اوراق اجاره هس��تند. همچنین تاکید شده که دارایی 
مش��اع به شرط واگذاری مالکیت کل دارایی، می تواند مبنای 
انتشار اوراق اجاره قرار گیرد. ارزش تقریبی دارایی های مبنای 

انتشار اوراق اجاره نباید کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد.
مدیرعام��ل ش��رکت مدیری��ت دارایی مرک��زی، در تعریف 
مفه��وم اوراق اجاره گفت: اوراق اجاره اوراق بهادار با نام قابل 
نقل و انتقال اس��ت که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن 
در دارای��ی مبنای انتش��ار اوراق اجاره اس��ت. همچنین انواع 
تامی��ن مالی از طریق اوراق اجاره با دو ش��رط تامین دارایی 
با جدایی بانی و فروش��نده و تامی��ن نقدینگی با اتحاد بانی و 
فروش��نده اجرایی می ش��ود. ابوترابی در پایان، حجم و تعداد 
صکوک منتش��ره در بازار سرمایه تا مرداد 97 را اعالم کرد و 
گفت: روند انتش��ار این اوراق صعودی اس��ت به طوری که در 
بین س��ال های 9۰ تا 9۴ فقط کمتر از 3۰هزار میلیارد ریال 
صکوک در بازار منتش��ر شد. اما در سال 9۵ بیش از ۸3هزار 
میلیارد ریال انواع صکوک در بازار س��رمایه منتشر شد. سال 
9۶ نیز بازار س��رمایه شاهد انتشار بیش از ۱3۲ هزار میلیارد 
ریال  انواع اوراق صکوک بود. امس��ال نیز تاکنون با توجه به 
آم��ار اعالمی نزدیک به ۱۴ ه��زار میلیارد ریال اوراق صکوک 

در بازار منتشر شده است.

رویداد

بورس ته��ران در حالی به نوس��انات غیرقابل پیش بین��ی خود ادامه 
می دهد که بازار پول ش��اهد تغییرات در س��طوح ب��االی مدیریتی خود 
اس��ت و همه از جمله فعاالن بازار س��رمایه چش��م انتظارن��د تا ببینند 
رئی��س کل بانک مرک��زی ایران چه سیاس��ت های جدی��د ارزی را در 
پی��ش می گیرد. در واقع، با خداحافظی ولی اله س��یف از بانک مرکزی و 
جایگزین��ی عبدالناصر همتی در س��اختمان الجوردی میرداماد، باید به 
انتظار نشس��ت و دید این تغییر و تحوالت تا چه اندازه می تواند اثرات 

کوتاه مدت روانی بر بازار داشته باشد.
از س��وی دیگر، نوس��انات قیمت دالر در بازارهای غیررسمی ایران در 
این مدت بیش��ترین تاثیر را در بازار س��هام داشته است و شنیده شده 
که محور اصلی توقعات حس��ن روحانی از رئی��س جدید بانک مرکزی، 
مسایل ارزی است و همین امر می تواند تاثیر این مهم را در بازار سرمایه 

دوچندان کند.
اما شاخص بورس تهران در روز چهارشنبه،۴۰۴ واحد رشد کرد و در 
جایگاه ۱۰۸ هزار و ۸۰۰ واحدی ایس��تاد. به گزارش ایرنا، در معامالت 
ای��ن روز ۲ میلیارد و ۴۵۴ میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به 
ارزش س��ه هزار و 3۸3 میلیارد ریال در 99 هزار و ۲۶۱ نوبت دادوستد 

شد.
بررس��ی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت 
)وزنی- ارزش��ی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری 
بر ش��اخص می گذارد، ۱۱۸ واحد و ش��اخص کل )هم وزن( که در آن 
ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، 

یکسان در نظر گرفته می شود، ۱۱ واحد افزایش یافت.
ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز هش��ت واحد رش��د کرد؛ این شاخص 
بیانگر س��طح عمومی قیمت سهام ش��رکت های پذیرفته شده در بورس 
اس��ت، شاخص آزاد شناور نیز ۴79 واحد باال رفت؛ این شاخص بخشی 

از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
ش��اخص ب��ازار اول )مربوط ب��ه ش��رکت های بهتر از نظر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد سهام آزاد ش��ناور( ۴۶3 واحد و شاخص بازار دوم 

بورس نیز ۱۵ واحد باال رفت.
شیمیایی ها؛ صدرنشین معامالت بورس

گروه ش��یمیایی در معامالت روز چهارشنبه بورس صدرنشین شد؛ در 
این گروه 9۸ میلیون سهم به ارزش 7۱۰ میلیارد ریال دادوستد شد.

گروه فرآورده های نفتی به ارزش ۵۰7 میلیارد ریال و فلزات اساس��ی 

ب��ه ارزش ۴7۲ میلیارد ری��ال جایگاه های بعدی را ب��ه خود اختصاص 
دادند.

همچنین در رده چهارم معامالت این روز، گروه خودرو با دادوستدی 
به ارزش ۲۱9 میلیارد ریال قرار گرفت و گروه رایانه نیز با معامالتی به 

ارزش ۱39 میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد.
ب��ر پایه معام��الت روز چهارش��نبه، نمادهای ش��تران )پاالیش نفت 
تهران(، فملی )ملی صنایع مس( و فوالد )فوالد مبارکه( بیشترین سهم 
را در رش��د شاخص داش��تند اما فارس )هلدینگ خلیج فارس( و پارس 

)پتروشیمی پارس( بیشترین تاثیر منفی را بر جای گذاشتند.
رشد ۱3 پله ای فرابورس

ش��اخص فرابورس )آیفکس( نیز در معامالت چهارشنبه ۱3 پله رشد 
کرد و در جایگاه یک هزار و ۲3۲ واحدی قرار گرفت.

همچنین در بازار فرابورس، بیش از 33۸ میلیون سهم و اوراق بهادار 
به ارزش بیش از یک هزار و ۶۵۴ میلیارد ریال دادوستد شد.

در ای��ن معام��الت، نمادهای زاگرس )پتروش��یمی زاگرس(، ش��اوان 
)پاالیش نفت الوان( و ذوب )ذوب آهن( با تاثیر مثبت بیش��ترین سهم 

را در رشد شاخص داشتند.

فعاالن بازار سهام چشم انتظار تغییرات مدیریتی در بازار پول

شاخص بورس 404 پله باال رفت

نگاه دقیق به تاریخ بازار سهام نشان می دهد که پس از جهش قیمت 
ارز و افزایش ارزش دارایی ها؛ ش��اخص بورس رشد می کند، بنابراین در 

شرایط فعلی تداوم روند صعودی شاخص اجتناب ناپذیر است.
محمودرض��ا خواجه نصیری، مدیرعامل تامین س��رمایه تمدن با بیان 
این مطلب به س��نا، گفت: تغییرات ایجاد شده در اقتصاد کالن کشور از 
جمله تکانه نرخ ارز و تورم می تواند ارزش دارایی ها و س��ود شرکت های 

بورسی را افزایش دهد.
وی افزود: بخش زیادی از سیاس��ت های اجرا ش��ده به منظور کنترل 
بازارهایی همچون ارز و س��که در ماه های اخیر، موجب ش��ده تا صنایع 
مختلف و ش��رکت های بورس��ی نتوانند به لحاظ سود سازی و به دست 
آوردن حاشیه سود ناشی از فاکتورهای اقتصادی، سود پیش بینی شده 
خ��ود را محقق کنند. این درحالی اس��ت که به رغم همه محدودیت ها،  
گزارش های مالی شرکت ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان 

از افزایش سودآوری ناشران بورسی دارد.  
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن با بیان اینکه هرچند در حال حاضر به 
دلیل تحلیل هایی که از ریس��ک های سیستماتیک ارایه می شود، ممکن 
اس��ت روند س��رمایه گذاری در بورس کند ش��ود، تاکید کرد: اما این به 

مفهوم ارزشمند نبودن سرمایه گذاری در بورس نیست.
خواجه نصی��ری تصریح کرد: علی  رغم اینکه تم��ام دارایی موجود در 
کش��ور از جمله مس��کن، طال و ... خود را با تغییرات ایجاد شده تطبیق 
داده و رش��د کرده  اند، اما این اتفاق هنوز در بورس رخ نداده و این رشد 

با یک تاخیر زمانی در بورس ایجاد می شود.

به گفته مدیرعامل تامین س��رمایه تمدن با تعیین تکلیف مسایل بین 
المللی و همچنین سیاس��ت های که پیش بینی می شود در آینده برای 
ش��رکت ها و وضعیت آنها اتخاذ ش��ود، افزایش س��ودآوری شرکت ها بر 
اس��اس نتایج بازدهی و تحلیل های کالن اقتصادی اجتناب ناپذیر است. 
به کالم دیگر در نگاه میان مدت به بازار سرمایه افزایش بازده شرکت ها 

قابل تحقق است.
معاون س��ابق نظارت بر بورس ها و بازارهای س��ازمان بورس با اشاره 
ب��ه اینکه نگاه بلن��د مدت و میان مدت به بازار س��رمایه اصل کس��ب 
سود است، خاطرنش��ان کرد: شاید در شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی 
سرمایه گذاری در بورس برای کسانی که به دنبال سرمایه گذاری کوتاه 
مدت هس��تند، درمقایسه با سایر فرصت های س��رمایه گذاری جذابیت 
الزم را نداش��ته باش��د اما بی ش��ک در بلند مدت بازده بورس به عنوان 

بخش مولد اقتصاد بیش از سایر بازار ها است.
فرصت سرمایه گذاری در بورس

به گفته مدیرعامل تامین س��رمایه تمدن در حال حاضر عدم تطبیق 
قیمت ها و ارزش ها در بورس به صورت بالقوه؛ از س��وی سرمایه گذارانی 
که نگاه عمیق تری به فعالیت های اقتصادی دارند فرصت تلقی می شود 

و سرمایه آنها را به سمت بازارسوق می دهد.
خواجه نصیری خاطرنشان کرد: با وجود مجموعه اخباری که می تواند 
برای سرمایه گذاران در همه حوزه ها از جمله بازار سرمایه نگرانی ایجاد 
کند اما به نظر می رس��د ما با مانعی برای ورود نقدینگی به بازار سرمایه 
مواجه نیس��تیم و نگرانی های احتمالی به مفهوم عدم کاهش بازدهی و 

ارزش سهام شرکت ها نیست.
وی تصریح کرد: با هر س��ناریویی اعم از ش��رایط ثب��ات یا تکانه های 
اقتص��ادی، خللی در افزایش س��ود آوری ش��رکت های بورس��ی ایجاد  
نمی شود. حتی با فرض حفظ سیاست های ارزی فعلی و محدودیت هایی 
ک��ه برای قیمت گذاری کااله��ا وجود دارد اما همچنان ش��رایط فعلی 

نسبت به وضعیت سال های قبل بهتر است.
مدیرعامل تامین س��رمایه تمدن گفت: س��رمایه گذاران هوش��مندی  
ک��ه نگاه میان مدت و بلند م��دت هدایتگر تصمیم گیری های اقتصادی 
آنهاس��ت می توانند با خیالی آسوده در این بازار سرمایه گذاری کنند اما 

قطعا در شرایط فعلی سفته بازی و نوسان گیری توصیه نمی شود.
وی در پای��ان ای��ن گفتگو عنوان ک��رد: با توجه به اینک��ه هنوز آثار 
راهکاره��ای کنت��رل نقدینگ��ی و همچنی��ن اج��رای روش هایی برای 
جلوگیری از ایجاد حباب در بازار های موازی دیده نمی شود، تاکید کرد: 
دیر یا زود سیاس��ت ها به سمت استفاده از ابزارهای جایگزین بهتر میل 
خواهد کرد. حمایت از بازار س��رمایه و بهبود س��ودآوری شرکت ها یکی 
از این ابزارها اس��ت که اکنون به نظر می رسد این سیاست ها آغاز شده 
و در حال ش��کل گیری است. قطعا تکمیل این فرآیند می تواند صدمات 

ناشی از نقدینگی سرگردان به فضای اقتصادی کشور را کاهش دهد.
وی افزود: توصیه بس��یاری از صاحب نظران اقتصادی به سیاست گذاران 
اقتصادی کشور این است که به تنها و بهترین راه حل معضل اقتصادی که 
همانا  سیاست گذاری مبتنی برجذب نقدینگی در بازار سرمایه و حمایت از 

شرکت ها و جلوگیری از ایجاد فضای رانتی است توجه کنند.

اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبایی گف��ت دولت باید در 
شرایط کنونی که بازارها دچار التهاب شده از ویترین شفاف و شیشه ای 

بورس کاال برای تنظیم و ثبات بخشی به بازار استفاده کند.
به گزارش تس��نیم، مهدی تقوی به کارکردهای بورس کاال اشاره کرد 
و گف��ت: بورس کاال با تجمیع تولیدکنندگان و خریداران در یک محل، 
از پراکندگ��ی معامله گران جلوگیری کرده و انجام معامالت و نظارت بر 

بازارهای کاالیی را تسهیل می کند.
اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبایی افزود: این بازار س��ازمان یافته، در 
کل کش��ورهای دنیا و ایران دارای مزایا و جایگاه بسیار باالیی است که 

مسووالن ارشد اقتصادی نیز به این موضوع واقف هستند.
وی با بیان اینکه دولت باید در شرایط کنونی که بازارها دچار التهاب 
شده از ویترین شفاف و شیشه ای بورس کاال برای تنظیم و ثبات بخشی 
به بازار اس��تفاده کند، ادام��ه داد: بورس کاال در طول س��ال های اخیر 
بازاری متشکل و متمرکز را به وجود آورده که نظام یافته است، از قواعد 
و قوانی��ن خاصی پیروی می کند و بس��یاری از بی قانونی های موجود در 

بازار خارج از خود را پوشش می دهد.
این استاد دانشگاه در ادامه به طرح چند پرسش پرداخت و گفت: اگر 
امروز بستری مانند بورس کاال در خدمت اقتصاد کشور نبود، محصوالت 
چگونه قیمت می خورد؟ از کجا مش��خص می ش��د ک��ه چه فرد با چه 
قیمتی محصوالت را خریداری کرده اس��ت؟ اصال معیار و ویترینی برای 
مش��اهده بازار و گرفتن اطالعات درس��ت از معامالت وجود داشت؟ اما 
امروز به واس��طه تقویت بورس کاال همه این موارد به صورت شفاف در 

مقابل دیدگان آحاد مردم و مسووالن قرار دارد.
تقوی اظهار داشت: امروز همسو با شرایط اقتصادی و نرخ دالر ۴۲۰۰ 
تومانی، نقدینگی به س��مت خرید کاالها س��رازیر ش��ده که تالقی کل 
عرض��ه و تقاضا در یک نقطه می تواند به نهادهای نظارتی در راس��تای 

پاالیش متقضیان و حمایت از تولید کمک کند.
این اقتصاددان افزود: از س��وی دیگر در زم��ان التهاب بازارها، امکان 
اتخاذ تصمیم درس��ت در راستای تعادل بازار در بستر بورس کاال وجود 
دارد به طوریکه می توان با گذاش��تن حد نوسان قیمت، محدودیت در 

خری��د و افزایش عرضه ها نبض بازار را در اختیار گرفت اما در بازارهای 
خ��ارج از بورس به دلیل اقتصاد غیر ش��فاف ما اص��ال امکان مدیریت و 
نظارت وجود ندارد که بتوان برای تنظیم قیمت کاالها سیاستی اجرایی 
کرد. به گفته وی، از دیگر مزایای بورس کاال، کیفیت کاالها، اس��تاندارد 
و تس��ویه معامالت اس��ت که خریداران و فروش��ندگان بدون دغدغه با 
مراجع��ه به بورس مواد مورد نیازش��ان را تامین م��ی کنند و این امر به 

تولید ملی کمک شایانی کند.
تق��وی با بیان اینکه در پیش گرفتن قیمت گذاری دس��توری در دنیا 
منسوخ شده است، ادامه داد: دولت در طول سال ها به این نتیجه رسید 
که قیمت گذاری دس��توری، رانت زا بوده و هیچ حمایتی از تولیدکننده 
و مصرف کننده نم��ی کند از این رو دولت ابزارهایی همچون تعزیرات، 
ش��ورای رقابت و ... را در اختیار دارد که به وس��یله آنها می تواند نظارت 
خ��ود را بر بازار کاالها بیش��تر کند؛ همچنین تاکید م��ی کنم که تنها 
ب��ازاری که در حوزه معامالت کاالها قابل رصد و نظارت اس��ت، بورس 

کاالست.

بهترین راه حل معضل اقتصادی، جذب نقدینگی در بازار سرمایه است

چشم انداز رشد میان مدت بورس

راهکاری مناسب برای تنظیم بازارها

ویترین شیشه ای بورس کاال 
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مراسم قرعه کشی جشنواره »حساب های 
قرض الحسنه امید آینده« برگزار شد

مراسم قرعه کشی جشنواره »حساب های قرض الحسنه امید آینده«، با 
حضور اعضای هیات مدیره و جمعی از مدیران و مسئوالن حوزه بازرسی 
بانک آینده برگزار شد. در این مراسم که در ساختمان مرکزی بانک آینده 
در تهران برگزار شد، از میان ۱۲ هزار و ۱۰۴  حساب »امید آینده«، به 
۱۱۱ نفر از صاحبان حساب، به قید قرعه، جوایز نقدی و غیرنقدی تعلق 
 )PS۴( گرفت. جوایز این دوره از جش��نواره یک دس��تگاه پلی استیشن
و ۱۰ دس��تگاه تبل��ت و یکصد کارت هدیه  پنج  میلیون ریالی اس��ت. 
 اس��امی برندگان این دوره از جش��نواره در تارگاه بانک آینده به نشانی 
www.ba۲۴ .ir  منتشر شده است. جشنواره »حساب های قرض الحسنه 
امید آینده«، متعلق به کودکان و نوجوانان بین س��نین 7 تا ۱۵ س��ال 
است که از تاریخ ۱۵ اسفندماه ۱39۶ لغایت ۱۵ تیرماه ۱397 در یکی 
از ش��عب بانک آینده در سراسر کش��ور، حساب افتتاح کرده اند. حداقل 
موجودی الزم برای شرکت در این دوره از جشنواره »امید آینده« مبلغ 
۲۰۰ هزار ریال بود که به ازای هر ۱۰۰ هزار ریال موجودی حس��اب در 

یک روز، یک امتیاز برای صاحب حساب در نظر گرفته شد. 

قیمت زعفران ثابت ماند
 رشد 55درصدی صادرات

صادرات زعفران ایران در سال جاری با افزایش ۵۵درصدی همراه 
بوده اس��ت. به گزارش ایسنا، براس��اس آمار گمرک ایران از تجارت 
خارجی س��ه ماهه نخست سال جاری، در این مدت بیش از ۵۶ تن 
ان��واع زعفران به ارزش 77میلی��ون و ۴۰۱ هزار دالر از ایران صادر 
ش��ده اس��ت. زعفران ایران در س��ال جاری به ۴۶ کشور دنیا صادر 
ش��ده که در این میان ۲۲ میلیون دالر از آن تنها به امارات متحده 
عربی صادر ش��ده است. این آمار نشان می دهد که هر گرم زعفران 
صادراتی در این مدت به ارزش ۱.37 دالر صادر ش��ده است که به 
ای��ن ترتی��ب قیمت هر گرم زعفران صادراتی ب��ا فرض دالر 9۰۰۰ 
تومانی حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان است. این در حالی است که در 
مدت مش��ابه سال گذشته، میزان صادرات زعفران، 3۶ تن به ارزش 
۴۸ میلی��ون و 7۵۸ هزار دالر بوده اس��ت. به ای��ن ترتیب صادرات 
زعفران در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته ۵۵درصد از لحاظ وزنی افزایش یافته است و ارزآوری آن 
نیز با رش��د ۵۸درصدی همراه بوده است. نکته جالب اینجاست که 
قیم��ت زعفران ایران در بازارهای صادراتی هیچ تغییری نس��بت به 
سال گذشته نداشته و سال گذشته نیز همان ۱.37 دالر بوده است.

افزایش 2۰ تا 2۰۰درصدی تعرفه صادرات کاال 
به عراق 

ع��راق تعرفه واردات ۱۰گروه کاالیی مانند کت و ش��لوار مردانه، 
مواد ش��وینده، م��رغ و فرآورده ه��ای آن، ژنراتورهای ب��رق، خامه، 
چیپس، واکس��ن، بلوک های س��اختمانی و کتب درس��ی را ۲۰ تا 
۲۰۰درص��دی افزایش داد. به گزارش تس��نیم، کش��ور عراق تعرفه 
واردات ۱۰گروه کاالیی مختلف ش��امل کت و ش��لوار مردانه، مواد 
ش��وینده، مرغ و فرآورده های آن، ژنراتورهای برق، خامه، واکس��ن 
نیوکاسل و طاعون نشخوارکنندگان کوچک، بلوک های ثرمستون و 
ساختمانی،کتب درسی مقاطع ابتدایی و راهنمایی و چیپس سیب 
زمینی طبیع��ی را  ۲۰ تا ۲۰۰درصد افزایش داد. بنابر این گزارش 
ع��راق این افزایش تعرفه را ب��ه منظور حمایت از تولید داخلی خود 
انجام داده اس��ت و پیش از این نیز با افزایش تعرفه واردات شرایط 
صادرات برخی از کاالها را به این کش��ور دش��وار کرده بود. گفتنی 
اس��ت بخش قابل مالحظه ای از صادرات کاالهای غیرنفتی ایران در 

سال های گذشته به عراق بوده است.

احضار مدیرعامل شستا در ارتباط با واردات 
آیفون

معاون اول قوه قضاییه روز گذش��ته با اشاره به واردات موبایل توسط 
یکی از شرکت های واردکننده وابسته به شستا، گفت: مدیرعامل شستا 
احضار شده و با وجود اینکه این شرکت ها زیرمجموعه شستا هستند از 
جزییات اظهار بی اطالعی کردند. به گزارش خبرنگار فناوری اطالعات و 
ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا، حجت االسالم والمسلمین غالمحسین 
محسنی  اژه ای در نشست خبری صبح دیروز که درباره تشریح تعدادی 
از پرونده های اقتصادی کالن در دس��ت بررس��ی توسط پلیس آگاهی 
تهران بزرگ برگزار ش��د، با بیان اینکه براساس تحقیقات انجام شده و 
گزارش های رس��یده در دو حوزه تخلف رخ داده است، گفت: متأسفانه 
در حوزه توزیع ارز که با توجه به سیاست های بانک مرکزی به منظور 
کنترل بازار ارز انجام گرفت از یک س��و و از س��وی دیگر در حوزه ثبت 
س��فارش واردات کاال از جمله تلفن همراه و خودرو، تخلفاتی رخ داده 
است. معاون اول قوه قضاییه درباره شرکت های واردکننده تلفن همراه 
با ارز دولتی نیز با اشاره به اینکه برای ۴۰ شرکت پرونده باز شده است 
و در مرحل��ه احض��ار و تحقیقات قرار دارند، گف��ت: برخی از این افراد 
پذیرفته ان��د که تلفن همراه را با ارز ۴هزار و ۲۰۰تومان وارد کرده و به 
قیمت ارز آزاد فروخته اند. وی با اشاره به اینکه برخی از این شرکت ها 
فاکتورهایی را مبنی بر فروش تلفن های همراه به ارز قیمت دولتی صادر 
کرده ان��د، افزود: تاکنون که به صورت رندمی از بس��یاری از خریداران 
تحقیق به عمل آمده، مش��خص شده اس��ت که این فاکتورها صوری 
اس��ت و خریداران اظه��ار کرده اند که اصال مراجع��ه و خریدی از این 
فروشندگان نداش��ته اند. او درباره با یکی از شرکت های واردکننده که 
وابس��ته به شستا هست نیز گفت: مدیرعامل شس��تا احضار شده و با 
توجه به اینکه این شرکت ها زیرمجموعه شستا هستند از جزییات اظهار 
بی اطالعی کردند و بنا ش��ده پس از تحقیقات جواب دهد که البته ما 
به پاسخ های ایشان اکتفا نخواهیم کرد. به گزارش تسنیم، دی ماه سال 
گذش��ته خبر واردات رسمی آیفون توسط تأمین اجتماعی رسانه ای و 
توس��ط رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفته شد که واردات 
گوشی به کشور اندازه ای سودآور شده که یکی از شرکت های سازمان 
تأمین اجتماعی به عنوان واردکننده رس��می آیفون به کش��ور معرفی 
ش��ده و اس��م آن در لیس��ت دارندگان مجوز از سوی سازمان حمایت 

مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آمده است.

اخبـــار

رئی��س مرکز ملی فرش گفت طی بررس��ی ها و الیح��ه ای که تقدیم 
مجلس ش��ورای اسالمی  شده قرار اس��ت تا حلقه های فعال در صنعت 

فرش دستباف از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند.
ب��ه گ��زارش تس��نیم، اس��ماعیل چمن��ی عض��و هی��ات نمایندگان 
ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و کش��اورزی ایران و رئی��س اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف تبریز در مراسم افتتاحیه 
نمایندگ��ی ای��ن اتحادیه در ته��ران، اظهار کرد: ۵ میلی��ون نفر در این 
صنعت فرش در حال فعالیت هستند که از این تعداد بالغ بر ۲ میلیون 
نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به بافندگی و اشتغال در این حوزه 

کار می کنند.
 چمن��ی ب��ا بیان اینک��ه حوزه ف��رش دس��تباف یک��ی از مهم ترین 
مجموعه های اش��تغال زایی بخش خصوصی است، افزود: تنها کاالیی که 
در س��ال ۲۰۱۵ ثبت جهانی ش��ده فرش دس��تباف ایرانی بوده و مردم 
چهار قاره ایران را از نمادش که فرش دس��تباف بوده می شناس��ند و در 

میان آنها محبوب  است.
عضو هی��ات نمایندگان ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ای��ران، تصری��ح کرد: اگر قرار اس��ت که میزان نرخ بی��کاری به حداقل 
برسد، روند ارزآوری کشور در مسیر رشد قرار گیرد، میزان درآمد اقشار 
مختلف جامعه افزایش یابد و وضعیت معاش مردم در شرایط مساعدی 
قرار داش��ته باشد باید توجه به فرش دس��تباف توسط دولت در اولویت 

قرار گیرد.
وی گفت: لزوم بیمه ش��دن افرادی که در خانه به بافت فرش اشتغال 

دارند توس��ط مجلس براساس قانون تصویب شد، اما از تعداد ۲ میلیون 
بافنده فقط 3۵۰ هزار نفر بیمه شده اند این نظام  متعلق به زحمتکشان 
و افرادی اس��ت که با سختی و  با دس��ت بار دیگر هویت ایرانی را خلق 

می کنند اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.
رئیس  اتحادیه فرش دس��تباف تبریز تشریح کرد: طی سال های اخیر 
از میزان بیمه شدگان فرش دستباف کاسته شد و به عدد 3۵۰ هزار نفر 
از ظرفیت ۲میلیونی رس��ید به جای اینکه روندی صعودی داشته باشد 
همچنین یکی دیگر از موضوعاتی که در این س��ال ها قابل توجه اس��ت 
انتش��ار آمار صادرات این بخش بوده که عمدتا نشان از افزایش آن  دارد 
درحالی که بخش زیادی از تجار، صادراتی به کشورهای دیگر  نداشته اند.
چمن��ی ادامه داد: فرش دس��تباف صنعت اول کش��ور اس��ت و اغلب 
کش��ور های دنیا ایران  را با فرش می شناس��ند باید توجه بس��یار زیادی 

به این بخش بشود تا اقتصاد کشور در مسیر رشد و  توسعه قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت بیمه قالی بافان افزود: هنگامی که بیمه یکی از 
این بافندگان قطع می ش��ود به این معناست که این فرد از چرخه تولید 

فرش دستباف خارج شده است لذا بیمه این افراد بسیار اهمیت دارد.
 چمن��ی خط��اب به رئی��س مرکز ملی ف��رش و نماین��دگان مجلس 
خاطرنش��ان کرد: باید هفته ای به نام هفته فرش در تقویم کش��ور برای 

ارج نهادن به این قشر در نظر گرفته شود.
 معافیت صنعت فرش از پرداخت مالیات

 دس��ت پاک، رئیس مرکز ملی فرش نیز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
فرش تبریز بیان کرد: با توجه به قدمت فرش دستباف در  کشور و میزان 

فعاالن این حوزه از گذش��ته تا کنون فرش دس��تباف شناسنامه مردم و 
پرچم دوم ایران تلقی می شود.

