
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

www.forsatnet . ir

جزییات بسته تشویقی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات

جایزه برای 
صادرکنندگان خوش قول

فرصت امروز: بانک مرکزی با انتش��ار اطالعیه ای در آخرین روزهای هفته گذش��ته، ش��رایط جدیدی را برای 
بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات در نظر گرفت��ه و صادرکنندگانی که ارز بیش��تری را به چرخه اقتصاد کش��ور 
بازگردانند، می توانند از مزایایی که توس��ط بانک مرکزی در این اطالعیه اعالم ش��ده استفاده کنند. بانک مرکزی 
همچنی��ن پیش بین��ی کرده که با اجرای این دس��تورالعمل جدید، ۱.۷ میلیارد دالر ارز به چرخه اقتصاد کش��ور 
بازخواهد گش��ت. طبق این بخش��نامه جدید بانک مرکزی، صادرکنندگان به چهار دس��ته مختلف تقسیم بندی 
شده اند که شامل صادرکنندگان با عملکرد بازگشت ارز بیش از ۶۰درصد، بین ۳۰ تا ۶۰درصد منوط به تفاهم با...

آیا مشتری برای نفت ایران در پنجمین عرضه پیدا خواهد شد؟

 تقاضای خریداران بورسی
از وزارت نفت
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از پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا تا هفتاد و نهمین کشور از لحاظ کیفیت زندگی

ایران کجای جهان ایستاده است؟

شاخص های مالی استارتاپ ها چیست؟
افکار و رفتار خود را کمی تغییر دهید !

چرا حذف انتقادات در شبکه های اجتماعی اشتباه است؟
برندسازی و اهمیت  آن در دنیای کسب و کار امروزی

آینده هویت بصری برند
چرا افزایش سرمایه ریسک پذیر، موفقیت را تضمین نمی کند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 آمازون استارتاپ Eero را
 برای توسعه خانه های

هوشمند می خرد
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مالیـات بر دسـتمزد بـا اینکه فقـط حدود 4درصـد از کل 

درآمدهای مالیاتی را شـامل می شـود، اما به دلیل 
اثرگذاری در تحقق عدالت مالیاتی، به یکی از...

چرا مالیات بر دستمزد برای دولت و مجلس مهم است؟

آخرین خبرها از میزان 
مالیات بر حقوق در سال 98

یادداشت
در 40سالگی انقالب؛ 

سوسیالیسم یا سرمایه داری؟

از نخس��تین روزه��ای بع��د 
از پی��روزی انق��الب اس��المی، 
بحث بر سر شیوه اداره اقتصاد 
کشور آغاز شده و تاکنون ادامه 
دارد. تئوری حاک��م بر اقتصاد 
ای��ران در دوره پهل��وی و نی��ز 
سلس��له های پادش��اهی قب��ل 
از آن، تئ��وری س��رمایه داری و 
بورژوازی ب��ود. به لحاظ عملی 
نی��ز س��رمایه داران کالن یا از 
خاندان س��لطنت بودند و یا از 
حاکمان نزدیک به حاکمیت به 
شمار می رفتند. ظلم اقتصادی، 
تمرکز  رانتخواری،  مالی،  فساد 
ثروت نزد اصحاب قدرت و... از 
ویژگی های آن اقتصاد به شمار 

می رفت.
مب��ارزان علیه رژی��م پهلوی 
به ص��ورت عمده ب��ه دو گروه 
تقس��یم می ش��دند. نخس��ت، 
مذهبی ه��ا و دوم، طرف��داران 
شوروی  مارکسیستی  نگاه های 
ی��ا مائوییس��تی چی��ن و اقمار 
گ��روه،  دو  ای��ن  بی��ن  آنه��ا. 
)سوسیالیس��ت ها  چپ ه��ا 
تفک��ر  مارکسیس��ت ها(  و 
نظام مندت��ری درباره سیس��تم 
از  برخی  داش��تند.  اقتص��ادی 
آنها مدل های کامال کپی ش��ده 

از ش��وروی را تجوی��ز 
9می کردند و بعضی...
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پژوهشگر اقتصادی

بانک جهانی س��االنه گزارشی را با عنوان گزارش توسعه جهان منتشر 
می کند که در این گزارش ها اغلب موضوعاتی تازه و جریان ساز را مطرح 
می کند. گزارش مربوط به سال 2۰۱8 به تفاوت بین آموزش و یادگیری 
اختصاص داش��ت و در آن تش��ریح ش��ده بود که بین آموزش رس��می 
و یادگیری تفاوت زیادی وجود دارد. چه بس��ا کش��ورهایی وجود دارند 
که نیروی کار در آنها برای س��الیان متمادی به آموزش مش��غول بوده، 
اما یادگیری در آن چنان پایین بوده اس��ت که در عمل این س��ال های 
متمادی آموزش را کم ثمر س��اخته اس��ت. گزارش سال 2۰۱9 توسعه 
جه��ان به »ماهی��ت متغیر کار« اختصاص یافته اس��ت. در این گزارش 
نش��ان داده ش��ده اس��ت که به واس��طه تغییرات عظیم تکنولوژیک به 
خص��وص با توج��ه به تغییراتی که از آن به انق��الب صنعتی چهارم یاد 
می ش��ود، ماهیت کار چگونه تغییر می یاب��د و در نتیجه باقی ماندن در 
بازار کار و در اختیار داش��تن مش��اغل پردرآمدی که در این جهان در 
ح��ال تغیی��ر باقی مانده یا به وج��ود خواهند آمد، مس��تلزم در اختیار 
داشتن چه نوع توانایی هایی هستند. در این بین توجه به مقوله سرمایه 
انس��انی می تواند مورد توجه قرار گیرد، چراکه در آینده بازارها به شکل 
روزافزونی متقاضی کارکنانی با سطح باالتر سرمایه انسانی، به خصوص 
مهارت های ش��ناختی و رفتار اجتماعی پیشرفته هستند. برای مثال، در 
کش��ور ویتنام، کارکنانی که قادر به انج��ام کارهای تحلیلی غیرتکراری 
هستند، 25درصد بیشتر از کارکنانی که از عهده این کارها برنمی آیند، 
درآمد کس��ب می کنند. در چنین ش��رایطی افراد با بهب��ود مهارت ها، 
س��المت، دانش و تاب آوری خود - س��رمایه انس��انی خ��ود- می توانند 
کاراتر، منعطف تر و خالق تر باش��ند و بدی��ن ترتیب با تحول در ماهیِت 
کار در نتیجه تغییرات فناورانه سریع، اهمیت سرمایه گذاری در سرمایه 

انسانی بیشتر و بیشتر می شود.
اما در جهان امروز ش��کاف های قابل توجهی بین اقش��ار مختلف وجود 
دارد و نابرابری در سرمایه گذاری در سرمایه انسانی بسیار گسترده است. 
این شکاف در عملکرد مناطق مختلف جهان به معنای آن است که جهان 
به شکل ضعیفی آماده تحوالتی باشد که در پیش رو قرار دارد و در آینده 
انتظار ما را می کشد. اکنون کودکان در بسیاری از کشورها برای آموزش 
در م��دارس با دش��واری مواجه هس��تند. تقریباً یک چه��ارم کودکان در 
سرتاسر جهان از رشد محروم شده اند و این امر باعث شده تا آنها به دلیل 
توسعه شناختی پایین، آسیب پذیر شوند و قدرت یادگیری آنها تضعیف و 
محدود شود. در عین حال، نیمی از جمعیت جهان تحت پوشش خدمات 
بهداش��تی اولیه قرار ندارند و 8۰درصد افراد فقیر در کشورهای با درآمد 

پایین فاقد دسترسی به شبکه تأمین اجتماعی هستند.

اما با وجود افزایش روزافزون اهمیت سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و 
علی رغم آنکه سرمایه انسانی عامل اصلی رشد پایدار و کاهش فقر محسوب 
می شود، دولت ها به دالیل متعدد از زیر بار سرمایه گذاری در سرمایه انسانی 
و یا تسهیل این موضوع شانه خالی می کنند. این موضوع اساساً به این دلیل 
است که مدت زیادی به طول می انجامد تا منافع سرمایه گذاری در سرمایه 
انس��انی عینیت پیدا کند. س��اختن جاده ها و پل ها می تواند به سرعت به 
منافع اقتصادی و شاید حتی مهم تر از آن به منافع سیاسی منجر شود، اما 
سرمایه گذاری در سرمایه انسانی کودکان، مادام که آنها بزرگ و به نیروی 

کار ملحق نشوند، بازده اقتصادی به دست نخواهد داد.
در نتیجه اغلب کش��ورها در س��رمایه انس��انی کمتر س��رمایه گذاری 
می کنند و در نتیجه فرصت ایجاد یک چرخه خوش فرجام بین س��رمایه 
انس��انی و سرمایه فیزیکی را که با رش��د اقتصادی و کاهش فقر همراه 

است از دست می دهند.
بانک جهانی با توجه به وظایفی که برای آن تعیین ش��ده اس��ت و در 
راس��تای اهداف خود به دنبال آن بوده است که اهمیت سرمایه انسانی 
را بیشتر بشناساند. این نهاد بین المللی شاخصی را برای سرمایه انسانی 
طراحی و ارائه کرده است که به مدد آن بتواند حساسیت مردم کشورها 
نس��بت به سرمایه انس��انی را برانگیزد و بهبود سرمایه انسانی را به یک 
مطالبه در کش��ورهای مختلف به خصوص کش��ورهای در حال توسعه 
تبدیل کند. از طرفی با طراحی ش��اخص مزبور این امکان را در اختیار 
سیاس��ت ورزان قرار می دهد تا بتوانند مستند به بهبودی که در شاخص 
س��رمایه انس��انی ایجاد می کنن��د از عملکرد خود دف��اع کنند و به این 
ترتیب انگیزه سیاس��ی الزم برای مشارکت در تقویت سرمایه انسانی را 

در اختیار ایشان قرار دهد.
این ش��اخص که سرمایه انسانی نس��ل بعد را اندازه گیری می  کند، به 
صورت حجم س��رمایه انس��انی تعریف می ش��ود که انتظار می رود یک 
ک��ودک در هنگام تولد، ب��ا توجه به مخاطرات معطوف به بهداش��ت و 
آم��وزِش ضعیِف کنونِی موجود در کش��وری که ک��ودک در آن زندگی 

می کند، به دست بیاورد. 
شاخص سرمایه انسانی دارای سه مؤلفه است:

* بقا: این مؤلفه منعکس کننده این واقعیت است که کودکی که امروز 
متولد می شود باید تا زمانی که فرآیند انباشت سرمایه انسانی از طریق 
آموزش رس��می بتواند آغاز ش��ود، زنده بماند. مؤلفه بقا به وس��یله نرخ 

مرگ و میر کودکان زیر پنج سال اندازه گیری می شود.
* س��ال های تحصیل مورد انتظار تعدیل ش��ده با یادگیری: اطالعات 
مربوط به کمیت تحصیل مورد انتظار یک کودک تا س��ن ۱8 س��الگی 
با معیاری برای کیفیت آموزش ترکیب ش��ده اس��ت. این معیاِر کیفیت 
از این قرار اس��ت ک��ه مبتنی بر عملکرد نس��بی آزمون های بین المللی 
دس��تاوردهای دانش آموزان، بررس��ی می ش��ود که کودکان چه میزان 

در مدرس��ه یادگرفته اند. این ترکیب س��ال های تحصیل م��ورد انتظار 
تعدیل ش��ده با یادگیری را شکل می دهد. با تعدیل انجام شده به منظور 
ملحوظ داش��تن کیفیت، این مؤلفه منعکس کننده این حقیقت اس��ت 
که کودکان در برخی کش��ورها بس��یار کمتر از کودکان س��ایر کشورها 

فرامی گیرند، حال آنکه مدت مشابهی را در مدرسه سپری کرده اند.
* بهداش��ت: ای��ن مؤلفه دو ش��اخص را برای وضعی��ت کلی محیط 
بهداشتی یک کش��ور مورد توجه قرار می دهد. نخست، نرخ بازماندن از 
رش��د کودکان زیر پنج س��ال و دوم، نرخ بقای بزرگساالن که به صورت 
نس��بت افراد ۱5 ساله و بیش��تری که تا سن ۶۰ سالگی زنده می مانند، 
تعریف می شود. نخستین شاخص، منعکس کننده محیط بهداشتی است 
که در دوره کودکی، طفولیت و پیش از تولد تجربه می ش��ود. ش��اخص 
دوم منعکس کننده طیف پیامدهای بهداشتی است که کودکی که امروز 

متولد می شود، بعداً به عنوان یک بزرگسال تجربه خواهد کرد.
مؤلفه های آموزش و بهداش��ت مربوط به ش��اخص، به گونه ای با هم 
ترکیب می ش��وند که تأثیر آنها بر کارایی کارگران را مبتنی بر ش��واهد 
برگرفته از مطالعات تجربی دقیق اقتصاد خرد، منعکس کند. ش��اخصی 
که حاصل می ش��ود، در طیفی بین صفر و یک قرار می گیرد. کش��وری 
ک��ه در آن کودکی که امروز متولد می ش��ود می تواند انتظار دس��تیابی 
به بهداش��ت کامل )بازماندن از رش��د وجود نداشته باشد و ۱۰۰درصد 
بزرگس��االن تا ۶۰ سال زنده بمانند( و پتانسیل آموزش کامل )۱4 سال 
تحصیل با کیفیت باال تا سن ۱8 سال( را داشته باشد، مقدار امتیار ۱ را 
در این ش��اخص می گیرد، بنابراین امتیازی معادل ۰.۷۰ نشان می دهد 
ک��ه بهره ورِی کارِی آین��ده کودکی که امروز متولد می ش��ود به میزان 
۳۰درصد پایین تر از چیزی است که با آموزش و بهداشت کامل می تواند 
باش��د. به واس��طه آنکه بنیان های تئوریک شاخص س��رمایه انسانی در 
ادبیات حس��ابداری توس��عه قرار دارد، این ش��اخص با تغییرات واقعی 
در مقدار درآمدی که یک کش��ور می توان��د در بلندمدت ایجاد کند نیز 
مرتبط است. اگر یک کشور امتیازی معادل ۰.5۰ داشته باشد، آنگاه اگر 
کشور به سطح آموزش و بهداشت کامل برسد، تولید ناخالص داخلی به 
ازای هر کارگر آن می تواند در باالترین مقدار، دو برابر شود. شاخص، با 
توجه به واحد آن، می تواند رابطه روش��نی با سناریو های رشد اقتصادی 
و درآمد سرانه در آینده داشته باشد. تصور کنید سناریوی وضع موجود 
که در آنها س��ال های انتظاری تحصیل تعدیل ش��ده با کیفیت و س��طح 
سالمت معادل آنچه در شاخص، اندازه گیری شد، تا آینده پابرجا بماند. 
در طول زمان، افراد جدید با س��المت و آموزش وضع موجود وارد بازار 
کار و جانش��ین عناصر نیروی کار می ش��وند تا وقتی که در نهایت کل 
نیروی کار آینده دارای سطح تحصیل تعدیل شده با کیفیت و بهداشتی 
معادل آنچه باش��ند که در شاخص س��رمایه انسانی اندازه گیری شد. در 
این شرایط امکان مقایسه این سناریو با سناریویی که در آن کل نیروی 

کار آینده از آموزش و بهداشت کامل بهره می برند به وجود خواهد آمد.
در بلندمدت، تولید ناخالص داخلی س��رانه در این سناریو از دو کانال 
باالتر از س��ناریوی وض��ع موجود خواهد بود: اثرات مس��تقیم بهره وری 
باالتر نیروی کار و اثرات غیرمستقیمی که منعکس کننده سرمایه گذاری 
بیش��تر در س��رمایه فیزیکی اس��ت که به واس��طه در اختیار داش��تن 
کارکنانی بهره ورتر ایجاد ش��ده اس��ت. با ترکیب این دو اثر، کش��وری 
که دارای امتیاز x در ش��اخص س��رمایه انسانی اس��ت، در بلندمدت با 
حفظ ش��رایط موجود تولید ناخالص داخلی سرانه ای خواهد داشت که 
تنها x درصد آن  مقداری اس��ت که در شرایط بهداشت و آموزش کامل 
می توانس��ت باش��د. برای مثال، کشوری با شاخص س��رمایه انسانی  در 
بلندمدت چنانچه ش��هروندان آن از س��المت و آموزش کامل بهره مند 
شود می تواند دو برابر سناریوی حفظ وضع موجود، درآمد سرانه داشته 
باش��د. ترجمان این موضوع در زمینه متوس��ط نرخ های رش��د ساالنه، 
بس��تگی به دوره زمانی دارد. اگر 5۰ سال - یا به عبارتی 2 نسل- زمان 
الزم باشد تا این سناریو ها محقق شود، آنگاه دو برابر شدن درآمد سرانه 
آینده نس��بت به وضع موجود، به معنای رشد تقریباً ۱.4 واحد درصدی 

بیشتر در هر سال است.
بانک جهانی تنها به معرفی ش��اخص س��رمایه انسانی بسنده نکرده و 
میزان آن را مبتنی بر ش��اخص های معرفی ش��ده قبلی برای ۱5۷کشور 
جهان محاس��به کرده اس��ت. جدول زیر وضعیت ایران را در مقایس��ه 
با چند کش��ور منتخب به نمایش گذاش��ته است. کش��ورهای سنگاپور 
)۰.88(، کره جنوبی )۰.84(، ژاپن )۰.84(، هنگ کنگ )۰.82( و فنالند 
)۰.8۱( باالترین امتیاز در ش��اخص س��رمایه انسانی، و رتبه های اول تا 
پنج��م در رتبه بندی کش��ورها را به خود اختصاص داده اند. در س��وی 
مقابل چاد )۰.29(، س��ودان جنوبی )۰.۳( و نیجر )۰.۳2( ضعیف ترین 
امتیاز را در این ش��اخص به خود اختصاص داده اند. جمهوری اس��المی 
ایران با مقدار ۰.59 برای شاخص در سال 2۰۱8، رتبه ۷۱ ام و پایین تر 
از کشورهایی چون عربستان سعودی، قرقیزستان، کویت، اردن و کرانه 

باختری قرار دارد.
مق��دار  ۰.59 امتی��از ایران در این ش��اخص حکای��ت از آن دارد که 
کودکی که امروز )در سال 2۰۱8( در ایران متولد می شود، با وضع فعلی 
آموزش��ی و بهداشتی موجود در کشور به میزان 59درصد فردی که در 
شرایط بهداشتی و آموزش��ی کامل متولد خواهد شد بهره وری دارد. به 
عبارت دیگر نیروی کار نس��ل بعد تنه��ا به اندازه ۰.59 بهره وری دارند. 
این امر گذشته از آنکه وضعیت کنونی کشور به لحاظ چگونگی انباشت 
س��رمایه انسانی را نشان می دهد، این نوید را می دهد که با اصالح نظام 
آموزش��ی و بهداشت و س��المت در کش��ور می توان انتظار داشت که با 
بهبود بهره وری نیروی کار، فرآیند رش��د اقتصادی کشور شتاب گیرد و 

امکان گذار به توسعه راحت تر فراهم شود.

بانک جهانی درباره تفاوت آموزش و یادگیری چه می گوید؟



ــود برمبناى  ــزارش خ ــن گ ــايت statistic times در تازه تري وب س
داده هاى صندوق بين المللى پول، 50 اقتصاد بزرگ دنيا در سال 2018 و 
2023 ميالدى را معرفى كرد و در حالى ايران طبق اين گزارش، در سال 
گذشته هجدهمين اقتصاد دنيا به لحاظ ارزش توليد ناخالص داخلى بود 
كه انتظار مى رود در سال 2023 ميالدى به جايگاه پانزدهم جهان برسد.
ــد و به  ــر ش ــته منتش ــا خبر ديگرى كه در آخرين روز هفته گذش ام
ــورهاى جهان اختصاص داشت، گزارش دانشگاه  رتبه بندى بهترين كش
ــاس رضايت شهروندان از  ــيلوانياى آمريكا بود. اين رتبه بندى براس پنس
زندگى، محيط كسب وكار، ميزان آينده نگرى سياستمداران، كارآفرينى، 
تجارت خارجى، گردشگرپذيرى، سرمايه گذارى، جذب سرمايه خارجى و 
درآمد ملى به دست آمده و سوييس توانست بهترين كشور جهان در سال 
2019 لقب گيرد و كانادا نيز براساس 75 پارامتر مختلف و براى سومين 
ــال متوالى، به عنوان باكيفيت ترين كشور جهان براى زندگى شناخته  س

شد. ايران هم در رده هفتاد و نهم دنيا ايستاد.
ــك باالى پولشويى از  ــت كشورهاى با ريس ــومين خبر اما به فهرس س
ــوى كميسيون اروپا مربوط بود و اين كميسيون، نام ايران را به همراه  س
22 كشور ديگر در فهرست كشورهاى با ريسك باالى پولشويى در سال 

2019 قرار داد كه كاستى هايى در زمينه مبارزه با پولشويى دارند.
ايران پانزدهمين اقتصاد بزرگ جهان مى شود

ــود برمبناى آمار  ــزارش اخير خ ــايت statistic times در گ وب س
ــال 2018 و 2023  صندوق بين المللى پول، 50 اقتصاد بزرگ دنيا در س
ــال  ــت. در اين گزارش، آمريكا و چين در س ميالدى را معرفى كرده اس
2018 بزرگترين اقتصادهاى دنيا معرفى شده اند، اما فاصله ارزش توليد 
ــمى آنها تا سال 2023 به تدريج كمتر خواهد شد كه  ناخالص داخلى اس
ــگاه اول اقتصاد دنيا  ــان مى دهد  چين به مرور در حال تصاحب جاي نش
ــت. البته بايد در نظر داشت كه از سال 2014 تاكنون چين توانسته  اس
ــت عنوان بزرگترين اقتصاد دنيا برمبناى برابرى قدرت خريد را از آن  اس
ــمى هنوز در جايگاه  خود كند، اما از نظر ارزش توليد ناخالص داخلى اس

پايين ترى نسبت به آمريكا قرار دارد.
به گزارش خبرآنالين، بزرگى توليد ناخالص داخلى كشورهاى مختلف 
ــى و مطالعه قرار مى گيرد و  ــاله مورد بررس ــت كه هر س ــاخصى اس ش
ــاى توليد ناخالص داخلى انجام  ــورها برمبن رده بندى بزرگى اقتصاد كش
ــاخص را براى  ــاله اين ش ــدوق بين المللى پول هم هر س ــود. صن مى ش

كشورهاى مختلف محاسبه مى كند.
ــت و نهمين  ــال 2018 ميالدى، بيس ــق اين گزارش، ايران در س طب
اقتصاد بزرگ دنيا برمبناى توليد ناخالص داخلى اسمى بود. ارزش توليد 
ناخالص داخلى اسمى اين كشور در سال 2018 برابر با 418.88 ميليارد 
دالر اعالم شد كه مشابه كشورهاى امارات و نروژ است ولى سرانه توليد 
ناخالص داخلى اين كشور با دو كشور نام برده فاصله زيادى دارد. سرانه 
ــال 2018 برابر با 5086 دالر  ــمى ايران در س توليد ناخالص داخلى اس
ــد و اين كشور در رده بندى كشورهاى دنيا از نظر بزرگى سرانه  اعالم ش
توليد ناخالص داخلى اسمى جايگاه 102 در ميان 200 كشور را داشت.

