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پیچیدگی ابرچالش ها و همزمانی با تشدید تحریم های بین المللی

 راه دشوار
ترمیم اقتصاد ایران

اقتصاد ایران روزهای س��ختی را می گذراند. طی چند س��ال اخیر گزاره »سخت ترین سال اقتصاد ایران پس از 
انقالب« را بارها از زبان کارشناس��ان ش��نیده ایم. س��ال 1397 نیز با بحران ارزی و جهش قیمت ها آغاز ش��د که 
اقدامات ضربتی و دستوری در اقتصاد را به همراه داشت. البته چالش ها و مشکالت اقتصاد ایران موضوع جدیدی 

نیست و ریشه در ده ها سال وابستگی بودجه به نفت، فزونی هزینه ها بر درآمدها، عدم شفافیت مالی، کیفیت...
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آمارها از افت 26 درصدی بارندگی نسبت به سال قبل خبر می دهد

تنش آبی برای 34 میلیون ایرانی

استخدام نیروهای بهتر با آگاهی از تفکرات ناخودآگاه
فرآیند فعالیت های رهبری تحول

اشتباهات رایج سئو در کسب و کارهای کوچک
معیاری که می تواند سرنوشت شرکت شما را تعیین کند

تبلیغات مقایسه ای: بایدها و نبایدها 
موج سواری برندها با جام جهانی 2۰1۸

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

 3 نفر اول ثروتمند جهان
از حوزه فناوری هستند

3

اقتصاد کشـور حال و روز خوبی ندارد و هر روز شـاهد وارد 
آمدن تکانه  شدیدی به بازارهای کشور هستیم. در این میان، 

موضـوع ترمیم کابینه ایـن روزها در صدر خبرهای 
رسانه ها قرار دارد و خیلی ها سیف را مقصر اصلی...

گمانه زنی ها درباره برکناری  رئیس کل بانک مرکزی

رئیس جمهور وارد می شود

یادداشت
با تغییر وزرای اقتصادی اتفاق 

خاصی نمی افتد

چرا ما در ریشه یابی مشکالت 
داخلی به دنبال عوامل خارجی 
هس��تیم؟ چرا مس��ئولیت خود 
را در قب��ال مش��کالت داخل��ی 
نمی پذیری��م؟ ب��ه این ف��راز از 
خاط��رات اس��داهلل َعلَ��م، وزیر 
درب��ار محمدرضاش��اه در تاریخ 
هجده��م آذرم��اه 13۵۲ توجه 
کنید: )محمدرضاش��اه( از شلوغ 
بودن دانش��گاه ها بسیار ناراحت 
بودن��د. فرمودند قطعاً دس��تور 
مسکو رسیده که همه دانشگاه ها 
ناراح��ت ش��ده اند به اس��تثنای 
دانش��گاه پهلوی شیراز... . عرض 
ک��ردم مس��لماً ی��ک تحری��ک 
خارجی اس��ت ولی این نکته را 
هم نباید از نظر دور داش��ت که 
اگر زمینه آماده نباشد، خارجی 
کاری نمی توان��د بکن��د. )منبع: 
یادداش��ت های امیراسداهلل َعلَم. 

جلد سوم، سال 13۵۲(
آیا اماراتی ها، گرجس��تانی ها 
و مردم ترکیه، پول و س��رمایه 
خ��ود را ب��ه بانک ه��ای ایرانی 
برعکس.  ی��ا  منتقل می کنند؟ 
چ��را گرجس��تان وی��زا ب��رای 
ایرانی ها را لغو می کند و زمینه 

س��رمایه گذاری  برای 
2میلیاردی آنها را در...

محمود 
سریع القلم
  استاد دانشگاه
شهید بهشتی
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رئیس هیأت عامل ایدرو: 

سه اقدام دولت برای 
ساماندهی بازار خودرو

ایج��اد مزاحمت برای کارب��ران با تبلیغات پیامکی و تلفنی ناخواس��ته 
ی��ا فریب آنها ب��ه روش های مختلف از وعده های جوایز متعدد تا ش��ارژ یا 
سرویس رایگان، تمامی ندارد و این بار حتی به راه های مهندسی اجتماعی 
هم کش��یده شده  اس��ت. به گزارش ایسنا، داستان پیامک های تبلیغاتی از 
کاشت موهای طبیعی تا دانشگاه بدون کنکور و تبلیغات انواع شرکت های 
تجاری و سازمانی موضوع جدیدی نیست. در حالی که پیامک های تبلیغاتی 
به نوعی مزاحم برای کاربران تبدیل ش��ده بودند، از مس��ئوالن رگوالتوری 
تا وزیر ارتباطات بس��یج ش��دند تا جلوی این تبلیغات را بگیرند؛ راه هایی 
مانند اس��تفاده از سامانه شکایت برای سرشماره های ارسال شده یا مسدود 
کردن شماره هایی که تنها به ارسال پیامک اقدام می کردند. پس از تبلیغات 
پیامکی که به نوعی جلوی آنها گرفته می شد، نوبت به تبلیغات تلفنی رسید 
که در آن، کاربر با پیام های  ضبط شده مواجه می شد. این موضوع هم مورد 
بررس��ی قرار گرفت تا جایی که حسین فالح جوش��قانی - رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اعالم کرد که همه مزاحمت های تلفنی 
تبلیغاتی که توس��ط برخی از ش��هروندان گزارش شده، مورد پیگیری قرار 
 می گیرند و هیچ گونه مزاحمت های تبلیغاتی برای شهروندان چه در قالب 
پیامک و یا تلفنی که روی نوار پاسخگو باشد، قابل قبول نیست. همچنین 
در حالی که رگوالتوری برای س��اماندهی پیامک هایی که سرش��ماره آنها 
مخصوص خدمات ارزش افزوده و یا تبلیغات بود، س��امانه ای را عرضه کرد، 
دارندگان برخی کسب وکارها به استفاده از شماره های شخصی روی آوردند 

که وعده داده ش��د این شماره ها هم س��اماندهی و شماره هایی که تنها با 
هدف ارس��ال پیامک خریداری شده و اس��تفاده دیگری ندارند، در صورت 
عدم پاسخگویی و با شکایت مردم به صورت کامل قطع شوند. در عین حال، 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حتی از احتمال مسدود 
کردن برخی شماره ها بدون دریافت شکایت هم خبر داد و گفت: براساس 
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشغول نوشتن ضوابطی هستیم 
تا بتوانیم یکس��ری شماره های شخصی را حتی بدون شکایت هم ببندیم. 
برای مثال اگر بررس��ی کنیم که رفتار یک مش��ترک به صورتی است که 
پیامک تبلیغاتی بس��یاری می فرس��تد، یا مکالمه صوتی ندارد، می توانیم 

تشخیص دهیم که این خط در جهت اهداف تبلیغاتی فعالیت می کند.
روش های جدید برای فریب مخاطب

اما به نظر می رسد راه هایی مانند شکایت از سرشماره های تبلیغاتی و 
شماره های شخصی و حتی جلوگیری از ادامه فعالیت برخی شماره های 
شخصی پاسخگو نیست. زیرا شگرد دیگری که برخی پیش گرفته اند، از 
این هم فراتر رفته و این بار حتی با ترفندهایی مثل مهندسی اجتماعی 

سعی در منحرف کردن مخاطب و رسیدن به هدف شان دارند.
بر این اس��اس ب��ود که محمدجواد آذری جهرم��ی - وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات - در این باره در صفحه اینستاگرام خود نوشت: همواره 
مردم از بنده در مواجهه حضوری و یا در فضای مجازی خواس��ته اند که 
با پیامک های مزاحم تبلیغاتی و فریبکاری ها و کالهبرداری هایی که در 

این زمینه گاهی صورت می گیرد، مقابله جدی شود. پس از آنکه در عید 
فط��ر، عده ای  با پیامک و طرح دروغ اینترنت 1۲۰ گیگابایتی، تعدادی 
از مشترکین را فریب دادند و آنها اجبارا عضو یک سرویس حجمی یکی 
از اپراتورهای تلفن همراه ش��دند، اکنون عده ای دیگر با سوءاستفاده از 

سرویس های ارزش افزوده  اقدام به کالهبرداری از مشترکین کرده اند.
وی افزود: در مورد قبلی، برای بیش از 31۰۰ قربانی نهایی، با دستور 
س��ازمان تنظیم مقررات، مبالغ عودت داده شد. در موارد اخیر، سازمان 
تنظیم مقررات توقف فعالیت سرویس های ارزش افزوده مختلف را اعالم 
کرد. به اپراتورها ابالغ ش��ده ظرف یک هفته وجوه همه مش��ترکان این 
س��رویس های ارزش افزوده را عودت دهند و با تکمیل مس��تندات این 
شرکت ها به مراجع مربوطه برای رسیدگی تخلفات معرفی شوند. وزارت 
ارتباطات با تاکید بر تس��هیل مس��یر تجارت مج��از و حمایت از آن، با 
مصادیق کالهبرداری و سوءاستفاده های این چنینی با قاطعیت برخورد 

خواهد کرد.
از سوی دیگر مجید حقی - معاون نظارت و اعمال مقررات رگوالتوری- 
نیز با اش��اره به مش��اهده ارسال گس��ترده پیامک های تبلیغاتی با متن 
فریبنده از طریق پیام رس��ان های اجتماعی یا سرش��ماره های ش��خصی 
که کاربران را تش��ویق می کند با ارس��ال کد، ش��ارژ یا سرویس رایگان 
دریاف��ت کنند، گفته اس��ت: برخی از کاربران با اعتم��اد به این پیام ها، 
موارد درخواس��تی در پیامک را انجام می دهند ک��ه در برخی موارد به 

ثبت و فعال شدن سرویس ناخواسته و متضرر شدن آنها منجر می شود. 
اپراتورها از س��وی رگوالتوری ملزم ش��ده اند در این باره به مش��ترکین 
اطالع رس��انی الزم را انج��ام دهن��د و همچنین به تمامی ش��رکت های 
ارائه دهن��ده خدمات مبتنی بر محتوا برای انجام ندادن اینگونه تبلیغات 

اخطار جدی ارسال کنند.
حقی با تاکید بر اینکه س��ازمان تنظیم مق��ررات ارتباطات با جدیت 
حق��وق کارب��ران را از طری��ق مراجع حقوق��ی و قضای��ی مرتبط برای 
شناس��ایی عوام��ل اینگونه اقدام��ات پیگیری می کن��د، از تمامی مردم 
خواس��ت کرد ضمن بی توجهی به اینگونه پیام ه��ا، اطالعات مربوط به 
س��رویس ها و خدمات ارزش افزوده را از س��ایت های اینترنتی رس��می 

اپراتورها دریافت کنند.
در هر صورت ظاهرا داس��تان این پیامک های تبلیغاتی تمامی ندارد، 
ام��ا نکته ای که باید به آن توجه کرد، قاب��ل پیگیری بودن پیامک ها به 
دلیل مش��خص بودن مالکان سیم کارت است. در شرایطی که نمی توان 
سیم کارتی را بدون کد ملی خرید و آن را در شبکه اپراتوری ثبت کرد، 
ش��اید بهترین راه برای جلوگیری از چنین سوءاس��تفاده هایی برخورد 
جدی با صاحبان این سیم کارت ها باشد که در آن صورت، امکان توجیه 
درخصوص هر اقدامی را از مالک سلب می کند و کاربران هم اگرچه الزم 
اس��ت در این خصوص هوشمندی به خرج دهند و فریب این پیامک ها 

را نخورند، هر بار با این بهانه ها متضرر نخواهند شد. 

مهندسی اجتماعی و کالهبرداری از مردم

شگرد جدید پیامک های تبلیغاتی

در حال حاضر قیمت هر برگ از اوراق تس��هیالت مس��کن بانک مس��کن 
از حدود ۶۸ تا 7۰هزار تومان اس��ت، در نتیج��ه زوج ها با توجه به اینکه در 
کجای ایران س��کونت دارند باید برای گرفتن وام مسکن به عالوه وام جعاله 
 از 11 ت��ا 17میلیون تومان هزینه اوراق کنند. به گزارش ایس��نا، با توجه به
داد و س��تدها در فراب��ورس ایران قیمت اوراق تس��هیالت مس��کن در طی 
روزهای اخیر چندان فراز و نش��یب زیادی نداش��ته اس��ت، به طوری که در 
آخری��ن روز معامالت��ی فرابورس قیم��ت هر برگ از اوراق خرداد ماه س��ال 
1397، 7۰هزار تومان و قیمت هر برگ از اوراق فروردین ماه س��ال 1397 
حدود ۶9هزار تومان اس��ت. مابقی اوراق تس��هیالت مسکن بانک مسکن در 
محدوده قیمتی ۶۸ تا ۶9هزار و ۵۰۰ تومان در نوسان است. عالوه بر این، به 
تازگی بانک ملی نیز اقدام به انتشار اوراق تسهیالت مسکن کرده که قیمت 
نمادهای مربوط به فروردین و اردیبهش��ت آن ۵9هزار تومان و قیمت اوراق 
خرداد ماه ۵۸هزار و 1۰۰ تومان است. اگر قیمت اوراق ۶9هزار تومانی را مبنا 
قرار دهیم با توجه به اینک��ه زوج های تهرانی برای دریافت وام 1۰۰میلیون 
تومانی مس��کن باید ۲۰۰ برگه تسهیالت مس��کن خریداری کنند، آنها باید 
13میلی��ون و ۸۰۰هزار تومان صرف خرید ای��ن ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ 

ب��ا احتس��اب ۲۰میلیون تومان وام جعال��ه که بابتش بای��د ۴۰ برگ بهادار 
۲میلی��ون و 7۶۰هزار تومانی خریداری کرد، در مجم��وع برای دریافت وام 
1۲۰میلیون تومانی مس��کن حدود 1۶میلیون و ۵۸۰هزار تومان  می ش��ود. 
همچنین زوج های غیرتهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰هزار 
نفر جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا سقف ۸۰میلیون تومان وام بگیرند 
ک��ه برای گرفتن این مبلغ باید 1۶۰ ورق به��ادار خریداری کنند که با این 
حساب باید 11میلیون و ۴۰هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با 
احتساب ۲میلیون و 7۶۰هزار تومان برای خرید اوراق وام جعاله، در مجموع 
ب��رای دریافت وام 1۰۰میلی��ون تومانی باید 13میلی��ون و ۸۰۰هزار تومان 
پرداخت کنند. عالوه بر این زوج های س��اکن در س��ایر شهرهای با جمعیت 
زیر ۲۰۰هزار نفر می توانند برای گرفتن ۶۰میلیون تومان وام مس��کن 1۲۰ 
ب��رگ بهادار خریداری کنند که باید ۸میلیون و ۲۸۰هزار تومان بابت خرید 
اوراق بپردازن��د که برای دریافت ۲۰میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید 
۲میلیون و 7۶۰هزار تومان بپردازند. این زوج ها در مجموع برای دریافت وام 
۸۰میلیون تومانی باید 11میلیون و ۴۰هزار تومان پرداخت کنند. مجردهای 
تهرانی نیز می توانند تا س��قف ۶۰میلیون تومان و غیر زوج هایی که در مراکز 

اس��تان های باالی ۲۰۰ه��زار نفر جمعیت دارند تا س��قف ۵۰میلیون تومان و 
در نهایت غیر زوج های س��اکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰میلیون تومان وام 
دریاف��ت کنند که به ترتیب هر کدام باید 1۲۰، 1۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق 
تسهیالت مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای 
تهرانی باید برای خرید این اوراق ۸میلیون و ۲۸۰هزار تومان، افراد ساکن در 
مراکز اس��تان باالی ۲۰۰هزار نفر جمعیت مبل��غ ۶میلیون و 9۰۰هزار تومان 
و افراد گروه س��وم مبلغ ۵میلیون و ۵۲۰ه��زار تومان پرداخت کنند. البته در 
صورت تمایل برای دریاف��ت وام ۲۰میلیون تومانی جعاله باید مبلغ ۲میلیون 
و 7۶۰هزار تومان دیگر هم بپردازند. اوراق تس��هیالت مس��کن توس��ط بانک 
مسکن منتشر می ش��ود. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و 
ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر 
تا دو دوره ش��ش ماهه قابل تمدید اس��ت. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا 
زم��ان اعتبارش باقی مانده دارای قیمت متفاوتی اس��ت. در صورتی که مدت 
اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیالت آن استفاده نکند، 
نماد معامالتی آن متوقف خواهد ش��د و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق 

بازپرداخت نخواهد شد.

زوج ها برای گرفتن وام مسکن چقدر باید هزینه اوراق کنند؟

وام مسکن + وام جعاله: 11 تا 17میلیون تومان



اقتص��اد ایران روزهای س��ختی را می گذراند. طی چند س��ال اخیر 
گزاره »س��خت ترین سال اقتصاد ایران پس از انقالب« را بارها از زبان 
کارشناسان شنیده ایم. سال 1397 نیز با بحران ارزی و جهش قیمت ها 
آغاز ش��د که اقدامات ضربتی و دستوری در اقتصاد را به همراه داشت. 
البته چالش ها و مشکالت اقتصاد ایران موضوع جدیدی نیست و ریشه 
در ده ها س��ال وابس��تگی بودجه به نفت، فزونی هزینه ها بر درآمدها، 
عدم ش��فافیت مالی، کیفیت حکمرانی، انحصارات، بی انضباطی مالی و 

عدم استقالل بانک مرکزی دارد. 
ب��ا کمی دق��ت متوجه خواهیم ش��د که صورت مس��ئله بس��یاری از 
چالش های اساس��ی و بزرگ اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون ثابت 
بوده و تغییر زیادی نکرده است. تنها در برخی دوره ها مانند دولت های نهم 
و دهم، ش��اهد افزایش و تشدید آنها بوده ایم. اما آنچه باعث شده تا امروز 
اقتصاد ایران در شرایط بحرانی قرار گیرد، همزمانی و پیچیدگی چالش ها 

و تقارن آن با تشدید تحریم های بین المللی است. 
به گ��زارش خبرآنالین، بررس��ی تجربه کش��ورهایی که مش��کالت 
مش��ابه اقتصاد ایران داش��ته اند، نش��ان می دهد مواجهه با ابرچالش ها 
نیازمند س��رمایه انس��انی قابل توجه در طراحی جزییات سیاست های 
اجرایی اس��ت، به ط��وری که انجام اقدامات اصالحی ب��ا توجه به ابعاد 
ابرچالش ه��ای اقتص��ادی و ش��رایط داخلی و بیرونی کش��ور نیازمند 

همراهی آحاد مردم است. 
عبور روح سیاست گذاری از پوپولیستی بودن

سیاس��ت گذاری اقتصادی در ایران سال هاس��ت با پدیده پوپولیسم 
دس��ت و پنجه ن��رم می کند. دوره های سیاس��ت گذاری پوپولیس��تی 
متعددی در ایران قابل شناس��ایی است و شاید بتوان گفت تقریباً تنها 
زمانی که با بحران مواجه ش��ده ایم، روح سیاست گذاری از پوپولیستی 
بودن عبور کرده اس��ت. در این می��ان، دولت های متعددی محکوم به 
اجرای سیاست های پوپولیستی ش��ده اند، سیاست هایی که در ادبیات 
اقتصادی از آنها با مش��خصه »سیاس��ت های انبس��اطی بدون در نظر 

گرفتن محدودیت منابع« یاد می شود. 
احتم��اال یک��ی از بدترین نوع برخورد با یک مش��کل یا مجموعه ای 
از مش��کالت اقتصادی، به تعوی��ق انداختن حل آن باش��د؛ کاری که 
صرفاً باعث تجمع بیش��تر مش��کل و باال رفتن هزینه و وقت مورد نیاز 
برای حل آن می ش��ود. البته این موضوع جدا از اولویت های صحیحی 
اس��ت که ممکن است یک سیاست گذار اصالح گر به واسطه مقتضیات 
اقتصادی برای خود ترس��یم کرده باش��د. با این هم��ه، ترس از هزینه 

و زم��ان، به نتیجه نرس��یدن و بروز برخی نارضایتی ه��ا همواره عامل 
نیرومندی در کشور برای سیاست گذاران اقتصادی در مجلس و دولت 
بوده اس��ت. تداوم این روند، شرایط امروز را به جایی رسانده که شاهد 
انباش��ت معضالت متنوع و پیچیده روی هم هستیم؛ به گونه ای که هر 

سیاستمداری از مواجهه و رو در رو شدن با آن پرهیز خواهد کرد. 
عواقب تأخیر در اصالح سیاست های اقتصادی

ب��ه نظر می رس��د دولت در ش��رایط موجود کش��ور، آمادگی اجرای 
اصالحات گس��ترده اقتص��ادی را ندارد، اما بای��د بپذیریم که هر گونه 
تأخیر در اصالح سیاست های اقتصادی می تواند عواقب جبران ناپذیری 
به همراه داش��ته باش��د. وضعیت اقتصادی کشور جانب احتیاط دولت 
در اصالحات گسترده را پررنگ تر کرده و می تواند به تشدید نارضایتی 
و بی اعتمادی بیش��تر مردم منجر ش��ود. در این اوضاع و احوال، دولت 
حاض��ر به تحری��ک نارضایتی م��ردم و پرداخت هزینه های سیاس��ی 
اصالحات اقتصادی نبوده و ترجیح می دهد سیاس��ت های گذش��ته را 

همچنان ادامه دهد. 
پرواضح اس��ت در روزگاری که س��رمایه اجتماعی مردم نس��بت به 
دولت کاهش یافته و تحریم های بین المللی نیز مجددا کشور را تهدید 
می کند و مخالفان سیاس��ی حاضر به همراهی و همکاری با دولت در 
جهت منافع ملی نیس��تند، زمان برای اصالحات اقتصادی نامناس��ب 
نیس��ت، اما نباید از واقعیت غافل شویم که هر روز تأخیر در عملیاتی 
کردن اصالحات اقتصادی می تواند به تش��دید مش��کالت منجر شود و 

عواقبی بسیار پرهزینه و مخرب تر به دنبال داشته باشد. 
شکل گیری ابرتورم؟ 

بای��د بپذیریم که چالش های موجود با بازگش��ت تحریم ها می تواند 
تش��دید ش��ود. نتیجه قهری و اجتناب ناپذیر سیاس��ت های اقتصادی 
فعلی، جهش ش��دید نرخ تورم و حتی احتمال شکل گیری ابرتورم در 
اقتصاد ایران اس��ت. هر چند شرایط اقتصاد ایران با نمونه ونزوئال قابل 
مقایسه نیس��ت، اما باید از آن درس بگیریم. ونزوئال کشوری است که 
دارای بیشترین ذخایر اثبات شده نفت جهان است، اما در اثر در پیش 
گرفتن سیاست های نادرست اقتصادی، درگیر ابرتورم های پی در پی و 

رکود سنگین و فقر فراگیر شده است. 
حکم به آغاز اصالحات اقتصادی

چندی پیش باالترین مقام کش��ور حکم به آغاز اصالحات اقتصادی 
داده اس��ت. تش��کیل ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه 
و پذیرفت��ن وج��ود ابرچال��ش در »اش��تغال، س��رمایه گذاری و نظام 

بنگاه��داری«،  »بودجه و بدهی های دولت«،  »نظام بانکی« و »فقر و 
توزیع درآمد« گام اولیه و شرط الزم برای مواجهه با این مسائل است. 
بررس��ی تجربه کش��ورهایی که مش��کالت مشابه داش��ته اند، نشان 
می دهد مواجهه با این ابرچالش ها نیازمند س��رمایه انسانی قابل توجه 
در طراحی جزییات سیاست های اجرایی است. انجام اقدامات اصالحی 
با توجه به ابعاد ابرچالش های اقتصادی، شرایط داخلی و بیرونی کشور 
نیازمند همراهی آحاد مردم اس��ت. جدای از آن، به نظر می رسد انجام 
اصالحات اقتصادی بدون آن که با اصالحات در حوزه های دیگر از جمله 
اجتماعی و سیاس��ی همراه باشد، هزینه های باالیی برای سیاست گذار 
خواهد داش��ت و امکان همراهی آحاد مختل��ف اقتصادی برای اجرای 
سیاست ها را کاهش خواهد داد و باعث می شود تا هزینه های اقتصادی 

اجرای اصالحات با فاصله کمی به هزینه های سیاسی تبدیل شود. 
اقتصاد و به طور کلی سیاس��ت گذاری، داس��تان رسیدن به آرزوهای 
بزرگ ب��ا منابع محدود اس��ت. اگر احتمال بازگش��ت تحریم ها منابع 
م��ا را محدود کرد، به طور قطع دامنه سیاس��ت گذاری ها نیز محدودتر 
می شود. این به آن معنا نیست که چالش ها مهم نیست، بلکه باید دید 
حل کدام چالش در مقایسه با بقیه در اولویت قرار دارد و ما باید کدام 

چالش را بیش از همه حل کنیم. 
یک نکت��ه دیگر را هم نبای��د فراموش کنیم؛ اگر فش��ارهایی مانند 
تحریم ها ش��دت پیدا کند، ممکن است ش��دت بحران ها و چالش های 
کنونی بیش��تر ش��ود. به همین دلی��ل در برخی موارد اقدام س��ریع و 
ضربتی برای حل این بحران ها ممکن اس��ت از دیروز هم مهم تر باشد. 
یعنی در صورت بازگش��ت تحریم ها، خطر بزرگ تر می ش��ود و در این 
ش��رایط با وجود کاهش درآمدها و منابع، ممکن اس��ت ضرورت انجام 

اصالحات اقتصادی دو چندان شود. 
چاره ای نخواهیم داشت جز آنکه تحت هر شرایطی اصالحات را آغاز 
کنیم. هر تصمیم سیاست گذاری نیازمند تحمیل هزینه و فایده است. 
باید ببینیم انجام هر اصالحاتی چه میزان هزینه سیاس��ی و اقتصادی 
دارد و از آن س��و، چه مزیتی ایجاد می کند و چگونه می توان آن را با 

بهترین کیفیت انجام داد. 
چالش های بزرگ، مردان بزرگ می خواهد که آنها را حل کند. برای 
به نتیجه رس��یدن اصالح��ات اقتصادی ابتدا بای��د بپذیریم که بخش 
عمده مش��کالت ما داخلی اس��ت و دوم این که ه��ر تصمیم اقتصادی 
هزینه دارد و در آخر این که اج��رای اصالحات اقتصادی قاطعیت نیاز 

دارد. 

پیچیدگی ابرچالش ها و همزمانی با تشدید تحریم های بین المللی

راه دشوار ترمیم اقتصاد ایران

33۴ ش��هر با 3۴ میلیون نفر جمعیت در ایران با مش��کل آب مواجه 
 هس��تند و این در حالی اس��ت ک��ه میانگین بارندگی در س��ال جاری
۲۶ درصد نس��بت به س��ال گذش��ته کاهش یافته و ذخای��ر موجود در 
مخازن س��دهای کشور نیز نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 1۰درصد 

کمتر شده است. 
آمارهای منتش��ر شده از سوی وزارت نیرو حاکی است که ارتفاع کل 
ریزش های جوی در س��ال آبی جاری )از اول مهرماه 9۶ تا 1۶ تیرماه( 
بالغ  بر 1۶۶.7 میلی متر بوده اس��ت که نس��بت به دوره مشابه سال آبی 
گذشته ۲۶.۴ درصد و نسبت به میانگین دوره های مشابه ۴9 سال اخیر 

3۰.3 درصد کاهش نشان می دهد. 
از س��وی دیگر آمارهای مربوط به وضعیت ذخایر آب س��دهای کشور 
نی��ز حاکی از این اس��ت که در ش��رایط فعلی، مخازن 7۲ س��د بزرگ 
کش��ور کمتر از ۴۰ درصد آب دارد و درمجموع نیز ذخیره آب سدهای 
کش��ور نسبت به سال قبل وضعیت مساعدی ندارد.  بر اساس تازه ترین 
آمارهای منتش��ر شده از س��وی وزارت نیرو، در سال آبی جاری، میزان 
ورودی آب به سدهای کشور ۲3میلیارد و ۶۸۰ میلیون مترمکعب بوده 
که نس��بت به مدت مشابه سال قبل بالغ  بر 3۴ درصد افت کرده است. 
همچنین میزان خروجی آب از مخازن س��دهای کش��ور در س��ال آبی 
جاری ۲1میلیارد و 1۲۰میلیون مترمکعب برآورد ش��ده که نس��بت به 

مدت مشابه سال آبی گذشته حدود ۲9درصد کاهش نشان می دهد. 
در این میان درصد پربودن مخازن س��دهای کش��ور ۵۲درصد اعالم 

ش��ده که حدود 1۰درصد کمتر از سال قبل است و عمدتاً ناشی از افت 
محسوس بارندگی بوده است. 

در این میان، وزیر نیرو با تأکید بر اینکه در پی جبران کم آبی هستیم، 
گفته اس��ت: امسال به طور متوسط دچار ۲۶درصد کم بارشی بودیم و در 
اس��تان هایی مانند سیستان و بلوچس��تان و خوزستان، فارس و کرمان تا 

حدود ۸۰ درصد کم بارشی را تجربه کرده ایم. 
رضا اردکانیان در برنامه نگاه یک س��یما، در خصوص وضعیت ذخایر 
آبی کش��ور گفت: سدهای کشور نسبت به سال قبل حدود ۲۵درصد با 
کاهش آب مواجهند، آن بخش��ی از کشور که به آب های سطحی متکی 
اس��ت با مشکل آبی بیشتری مواجه اس��ت اما دولت برای مدیریت این 
موضوع با اولویت تأمین آب ش��رب، جدیت خوبی نش��ان داده است. از 
تعداد حدود یک هزار و 1۵7 ش��هر کش��ور، 33۴ شهر با مشکل کم آبی 

مواجه است و جمعیت این شهرها بالغ بر 3۴ میلیون نفر است. 
وی ادامه داد: طرح های اضطراری را برای کمک به این ش��هرها آماده 
کرده ای��م. دولت برای تأمین مالی این طرح ه��ای اضطراری حدود یک 
هزار و بیس��ت میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده اس��ت و ما شروع به 

اجرای طرح ها کرده ایم. 
وزیر نیرو گفت: برای رفع کردن مشکل کم آبی کشور به دنبال شیرین 
کردن و انتقال آب دریا به داخل کش��ور هم هس��تیم و باروری ابرها و 
بازیابی پس��اب های کش��ور را نیز پیگیری می کنیم، زی��را همه اینها از 
مقوالت تأمین آب کش��ور اس��ت اما اینها باعث نمی ش��ود که به دنبال 

رف��ع بدمصرفی نباش��یم.  وی ادامه داد: طبق گ��زارش مرکز آمار ایران 
سهم آب و برق و فاضالب در سبد هزینه خانوار فقط از سهم دخانیات، 
کمی بیش��تر بود و از بقیه اقالم کمتر بود. باید تعرفه آب را نه با هدف 
درآمدزایی، بلکه با هدف اصالح مصرف مشترکان پرمصرف اصالح کنیم. 
وی گف��ت: بح��ث مدیری��ت مصرف ب��رق را از 19 خرداد امس��ال از 
س��ازمان های دولتی آغاز کردی��م و دولت هم اقداماتی را برای کنترل و 
کاهش مصرف آب و برق آغاز کرد. با تغییر ساعات کار توانستیم به طور 

متوسط ۲ هزار مگاوات در اوج بار، مصرف برق را کاهش دهیم. 
اردکانی��ان افزود: در تهران، ۲۵۰ گروه آغاز به کار کردند و می توانند 
پس از پایان س��اعت کاری ادارات، دستگاه های سرمایشی را قطع کنند. 
اگر این صرفه جویی را نداشتیم برای تأمین این ۲ هزار مگاوات باید یک 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری می کردیم تا نیروگاه بسازیم. 
وی افزود: از ۵۵ هزار مگاوات اوج بار، ۲1 هزار مگاوات به دستگاه های 
سرمایش��ی مربوط است. اردکانیان با اشاره به اینکه به نظر متخصصان، 
دمای آس��ایش ب��دن ۲3 تا ۲۵ درجه اس��ت، گفت: ب��ا افزایش دمای 

کولرگازی از 1۸ به ۲۵ درجه، ۴ هزار مگاوات صرفه جویی می شود. 
اردکانیان در پاس��خ به اینکه آیا تغییر ساعات کاری ادارات در مرداد 
تمدید می شود؟ گفت: دولت به استانداران اختیار داده که در هماهنگی 
با ش��رکت های توزیعی ب��رق با توجه به وضع دم��ا تصمیم بگیرند. وی 
افزود: اس��تاندار تهران فعاًل این تغییر ساعت را به مدت دو هفته تعیین 

کرد. 

آمارها از افت 26 درصدی بارندگی نسبت به سال قبل خبر می دهد

تنش آبی برای 34 میلیون ایرانی

یادداشت

با تغییر وزرای اقتصادی اتفاق خاصی 
نمی افتد

چرا ما در ریش��ه یابی مشکالت داخلی به دنبال عوامل خارجی 
هس��تیم؟ چ��را مس��ئولیت خ��ود را در قبال مش��کالت داخلی 
نمی پذیری��م؟ به این فراز از خاطرات اس��داهلل َعلَ��م، وزیر دربار 
محمدرضاش��اه در تاریخ هجده��م آذرم��اه 13۵۲ توجه کنید: 
)محمدرضاشاه( از شلوغ بودن دانش��گاه ها بسیار ناراحت بودند. 
فرمودند قطعاً دستور مس��کو رسیده که همه دانشگاه ها ناراحت 
ش��ده اند به استثناء دانشگاه پهلوی شیراز... . عرض کردم مسلماً 
یک تحریک خارجی اس��ت ولی این نکته را هم نباید از نظر دور 
داشت که اگر زمینه آماده نباشد، خارجی کاری نمی تواند بکند. 