این مقام مس��ئول اش��اره کرد: طی بررس��ی ها و الیحه ای که تقدیم 
مجلس ش��ورای اس��المی شده قرار اس��ت تا حلقه های فعال در صنعت 
فرش دس��تباف از مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند که امید داریم تا 
مجلس ش��ورای اس��المی با درایتی که دارد این مهم را به مرحله اجرا 

برساند.
وی افزود: براساس تحقیق  و پژوهش هایی که این مرکز در دستور  کار  
خود قرار داده در برنامه داریم تا یکی از روزهای س��ال که نقطه عطف 
صنعت فرش دس��تباف اس��ت را به عنوان روز فرش دستباف نام گذاری 

کنیم.
رئیس مرکز ملی فرش تش��ریح کرد: قرار اس��ت تا شورایی به عنوان 
شورای فرش دستباف متش��کل از روسای اتحادیه ها به ریاست شخص 
وزیر صنعت تشکیل شود تا اتفاقات قابل توجهی در  این صنعت متوجه 

فعاالن این حوزه شود.
احد عظیم زاده، صادرکننده نمونه کشور نیز در  این مراسم تاکید کرد: 
فرش دس��تباف از جمله صنایع مهم کش��ور به شما می رود و از ظرفیت 

باالیی برخوردار است.
همچنین در این مراس��م حجت االسالم والمس��لمین میرتاج الدینی و 
علیزاده نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
و داودی نایب رئی��س فراکس��یون فرش مجلس بر ل��زوم صادرات فرش 

دستباف تاکید کردند.

صنعت فرش دستباف از مالیات ارزش افزوده معاف می شود

در پ��ی افزایش قیمت محصوالت پالس��تیکی در بازار مصرف، رئیس 
اتحادیه فروش��ندگان و تولیدکنندگان پالستیک گفت که پتروشیمی ها 
م��واد اولیه را به ج��ای عرضه در بازار داخلی ص��ادر می کنند که باعث 

کمبود مواد اولیه و افزایش دو تا سه برابری قیمت شده است.
به گزارش ایس��نا، یکی از صنوفی که کسب وکار آن ارتباط تنگاتنگی 
با دیگ��ر صنوف و فعالیت ه��ای صنعتی دارد، صن��ف تولید محصوالت 
پالس��تیکی و نایلونی اس��ت، محصوالت این صن��ف در صنایع مختلف 
قطع��ات ریزودرش��تی دارد ک��ه به عنوان محصول اصل��ی یا محصوالت 
واس��طه مورد اس��تفاده قرار می گیرد، این صنف ب��رای تولید باید مواد 
اولیه خود را از طریق پتروش��یمی ها که در حال حاضر به عنوان یکی از 
محل های تأمین ارز کش��ور از آنها یاد می شود، تأمین کنند که ارزآوری 
پتروش��یمی ها در شرایط فعلی عاملی شده محصوالت پتروشیمی حکم 
طال را پیدا کند و تولیدکنندگان خرد توان دستیابی به مواد اولیه را در 
شرایط آسان و بدون دغدغه نداشته باشند. در این رابطه محمد مقیمی 
اصل - رئیس اتحادیه فروش��ندگان و تولیدکنندگان پالستیک و نایلون 
- در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: تهیه مواد اولیه نس��بت به گذشته 
بسیار سخت تر شده است؛ به گونه ای که در سال حمایت از کار و تولید 

ایرانی مشکالت تولید بیش از گذشته شده است.

وی ب��ا انتقاد از فعالیت های منفعت طلبانه پتروش��یمی ها، تأکید کرد: 
پتروش��یمی ها در حال��ی که خصوصی ش��ده اند همچن��ان از امکانات و 
حمایت ه��ای دولتی اس��تفاده می کنن��د اما با این وج��ود مراعات حال 
تولیدکنن��ده و مصرف کننده نهای��ی را نمی کنند. او با اش��اره به اینکه 
مواد اولیه مورد نیاز کش��ور به طرق مختلف از کش��ور خارج می ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد: قیمت م��واد اولیه در بازار ب��ورس در حدود کیلویی 
۵۰۰۰ تومان تعیین شده، اما به دلیل کمبود این مواد و عدم دسترسی 
آس��ان تولیدکننده داخلی به مواد اولیه، باید هر کیلو از مواد اولیه را به 

نرخ ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان خریداری کرد.
ارزآوری پتروشیمی ها به قیمت ورشکستگی تولید داخل!

رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان و تولیدکنندگان پالس��تیک و نایلون 
افزود: عدم دسترس��ی آس��ان به مواد اولیه عاملی ش��ده تا بس��یاری از 
تولیدکنندگان خرد به س��مت ورشکستگی س��وق پیدا کنند و تنها به 
نام آنکه پتروش��یمی برای کش��ور ارزآوری دارد ش��رایط س��ختی برای 

تولیدکننده داخلی رقم زده شده است.
وی ی��ادآور ش��د: قوانین در راس��تای حمایت از تولی��د و کار داخلی 
وضع می ش��ود، اما در ش��رایط فعلی قوانین به گون��ه ای وضع و اعمال 
می ش��ود که از کارگر و تولیدکننده کشورهای دیگر حمایت می شود و 

هی��چ تفکر حمایتی از تولیدکننده داخلی وجود ندارد. مقیمی گفت: در 
چهار سال گذش��ته محصوالت باکیفیت با ارزآوری مناسب از کشور به 
کشورهای همسایه صادر می شد، اما در شرایط فعلی صادرات مواد خام 
جای صادرات محصول نهایی را گرفته و دس��ت تولیدکننده از بازارهای 

صادراتی کشورهای همسایه کوتاه شده است.
او بیان کرد: با وجود آنکه توان تولیدی کش��ور در شرایطی قرار دارد 
که می تواند نیاز بازار داخلی را برطرف کند، اما مواد اولیه از کشور صادر 
و محص��ول نهایی با کیفیت کمتری نس��بت به مش��ابه داخلی از دیگر 

کشورها به ایران وارد می شود.
رئی��س اتحادی��ه فروش��ندگان و تولیدکنندگان پالس��تیک و نایلون 
خاطرنش��ان کرد: نوس��ان قیمت مواد اولیه و افزایش قیمت تمام ش��ده 
محصول نهایی، ش��رایطی را فراهم کرده ت��ا تولیدکنندگان توان انعقاد 

قرارداد تولید در بازه بلندمدت را نداشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که در گذشته در سطح شهر فروشگاه های 
عرضه محصوالت پالس��تیکی با قیمت های بس��یار نازل در حد ۲۰۰۰ 
تومان فعالیت داشتند، اما دیگر خبری از آنها نیست، گفت: محصوالتی 
که در گذش��ته ب��ه مبلغ ۲۰۰۰ تومان عرضه می ش��دند در حال حاضر 

قیمت نهایی آنها به بیش از ۶۰۰۰ تومان افزایش یافته است.

میزگ��ردی ب��ا موض��وع بررس��ی مش��کالت صنعتگ��ران ب��ا حضور 
تولیدکنن��دگان داخلی، به منظور بررس��ی مس��ائل و مش��کالت اصلی 
صنای��ع و موانع تولیدکنندگان برگ��زار و راهکارهایی در جهت حمایت 

از تولیدکنندگان ارائه شد.
به گزارش ایس��نا، میزگرد »مش��کالت تولیدکنندگان داخلی و ارائه 
راهکار حمایت از صنایع داخلی« با حضور معاون صنایع کوچک شرکت 
شهرک های صنعتی اس��تان قزوین، معاون امور صنایع سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان قزوین و دو تولیدکننده داخلی در دفتر ایس��نا 

برگزار شد.
مه��دی گلدوزها، معاون جهاد دانش��گاهی واحد قزوین و کارش��ناس 
اقتص��ادی گفت: اولی��ن گام در جهت حمایت از تولی��د داخل معرفی 
محصوالت داخلی و ایرانی اس��ت، باید به صورت ش��فاف مشخص شود 
که چه محصوالتی به عنوان کاالی داخلی مطرح می شوند و درعین حال 

فرهنگ سازی استفاده از کاالی ایرانی نهادینه شود.
وی اف��زود: حمایت از تولیدکننده داخل��ی نیاز به قوانین خاصی دارد 
که باید مورد بررسی قرار بگیرد در حال حاضر قوانین حمایتی با ضعف 
روبه رو هس��تند، باید توجه داشت که برخی از مشکالت تولیدکنندگان 
راه حل اس��تانی دارد و با اس��تفاده از ظرفیت موجود در اس��تان باید در 

جهت حل آن قدم برداشت.
گلدوزه��ا تأکی��د کرد: در بخش خوش��ه های صنعت��ی و ارتباط بین 
صنعت��ی باید به مکان یاب��ی و تعامالت بین صنایع توج��ه کرد، نگاه به 
راهکارها نباید کوتاه مدت باشد چراکه در این صورت از کارهای اساسی 

غافل می شوند و نمی توانند برنامه ریزی داشته باشند.
وی یادآور ش��د: مکان یابی صنعتی باید بلندمدت باشد و فاصله تولید 
و توزیع مورد توجه قرار بگیرد، اگر در مس��یر غلط پیش رویم توس��عه 

صورت نمی گیرد.
زه��را بابایی فرد، تولیدکننده محصول س��لولزی با اش��اره به اهمیت 
حمای��ت از تولیدکنندگان داخلی تصریح کرد: ش��عار س��ال حمایت از 

کاالی ایرانی اس��ت بنابرای��ن این حمایت بای��د در بخش های مختلف 
جامعه و برای رفع نیازهای روزانه دیده شود.

وی افزود: باید اجازه دهیم سرمایه گذاران داخلی وارد شرکت ها شوند 
چراک��ه حضور س��رمایه گذار خارجی باعث فلج ش��دن تولیدکننده های 
داخلی می ش��ود، در ح��ال حاض��ر 3۵۰ کارخانه ب��زرگ و کوچک در 
حوزه صنایع س��لولزی کشور به جهت ورود تولیدکننده خارجی تعطیل  

شده اند.
این تولیدکننده خاطرنش��ان کرد: قوانین دس��ت وپاگیر از موانع دیگر 
تولیدکننده ها است باید قوانین مالیات و بیمه به گونه ای اصالح شود که 
مناف��ع کارفرما و کارگر هر دو حفظ ش��ود در حال حاضر کارفرمایان از 
نظر قانونی حمایت نمی ش��وند؛ تغییر نرخ نوسانات ارز، قطعی برق، نبود 

اتاق فکر صنعتگران از دیگر مشکالتی است که با آن روبه رو هستیم.
سیروس جاودانی، تولیدکننده موفق قزوینی نیز با اشاره به باال بودن 
نرخ تسهیالت خاطرنشان کرد: سرمایه گذار خارجی موفق عمل می کند، 
چراکه از تسهیالت ارزان قیمت و با سود ۲درصد استفاده می کند این در 
حالی است که ما از تسهیالت ۱۸درصد استفاده می کنیم که گاهی این 

سود به ۲۰درصد هم می رسد.
وی افزود: دولت در جهت حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان باید 
تسهیالت ارزان قیمت ارائه دهد، از طرفی میزان تنفس برای بازپرداخت 
تسهیالت را باید افزایش دهند چراکه یک ماه برای تنفس کافی نیست 

و تولیدکننده نمی تواند معوقات و بدهی های خود را پرداخت کند.
جاودانی اظهار کرد: عدم توانایی انتقال ارز یکی از مشکالتی است که 
ما با آن روبه رو هس��تیم و درنتیجه آن تولی��د یکی از محصوالت واحد 
تولیدی ما متوقف  ش��ده است، اگر نتوانیم مواد اولیه را از گمرک خارج 

کنیم بخش های دیگر ما نیز تا ۱۰ روز آینده متوقف می شود.
وی یادآور ش��د: برای حل مش��کل تولیدکنندگان انتظ��ار داریم که 
ارتباط و تعامل بین دس��تگاه های تولیدی افزایش پیدا کند و روند ارائه 
تسهیالت و خدمات به تولیدکنندگان را تسهیل کنند، همچنین انتظار 

داریم نگاه  بانک ه��ا برای پرداخت وام به واحدهای تولیدی خوش بینانه 
باشد.

شهریار کشاورز، معاون صنایع کوچک شرکت شهرک صنعتی استان 
قزوین نیز در این نشست تصریح کرد: به جهت سیاست ها و راهبردهای 
اش��تباه بانکی در سال های گذش��ته نقدینگی از تولید به بانک ها انتقال 
پی��دا کرد و به جای گ��ردش نقدیندگی در چرخه تولی��د، در بانک ها با 
انباش��ت سرمایه مواجه ش��دیم که این سیاس��ت های آزمون و خطای 

مسئولین وقت خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرد.
وی افزود: خوشبختانه در سال های اخیر سیاست گذاران و برنامه ریزان 
اقتصادی کش��ور به اهمیت  smeها بیش��تر واقف ش��ده اند و نسبت به 
س��نوات اولیه انقالب که بیش��تر حمایت از صنایع بزرگ و سنگین را از 
وظایف خود می دانس��تند؛ تغییر رویکرد اساس��ی در حمایت از صنایع 
کوچک و متوسط در برنامه های مسئولین قرار گرفت که امیدواریم این 
سیاست های حمایتی از smeها پایدار بوده و توسعه یابد تا به امید خدا 
ب��ا توجه به ویژگی های بی نظیر این صنایع در عدم وابس��تگی به بیرون 

مرزها در شرایط تحریم بتوانیم از این بحران گذر کنیم.
وی بیان کرد: اکنون نیازمند تغییر رویکرد در نگاه به صاحبان صنایع 
هستیم و باید متولیان امر و ما دولتی ها به این نکته توجه کنیم که کار 
تولیدی صنایع کوچک بسیار مهم و ارزشمند است با این نگاه در جامعه 
نیز باید جایگاه صاحبان صنایع برجس��ته ش��ده و فرهنگ سازی صورت 
گیرد. محمدتقی میرزاعباسی، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن 
و تج��ارت اس��تان قزوین نیز با بیان اینکه تولی��د ترکیبی از مواد اولیه، 
فروش و پرس��نل اس��ت، اظهار کرد: هر کدام از این بخش ها اگر دارای 
نقصی باش��ند واحد صنعتی با مش��کل روبه رو می شود. وی خاطرنشان 
کرد: اولین گام در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی این است که 
فرهنگ حمایت و استفاده از تولید داخل را در بطن جامعه رواج دهیم، 
همچنین قانون کار نیاز به اصالحات اساسی دارد که سالیان سال است 

به آن اشاره  شده ولی تاکنون محقق نشده است.

محصوالت پالستیکی 2۰۰۰ تومانی 6۰۰۰ تومان شد!

مشکالت تولیدکنندگان و ارائه راهکار حمایت از صنایع داخلی

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

4 مرداد 1397

شماره 1121



اخبار

یک کارشناس صنعت خودرو مطرح کرد
بازار خودرو متاثر از قیمت گذاری نادرست 

مواد اولیه
یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت در ح��ال حاضر تحریم ها و 
محدودی��ت واردات خودرو تأثیر چندانی بر بازار نداش��ته، اما وقتی 
قیمت مواد اولیه قطعه سازی ها و خودروسازی به دلیل قیمت گذاری 
ب��ر مبنای دالر  7۰ درصد گران ش��ده اثر منفی تری از تحریم ها بر 

قیمت ها داشته است. 
عب��داهلل بابایی در گفت وگو با »موج« با اش��اره به اینکه در حال 
حاض��ر هیچ گونه قطع همکاری در صنعت خودرو رخ نداده اس��ت، 
اظهار ک��رد: روند مذاکره با خودروس��ازان خارجی درباره چگونگی 
ادامه همکاری ها بستگی به ش��رایط آینده از نظر تحریم های وضع 

شده دارد. 
وی درب��اره نق��ش چینی ه��ا در همکاری با ایران پ��س از خروج 
ش��رکت های فرانسوی گفت:  ش��رکت های چینی در سال 9۲ تازه 
هم��کاری خودرویی خود را با ایران آغاز کرده بودند و آن زمان که 
دور جدید تحریم های غرب علیه ایران بود نتوانس��تند نقش مؤثری 
در عبور از تحریم های خودرویی داشته باشند و به نوعی در همکاری 
با ایران ضعیف عمل کردند، اما از آنجایی که آنها توانسته اند در چند 
س��ال گذش��ته از طریق ایران به بازار بزرگی در حوزه خودرو دست 
یابند، به همین دلیل در ش��رایط کنونی خودروسازان چینی تمایل 
بیشتری برای ادامه همکاری و کمک به صنعت خودروی ایران برای 

عبور از تحریم ها دارند. 
او درب��اره تأثیر مصوبه ممنوعی��ت واردات خودروهای خارجی بر 
ب��ازار ایران تصریح کرد: اگ��ر محدودیت واردات خ��ودرو ادامه دار 
ش��ود، تأثیر چندانی در بازار داخلی نخواهد گذاشت، زیرا بازار این 
محصوالت برای مش��تریان خاص بود و اینکه گفته می ش��ود شوک 
قیمتی به خودرهای داخلی وارد می کنند درس��ت نیس��ت. واقعیت 
این اس��ت که ش��وک اصلی به ب��ازار خودرو با ش��رایط تحریمی و 
افزایش قیمت مواد اولیه وارد شد و زمانی که این میزان تورم ایجاد 
ش��ده، آیا خودرو باید با همان قیمت قبلی عرضه ش��ود؟ به عبارت 
دیگر وقت��ی ارزش پول کاهش پیدا کند،  به همان نس��بت قیمت 
محصوالت باال می رود.  از طرف دیگر باید توجه داش��ت که بخشی 
از گرانی مواد اولیه ناش��ی از کاهش ارزش پول اس��ت. برای نمونه 
وقت��ی ۲۰درص��د ارزش پول کاهش پیدا می کند به نس��بت همان 
۲۰درصد افزایش قیمت محصول رخ می دهد تا کاهش ارزش پولی 
که در مجموع تولید اثر گذاش��ته جبران ش��ود. هرچند این مسئله 
ممکن اس��ت در یک بازه زمانی کوتاه مدت یا بلند مدت به تناسب 

شرایط به وجود آید. 
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو درباره مدیریت ب��ازار خودرو در 
نتیج��ه تعدیل قیم��ت مواد اولیه این بخش گف��ت: اگر تفاوت بین 
3۸۰۰ توم��ان با ۴۲۰۰ تومان برای قیمت مواد اولیه اعمال ش��ود 
تأثی��ر چندانی در قیمت نهایی خودرو ندارد، اما اگر مواد اولیه را با 
دالر ۸ هزار تومانی لحاظ کنند این تفاوت قیمت خیلی زیاد خواهد 
بود که به ش��وک قیمت��ی در بازار خودرو ختم می ش��ود، حال اگر 
دولت مانع افزایش قیمت خودرو شود، این نوسان قیمت به تحمیل 
هزینه و ضرر به خودروسازان ختم می شود که در سطح کالن نیز به 

اشتغال و تولید ناخالص کشور نیز آسیب وارد می کند. 
بابای��ی با تأکید بر اینکه مهم ترین م��واد اولیه خودرو محصوالت 
فلزی اس��ت، تصریح کرد:  وقتی قیم��ت این محصوالت 7۰ درصد 
افزای��ش پیدا کرده،  این هزینه به قیمت خودرو منتقل می ش��ود و 
اگر انطباق ایجاد نش��ود خس��ارت زیادی به خودروساز و قطعه ساز 
منتقل می ش��ود که نتیجه آن بیکاری و... است. حال راهکار مسئله 
این است که قیمت مواد اولیه در بورس به نسبت افزایش ارز 3۸۰۰ 
تومان به ۴۲۰۰ تومان محاس��به ش��ود تا قیمت خ��ودرو و قطعات 
افزایش پیدا نمی کرد و امروز ارزیابی قیمت داخلی مواد اولیه وقتی 

با قیمت جهانی تعیین می شود مشکل ساز است. 

آینده بازار خودروی کشور با چینی ها چگونه 
خواهد بود؟ 

یک کارش��ناس صنعت خودرو کشور درباره آینده صنعت خودرو 
کشور گفت در کشور ما مسائل اقتصادی تحت تأثیر مسائل سیاسی 
اس��ت و صنعت خودرو نیز از این قاعده مس��تثنی نیست و از سوی 
دیگر جنگ اقتصادی که در دنیا به راه افتاده است اقتصاد و صنعت 

خودرو ما را نیز تحت الشعاع قرار داده است. 
به گزارش خبرخودرو، علی جزایری افزود: خواس��ته آمریکا برای 
اینکه قدرت اول اقتصادی جهان باش��د خیل��ی برای چینی ها قابل 
قبول و خوش��ایند نیس��ت لذا بازار خودروی ما با چینی ها در آینده 

بازار خوبی خواهد بود. 
وی تصری��ح کرد: در حال حاضر کس��ی نمی توان��د در خصوص 
وضعیت و آینده صنعت خودرو و هر صنعتی که وابس��تگی خارجی 
دارد صحبت کند و باید منتظر نتایج پسابرجام اروپا بود، چراکه در 
ش��رایط خاصی به سر می بریم و باید صبر کنیم و ببینیم مسائل به 

چه صورت رقم خواهد خورد. 
وی خاطرنش��ان کرد:  در ش��رایط کنونی آنچه مس��لم است این 
اس��ت که چینی ها با آمریکایی ها در درازمدت در خصوص مس��ائل 
اقتص��ادی کنار نخواهند آمد، حداقل ت��ا زمانی که ترامپ در قدرت 
است و از سوی دیگر نیز چینی ها به بازار خارجی ایران روی خوش 
نش��ان می دهند ضمن اینکه عالقه ای ندارند ک��ه آمریکایی ها را از 

خود برنجانند. 
این کارش��ناس صنعت خودرو کش��ور در ادامه افزود:  از آنجا که 
بس��یاری از مس��ائل »های تک« در تمامی صنایع از جمله صنعت 
خودرو تحت س��لطه و انحصار آمریکا اس��ت و س��رمایه گذاری های 
آمریکای��ی در آنها دخیل اس��ت، لذا این ام��ر چینی ها را مجبور به 

حفظ بازار آمریکا کرده و صنایع را تحت تأثیر قرار می دهد. 
عل��ی جزایری در ادامه با اش��اره به ش��رایط بد حاک��م بر اقتصاد 
کش��ور تصریح کرد:  در حال حاضر ش��تابزده است که بخواهیم در 
مورد مسائل اقتصادی و صنعت خودرو اظهارنظر کنیم، درست است 
که در ش��رایط بدی به س��ر می بریم اما باید منتظر گذر زمان بود و 
دید که وضعیت صنعت خودرو کش��ور به چه سمت و سویی پیش 
خواهد رفت و بعد که مسائل خود را بهتر نشان خواهد داد در آینده 

اظهارنظر و تصمیم گیری کرد. 

یکی از واردکنندگان خودرو که نامش در لیس��ت قرمز وزارت صنعت 
دیده می ش��ود، می گوید تخلف صورت گرفته در اداره مقررات س��ازمان 
توسعه تجارت انجام شده است. به گفته او، برای واردات خودرو چندین 
مرحله باید طی بشود؛ تیک قرارداد با نمایندگی زده شود. ثبت سفارش 
مرحله اول انجام ش��ود. اداره استاندارد خودروها را بازدید کند، گمرک 
ب��رگ خروج را تی��ک بزند و درنهایت خودرو ترخیص ش��ود. برای طی 
غیرقانون��ی چنین فرآیندی حداقل ۲۵ ت��ا 3۰ نفر باید کمک کنند لذا 
ای��ن کار برای واردکنندگان عمده صرفه اقتصادی دارد نه واردکنندگان 

زیر ۱۰۰ خودرو.
کافی بود محمد شریعتمداری در برنامه زنده تلویزیونی حاضر بشود و 
جزییات جدیدی از شیوه تخلف واردات خودرو بگوید تا زوایای جدیدی 
از ماجرا روشن شود. ماجرا از این قرار بوده که در تاریخ ۱۲ دی ماه سال 
9۵ ثبت س��فارش خودرو برای افراد متوقف می ش��ود و تنها شرکت  ها 
مجاز به واردات خودرو می ش��وند. چند ش��رکت انحصار واردات خودرو 
را از ای��ن تاری��خ در اختیار می گیرند و از این راه س��ود زیادی به جیب 
می زنند.از تاریخ ۲۴ تیرماه با دستور نعمت زاده که در نامه ای دستنویس 
ابالغ می ش��ود، ثبت س��فارش برای ش��رکت ها هم متوقف می ش��ود. با 
این همه واردات خودرو همچن��ان ادامه می یابد. روش این گونه بوده که 
در برخی موارد تاریخ ثبت س��فارش ها دستکاری شده و در برخی موارد 
نیز ش��رکت ها با اعمال نفوذ به صورت غیرقانونی عالوه بر ثبت سفارش، 

کد سفارش ها را نیز تغییر داده اند. 
عدم واردات خودرو به معنای عدم تخلف نیست

اگرچ��ه لیس��ت واردکنندگان خ��ودرو )که ب��رای نخس��تین بار در 
رویداد۲۴ منتش��ر شد( مربوط به سال 9۵ و پیش از بسته شدن سایت 
س��فارش ثبت خودرو است اما گفته های وزیر صنعت حاکی از آن است 
که تاریخ های این لیس��ت دس��تکاری ش��ده و ثبت س��فارش در تاریخ 
دیگری انجام ش��ده اس��ت تا بدین ترتیب از ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو که 
به صورت غیرقانونی ثبت س��فارش شده اند، بیش از ۱۶۰۰ دستگاه وارد 
کش��ور ش��ده و باقیمانده پش��ت درب گمرک باقی بماند. وزیر صنعت 
می گوید اینکه بخش��ی از خودروها وارد کش��ور نشده اند به معنای عدم 
تخلف نیس��ت چراکه ثبت س��فارش به عنوان نخستین مرحله واردات، 

غیرقانونی انجام شده است. 
رسیدگی به اعتراض در سازمان توسعه تجارت!

در چند روز گذش��ته بخشی از مدیران داخلی س��ازمان توسعه تجارت 
و برخی واردکنندگان همچون محمد آذرمهر بازداش��ت شدند و نهادهای 
نظارتی همچنان در حال دستگیری متخلفان هستند. محمد شریعتمداری 
نسبت به تخلف لیست منتشره اطمینان کامل دارد اما برخی واردکنندگان 
می گویند به روند ثبت س��فارش اعتراض کرده اند و سازمان توسعه تجارت 
در حال رس��یدگی به ماجراست! جالب اینجاست که چند کارمند و مدیر 

این سازمان به عنوان متخلف معرفی و بازداشت شده اند.

سعید اهلل قلی زاده: سیستم مشکل داشت
س��عید اهلل قلی زاده که در دو نوبت خودروی لکس��وس وارد کرده، به 
رویداد۲۴ می گوید: کس��انی که ثبت س��فارش صوری انجام داده اند کم 
نبوده اند اما ما تخلفی نداشته ایم و ماشین وارد نکرده ایم. او در پاسخ به 
این س��وال که پس چرا نام شما در لیست متخلفان قرار دارد، این گونه 
می گوید: این  مش��کل در سیستم ثبت سفارش وجود داشته و سیستم 
در تعیین تاریخ انقضای ثبت سفارش دقت نکرده است. برای اثبات این 
حرف می توان ش��ماره مجوز واردات ما را از گمرک اس��تعالم بگیرید تا 

مشخص شود اصال ماشینی وارد نشده است.