از سوى ديگر، سرانه توليد ناخالص داخلى كشور نروژ در اين سال برابر 

ــور در رده بندى جهانى جايگاه 5 را  با 82هزار و 711 دالر بود و اين كش
داشت و سرانه توليد ناخالص داخلى امارات برابر با 39 هزار و 484 دالر 

بود و در رده بندى جهانى جايگاه 26 را از آن خود كرد.
ــال 2023 ميالدى ارزش توليد ناخالص داخلى اسمى ايران برابر  در س
ــور با هفت پله كاهش رتبه  با 472.3 ميليارد دالر خواهد بود و اين كش
نسبت به سال 2018، جايگاه سى و ششم را در دنيا از آن خود مى كند. 
در اين سال امارات جايگاه سى و دوم را در اقتصاد دنيا كسب مى كند و 
ارزش توليد ناخالص داخلى اش از 411.83 ميليارد  دالر در سال 2018 

به 515.4 ميليارد دالر در سال 2023 مى رسد.
ارزش توليد ناخالص داخلى ايران برمبناى برابرى قدرت خريد در سال 
ــال 2023 به  2018 برابر با 1749 ميليارد دالر بود و انتظار مى رود تا س
مرز 2356 ميليارد دالر برسد. در سال گذشته ايران هجدهمين اقتصاد 
دنيا در اين رده بندى بود ولى در سال 2023 ميالدى به جايگاه پانزدهم 

دنيا خواهد رسيد.
وضعيت ايران از نظر ارزش توليد ناخالص داخلى اسمى برمبناى برابرى 
قدرت خريد در سال 2018 مشابه كشورهاى كانادا و عربستان بوده است 
ــال 2023 ميالدى در جايگاه پايين ترى نسبت به  ــور در س و هر دو  كش

ايران قرار خواهند گرفت.
ايران در فهرست كشورهاى با ريسك باالى پولشويى

خبر ديگر اينكه كميسيون اروپا نام ايران را به همراه 22 كشور ديگر در 
فهرست كشورهاى با ريسك باالى پولشويى قرار داد.

به گزارش اسپوتنيك، كميسيون اروپا فهرستى متشكل از 23 كشور را 
منتشر كرد كه كاستى هايى در زمينه مبارزه با پولشويى دارند. البته اين 
فهرست زمينه خشم آمريكا را هم فراهم كرد و وزارت خزانه دارى آمريكا 
ليست سياه جديد پولشويى منتشرشده از سوى اتحاديه اروپا را به دليل 
ــاموآ، جزيره گوام و  ــه چهار قلمرو آمريكا يعنى پورتوريكو، جزاير س اينك

جزاير ويرجين در آن قرار دارند، محكوم كرد.  
ــكا اعالم كرده كه بانك هاى آمريكايى بايد هر  وزارت خزانه دارى آمري
ــيون اروپا را براى قرار دادن تراكنش ها با  ــنهاد از سوى كميس گونه پيش
بررسى بيشتر را بر پايه ليست جديد خود ناديده بگيرند. همچنين آمريكا 
فهرست جديد اتحاديه اروپا را غيرمرتبط با FATF دانست و اعالم كرد 
 FATF ــورهاى بيشترى را نسبت به گزارش فعلى كه اتحاديه اروپا كش

در فهرست پولشويى قرار داده است.
بر همين اساس، كميسيون اروپا نام 23 كشور را از جمله ايران، عراق، 
ــوريه، پاناما و عربستان سعودى را در زمره كشورهاى با ريسك  يمن، س
ــويى قرار داده است. كميسيون اروپا اعالم كرد كه بانك ها و  باالى پولش
ــويى اتحاديه اروپا قرار  ــت قوانين ضد پولش ديگر نهادهايى كه در فهرس
ــترى را در مورد عمليات هاى مالى كه شامل  دارند بايد نظارت هاى بيش
ــورهاى با ريسك باال هستند، اعمال  ــتريان و موسسات مالى از كش مش
كنند؛ ضمن اينكه بهتر است هرگونه تراكنش مشكوك را شناسايى كنند.

باالترين كيفيت زندگى متعلق به كدام كشورهاست؟
ــد، به  ــر ش ــته منتش ــر ديگرى كه در آخرين روز هفته گذش ــا خب ام
رتبه بندى بهترين كشورهاى جهان از سوى دانشگاه پنسيلوانياى آمريكا 
اختصاص داشت. در اين رتبه بندى، سوييس توانست بهترين كشور جهان 
در سال 2019 لقب گيرد و همچنين كانادا براساس 75پارامتر مختلف، 
به عنوان باكيفيت ترين كشور براى زندگى در سراسر جهان شناخته شد. 

ايران هم در رده هفتاد و نهم جهان ايستاده است.
ــگاه پنسيلوانيا با  ــال هاى گذشته دانش ــنا، به مانند س به گزارش ايس
همكارى مشترك مؤسسه «واى اند آر» به رتبه بندى بهترين كشورهاى 
ــاس ميانگين  ــور جهان در اين گزارش براس جهان پرداخت. بهترين كش
ــب و كار، رضايت  ــاى محيط كس ــور جهان در زمينه ه ــاز 80 كش امتي
شهروندان از زندگى، ميزان آينده نگرى سياستمداران، كارآفرينى، تجارت 
خارجى، گردشگرپذيرى، سرمايه گذارى، جذب سرمايه خارجى و درآمد 

ملى رتبه بندى شده اند.
ــور 8.5 ميليون نفرى سوييس با توليد ناخالص  طبق اين گزارش، كش
ــط درآمد سرانه 62هزار و  ــال و متوس داخلى 678.9 ميليارد دالر در س
ــب كند و براى  ــترين امتياز را در مجموع كس ــت بيش 125 دالر، توانس
ــومين سال متوالى به عنوان بهترين كشور جهان معرفى شود. پس از  س
ــوييس نيز ژاپن، كانادا، آلمان، انگليس، سوئد، استراليا، آمريكا، نروژ و  س

فرانسه در رده هاى دوم تا دهم بهترين كشورهاى جهان قرار گرفتند.
ــنگاپور در رده بندى امسال با ايستادن در رده پانزدهم  به جز ژاپن، س
جهان توانست يكى از بهترين كشورهاى آسيايى لقب گيرد. چين هم با 
ــتادن در رده شانزدهم و كره جنوبى با ايستادن در رده بيست و دوم  ايس

از ديگر كشورهاى مطرح آسيايى بوده اند.
ــارد دالرى و  ــد ناخالص داخلى 382.6 ميلي ــن امارات با تولي همچني
ــرانه 68 هزار و 646 دالر، بهترين عملكرد را در بين  ــط درآمد س متوس
ــت و سوم جهان قرار  ــته است و در جايگاه بيس ــورهاى منطقه داش كش
ــيه در رده بيست و چهارم، قطر در رده  ــت. در عين حال، روس گرفته اس
ــى و دوم و تركيه در رده سى و چهارم  ــى و يكم، عربستان در رده س س

جاى گرفته اند.
ــگاه پنسيلوانيا براى مخاطب ايرانى،  اما جالب ترين نكته گزارش دانش
ــورهاى جهان است. بر اين  جايگاه ايران در رتبه بندى باكيفيت ترين كش
اساس، ايران با توليد ناخالص داخلى 439.5 ميليارد دالر و درآمد سرانه 
ــال، در رده هفتاد و نهم جهان ايستاده است.  20 هزار و 136 دالر در س
ــرانه  ــم با توليد ناخالص داخلى 197.7 ميليارد دالر و درآمد س عراق ه
متوسط 16 هزار و 710 دالر، پايين تر از ايران قرار گرفته است. همچنين 
ــالروس، تونس، اردن و  ــتان، نيجريه، ب ــتان، لبنان، پاكس آنگوال، صربس
ــورهايى هستند كه نام شان در بين رتبه هاى 78 تا  آذربايجان ديگر كش

70 جدول ديده مى شود.
20 كشور باكيفيت جهان براى زندگى

همچنين طبق اعالم پايگاه خبرى «يو اس نيوز اند ورلد ريپورت» در 
رده بندى امسال از كيفيت زندگى شهروندان كشورهاى مختلف براساس 
75 پارامتر مختلف، كانادا به عنوان باكيفيت ترين كشور براى زندگى در 
سراسر جهان شناخته شد. اين سومين سال متوالى است كه كانادا چنين 

جايگاهى را تصاحب مى كند.
ــغلى،  ــامل فرصت هاى ش ــال ش ــى از فاكتورهاى رده بندى امس برخ
ــان خانوادگى، توزيع  ــهروندان، ثبات اقتصادى، بني ــتطاعت مالى ش اس
عادالنه درآمد، ثبات سياسى، امنيت، نظام بهداشتى و درمانى و همچنين 
نظام آموزشى بوده اند. بر اين اساس 20 كشور برتر جهان از نظر كيفيت 
زندگى در سال 2019 به ترتيب عبارتند از: كانادا، سوئد، دانمارك، نروژ، 
سوييس، فنالند، استراليا، هلند، نيوزيلند، آلمان، بلژيك، انگليس، ژاپن، 

لوكزامبورگ، ايرلند، فرانسه، آمريكا، سنگاپور، پرتغال و چين.

از پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا تا هفتاد و نهمين كشور از لحاظ كيفيت زندگى

ايران كجاى جهان ايستاده است؟

گزارش دويچه بانك آلمان نشان مى دهد كه دالر چهارمين ارز جهانى 
ــت و لير تركيه  ــش از ارزش ذاتى آن اس ــت كه قيمت فعلى اش بي اس

ارزان ترين ارز جهان معرفى شده است.
به گزارش ايسنا، دويچه بانك آلمان در گزارشى با مدل سنجى ارزش 
ــتفاده از شاخص قدرت خريد و  ذاتى و بازار ارزهاى معتبر جهانى با اس
ارزيابى هاى مبتنى بر سرمايه و مبتنى بر تجارت اين ارزها اعالم كرد كه 
بين جريانات سرمايه اى و حساب تجارى با ارزش معامالتى ارزها رابطه 

معنادارى وجود دارد.
بر اين اساس، بات تايلند گران ترين ارز جهانى است و حباب قيمتى 

آن بيش از هر ارز ديگر مهم در جهان باالست.
ــومين  ــس از بات، دالر نيوزيلند و رئال برزيل به عنوان دومين و س پ
ارزهاى گران جهان معرفى شده اند و دالر آمريكا، كرون جمهورى چك، 
يوان چين، وون كره جنوبى، فرانك سوييس و دالر استراليا و سنگاپور 

به ترتيب در رده چهارم تا دهم گران ترين ارزهاى جهان ايستاده اند.
ــده  از طرف ديگر، لير تركيه به عنوان ارزان ترين ارز جهان معرفى ش
ــوئد، رينگيت مالزى، دالر كانادا، پزوى  ــت و پزوى كلمبيا، كرون س اس
ــيلى و كرون نروژ، در  ــن، پوند انگليس، پزوى مكزيك، پزوى ش فيليپي

رده هاى دوم تا دهم ارزان ترين ارزهاى جهان ايستاده اند.

ــبات آمريكا و تركيه به دنبال  ــديد مناس ــال گذشته و پس از تش س
ــيش آمريكايى كه تركيه وى را به جاسوسى متهم  ــت يك كش بازداش
كرده بود، آمريكا تحريم هايى عليه دو وزير ترك اعمال كرد كه به دنبال 
اين اتفاق، لير تركيه 28درصد ارزش خود در برابر دالر را از دست داد و 
رشد اقتصادى اين كشور در سه ماهه منتهى به ماه سپتامبر سال 2018 

به منفى 1.1درصد كاهش يافت.
ــه ازاى 31,4141 بات، هر يورو به  ــال حاضر هر دالر آمريكا ب در ح
ــات، هر پوند به ازاى 40,58 بات و هر فرانك به ازاى  ازاى 35,5460 ب

31,3872 بات معامله مى شود.

گران ترين و ارزان ترين ارزهاى جهان اعالم شد

دالر چهارمين ارز گران جهان؛ لير ارزان ترين ارز در دنيا

يادداشت

در 40سالگى انقالب؛ سوسياليسم يا 
سرمايه دارى؟

ــتين روزهاى بعد از پيروزى انقالب اسالمى، بحث بر  از نخس
ــده و تاكنون ادامه دارد.  ــيوه اداره اقتصاد كشور آغاز ش ــر ش س
ــله هاى  تئورى حاكم بر اقتصاد ايران در دوره پهلوى و نيز سلس
ــرمايه دارى و بورژوازى بود. به  ــاهى قبل از آن، تئورى س پادش
لحاظ عملى نيز سرمايه داران كالن يا از خاندان سلطنت بودند 
ــمار مى رفتند. ظلم  ــان نزديك به حاكميت به ش ــا از حاكم و ي
ــروت نزد اصحاب  ــى، رانتخوارى، تمركز ث ــاد مال اقتصادى، فس

قدرت و... از ويژگى هاى آن اقتصاد به شمار مى رفت.
ــه دو گروه  ــورت عمده ب ــم پهلوى به ص ــه رژي ــارزان علي مب
تقسيم مى شدند. نخست، مذهبى ها و دوم، طرفداران نگاه هاى 
ــتى چين و اقمار آنها. بين  ــوروى يا مائوييس ــتى ش ماركسيس
ــت ها) تفكر  ــت ها و ماركسيس اين دو گروه، چپ ها (سوسياليس
ــتند. برخى از آنها  ــتم اقتصادى داش نظام مندترى درباره سيس
مدل هاى كامال كپى شده از شوروى را تجويز مى كردند و بعضى 
ــده بودند، يعنى كمونيسم  ــخه هايى كه كمى بومى ش ديگر نس
ــى  ــده، اما نكته اصلى اين بود كه همگان به دنبال روش رقيق ش
ــادى رژيم پهلوى را  متحول كند و  ــد كه بتواند نظام اقتص بودن

آن را در كانال و مسير عدالت اجتماعى قرار دهد.
ــالمى  ــاى مذهبى، راه را در اجراى اقتصاد اس ــا نيروه طبيعت
ــتند. اين جمله بارها شنيده مى شد كه اقتصاد اسالمى  مى جس
ــتى است و نه كمونيستى؛ بلكه چيزى است ميان  نه كاپيتاليس
اين دو و البته بخش متفكرتر جريان مذهبى معتقد بودند اينكه 
ــالمى را چيزى بين كمونيسم و سرمايه دارى بدانيم،  اقتصاد اس

خطاست. اقتصاد اسالمى، اقتصاد اسالمى است.
با اين حال، مذهبى ها مدل اقتصادى تجربه شده اى كه در آن 
ــرمايه، مالكيت، كار و  ــاى اقتصادى مانند بانك، پول و س نهاده
نظاير آن تبيين شده باشد نداشتند. به جز احكام فقهى اقتصادى 
ــاله هاى علميه وجود داشت، كتاب «اقتصادنا» نوشته  كه در رس
ــمار مى آمد.  ــدر از منابع مورد اعتنا به ش ــهيد محمدباقر ص ش
مقاالتى هم در روزنامه ها منتشر مى شد، اما وجه غالب و حاكم 
ــم الهام مى گرفت. ملى شدن  ــه ها بيشتر از سوسياليس بر انديش
ــتگان به پهلوى نيز بيشتر در  بانك ها و مصادره هاى اموال وابس

بستر نگاه سوسياليستى به اقتصاد قابل تعريف بود.
ــال1358 تصويب شد،  ــى نيز كه در س در اصول قانون اساس
تجربه منفى اقتصاد سرمايه دارى، اين قانون را به سمت اقتصاد 
ــتى سوق داد. بعدها و  ــكار سوسياليس دولتى با گرايش هاى آش
ــوراى نگهبان، بخش هايى  ــير قانون اساسى از سوى ش در تفس
ــد و دست بخش غيردولتى را بازتر كرد.  از اين قانون تعديل ش
ــيار باالى دولت در اقتصاد به سان  ــى قدرت بس در قانون اساس
ــش  ــر بخ ــتى، راه را ب ــتى و سوسياليس ــورهاى ماركسيس كش

خصوصى كامال بسته بود.
ــور  ــه ناچار اقتصاد جنگى بر كش ــروع جنگ تحميلى ب با ش
حاكم شد و دولت وقت با استفاده از شرايط روز، هرچه سريع تر 
ــدن اقتصاد  ــدن برد. دولتى ش ــمت دولتى تر ش اقتصاد را به س
ــو و فضاى انقالبى و  ــى را رقم نزد، زيرا ج ــاد بزرگ در ابتدا فس
ــال بازاريان به  ــور غالب بود. با اين ح ــى، همچنان بر كش جنگ
عنوان پيشگام ترين مخالفان دولت ميرحسين موسوى، خواهان 
ــى داخلى و خارجى  ــاد آزاد به خصوص در بخش بازرگان اقتص
ــا هرگز تاجران خوبى  ــد و با طرح اين موضوع كه دولت ه بودن
ــتند، فشار بر دولت را گسترش دادند. نويسنده اين  نبوده و نيس
ــطور بارها از بازاريانى كه در سياست هم صاحب نفوذ بودند،  س
ــت كوپنى اقتصاد، گرايش ماركسيستى  شنيده است كه سياس
ــت» از همين نگاه  ــت، كمونيس ــعار «كوپنيس دارد. در واقع ش
برمى خاست. تجار و بازاريان ادعا مى كردند اگر واردات و توزيع 
ــپارند، بسيار بهتر از دولت عمل مى كنند و  كاالها را به آنها بس
ــتم كوپن را  ــا را متعادل نگه مى دارند و به عالوه سيس قيمت ه
ــدن بر موج تفكر سوسياليستى  برمى اندازند. اما دولت با سوارش
ــتريان فراوانى بين توده ها داشت، بازاريان  كه در آن مقطع، مش

را ناكام گذاشت.
پايان جنگ، فرصتى بود براى نفس كشيدن بخش خصوصى، 
ــاد به بخش  ــتثنا از واگذارى اقتص ــه دولت ها بدون اس ــا هم ام
ــنى هم داشت. آنها  ــيار روش خصوصى گريزان بودند. دليل بس
معتقد بودند قدرت سياسى بدون پشتوانه اقتصادى معنا ندارد. 
ــت خربزه  ــذارى اقتصاد به بيرون از دولت را پوس در واقع، واگ
ــت  ــدن دس ــتند و با همين توجيه، بازش زير پاى خود مى دانس
ــى از اقتصاد  ــرمايه داران را برنمى تابيدند. در نهايت هم بخش س
ــد. واگذارى هايى كه فساد آن روز به  به «خصولتى» ها واگذار ش

روز بيشتر مى شود.
ــت بر نگاه بالتكليف به  ــد، تنها يك مقدمه اس آنچه گفته ش
ــتر  ــه بايد با تحقيقات و مقاالت بيش ــه اقتصاد. اين مقدم مقول
ــفافيت ايدئولوژى اقتصادى نظام جمهورى اسالمى منجر  به ش
ــيارى از خطبا، با اينكه با استناد به «الناس مسلطون  شود. بس
ــروعيت بخش خصوصى را گوشزد مى كنند،  على اموالهم» مش
ــكالت معيشتى مردم،  ــته كردن مش اما در همان حال با برجس
از دخالت بيشتر حكومت و دولت سخن مى گويند. اگر مالكيت 
خصوصى محترم است پس چرا مثال واردات خودروهاى لوكس 
ــا طعنه هاى  ــا و ويالهاى گران قيمت ب ــروش خانه ه و خريدوف
ــود. اگر ثروت داشتن ضد  ــانه ها مواجه مى ش ــيون و رس سياس
ــت چرا مكررا در رسانه ها اين اعتراض را شاهديم كه  ارزش نيس
با كدام منطق مثال 90درصد سپرده هاى بانكى در دست درصد 
كوچكى از مردم است؟ اگر بخش خصوصى مصونيت دارد پس 