)منبع: یادداشت های امیراسداهلل َعلَم. جلد سوم، سال 13۵۲(
آیا اماراتی ها، گرجستانی ها و مردم ترکیه، پول و سرمایه خود 
را به بانک های ایرانی منتقل می کنند؟ یا برعکس. چرا گرجستان 
ویزا ب��رای ایرانی ها را لغو می کند و زمینه برای س��رمایه گذاری 
میلیاردی آنها را در گرجس��تان فراهم می کند؟ و شاید پرسشی 
اصولی تر: چرا شهروندان به این فکر می افتند که دارایی های خود 

را به ارز تبدیل کرده و در خارج مستغالت بخرند؟
این س��وال و ده ها س��وال مرتبط ب��ه اصول ثاب��ت حکمرانی 
برمی گردد. اگر ش��خصی روزی چهار پاکت سیگار مصرف کند و 
نیم کیل��و چربی وارد بدن خود کند و با هر چای دوازده حبه قند 
بخورد، نمی تواند وقتی در CCU بستری شد، روزگار و اطرافیان 
خود را سرزنش کند. حکمرانی مانند سالمتی جسم انسان اصول 
دارد و اگر آن اصول جهانش��مول رعایت نشوند، کارآمدی دچار 

اختالل می شود.
اولین ش��رط حکمرانی، ایجاد امنیت فکری، ش��غلی، مدنی و 
اقتصادی اس��ت. بعد از این که سطح قابل توجهی از این امنیت 
ف��ردی تحقق پیدا کرد، حفظ هوی��ت و تعلق خاطر اهمیت پیدا 
می کند. اگر بخواهیم این اص��ل حکمرانی )ایجاد امنیت فردی( 
را ب��ه مرحله سیاس��ت گذاری برس��انیم، باید مجموع��ه افکار و 
عملکردها از ثبات برخوردار باش��ند. اگر ش��هروندان یک کشور 
صبح از خواب بیدار و متوجه شوند ۴۰ درصد ارزش دارایی های 
آنه��ا از بی��ن رفته اس��ت به ط��ور طبیعی در پی چاره اندیش��ی 
خواهند بود. در چنین ش��رایطی، هویت، تعلق به خاک و اعتماد 
به آینده رنگ می بازد. محمدرضاش��اه صدها هزار نفر را باس��واد 
کرد، آموزش دانش��گاهی داد و دانش��جو به خارج فرس��تاد، بعد 
گفت: حرف نزنید! من می فهمم. او بهترین اقتصاددانان )علینقی 
عالیخانی( و مجریان )عبدالمجید مجیدی( را به کار گمارد و بعد 
به آنها دس��تور داد تا فرامین او را عمل کنند. او با گرفتن حس 
مش��ارکت از آنها، امنیت فردی و اعتبار و مس��ئولیت را از افراد 
گرفت. مجریان و شهروندان بی تفاوت شدند. محمدرضاشاه اعالم 
کرد جای مارکسیس��ت ها در زندان اس��ت و هیچ حقوقی ندارند 
)سخنرانی در کاخ نیاوران، 11 فروردین 13۵۴(. مارکسیست ها 
هم س��اکت ننشس��تند و با ایجاد ارتباطات و تشکیالت گسترده 
در میان احزاب چپ و رسانه های اروپایی، تبلیغات عظیمی علیه 

حکومت شاه ایجاد کردند.
اکثریت مطلق مردم اتحادیه اروپا که ۵۰۸ میلیون نفر جمعیت 
دارد، زندگی بس��یار معمولی دارند: یک آپارتمان بسیار کوچک، 
ی��ک دوچرخه، یک کارت مترو و قطار و یک ش��غل معمولی. اما 
بس��یار راضی و خوشحال هس��تند چون امنیت روانی دارند و در 
جوامعی باثبات زندگی می کنند. نرخ تورم حدود ۲ درصد است و 
به همان میزان درآمد آنها در سال افزایش پیدا می کند، بنابراین 

احساس ثبات می کنند.
وقتی عوارض خروج از کش��ور یک دفعه 3۰۰ درصد )بار اول( 
و ۴۲۰ درصد )برای بار دوم( افزایش می یابد، خودبه خود تنظیم 
روانی مس��افرین را به هم می ریزد. اگر در سال عوارض خروج از 
کشور ۵ درصد و حتی 1۰ درصد افزایش یابد با روان و انتظارات 
انس��ان ها تطابق می کند ول��ی افزایش ناگهان��ی ۴۲۰ درصدی، 
حاکی از فقدان آش��نایی با روانشناس��ی انس��ان در حوزه ثبات، 
امنیت و انتظارات معقول است. محمدرضاشاه آموزش عمومی را 
گسترش داد، مردم را شهرنشین کرد و درآمد آنها را افزایش داد 
و بعد حکم کرد: حرف نزنید و انتقاد ممنوع! هر ش��هروندی که 
نقد می کرد عامل خارجی قلمداد می شد. این مسدود کردن حق 
طبیعی و امنیت فردی انسان هاس��ت. حکمرانی مانند پزش��کی، 
مهندس��ی و معماری یک تخصص اس��ت: متون��ی در حد چند 
هزار کت��اب دارد. محتاج تجربه و یادگیری اس��ت. به چارچوبی 
فکری به ن��ام قرارداد اجتماعی میان مجریان نیاز دارد و از همه 
مهم تر تابع یک سیستم باثبات است. آیا آمریکا می تواند در امور 
نروژ دخالت کند؟ آیا آمریکا، روس��یه، انگلس��تان، آلمان و چین 
می توانند نروژهراس��ی به راه اندازند؟ نمی توانند چون نروژ ثبات 
دارد. ب��ا پنج میلیون و دویس��ت هزار نفر جمعیت، 371 میلیارد 
دالر تولی��د ناخالص داخلی دارد. ب��ا 1.۲ درصد نرخ تورم، مردم 
این کشور 7.3 درصد از درآمد خود را پس انداز می کنند. این در 
ش��رایطی است که دستمزدها در س��ال ۴.۶ درصد افزایش پیدا 
می کن��د. درآمد حاصل از نفت فقط ب��ه »صندوق نفت« رفته و 
در صدها شرکت س��رمایه گذاری می شود و تنها ۴درصد از سود 
س��رمایه گذاری در بودجه جاری به کار گرفته می شود. صندوق 
نفت نروژ حدود یک تریلیون دالر اس��ت. اصل و س��ود آن برای 
نسل های آتی اس��ت. درآمد س��رانه در این کشور ۶۲۵1۰ دالر 
اس��ت. با این آرامش، ثبات، امنیت، توزیع امکانات و آینده نگری، 
ک��دام کش��ور خارجی می توان��د در نروژ نارضایت��ی ایجاد کند؟ 
حکمران��ی یک تخصص اس��ت. با تغیی��ر وزرای اقتصادی اتفاق 
خاصی نمی افتد. باید اندیش��ه های حکمرانی را اصالح کرد. طبع 
بش��ر به گونه ای ساخته شده که دوس��ت دارد دیده شود: دیده 
ش��دن یک نیاز است و هر فردی که در خود استعدادی می بیند، 
حس و عالقه مندی او به دیده ش��دن بیشتر است. وقتی انسان ها 
دیده نش��وند، هم��کاری نمی کنند. ریش��ه عم��وم نارضایتی ها 
در نادی��ده ش��دن و بنابراین در ناکارآمدی اس��ت. کارآمدی در 
حکمرانی نیازمند اجرای سیاست هایی است که به ثبات و امنیت 

روانی انسان ها بینجامد.
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اقتص��اد کش��ور حال و روز خوب��ی ندارد و هر روز ش��اهد وارد آمدن 
تکانه  ش��دیدی به بازارهای کشور هستیم. در این میان، موضوع ترمیم 
کابینه این روزها در صدر خبرهای رس��انه ها قرار دارد و خیلی ها سیف 
را مقصر اصلی می دانند و خواس��تار اس��تعفای او هستند، اما رئیس کل 
بانک مرکزی نه تنها خود را مقصر نمی داند بلکه درباره موضوع اس��تعفا 

نیز می گوید؛ رئیس جمهور تصمیم گیرنده است.
ب��ه گزارش خبرآنالین، یکباره فنر فش��رده ش��ده قیمت ارز چند روز 
بع��د از تعطیالت نوروز رها ش��د. اکبر ترکان، مش��اور رئیس جمهور در 
گفت وگوی��ی از افزایش قیم��ت دالر حمایت کرد و گفت: »اینکه قیمت 
دالر باال رفت کار خوبی بود چاره ای نبود چون آن موقع مصنوعی قیمت 
دالر را پایین نگاه داشته بودند، وقتی سطح عمومی قیمت ها باال می رود 

دالر هم باال می رود.«
گرچ��ه در ابتدا تصور عمومی آن بود که ترکان موضع رس��می دولت 
را بیان کرد چون ظرف س��ه روز قیم��ت دالر از ۵ هزار تومان به ۶هزار 
و 3۰۰ تومان رسید، اما بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز دست به کار 
شد و صرافی ها را از خرید و فروش هرگونه ارز منع و قیمت دالر رسمی 
را نی��ز ۴۲۰۰ توم��ان اعالم و نحوه تخصیص دالر رس��می به گروه های 
هدف را تش��ریح کرد. ای��ن اتفاق یک آرامش موقت��ی را در بازار حاکم 
کرد، اما در کنار این کار دولت یک بازار غیررسمی هم شکل گرفت که 
نرخ ه��ای متنوعی از ارز را به متقاضیان ارائه می کرد. یحیی آل اس��حاق 
در این رابطه گفت »دالر غیررس��می برای قاچاقچی و سوداگر است اما 
دول��ت باید برای تأمین ارز دانش��جویی، اعزام بیمار به خارج کش��ور و 

سفرهای تجاری راهکاری بیندیشد.«
اما روزها گذش��ت و از آثار دالر ۴۲۰۰ تومان خبری نش��د. از فعاالن 
سیاس��ی تا فعاالن اقتصادی و بازرگانی می پرس��یدند »دالر ۴۲۰۰ کجا 
عرضه می ش��ود؟« ب��ر همین اس��اس حمیدرض��ا حاجی بابایی، رئیس 
فراکسیون والیی مجلس به مشهود نبودن آثار عرضه دالر ۴۲۰۰ تومان 
واکنش نش��ان داد و گفت: »دولت لیس��ت کس��انی را ک��ه به آنها دالر 
۴۲۰۰ تومان داده اس��ت را منتشر کند«. در واقع با این صحبت عالمت 

سوالی بزرگ بر کارآمدی این سیاست ارزی دولت گذاشت.
برخ��ی کارشناس��ان اقتص��ادی دالر ۴۲۰۰ را رانت��ی می  نامن��د و 
اس��تدالل می کنند » با ارز ۴۲۰۰ تومان ۸۰درص��د نیازهای داخلی را 
می ت��وان برطرف می کرد، ام��ا از کجا معلوم کاالی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ 
قیمت گذاری ش��ود؟« به عبارت دیگر آنها معتقدند »واردکننده کاالی 
خ��ود را برمبن��ای قیمت ارز غیررس��می بیش از ۸ه��زار تومان عرضه 
می کند، بنابراین امروز یک س��ود خیلی زیادی متوجه کسانی است که 

دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند.«
جالب آنکه محمدباقر نوبخت نیز در نشس��ت سخنگوی دولت بر این 
تحلیل صحه گذاشت و گفت: »از اول فروردین سال جاری تا ۲7 خرداد 
مبلغ��ی بالغ بر ۲۰ میلی��ارد و ۵۰۰ میلیون دالر ب��رای انواع کاالها ارز 
تخصیص داده شده است. این تخصص با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است 
ک��ه برای داروها و کاالهای ضروری 3هزار و ۸۰۰ تومان اس��ت، اما این 
ظلم است که با ارز دولتی کاالیی وارد می شود اما در کوچه و پس کوچه 

با قیمت دیگر به فروش برسد.«
این صحبت نش��ان می داد ک��ه دولت نیز به ناکارآم��دی نحوه توزیع 
دالر ۴۲۰۰ تومانی واقف ش��ده و تدبیری در سر دارد. در نخستین گام 
بانک مرکزی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را از هفت گروه به س��ه گروه 

کاالیی محدود کرد.
گام بعدی شفاف س��ازی نحوه تخصیص ارز و اعالم نام واردکنندگانی 

ب��ود ک��ه ارز دولتی گرفتند، ام��ا کاالهای خود را با قیمت غیررس��می 
عرضه کردند. مس��عود کرباس��یان، وزیر اقتصاد درباره دریافت کنندگان 
ارز ۴۲۰۰ توم��ان و نظارت و مکانیزم جلوگیری از تخلف آنها در عرضه 
کاال گفت: »م��ا اطالعات واردات کاال با دالر ۴۲۰۰ تومانی را به تدریج 
روی سایت مان قرار می دهیم، اما فعال نمی خواهیم نامی از واردکنندگان 
بیاوریم ولی اگر الزم باش��د این اسامی را هم اعالم می کنیم تا مردم در 
جریان قرار گیرند، مانند موضوعی که روزهای اخیر درباره واردکنندگان 
موبای��ل رخ داد. در کل اینک��ه متخلف��ان را نقره داغ کنیم، در دس��تور 

کارمان است.«
با وجود این تدابیر همچنان بازار انتقادها از تیم اقتصادی دولت داغ 
است، نمایندگان مجلس از سالیق گوناگون بر ترمیم کابینه نظر دارند 
و حتی خط و نش��ان می کش��ند که اگر رئیس جمهور آستین هایش را 
برای اصالح کابینه باال نزنند مجلس رأس��ا وارد عمل می ش��ود. همین 
مسئله پاسخ حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور را در پی 
داش��ت، او گفت »قانون اساس��ی اختیارات تمام و کمال درباره ترمیم 
کابینه را به ش��خص رئیس جمهور داده چون رئیس جمهور تش��خیص 
می دهد با چه کسانی، با چه ویژگی ها و با چه توانمندی هایی می تواند 
کار کند تا روحیه مس��ئولیت پذیری جمعی در کابینه حفظ و مشاهده 

شود.«
حاال چه مجلس اقدام به اس��تیضاح وزرای اقتصادی کند و چه نکند، 
مش��خصا درباره رئیس کل بان��ک مرکزی، رئیس جمه��ور باید تصمیم 
بگی��رد. کس��ی که این روزها پی��کان انتقاد بس��یاری از اقتصاددان ها و 
سیاسیون به سمت او نشانه رفته است. روزی نیست که مجلس شورای 
اس��المی جلس��ه علنی داشته باش��د و تعدادی از نمایندگان برای عزل 
س��یف به رئیس جمهور تذکر ندهند، اما ولی اهلل س��یف در پاسخ به این 
سوال که »برخی ش��ما را مقصر وضعیت موجود اقتصادی می دانند، آیا 
این دی��دگاه را قبول دارید؟« گفت: »اگر قبول می داش��تم باید اصالح 
می ک��ردم« و وقت��ی از او درباره تصمیمش برای اس��تعفا و ترک کابینه 

سوال شد، گفت: از رئیس جمهور سوال کنید.
انتش��ار این صحبت با واکنش کاربران خبرآنالین مواجه ش��د. برخی 
نگاه کارشناسی داش��تند و معتقد بودند »نظارت بانک مرکزی عمدا بر 
بازار ضعیف است تا رشد قیمت ها خود به خود ادامه عرضه دالر ۴۲۰۰ 
توم��ان را از توجیه بیندازد و یکسان س��ازی نرخ ارز ب��ه قیمت آزاد در 
دستور کار دولت قرار گیرد بنابراین مشکل فرد نیست که اگر از کابینه 

کنار برود، مسئله درست شود.«
جمعی نیز نوش��تند »روحیه عدم انتقادپذیری در مس��ئوالن کش��ور 
نهادینه شده و هر کسی ولو آنکه تصمیمش اشتباه باشد، بر درستی آن 
تأکید می ورزد و حاضر به عذرخواهی نمی ش��ود، بنابراین نباید از سیف 

انتظار داشت خود را مقصر بداند و استعفا دهد.«
اما همه انتقادها نیز نرم و کارشناس��ی نب��ود، به عنوان مثال کاربری 
سواد سیف را زیر سوال برد و ادعا کرد که به تنهایی می تواند رئیس کل 
بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت را به چالش بکش��د یا کاربر دیگری 
نوش��ت »بی کفایتی س��یف در تصمیم های اشتباهش بوده که پول ملی 

ایران را نابود کرد.«
در این میان نظرات کنایه آمیز وجود داشت که به طنز مقصر وضعیت 
کنونی را آمریکا، اس��رائیل، عربس��تان و مردم اعالم می کردند یا نوشته 
بودند »ما در اس��الم استعفا نداریم. اگر چیزی در متون اسالمی یافتید 

ما را هم مطلع کنید.«
البته کس��انی هم بودند که از سیف دفاع کردند، اقدامات او را در پنج 

سال ریاس��ت بر بانک مرکزی شایسته تقدیر دانس��تند و خواستار این 
ش��دند که سیف عوامل مش��کالت اقتصادی موجود را شفاف و صادقانه 

به مردم بگوید.
در مقابل کس��انی که اصالح تیم اقتصادی را تنها نس��خه عالج برای 
کنت��رل ام��ور می دانند، هس��تند صاحب نظرانی که معتقدن��د التهابات 
دامنه دار عرصه اقتصادی کش��ور با رفتن س��یف از بانک مرکزی التیام 
نمی یابد بلکه مهم تر از تغییر یک فرد اتخاذ اس��تراتژی مناس��ب است. 
دوره ریاست س��یف در بانک مرکزی شهریورماه امسال پایان می یابد و 
به نظر می رسد دولت اولویت را به جای تغییر افراد بر پیشبرد سیاست 
جدید اقتصادی خود گذاش��ته است تا بعد از جاافتادن این سیاست، در 
زمان مناسب رویکرد تغییر یا ترمیم کابینه در دستور کار قرار گیرد.   

گمانه زنی ها درباره برکناری  رئیس کل بانک مرکزی

رئیس جمهور وارد می شود

براساس اعالم مرکز آمار، به طور متوسط در سال ۸۵، برای هر ایرانی، 
1۲ کیلو گوش��ت قرمز، 11۰ کیلو ش��یر، 19 کیلو گوش��ت مرغ و 1۰ 
کیلو تخم مرغ تولید ش��ده است که در سال 139۵، به 1۰کیلو گوشت 
قرمز، 1۲1 کیلو ش��یر، ۲۶ کیلو گوش��ت م��رغ و 1۲ کیلو تخم مرغ در 

سال رسیده است.
به گزارش مرکز آمار ایران، براس��اس آخرین س��النامه آماری کشور، 
میزان تولید گوشت قرمز کشور در سال 139۵، نسبت به 13۸۵، حدود 
یک درصد کاهش، میزان تولید ش��یر کش��ور در س��ال 139۵، نسبت 

به س��ال 13۸۵، ۲۵درصد افزایش، میزان تولید گوش��ت مرغ در س��ال 
139۵، نسبت به سال 13۸۵، ۵۲درصد افزایش و میزان تولید تخم مرغ 

در سال 139۵، نسبت به سال 13۸۵، 39درصد افزایش یافته است.
در اس��تان ایالم به ازای هر ش��هروند ایالمی ۲9 کیلو گوش��ت قرمز،  
به ازای هر شهروند قزوینی 3۸9 کیلو شیر، به ازای هر شهروند گلستانی 
۸۸ کیلو گوش��ت مرغ و به ازای هر ش��هروند قزوینی ۵7 کیلو تخم مرغ 
تولید ش��ده است که این استان ها در کاالهای مذکور بیشترین تولید را 

به ازای هر نفر جمعیت خود دارا بوده اند. 

مرکز آمار اعالم کرد

سرانه تولید مواد غذایی به ازای هر ایرانی

دریچه

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

در نظرسنجی برنامه »پایش« مشخص شد
 نظر مردم درباره سوءاستفاده کنندگان

از ارز دولتی
حدود 79درصد از ش��رکت کنندگان در نظرس��نجی یکشنبه شب 
برنامه »پایش« خواس��تار اش��د مجازات برای کسانی شدند که ارز 
۴۲۰۰ تومانی برای واردات گرفتند ولی آن را در بازار آزاد فروختند.
به گزارش مهر، برنامه »پایش« یکشنبه شب در سوال نظرسنجی 
خود پرس��ید: با کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گرفته اند 
ول��ی آن را در بازار آزاد فروختند، چه باید کرد؟ 1 - اش��د مجازات 
۲ -جریمه و زندان 3 - هیچ، آنها مقصر نیس��تند. براساس نتایج این 
نظرسنجی، 7۸.9۸درصد از شرکت کنندگان خواستار اشد مجازات 
برای سوء استفاده کنندگان از ارز ۴۲۰۰ تومانی شدند، 1۲.۲۵درصد 
جریم��ه مالی و زن��دان را برای مجازات این افراد کافی دانس��ته اند 
و ۸.77درص��د عنوان کرده اند هیچ مجازاتی نباید ش��امل این افراد 
ش��وند چون آنها مقصر نیستند. چندی پیش با انتشار لیست برخی 
از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد که تعداد زیادی 
از این واردکنندگان کاال را با ارز ۴۲۰۰تومان خریده ولی در بازار با 

قیمت دالر آزاد فروخته اند.

وزیر کار خبر داد
آغاز به کار سامانه اشتغال

وزیر کار از آغاز به کار س��امانه اشتغال )شناسنامه کار( به منظور 
افزای��ش امنیت ش��غلی کارگ��ران خبر داد. به گ��زارش خبرگزاری 
صداوسیما، علی ربیعی در بخش خبری ۲1 شبکه یک سیما درباره 
س��امانه اشتغال گفت: این سامانه به افزایش امنیت شغلی کارگران 
می افزاید، زیرا پیش از این نگرانی های بسیاری در مورد قراردادهایی 
که ثبت نمی ش��د و ضایع ش��دن حقوق فردی وجود داش��ت. وی 
ب��ا پرداختن ب��ه موضوع��ات تکریم ارب��اب رجوع و شفاف س��ازی 
قراردادهای کاری و رسیدگی به افراد دهک های پایین جامعه، ابعاد 
گوناگون س��امانه اشتغال را معرفی کرد و ادامه داد: سامانه اشتغال، 
امکان برنامه ریزی برای افراد بیکار را فراهم می کند. در این س��امانه 
همه اعترافات و مراحل رسیدگی به آنها ثبت و بررسی خواهد شد. 
به گفته ربیعی، شناس��ایی مشاغل سخت، دس��ته بندی آنها، نحوه 
قراردادهای بیمه ای و شناس��ایی بنگاه های مشکل دار و برنامه ریزی 

برای آنها از دیگر امکانات این سامانه است.
وزیر کار ادامه داد: کارگران از این پس می توانند شناسنامه کاری 
داش��ته باشند. پیش بینی ما این است که باید حدود ۲میلیون بنگاه 
 www.prkar.ir را در این س��امانه ثبت کنیم. نشانی این سامانه
اس��ت و کارگران می توانند با مراجعه به مراکز پیش��خوان دولت در 
این سامانه ثبت نام نمایند، هزینه ثبت نام در این سامانه برای اولین 
مرتبه حدود ۲هزار و 1۰۰ تومان و برای دفعات بعدی رایگان است.

سه شنبه
19 تیر 1397
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ضرورت هم صدایی بخش خصوصی

تمرک��ز درآمدهای نفتی در ایران، قدرت ش��نوایی بخش دولتی 
برای ش��نیدن سخنان بخش خصوصی را کاهش داده است. ادبیات 
یک طرف��ه و سرش��ار از آمارهای گزینش��ی و گاه دستکاری ش��ده، 
موضوعی اس��ت ک��ه در اکثر دولتم��ردان، صرف نظر از خاس��تگاه 
سیاس��ی و اجتماعی آنها دیده می شود. در چنین شرایطی، تقویت 
هم صدای��ی بخش خصوص��ی و ایجاد  هارمونی در س��مفونی بخش 
خصوص��ی اقتصاد کش��ور، می تواند گرد و غبار غفل��ت را از گوش 

تصمیم سازان بزداید و به بهبود شنوایی و بینایی آنها کمک کند.
هرچن��د سیاس��ت های کلی نظ��ام، مجموعه قوانین باالدس��تی 
و سیاس��ت های راهب��ردی دول��ت، ب��ر تقویت بخ��ش خصوصی و 
مش��ورت گیری از آن در تصمیم ه��ای اقتصادی تاکی��د دارد، ولی 
در عم��ل مش��اهده می کنیم که بی اعتنایی ب��ه اطالعات، تجربه ها، 
مطالب��ات و مش��ورت های بخ��ش خصوص��ی، هزینه ه��ای متعدد 
و متنوعی را به اقتصاد کش��ور تحمیل می کند. از یک س��و ش��اهد 
غافلگیرشدن دولتمردان در مواجهه با پدیده هایی هستیم که بخش 
خصوصی با آینده نگری، نس��بت به وقوع آن هش��دار داده بود و از 
سوی دیگر، تصمیم های غافلگیرانه ای را مشاهده می کنیم که بدون 
اط��الع قبلی فعاالن اقتص��ادی و به صورت یک ش��به اتخاذ و ابالغ 
می ش��ود و تبعات آن، دامن اقتصاد کش��ور به ویژه فعاالن اقتصادی 

را می گیرد.
در مت��ون متعدد قانونی پیش بینی  ش��ده که هم��ه تصمیم ها با 
مشورت بخش خصوصی باشد. در قانون اتاق بازرگانی، بر نقش اتاق 
به عنوان مشاور قوای سه گانه تاکید شده است. قانون بهبود مستمر 
محیط کس��ب وکار نیز صدور بخش��نامه ها را موکول به مش��ورت با 
تشکل های حرفه ای حوزه کاری متاثر از آن بخشنامه می داند. با این 
حال، شاهد آن هستیم که بسیاری از تصمیم های دولتی، در فضایی 
دیگ��ر و تحت عناوینی مانند مصلحت اقتصادی، الزام های ش��رایط 
بحرانی و . . . اتخاذ می ش��ود و دیدگاه های بخش خصوصی در این 
تصمیم ها، جایگاه موثری ندارد. این در حالی است که هم مصلحت 
اقتصاد کش��ور و هم راهبرد پرهیز از بحران یا عبور از آن، مس��تلزم 

بهره گیری از ظرفیت فکری بخش خصوصی است.
ب��ا اینکه عملک��رد دولت ها در ای��ن زمینه، قابل نقد اس��ت، اما 
نمی توان نقش خود بخش خصوصی در نادیده گرفتن ظرفیت هایش 
را انکار کرد. هم صدایی و مطالبه گری، راهکارهایی هس��تند که اگر 
با دقت توس��ط بخش خصوصی اجرا ش��ود، تصمیم سازان چاره ای 
جز مشارکت دادن این بخش در فرآیندهای تصمیم سازی نخواهند 

داشت.
هم افزایی تش��کل ها و همگرایی آنها در رس��یدن به اهداف کالن 
بخ��ش خصوصی، اهمیت وی��ژه ای دارد. البت��ه در زنجیره تولید و 
تجارت، هر بخش دارای منافع خاص خود اس��ت و نمی توان انتظار 
داش��ت که بخش ه��ای مختلف اقتص��اد، مثل هم فک��ر کنند، اما 
هم صدای��ی اقتضا می کند که فعاالن اقتص��ادی، دیدگاه هایی را در 
فضای عمومی دنب��ال کنند که جمع بندی تضارب آرای آنهاس��ت 
و منافع مشترک ش��ان را تامین می کند و حل و فصل اختالف های 
فیمابین را در فضای داخلی اتاق دنبال کنند. بدین ترتیب، دولت و 
بقیه تصمیم سازان نمی توانند به دلیل چندصدایی بخش خصوصی، 
از مش��ورت و مش��ارکت این بخش پرهیز کنند. اتاق ایران می تواند 
جلسات منظمی با تشکل های مرتبط با هر زنجیره اقتصادی برگزار 
کند تا از مجموعه این جلسات، نظرات واحدی در بیاید. برای مثال، 
در مجموعه هایی همچون طیور، فوالد، تجارت فرامرزی و . . . ، نوع 
نگاه به فرآیند تولید و تجارت در هر بخش متفاوت است. اتاق ایران 
باید بتواند نظرات این تشکل ها را بشنود و برای انسجام آنها چاره ای 
بیندیش��د. مهم ترین راهکار در این زمینه، ارتباط مستمر، گفت وگو 

کردن و درنهایت اجماع تشکل ها با هم است.
ب��رای انس��جام بخش خصوص��ی، بای��د اکثری��ت بنگاه دارها در 
تش��کل های مختل��ف بخ��ش خصوص��ی حضور داش��ته باش��ند و 
تش��کل های م��وازی و کوچک با همدیگر ادغام ش��وند و به  صورت 
سیس��تمی کار کنند، اما در خیلی از قس��مت های بخش خصوصی، 
زنجیره های مختل��ف تولید، منافع مختلف و متفاوت دارند که این، 
مانع از همگرایی می ش��ود. این در حالی است که باید در مجموعه 
اتاق ایران شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی، مطالبات خود را 
به  صورت واحد عنوان کنند. به عنوان مثال گاهی اتاق بازرگانی برای 
رایزنی درخصوص مسئله ای مهم و حیاتی برای بخش خصوصی، از 
مسئوالن مرتبط دعوت می کند که در نشست مشترک حضور یابند 
ولی نماینده یکی از تش��کل ها، با طرح مس��ائل فرعی، انس��جام آن 
نشس��ت را از بین برده و مطالبه ای اصلی را فدای مطالبه ای فرعی 

می کند و موجب نشنیدن سخنان مهم دیگر تشکل ها می شود.
انتظار می رود با اجرای دقیق تر و کامل تر مس��ئولیت های اتاق در 
زمین��ه نظم تش��کلی، از جمله مستندس��ازی و انتقال تجربه کاری 
تشکل های پیش��تاز به سایر تشکل ها، فراگیرشدن مشارکت فعاالن 
هر قس��مت اقتصاد در تش��کل مربوطه، ادغام تش��کل های موازی، 
ایجاد تش��کل برای حوزه های فاقد تش��کل، ایجاد فدراس��یون ها و 
کنفدراسیون های فرادس��تی و همچنین فراهم کردن فضای مذاکره 
مس��تمر تش��کل های مرتبط، چنین پدیده هایی مدیریت شوند. به 
بی��ان دیگر، ش��اخص ارزیابی مدیری��ت تش��کل های اقتصادی، نه 

افزایش تعداد آنها بلکه فراگیری، اثربخشی و هم صدایی آنهاست.
نمایندگان اتاق و تشکل های عضو در نهادهای تصمیم ساز به ویژه 
ش��ورای گفت وگو، باید توجه داشته باش��ند که آنها نماینده منافع 
کلیت بخش خصوصی کش��ور هس��تند، نه زیرشاخه ای که کسب و 
کار خودش��ان در آن قرار دارد. به همین دلیل، در طرح مطالبات از 
بخشی نگری پرهیز کرده و نگاه کالن بخش خصوصی را مورد توجه 
قرار دهند. این نکته به ویژه از این نظر اهمیت دارد که هرگاه بخش 
دولتی، دریچه های مش��ارکت و مشورت گیری از بخش خصوصی را 
باز می کند، این بخش خصوصی است که می توان با ارتقای کیفیت 
مش��ورت دهی خود، این دریچه ها را باز نگه داشته و موقعیت مشاور 
بودن خود را تثبیت کند، اما اگر ش��اهد تش��تت آرا و ارائه نظرات 
متناقض باش��یم، دولتمردان به این دلیل و ش��اید هم به این بهانه، 
بار دیگر فرآیند تصمیم سازی را به اتاق های دربسته و بدون حضور 

نمایندگان بخش خصوصی هدایت خواهند کرد. 

یادداشت

حاال 1۲ س��ال از روزی که رئیس جمهور سابق ایران وعده داد اسامی 
مفس��دان اقتصادی که وام های میلیاردی گرفته اند و تسویه نکرده  اند را 
افشا می کند، می گذرد، اما هنوز افکار عمومی بخش بزرگی از بدهکاران 

بزرگ بانکی را نشناخته اند.
به گزارش خبرآنالین، سال 13۸۵ بود، محمود احمدی نژاد در سفری 
اس��تانی به اط��راف تهران مهلت��ی 1۵ روزه به بده��کاران بانکی داد تا 
بدهی های شان را تسویه کنند. وی تهدید کرد در غیر این صورت اسامی 
آنه��ا را فاش خواه��د کرد. وی گفته بود: »به مفس��دان اقتصادي که با 
رابطه بازي وام ه��اي میلیاردي از بانک ها گرفته ان��د، فقط 1۵ روز وقت 
مي دهم تا حساب خود را با آن بانک ها تسویه کنند؛ در غیر این صورت، 

اسامي آنان را براي ملت ایران افشا خواهم کرد.« 
یک س��ال پیش از ای��ن اما در جمع نماین��دگان مجلس تاکید کرده 
بود اس��امی مفسدان اقتصادی را در جیب دارد و به زودی اعالم خواهد 
کرد. فهرس��ت مفس��دان اقتصادی و بدهکاران بزرگ بانکی هیچ گاه از 
جیب محمود احمدی نژاد بیرون نیامد، اما درس��ت در میانه تهدیدها و 
هشدارها هر روز طوالنی تر از قبل می شد تا جایی که بنابر برخی قول ها 

از 11۰هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفت.
چه کسانی بدهی بزرگ دارند؟

مطالبات معوق بانک ها چقدر است؟ این سوال باید با طمأنینه پاسخی 
دریاب��د چراکه رقم بدهی های بانک��ی از این محل بین 9۰ تا 1۲۰ هزار 

میلیارد تومان اعالم شده است.
در اولین ماه های تصدی دولت دوازدهم بود که 1۵تن از نمایندگان 
مجلس در نامه ای به حسن روحانی خواستار افشای اسامی ابربدهکاران 
بانکی شدند. استناد نمایندگان برای افشای اسامی آن بود که در سایه 
عدم ش��فافیت، آنها که از بازگرداندن منابع بانکی خودداری می کنند، 
در حقیقت توان سیس��تم بانکی را برای وام ده��ی از میان برده اند. در 

بخش��ی از این نامه تاکید شده بود: از آنجا که این اقدام باعث می شود 
تا تعارفات و رودربایس��تی ها کم و گام��ی عملی برای وصول مطالبات 
باش��د، انتظار دارد دس��تور فرمایید حداقل فهرس��ت بدهکاران باالی 
۵۰میلیارد تومان را که بدهی معوق دارند، برای اطالع عموم منتش��ر 
کنند. اسامی بدهکاران بزرگ بانکی اما به جای انتشار در رسانه، روی 
میز مسئوالن دس��تگاه قضا قرار گرفت. درست یک روز پس از ارسال 
این نامه بود که جهانگیری از ارائه اسامی ۵7۵ ابربدهکار بانکی به قوه 
قضاییه خبر داد. معاون اول رئیس جمهور گفت که ۵7۵ نفر به عنوان 
بدهکار کالن بانکی شناس��ایی ش��ده و اسامی این افراد به قوه قضاییه 

ارسال شده است.
اسحاق جهانگیری در نشس��ت مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان 
ره��روان مجلس تاکید کرد: مجموع مطالبات معوق بانک ها به ۸۲ هزار 
میلیارد تومان رس��یده و سیستم بانکی کشور در وضع بحرانی و در مرز 

هشدار قرار دارد.
در واکنش به اعالم این خبر غالمحس��ین اژه ای، دادستان کل کشور 
در اردیبهش��ت سال 1393 گفته بود: اسامی بالغ بر ۵۰۰ بدهکار بانکی 

ارسالی از بانک مرکزی به قوه قضاییه واصل شده است.
پیش تر در سال 139۲ نیز بانک مرکزی در گزارشی تاکید کرده بود: 
»تعداد افراد دارای مطالبات غیر جاری بیش از 1۰۰ میلیارد تومان، ۶1 
نفر است که مجموعا حدود 1۵ هزار میلیارد تومان )معادل 9.1۸درصد 

از کل این بدهی ها( وام های بازپرداخت نشده گرفته اند.
 همچنی��ن، 11۲ نف��ر نیز بدهی غیر جاری بی��ن ۵۰ تا 1۰۰ میلیارد 
توم��ان داش��ته اند که کل بده��ی آنان، ح��دود ۸هزار میلی��ارد تومان 
)۶.9درص��د از کل مطالبات غیر جاری( عنوان ش��ده ب��ود. مجموع این 
دو گروه با هم تعداد بدهکاران با بدهی ۵۰ میلیارد تومان را مش��خص 
می کند که بر این اس��اس، تعداد آنان معادل 173 نفر و مجموع بدهی 

آن��ان، در ح��دود ۲3 هزار میلیارد توم��ان )۵.۲۸درصد از کل مطالبات 
غیرجاری( خواهد بود.«

 افشای برخی اسامی از سوی نماینده تهران
آذرماه س��ال گذش��ته که فهرس��تی از بدهکاران بزرگ بانک سرمایه 
از س��وی محمود صادقی منتش��ر ش��د، او فرصتی ۴۸ س��اعته را برای 
تسویه حس��اب به بدهکارانی که در حدود ۶ هزار و 9۰۰ میلیارد تومان 
بدهی داشتند،  در نظر گرفت و پس از انقضای این مهلت بود که اسامی 

را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.
وی که رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط 
مالی مجلس شورای اسالمی است، در توضیحی درباره شرایط پیش  آمده 
در ای��ن حوزه گفته ب��ود: »مهم تر از نام ها و اع��داد و ارقام خیره کننده 
مطالبات معوق در نظام بانکی ما تحلیل این پدیده در اقتصاد ما اس��ت؛ 
شاید واژه س��رمایه داری رفاقتی  )crony capitalism( بهترین واژه 

برای تبیین این وضع باشد.«
اما با اینکه سالیان طوالنی از ورود واژه بدهکاران میلیاردی به عرصه 
اقتصاد و سیاست ایران می گذرد، اما نه تنها این پرونده سرانجامی نیافته 
بلک��ه اع��داد و ارقام من��درج در آن هر روز بزرگ تر از دیروز می ش��ود.  
بسیاری بحران سیس��تم بانکی ایران را ناشی از وجود بدهکاران بزرگی 
می دانند که هر از چندی خبر فرار یا ورشکستگی شان ، فضای رسانه ای 
را از آن خود می کند. هرچند بانک ها نیز به دلیل ش��کل وثایق دریافتی 
و ش��یوه اعط��ای تس��هیالت در بس��یاری از موارد در جای��گاه متهمان 
می نش��ینند، اما به نظر می رس��د در ش��رایطی که شفاف سازی کارویژه 
اقتصاد ایران تلقی می ش��ود، انتشار اس��امی بدهکاران بزرگ بانکی که 
حداق��ل 11۰ ه��زار میلیارد توم��ان از منابع بانکی را بلوک��ه کرده اند، 
خواسته ای منطقی و معقول باشد. آنها چه کسانی هستند و پشت پرده 

اعطای تسهیالت مشکل دار به این افراد چه بود؟ 

داستان ناتمام بدهکاران میلیاردی

ابربدهکاران بانکی چه کسانی هستند؟

گرچه ارزی که بانک مرکزی به مسافران می دهد حداکثر 1۰۰۰ یورو 
بوده و در ظاهر ماجرا رقم ناچیزی اس��ت و حتی مورد اعتراض هم قرار 

می گیرد، اما همین هم کم حاشیه نبوده است.
به گزارش ایس��نا، سیاس��ت جدید ارزی که از فروردین ماه امسال به 
مرحل��ه اجرا درآمد و قرار بود جریان تک نرخی ش��دن ارز را به اقتصاد 
ای��ران برگرداند، تاکنون نه تنها اثری از ارز تک نرخی برجای نگذاش��ته 
بلکه رهاش��دن بازار آزاد و فرار سیاس��ت گذار از به رس��میت شناختن 
آن موج��ب رقم خوردن اختالف قیمتی باال بین دو نرخ رس��می و آزاد 
 ش��ده اس��ت. دالر رس��می اکنون حدود ۴3۰۰ تومان و آزاد تا بیش از

۸۰۰۰ تومان قیمت دارد که فاصله ۴۰۰۰تومانی ایجاد کرده است.
همچنی��ن یورو را بان��ک مرکزی نزدیک ب��ه ۵۰۰۰ تومان نرخ گذاری 
می کند در حالی که در بازار آزاد تا 1۰ هزار تومان معامله شده و تا دو 
برابر فاصله دارد. به طور طبیعی این اختالف قیمت زیاد زمینه ساز رانت 
و فساد خواهد بود؛ موضوعی که همواره کارشناسان نسبت به آن هشدار 

داده و خواستار یکسان سازی نرخ ارز شده بودند.
محدودشدن جریان ارزی به س��امانه نظام یکپارچه ارزی)نیما( برای 
واردات و ص��ادرات و همچنی��ن اع��الم محدودیت برای س��ایر ارزهای 
خدمات��ی که در مجموع نتوانس��ت تمامی نیازه��ای ارزی را برآورده و 
بخشی از تقاضا را بدون پاسخ گذاشت، از همان ابتدا معامالت بازار آزاد 
را رونق داد و متقاضیان به س��مت بازار رفتند، اما این بار به بازاری که 

شفاف نیست و هر معامله ای در آن قاچاق محسوب می شود.
یک��ی از گروه ه��ای مورد هدف در جریان سیاس��ت ارزی، مس��افران 
بودن��د که تا قب��ل از جریان اخیر و بع��د از آنک��ه ارز مبادله ای)حدود 
3۰۰ دالر( برای آنها حذف ش��ده بود، می توانس��تند تا ۵۰۰۰ دالر را از 
صراف��ی بانک ها با نرخی پایین تر از ب��ازار آزاد تهیه کنند، اما اکنون در 
ش��رایطی قرار گرفتند که فقط حداکثر 1۰۰۰ ی��ورو دریافت کرده که 

برای کشورهای هم مرز به ۵۰۰ یورو می رسد.
در حالی مسافران معترض بودند که ارز پرداختی به آنها کافی نیست 
و بای��د برای تهیه مابقی به بازار آزاد که معامالت آن قاچاق اس��ت وارد 
ش��وند، که به م��رور همین جریان موجب ایجاد مس��ائل تازه ای ش��د. 
اخت��الف قیمتی جذاب بین دو نرخ آزاد و دولتی فضا را برای فروش ارز 
مس��افرتی در بازار آزاد فراهم کرد و در کنار مسافرانی که مازاد یوروی 
دریافتی را با دو برابر قیمت در بازار می فروش��ند، کم کم این ارز نیز به 

میدان سودجویی دالالن آمد.
در حالی ش��رایط موجود موجب بحث ها و البته ش��ایعات بسیاری در 
مورد احتمال حذف ارز دولتی برای مسافران شد و خبرها از این حکایت 
داش��ت که توافق چندانی بین س��ازمان گردش��گری و بانک مرکزی در 
م��ورد ای��ن ارز وجود ندارد ک��ه ظاهرا عدم ش��فافیت در اختصاص ارز 

مسافرتی نیز این روزها بین این دستگاه ماجرای دیگری دارد.
اخی��را علی اصغر مونس��ان، مع��اون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان 

گردش��گری با انتقاد از نابس��امانی وضعیت ارز در حوزه گردش��گری، از 
بان��ک مرکزی خواس��ته تا رقم تخصیص یافته ارز مس��افرتی به تفکیک 
مقصد را اعالم کند. ظاهرا این بار اول نیس��ت که س��ازمان گردشگری 
درخواس��ت شفاف سازی در زمینه ارز مسافرتی را داشته و بانک مرکزی 
نیز آن را بی پاس��خ گذاشته اس��ت. این در حالی است که مونسان گفته 
ما بارها از بانک مرکزی درخواس��ت کردی��م موضوع تبدیل ارز و تامین 
منابع ارزی برای گردشگران ورودی و خروجی سامان پیدا کند و مدتی 

هم منتظر ماندیم، اما متاسفانه پاسخی در این زمینه دریافت نکردیم.
با وجود تمام حواش��ی که این روزها پیرامون ارز مسافرتی می گذرد، 
رئیس کل بانک مرکزی تنها به رد ش��ایعات در مورد حذف ارز مسافرتی 

اکتفا کرده و توضیح دیگری نداشته است.
جریان شفاف  س��ازی لیس��ت ارز مس��افرتی تخصیصی از سوی بانک 
مرکزی در شرایطی موجب نارضایتی سازمان گردشگری شده که اخیرا 
اعالم لیس��ت واردکنندگان��ی که ارز دولتی دریافت ک��رده بودند نیز با 

انتقاداتی همراه شد.
گرچه رئیس جمهور خواستار اعالم شفاف اسامی دریافت کنندگان ارز 
دولتی بوده، اما بانک مرکزی در دو اعالم خود فقط حدود 3میلیارد دالر 
از مجم��وع 1۲ میلیارد دالر پرداختی را شفاف س��ازی کرده و 9میلیارد 
دیگر که بخش��ی از آن را ارز مس��افرتی تش��کیل می دهد در ابهام باقی 

مانده است. 