 اهلل قلی زاده می گوید تاریخ پرداخت کارمزدهای مشخص است و رسید 
بانکی آن معلوم است. اگر این تاریخ مربوط به زمان دیگر باشد، از طریق 
تاریخ رسید بانکی مشخص می شود، بنابراین کسانی تخلف کرده اند که 

تاریخ پرداخت کارمزدهایشان با تاریخ ثبت تفاوت زمانی زیادی دارد.

نوروزی: گفتند سیستم بس��ته می شود، هرچه توانستیم خودرو ثبت 
سفارش دادیم

نام مجید نوروزی نیز در میان لیس��ت منتش��ر ش��ده وزارت صنعت 
ب��ه عنوان متهم واردات غیرقانونی خودرو دیده می ش��ود. او واردکننده 
خودروی تویوتا از طریق ش��رکت ایرتویا اس��ت که طبق لیست وزارت 
صنع��ت، چن��د روز پیش از توقف واردات، روزهای ش��لوغی برای انجام 
ثبت سفارش داش��ته و هرچه توانسته خودرو ثبت سفارش کرده است. 
نوروزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه در آن تاریخ ها این همه 
ثبت س��فارش خودرو توس��ط وی انجام شده، می گوید: چند روز قبلش 
خبر رسید که سامانه ثبت سفارش بسته می شود و ما هر چه توانستیم 

ثبت کردیم.
سازمان بازرسی ما را تبرئه کرده است

نوروزی که اهل ش��یراز اس��ت، می گوید سال گذش��ته چندین بار به 
سازمان بازرس��ی واقع در خیابان ویال احضار شده و آنجا ماجرا را شرح 

داده و سازمان بازرسی هم اعالم کرده مشکلی وجود ندارد!
آنگونه که این واردکننده خودرو توضیح می دهد تخلف صورت گرفته 
در اداره مقررات س��ازمان توس��عه تجارت انجام شده است. به گفته او، 
ب��رای واردات خودرو چندین مرحله باید طی بش��ود؛ تی��ک قرارداد با 
نمایندگی زده شود. ثبت سفارش مرحله اول انجام شود. اداره استاندارد 
خودروه��ا را بازدید کند، گمرک برگ خ��روج را تیک بزند و در نهایت 
خودرو ترخیص ش��ود. برای طی غیرقانونی چنین فرآیندی حداقل ۲۵ 
ت��ا 3۰ نفر باید کمک کنند، لذا این کار برای واردکنندگان عمده صرفه 

اقتصادی داشته، نه واردکنندگان زیر ۱۰۰ خودرو.
ثبت در بوشهر و بندرعباس، رسیدگی در گمرک تهران

اهلل قلی زاده درباره چگونگ��ی خروج خودرو از گمرک می گوید: امکان 
داش��ت برخی در گمرک تهران آش��نا داشته باش��ند بنابراین از گمرگ 
بوش��هر یا بندرعباس، ب��رای خودروها ترانزیت داخل��ی می گرفتند و از 
ای��ن طریق خودروه��ا را به تهران منتقل کرده  و آنج��ا کارهای خود را 

انجام می دادند.
نوروزی نیز می گوید: خودرو کاالی کوچکی نیس��ت که بش��ود آن را 
مخفی کرد. نهایتا بتوان روی هر تریلی شش یا هشت خودرو سوار کرد 
و از گم��رک خارج ک��رد، بنابراین تخلف واردات در این موضوع بس��یار 
س��خت است و هماهنگی زیادی برای چنین تخلفی باید انجام شود. اما 
در مورد ما این گونه نبود چون تاریخ ثبت سفارش ما کامال معلوم است.
واردکنن��دگان خودرو اعتقادی به تخلف ندارند و مس��یر انجام آن را 
بسیار سخت می دانند، شاید باید به این نکته اندیشید که وقتی مدیری 
دستور واردات غیرقانونی صادر کند، انجام یک فرآیند غیرقانونی چندان 
دش��وار به نظر نمی رسد. تاکنون چند مدیر بازداشت شده اند و چند نفر 
هم فراری هستند. گویا واردات با حضور چنین پشتوانه هایی چندان هم 

سخت نبوده است!

واردکنندگان خودرو: چند روز زودتر می دانستیم سیستم بسته می شود

از افراد گمنامی که پشت پرده اقتصاد غیرشفاف ایران، پول روی پول 
می گذارند تا آش��ناترین ش��رکت های واردکننده خودرو که سال هاست 
در بازار خودروی کش��ور فعال هستند، در فهرست ۱9صفحه ای واردات 
غیرقانونی خودرو، مش��هور به پرونده »هک سایت ثبت سفارش« دیده 
می ش��وند. فهرستی که اطالعات بیش از هزارو 9۰۰ خودروی واردشده 
از طریق دس��ت کاری اطالعات سامانه ثبت س��فارش خودرو در وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت را نش��ان می دهد؛ پرون��ده ای که در چند ماه 
گذش��ته به یکی از جنجالی ترین سوژه های اقتصاد کشور تبدیل شده و 

هر روز ابعاد تازه ای می یابد.
ب��ه گزارش صبحانه، تیرماه س��ال 9۶ بود ک��ه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، س��امانه ثبت س��فارش خودرو را از دس��ترس خ��ارج کرد. از 
دس��ترس خارج  شدن سایت ثبت س��فارش خودرو معنایی ضمنی هم 
داشت. ثبت سفارش خودرو، یکی از مراحل الزم و غیرقابل چشم پوشی 
برای واردات خودرو بود و از دسترس خارج شدنش به این معنی بود که 
دیگر هیچ شرکتی نمی توانست برای واردات خودروهای جدید به کشور 
اقدام کند. اگرچه آن زمان دلیل از دس��ترس خارج  ش��دن سایت ثبت 
س��فارش »به روزرسانی سامانه« اعالم ش��د، اما گذشت زمان نشان داد 
این تصمیم کامال هدفمند و با برنامه ریزی قبلی برای ممنوعیت واردات 
گرفته ش��ده اس��ت. ازآنجاکه وزارت صنعت طبق قانون نمی توانس��ت 
واردات کاالهای غیرممنوعه را به کش��ور ممنوع کند، بستن سایت ثبت 
س��فارش، راه حلی هوش��مندانه برای دورزدن قانون بود؛ راه حلی که به 
گفته محمد ش��ریعتمداری، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت،  در ۲۴ تیر 
9۶ در نامه ای دست نویس توسط وزیر وقت به مجتبی خسروتاج، معاون 
وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ابالغ شد، اما این همه ماجرا نبود.

همیشه پای یک رانتیر در میان است
مسدود شدن سایت ثبت سفارش در شرایطی اتفاق افتاد که براساس 

ش��نیده های موثق، برخی ش��رکت های واردکننده ک��ه رابطه خوبی با 
برخی افراد بانفوذ داش��تند، پیش از ایجاد ای��ن مانع، از آن مطلع بوده 
و ذخیره های مناس��بی از ثبت س��فارش را انج��ام داده بودند. مجتبی 
خس��روتاج، رئیس س��ازمان توس��عه تجارت، همان زمان در جدل های 
رسانه ای اش با انجمن واردکنندگان خودرو گفته بود: ثبت سفارش های 
چهار ماه گذش��ته )فروردین تا تیر 9۶( به مراتب باالتر از ثبت س��فارش 
دوره مشابه سال قبل است. فارغ از این مسئله، درباره چرایی این اقدام 
نیز گمانه زنی هایی وجود دارد که برخی شواهد نشان می دهد دولت در 
آن دوره زمانی قصد داشته با ایجاد این ممنوعیت شرایط را برای عرضه 
خودروهای پسابرجامی پژو و رنو فراهم کند تا مقدمات خصوصی سازی 
دو خودروساز بزرگ کشور فراهم شود، اما در چنین شرایطی بسته شدن 
سایت س��فارش و عدم ابطال ثبت سفارش های پیشین، مقدمات ایجاد 
فس��اد گس��ترده ای را فراهم کرد که امروز گریبان چند دستگاه و نهاد 

را گرفته است.
قاچاق بود یا نبود

چهارش��نبه، ۲۲ آذر بود که امیر خجس��ته، نماینده همدان و رئیس 
فراکس��یون مبارزه با مفاس��د اقتصادی، در یک نشس��ت خبری حمله 
س��نگینی را ب��ه گم��رک انجام داد و گف��ت بیش از 7۰ ت��ا 9۰ درصد 
کاالهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شوند. خجسته در ادامه 
گف��ت: طبق اطالعات موج��ود پنج هزارو 3۶۲ خودروی لوکس ش��امل 
پورش��ه، ولوو، بی ام و، بنز، تویوتا، نیس��ان و هیون��دا به صورت قاچاق از 
مناطق آزاد و گمرکات در سال 9۵ و مهرماه 9۶ وارد کشور شده است. 
گمرک در پاسخ اظهارات خجسته را رد کرد و گفت امکان قاچاق حتی 
یک دستگاه خودرو از طریق گمرک وجود ندارد. شاید مسئوالن گمرک 
در زمانی که چنین ادعایی را مطرح می کردند نمی دانس��تند برای ورود 
غیرقانونی خودرو به کش��ور لزوما نیازی به قاچاق نیست و خودروهایی 

که به راحتی و در مقابل دیدگان ش��ان در حال ورود به کش��ور هس��تند 
نیز جزئی از ماجرای بزرگی هس��تند که به زودی افش��ا خواهد شد. در 
واق��ع از نظر فن��ی، هزارو 9۰۰ خودرویی که به این طریق وارد کش��ور 
ش��ده  اند، قاچاق نیستند؛ این خودروها تمامی مراحل از ثبت سفارش تا 
پرداخت مالیات و عوارض گمرکی و استاندارد را طی کرده  اند و از سوی 
دیگ��ر، واردات خودرو به کش��ور اگرچه »محدود« ب��وده، اما »ممنوع« 
نبوده اس��ت. همین مسئله یکی از پیچیدگی های جالب داستان پرونده 

خودروهای وارداتی است.
 قاچاقچیان در سازمان توسعه تجارت

شش��م بهم��ن 9۶، بهرام پارس��ایی، نماین��ده مجل��س، در گفت وگو با 
خبرگزاری خانه ملت از باز شدن پرونده واردات خودرو در کمیسیون اصل 
9۰ مجلس خبر داد. در همان زمان برخی واردکنندگان خودرو نیز نسبت 
به واردات خودرو از س��وی برخی افراد اعتراض کردند و ش��ایعاتی مبنی بر 
وجود حفره ای عظیم در دیوار محدودیت واردات خودرو ش��نیده ش��د. در 
همین میان، دفتر جرائم سازمان یافته گمرک نیز در اطالعیه ای اعالم کرد 
فسادی کشف ش��ده و برخی خودروهای وارداتی به دلیل استفاده از »ثبت 
سفارش های جعلی«، قاچاق محسوب خواهند شد. وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اولین بار در ۲۰ بهمن 9۶ حاضر ش��د اصل وجود اشکال در سامانه 
خود را بپذیرد. بررس��ی های نش��ان می دهد محمد شریعتمداری یک ماه 
پیش از آن نیز در نامه ای به وزارت اطالعات ضمن گزارش رخنه در سایت 
ثبت س��فارش، خواس��تار ورود این نهاد به این پرونده شده بود. ابتدا تصور 
می ش��د ماجرا محدود به جعل تعدادی ثبت سفارش است، اما بررسی های 
بیشتر نشان داد نه تنها این ثبت سفارش ها کامال واقعی هستند، بلکه حتی 
ماج��را فراتر از تغییر یا تمدید ثبت سفارش هاس��ت و برخی واردکنندگان 
موفق شده  اند با همکاری تعدادی از کارکنان سازمان توسعه تجارت حتی 

تعرفه های موجود را نیز تغییر دهند.

روز گذش��ته، وزیر صنعت افش��اگری بزرگی کرد و نام ش��رکت های 
متخل��ف در موض��وع واردات غیرقانونی ۶۴۸۱ خودرو را منتش��ر کرد. 
در این فهرس��ت، نام اش��خاص حقیقی و برخی شرکت های واردکننده 
خودرو به چشم می خورد. نکته بااهمیت در این بین این است که برخی 
ش��رکت های متخلف توانسته اند در سال جاری ارز دولتی جهت واردات 
خ��ودرو دریافت کنند. به گزارش »تابن��اک اقتصادی«، از اواخر دی ماه 
سال گذشته بود که موضوع خودروهای ثبت سفارش شده غیرقانونی با 
انتش��ار نامه گمرک مشخص ش��د و در فروردین ماه بر سر زبان ها افتاد 
و در خرداد م��اه ماجرا با اظهارنظرها در مورد هک ش��دن س��ایت ثبت 
سفارش ها به اوج خود رسید. ابهامات فراوان بود و هر روز یک گوشه ای 
از این پرونده وحشتناک با پول های کالن جابه جا شده رو می شد. همین 
ابهامات رئیس جمهور روحانی را مجبور کرد تا به محمد ش��ریعتمداری، 
وزیر صنعت دس��تور دهد از چهارم تیر 97 تا مدت ۱۵ روز گزارش��ی را 
در این زمینه تهیه و متخلفان را به مردم و نهادهای قضایی معرفی کند. 
وزیر صنعت نیز در اقدامی فوری، هیأت بازرس��ی را مأمور بررس��ی این 
موضوع کرد و نهایتاً گزارش��ی بیس��ت صفحه ای از این فساد زنجیره ای 

تهیه و متخلفان این پرونده مشخص شدند. در ۲7 تیرماه وزیر صنعت از 
دستگیری یکی از عوامل مهم این فساد در خوزستان پرده برداشت. دوم 
مرداد ماه نیز وزیر صنعت این گزارش ۲۰ صفحه ای و فهرست متخلفان 

را برای اطالع عموم مردم منتشر کرد.
پس از انتش��ار این فهرست مشخص شد که برخی شرکت های حاضر 
در این فس��اد زنجیره ای، توانسته اند برای واردات خودرو ارز دولتی نیز 
دریافت کنند. نام ش��رکت هایی چون ایرتویا، کوشا خودرو نگین، ملینا 
تجارت آرکا و بازرگانی ایمن تجارت جام جم در هر دو فهرس��ت )فساد 

زنجیره ای و ارزبگیران دولتی( به چشم می خورد.
ش��رکت ایرتویا که موفق ش��ده اس��ت برای واردات خودرو از سامانه 
نیم��ا یک میلیون و ۲۰۱ ه��زار و ۵۰۰ یورو ارز دولتی دریافت کند، در 
فهرس��تی که پیرامون شرکت های متخلف منتشر شده، 7۰۰ خودرو به 

نامش ثبت شده است.
ش��رکت کوشا خودرو نگین هم توانس��ته است برای واردات خودرو از 
س��امانه نیما ۲۲۲ هزار یورو ارز دولت��ی دریافت کند. تعداد خودروهای 
این شرکت در فهرست فساد زنجیره ای ۱۰۰ خودرو عنوان شده است.

دو ش��رکت بازرگانی ایم��ن تجارت جام جم و ملین��ا تجارت آرکا که 
از ش��رکت های ناش��ناس دریافت کننده ارز دولتی برای واردات خودرو 
بودند و به ترتیب توانس��ته بودند از سامانه نیما یک میلیون و ۱۲ هزار 
و ۲۰۰ ی��ورو دولتی و ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ یورو دولتی دریافت کنند حاال 
نام ش��ان در میان فهرست فساد زنجیره ای نیز به چشم می خورد. تعداد 
خودروهای ذکر شده در فهرست فساد زنجیره ای برای ملینا تجارت آرکا 
و شرکت بازرگانی ایمن تجارت جام جم به ترتیب ۱۱ و ۸ خودرو است.

با توجه به حضور این چهار ش��رکت در هر دو فهرست می توان گفت 
اگر رئیس جمهور روحانی زودتر دس��تور رسیدگی به این پرونده را برای 
وزیر صنعت صادر می کردند، حداقل این بود که دیگر به این ش��رکت ها 
ارز دولتی برای واردات خودرو پرداخت نمی ش��د. همان گونه که در باال 
گفته شد، موضوع ثبت س��فارش غیرقانونی خودروها از اواخر دی ماه با 
نامه گمرک مش��خص ش��د و تا چهارم تیرماه که رئیس جمهور دستور 
پیگی��ری این موضوع را به وزیر صنعت دادند، تقریباً پنج ماه زمان بود. 
اگر این دس��تور پیگیری اوایل فروردین ماه صادر می شد این شرکت ها 

نمی توانستند ارز دولتی دریافت کنند.

ناگفته هایی درباره تخلفات در واردات خودرو

کدام شرکت های خودرویی متخلف ارز دولتی گرفتند؟

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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به اعتقاد معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری دریافت استانداردهای 
بین المللی و تطابق محصوالت با معیارهای کیفی همواره یکی از چالش ها 
و دغدغه های ش��رکت های دانش بنیان بوده اس��ت که ب��ا اعطای گواهی 

انطباق، محصول و  نش��ان دانش نماد به این 
شرکت ها، حضور محصوالت دانش بنیان ایرانی 
در بازاره��ای ملی و بین المللی بیش از پیش 

گسترده تر خواهد شد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمه��وری در آیین اعطای گواهینامه 
انطب��اق و محص��ول  به ش��ش محص��ول از 
چهار ش��رکت دانش بنیان ک��ه با حضور نیره 
پیروزبخت، رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد 
ایران برگزار شد، بیان کرد:  اعطای گواهینامه  
انطباق و گواهینامه محصول، زمینه بازارسازی 
مناس��ب را ب��رای محص��والت ش��رکت های 

دانش بنیان فراهم می کند.
ستاری تاکید کرد: با وقوع این رخداد که در تعامل میان معاونت علمی و 
فناوری با همکاری بسیار خوب سازمان ملی استاندارد ایران صورت گرفته 

اس��ت، گام بزرگی در بازارسازی ش��رکت های دانش بنیان رقم می خورد؛ 
ش��رکت هایی که امروز موفق ش��دند گواهی انطباق و گواهی محصول را 
دریافت کنند و همچنین شرکت هایی که در آینده این گواهی را دریافت 
می کنند، با بازار بزرگی فراروی محصوالت و 

خدمات خود مواجه خواهند بود.
رئی��س بنیاد مل��ی نخبگان اف��زود: عدم 
وجود زیرس��اخت الزم برای استانداردهای 
خ��اص و ارائه گواهینامه یکی از چالش های 
ش��رکت های دانش بنی��ان ب��رای حضور در 
عرص��ه بین الملل��ی و ف��روش محصوالت 
دانش بنی��ان ب��وده اس��ت که عموم��ا این 
استانداردها از سوی کشورهای خارجی اعطا 
می شود و در بسیاری از موارد، این تأییدیه ها 
را در اختیار شرکت های دانش بنیان ما قرار 

نمی دهند.
ب��ه گفت��ه مع��اون علم��ی و فن��اوری 
رئیس جمهوری، ضروری است با وجود معیارهای ملی منطبق بر معیارهای 
جهانی، ش��رکت های دانش بنیان داخلی بتوانند منطبق بر استانداردهای 

بین المللی در بازار داخلی و جهانی حضور پیدا کنند.

همای��ش روز ملی کارآفرین��ی و آموزش های فنی و حرف��ه ای با حمایت 
س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان معاونت  علمی ششم مردادماه 97 
در تهران برگزار می ش��ود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری، به مناسبت 
بزرگداش��ت روز ملی کارآفرینی و آموزش های 
فنی و حرفه ای، با حمایت ستاد فرهنگ سازی 
اقتص��اد دانش بنی��ان معاونت  علم��ی همایش 
یک روزه ای ب��ا حضور فعاالن اقتصادی، مدیران 
و اس��اتید دانشگاه در روز شش��م مردادماه 97 
برگزار می شود. دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان 
نخستین و بزرگ ترین متولی آموزش مهارتی و 
تربیت تکنیس��ین ماهر با استانداردها و ضوابط 
آموزش عالی و دانش��گاهی بوده و برای توسعه 
دقیق و کارآمد کش��ور مبنی بر دانایی، دانش و 
تقویت آموزش های مهارتی، به آموزش های فنی 
و حرفه ای توجه خاص کرده و از ظرفیت مردمی 

در بخش های اقتصادی استفاده شده است تا در زمینه اقتصاد دانش بنیان و 
تولید ملی گام های بلندتر و موثرتری برداشته شود، لذا معرفی ظرفیت های 
آن در کلیه بخش های سطوح جامعه در دستور کار قرار گرفته است. در این 

رویداد شش تفاهم نامه مشترک به امضا خواهد رسید. این تفاهم نامه ها میان 
دانش��گاه فنی و حرفه ای با معاونت س��رمایه گذاری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، اتاق 
اصناف ایران، سازمان تنظیم مقررات رادیویی، 
س��ازمان پدافند غیرعامل، دانش��کده پست و 
مخاب��رات خواهد بود. دو کارگاه آموزش��ی با 
موض��وع »فردای پس از تجربه ناموفق« و نیز 
»الگوی شرکت های دانش بنیان، شرکت خالق 
و مراکز رش��د« نیز در این روز برگزار خواهد 
شد. همایش روز ملی کارآفرینی و آموزش های 
فنی و حرفه ای ششم مرداد 97 از ساعت ۸:3۰ 
تا ۱۸ در  دانش��کده فنی و حرفه ای دختران 
ته��ران واقع در میدان بهمن، بزرگراه ش��هید 
تندگویان، خیابان میثاق جنوبی، خیابان ۶۱ 
ش��رقی برگزار می ش��ود. این همایش توسط 
دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی ایران و نیز با همکاری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، س��ازمان پدافند غیرعامل کشور، اتاق اصناف ایران و نیز 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار می شود.

همایش روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای برگزار می شودبازار بزرگ فراروی شرکت های دانش بنیان گسترده تر می شود

افزایش تاثیرگذاری جلس��ات کاری در فرآیندها و عملکرد ش��رکت 
و اج��رای بهتر وظایف، با تغییراتی س��اده و بدون هزینه ی خاص قابل 

دستیابی است.
اکثر مدیران عامل شرکت ها صرف نظر از ابعاد سازمانی که در آن کار 
می کنند، از کمبود زمان برای حضور در شرکت و تاثیرگذاری مستقیم 
روی فرآیندها گله می کنند. نتایج تحقیقات دانش��گاه هاروارد نش��ان 
می دهد مدی��ران عامل  منابع کافی را در س��ازمان  ها در اختیار دارند، 
اما مش��کل اصلی آنها زمان اس��ت. اگر ش��ما هم مدیر یک کسب وکار 
باش��ید قطعا این حقیقت را تصدیق می کنید. شما ساعت های طوالنی 
روزهای کاری و تعطیل را مش��غول فعالیت هس��تید، از زمان خانواده  

خود صرف نظر می کنید، اما در نهایت باز هم کار برای انجام دارید.
تحقیقات هاروارد دلیل این کمبود وقت را نیز مش��خص کرده است: 
جلس��ات کاری! این تحقیقات نشان داد هر مدیرعامل به طور میانگین 
7۲ درصد از زمان خود را در جلسات صرف می کند. این در حالی است 

که طبق نظر اغلب کارشناسان، 
جلس��ات کاری کمک چندانی 
کس��ب وکارها  پیش��رفت  ب��ه 
س��ال  تحقیق��ات  نمی کنن��د. 
گذش��ته  این دانش��گاه از ۱۸۲ 
مدیر ارشد نشان داد ۶۵درصد 
از آنه��ا جلس��ات را مانع انجام 
7۱درصد  می دانن��د.  وظای��ف 
کارای��ی  جلس��ات  معتقدن��د 
و  ندارن��د  را  الزم  بازده��ی  و 
۶۲درص��د گفته اند که جلس��ه  
کاری مان��ع ارتباطات مثبت در 

تیم می شود.
البت��ه این حقیق��ت تکراری 
ب��وده و در مق��االت متعدد به 
آن پرداخته ش��ده اس��ت. اکثر 
مدی��ران از این آمارها مطلعند، 
ام��ا باز ه��م جلس��ات کاری را 
دوست دارند. آنها این پدیده ها 

را ب��رای کار خود مفی��د می دانند، چرا که در طول جلس��ه با دیگران 
ارتباط برقرار می کنند، استراتژی می چینند، تفریح می کنند و خالصه 
از این زمان لذت می برند. اما پیش از غرق شدن در لذت های جلسات 

کاری بهتر است حقایق زیر را نیز در نظر بگیرید:
- ش��ما به عنوان مدیر از ۲۰ دقیقه قبل از جلس��ه هیچ کاری انجام 

نمی دهید چون ممکن است با شروع جلسه نیمه کاره بماند.
- ۱۰ دقیقه  اول را به خوش و بش کردن، چایی یا قهوه نوشیدن یا 

تکرار کردن صحبت های گذشته می گذرانید.
- نیم��ی از وقت خ��ود را به چک کردن س��اعت می گذرانید، چون 

جلسه  بعدی داشته و نگران آن هستید.
- نگران اهداف دس��ت نیافته  خود هس��تید که به خاطر ش��رکت در 

جلسه از پرداختن به آنها باز مانده اید.
البته نصیحت ها و راهکارها در مورد تغییر جلسات کاری نیز تکراری 
هس��تند: دستور جلسه داشته باشید، همه پیش از جلسه آماده باشند، 

جلس��ات را کوتاه کنید و ... باز هم با اجرای این دس��تورات، مشکالت 
جلس��ات پابرجا است. شاید بهترین پیش��نهاد، پایان دادن به جلسات 

کاری باشد!
البت��ه ای��ن نصیحت به معن��ای پای��ان دادن به تمامی جلس��ات با 
کارمندان نیس��ت. چرا که با این کار ارتباطات مثبت خود را از دس��ت 
می دهید، بلکه منظور، پایان دادن به روش های کنونی اجرای جلسات 
اس��ت. در این میان تغییرات س��اده ای برای جلس��ات کاری پیشنهاد 

می شود که تاثیرگذاری آنها را افزایش خواهد داد.
جلسات فوق سریع

بدون اعالم قبلی و در زمانی بس��یار کوتاه، یک جلس��ه برگزار کنید 
و ه��دف نهای��ی را توضیح دهید. با این کار دغدغ��ه  ذهنی افراد کمتر 
شده و به عالوه )به علت کمبود وقت( از پرداختن به موارد غیرضروری 
جلوگیری می کنید. چنین جلساتی را می توان در هر مکانی برگزار کرد 

و در نتیجه می توان از فضای خشک اتاق کنفرانس دور شد.
توفان ذهنی در مکان های 

عمومی
نش��ان  علم��ی  تحقیق��ات 
می ده��د کمی ص��دای زمینه 
در افزایش کارای��ی در وظایف 
خالقانه مفید اس��ت. می  توانید 
جلس��ات را در کافی ش��اپ یا 
رس��توران برگزار کنید از س��ر 
و صدای عموم��ی این محل ها 
بهره  کارای��ی  افزای��ش  ب��رای 
ببرید. نگران نباشید، هیچ کس 
به دنبال ایده اپلیکیش��ن عالی 
شما نیس��ت و همه، مشغولیت 

ذهنی خودشان را دارند.
خداحافظی با پاورپوینت

ع��الوه بر اس��الیدها، با دیگر 
فناوری ها نیز در طول جلس��ه 
قط��ع رابطه کنید. تلفن همراه، 
تبلت، پروژکتور و این موارد را 
کنار بگذارید و فقط با کاغذ و قلم یادداشت کنید. همه  ما می دانیم که 

کمتر کسی به اسالیدهای یک سخنران توجه می  کند.
نماینده  جایگزین

قطعا همه  جلس��ات سازمان نیاز به حضور فیزیکی مدیرعامل ندارند. 
ی��ک نماینده برای جلس��ات کم اهمیت تر داش��ته باش��ید تا خالصه و 
نتیجه گیری آنها را برای تان یادداشت کند. می توانید در صورت نیاز در 

جلسات بعدی شرکت و نظر خود را اعالم کنید.
صرفه جویی

اگر استارتاپ هس��تید قطعا هزینه  سفرها برای شما عذاب آور است. 
اف��رادی که خواس��تار مالقات هس��تند نیز باید ای��ن حقیقت را درک 
کنن��د. در نتیجه مگر این که جلس��ه  کاری حکم مرگ و زندگی برای 
ش��رکت تان داشته باش��د، از ابزارهای ارتباطی به جای حضور فیزیکی 

استفاده کنید.
inc/zoomit :منبع

شاید برای تان عجیب باشد اما مایکروسافت در کنار محصوالت نرم افزاری و البته سخت افزاری اش 
دستی هم در گردآوری و چاپ کتاب دارد. این شرکت صبح روز گذشته خبر داد که مشغول تهیه 

کتاب ترفندهای توانیابی )The Ability Hacks( است. این کتاب در واقع به تشریح دو پروژه مختلف 
می پردازد که در سال های 2۰14 و 2۰15 برنده جایزه رویداد One Week Hackathon شدند. در 

این رویداد کارکنان و انترن های مایکروسافت از سراسر جهان دور هم جمع می شوند تا به خلق و ارائه 
ایده هایی بپردازند که الهام بخش آنها شده.