چرا بيشترين تقصيرها بر آنها بار مى شود؟
به يقين، صاحب اين قلم همچنان همانند نخستين سال هاى 
ــرمايه دارى و  ــد و همان نگاه ضدس ــروزى انقالب مى انديش پي
ــم) را بيشتر مى پسندد،  حمايت از عدالت (بخوانيد سوسياليس
ــگاه را بايد  ــت. كدام ن ــر تعيين تكليف اس اما االن حرف بر س

پذيرفت: سوسياليسم يا سرمايه دارى؟
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ماليات بر دستمزد با اينكه فقط حدود 4درصد از كل درآمدهاى مالياتى 
را شامل مى شود، اما به دليل اثرگذارى در تحقق عدالت مالياتى، به يكى 
ــانى كه حقوق كمترى  ــده تا كس از بندهاى مهم قوانين بودجه تبديل ش

دريافت مى كنند از ماليات بر دستمزد معاف شوند.
ــاس، در اليحه بودجه سال آينده رقم 276 ميليون ريال  بر همين اس
در سال به عنوان سقف معافيت مالياتى كاركنان دولتى و غيردولتى در 
ــده يعنى حقوق ماهيانه 23 ميليون ريال از ماليات معاف  نظر گرفته  ش
ــزان معافيت را به  ــيون تلفيق بودجه مجلس، اين مي ــت، اما كميس اس
ــود از ميزان درآمدهاى  330 ميليون ريال افزايش داده كه باعث مى ش
ــده دولت از اين محل كاسته شود، بنابراين بايد به انتظار  پيش بينى ش
ــه تصويب نهايى  ــيون تلفيق ب ــنهاد كميس ــت و ديد آيا اين پيش نشس

مجلس مى رسد يا نه؟
به گزارش ايرنا، يكى از مهمترين پايه هاى مالياتى كه درآمد پايدارى را 
براى تامين هزينه هاى عمومى كشور ايجاد مى كند، ماليات بر حقوق است. 
براساس تعريف قانونگذار، درآمدى كه شخص حقيقى در خدمت شخص 
ديگر در قبال تسليم نيروى كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت 
ــمول ماليات  يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مى كند، مش

بر درآمد حقوق است.
ــه ماليات بر حقوق،  ــگام تدوين قوانين مربوط ب ــذار البته در هن قانونگ
ــيده است  ــته و تمهيداتى انديش موضوع عدالت مالياتى را نيز در نظر داش
تا كسانى كه حقوق بيشترى دريافت مى كنند ماليات بيشترى بپردازند و 
دارندگان حقوق هاى كمتر نيز يا از پرداخت اين نوع از ماليات معافند و يا 
ــاله در  ماليات حقه را با نرخ هاى كمترى مى پردازند. به همين دليل هر س
قانون بودجه سنواتى ميزان معافيت مالياتى تدوين و تصويب و ماليات بر 
درآمد حقوق افراد نيز در هر سال برمبناى معافيت تصويب شده در قانون 

بودجه همان سال محاسبه مى شود.
چشم انداز معافيت ها در سال 98

در اليحه بودجه سال آينده، سقف معافيت مالياتى كاركنان مبلغ 276 
ميليون ريال در سال تعيين شده و كميسيون تلفيق بودجه مجلس، اين 
ميزان معافيت را به 330 ميليون ريال افزايش داده است. براساس مصوبه 
ــس، «نرخ ماليات بر كل درآمد  ــيون و در صورت تصويب مجل اين كميس
كاركنان دولتى و غيردولتى اعم از حقوق و مزاياى فوق العاده و كارانه، مازاد 
بر مبلغ مذكور تا 1,5 برابر آن مشمول ماليات ساالنه 10درصد و نسبت به 
مازاد 1,5 تا 2,5 برابر آن مشمول ماليات ساالنه 15درصد و نسبت به مازاد 
2,5 و 4 برابر آن مشمول ماليات ساالنه 20درصد و نسبت به مازاد 4 برابر 

مشمول ماليات 25درصد است.
اعضاى اين كميسيون مقرر كردند ميزان معافيت مالياتى موضوع مواد 
ــانى كه هيچ درآمدى  ــتقيم يعنى كس ــون ماليات هاى مس 57 و 101 قان
ــانى كه در موعد مقرر اظهارنامه مالياتى ارائه مى كنند نيز  ندارند و يا كس

ساالنه مبلغ 216 ميليون ريال تعيين شود.
ميزان درآمد دولت از ماليات بر دستمزدها

نگاهى به عملكرد بودجه امسال دولت گوياى آن است كه تا پايان آذرماه 
امسال دولت از محل ماليات بر حقوق كاركنان اعم از دولتى و غيردولتى 
ــب كرده در حالى كه  در مجموع 78 هزار و 400 ميليارد ريال درآمد كس

طبق پيش بينى ها بايد در اين مدت 89 هزار و 600 ميليارد ريال به خزانه 
ــال اين رقم به 118 هزار و 500 ميليارد  ــد و تا پايان س دولت واريز مى ش

تومان مى  رسيد.
ــده مربوط به ماليات بر حقوق  طبق آمار بانك مركزى، از رقم محقق ش
ــارد ريال به كاركنان بخش عمومى و 40  ــان، 38 هزار و 100 ميلي كاركن
هزار و 300 ميليارد ريال به كاركنان بخش خصوصى اختصاص دارد كه به 

ترتيب نسبت به پارسال 5,6درصد و 17,4درصد رشد داشته اند.
ــال آينده نشان مى دهد پيش بينى  همچنين نگاهى به اليحه بودجه س
دولت از درآمدهاى مالياتى كاركنان بخش عمومى بيش از 69هزار و 600 
ــت  ــش خصوصى 64 هزار و 200 ميليارد ريال اس ــارد ريال و از بخ ميلي
ــب  ــا در مجموع 133 هزار و 800 ميليارد ريال درآمد از اين محل كس ت
كند، بنابراين مى توان گفت كه ماليات بر دستمزد حدود 10درصد از كل 
ماليات هاى مستقيم و حدود 4درصد از كل درآمدهاى مالياتى دولت را به 

خود اختصاص مى دهد.
ابزارى براى گسترش عدالت مالياتى

ــته در قوانين بودجه سقف معافيت مالياتى  ــال هاى گذش با اينكه در س
ــى ها قصد دارند با  ــتمزدها تعيين مى شد، چندسالى است كه مجلس دس
ــانى كه دستمزدهاى  افزايش پلكانى ضرايب، ميزان اخذ ماليات را از كس
ــتر كنند، اما پاسخ اينكه چرا اين رديف درآمد  باال دريافت مى كنند، بيش
مالياتى براى دولت و مجلس اهميت دارد، بسيار ساده است؛ دولت درآمد 
حاصل از ماليات بر دستمزدها را سهل الوصول مى داند كه به راحتى قابل 
ــت و در مقايسه با ديگر رديف هاى «ماليات بر درآمد»  احصا و دريافت اس
همچون ماليات بر مشاغل، يكى از كم دردسرترين درآمدهاى مالياتى است.

با اين حال مجلسى ها اين موضوع را همانند ابزارى براى برقرارى عدالت 
مالياتى مى دانند و بر اين باورند كه بايد از كسانى كه درآمدهاى بيشترى 
ــى از تحقق  ــترى به صورت پلكانى اخذ كرد تا بار ناش دارند، ماليات بيش
ــاى مالياتى دولت به دوش كارگران و كارمندان قرار نگيرد كه در  درآمده
ــطوح پايين دستمزدها قرار مى گيرند. همچنين به باور كارشناسان، در  س
ــرايط تورمى، افزايش معافيت هاى مالياتى در بخش درآمدها به منزله  ش
ــتقيم و حتى يارانه اى دولت به اقشار متوسط است كه  كمك هاى غيرمس
در دوران رشد قيمت ها بتوانند سبد معيشتى خانواده خود را حفظ كنند.

ماليات بر درآمد حقوق چگونه محاسبه مى شود؟
ــر درآمد حقوق در  ــبه ماليات ب ــازمان مالياتى به تازگى روش محاس س
ــته است: در  ــخص كرده و نوش ــال 97 را براى تنوير افكار عمومى مش س
ــبه ماليات بر درآمد حقوق، عالوه بر در نظر گرفتن ميزان معافيت  محاس
ــده در قانون بودجه، دو هفتم حق بيمه پرداختى بيمه شدگان  مشخص ش
تامين اجتماعى نيز براساس بخشنامه سازمان امور مالياتى كشور از ماليات 
ــت و در هنگام محاسبه ماليات اين معافيت نيز  بر درآمد حقوق معاف اس

لحاظ مى شود. 
براساس اين بخشنامه، اگر حقوق بگيران بيمه شده سازمان خدمات درمانى 
و يا ساير موسسه هاى بيمه گر ايرانى باشند كل سهم بيمه پرداختى آنها از 

ماليات بر درآمد حقوق معاف است.
ــاس آنچه در بودجه 1397 تصويب شده، مازاد بر اين مبلغ تا سه  براس
برابر آن مشمول ماليات ساالنه 10درصد است. يعنى كسى كه حقوق كمتر 

ــمول پرداخت ماليات بر درآمد  ــون ريال دريافت مى كند، مش از 92 ميلي
ــود. با اين اوصاف كسى كه 92 ميليون ريال  حقوق با نرخ 10درصد مى ش
ــده از  حقوق ماهيانه دريافت مى كند، 23 ميليون ريال از حقوق فرد يادش
ماليات معاف خواهد بود و براى 69 ميليون ريال باقيمانده بايد 6 ميليون 
ــزار ريال ماليات بپردازد؛ در اين مثال ها، ماليات بر درآمد حقوق  و 900 ه
ــوى  بدون در نظر گرفتن معافيت هاى مربوط به حق بيمه پرداختى از س

حقوق بگيران محاسبه شده است.
در بودجه امسال، نمايندگان مجلس تصويب كردند حقوق مازاد بر سه 
ــمول نرخ 15درصد خواهد بود.  ــقف تعيين شده، مش برابر تا چهار برابر س
ــى 115 ميليون ريال حقوق ماهيانه دريافت مى كند؛ وى  فرض كنيد كس
براى 23 ميليون ريال از حقوق ماهيانه خود از پرداخت ماليات معاف است. 
ــمول  ــه برابر آن، يعنى 69 ميليون ريال از حقوق وى نيز مش مازاد بر س
ماليات با نرخ 10درصد است و براى اين بخش بايد 6 ميليون و 900 هزار 
ريال ماليات بپردازد. مازاد بر چهار برابر حقوق وى، يعنى 23 ميليون ريال 
ــمول نرخ 15درصد خواهد شد و 3 ميليون و 450 هزار  باقيمانده نيز مش

ريال ماليات بر اين بخش تعلق مى گيرد. 
ــال حقوق دريافت  ــى كه 115 ميليون ري ــت كه كس اين بدان معناس
ــزار ريال به عنوان ماليات  ــد در مجموع بايد 10 ميليون و 350 ه مى كن

بر درآمد حقوق بپردازد.
نرخ ماليات براى حقوق مازاد بر 4 تا 6 برابر سقف تصويب شده 25درصد 
تعيين شده است. يعنى اگر كسى 161 ميليون ريال حقوق ماهيانه دريافت 
مى كند، مالياتى كه بايد براى 115 ميليون ريال آن پرداخت مى كند همان 
10 ميليون و 350 هزار ريالى است كه در بند قبلى محاسبه شد. وى مازاد 
ــر آن، براى 46 ميليون ريال باقيمانده نيز بايد مالياتى با نرخ 25درصد،  ب
ــزار ريال بپردازد. چنين فردى در مجموع 21  يعنى 11 ميليون و 500ه

ميليون و 850 هزار ريال ماليات مى پردازد.
شيوه پلكانى ماليات ستانى در سال 98 به چه معناست؟

ــيوه پلكانى ماليات ستانى از صاحبان درآمد حقوق نيز در سال آينده  ش
به اين گونه است؛ كسانى كه درآمد آنها مازاد بر شش برابر سقف معافيت 
ــد بايد براى مازاد آن ماليات را با نرخ 35درصد  ــده باش مالياتى تعيين ش
ــى كه حقوق ماهيانه وى بيشتر از 161 ميليون  پرداخت كنند. يعنى كس
ــرود، بايد 35درصد  ــه ازاى هر مبلغى كه باالتر از اين رقم ب ــت ب ريال اس

ماليات پرداخت كند.
بنابراين اگر كسى حقوق ماهيانه اش 200 ميليون ريال باشد، وى براى 
ــون و 850 هزار ريال ماليات  ــون ريال از حقوق خود، 21 ميلي 161 ميلي
پرداخت خواهد كرد؛ براى 39 ميليون ريال باقيمانده نيز بايد 13 ميليون 
و 650 هزار ريال ماليات اضافى بپردازد. يعنى كسى كه 200 ميليون ريال 
ــد ماهيانه در مجموع 35 ميليون و 500 هزار ريال  حقوق دريافت مى كن

ماليات پرداخت خواهد كرد.
شيوه محاسبه پلكانى براى ماليات بر درآمد حقوق عالوه بر آنكه به دولت 
در تامين هزينه و مخارج عمومى كمك مى كند به عدالت نزديك تر است 
و با سازوكارى هوشمندانه كسانى را كه حقوق كمترى دريافت مى كنند از 
تور مالياتى خارج مى كند و از كسانى كه حقوق هاى باالتر دريافت مى كنند 

ماليات را با نرخ هاى باالترى دريافت مى كند.

چرا ماليات بر دستمزد براى دولت و مجلس مهم است؟

آخرين خبرها از ميزان ماليات بر حقوق در سال 98

ــى  ــى كار پس از بحث و بررس ــوراى عال ــتمزد ش ــاى كميته دس اعض
ــى خانوارهاى  ــه ماهانه زندگ ــت كارگران، هزين ــبد معيش درخصوص س

كارگرى را 3ميليون و 760 هزار تومان تعيين كردند.
ــوراى عالى كار در آخرين نشست  ــنا، كميته دستمزد ش به گزارش ايس
خود مقرر كرده بود كه رقم هزينه ماهانه معيشت كارگران در سراسر كشور 

به شكل دقيق تر بررسى و در جلسه بعد تعيين شود.
در چهارمين نشست كميته دستمزد، نمايندگان كارفرمايى، كارگرى و 
دولت به عدد 3ميليون و 759 هزار و 200 تومان به عنوان هزينه معيشت 
ــاس  ــيدند كه اين عدد براس يك خانوار كارگرى با ميانگين 3.3 نفره رس

ــمى آمارى، تحقيقات ميدانى كميته هاى مزد از وضع  گزارش مراجع رس
ــت خانوار در مناطق و استان هاى مختلف و محاسبه تورم كاالهاى  معيش
اساسى سبد معيشت كارگران به دست آمده و با شروع جلسات دستمزد 
ــاى ورود به مذاكرات مزد 1398  ــوراى عالى كار در هفته هاى آتى مبن ش

قرار خواهد گرفت.
ــى كار از افزايش فاصله  ــوراى عال ــش از اين نماينده كارگران در ش پي
ــت كارگران خبر داده و گفته بود كه  ــبد معيش ــتمزد و س بين فاصله دس
ــبد معيشتى كه سال گذشته  ــبت به س عقب افتادگى مزدى كارگران نس

تعيين شد به يك ميليون و 500 هزار تومان رسيده است.

ــن باورند كه با توجه  ــان و فعاالن حوزه كار بر اي ــيارى از كارشناس بس
ــت كارگران، شوراى عالى  ــبد معيش ــتمزد و س به فاصله بين حداقل دس
ــال آينده كارگران برود، چرا  ــتمزد س ــمت واقعى  كردن دس كار بايد به س
ــتمزدهاى فعلى جوابگوى معيشت كارگران نيست و بايد به شكل  كه دس

منطقى واقعى شود.
تعيين رقم 3ميليون و 760 هزار تومانى هزينه معيشت ماهانه كارگران 
در حالى است كه سال گذشته اين رقم 2 ميليون و 480 هزار تومان اعالم 
ــده بود و اكنون از افزايش يك ميليون و 280 هزار تومانى هزينه هاى  ش

زندگى خانوارهاى كارگرى حكايت دارد.

هزينه ماهانه زندگى كارگران 3 ميليون و 760 هزار تومان اعالم شد

يادداشت

تيغ دولبه افزايش حقوق و دستمزد

ــت كه حقوق  ــت پيش بينى كرده اس ــال 98 دول ــون بودجه س در قان
ــت كه اين  ــده اس ــتمزد 20درصد افزايش يابد و همچنين اعالم ش و دس
ــتر و براى دهك هاى         پردرآمد كمتر  20درصد براى دهك هاى         پايين بيش
ــتمزد مى          تواند راهكار كوتاه مدت  ــود.                    افزايش 20درصدى حقوق و دس ش
ــد، اما فراموش نكنيم آنچه اقتصاد، كارمندان، كارگران و همه كسانى  باش
ــت كه دولت تورم را  ــتند نجات مى          دهد اين اس ــتمزدبگير هس را كه دس
ــده آل زير 5درصد  ــورم در اقتصاد ايران يك رقمى و اي ــرل كند.  اگر ت كنت
ــد، كارگران و كارمندان و حقوق بگيران ديگر به دنبال اين نيستند كه  باش
ــت تا زمانى كه  حقوق آنها 20درصد يا 30درصد افزايش يابد.                    طبيعى اس
به آرزوى اقتصاد ايران براى تورم يك رقمى برسيم، بايد افزايش دستمزدها 
متناسب با تورم باشد.                    به هر حال،  افزايش حقوق تيغ دولبه است.                    از يك 
سو زمانى كه تورم و متناسب با آن حقوق و دستمزد نيز افزايش مى          يابد، 
در كوتاه مدت حتما قدرت خريد را تقويت مى          كند، اما در بلندمدت زمانى 
ــب با تورم افزايش مى          يابد، قيمت تمام شده توليد و  كه دستمزدها متناس
خدمات نيز افزايش مى          يابد.                    در يك مثال ساده، بنگاه اقتصادى اى كه امسال 
ــتمزد  ــده كاال يا خدمات آن 20درصد متاثر از حقوق و دس قيمت تمام ش
است، سال آينده به تناسب افزايش حقوق و دستمزد براى جبران هزينه ها، 
ــود. گران كردن دوباره به معناى  ــده كاالى آن گران مى          ش قيمت تمام ش

افزايش نرخ تورم و يك دور تسلسل باطل است.
ــتمزد متناسب با نرخ  بنابراين با اين فرض، همواره افزايش حقوق و دس
تورم راهكار نهايى نيست و راهكار نهايى اين است كه بهره ورى در بنگاه هاى 
        اقتصادى افزايش پيدا كند و از محل افزايش بهره ورى توليد بنگاه دريافتى 
ــت كه هر بنگاه  ــران افزايش پيدا كند.                    بهره ورى اين اس ــان و كارگ كاركن
ــال x واحد توليد مى          كند،  اقتصادى با هر تعداد كارگرى كه دارد، اگر امس
سال آينده بتواند x+1 واحد توليد كند.                    در اين صورت دريافتى بنگاه چون 
ــت، بيشتر  تعداد كارگران و واحد بنگاه ثابت بوده و توليد افزايش يافته اس
خواهد شد. پس در چنين شرايطى اين افزايش دريافتى مى          تواند در قالب 
ــتمزدبگيران آن بنگاه اقتصادى  ــبد كاال بين دس ــات رفاهى يا س موضوع
توزيع شود.                    اين راهكارى است كه اگر چنين شود نه تنها افزايش نرخ تورم 
ــت بلكه در عين حالى كه دريافتى كارگران به دليل افزايش  نخواهيم داش
توليد افزايش خواهد يافت، نرخ تورم هم كاهش مى          يابد.                    علم اقتصاد چنين 

راه حلى را ارائه مى          دهد.
ــال  ــته بهره ور بوده اند؟! در 40س ــال گذش اما آيا بنگاه هاى         اقتصادى س
گذشته چهار يا پنج سال تحريم هاى         جهانى به شكل موجود وجود داشته 
است.                    آيا در بقيه سال ها هم تحريم هاى ظالمانه به اين شدت بوده است؟!