درخواست معاون رئیس جمهور از بانک مرکزی؛ ارز مسافرتی را شفاف کنید

1۰۰۰ یورویی که اما و اگر بسیار دارد
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دریچه

فعاالن بازار س��هام بار دیگر، روز یکش��نبه شاهد افت قیمت ها در این 
ب��ازار بودن��د، به طوری ک��ه نماگر اصلی ۲۰۰ واحد اف��ت کرد و به رقم 
11۰ هزار و ۸۵1 واحدی رس��ید. در بین روزهای اخیر، روز یکشنبه از 
معدود روزهایی بود که نوس��ان قیمت ها در بورس تهران با شیب تندی 
همراه نبود و این در حالی اس��ت که در هفته های اخیر قیمت ها با فراز 
و ف��رود زیادی همراه بودند و ش��اخص کل در نتیجه این افت و خیز ها 

کانال شکنی های پی در پی داشت. 
به گزارش ایس��نا، معامالت بورس تهران در روز یکشنبه کم نوسان تر 
بود و ارزش و حجم معامالت با کاهش مواجه شد و سهم های خودرویی 
بار دیگر با کاهش قیمت مواجه شدند. شاخص کل هم وزن نیز هم جهت 
ب��ا نماگر اصل��ی 73 واحد افت کرد و به رقم 1۸ ه��زار و ۵9۲ واحدی 
رس��ید، در عین حال شاخص آزاد ش��ناور ۵39 واحد افت کرد و تا رقم 
1۲1 هزار و 3۶۸ پایین رفت. ش��اخص ب��ازار اول و دوم نیز هر یک به 

ترتیب 131 و ۴۸1 واحد افت کردند. 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، معدن��ی و صنعتی گل گهر و خدمات 
انفورماتیک روز یکشنبه بیشترین تأثیر را در نوسانات شاخص های بازار 
سرمایه داش��تند، از بین این س��هم ها صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 
خدمات انفورماتیک 1۶۶ و ۶۵ واحد به رش��د ش��اخص ها کمک کردند 
و معدن��ی و صنعت��ی گل گهر ۸۲ واحد در افت ش��اخص تأثیر داش��ت. 
همچنین فوالد مبارکه اصفهان و س��رمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی 

تأمین نیز در افت دماسنج بازار تأثیر داشتند. 
در بازار نسبتا کم نوسان این روز در گروه محصوالت شیمیایی عمده 
سهم ها با کمتر از ۲ درصد افت با رشد قیمت همراه شدند. اما در گروه 

کانه های فلزی بیشتر شاهد افت قیمت ها بودیم. 
خودرویی ها نیز با افت قیمت مواجه شدند و در کل بازار بیشتر به سمت 
اصالح قیمت ها بود. ارزش معامالت نیز در روز یکش��نبه نسبت به روزهای 
گذش��ته کاهش یافت و رقم 1۸۶ میلی��ارد تومان را تجربه کرد. همچنین 
حجم معامالت به ۸1۶ میلیون سهم و اوراق مالی رسید. از طرفی شاخص 
کل فرابورس نیز با افت مواجه شد و تا رقم 1۲39 واحدی افت کرد و ارزش 

معامالت این بازار نیز رقم ۲9۵میلیارد تومان را تجربه کرد. 
تصمیمات خلق الساعه 

اما چندی پیش رئیس س��ازمان توس��عه تجارت از دادن مجوز برای 
معامل��ه اظهارنامه های صادرات��ی خبر داد که به نوع��ی به منزله ایجاد 
بازار ثانویه برای ارز بود. مجتبی خس��روتاج گفت که بازار جدیدی برای 
صادرکنن��دگان کاال با پایه غیرنفتی ایجاد ش��ده و آنها ملزم به ارائه ارز 
به چرخه اقتصاد از طریق س��امانه نیما نیس��تند. در واق��ع با ارزش دار 
ش��دن اظهارنامه های صادراتی و تعیین نرخ این اظهارنامه ها در خرید و 
فروش میان واردکننده و صادرکنن��ده به صورت توافقی، واردکنندگانی 
که نتوانس��ته اند ارز موردنیاز خود را از طریق س��امانه نیما تأمین کنند، 
می توانن��د از ارز صادراتی کاالها با پایه غیرنفتی بهره گیرند. از س��وی 
دیگ��ر، ارزش دار ش��دن اظهارنامه ه��ای صادراتی، به نوعی به تش��ویق 

صادرکنندگان منجر می شود. 
او همچنین با اشاره به اینکه طبق دستورالعملی که ابالغ شده است، 
صادرکنندگان ۴۶۰ قلم کاالی نفتی و پتروشیمی باید طی مهلت شش 
ماه ارز صادراتی خود را در س��امانه نیما عرضه کنند، گفت: ش��اید نیاز 
به تجدیدنظر برای کاهش این مهلت زمانی وجود داش��ته باشد، چرا که 
در حال حاضر در س��امانه نیما با انب��وه تقاضا برای ارز و عرضه محدود 

آن مواجه است. 
بع��د از این موضوع مس��عود کرباس��یان، وزیر اقتص��اد اعالم کرد که 
صادرکنن��دگان می توانن��د اظهارنامه صادراتی خ��ود را در بورس اوراق 

بهادار تهران عرضه کرده تا واردکنندگان این ارزها را خریداری کنند. 
در راس��تای این تصمیم، بورس تهران دو نماد با نام های »گواهی 1« 
و »گواه��ی ۲« برای معامالت گواهی صادراتی دالر و یورو را در تابلوی 
معامالت��ی درج کرد ولی درنهای��ت اعالم کرد که این نمادها صرفاً برای 
انجام امور فنی س��ایت اس��ت و نمی توان گفت که درج نماد انجام شده 
اس��ت. معاون بازار بورس تهران تأکید ک��رد که تا بورس اطالعی ندهد 

هیچ معامله ای روی این دو نماد انجام نمی پذیرد. 
ع��الوه بر این، محس��ن خدابخش، مدیر نظارت بر بازارهای س��ازمان 
بورس چن��د روز پیش در مورد معامالت بازار گواهی ارز گفت: ش��روع 
معامالت این بازار به تصمیم سازی ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و بانک مرکزی بستگی خواهد داشت. قیمت و حجم عرضه در این بازار 

اهمیت باالیی برای تعدیل نرخ و تنظیم بازار خواهد داشت. 
ظاه��راً برای انجام معامالت گواهی ارزی تصمیم گیران زیادی باید به 
تفاهم برس��ند تا این اتفاق بیفتد. یک پای موضوع وزارت صنعت و یک 

پایه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس است. 
در سیاست جدید ارزی دولت که بیش از دو ماه به اجرا درآمده است، 
صادرکنندگان و واردکنندگان می توانس��تند ارز خود را در سامانه نظام 
یکپارچ��ه معامالت ارزی )نیما( آورده و با نرخ مرجعی که بانک مرکزی 
 آن را تعیی��ن می کن��د، مورد معامله قرار دهند. این در حالی اس��ت که

۸۰ درصد ارز ناشی از صادرات وارد سامانه نیما شده و مورد معامله قرار 
می گیرد و واردکنندگان نیز ارز مورد نیاز خود را در این س��امانه تأمین 
می کردند، اما بعد از گذشت مدتی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت )صمت( سیاس��ت را به گونه ای دیگر تغیی��ر داده و کاالهای 

وارداتی را برای دریافت ارز اولویت بندی کردند. 
بر این اساس یک سری از کاالهای اساسی بر اساس درآمدهای نفتی 
تأمین ارز می شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانه ها و کاالهای ضروری 
هستند که ارز آنها از طریق صادرات کاالهای غیرنفتی تأمین ارز خواهد 
ش��د. اما سومین گروه آنهایی هستند که بر اساس درآمد ارزی از محل 
۲۰ درص��د صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها 

ارز اختصاص می یابد. 
اما گروه سوم که باید ارز از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی تأمین 
می ش��د، در ادامه مشمول دس��تورالعمل جدیدی شد، به طوری که قرار 
بر این بود ت��ا طبق ابالغیه جهانگیری -معاون اول رئیس جمهور- کلیه 
صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان فرآورده های نفتی، پتروش��یمی، 
محص��والت ف��والدی و فلزات رنگی که فهرس��ت آنها از س��وی وزارت 
صمت اعالم شد، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ رسمی به واردات 
کاالهای گروه سوم اختصاص دهند و حق استفاده از گواهی صادراتی را 
در بورس با نرخ رقابتی به واردکنندگان این گروه از کاالها واگذار کنند 

که همانطور که گفته شد در نهایت این موضوع رخ نداد. 
مزیت معامله گواهی صادرات ارز در بورس

در همی��ن زمینه، فردین آقابزرگی در پاس��خ به اینکه معامله گواهی 
صادرات ارز در بورس چه مزیتی می توانس��ت داشته باشد، گفت: چنین 
ابزاری نه صرفاً در جهت کنترل نوس��ان قیمت، بلکه به عمق بخشیدن 

بازار می تواند کمک کند. 
وی در پاس��خ به اینکه علت محقق نش��دن معامل��ه گواهی صادراتی 
دالر و ی��ورو علیرغم درج نماد آن روی تابلو چه بود؟ گفت: متأس��فانه 
تصمیمات به صورت خلق الس��اعه گرفته می ش��ود و برای اتخاذ آنها از 
خرد جمعی اس��تفاده نمی ش��ود. بانک مرکزی به عنوان باالترین رکن 
مرتبط با بازار ارز باید به این موضوع ورود می کرد و با اس��تفاده از خرد 

جمعی این موضوع را حل و فصل می کرد. 

این کارش��ناس بازار سرمایه تأکید کرد: از دید من، بانک مرکزی چه 
از لح��اظ منابع قانون��ی و چه از لحاظ منابع ارزی دغدغه هایی داش��ت 
که آن دغدغه ها برطرف نش��د. هر چند که در بورس زیرساخت ها برای 
معامله گواهی صادراتی ارز پیش بینی شده است، اما بانک مرکزی یا در 
جریان این موضوع نبود یا نگرانی هایی درباره مقدار منابع ارزی که باید 

تخصیص می داد داشت. 
آقابزرگی با بیان اینکه سرنوش��ت ب��ازار گواهی صادراتی ارز همچون 
بازار گواهی سکه های پیش فروش در بورس شد، گفت: ناهماهنگی هایی 
ک��ه در اتخاذ این تصمیم ها وجود داش��ت س��بب ش��د ارز صادراتی و 
سکه های پیش فروش در بورس معامله نشود. ظاهراً مسئوالن در جریان 
نبودند که از معامالت گواهی سپرده سکه مالیات نمی توان اخذ کرد، در 
نتیجه بر آن شدند تا سکه های پیش فروش را در بازاری عرضه کنند که 

بتوانند مکانیزم مالیاتی آن را در نظر بگیرند. 
وی ادامه داد: تا زمانی که یک اجماع و اتفاق نظر در س��طح مسئوالن 
و مراجع ذی ربط وجود نداش��ته باش��د گواهی س��پرده س��که و گواهی 
صادراتی ارز در بورس معامله نمی شود. در حال حاضر نیز مسئوالن در 
فکر پیش بینی راهکارها هستند اما عجله و عدم اجماع نظر کارشناسان 
منجر به تصمیمات خلق الساعه می شود، در هر حال این پرونده هنوز به 

صورت کامل بسته نشده است. 
وی در پای��ان تأکید کرد: نوس��ان در تصمیماتی که گرفته می ش��ود 
بزرگترین آس��یب را به فع��االن اقتصادی می زن��د و همچنین منجر به 
بزرگترین ریسک ها در سطح اقتصاد می شود و ابالغیه ها و دستورالعمل ها 

که اصاًل کاربردی نیستند اعتماد عمومی را از بین می برد. 

دلیل معامله نشدن گواهی صادراتی ارز در بورس چیست؟ 

اصالح قیمت ها در بورس تهران
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مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک  مرکزی پاسخ داد
 چگونگی تعیین نرخ ارز

در بازار ثانویه
مدی��رکل سیاس��ت ها و مق��ررات ارزی بان��ک  مرک��زی با 
تش��ریح چگونگی فعالیت بازار ثانویه ارز گفت عرضه و تقاضا 

تعیین کننده نرخ ارز در بازار ثانویه خواهد بود. 
مه��دی کس��رایی پور در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا درخص��وص 
تقسیم بندی کاالهای دریافت کننده ارز و چگونگی تخصیص 
آن به هر ک��دام از گروه های کاالیی افزود: طبق اعالم رئیس 
کل بانک مرکزی در چهارش��نبه هفته گذش��ته، بازار ثانویه 
ارز تشکیل شده اس��ت و صادرکنندگان غیرنفتی با توجه به 
سیاس��ت های ارزی جدی��د به دو دس��ته  ۸۰ و ۲۰ درصدی 

تقسیم می شوند. 
وی ادام��ه داد: ۸۰ درصدی ه��ا به طور عم��ده صادرکننده  
محصوالت پتروش��یمی، م��واد معدنی و فوالد هس��تند و ارز 
حاص��ل از صادرات خود را در س��امانه  نیما ب��ا نرخ بر مبنای 

۴۲۰۰ تومان عرضه می کنند. 
این  مق��ام بانکی افزود: صادرکنن��دگان ۲۰ درصدی نیز با 
تصمیم اخی��ر دولت این امکان را یافته ان��د که ارز حاصل از 
ص��ادرات خود ی��ا امتی��از واردات را یا از طری��ق توافقی و با 
استفاده از ظرفیت موجود در سامانه  سماصا )سامانه مدیریت 
ارز حاصل از صادرات( به یک واردکننده واگذار و یا در سامانه  

نیما برای فروش با نرخ رقابتی اعالم آمادگی  کنند. 
کس��رایی پور گفت: طبق مقررات بانک مرکزی، صرافی های 
مجاز، به س��امانه  نیما دسترس��ی دارند و می توانند این ارز را 
خری��داری و آن را ب��ه واردکنندگان کاالهای گروه س��وم که 

تقاضای خرید ارز دارند عرضه کنند. 
وی یادآورش��د: اولویت بندی کاالها در شرایط کنونی بدین 
صورت اس��ت که دارو و کاالهای اساسی در گروه نخست قرار 
دارن��د و ارز مربوط ب��ه آن از منبع بانک مرک��زی حاصل از 
ص��ادرات نفت و میعان��ات گازی تأمین می ش��ود. گروه دوم، 
کاالهای واس��طه ای و ماش��ین آالت هستند و منبع تأمین ارز 
آن ارز حاصل از صادرات غیرنفتی ۸۰ درصدی اس��ت. منبع 
تأمی��ن ارز گروه س��وم کاالیی نیز که برخ��ی از آنها کاالهای 
مصرف��ی هس��تند و اهمیت کمتری از دو گ��روه قبلی دارند، 
۲۰درص��د ارز حاص��ل از صادرات گ��روه دوم صادرکنندگان 

)صادرکنندگان ُخرد( است. 
به گفته وی، چگونگی کاربری سامانه و آموزش های مربوط 
به آن در حال حاضر آماده ش��ده و در س��امانه جامع تجارت 

در دسترس است. 
کس��رایی پور درباره ش��یوه تعیی��ن نرخ ارز در ب��ازار ثانویه 
نیز گفت: س��ازوکار پیش بینی ش��ده به این صورت است که 
خریداران ارز یعنی همان واردکنندگان دارای ثبت س��فارش 
کاالهای گروه س��وم، در س��مت تقاض��ا و صادرکنندگان ۲۰ 

درصدی یا ُخرد نیز در سمت عرضه قرار می گیرند. 
وی افزود: در این میان صرافان مجاز، به عنوان واس��طه در 
خرید و فروش ارز ایفای نقش می کنند و این عرضه و تقاضا، 

قیمت را در بازار تعیین خواهد کرد. 
این مقام بانکی افزود: همچنین پیش بینی می شود با اجرایی 
شدن کامل این موضوع، قیمت ارز روند کاهشی داشته باشد. 
وی درباره س��هم بازار ثانویه ارز از ب��ازار نیز توضیح داد: بر 
اساس آمارهای سال گذش��ته و تعرفه  دیده شده، گروه سوم 
کاالیی )کااله��ای عمدتا مصرفی( نیاز به معادل ۵.۵ میلیارد 
دالر خواهند داش��ت؛ پیش بینی ما این اس��ت که این بخش 
توس��ط صادرکنندگان ۲۰ درصدی به خوب��ی تأمین خواهد 

شد. 
کسرایی پور درپاسخ به اینکه آیا ارز حاصل از صادرات نفت 
برای گروه کاالیی اول و دوم می تواند به بازار ثانویه وارد شود، 
گفت:  آنچه تعریف ش��ده اینکه برای کاالهای گروه نخست، 
ارز بانک��ی، برای کااله��ای گروه دوم ارز حاص��ل از صادرات 
صادرکنن��دگان ۸۰درصدی مش��خص ش��ده توس��ط وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت و برای گروه س��وم کاالیی نیز ارز 

مورد نیاز در بازار ثانویه عرضه خواهد شد. 
به گفته وی، این دسته بندی تاکنون مشخص شده و ممکن 
اس��ت در آینده نیازهایی که دیده نشده  اند نیز به سمت بازار 

سوم سوق پیدا کنند. 

سه شنبه
19 تیر 1397
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تجارت 4.5 میلیارد دالری ایران و ترکیه در 
5 ماه

مب��ادالت تجاری ایران و ترکیه در پنج ماهه نخس��ت س��ال جاری 
 می��الدی با رش��د 3درصدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل به
۴.۵7۵ میلیارد دالر رس��ید. به گزارش تس��نیم، آمارهای منتشرشده 
توسط اداره آمار ترکیه نشان می دهد مبادالت تجاری ایران با این کشور 
در پنج ماهه نخست سال جاری میالدی رشد 3درصدی داشته است. 
مبادالت تجاری ایران و ترکیه در پنج ماهه نخست سال جاری میالدی 
۴.۵7۵ میلیارد دالر اعالم شده است. این رقم در پنج ماهه نخست سال 
قبل ۴.۴۴۵ میلیارد دالر بوده است. براساس این گزارش صادرات ترکیه 
به ایران در ماه های ژانویه تا مه ۲۰1۸ با کاهش 11درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 1.1۴ میلیارد دالر رسیده است. 
ترکیه در ماه های ژانویه تا مه س��ال قب��ل 1.۲۸۶ میلیارد دالر کاال به 
ایران صادر کرده بود. واردات ترکیه از ایران در پنج ماهه نخست امسال 
رشد 9درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. ترکیه در 
ماه های ژانویه تا مه س��ال قبل 3.1۵9 میلی��ارد دالر کاال از ایران وارد 
کرده بود که این رقم در مدت مش��ابه امس��ال به 3.۴3۵میلیارد دالر 
افزایش یافته است. ایران نوزدهمین مقصد صادراتی و هفتمین منبع 
واردات ترکیه در پنج ماهه نخس��ت ۲۰1۸ ش��ناخته شده است. افت 
ارزش لی��ر ترکیه از جمله دالیل کاهش ارزش صادرات ترکیه به ایران 
در پنج ماهه نخس��ت ۲۰1۸ بوده است. افزایش قیمت نفت نیز دلیل 

عمده رشد ارزش واردات این کشور از ایران در این مدت بوده است.

کاهش 12 تنی صادرات طالی سرخ در 
خردادماه

یک مقام مس��ئول گفت: حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ با ثبات 
نس��بی در ب��ازار، ۴ میلیون و ۵۰ هزار و حداکث��ر 7 میلیون و 3۰۰ 
هزار تومان اس��ت. غالمرضا میری، نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران 
در گفت وگو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، از ثبات قیمت طالی سرخ 
طی 1۰ روز گذش��ته در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ 
ه��ر کیلو طالی س��رخ ۴میلیون و ۵۰ ه��زار  و حداکثر 7 میلیون و 
3۰۰هزار تومان است. به گفته وی، با توجه به نابسامانی و نوسان نرخ 
ارز، امکان پیش بینی قیمت زعفران برای یک س��اعت دیگر  در بازار 
وجود ن��دارد. میری از کاهش 1۲ تنی صادرات زعفران در خردادماه 
خب��ر داد و افزود: در اردیبهش��ت س��ال جاری ۲۵ت��ن و ۶۶9 کیلو 
زعفران به بازارهای هدف صادر ش��د که این می��زان در خردادماه با 
کاهش 1۲تنی به 13 تن و ۶9۸ کیلو رسید. نایب رئیس شورای ملی 
زعفران با اش��اره به دالیل کاهش صادرات طالی سرخ ایرانی در یک 
م��اه اخیر گفت: با توجه به اینکه از س��ال های قبل از تحریم تاکنون 
ام��کان ورود پول حاصل از صادرات به س��بب معامالت با نرخ تومان 
به سیس��تم بانکی وجود نداش��ت، از این رو برای مقابله با چالش های 
ناشی از این امر در صورت بازگشت مجدد تحریم ها از سوی  ترامپ، 
بنابر بخش��نامه دولت در 97/۲/۲، صادرکنندگان موظف به بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به سیس��تم بانکی ش��دند. ای��ن تصمیم باعث 
ش��ده که  صادرکنندگان رغبتی به صادرات نداشته باشند. وی ادامه 
داد: با توجه به نوس��ان نرخ ارز و مشکالت پیش روی صادرکنندگان 
نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به صادرات زعفران داشت به همین 
خاطر انتظار می رود که مش��کالت پی��ش روی صادرکنندگان مرتفع 
ش��ود. این مقام مس��ئول در پایان در پاس��خ به این سوال که  اعمال 
تحریم های جدید چه تاثیری در صادرات زعفران خواهد داشت، بیان 
کرد: در صورت اعمال تحریم های جدید از یک ماه آینده، دیگر امکان 
صادرات زعفران به آمریکا به س��بب مسائل ارزی و مشکالت سیستم 
بانک��ی مبنی بر دریافت پ��ول وجود نخواهد داش��ت،  این در حالی 
است که با اجرای برجام تمامی صادرکنندگان به این کشور صادرات 

داشتند، اما به طور دقیق نمی توان رقم مشخصی را اعالم کرد.

عدم درج قیمت باالترین تخلفات صنفی
معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت از عدم درج قیمت به عنوان 
بزرگ ترین تخلف صنفی در کشور یاد کرد و گفت: ما در سال گذشته 
بی��ش از 3میلیون و ۶۰۰ هزار مورد بازرس��ی از واحدهای صنفی در 
کش��ور انجام دادیم. به گزارش ایس��نا، نوای��ی در همایش تجلیل از 
واحده��ای نمون��ه حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��دگان در اردبیل 
اظهار کرد: ما در س��طح ملی هفدهمین همای��ش حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان را در اس��فندماه سال گذشته همزمان با روز حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان برگزار کردیم، به طوری که در این همایش 
۲۵ براب��ر در ح��وزه متقاضیان و ۲۲برابر در حوزه منتخبان رش��د و 
جهش برنامه ریزی را شاهد بودیم. وی با قدردانی از حضور داوطلبانه 
تولیدکنندگان برای حضور در این همایش خاطرنش��ان کرد: همین 
ک��ه تولیدکنندگان ما در این آزمون داوطلبانه و هوش��مندانه همراه 
با اعتماد به نفس حاضر ش��دند ج��ای قدردانی دارد که قطعا در این 
رقابت همه واحدها در عرصه خدمت به مصرف کنندگان از شایستگی 
و برازندگی خاص برخوردار هستند. رئیس سازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان بیان کرد: در بین اس��تان ها، استان فارس هفتمین 
همای��ش را در ای��ن حوزه برگ��زار کرد و این اولین همایش اس��تان 
اردبیل است تا تولیدکنندگان راغب به سرمایه گذاری در بخش توجه 
و حمایت از حقوق مصرف کنندگان باش��ند. نوای��ی با بیان اینکه در 
این آزمون و سنجش در حقیقت میزان خدمت به مردم تعیین شده 
و بای��د کار ب��ا عقالنیت و س��هولت ویژه با ت��الش و پیگیری ناظران 
افتخاری به پیش برود، ادامه داد: ما از س��ال 13۸۸ با تصویب قانون 
حمای��ت از حقوق مصرف کنن��دگان و ش��کل گیری ۲7۰ انجمن در 
شهرس��تان ها، 3۰ انجمن در اس��تان ها و یک انجمن ملی در کشور 
فعالیت های گس��ترده ای را در این حوزه شاهد هستیم، هرچند که ما 
در این راس��تا با مشکالت و موانع ساختاری و مالی روبه رو بودیم که 
سبب شده برخی از مفاد قانونی اجرایی نشود. وی ورود دستگاه های 
مختلف در بح��ث تنظیم بازار به ویژه ارتب��اط تنگاتنگ با تعزیرات، 
اس��تاندارد، بهداشت و جهاد کش��اورزی را یادآور شد و افزود: ما در 
س��ال گذش��ته 3 میلیون و ۶۰۰ هزار مورد بازرسی در مناسبت های 
متع��دد از تنظیم ب��ازار عید گرفته تا طرح ضیاف��ت رمضان و توزیع 
اقالم در ماه محرم انجام دادیم که در این ارتباط هزار میلیارد تومان 

پرونده تخلفاتی شکل گرفته و به آنها رسیدگی شده است.

اخبـــار

مع��اون اقتصادی وزیر امور خارجه گس��ترش مراودات با کش��ورهای 
همس��ایه را جزو اولویت های اصلی وزارت  خارج��ه عنوان کرد و گفت: 
تکمیل کریدور ش��مال-جنوب یک پروژه استراتژیک برای ما محسوب 

می شود.
به گزارش ایس��نا، غالمرضا انصاری در دیدار با استاندار گیالن، هدف 
از سفر خود به گیالن را بررسی ظرفیت های موجود در گیالن در مسیر 
گس��ترش حجم مبادالت با کش��ورهای همس��ایه عنوان ک��رد و افزود: 
اس��تان های ش��مالی ایران از طریق دریای خزر با کش��ورهای همسایه 
ارتباط خوبی دارد که باید از این فرصت در راس��تای گسترش ارتباطات 

بین المللی استفاده کرد.
معاون اقتص��ادی وزیر امور خارجه تحقق عضویت ایران در اوراس��یا 
را برای استان های ش��مالی بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: حمایت 
از مناط��ق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی در نقاط مرزی از سیاس��ت های  
وزارت خارجه اس��ت، اما با ایجاد بازارچه مرزی در این نقاط به واس��طه 

افزایش قاچاق کاال مخالف هستیم.
وی ارائه پیش��نهادات مش��خص از س��وی اس��تان ها ب��رای طرح در 
کمیس��یون های مشترک با کشورهای مختلف را بس��یار مثبت ارزیابی 

ک��رد و گفت: تبیین این پیش��نهادات در این کمیس��یون ها می تواند به 
ورود سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد کمک قابل توجهی کند .

انصاری افزود: در این مسیر پیش بینی امتیازاتی برای استانداران نقاط 
مرزی باعث می ش��ود تا ارتباطات بین اس��تانداران اس��تان های هم مرز 

تسهیل شود.
الحاق بارانداز ریلی آستارا به منطقه ویژه اقتصادی گامی جهت 

توسعه تجارت
مصطفی ساالری، استاندار گیالن نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت 
باالی موجود در شهرس��تان آستارا به گسترش حجم مبادالت مرزی با 
کشورهای همسایه اش��اره کرد و افزود: با توجه به راه اندازی خط ریلی 
آستارا-آس��تارا می توانیم از فرصت صادرات محصوالت تولیدی اس��تان 
گیالن و استان های همجوار به کشورهای همسایه کمال بهره را ببریم.

وی الحاق بارانداز ریلی موجود در شهرس��تان آس��تارا به منطقه ویژه 
اقتصادی را گام موثری در مس��یر توسعه تجارت دانست و گفت: الحاق 
این بارانداز به منطقه ویژه اقتصادی آس��تارا عالوه بر کاهش بوروکراسی 
اداری برای سرمایه گذاران خارجی می تواند معافیت  در پرداخت عوارض 

مالیاتی را برای آنان به دنبال داشته باشد.

نماین��ده دولت در گیالن خاطرنش��ان ک��رد: بس��ته بندی و فرآوری 
محص��والت تولیدی در بارانداز ریلی می تواند نقش بس��زایی در تجارت 

استان داشته باشد.
وی ب��ه ارائه پیش��نهاد الحاق بارانداز ریلی به منطق��ه ویژه اقتصادی 
آس��تارا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور اشاره کرد و یادآور 
ش��د: تأکید وزارت خارجه ب��ر الحاق این بارانداز ریل��ی به منطقه ویژه 
اقتصادی در راس��تای توس��عه مراودات اقتصادی می تواند این مسیر را 
تسهیل کند. استاندار گیالن وجود مرز زمینی، دریایی و ریلی در آستارا 
را یک فرصت برای کش��ور و گیالن عنوان ک��رد و افزود: با برنامه ریزی 

صحیح می توان ظرفیت صادرات را افزایش داد.
وی وج��ود منطقه آزاد انزلی را یکی دیگ��ر از فرصت های موجود در 
مس��یر توس��عه تجارت اس��تان گیالن با کشورهای همس��ایه دانست و 
گفت: آمادگی الزم برای ایفای نقش منطقه آزاد انزلی در مس��یر توسعه 

مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه وجود دارد.
ساالری تکمیل پروژه خط ریلی رشت-آستارا را گام موثری در جهت 
تشکیل کریدور شمال-جنوب عنوان و خاطرنشان کرد: باید تالش کنیم 

تا هرچه سریع تر این کریدور تشکیل شود.

گسترش مراودات با کشورهای همسایه از اولویت های وزارت  خارجه است

رئی��س س��ازمان توس��عه تج��ارت و معاون وزی��ر در ام��ور صادرات 
دس��تورالعمل جدی��د واردات در مقابل صادرات، تب��ادل ارز صادراتی با 
نرخ توافقی، نحوه انتقال پروانه صادراتی و ضوابط واردات کاالهای گروه 

)3( را ابالغ کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا، در این ابالغیه آمده اس��ت: کلی��ه صادرکنندگان 
کاالهای غیرنفتی به غیر از محصوالت پتروشیمی و فرآورده های نفتی، 
محصوالت فوالدی و فلزات رنگین که از تاریخ  ۲۲فروردین 1397 اقدام 
به صادرات کرده اند، به ش��رح ذیل می توانند نسبت به فروش ارز حاصل 

از صادرات و واگذاری پروانه صادراتی به واردکنندگان اقدام کنند.
تبص��ره: فهرس��ت محص��والت پتروش��یمی و فرآورده ه��ای نفت��ی، 
محص��والت فوالدی و فلزات رنگین که موظفند ارز خود را در س��امانه 
نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانند، طی بخشنامه شماره 7۰93۴/۶۰ 

تاریخ 13خرداد 1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده است.
1 -صادرکنن��ده می تواند اطالع��ات پروانه صادراتی خود را به س��ایر 
واردکنن��دگان، جهت تامی��ن ارز ثبت سفارش های ش��ان منتقل کنند، 
س��ازمان توس��عه تجارت و اتاق ها می توانند در جهت این شناس��ایی و 

ارتباط اقدام کنند.
تبصره: واگذاری پروانه صادراتی و یا ارز معامله شده، خارج از سامانه 
و براس��اس توافق طرفین صورت می گیرد. صادرکننده می تواند در چند 
مرحله و به صورت شکس��ته و یا به طور یکجا میزان ارز قابل واگذاری 

خود را اعالم کند.
۲ -واردکنن��دگان که تمای��ل به اس��تفاده از ارز حاص��ل از صادرات 

صادرکنن��دگان را دارند الزم اس��ت با مراجعه به س��امانه جامع تجارت 
نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند.

تبص��ره: واردکنن��دگان در کلی��د)TAB( مال��ی و بانک��ی، موضوع 
)FIELD( نوع عملیات ارزی را بانکی و FIELD تامین ارز را از محل 

صادرات انتخاب می کنند.
3 -واردکنن��ده جهت تامین ارز ثبت س��فارش خود، ب��ه بانک عامل 
مراجع��ه کرده و با ارائه اطالعات پروان��ه صادراتی صادرکننده، برای آن 

ثبت سفارش، درخواست تامین ارز می کند.
تبص��ره: صرف��ا واردات کاالهای��ی ک��ه تعرف��ه آنها در اولویت س��وم 

گروه بندی کاالیی قرار دارند، می توانند از این طریق، تامین ارز کنند.
۴ -بانک های عامل موظفند با مراجعه به سامانه پورتال ارزی، از بانک 

مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری کنند.
۵ -در صورت تایید گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی، بانک های 
عام��ل موظفند تضامین الزم را از ب��ازرگان، مطابق بند )ی( بخش اول 
مجموعه مقررات ارزی اخذ  کرده و تاییدیه آن را در س��امانه تامین ارز 

اعالم کند.
۶ -بانک های عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز، اطالعات پروانه های 

صادراتی را ثبت می کنند.
تبصره: با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی  متعلق به شخص دیگری 
)صادرکننده( اس��ت الزم اس��ت بانک عامل از رضای��ت صادرکننده جهت 
واگذاری پروانه صادراتی اش به مش��تری )واردکننده( اطمینان یابد، لذا از 
طریق سامانه تامین ارز، درخواستی را مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به 

آن مشتری ثبت می کند. این درخواست به صورت سیستمی جهت مشاهده 
صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال می شود.

7 - صادرکنن��ده الزم اس��ت ب��ا مراجعه به س��امانه جام��ع تجارت، 
درخواس��ت بانک عامل، مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی خود به 

آن واردکننده را تایید کند.
تبصره: واگذاری پروانه صادراتی در این گام به پایان می رس��د و تعهد 
صادرکنن��ده از بابت برگرداندن ارز به چرخ��ه اقتصادی در این مرحله  

برابر میزان ارزش آمده در پروانه صادراتی کاسته خواهد شد.
۸ -بانک عامل با مراجعه به س��امانه مدیریت تعهدات ارزی )سمتاک( 

نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب برات بدون تعهد اقدام کند.
9 -واردکننده الزم اس��ت اسناد حمل ثبت س��فارش خود را به بانک 

عامل تحویل نماید.
-1۰بانک عامل باید با مراجعه به س��امانه س��متاک، اس��ناد حمل را 

ثبت کند.
11 -واردکنن��ده موظف اس��ت با مراجعه به س��امانه جامع تجارت در 
بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی، اطالعات منشأ ارز خود را ثبت کند.
1۲ -بانک عامل با بررس��ی منش��أ ارز، اقدام به ص��دور اعالمیه تامین 

ارز می نماید.
13 -واردکنن��ده با مراجعه به گمرک و ارائه ش��ماره رهگیری اعالمیه 

تامین ارز )شاتا( اقدام به ترخیص کاالی خود می نماید.
1۴ -واردکنن��ده پ��س از ترخی��ص کاال، جهت رفع تعه��د و دریافت 

تضامین خود باید به بانک عامل مراجعه نماید.