به گزارش دیجیاتو، پروژه نخست که در کتاب ترفندهای توانیابی به آن اشاره شده EyeGaze نام 
دارد؛ طرحی که برای کمک به افراد توانیاب به منظور هدایت ویلچر با کمک چشمان  شان کلید خورد. 
این تکنولوژی در اصل برای استیو گلیسون یکی از بازیکنان فوتبال آمریکایی ارائه شد که به ALS یا 

اسکلروز جانبی آمیوترفیک مبتال شد. راهکار ارائه شده توسط تیم EyeGaze در ادامه الهام بخش ایجاد 
یک گروه تحقیقاتی به نام NExT Enable در مایکروسافت شد که آن نیز در نهایت به اضافه شدن 

امکان دنبال نمودن حرکات چشم در ویندوز 1۰ منجر شد.
و اما پروژه دوم که بیشترین تمرکز کتاب اخیر مایکروسافت هم روی آن قرار دارد ابزارهای یادگیری یا 
Learning Tools نام دارد و موفق شد جایزه رویداد hackathon سال 2۰15 را به خود اختصاص دهد. 

در این پروژه که با همراهی تیمی از توسعه دهندگان، یک تیم روخوانی کننده و آسیب شناس گفتاری 
کلید خورد جمعی از دانش آموزان و دبیران راهکاری برای افراد مبتال به نارساخوانی ابداع کردند که 

نتایج آن قطعا برای افرادی که تازه خواندن را فرا می  گیرند، مبتالیان به ADHD و بسیاری دیگر مفید 
خواهد بود. امروزه ابزارهای یادگیری با اغلب نسخه های آفیس یکپارچه سازی شده است.

خبر خوب اما اینکه مایکروسافت کتاب ترفندهای توانیابی را در قالب فرمت های PDF  و EPUB به 
صورت رایگان در اختیار عالقه مندان می گذارد ضمن آنکه نسخه کیندل آن با قیمت 7.99 دالر و نسخه 

چاپی اش با قیمت 21.99 دالر در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.
 

افزایش تاثیرگذاری جلسات کاری با چند تغییر ساده

مایکروسافت کتاب »ترفندهای 
توانیابی« را معرفی کرد

نشس��ت تبیین، ترویج و اجرایی سازی سند راهبردی کش��ور در امور نخبگان به 
همت بنیاد نخبگان استان همدان برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی 
نخبگان،  به  منظور آش��نایی با اصول اساسی حاکم بر سند راهبردی کشور در امور 
نخبگان جلسه تبیین، ترویج و اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان به 
همت بنیاد نخبگان اس��تان همدان در محل دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد. در این 
نشست، ختن لو، رئیس بنیاد نخبگان استان همدان ضمن اشاره به ابهامات، چالش ها، 
موانع، مس��ائل و دیدگاه های متعدد موجود در بحث نخبگی و نخبگان، تدوین سند 
راهبردی کش��ور در امور نخبگان را اساس و بنیانی در جهت تبیین جایگاه نخبگان 
در کش��ور دانس��ت و گفت: تنها وجود یک سند در حمایت از نخبگان کافی نیست 
بلکه باید مجموعه ای از اقدامات و فعالیت ها در جهت اجرایی سازی آن صورت گیرد.

برگزاری نشست تبیین سند 
راهبردی کشور در امور نخبگان
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مدیر مرکز رشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از شروع ثبت نام در 
مدرسه کسب و کار خبر داد و با بیان اینکه ثبت نام تا شش مردادماه ادامه 
دارد، خاطرنشان کرد: امکان ثبت نام در این مدرسه تابستانی، در نمایشگاه 

الکامپ و به صورت حضوری فراهم شده است.
به گ��زارش ایس��نا، حام��د ابراهیمی دو 
محور اصلی تعریف عناوین و س��رفصل های 
آموزش��ی مدرس��ه کس��ب و کار را توسعه 
مهارت ه��ای ف��ردی و مدیری��ت کس��ب و 
کاره��ای دانش بنیان عنوان ک��رد و گفت: 
برنامه های مدرس��ه در قالب ۱۴ روز کسب 
و کاری تعریف ش��ده اس��ت که شامل ۱۸ 
عن��وان دوره تخصص��ی و ارائ��ه تجربی��ات 
ش��رکت های موف��ق، آش��نایی ب��ا خدمات 
ش��تابدهنده ها، مراکز رشد، پارک های علم 
و فناوری و نیز بازدی��د از مراکز کارآفرینی 
و ن��وآوری خواهد ب��ود. وی تیپ شناس��ی 

شخصیتی و شغلی، مهارت و روش های حل مسئله، ایده پردازی و تفکر 
خالق، مهارت تولید محتوا، زبان بدن و اصول مذاکره و روش حرفه ای 
ارائه کس��ب و کار به س��رمایه گذار را از جمله س��رفصل های مرتبط با 

توس��عه مهارت های فردی مدرس��ه کسب و کار دانست و تشریح کرد: 
 MVP تیم سازی، چارت و رفتار سازمانی، اعتبارسنجی ایده و ساخت
)حداقل محصول پذیرفتنی(، تحقیقات بازار، خلق مدل کس��ب و کار، 
بازاریابی دیجیتال، استراتژی قیمت گذاری 
محصول، اصول توسعه محصول، روش های 
ارزش گذاری استارتاپ ها و جذب سرمایه، 
اصول تنظیم قراردادهای س��رمایه گذاری، 
آش��نایی با قوانین بیمه و مالیات کسب و 
کارهای نوپا و استراتژی رشد استارتاپ ها 
نیز از جمله عناوین آموزش��ی هستند که 
در ح��وزه مدیریت کس��ب و کار مدرس��ه 
تدریس می شوند. مدیر مرکز رشد دانشگاه 
خواج��ه نصی��ر خاطرنش��ان ک��رد: دوره 
نخس��ت مدرسه سال گذش��ته با پذیرش 
3۵ کارآفرین برگزار ش��ده و بازخوردهای 
بس��یار مثبتی را ب��ه دنبال داش��ت. این 
موضوع باعث آن ش��د که مدرسه کس��ب و کار 97 با سرفصل های به 
مراتب کامل تر، با حضور مربیان نام آشنای اکوسیستم استارتاپی کشور 

و همین طور حجم پذیرش بیشتر برگزار شود.

آمار ارائه شده از موفقیت گوگل ترنسلیت در گزارش مالی گوگل، نشان 
از آن دارد ک��ه این س��رویس ترجمه ظرفیت باالیی در تبدیل ش��دن به 
منبع درآمد بعدی این ش��رکت دارد. به گ��زارش زومیت، گوگل صاحب 

فهرستی بلندباال از محصوالت موفقی همچون 
جس��ت وجوی گوگل، یوتیوب، گوگل داکس 
و جیمیل اس��ت که روزانه درآم��د باالیی را 
نصیب این شرکت می کنند. با این حال، یک 
محصول موفق دیگر نیز وجود دارد که احتماال 
بسیاری از ظرفیت بالقوه  آن در تبدیل شدن به 
ماشینی پولساز اطالعی ندارند و آن سرویس 
ترجم��ه  اهال��ی مانتین ویو یا هم��ان گوگل 
ترنس��لیت )Google Translate( اس��ت. 
س��اندار پیچای، مدیرعامل گوگل در جریان 
گزارش مالی این ش��رکت برای سه ماهه  دوم 
امس��ال، از اطالعات جالبی پرده برداشت که 
حاکی از ظرفیت باالی گوگل ترنس��لیت در 

کس��ب درآمد است. به گفته  پیچای این اپلیکیشن به شکلی خیره کننده 
روزانه ۱۴3 میلیون واژه ترجمه می کند و عملکرد آن در جریان برگزاری 

مسابقات جام جهانی اخیر فوتبال از این نیز فراتر رفت.

گوگل ترنس��لیت می تواند تک واژه ها، جم��الت کامل یا حتی کل یک 
سند اینترنتی را به بیش از ۱۰۰زبان مختلف ترجمه کند. غول اینترنتی، 
س��رویس ترجمه  خود را ۱۲ سال پیش عرضه کرد و از آن زمان تاکنون 
به تدریج ویژگی ها و قابلیت های متنوع تازه ای 
را به آن افزوده است. برای مثال، اپلیکیشن 
گوگل ترنسلیت اکنون می تواند گفت وگوها 
را تقریب��ا در زمان واقع��ی ترجمه کند و با 
بهره گیری از دوربین گوش��ی هوشمند قادر 
به ترجمه  عالئم خیابان به زبانی دیگر است.

پیچ��ای در جریان گ��زارش مالی گفت: 
من بس��یار مفتخرم از اینک��ه بازخوردهای 
مثبت را در مورد میزان س��ودمندی گوگل 
ترنسلیت برای افرادی که به منظور تماشای 
جام جهانی به روسیه سفر کردند، مشاهده 

می کنم.
وی در ادام��ه اف��زود: در چنی��ن مواق��ع 
س��اده ای، هنگامی که در مکانی ناآش��نا حضور دارید یا به زبان آشنایی 
ندارید، گوگل آنجا هس��ت تا با اطالعات درس��ت در زمان درست به شما 

کمک کند.

گوگل ترنسلیت می تواند به منبع درآمد بعدی گوگل تبدیل شودامکان ثبت نام حضوری در »مدرسه کسب و کار« خواجه نصیر

ای��ن مقاله را کونال س��ود، یکی از اعضای اوراکلز، به عنوان نویس��نده 
میهمان برای س��ایت کارآفرین نگاش��ته اس��ت. کونال موس��س و مدیر 
اکس فلوز و همچنین متصدی نُووس اس��ت. او در زمینه اس��تراتژی های 
تاثیر اجتماعی و مدیریت انتقالی، خبره است. او از محققان TED بوده و 
هم اکنون در حال نگارش اولین کتابش با عنوان خوشبختی نمائی است. 
کارآفرینی به معنای واقعی کلمه نیازمند ذهنی اس��ت که در خصوص 
حل مسئله توانا باشد، اما موفقیت واقعی زمانی است که بتوانید بر زندگی 

افراد تاثیر مثبت گذاشته و از خود میراثی برجای بگذارید.
بسیاری از چالش های جهانی نیازمند راهکارهای خالقانه ای هستند که 
بدون شک کارآفرینان از پس آنها برخواهند آمد. صنایع مشهوری همچون 
بهداش��ت و سالمت، آموزش و پرورش و انرژی های جایگزین بسیار جای 
کار دارند. این مس��ئله فرصت های بسیاری را برای ورود به این عرصه ها و 
مبدل شدن به لری پیج، ایالن ماسک یا بیل گیتس بعدی فراهم می کنند. 

اینگونه می توانید این کار را انجام دهید:
1. هدف خود یا »چرای اصلی« را بیابید

پیتر دیاماندیس، کارآفرین پیشرو می گوید: »بهترین راه برای پیش بینی 
آینده، خلق کردن آن است.«

اغلب اوقات مردم به من می گویند: »کونال! من 3۰ ساله شده ام و واقعا 
نمی دانم با زندگی ام چکار کنم«. فقدان وضوح و شفافیت اهداف می تواند 
چند سال از زندگی تان را تباه کند. افرادی که دنیا را تغییر می دهند، یک 
چرای قدرتمند دارند و اهداف ش��ان روشن است. برای مثال ایالن ماسک 
هدف شرکت هایش، سوالرسیتی، تسال موتور و اسپیس اکس را رویایی در 

جهت تغییر جهان و انسانیت بیان کرد. 
اگر از هدف خود مطلع نیس��تید، این لحظه را غنیمت بشمرید و برای 

خود تالش کنید. این سواالت را از خودتان بپرسید:
- چه چیزی برای تان اهمیت بسیاری دارد؟ و چرا؟ )شاید پاسخ افزایش 

رفاه اطرافیان، دستیابی به امکانات آموزشی و پایان رنج و فقر باشد(
- به شما گفته اند که با زندگی تان چکار کنید؟ فکر می کنید باید چکار 

کنید؟
- چ��ه چیزی هرروز صبح ش��ما را به هیجان م��ی آورد؟ و چرا؟ )نکته: 
انگیزه های خارجی ای که از ارزش های فرد دیگری قوت می گیرند ش��ما 
را حمای��ت نخواهند کرد، ام��ا انگیزه های درونی حاص��ل از عمیق ترین 

ارزش های درونی، این توانایی را دارند.(
- از چه کاری آنقدر لذت می برید که حاضرید آن را رایگان انجام دهید؟

- چگونه مسائل و مشکالت روزمره شما را خسته می کنند و برای حل 
این مشکالت چه کاری می توانید انجام دهید؟

- اگر در التاری برنده شوید، چه تغییری در زندگی خود ایجاد می کنید؟
- برای چه اینجا هستید؟ می خواهید چه میراثی از خود برجای بگذارید؟

2. اغلب اوقات هدف خود را بازنگری کنید
هر طرح و نقش��ه ای مادامی که اجرا نش��ود، هیچ ارزش��ی ن��دارد. گاه 
احساس می کنید که اوضاع از کنترل تان خارج شده است، این یک تجربه 
بشری اس��ت، اغلب اوقات نقشه ها و واقعیات زندگی با هم تناقض دارند. 

بازنگری مکرر اهداف تان موجب می شود مسیر را گم نکنید. 
چگونگی بازنگری اهداف به ش��خصیت تان وابسته است. من به عنوان 

یک انسان برون گرا انرژی ام را از افراد پیرامونم دریافت می کنم. شاید شما 
نیاز داشته باشید که به دنبال جلسات گروهی باشید، به سمیناری بروید یا 

اینکه یک مربی اجرایی استخدام کنید.
اگر فردی درون گرا هس��تید، ش��اید ترجیح دهید قدری تنها بوده و با 
خودتان اندیشه کنید. هرروز صبح و شب هرآنچه را در ذهن دارید مکتوب 
کنید. به س��واالت باال دوباره از نو پاس��خ دهید. آخر هفته ها از تکنولوژی 

فاصله بگیرید و فلسفه رواقی را مطالعه کنید.
3. نقاط قوت خود را بارور کنید

کلیدی ترین نقاط قوت و اس��تعدادهای تان را شناسایی کنید تا بتوانید 
ه��رروز از آنها اس��تفاده کنید و به ارزش دیگران بیفزایید. ش��اید بخاطر 
بازخ��ورد تصمیمات پیش��ین خود، نقاط قوت تان را بشناس��ید. در مورد 
تجربه ه��ای موفق خ��ود فکر کنی��د و ببینید این موفقیت ه��ا به خاطر 
استفاده از کدامیک از استعدادهای تان بوده است. اگر هنوز دودل هستید 
در آزمون های ش��ناخت ش��خصیت همچون یابنده نقاط قوت و ۱۶تیپ 

شخصیتی شرکت کنید.
4. در انزوا کار نکنید

یک ضرب المثل آفریقایی می گوی��د: » اگر می خواهی بَِدوی، تنها برو، 
اگر می خواهی مس��یر طوالنی ای را بپیمایی، با کس��ی برو«. یک نگرش 
نمائی ایجاد کنید، به ش��کلی که جهان در نظرتان پر از موقعیت و امید 
باشد. در انزوا کار نکنید. برعکس، با دیگر رهبران همکاری نموده و تیمی 
استثنایی خلق کنید؛ آنها به شما می آموزند که چگونه رهبر بهتری باشید. 
به نتایج بزرگ تری دس��ت پیدا کرده و میراث باارزش��ی از خود به  جای 

خواهید گذاشت.
5. به جای آنکه باالتر از تیم باشید، جزئی از آن باشید     

سایمون س��ینک در کتاب »رهبران آخر می خورند« می گوید: رهبران 
بزرگ قبل از خودش��ان متوجه تیم شان هستند. مهم تر از هرچیز آنها را 
مطمئن کنید که هوای ش��ان را دارید تا آنها هم کس��ب وکار قدرتمندی 

ساخته و میراث باارزشی برجای بگذارند. 
در مورد چالش هایی که تیم با آنها مواجه می شود اطالعات دسته اولی 
بیابید. فقط کافی است که بپرسید. این کار اعتماد به نفس و اعتبارتان را 

در جایگاه رهبر افزایش می دهد. 
6. زندگی ای سرتاسر خدمت داشته باشید

از وظای��ف خود فراتر بروید و معضالت بزرگ جهانی را حل کنید. بیل 
گیتس هم پس از کس��ب موفقیت های بزرگ در حوزه کسب وکار، توجه 
خود را بر درمان و کنترل بیماری های واگیردار معطوف داش��ت. رهبران 
افس��انه ای همچون مارتین لوتر کینگ و م��ادر ترزا تمامیت خود را وقف 
تغییر دادن جهان کردند. یافتن یک رویا و متعهد شدن برای خدمت رسانی 
در جهت آن رویا، شجاعت بسیار زیادی را می طلبد. اما این شجاعت همان 
چیزی است که برای نسل های آینده به یادگار خواهد ماند. معلم و دوست 
من، دیوید رابرتز یک بار گفت: » شجاعت به معنای نترسیدن نیست، بلکه 
رس��یدن به این نتیجه است که چیزهای مهم تری از ترس ها وجود دارند، 
فرد شجاع نمی تواند همیشه زنده بماند، اما آدم محافظه کار یک لحظه هم 

زندگی نخواهد کرد. 
به یاد داش��ته باشید، ما در شگفت انگیزترین لحظات تاریخ بشر زندگی 
می کنی��م. آی��ا از این فرصت برای سرپاش��دن و کمک کردن به رش��د و 

شکوفایی تمدن بشری استفاده می کنید؟   
entrepreneur :منبع

اگر می خواهید در جایگاه یک کارآفرین به واقع تاثیرگذار باشید
 در این 6 مورد استاد شوید

مایکروسافت کتاب »ترفندهای 
توانیابی« را معرفی کرد

یادداشـت

ارزش بیت کوین از مرز ۸3۰۰ دالر گذشت و به باالترین قیمت خود طی دو ماه گذشته 
رسید. به گزارش زومیت به نقل از رویترز با وجودی که بازار طی ماه های گذشته نوسانات 
بسیاری را در مورد ارزش بیت کوین تجربه کرد، طبق  آخرین گزارش ها ارزش بیت کوین از 
۸3۰۰ دالر فراتر رفته است. این رقم طی دو ماه گذشته، باالترین ارزش بیت کوین را نشان 
می دهد. Bitcoin یکی از پرنوسان ترین دوران خود را طی می کند. چند روز قبل، ارزش 
 )BTC( بیت کوین به بیش از 7هزار دالر رسید. اواخر سال ۲۰۱7 میالدی ارزش بیت کوین
به مرز ۲۰ هزار دالر رسید، اما خیلی زود شاهد نزول قیمت آن بودیم تا جایی که برخی 
تصور می کردند بیت کوین به مرز ورشکستگی رسیده است و یکی از سواالت مهم در مورد 

ارز رمزنگاری شده این بود: آیا بیت  کوین سقوط می کند؟ 

ارزش بیت کوین از مرز 83۰۰ دالر 
گذشت

مترجم: علی اکبری



بعض��ی عادت ها و رفتارهای بد اجتماعی ب��دون اینکه بدانید بر برند 
ش��خصی ش��ما تاثیر منفی می گذارند و در طوالنی مدت وجهه و اعتبار 

شما را از بین می برند. 
از آماندا بینز گرفته تا چارلی شین، تعداد بسیاری از افراد مشهور برند 
ش��خصی خود را به دلیل رفتارهای گستاخانه از بین برده اند؛ رفتارهایی 
مث��ل رانندگی در حال��ت غیرعادی، عادت های بد تویی��ت و راه اندازی 
بحث های جنجالی و رفتارهای بد دیگر حسن نیت عموم مردم نسبت به 

آنها را از بین برد و شغل آنها را به خطر انداخت. 
صرف نظر از اینکه موس��س یک استارتاپ باشید یا صرفا بخواهید گام 
مهمی را در ش��غل خود بردارید، باید به چند نکته حائز اهمیت نس��بت 
به برند ش��خصی خود توجه کنید. درصورتی  که به درستی به این نکات 
عم��ل کنید، برند ش��خصی در نمایش نقاط قوت، دس��تیابی به اعتبار 
و برنده ش��دن در رقابت به کمک ش��ما می آید )تم��ام این موارد برای 

پایداری رشد و موفقیت ضروری هستند(. 
ش��اید جنایت بزرگی را انجام نداده  باشید یا توییت نژادپرستانه ای را 
پس��ت نکرده باش��ید، اما هنوز این احتمال وجود دارد که با انجام یک 
مجموعه از کارها به برند ش��خصی خود لطمه بزنید. درواقع بسیاری از 
کارآفرین های نوپا بدون اینکه بدانند به برند خود آسیب می زنند. اجازه 

ندهید این عادت ها فرصت  های موفقیت را از شما بگیرند. 
1. هیچ هدف واضحی ندارید

چرا می خواهید برند ش��خصی خود را بس��ازید؟ بعد از تعریف اهداف 
حتما این س��وال را از خود بپرس��ید. اف��راد زیادی برای س��اخت برند 
شخصی هدف مشخصی ندارند، برای مثال تنها می خواهند یک شخص 

تاثیرگذار یا در اصطالح شبکه های اجتماعی یک اینفلوئنسر باشند. 
اغل��ب اوقات این هدف منجر به قرار گرفتن در یک موقعیت آش��فته 
می ش��ود. در این موقعیت افراد برای تمام مخاطب ها کار می کنند و هر 
کاری را برای جلب رضایت آنها انجام می دهند. برای هدف گذاری وقت 
بگذاری��د. آیا می خواهید دانش خود را براس��اس تجربیات به اش��تراک 
بگذارید، به طوری که بقیه شما را به عنوان یک کارشناس در نظر بگیرند؟ 
آی��ا می  خواهی��د ارزش و توانایی خود را به کارفرم��ا ثابت کنید؟ آیا در 

تالش هستید محبوبیت استارتاپ خود را افزایش دهید؟ 
پی بردن به دلیل این اهداف به حفظ مسیر شما کمک می کند. 

2. به شکلی بی پروا به تبلیغ خود می پردازید
بخش قابل توجهی از س��اخت برند شخصی به فرآیند تبلیغ و تعریف 
از خود وابسته است، اما اگر در این کار اغراق کنید و یک خود تبلیغگر 
مس��تمر ش��وید )به ویژه به صورت آنالی��ن(، به س��ختی می توانید توجه 
مخاطب را جلب کنید. خودتبلیغی بیش ازحد باعث می شود صدای شما 

در مجموعه زیادی از تبلیغات گم شود. 
به توصیه کارشناس��ان بهتر اس��ت تنها از ۱۰ درصد پست های خود 
)گفت وگوها( برای تبلیغ خود اس��تفاده کنید. بقیه زمان تان را از طریق 
ارسال مطلب یا شبکه های اجتماعی برای تاکید بر واقعیت های جذاب یا 
اخبار صرف کنید و درعین حال دیدگاه خود را هم به اشتراک بگذارید. 

3. همرنگ جماعت می شوید
آیا به فن��اوری بالک چین عالقه مند هس��تید؟ عالی اس��ت، اما افراد 
بی ش��ماری هستند که به اندازه ش��ما در این زمینه بلند پرواز و شایسته 
هس��تند. تاکید بر آموزش و تجربه کاری گذشته کار بدی نیست، بلکه 

اغلب اوقات برای کس��ب اعتبار الزم اس��ت، اما در اغلب صنایع به خاطر 
بح��ث و گفت وگوی زیاد در م��ورد موضوعات، این کار ش��ما را متمایز 

نمی کند. 
4. کانال های سنتی را نادیده می گیرید

این روزها، اغلب اینفلوئنس��رها از طریق وبالگ نویس��ی و شبکه های 
اجتماعی می توانند دنبال کننده های زیادی پیدا کنند. ش��اید برای شما 
هم که فعالیت های مش��ابهی دارید، دنبال کردن راه آنها وسوس��ه انگیز 
اس��ت، اما هنوز هم ارتباطات حضوری و قدیمی ارزش��مند هس��تند و 
اگر این ارتباطات را نادیده بگیرید، فرصت های ارزش��مند س��اخت برند 

شخصی خود را از دست می دهید. 
رویداده��ای ش��بکه ای و کنفرانس ها یک روش برجس��ته برای ایجاد 
مشارکت های جدید هستند. این کارها به شما در دستیابی به اهداف تان 
کمک می کنند. حتی داوطلب ش��دن برای رویداد سخنرانی عمومی به 
ش��ما این فرصت را می دهد که عام��ل تمایز و تفاوت خود از دیگران را 
نش��ان دهید و به بقیه ثابت کنید. اگر روابط ش��ما کامال آنالین باش��د، 

تاثیرگذاری الزم را نخواهید داشت. 