ما در برنامه  هاى         پنج ساله هميشه هدف گذارى كرده ايم كه رشد اقتصادى 
ــت واحد درصدى داشته باشيم.                    هميشه .2        5 واحد از اين هشت واحد  هش
بايد ناشى از بهره ورى باشد،                    اما چرا تاكنون اين هدف محقق نشده است؟ 
ــت؛  ــاختارى اقتصاد ايران پايين بودن بهره ورى اس ــكالت س يكى از مش
ــت، خدمات و بخش هاى         دولتى و  ــاورزى، صنع اين موضوع در بخش كش
ــال پيش 20 ميليون دانش آموز  ــى صدق مى          كند.                    ما حدود 10س خصوص
داشتيم و اكنون به 12 ميليون رسيده است؛ آيا تعداد معلمان متناسب با 
اين عدد تغيير كرده است؟ همين بحث را در مورد بزرگ ترين خودروسازى 
ــور مى          توانيم مطرح كنيم.                    خودروسازان ايران در سال 90 حدود  .1        5  كش
ميليون تيراژ داشته اند و امسال به نظر مى رسد كه تيراژ آنها به نصف برسد. 
                   آيا تعداد كاركنان تغييرى پيدا كرده است؟! همين موضوع در ساختار دولت 
هم مطرح است، هنوز .2        5 ميليون كارمند در دولت وجود دارد.                    با اين همه 
ــازى تعداد كارمندان دولت  واگذارى كار به بخش خصوصى و خصوصى س
ــت.                    عدم بهره ورى مربوط به دولت يا بخش خصوصى نيست.                    كل  ثابت اس
اقتصاد ايران از منظر بهره ورى مطلوب نيست و داراى مشكالت ساختارى 
ــت.                    دولت زمانى كه مى          خواهد حداقل دستمزد را تعيين كند بايد خط  اس
فقر را تعيين كند و بايد حداقل دستمزد را پوشش دهد.                     دولت اخيرا براى 
ــت كه مبلغى را به حساب آنها  ــار كم درآمد اعالم كرده اس حمايت از اقش
واريز مى          كند.  در حالى كه ارقام اين نوع حمايت ها هر چقدر هم باشد 200 
ــكن  يا 300 هزار تومان فرقى ندارد؛ زيرا اين نوع حمايت ها به صورت ُمس
موقت عمل مى          كنند.                    دولت ها براى اينكه دهك هاى         پايين جامعه زير چرخ 
تورم له نشوند، حداقل آنها را با بسته هاى         سبد كاال يا كارت اعتبارى مورد 
ــت.                    راه حل درمان تورم در  حمايت قرار مى          دهند،                   اما اين روش درمان نيس
اقتصاد اين است كه حداقل فضاى كسب و كار مطلوب شود و قدرت خريد 
كارگران و كارمندان بنگاه هاى         اقتصا دى تقويت شود. به هر صورت، امسال 
نيز حقوق  و دستمزد با خط فقر فاصله دارد و راهكارهاى جايگزين كمكى 
ــتى مردم نخواهد كرد.                    دولت بايد در نظر داشته باشد با  به وضعيت معيش
توجه به نرخ تورم در مناطق مختلف با يك فرمول نمى تواند تصميم بگيرد؛ 
مثال به  رغم اينكه نرخ تورم در بعضى مناطق كمتر از تهران است، كارمندان 
ــروم را نمى گيرند.                    در حالى كه  ــى حق بدى آب و هوا يا مناطق مح تهران
حق االجاره مسكن در تهران با ديگر شهرها قابل مقايسه نيست،                  اما با يك 
ــتمزد را سنجيد هرچند در قانون  معيار يا يك عامل نمى توان ميزان دس

خدمات مديريت بخشى از آن پيش بينى شده است.
منبع: آينده نگر

پيشنهاد پلكانى شدن افزايش دستمزد كارگران
يك كارشناس اقتصادى معتقد است به جاى منطقه اى شدن دستمزد 
بايد به سمت يكسان سازى دستمزد و برقرارى عدالت در مناطق روستايى 
ــنا، پلكانى شدن حداقل  ــهرى رفت. حميد نجف در گفت وگو با ايس و ش
ــتمزد كارگران در سال آينده را پيشنهاد كرد و گفت: منطقه اى شدن  دس
ــمت يكسان سازى  ــتمزد را به صالح نمى دانم و معتقدم هرچه به س دس
ــت. اگر  ــرارى توازن و عدالت در مناطق برويم بهتر اس ــتمزدها و برق دس
ــتاها دستمزد را كمتر و در كالنشهرها و مناطق  در مناطق محروم و روس
ــتاها به شهرها  ــتر افزايش دهيم باعث مهاجرت از روس ــين بيش شهرنش
مى شود. به گفته وى، كشورهايى مثل ژاپن، انگليس و آلمان مسير آزمون 
ــديدى روبه رو شدند براى  و خطا را طى كرده اند و هنگامى كه با تورم ش
ــى را پيش بينى كردند، لذا وقتى تجربيات  ــور از اين بحران راهكارهاي عب
كشورها در اين زمينه را مطالعه نمى كنيم طرح هايى مثل مزد منطقه اى را 
پيشنهاد مى دهيم. او در عين  حال افزايش پلكانى حداقل دستمزد كارگران 
در سال 98 را پيشنهاد كرد و گفت : افزايش پلكانى يعنى پايه حقوق كسى 
كه يك ميليون و 200 هزار تومان دستمزد مى گيرد و حداقل بگير است، 
براى سال آينده 60درصد افزايش بدهيم و كسى كه باالى 3ميليون تومان 
حقوق مى گيرد 10درصد و به اين طريق حقوق كارگران را تقويت كنيم.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقيم: 86073290
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چرا سود باالی بانکی خطرناک است؟
از شیوه اشتباه خصوصی سازی تا لشگرکشی 

اقتصادی
»متاس��فانه اقتصاد ایران در چند مرحله از خصوصی س��ازی آس��یب 
دیده و شیوه خصوصی س��ازی در کشور زمینه را برای بروز بحران هایی 
جدی فراهم کرده است. همچنین وقتی بحث بر سر تشکیل بانک های 
خصوصی مطرح شد، برخی کارشناس��ان پیشنهاد دادند که بانک های 
دولتی طی فرآیندی از پیش تعیین ش��ده خصوصی شوند، اما متاسفانه 
این پیش��نهاد رای کافی را نداش��ت.« این صحبتی است که بهاء الدین 
حسینی هاشمی، کارشناس بانکی در گفت وگو با خبرآنالین بیان کرده 
و گفته است: ناکارآمدی سیس��تم تمام دولتی بانکی از سوی دیگر نیز 
خود را نش��ان داده بود، اما به جای آنکه بانک های دولتی طی فرآیندی 
کارشناس��ی به بخش خصوصی واگذار شوند، بانک های خصوصی راسا 
تش��کیل شدند و همین امر بحران های موجود در نظام بانکی را تشدید 

کرد.«
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه »شیوه عملکرد نظام بانکی 
در س��ال های گذشته سبب تش��کیل ثروت برای گروه های خاص شده 
است«، ادامه داد: »مهمترین اولویت اقتصادی کشور اصالح نظام بانکی 
اس��ت و تا زمانی که اصالح نظام بانکی صورت نگیرد نمی توان به سایر 

طرح های اصالحی در حوزه اقتصاد امیدوار بود.«
ب��ه گفته وی، »در جریان تش��کیل بانک های خصوصی اتفاقات بدی 
رخ داد، به عنوان مثال برخی گروه ها که به دنبال دریافت تس��هیالت از 
بانک های دیگر بودند، خودشان بانک تاسیس کردند و انحراف از همین 
جا آغاز شد. من خودم در بانک های خصوصی مدیرعامل بودم اما وقتی 
دیدم چطور گروه های ذی نفعی پیرامون بانک ش��کل گرفته اند، عطای 

فعالیت را به لقایش بخشیدم، البته آن بانک منحل شد.«
 او به شیوه خصوصی س��ازی در اقتصاد اشاره کرد و گفت: »در حالی 
که هنوز بحران های ساختاری بانک  های خصوصی خود را به طور کامل 
نشان نداده و ارزیابی برای رفع آن صورت نگرفته بود، بانک های دولتی به 
بدترین شیوه به بخش خصوصی واگذار شد و ساختاری یافت که نه به 
ساختار دولتی شبیه بود، نه به ساختار بخش خصوصی. همین وضعیت 
سبب شده است برخی دشمنان نیز از این موقعیت سوء استفاده کنند و 

شایعاتی را پیرامون نظام بانکی شکل دهند.«
حسینی هاشمی اضافه کرد: »برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد باید از 
نظام بانکی شروع کرد، چرا که اقتصاد ایران امروز باید در برابر تهدیدات 

بیرونی واکسینه شود.«
لشگرکشی اقتصادی

او به ش��یوه های آسیب زدن به کش��ورها در دنیای جدید اشاره کرد و 
گفت: »امروز باید ش��یوه عمل قدرت های بزرگ را دریابیم. در حقیقت 
مد شدن تحریم در دنیای مدرن به دلیل کم هزینه بودن آن در قیاس با 
جنگ های نظامی است. آمریکا امروز چند کشور را در جهان تحریم کرده 
اس��ت؟ به هر حال ترجیح می دهد با تحریم جدی اقتصادها، مردم را از 
دست حاکمان عصبی کند و اهدافش را پیش ببرد اما باید در برابر این 

عمل، عکس العملی درخور داشت.«
حس��ینی هاشمی با طرح این سوال که چرا شایعات بانکی در جامعه 
مطرح ش��ده است، گفت: »چرا ش��ایعه کردند فالن بانک مشکل دارد و 
فالن بانک وضعیتی نامناس��ب را دارد، ب��رای اینکه می دانند بنیان های 
اقتص��ادی ایران بر بانک س��وار اس��ت و در نتیجه الزم اس��ت که برای 
ضربه زدن به اقتصاد، به بانک ها ضربه بزنند و اعتماد مردم را از آن سلب 

کنند.«
 وی ادام��ه داد: »اینک��ه م��ا انتقادی را به نظام بانک��ی وارد می کنیم 
به معنای بحرانی بودن و تایید حرف های آن دس��ته افراد نیس��ت بلکه 

می خواهیم راه را بر ضربه زدن ببندیم.«
کاهش سود بانکی اقدامی مثبت بود

 این کارش��ناس بانکی افزود: »وقتی بانک مرکزی وارد میدان ش��د و 
سود بانکی را کاهش داد، برخی می گفتند چرا در این شرایط سود بانکی 
را کاهش می دهید و ممکن است بازارهای موازی حرکت کند. اتفاقا این 
اقدام اقدامی اصالحی و مثبت بود. در حقیقت حبس پول در بانک هنر 
نیس��ت، بانک مجبور می شود به هر قیمت نقدینگی جذب کند تا سود 
بدهد؛ سودی که اتفاقا خودش به دست نمی آورد و این مشکالت را افزون 
می کند. پرداخت س��ود باال سبب می ش��ود بانک زیان ده شود و پوسته 

ظاهری اش را حفظ کند.«
او گفت: »این ش��یوه عمل به تش��کیل امپراتوری ه��ای بانکی منجر 

می شود و کلیت اقتصاد در معرض خطر قرار می گیرد.«
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه ش��یوه عمل بانک های خصوص��ی در همین 
خ��ط، برای بانک های دولتی هم مش��کل ایجاد کرد، ادام��ه داد: »باید 
در ش��یوه خصوصی سازی در این کش��ور بازنگری کرد. از بانک تا بنگاه، 
خصوصی س��ازی وقتی معنا می دهد که خریدار شرکت، خریدار بانک و 
... بتواند از س��ودی که به دس��ت می آورد مالیات بده��د و اال واگذاری 
بحران های یک ش��رکت و بنگاه و بانک به بخش خصوصی فایده ای در 

بر نخواهد داشت.«

اعطای وام ازدواج بانک ملی به 236 هزار نفر 
در 10 ماهه امسال

بانک ملی ایران در ۱۰ ماهه امس��ال 2۳۶ هزار و 59۶ فقره تس��هیالت 
قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد.

به گزارش تارنمای بانک ملی ایران، از ابتدای سال تا پایان دی ماه ارزش 
تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج اعطا شده از سوی این بانک به ۳۷ هزار و 

۶4 میلیارد و ۳5۳ میلیون ریال رسید.
بانک ملی ایران پارسال بیش از 222 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده بود.
پارس��ال ارزش مالی این تعداد تس��هیالت به بی��ش از 2۳ هزار و ۱2۶ 

میلیارد ریال رسید.
به هر یک از متقاضیان فقط یک مرتبه تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج 
تعل��ق می گی��رد و متقاضیان به مدت دو س��ال )24 م��اه( از تاریخ عقد، 

می توانند برای دریافت تسهیالت اقدام کنند.
امس��ال با هدف حمایت از ازدواج جوانان و براساس ابالغ بانک مرکزی، 
سقف تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به ۱5 میلیون تومان برای هر یک از 

زوج ها رسید. 
دوره بازپرداخ��ت آن نیز به ۶۰ ماه با همان نرخ 4درصد کارمزد افزایش 

یافت.

نگـــاه

فرص��ت امروز: بانک مرکزی با انتش��ار اطالعیه ای در آخرین روزهای 
هفته گذشته، شرایط جدیدی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در 
نظر گرفته و صادرکنندگانی که ارز بیش��تری را به چرخه اقتصاد کشور 
بازگردانند، می توانند از مزایایی که توسط بانک مرکزی در این اطالعیه 
اعالم ش��ده استفاده کنند. بانک مرکزی همچنین پیش بینی کرده که با 
اجرای این دس��تورالعمل جدید، ۱.۷ میلیارد دالر ارز به چرخه اقتصاد 

کشور بازخواهد گشت.
طب��ق این بخش��نامه جدید بان��ک مرکزی، صادرکنن��دگان به چهار 
دس��ته مختلف تقسیم بندی شده اند که شامل صادرکنندگان با عملکرد 
بازگش��ت ارز بیش از ۶۰درصد، بین ۳۰ تا ۶۰درصد منوط به تفاهم با 
بان��ک مرکزی، کمت��ر از 4۰درصد و صادرکنندگان بدون بازگش��ت ارز 

حاصل از صادرات می شوند.
عملکرد بیش از 60درصد

براس��اس تصمی��م جدی��د بان��ک مرک��زی، دس��ته نخس��ت یعنی 
صادرکنندگانی که بیش از ۶۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به 
چرخ��ه اقتصاد بازگردانده اند، در ص��ورت صادرات زیر یک میلیون دالر 
می توانند ارز خود را به صورت حواله یا نقدی به صرافی ها بفروش��ند یا 

از آن برای واردات خود یا غیر استفاده کنند.
این افراد در صورت صادرات بین یک تا س��ه میلیون دالر می توانند تا 
سقف ۱.5 میلیون دالر را به صورت نقد یا حواله در صرافی ها بفروشند، 
4۰درص��د از ارز خ��ود را وارد س��امانه نیما کرده و مابق��ی آن را برای 

صادرات خود یا غیر استفاده کنند.
ص��ادرات ۳ تا ۱۰ میلیون دالر توس��ط این صادرکنن��دگان می تواند 
منجر به فروش 2میلی��ون دالر ارز در صرافی ها و وارد کردن 4۰درصد 
آن در سامانه نیما شود و صادرکننده می تواند از مابقی آن برای واردات 

در مقابل صادرات خود یا غیر استفاده کند.
صادرکنندگانی که بیش از ۱۰ میلیون دالر صادرات داش��ته باش��ند 
نیز می توانند تا س��قف 4میلیون دالر را در صرافی ها بفروش��ند و ضمن 
واردکردن ۷۰درصد ارز صادراتی خود به سامانه نیما، مابقی آن را برای 

واردات در مقابل صادرات خود یا غیر استفاده کنند.

عملکرد بین 30 تا 60درصد
صادرکنندگانی که منوط به تفاهم با بانک مرکزی بین ۳۰ تا ۶۰درصد 
از ارز خ��ود را ب��ه چرخه اقتص��اد بازگردانده اند، همه موارد را نس��بت به 
صادرکنن��دگان قبلی دارند، با این تفاوت که در صادرات بین یک تا س��ه 
میلیون دالر باید 45درصد ارز خود را به نیما بیاورند، برای صادرات سه تا 
۱۰ میلیون دالر تنها می توانند ۱.5 میلیون دالر خود را در صرافی بفروشند 
و 55درصد از آن را باید به نیما بیاورند و برای صادرات باالی ۱۰ میلیون 
دالر می توانند تا 2میلیون دالر را در صرافی فروخته و باید 8۰درصد از ارز 

حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند.
عملکرد کمتر از 40درصد

ای��ن صادرکنندگان ک��ه ارز خود را به چرخه اقتص��اد وارد کرده اند، اما 
عملکرد آنها کمتر از 4۰درصد بوده اس��ت، براس��اس تصمیم جدید بانک 
مرکزی مانند دستورالعمل قبلی عمل می کنند که تا کمتر از یک میلیون 
دالر می توانند ارز خود را در صرافی بفروشند و باید در صورت صادرات بین 
یک تا سه میلیون دالر 5۰درصد، سه تا ۱۰ میلیون دالر ۷۰درصد و بیش 

از ۱۰ میلیون دالر 9۰درصد از ارز خود را به سامانه نیما بیاورند.
این صادرکنندگان در هر ش��رایطی تنها امکان فروش یک میلیون دالر 
از ارز صادراتی خود را در صرافی خواهند داش��ت. در عین حال این گروه 
می توانند از ارز خود برای واردات در مقابل صادرات خود یا غیر نیز استفاده 

کنند.
صادرکنندگان بدون عملکرد بازگشت ارز

بانک مرکزی تاکید کرده است که این دسته از صادرکنندگان در حداقل 
زمان ممکن از سوی بانک مرکزی به مراجع قضایی معرفی می شوند.

بانک مرکزی پیش از این نیز اعالم کرده بود که برخی از صادرکنندگان 
هیچ گونه پاس��خی به پیگیری های بانک مرکزی نداده اند که لیس��ت این 

صادرکنندگان تهیه شده و به زودی به مقامات قضایی ارائه می شود.
بان��ک مرکزی تالش کرده تا با این بخش��نامه جدید، ش��رایط را برای 
صادرکنندگانی که ارز خود را وارد چرخه اقتصاد کرده اند، تس��هیل کند. 
البته بانک مرکزی اعتبار این مصوبه را تا پایان سال جاری عنوان کرده و 

تاکید کرده که تمامی مفاد سایر مصوبات به قوت خود باقی است.

ای��ن بانک همچنی��ن تاکید کرده که صادرکنندگان گروه نخس��ت، در 
صورت نیاز به تخصیصی و تأمین ارز در اولویت بانک مرکزی قرار خواهند 

داشت.
تشویق صادرکنندگان خوش قول

در همین حال، مدیرعامل بانک توس��عه صادرات از ارائه تس��هیالت به 
صادرکنن��دگان خوش قول با نرخ ترجیحی ۱۱ ت��ا ۱4درصدی خبر داد و 
گفت: این تس��هیالت ب��ه صادرکنندگانی که ارز حاص��ل از صادرات را به 
اقتصاد باز می گردانند، ارائه می ش��ود. علی صالح آبادی درباره بازگشت ارز 
حاص��ل از صادرات و گروه ه��ای صادراتی که ارز خود را در س��امانه نیما 
عرض��ه می کنند، گفت: گروه های مختلفی از جمله فوالدی، پتروش��یمی 
و ... هس��تند ک��ه هر کدام ارز خود را به س��امانه نیم��ا عرضه می کنند و 
یکی از مهمترین گروه ها پتروش��یمی ها هستند که عرضه ارز این گروه از 
طریق بانک توس��عه صادرات انجام می شود. این عضو شورای فقهی بانک 
مرکزی درباره سیاست های تشویقی برای صادرکنندگان، توضیح داد: یکی 
از اقداماتی که این بانک برای تش��ویق صادرکنن��دگان در نظر دارد، ارائه 
تس��هیالت به صادرکنندگان خوش قول با ن��رخ ترجیحی ۱۱ تا ۱4درصد 
است. او در پاسخ به برخی اعتراض ها نسبت به این شیوه و شباهت آن به 
پیمان س��پاری ارزی، گفت: صادرکنندگان معتقدند که این اقدام به نوعی 
پیمان س��پاری است، اما باید بدانند که این یک اقدام شبه پیمان سپاری و 
اجتناب ناپذیر اس��ت زیرا باید ارز کشور تامین شود. در قوانین مختلف در 
کشور بر بازگش��ت ارز حاصل از صادرات تاکید شده و صادرکنندگان نیز 
باید ارز خود را به چرخه تجاری کشور بازگردانند زیرا در غیر این صورت، 

این شکل صادرات برای کشور نفعی نخواهد داشت.
صالح آبادی درباره تس��هیالت پرداختی از س��وی این بانک، توضیح داد: 
ما در بانک توس��عه صادرات تمامی مناب��ع ارزی و ریالی را برای پرداخت 
تسهیالت با نرخ ترجیحی و از ۱۱ تا ۱4درصد تجهیز کرده ایم. همچنین با 
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، از ابتدای سال تا پایان آذرماه امسال، 
5۱ ه��زار میلیارد ریال تس��هیالت پرداخت به ش��رکت های صادرکننده 
پرداخت شده که ۷۱درصد به سرمایه در گردش و 29درصد به طرح های 

سرمایه گذاری اختصاص دارد.