یک اقتصاددان با بیان اینکه اگر صنعت قدرتمندی داش��تیم وضعیت 
فعلی در بازارهای سرمایه ای اتفاق نمی افتاد، حوزه های گاز، پتروشیمی، 
معادن فلزی، کانی های غیرفلزی، نس��اجی، کفش و پوشاک را از جمله 

صنایع رقابتی نام برد.
به گزارش ایس��نا، کشورهای در حال توس��عه برای زیست اقتصادی 
خود نیازمند داشتن رشد اقتصادی پایدار هستند. رشد اقتصادی پایدار 
مقوله ای اس��ت که نمی توان با اتکا به منابع معدنی همچون نفت آن را 
محق��ق کرد، چراکه نفت ع��الوه بر اینکه منبع قابل اطمینانی نیس��ت 
)نمون��ه اش همین قضایای مربوط به افزایش تولید نفت توس��ط اوپک(، 
اساس��ا نمی تواند مولد هم باش��د. مولد به این معنا ک��ه نفت نمی تواند 
موجب اشتغال مولد و یا رفع احتیاجات یک ملت به خودی خود باشد. 
ما تنها از فروش نفت ارزی به دس��ت مان می رس��د که با آن می توانیم 

کاالهای مورد نیازمان را خریداری کنیم.
از سوی دیگر زمانی که سیل منابع نفتی وارد اقتصاد کشورها می شود 
اگر برنامه ریزان به چگونگی هزینه درس��ت آن فکر نکنند، در اولین گام 
آن منابع مصرف و تباه می ش��ود. انواع کاالی مصرفی از طریق پول های 
بادآورده نفتی وارد کش��ورهای نفتی می شوند. به همین موازات توقع و 
س��طح زندگی مردم هم باالتر می رود و به سبک زندگی لوکس تری هم 
گرایش پیدا می کنند. بازار بومی کشورها به دلیل افزایش ناگهانی تقاضا 
برای مصرف کاال توان برآورده س��اختن این نیازها را ندارد و مجبور به 

واردات از خارج کشور است.
صنای��ع و تولی��دات بوم��ی در چنی��ن فضایی خصوصا اگر کش��وری 

کمترتوسعه یافته باشد توان برآورده ساختن این حجم عظیم از کاالهای 
مصرفی را ندارند و از س��ویی به دلیل ش��یوه تولید س��نتی تر و کیفیت 
کمت��ر، توان رقابت با صنایع وارداتی خارجی را ندارند و خود به خود به 
تعطیلی کش��یده می شوند، در نتیجه بس��یاری از نیروهای انسانی که تا 

پیش از این در این صنایع مشغول به کار بودند بیکار می شوند.
به همین خاطر دیگر س��رمایه داران داخلی هم به دلیل سودده نبودن 
فعالیت های تولیدی س��عی می کنند س��رمایه خود را به جای صنعت و 
تولی��د به بازارهای مالی اقتص��اد و یا داللی ببرند؛ امری که اساس��ا به 
دلیل ماهیت غیرتولیدی خود نمی تواند مولد و یا اش��تغال زا باش��د. در 
نتیجه  بخش غیرتولیدی اقتصاد و مشاغل مرتبط با فعالیت های داللی و 
خدماتی حجیم تر و بخش تولیدی که مس��تقیما باعث جذب نیروی کار 
و حل مشکل بیکاری می شود، روز به روز کوچک تر و ضعیف تر می شود. 
آن بخش کوچک تر تولید در این کش��ورها ه��م به دلیل عدم کارایی و 

بهره وری الزم به تدریج جایگاه خود را از دست خواهد داد.
در همین رابطه مرتضی عمادزاده  - کارشناس مسائل اقتصادی - در 
گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینک��ه تالطمات به وجود آمده در حوزه های 
مربوط به بازار سرمایه به خاطر عدم وجود زیرساخت های پایدار صنعتی 
اس��ت، گفت: دولت برای تغییر این شرایط باید بتواند فضای فعالیت را 
ب��رای صنایع فراهم کند و خود نق��ش نظارتگر را ایفا کند. اینکه انتظار 
داشته باشیم دولت خودش بخواهد پرچمدار فعالیت های صنعتی بشود 
تصور صحیحی نیس��ت، بلکه دولت بای��د اجازه دهد صنعت کار خود را 

انجام دهد.

وی ب��ا بیان اینکه جلوگیری از واردات بی رویه و ورود کاالهای قاچاق 
به کشور یکی از اصلی ترین راه های حمایت از صنعت است، اظهار کرد: 
صنعت کشور به ش��رط وجود یک عزم استراتژیک می تواند در 1۰سال 

آینده به اندازه ای از بلوغ برسد که ما بتوانیم بر آن تکیه کنیم.
ای��ن دکترای اقتصاد پول��ی همچنین به حوزه های��ی که فعالیت های 
صنعت��ی ما می توان��د در آن به رقابت بپردازند، اش��اره کرد و ادامه داد: 
در حوزه های��ی مانند نفت، گاز، پتروش��یمی، معادن فل��زی، کانی های 
غیرفلزی، نس��اجی، کفش و پوش��اک ما توان بس��یار خوبی برای رشد 
داریم به ش��رطی که دولت بتواند از ورود کاالی قاچاق در این حوزه ها 

جلوگیری کند.
وی همچنی��ن با اش��اره به تالطم��ات پیش آمده در ح��وزه بازارهای 
س��رمایه و حج��م نقدینگی، اظهار کرد: تا زمانی که م��ا پول نفت را به 
ریال تبدیل کنیم و در اقتصادمان وارد می کنیم وضعیت به همین شکل 
خواهد بود. اساسا تا وقتی که نفت در اقتصاد ما یک منبع قابل اتکا در 

اقتصاد است وضعیت نقدینگی به همین شکل خواهد بود.
گفتنی اس��ت از اواسط س��ال گذش��ته بود که بانک مرکزی تصمیم 
گرفت تا نرخ س��ود س��پرده های بانکی را کاهش دهد؛ اتفاقی که برخی 
از کارشناس��ان به عن��وان نقطه آغاز حرکت س��یل نقدینگی های ریالی 
در اقتص��اد از آن ن��ام می برند. این نقدینگی های خارج ش��ده از بانک ها 
برخالف تصور سیاس��تگذاران به حوزه های تولیدی و صنعتی وارد نشد، 
بلکه به س��مت بازارهای پولی و ارزی روانه ش��د و باعث ش��د افزایش 

قیمت ها در بازار ارزهای خارجی رکورد بزند.

دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات

تا صنعت به جای نفت نیاید وضعیت همین است

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

19 تیر 1397

شماره 1107
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4 ماه دیگر قیمت ها شکسته می شود
رئیس اتحادیه دارندگان نمایش��گاه و فروش��ندگان خودرو عنوان 
کرد که قیمت خودرو های خارجی کاذب است و طی چهار ماه آتی 

قیمت ها شکسته می شود. 
ب��ه گزارش اکوفارس، یک فعال ب��ازار خودرو اظهار کرد: وضعیت 
خرید و فروش در بازار خودرو های خارجی آش��فته است و تا اطالع 
ثانوی به دلیل افزایش یک باره قیمت ها هیچ خرید و فروشی در این 
بازار امکان پذیر نیس��ت. او در توصیه ای به مردم عنوان می کند که 
ام��روز قیمت خودرو های خارجی کاذب اس��ت و طی چهار ماه آتی 

قیمت ها شکسته می شود. 
رئیس اتحادیه دارندگان نمایش��گاه و فروش��ندگان خودرو درباره 
وضعی��ت ب��ازار خودرو های وارداتی گفت: امس��ال ب��ا وجود تغییر 
مولفه ها در اقتصاد، قیمت خودرو های خارجی و داخلی نیز افزایش 
چشم گیری داش��ته و در واقع افزایش یک باره قیمت ها نیز منجر به 

عمیق تر شدن رکود در بازار خودرو های خارجی شده است. 
وی اضافه کرد: برخی در این بازه زمانی پرسشی را مبنی بر اینکه 
خودرو ه��ای خارجی تا چه میزان افزایش قیمت داش��ته اند مطرح 
می کنند، در این باره باید پاس��خ داد که نمی توان درصد یا س��قف 
مشخصی برای قیمت امروز خودرو های خارجی متصور شد و جواب 
روش��نی در این زمینه ارائ��ه داد؛ چراکه قیمت خودروی خارجی از 

مرز عبور کرده است. 
موتمنی در ادامه توضیح داد: امروز تعیین قیمت برای خودرو های 
خارجی موضوعی بی فایده به نظر می رسد و هر شهروندی که دارای 
خودرو ه��ای خارجی اس��ت بدون در نظر گرفت��ن قیمت ها در بازار 

جهانی، خود برای سرمایه خودرویی قیمت تعیین می کند. 
موتمنی درباره دالیل گرانی خودرو های خارجی گفت: عدم عرضه 
ه��ر کاالیی و ایج��اد محدودیت در نهایت افزای��ش قیمت کاال های 
س��رمایه ای و مصرفی را به همراه دارد که بازار خودرو های خارجی 
نیز از این قاعده مس��تثنی نیست. باید اشاره کرد که امروز افزایش 
قیمت ها موقتی است و طی چهار ماه آتی با باز شدن ثبت سفارش 
و ورود خودرو های خارجی ش��اهد شکسته شدن قیمت ها خواهیم 

بود. 
موتمن��ی اظهار ک��رد: توصیه ما به مردم این اس��ت که قیمت ها 
کاذب و غیرواقعی اس��ت، از این رو هیچ عقل س��لیمی در این بازار 

تقاضای خرید خودروی خارجی ندارد. 

ارز دولتی نباید به نمایندگان غیررسمی 
واردات خودرو اختصاص یابد

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس، بر لزوم شفاف س��ازی 
درب��اره واردات خودرو توس��ط نمایندگان غیررس��می با ارز دولتی 

تأکید کرد. 
به گزارش پدال نیوز، رمضانعلی س��بحانی فر با اشاره به تخصیص 
۴ میلی��ون یورو ارز دولتی به هفت ش��رکت فاق��د مجوز نمایندگی 
رس��می برند خارجی خودرو، گفت: برخ��ی محصوالت که خدمات 
پ��س از فروش داش��ته و مصرفی نیس��تند، لذا ب��رای حفظ حقوق 
مصرف کنندگان محصول باید توس��ط کس��انی وارد کشور شود که 

نمایندگی رسمی دارند. 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی، 
افزود: کاالهایی که مصرفی نبوده و س��رمایه ای هس��تند صرفاً 
باید توس��ط نمایندگی هایی وارد کشور شود که خدمات پس از 
فروش دارند و اگر به کس��انی غیر از این ش��رکت ها ارزی داده 
ش��ده باید پیگیری شود و این شرکت ها به دستگاه های قضایی 
معرفی ش��وند تا حقوق دولت بازگردانده ش��ود.  باید مش��خص 
شود که آیا توسط دستگاه های اجرایی رانتی در ارز دولتی ایجاد 

شده است؟ 
 وی ب��ا بی��ان اینکه این ش��رکت ها بای��د به عن��وان متخلف به 
دس��تگاه های نظارتی و قضایی معرفی شوند، ادامه داد: دستگاه قضا 
باید بررسی کند که چه کسانی در این موضوع دست اندرکار بوده اند 

و آیا دستگاه های نظارتی، نظارت کافی را در این بحث داشته اند. 
 نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسالمی 
یادآور ش��د: باید مشخص شود که آیا توس��ط دستگاه های اجرایی 
رانتی ایجاد ش��ده اس��ت یا خیر و جرایم هر بخش مشخص شود تا 

اغماض و سوءاستفاده ای صورت نگیرد. 
  وی با بیان اینکه یکی از ایرادات و مشکالت کشور عدم کارکرد 
سیس��تمی اس��ت، افزود: تا زمانی که فعالیت ها در کشور سیستمی 
نشود، فساد و رانت در کشور دیده می شود و افراد سوداگر و سودجو 

نیز پیدا می شوند. 
 

باید از همه ساز وکارها برای حمایت از 
خودروسازان داخلی استفاده کرد

عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس ش��ورای اس��المی در 
خص��وص ممنوعیت واردات خودرو به کش��ور گف��ت: ما در جنگ 
اقتصادی به س��ر می بریم، لذا بنده صد درصد با این تصمیم موافق 
هستم و حتی زمانی که طرح کاهش تعرفه واردات در مجلس مطرح 

شد ما به دنبال طرحی برای ممنوعیت واردات خودرو بودیم. 
محس��ن کوهکن ریزی در گفت وگو با خبر خودرو تصریح کرد: در 
حال حاضر باید تم��ام توان و تالش خود را برای حمایت و برطرف 
کردن موانع و مشکالت تولیدکنندگان داخلی و قطعه سازان به کار 
گیری��م و در حال حاضر نباید هم و غم م��ا چیزی جز این موضوع 
باشد، همچنین باید از همه ساز وکارها برای حمایت از خودروسازان 

داخلی استفاده کرد. 
نماین��ده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اس��المی، درباره تأثیر 
ممنوعی��ت واردات خودرو بر قیمت خودروهای داخلی تصریح کرد: 
چنانچه افزایش قیمت خودروهای داخلی متناسب با افزایش قیمت 
ارز باش��د این افزایش قیمت طبیعی و منطقی اس��ت و برای مردم 

نیز قابل قبول است. 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، تأکید کرد: در مورد 
افزایش قیمت خودرو آن چیزی که موجب ناراحتی و نگرانی مردم 
می شود اعمال افزایش های بی حساب و کتاب قیمت خودروها است 

که بعضاً کسی هم پاسخگوی این موضوع نیست. 

رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع، اختصاص یک 
شناس��ه برای هر خری��دار خودرو، الزام خودروس��ازان برای عرضه همه 
تولیدات به بازار و پیگیری از واردکنندگان برای ورود همه خودروهایی 
که مسیر قانونی خود را طی کرده اند، را سه اقدام دولت برای آرام کردن 

بازار خودرو برشمرد. 
ب��ه گزارش پدال نیوز، بازار خودروی کش��ور در ماه های اخیر روزهای 
پرالتهاب��ی را تجربه کرد؛ خروج یک طرف��ه آمریکا از برجام و در پی آن 
اع��الم برخی ش��رکای خودروس��ازان ایرانی از جمله پژو - س��یتروئن، 
هیون��دای موت��ورز، فولکس واگن و کیاموتورز ب��رای کاهش همکاری با 

ایران و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت 
خودروه��ای تولید داخل که کمت��ر از ۴۵میلیون 
تومان قیمت دارند، س��بب افزای��ش قیمت ها در 

بازار شد. 
آش��فتگی قیمت ها در بازار خودروهای خارجی 
ب��ا وجود آنکه از ۲1 فروردین ت��ا پایان خردادماه 
امس��ال بیش از 1۲۰ میلیون ی��ورو به واردات این 
کاال اختص��اص یافته بود، بیش��تر اس��ت؛ البته از 
ابت��دای تیرم��اه واردات خودروه��ای خارجی به 

کشور ممنوع شده است. 
در ای��ن پیوند منص��ور معظمی با بی��ان اینکه 
خودروس��ازان مکلف ش��ده اند همه تولیدات خود 
را وارد بازار کنند، اظهار داش��ت: برخی رویدادها 
از جمل��ه تغییر نرخ ارز، تعرفه های گمرکی، حجم 
باالی نقدینگی های س��رگردان نزد مردم و برخی 
فضاس��ازی های روانی سبب ش��د تا در هفته ها و 
ماه های اخیر ش��اهد هجوم اش��خاص برای خرید 

خودرو باشیم. 
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت بیان 
داشت: ایدرو با اتخاذ تدابیری از جمله اختصاص 
یک شناس��ه )IP(  ب��رای خرید خ��ودرو به هر 
متقاضی، درخواس��ت از خودروسازان برای وارد 

کردن همه تولیدات شان به بازار و پیگیری از واردکنندگان برای وارد 
کردن همه تقاضاهایی که مس��یر قانونی خود را طی کرده، برای آرام 
ک��ردن فض��ای حاکم بر بازار خودرو تالش ک��رد.  رئیس هیأت عامل 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( تأکید کرد: مهم این 
اس��ت که بتوان جریان نقدینگی س��رگردان جامعه را به سمت تولید 

هدایت کرد. 
معظمی همچنین گفت: قراردادهای همکاری خودروس��ازان ایرانی با 

ش��رکای خارجی آنها همچنان برقرار اس��ت و کارها طب��ق روال انجام 
می ش��ود.  پیش��تر محمد ش��ریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اعالم کرده بود: ش��رکت های خودروس��از پژو و رنو هنوز به طور رسمی 
خروج از ایران را اعالم نکرده اند؛ زیرا در کشورمان سرمایه گذاری داشته 

و منافعی دارند. 
 تولید خودرو به 1.7 میلیون دستگاه می رسد 

رئیس هیأت عامل ایدرو همچنین گفت: پارسال بیش از یک میلیون و 
۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد و برای امسال نیز تولید یک میلیون 

و 7۵۰ هزار دستگاه برنامه ریزی شده است. 

معظمی با بیان اینکه در پنج سال گذشته تولید خودروهای داخلی با 
رشد همراه بوده است، افزود: در سه ماهه نخست امسال در هم سنجی با 

پارسال، تولید خودروهای داخلی 1۰ درصد رشد کرد. 
  وضعیت اقتصادی بسیار بهتر از آن چیزی است

که تصور می شود 
رئیس هیأت عامل ایدرو با بیان اینکه ش��رایط کنونی صنعت همچون 
وضعیت اقتصاد کشور است، گفت: آنچه به عنوان واقعیت های اقتصادی 

مطرح می ش��ود، متفاوت از آن چیزی است که در اذهان عمومی وجود 
دارد؛ در حقیقت وضعیت اقتصادی بسیار بهتر از آن است که این روزها 

تلقی می شود. 
معظمی بیان داش��ت: ای��ن مطلب البت��ه به معنای نبود مش��کالت 
معیش��تی و اجتماعی در جامعه نیس��ت، اما باید گفت بخشی از مسائل 
موجود ناش��ی از تبعات فضای روانی حاکم بر جامعه و در نتیجه پمپاژ 

یاس و ناامیدی در بین مردم است. 
این مقام مسئول اظهار داشت: مشکالت اقتصادی در همه جای جهان 
وجود داش��ته و یک مسئله نسبی است؛ مشکالت کشورمان نیز »خیلی 

شدید« نیست که قابل حل نباشد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن روزه��ا بس��یاری 
ش��اخص های اقتصادی کش��ور از جمله صادرات 
نف��ت، تولید و ص��ادرات محصوالت پتروش��یمی، 
تولید خودرو و کش��ت گندم با رشد و رونق همراه 
بوده، ام��ا تلقی مردم از وضع موجود چیز دیگری 

است. 
معاون وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت با اعالم 
اینک��ه بخش��ی از تلقی م��ردم از ش��رایط کنونی 
اقتصادی جامعه ناش��ی از نابرابری های اجتماعی 
و اخت��الف درآمدی بین طبق��ات مختلف جامعه 
اس��ت، اظهار داشت: سیاس��ت های دولت باید به 
گونه ای باشد که دهک های پایین جامعه کمترین 
آس��یب را ببینند؛ به عبارت��ی حمایت های دولت 
بای��د ب��ه دهک های هش��تم، نهم و ده��م جامعه 

معطوف شود. 
وی اضافه ک��رد: بخش دیگ��ری از تلقی مردم 
از ش��رایط کنون��ی جامعه در حقیق��ت نگرانی و 
دغدغه ای اس��ت که به وجود آمده و خود ناش��ی 
از عوام��ل تأثیرگذار خارجی و س��وء مدیریت های 

داخلی است. 
معظمی یادآور ش��د: امروز کش��ور با ش��رایطی 
متفاوت از گذش��ته مواجه است و به همین دلیل باید رفتارهای مدیران 
نیز متناس��ب با آن تغییر کن��د؛ امروز نیازمند مدیران��ی تصمیم گیر با 
قدرت ریسک پذیری باال، اهل مطالعه و به دور از محافظه کاری هستیم. 
وی بیان داش��ت: یک��ی از مهم ترین وظایف مدی��ران، تصمیم گیری 
صحیح، به موقع و منطقی اس��ت، اما اگر مدی��ری در این زمینه کاهلی 
داش��ت آن وقت موضوع جابه جایی و تغییر مطرح می ش��ود؛ به هرحال 

تغییر مدیریت باید آخرین راهکار باشد. 

رئیس هیأت عامل ایدرو: 

سه اقدام دولت برای ساماندهی بازار خودرو

اخی��راً زمزمه های زیادی مبنی ب��ر ورود هندی ها به صنعت خودروی 
کشور به گوش می رسد، اما آیا هندی ها هم می توانند همچون چینی ها 
صنعت خودروی کشور را کمی به سمت و سوی تنوع و پیشرفت سوق 
دهند؟ آیا حضور آنها کمکی در راس��تای پیشرفت صنعت خودروسازی 
ایران اس��ت؟  به گزارش پدال نیوز، زمزمه حض��ور هندی ها با رونمایی 
از محصوالت برند معروف ماهیندرا در نمایش��گاه خودروی تهران سال 
گذش��ته قوت گرفت؛ محصوالت��ی که حتی در ظاهر، رن��گ و بویی از 
تح��والت صنعت��ی را که در دهه گذش��ته در محص��والت چینی دیده 
می ش��ود با خود به همراه نداشتند.   سؤالی که در همان لحظه از ذهن 
رس��انه های تخصصی خودرویی و متخصصان این صنعت عبور کرد این 
بود که آیا تأثیر حضور هندی ها در صنعت خودروی کشور قدم برداشتن 

در جهت پیشرفت است؟ 
 هندی ها اما در سال های دور و با مونتاژ محصوالت نظامی آمریکایی 
نظیر جیپ و داج خودروسازی را آغاز کردند. یعنی دقیقا همان رویه ای 
که صنعت خودروی کش��ورهای مطرح امروزی در زمینه خودروس��ازی 
چون ژاپن، کره جنوبی و چین را ش��کل داد. ادامه کار با رویه ای مشابه 
به کش��ور چین یعنی تالش برای خرید برندهای نیمه ورشکسته مطرح 
جهان��ی ادامه یافت که نتیجه آن تملک گروه جگوار-لندروور از س��وی 

تاتا موتورز و... بود. 
 خروجی امروزی خودروس��ازی هند اما نش��ان چندانی از آنچه بتوان 
پیش��رفت خطاب کرد ندارد. خودروهای هندی یا از کالس اقتصادی و 
مردمی تاریخ گذشته و خودروهای امروزی بی کیفیت )حتی در مقایسه 
با چینی ها( هس��تند یا تولیدات باکیفیت و گران قیمت اروپایی را در بر 
می گیرند که با نظارت س��ختگیرانه و تمرکز مستقیم مهندسان اروپایی 

ویژه بازارهای خارج از هند به تولید می رسند. 

 از ای��ن رو هندی ها هنوز نتوانس��ته اند همچ��ون چینی ها حداقل در 
زمین��ه ارائه خودروهای به روز مردمی فعال عم��ل کنند. حال با چنین 
ش��رایطی آیا رجوع به هندی ها به عنوان خودروسازان جایگزین یا خأل 
پرکن در غیاب احتمالی چین در بازار کش��ور قدم مثبت و در راس��تای 
پیشرفت به حس��اب می آید یا تنها اقدامی در راس��تای تزریق اجباری 

تنوع به سبد خودروهای ایران و کسب درآمد است؟ 
حس��اب و کتاب های منطقی نش��ان می دهد با وجود روابط اقتصادی 
و سیاس��ی عالی میان ایران و چین، مراجعه به کش��وری که در صنعت 
خودروس��ازی عقب مانده تر اس��ت اقدام قابل توجیه��ی به نظر نمی آید 
به وی��ژه اینک��ه محص��والت تولی��دی هندی ه��ا در ب��ازه ای نزدیک به 

محصوالت به روزتر و پاسخ پس داده چینی باشد. 
 فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این باره می گوید: »تمرکز نگاه 
خودروس��ازان هندی همواره و حتی حاال که ب��ه اروپا نیز خودرو صادر 
می کند، همچنان بر بازار داخل اس��ت و بازارهای خارجی نقش چندانی 
در خروجی ه��ای اقتصادی آنها بازی نمی کند. هندی ها بیش��تر به فکر 
بازار داخلی یا بازارهایی هس��تند که ورود به آنها س��خت گیری چندانی 
به همراه نداش��ته باشد و این دقیقا خالف آن چیزی است که چینی ها 
دنبال می کنند.«  این کارش��ناس در پاس��خ به پرسشی مبنی بر این که 
آیا می توان گفت صنعت خودروی چین پیش��رفته تر از صنعت خودروی 
هند اس��ت، می افزاید: »هندی ها در طراح��ی محصول از دیدگاه فنی و 
کیفی فاصله زیادی با چینی ها دارند. در این س��ال ها چینی ها با سرعت 
بیش��تری پیشرفت کردند و ش��ک نکنید که 1۰ سال آینده از کره ای ها 

نیز سبقت خواهند گرفت.« 
 او ادام��ه می دهد: »ذهنیت مردم ایران نس��بت به خودروهای چینی 
منفی اس��ت، اما همین حاال برندهای بس��یار خوب��ی در چین به تولید 

می رسند. این کشور بازار خودرو بدون تعرفه با حجم تولید ۲۵ میلیون 
دس��تگاه در س��ال معادل یک چهارم تولید ساالنه جهانی دارد که باعث 

شده است بازاری به شدت رقابتی و رو به پیشرفت به دست یابد.« 
در ای��ن می��ان رویکردی درب��اره آن که هندی ها در خ��روج اجباری 
و ناگهان��ی چینی ها از بازار ای��ران می توانند نقش گزین��ه جایگزین را 
ب��ازی کنند، مطرح اس��ت که این کارش��ناس در همی��ن زمینه اظهار 
می کند: »هندی ها گزینه جایگزین نیس��تند. تاتا موتورز که مس��تقیماً 
مالک جگوار-لندروور اس��ت و بازار اصلی آن ایاالت متحده آمریکا است. 
مجموعه ماروتی نیز س��رمایه گذاری هایی در این کشور دارد پس با این 
حساب هندی ها حتی بیشتر از چینی ها در بازار آمریکا ادغام شده اند اما 
مشکل اصلی ورود یک خودروساز به ایران، مشکل اختالف منافع بازارها 
نیس��ت، بلکه این محدودیت در مبادالت دالری از س��وی آمریکا است 
که می تواند داد وس��تد را برای یک شرکت متخلف غیرممکن سازد. این 
مه��م در مورد هند و چین هم که از واحد دالر به عنوان ارز بین المللی 

استفاده می کنند صدق می کند.«
 او ادامه می دهد: »مش��کل آنجاست که تحریم های مربوط به صنعت 
خودرو هنوز آغاز نش��ده اس��ت. سیس��تم باید برای آغ��از این تحریم ها 
آمادگی می داش��ت اما هنوز درگیر مشکالت حاشیه ای است. این تصور 
که با رفتن چینی ها، هندی ها می آیند و مش��کالت حل می ش��وند و هر 

چیز دیگری... تا حدود بسیار زیادی خوش خیالی است.« 
 پرواضح است که مشکالت عدیده صنعت خودروسازی ایران تا زمان 
فرارس��یدن موعد اعمال تحریم ه��ای جدید بر این صنع��ت هنوز آغاز 
نشده است. ش��اید موج جدید تحریم ها بتواند صنعت خودروی ایران را 
وارد مرحله ای جدید کند که پیش��تر تجربه نشده است. اما بدون شک 

هندی ها راه حل خروج از تور تحریم های پیش رو نخواهند بود. 

برخی اعضای ش��ورای ش��هر ته��ران معتقدند باید پی��ش از آغاز فاز 
نخس��ت تحریم ها، تجهیزات مورد نیاز خط ۶ خریداری شود اما رئیس 

شورای شهر تهران می گوید تحریم ها تأثیری بر مترو ندارد. 
ب��ه گ��زارش مهر، ای��ن روزها خط��وط ۶ و 7 متروی ته��ران یکی از 
مقاصد بازدید اعضای ش��ورای شهر اس��ت. از اعضای کمیسیون عمران 
و حمل ونق��ل ت��ا بازدید های انفرادی اعضا و آخری��ن بازدید که اعضای 

کمیسیون برنامه و بودجه از این دو خط داشتند. 
در این بازدید مس��ئوالن شهری نسبت به آغاز تحریم ها و تأثیری که 
بر توسعه مترو خواهد گذاشت هشدار دادند و اعالم کردند آغاز تحریم ها 

می تواند برای مترو بحران ساز باشد. 
9۵ درصد فعالیت عمرانی خط ۶ مترو به اتمام رس��یده، اما در بخش 

تجهیزات پیشرفت چندانی نداشته است.
بن��ا به گفته مس��ئوالن مت��رو 1۲۰ میلیون یورو برای س��یگنالینگ، 

تجهیزات، پله برقی و آسانسور در خط ۶ الزم است.
مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران 
معتقد است برای آن که این خط تا پایان امسال به بهره برداری برسد، 
تأمی��ن منابع و ثبت س��فارش باید در یک بس��تر زمانی فوری صورت 

گیرد. چراک��ه از 1۵ مردادماه وارد فاز جدید می ش��ویم و وارد کردن 
مواد الزم س��خت می ش��ود.  او با بیان اینکه در این خط پیشرفت زیاد 
بوده اس��ت اما تجهیزات کمتری نصب ش��ده، می گوید: ما برای خرید 
تجهی��زات ای��ن خط کمت��ر از ۴۵ روز فرصت داریم ک��ه باید هر چه 
س��ریع تر این مهم حل و فصل شود.  سیدحس��ن رسولی، نایب رئیس 
کمیس��یون برنامه و بودجه شورای ش��هر تهران هم پیشنهاد مالی اش 
برای تأمین مالی در مدت کوتاه باقی مانده تهاتر است. او در خصوص 
دو خط ۶ و 7 مترو می گوید: در حالی اتمام این پروژه ها نیاز به 1۰۰۰ 
میلیارد تومان بودجه دارد که شهرداری منابع نقدی ندارد و ادامه کار 

تنها با تهاتر امکان پذیر است. 
درحالی که مترو برای تکمیل دو خط ۶ و 7 نیاز به اعتبار اورژانس��ی 
دارد معاونت حمل ونقل و ترافیک هم در این مدت به راحتی فرصت های 
مالی خود را از دس��ت داده است و تنها به فروش زمین های تهران برای 

تکمیل خطوط مترو امید بسته است. 
محمدعلی کرونی، دبیر کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
تهران، درباره این فرصت های از دست رفته می گوید: برای تکمیل خطوط 
۶، 7 و 3، فاینانس پیش بینی شده بود که دو فاینانس مهلت اعتبار آن 

از دس��ت رفت، از این سه اعتبار خارجی برای خطوط ۶ و 7 یک اعتبار 
3۴۸ میلیون یورویی برای خط ۶ اس��ت که از سوی چین و بانک عامل 
آن نیز مش��خص ش��ده که تاریخ مهلت آن منقضی شده است و باید در 
ش��ورای اقتصاد این مجوز تمدید شود. همچنین فاینانس 3۴۸ میلیون 
یورویی دیگری برای خط 7 پیش بینی ش��ده ب��ود که باز هم به همین 
سرنوش��ت دچار ش��ده اس��ت.  او ادامه می دهد: فاینانس ۴۵۰ میلیون 
یوروی��ی نیز برای خط 3 در نظر گرفته ش��ده که بان��ک عامل ندارد و 
ش��ورای اقتصاد مجوز آن را صادر نکرده اس��ت. از این سه فاینانس، دو 
فاینانس همچنان امکان محقق ش��دن دارد و اگر مسئوالن حمل و نقل 
ته��ران وقت را هدر نمی دادند، به راحتی قابل تحقق بود و خطوط ۶و 7 

با مشکل مالی کمتری تکمیل می شد. 
ام��ا ب��رای تأمین اعتب��ارات الزم در این مدت کوتاه باق��ی مانده چه 

باید کرد؟ 
پیش��نهاد مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه انتشار اوراق 
مشارکت است. او در گفت وگو با مهر، می گوید: سریع ترین راهکار بحث 
تأمین مالی برای خرید تجهیزات خط ۶ مترو انتش��ار اوراق مش��ارکت 

است. 

هند، راه پله اضطراری ترقی صنعت خودروی ایران

نیاز به اعتبار اورژانسی برای مترو
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معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت ۴۰ تا ۵۰درصد افرادی 
که با هدف اش��تغال در دوره های مهارتی س��ازمان آموزش های فنی و 

حرفه ای کشور شرکت می کنند، جذب بازار کار می شوند.
به گزارش ایس��نا، س��لیمان پاک سرشت، 
از برگزاری نخس��تین جلس��ه شورای عالی 
آم��وزش فن��ی و حرف��ه ای و مهارت آموزی 
خبر داد که س��ال گذشته با مصوبه مجلس 

شورای اسالمی تشکیل شد.
وی با اش��اره به آغاز هفت��ه ملی مهارت 
از 31 تیرماه ج��اری درخصوص برنامه های 
س��ازمان آموزش فنی  و حرفه ای گفت: روز 
مل��ی ترویج آموزش ه��ای فنی و حرفه ای و 
کارآفرین��ی از 31 تیرم��اه آغاز و تا شش��م 
مردادماه ادامه دارد. او به تش��ریح جزییات 
هجدهمی��ن دوره مس��ابقات مل��ی مهارت 
پرداخ��ت و ترویج مه��ارت و افزایش توان 

مهارت��ی نیروه��ای کار تا س��طح جهانی، آش��نایی مربیان با س��طح 
اس��تاندارد آموزش ه��ای مهارتی و معرف��ی مهارت آم��وزان برتر را از 
اهداف برگزاری این مسابقات عنوان کرد. به گفته پاک سرشت، مرحله 

کش��وری مسابقات ملی مهارت از ۲۴ تا ۲7 تیر 1397 برگزار می شود 
که در این دور از مسابقات، ۴۴ هزار و 71۴ نفر در مرحله شهرستانی، 
۴۰3۴ نفر در مرحله اس��تانی و ۵۴۴ نفر در مرحله کشوری به رقابت 
با یکدیگ��ر می پردازند. معاون وزیر کار در 
پاس��خ به اینک��ه مهارت آموختگان فنی و 
حرفه ای با چه س��طح مهارت��ی وارد بازار 
کار می ش��وند؟ گفت: در ای��ن زمینه عدد 
مش��خصی نداریم ام��ا در ح��ال طراحی 
مکانیس��م هایی ب��ا ش��رکای اجتماعی و 
بنگاه ها هس��تیم که مهارت ها اشتغال پذیر 
و جذب بازار کار ش��وند، ولی آمارهای ما 
نش��ان می دهد که بی��ن  ۴۰ تا ۵۰درصد 
افرادی که به قصد اش��تغال وارد دوره های 
مهارتی می شوند، به بازار کار راه می یابند.

درب��اره  همچنی��ن  پاک سرش��ت 
دستورالعمل آموزش های جوار دانشگاهی 
گفت: فعالیت هایی از قبل در این زمینه وجود داشته و 9۶ مرکز جوار 
دانش��گاهی داریم که قرار اس��ت دانشجویان را با دنیای کسب و کار و 

مهارت های عملی ورود به بازار کار آشنا کند. 

با امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت کار و سازمان میراث فرهنگی 
و گردش��گری، مقدمات ایجاد ۵۰ هزار شغل و خدمات گردشگری کلید 
خورد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی در مراسم امضای این تفاهمنامه از آغاز 

به کار طرح کارورزی و مشوق های بیمه ای در 
حوزه گردش��گری خبر داد و گفت: به موجب 
این تفاهمنامه می توانیم با اس��تفاده از فضای 
مجازی، تعداد ۵۰ هزار نفر از فارغ التحصیالن 
دانشگاهی را بدون محدودیت رشته تحصیلی 
به عنوان بازاریاب و در صورت حصول نتیجه 

به عنوان راهنما به کار بگیریم.
به گفته وی، آژانس های مسافرتی می توانند 
از ای��ن امکان بهره مند ش��وند و تور لیدرهای 
بیش��تری به اس��تخدام درآیند و ب��ا این کار 
پس از دو سال شغل ها به شغل پایدار تبدیل 
می شود. ربیعی متذکر ش��د: این افراد پیش 
از فعالیت رس��می، در یک دوره ش��ش ماهه 

با همکاری س��ازمان فنی و حرفه ای، آم��وزش می بینند و آژانس ها برای 
ج��ذب آنها به عنوان راهنمای تور ۲7۰ تا 3۰۰ هزار تومان، کمک مزد و 

مشوق های بیمه مسئولیت مدنی و حوادث دریافت خواهند کرد.

رئیس س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری نیز از فعالیت ۵۰ هزار 
بازاریاب گردش��گری به موجب این تفاهمنامه خبر داد و گفت: ۵۰ هزار 
نفر برای بازاریابی بسته های گردشگری در ۴7۰۰ دفتر خدمات مسافرتی 

جهانگردی فعال می شوند.
به گفته مونسان، با امضای این تفاهمنامه، 
مختل��ف  رش��ته های  دانش آموخت��گان 
دانش��گاهی به ت��ور اپراتوره��ای مجازی و 
بازاریاب گردش��گری تبدیل شده، به مدت 
ش��ش ماه آموزش کارورزی دیده و در دفاتر 
خدمات مسافرتی به عنوان بازاریاب مشغول 

به کار می شوند.
وی تاکید کرد: ایجاد این ۵۰ هزار ش��غل 
در قالب مشاغل دولتی نیست و افراد پس از 
آم��وزش از محل بازاریابی خود ایجاد درآمد 

خواهند کرد.
گفتنی اس��ت براس��اس ای��ن تفاهمنامه 
مش��ترک، وزارت کار س��هم بیمه کارفرمایان را به مدت دو سال خواهد 
پرداخت و افراد پذیرفته ش��ده، در ط��ول دوره آموزش ۲7۰ تا 3۰۰ هزار 

تومان یارانه هزینه آموزشی دریافت خواهند کرد. 