5. خود را از کسب وکارتان جدا نمی کنید
بنیان گذاره��ای اس��تارتاپ بیش��تر تمرکز خ��ود را ب��ر تاثیرگذاری 
برند ش��رکت می گذارن��د و کام��ال نمی توانند برند ش��خصی خود را از 
کسب وکارش��ان تفکیک کنند. ش��ما و ش��رکت یک موجودیت یکسان 
نیس��تید )برندینگ استارتاپ را با برندسازی شخصی اشتباه نگیرید(. از 
طرفی اگر ش��رکت را رها کنید، تالش های برندسازی شما را به مرحله 
 Store بعد نخواهند برد. همان طور که بنی الرس��ی، موس��س شرکت
Kit می گوید: اگر مدام مش��غول بازاریابی ش��رکت باشید، ساخت برند 
شخصی کار دش��واری خواهد بود. پست مطلب در وب سایت شرکت یا 
کار بر پروفایل های ش��بکه اجتماعی ش��رکت می تواند برای کسب وکار 
ش��ما خوب باش��د، اما اگر نسبت به ساخت برند ش��خصی خود جدی 

هس��تید، باید گام هایی بردارید که کس��ب وکارتان را از برند ش��خصی 
متمایز کند. یک وب س��ایت ساده با یک صفحه About  و یک وبالگ 

تمام چیزی است که برای شروع به آن نیاز دارید. 
6. بیش ازحد بدقول هستید

بس��یاری از ش��رکت ها در دام بدقولی س��قوط می کنن��د. اگر مراقب 
نباش��ید این اتفاق می تواند در مورد برند ش��خصی ش��ما هم رخ دهد. 
شاید شما قول یک محصول جدید را به دنبال کنندگان خود ندهید، اما 
با افزایش تاثیرگذاری آنالین انتظارات آنها هم از شما افزایش می یابد. 
برای مثال ش��اید به دنبال کنندگان خود بگویید هر هفته یک مطلب 
جدی��د منتش��ر می کنید، اما اگ��ر یک هفته ی��ا دو هفته را از دس��ت 
بدهی��د چه اتفاق��ی رخ می دهد؟ وقتی نتوانید س��ر قول خ��ود بمانید 
اعتم��اد مخاط��ب موردنظر خود را هم از دس��ت می دهی��د. درنتیجه، 
دنبال کنندگان و تاثیرگذاری خود را ازدست داده و برند شخصی خود را 

هم به خطر می اندازید. 
7. عادت های ضعیف شبکه اجتماعی

این روزها، شبکه  های اجتماعی به بخش کلیدی ساخت برند شخصی 
تبدیل ش��ده اند. دلیل عمده این مس��ئله تالش برای تبدیل ش��دن به 
رهبرهای اندیش��ه در زمینه تخصصی موردنظر اس��ت، اما با صرف وقت 
در اینترنت متوجه می ش��وید که چقدر راحت ممکن اس��ت تحت تاثیر 
بحث های جنجالی قرار بگیرید. بهتر است همیشه از موضوعات سطحی 
دور باش��ید. مل کارسون به عنوان مش��اور برندسازی شخصی می گوید: 
ببینید چه عاملی حس بهتری به شما می دهد و پیامدهای طوالنی مدت 
را برای برند ش��خصی خود شناس��ایی کنید. برای مث��ال اگر در مدت 
پنج س��ال هدف ورود به یک مش��ارکت اقتصادی را دارید و شخصی از 
همین هفته به تبلیغ پس��ت های توییتری ش��ما بپردازد چه پیامدهای 
منفی برای برند ش��ما خواهد داشت؟ اگر در یک بازه ۱۰ ساله به دنبال 
اداره شرکت خود هستید، آیا فعالیت اجتماعی برای تان اهمیت خواهد 

داشت؟ 
8. عملکرد ناپیوسته ای دارید

هنگام توس��عه یک اس��تراتژی بازاریابی برای یک شرکت، پیوستگی 
و تداوم اهمیت زیادی دارد. برای برند ش��خصی هم این مس��ئله صدق 
می کند. بدون کار پیوس��ته و مستمر، هویت خود را از دست می دهید. 
بدت��ر از آن به راحتی اعتبار و اعتماد دیگران نس��بت ب��ه خود را هم از 

دست خواهید داد. 
برای ساخت و توزیع یک برند، باید بر حفظ هویت خود در کالم، رفتار 
و طرح ه��ای منحصربه فرد ارزش تمرکز کنید. به این صورت تخصص  و 

شایستگی شما ثابت شده و اعتماد دیگران را به خود جلب می کنید. 
ساخت برند مناسب

وقتی بتوانید عادت های بد را تش��خیص داده و برای تصحیح آنها گام 
بردارید، می توانید یک برند ش��خصی قوی هم بس��ازید که در دستیابی 
به اهداف ش��خصی و تخصصی به کمک ش��ما بیاید. ش��اید نتوانید یک 
پاپاراتزی )خبرنگار س��مج( ک��ه کل حرکات ش��ما را ردیابی کند پیدا 
کنید، اما به یک دس��تاورد ارزش��مندتر خواهید رس��ید: روابط قوی با 
مش��تریان و همکاران که موفقیت آینده ش��ما را در سال های پیش رو 

تضمین می کند. 
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Burberry، 32میلیون دالر جنس را سوزاند
 برند م��د لوکس بریتانیای��ی، Burberry، در قالب تالش برای 
جلوگیری از کپی کردن س��بک محصوالت خود توس��ط دیگران و 
با ه��دف حفاظت از برند، بیش از ۲۸میلی��ون پوند )بیش از 3۲.۶ 

میلیون دالر( از مرچندایزش را در سال گذشته سوزاند. 
 Burberry ب��ه گفته تایمز، بیش از 9۰ میلیون پوند محصوالت

در پنج سال گذشته نابود شده اند. 
این حرکت به ظاهر متداول در صنعت مد، موجب انتقاد آن دسته 
از س��هامداران و مصرف کنندگان شده اس��ت که درباره ضایعات و 
تاثیرات زیس��ت محیطی آن نگرانی به دل راه می دهند. به گزارش 
روزنامه تلگراف، Burberry  در هر صورت فقط اقدام به نابودی و 
س��وزاندن مواردی با عالمت تجاری خود کرد و در ادامه با همکاری 
ش��رکت های مختل��ف از انرژی حاصله بهره برد. ش��رکت همچنین 
اخیرا ب��ه منظور کاه��ش ضایعات مد ب��ه برنامه ابت��کاری تدوین 

بخشنامه صنعت مد بنیاد Ellen MacArthur پیوست. 
Burberry  فرایند های دقیقی را برای به حداقل رساندن مقدار 
تولیدی اضافی اجرا می کند. در مواردی که از بین بردن محصوالت 
ض��رورت پی��دا می کن��د، مدیران و کارمندان ش��رکت ای��ن کار را 
به گونه ای مسئوالنه انجام می دهند و همچنان در پی کشف راه هایی 

برای کاهش و ارزش گذاری مجدد ضایعات Burberry هستند. 
با توجه ب��ه اطالعات دریافتی از مجله Retail Gazette، مادام 
که در صورت از بین رفتن این اجناس س��وختنی امکان مش��اهده 
روند بازگش��ت مالیات روی کاال های وارداتی استفاده نشده توسط 
برند ها وجود دارد، شاید نابودی اجناس موجود در انبار انگیزه مالی 

خاصی داشته باشد. 
بن��ا بر ادعای هیأت تحریریه مجله، اداره گمرک و مرزبانی ایاالت 
متحده آمریکا اعالم کرد، چنانچه مرچندایز وارداتی مورد اس��تفاده 
قرار نگرفته، صادر یا تحت نظارت گمرک تخریب شود، 99درصد از 
عوارض گمرکی، مالیات ها یا هزینه های پرداخت شده بر مرچندایز، 

به دلیل واردات شاید به عنوان زیان و خسارت بازپرداخت شوند. 
Burberry  بهترین جای��گاه را در میان برند های لوکس دنیای 
مد دارد. بارانی هش��ت دکمه ای کالس��یک آن به بهای ۱99۰ دالر 
فروخته می ش��ود. داده های اطالعاتی دریافتی از ش��رکت رسانه ای 
MarketWatch  نشان می دهد که رقم درآمد خرده فروشی این 
ش��رکت در سه ماه نخست سال ۲۰۱۸، ۴79 میلیون پوند )۶3۵.3 

میلیون دالر( بوده است. 

هایپرمی دوستدار محیط زیست شد

مجموعه هاپیرمی جشنواره هایی در راستای حمایت از طبیعت و 
حفظ محیط زیست به عنوان های بدون نایلکس و گلدان امید را در 

هر ۱۵ فروشگاه خود اجرایی کرده است. 
جش��نواره های بدون نایلکس و گلدان امید، ک��ه از ۲۱ تیرماه تا 
یکم مرداد ماه امس��ال توسط مجموعه فروش��گاهی هایپرمی اجرا 
ش��ده است گامی اس��ت در جهت اهداف مس��ئولیت اجتماعی این 
مجموعه که محمدی کارشناس تبلیغات این فروشگاه در گفت وگو 
ب��ا ام بی ای نیوز ضم��ن تاکید به ای��ن موضوع افزود: ب��ا توجه به 
آس��یب هایی که استفاده از پالس��تیک به عنوان ماده ای که مدت ها 
در طبیعت باق��ی مانده و تجزیه نمی ش��ود، مدیریت این مجموعه 
جایگزینی کیس��ه های پارچه ای را به جای کیسه های پالستیکی در 

دوره جشنواره در نظر گرفته است. 
به ش��کلی که در مرحله نخس��ت حدود ۲۰هزار کیسه پارچه ای 
س��فارش داده شد و در اختیار مشتریانی که بیش از ۵۰هزار تومان 

خرید داشتند به جای کیسه های پالستیکی قرارداده شد. 
وی گفت: تهیه و تولید این کیس��ه های پارچ��ه ای هزینه زیادی 
ب��رای مجموع��ه داش��تند، اما به لح��اظ اهدافی ک��ه مدنظر بود و 
فرهنگ سازی اس��تفاده از متریال ماندگار و تجزیه پذیر در طبیعت، 
این اقدام در دس��تورکار قرار گرفت و مخاطبان به دالیل استحکام 
و ماندگاری قابل اس��تفاده بودن این کیس��ه های پارچه ای استقبال 

خوبی داشتند. 
همچنی��ن در ای��ن ای��ام، جش��نواره گل��دان امید که ب��ا اهدای 
گلدان های کوچک خاک و بذر آفتابگردان در یک بسته بندی زیبا و 
متفاوت به کودکانی که در فروشگاه حاضر بودند، نسبت به موضوع 
حف��ظ طبیعت و مش��غول کردن کودکان ب��ه موضوعاتی مرتبط با 
محیط زیست و بیرون کشیدن آنها از دنیای مجازی پرداخته شد. 
وی با اش��اره به اینکه پرداختن به موضوعات اجتماعی و فرهنگی 
از اس��تراتژی های تبلیغات��ی ای��ن مجموعه اس��ت، گف��ت: تجربه 
ثاب��ت کرده در کنار س��ایر رقبا که در این ح��وزه فعالیت می کنند 
پرداختن به موضوعاتی که کمتر رنگ و ش��کل مادی داشته باشند 
می توانن��د تفاوتی را نزد مخاط��ب ایجاد کرده و تاثیرگذار باش��د، 
چنانچه هایپرمی در س��ال های گذش��ته نیز روی موضوعات مرتبط 
به فرهنگ سازی در قالب جش��نواره های مختلف اقدامات زیادی را 

انجام داده که مورد نظر مشتریان این مجموعه قرار گرفته است. 
الزم به ذکر اس��ت این جشنواره از تاریخ ۲۱ تیرماه تا اول مرداد 

ماه در همه شعبه های هایپرمی اجرایی شده است. 
mbanews :منبع
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من تا چهارم دبس��تان نمی توانستم دوچرخه سواری کنم. خب من با دو 
برادر قلدر بزرگ تر از خودم رش��د کردم و هرچه تالش می کردم با آنها آبم 
در یک جوی نمی رفت. کمی بعد پدرم پالکی را مختص من به دوچرخه اش 
نصب کرد. من انواع دوچرخه ها را س��وار شدم، اما همیشه عقب می افتادم. 
هرگز نتوانستم از بقیه جلو بزنم. اینها برای یک بچه 9 ساله واقعیات بزرگی 
بودن��د. پس تصمیم گرفتم پای کوچک��م را روی زمین بگذارم، چرخ های 

کمکی را باز کرده و تنهایی دوچرخه سواری کنم. 
اگر در پیاده سازی استراتژی های بازاریابی محتوای خود دچار مشکل 
هس��تید، مس��لم می دانم که می توانید کلیت مش��کل تان را به احساس 

ناشی از »عقب افتادن« ربط دهید. 
این قضیه درس��ت ش��بیه به برخورد با یک مانع است. استراتژی های 
رقبای تان هرروز بهتر از روز قبل می شود و شما احساس می کنید راکد 

مانده اید و توانایی مقابله با محدودیت ها را ندارید. 
من برایتان خبری دارم! وقت آن رسیده که شما هم پای تان را زمین 

بگذارید. 
در اینج��ا هفت نمون��ه از موانع مت��داول بازاریابی محت��وا به همراه 
راهکارهای عملی ش��ان ارائه ش��ده اس��ت که به کمک آنها می توانید از 

سد این موانع بگذرید. 
1- زایش ایده های جدید

برخالف ب��اور عموم مردم، ایده ها از طرف موج��ودات فضایی به مغز 
کسی وارد نمی شود، حداقل برای من که اینطور نبوده است. این چیزی 
ب��ود که پیش تر هم می دانس��تم، ام��ا هفته پیش ک��ه در حال نمایش 

روش های تازه بازاریابی بودم، بدان وقوف کامل پیدا کردم. 
ما روی ایجاد محتوای وبالگ متمرکز بودیم و یکی از کاربران کامنت 

منصفانه ای نوشت و مرا متوقف کرد: 
»چگون��ه می توانی��د هرروز موضوع جدیدی را ب��ه وبالگ خود اضافه 

کنید؟«.
صادقان��ه بگویم، اینطور نیس��ت. من ه��رروز موضوع جدی��دی ارائه 

نمی کنم. 
مس��ئله این است که نقطه تمایز پس��ت های من، موضوع آنها نیست 

بلکه موقعیت یابی آنهاست که موجب ایجاد این وجه تمایز می شود. 
برای مثال، مقاله های وبالگی زیر، همگی در حوزه وبالگ نویسی برای 

کسب و کار هستند، اما با هم تفاوت دارند: 
چرا وبالگ نویسی کسب و کار موثر واقع می شود

3۵ نکته برای وبالگ نویس��ی به شکلی که خوانندگان را جذب کنید 
و در کسب و کار موفق شوید

۵ نکته برای وبالگ نویس��ی کسب و کار مخصوص افرادی که از نوشتن 
متنفر هستند

آیا باید محتوای وبالگ تان را در وب س��ایت های دیگر بازنش��ر دهید؟ 
)یک پاسخ داده محور(

2- متعادل سازی کیفیت و کمّیت
احتماال از انتشار پیوسته مطلب با هدف پایدار ماندن در بازار صنعت، 

احساس تحت فشار بودن می کنید. 
نکته اینجاس��ت که مجبور نیستید پیوس��ته مطالبی را انتشار دهید. 
هرچند داشتن برنامه  و منظم بودن روند بسیار مهم است. هرچند تداوم 
باعث تاثیرگذاری مثبت در روند نمایش پس��ت های شما در موتورهای 
جس��ت وجو می ش��ود، اما انتش��ار هزاران پس��ت و محت��وای بی ربط و 

بی کیفیت هیچ نتیجه ای دربر نخواهد داشت. 
برای مبارزه با عدم پیوس��تگی و استمرار، ما از نرم افزارهای مدیریت 
پروژه ای همچون Trello اس��تفاده کرده تا تقویم ویرایشی وبالگ مان 

را تحت کنترل درآوریم. 
داشتن یک داشبورد بصری از ایده ها و خطوط ارتباطی وبالگ، حذف 
چیزه��ای غیرضروری و بی فایده را راحت تر کرده و به تقویت چیزهایی 

که کارکردی هس��تند، کمک می کند. ش��ایان ذکر اس��ت که ما تقویم 
خود را بر حس��ب شناس��ه خریداران مرتب کرده ایم. هرگاه قصد اضافه 
کردن ایده ای را داریم، مجبوریم کاربری را انتخاب کنیم که مقاله با آن 
مرتبط باش��د. این کار بیش از هرچیز دیگری به ارتقای کیفی محتواها 

کمک کرده است. 
3- روبه روشدن با مخاطبان 

چند بار تابه حال اتفاق افتاده که یکی از مطالب یک وبالگ را بخوانید 
و واکنش تان »اه« باش��د. مس��لما نمی خواهید ک��ه خوانندگان وبالگ 
خودتان چنین واکنش��ی نشان دهند، درست اس��ت؟ در اینجا بهترین 

راهنمایی ممکن برای غلبه بر محتوای گریزپذیر ارائه شده است: 
میخکوب شان کنید

جمله بندی پس��ت های وبالگ باید به گونه ای باش��د که خواننده را به 
خواندن جمالت بعدی مجاب کند. اگر با مقدمه ای عادی ش��روع کنید، 

خطر دیده نشدن تهدیدتان می کند. 
برای جلوگیری از این اتفاق همه چیز را جذاب و گیرا آغاز کنید. یک 

سوال. یک نقل قول. یک روایت. 
 به مطالب تان شکل و شمایل تعاملی بدهید

گاهی اوقات برای افزایش تاثیرگذاری محتوای تان بر خوانندگان باید 
ق��دری آنها را به جلو هل دهید. داش��تن متن هایی ک��ه قابلیت توییت 
شدن داشته باش��ند، راه موثری برای مجاب کردن افراد به عمل کردن 

است. 
به آنها تکلیف بدهید

می توانی��د به درک چرایی پیاده س��ازی اس��تراتژی ها ادامه دهید، اما 
چیزی که واقعا برای مردم اهمیت دارد، چرایی این مقوله نیس��ت، بلکه 

چگونگی آن است. 
اگ��ر می خواهید م��ردم را عالقه مند نگاه دارید، ب��رای آنها روش های 
عمل پذی��ری ارائه کنید. این روش ها عبارتند از چیزهایی که خودش��ان 
می توانن��د در طی خوان��دن مطالب وبالگ پیاده کنن��د. اگر این کارها 

نتیجه بخش باشند، باز هم آنها را تکرار خواهند کرد. 
4- رنج بردن از یکنواختی

مردم حس کنجکاوی ارضاناپذیری دارند. 
آنها به سوءاس��تفاده از اطالعاتی که چیزی از آن یاد می گیرند، جذب 

می شوند. محتوایی که هدفش اکتشاف دریاهای ناشناخته باشد. 
نی��ازی به گفتن ندارد که اگر به طور پیوس��ته محتوای یکس��انی را 
ایج��اد و منتش��ر کنید، دیری نمی گ��ذارد که مخاطب��ان و حوزه تاثیر 
خود را از دس��ت می دهید. با این کار خوانندگان تان اش��تیاق خود را از 
دس��ت می دهند و هنگامی که یک مطلب را ببینند، فکر می کنند تمام 
مطالب را دیده اند. برای جلوگیری از تاثیر محتواهایی از این دست، باید 

محتوای خود را با فرمت های گوناگونی ترکیب کنید: 
فرمت »چگونه«

پس��تی که با این فرمت نگاش��ته شود تنها جنبه آموزشی ندارد، بلکه 
به خاطر نش��ان دادن چگونگی پیاده سازی و اجرای رویه ای خاص حائز 
اهمیت اس��ت. به بیان س��اده تر، این دس��ت محتواها، سازوکاری عملی 

دارند. مردم عاشق قابلیت عمل پذیری هستند. 
مقاالت فهرستی

خوانندگان به پس��ت های فهرست وار جذب می شوند، چرا که از پیش 
انتظارات مش��خصی خواهند داشت. در واقع چیزی که در ادامه دریافت 

می کنند همان چیزی است که می توانند روی آن حساب کنند. 
نمونه

پست های نمونه )یا الگویی( نه تنها به خوانندگان توصیه هایی را ارائه 
می کنند، بلکه نمایه ای تصویری از چیزی هس��تند که به تقویت نگرش 

و بینش آنها در دستیابی به اهداف شان کمک می کند. 
5- ترکیب کردن محتوا

می دانی��د که از تالش های وبالگ نویس��ی تان نتایج بیش��تری حاصل 
می شود، اما نمی دانید که این مطالب، چه وقت و کجا برای استراتژی تان 

مناسب هستند. 

بس��یاری از کس��ب و کارها فعالیت خ��ود را به ش��کلی نامطمئن آغاز 
می کنن��د و چی��زی که برایش��ان باق��ی می ماند، کوه��ی از محتواهای 
بی اس��تفاده اس��ت. غم انگیز به نظر می آید؟ اما واقعی��ت دارد. اما بخت 
یار است، چرا که این پست های وبالگی قابلیت استفاده دوباره را دارند. 
در اینج��ا روش هایی برای حیات بخش��ی دوباره به محتواهای وبالگ 

ارائه شده است: 
یک خبرنامه ایجاد کنید

با داش��تن این حجم از مقاالت و محتوا، م��ا خبرنامه ماهانه ای ایجاد 
کرده ایم که به عنوان کلکسیونی از محبوب ترین محتواهای آن ماه عمل 

می کند. 
آخرین نس��خه از خبرنام��ه »بهترین های ایمپکت« باعث ش��د تا در 
سایت اصلی مان ۵۰۸ کلیک داشته باشیم. تکرار می کنم، ۵۰۸ کلیک! 

از محتوای خود در شبکه های اجتماعی استفاده کنید
برای افزایش می��زان جذابیت محتواهای تان، دنب��ال راه های جذابی 

برای اشتراک گذاری آنها در شبکه های اجتماعی باشید. 
ما برای ارتقای پس��ت های وبالگی خود، س��ه ت��ا پنج توییت مختلف 
منتش��ر می کنیم. این رویکرد باعث شد تا فقط ماه پیش، ۵۴99 کلیک 

در سایت مان صورت بگیرد. 
یک پیشنهاد ایجاد کنید

آیا به تازگی پیش��نهادی ارائه کرده اید؟ برخی از پست های قبلی خود 
را مرور و در صورت مرتبط بودن، آنها را با این پیشنهادتان الصاق کنید. 

6- از تصاویر قابل استفاده پرده برداری کنید
وقتی نوبت به انتخاب تصاویر می رسد، انتخاب ها محدود می شوند. ما 
پیش تر از ابزارهای دیگری اس��تفاده می کردیم و کیفیت پایین تصاویر 
موجب بازتاب های منفی  ای از جانب محتوا می ش��د. بودجه شرکت تان 

اجازه گرفتن اشتراک عکاسی و تصاویر را نمی دهد؟ مشکلی نیست. 
منابع زیر تصاویر باکیفیتی را به صورت رایگان ارائه می کنند: 

Unsplash
HubSpot

Jay Mantri
Life of Pix
picjumbo

7- مدیریت نویسندگان
فرق��ی نمی کن��د که با نویس��ندگان محتوای داخلی ش��رکت تان کار 
می کنید یا اینکه منابع موردنیازتان را از خارج  ش��رکت تهیه می کنید، 

در هرصورت ارتباط، رمز موفقیت است. 
برای اینکه رویه ای پربازده داشته باشید، موارد زیر را امتحان کنید: 

یک سبک راهنما ایجاد کنید
برای جلوگیری از هدررفتن زمان و بررس��ی های چندباره س��واالت و 
دسته بندی ها، داشتن یک س��بک راهنما بسیار ضروری و حائز اهمیت 

است. 
بیان مالحظات و جزئیات ریز موجب می ش��ود تا از زمان جلو بیفتید، 

استمرار را ارتقا بخشید و وقت کمتری را هدر دهید. 
نمونه هایی را ارائه کنید

تامین منابع برای نویس��ندگان به ارتق��ای کیفی کار کمک می کند و 
باعث می ش��ود تا محصول نهایی انتظارتان را برآورده کند. این مس��ئله 
در م��ورد محتواهای خارجی اهمی��ت دوچندانی می یابد، چراکه ممکن 
است این نویسندگان به اندازه شما به صنعت تان احاطه نداشته باشند. 

به آنها مجال نوشتن دهید
قید و بندهای بیش از حد می توانند حتی بهترین نویس��ندگان را هم 
عاص��ی کنند. مدیریت و هدایت آنها زم��ان و مکان خاص خود را دارد، 
پس فراموش نکنید که آزادی الزم را به آنها بدهید.  با دادن زمان کافی 
و م��کان مناس��ب از ایجاد خفقان خالقیت جلوگی��ری کنید و بگذارید 
کارش��ان را به بهترین نحو ممکن به انجام برسانند. به یاد داشته باشید 

محتوایی که باعجله نوشته شود، ضعف های خود را فریاد می زند. 
impactbnd :منبع

اصول مذاکره
 8 پرسش و پاسخ متداول

نگرش شما در طی جلسات مذاکره می تواند یا به شما کمک کرده 
یا به کلیت موضوع آسیب برساند. 

اف��راد مختلفی بارها در مورد رویکرده��ای صحیح مذاکره از من 
س��وال کرده ان��د. من برخ��ی از این س��واالت مت��داول را به همراه 
پاس��خ های مربوطه گردآوری کرده ام تا بتوانید در مالقات و جلسات 

بعدی از آن استفاده کنید. 
1- هنگامی که در یک مذاکره حاضر می شوید، باارزش ترین 

دارایی که همراه خود دارید، چیست؟ 
جز »ارزش« هیچ دارایی بزرگ تری نیس��ت ک��ه بتوان با خود به 
مذاک��رات برد. اگر الگ��وی ارزش را فرا بگیرید )قانون ۱۰۰/۲۰( و از 
فراهم کردن نهایت ارزش ب��رای طرف مقابل خود اطمینان حاصل 

کنید، بزرگ ترین دارایی ممکن را حاصل کرده اید. 
2- در طول یک مذاکره کدام کیفیت بیش از بقیه 

کمک کننده است؟ 
م��ن با تمام وجود اعتق��اد دارم که پ��س از درک ارزش، بهترین 
و موثرتری��ن کیفیت در یک مذاکره، انصاف اس��ت. اگر هردو طرف 
احساس حضور در معامله ای برد - برد را داشته باشند و همه چیز در 
نظرش��ان منصفانه جلوه کند، احتمال اینکه در آینده همکاری شان 
را ادامه دهند، بس��یار زیاد اس��ت و اگر هردو طرف حاضر به تبعیت 
از اصول قرارداد باش��ند، می تواند هرچه سریع تر پروژه مشترک شان 

را آغاز کنند. 
3- نقش نیازهای نفس انسان در مذاکرات چیست؟ 

هرج��ا که صحبت از رقابت یا کمبود چیزی باش��د، نفس انس��ان 
نق��ش خود را ایفا می کند. در مذاکرات، ش��ما ب��ا نیازهای نفس تان 
طرف هس��تید، نیازهایی از قبی��ل حق به جانب بودن و واالتر بودن 
از بقیه و حتی خودمان. وقتی که نیازهای نفس تان و البته نیازهای 
نفس کسانی را که با آنها مذاکره می کنید درک می کنید، جلوگیری 
کردن از تالش های نفس برای دس��تکاری مذاکره آس��ان تر خواهد 
بود. البته که شما می توانید از نفس افراد علیه خودشان هم استفاده 
کنید، این کار مثل تغییر مس��یر به هنگام رسیدن به بن بست است، 
چ��را که نفس عمده مردم به آنها اجازه نمی دهد معامله ای پرس��ود 

را از دست بدهند. 
4- آیا نیاز به خوشحال کردن دیگران، در مذاکره نقشی دارد؟ 

در حقیقت، نیاز به خوشحال کردن دیگران، یکی دیگر از نیازهای 
نفس انس��ان و به بیان دقیق تر از مکانیس��م های دفاعی آن اس��ت. 
افرادی که نیاز به دوس��ت داشته ش��دن دارند، عموما در مذاکرات 
بازنده می شوند، چرا که می ترسند در برگشت، ارزش منصفانه ای را 

برای خودشان درخواست کنند. 
5- نقش تاثیرگذاری )کاریزما( در مذاکرات چیست؟ 

به ط��ور کلی، تاثیرگذاری دو ش��کل دارد که وابس��ته به رویکرد 
مذاکره اس��ت. اگر نقطه نظر و رویکرد شما معطوف به کمیابی یک 
محصول، خدمت یا منبع اس��ت، تاثیرگذاری به شکل مجبور کردن 
افراد به انجام کارها و وظایف تعریف شده ش��ان نشان داده می شود. 
اما هنگامی که رویکردتان از نقطه نظر فراوانی نش��ات گرفته باشد، 
تاثیرگذاری درس��ت به ش��کل ارزش آفرینی خود را نشان می دهد. 
در این حالت ش��ما می دانید که جهان ش��کاف موجود را پر خواهد 
کرد و درخواس��ت بزرگ تان را به ش��کلی منصفان��ه و منطقی بیان 
می دارید. در چنین موقعیتی، ارزش��ی ک��ه به وجود می آورید، نقطه 

تاثیرگذاری تان است. 
6- چگونه افراد چند و چون مذاکره کردن را فرا می گیرند؟ 

دو راه ب��رای ایج��اد و ارتقای مهارت ها و دانش��ی که برای تبدیل 
شدن به یک مذاکره کننده ماهر الزم است، وجود دارد. 