جزییات بسته تشویقی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات

جایزه برای صادرکنندگان خوش قول

بانک مرکزی با ارائه مش��وق هایی به صادرکنن��دگان، راه را برای فروش 
اس��کناس دالر و یورو به صرافی ها باز گذاش��ته و بر این اساس پیش بینی 

می شود با افزایش عرضه در روزهای آینده، قیمت در بازار تعدیل شود.
به گزارش مهر، حرکت هدفمند بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل 
از صادرات اگرچه در برخی موارد با سختی هایی برای صادرکنندگان همراه 
بوده اما نشان می دهد که سیاستگذار ارزی کشور، در حوزه مدیریت تمامی 
مناب��ع ارزی مصمم اس��ت و با اعتقادی که صادرکنندگان شناس��نامه دار 
نس��بت به بازگشت ارز حاصل از صادرات دارند، تالش می کند تا کمتر به 
ذخایر ارزی کش��ور دست اندازی کرده و بیشتر روی مدیریت منابع تمرکز 

داشته باشد.
مکانیزم های بانک مرکزی برای کنترل قیمت دالر

از ابتدای امس��ال که مدیریت بازار ارز، با چالش های جدی مواجه ش��د، 
اقداماتی در حوزه مدیریت بازار ارز صورت گرفت که بعضا متضاد و متناقض 
با هم بود و کار را به جایی رساند که فعاالن اقتصادی حداقل در نیمه اول 
امسال، با صدور ۳۰ بخشنامه ضد و نقیض در حوزه ارز و تجارت خارجی 
مواجه شدند که البته این روند خوشبختانه در نیمه دوم سال جاری، تقریبا 

متوقف شد و اکنون بازار هم به ثبات نسبی رسیده است.
اما در حوزه بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات، رئیس کل بانک مرکزی 
شخصا وارد عمل شده و بر این باور است که اگر صادرکننده ای، از امکانات 
کش��ور برای تولید یک کاالی صادراتی بهره مند می ش��ود، حتما باید ارز 
حاص��ل از صادرات خود را هم ب��ه اقتصاد ایران بازگردان��د و بنابراین در 
آیین نامه ها و دس��تورالعمل هایی که از زمان روی کار آمدن خود به عنوان 
سکاندار بانک مرکزی، صادر کرده است همواره تاکید بر این داشته که ارز 
حاصل از صادرات باید حتما به کشور برگردد و اگر صادراتی ارزآور نیست، 

باید متوقف شود و انجام آن به نفع کشور نیست.
حال هم در آخرین روز هفته ای که گذش��ت، بخش��نامه جدیدی ابالغ 
شده است که برمبنای آن، مشوق هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات 
از س��وی صادرکنندگان در نظر گرفته ش��ده و ه��ر صادرکننده ای که ارز 
بیشتری به چرخه اقتصادی تحویل داده است، طبق جدول تعیین شده از 
س��وی بانک مرکزی مشوق بیشتری دریافت می کند و در نهایت، فرصتی 
در اختیار صادرکنندگان قرار داده شده که تا پایان سال 9۷، بتوانند از این 
مشوق ها بهره مند ش��وند. اما نکته حائز اهمیت این بخشنامه، نوع نگاهی 
است که بانک مرکزی به صادرکنندگانی داشته است که تاکنون ارز حاصل 
از ص��ادرات خود را به چرخه اقتص��ادی برنگردانده اند و باید مجازات این 
عملکرد خود را هم ببینند، اما به هر حال بانک مرکزی از ارائه این مشوق ها 
به صادرکنندگان، هدفی را دنبال می کند که آن عرضه ارز بیش��تر به بازار 
و تامین نیازهای کشور برای خریدهای خارجی است که جزو اولویت های 

کشور به شمار می رود.
هدف بانک مرکزی از ارائه مشوق ها به صادرکنندگان

یک مقام مس��ئول در نظام بانکی گفت: بانک مرکزی این بخش��نامه را 
صادر کرده تا بتواند مدیریت بیشتری بر منابع ارزی صادرکنندگان داشته 
باشد و البته هدف این بخشنامه، عمدتا صادرکنندگان مقیاس بزرگ است، 
چراکه براساس آمارهای ارائه ش��ده از سوی بانک مرکزی، صادرکنندگان 
کوچک مقیاس به دلیل مشوقی که از بانک مرکزی به منظور عدم ارائه ارز 
حاصل از صادرات خود در س��امانه نیما دارند، می توانند ارز را به صرافی ها 

بفروشند.
وی افزود: به نظر می رسد که بانک مرکزی با مشوقی که در این بخشنامه 
اخیر خود به صادرکنندگان مقیاس بزرگ ارائه داده اس��ت، ارائه اسکناس 

بیشتر به بازار ارز را دنبال می کند تا بتواند بخشی از تقاضاهای موثر در بازار 
را به خصوص در ایام پایانی سال که تقاضا برای سفرهای خارجی افزایش 
می یابد، پوش��ش دهد. این مقام مسئول در نظام بانکی معتقد است که با 
این سیاست بانک مرکزی، ورودی اسکناس افزایش یافته و بنابراین قیمت 

در بازار رو به کاهش خواهد گذاشت.
قیمت اسکناس در هفته های آینده کاهش می یابد

محمد الهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی نیز گفت: در بخش��نامه 
جدید با توجه به اینکه بانک مرکزی تا آخر امسال را مبنای عمل قرار داده، 
هدف این است که عرضه ارز صادراتی، هم بتواند تقاضاهای داخل نیما را 
پاسخ دهد و هم بخشی از آن، به صرافی ها رفته و ورودی اسکناس به آنها را 
افزایش دهد؛ به این ترتیب فضایی فراهم شده تا صادرکنندگان بتوانند ارز 
حاصل از صادرات را در بازار ارائه کنند تا قیمت اسکناس هم کاهش یابد.

وی افزود: هر دو هدف بانک مرکزی در این بخش��نامه، در حوزه تنظیم 
و تعدیل نرخ اس��کناس در بازار اس��ت، ولی به نظر می رسد این بخشنامه 
بیش��تر برای صادرکنندگان بزرگ می تواند جذابیت داش��ته باشد؛ چراکه 
این مشوق ها برای آنها تعریف شده است؛ ضمن اینکه این بخشنامه برای 
صادرکنندگان��ی که مواد اولیه خود را با ارز نیمایی تهیه کرده اند مش��وق 
خوبی اس��ت، ولی برای افرادی که صادرکننده بزرگ بوده و ارز مورد نیاز 
آنها با ارز غیرنیمایی و بازار آزاد تهیه ش��ده اس��ت، تاثیر چندانی نخواهد 
داش��ت. به گفته الهوتی، بانک مرکزی باید سیاست خود را برای رساندن 
ارز نیمایی و بازار آزاد به نقطه سر به سر و معقولی که عمال دو نرخ حذف 
شود، قرار دهد و فاصله ای که بین ارز آزاد و نیمایی وجود دارد را که باعث 
شده تعادل بازار را به هم بزند، از میان بردارد و به نوعی مدیریت کند که 

دو نرخ بتواند به یک نرخ تبدیل شود.

مکانیزم های بانک مرکزی برای کنترل قیمت دالر در بازار

آیا نرخ ارز در هفته های آینده کاهش می یابد؟ 
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در شرایطی که دو دوره از عرضه نفت در بورس انرژی بدون مشتری به 
پایان رسیده است و در دو دوره مشتریان خریدهای شان را انجام داده اند، 
قرار اس��ت این هفته برای بار پنجم، نفت در بورس عرضه شود. اگرچه از 
میان چهار مرتبه ای که نفت خام در بورس عرضه شد، دو مرتبه بی مشتری 
ماند و گفته می شود دلیل آن، چالش خریداران نفت و موضوع انتقال پول 
بوده است، اما خریداران در این راستا، پیشنهاداتی هم ارائه کرده اند که باید 

در وزارت نفت بررسی شود.
به گزارش ایسنا، ششم و بیستم آبان ماه، نخستین و دومین عرضه نفت 
خام در بورس بود که نس��بتاً با موفقیت انجام ش��د و نفت خام به فروش 
رسید؛ اتفاقی که پای بخش خصوصی را به فروش نفت باز کرد و نفتی ها 
رضای��ت خ��ود را از این اتفاق ابراز و اعالم کردند ک��ه این فرآیند ادامه دار 
خواهد بود. از س��وی دیگر، بورسی ها نیز اعالم کردند این عرضه ها به طور 
منظم انجام می ش��ود که با این کار، بخش خصوصی بتواند وارد معامالت 

نفت خام شود.
عرضه س��وم و چهارم ک��ه در روزهای یکم و بیس��ت و پنجم بهمن ماه 
ص��ورت گرف��ت، روند دیگری را ط��ی کردند و با اینک��ه در این عرضه ها، 
تس��هیالتی برای خریداران در نظر گرفته شد، نفت بی مشتری ماند. برای 
مثال یکی از این تس��هیلگری ها، تس��ویه ریالی برای خری��داران داخلی و 

افزایش زمان تسویه برای خریداران خارجی بود.
موضع نفتی ها و بورسی ها درباره فروخته نشدن نفت

نفت خام در حالی برای دو مرتبه در بورس بی مشتری ماند که مسئوالن 
نفتی اعالم کردن��د مراجعه متقاضیان برای مذاکره با ش��رکت ملی نفت 
بیشتر شده است که به این معنا است که این فرآیند در حال شناخته شدن 
اس��ت و فعاالن این حوزه در حال آش��نا شدن با آن هستند. در این راستا 
اعالم شد عمده صحبت ها در این مذاکرات درباره نقل و انتقال وجوه است 
زیرا از مش��تری خارجی انتظار داریم ۶درصد پیش پرداخت را ریالی واریز 
کند. درواقع از کسی انتظار داریم که تاکنون یک ریال در اختیار نداشته و 

چنین فضایی را تجربه نکرده است.
از سوی دیگر، بورسی ها نیز اعالم کردند برخی افراد روی شرایط خرید و 
تضامین، پیشنهادهایی دارند که فعاًل با شرایط اطالعیه عرضه، قابل انجام 
نیست. ما آن پیشنهادها را به مسئوالن شرکت ملی نفت منتقل می کنیم. 
برخی از این پیش��نهادها درباره اخذ ضمانت نامه و ش��رایط بانکی است و 
برخی نیز شرایطی برای پرداخت دارند که متفاوت با شرایطی است که ما 

در اطالعیه عرضه آورده ایم.
پیشنهاد خریداران به وزارت نفت چیست؟

در این راستا، امیرحسین تبیانیان، نماینده شرکت ملی نفت ایران - در 
گفت وگو با ایسنا، درباره پیشنهادها مذکور توضیح داد: درباره پیشنهادات 
خریداران، شرکت ملی نفت جلساتی را با سازمان بورس برگزار کرده و به 
جمع بندی رسیدند. این پیشنهادها باید داخل وزارت نفت هم بررسی شود 
تا مش��خص شود می توانیم این امکانات را فراهم کنیم یا خیر. در صورتی 
که مجوزها صادر ش��ود و امکانات فراهم ش��ود، در اطالعیه عرضه منتشر 

می کنیم.
وی همچنین درباره پیش��نهادات خریداران اظه��ار کرد: از آنجاکه پول 

مشتریان خارجی ارزی اس��ت، امکانی را برای نحوه تسویه پیش پرداخت 
می خواهند که باید بررسی کنیم و ببینیم می توانیم این امکان را با توجه 

به شرایطی که داریم فراهم کنیم یا خیر.
به گفته نماینده شرکت ملی نفت ایران، احتماالً این موضوع برای هفته 
جاری یا هفته آینده به جمع بندی برسد و چنانچه تفاوتی صورت بگیرد، 

در عرضه میعانات گازی در بورس نیز اعمال می شود.
تکلیف جدید دولت برای عرضه نفت در بورس انرژی

همچنین با اعمال تغییراتی در الیحه بودجه ۱۳98، دولت مکلف شده 
است در سال آینده هر ماه تا 5میلیون بشکه نفت را در بورس انرژی عرضه 
کند. در جریان بررس��ی الیحه بودجه س��ال آینده در کمیس��یون تلفیق، 
تغییراتی در برخی از بندها و تبصره ها ایجاد شد که تبصره مربوط به نفت 
نیز از آن بی نصیب نماند؛ به طوری که عرضه نفت در بورس انرژی نیز به 
بودجه ۱۳98 اضافه شد. آخرین خبرها از این حکایت دارد که ظاهراً دولت 
در بند الحاقی به تبصره )5( موظف ش��ده ماهانه 5میلیون بشکه نفت در 
بورس انرژی به فروش برسد که 2میلیون بشکه نفت خام سبک، 2میلیون 

بشکه نفت خام سنگین و یک میلیون میعانات را شامل می شود.
عرضه نفت خام در بورس انرژی برای اولین بار امسال در راستای تحقق 

سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفت و در چهار مرحله 
اول هر بار یک میلیون بشکه عرضه شد. این در حالی است که قرار است 
پنجمین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی در 

تاریخ 29 بهمن ماه سال جاری عرضه شود.
ف��روش نفت و فرآورده های آن، تأمین بخ��ش عمده ای از منابع بودجه 
عمومی دولت و درآمدهای ارزی آن را طی سالیان گذشته برعهده داشته 
است. با این حال با اعمال تحریم ها علیه ایران در سال های اخیر تا حدی 
فروش و دسترس��ی به منابع نفتی با مشکالتی مواجه بود تا اینکه از سال 
۱۳94 و با اجرایی شدن برجام بار دیگر میزان صادرات نفت ایران افزایش 

پیدا کرد و به بیش از 2میلیون و 5۰۰هزار بشکه در روز رسید.
اما با خروج آمریکا از برجام در س��ال جاری و برگش��ت تحریم ها، دولت 
برای سال آینده صادرات نفت خود را بین یک تا یک میلیون و 5۰۰ هزار 
بش��که پیش بینی کرده است که خود منابع بودجه و ارز را تا حدی تحت 

تأثیر قرار می دهد.
بر این اساس عرضه نفت در بورس انرژی به عنوان یکی از راه های فروش 
نفت و تأمین منابع از این بخش تلقی می ش��ود و مجلس تکلیف افزایش 

فروش در بورس را در سال آینده برعهده دولت قرار داده است.

آیا مشتری برای نفت ایران در پنجمین عرضه پیدا خواهد شد؟

تقاضای خریداران بورسی از وزارت نفت
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علت کاهش حجم و ارزش معامالت بورس
بورس تهران در هفته ای که گذشت

در سه روز کاری بورس تهران در هفته ای که گذشت، ارزش معامالت 
نس��بت به هفته قبل 5۶درصد کاهش یافت و حجم داد و س��تدها با 
۶۰درص��د افت رو به رو ش��د. همچنین تعداد معام��الت نیز بیش از 
5۰درصد افت را ش��اهد بود؛ گزارش های 9 ماهه شرکت ها که حاکی 
از افزایش سودخالص آنها بود نیز نتوانست از کاهش قیمت سهم ها در 

این مدت جلوگیری کند.
به گزارش ایس��نا، در هفته گذشته دو تعطیلی رسمی وجود داشت 
در نتیجه تعداد روزهای فعالیت بازار س��رمایه ایران از پنج روز به س��ه 
روز کاهش یافت، اما این کاه��ش 4۰درصدی تعداد روزهای فعالیت، 
تنها یکی از دالیلی بود که س��بب ش��د ارزش معامالت با روند شدید 

کاهشی رو به رو شود.
در هفته های اخیر گزارش 9 ماهه ش��رکت ها روی کدال افش��ا شد. 
در صورت های س��ود و زیان شرکت ها دیدیم که سود خاص شرکت ها 
نسبت به سال مالی گذشته با افزایش چشمگیری رو به رو شده است. 
بس��یاری از ش��رکت ها و مخصوصاً صادرات محورها بی��ش از دو برابر 
دوره مالی 9 ماهه س��ال ۱۳9۶ سود شناس��ایی کردند. از طرفی طی 
هفته های اخیر قیمت دالر با رش��د آرامی همراه بوده که این موضوع 
می تواند به رش��د قیمت سهم ها در بورس کمک کند، اما با وجود این 
دو مؤلفه تأثیرگذار، ش��اهد کاهش حج��م و ارزش معامالت بودیم. در 
سهامداران عمده بسیاری از گروه ها نیز رقبتی در جمع آوری سهم های 
عرضه ش��ده دیده نمی شود که هیچ، بلکه بسیاری از آنها خود در کفه 
عرضه می نش��ینند. بخش��ی از علت این موضوع را می توان عدم وجود 
نقدینگی در بازار دانست. ریسک های سیستماتیک موجود در شرایط 
فعلِی اقتصاد، سرمایه گذاران بورسی را تا حدودی ریسک گریزتر کرده و 
سبب شده که قسمتی از نقدینگی به بازارهای موازی برود. از طرفی با 
نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به صورت سنتی نقدینگی در بازار 
س��رمایه کمتر شده است. از س��وی دیگر فعاالن بازار برای شرکت در 
عرضه های اولیه که در این روزها بیشتر شده، اقدام به فروش قسمتی از 
پرتفوی خود می کنند که این موضوع نیز به سنگینی کفه عرضه نسبت 
به تقاضا دامن زده اس��ت. امروز ش��نبه نیز 5درصد از سهام فروشگاه 
زنجیره ای افق کوروش در بازار دوم بورس تهران عرضه اولیه می شود که 
این عرضه می تواند روی تصمیمات بازیگران بازار سهام تأثیرگذار باشد.

در هفته های گذش��ته شاهد بودیم که بانکی ها در کنار خودرویی ها 
از تحرکات زیادی نسبت به سایر گروه ها برخوردار بودند و حجم قابل 
توجه��ی از ارزش معامالت را به خود اختص��اص دادند. در آخرین روز 
معامالتی هفته گذش��ته نیز بانک ملت، تجارت و صادرات در نوسانات 

شاخص های بازار سرمایه سهم قابل توجهی داشتند.
نوسان گیران بازار س��هام در روزهای اخیر به گروه های کوچک تر از 
جمله دارویی ها، سیمانی ها و قندی ها نیز توجه داشتند، به طوری که 
این گروه ها توانستند در روزهایی نماگر اصلی بازار سرمایه را در سطح 
باالتری نگه دارد و باعث شوند شاخص کل هم وزن برخالف نماگر اصلی 
حرکت کند. در س��ه روز کاری بورس تهران در هفته ای که گذش��ت 
ارزش کل معام��الت به دلیل دالیلی که مطرح ش��د 5۶درصد کاهش 
یافت و حجم معامالت نیز با کاهش ۶۰درصدی مواجه شد، همچنین 
تعداد معامالت بازار سهام با افت 5۳درصدی رو به رو شد. شاخص کل 
بازده نقدی و قیمتی که در ۱۷ بهمن در تراز ۱58 هزار و 5۳5 واحدی 
قرار داشت در سه روز کاری اخیر با افت ۱225 واحدی رو به رو شد و 

به رقم ۱5۷ هزار و ۳۱۰ واحدی رسید.
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كارى جز رفع نياز صنايع نخواهيم داشت
رحمانى با بيان اينكه من با مشكالت مربوط به حوزه صنايع زندگى 
مى كنم، گفت تا زمانى كه به عنوان وزير صنايع مسئوليت دارم، هيچ 

كارى جز رفع نياز صنايع نخواهم داشت.
به گزارش ايسنا، رضا رحمانى در جلسه شوراى برنامه ريزى و توسعه 
ــد، با بيان اينكه  ــتان يزد كه با حضور فعاالن اقتصادى برگزار ش اس
ــئوالن و دست اندركاران از وقت به بهترين شكل ممكن استفاده  مس
ــه بانك اطالعاتى،  ــتانى بايد با تهي ــئوالن اس كنند، اظهار كرد: مس
مشكالت و دغدغه هاى مربوط به صنايع را احصا و نسبت به رفع بيش 

از پيش آنها با كمك مسئوالن وزارت صنايع اقدام كنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اينكه ما بايد باور 
ــت، گفت: متأسفانه به دليل  كنيم كه ايران مورد تهاجم اقتصادى اس
حساسيت شرايط ما نمى توانيم بسيارى از اقدامات در دستور كار خود 
را اعالم كنيم. وى پيروزى انقالب اسالمى ايران در جنگ اقتصادى را 
تنها هدف وزارت صنايع دانست و بيان كرد: وزارت صنايع با تأسى از 
بيانات مقام معظم رهبرى حفظ شرايط موجود توليد، اولويت جدى 
ــئول در بخش ديگرى از سخنان خود  ــت. اين مس وزارت صنايع اس
ــاره به ضرورت همكارى بيش از پيش نظام بانكى از واحدهاى  با اش
صنعتى و توليدى، تصريح كرد: مسئول شعب بانك هاى عامل بايد با 
تمام قوا و توان از واحدهايى كه در حال توليد هستند حمايت كنند.

ــرايط كنونى انتظار ما از واحدهاى  وزير صنايع با بيان اينكه در ش
ــت، گفت: در حال حاضر واردات 1300 قلم كاال  ــاجى بيشتر اس نس

كه عمدتاً پوشاك و لوازم خانگى هستند در كشور انجام شده است.
رحمانى بزرگترين سرمايه استان يزد را نمايندگان پيگير دانست و 

بيان كرد: دو مرحله معادن به استان يزد تفويض شده است.
وى با بيان اينكه در وزارت صنايع سه واحد صنعت، معدن و تجارت 
ــهيل وزارت صنايع به  ــان كرد: ستاد تس فعاليت مى كنند، خاطرنش
ــئول با اشاره به جهت گيرى  ــتان يزد تفويض شده است. اين مس اس
ــد وزارت صنايع در بحث معادن، تأكيد كرد: از اين پس گردش  جدي
مالى معادن بايد در مناطق همجوار انجام شود. وزير صنعت، معدن و 
تجارت در بخش ديگرى از سخنان خود با بيان اينكه مسئوالن استانى 
ــازار اقدام كنند، گفت: طبق  ــبت به تنظيم ب بايد با تدابير داخلى نس
برنامه ريزى هاى انجام شده مديران ارشد استان مى توانند با گرانى هاى 

موجود مقابله كنند.