مقدمات ایجاد 5۰ هزار شغل گردشگری کلید خوردجزییات هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت

تحوالت دنیای مدرن کسب وکار، دیر یا زود چهره سازمان ها را تغییر می دهد. 
مهم ترین هنر مدیران ارشد، رهبری مؤثر سازمان در طول دوران عدم قطعیت 
است.  ما عاشق مطالبی هستیم که از پویایی موفقیت صحبت می کنند. ما این 
مطالب را مطالعه می کنیم و حتی آموزش می دهیم و سعی می کنیم کارهایی 
را که مدیران موفق در راه رس��یدن به نقطه اوج انج��ام داده اند، تکرار کنیم. 
  Spencer Stuart کسندرا فرنگوس، نویسنده، مشاور رهبری و مدیر شرکت
به مدیران کمک می کند با ارزیابی نقاط قوت و فرصت های خود، مسیر آینده 
توس��عه و پیشرفت شان را شناسایی کنند و ش��غل خود را به سطح باالتری 
برسانند. فرنگوس که تاکنون داستان های واقعی موفقیت مدیران زیادی را از 
نزدیک ش��اهد بوده، معتقد است بزرگ ترین درس ها از تجربه شکست ناشی 
می ش��وند.  به عنوان مثال آخرین پژوهش او پروس��ه   گذار مدیرانی را بررسی 
می کرد که به مقامات ارش��د س��ازمانی )C-suite(  ارتقا پیدا کرده اند. او در 
این تحقیقات، زمانی که مصاحبه ها را به طور خاص بررسی می کرد، متوجه شد 
مدیران ارشدی که از مس��یر موفقیت خارج  شده اند، اشتراکات زیادی دارند. 
درواقع همه مدیران ارش��دی که در برابر شکست حرفه ای آسیب پذیر بودند، 

یکی از این سه سناریو را تجربه می کردند: 
خیز سریع به سمت رهبری

ح��دود ۵۰ تا ۶۰ درصد مدیران، طی 1۸ ماه اولیه ارتقای خود به س��مت 
ارش��د سازمان، شکس��ت می خورند. به عنوان مثال این اتفاق برای گیل آملیو 
مدیرعامل اپل در کمتر از یک س��ال رخ داد )س��ال 1997( و مدیرکل منابع 
انس��انی جنرال موتورز نیز پس از هش��ت ماه، در سال ۲۰1۸ شکست خورد.  
برای برخی از مدیران، انتقال حرفه ای به مقام باالی س��ازمان، فرای توانایی و 
آمادگی آنها اس��ت. آنها برای سرعت باالی جریانات جدید آمادگی ندارند، یا 
فاقد چش��م انداز ضروری اهداف اصلی سازمان هستند.  )۶1 درصد از مدیران 
ارشد نمی توانند بر چالش های استراتژیک رهبری فائق شوند.( اغلب مدیرانی 
که ناگهان به یکی دو پله باالتر از مقام اصلی خود ارتقا می یابند، با این ریسک 
روبه رو هستند. اما حتی باتجربه ترین مدیران نیز شفافیت مقبولی در خصوص 
عملکرد نامطلوب تیم یا چالش های غیرقابل  عبور ندارند.  کسندرا فرنگوس، 
گزارشگری را مثال می زند که به مقام مدیرعاملی رسیده بود و تا زمانی که با 
مشکالت و نابسامانی های شدید مالی مواجه نشده بود، نمی توانست حوزه های 
بد عملکرد خود را ببیند. او سعی کرد سبک عملکرد سال اول خود را تغییر 
دهد، اما بازهم در اواسط کار، ساختار گزارش دهی او تغییر کرد و مدیر ارشد 
مالی سازمان را زیر سؤال برد. درنهایت او به ورطه مدیریت میکرو افتاد و در 
پایان س��ال دوم نیز از مقام خود کناره گیری کرد.  در چنین ش��رایطی، تنها 
کاری که یک مدیر ارش��د را از چش��م انداز ناق��ص و دید کوتاه مدت محفوظ 
می دارد، این است که دائماً از اطرافیان خود بازخورد بگیرد. بسیاری از مدیران 
ارشد در اوایل کار خود، پروسه ها را دقیق و سخت گیرانه پیگیری می کنند، اما 
خیلی زود به علت مش��غله های زیاد کاری، فراموش می کنند که باید کیفیت 
عملکرد خود را نیز ارزیابی کنند. بسیاری از آنها طی شش تا هشت ماه اول، 
به بازخوردهای جامع و مشروح توجه می کنند، اما پس ازآن همه چیز به دست 
فراموش��ی سپرده می ش��ود.  به طورکلی، اگر از افراد واجد صالحیت بخواهید 
نکاتی را که به رشد شما کمک می کند بیان کنند؛ حمایت مورنیاز خود را نیز 
دریافت می کنید. مربیان و مش��اوران یا همکاران و حتی گاهی تیم ها، کمک 
می کنند توانایی های خود را توسعه دهید، با فرهنگ سازمان سازگار شوید و 
تشخیص دهید که آیا به تقویت روابط کلیدی )داخل یا خارج از شرکت( نیاز 

دارید یا خیر. 
گذار سازمانی

ام��روزه تقریب��اً تمامی س��ازمان ها، نوعی از گ��ذار را تجرب��ه می کنند. اما 

این تحوالت فراگیر، برای مدیرانی که نمی توانند س��ازمان یا خودش��ان را با 
تغییرات سازگار کنند، ریسک بزرگ محسوب می شود.  به عنوان  مثال ادغام 
ش��رکت ها مستلزم همپوش��انی فوری در نقش های اجرایی اس��ت و در این 
پروسه احتماالً برخی مدیران نقش متفاوتی پیدا می کنند. بسیاری از مقامات 
ارشد، زمانی که معاونان و همکاران کلیدی خود را از دست می دهند، به شدت 
آس��یب پذیر می شوند، اما مشکل بزرگ تر این است که آنها تعبیر نادرستی از 
دوران  گذار دارند و مس��ئولیت خود را به خوبی درک نمی کنند. به عنوان مثال 
در س��ال ۲۰۰۰، درک جاگ��ر تنها پس از یک س��ال و نی��م فعالیت، از مقام 
مدیرعاملی ش��رکت Proctor & Gamble کناره گیری کرد، زیرا فرهنگ 
محافظه کارانه P&G را با تغییرات زیاد و بیش ازحد س��ریع آشفته کرده بود.  
بس��یاری از اوقات مدیرعامالن در پذیرش شرایط جدید، کند عمل می کنند 
یا هماهنگ با تغییرات سازمانی پیش نمی روند. به عنوان مثال در سال ۲۰۰9، 
ش��رکت جنرال موتورز مدیرعامل خود فریتس هندرس��ون را کنار گذاشت، 
زیرا او در پیش��برد تغییرات موفق عمل نکرده بود.  رهبران در طول تحوالت 
سازمانی و صنعتی، باید از تغییرات پیشی بگیرند. آنها باید پیشاپیش جایگاه 
و مس��ئولیت های جدید خود را درک کنند و راهی برای تأثیرگذاری بیش��تر 
بیابند. به عالوه آنها باید با هیأت مدیره در ارتباط باشند، تا به طور واضح متوجه 
ش��وند که چه اموری به تغییر نیاز دارد و آنها چگونه باید پروسه های اجرایی 

را هدایت کنند. 
پارادوکس اوج

آخرین سناریویی که باعث شکست مقامات ارشد سازمان می شود، نقطه اوج 
حرفه ای آنها است. مدیران ارشد به نقطه اوج نمودار شغلی خود رسیده اند. آنها 
سال ها رقابت کرده اند و سرانجام جایگاهی را که همیشه منتظر آن بودند، به 
دست آورده اند. به همین دلیل هم بسیاری از آنها، پارادوکس های مختلفی را 
تجربه می کنند: آنها سخت تر از همیشه تالش می کنند، اما نمی دانند که پس  
از این قرار اس��ت به چه مقامی ارتقا پیدا کنند. این عدم قطعیت زمانی که با 
استرس شغلی همراه می شود، ممکن است به فرسودگی و خستگی بیش ازحد 
آنها منجر ش��ود. برخی از آنها حس می کنند که در نقطه اوج گیر افتاده اند. 
طبق آمار، صرف نظر از اینکه مدیران فرس��ودگی ش��غلی را تجربه کنند یا به 
هر دلیلی به پیش��روی ادامه دهند، واقعیت این است که طبق آمار سال های 
اخی��ر مدیران ارش��د مدت زمان کمتری در این مق��ام باقی می مانند. یکی از 
تحقیقات شرکت مشاوره رهبری Spencer Stuart  نشان می دهد متوسط 
تصدی گری مدیرعامالن شرکت های برتر، حدود پنج سال است. این آمار برای 
مدیران ارش��د مالی حتی از این هم کمتر اس��ت و به حدود ۴۲ ماه می رسد.  
مدیران اجرایی می توانند گام هایی برای وس��عت بخشیدن به حوزه عملکرد 
خود بردارند، یا برای آینده حرفه ای خود آماده ش��وند. به این منظور آنها باید 
ارتباط ش��ان را با اسپانسرها و حامیان، مجدداً بررسی کنند. شاید آنها در این 
مرحله از سیکل زندگی شغلی، دیگر نیازی به حامیانی که واسطه فرصت های 
جدید کاری هستند، نداشته باشند ولی مسلماً به همتایان حمایتگر و الگوهای 
شغلی نیاز دارند. مدیران ارشد می توانند به سازمان های بهتر منتقل شوند، یا 
ممکن است بازنشسته شوند و حرفه خود را به صورت آزاد ادامه دهند. ممکن 
است کارآفرینان جدید، از آنها )چه در نقش شریک و چه در نقش مربی( برای 
راه اندازی کسب وکار خود کمک بگیرند. نکته مهم این است که صرف نظر از هر 
برنامه آتی، مدیران ارشدی که اطراف خود را با افراد حمایتگر احاطه می کنند، 
احتمال موفقیت بیش��تری دارند.  مهم ترین مهارت ضروری مدیران امروزی، 
مدیریت دوران  گذار و تغییر اس��ت. ممکن است هر یک از ما تجربه متفاوتی 
در این بازآفرینی س��اختارها داشته باشیم، اما بدون شک اگر دست به تالش 
HBR/zoomit نزنیم، شکست می خوریم.                                    منبع

فرصت امروز: بلومبرگ گزارش داد که برای نخس��تین بار در تاریخ، سه نفر اول ثروتمند جهان از 
حوزه فناوری هس��تند. به نوش��ته بلومبرگ، این برای اولین بار است که چنین اتفاقی می افتد و در 
حقیق��ت، پس از آنکه مارک زاکربرگ، موس��س و مدیر فیس بوک ب��ا دارایی ۸1.۶ میلیارد دالری، 
»وارن بافت« را در فهرس��ت ثروتمندترین های جهان پش��ت سر گذاشت و به سومین ثروتمند دنیا 

تبدیل شد، رخ داد.
براس��اس این گزارش، زاکربرگ که اخیرا از رسوایی »کمبریج آنالیتیکا« رهایی پیدا کرده است، 

بعد از جف بزوس )مئس��س و مدیر آمازون( و بیل گیتس )موس��س مایکروس��افت( در رده س��وم 
پولدارترین مرد جهان قرار گرفته است.

بنا به آنچه بلومبرگ خبر داده اس��ت، این اولین بار در تاریخ است که سه نفر اول ثروتمند جهان 
از حوزه فناوری هستند و بر این اساس، پنج کمپانی در حوزه تکنولوژی ۵ تریلیون دالر پول دارند.
در ادامه این گزارش آمده اس��ت که مدیر 3۴ ساله فیس بوک با ۸1.۶ میلیارد دالر باالتر از مدیر 

Berkshire Hathway و اختالفی معادل 373میلیون دالر قرار گرفته است.

تحوالت کسب وکار که بهترین رهبران را نیز به چالش می کشد

برای نخستین بار در تاریخ

3 نفر اول ثروتمند جهان از حوزه فناوری هستند

به منظور آش��نایی ش��رکت های دانش بنیان از جزییات فرآیند معافیت مالیاتی، 
نشس��ت »آش��نایی با معافیت مالیاتی دانش بنیان و تکمی��ل اظهارنامه« با حضور 
قریب، کارشناس سازمان امور مالیاتی و ترابی کارشناس مرکز شرکت ها و موسسات 
دانش بنیان در محل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد. در این 
نشس��ت یکی از مسائل مطرح شده برای ش��رکت های دانش بنیان موضوع تکمیل 
اظهارنامه مالیاتی بود، به این منظور که همه شرکت های دانش بنیان تولیدی و نوپا 
نوع 1 که مش��مول معافیت مالیاتی هستند، بایستی با مراجعه به کارتابل خود در 
سامانه http://reg.daneshbonyan.ir در قسمت »پیام های دریافتی« مصادیق 
مش��مول معافیت مالیاتی کاالها و خدمات دانش بنیان خود را مش��اهده و تا پایان 

تیرماه 139۶ اظهارنامه خود را تکمیل و به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.

جزییات معافیت مالیاتی شرکت های 
دانش بنیان

کسبوکار

سه شنبه
19 تیر 1397

شماره 1107
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مدتی اس��ت که بحث حمایت دولت از اس��تارتاپ ها مطرح ش��ده، اما 
موضوع مهم، چگونگی این حمایت دولتی است. در همین زمینه، افشین 
کاله��ی رئیس کمیس��یون جوانان، کارآفرینی و کس��ب و کارهای نوین 

دانش بنیان اتاق ایران معتقد اس��ت به جای 
حمایت مس��تقیم دولت از اس��تارتا پ ها، این 
مناب��ع باید به ش��رکت های بزرگی که امکان 
موفقیت آنها بیشتر است، اختصاص داده شود.
کالهی توضیح می دهد: یکی از مهم ترین 
ش��رایط ادامه فعالیت های استارتاپ ها یا به 
عبارت��ی پارامترهای اثربخ��ش در موفقیت 
اس��تارتاپ ها ای��ن اس��ت که ش��رکت های 
خارجی س��هام آنان را خریداری کنند، این 
امر در گروی ایجاد ش��رایطی برای تسهیل 

فضای کسب وکار این شرکت هاست.
او توضی��ح می دهد: دید س��رمایه گذاران 
خارجی ب��ه اس��تارتاپ ها در ایران بس��یار 

مثبت اس��ت. طی دو س��ال اخیر و بعد از برجام، تع��داد قراردادهایی 
که در حوزه های مختلف اس��تارتاپی در ایران به امضا رس��ید، بس��یار 
بی��ش از قبل بود. با این حال، اکنون به موازات خروج آمریکا از برجام 

و به خطر افتادن منافع ش��رکت ها، بیش��تر این قراردادها لغو شده اند. 
متاس��فانه یکی از بزرگ ترین مشکالت فعالیت استارتاپ ها در ایران به 
نگاه دولت برمی گردد. بیش از اینکه این نگاه اقتصادی باش��د، نگاهی 
سیاسی از س��وی دولت بر فضای کسب و 

کارهای نوین غالب است.
تصمیم��ات  برخ��ی  از  انتق��اد  ب��ا  او 
دول��ت درخص��وص فعالیت اس��تارتا پ ها 
می گوید: ارائه تس��هیالت و حمایت مالی 
از اس��تارتاپ ها محص��ول عدم ش��ناخت 
کارشناس��ی  نه چن��دان  تصمیم��ات  و 
دولت اس��ت که به ج��ای حمایت، حیات 
اس��تارتاپ ها را به خطر می اندازد. در همه 
ج��ای دنیا، اس��تارتا پ ها وقت��ی از حدی 
بزرگ تر می ش��وند، شرکت های بزرگ آنها 
را می خرن��د. از طرف��ی ماهی��ت وجودی 
استارتاپ ها این اس��ت که به عنوان مثال 
از هر 1۰ اس��تارتاپ، یک استارتاپ موفق به ادامه فعالیت شود و ارائه 
تسهیالت مالی هرچند ممکن اس��ت منجر به موفقیت یک استارتاپ 

شود، اما قطعا 9 کسب وکار دیگر را گرفتار خواهد کرد. 

ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با هدف ترویج مفاهیم مربوط 
به ح��وزه زیس��ت فناوری در جامعه از تولید بازی های رایانه ای زیس��تی 

حمایت می کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری در حوزه س��رمایه 
انس��انی، آموزش و تروی��ج اقدامات مختلفی 
دارد که یکی از این اقدامات، حمایت از تولید 
بازی ه��ای رایانه ای مرتبط با زیس��ت فناوری 

است.
براس��اس ای��ن گ��زارش، س��تاد توس��عه 
تاکن��ون علم��ی  معاون��ت   زیس��ت فناوری 

۸۵۰ میلی��ون ری��ال بودج��ه ب��رای تولید و 
حمای��ت از تولید بازی ه��ای رایانه ای هزینه 
کرده است تا مفاهیم مربوط به زیست فناوری 

در بطن جامعه و بین مردم نهادینه ش��ود. بر همین اس��اس، تاکنون 13 
بازی اندرویدی با کیفیت مطلوب در حوزه زیست فناوری با حمایت ستاد 

طراحی و تولید شده و در اختیار مردم قرار گرفته است.

امروزه استفاده کودکان و نوجوانان از فضای مجازی و بازی های رایانه ای 
رو به فزونی اس��ت. از طرفی آموزش مفاهیم علمی در قالب بازی نه تنها 
موجب پرش��دن اوقات فراغت دانش آموزان با مطالب آموزنده خواهد بود 
بلک��ه یادگیری ای��ن مفاهیم را نیز بس��یار 
س��اده تر و قابل فهم تر خواهد ک��رد. از این 
رو برنامه ری��زی برای تولید و جریان س��ازی 
بازی های رایانه ای مرتبط با علوم زیس��تی، 
توسط گروه سرمایه انسانی، آموزش و ترویج 
ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی 

صورت گرفته است.
بدین منظور در وهله اول بازی های مشابه 
خارجی مورد بررس��ی و مطالعه قرار گرفته 
اس��ت و پس از آن، برای ایج��اد جریان در 
داخل کشور، از شرکت های بازی ساز دعوت 
شده تا زیرساخت ها و بازیگران موجود حوزه 
تولی��د نرم افزار و بازی داخلی را شناس��ایی 
کنند تا مدل ارائه شده بیشترین تطبیق را با شرایط کشور داشته باشد. به 
طور مثال بازی »زی« یکی از شاخص ترین بازی های اندرویدی است که با 

حمایت ستاد توسعه زیست فناوری سال گذشته روانه بازار شد. 

13 بازی اندرویدی در حوزه زیست فناوری تولید شدحمایت مالی دولتی از استارتا پ ها؛ آری یا نه؟

آماده کردن طرح کس��ب وکار، مش��ابه با برنامه ریزی برای س��فر 
جاده ای اس��ت. برای این  کار به نقش��ه ای نیاز دارید که بتوان قدم 
به قدم از آن تبعیت کرد و کسب وکار را گسترش داد. جوئل کالین 
)Joel Klein(، مؤس��س و تهیه کننده BizTank و پلت فرم های 
B-Tank می گوید: »طرح کسب وکار حائز اهمیت بسیاری ا ست، 
چراکه کس��ب وکارتان را در مس��یر موفقیت هدایت می کند. تنها 
با داش��تن طرحی که هدف و راه رس��یدن به آن را مش��خص کند، 
می توان از درس��ت بودن مس��یر ش��غلی اطمین��ان حاصل کرد و 

مسافت باقی مانده تا مقصد نهایی را تخمین زد.«
طرح کس��ب وکار باید از مراحل ابتدایی کار، راهنمای شما و در 
مواجهه با تمام مشکالت و مسائل احتمالی نیز کارایی داشته باشد. 
با اس��تناد به نظ��ر جمعی از خبرگان دنیای کس��ب وکار، در اینجا 
چن��دی از باید و نباید هایی که به هنگام نوش��تن طرح باید درنظر 

داشته باشید، آورده شده است.
ایده های خود را امتحان کنید؛ یک باره آنها را به کار 

نبندید
پس از خواندن داس��تان موفقیت کسب وکارهای مشابه، وسوسه 
ش��روع هرچه سریع تر کار به س��راغ تان می آید. به هرحال اگر فکر 
می کنید برای ش��یرجه زدن آماده هستید، قبل از هرچیز از وجود 
آب مطمئن ش��وید. دکتر جان مولینز )John Mullins(، استاد 
دانشگاه کسب وکار لندن و نویسنده کتاب »جدیدترین راه امتحان 
کس��ب وکار: کارآفرین��ان و س��رمایه گذاران، قبل از ش��روع به کار 
 ش��رکت نوپا، چه نکاتی را باید درنظر داش��ته باش��ند؟« می گوید:
»تحت تأثیر اطالعات کالنی که در اینترنت به دست می آورید، قرار 
نگیری��د. پیش از این که نوش��تن را آغاز کنید، با مش��تریان هدف 
خ��ود، تأمین کنندگان و دیگر اعضای فعال در این حوزه از صنعت 
صحبت کنید. حتی بعد از پیاده س��ازی سیاست های کسب وکار و 
پیش از جذب س��رمایه، باید از بازاریابی محصوالت و خدمات خود 
اطمینان داشته باشید. تزریق مالی زودهنگام بسیار پریشان کننده 
اس��ت و تنزل ف��روش را به دنبال دارد. حتی اگ��ر این اتفاقات هم 

نیفتند، دست کم کنترل کسب وکار از اختیارتان خارج می شود.«
بازار هدف را مطالعه کنید؛ کورکورانه وارد بازار نشوید

 مانن��د ه��ر پ��روژه کاری دیگ��ر، تحقی��ق و مطالع��ه یک��ی از 
 مراح��ل حیاتی در نگارش طرح کس��ب وکار اس��ت. جوزف فریولو
)Joseph Ferriolo(، مدی��ر طرح های کس��ب وکار خردمندانه 
می گوی��د: »تحقی��ق یک��ی از مراح��ل ارزش��ی در نوش��تن طرح 
کس��ب وکار اس��ت. تحقیق و مطالعه ش��رکت ها را مجبور می کند 
انتظارات خود و ش��رایط و اتمسفر صنعت را درک کنند.« مولینز 
پیش��نهاد می کند  میزان جذابیت و وس��عت بازار را بررسی کنید؛ 
از خود بپرس��ید سرعت رش��د این بازار چقدر است و چه اتفاقاتی 
در آین��ده می تواند این س��رعت را افزایش ده��د. توجه ویژه ای به 
»پنج نیرو« داش��ته باش��ید: خطر ورود، خط��ر جایگزینی، قدرت 

تأمین کننده، توان خریدار و شرایط رقابتی.
افزون بر موارد مذکور، عوامل بحرانی موفقیت )CSF(، مواردی 

هستند که به هنگام کار روی یک پروژه، باید به شکل ویژه ای مورد 
تأکید قرار گیرند. برخی از مثال ها عبارتند از یافتن مکان مناسب، 
رقابت با ش��رکت های مش��ابه و جذب مشتریان س��ودمند. مولینز 
می گوید: »با تیم خود در مورد CSF  مدنظرتان گفت وگو کنید تا 

مطمئن شوید اهداف شرکت را به درستی درک کرده اند.«
طرح خود را به اشتراک بگذارید؛ آن  را نزد خودتان نگاه 

ندارید
اگ��ر می خواهید ش��رکت موفقی داش��ته باش��ید، بای��د تمامی 
کارکنان ت��ان را از ط��رح کس��ب وکار خ��ود مطل��ع کنی��د. طرح 
کس��ب وکار را نباید مانند اس��ناد دیگر مهروموم کنید. برایان اس. 
 کوهن )Brian S. Cohen(، عضو هیات ش��رکای مالی آلتامونت
 )Access( و عضو برد مدیران شرکت بیمه اکسس  )Altamont(
می گوید: »طرح کسب وکار، سازمان را متمرکز نگه می دارد و باید 
به اشتراک گذاش��ته شود. بسیاری از شرکت ها طرح کسب وکار را 
س��ندی می دانند که باید آن را از چشم بس��یاری از کارکنان دور 
نگه داش��ت. من اعتقاد دارم این طرح را باید به اشتراک گذاشت و 
در مورد آن صحبت کرد تا درصورت لزوم اصالح شود. هرچه افراد 
بیشتری دخیل شوند، تعداد ایده های شغلی افزایش می یابد. بسیار 
مهم اس��ت که ورودی هر کارمند را به دقت موردبررسی قرار دهید 

تا از سودمندی و کارایی کلّی خروجی نهایی مطمئن شوید.«
مختصر، مفید و شفاف بنویسید؛ زیاده روی نکنید

نیازی نیس��ت که فرمت طرح کس��ب وکارتان خیل��ی فانتزی و 
زرق وبرق دار باش��د، بلکه آنچه در این س��ند نوش��ته می شود باید 
همه جانبه باش��د و تمام جنبه های کار را پوش��ش دهد. پیشنهاد 
کوهن این است که طرح کسب وکارتان را با تحلیل SWOT آغاز 
کنی��د. در اینجا SWOT مخفف نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها 
و خطرات است. خالصه اجرایی  فراهم کنید که دربردارنده صنعت 
هدف باش��د و هدف خود و نحوه رس��یدن به آن  را ش��رح دهید. 
س��پس در مرحله بعد، تمامی نقاط ق��وت، نقاط ضعف، فرصت های 
رش��د و خطراتی که ممکن اس��ت دستیابی به اهداف شرکت را به 

تعویق بیندازد، در آن ذکر کنی.
کالین می گوید: »نیازی نیس��ت تعداد صفحات طرح کسب وکار 
زیاد باشد، برعکس می تواند شامل تصویر، اینفوگرافی و مواردی از 
این دست باشد تا هرزمان نیاز شد بدان مراجعه و از درست بودن 

مسیر شغلی اطمینان حاصل کنید.«
طرح کسب وکارتان را اجرایی کنید - آن را بایگانی نکنید

قاعدتاً بنا به دلیل مش��خصی طرح کس��ب وکارتان را نوش��ته اید. 
نگ��ران مراجعه کردن به آن نباش��ید و هرگاه نیاز ش��د این کار را 
انجام دهید. فکر کنید نقش��ه ای در دس��ت تان است که باید برای 
اطمینان از درس��ت بودن مس��یر آن را بررس��ی کنید. پس با این 
اوصاف بررس��ی چندباره طرح کس��ب وکار مش��کلی ندارد. کوهن 
می گوی��د »بزرگ ترین مش��کل بیش��تر افراد این اس��ت که طرح 
 کس��ب وکار خود را آماده می کنند و س��پس آن را در کشویی قرار 
می دهن��د و هرگز بازنگ��ری اش نمی کنند. ای��ن کار دقیقاً مصداق 

خودکشی شغلی است.«
درنهایت، به خاطر داشته باش��ید برای اطمینان از رشد شرکت، 

باید طرح  کسب وکارتان را بارها موردبررسی قرار دهید.

بعد از جف بزوس )مئس��س و مدیر آمازون( و بیل گیتس )موس��س مایکروس��افت( در رده س��وم 
پولدارترین مرد جهان قرار گرفته است.

بنا به آنچه بلومبرگ خبر داده اس��ت، این اولین بار در تاریخ است که سه نفر اول ثروتمند جهان 
از حوزه فناوری هستند و بر این اساس، پنج کمپانی در حوزه تکنولوژی ۵ تریلیون دالر پول دارند.

در ادامه این گزارش آمده اس��ت که مدیر 3۴ ساله فیس بوک با ۸1.۶ میلیارد دالر باالتر از مدیر 
Berkshire Hathway و اختالفی معادل 373میلیون دالر قرار گرفته است.

همچنین وارن بافت بیش از ۵۰ میلیارد دالر از ثروتش را به بنیاد بیل و ملیندا گیتس اختصاص 
داده است و بیل و ملیندا گیتس نیز که در سال ۲۰۰۰ حدود ۲۲درصد از دارایی خود را به خیریه 

خود اختصاص دادند، دومین میلیارد خیر لقب گرفته اند.
این در حالی اس��ت که زاکربرگ و همس��رش نیز حدود 1۰ میلیارد دالر از ثروت خود را به امور 
خیری��ه اختصاص داده اند، اما جف بزوس با 1۴1.9میلیارد دالر تنها 1۰۰ میلیون دالر از پول خود 

را برای امور خیریه اختصاص داده است. 

باید و نباید های نگارش یک طرح کسب وکار عالی

برای نخستین بار در تاریخ

3 نفر اول ثروتمند جهان از حوزه فناوری هستند

یادداشـت

اس��تاندار تهران در بازدید از هفتمین نمایش��گاه بین المللی نوآوری و فناوری 
)INOTEX 2018(در غرفه استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان حضور یافت 
و بر تالش اس��تانداری برای تحقق »شهر هوش��مند« تاکید کرد. محمدحسین 
مقیمی در این بازدید با اشاره به شعار این نمایشگاه یعنی »شهر هوشمند، زندگی 
هوشمند« به قابلیت هایی که شهرداری تهران برای تبدیل شهر تهران به یک شهر 
هوشمند صورت داده است، اشاره کرد و گفت: ما در استانداری سعی داریم همه 
دستگاه های اجرایی را برای تحقق شهر هوشمند کنار هم قرار دهیم تا بتوانند هر 
یک وظایف خود را به ش��کل مطلوب انجام دهند. وی افزود: از آنجایی  که امروزه 
نوآوری و فناوری های جدید اهمیت یافته است، استانداری خود را متعهد می داند 
با توجه به اولویت س��ازمان ها و دس��تگاه هایی مثل پارک های علمی و فناوری و 

دانشگاه ها اقدامات الزم را جهت تسهیل فعالیت آنها انجام دهد.
 

استانداری تهران برای تحقق »شهر هوشمند« 
قدم برمی دارد

مترجم: علی اکبری



تبلیغات مقایسه ای)Comparative advertising(  از سال 193۰ در 
آمریکا به کار گرفته شد، زمانی که شرکت سی یرز شروع به تبلیغات برای 
الستیک هایش کرد و آنها را با هشت نام تجاری دیگر مقایسه کرد. در سال 
1931، شرکت فایر استون هم دست به این کار زد، اما آگهی های مقایسه ای 
او از س��وی بسیاری از روزنامه ها پذیرفته نشد و تبلیغات مقایسه ای متولد 
شد. اگرچه این نوع تبلیغات مورد توجه بعضی کمپانی ها و آژانس های بزرگ 
قرار نگرفته است، اما امروزه در آمریکا، کانادا، بریتانیا، سوئد و استرالیا بسیار 
رایج اس��ت. در س��ال 19۶۴ ویکلی  اند فاریس اظهار داشتند که 1۵درصد 

تبلیغات مقایسه ای اند. 
یک دهه بعد این رقم به ۲۰درصد رس��ید. در 19۸۲، ۲3درصد همه 
تبلیغات به  نوعی مقایس��ه ای بود و اهمیت مقایس��ه به وضوح ش��ناخته 
شده بود. بسیاری از متخصصان تبلیغات به تاثیر این روش اعتقاد دارند 
و تجربه نش��ان داده است که حق با آنهاست. پپسی کوال، برگر کینگ، 
ش��امپو سوو و کرفیری با استفاده از این روش به گونه ای چشمگیر سهم 

بازار خود را باالبرده اند. 
تبلیغات سیاسی نیز گرایش به این روش داشته اند. در آمریکا پیروزی 
ج��ورج بوش بر مایک دوکاکیس در انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 
199۸ ناش��ی از تبلیغات منفی راجر آیلز، معاون بوش علیه دوکاکیس 
بود. تبلیغات منفی نقشی کلیدی در انتخابات فدرال سال ۲۰۰۴ کانادا 
داش��ت و تیم پل مارتین را قدرت بخشید که رئیس حزب محافظه کار، 
استفان هارپر را کنار بزند. تبلیغات مقایسه ای هدف ساده ای در تجارت 

و سیاست دارد و آن بی اعتبار کردن رقیب است. 
براس��اس اظهارات اس��تانلی تانن بام، رئیس کنیون، این یک اشتباه 
اس��ت که تبلیغات مقایس��ه ای را غیر موثر، گیج کننده و فاجعه ای برای 
تجارت م��ان بدانی��م، تنها به این دلیل ک��ه تبلیغات کنندگان نمی دانند 
آن را چگون��ه و در چه زمانی به کارگیرند. تنها با دیدن چند خطا ش��ما 

نمی توانید قضاوت کنید که فاجعه ای در راه است. 
درهرح��ال تعداد اندک��ی از مصرف کنن��دگان این روش را دوس��ت 
دارن��د. بیش از ۴1درصد آنان این نوع تبلیغات را نادرس��ت می خوانند، 
زیرا حقایق ارائه ش��ده اجازه یک مقایس��ه عادالن��ه را نمی دهد. به عالوه 
37درص��د فکر می کنند که حقایق ارائه ش��ده مبالغه آمیزند و 3۶درصد 
تبلیغ کنن��دگان به جای بی اعتبار کردن رقبای ش��ان معتقدند باید روی 
نق��اط قوت خود تاکید کنن��د. از نظر ویلیام م��ات، مدیرعامل کمپانی 

کالگز این نوع تبلیغات روشی کاهالنه برای فروش محصول است. 
چه زمانی می توان از تبلیغات مقایسه ای استفاده کرد؟ 

تبلیغات مقایسه ای برای نخستین بار در آمریکا استفاده شد. این نوع 
تبلیغات محبوبیت چندان��ی در میان آژانس های تبلیغاتی، مطبوعات و 
مردم نداشته، اما در موارد خاصی توسط برخی کمپانی ها به کار گرفته 
ش��ده است. بس��یاری از متخصصان مارکتینگ عقیده دارند که این نوع 
تبلیغات تاثیر منفی بر محبوبیت برند خواهد گذاشت و تعداد اندکی از 

افراد نیز به تاثیر مثبت این نوع تبلیغات اشاره می کنند. 
هرگز آگهی مقایس��ه ای تولی��د نکنید که ش��ما را رودررو، در مقابل 
محصول ش��ماره یک ب��ازار قرار ده��د. تبلیغی که به طور مس��تقیم به 
عادت ه��ای مصرف کنندگان حمله می کن��د همواره به ضرر خودش کار 
می کند. برای رقابت با یک محصول درجه یک و شناخته ش��ده شما باید 

نقطه ضعف��ی را در عملکرد آن پیدا کنید و آن را به گوش مصرف کننده 
برس��انید. ش��ما می توانید بگویید محصول تان ارزان تر اس��ت یا از مواد 
بهتری استفاده می کنید یا استفاده از محصول شما راحت تر از محصول 
رقیب اس��ت، ام��ا نمی توانید فقط ادعا کنید که تنه��ا محصول تان بهتر 

است. 
به هرح��ال قض��اوت در مورد تبلیغات مقایس��ه ای را به ش��ما واگذار 
می کنیم و در ادامه به برخی موقعیت های احتمالی برای اجرای این گونه 

از تبلیغات می پردازیم. 
1- اگر محصول ش��ما سهم کوچکی از بازار را به خود اختصاص داده 
اس��ت، اگر به تازگی وارد بازار ش��ده اید یا آنکه هنوز شناخته نش��ده اید؛ 
پیش��گامان همواره جایگاه محکمی دارند. برای کسب بهترین نتیجه ها 
ش��ما باید افراد را وا دارید که نظرش��ان را نسبت به محصول پیش قدم 
تغیی��ر دهند. این راهکاری بود که »تایلنون« ب��ه کار گرفت و نظر داد 
که رقیبش »آس��پرین« می تواند ج��دار معده را تحری��ک کند. امروزه 
»تایلنون« نخس��تین قرص مس��کن ضد درد در آمریکا شناخته شده و 
3۰درص��د بازار را به خود اختصاص داده اس��ت. این عملکرد موجب به 

چنگ آوردن بازاری شد که در آن آسپرین نقش رهبری را داشت. 
۲- اگ��ر ش��ما می توانید ثابت کنی��د که محصول تان بهتر اس��ت؛ به 
مصرف کنن��دگان ب��ا دالیلی ثاب��ت کنید که چرا باید محصول ش��ما را 
بخرند و از خرید محصوالت دیگر اجتناب کنند. پژوهش��ی توسط »ری 
س��رچ سیس��تمکورپ« ادعا کرد که آگهی های مقایسه کننده کاالها در 
تلویزی��ون که تفاوت های آنها را نش��ان می دهند باالترین امتیازها را در 
متقاعد کردن مردم از آن خودکرده و به مصرف کنندگان نش��ان داد که 

چگونه به برتری یک کاال نسبت به کاالهای دیگر پی ببرند. 
3- اگ��ر هیچ ی��ک از نام های تج��اری دارای امتیاز خاصی نیس��تند؛ 
مصرف کنندگان��ی که تصمیم نگرفته اند همواره اطالعات جدید را پذیرا 

هستند. 
۴- اگر بودجه ش��ما کمتر از رقیب است؛ تبلیغات مقایسه ای به شما 
فرصتی می بخش��د که خود را در سطح محصول شماره یک قرار دهید، 

همان کاری که برگرکینگ با مک دونالد کرد. 
۵- اگ��ر کمپان��ی ش��ما قربان��ی تبلیغات مقایس��ه ای ش��ده اس��ت؛ 
مصرف کنن��دگان غیر مصمم همواره پذیرای اطالع��ات تازه اند. تبلیغات 
مقایس��ه ای به شما فرصتی می بخشد که وضعیت محصول تان را روشن 

سازید و در نهایت جایگاه نخست را کسب کنید. 
۶- اگر محصول ش��ما به راستی اصیل است؛ محصوالت جدید ساده تر 
از محصوالتی که پیش��تر در بازار حضور داش��ته اند، پذیرفته می ش��وند 
تبلیغات��ی همچون غذا »بدون م��واد افزودنی« ی��ا »کوکاکوالی بدون 
شکر« یا »بنزین بدون سرب« همگی نمونه هایی از محصوالت جدیدی 

هستند که با محصوالت سنتی مقایسه می شوند. 
7- برای تبلیغات صنعتی؛ وقتی خوانندگان گرایش به شنیدن دالیل 
منطقی در مورد برتری محصول ش��ما دارند، مقایس��ه مستقیم با سایر 