ی��ک. می توانید خودت��ان تمرین کنید و کم کم ی��اد بگیرید. یک 
س��ناریوی فرضی ترتیب دهید و فکر کنید که می خواهید ارزشی را 
ارائه دهید و در پاس��خ نیز ارزشی دریافت کنید. حال می توانید این 
س��ناریو را تصور کنید یا اینکه با یکی از دوس��تان تان که قصد دارد 

مهارت های مذاکره خود را ارتقا دهد، تمرین کنید. 
دو. می توانید از کسانی که در این حوزه استاد هستند بخواهید به 

شما آموزش دهند و تجربیات خود را در اختیارتان بگذارند. 
7- در حین مذاکره بر سر یک قرارداد یا معامله، ارزش 

مدنظرتان را چگونه ارائه می کنید؟ 
ش��فاف بودن بس��یار اهمیت دارد. عالوه بر آن بایس��تی موضوع 
مدنظرت��ان را ب��ه ش��کلی موجز و متع��ادل بیان کنی��د و در مورد 
تحلی��الت RIC نیز فکر کنید. به پش��توانه چه دالیل��ی قرارداد یا 
معامله پیش��نهادی تان را مناس��ب طرفین می دانی��د. تاثیری را که 
این قرارداد بر کس��ب و کار ش��رکای احتمالی تان خواهد گذاشت به 
وض��وح بیان کنید. در نهایت مش��خص کنید که هرکدام از طرفین، 
چ��ه ظرفیت هایی داش��ته و چه قابلیت هایی را نیاز داش��ته یا مورد 
درخواست ش��ان اس��ت. این ظرفیت ه��ا، قابلیت ها و تاثی��رات را با 
ارزش های��ی که ارائه می کنید، همگام بس��ازید تا بتوانید به بهترین 

شکل ممکن منافع مشترک را به نمایش بگذارید. 
8- آیا تا به حال اتفاق افتاده است که از مذاکره کردن 

خسته شده باشید؟ 
هرگاه احس��اس کردید خس��ته ش��ده اید، یا انرژی  درونی تان به 
حدی کاهش یافته  که امکان بازگش��ت به جلسه مذاکره را ندارید، 
اس��تراحت کردن می تواند حال تان را بهبود بخش��د. حال می توانید 
با چند نفس عمیق، اس��تراحت ذهنی داش��ته باش��ید ی��ا اینکه با 
درخواس��ت تایم اوت، قدری به بدن خود اس��تراحت بدهید و موقتا 

خود را از موقعیت استرس زای مذاکره برهانید. 
فرقی نمی کند که در چ��ه نوع مذاکراتی حضور پیدا می کنید، به 

یاد داشتن این سه نکته ضروری است: 
۱. ناخن خش��ک نباشید! نیازی نیس��ت تا آخرین پنی مذاکره را 

ادامه دهید. ۲. همواره منصف باشید. 3. با افراد ناشی کار نکنید. 
اگ��ر این ایده ها و اصول را در ذهن داش��ته باش��ید و ارزش��ی را 
که ارائه می کنید و در بازگش��ت انتظار دارید به ش��کلی روشن بیان 
کنید، رابطه کاری بلند مدتی خواهید ساخت که برای تمامی اعضای 

دخیل در آن منفعت دارد. 
در صورتی که با قلق های موقعیت یابی آش��نا شوید، می توانید در 

مورد یک موضوع چندین مقاله مختلف و متمایز بنویسید. 
entrepreneur :منبع
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راهکارهایی برای مدیریت کارمندان 
غیر متعهد و ناسازگار

گاهی اوقات دیر حاضر شدن در محیط کار یا ترک کردن شرکت 
در اواس��ط روز، مسئله مهمی نیست.  ولی اگر تاخیر، غیبت و سایر 
رفتارهای غیرمسئوالنه به مشکالت مزمن و همیشگی تبدیل شوند، 
کارمن��دان غیر متعه��د روحیه س��ازمان را پایی��ن می آورند و حتی 
به��ره وری کل را کاهش می دهند.  برخی از ش��رکت ها قوانین خود 
را ط��وری تنظیم می کنن��د که در صورت وقوع چنین مش��کالتی، 
حق��وق کارمندان متخل��ف را کاهش دهند یا حت��ی آنها را جریمه 
کنن��د. بااین حال افرادی که غالبا تاخیر دارند، بازهم به همین روال 
ادامه می دهند، همان طور که کارمندانی که زود در ش��رکت حاضر 
می ش��وند، عادت خود را تغییر نمی دهند.  بیشتر مدیران نمی دانند 
چگون��ه باید به این رفتارهای ناخوش��ایند پایان دهند. به ویژه وقتی 
صحبت از کارمندان مس��تعدی است که شرکت متمایل نیست آنها 
را از دست بدهد. اما یک استراتژی مطمئن، از جایی شروع می شود 

که رهبر تیم، فرهنگ مناسبی را در سازمان توسعه می دهد. 
بیایید نگاه دقیق تری به این جریان داشته باشیم: 

ما به فرهنگ مسئولیت پذیری و پاسخگویی نیاز داریم
اگ��ر کارمندان دائما تاخیر داش��ته باش��ند یا غیب��ت کنند، این 
موضوع ناشی از مس��ئله بزرگ تری است. بسیاری از اوقات، مشکل 
این اس��ت که رابط��ه مدیر و کارمندان، ش��بیه رابطه والد و کودک 
اس��ت.  وقتی در ی��ک محیط کار، کارمندان به ج��ای بهره بردن از 
یک رهبر خدمتگزار که به پیش��رفت آنها عالقه مند اس��ت، در یک 
رابط��ه والد- فرزند گرفتار می ش��وند، برخی از آنه��ا تمایل خود را 
ب��ه مس��ئولیت پذیری و موفقی��ت کس��ب وکار از دس��ت می دهند.  
کارمندانی که در برابر عملکرد خود، احساس مسئولیت پذیری دارند 
و با انگیزه های واقعی در راه تحقق اهداف ش��رکت قدم برمی دارند، 
به احتمال کمتری رفتارهای مخرب و نامس��ئوالنه ای از خود نش��ان 
می دهند.  به همین دلیل مدی��ران، به جای اینکه در نقش والدینی 
فرورون��د که می خواهن��د فرزندان یاغ��ی خ��ود را وادار به اطاعت 
کنند، بهتر اس��ت فرهنگ پاس��خگویی را در سازمان توسعه دهند. 
به طوری که کارمندان، خودشان را بابت آثار سوء رفتارهای نادرست 

و عادات غیرمسئوالنه، پاسخگو بدانند. 
تشویق و توسعه مسئولیت پذیری

تغییر فرهنگ سازمانی، از جایگاه »والد- کودک« به جایگاهی که 
همه پرس��نل در قبال موفقیت شرکت مسئول اند، پیش از هر چیز 
مس��تلزم رهبرانی است که پتانسیل های همه کارمندان را می بینند 

و برای آنها احترام و ارزش قائل هستند. 
م��ا برای توس��عه فرهنگ پاس��خگویی، ب��ه یک اس��تراتژی پنج 

مرحله ای نیاز داریم: 
۱- آموزش و آگاهی بخشی به کارمندان برتر: مأموریت شرکت و 
نحوه عملکرد کسب وکار را برای آنها شرح بدهید. به آنها نشان دهید 
که وظای��ف روزمره هر کارمند چه تاثیری در موفقیت کوتاه مدت و 

بلندمدت شرکت دارد. 
۲- به کارمندان اج��ازه دهید در برخی از تصمیم گیری های مهم 
کسب وکار سهیم شوند. به عنوان مثال پروسه های کاری و راهکارهای 

افزایش رضایت مشتریان. 
3- تقویت توانمندی های بالقوه خودتان و سایر کارمندان کلیدی، 
به آنها کمک می کند در تصمیم گیری های خود بهتر و موثرتر عمل 

کنند و در مسیر اهداف کسب وکار قدم بردارند. 
۴- موانع��ی را ک��ه در راه تعهد و وف��اداری کارمندان وجود دارد 

شناسایی و رفع کنید. 
۵- به مدیران و سرپرس��تان تیم، رهبری پایین به باال را آموزش 
دهید: آنها باید از مدیریت میکرو دس��ت بردارند، ترس کارمندان را 
از بین ببرند و دسترسی آنها را به اطالعات ضروری افزایش دهند. 
inc/zoomit :منبع

نکاتی برای مدیریت بهتر فشار کاری
در دنیای کنونی کسب وکار، فشار کاری بخش جدانشدنی زندگی 
همه ما ش��ده اس��ت. س��ازمان های بزرگ و موفق ب��رای بهبود این 
ش��رایط و حصول بهترین نتیجه توس��ط کارمندان تالش می کنند؛ 
اما خود افراد نیز باید راهکارهای کنار آمدن با این فش��ارها و حفظ 
کارایی و از همه مهم تر سالمت خود را بشناسند. این راهکارها قطعا 
برای موفقیت های آتی افراد نیز حیاتی هس��تند.  فشار کاری عموما 
به ضرورت انجام کارها در سطوح مختلف باز می  گردد. این ضرورت 
و عجله در روند هرروزه ما در شرکت وجود دارد. ضروت ما را مجبور 
می کند که کارهای بیشتری را در زمان کمتر انجام دهیم. در حالت 
دیگر، تنوع وظایف و مس��ئولیت ها به افراد فشار می آورد. به هرحال 
در هر شغل و موقعیتی، شما با انواع وظایف متعدد و زمان بندی های 
عجوالنه س��ر و کار داری��د. در این میان تجرب��ه و مهارت مدیریت 
شخصی به کمک افراد می آید. در ادامه این مقاله زومیت به بررسی 

برخی نکات برای کنار آمدن بهتر با فشار کاری، می پردازیم. 
انسان ها تحت فشار عملکردی عالی دارند

در واق��ع اکث��ر ما به طور ذات��ی می دانیم که چگونه تحت فش��ار 
عملکرد بهتری داش��ته باش��یم. حتی آنهایی که به ط��ور ذاتی این 
اطالع را ندارند، به مرور زمان مهارتش را کس��ب می کنند. انسان ها 
به ط��ور طبیعی موجوداتی مقاوم هس��تند. آنها عاش��ق چالش و به 
پایان رس��اندن وظایف دشوار هستند. وظایفی که به مرور آنها را به 
جلو حرکت می دهد. به همین دلیل، افراد عموما تحت فش��ار موفق 
می ش��وند و شکس��ت نمی خورند.  در نتیجه فش��ار را عاملی منفی 
نبینید. در واقع با اس��تقبال از فش��ار، به عنوان عاملی محرک به آن 
نگاه کنید. نکته مهم در اینجا اینکه به طبیعت و ماهیت فشار دقت 
کنید. اگر به این نتیجه رس��یدید که فشار موجود بی دلیل است، به 

دنبال دالیل و کاهش ریسک های آن باشید. 
چالش ها و ریسک ها را ارزیابی کنید

ارزیاب��ی، روش های��ی برای مدیریت فش��ار به م��ا می دهد. وقتی 
ذهن ما با ارزیابی به ش��فافیت مورد نظر برس��د، به جای مش��کالت 
به راهکارهای آنها فکر می کنیم. یکی از نکات برای بررس��ی پرهیز 
از فش��ار، پاسخ منفی دادن به اندازه پاسخ های مثبت است. به بیان 
دیگر وقتی کاری قابل انجام باش��د تکلیف روش��ن است؛ ولی وقتی 
کاری را نتوان به پایان رس��اند، باید با ارزیابی بیشتر راهی برای آن 

پیدا کرد. 

کلید
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 Gain( همانط��ور ک��ه از ن��ام این برنامه پیداس��ت کس��ب س��هم 
sharing( یعن��ی پرداخت پاداش به کارکنان براس��اس بهبود در نتایج 
عملیاتی سازمان. اگر چه در ابتدا، این طرح با مشارکت کارکنان همراه 
نبوده، اما در پروژه های مشارکت فراگیر کارکنان، به صورتی فزاینده از 
آن استفاده شده است. بس��یاری از سازمان ها مثل جورجیا- پسیفیک، 
ش��رکت دوچرخه سازی هافی، شرکت اینلند کانتینز، TRW  و جنران 
الکتریک دریافته اند که اگر این طرح ها درست طراحی شود می تواند در 

انگیزش کارکنان، مشارکت و عملکرد آنها موثر باشد.
در عین حال توس��عه طرح کسب سهم مس��تلزم عناصر طراحی زیر 

است:
فرآیند طراحی:

 ای��ن عامل یعنی برنام��ه به صورت مش��ارکتی یا به 
روش ب��اال به پایین طراحی ش��ود. از آنج��ا که موفقیت 
این برنامه به پذیرش و همکاری کارکنان بس��تگی دارد، 
پیش��نهاد می ش��ود که تیمی کاری متشکل از کارکنان 
بخش های مختلف در این کار س��هیم ش��ده و در مورد 
مفاهی��م و فعالیت های این ط��رح، آموزش های الزم به 
آنها ارائه شود. تیم کاری باید شامل افراد معتبری باشد 
که منعکس کننده تمایالت بدنه مدیریت و غیر مدیریت 

باشد.
واحد سازمانی پوشش داده شده:

 ان��دازه واحد اس��تفاده ش��ده در این ط��رح می تواند 
متفاوت باش��د و ش��امل دپارتمان ه��ا و کارخانجاتی با 
کمتر از ۵۰ کارمند تا ش��رکت هایی با بیش از چند هزار 
کارمند باشد است. ممکن است طرحی که کل کارخانه 
را پوش��ش می دهد موقعی ایده آل باش��د ک��ه کارخانه ، 
معیارهای عملکرد خوبی داش��ته و تع��داد کارکنان آن 
کمتر از ۵۰۰ نفر باش��د. وقتی تعداد کارکنان از ۵۰ نفر 
تج��اوز کند باید از طرح های مختلفی اس��تفاده کرد، به 
گونه ای که هر طرح، بخش نس��بتا مجزایی از ش��رکت 

را پوشش دهد.
فرموالسیون پاداش:

طر ح های کس��ب سهم بر اس��اس یک فرمول، میزان پاداشی را میان 
اف��راد درگی��ر در این طرح تقس��یم می کند. اگر چه بیش��تر طرح ها با 
رویه ای مشخص طراحی می شوند، دو نکته کلی در مورد ماهیت فرمول 
پ��اداش وجود دارد. اول آنکه باید اس��تاندارد عملک��رد تعیین کرد و از 
آن به عنوان پایه ای برای محاس��به بهبود ها یا زیان های به دس��ت آمده 
اس��تفاده کرد. برخی طرح ها از عملکرد گذشته برای ایجاد استانداردی 
تاریخی اس��تفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر از اس��تانداردهای 
تخمینی یا مهندس��ی بهره می گیرند. داده های گذشته در صورت وجود 
می تواند اس��تاندارد نسبتا عادالنه ای از عملکرد ارائه دهد، اما اگر سطح 
باالیی از اعتماد در اس��تاندارد و نحوه تعیین آن وجود داش��ته باش��د، 
داده های مهندس��ی نیز می تواند مفید باشد. دوم آنکه هزینه های تعیین 
پاداش نیز باید انتخاب ش��ود. نکته کلیدی این اس��ت که بر هزینه هایی 
تمرکز کنیم که کارکنان، کنترل بیش��تری بر آنها دارند. برخی طرح ها 
از هزینه های کارکنان به عنوان نس��بتی از کل فروش استفاده می کنند 
و برخی دیگر شامل طیف وسیع تری از هزینه های قابل کنترل همچون 

هزینه های مواد و تسهیالت است.
فرایند سهیم کردن:

وقتی فرمول پاداش دهی تعیین ش��د باید در مورد نحوه تسهیم سود 
تصمیم گیری شود. این تصمیم شامل انتخاب درصد پاداش قابل تسهیم 

باید به ش��رکت تعلق یابد و نیز درصدی باید به کارکنان تعلق گیرد. در 
کل باید به این نکته توجه داش��ت که سهم شرکت باید کم، ولی کافی 
باش��د تا تضمین ش��ود کارخانه می تواند پاداش واقع بینانه ای به افراد 
تخصیص دهد. تصمیمات دیگر در مورد تقس��یم پاداش شامل انتخاب 
افرادی است که در پاداش سهم دارند و نحوه ای که پول میان کارکنان 
تقس��یم می شود. همه کارکنان واحد س��ازمانی در طرح پاداش پوشش 
داده می ش��وند. بیش��تر طرح ها پول را بر اس��اس درصدی خالص از کل 

پرداخت دستمزد تقسیم می کنند.
تناوب پاداش:

بیشتر طرح ها، پاداش را ماهیانه محاسبه می کنند. این امر با نیازهای 
س��ازمانی متناس��ب اس��ت. تناوب پاداش دهی باید به گونه ای باشد که 
انگیزش کارکنان را به دنبال داش��ته باش��د. در کس��ب وکارهای فصلی 

یا جایی که محصوالت یا خدمات دارای س��یکل تولید طوالنی باش��ند، 
تناوب پاداش کم می شود.

مدیریت تحول:
تغییرات س��ازمانی نظیر فناوری جدید و یا ترکیب محصول می تواند 
فرمول پاداش را تغییر دهد. بس��یاری از طرح ه��ا کمیته ای راهبری در 
خ��ود دارند تا ط��رح را بازنگری و تنظیم��ات الزم را به ویژه در صورت 

ایجاد تغییرات عمده در سازمان اعمال کنند.
سیستم مشارکتی:

بس��یاری از طرح های کسب سهم، شامل سیستم مشارکتی است که 
به جمع آوری، بررس��ی و اجرای پیش��نهادهای کارکنان و بهبود کمک 
می کند. این سیس��تم ها به طور کلی ش��امل رویه ای برای فرموله کردن 
پیشنهادات و سطوح مختلف کمیته هایی برای بررسی و اجرای آنهاست.

اگر چه طرح های کس��ب س��هم با توجه به موقعیت و ش��رایط خاصی 
انتخاب می شود، س��ه طرح عمده بیشتر از بقیه استفاده می شود، طرح 
اس��کانلون، ط��رح راکر و طرح ایمپروش��یر. مش��هورترین برنامه، طرح 
اس��کانلون است که در س��ازمان هایی مثل ش��رکت دانلیف دی سوتو، 
میدلند- راس و صنایع دانا اس��تفاده شده است. طرح راکر و ایمپروشیر 
از فرمول های پاداش مختلفی اس��تفاده می کنند و درمقایس��ه با طرح 

اسکانلون تاکید کمتری بر مشارکت اعضا دارند.

کارخانه اس��کانلون که ن��ام آن از یکی از رهب��ران اتحادیه به نام جو 
اس��کانلون در اواس��ط دهه ۱93۰ اخذ شده اس��ت، طرحی انگیزشی و 
فلس��فه مدیریت است. اسکانلون به فلس��فه مشارکتی عقیده داشت که 
در آن مدیران و کارگران در اطالعات، مش��کالت، اهداف و ایده ها با هم 
س��هیم اند. همچنین او احس��اس کرد که سیستم پرداخت کارخانه باید 
ب��ا دادن پاداش به همکاری و حل مس��ئله به این فلس��فه گره بخورد. 
طرح اسکانلون بر اساس این باورها از سیستم پیشنهادات مشارکتی که 
س��طوح مختلف کمیته های کارگران - مدیریت را در بر دارد اس��تفاده 
می کند. این کمیته ها، پیش��نهادات اعضا را دریافت، آنها را بررسی و بر 

پیاده سازی بهبودهای حاصله نظارت می کنند.
بخش انگیزشی طرح اس��کانلون، شامل، فرمول پاداش بر اساس یک 
معیار اس��ت که کل حجم فروش را ب��ا کل هزینه های افراد حقوق بگیر 
مقایسه می کند. این معیار از اثربخشی هزینه های نیروی 
کار در مقابل رفتارهای کارکنان نس��بتا پاس��خگو است 
و از آن ب��رای ایجاد نرخ پایه در ش��روع طرح اس��تفاده 
می ش��ود. صرفه جویی حاص��ل از بهبود و بهبود این نرخ 
پایه، س��بب پاداش می شود. این پاداش، اغلب به صورت 
مس��اوی میان شرکت و کارکنان تقسیم می شود و همه 
اعضای س��ازمان، درص��دی از حقوق خ��ود را به عنوان 

پاداش دریافت می کنند.
طرح های کس��ب س��هم، اهداف کارگران را به اهداف 
س��ازمان گره می زنند. این طرح ها با تشویق کارگران به 
کار بیش��تر، همکاری با همدیگر، ارائه پیشنهاد و اجرای 
بهب��ود به عملکرد مالی آنها و س��ازمان کمک می کنند. 
مرور ادبیات تجربی و مطالعات فردی نشان می دهد که 
وقتی این برنامه های تحول به صورت مناسبی اجرا شود، 
س��ازمان ها می توانن��د انتظار بهبودهای خاصی داش��ته 
باش��ند. مطالعه ای که دفتر حس��ابداری شرکت جنرال، 
عهده دار آن بود نش��ان داد که طرح های انجام ش��ده در 
بیش از پنج س��ال توانس��ته اند متوسط صرفه جویی ۲9 
درصدی س��الیانه در هزینه های نیروی کار ایجاد کنند و 
ش��واهدی نیز وجود دارد که نشان می دهد این طرح ها 
در ۵۰ ت��ا ۸۰درصد از موارد گزارش ش��ده، مفید بوده 
اس��ت. گزارش��ی از چهار مطالعه موردی در شرکت های 
تولی��دی و خدماتی، حاک��ی از افزایش قابل مالحظه در 
بهره وری ) 3۲درصد در شرکت های تولیدی و ۱۱درصد در شرکت های 
خدمات��ی( و نیز در بهبود هایی در معیار های دیگر بوده اس��ت. مطالعه 
میدانی طوالنی از اثرات مثبت طرح کسب سهم با گذشت زمان حمایت 
می کن��د. دیگر نتایجی که از این طرح گزارش ش��ده عبارت اس��ت از: 
افزای��ش همکاری و کار تیم��ی، صرفه جویی و کاهش هزینه ها، پذیرش 
تغیی��رات فنی، روش ه��ا و تغییرات بازار، تقاضا ب��رای برنامه ریزی بهتر 
و مدیری��ت اثربخش ت��ر، ایده ها و تالش های جدی��د، کاهش زمان ارائه 
مخصوالت و خدم��ات، روابط منعطف تر مدیران با اتحادیه ها و افزایش 

رضایت کارکنان.
طرح های کس��ب س��هم در ش��رایط خاصی نسبت به ش��رایط دیگر 
مناس��ب تر اس��ت و جدول )۱-الف( ش��رایطی را که ب��رای اجرای این 
طرح ها مس��اعد است مشخص می کند. به نظر می رسد که این طرح ها 
در س��ازمان های کوچ��ک که با بازار خوب، معیارهای س��اده عملکرد و 
هزینه های تولیدی قابل کنترلی دارند مناس��ب باشد. تقاضای محصول 
و ب��ازار باید نس��بتا ثابت ب��وده و روابط مدیریت و کارکنان نیز ش��فاف 
و براس��اس اعتماد باش��د. مدیریت ارش��د باید از ط��رح حمایت کند و 
س��رویس های پشتیبان نیز مش��تاق و قادر به افزایش تقاضا در صورت 
لزوم باش��ند. وجود عالقه به محیط کاری، ضروی اس��ت و افراد باید از 

طرح و فناوری کاری خود آگاه باشند.

فرآیندهای مدیریت عملکرد سازمانی )بخش هفتم( 

سیستم های دستمزد براساس پرداخت سهام به کارکنان
 حامد هدائی

 روانکاو فروش ایران

جدول ا- الف شرایطی که از طرح های کسب سهم حمایت می کند

شرایط مطلوبویژگی های سازمان

واحد کوچک تر، معموال کمتر از ۵هزار کارمنداندازه 

به اندازه کافی پیر باشد تا منحنی یادگیری آن پهن شده باشد و بتوان براساس پیشینه عملکرد استانداردهایی گذاشتسن

ساده و با پیشینه ای خوبمعیارهای مالی

به خوبی بتواند تولیدات بیشتر را جذب کندبازار برای خروجی

توسط کارکنان قابل کنترل باشدهزینه های محصول

از سطوح باالی اعتماد حاکم باشدجو سازمانی

مشارکتیسبک مدیریت

اتحادیه ای نباشد یا اتحادیه ای باشد که خواهان تالش های مشارکتی و همکاری استوضعیت اتحادیه ها

در گذشته هیچ اضافه کاری استفاده نشده باشدپیشینه اضافه کاری

نسبتا با ثبات در گذر زمانماهیت فصلی کسب و کار

وابستگی باال تا متوسطوابستگی طبقات کاری

برنامه ریزی کمی برای سرمایه گذاری باشدطرح های سرمایه گذاری

تغییرات کم و اندک در طراحیثبات محصوالت

مورد اطمینان باشد و بتواند معیارهای مالی را توصیف کندمدیر ارشد مالی / کنترل کننده

تمایل به تسهیم نتایج و دستاوردهای مالیخط مشی ارتباطات

مورد اعتماد و متعهد به طرح باشد و بتواند اهداف و موارد مطلوب طرح را مشخص و تقویت کندمدیر کارخانه

از نظر فنی شایسته باشد، سبک مدیریتی مشارکتی را حمایت کند، مهارت های خوب ارتباطی داشته باشد و بتواند ایده ها و پیشنهادات جدید را مدیریت کندمدیریت 

از طرح حمایت کرده و خواهان آن باشدجایگاه در قبال شرکت ) اگر بخشی از سازمان بزرگتر است(

دانش فنی داشته باشد، عالقه مند به مشارکت و دستمزد بیشتر باشد، به مسائل مالی عالقه و در مورد آنها اطالعات داشته باشدنیروی کار

گروه های مهندسی و تعمیرات و نگهداری، شایستگی داشته باشند، مشتاق بوده و بتوانند  به افزایش نیازها پاسخ دهند.خدمات پشتیبانی کارخانه
ادامه دارد...

پنجشنبه
4 مرداد 1397

شماره 1121
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25 سؤال متداول پیرامون شروع کسب وکار

ب��ا وجود داش��تن تجربه درخصوص تأس��یس اس��تارتاپ های حقوقی، 
 فعالیت های کارآفرینی و س��رمایه گذاری مالی،  س��ؤاالت بسیاری پیرامون 
شروع کسب وکارها را از کارآفرینان مختلف پرسیده ام.   گاهی پاسخ دادن به 
این سؤاالت چندان آسان نیست.    »همه چیز به شرایط بستگی دارد«.   اما 
من در پاسخ به سؤاالت متداولی که در این حوزه پیش می آیند،  جواب هایی 

را گردآوری نموده ام که در 9۵درصد مواقع درست هستند. 
1.   نوع شرکتی که قصد تأسیس آن را دارم به چه شکلی باید 

باشد؟  شرکت تضامنی؟ سهامی؟ و یا مسئولیت محدود؟ 
شرکت های s یا c؟

کار خود را به عنوان یک ش��رکت s آغاز کنید،  مگر اینکه برنامه ریزی 
خاصی برای حضور در بازار بورس و اوراق بهادار داش��ته باشید.   در این 
حالت باید کار خود را به عنوان یک ش��رکت c آغاز کنید.   گفتنی است 
که ش��رکت های s  به س��ادگی قابلیت تبدیل به شرکت های c را دارند. 
  شرکت های LLC محبوب هس��تند اما می توانند بسیار پیچیده باشند. 
  باید از ش��رکت های س��هامی و مالکیت خصوصی اجتناب نمود چرا که 
آینده ی کسب وکار به میزان مسئولیت پذیری مالکان آن وابسته است.   