واردات 3 برابرى گوشت نسبت به سال قبل
 بازار گوشت به آرامش مى رسد

ــال  ــتان تهران گفت از ابتداى س ــتيبانى امور دام اس مديركل پش
ــفندى، 100هزارتن منجمد  ــت گرم گوس تاكنون، 35 هزارتن گوش

گوساله و 500 تا 600 تن گرم گوساله وارد شده است.
ــگاه خبرنگاران جوان، از واردات  ــالمى در گفت و گو با باش رضا س
ــاس  ــال خبر داد و گفت: براس ــزار راس دام زنده تا پايان س 400 ه
ــى دام زنده، هر هفته 50 هزار رأس دام به  2 قرارداد 200 هزار رأس
منظور تنظيم بازار وارد كشور خواهد شد. سالمى با اشاره به اينكه دو 
ــال گذشته گوشت وارد كشور شده است، بيان كرد: از  تا سه برابر س
ابتداى سال تاكنون، 35 هزار تن گوشت گرم گوسفندى، 100 هزار 
ــاله و 500 تا 600 تن گرم گوساله وارد شده است.  تن منجمد گوس
مديركل پشتيبانى امور دام استان تهران ادامه داد: هم اكنون هر كيلو 
گوساله منجمد وارداتى با نرخ 29 هزار، گوساله گرم وارداتى 36 هزار 
ــفندى 40 تا 43 هزار و منجمد  و 500 تا 38 هزار و 500، گرم گوس
گوسفندى 36 تا 38 هزار تومان به مصرف كننده عرضه مى شود. وى 
ــت گرم وارد مى شود،  ــاره به اينكه روزانه 100 تا 120 تن گوش با اش
بيان كرد: با واردات دام زنده و افزايش واردات گوشت گرم و منجمد 
پيش بينى مى شود كه بازار به آرامش برسد. اين مقام مسئول در ادامه 
افزود: با توجه به آنكه در بحث نقل و انتقال ارز مشكالتى وجود دارد، 
از اين رو نمى توان ميزان دقيقى براى واردات تا پايان سال اعالم كرد، 
اما در هر صورت به ميزان كافى گوشت وارد مى شود و مشكل خاصى 
ــالمى در پايان از توزيع گوشت  ــت. س در اين خصوص نخواهيم داش
وارداتى در 250 نقطه خبر داد و گفت: بنابر مصوبه ستاد تنظيم بازار، 
مراكز عرضه گوشت را به 250 نقطه براى اعمال نظارت بيشتر محدود 
كرديم كه 80 تا 90درصد مراكز عرضه و فروشگاه ها در مناطق جنوب 

شهر است.

قيمت مرغ در ايام پايانى سال نوسانى 
نخواهد داشت

ــتى گفت امروز نرخ هر  رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش
كيلو مرغ زنده درب مرغدارى 9 هزار و 700 و مرغ آماده به طبخ در 

خرده فروشى ها 14 تا 15 هزار و 200 تومان است.
ــفى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزايش  محمد يوس
200 تومانى نرخ مرغ در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر كيلو مرغ 
زنده درب مرغدارى 9 هزار و 700 و مرغ آماده به طبخ ميدان بهمن 

13 هزار و 500 و خرده فروشى 14 تا 15 هزار و 200 تومان است.
ــاد تقاضا در ايام پايانى هفته را دليل اصلى افزايش قيمت  وى ازدي
مرغ در بازار اعالم كرد و افزود: با توجه به توزيع مناسب مرغ منجمد 
ــار و اصناف منتخب  ــن ميوه و تره ب ــا نرخ مصوب در ميادي ــرم ب و گ
پيش بينى مى شود كه قيمت مرغ براى ايام شب عيد نوسان چندانى 
نداشته باشد. يوسفى نرخ واقعى هر كيلو مرغ زنده درب مرغدارى را 9 
هزار و 500 و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشى ها را 13 تا 13هزار 

و 500 تومان اعالم كرد.
ــتى با اشاره به اينكه نرخ  رئيس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش
ــى ها  11 هزار و 500 تومانى براى فروش هر كيلو مرغ در خرده فروش
ــش نرخ نهاده هاى دامى،  ــت، بيان كرد: با توجه به افزاي منطقى نيس
اعالم نرخ مصوب 11 هزار و 500 تومانى براى فروش هر كيلو مرغ از 

سوى ستاد تنظيم بازار به زيان مرغداران تمام مى شود.
ــاورزى نرخ  ــئول، از زمانى كه وزير جهاد كش به گفته اين مقام مس
مصوب هر كيلو مرغ در خرده فروشى ها را 10 هزار تومان اعالم كرد، 

پشتيبانى امور دام نرخ نهاده هاى دامى را 25درصد افزايش داد.
ــى در بازار همچنان دو نرخى  ــاره به اينكه نهاده هاى دام وى با اش
ــت، اظهار كرد: هم اكنون هر كيلو ذرت با نرخ يك هزار و 600 تا  اس
ــزار و 900 تا 4 هزار تومان در  ــويا 3 ه يك هزار و 700 و كنجاله س
بازار آزاد عرضه مى شود كه با نرخ مصوب خود فاصله معنادارى دارد.

اخبـــار

ــس اتاق بازرگانى ايران در واكنش به مصوبه اخير بانك مركزى  نايب رئي
ــت ارز حاصل از صادرات است، گفت به نظر  ــويق بازگش كه هدف آن تش
مى رسد اين بسته پيشنهادى، چندان گشايشى براى صادركنندگان ايجاد 

نمى كند و تاثير چندانى در افزايش صادرات نخواهد داشت.
ــنيم، با تاكيد بر لزوم  ــالح ورزى در گفت وگو با خبرنگار تس ــين س حس
ــور اظهار  ــل از صادرات براى تامين نيازهاى ارزى كش ــت ارز حاص بازگش
ــرايط  ــرد: بايد به اين نكته توجه كرد كه همه صادركنندگان بايد در ش ك
فعلى، تمام سعى خود را براى بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادى به كار ببندند و تالش كنند تا نيازهاى ارزى كشور در اين برهه 
از زمان تامين شود و دچار مشكالت ارزى براى رفع نيازهاى كشور نشويم.

ــيوه اى منطقى و عادالنه براى  ــاره به لزوم طراحى ش وى در ادامه با اش
ــت ارز صادركنندگان به كشور، گفت: ما معتقديم نبايد شيوه هاى  بازگش
پيشنهادى بازگشت ارز حاصل از صادرات براى همه صادركنندگان به يك 
شكل باشد و بايد صادركنندگان، براساس استفاده از ارز دولتى يا مواداوليه 

سوبسيددار، دسته بندى شوند.

ــته  ــت صادركنندگان به دو دس ــاس الزم اس وى اضافه كرد: بر اين اس
ــت، صادركنندگانى كه فرآورده هاى صادراتى  ــوند؛ دسته نخس تقسيم ش
ــته دوم  ــده و دس ــيدى كه با ارز دولتى تامين ش ــا با مواداوليه سوبس آنه
ــيد بوده و ارز  ــوالت صادراتى آنها بدون سوبس ــى كه محص صادركنندگان

دولتى دريافت نمى كنند.
ــته بندى، بايد  نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران ادامه داد: به دنبال اين دس
ــود تا صادركنندگان دسته نخست كه از ارز دولتى  ــاز و كارى فراهم ش س
ــتفاده كرده اند يا فرآورده هاى آنها با مواداوليه سوبسيدى تامين شده،  اس
ــان از همان فرآيند تامين ارز اوليه شان،  بازگشت ارز حاصل از صادرات ش
انجام شود و اين ارز را توسط همان فرآيند به چرخه ارزى كشور بازگردانند 
ــته از صادركنندگانى كه ارزشان را از بازار آزاد تهيه كرده اند نيز  و آن دس
بايد در همان فرآيندى كه تامين ارز كرده اند، ارز حاصل از صادرات شان را 

به چرخه ارزى بازگردانند.
ــان را با همان  به گفته وى، صادركنندگان بايد ارز حاصل از صادرات ش
ــت و در همان فرآيندى كه براى مواد اوليه خود تامين ارز كرده اند به  قيم

چرخه اقتصادى بازگردانند.
ــرايط فعلى خروج سرمايه از طريق  ــالح ورزى با تاكيد بر اينكه در ش س
صادرات انجام نمى شود، گفت: ما امروز در شرايط تحريم هستيم و طبيعتاً 
در ارتباطات بانكى خود با كشورهاى ديگر در تنگنا قرار داريم، لذا طبيعى 
ــت كه برگشت ارز حاصل از صادرات، كار ساده اى نيست و حتى دولت  اس

نيز براى بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت، با مشكل مواجه است.
ــويق صادركنندگان  ــش به مصوبه اخيرى كه به منظور تش وى در واكن
براى بازگشت ارز حاصل از صادرات ابالغ شده است، گفت: به نظر مى رسد 
اين بسته پيشنهادى، چندان گشايشى براى صادركنندگان ايجاد نمى كند 
ــور نخواهد  ــر چندانى در افزايش صادرات كش ــه همين دليل هم تاثي و ب

داشت.
ــران تاكيد كرد: ما پيش از اين و در ابتداى  ــس اتاق بازرگانى اي نايب رئي
ــدار داده بوديم كه قوانين دست و پا گير در اين بخش  پاييز نيز بارها هش
ــت ارز حاصل از صادرات به كشور نخواهد  نه تنها كمكى به افزايش بازگش

كرد بلكه صادرات كشور را هم با مشكل مواجه مى كند.

ارز صادركنندگان بايد برگردد

مصوبه    تشويقى اخير گشايشى براى صادركنندگان ايجاد نمى كند

ــتان و ايران قراردادى را امضا كردند كه مشكل بانكى  ــيه، قزاقس روس
صادرات گندم به ايران را برطرف مى كند.

ــركل انجمن هاى صنايع غذايى  ــنيم، كاوه زرگران، دبي به گزارش تس
ــتان براى تامين هزينه قرارداد گندم  ــيه و قزاقس ايران گفت: ايران، روس
ــته اند. اين قرارداد عرضه گندم به ايران را دو يا سه  ــرفت هايى داش پيش

برابر مى كند. 
اين مذاكرات سال گذشته آغاز ولى به خاطر مسائل مالى متوقف شد. 
ــيه و قزاقستان گندم مورد نياز آسيابان هاى ايران  طبق اين قرارداد، روس
ــتد. اين بازار در  را تامين مى كنند و ايران هم آرد آن را به عراق مى فرس

اختيار تركيه و كشورهاى ديگر است .
ــتان و ايران يادداشت تفاهمى امضا كردند كه همكارى  روسيه، قزاقس

در زمينه تجارت گندم را تعيين مى كرد. اين قرارداد بخشى از مذاكرات 
ــيه،  ــيع ترى بود براى ايجاد يك منطقه تجارت آزاد بين ايران، روس وس

قزاقستان و ساير همسايه ها.
كاوه زرگران گفت: «در قرارداد جديد بين اين سه كشور قيد شده كه 
ــده استفاده  ــط يك بانك باز ش خريدار مى تواند از خط اعتبارى كه توس
كند. به اين ترتيب هزينه اين قرار داد كه سال گذشته باعث نگرانى بود، 

تامين مى شود.» وى نام اين بانك را ذكر نكرد .
ــت ترانزيت و مبادله گندم از  زرگران اضافه كرد: «در اين مورد قرار اس

روسيه و قزاقستان افزايش يابد.» 
ــران در 2016 به  ــيه بود تا اينكه ته ــران بزرگترين بازار گندم روس اي
ــيابان هاى خصوصى ايران كه اجازه  خودكفايى گندم رسيد. هرچند آس

استفاده از گندم داخلى را براى صادرات آرد ندارند، هنوز به گندم وارداتى 
نيازمندند. 

ــده از گندم روسيه را به عراق  زرگران گفت ايران مى تواند آرد توليدش
و افغانستان بفرستد .

او گفت: «در اين زمينه واردات گندم به ايران دو يا سه برابر مى شود.» 
ــال تجارى2017/18 ، 137500 تن گندم به ايران صادر  ــيه در س روس

كرد  .
ــاالنه نياز به 7,5 ميليون تن ذرت دارد، قصد دارد در سال  ايران كه س

آينده شمسى 3 ميليون تن آن را از روسيه وارد كند .
اين كشور همچنين نياز به 3ميليون تن جو دارد كه انتظار مى رود 1,5 

ميليون تن آن را از روسيه وارد كند .

ــده اقتصاد ايران يكى از مهمترين داليل  ظرفيت فراوان استفاده نش
ــوم به  ــت كه در بيانيه اخير مقام معظم رهبرى موس اميد به آينده اس
ــازمان توسعه تجارت در اين باره  ــد. سرپرست س «گام دوم» تاكيد ش
ــورهاى  ــش صادرات ايران براى بازار 1000ميليارد دالرى كش از كش

همسايه خبر داد.
ــتانه ورود جمهورى اسالمى ايران به دهه  به گزارش تسنيم، در آس
پنجم انقالب اسالمى، حضرت آيت اهللا العظمى امام خامنه اى (مدظله) 
ــوم به  ــه مهم و راهبردى موس ــالمى در بياني ــر معظم انقالب اس رهب
ــژه جوانان، به تبيين  ــاب به ملت ايران به وي ــالب» خط «گام دوم انق
دستاوردهاى شگرف چهار دهه  گذشته پرداخته و توصيه هايى اساسى 
ــزرگ» ارائه  ــالمى ب ــاختن ايران اس ــور «جهاد بزرگ براى س به منظ

فرموده اند.

امام خامنه اى در اين بيانيه بارها بر كليدواژه «اميد» تاكيد كردند كه 
ــده در اقتصاد ايران مى تواند مهمترين  ظرفيت هاى فراوان استفاده نش
ــد، از جمله بازار  ــور باش ــرفت آتى اقتصاد كش دليل اميدوارى به پيش
بزرگ 16 كشور همسايه با 600ميليون نفر جمعيت كه در اين بيانيه 

راهبردى هم تاكيد شد.
ــاره  ــنيم، با اش ــودودى در گفت وگو با خبرگزارى تس ــا م محمدرض
ــبد  ــترده تر كردن س ــاخت هاى صادراتى و گس ــه لزوم ارتقاى زيرس ب
ــرمايه گذارى روى مگاپروژه ها  ــور، گفت: س ــى صادراتى كش محصوالت
يكى از نيازهاى امروز كشور است كه مى تواند زيرساخت هاى صادراتى 

كشور را توسعه دهد.
ــادرات محصوالت  ــعه ص ــش توس ــون در بخ ــه داد: هم اكن وى ادام
كشاورزى و صنايع تبديلى، حداقل 10 مگاپروژه صادراتى با مشاركت 

بخش خصوصى تعريف شده است و معتقديم بايد بيش از اين در اين 
بخش سرمايه گذارى شود.

ــت در  ــه دول ــزود: تجرب ــارت اف ــعه تج ــازمان توس ــت س سرپرس
ــيمى و فوالد نيز نشان داده كه تا چه  ــرمايه گذارى در حوزه پتروش س
ــعه صادرات منجر  ــرمايه گذارى در داخل، مى تواند به توس ــزان، س مي
ــادرات، متعلق به همان  ــش از 20 ميليارد دالر از ص ــود و امروز بي ش

پروژه هايى است كه دولت در آنها سرمايه گذارى كرده است.
ــش خصوصى به  ــت و بخ ــرد: اعتقاد دول ــان ك ــودودى خاطرنش م
ــى و مگاپروژه ها و همچنين عزم  ــرمايه گذارى در پروژه هاى صادرات س
ــازى براى صادرات ايجاد  ملى، در بخش خصوصى و دولتى، ظرفيت س
ــايه ما نشان  ــورهاى همس مى كند و واردات 1000 ميليارد دالرى كش
مى دهد، كشش بازار براى اين ظرفيت سازى صادرات ايران وجود دارد.

حل مشكل بانكى صادرات گندم روسيه و قزاقستان به ايران

منشور اقتصاد در گام دوم

كشش صادرات ايران براى بازار 1000 ميليارد دالرى كشورهاى همسايه
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پيشنهاد تعيين نرخ كرايه حمل و نقل عمومى 
سال 98 كمتر از «نرخ تورم»

ــنهاد  ــهردارى تهران از ارائه پيش ــاون حمل ونقل ترافيك ش مع
ــال 98 كمتر  ــايل حمل و نقل عمومى در س تعيين نرخ كرايه وس
ــمى كشور خبرداد. به گزارش پايگاه خبرى «عصر  از نرخ تورم رس
ــيدآقايى در مورد سياست گذارى افزايش  ــن پورس خودرو»، محس
ــده، گفت:  ــال آين ــايل حمل و نقل عمومى در س ــرخ كرايه وس ن
ــود را در مورد افزايش  ــنهادى خ معاونت حمل و نقل اليحه پيش
نرخ كرايه براى سال 98 به معاونت برنامه ريزى تحويل داده است، 
ــنهادى را به شوراى شهر تحويل نداده اند  اما هنوز آنها اليحه پيش
ــورا شود تا  ــد در هفته آينده اين اليحه تقديم ش اما به نظر مى رس
ــود. وى با بيان اينكه براى  ــال آينده بررسى ش همراه با بودجه س
اولين بار رقم مشخصى را براى افزايش نرخ كرايه پيشنهاد نداديم، 
ــكالت اقتصادى حاكم بر جامعه پيشنهاد داديم  گفت: به دليل مش
كه شورا به شهردارى اجازه دهد تا كمتر از نرخ تورم رسمى كشور 
ــاس  ــيد آقايى با بيان اينكه براس نرخ كرايه را افزايش دهيم. پورس
ــال و زمان اعالم رسمى نرخ  ــت تا پايان س ــنهاد مى بايس اين پيش
تورم صبر كنيم تا نرخ تورم اعالم شود و براساس آن نرخ كرايه ها 
ــنهاد ما تعيين نرخ كرايه وسايل حمل و  ــود، گفت: پيش تعيين ش
نقل عمومى براى سال آينده، كمتر از نرخ تورم اعالمى بوده است. 
ــهروندان بوده  ــتاى حمايت از ش وى با بيان اينكه اين مهم در راس
ــت، گفت: اين تصميم در حالى است كه به دليل نوسانات بازار  اس
ــتيم چراكه  ــاهد افزايش قيمت قطعات مترو و اتوبوس هس ارز، ش
ــور انجام شده  عموماً تأمين تجهيزات مترو و اتوبوس از خارج كش
ــت، اما با اين حال نمى توانيم به دليل مشكالت  كه خريد ارزى اس
ــدام كنيم و  ــش نرخ كرايه ها اق ــبت به افزاي ــى در جامعه، نس مال
ــتم حمل و  طبيعتاً از آنجايى كه دولت نيز كمك چندانى به سيس
نقل ندارد، شهردارى مازاد هزينه ها را تقبل مى كند. پورسيدآقايى 
در مورد گاليه رانندگان تاكسى در پى عدم افزايش نرخ كرايه نيز 
ــته هاى حمايتى بخشى  ــهردارى تهران قطعاً در قالب بس گفت: ش
ــى را جبران مى كند، اما دقت داشته  از هزينه هاى رانندگان تاكس
ــب نسبت به  ــيد كه نمى توانيم در اين اوضاع اقتصادى نامناس باش

افزايش نرخ كرايه ها به شيوه سنوات گذشته اقدام كنيم.

پيش بينى توليد يك ميليون خودرو در سال 98
 آينده روشن در انتظار صنعت خودرو

ــام آگاه در وزارت صنعت گفت پيش بينى ما براى توليد  يك مق
ــال آينده حدود يك تا يك ميليون و 200هزار دستگاه خودرو  س
است كه با توجه به شرايط فعلى، انتظار آينده خوبى براى صنعت 
خودرو داريم.   معاون پيشين وزير صنعت درباره قيمت هاى جديد 
ــط  ــده توس خودرو اظهار كرد: اينكه مى گويند قيمت هاى اعالم ش
ــور  ــرايط اقتصادى كش ــازان با جيب مصرف كننده و ش خودروس
ــب ندارد، اشتباه است زيرا اگر فرض كنيم قيمت هاى جديد  تناس

مشترى ندارد پس نبايد توليدى داشته باشيم.
ــاز  ــود كه خودروس ــان اينكه توليد وقتى انجام مى ش ــا بي  وى ب
بتواند براساس شاخص هايى كه وجود دارد محصول را به مشترى 
عرضه كند، تصريح كرد: اينكه قيمت خودرو گران تر شده بر كسى 
ــت چرا كه در همين راستا نرخ مواد اوليه، قطعات و  پوشيده نيس
ــت، اما در نهايت توليد بايد  هزينه هاى جارى نيز افزايش يافته اس
ادامه دار باشد و براى تحقق اين امر، خودروساز چاره اى جز تطبيق 

هزينه هاى تمام شده براى خود با قيمت نهايى خودرو را ندارد.
ــازان قيمت خودرو  ــر اينكه خودروس ــام آگاه با تاكيد ب  اين مق
ــترى  ــران هزينه ها و جيب مش ــد، جب ــرايط تولي ــاس ش را براس
ــازى پايين  قيمت گذارى كرده اند، افزود: اولين انگيزه هر خودروس
ــده و هزينه هاى سربار براى مجموعه خود و  آوردن قيمت تمام ش

بعد پيدا كردن مشترى با قيمت هاى جديد است.
ــته از محصوالتى كه محبوبيت  ــن مقام آگاه ادامه داد: آن دس  اي
ــتريان دارد، به دليل محدوديت هاى ايجادشده  ــترى بين مش بيش
ــه اگر اين  ــت ك ــده اس ــى با ابهام مواجه ش ــرايط بين الملل در ش
ــتريان پاسخ داده مى شود  ــود، هم به نياز مش محدوديت هارفع ش
ــال  ــد.  او درباره توليد خودرو در س ــتر خواهد ش و هم توليد بيش
ــال  آينده، اعالم كرد: پيش بينى ما درخصوص توليد خودرو در س
ــت؛  ــتگاه اس 98 چيزى حدود يك تا يك ميليون و 200هزار دس
البته ظرفيت توليد ما بيشتر از اين مقدار است ولى با شرايط فعلى 

كشور تناسب دارد.