رقبا به نتیجه های مستقیم منتهی می شود. 
۸- وقت��ی تمام روش ه��ای دیگر را بدون گرفت��ن نتیجه ای آزمایش 
کرده اید؛ تبلیغات مقایسه ای سالح نهایی شما است. پس از زنجیره ای از 
تبلیغات ناموفق »ویوی تار « مصمم ش��د که دو محصول را در کنار هم 

به نمایش درآورد. این نمایش برتری »ویوی تار« را به اثبات رس��انده و 
فروش باال رفت. به زودی »ویوی تار« دومین جایگاه را در بازار فروش با 

سهم 1۰درصد به دست آورد. 
9- اگر رقابت با مس��ئله عمده ای روبه رو ش��ده اس��ت؛ بهترین زمان 
پریدن، زمانی اس��ت که رقیب به زمین خورده اس��ت، معموال مردم این 
روش را دوس��ت ندارند، اما این تنها فرصتی است که می توان محصول 

شماره یک را از جایگاه خود بیرون راند. 
چه زمانی نباید از تبلیغات مقایسه ای استفاده کنیم؟ 

تبلیغات مقایسه ای برای نخستین بار در آمریکا استفاده شد. این نوع 
تبلیغات محبوبیت چندان��ی در میان آژانس های تبلیغاتی، مطبوعات و 
مردم نداشته، اما در موارد خاصی توسط برخی کمپانی ها به کار گرفته 
ش��ده است. بس��یاری از متخصصان مارکتینگ عقیده دارند که این نوع 
تبلیغات تاثیر منفی بر محبوبیت برند خواهد گذاشت و تعداد اندکی از 

افراد نیز به تاثیر مثبت این نوع تبلیغات اشاره می کنند. 
پژوهش��ی توس��ط فیلیپ لی واین نش��ان داده اس��ت، آن دس��ته از 
آگهی ه��ای تلویزیونی ک��ه از رقبا نام می برن��د از آگهی هایی که رقبا را 
نام نمی برند اعتبار کمتری کس��ب می کنند، اما هانک سیدن می گوید: 
»م��ردم آگهی هایی را که از رقبا نام می برن��د، کامال باور می کنند. آنان 
تصور می کنند آنچه شما می گویید حقیقت دارد وگرنه اجازه پخش آن 
داده نمی ش��د. آنان می دانند که رقیب نه تنها اجازه ندارد مانع از پخش 
آگهی ش��ما ش��ود، بلکه اگر گفته های تان دور از حقیقت باشد، می تواند 

شمارا تحت تعقیب قانونی قرار دهد.« 
تی��غ »ژیلت«، کمپانی »فورد« و »اویس« نش��ان داده اند که ذکر نام 
رقیب دارای پاداش��ی هست. اویس هرگز نام ش��رکت شماره یک بازار، 
هرتز را ذکر نمی کرد، اما ش��عارش این بود: »ما شماره دو هستیم«، اما 
هر مصرف کننده ای که بازار کرایه اتومبیل آشنایی داشت می دانست که 

هدف اویس رقیب آن هرتز است. 
اما گهگاه ش��ما نمی توانید محصول تان را با محصول دیگری مقایس��ه 
کنید. درواقع بعضی از کش��ورها مانع از این عمل می ش��وند. به هرحال 
قضاوت در مورد تبلیغات مقایسه ای را به شما واگذار می کنیم و در ادامه 
به برخی موقعیت های احتمالی که نباید از تبلیغات مقایس��ه ای استفاده 

کنیم، می پردازیم؛ تبلیغات مقایسه ای به شما توصیه نمی شود، اگر: 
1- اگر بازار را تحت الش��عاع قرار داده ای��د؛ هیچ دلیلی برای محصول 
ش��ماره یک وجود ن��دارد که توجه مصرف کننده را ب��ه رقبا جلب کند. 
وقتی محصول شماره یک بازار دنبال رقبای خود می رود، مصرف کننده 

 این پیام را دریافت می کند که محصوالت رقبا بهترند. 
۲- اگر هیچ تفاوتی بین محصوالت ش��ما و رقبا وجود ندارد؛ اگر شما 
دالیلی برای نش��ان دادن برتری محصول تان نسبت به محصوالت رقیب 
ندارید، پس اس��تفاده از این تبلیغات بی معنی است. در مقاله ای که در 
س��یلز اند مارکتینگ منیج منت چاپ ش��ده بود، جان تراتین، نوشت که 
تبلیغات مقایسه ای زمانی موفق است که براساس شواهد محکمی باشد. 
3- اگ��ر بودج��ه مح��دودی دارید؛ بس��یاری از تبلیغات مقایس��ه ای 
پرهزینه اند و زمانی طوالنی ادامه می یابند. تالش های پپس��ی کوال برای 

از پا درآوردن کوکاکوال سال ها به طول انجامید. 
hormond :منبع

موج سواری برندها با جام جهانی 2۰1۸
اپراتور موبایل Three UK در حمایت از تیم ملی انگلس��تان، 3 
ایموجی شیر در سردر ساختمان هایش گذاشت تا با نام مستعار تیم 
ملی ش��ان، 3 شیر همراهی کند  )سه شیر همچنین نام موسیقی ای 

است که برای تیم ملی انگلستان ساخته شده است(.
ای��ن حرکت با بازگش��ایی یکی از فروش��گاه های برن��د با حضور 
ستارگان فوتبال انگلستان، تدی ش��رینگهام، تونی آدامز، ری پارلر 

و جان بارنز همراه بود.  
همزمان ب��ا این ریبرندین��گ، چالش هیجان انگیزی با هش��تگ 
#ThreeWallBall  نیز راه افتاد. از مردم خواس��ته ش��د از تعداد 
دفعات��ی که می توانند با توپ به دیوار ضرب��ه بزنند و توپ با زمین 
تماس پیدا نکنند، فیلم بگیرند و در شبکه های اجتماعی به اشتراک 
بگذارن��د  )این چالش هنوز هم ادام��ه دارد و همه می توانند در آن 

شرکت کنند(.
Ikea

Ikea  می دانست که جام جهانی اتاق نشیمن را به دو بخش فوتبالی ها 
و غیرفوتبالی ها تقسیم خواهد کرد، به همین دلیل مبل هایی برای تمام 
افراد خانواده معرفی کرد.  مب��ل Dekajtig به اعضای خانواده اجازه 
می دهد پشت شان را به تلویزیون بکنند و Vallentuna برای کسانی 

است که هم زمان طرفدار تیم های مختلفی اند.  
Wish

آی��ا می دانی��د بازیکن��ان ب��زرگ، دوران فراغت ش��ان را چگون��ه 
س��پری می کنن��د؟ به ظاهر مثل پوگب��ا، بوفون، نیم��ار و. . با خرید و 
روی فرم نگه داشتن خود. این نام ها با هم جمع شده اند تا یک اپلیکیشن 
تجارت الکترونیک به اس��م Wish را تبلیغ کنند.  برند با مش��ارکت 
بازیکنان بزرگ، به ویژه آنهایی که در جام جهانی حضور ندارند، س��عی 

کرده ترافیک اپلیکیشنش را در روزهای مسابقات افزایش دهد.  
UberEats

UberEats  کمپین��ی را با تکی��ه بر پیرلو که در غیاب ایتالیا در 
جام، ش��وریدگی خاصی در چهره اش دارد، اج��را کرد. در ویدئوی 
کمپین، گزارش��گر از پیرلو از احساس��ش در مورد بازی تیم ایتالیا 
در جام جهانی و ش��انس برنده ش��دن این تیم می پرس��د. پیرلوی 
خس��ته می پرسد »او کیس��ت؟« و غمگین صحنه را ترک می کند. 
اینجاست که گزارشگر متوجه اش��تباه بزرگش می شود و می فهمد 
ایتالیا امس��ال در میان تیم ها نیست. حال پرسش را تغییر می دهد 
و می گوی��د:  »حاال که بعد از 1۶ س��ال حضور مکرر، حضور نداری 
چه حس��ی داری از اینکه بازی نمی کنی و به عنوان یک تماش��اچی 
ناظر بازی ها هستی؟ می توانی کلی لذت ببری. دوستانت را به خانه 
دعوت کنی و از غذای Mcdelivery و UberEats لذت ببری«. 
پیرل��و می پذیرد و دک��ور خانه برای جام جهان��ی تغییر می کند، 
ام��ا جای یک چیز خالی اس��ت. پیرلو باید طرفدار یک تیم باش��د، 
تیم��ی ج��ز ایتالیای غایب و او نمی تواند از بی��ن تیم ها گزینه ای را 
انتخ��اب کن��د و این انتخاب را ب��ه طرفداران برن��د واگذار می کند 

 .TeamForPirlo#
بیلبوردهای انسانی افزایش دهنده عزت نفس در نوجوانان 

 ش��رکت بیم��ه س��وئدی Länsförsäkringar ی��ک حرکت 
موفقیت آمی��ز علیه نمادهای آنالین جعلی را ش��روع کرد که باعث 
کاهش عزت نفس و افزایش اضطراب در میان نوجوانان می ش��وند. 
چنین اقدامی از طریق تبدیل اینفلوئنس��رها به بیلبوردهای انسانی 
صورت گرفت که پیامش در تقابل با کمال گرایی اینفلوئنسرها بود. 
نوجوانان س��وئدی همواره خود را با اینفلوئنس��رها و ایده آل های 
دست نیافتنی مقایسه می کنند، به همین دلیل رسانه های اجتماعی 
  Länsförsäkringar .به س��المت روحی آنها صدمه خواهند زد
از راه های مختلف به جوانان در مس��یر رشد و ایمان به خود کمک 
می کن��د. ه��دف از انجام این کار تابانیدن بارق��ه ای از نور روی این 
مش��کل و یاری رس��اندن به نوجوانان برای آگاهی از مسائل پشت 
پ��رده همه نمادهای آنالین جعلی اس��ت.  با این وجود نوجوانان به 
حرف یک ش��رکت بیمه گوش نخواهند داد، بنابراین مش��کل خود 
تبدیل به یک راه حل ش��د. Länsförsäkringar  از س��الن های 
معمولی، رویداد های مد س��وئدی بزرگ و پیوس��تن نیروهای خود 
ب��ه افراد مس��بب این مش��کل، زیرکانه بهره برد: اینفلوئنس��رها در 
ردی��ف جلو قرار دارند. آنها با پوش��یدن تی ش��رت هایی منقش به 
#ImPerfect خ��ود تبدی��ل به راه حل ش��دند. ای��ن بیلبوردهای 
انس��انی حامل یک پی��ام متناقض علی��ه کمال گرایی ش��ان بودند. 
نزدیک تری��ن ارتباط آنالین نوجوانان برای تغییر تغذیه رس��انه های 
اجتماعی، ایجاد رخنه و ش��کاف و ش��خصیت ای��ده آل جدید مورد 

استفاده قرار گرفت.  
کی دلتان غذا می خواهد؟ 

مک دونالد با مش��ارکت گ��وگل از فن��اوری Trigger لحظه ای 
برای هدایت سفارش��ات McDelivery طی مسابقات جام جهانی 
 OMD اس��تفاده کرده اس��ت.  در پی همکاری با آژانس رسانه ای
هنگ کنگ، نرم اف��زار Trigger لحظه ای گ��وگل و یک پلت فرم 
مدیری��ت داده های اطالعات��ی )DMP(  را به منظ��ور پیش بینی 
زمان هایی در بازی که طرفداران گرسنه خواهند شد، تحت کنترل 
خود درآورد. س��پس یک س��ری آگهی تبلیغاتی نیز آنها را ترغیب 
به تحویل سفارش��ات کرد.  محاسبه لحظات گرسنگی براساس این 
دیدگاه صورت گرفت که طرف��داران فوتبال هنگام وقوع هیجانات، 
ابت��دای بازی، بی��ن دو نیمه، پایان بازی یا هن��گام زدن یا دریافت 
گل گرسنه می ش��وند.  کمپین فوق با استفاده از فناوری گوگل در 
حالی پیام های تبلیغاتی را همگام با امتیازهای کسب شده لحظه به 
لحظه برای کاربر می فرستد که پلتفرم مدیریت داده های اطالعاتی 
)DMP(  ب��ه جمع آوری دیدگاه ها، از جمله آیتم های محبوب منو 
کم��ک خواهد کرد. این اتف��اق با هدف شخصی س��ازی و برقراری 

ارتباط عالی تر با عملیات پیام رسانی روی می دهد. 
به گفته اگن��س النگ، معاون بازاریابی مک دونالد هنگ کنگ، برند 
یکی از نخستین نام هایی بود که از فناوری گوگل بهره می برد. اعضای 
تیم کار عجیب و شگفت انگیزی در مسیر استفاده از آموزه های انباشته 
ش��ده از طری��ق پلتفرم مدیری��ت داده های اطالعاتی ب��ه منظور ارائه 
مرتبط ترین موارد پیام رسانی در طول چنین رویداد بزرگی برای کسب 
نتایج واقعی در زمینه کسب و کار را انجام داده اند. گری وانگ، مدیرعامل 
OMD هنگ کنگ معتقد اس��ت که این کمپین تبلور اراده شخصی 
پلتفرم برای تزریق دیدگاه های انسان ها به فناوری داده های اطالعاتی به 

شمار می رود. باور فوق همچنین با مک دونالد رونق می گیرد. 
mbanews :منبع
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هزینه کس��ب مشتری یا Customer Acquisition Cost به عنوان 
معیاری شناخته می شود که به تازگی بیشتر از قبل مورد استفاده قرار گرفته 
است، چرا که همراه با پیدایش شرکت های اینترنتی و کمپین های تبلیغاتی 

مبتنی بر وب، به راحتی می توان آن را ردیابی و اندازه گیری کرد. 
در ش��یوه س��نتی ش��رکت ها بای��د در تبلیغات��ی ب��ه س��بک تفنگ 
ساچمه ای وارد می ش��دند و روش هایی را برای ردیابی مصرف کنندگان 
از طری��ق فرآیند تصمیم گی��ری پیدا می کردند. اما امروزه، بس��یاری از 
ش��رکت های مبتنی بر وب می توانند در کمپین های هدفمند وارد شده 
و مصرف کنندگان را مادامی که از دنبال کنندگان عالقه مند، به س��مت 
مصرف کنن��دگان وف��ادار طوالنی مدت پیش��رفت می کنن��د، ردیابی و 
دنبال کنند. در چنین محیطی، معیار هزینه کس��ب مشتری هم توسط 

سرمایه گذاران و هم توسط شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. 
همان طور که می دانید، هزینه کس��ب مشتری به عنوان هزینه متقاعد 
کردن مش��تری بالقوه برای خرید محصول یا خدمت است. در این مقاله 
معیار هزینه کس��ب مشتری را با جزئیات بیش��تر توضیح خواهیم داد، 
اینکه ش��ما چگونه می توانید آن را اندازه بگیرید و چه گام هایی را برای 

بهبود آن می توانید بردارید. 
)CAC( معنا و مفهوم معیار هزینه کسب مشتری

همان طور که در باال توضیح داده ش��د، معیار هزینه کس��ب مشتری 
)CAC(  برای دو گروه بس��یار مهم اس��ت: شرکت ها و سرمایه گذاران. 
طرف دوم شامل بخش بیرونی سازمان می شود؛ سرمایه گذاران اولیه ای 
که از این معیار اس��تفاده می کنند تا قابلیت مقیاس پذیری شرکت های 
مدرن یا س��نتی مبتنی بر فناوری ه��ای اینترنتی جدید را مورد تحلیل 
ق��رار دهند. آنها به راحتی می توانند با ن��گاه به تفاوت بین میزان پولی 
که می توان از مشتریان به دست آورد و هزینه ای که برای این به دست 

آوردن صرف می شود، سودآوری شرکت را تعیین کنند. 
به عنوان مثال، از نظر بازار باالدستی نفت، اگر عرضه نفت در منطقه ای 
باشد که نیازمند س��رمایه گذاری های زیرساختی سنگینی باشد، در آن 
صورت هزینه مصرف ش��ده برای اس��تخراج نفت ممکن است بیشتر از 

قیمت بازار آن به ازای هر بشکه باشد. 
س��رمایه گذاران نیز از همین منظر به ش��رکت های مبتنی بر اینترنت 
و کس��ب و کارهایی ک��ه از بازاریاب��ی دیجیتالی اس��تفاده می کنند، نگاه 
می کنن��د. آنها به روابط فعل��ی و موجود توجه می کنن��د نه به وعده و 
وعیدهای آتی برای بهبود معیار، مگر اینکه این وعده ها واقعا توجیه پذیر 

باشد. 
طرف دیگری که عالقه مند این معیار اس��ت، یک متخصص بازاریابی 
اس��ت که در داخل شرکت فعالیت می کند، یا به عنوان نیروی متخصص 
مش��اوره هایی را به ش��رکت ارائه می ده��د. آنها از این معیار اس��تفاده 
می کنند تا بازدهی س��رمایه گذاری های صورت گرفته در بخش تبلیغات 
را بهینه س��ازی کنن��د. به عب��ارت دیگر، اگر هزینه های کس��ب پول از 
مش��تریان کاهش پیدا کند، در این صورت حاش��یه سود شرکت بهبود 

پیدا می کند و سود بیشتری به دست می آورد. 
س��رمایه گذاران بیش��تر به این عالقه مند هس��تند ک��ه منابعی را که 
ش��رکت به آنها نیاز دارد برایش فراهم س��ازند، ش��رکا بیشتر متعهد به 
رش��د هستند و ش��رکت می تواند از حاشیه س��ودی که به دست آورده 
استفاده کند تا ارزش خودش را به مشتریان منتقل کند و بدین طریق 

جایگاه بازار عالی تری را به دست آورد. 
چگونه می توانید هزینه کسب مشتری )CAC(  را اندازه بگیرید

به ش��کل ابتدایی، هزینه کسب مشتری به سادگی و از طریق تقسیم 
کردن تمامی هزینه های صورت گرفته برای کس��ب مش��تریان بیش��تر 
)مخارج بازاریابی( بر تعداد مشتریان به دست آمده در آن دوره محاسبه 
می شود. به عنوان مثال، اگر شرکتی 1۰۰ میلیون تومان برای برنامه های 
بازاریابی در یک سال خرج کند و 1۰۰ مشتری در همان سال به دست 

آورد، هزینه کسب مشتری برای این شرکت یک میلیون است. 
البته هشدارهایی نیز در رابطه با استفاده از این معیار وجود دارد که باید 
در زمان به کارگیری آن نسبت به آنها آگاهی داشته باشیم. به عنوان مثال، 
یک ش��رکت ممکن است سرمایه گذاری هایی را در زمینه بازاریابی در یک 
منطقه جدید یا بهینه سازی موتور جست وجو انجام داده باشد که این انتظار 
وجود ندارد که نتایج این س��رمایه گذاری هم اکنون دیده ش��ود، بلکه حتی 
ممکن اس��ت اثربخشی این فعالیت ها تا دوره های بعدی به طول بینجامد. 
با اینکه این گونه موارد نادر و کمیاب هستند، اما در هنگام محاسبه هزینه 

کسب مشتری ممکن است که بر این رابطه سایه بیندازد. 
همچنین در محاس��به هزینه کسب مشتری، به اثر طول عمر مشتری 
بر بودجه مورد نیاز بازاریابی هم توجه داش��ته باش��ید. به این معنی که 
ممکن است در بازه زمانی خاصی و با توجه به ویژگی های مشتریان در 
چرخه طول عمرمشتری در کسب و کارتان نیازمند صرف هزینه بیشتری 
باش��ید، در این صورت س��عی نکنید با نادیده گرفت��ن این مورد هزینه 
کس��ب مشتریان را پایین تر از حدی که باید باشد نشان دهید. به عنوان 
مثال ممکن اس��ت در دوره جذب مش��تری، به نس��بت دوره نگهداری 
مش��تری، نیازمند صرف هزینه بیشتری باشید و هزینه کسب مشتریان 

شما در این بازه زمانی بیشتر شود. 
 هزینه کسب مشتری به ازای کانال های بازاریابی چگونه است؟ 

دانس��تن هزینه کسب مشتری به ازای هرکدام از کانال های بازاریابی 
ش��ما، موردی اس��ت که بازاریاب ها به آن عالقه زیادی نشان می دهند. 
اگ��ر بدانید که کدام کانال ها کمترین هزینه کس��ب مش��تری را دارند، 
آنگاه خواهید دانست در چه موقعیت و کانال هایی می توانید هزینه های 
بازاریابی خ��ود را دو برابر کنید. هرچه بیش��تر بتوانید بودجه بازاریابی 
خود را به کانال هایی با هزینه کس��ب مشتری پایین تر تخصیص دهید، 
می توانید با یک مقدار بودجه ثابت، مش��تریان بیش��تری هم به دس��ت 

بیاورید. 
رویکرد س��اده آن اس��ت که صفحه گس��ترده خود را ب��ه بخش های 
مختلف بشکنید و تمام رسیدها و دریافت های بازاریابی خود برای سال، 
فصل یا ماه را جمع آوری و این مقادیر را به کانال اضافه کنید. به عنوان 
 Facebook و Google Ad Words مثال، چه میزان برای تبلیغات
پرداخت کرده اید؟ در این مورد ممکن است این اطالعات را در ستونی با 
نام »پرداخت به ازای هر کلیک« قرار دهید. چه میزان برای بهینه سازی 
موتور جس��ت وجو و بالگینگ خرج کرده اید؟ ممکن است این را نیز در 

ستونی با نام »هزینه های بازاریابی جاذبه ای« قرار دهید. 
اکنون که می دانید برای هر کانال چه میزان خرج کرده اید، می توانید 
فرمولی ساده را به کار گیرید و فرض کنید که هر کانال به همان اندازه 
تالش و کار کانال های بعدی برای گرفتن مش��تری، کار کرده است. این 
یک روش میانگین گیری اس��ت. تنها موضوع آن اس��ت که دانستن این 

موضوع که کدام کانال مس��ئول هر مش��تری اس��ت، ممکن است کمی 
دشوار باشد. 

ب��ه راحتی می توانید موقعی��ت و کانال هایی را که این رویکرد در آنها 
بی فایده و بیهوده می ش��ود نیز ببینید. تصور کنید که در یک روز، تنها 
تبلیغ��ات پرداخ��ت به ازای ه��ر کلیک را انجام داده اید. ش��ما 1۰ دالر 
خرج کرده اید و زمانی که به جدول صفحه گسترده خود نگاه می کنید، 
ممکن است پرداخت به ازای هر کلیک به عنوان بهترین کانال بازاریابی 
به نظر بیاید، چراکه هزینه کس��ب مشتری آن به شدت پایین است. این 
موضوع غیرممکن اس��ت که پرداخت ب��ه ازای هر کلیک دوبرابر ود، اما 
شما می دانید برای این دوره زمانی واقعا از آن هیچ استفاده ای نکرده اید، 

بنابراین ممکن است این روش را از برنامه بازاریابی خود حذف کنید. 
چگونه هزینه کسب مشتری )CAC(  را بهبود دهید

همه ما آرزو داریم که ش��رکت مان همانند مث��ال ۲ بود. واقعیت این 
اس��ت که کمپین های تبلیغاتی هم��واره می توانند اثربخش تر باش��ند، 
وفاداری مش��تری هم��واره می تواند بهبود پیدا کند و ارزش بیش��تری 
هم��واره می تواند از مصرف کنندگان به دس��ت آورده ش��ود. روش های 
متعددی وجود دارد که کس��ب و کار ش��ما به منظور بهبود هزینه کسب 
مش��تری، می تواند با توجه به استراتژی بازاریابی خود از آنها در صنعت 

مورد فعالیت خود استفاده کند. 
-  بهبود معیارهای تبدیل در محل: یک ش��رکت ممکن است اهدافی 
را در Google Analytics  برای خود تنظیم کند و تس��ت تقسیم به 
گروه های A /B  را به منظور کاهش نرخ رها کردن س��بد خرید توسط 
مشتریان و بهبود رتبه صفحه ورودی سایت، سرعت سایت، بهینه سازی 
موبایلی و س��ایر عوامل��ی راکه عملکرد کلی س��ایت را ارتقا می دهند با 

استفاده از سیستم های پرداخت جدید انجام دهد. 
-  باال بردن ارزش کاربر: منظور از موضوع مفهومی بس��یار فوق العاده 
»ارزش کاربر«، توانایی ایجاد چیزی است که برای کاربران راضی کننده 
باش��د. این موارد ممکن است ویژگی ها یا مشخصه های اضافی باشد که 
مش��تریان بیان می کنن��د به آنها عالقه مند هس��تند. حال این موضوع 
ممکن است پیاده سازی روندی برای بهبود محصوالت موجود به منظور 
جایگاه یاب��ی عالی تر در بازار، یا حتی توس��عه روش های جدیدی باش��د 
ب��رای آنکه از مش��تریان موجود پول به دس��ت آوری��م. به عنوان مثال، 
ممکن است دریابید که نرخ رضایتمندی مشتریان با نرخ نگهداری آنها 

همبستگی مثبتی دارد. 
-  پیاده س��ازی مدیریت ارتباط با مشتری: می توان گفت تقریبا تمامی 
ش��رکت های موفقی که خریداران تکراری دارند، برخی از انواع مدیریت 
ارتباط با مشتری را اجرا می کنند. این قضیه ممکن است حتی یک تیم 
فروش پیچیده باش��د که از سیستم های ردیابی فروش مبتنی بر رانش 
ابری، فهرست های ایمیلی خودکار، بالگ ها، برنامه های وفاداری یا سایر 
تکنیک هایی که وفاداری مشتری را به دست می آورد، استفاده می کند. 
در ای��ن مقاله با معنا و مفهوم و آس��ان ترین روش اندازه گیری هزینه 
کس��ب مشتری آش��نا ش��دید، فراموش نکنید برای برنامه ریزی درست 
برای آینده الزم اس��ت این موارد را در کسب و کار شناخته، اندازه گیری 
و تفس��یر کنید، تا قادر باش��ید بهتری��ن برنامه و کان��ال را برای انجام 

فعالیت های بازاریابی خود برگزینید. 
belovedmarketing :منبع

اشتباهات رایج سئو در کسب و کارهای کوچک
اغلب کس��ب وکارهای کوچک باورهای اش��تباهی در مورد س��ئو دارند 
درصورتی که با رعایت نکات ساده می توانند رتبه خود را در جست وجوهای 

محلی بهبود دهند. 
کس��ب وکارهای کوچک اگر از تکنیک های مناسبی برای بهینه سازی 
موتورهای جس��ت وجو یا همان سئو استفاده کرده باشند، رتبه خوبی در 
جس��ت وجوهای محلی کس��ب خواهند کرد. با این حال اغلب آنها دچار 
اش��تباه های کوچکی می شوند که این روند را به تاخیر می اندازد و هزینه 
زیادی برای ش��ان خواهد داشت. در ادامه این مقاله به بررسی بیشتر پنج 
اش��تباهی می پردازیم که کس��ب وکارهای کوچک در زمینه س��ئو انجام 

می دهند. 
1- اعمال تکنیک های سئو بعد از راه اندازی وب سایت

اغلب صاحبان کس��ب وکارهای کوچک تنها بعد از راه اندازی وب سایت 
کس��ب وکار دنبال پیاده س��ازی تکنیک های س��ئو می روند. در حالی که 
برنامه ریزی برای بهبود رتبه سایت و افزایش ترافیک باید پیش از طراحی 
وب سایت انجام شود. توسعه دهندگان وب، حتی بهترین و حرفه ای ترین ها 
هم بعد از راه اندازی وب سایت تمام فاکتورهای مرتبط با بهبود سئو را لحاظ 
نمی کنند، بنابراین بهتر اس��ت برنامه ریزی این موضوع پیش از باال آمدن 
س��ایت انجام شود. محتوای تولید ش��ده، معماری اطالعات، محتوای هر 
صفحه، آدرس در نظر گرفته شده برای هر صفحه و مخصوصا ریدایرکت 
3۰1 )هدایت کاربر به آدرس جدید( از جمله عواملی هس��تند که هنگام 
راه اندازی وب سایت جدید یا تغییر آن باید در نظر گرفته شوند، زیرا تاثیر 
زیادی روی سئوی سایت می گذارند. بنابراین اگر خودتان دانش کافی در 

مورد این موضوع ندارید بهتر است با یک فرد متخصص مشورت کنید. 
2- به کارگیری تکنیک های سئو برای مدت زمان کم

عملکرد س��ئو مانند س��ایر روش های تبلیغات و بازاریابی مانند آگهی 
رادیوی��ی و تلویزیون��ی نیس��ت. گوگل و س��ایر موتورهای جس��ت وجو 
تعیین کننده قوانین هستند و یک سئوکار حرفه ای تنها می تواند مدیریت 
خوب��ی ارائه دهد. مهارت آنها براس��اس تجربه حاصل می ش��ود و کمک 
می کند عملکرد س��ایت تغییرات چشمگیری داش��ته باشد. سئوکارهای 
حرفه ای از استراتژی های قابل اطمینان برای بهبود رتبه سایت و افزایش 
ترافیک اس��تفاده می کنند. با این حال هی��چ ضمانتی در این مورد وجود 
ندارد، زیرا بیش از ۲۰۰ عامل مهم در الگوریتم های گوگل دخالت دارند و 

هیچ انسانی نمی تواند تمام عوامل را همزمان مدیریت کند. 
اهمیت س��ئو روز به روز بیشتر می شود و کسب وکارها هزینه بیشتری 
بابت آن خواهند کرد، زیرا سئو یکی از معدود روش های بازاریابی دیجیتال 
است که هزینه سرمایه خرج شده را جبران خواهد کرد. فقط به یاد داشته 
باش��ید که استراتژی های س��ئو در بلندمدت جواب می دهند و اگر دنبال 
گرفتن نتیجه در کوتاه ترین زمان هس��تید بهتر اس��ت استراتژی دیگری 
را امتحان کنید. افرادی که برای طوالنی مدت روی س��ئو سرمایه گذاری 
می کنند، بهتر از هر روش بازاریابی دیگری نرخ بازگشت سرمایه می گیرند، 

تنها به شرطی که صبر داشته باشند. 
3- کمک گرفتن از توسعه دهنده وب برای سئو

درست است که توسعه دهندگان وب سایت با نکات پایه سئو آشنایی دارند 
اما یک نفر نمی تواند هم در زمینه س��ئو و هم در زمینه توسعه وب سایت 
به طور همزمان مهارت داشته باشد. برای بهبود سئو باید اطالعات زیادی 
جمع آوری کرد و متغیرهای زیادی را در نظر گرفت. توسعه دهندگان وب 
و متخصصان س��ئو زمینه کاری مشترک دارند، اما تخصص شان متفاوت 
است. به عنوان مثال یک جراح قلب و یک چشم پزشک را در نظر بگیرید. 
هر دو نفر پزشک هستند، اما هر کدام در زمینه جداگانه ای تخصص کسب 

کرده اند و وظایف متفاوتی دارند. 
حت��ی حرفه ای ترین و باتجربه ترین متخصص��ان وب نیز ابزار، تجربه  و 
مهارت اندکی در مدیریت کمپین های س��ئو دارند. توس��عه دهندگان وب 
شاید پیش��نهادهای جالب و ابتدایی برای بهبود سئوی وب سایت داشته 

باشند، اما با استراتژی های سطح باالی سئو آشنایی ندارند. 
4- استفاده از پیشنهادها غیرواقعی

پیاده س��ازی سئو آسان نیست و به سال ها تجربه برای درک و مدیریت 
روش های آن احتیاج است، مخصوصا زمانی که قوانین سئو به سرعت تغییر 
می کنند یا یک روش نتیجه منفی روی س��ئوی س��ایت دارد. هیچ روش 
میانبری برای پیاده سازی اس��تراتژی سئو وجود ندارد و تمام راه حل های 
غیرحرفه ای بعد از گذشت مدتی عملکردشان ضعیف خواهد شد. درنتیجه 

تکیه به روش های میان بر تنها تلف کردن وقت، پول و انرژی است. 
 ش��رکت های بازاریابی، متخصصان بازاریابی دیجیتال و ش��رکت های 
توس��عه دهنده وب معموال خدمات متفاوتی برای س��ئوی وب سایت ارائه 
می دهن��د. خدماتی که در قالب افزونه ارائه می ش��وند و عملکرد ضعیفی 
دارند. اگر دنبال س��ئوی واقعی هس��تید باید از متخصصان واقعی کمک 
بگیرید. پیش��نهادهایی که بیش از اندازه خوب به نظر می رس��ند معموال 
نتیجه مطلوبی ندارند. اگر هزینه اس��تخدام متخصص سئو برای تان زیاد 
است سعی کنید مهارت های خود را افزایش دهید و تنها در شرایط بحرانی 

از یک متخصص کمک بگیرید. 
قبل از کمک گرفتن از متخصص سئو از او بخواهید استراتژی خود را در 
سئوی آن پیج )سئوی داخلی( و سئوی آف پیج )سئو خارجی( و سئوی 
تکنیکال توضیح دهد. متخصص حرفه ای سئو کسی است که برنامه ریزی 
مشخصی برای سه رکن اصلی سئو داشته باشد و بداند به هرکدام چگونه 
رس��یدگی خواهد کرد. همچنین از آنها بپرس��ید از کدام یک از ابزارهای 
پولی سئو استفاده خواهد کرد، زیرا بدون به کارگیری این ابزارها مطمئنا 
عملکرد موفقی نخواهد داش��ت. شخصی که نتواند پاسخ مناسبی به این 
سوال ها بدهد گزینه خوبی برای استخدام به عنوان متخصص سئو نیست. 