2.   کجا باید شرکت خود را ثبت کنم؟ 
پاسخ اس��تاندارد این سؤال شهر ِدلِور اس��ت،  چرا که قوانین شرکتی 
آنجا بس��یار مترقی هس��تند.   هرچند که جواب درس��ت تر به این سؤال 
این است که در شهری که کسب وکارتان را شروع می کنید باید شرکت 
ت��ان را ثب��ت کنید.   چرا که این کار ش��ما را از صرف هزینه های اضافی 
و دردس��رهای دیگر می رهاند.   بعداً هرگاه که بخواهید می توانید شرکت 

تان را در دلور ثبت کنید.   
3.   در ابتدا باید با چه حجم سرمایه ای کار خود را آغاز کنم؟ 

هرقدر که به نظرتان منطقی باش��د،  اما این مبلغ حداقل باید تا شش 
تا نه ماه ش��ما را ساپورت کند،  تا در صورت عدم درآمدزایی با مشکلی 
مواجه نشوید.   چیزی که متوجهش خواهید شد این است که رسیدن به 
نقطه سودآوری قدری طول می کشد و بیش از چیزی که فکر می کنید 

متحمل هزینه خواهید شد.   
4.   آیا باید به فکر تأمین مالی به شکل تسهیالت و اعتبارات باشم؟ 

مس��لما نه.   محصولی را آماده کنید،  اوضاع بازار را بررس��ی کنید،  تیم 
مدیریت��ی خوبی جمع کنید و بعد به فکر تأمین اعتبارات و تس��هیالت 
باش��ید.   شاید بهتر باش��د که برای ابتدای کار،  مقدار سرمایه مورد نیاز 

خود را از خانواده یا دوستان خود قرض بگیرید. 
5.   آیا باید از سرمایه گذارانی که با من همکاری دارند بخواهم 

قرارداد عدم افشا  )NDA( امضا کنند تا احتمال دزدیده شدن 
ایده ام از بین برود؟ 

نه وقت خود را تلف نکنید.   این کار پردردس��ر است و وقت و سرمایه 
زیادی را هدر می دهد.   و بسیاری از سرمایه گذاران هم از امضای چنین 
ق��راردادی اجتن��اب می کنند،  چ��را که بیش از هرچیزی نش��انگر عدم 
اعتماد ش��ما به آنان است.   این عدم اعتماد از سوی شما،  موجب سست 
شدن اعتماد آنها به می شود.   باید توجه داشته باشید که خود ایده مهم 

نیست،  پیاده سازی و کارآفرینانی که پشت آن هستند،  اهمیت دارند.   
6.   چه مقدار از سهم مالکیت کسب و کارم را باید به 

سرمایه گذاران واگذار کنم؟ 
هرق��در که س��رمایه الزم را ب��رای تان تأمین کن��د.   تمرکز زیادی بر 
مالکیت نداش��ته باش��ید.   پول را دریافت کرده،  کار را وس��عت دهید و 

سرمایه گذاران را هم خوشحال کنید. 
7.   چه مقدار از سهام شرکت را باید برای کارکنان در نظر داشت؟ 

۱۵ ت��ا ۲۰ درص��د.   بهترین فرمت هم گزینه ی ۴ س��اله اس��ت.   که 
ش��امل یک س��ال تنفس اس��ت.   این تنفس در اینجا بدان معناست که 
کارکن��ان برای برخ��ورداری از امکانات مالکیت س��هام،  باید حداقل در 

شرکت یکسال سابقه کار داشته باشید.   

8.   چطور می توانم توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کنم؟ 
از طریق یکی از راه های زیر: 

- در بازار مربوطه توجهات را به سوی خود جلب کنید. 
- میزان سودآوری رو به رشد داشته باشید. 

- تیم مدیریتی با کیفیت جهانی داشته باشید. 
- فناوری ه��ای نوآورانه در اختیار گرفته ت��ا فرصت های بزرگی را در 

بازار به دست آورید. 
9.   چگونه می توانم نام عالی و تأثیرگذاری برای شرکتم انتخاب کنم؟ 
کار س��ختی اس��ت.   در ابتدا چندین نام را در نظر بگیرید.   س��پس در 
گوگل جس��ت وجو کرده ت��ا ببینید کدام های نام ها مورد اس��تفاده قرار 
گرفته ان��د.   ای��ن کار 9۵ درص��د از گزینه ها را حذف خواهد کرد.   اس��م 
انتخاب کنید که راحت تلفظ ش��ود و جالب باش��د.   از انتخاب اسم های 
بی رب��ط خودداری کنید.   در مورد ترید مارک مربوط به نام منتخب تان 

جست وجو کرده و نام دامنه مربوط را از آن خود کنید. 
1۰.   بزرگترین چالش های شروع کسب وکار کدامند؟ 

- کمبود سرمایه و هدررفت مالی
- داشتن طرح کسب وکار خوب

- داشتن کاالی خوب یا خدمات ارزنده
- ابقا و ماندگاری

- کارکردن بیش از حد انتظار
- رد شدن دائم از سوی مشتریان

- استخدام نیروهای خوب و کارآمد
- دانستن زمان اخراج نیروهای ضعیف

- چالش های اداری و سازمانی
- مدیریت زمان

- ایجاد توازن میان کار و زندگی شخصی
11.   چه نوع کسب وکار را باید شروع کنم؟ 

کسب و کاری که: 
- برای آن اشتیاق داشته باشید. 

- به کوهی از سرمایه نیاز نداشته باشد. 
- در مدت زمانی معقول،  قابلیت رشد و مبدل شدن به کسب و کاری 

بزرگ را داشته باشد. 
- در آن تجربه کافی داشته باشید. 

- از انجام آن لذت می برید. 
- کاری که باعث ارتقای زندگی مشتریان یا کاربرانش شود. 

12.   بزرگترین اشتباهات کارآفرینان تازه کار چیست؟ 
- عدم داشتن سرمایه کافی
- امید به موفقیت زودرس

- بودجه بندی سهل انگارانه
- عدم توجه و تمرکز بر کیفیت کاال و خدمات

- دست کم گرفتن اهمیت فروش و بازاریابی
- عدم وفق یافتن با شرایط و بازار

- عدم درک صحیح از فضای رقابتی
- نادیده گرفتن مسائل حقوقی و امور مربوط به ارتباط با مشتریان

- استخدام نیروهای ضعیف  )یا غلط(
- عدم قیمت گذاری صحیح برروی کاال و خدمات

13.   چگونه می توانم از ایده بزرگم محافظت کنم؟ 
ایده ه��ا به خودی خود ارزش چندانی ندارند.   پیاده س��ازی عملی ایده 
اس��ت که اهمیت دارد.   می توانید در این خصوص با اس��تفاده از حقوق 
ثبتی اعم از کپی رایت،  برنامه های اس��رار تجاری،  و یا NDA خدماتی 

نه چندان زیادی به دست آورید. 
14.   آیا برای شروع یک کسب وکار به وکیل نیاز دارم؟ 

اگر کسب وکار کوچکی با یک نفر سرمایه گذار در نظر دارید،  نه،  نیازی 
به داش��تن وکیل نیس��ت.   هرچند که داشتن وکیلی خوب که در زمینه 
ی کس��ب وکار مهارت داشته باشد،  بس��یار خوب است.   اما توجه داشته 
باش��ید که تجربه بسیار مهم است،  وکیل شغلی استخدام کنید،  وکالی 

تازه کار و خانواده برای تان مناسب نیستند. 
15.   چگونه می توانم نام دامنه درخواستی ام را به دست آورم؟ 

تمامی اس��امی که به. com ختم می ش��وند،  گرفته ش��ده اند.   و من 
ه��م معموالً فقط دامن��ه. com را توصیه می کن��م.   باالخره 99 درصد 
ن��ام دامنه ها قابل خریداری هس��تند - فقط باید مبل��غ نام را بپردازید. 
  در س��ایت www. networksoloutions. com جست وجو کرده 
ت��ا اطالعات تماس صاحب دامنه ای که مورد پس��ندتان اس��ت را پیدا 
کنید.   ساده نباشید،  پیش��نهاد ۵۰۰ دالری کسی را وسوسه نمی کند و 
مس��لما نادیده گرفته خواهید شد.   باید برای یک نام خوب،  پول خوبی 

پرداخت کنید. 
16.   چگونه می توانم ترافیک سایت کسب و کارم را باال ببرم؟ 

کتاب های بس��یاری در این زمینه نوشته شده است.   نکته های کلیدی 
عبارتند از: 

- با گوگل،  بینگ،  یاهو یا دیگر موتورهای جس��ت وجو قرارداد نوشته 
تا برایتان ترافیک بفرستند. 

- س��ایتی بس��ازید که مملو از محتوای خوب و باکیفیت باشد و برای 
موتورهای جست وجو بهینه سازی شده باشد. 

- طرح ش��بکه اجتماعی هوش��مندانه ای داشته باشید تا به واسطه آن 
بتوانید با کمک فیس بوک،  توییتر،  لینکدین،  تامبلر و دیگر ش��بکه های 

اجتماعی رایگان،  ترافیک سایت خود را باال ببرید. 
17.   من ایده ای برای ابداع دارم.   از کجا بفهمم که کس دیگری 

قبل از من آن را اختراع نکرده است؟ 
گام های کلیدی عبارتند از: 

- در گوگل،  کلمات کلیدی مربوط به اختراع مدنظرتان را جست وجو کنید
 www. uspto. gov در دفت��ر تریدمارک ایاالت متحده به آدرس -

جست وجو کنید. 
- اگر این حرکت سودمند بود،  حق انحصاری ایده را از آن خود کنید، 

 و بهتر است برای این کار وکیل بگیرید. 
18.   آیا به طرح کسب وکار نیاز دارم؟ 

داش��تن طرح کسب وکار برای اطالع و احاطه کافی پیرامون کاری که 
می خواهی��د انجام دهید و روش های ارتقای کیفی محصول و خدماتتان 
بس��یار خوب اس��ت.   س��پس می توانید با مش��اوران مالی مورد اعتماد، 
 مشورت کنید.   اما زیاده روی نکنید،  طرح کسب وکار ۵۰ صفحه ای برای 
شروع کس��ب وکار مناسب نیس��ت.   در واقع بس��یاری از استارت آپ ها 

بایستی از مسیر اصلی که برای خود تعریف کرده اند،  منحرف شوند. 
19.   از کجا می توانم پول مورد نیاز برای شروع کارم را تأمین کنم؟ 

در مورد این موضوع هم کتاب ها و مقاالت بسیاری منتشر شده است. 
  در اینجا خالصه ای از بهترین منابع مالی ارائه شده است: 

- سرمایه شخصی
- کارت های اعتباری
- خانواده و دوستان

- سرمایه گذاران مشارکتی
Kic Indiegogo. com و -    س��ایت های تأمین انبوه همچ��ون

starter. com
)SBA دریافت وام بانکی  )از نوع -

- سرمایه گذاران خصوصی
- دریافت تسهیالت از موسسات مالی اعتباری

 2۰.   برای شروع کسب و کارم به چه مدارک و مجوزهایی نیاز 
دارم؟ 

بس��ته به نوع کس��ب و کارتان،  ب��ه مجوزها و م��دارک متفاوتی نیاز 
خواهید داشت،  با این حال گروهی از این مدارک عبارتند از: 

- جواز کسب برای کسب و کارهای کنترل شده  )هوابرد،  کشاورزی و. .(
- جواز مالیات فروش  )اظهارنامه مالیاتی(
- جواز الزم برای کسب و کارهای خانگی

- مجوزهای شهرداری
- مجوزهای منطقه ای 

- مجوز فروش
- مجوزهای اداره بهداشت

- مشخصات کارکنان/اداره مالیات
21.   به هنگام استخدام نیروها باید نگران چه مسائلی باشم؟ 

- آیا ارجاعات را بررسی نموده اید؟ 
- آیا فرد مورد نظر،  تجربه کاری مرتبط با حوزه کسب وکار شما دارد؟ 

- آیا این فرد با فرهنگ سازمانی تان هماهنگ است؟ 
- آیا برای اس��تخدام نیروهای جدید،  فرم استخدام خوب و کارآمدی 

طراحی کرده اید؟ 
22.   چه نوع کتاب ها و گزارشاتی برای حفظ کسب و کارم،  مورد 

نیاز است؟ 
- اعالمیه های مالی 

- گزارشات مربوط به کارکنان
- صورت جلسه برد مدیریتی و سهام داران
- دفتر مالی و ثبت گزارشات بازار و بورس

- گزارشات و پرونده های مالیاتی
- پرونده ها و گزارش های ایالتی

- اینویس ها و قراردادها
- حساب های بانکی

- گزارشات صاحبان اعتبار و تسهیالت
23.   کسب وکار من به چه اشکالی از بیمه نیاز دارد؟ 

برحسب نوع کسب وکارتان،  موارد زیر را مد نظر داشته باشید: 
- بیمه مسئولیت عمومی

- بیمه مسئولیت کاال
- بیمه مسئولیت اشخاص

- بیمه اموال
- بیمه خسارت کارکنان

- بیمه مدیران و دفترداران
- بیمه سالمت برای کارکنان

- بیمه وقفه کسب و کار
- بیمه خویش فرمای تجاری

- بیمه امنیت سایبری
- بیمه عمر

24.   نحوه تقسیم حقوق بین هیأت موسسین یک استارتاپ به 
چگونه است؟ 

برای این سؤال پاس��خ واحدی وجود ندارد.   اما باید در ابتدای کار در 
مورد این موضوع صحبت و مذاکره کرده و تکلیف را مشخص کنید تا در 
ادامه کار س��وتفاهمی پیش نیاید.   اگر شما موسس اصلی و صاحب ایده 
هس��تید،  می توانید ادعای مالکیت ۵۰ درصد از شرکت را داشته باشید. 

  به هنگام تقسیم بهتر است موارد زیر را در نظر داشته باشید: 
- ارزش نسبی مشارکِت موسسین

- قول مشارکت بلندمدت در کسب و کار
- میزان زمان تعهد به کار

- میزان جبران مالی که در جایگاه کارمند دریافت می شود. 
- آیا موسسین در سرمایه گذاری مالی سهیم می شوند؟ 

- آیا یک نفر مسئولیت تصمیم گیری کلی را بر عهده می گیرد؟ 
25.   چه منابعی آنالین دیگری برای دانستن اصول شروع 

کسب وکار کارآمد هستند؟ 
www. Allbusiness. com -

www. Inc. com -
www. Entrepreneur -

www. SBA. gov -
www. Business. com -

www. IRS. gov -
www. Forbes. com -

allbusiness  :منبع

مترجم: علی اکبری
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند- مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت 
ملی حفاری ایران با تاکید بر اینکه توجه بیش از پیش به تکریم ارباب 
رجوع باید سرلوحه کار مدیران و مسئوالن شرکت باشد، تصریح کرد: 
در این زمینه باید سیس��تم های نرم افزاری و سخت افزاری مناسب 
بکارگیری ش��ود .  مهندس سپهر سپهری در دومین نشست ستاد 
صیان��ت از حقوق ش��هروندی و تکریم ارباب رجوع در س��ال جاری 
افزود: در این ارتباط ایجاد فضای مناسب و میز خدمت برای مراجعه 
کنندگان و همچنین کارکنان در ساختمان مرکزی شرکت ضروری 
است تا ضمن آسان س��ازی گردش کار مراجعان و دریافت به موقع 
پاس��خ ، از اتالف وقت آنان و رفت و آمدهای غیر ضروری و تردد در 
حوزه های مدیریت های مختلف پیشگیری به عمل آید .  وی اظهار 
کرد: رضایتمندی ارباب رجوع و کارکنان خاصه همکاران عملیاتی و 
اقماری که در ایام اس��تراحت پیگیر کارهای اداری خود هستند در 

پیشبرد برنامه های توس��عه ای شرکت بسیار با اهمیت است و می 
بایست سهولت در انجام کار ارباب رجوع و همکاران را به عنوان یک 
وظیفه س��ازمانی با دقت و برخورد مناسب دنبال نماییم .  سپهری 
گفت: اجرای طرح صیانت از حریم امنیت عمومی، حقوق شهروندی 
و تکریم ارباب رجوع در این ش��رکت موفق بوده و تا کنون اقدامات 

ارزشمندی در راس��تای تحقق اهداف این طرح صورت گرفته است 
.  وی با اش��اره به برگزاری هفته حج��اب و عفاف، اظهار کرد: بانوان 
ش��اغل و تالشگر این ش��رکت با توجه به تعهد و تخصص، نقش اثر 
گذاری در تحقق و پیش��برد برنامه های س��ازمان دارند که در جای 
خود قابل تقدیر  اس��ت و به پاس زحمات آنان در همایش��ی به این 
مناس��بت، از خدمات آنان تجلیل خواهد شد .  در ادامه این نشست 
برگزاری همزمان جلسات ستاد صیانت از حقوق شهروندی و تکریم 
ارباب رجوع با ش��ورای فرهنگی مطرح و  مقرر شد این نشست ها از 
این پس به صورت متمرکز برگزار شود .  بررسی طرح احداث سر در 
ورودی شرکت، تجهیز نمازخانه های کارگاه ها و مساجد شهرک های 
سازمانی،س��ر و سامان دادن به وضعیت توقفگاه ساختمان مرکزی و 
اختصاص توقفگاه جدید و ایجاد میز خدمت برای مراجعان از جمله 

مواردی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اصفهان - قاسـم اسـد- معاون  بازاریابی و فورش ذوب آهن از 
ساخت و آماده سازی یک هزار تن ریل U33 در قالب قرارداد ۴۰ هزار 
تنی با شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران خبر داد. دکتر احسان 
دشتیانه با اش��اره به انعقاد قرارداد راه   آهن جمهوری اسالمی ایران با 
ش��رکت ذوب آهن برای تولید ۴۰ هزار تن ریل U33 در س��ال 9۵ 
اظهار داشت: چندی پیش اولین محموله ریل ملی به میزان ۵۰۰تن 
تحویل راه آهن جمهوری اسالمی ایران شد.  وی ادامه داد: به تازگی 
نیز یک هزار تن ریل U33 دیگر در قالب قرارداد ساخت ۴۰ هزار تن 
ریل U33 برای راه آهن تولید و آماده حمل شده است. معاون بازاریابی 
و فروش ذوب آهن ادامه داد: به شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
هم اعالم کرده ایم هر زمان آمادگی داشت، امکان بارگیری این ریل ها 
وجود دارد. دش��تیانه با بیان اینکه س��رعت تولید ریل در ذوب آهن 
مناسب شده و به سطح مورد نظر رسیده است، گفت: در تولید اخیر 
ریل، 9۸ درصد محصول تولیدی در مرتبه اول باالترین استاندارد را 

اخذ کرد و از نظر کیفیت در باالترین وضعیت ممکن قرار گرفت. 
* وعده وزارت راه برای اصالح رقم ریالی قرارداد 4۰ هزار 

تنی ریل راه آهن
معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن درباره قرارداد ۴۰ هزار تنی تولید 
ریل U33 برای ش��رکت راه آهن گفت:  این قرارداد مربوط به س��ال 
۱39۵ بود و قیمت ها نسبت به هزینه های آن زمان منعقد شد، قرارداد 
ابتدا ارزی بود، اما به دلیل آنکه بانک مرکزی اعالم کرد نمی تواند برای 
قرارداد ارزی ضمانت نامه صادر کند، مجبور ش��دیم این قرارداد را با 
نرخ ه��ای آن زمان به ریال تبدیل کنی��م و امروز با قیمت ارز قانونی 
کشور، این محصول قیمت بیشتری دارد.  دشتیانه اظهار داشت: البته 

وزارت راه و شهرسازی قول مس��اعد داده است رقم قرارداد ۴۰ هزار 
تنی با راه آهن را اصالح کند. 

* وزارت راه مدعی است برای خرید ریل UIC6۰ از 
تولیدکننده داخل ترک تشریفات الزم است

وی همچنی��ن درباره امکان تولید ریل UIC۶۰ در ذوب آهن )که 
بیش��تر مورد استفاد کشور است( بیان کرد: تولید ریل UIC۶۰ نیز 
یکی از ضروریات کش��ور است و ش��رکت ذوب آهن برای تولید این 
ریل هیچ مش��کلی ندارد و به راحتی می توان از تولید ریل U33 به 
تولید UIC۶۰ شیفت کرد.  معاون بازاریابی ذوب آهن ادامه داد: سال 
گذشته درخواستی از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل 
و نقل بابت تولید ریل UIC۶۰ در ذوب آهن مطرح ش��د، ما پاس��خ 
دادیم که امکان تولید UIC۶۰ را داریم اما پس از آن این درخواست 
شرکت س��اخت در فرایندهای قانونی و اداری قرار گرفت و ما دیگر 
تقاضایی دریافت نکردیم.  دش��تیانه اظهار داشت: آقایان می گویند 
برای خرید ریل UIC۶۰ از ما باید ترک تش��ریفات انجام دهند، در 

حالی که وقتی محصولی در داخل فقط یک تولیدکننده داشته باشد، 
برگزاری مناقصه و تش��ریفات معنا پیدا نمی کند، قطعا تولیدکننده 
داخلی نباید در مقابل تولیدکننده خارجی قرار گیرد.  معاون بازاریابی 
و فروش ذوب آهن ادامه داد: ترک تشریفات قانونی زمانی معنا می یابد 
که بخواهیم بین همه تولیدکنندگان داخلی یا همه تولیدکنندگان 
خارجی مناقص��ه برگزار کنیم؛ قانون حمایت از تولید داخل تصریح 
دارد که هر کاالیی که در داخل تولید می شود دیگر دلیلی بر واردات 
آن نیست و ترک تشریفات مفهومی ندارد، اما آقایان در شرکت ساخت 
پیگیر ترک تش��ریفات هس��تند. وی ادامه داد: ما از سازمان برنامه و 
بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت می خواهیم که این مس��أله 
قانون��ی وزارت راه و شهرس��ازی را حل کنند و مج��وز خرید ریل از 

ذوب آهن را صادر کنند. 
* حمایت از حمل و نقل ریلی

دشتیانه با تأکید بر اینکه ذوب آهن بارهای خود را از طریق حمل و 
نقل ریلی جابه جا و از حمل و نقل ریلی حمایت می کند، گفت : حمل و 
نقل ریلی به این دلیل نسبت به جاده ای باصرفه تر است که در پرداخت 
هزینه ها فرصتی داده می شود ضمن آنکه به عنوان حمل و نقل ایمن و 
پاک  باید مورد حمایت باشد. معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اظهار 
داشت: راه آهن بابت طلبی که از ما برای حمل بارهایمان دارد، آن را به 
عنوان پیش پرداخت درنظر می گیرد و طلب خود را حدود صد میلیارد 
تومان از ما درخواست می کند  ؛ البته ذوب آهن  به شرکت های ریلی هم 
بابت حمل بار بدهکار است اما معتقدیم که حمل و نقل کشور باید 
به سمت حمل و نقل ریلی سوق یابد و قطعاً توسعه ریل جزو اهداف 

اصلی کشور است. 

قم- خبرنگار فرصت امروز- اس��تاندار ق��م در احکام جداگانه 
اي، اعضاي س��تاد بزرگداشت هفته دولت استان قم را منصوب کرد. 
سید مهدي صادقي استاندار قم طي حکمي مهرداد غضنفري معاون 
هماهنگي امور اقتصادي و توس��عه منابع استانداري قم را به عنوان 
جانشین رئیس ستاد بزرگداشت هفته دولت استان قم منصوب کرد. 
همچنین در احکام جداگانه دیگري از سوي استاندار قم، آقایان سید 
محمدرضا هاش��مي معاون سیاسي امنیتي، محسن بهشتي معاون 
عمراني، یونس عالي پور معاون هماهنگي امور زائرین، س��ید حسن 
رضوي رئیس س��ازمان برنامه و بودجه اس��تان، محمد رضا علیزاده 

مدیرکل حوزه اس��تاندار، سیار فرماندار قم، عزیز اله قرباني مدیرکل 
دفتر ارزیابي عملکرد اس��تانداري قم، تقي آغدیر سرپرست حراست، 
لطفي نیاس��ر مدیرکل صدا و س��یما و س��ید محم��د فاطمي نیک 
کارشناس حوزه استاندار به عنوان اعضاي ستاد بزرگداشت هفته دولت 
استان قم و سید رضا طباطبایي مدیرکل روابط عمومي استانداري قم 
به عنوان دبیر ستاد مذکور منصوب شدند. استاندار قم در این احکام با 
اشاره به اهمیت هفته دولت، بر لزوم برنامه ریزي در جهت برگزاري هر 
چه باشکوه تر هفته دولت و استفاده بهینه از آن براي تبیین و اطالع 
رساني مؤثر عملکرد و خدمات دستگاه هاي دولتي تاکید کرده است.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت گاز استان 
البرز با بیان اینکه قطعی برق به روند گازرسانی ارتباطی ندارد، گفت: 
البرزی ها ساالنه بیش از ۵.3 میلیارد مترمکعب گاز مصرف می کنند 
که ۵۰ درصد این میزان نیروگاه و صنعتی و ۵۰ درصد برای واحدهای 
مسکونی است. حسین تقی نژاد ، با اش��اره به گزارش مردمی درباره 
قطعی گاز در منطقه گلش��هر اظهار داشت: اس��تان البرز ۸۰۰ هزار 
مش��ترک گاز دارد و درباره قطعی منطقه ای به ش��رکت گاز گزارش 
نشده است. مدیرعامل شرکت گاز استان البرز افزود: اگر گاز مشترکی 
به هر دلیلی قطع ش��ود با ش��ماره ۱9۴ تماس گرفته تا عوامل فنی 
شرکت گاز برای تعمیر به محل اعزام شوند. وی با تاکید بر اینکه در 

زمینه تامین گاز نیروگاه های البرز مشکلی وجود ندارد، گفت: برای گاز 
واحدهای مسکونی و تجاری ریگالتور نصب شده که جریان فشار بیش 

از یک حد مجاز باشد دستگاه برای ایمنی بیشتر گاز را قطع می کند 
که بیشتر برای تنظیم ایمنی است. تقی نژاد در پاسخ به سوالی درباره 
ارتباط قطعی برق با گاز عنوان کرد: موضوع گاز رسانی هیچ ارتباطی 
با برق ندارد و قطعی برق در روند گازرس��انی خللی ایجاد نمی کند. 
وی با بیان اینکه در فصل گرما گاز در واحدهای اداری و مسکونی و 
تجاری استان البرز کاهش می یابد، ادامه داد: البرزی ها ساالنه بیش از 
۵.3 میلیارد مترمکعب گاز مصرف می کنند که ۵۰ درصد این میزان 
نیروگاه و صنعتی و ۵۰ درصد برای واحدهای مسکونی است و فاصله 
بین اس��تفاده گاز مسکونی استان البرز در زمستان 7 برابر بیشتر از 

تابستان است که این عدد هم مصیبت است.