الزام خودروسازان براى اختصاص بخشى از 
توليدات خود به تاكسيرانى

ــور گفت در  ــهرى كش ــيرانى هاى ش ــل اتحاديه تاكس مديرعام
ــد با مديريت  ــى كاهش آلودگى هوا مقرر ش ــات كارگروه مل جلس
ــهميه اى براى تاكسيرانى در نظر  ــازان س وزارت صمت، خودروس
ــزارش پايگاه خبرى «عصر خودرو» به نقل از فارس،  بگيرند. به گ
ــوال كه آيا تغييرى در روند  ــخ به اين س مرتضى ضامنى  در پاس
ــت، گفت: فرآيند  ــوده اتفاق افتاده اس ــازى تاكسى هاى فرس نوس
ــازى تاكسى هاى فرسوده همچنان ثابت و نزديك توقف است،  نوس
اما در جلسات كارگروه ملى كاهش آلودگى هوا كه با حضور وزارت 
ــت وزارتخانه مذكور  ــه با مديري ــد ك ــد، مقرر ش صنعت برگزار ش

خودروسازان سهميه اى براى تاكسيرانى در نظر بگيرند.
ــازان مكلفند  وى ادامه داد: در صورت تحقق اين وعده خودروس
ــى از توليدات خود را به تاكسيرانى اختصاص  در سال آينده بخش
ــيرانى هاى كشور  دهند. چندى پيش نيز مديرعامل اتحاديه تاكس
گفته بود كه وزارت صنعت بايستى در موضوع نوسازى تاكسى هاى 
ــى كند. در  ــكل چاره جوي ــراى حل اين مش ــوده دخالت و ب فرس
حقيقت بايستى بخشى از توليدات شركت هاى خودروساز به حوزه 
تاكسيرانى اختصاص يابد. اين مقام مسئول همچنين گفته بود كه 
خودروساز، تاكسيرانى را مشترى با گارانتى مى داند و اگر تالطمى 
ــت آنان براى تخصيص  در بازار رخ دهد اولين حوزه اى كه از ليس
خودرو حذف مى شود تاكسيرانى است و اگر طرح نوسازى ناوگان 
ــيرانى دوباره به جريان نيفتد تا پايان سال 1400  ــوده تاكس فرس
تقريباً حوزه تاكسيرانى دچار انباشت فرسودگى مى شود و به نوعى 

70درصد ناوگان فرسوده خواهند شد.

ــوراى اسالمى بيان  ــيون عمران مجلس ش عضو و نايب رئيس كميس
ــرورى ممانعت به عمل بياورد  ــد كه دولت بايد از واردات غيرض مى كن
ــى نكنيم دچار مشكالت عديده و  و اگر در حوزه توليد، يك فكر اساس

بيكارى شديد خواهيم شد.
سيد احسن علوى در گفت وگو با خبرنگار پارلمانى خبرخودرو، اظهار 
ــت: متاسفانه در بخش توليد در كشور مشكالت زيادى وجود دارد  داش
و علت اين موضوع نيز اين است كه سوداگران به دنبال واردات بوده و 
قصد داشته اند واردات را در يد قدرت خود گيرند و متاسفانه اين مساله 

باعث زيان افراد بسيارى شده است.
نماينده مردم سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراى اسالمى 
ــور خيلى زياد  ــازان و فعاالن در اين بخش در كش افزود: تعداد قطعه س
ــه اى از تعطيلى  ــور كنيد چه فاجع ــت. تص ــش از 60 هزار نفر اس و بي
ــت تخصص ديگرى  ــد داد. اين افراد ممكن اس ــن واحدها رخ خواه اي
ــته باشند، اينجا است كه  ــرمايه نداش غير از كار تخصصى خود و نيز س
دولت بايد تالش مى كرد از واردات ممانعت به عمل آورد مگر در مورد 

ملزومات و كاالهايى كه بايد از خارج از كشور وارد شوند.
ــرى توصيه مى كنند و تذكر  ــت مقام معظم رهب وى افزود: سال هاس

ــكل  ــارض منافع وجود دارد اين مش ــفانه چون تع ــد، اما متاس مى  دهن
كماكان به قوت خود باقى است، مثال برنج، چاى و اقالم ديگر در كشور 
موجود است ولى از خارج از كشور وارد مى كنيم و اگر به همين شكل 
ــنا نخواهيم شد و سال هاى سال  پيش رويم با تكنولوژى هاى جديد آش
ــتعمره همين كشورهاى اروپايى باشيم.  بايد براى ناچيزترين اقالم، مس
ــوراى اسالمى افزود: مالحظه  ــيون عمران مجلس ش نايب رئيس كميس
ــود كه در بخش تسليحات نظامى چه اندازه پيشرفت كرده ايم به  مى ش
ــت به انسجام موجود در آن فضا دست زند  ــى نتوانس اين دليل كه كس
ــود، همين طور در بسيارى از بخش هاى ديگر مثل  و خدشه اى وارد ش
زيردريايى ها و مهندسى و نانوتكنولوژى موفقيت هاى بسيارى داشته ايم 
ــت، اما متاسفانه در بخش  ــجام وجود داش زيرا در اين حوزه ها يك انس
واردات به دليل اينكه سهم عده اى در اين بخش است نتوانستند كارى 

را پيش برند.
علوى افزود: اين يك مشكل اساسى بوده و اگر به اين شكل پيش رود 
ما صنعت خودرو را از دست مى دهيم و يا اين صنعت افول خواهد كرد. 
ــكالت ديگر كه مترتب  قطعا در آينده خطراتى –ازجمله بيكارى و مش
ــت- متوجه تمام كسانى خواهد بود كه در اين صنعت و  اين اوضاع اس

صنايع وابسته مشغول به كار و فعاليت هستند، بنابراين اين موضوعات 
بايد بسيار جدى گرفته شود. دولت در اين بخش جديت الزم را ندارد، 
در حالى كه همه مى دانيم، مجلس مى داند و دولت مى داند و دائم تذكر 

مى دهيم اما هيچ كس كارى نمى كند.
ــكالت  ــنندج، ديواندره و كامياران درخصوص مش ــده مردم س نماين
ــكالت  ــازان گفت: ما دائما مى گوييم كه اميدواريم مش عديده قطعه س
ــود اما باالخره دولت بايد به فكر اين موضوع باشد وگرنه با يك  رفع ش

ركود تورمى در تمام بخش ها مواجه خواهيم شد.
ــيارى از  ــاختمانى، بس ــائل س ــزود: در حوزه عمران و مس ــوى اف عل
ــانات قيمتى و  ــن پروژه و كار را به دليل نوس ــكاران جرأت گرفت پيمان
ــانى قرارداد  ــد دارند براى پروژه گازرس ــى ندارند، مثال وقتى قص گران
ــت مجبور  ــد كنند، اظهار ناتوانى مى كنند و مى گويند ممكن اس منعق
ــده و متضرر  به تهيه لوله مورد نياز به قيمت 10 برابر در روز آينده ش
ــت، مثال قير گران  ــكل اس ــويم. در بحث جاده نيز وضع به همين ش ش
ــكالت وجود دارد و اگر در  ــت و پيمانكاران كار نمى گيرند. اين مش اس
حوزه توليدات، يك فكر اساسى نكنيم دچار مشكالت عديده و بيكارى 

شديد خواهيم شد.

واردات غيرضرورى صنعت خودرو را تهديد مى كند

به عقيده برخى كارشناسان، حجم معوقات خودروسازان بسيار بيشتر 
از 300هزار دستگاه خودرو است.

ــال جارى با كاهش بيش  از  به گزارش پدال نيوز، توليد خودرو در س
ــال گذشته همراه خواهد شد و  ــتگاه خودرو نسبت  به س 500هزار دس
خودروسازان در بهترين شرايط در سال جارى چيزى حدود يك ميليون 
ــت كه از ابتداى  ــتگاه خودرو توليد خواهند كرد. اين در حالى اس دس
ــيار زيادى خودرو به صورت پيش فروش  ــال جارى تاكنون تعداد بس س
فروخته شده است و درصورتى كه خودروسازان نتوانند براى سال آينده 
توليد خود را باال ببرند با چالش عرضه خودرو و افزايش تعداد معوقات 

مواجه خواهند شد. 
ــده، توليد  ــر و با اقداماتى كه انجام ش ــد در يكى، دو ماه اخي  هرچن
ــبت  به مدت  ــت، اما همچنان نس ــازان افزايش پيدا كرده اس خودروس
ــته عالمت منفى كنار آمار توليد خودروسازان قرار  ــال گذش مشابه س
گرفته و خودروسازان را با مشكالت بسيارى روبه رو كرده است. در اين 
شرايط و در حالى كه خودروسازان معوقات بسيارى به مشتريان دارند 
ــث پيش فروش دوباره  ــده اند، بح ــه با كمبود نقدينگى مواجه ش و البت

خودروها حاشيه ديگرى به وجود آورده است.
 پيش فروش بدون تامين قطعات 

ــد و به صورت  ــروش خودرو تا 20درص ــت مجوز پيش ف  وزارت صم
ــازان صادر كرده، اما عدم تحويل خودرو  تحويل فورى را براى خودروس
ــى به وجود آورده  ــازان در ماه هاى اخير، نگرانى هاي ــوى خودروس از س
است، تا جايى كه بسيارى از كارشناسان معتقدند تا تحويل خودروهاى 
ــازان به قطعه سازان  ــتريان يا تا زمانى كه بدهى خودروس معوق به مش

و مشتريان سبك نشده است، نبايد پيش فروش جديدى انجام شود. 
ــيون اصل 90  ــخنگوى كميس ــايى، س  در همين زمينه بهرام پارس
مجلس شوراى اسالمى ضمن انتقاد از پيش فروش مجدد خودروسازان 
ــد و آيين نامه هاى دولت،  ــاس قواع ــاى اخير مى گويد: «براس در روزه
ــوز پيش فروش  ــى دارد؛ صدور مج ــرايط خاص ــروش خودرو ش پيش ف

ــاز يا قطعات موردنياز خود را در انبار  ــت كه خودروس ــتلزم آن اس مس
شركت يا گمرك جمهورى اسالمى ايران داشته باشد يا اسناد حمل و 

گشايش اعتبار را در دست داشته باشد.» 
 شروع مجدد پيش فروش خودرو تخلف است 

موردى كه در چند ماه گذشته باعث عدم تحويل خودرو به مشتريان 
ــت. به عقيده  ــده، بحث كمبود قطعات و توليد خودروهاى ناقص اس ش
بسيارى از كارشناسان، خودروسازان ابتدا بايد وضعيت تامين قطعات را 
ــخص كنند و با تكميل بودن قطعات اقدام به پيش فروش و تحويل  مش
ــكالتى كه از  ــتريان كنند. در غير اين صورت، مش فورى خودرو به مش
ــور بوده است،  ــال جارى گريبان گير صنعت خودروى كش ــتان س تابس
ادامه پيدا مى كند و اين روند به سال آينده و حتى سال 99 نيز سرايت 
مى كند. كمبود قطعات و توليد خودرو به صورت ناقص، تنها معوقات را 
روى معوقات قبلى مى گذارد و به اين صورت مشكالت خودروسازان را 

بيشتر و بيشتر مى كند.
ــوى  ــن نماينده مجلس با تاكيد بر عدم ورود و تامين قطعه از س  اي
ــازان در ماه هاى اخير مى افزايد: «در حال  حاضر خودروسازان  خودروس
ــى را، با داليلى  ــده قبل ــدم تحويل به موقع خودروهاى پيش فروش ش ع
مانند نبود قطعات موردنياز براى توليد در اثر تحريم، توجيه مى كنند.» 
ــرايط تغييرى نكرده و  ــال  حاضر كه ش ــد مى كند:  «در ح  وى تاكي
ــروع مجدد پيش فروش خودرو تخلف است و  ــده، ش قطعه اى وارد نش
ــتگاه هاى نظارتى و وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد بر اقدامات  دس

خودروسازان و پيش فروش خودرو نظارت كنند.» 
خريد خودرو در شرايط فعلى ريسك دارد 

ــايى همچنين خودروسازان را به پيگيرى پيش فروش ها تهديد   پارس
ــتگاه هاى ذى ربط به موضوع  ــد: «در صورتى  كه دس مى  كند و مى گوي
پيش فروش مجدد خودروسازان رسيدگى نكنند با توجه به مفتوح بودن 
ــيون به اين  ــيون اصل 90، اين كميس ــازان در كميس پرونده خودروس

موضوع ورود خواهد كرد.» 

ــزى هم به وضعيت صنعت خودرو در  ــن نماينده مجلس البته گري اي
ــرايط فعلى مى زند و اظهار مى كند كه در چنين شرايطى پيش خريد  ش

خودرو ريسك بسيارى دارد. 
ــت نمى توان هشدارى به مردم در  ــايى در عين حال معتقد اس  پارس
ــودرو داد. بازار خودرو  ــورد ثبت نام يا عدم ثبت نام در پيش فروش خ م
ــت و مردم به جز خريد خودروى داخلى  در ايران يك بازار انتخابى نيس
ــراى خريد  ــال ثبت نام ب ــد، اما در هر ح ــاب ديگرى ندارن ــق انتخ ح
ــار تجربه ناموفق  ــازان گرفت ــت، چراكه خودروس ــك اس خودرو پرريس

پيش فروش هاى قبلى هستند. 
 دليل و ضمانت اجراى پيش فروش هاى جديد 

ــدن زمان تحويل خودرو و انباشت تعداد  ــد طوالنى ش به نظر مى رس
ــده مجلس درخصوص  ــل اين نماين ــازان دلي ــاالى معوقات خودروس ب
ــزان معوقات  ــد. افزايش مي ــودرو باش ــودن پيش خريد خ ــك ب پرريس
ــيارى را در مورد زمان تحويل خودروها  ــال جارى، بس خودرويى در س
ــت. به عقيده برخى  ــرايط فعلى اقتصادى نگران كرده اس با توجه به ش
ــتر از 300هزار  ــازان بسيار بيش ــان، حجم معوقات خودروس كارشناس

دستگاه خودرو است.
ــايى در اين باره مى گويد: «به رغم اينكه شركت در پيش فروش   پارس
خودرو ريسك بزرگى است، مردم ناچارند در اين پيش فروش ها شركت 
ــد، چون حق انتخاب ديگرى ندارند. رقابتى كردن بازار خودرو تنها  كنن
ــكالت مجدد در اين  ــردم و جلوگيرى از بروز مش ــكار حمايت از م راه

حوزه است.» 
ــركت هاى  ــم ادامه داد: «از ش ــردم در مجلس ده ــده م ــن نماين  اي
ــود تا دليل پيش فروش هاى  ــازى نيز استعالمى گرفته مى ش خودروس
ــه تعهدات قبلى خود  ــته اند ب ــازان نتوانس جديد به رغم اينكه خودروس
ــن شود. از سوى ديگر بايد مشخص شود چه ضمانتى  عمل كنند، روش
ــر پيش فروش  ــه در حال  حاض ــع خودروهايى ك ــل به موق ــراى تحوي ب

مى شود، وجود دارد.»

ــركل دفتر مقررات صادرات و واردات با تاكيد بر اينكه از طريق  مدي
ــفارش فقط براى  ــفارش واردات خودرو امكان ثبت س ــايت ثبت س س
ــده است، افزود براساس مصوبه  خودروهاى در گمرك مانده فراهم ش
ــى كه تا تاريخ 1397,5,16 داراى قبض انبار  هيات وزيران خودروهاي
ــفارش شوند و اين امكان براى خودروهايى  هستند، مى توانند ثبت س

كه بعد از اين تاريخ داراى قبض انبار هستند، فراهم نيست. 
ــايت  مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت گفت: س
ثبت سفارش واردات خودرو براساس مصوبه هيات وزيران براى ترخيص 
ــت. سيد مهدى نيازى گفت:  ــده اس خودروهاى در گمرك مانده باز ش
ــص خودروهاى در گمرك  ــات وزيران براى ترخي ــاس مصوبه هي براس
مانده سايت ثبت سفارش واردات خودرو مدتى است كه باز شده است. 
ــر اينكه از طريق  ــررات صادرات و واردات با تاكيد ب ــركل دفتر مق مدي
ــفارش فقط براى  ــفارش واردات خودرو امكان ثبت س ــايت ثبت س س
ــده است، افزود: براساس مصوبه  خودروهاى در گمرك مانده فراهم ش
ــخ 1397,5,16 داراى قبض انبار  ــات وزيران خودروهايى كه تا تاري هي
هستند، مى توانند ثبت سفارش شوند و اين امكان براى خودروهايى كه 
بعد از اين تاريخ داراى قبض انبار هستند، فراهم نيست. وى همچنين 

تاكيد كرد: سايت ثبت سفارش براى واردات خودروهاى جديد نيست. 
ــاس مصوبه هيات وزيران كه به دستگاه هاى  ــت: براس نيازى بيان داش
مربوطه ابالغ شد خودروهايى كه تا تاريخ 97,10,16 داراى قبض انبار 
ــتند با ثبت سفارش از گمركات ترخيص شوند،  گمرك بودند مى توانس
اما بعد از مدتى تاريخ مذكور به 97,05,16 اصالح شد و امكان ترخيص 
فقط براى خودروهايى فراهم شد كه داراى تاريخ قبض انبار قبل از 16 
ــند. وى در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه گفته  مرداد 97 باش
مى شود، امكان جعل قبض انبار وجود دارد، آيا نظارت هاى الزم صورت 
مى گيرد تا فقط خودروهاى مانده در گمركات كه داراى شرايط مذكور 
ــوند و خودرويى اضافه تر از گمركات ترخيص  ــتند ثبت سفارش ش هس
ــى اصالت و تاييد قبض انبار خودروها با  ــود، گفت: مسئوليت بررس نش
گمرك جمهورى اسالمى ايران است و در دستورالعمل 20ماده اى وزير 
ــفارش و ترخيص خودروهاى در گمرك  صنعت كه درباره نحوه ثبت س
ــت. نيازى  ــده اس ــد، تمام اين موارد به صراحت ابالغ ش مانده ابالغ ش
ــتورالعمل هيات وزيران، وزير صنعت  ــت: برمبناى بند 7 دس بيان داش
ــد تا ضوابط ورود و ترخيص خودروهاى موضوع تصويب نامه  موظف ش
ــن مربوط ابالغ كند  ــى آن را در چارچوب قواني ــتورالعمل اجراي و دس

ــاده اى ابالغ كرد و  ــتورالعمل 20 م ــه پيرو آن وزير صنعت يك دس ك
ــتورالعمل تمام وظايف سازمان هاى مربوطه ذكر شده است.  در آن دس
مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت بيان داشت: در 
دستورالعمل مذكور ذكر شده كه سازمان حمايت، معاونت امور صنايع 
وزارت صمت، گمرك جمهورى اسالمى ايران و بانك مركزى چه نقشى 
دارند و چگونه نظارت داشته باشند. وى افزود: اطالعات موجود در مورد 
ــالمى ايران  خودروهاى در گمرك مانده در اختيار گمرك جمهورى اس
ــت و بنابراين گمرك براى ثبت سفارش مى تواند اطالعات موجود را  اس
بررسى كند تا فقط خودروهاى موجود در گمرك كه داراى قبض انبار 
ــود و خودروى ديگر ثبت  ــتند ثبت سفارش ش ــده هس به تاريخ ذكرش
ــت: با توجه به پيش بينى هاى صورت  ــود. نيازى بيان داش سفارش نش
ــى به غير از خودروهاى  ــه براى نظارت بعيد مى دانم كه خودروي گرفت
ــازمان  ــفارش يابد، زيرا گمرك و س موجود در گمركات امكان ثبت س
ــض انبار صادر كرده اند و حتى  ــادر براى تمام خودروهاى موجود قب بن
بعد از اصالحيه تاريخ قبض انبار برآورد شد كه 50درصد از خودروهاى 
موجود در گمركات يعنى خودروهاى كه داراى قبض انبار بعد از تاريخ 

16 مرداد 97 هستند، نمى توانند ثبت سفارش شوند.