5- افزایش ترافیک سایت نشان دهنده بهبود سئو است
ب��رای اینکه ببینید تالش هایی که برای س��ئو انجام داده اید مفید بوده 
یا خیر باید عملکرد چند بخش مختلف را به طور مرتب زیر نظر داش��ته 
باش��ید. گوگل آناالیتیکس ابزاری رایگان و بهترین راه برای شروع است. 
بعد از نصب این ابزار اهداف و رویدادهای متفاوتی مانند بازدید از سایت، 
پر کردن فرم ها، ثبت نام در س��ایت، ورود به س��ایت و... را در نظر بگیرید. 
همچنین می توانید از ابزارهای مختلف سئو برای دنبال کردن رتبه سایت 
در طول زمان اس��تفاده کنید. اگر بازدید سایت زیاد شده است و کاربران 
مجددا به سایت مراجعه می کنند احتماال در مسیر درست قرار گرفته اید. 
فارغ از تالش های متخصص س��ئو، محبوب شدن وب سایت زمانی اتفاق 
می افتد که یک وب س��ایت محتوای مناس��بی برای کاربران مناسب تهیه 
کرده و با گذش��ت زمان پیش��رفت کند. با در نظر گرفتن چند عامل پایه 
می توان تش��خیص داد آیا روش انتخاب ش��ده جواب می دهد یا خیر. در 
صورت اس��تفاده از استراتژی مناس��ب می توان تاثیر آن را بعد از گذشت 

مدتی در تجزیه و تحلیل اطالعات پایه مشاهده کرد. 
FORBES/zoomit :منبع

بازاریابینوین
هزینه کسب مشتری؛ معیاری که می تواند سرنوشت شرکت شما را تعیین کند
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هدفمندی ؛ سالح مخفی شما برای افزایش 
مشارکت کارکنان 

ب��ه نقل از گالوپ، حدود 7۰درص��د از کارکنان آمریکایی، در فضای 
کار یا »مشارکت ندارند« یا »به طور فعال از مشارکت سر باز می زنند«. 
وقتی شما این را در ذهن داشته باشید که هر آمریکایی به طور میانگین 
حداقل یک س��وم عمرش را در حال کار کردن است، این آمار به شدت 
دردناک خواهد بود.  حال نیاز است بپرسیم: اگر بتوانیم این آمار برعکس 
کنی��م چه؟ اگر 7۰درصد از آمریکایی ها در فضای کار به میزان باالیی 
مشارکت داشته باشند چطور؟ مهم تر از این ها، هزینه این کار چیست؟ 

قدرت هدفمندی
ش��اخصه های متعددی هستند که بر مش��ارکت در فضای کار تاثیر 
می گذارند، اما یکی از قدرتمندترین عوامل رانشگر مشارکت، هدفمندی 
اس��ت. به نقل از پژوهش��ی از جانبImperative، کارکنان هدفمند 
ب��ه طور کلی کارکرد بهتری دارند. اینکه چنی��ن افرادی به نقش های 
ارش��د ارتقا یابند، پیش برنده های اصلی سازمان خود باشند، بیشتر در 
سازمان بمانند و ارتباطات قوی با همکاران خود داشته باشند، محتمل تر 
از دیگران اس��ت.  به عبارت دیگر، س��اخت نی��روی کاری هدفمند نه 
تنها به س��ود کارکنان خواهد بود، بلکه می تواند به کارفرمایان دس��ت 
باالیی نس��بت به رقبا بدهد. دنیایی را تصور کنید که همه اکثر اوقات 
هوشیاری ش��ان را صرف کار بر چیزی که برای آنها مهم بود می کردند. 
در این صورت ما کارمندان شادتر و شرکت های پربازده تری می داشتیم، 

که کامال برد - برد است. 
هزینه اش چیست 

متاس��فانه، هدفمن��دی همانقدر ک��ه قدرتمند اس��ت، رمزآلود نیز 
هس��ت. راهی خاص که منجر به هدفمندی ش��ود و تعریفی واحد که 
زوایای متفاوت آن را در بر بگیرد، وجود ندارد. هر ش��خصیی، بسته به 
ترجیح��ات، عالیق و جو موجود در فضای کار، راه متفاوتی را در پیش 
می گیرد.  هرچند، بدون توجه به فردیت، سه تغییر رفتاری وسیع وجود 
دارد ک��ه می تواند به ایجاد نیروی کاری هدفمندتر در سرتاس��ر جهان 

کمک کند. 
1- با »چرا« رهبری کنید

با استفاده از راهنمایی سیمون سین ک، به این موضوع پی می بریم 
که هدفمندی س��ازی نیروها ممکن است فقط در گرو پرسیدن سوال 
صحیح باشد: چرا؟ این هم برای کارکنان و هم برای کارفرمایان صدق 
می کند. ش��رکت ها باید از خود بپرس��ند که چرا وج��ود دارند و راهی 
بیابند که به صراحت بتوانند پاس��خ این »چرا« را از طریق شرح هدف 
و یک شرح قانع کننده نام تجاری ارائه دهند. این خود نه تنها به ایجاد 
هدفمندی بیشتر در میان کارکنان فعلی می انجامد، بلکه ممکن است 
داوطلبان کاری آینده را در تش��خیص بهتر اینکه آیا به درد این شغل 
می خورند یا نه، یاری رساند.  در عین حال، کارکنان الزم است که زمان 
بیش��تری را صرف سنجش انگیزه های شخصی خود کنند. به این فکر 
کنید که شما دقیقا از شغل تان چه چیزی می خواهید، موفقیت در نظر 
شما چیست و چه فضایی می تواند برای شما در رسیدن به موفقیت بنا 
 ،Cone Communication به تعریف شما مناسب باشد.  به نقل از
7۵درصد از افراد متولد سال های 19۸۰ تا ۲۰۰۰ حاضرند کمتر شدن 
دس��تمزد را در ازای کار در ی��ک ش��رکت ارزش محور متقبل ش��وند. 
بنابراین، برای جذب و نگهداری از افراد مس��تعد و هدفمند، رهبری با 
»چرا« می تواند موثر ترین استراتژی منابع انسانی باشد که شما قادر به 

استفاده از آن هستید. 
2- »هدف« را از جایگاه رفیعش پایین بکشید

هدف نش��انگری از معناس��ت، اما تعریف اینکه چه کاری برای شما 
معنی دار است، کامال شخصی است. برخی از مردم رضایت را از کمک 
به دیگران کسب می کنند، در حالی که برخی دیگر معنی را در آموختن 
چیزی تازه یا کار بر پروژه ای که مش��تاق آن هستند می یابند. به عنوان 
یک جامعه، به ظاهر ما تصمیم گرفته ایم که فکر کنیم برخی از »اهداف« 
از دیگر اهداف ارزشمندتر هستند، اما چرا باید یک کارمند بانک حس 
هدفمندی کمتری نسبت به یک کارمند اجتماعی داشته باشد؟  نتیجه 
نهایی نش��انگر ارزش تالش هاس��ت. با رجوع به یافته های پژوهشی از 
انجمن روان شناس��ی آمریکا، در می یابیم ک��ه نظافتچی ها که یکی از 
پایین رتبه ترین و غیرفریبنده ترین کارهای روزمره را برعهده دارند، جزو 
هدفمندترین کارکنانی بوده اند که از آنها نظرسنجی شده.  تا زمانی که 
م��ا به جای فرد به جامعه برای تعریف هدف  ارزش��مند روی اندازیم، 
مأیوس شدن افراد زمانی که دریابند دکتر یا مبلغ بودن لزوما دستیابی 

به احساس رضایت کامل را تضمین نمی کند، ادامه خواهد داشت. 
3- انتظارات را باال ببرید

با محو ش��دن خط های میان کار و زندگی، م��ا باید انتظارات مان را 
باال ببریم. این فقط ش��امل انتظارات م��ا از کارفرمایان و فرهنگی که 
آنها می س��ازند و مزایایی که می دهند نبوده، بلکه به طور گسترده تری 
شامل انتظارات ما از کار می شود.  با توجه به زمانی که ما صرف حرفه 
خ��ود می کنیم، دلیل��ی برای اینکه تصمیم به عدم مش��ارکت بگیریم 
وجود ندارد. اینکه 9۰درصد از افراد آمریکایی این را به عنوان حقیقتی 
روزمره قبول کرده اند نگران کننده است. به لطف پلتفرم های غیروابسته 
و ابزارهای موجود، ش��ما می توانید تقریبا هر ش��غلی را )یا مجموعه ای 
از ش��غل ها را( که دلتان بخواهد، طراحی کنید. فقط کافی  است شوق 
و انگیزه انجام این کار را داش��ته باش��ید.  جامعه م��ا باید از این تصور 
که ش��ما با هرآنچه در حال حاضر دارید »گیر« کرده اید، دست بردارد. 
به جای آن، چطور می ش��ود اگر ما مفهومی را که »رویای آمریکایی« 
را بنیان گ��ذاری کرد قبول کنیم. باور اینکه ش��ما می توانید زندگی ای 
که عاش��ق آن هستید را بس��ازید، فقط کافی ست حاضر باشید برایش 
ت��الش کنید.  نتیجه گیری این اس��ت که بله، کمبود مش��ارکت حال 
حاضر  جامعه ما در کار، نگران کننده اس��ت، اما می توان مثبت نگر بود؛ 
ح��ال که افراد متول��د دهه های 19۸۰ ت��ا ۲۰۰۰ میالدی بزرگ ترین 
نسل تشکیل دهنده نیروی کار هستند، »هدف« در حال تبدیل شدن 
به معیاری مهم برای س��نجش انتخاب های شغل های احتمالی است.  
ب��ا قبول این حقیقت ک��ه طول عمرها افزایش یافت��ه و در عین حال 
کمک های مالی از سوی تامین اجتماعی کمتر می شود، ما باید رضایت 
شغلی را بازاریابی کنیم تا به نتیجه ای برسیم و به منظور ایجاد تغییر 
در مقیاس��ی که تاثیر گذار باشد، ما باید مسئولیت بر عهده بگیریم و از 
طریق نمونه قرار دادن خود رهبری کنیم. چه کارفرما باشید، یا کارمند 
یا هر دو، به این فکر کنید که اعمال، مکالمات و تصمیمات روزانه شما 
چگونه می تواند این سه تغییر در رویه ذهنی را امکان پذیر کند. با دادن 
اولویت به هدفمندی، ما می توانیم به س��اخت دوباره یک نیروی کار با 
مشارکت بیشتر، رضایتمند تر و پربازده تر یاری رسانیم. همه می توانیم 

پیروز شویم. 
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در توس��عه س��ازمان بر رهبری و مدیریت تحول توجه قابل مالحظه ای 
شده است. توصیف های انجام شده بیشتر تجویزی بوده و به مدیران درباره 
نحوه برنامه ریزی و پیاده س��ازی تحوالت مشاوره می دهند. به طور سنتی، 
مدیریت تحول بر شناس��ایی منبع مقاومت در برابر تغییر متمرکز است و 
راه های��ی را برای غلبه بر این مقاومت پیش��نهاد می دهد. تاکید تحقیقات 
جدیدتر بر مقاومت در برابر تغییر بوده و هدف از آن ترس��یم چش��م انداز و 
آینده مطلوب، کسب حمایت سیاسی و مدیریت حرکت سازمان به سمت 
آن هدف اس��ت. با این حال وسعت مشاوره های علمی پیرامون مدیریت را 
می توان به پنج فعالیت عمده سازماندهی کرد. این فعالیت ها همگی سبب 
مدیریت اثربخش تحول شده و به ترتیبی ذکر می شوند که اجرا می شوند. 
هر فعالیت، نش��انگر عنصری کلیدی در رهبری تحول است. فعالیت اول، 
ایجاد انگیزه تحول اس��ت؛ یعنی ایجاد آمادگی تحول میان اعضای سازمان 
و کمک به آنها در رفع مقاومت در برابر تحول. رهبر باید بتواند محیطی را 
ایجاد کند که در آن افراد، قبول کنند که به تحول نیاز دارند و متعهد شود 

ک��ه انرژی روانی و فیزیک��ی خود را صرف 
اجرای تحول می کنند. انگیزش در ش��روع 
تحول، امری حیاتی است، زیرا شواهد نشان 
می دهد که افراد و سازمان ها به دنبال حفظ 
حالت فعلی بوده و تنها زمانی مشتاق انجام 
تحولی هس��تند که دالی��ل قانع کننده ای 
ب��رای آن بیابند. دومین فعالیت، ترس��یم 
چشم انداز اس��ت و با فعالیت های رهبری، 
ش��دیدا متناسب است. چش��م انداز،  هدف 
و دلیل تح��ول و حالت مطل��وب آینده را 
توصیف می کن��د. چش��م انداز »چرایی« و 
»چیستی« تحول برنامه ریزی شده را نشان 
می دهد. فعالیت س��وم، جلب حمایت های 
سیاس��ی برای تحول اس��ت. در سازمان ها 
افراد و گروه ه��ای قدرتمندی حضور دارند 
که می توانند مانع یا مش��وق تحول ش��وند 
و رهب��ران و عوامل تحول باید برای اجرای 
تحول، حمایت آنها را جلب کنند. فعالیت 
چه��ارم، مدیریت گ��ذرا از حالت فعلی به 
آینده مطلوب اس��ت که در آن برنامه ای به 
منظور مدیریت فعالیت های تحول ساخته 
ش��ده و نیز س��اختارهای مدیریتی خاصی 

برای عملیات س��ازمان در دوره گذار طراحی می شود. فعالیت پنجم، تداوم 
حرک��ت تحول تا لحظه تثبیت وضعیت جدید اس��ت. این کار، مس��تلزم 
آماده س��ازی منابع اجرای تحول، ایجاد سیستم پش��تیبان عوامل تحول، 
توس��عه مهارت ها و شایس��تگی های جدید و تقویت رفتارهای جدید برای 

اجرای تحوالت است. 
هر یک از این فعالیت های نش��ان داده ش��ده در )شکل 1- الف( برای 
مدیریت تحول مهم اس��ت. اگرچه تحقیقات کمی در مورد سهم نسبی 
آنها در مدیریت تحول ش��ده، اما رهبران سازمانی در هنگام برنامه ریزی 
و پیاده سازی تحول باید به هر یک از فعالیت ها به دقت توجه کنند. اگر 
در افراد ایجاد انگیزه نشود و آنها نسبت به اجرای تحول، متعهد نشوند، 
خروج از انجماد فعلی بسیار مشکل خواهد بود. اگر چشم اندازی ترسیم 
نش��ود، تحولی غیر سازمان یافته و نامنظم شکل می گیرد. بدون حمایت 
افراد و گروه های قوی، ممکن است تحول منع شده یا تحریف شود. اگر 
فرآین��د  گذار به دقت مدیریت نش��ود، کارکرد س��ازمان و حرکت آن از 
حالت فعلی به آینده با مشکل مواجه خواهد شد. اگر سازمان نکوشد تا 
لحظ��ه تکمیل تحول، به حرکت در آن جهت ادامه دهد، تکمیل تحول 

با مشکل مواجه خواهد شد. بنابر این برای تحقق موفقیت باید این پنج 
فعالیت را به صورت اثر بخش، مدیریت کرد. 

شکل 1- الف: 
در مطالعه موردی زیر روش��ی را که رالف استیر برای ایجاد تحول در 
جانسون ویل ساسیج اس��تفاده کرد آمده است. مدیر اجرایی ارشد این 
ش��رکت به طور شفاف نیاز به تحول را درک کرد و مجبور بود راه هایی 
را برای مش��ارکت کارکنان خود بیاب��د. وی بعد از چند تالش ناموفق با 
یافتن عالیق و نگرانی های مش��ترک خود با کارکنان توانست آنها را به 

مشارکت دعوت کند.  
در اوائ��ل دهه 19۸۰، جانس��ون ویل ساس��یج تولید کننده موفقی با 
رشد ساالنه ۲۰ درصد بود و سهم بازار این شرکت در ایالت های مجاور 
افزایش ثابت س��االنه داشت.  کیفیت محصوالت آن باال بود و در جامعه 
از آن به احترام یاد می ش��د. جانس��ون ویل ساسیج به عنوان سازمانی با 
ابعاد متوس��ط، نه به ح��دی بود که بتواند کاالهای خود را با مقیاس��ی 
مشابه با تولیدکنندگان بزرگ توسعه داده و تبلیغ کند و نه به اندازه ای 
کوچک بود ک��ه بتواند به عنوان تولید کننده ای محلی، خدمات عالی به 

مشتریان اراده دهد. 

یکی از نگرانی های عمده دیگر این بود که اعضای س��ازمان از مسائل 
آگاه نبوده و به آن توجه نداشتند. هر روز، استیر افرادی را می دید که از 
شغل خود خسته شده و اشتباهاتی را مرتکب می شدند که ناشی از عدم 
تفکر آنها بود. آنها محصوالت را اشتباه برچسب گذاری می کردند، از مواد 
افزودنی اش��تباه در سبدی از سوسیس اس��تفاده می کردند و در موارد 
حاد، جرثقیل چنگک دار را از مسیر اشتباهی هدایت می کردند. اگر چه 
هیچ یک از آنها، عمدا پول و س��رمایه را تلف نمی کردند، اما برای استیر 
روش��ن بود که افراد، مس��ئولیت کارهای خود را به عهده نمی گرفتند. 
سازمان چگونه می توانست در حالی که هیچ کس به سازمان و موفقیت 

آن توجه نمی کرد به بقای خود در محیط رقیب ادامه دهد؟ 
با گذشت زمان، استیر تاکتیک های زیادی را برای تغییر محیط کاری 
امتح��ان کرد. فعالیت های برنامه ریزی راهبردی س��بب ترس��یم دقیق 
نمودار س��ازمانی و منجر به ایجاد گزارش هایی ش��د که نش��ان می داد 
که چه کس��ی مسئول انجام چه کاری بود و چه کسی باید به چه کس 
دیگ��ر گزارش م��ی داد. مباحث در این زمینه بس��یار متفکرانه و مفصل 
بود، اما هیچ تغییری حاصل نش��د. در اواس��ط دهه 19۸۰، تحقیقات و 

بررس��ی ها در مورد کارکنان، ترس آنها را از حالت کاری تایید می کرد. 
بهترین روش��ی که استیر تصمیم گرفت برای توسعه سازمان از آن بهره 
ب��رد، افزایش مش��ارکت کارگران بود. او اعالم کرد ک��ه از امروز به بعد، 
ش��ما مسئول تصمیم گیری امور خود هس��تید، مسئله این بود که هیچ 
کس پیش از این درخواست افزایش مسئولیت نکرده بود. به رغم اینکه 
کارگ��ران به بهترین نحو تالش می کردند، س��ازمان لن��گ می زد. افراد 
عادت کرده بودند که اس��تیر همه تصمیمات را بگیرد و او پیش از این 
هنگامی که افراد، تصمیمات باب میل او را نمی گرفتند ناراحت می شد. 
نه تنها س��ازمان در برابر تحول مقاومت می کرد بلکه خود استیر نیز در 
این مس��ئله نقش داش��ت.  وی می گفت: من واقعا دوس��ت نداشتم که 
آنها تصمیمات مس��تقلی اتخاذ کنند. من دوس��ت داشتم آنها تصمیمی 
بگیرن��د که من می پس��ندم. من عاش��ق کنترل کردن ب��ودم و به جای 
اینکه خواس��ته خود را به افراد اعالم کنم اف��راد را مجبور می کردم آن 

را حدس بزنند.
پیش از این، تحول و نظارت بر تحول هیچ گاه به اس��تیر کمک نکرده 
ب��ود تا بیاموزد که نباید مس��تقیما افراد را کنترل کن��د، بلکه بافتی را 
کنت��رل و مدیریت کند ک��ه افراد در آن کار می کنن��د. اما او اکنون به 
اف��راد کمک می کن��د تا مس��ائلی را که 
نیازمند تحول اس��ت مشاهده و از طریق 
دخالت و مش��ارکت ب��ر مقاومت در برابر 
تحول غلب��ه کنند. برای مث��ال او اینک 
نامه های مشتریان را مستقیما به کارگران 
خط ارس��ال می کند تا آنه��ا بتوانند رودر 
رو با ش��کایات مش��تریان مواجه شده و 
بفهمن��د که کارش��ان چگون��ه می تواند 
بر دیگران تاثیر داش��ته باش��د. به هنگام 
ش��کایات کارگران از کار در روزهای آخر 
هفته، مدیران کارگران را تش��ویق کردند 
تا به مس��ئله بیندیش��ند. با اس��تفاده از 
خالقیت و نوآوری کارگران روش��ن ش��د 
که شکایت مش��تریان و شکایت از اضافه 
کاری، به دلی��ل تاخیر و غیبت کارگران، 
نگهداری نامنظم، شروع آهسته شیفت و 
دیگ��ر رفتارهایی بود که کامال در کنترل 
کارگران قرار داش��ت. زمانی که کارگران 
خود را بخش��ی از مس��ئله یافتند، تحول 
سریع به وقوع پیوست. نحوه تغییر فرآیند 
کنت��رل کیفیت نیز مثال دیگری از ایجاد 
انگیزه تحول از طریق مشارکت است. در 
فرآیند تولید سوسیس در این شرکت، سوسیس آماده بسته بندی از نظر 
مزه، طعم، رنگ و بافت، توسط دپارتمان کیفیت بازرسی می شد. استیر 
دریافت که نظارت بر محصول بعد از تولید نهایی محصول سبب می شود 
ک��ه مدیریت، مس��ئولیت کیفیت آن را بر عهده گی��رد. بنابر این روش 
کار تغییر کرد و افرادی که آن را درس��ت می کردند، مس��ئول بازرسی 
مزه و طعم محصول ش��دند. تیم ه��ای کارگری هر روز صبح طعم آن را 
می چشیدند و در مورد روش بهبود آن بحث می کردند. آنها اطالعاتی در 
مورد هزینه و واکنش مشتریان درخواست می کردند و از آن برای بهبود 
فرآیندها استفاده می کردند. در نتیجه طراحی کار، سیستم های پاداش 

و تنبیه و سیستم های تحسین عملکرد نیز متحول شد. 
در آخر: جانسون ویل ساسیج به الگویی برای مدیریت خودگردان تبدیل 
شد که نویسنده ای چون تام پیتررز این امر را در یکی از شماره های مجله 
بیزنس ویک خاطرنش��ان کرد و این ش��رکت تبدیل به یک��ی از الگوهای 
مدیریت کس��ب و کار ش��د. همه این موارد به این دلیل بود که رالف استیر 

فهمید که چگونه باید انگیزه تحول را در نیروی کار ایجاد کند. 
ادامه دارد. . . 

رهبری تحول سازمانی )1(

فرآیند فعالیت های رهبری تحول

عالیت را به صورت اثر ف 5میل تحول با مشکل مواجه خواهد شد . بنابر این برای تحقق موفقیت باید این کجهت ادامه دهد، ت
 بخش، مدیریت کرد.
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در مطالعه موردی ذیل روشی را که رالف استیر برای انگیز ایجاد تحول در جانسون ویل ساسیج استفاده کرد آمده است. مدیر 
اجرایی ارشد این شرکت به وطور شفاف نیاز به تحول را درک کرد و مجبور بود تا راه هایی را برای مشارکت کارکنان خود 

یافتن عالیق و نگرانی های مشترک خود با کارکنان توانست آنها را به مشارکت دعوت بیابد. وی بعد از چند تالش ناموفق با 
 کند.  

درصد بود و سهم بازار این شرکت در ایالت  01، جانسون ویل ساسیج تولید کننده موفقی با رشد ساالنه 1891در اوائل دهه 
در جامعه از آن به احترام یاد می شد. جانسون ویل  صوالت آن باال بود وکیفیت مح های مجاور افزایش ثابت ساالنه داشت. 

ساسیج به عنوان سازمانی با ابعاد متوسط، نه به حدی بود که بتواند کاالهای خود را با مقیاسی مشابه با تولیدکنندگان بزرگ 
ه مشتریان مات عالی بتوسعه داده و تبلیغ کند و نه به اندازه ای کوچک بود که بتواند به عننوان تولید کننده ای محلی، خد

 اراده دهد.

فعایت های سهیم
در مدیریت اثر 

بخش

توسعه حمایت های سیاسی-3
ارزیابی قدرت عامل تحول-
شناسایی ذی نفعان کلیدی-

اثر گذاری بر ذی نفعان-

ترسیم چشم انداز-2
توصیف ایدئولوژی محوری-

ترسیم آینده تصویر شده-

ایجاد انگیزه برای تحول-1
ایجاد آمادگی برای تحل-
غلبه بر مقاومت ها در برابر  -

تحول
مدیریت گذار-3

برنامه ریزی فعالیت-
برنامه ریزی تعهد-

ساختار های مدیریت-

نهادینه سازی تحول ایجاد شده-4
ارائه منابع تحول-

ایجاد سیستم های حمایت از -
عوامل تحول

توسعه مهارت ها و شایستگی  -
های جدید

تقویت رفتارهای جدید-

حامد هدائی
روانکاو فروش ایران
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استخدام نیروهای بهتر با آگاهی از تفکرات ناخودآگاه
استخدام کارمندان مفید برای مدیران جدید یکی از چالش هایی است 
که در صورت عدم مدیریت صحیح خسارت های جبران ناپذیری خواهد 

داشت. 
هیچ مدیری دوست ندارد با استخدام کارمند اشتباه روند کاری خود 
را خراب کند. فرآیند جذب، مصاحبه، استخدام و جای گیری حتی یک 
نیروی جدید در س��ازمان، هزینه زمانی و پولی زیادی طلب می کند که 
هر مدیری آن را جدی می گیرد. به عالوه اس��تخدام یکی از دشوارترین 
مهارت ها برای یادگیری نزد مدیران جدید است. بخشی از این دشواری 
به خاطر آن است که مدیران آموزش خاصی برای این کار نمی بینند. 

قطعا هر مدی��ری از چالش های عمومی اس��تخدام افراد جدید مانند 
مهارت های مورد نیاز و وظایف آتی این شخص آگاهی دارد، اما ذهنیت 
ناخودآگاه هر دو طرف نیز در فرآیند اس��تخدام دخیل است. در نتیجه 
پی��ش از تصمیم گیری نهایی در مورد اس��تخدام فرد مورد نظر، ذهنین 
ناخودآگاه خود را نیز به کار بگیرید و احساس��ات خود را نیز در فرآیند 
دخیل کنید. به عنوان مثال ش��ما با اس��تخدام این فرد چگونه احساس 
بهت��ری در محی��ط کار خواهید داش��ت؟ کدام بخش ه��ای آزاردهنده 
ش��رکت با اس��تخدام نیروی جدید بهبود می یابند؟ در نهایت اگر شما 
فردی را استخدام کنید که کارایی عملکردی خوبی داشته ولی از لحاظ 

احساسی شما را راضی نکند، استخدام خوبی نداشته اید. 
در ادامه ای��ن مقاله زومیت برخی از انگیزه ه��ای ناخودآگاهی که به 
ندرت به چشم می آیند را بررسی می کنیم. بهتر است این انگیزه ها را در 
فرآیندهای استخدامی به موارد خودآگاه تبدیل کرده و به کار بگیرید. 

اگر می توانستم یک کپی از خودم ایجاد کنم
فردی که شبیه به مدیر باشد پس از مدتی از کار دلسرد می شود

این طرز تفکر به صورت ناخودآگاه در بس��یاری از مدیران استخدامی 
خصوصاً تاره کارها مش��اهده می شود. آنها دید کاملی از نیازهای شرکت 
ب��رای اس��تخدام نیروی جدی��د ندارد. به بی��ان دیگر نیازه��ا به صورت 
سیس��تماتیک و با معیارهای صحیح برای آنها روش��ن نش��ده است. در 
نتیجه این مدیران استخدامی پس از مدتی در میان متضاضیان به دنبال 
افرادی ش��بیه به خودش��ان می گردند. آنها هر فردی را که مهارت ها و 
خصوصیت های شبیه تری داشته باشد برای استخدام انتخاب می کنند. 
نتیجه این نوع از انتخاب، جذب ش��دن فردی کامال ش��بیه به ش��ما 
است که پس از مدتی قطعا از کار دلزده خواهد شد. دلیل این دلزدگی 
نیز فقدان امکانات الزم برای رش��د در این شغل است. در تعریف ساده، 
ش��رکت یک عدد از »شما« دارد و نیازی به کپی جدید نخواهد بود، در 

نتیجه او جای پیشرفت نخواهد داشت. 
اگر ش��ما هم چنین تصوری را از اس��تخدام داری��د، احتماال دیدگاه 
مناس��بی نسبت به منحنی یادگیری پیدا نکرده اید. شما به دنبال فردی 
هس��تید که منحنی یادگیری شبیه به خودتان داشته باشد، در صورتی 
ک��ه نیروهای جدید باید فرصت ها و مس��یر یادگیری مخصوص به خود 

داشته باش��ند. در واقع اس��تخدام کردن نیروی جدید به منظور اجرای 
کارها با روش��ی متفاوت نس��بت به گذش��ته و در نتیج��ه، نوآوری در 

کارهاست. 
اگر به دنبال اس��تخدام فردی هس��تید که تنها تع��دادی از وظایف 
لیس��ت شما را کم کند، بهتر است این هدف را با واگذار کردن برخی 
وظایف به اعضای حاضر، به دست آورید. با این کار فرصت پیشرفت را 
نیز برای آنها فراهم کرده اید. ش��اید هم با استفاده مفیدتر از ابزارهای 
فناوری بتوانید این مشکل را تا حدودی حل کنید. در نهایت اگر واقعا 
نیاز به اس��تخدام فرد جدیدی دارید، یک نس��خه »مینی« از خودتان 
استخدام نکنید. فردی را جذب کنید که ارزشی افزوده و جدید برای 

تیم داشته باشد. 

اگر بتوانم فردی را استخدام کنم که تمام وظایف مزاحم من را 
انجام دهد

ای��ن طرز تفکر اگرچه قابل فهم تر اس��ت، اما خطرات آن نیز بیش��تر 
اس��ت. قطعا رها شدن از دست وظایف خس��ته کننده شما را در فرآیند 
اس��تخدام وسوسه خواهد کرد اما جذب کردن استعدادهای خوب برای 
انجام وظایفی که عموما خسته کننده هستند، دشواری های خاص خود 
را دارد. در نهایت اگر به دنبال این هس��تید که وظایف اضافه خود را بر 

دوش نیروی جدید بیندازید، به او بی احترامی کرده اید. 
این طرز تفکر در برخی ش��رایط، بحرانی تر و توهین آمیزتر می ش��ود. 
نه تنها مدیران جدید بلکه بس��یاری از مدیران باس��ابقه این اش��تباه را 
مرتکب می ش��وند. آنه��ا نه تنها به دنبال نیروهایی هس��تند که کارهای 

اضاف��ه را انجام دهند، بلک��ه وظایف معروف به وظایف کثیف که نیاز به 
بح��ث و جدل با کارمندان دیگ��ر دارند نیز بر عهده این نیروهای جدید 
خواه��د بود. به بیان دیگر آنها به دنبال ی��ک قربانی می گردند تا ظاهر 
محب��وب خود را در میان کارمندان حفظ کنند و وظایف چالش��ی را بر 

عهده او بگذارند. 
نباید افراد را با هدف انجام وظایف ناخوشایند استخدام کنید

حقیقت این است که این طرز تفکر هیچ شباهتی به یک رهبر خوب 
ندارد. شما با این سبک از مدیریت همیشه با چالش نگهداری نیروهای 
مفید روبه رو خواهید بود. راهکار جاگزین استخدام کردن کپی، واگذاری 
بیش��تر وظایف ب��ه همکاران کنونی بود. این در حالی اس��ت که راهکار 
جایگزین اس��تخدام قربانی، واگذاری کمتر و مس��ئولیت پذیری مدیران 

در وظایف چالشی است. 
اگر می دانستم چگونه این کار را انجام دهم

برخ��ی اوقات وظایفی در کار به وجود می آیند که نیاز به توجه دارند، اما 
شما تجربه الزم برای انجام دادن آنها را ندارید. در نتیجه داشتن این مهارت 
را در دیگران تحسین کرده و به دنبال فردی با این مهارت ها خواهید بود. 
این طرز تفکر نیز معایب خاص خود را دارد. در قدم اول شما نوعی حسادت 
مخف��ی را تجرب��ه خواهید کرد و دلیل آن نیز نداش��تن مهارت های او نزد 
خودتان است. به عالوه در این شرایط احتماال فرد مورد نظر را در جایگاهی 
بسیار حیاتی و حساس قرار خواهید داد. در هر حال پرداخت حقوق بیش 

از اندازه به این افراد نیز دور از انتظار نخواهد بود. 
چالش دیگر اینکه شما از نحوه کار این فرد ماهر جدید اطالع ندارید. 
در نتیجه نمی دانید او تحت چه شرایطی بهترین کارکرد خود را خواهد 

داشت و در نهایت نمی توانید مسیری برای پیشرفت او ترسیم کنیم. 
به جای پیاده س��ازی تفکر باال، این گونه با خود فکر کنید:  »اگر ضعف ها 
و کمبوده��ای خود را بدان��م...« نه تنها این جمله را تکرار کنید، بلکه آن را 
همیشه به کار بگیرید. به دنبال حل کردن خأل دانشی در شرکت باشید. در 
این موقعیت ها تنوع تفکرات، ایده ها و تجربه اهمیت خود را نشان می دهد. 
اس��تخدام های خود را به گون��ه ای انجام دهید که بتوانی��د این دارایی های 
ب��اارزش را ب��ه تیم اضافه کنید. اگر می خواهید ش��رکت خود را رو به جلو 

حرکت دهید، باید افرادی با دایره مهارت های متنوع جذب کنید. 
افرادی با منحنی های یادگیری متنوع جذب کنید؛ افرادی که با شما 
موافق نباشند، تفکرات شما را نقد کنند و در نهایت، آنچه را بلد نیستید 
یادآوری کنند. ش��ما باید افرادی را که شبیه به خودتان نیستند به تیم 
ج��ذب کنید. در نهایت ب��ه این نکته توجه کنید که اگر در بخش��ی از 
مدیری��ت خود با کمبود دانش روبه رو هس��تید، یک��ی از وظایف اصلی 
توسعه  برای شما، یادگیری است و با استخدام نیروی جدید حل نخواهد 
ش��د. در نهایت با به کارگیری احساس��ات ناخودآگاه در مورد فرد جدید 
و چشم پوش��ی از تعاریف دقیق ش��غل مورد نظر، شانس استخدام افراد 

اشتباه را کاهش خواهید داد. 
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد-  مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی  
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هر گونه خبری مبنی بر جیره 
بندی آب در استان اصفهان را  نادرست دانست و گفت: شرکت آبفا 
اس��تان اصفهان هیچگاه ، هیچگونه برنامه ایی برای جیره بندی آب 
ش��رب  نداش��ته و ندارد  بطوریکه در این راستا آبفا استان هر گونه 
خبری مبنی بر جیره بندی آب ش��رب  را تکذیب می نماید . س��ید 
اکبر بنی طبا با بیان اینکه مردم هیچگونه نگرانی بابت جیره بندی آب 
شرب نداشته باشند اعالم کرد:شرکت آبفا استان اصفهان همانگونه 
که در سه ماهه ابتدای سال جاری با توجه به محدودیت منابع شدید 
آبی توانس��ت آب شرب مردم را تامین کند مطمئنا در ماههای باقی 
مانده از فصل گرم سال هم مردم شاهد جیره بندی آب نخواهند بود. 
وی افزود: در حال حاضربا روند تامین منابع آب ش��رب که از س��وی 
مس��ئواالن امر صورت گرفته و نیز از س��وی دیگر با همکاری خوب 
مردم در مصرف بهینه آب شرب ،شرکت آبفا همچنان موفق به تامین 
آب شرب پایدار مردم در استان اصفهان است و از مردم می خواهیم 
اخباری پیرامون جیره بندی آب ش��رب را جدی نگیرند . سخنگوی 

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گف��ت: مدیرعامل محترم 
ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کشور در سفر اخیر خود به استان 
اصفهان صراحتاً اعالم کرد که »خط قرمز ما جیره بندی آب در استان 
اصفهان اس��ت.« وی با بیان این که وزیر محترم نیرو هم جیره بندی 
آب در اس��تان اصفهان را خط قرمز اعالم کرده اس��ت، خاطرنش��ان 
کرد: مس��ئولین محترم در وزارت نیرو و مدیریت عالی استان تالش 
خویش را معطوف به مدیریت توأمان عرضه و تقاضا داشته تا کمترین 

آس��یب ناش��ی از کمبود آب را برای مشترکین داشته باشیم. وی با 
بیان این که بنده لحظه به لحظه اتفاقات آب در اصفهان را به رسانه ها 
گزارش می دهم، ادامه داد: جیره بندی آب در استان اصفهان مشروط 
بر اوامر وزارت محترم نیروست و اعمال و برنامه ریزی برای این اقدام 
حسب تصمیمات مدیریتی در اصفهان و با هماهنگی استاندار صورت 
می گیرد. سخنگوی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان یادآور شد: 
طبیعتاً جیره بندی در کیفی��ت و کمیت آب مؤثر خواهد بود که در 
حال حاضر وضعیت آب استان اصفهان به مرحله ای نرسیده که نیاز 
به جیره بندی آب وجود داشته باشد. مدیر روابط عمومی شرکت آبفا 
استان با تاکید بر اعتمادسازی مردم از سوی رسانه ها، گفت: دو خط 
قرمز درش��رکت آبفا استان داریم که یکی کیفیت آب است و تاکید 
بر این موضوع که هیچ مشکلی از لحاظ کیفیت وجود ندارد و تغییر 
ذائقه مردم بخاطر استفاده از منابع آب جدید و محلی طبیعی است، 
دومین خط قرمز هم جیره بندی آب اصفهان اس��ت که تمام تالش 
 مدیریت شرکت مبنی بر افزایش ظرفیت منابع آب بوده است و بحث

جیره بندی اصال مطرح نیست. 

استاندار خوزس��تان گفت: خط دوم طرح غدیر نشانه کارآمدی 
نظام و دولت اس��ت، برخی تالش کردند طور دیگری نشان دهند 
اما ما سکوت کردیم تا التهاب ایجاد نشود. "غالمرضا شریعتی" در 
آیین بهره برداری آزمایشی از خط دوم آبرسانی غدیر که شامگاه 13 
تیرماه در منطقه ام الدبس برگزار شد، اظهار کرد: این پروژه عالوه بر 
نماد وحدت و همدلی، نماد توانایی است. وی افزود: تالش بر این بود 
که چون آب شرب شهرهای آبادان و خرمشهر با مشکل مواجه است 
نشان از ناکارآمدی نظام و دولت تلقی شود، اما این کار از یک سال 
قبل شروع شده است. اسفند سال 9۵ که رییس جمهور به اهواز آمد 
و مشکل آب را با ایشان مطرح کردم، خواستم هدیه سفرشان را حل 
مشکل آب خوزستان قرار دهند و ایشان هم قول دادند مشکل حل 
شود و فروردین 9۶ مصوبه مهم برای حل مشکالت زیرساخت های 
استان تصویب شد. استاندار خوزستان ادامه داد: این مصوبه شامل 
ریزگردها، ف��از دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری و حقابه تاالب ها بود. 

این کار به طور استاندارد حداقل دو سال و نیم زمان می برد که 9۵ 
کیلومتر لوله کشی کار ش��ود، اما همه دست به دست دادند و کار 
در 1۲ ماه انجام ش��د. شریعتی تصریح کرد: این کار بزرگ نشان از 
کارآمدی و هماهنگی مجموعه های مختلف است که جا دارد از همه 
از راس دولت تا سازمان آب و برق، قرارگاه خاتم االنبیاء، نمایندگان 

و... قدردانی کنم. امی��دوارم با همدلی و همراهی در ادامه این کار، 
یعنی تامین آب شرب مردم استان از سد دز را انجام دهیم که خط 
لوله آن خریداری و تامین ش��ده و سایر قسمت ها شامل خط دوم 
اهواز، شوش و تصفیه خانه ها نیز به سرعت انجام خواهد شد تا این 
وعده دولت نیز به مردم اس��تان عملی شود. وی عنوان کرد: با این 
کار مشکل تامین آب شرب آبادان، خرمشهر، شادگان، دارخوین و 
مینوشهر مرتفع می شود تا بتوانیم تا افق 1۴۲۵ دغدغه را به طور 
کام��ل رفع کنیم و بتوانیم رضایت م��ردم را از نظام و دولت ایجاد 
کنیم. استاندار خوزستان بیان کرد: در این پروژه مسئله ای که بارز 
بود، دوئلی بین طرفداران دولت و مخالفان آن بود بر سر این موضوع 
که در 1۵ تیرماه آبرس��انی انجام شود. من تاکید کردم که این کار 
انجام شود تا اینکه دو روز قبل از تاریخ اعالم شده کار به اتمام رسید 
و مردم می بینند دولت اگر وعده ای می دهد در راستای تحقق آن 

وعده می ایستد.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق اس��تان قم گفت: هشت درصد مصرف برق این استان معادل 
۶۰ مگاوات مربوط به ادارات اس��تان اس��ت که در شرایط گرمای 
هوا باید این مص��رف مدیریت و کاهش یابد. مهدی آهنین پنجه 
در سومین جلسه شورای اداری قم در سال جاری، افزود : از تمام 
دس��تگاههای اجرایی  توقع داریم س��اعت 13:3۰ که اتمام زمان 
کار اداری اس��ت، برای کمک به مدیریت مص��رف، برق را از مدار 
خارج کنند تا برای مردم مش��کلی پیش نیای��د. وی اضافه کرد : 
با نصب کنتورهای هوش��مند در ادارات، می��زان مصرف برق آنها 

بصورت مس��تمر رصد شده و گزارشی از سازمانهایی که همکاری 
الزم را درباره مدیریت مصرف داش��ته اند به استاندار ارائه خواهد 
شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق قم با بیان اینکه پارسال 
1۰ مگاوات برق در استان صرفه جویی شد، خواستار صرفه جویی 
الزم در مص��رف برق از س��وی مردم ش��د و گفت : در ش��رایطی 
که با خاموش��ی روبه رو هس��تیم آحاد مردم بای��د در این زمینه 
همکاری نمایند. وی افزود : ش��ماره تلفن 1۲1 و سامانه پیامکی 
1۰۰۰1۰۰1۲1 فعال تر از گذشته شده است تا پاسخگوی مردم 

باشیم و وضعیت اضطراری شبکه به مردم اطالع رسانی شود.