کرمانشاه - منیر دشتی - مهندس مرادي مجد مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروي برق استان کرمانشاه به همراه معاونین و برخي از مدیران 
این شرکت با آیت ا... علما نماینده ولي فقیه در استان کرمانشاه و امام 
جمعه کرمانشاه دیدار و گفتگو کردند. باوجود شروع فصل تابستان و 
افزایش دما و مصرف بیش از حد مشترکان از برق خصوصا در ساعات 
اوج مصرف، پس از برگزاري همایش مدیریت مصرف باحضور علماء، 
ائمه جماعات مساجد و ادارات و مبلغین مذهبي، مهندس مرادي مجد 
به همراه معاونین و برخي از مدیران شرکت در راستاي ترویج مدیریت 
بهینه مصرف برق با آیت ا... علما نماینده ولي فقیه در استان کرمانشاه 
و امام جمعه کرمانشاه دیدار و درباره نحوه چگونگي مصرف بهینه برق و 
نهادینه کردن آن در بین اقشار مختلف جامعه گفتگو کردند. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه در این دیدار ضمن معرفي 
مختصري از  حوزه فعالیت شرکت و بیان اهمیت نقش برق در توسعه 
کش��ور و ایجاد رفاه عمومي گفت: برق یکي از منابع انرژي اس��ت که 

قابل ذخیره کردن نیست و به همان میزان که نیاز مصرف است باید 
همزمان تولید شود. وي در ادامه به اهمیت و ضرورت مدیریت مصرف 
برق در فصل تابستان اشاره کرد و اظهار داشت: زماني که رشد مصرف 
داریم منطقي و اقتصادي آن است که بجاي عرضه بیشتر، به مدیریت 
تقاضا توجه نمائیم که این امر مستلزم فرهنگ سازي در سمت مصرف 
مي باشد که با تغییر در مدل ذهني نهایتاً منجر به تغییر رفتار و اصالح 
عملي الگوي مصرف مي ش��ود. مهندس مرادي مجد اقدامات انجام 
ش��ده در زمینه فرهنگ س��ازي مصرف برق را برشمرد و گفت: طرح 
هاي همیاران انرژي، همکاري با بسیج ادارات و محالت، فرهنگ سازي 
از طریق مدارس و مساجد با کمک روحانیون و علما از جمله اقداماتي 
است که این شرکت در زمینه فرهنگ سازي مصرف برق انجام داده 
است. مدیر عامل ش��رکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه با بیان 
اینکه 7۵۰ هزار مشترک کرمانشاهي 3هزار میلیون کیلووات ساعت 
برق در طول س��ال مصرف مي کنند، گفت: پیک بار مصرف برق در 

سال گذشته با رشد ۵۲ مگاواتي نسبت به سال 9۵ به 7۲۲ مگاوات 
رس��ید. مدیر عامل و رییس هیئت مدیره ش��رکت توزیع نیروي برق 
استان کرمانشاه گفت: براي این کمبود انرژي درصورت عدم همراهي 
مش��ترکین در س��اعات اوج مصرف، احتماال در ساعت هاي پیک بار 
خاموش��ي برق اتفاق مي افتد. امام جمعه کرمانشاه نیز در این دیدار 
ضمن تش��کر از خدمات ارزشمند ش��رکت توزیع نیروي برق استان 
کرمانش��اه س��واالتي را در خصوص نحوه توزیع برق بیان نمود. وي با 
اشاره به نقش برق به عنوان یکي از سرمایه هاي ملي به مصرف بهینه و 
اصولي آن تاکید کرد و بیان داشت: تریبون نماز جمعه در خصوص آگاه 
سازي مردم جهت مدیریت مصرف انرژي به ویژه مصرف برق همواره 
فعال و آماده است. وي با اشاره به اینکه صرفه جویي در مصرف برق 
عزم همگاني را مي طلبد، تاکید کرد: استفاده از ظرفیت ائمه مساجد 
براي تبلیغ مدیریت مصرف برق در فصل تابستان مي تواند راهکاري 

مناسب براي کاهش بي رویه مصرف برق باشد.

گـرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی در 
پی وجود مش��کالتی در بخش��ی از شبکه گاز ش��هر گرگان  و لزوم 
انجام تعمیرات ضروری و اساس��ی ، طی هماهنگی های انجام شده 
با فرمانداری شهرستان ، مناطقی از گاز شهر گرگان در منطقه صیاد 
شیرازی و بولوار ناهار خوران قطع و از مدار مصرف خارج شد. مهدی 

مقدسی گفت: در همین راستا پس از انجام عملیات و تعمیر منطقه 
مورد نظر ، بالفاصله مرحله وصل گاز توس��ط ماموران ش��رکت آغاز 
ش��ده  و گاز بیشتر مش��ترکین گرامی به مدار مصرف برگشت. وی 
افزود:تعدادی از مشترکین که بنا به دالیلی در منزل حضور نداشتند 
و یا موارد مشابه دیگر  که متاسفانه  امکان وصل گاز آنها بنا به دالیل 

ایمنی میس��ر نش��ده  اس��ت با حضور مجدد ماموران گاز ویا تماس 
همش��هریان عزیز در شرف وصل بوده و انشاء ا... تا ساعاتی دیگر گاز 
تمامی مشترکین عزیز نیز وصل خواهد شد رئیس روابط عمومی گاز 
گلستان در پایان از همراهی مسئولین و صبر و حوصله مشترکین عزیز 

مناطق یاد شده تشکر و قدردانی کرد  

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران :
توجه بیش از پیش به تکریم ارباب رجوع باید سرلوحه کار مدیران و مسئوالن شرکت باشد

دومین محموله  1۰۰۰ تنی آماده تحویل به راه آهن  شد

با حکم استاندار قم ؛

اعضاي ستاد بزرگداشت هفته دولت استان قم منصوب شدند

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز: 

5۰ درصد مصرف گاز در البرز در مناطق مسکونی است

در راستاي ترویج مدیریت بهینه مصرف برق:

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه با نماینده ولي فقیه استان کرمانشاه

سخنگوی شرکت گاز گلستان از وصل جریان گاز مشترکین خیابانهای  جاده ناهار خوران و صیاد شیرازی خبر داد

عقد تفاهم نامه بنیاد مسکن استان گلستان با بانک کشاورزی جهت 
استفاده متقاضیان خرید زمین از تسهیالت بانکی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- آقای حس��ینی، معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان گلستان خبر داد:بنا به گزارش 
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، آقای حسینی، معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان گلستان از 
عقد تفاهم نامه با بانک کش��اورزی جهت ارائه تس��هیالت و کمک به متقاضیان خرید زمین از بنیاد مسکن خبر داد.ایشان 
ابراز داش��تند: پیرو مصوبه کارگروه معاونت پش��تیبانی در راس��تای حمایت از متقاضیان محترم اراضی روستایی و افزایش 
قدرت خرید آنان، تفاهم نامه مش��ترک بنیاد مس��کن و بانک کش��اورزی منعقد و با معرفی متقاضیان توسط بنیاد به بانک 
مذکور، امکان بهره مندی روس��تاییان محترم از تس��هیالت بانکی این تفاهم نامه جهت تامین بخشی از بهای زمین تملکی 

فراهم گردیده است.

حضور مدیرکل محترم بنیاد مسکن استان گلستان در مرکز سامد استان 
جهت پاسخگویی به سواالت مردم

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، به منظور ارتباط 
گسترده و پاسخگویی به مردم شریف استان ، مهندس زمانی نژاتد، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان از ساعت 9  
الی ۱۲ در مرکز سامد استان ) سامانه الکترونیکی مردم و دولت ( حضور خواهند داشت و از طریق سامانه تلفنی ۱۱۱ و کد شماره 3 

به سواالت مردم شریف استان پاسخگو خواهند بود.

بازدید نماینده مجلس شوراي اسالمي و مدیرکل راهداري و حمل ونقل 
جاده اي استان از محورهاي مواصالتي شهرستان قشم 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امـروز- داریوش باقر جوان  باتفاق احمد 
مرادي نماینده مردم بندرعباس در مجلس ش��وراي اسالمي وهئیت همراه از 
محورهاي مواصالتي جزیره قشم بازدید و جهت رفاه حال بهره برداران از جاده 
ها ي این شهرستانها تصمیماتي اتخاذ ودردستورکار اداره راهداري وحمل ونقل 
جاده اي شهرستان قشم قرار گرفت . مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي 
اس��تان هرمزگان در این بازدیدبا اشاره به اهمیت راههاي این شهرستان گفت  
توسعه جاده های اصلی به ویژه بزرگراهها در جزیره قشم که سرشار از جاذبه های اقتصادی، طبیعی و گردشگری است، می تواند 
به عنوان یکی از کلیدی ترین راهکارهای شتاب گیری روند توسعه این جزیره و در کنار آن افزایش دسترسی به فرصت های شغلی 
و همچنین دسترسی عادالنه به بازارهای جدید و در نهایت کاهش فقر مورد استفاده قرار گیرد. وي افزود:  شکی نیست که جزیره 
قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس و بزرگترین جزیره غیرمستقل جهان، جایگاه اقتصادی و ژئوپلتیک ویژه ای در ایران 
دارد و حجم باالیی از واردات و صادرات کشور از بنادر این جزیره صورت می گیرد و توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای آن 
می تواند به هموار شدن مسیر توسعه اقتصادي این شهرستان نیز منجر شود.  در همین راستا به رئیس اداره راهداري وحمل ونقل 

جاده اي دستوردادند که در کمترین زمان ممکن ۶ کیلومتر از محور مواصالتي  فرودگاه – دیرستان آسفالت وایمن سازي گردد.
 

اجرای طرح صدور آنی قبض گاز در شهر های قزوین و تاکستان
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین، از آغاز طرح قرائت و صدور 
آنی قبوض گاز مشترکین در شهرهای قزوین و تاکستان خبر داد. به گزارش روابط عمومي شرکت 
گاز استان قزوین؛ اسماعیل مفرد بوشهري گفت: این طرح با هماهنگی و همکاری امور بهره برداری 
و واحد فناوری و اطالعات)IT( این شرکت درحال انجام است. بوشهری با بیان این مطلب که طرح 
صدور قبوض آنی به شکل آزمایشی در زمستان سال گذشته در شهر محمودآباد اجرایی شد افزود: 
در حال حاضر حدود  ۴۰ درصد مشترکین استان در سه شهر قزوین، تاکستان و محمود آباد قبوض 
گاز خود را به صورت آنی، یعنی همزمان با مراجعه کنتور خوان و با توجه به قرائت آخرین مقدار مصرف گاز خود دریافت می کنند. 
مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین با بیان اینکه فرایند کنتور خوانی، تهیه و توزیع صورتحساب، یک فرآیند هزینه بر و زمان بر است 
افزود: با راه اندازی سامانه جدید قرائت و صدور آنی صورتحساب مشترکین گاز ، شاهد تسهیل و تسریع در روند صدور قبوض مصرفی 
مشترکین خواهیم بود. بوشهری درباره مزایای اجرای این طرح افزود: قرائت سریع و دقیق کنتور، از بین رفتن زمان قرائت و تحویل 
قبوض، کنترل و نظارت بر عملیات کنتورخوانی با استفاده از سامانه GPS ، کاهش خطاهای انسانی قرائت، افزایش مهلت پرداخت 

قبوض گاز بهاء توسط مشترکین و اطمینان از عدم توزیع دیر هنگام قبوض از جمله ویژگی های این طرح است. 

مدیر امور آبفا شهرستان قدس خبرداد:
توسعه شبکه جمع آوری فاضالب شهری به طول 15۰۰ متر

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- بهزاد رضوانی با اعالم این خبر گفت: با توجه به مراجعات 
مکرر ش��هروندان ش��هر قدس و ضرورت انجام لوله گذاری ونصب انشعابات فاضالب عملیات اجرای 
ش��بکه فاضالب، با شتاب هرچه بیش تر درحال انجام است. او افزود: اجرای شبکه فاضالب خیابان 
های شهدای گمنام، یادگار امام، مصطفی خمینی، امام حسین دوم، هشت رودیان و حدیقی به طول 
۱۵۰۰ متر به اتمام رس��یده است. رضوانی اظهار داشت: عملیات حفاری و لوله گذاری  فاضالب در 
خیابان گودرزی جنوبی وشمالی آغاز شده و با توجه به محدودیت های ترافیکی در کوتاه ترین زمان 
به اتمام خواهد رسید. مدیر امور آبفای شهرستان قدس در پایان خاطر نشان کرد: یکی از شاخصه های اصلی جوامع توسعه یافته دارا 
بودن سیستم های شبکه جمع آوری و تصفیه فاضالب است، و استفاده از شبکه های مدرن جمع آوری فاضالب موجب ارتقاء سطح 

بهداشت در جامعه و کاهش بیماری های ناشی از آلودگی های آب می شود

رئیس پلیس راه استان ایالم: 
تخلیه نخاله های ساختمانی و زباله در حریم راه ممنوع است

ایالم- هدی منصوری- سرهنگ رضا همتی زاده با اعالم این خبر گفت: برابر قانون، تخلیه پسماندها و نخاله های ساختمانی 
صرفا بایستی در مکان های مجاز و از پیش تعیین شده تخلیه شوند. وی خاطر نشان کرد: پسماندهای ساختمانی در حاشیه راه ها 
باعث ایجاد خطرات و تهدیدهای بالقوه ای برای ایمنی و سالمت حمل و نقل می شود. سرهنگ همتی زاده افزود: برابر آیین نامه 
راهنمایی و رانندگی و قانون پسماند انجام این عمل دارای منع قانونی بوده و متخلفان از این قانون با جریمه نقدی و از یک تا ده هفته 
توقیف خواهد شد. این مقام انتظامی در پایان گفت: تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی عالوه بر تهدیداتی که برای تردد ایمن وسایل 

نقلیه ایجاد می کند و همچنین باعث مشکالت محیط زیستی شده و چهره ای ناشایسته از فرهنگ عمومی را متجلی خواهد کرد.

کاال برگ های نفت سفید اعالم شد:
دو میلیون و 588 هزار و 8۰۰ لیتر نفت سفید تاکنون توزیع شد 

 رشت- زینب قلیپور- کاالبرگ های جدید ماه های مرداد و شهریور 97 به شماره های ۱۲۱ ، ۲۲۱ ، 3۲۱ و ۵۲۱ به میزان 
۲۱۰ لیتر از سوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن اعالم شد . از ابتدای سال تاکنون ۴9 میلیون و ۸۴7 هزار لیتر 
نفت سفید درقالب سه فقره کاالبرگ توزیع گردیدکه ازاین مقدار دومیلیون و ۵۸۸ هزار و۸۰۰ هزار لیترمربوط به مناطق صعب العبور 
بوده و این میزان معادل ۱۶درصد سهمیه مناطق صعب العبور است .  در این اطالعیه آمده است کاالبرگ ها تا تاریخ )3۱/۰۶/97( 
س��ی و یکم ش��هریور ماه سال جاری دارای اعتبار دریافت است . گفتنی است که استان گیالن درحال حاضر دارای 37  هزار ۸۰۶ 
خانوار مصرف کننده نفت سفید می باشد و عملیات توزیع این فرآورده نفتی توسط ۲33 فروشندگی فعال و ازطریق 9 ناحیه ) رودبار 

، رودسر ، الهیجان ، انزلی ، تالش ، صومعه سرا ، آستارا ، فومن و رشت ( انجام می شود .

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
کاهش 37۰ مگاواتی مصرف برق ناشی از تغییر ساعات اداری و همکاری صنایع در خوزستان

اهواز - شـبنم قجاوند- مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان گفت : با اجرای 
برنامه های کاهش مصرف برق در ایام پیک بار، 37۰ مگاوات از تغییر ساعات اداری و همکاری 
صنایع در اس��تان صرفه جویی شده اس��ت. محمود دشت بزرگ در خصوص عملکرد اقدامات 
مدیریت مصرف و همکاری صنایع اظهار داش��ت: با ۶ مورد از صنایع خوزس��تان توافقنامه ای 
برای کاهش مصرف به میزان ۱۶۱ مگاوات صورت گرفت که به طور متوسط تاکنون به میزان 
۱7۰ مگاوات کاهش پیک بار داشتیم. وی ادامه داد: نتیجه کاهش ساعت اداری و بررسی های 
صورت گرفته بر روی برخی فیدرهای اداری نیز نشان می دهد که به طور میانگین ۴۰ تا ۶۰ درصد بار این فیدرها کاهش 
داش��ته که نتیجه آن کاهش ۲۰۰ مگاواتی در س��اعات پیک بار ظهر اس��ت. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
اقدامات آموزشی را یکی دیگر از فعالیت های کاهش مصرف برق دانست و افزود: سمینارهای آموزشی بهینه سازی مصرف 
انرژی ویژه بانوان ش��اغل اس��تان، توزیع دفترچه یادداشت های با درج پیام های مدیریت مصرف و آشنایی با مزایای انرژی 
های تجدیدپذیر، تولید انیمیش��ن، اس��تفاده از ظرفیت های شبکه اجتماعی و تعامل با رسانه ها برنامه های آموزش محور 

شرکت برای کاهش مصرف برق است.



رؤسا افرادی پرمشغله هس��تند. آنها به شما چشم دارند 
ک��ه اطالع��ات را تلفیق، خالصه و توصیه کنی��د تا بتوانند 
نس��بت به آن اقدام کنن��د. به مدیرت��ان مهارت های تفکر 
اجرایی خود را نش��ان دهید و به جای توضیحات طوالنی، 
نکته اصلی را در اختیارش��ان بگذارید. در اینجا پنج روش 
برای کمک به ش��ما آمده اس��ت تا اصل مطلب را به رئیس 

خود ارائه و رهبری خود را نشان دهید: 
1. درباره نیازها و خواسته های مدیر خود فکر کنید 

خود را ج��ای مدیرتان بگذارید و درب��اره اطالعاتی فکر 
کنید که آنها برای تصمیم گی��ری نیاز دارند و می خواهند. 
معنی این کار ممکن اس��ت تفکر در مورد مس��ئله ای باشد 
ک��ه رئیس مدیرتان هم به دنبالش اس��ت. آیا آنها به دنبال 
روش هایی برای صرفه جویی در زمان یا پول هس��تند؟ آیا 
مدیر ش��ما به دنبال فرصت هایی برای توس��عه کس��ب و کار 
اس��ت؟ این کار به شما کمک خواهد کرد تا اطالعات مورد 

نیاز را مشخص کنید. 
2. برای اظهارات خود مدرک داشته باشید 

رئیس تان به ش��ما چش��م دارد که اطالع��ات را بازبینی و 
خالصه کنید. او به دنبال اس��تنتاج شما و نه ارائه رساله دکترا 
است. از نتیجه گیری هراس نداشته باشید، اما مطمئن شوید 

که مدرکی برایش��ان دارید. برای هرکدام از اظهارات خود این 
سواالت را بپرسید: کی؟ چی؟ کجا؟ چرا؟ چگونه؟ 

مفهومی ارائه دهید و برای اظهارات خود مدرک داش��ته 
باشید تا به نتیجه گیری های خود اعتبار بیشتری ببخشید. 

3. به خاطر داشته باشید که هرچه کمتر، بیشتر
زمان��ی که مدیرتان از ش��ما درخواس��ت می کند تا اصل 
مطلب را ارائه دهید، به دنبال آن اس��ت که شما اطالعات 
را تلخیص و لب کالم را مش��خص کنید. آنها به دنبال یک 
مقاله تحقیقی نیس��تند. به مدیرتان نکات اصلی )مثال سه 
مس��ئله مهم تر( را ارائه دهید. اگر رئیس تان سوالی داشته 
باشد، از شما خواهد پرسید و به شما این فرصت را خواهد 

داد تا اطالعات اضافی را در میان بگذارید. 
سعی نداشته باشید اثبات کنید که همه چیز را در مورد 
موضوع می دانید. دادن اطالعات زیاد باعث می شود اینطور 
به نظر رس��د که ش��ما دید روشنی نس��بت به موارد مهم 
ندارید و باعث می ش��ود رئیس تان مهارت های تفکر اجرایی 

شما را به دشواری ببیند. 
4. نحوه ارائه اطالعات توسط رئیس تان را الگو قرار 

دهید
متوجه روش��ی باش��ید که رئیس تان اطالعات را با شما 
 Word( در می��ان می گذارد. آی��ا به صورت نوش��تار ورد
document( اس��ت یا متن یک ایمیل؟ آیا او جمالت یا 

عبارات کامل را دوست دارد؟ 

در نظر داشته باشید که برخی از جنبه های سبکی را الگو 
قرار دهید که رئیس تان اطالعات را به اش��تراک می گذارد. 
س��بک ارتباط��ی آنها به ش��ما بینش��ی از نح��وه پردازش 
اطالع��ات آنها می دهد. وظیفه ش��ما کمک ب��ه رئیس تان 
اس��ت تا به طور موثر و کارآم��د اطالعات را پردازش کند و 
تصمیمات��ی بگیرد. به اطالعات حس خودمانی بودن دهید 

تا رئیس تان بهتر بتواند افکارتان را پردازش کند. 
5. اطالعات را تقسیم بندی کنید

روش��ی دیگر برای تس��هیل درک اطالعات، تقس��یم آن 
به تکه های قابل هضم اس��ت. اس��تفاده از نق��اط گلوله ای 
)bullet points( را در نظ��ر بگیرید و جمالت یا عبارات 
را با اظهارات پررنگ ش��ده ش��روع کنید تا خواننده بتواند 

به سرعت نکته را درک کند. 
زم��ان صحبت ب��ا مدیرتان بررس��ی اجمال��ی از نتیجه 
گیری ه��ای خود ارائ��ه دهید و آنگاه هر نکت��ه را با گفتن 
»اول«، »دوم« و »س��وم« آغ��از کنید. درک نکات اصلی را 

برای رئیس خود آسان کنید. 
تفک��ر برمبنای اصل مطلب برای پیش��رفت ش��غلی تان 
اهمیت زیادی دارد. برای اینکه مفید و ارزش��مند باش��ید، 
مانند مدیرتان فکر کنی��د و مهارت های تفکر اجرایی خود 
را نشان دهید. نشان دهید که شما توانایی آن را دارید که 

خود را جای آنها قرار دهید. 
forbes :منبع

نحوه ارائه اصل مطلب به رئیس خود 

 استخدام کارمند پاره وقت و دورکار
با هدف رشد کسب وکار

استخدام کارمند پاره وقت یا دورکار یکی از راهکارهای جدید شرکت ها برای کاهش هزینه های نیروی 
انسانی است که در برخی صنایع، بسیار کارآمد است. 

در س��ال های اخیر ش��غل های مجازی، کارهای پاره وقت و سیس��تم آزادکاری یا فریلنسری محبوبیت 
زیادی پیدا کرده است. اقتصاد آزادکاری در حال رشد است و افراد بیشتری هر روز به دنبال راهی جدید 
برای دورکاری در صنعت خود هس��تند. از طرفی ش��رکت ها نیز اس��تخدام افراد دورکار و قراردادی را به 

نسبت کارمندان تمام وقت افزایش داده و این موقعیت برد-برد استفاده می کنند. 
تاکنون ش��رکت های زیادی توانسته اند با سرمایه گذاری روی کارمندان دورکار به موفقیت برسند. البته 
هنوز مدیران زیادی هس��تند که از این س��بک از استخدام هراس داش��ته و نیروهای تمام وقت را ترجیح 
می دهند. البته مدیرانی که با آزادکاران کار کرده اند به راحتی این س��بک اعتقاد داشته و تفاوت عمده ای 

بین چالش های مدیریت نیروی انسانی بین این دو نوع استخدام قائل نیستند. 
بررسی اولیه

نکته قابل توجه اینکه برای استخدام نیروهای آزادکار باید صنعت مورد فعالیت را نیز مورد بررسی قرار 
داد. به بیان دیگر تمامی کسب وکارها برای استخدام آزادکاران به عنوان کارمند مناسب نیستند. کارمندان 
دورکار یا قراردادی عموما برای کسب وکارهایی که کمترین نیاز به بازرسی را پس از آموزش اولیه دارند، 
مناس��ب هس��تند. به عالوه باید ابزارها و فناوری های مورد نیاز این کارمندان نیز مدنظر قرار بگیرد. اگر 

ابزارها در دسترس خود کارمندان باشد، یک مرحله دیگر از هزینه های شرکت کاسته خواهد شد. 
انعطاف در نیروی انسانی

مزیت دیگر کارمندان دورکار، دسترس��ی راحت و فراوان به آنها اس��ت. استعدادهای این زمینه در حال 
رش��د و افزایش هس��تند و زمانی که ش��رکت ها به نیروی بیش��تر برای انجام پروژه های زیاد نیاز دارند، 
به راحت��ی می توان آزادکاران را برای اس��تخدام پیدا کرد. به هرحال ارتباط ب��ا این افراد و حفظ آنها برای 

پروژه های بعدی نیز مهم است. 
خدمات مشتری بهتر

با استخدام کارمندان دورکار هزینه های کمتری در نیروی انسانی متقبل می شوید. در نتیجه می توانید 
مهارت های متنوع مورد نیاز برای شرکت را جذب کرده و خدمات کاملی را به مشتریان ارائه دهید. با این 
کار یک مش��تری با رجوع به ش��رکت ش��ما تمامی خدمات الزم در زمینه مورد نظر را دریافت کرده و به 
رقبا رجوع نمی کند. به عنوان مثال یک شرکت امنیتی را تصور کنید که کارمندان قراردادی در بخش های 
مختلف ، برق، دوربین مدار بسته، دزدگیر و ... دارد و تمامی نیازهای مشتری را یک جا برطرف می کند. 

دسترسی به استعدادهای بیشتر
کارمندان دورکار و آزادکار، عموما برای بقا در رقابت و جذب پروژه های بهتر همیش��ه دانش خود را به 
روز نگه می دارند. این برای صاحبان کس��ب وکار به معنای دسترس��ی به منبعی از استعدادهای پویا است 
ک��ه در پروژه های مختلف، توانای��ی همکاری دارند. نکته مهم دیگر اینکه هزینه ای برای آموزش این افراد 

پرداخته نمی شود چون خودشان برای رقابت بهتر، مهارت ها را می آموزند. 
منبع: inc/zoomitغ

موفقیت بزرگ برای کسب و کارهای کوچک

در گاراژ خانه شروع به برشتن قهوه کردم و بعد از مدتی دوستان و آشنایان برای خرید قهوه به سراغم 
می آمدند. و بعد یک روز با خودم گفتم: »شاید بتونم یک کسب و کار راه بندازم.« 

نام من مایک مک کیم است. من موسس و مدیرعامل شرکت کووه کافی  )cuvee cofee(  هستم. من 
واقعا نمی دانستم چطور می توان کسب و کاری را اداره کرد، به همین دلیل یادگیری برای کارآفرین شدن 

و تاجر شدن مانع دشواری بود که باید بر آن فائق می آمدم. 
ِدل )Dell(  ی��ک ش��ریک عال��ی برای من بود و به م��ن کمک کرد تا درک کنم م��ا با چه چالش های 
تکنولوژی ممکن اس��ت روبه رو ش��ویم و سپس محصوالتی را به من معرفی کرد تا بتوانیم بر این چالش ها 

غلبه کنیم. 
یکی از بزرگ ترین مزیت های ش��غلم، کار کردن با همس��رم اس��ت. همس��رم مرا در مسیر درست نگه 

می دارد. من آدم بسیار بی نظمی هستم. 
مایک آدم جزیی نگری نیست. او بیشتر فردی کلی نگر است و کلیات مسائل را می بیند. 

با کار کردن کنار دل، یک دس��تیار و ش��ریک واقعی در تکنولوژی همراه دارم و دیگر نیاز نیست نگران 
مسئله تکنولوژی باشم. 

یکی از نخس��تین چیزهایی که مشاور تکنولوژی کسب و کار کوچک من انجام داد، اجرای کاری بود که 
آن را تکنولوژی حسابرسی می نامید و با آن دریافتیم چطور کسب و کارمان را اداره می کنیم و چه نوعی از 
ابزارها، محصوالت و خدمات ما را قادر خواهند ساخت تا تاثیرگذاری و بهره وری بیشتری داشته باشیم. 

هنگامی که مایک در س��فر اس��ت به کارگیری تبلت دل لتیتیود برای وی بس��یار ارزشمند است. وقتی 
در کنار کش��اورزان در وس��ط مزرعه ایستاده است می تواند از تبلت خود استفاده و یادداشت برداری کند. 

همچنین او می تواند از تبلت به جای لپتاپ استفاده کرده و به ایمیل هایش پاسخ دهد. 
ما در کار تخمیرس��ازی نیاز به گواهی نامه هایی داریم که مس��تلزم جزییات بس��یاری هستند، به همین 
خاطر با اس��تفاده از کامپیوترهای اپتی پلکس آل این وان قادریم به درس��تی فهرس��ت کاالها را دریافت 

کنیم و مطمین شویم که در ادامه مسیر همه چیز سرجای خودش قرار گرفته و محاسبه شده است. 
پرواضح است که وقتی صحبت از توسعه برند در سطح ملی یا جهانی می شود، تکنولوژی بی شک بخش 

مهمی از کار را بر عهده خواهد داشت. 
از زمانی که در گاراژ قهوه برش��ته می کردیم راه بس��یار طوالنی را طی کرده ایم. از همان ابتدا هدف ما 
این بوده اس��ت که قهوه ای عالی در اختیار افراد بیش��تری قرار دهیم و تکنولوژی وسیله ای است که به ما 

کمک می کند تا به هدف مان دست یابیم. 
youtube :منبع
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