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصت امروز- اس��تاندار هرمرگان 
در بازدی��د از پروژه آب ش��یرین کن یکصد هزار مترمکعبی ش��هر 
بندرعباس  با اش��اره به استمرار خش��ک سالی در استان و کاهش 
قابل توجه حجم آب مفید سد استقالل، بهره برداری از فاز اول آب 
ش��یرین کن بندرعباس��را در مدت زمات کوتاه تر ضروری دانست. 
دکتر همتی افزود: فازاول این پروژه به ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب 
در شبانه روز تا پایان تیرماه به بهره برداری می رسد. وی گفت: در 

حال حاضر در شرایط سخت آبی قرار داریم و انتظار داریم مردم با 
رعای��ت صرفه جویی و پرهیز از مصرف بی روی��ه آب ما را در گذر 
از تابس��تانی با کمترین تنش آبی همراهی کنند. وی  با تصریح بر 
ضرورت کاهش تنش آبی موجود در اس��تان، گفت: در این راس��تا 
اقداماتی نظیر؛ کف ش��کنی و توس��عه چاه ها، کاهش مصرف آب 
ش��رب در  فضای سبز ش��هری ، کاهش مصرف آب در ادارات را به 

طور جدی در دستور کار داریم .

سـاری - دهقان - حضرت آیت اهلل طبرس��ی در نشس��تی 
که پس از بازدید از پروژه های بزرگ عمرانی ش��هرداری س��اری 
برگزار ش��د، اظهار داش��ت: خدماتي که از آقاي عبوري به عنوان 
شهردارساري برخاست، باورنکردني ها را باورپذیر نمود و این اتفاق 
محقق نشده است مگر در سایه تالش بي دریغ مجموعه مدیریت 

شهري.
  ب��ه گزارش خبرنگار مازن��دران و به نقل روابط عمومی و امور 
بین الملل ش��هرداری ساری ، حضرت آیت اهلل طبرسی، نماینده 
ولی فقیه در استان با همراهی عباسعلی رضایی فرماندار شهرستان 
س��اری، مدینه رییس شورای اسالمی شهر، عبوری شهردار مرکز 
استان و جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر و روحانیون از پروژه 
های عمرانی در حال اجرای شهرداری مرکز استان بازدید نمودند.
شهردار ساری: ایجاد اشتغال و فضای توام با آرامش و رفاه 

اجتماعی مهم ترین اهداف احداث فاز دوم بوستان ملل
مهدی عبوری ش��هردار ساری در ابتدای نشستی که پس از 
این بازدیدها در سالن جلسات محل اجرای پروژه ملی فاز دوم 

بوستان ملل برگزار شد، ضمن قدردانی از حمایت های نماینده 
ولی فقیه در اس��تان، به اقدامات شهرداری ساری اشاره نمود و 
اظهار داشت: در زمانی که کشور با مشکالت اقتصادی دست و 
پنجه نرم می کند و پروژه های بزرگ در استان دیده نمی شود، 
شهرداری ساری با حمایت بزرگان، اعضای شورای اسالمی شهر 
و همت کارکنان مجموعه شهرداری توانست پروژه های بزرگی 
را طراح��ی و اجرا نماید. وی به اهداف اصلی اجرای پروژه ملی 

فاز دوم ملل اشاره کرد و ادامه داد: ایجاد اشتغال برای فرزندان 
ای��ن منطقه و نیز ایجاد فضایی توأم با آرامش، آس��ایش و رفاه 
اجتماعی برای ش��هروندان و گردش��گران از مهمترین اهداف 

احداث فاز دوم بوستان ملل است.
حضرت آیت اهلل طبرسی: پروژه های شهرداری ساری 

باعث رشد قدر و منزلت مرکز استان شده است
امام جمعه مرکز استان در ادامه با مخاطب قرار دادن رسانه ها از 
آنان خواست تا با پررنگ نمودن این خدمات، گامي مهم در راستاي 

اطالع رساني صحیح و امید آفریني بردارند.
نماینده ولی فقیه در استان: شهردار جوان ساري نشان 

داده است که نمونه یک مدیر توانمند است
حضرت آیت اهلل طبرس��ي با قدرداني از زحمات آقاي عبوري و 
خدمات ارزنده ایش��ان در شرایط نامساعد اقتصادي کشور اظهار 
داش��ت: یقیناٌ مدیري که تبحر داشته باش��د، مي تواند با شرایط 
نامطلوب اقتصادي هم کارهاي بزرگ انجام دهد و شهردار جوان 

ساري نشان داده است که نمونه یک مدیر توانمند است.

کیفیت و جیره بندی دو خط قرمز شرکت آبفا استان اصفهان است

استاندار خوزستان: 

دولت اگر وعده ای می دهد در راستای تحقق آن وعده می ایستد

۸ درصد مصرف برق قم مربوط به ادارات است

استاندار هرمزگان در بازدید از پروژه آب شیرین کن بندرعباس:

در شرایط سخت آبی قرار داریم

نماینده ولی فقیه در استان در بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری ساری تأکید کرد

ضرورت حمایت قاطع از شهردار جوان و پرتالش در جهت توسعه شهر ساری

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون حفاظت و بهره برداری 
ش��رکت آب منطقه ای استان گفت: حجم آبی که هم اکنون در سد 
وشمگیر وجود دارد کمتر از ۲ ونیم میلیون متر مکعب است،که این 
حجم آب را برای مرحله دوم آبیاری پنبه در محدوده  ش��بکه س��د 
وشمگیر درنظر گرفته ایم.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی در برنامه صدای گلستان با 
عنوان روزنه اظهار کرد: کمیته ای تحت عنوان کمیته هماهنگی توزیع 
آب سدهای استان داریم. در جلسه مورخ 97/3/17 این کمیته ، مقرر 
شد بخشی از آب سد گلستان رها شود و به سدوشمگیر برسد. که بر  
همان اس��اس بین هزار تا هزارو ۵۰۰ هکتار در وش��مگیر پنبه کاری 
صورت گیرد. آخرین اتفاق این اس��ت که هزارو 3۸۵ هکتار از اراضی 
پنبه سدوش��مگیر یک نوبت آبیاری ش��د و برای مرحله دوم هم آب 

وجود دارد.وی بیان کرد: تصمیمات برای رهاسازی آب سدها و تامین 
آب اراضی حوزه سدهای استان از جمله وشمگیر پشت میز گرفته نمی 
شود و قبل از آن کارهای میدانی گسترده انجام می شود. تصمیمات 
عملیاتی است و انتزاعی نیست. ما تقریبا از ابتدای سال آبی ۶ جلسه 
استانی و ۵ جلسه در وشمگیر داشتیم. منابع آب مشخص شده است و 
محاسبات انجام شده و نهایتا در زمان مناسب آب از سال گذشته برای 
غالت و امسال هم در پنبه در نظر گرفته شده است.مهندس حسینی 
تصریح کرد: قریب 1۲ میراب محلی و حدود 1۸ نفر از ش��رکت بهره 
برداری از سد وشمگیر این مقدار آب را توزیع می کنند. اگر با همین 
آب موجود باشد یک مرحله دیگر اراضی پنبه سد وشمگیر قابل آب 
دهی هست.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان 
افزود: در بهترین حالت سرزیر سد، نهایت توان وشمگیر 3 هزار و ۵۰۰ 

هکتار آبیاری پنبه است. اراضی شبکه وشمگیر ۲1 هزار هکتار است 
که با توجه به کهولت و فرس��ودگی س��د و شبکه وشمگیر، 1۲ هزار 
هکتار اگر آب خوب باش��د قابل آبیاری است. ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از 
این مقدار غالت آبیاری شد. وپنبه به دلیل اینکه کم آبی این 3 هزار و 
۵۰۰ هزار هکتار تبدیل به 13۸۵ هکتار رسید.معاون حفاظت و بهره 
برداری شرکت آب منطقه ای گلستان در ادامه، تعداد آب بندان های 
غیر مجاز بین وشمگیر و سدگلستان را  1۲۴ عدد عنوان کرده و بیان 
کرد:  هیچ کدام  از این آب بندان ها مجوزآب ندارند و برخی سال های 
اخیر ساخته شده است و برخی نیز سنوات قبل. برخی از آب بندان ها 
در اراضی خود این افراد است. تعدادی نیز داخل بستر رودخانه احداث 
شده اند که مشغول انجام عملیات قضایی هستیم که تخریب شوند. 

البته آن ها هم دنبال مجوز هستند که موافقت نشده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان:

مرحله اول آبیاری مزارع پنبه محدوده شبکه سد وشمگیر انجام شد

تسهیالت اشتغال روستایی به طرح ها و واحدهای متقاضي در ناحیه 
صنعتي کوثر پرداخت می شود

کرج- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست شرکت شهرک های صنعتی استان البرز از پرداخت 
تس��هیالت در قالب طرح اش��تغال روس��تایي به واحدها و طرح ها در ناحیه صنعتي کوثر خبر داد. 
محمدامین بزازی پورفرش��ی با اشاره به حمایت دولت از اشتغالزایی با عنایت به پیگیری های انجام 
شده و بر اساس تفویض اختیار استاندارمحترم البرز،کلیه طرح های متقاضي تسهیالت مستقر در ناحیه 
صنعتي کوثر، امکان بهره مندی از تس��هیالت اشتغال روستایي دارند. وي با اشاره به اینکه هدف از 
اجرای این طرح، اشتغال فراگیراست،افزود: طرح اشتغال روستایی رویکرد مداخالت توسعه ای و ارائه 
تسهیالت یارانه ای را دنبال می کند و در این طرح پیش بینی شده تسهیالت در سه بخش نواحی صنعتی و شهرهای زیر 1۰ هزار 
نفر، مناطق روستایی و عشایری و مناطق روستایی و عشایری مرزی تخصیص یابد. فرشي خاطرنشان کرد: این تسهیالت باید به 
طرح هایی اختصاص داده شود که اولویت آنها ایجاد اشتغال پایدار و فراهم کردن بازارهای صادراتی برای استان باشد و الزمه این کار 
فراهم کردن زیرساخت های الزم و زمینه حضور افراد سرمایه گذار و کارآفرین است. به گفته سرپرست شرکت شهرک های صنعتي 
استان البرز طرح ها و واحدهای صنعتي که تمایل به استفاده از این نوع تسهیالت دارند،مي توانند با مراجعه به سامانه کارا به آدرس 

اینترنتي)kara.mcls.gov.ir ( مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

سرپرست جدید مخابرات منطقه آذربایجان غربی:
دیدارسرپرست جدید مخابرات منطقه آذربایجان غربی با همکاران برگزار شد

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز-  دیدارسرپرس��ت جدید مخابرات منطقه آذربایجان غربی با 
همکاران در سالن اجتماعات مخابرات منطقه برگزار شد . در این مراسم مهندس نوری در سخنانی 
ابراز داشت : با همفکری وهمدلی وتالش وهمت همکاران تمام توان خود را برای تحقق برنامه ها و 
اهداف مورد نظر شرکت به کار خواهیم بست .سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی نیروی انسانی 
را سرمایه اصلی شرکت عنوان نمود وافزودند : با نیروی انسانی متخصصی که در مجموعه مخابرات 
فعالیت می کنند می توان آینده خوبی را برای شرکت پیش بینی نمود و با تالش وهمفکری تمامی 

همکاران این امر امکان پذیر خواهد شد .

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان:
آالیندگی، اولین هشدار کاهش آب رودخانه ها و منابع آبی است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: کاهش آب رودخانه ها و منابع آبی زیرزمینی 
اولین هشدارش، آالیندگی آب است.مهندس علی نظری در برنامه صدا و سیمای گلستان با عنوان آب سرچشمه حیات، اظهار کرد: 
سطح تراز آبهای زیرزمینی کم عمق امسال نسبت به سال گذشته نیم متر و در دراز مدت ۸7 صدم متر افت کرده است. معنایش 
این است نسبت به سال گذشته 13۸ میلیون متر مکعب و نسبت به درازمدت ۲3۴ میلیون متر مکعب اضافه برداشت از سفره های 
کم عمق زیرزمینی استان صورت گرفته است.   وی اظهار کرد: در آبهای عمیق نیز همین اتفاق رخ داده است. نسبت به سال گذشته 
سطح تراز آبهای عمیق استان 1 و 3 صدم متر و نسبت به درازمدت، ۴ متر افت داشته است. معنایش این است که نسبت به سال 
گذشته 1۵ میلیون متر مکعب و نسبت به درازمدت ۴۰ میلیون متر مکعب اضافه برداشت از آبهای عمیق استان صورت گرفته است.

مهندس نظری افزود: امروز بارندگی منجر به تغذیه سفره نمی شود و سال ها طول می کشد تا تغذیه سفره صورت بگیرد، بنابراین 
مدیریت مصرف به ویژه در فصل تابستان که فصل کشت است، ضروری است.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در ادامه با 
اشاره به وضعیت بارش های سال آبی جاری بیان کرد: امسال میزان بارش در گلستان ۴1۰ میلی لیتر بود که نسبت به سال گذشته  
1۸ درصد افزایش و نسبت به دراز مدت بیش از ۲ درصد کاهش داشتیم. اما علیرغم افزایش بارش، در رودخانه های استان، وضعیت 
مناسب نداریم. علت هم این است که در سال آبی ذخیره برف به حدکافی نداشتیم. برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی نیز مزید بر 
علت است.وی تصریح کرد: در رودخانه های مهم استان نظیر گرگانرود، اترک و قره سو 3۰ تا ۸۰ درصد کاهش آورد داریم. اگر همین 
وضع پیش برود رودخانه ها فصلی می شوند. افزایش دما نیز مصرف را باال می برد و از طرفی خشکسالی و تغییر اقلیم و افزایش دما 
را دراستان داریم.خشکسالی در 1۰ سال اخیر به جز سال های 9۰ و 93 در استان وجود داشته است. تغییر اقلیم هم در استان وجود 

دارد. تقاضای آب نیز هر روز به دلیل افزایش جمعیت و توسعه بخش های مختلف، افزایش داشته است. 

تشریح راهکارهای بهینه سازی مصرف برق در سمینار مدیریت مصرف
اهواز - شبنم قجاوند- با هدف کاهش مصرف برق، سمینار مدیریت مصرف بهینه 
انرژی با حضور مشاورین دستگاه های اجرایی شهر اهواز و بانوان شرکت برق منطقه 
ای خوزستان در این شرکت برگزار شد. مشاور مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان در 
امور زنان و خانواده در این سمینار آموزشی گفت: کشور ما یک درصد جمعیت جهان 
را تشکیل می دهد اما ۲ درصد فراورده های نفتی را مصرف می کند و در مقایسه با 
میانگین جهانی ۴ تا ۵ برابر بیشتر سوخت مصرف می کند. شهناز احمدی روزبهانی با 
بیان آنکه رشد مصرف انرژی در کشور ما طی 1۰ سال گذشته 3 برابر نرخ جهانی بوده است، افزود: رسیدن به رفاه و آسایش میسر 
نیست مگر آنکه شیوه های درست مصرف کردن را بیاموزیم و خانواده ها در آموزش فرهنگ صحیح مصرف به فرزندان خود تالش 
کنند. وی ادامه داد: مطابق آمار یک سوم مصرف برق کشور مربوط به مصارف خانگی است و زنان نقش مهمی در کنترل و کاهش 
مصرف بی رویه انرژی دارند، بنابرین باید از خودمان ش��روع کرده و با اصالح الگوی مصرف به اس��تمرار استفاده از منابع و انرژی ها 
کمک کنیم. رئیس گروه مطالعات مدیریت مصرف و تلفات شرکت برق منطقه ای خوزستان به عنوان سخنران این سمینار، انرژی را 
به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل برای شکل گیری و پیشرفت جوامع صنعتی معرفی کرد و گفت: امروزه میزان دسترسی کشورها 

به منابع گوناگون انرژی نشانگر پتانسیل های پیشرفت و قدرت سیاسی و اقتصادی آنها می باشد. 

استان مرکزی جزو استان های با تقاضای باال برای واگذاری زمین در 
شهرک های صنعتی است 

اراک- مینو رستمی - مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی گفت: واگذاری های خوبی داشتیم و بین استان هایی 
هستیم که تقاضای بیشتری در واگذاری زمین داریم.  مصطفی آمره  با اشاره به مشکالت شهرک های صنعتی اظهار داشت: به سبب 
این که در منطقه  کم آب هستیم و به سبب پتانسیل پایین آب های زیرزمینی، مشکل آب را در فصل تابستان در بعضی از شهرک ها 
مثل ایبک آباد، مامونیه داریم، البته در خیلی از شهرک ها هم مشکل آب نداریم. وی افزود: در حوزه تامین آب شهرک های صنعتی 
اقداماتی خوبی هم از طریق انشعاب آب منطقه ای، آب و فاضالب شهری، آب و فاضالب روستایی، جا به جایی چاه ها و همین طور 
اجرای پروژه استحصال مجدد پساب های شهرک های صنعتی انجام شده است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی 
تصریح کرد: استحصال مجدد پساب یکی از راه هایی است که می تواند بخشی از پساب صنعتی را به چرخه برگرداند تا در واحدهای 

صنعتی یا در آبیاری فضای سبز استفاده شود. 

در 15 روز اول تابستان؛ تحویل 1۸1 میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه های گیالن 
 رشت- مهناز نوبری- حسین اکبر مدیرعامل گاز گیالن با اشاره نقش مهم گاز در زمینه تامین انرژی استان اظهار داشت: این 
شرکت از ابتدای تابستان تا 1۵ تیرماه، بیش از 1۸1 میلیون مترمکعب گاز به 3 نیروگاه تولید برق استان تحویل داده است.مدیرعامل 
گاز گیالن اظهار داشت: این میزان تحویل گاز به بخش نیروگاهی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 11 درصد افزایش داشته 
است.وی با اشاره به دستورالعمل استانداری گیالن درخصوص کاهش ساعات کاری ادارات دولتی بعلت گرمای هوا و لزوم صرفه جویی 
در مصرف برق بیان نمود: شرکت گاز استان گیالن نیز همراستا با سایر نهاد های دولتی استان با اجرای این دستورالعمل، در جهت 
مدیریت مصرف برق تالش نموده است.مدیرعامل گاز گیالن با بیان این موضوع اظهار داشت: شرکت گاز درجهت صرفه جویی در 
مصرف برق عالوه بر اجرای دستورالعمل استانداری اقدامات موثری از قبیل استفاده از پنجره های دوجداره برای کاهش هدررفت 
سرما، سرویس وسایل برقی درجهت افزایش راندمان آنها، خاموش کردن المپ های اضافه و دستگاه های برقی غیرضروری و ... را به 
انجام رسانده است.مهندس اکبر در پایان با بیان اهمیت موضوع صرفه جویی بویژه از دیدگاه اسالم گفت: از دیدگاه پیامبر اکرم )ص( و 
ائمه اطهار )ع( صرفه جویی یک معروف است و انجام و امر به آن یک واجب الهی است فلذا این شرکت نیز با تبلیغ راهکارهای صرفه 

جویی در مصرف آب و برق، درجهت نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه انرژی تالش نموده است.

ساماندهی مسجد راه کربال میدان قرآن در راستای خدمت رسانی مطلوب 
به زائران حسینی

ایالم- هدی منصوری- اسماعیل رضایی مدیرمشاغل شهری شهرداری ایالم با اعالم این خبر افزود: با توجه به دستور اکید دکتر 
صادقیان شهردار ایالم مبنی بر ارائه خدمات مطلوب به زائران عتبات عالیات و لزوم ساماندهی این مسجد بعنوان یکی از مهمترین 
توقفگاههای زائران در شهر ایالم، احداث 1۶ چشمه سرویس بهداشتی، موزاییک فرش محوطه، احیای فضای سبز و آبنمای این 

مسجد در دستور کار مدیریت مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قرار گرفت و هم اکنون آماده بهره برداری است. 
مدیر ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ایالم افزود: اعتبار این مهم از منابع داخلی شهرداری تامین شده است و مبلغ یکصد 

و پنجاه میلیون تومان بدین منظور هزینه گردیده است. 
شایان ذکر است مسجد راه کربال تحت نظارت مدیریت مشاغل شهری شهرداری  ایالم می باشد.

سه شنبه
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مترجم: نیما جوادی

ب��ا یک مصاحب��ه ۲۰ دقیقه ای نمی ش��ود ب��ه خوبی به 
فرهنگ یک شرکت پی برد، پس نیاز به مالک هایی داریم. 
اگ��ر مهارتی دارید ک��ه تقاضای باالیی ب��رای آن وجود 
دارد، ب��ه احتمال زیاد پیش��نهادهای ش��غلی متعددی به 
 ،)Piyush Patel( شما خواهد ش��د. به قول پیوش پاتل
نویس��نده کتاب »ایل خود را رهبری کنید، ش��غل خود را 
 Lead Your Tribe. Love Your( »دوس��ت بداری��د
Work(، پول یا منصب وسوسه کننده هست، اما در قبول 
نخستین پیشنهادی که به شما می شود عجله نکنید. امکان 

دارد با پای خودتان وارد محیط کاری مسمومی بشوید. 
پاتل می گوید: »مش��کل می ش��ود فرهنگ شرکتی را از 
روی ی��ک مصاحبه ۲۰ دقیقه ای ش��ناخت. هم��ه در این 
بیست دقیقه مبادی آداب هستند و چیزی بروز نمی دهند. 
اگر ش��ما کاندیدای خوبی برای ش��غل مربوط باشید، همه 
س��عی دارند نظر شما را جلب و استخدام تان کنند. پس بد 

چیزی را نمی گویند.«
ت��ام گیمب��ل )Tom Gimbel(، مدیرعامل ش��رکت 
 )LaSalle Network( کاریابی و اس��تخدام لسل نتورک
می گوید: »ش��اید گمان کنید با خواندن س��ایت های نقد و 
بررسی نظیر گلس��دور )Glassdoor( می شود شرکتی را 
ارزیابی کرد، اما این بررس��ی ها همیشه هم دقیق و درست 
نیس��تند. افراد در دنیای مجازی معموال بیشتر به گالیه و 
شکایت می پردازند تا تمجید و تعریف. به همین دلیل اغلب 
نقدهایی که می خوانید منفی خواهد بود. درس��ت است که 
نباید این نظرات را به کلی رد کرد، اما لزوما هم فقط چون 
یک نفر که ش��ما هیچ ش��ناختی از او ندارید تجربه خوبی 
نداش��ته دلیل نمی شود برای ش��ما هم خوب نباشد. شاید 

نگرش شما به کار، زندگی و تجارت متفاوت باشد. 
در ع��وض س��عی کنید ب��ا کارآگاه بازی از ک��م و کیف 
فرهنگ ش��رکت مورد نظر س��ر در بیاورید. در ادامه هفت 

سرنخ باریک برای این منظور به دست شما می دهیم: 
1- شروع یا پایان روز کاری را تحت نظر بگیرید

با نظر در کارکن��ان، چیزهای زیادی در خصوص محیط 
کاری دستگیرتان می ش��ود. اگر مصاحبه کاری شما صبح 
اس��ت، همزمان با شروع روز کاری آنجا باشید و کارکنان را 

تحت نظر بگیرید. 

به نقل از پاتل، »آیا کارکنان دیر سر کار حاضر می شوند 
و طوری راه می روند که انگار یک نفر دارد به زور هول شان 
می دهد؟ یا اینکه س��روکله ش��ان زودت��ر از موعد در حال 

خوش و بش با همکاران شان پیدا می شود؟«
از آن طرف حواستان به پایان روز کاری هم باشد. ببینید 
آیا رأس س��اعت ۵ عصر همه به یکباره همچون برده ای که 
آزاد شده باشد به سمت در خروجی هجوم می برند یا خیر؟ 
آیا از تمام شدن ساعت کاری خوشحالی در چهره شان موج 

می زند؟ اینها نشانه های یک فرهنگ بد است. 
2- ارزش های بنیادین شان را جویا شوید

ش��رکت ها معموال فهرس��تی از ارزش های بنیادین خود 
دارند، مث��ال »اول کیفیت« یا »کار تیمی«، یا »همکاری«. 
پاتل می گوید: »فهرس��ت کردن ارزش ها یک چیز اس��ت، 
عم��ل به آنها چیز دیگری. بای��د ببینید به ارزش های خود 

پایبند هستند یا خیر؟«
ضمن مصاحبه بخواهید ارزش های ش��ان را عنوان کنند، 
سپس بخواهید نمونه هایی از تحقق این ارزش ها به صورت 
عملی و مداوم به ش��ما نش��ان دهند. اگر ب��دون مقدمه و 
معطلی داس��تانی برای تعریف کردن داشتند، معلوم است 

که به ارزش های خود عمل می کنند. 
3- با گروه های هم ردیف خود صحبت کنید

گیمب��ل می گوید: »ش��رکتی ک��ه فرهن��گ باالیی دارد 
معموال کارمندی را که قبال پس��ت پیش��نهادی به شما را 
برعهده داش��ته با ش��ما رو در رو قرار می دهد. اگر یک نفر 
هم ندارند که در این ِسَمت رشد کرده و هنوز هم در همان 
ش��رکت در منصب یا حوزه ای دیگر مش��غول به کار است، 

یک جای کارشان می لنگد.«
پاتل در ادام��ه می گوید: »می توانید قب��ل از مصاحبه با 
کارکنان هم ردیف خود نیز در لینکدین گپی بزنید. بگویید 
ک��ه قصد دارید برای پس��ت خاصی در ش��رکت آنها اقدام 
کنی��د. نظر آنها را در خصوص شغل ش��ان و خوبی های آن 
جویا شوید. باورتان نمی شود چه اطالعاتی با شما در میان 

می گذارند.«
4- ببینید آیا تیم اجرایی در محل حاضر هست

به گفته گیمبل، اگرچه شاید با مدیرعامل یا اعضای رده 
باال )C-suite(  مالقات نداشته باشید، اما همین که بدانید 
آنان هر روز در امور کسب و کار دخیل هستند، می توانید به 
مجال رش��د و ترفیع امیدوار باش��ید. وقتی یکی از اعضای 
رده باال حاضر باشد و به امور رسیدگی کند، می توان انتظار 

تداوم بیشتری داشت.«
5- گشتی در شرکت بزنید

پات��ل می گوید: »اگر ش��ما را دوری در ش��رکت ندادند، 
خودتان درخواس��ت کنید. در حین گش��ت، ب��ه میزهای 
کارکنان دقت کنید. آیا عکسی از اعضای خانواده شان روی 
میز آنها یافت می ش��ود، یا اینکه روی میزها خلوت است؟ 
وقت��ی به صورت موقتی در جایی زندگی می کنید، وس��ایل 
زی��ادی با خود نمی برید. میزها هم همین طور هس��تند. از 
می��ز هر فردی می ش��ود حدس زد چه م��دت قصد ماندن 

دارد.«
6- حواستان به بوها باشد

اگر مصاحبه ش��ما حول وحوش وقت ناهار است، ببینید 
چن��د نفر از کارکنان در حین کار ناهارش��ان را می خورند. 
به گفته پاتل: »س��ازمانی که ب��ه کارکنان خود و وقت آنها 
بها بدهد، زمانی مختص ناهار برای آنها کنار می گذارد. اگر 
قرار باشد برای ناهار خوردن هم دست از کار نکشید، حتما 

دارند زیاد از شما کار می کشند.«
ش��رکت ها باید افراد را تش��ویق کنند که وقت استراحت 
برای خود داشته باشند یا در حین ناهار با همکاران و افراد 
دپارتمان های دیگر همنشینی و مصاحبت داشته باشند. به 
قول پاتل، »می توان مثل یک ایل همدل و همیار بود، یا در 

مقابل با امر و نهی و فشار کار را جلو برد.«
7- سری به سرویس های بهداشتی بزنید

قبل از ترک ش��رکت، درخواس��ت کنید اجازه بدهند از 
دستشویی ش��ان استفاده کنید. آنجا به دو چیز دقت کنید: 

وضع نظافت و موجودی دستمال توالت. 
پاتل می گوید: »وقتی مردم برای جایی ارزش قایل نیستند، 
در نظافت آن کوشش��ی نمی کند. البته دستش��ویی همچون 
مکانی خصوصی اس��ت و کس��ی هم نگاه نمی کند، مس��تعد 

کثیفی هست، اما این خود خبر از شخصیت افراد می دهد.«
بدت��ر از آن اما خالی بودن رول دس��تمال توالت اس��ت. 
به گفت��ه پاتل، »ای��ن موضوع نش��ان از بی مس��ئولیتی و 
بی مالحظگی افراد است. نگرش »به من چه، وظیفه من که 
نیس��ت« به درد کار تیمی و همکاری نمی خورد. کسی که 
آخرین دس��تمال توالت را استفاده می کند و عین خیالش 
نیست که در جهت تهیه رول جدید قدمی بردارد، خودش 
می داند دارد از ش��عور خارج می ش��ود. انتخاب با کارکنان 

است که روحیه تیمی داشته باشند یا خیر. 
fastcompany :منبع

7 مالک برای رد کردن یک پیشنهاد شغلی

نکاتی برای کارآفرینانی که به دنبال شادی هستند

شما به عنوان یک کارآفرین، احتماال چنین مکالمه ای با خود یا یکی از دوستان خود داشته اید: »چرا این کار را 
انجام می دهم؟ این شک و تردید مرا خواهد کشت.« ما همگی با این سواالت دست و پنجه نرم می کنیم. گرچه 
دالیل زیادی برای ظهور این افکار وجود دارد، ولی آنها یک دارایی باارزش را تحت تاثیر خود قرار خواهند داد: 
شادی.  منظور من از شادی، حسی نیست که پس از برنده شدن در یک قرعه کشی یا خوردن یک غذای عالی 
به وجود می آید. این سوال که: »آیا این کار باعث شادی شما می شود؟« به دنبال مفاهیم عمیق تری است. اکنون 

راه دیگری برای بررسی این سوال ارائه خواهیم کرد: »آیا این کار در من احساس رضایت به وجود می آورد؟«
محققان ش��ادی را به دو روش دس��ته بندی کرده اند: لذت گرایی و خوش روانی. لذت گرایی زودگذر است و 
معموال از طریق تجربیات و وقایع خارجی ایجاد می شود. خوش روانی به معنای شکوفایی انسان است. اعتقاد 
به معنای زندگی، س��رزندگی، بینش و انگیزه های درونی با این حس در ارتباط هس��تند و در نتیجه می توان 
آن را به عنوان ش��ادی حقیقی در نظر گرفت.  آیا کار ش��ما به زندگی ش��ما معنا می دهد؟ در ش��ما احساس 
زندگی به وجود می آورد؟ پاس��خ این س��واالت را باید پیدا کنید. من برای کمک به شما در این مسیر، نکات و 
تذکرات کارشناسان و مدیرعامل ها را در اختیار شما قرار خواهم داد. خواندن این نکات و آشنایی با پیشنهادات 

کارشناسان و مشاوران مختلف خالی از لطف نخواهد بود. 
نظر کارشناسان در رابطه با شادی در زندگی

جهت تش��ویق شما به توجه بیشتر به شادی در زندگی، هم اکنون پیشنهادات و راهکارهای کارشناسان در 
رابطه با شادی در زندگی را با یکدیگر بررسی خواهیم کرد. 

ماتریس شادی مایک ستیب )Mike Steib(، مدیرعامل
مایک س��تیب، مغز متفکر وبس��ایت های معروفی مانند نات )The Knot(، بامپ )The Bump( و نست 

)The Nest( است. استرس و اضطراب کار و احساس ناراحتی باعث خلق ماتریس شادی شد. 
تمرین ماتریس شادی به شناسایی نواحی حیاتی موثر بر زندگی، یعنی خانواده، کار و جامعه، کمک خواهد 

کرد. شما سپس باید به این سه جمله با دقت فکر کنید: 
- »مواردی که واقعا به آنها عالقه دارم یا احتماال عالقه خواهم داشت.«

- »مواردی که از آنها متنفر هستم.«
- »مواردی که حس شادی بدون آنها غیرممکن است.«

با توجه به این جمالت، شما در جایگاهی قرار خواهید گرفت که باید با اتخاذ چند تصمیم، به زندگی خود معنا 
و شادی ببخشید. کتاب های ستیب دارای تمرینات بسیار خوبی برای تمام افراد هستند: کارآفرینان، مدیران، 

کارمندان، کارآموزان و فروشندگان. 
روابط معنادار 

به عنوان یک کارآفرین، بی توجهی به روابط در درون و بیرون صنعت بس��یار س��اده است. ما باید همواره به 
دنبال روابط باشیم. نادیده گرفتن زمان معاشرت با دیگران باعث تضعیف روحیه و رضایت از زندگی خواهد شد. 

تشریح ارزش های شخصی 
شادی یعنی یک زندگی که با اعتقادات شما مطابقت دارد. من دریافتم که اکثر رهبران از ارزش های خود به 
خوبی آگاه هستند و اکثر این ارزش های بسیار عادی و رایج محسوب می شوند. برای مثال، دوستان، خانواده و 
سالمتی، همگی بسیار عادی هستند و این هیچ ایرادی ندارد. البته، زمانی که رهبران زمانی را به تفکر در مورد 
تجربیات خود اختصاص می دهند، ارزش های شخصی بیشتری پدیدار خواهد شد و پرداختن به آنها احساس 

شادی و رضایت را افزایش خواهد داد. 

سرمایه کسب و کارهای نوپا حکم مهمات را دارد، نه اکسیژن

ما معموال داستان هایی را راجع به کسب و کارهای نوپایی که در بازه کوتاهی مقدار زیادی خرج کردند و بسیاری اوقات سرمایه 
خود را به طور ناعاقالنه ای صرف مهمانی و صندلی های دفتری برای همه افراد کردند، می شنویم. چیزی که به قدر کافی از آن 
به گوش به ما نمی رسد، کسب و کارهای نوپایی است که بیش از حد صرفه جو بودند و به جای سرمایه گذاری در ماموریت های 
کلیدی، سرمایه خود را دودستی چسبیدند.  خبر خوب اینکه این کسب و کارهای نوپا برای مدت بیشتری زنده ماندند. خبر 
بد این است که برای کسی اهمیتی نداشت آنها کسب و کار خود را با استفاده از سرمایه اولیه به اندازه کافی به جلو نراندند و 
بنابراین قادر نبودند نیازهای مالی برای ادامه کار را برطرف کنند. شیوه صحیح استفاده از سرمایه کسب و کار نوپا فقط مسئله 
مرگ و زندگی نیست، بلکه مسئله بقا یا رشد هم هست.  کسب و کار های نوپا، به درستی، تمرکز خود را بر پایین نگاه داشتن 
هدر رفت می گذارند، زیرا سرمایه باید تا بیشترین زمان ممکن باقی بماند. هرچه زمان بیشتری برای رسیدن به مراحل کلیدی 
در رویه کسب و کار داشته باشید، شانس بیشتری برای رسیدن به آنها خواهید داشت. به همین دلیل است که سرمایه گذاران 
ریسک پذیر معموال خواهان داشتن 1۸ تا ۲۴ ماه زمان برای اوج گیری هستند. همه ما واقفیم که اکثر چیزها بیش از آنچه ما 
فکر می کنیم، زمان نیاز دارند تا به اثبات برسند. این را مغالطه برنامه ریزی می گویند.  راه حل این است که در حوضه هایی که بر 
سر راه اصلی قرار دارند به طور تهاجمی سرمایه گذاری کنید، در حالی که با همه چیزهای دیگر با صرفه جویی برخورد می کنید. 
شما باید در حوضه هایی که برای مرحله و طرح شما حیاتی است، به خرج کردن بپردازید. اگر این کار را نکنید، شرکت شما 
شانس��ی برای رش��د نخواهد داشت.  - اگر می خواهید ثابت کنید افرادی که محصول شما را استفاده می کنند، از آن به طور 
مستمر استفاده کرده و نمی توانند بدون آن به معاش خود ادامه دهند، باید معیارهای قدرتمندی از درگیری با محصول تان 
را نمایش دهید. اس��تخدام یکی مدیر محصول کارکش��ته که می داند چگونه مصرف کنندگان را نگاه دارد باید بالفاصله انجام 
ش��ود.  - اگر ش��ما محصول خود را آماده برای بازار می دانید و حال می خواهید ثابت کنید که می توانید به طور موثر فروش 
خود را باال ببرید، یک فروشنده با تجربه یا یک مدیر فروش استخدام کنید. ممکن است الزم باشد با این واقعیت کنار بیایید 
که اگر آنها تارگت های تهاجمی رشد را بزنند، خودشان بیش از شما جبران مالی دریافت خواهند کرد. نگران نباشید، چنین 
سرمایه گذاری بازده باالیی برای شما و حقوق صاحبان سهام خواهد داشت.  - اگر الزم است که ثابت کنید که می توانید به طور 
موثر به جذب مشتری بپردازید، هزینه کردن برای استخدام یک بازاریاب رشد که می داند چگونه از کانال های متفاوت بهره 
ببرد و پیغام رسانی کند، ارزشش را دارد. قرار دادن بودجه ای هنگفت جهت بازاریابی در دست یک بازاریاب بی تجربه یکی از 
اشتباهات پرهزینه ای است که می توانید مرتکب شوید. من شرکت هایی را دیده ام که با وجود سوخت قابل توجهی از سرمایه، 
از هزینه کردن در حوضه هایی که برای موفقیت آنها حیاتی  است، سر باز می زنند. اگر شما در حال سوخت 3۰۰.۰۰۰ دالر 
در ماه هستید، هزینه نکردن روی آزمایشات مرحله ای و عدم تالش کافی برای دستیابی به موفقیت غیرمنطقی است. داشتن 
نرخ سوختی واقعی به این معنی است که شما نمی توانید متوقف شوید؛ به دنبال راهی باشید که در حال حاضر پاسخگوست. 
به سرمایه هایی که جذب کرده اید به دید مهمات نگاه کنید، نه فقط اکسیژن و وقت را بیهوده تلف نکنید، زیرا زمان معموال با 
forbes :شما سر سازش نخواهد داشت.                                                                                                 منبع
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