خريد خودرو در شرايط فعلى ريسك دارد

شروع مجدد پيش فروش خودرو تخلف است

سايت ثبت سفارش واردات خودرو باز شد 
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نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت برای ترمیم ش��کاف اقتصادی باید بار 
کارآفرینی از بخش های دولتی و غیرعمومی دولتی به بخش خصوصی منتقل 

شود.
به گزارش ایرنا، پدرام س��لطانی در جش��نواره 
بین المللی تجربیات برتر کارآفرینی در بوش��هر 
افزود: در کارآفرینی باید پایداری ایجاد ش��ود تا 
بتوان آن را به عنوان موتور حرکت رشد و توسعه 

اقتصادی کشور مورد استفاده قرار داد. 
وی بیان ک��رد: این مهم تضادی با آرمان های 
ما در اقتصاد ن��دارد و باید بتوانیم با یک تعریف 
صحی��ح از کارآفرینی به عنوان بهترین و ش��اید 
آخری��ن فرصت یکبار برای همیش��ه بار اقتصاد 
کش��ور روی دوش کارآفرینی با مفهوم درس��ت 

آن بگذاریم. 
سلطانی ادامه داد: این کشور برای رسیدن به 
رتبه های نخست اقتصاد دنیا چیزی کم ندارد و 

باید با یک سری تغییر ساختاری اقتصاد را به مسیر درست خود رهنمون کرد.
وی افزود: از تحوالت صنعتی و مفاهیم اقتصادی و کارآفرینی در دنیا عقب 

ماندیم که این عقب ماندگی باید به نحو مطلوبی جبران شود. 

سلطانی اظهار داش��ت: اکنون 80درصد اشتغال کشور در بخش خصوصی 
و مابق��ی آن دولتی اس��ت که به جز کس��ری کوچک هم��ه آن 80درصد در 
اقتصاد معیش��تی زندگی می کنند. نایب رئیس اتاق بازرگان��ی ایران ادامه داد: 
عالوه بر انحراف مفاهیم کارآفرینی در کش��ور 
خود کارآفرینی نیز با انحراف هایی مواجه شده 
اس��ت.  وی افزود: به جای اینکه در کارآفرینی 
رویکرد ما به س��مت ارائه خدمات به جامعه و 
توسعه اقتصادی باش��د در اقتصادی که حجم 
یارانه آن بزرگ اس��ت به س��متی می رویم که 

عده ای به دنبال رانت هستند. 
س��لطانی ادامه داد: گستره اقتصاد مبتنی بر 
نوآوری اکنون یک ش��هر و استان نیست بلکه 
همه جامعه جهانی با ایجاد ارتباطات گسترده 

این اقتصاد را شکل می دهند. 
وی افزود: یکی از مش��کالت اصلی جامعه ما 
س��وءتفاهم در روش پیاده کردن اس��ت که در 

همه حوزه ها و به ویژه اقتصاد به آن دچار هستیم. 
سلطانی اظهار داشت: معنای اقتصاد سال ها در دنیا با رشد فناوری و دانش 

بشری مرتب تغییر و بلوغ بیشتری پیدا کرده است.

براس��اس گزارش های مختلف، اپ��ل برای تأمین هزین��ه راه اندازی 
سرویس رسانه ای خود از پرداختی های شرکت گوگل استفاده می کند.

به گ��زارش زومیت، براس��اس تخمین های گلدمن س��اکس، حدود 
یک پنجم درآمد سرویس های اپل مستقیما 
از گ��وگل تأمین می ش��ود و ای��ن در حالی 
اس��ت که تحلیلگ��ران ای��ن بان��ک از اپل 
می خواهند که یک سرویس رسانه ای شبیه 

آمازون پرایم راه اندازی کند.
ش��رکت خدمات بانکی گلدمن س��اکس 
ب��ه کوپرتینویی ه��ا درب��اره وابس��تگی به 
ش��رکت رقی��ب، یعنی گوگل ب��رای درآمد 
س��رویس های خ��ود هش��دار داد و این در 
حالی اس��ت که تمایل اپل ب��رای رفتن به 
اش��تراکی، جدیدترین  سمت سرویس های 
اس��تراتژی بلند مدت این شرکت در زمینه 

کسب و کار است.
اگر این سؤال برای ش��ما پیش می آید که چرا چنین پولی مابین 
این دو ش��رکت ردوبدل می ش��ود، باید گفت که گوگل هنوز مقدار 
زیادی پول به اپل پرداخت می کند تا به عنوان مرورگر پیش فرض در 

دس��تگاه های آی او اس باقی بماند. بنابر گفته راد هال از تحلیلگران 
ای��ن صنعت، این مقدار پول بین ۹ت��ا ۱0 میلیارد دالر تخمین زده 

می شود.
یک��ی از تحلیلگران گلدمن س��اکس به 
س��رمایه گذاران گف��ت: اپل نی��از خواهد 
داش��ت که از طریق راه اندازی موفق پکیج 
نرم افزاری اپل پرایم و قرار دادن ویدئو های 
اورجین��ال در آن، یک رش��د تک  رقمی به 
درآم��د س��رویس های خود اضاف��ه کند. 
انتظ��ار می رود ک��ه این پکی��ج در بهار یا 

تابستان امسال عرضه شود.
نس��خه های  از  بعض��ی  ک��ه  اخب��اری 
اپ��ل پرای��م را پوش��ش می دهن��د تازگی 
ندارن��د. اوایل ماه ج��اری کیتی هیوبرت، 
از تحلیلگران ش��رکت مورگان اس��تنلی، 
راه ان��دازی ی��ک پکیج خدمات رس��انه ای 
را در اواخر س��ال جاری از س��وی کوپرتینویی ها ضروری دانس��ت. او 
همچنی��ن تخمین زد که در صورت راه اندازی موفق این پروژه، اپل به 

ارزش یک تریلیون دالر خود باز می گردد.

با حضور مسئوالن استانی و تعدادی از مهمانان خارجی جشنواره تجربیات 
بین المللی کارآفرینی در بوشهر برگزار شد.

به گزارش مهر، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران صبح پنجشنبه در جشنواره 
بین المللی تجربیات برتر کارآفرینی در بوش��هر 
اظهار داشت رش��د علم و دانش و فناوری نقش 

مهمی در توسعه اقتصادی داشته است.
پ��درام س��لطانی ب��ا تاکید ب��ر اس��تفاده از 
ظرفیت های بخش خصوصی در حوزه کارآفرینی 
بیان کرد: باید شرایط پایداری در حوزه کارآفرینی 
ایجاد شود و به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور 

از این ظرفیت استفاده شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه باید تعری��ف صحیحی از 
کارآفرین��ی صورت گیرد، ادام��ه داد: از تحوالت 
صنعتی و مفاهیم اقتصادی و کارآفرینی در دنیا 
عق��ب ماندیم که ای��ن عقب ماندگی باید به نحو 

مطلوبی جبران شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه 80درصد اشتغال کشور در 
بخش خصوصی و مابقی آن دولتی اس��ت، بی��ان کرد: جامعه جهانی با ایجاد 

ارتباطات گسترده این اقتصاد را شکل می دهند.

توماس اندرسون، استاد دانشگاه یونگ و پینگ سوئد نیز در این نشست بر 
لزوم توجه به نیروی انسانی تاکید کرد و اظهار داشت:  ایران دارای ظرفیت های 
بسیار باالیی در حوزه های مختلف از جمله منابع طبیعی است که باید از این 

ظرفیت ها به خوبی استفاده شود.
وی با اش��اره ب��ه عدم ارتباط مناس��ب 
بین تحصی��ل و آموزش با مس��ائل حوزه 
کار و به ویژه کارآفرینی خاطرنش��ان کرد: 
پراکندگی و گسستگی اقتصاد در ایران با 
اس��تفاده از ظرفیت های کارآفرینی ترمیم 

می شود.
اندرس��ون با تاکید بر توجه به جامعه هدف 
در عرصه کارآفرینی تصریح کرد: خیلی از افراد 
دوست ندارند نوآور باشند و چالش های جدید 
را تجربه کنند که این رویکردی اشتباه است و 

باید برای چالش های جدید آماده باشیم.
وی اش��تراک گذاری اطالعات و داشته ها را 
یک ضرورت دانس��ت و ادامه داد: نوآوری های ایجادشده در دنیا براساس نیاز 
بازار صورت گرفته و این رویکرد پاس��خگویی به نیاز بازار بس��یار موفق ظاهر 

شده است.

براساس تحلیل هایی که اخیرا انجام شده اند، طی دو سال گذشته، ایرپادهای 
اپل پس از آیپد بهترین عملکرد را از نظر میزان فروش داش��ته اند. به گزارش 
زومیت، بر کس��ی پوش��یده نیس��ت که ایرپادهای اپل در زم��ره  موفق ترین 

محصوالت این ش��رکت در س��ال های اخیر قرار 
داشته اند. براساس تحلیل های انجام شده توسط 
س��ال  دو  در   ،Above Avalon وب س��ایت 
ابتدای��ی معرفی ایرپ��اد، این محص��ول دومین 
محص��ول موفق اپل بوده اس��ت. جالب تر اینکه 
میزان جس��ت وجو برای کلمه »AirPods« در 
بازه  دس��امبر ۲0۱۷ تا دسامبر ۲0۱8 به میزان 
۵00درصد افزایش پیدا کرده اس��ت. اگر میزان 
جس��ت وجو برای ایرپاد در زمان عرضه  اولیه این 
محصول، یعنی دس��امبر ۲0۱۶ را هم با دسامبر 
۲0۱8 مقایس��ه کنیم، متوجه ۱0 برابر ش��دن 
دفعات جس��ت وجو برای این محصول می شویم. 
نویسنده  Above Avalon نتایج تحلیل های 

انجام شده در رابطه با جست وجو برای واژه  »AirPods« را بدین شکل خالصه 
می کند: مقایسه  اوج گیرِی جست وجو برای عبارت »AirPods« طی سه دوره  
تعطیالت گذش��ته ما را شگفت زده می کند. آمار ذیل حداکثر جست وجوهای 

انجام شده برای ایرپاد در فصول تعطیالت سه سال گذشته را نشان می دهند: 
فصل تعطیالت سال ۲0۱۶: ۱0.000 جست وجو

فصل تعطیالت سال ۲0۱۷: ۲0.000 جست وجو )افزایش ۱00درصدی در 
مقایسه با سال ۲0۱۶(

فص��ل تعطی��الت س��ال ۲0۱8: ۱00.000 
جس��ت وجو )افزایش ۵00درصدی در مقایسه 

با سال ۲0۱۷(
این مقاله در ادامه داده های مربوط به ایرپاد را 
با داده های مرتبط با آیپد اپل مقایسه می کند. 
مقایس��ه  این داده ها نش��ان می دهد که عالقه  
عمومی نس��بت به یک محص��ول نمی تواند با 
ارقام فروش آن قابل مقایس��ه باش��د. هنگامی 
که ارقام فروش آیپد را با دیگر محصوالت اپل 
مقایسه می کنیم، می بینیم که در ۲۴ ماه اولیه  
عرضه  این تبلت، فروش این محصول از تمامی 
محصوالت اپل بهتر بوده اس��ت. توجه داشته 
باش��ید که رقم کل فروش محصولی مانند آیفون ۶ به ۲۲0 میلیون دس��تگاه 
می رسد و این در حالی است که تعداد ایرپادهای فروخته شده به ۲۵ میلیون 

جفت محدود می شود. 
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دالیلی که باعث شکست در کسب وکارهای خرد و کالن می شوند، ریشه در 
نگرش مان و ترسی دارند که از شکست داریم. 

برای اکثر افراد، تحمل شکس��ت در زندگی تجربه ای اس��ت که بارها اتفاق 
افتاده اس��ت. در مقاله  پیش رو همراه با تد لئون هارد، نویسنده، طراح خالق و 
 nail که هم اکنون صاحب امتیاز و ناشر Fitch مدیر سابق مجموعه  بین المللی
است )یکی از معتبرترین نشریات محبوب افراد خالق(، به بررسی تجربیات و 

چالش های او در محیط کار می پردازیم.
یک روز کاری ش��لوغ را تصور کنید. نگاه تان معطوف تقویم کاری روی میز 
می شود و ناگهان به خاطر می آورید که فردا جلسه  کاری در ارتباط با موضوعی 
مه��م پیش رو دارید و ناچارید در مدت زمانی محدود برای حضور در جلس��ه 
آماده ش��وید. با عبور این تصویر از ذهن تان، موج افکار اس��ترس زا به سراغ تان 
می آید و خبر بد اینکه هیچ کدام از این احساس��ات کمکی به برگزاری جلسه  

فردا نخواهند کرد!
مشکالت نقدینگی از چالش های همیشگی است که در محیط کسب و کار با 
آن دست وپنجه نرم می کنیم. هرچند ممکن است مشکل بدهی در میان نباشد 
اما معموال در ابتدای سال های راه اندازی درآمد و خروجی مالی سازمان در یک 

کفه ترازو قرار دارند و سودآوری چشمگیری در میان نیست.
برای کاهش اس��ترس های مالی و ترس��ی که از عدم موفقیت داریم، اولین 
راه حلی که به ذهن خطور می کند، فرار از این دست افکار و پرهیز از مهم جلوه 
دادن اصل موضوع است. واکنش شما از آنجا سرچشمه دارد که گمان می کنید 

با توجه و تمرکز بر ترس ها، ناخودآگاه آنها را به زندگی خود دعوت می کنید.
و نهایتا به این انتخاب می رس��یم که با فرار از ترس ها و دس��ت روی دست 

گذاشتن، فرصت های طالیی را نیز از دست بدهیم!
واکنش بس��یاری از افراد در برابر ترس های خود برای برگزاری یک جلس��ه  
کاری به این عکس العمل ختم می شود که به جای رویارویی و بررسی افکارشان، 
سعی می کنند ظاهر آرام خود را حفظ کنند و جلسه را همراه  با لبخند، اعتماد 

به نفس و سخنان سنجیده پیش ببرند!
بعید است ندانیم که این روش، بهترین شیوه مقابله با ترس ها نیست اما ذهن 
ناخودآگاهی که مدت طوالنی تحت نفوذ این افکار بوده است، رهایتان نمی کند 

و منجر به این نوع رفتارهای خودتخریبی می شود.
ترسازشکستوخرابکاریرابهشانسیبرایموفقیتتبدیلکنید!

یکی از مشتریان قدیمی تد، پذیرش مدیریت پروژه یک واحد مزرعه بزرگ 
مرغداری را پیش��نهاد داد. هدف سازمان آنها  توسعه بخشیدن به تنوع کاالی 
هدف شان از طریق راه اندازی خط تولیدی با کیفیت باال در حوزه  پرورش دام 
است. درخواست آنها از تد و تیم کاری او طراحی پکیج  و دسته بندی محصول 

بوده است.
حدسمیزنیداولینواکنشتدچهبود؟

بله درس��ت است؛ با مطرح شدن این پیش��نهاد ترس های آشنا به سراغش 
می آیند. درحالی که می تواند با جست وجو در باب موضوعات بازاریابی محصول، 
بسته بندی محصوالت گوشتی و... اطالعات مفیدی کسب کند و با دست پر به 
استقبال پیشنهاد برود، اما تسلیم افکار خود می شود و در ذهن او این عبارت 
نقش می بندد که »اطالعات تو در این زمینه کافی نیس��ت پس احتمال زیاد 
نمی توانی پروژه را با موفقیت به سرانجام برسانی و با رقبای بزرگ مقابله کنی.«  
تد می توانست که ترس های خود را مدیریت کند و به افکار منفی اجازه ندهد 

تا سررشته کارها را به دست بگیرند اما واکنش او این گونه نبود.
او با تهیه  بلیت هواپیما به مقصد واشنگتن دی سی )D.C( و یک مسیر ادامه 

پروازی به مقصد پروژه  پیشنهادی در کوه های آالچیا رسید.
در گوش��ه وکنار این شهر همه جا رنگ وبوی صنعت پرورش دام داشت و تد 
با بس��تری بس��یاری مناس��ب برای صنعت پرورش دام رو به رو شد. در یکی از 

خیابان های اصلی شهر وارد مغازه ای شد و در گوشه ای مشغول فهرست کردن 
نکات مفیدی در موضوع بس��ته بندی محصول شد و نیروی کارکنانی که آنجا 
حضور داشتند با اش��تیاق اطالعاتی در مورد پرورش دام و بسته بندی صنایع 

 گوشتی را به تد منتقل کردند.
اطالعات آنها تد را شگفت زده کرد و به این فکر واداشت که: »شاید من هم 
بتوانم از پس این کار برآیم« و این گونه تد چندین ساعت روی منابع اطالعاتی 

خود کار کرد و با کمک و تشویق پرسنل به خوبی پیش رفت.
تد لئونارد به امید یک ارائه  چشمگیر از اطالعاتی که صرفا از دیگران دریافت 
کرده بود، صبح فردا در مزرعه  پرورش طیور حاضر شد، اما برخالف آنچه تصور 
می     کرد جلسه کاری خوب پیش نرفت و حتی با تلفظ نادرست نام مدیرعامل 

اخطار گرفت!
هنگامی  که توضیحات مربوط به طراحی بسته بندی های مختلف را آِغاز کرد، 
تعدادی از مدیران ارشد به نشانه  عدم رضایت از کیفیت پروژه، جلسه را ترک 

کردند و تد با ناراحتی وسایل خود را جمع کرد و جلسه را ترک کرد.
چگونهتدلئوناردتوانستازترسهایخودعبورکند؟

برای تد اولین بار نبود که یک جلس��ه کاری را به دلیل عدم آمادگی کافی از 
دست می داد و نتیجه مطلوبی به دست نمی آمد!

اما به دالیل مختلفی پروژه  پرورش دام باعث ش��د که روش همیشگی خود 
ب��رای حضور در جلس��ات را بازبینی کند. برای تد حض��ور در جمع کارکنان 
حرفه ای آن مغازه تجربه ای پربار بود که بینش او را برای آماده سازی جلسات 
کاری تغییر دهد و اولین بار بود که تد توانست درکنار استرس های همیشگی 
که قبل از ارائه کار با آنها مواجه می شد، از دریافت اطالعات و تبادل بینش های 

مختلف کاری با یک تیم حرفه ای لذت ببرد.
به نظر شما اگر تد از هفته ها قبل تالش خود را برای کسب اطالعات پیرامون 
پروژه  بسته بندی پرورش دام آغاز کرده بود، نتیجه  متفاوتی دریافت نمی کرد؟

جرقه  تغییر روش فکری تد از همین زمان استارت خورد.
همان طور که در ابتدای مقاله اش��اره ش��د بس��یاری از ما به جای مقابله با 
ترس های خود از آنها فرار می کنیم؛ چراکه این افکار موجی از احساس ضعف 
و ناکارآمدی را نش��ان می دهند. تد به  این نتیجه  مهم رس��ید که برای عبور از 
افکار ذهنی فلج کننده نباید تنها به خودمان توجه کنیم. او و هر کس دیگری 
که با این چالش رو به رو است می تواند ذهن خود را بر نیازها و درخواست های 
مشتریان و مسائل مهم دیگر معطوف کند و با تمرکز بر تخصص خود احساس 

ارزشمندی و اعتماد به نفسی را که نیاز دارد، دریافت کند.
و آنجا است که به این عبارت ارزشمند می رسیم؛ هر قدر بتوان در کمک به 

دیگران مؤثر باشیم احساس اعتماد به نفس بیشتری خواهیم داشت.
تد با تکیه بر این تفکر س��عی کرد تا روش همیش��گی خود را تغییر دهد و 
با اس��تفاده از قدرت خالقیت خود به دنبال راهکارهایی برای حل چالش های 

مختلف کاری رفت.
ترس ها منجر به رفتارهای خود تخریبی می شوند، اما این جمله به این معنایی 
نیست که تسلیم ترس های خود شوید! در اصل خود شما هستید که می توانید 
داستان ذهنی خود را آنطور که می خواهید روایت کنید. دو راه پیش رو خواهیم 
داشت: اینکه افکارمان را مدیریت کرده و به سمت گام های مثبت پیش رویم یا 

در دنیای افکار فلج کننده ذهن باقی بمانیم.
درک و پذیرش شکست ها نیاز به گذشت زمان دارد. برای تد لئونارد عبور از 
ترس ها با تغییر نگرش ذهنی او ممکن شد و به این نکته  مهم دست یافت که 
مس��ئله  اصلی برنده یا بازنده بودن نیست و درواقع جست وجوی اطالعاتی که 
در حین پروسه  کاری خواهیم داشت و آشنایی با نگرش هایی که سابقا در خود 

کشف نکردیم یک چالش لذت بخش و دستاورد مهم تری است.
FASTCOMPANY/zoomit:منبع

در زمینه فیلم هایی که هر کارآفرین باید به تماشای آن بنشیند، موارد 
متعددی معرفی ش��ده است. این امر در حالی است که مستند ها به دلیل 
ارزش علمی باالتر و پرداختن مستقیم به جنبه های مفید و آموزشی، دارای 
مزیت های به مراتب باالتری هستند. در همین راستا و در ادامه به بررسی 
۱0 مستند پرطرفدار و تماشایی در زمینه کارآفرینی و کسب وکار، خواهیم 

پرداخت. 
)۲۰۰۱(Steve Jobs– One Last Thing-۱

در این مستند تهیه کننده به سراغ دوستان، همکاران و کارمندان موسس 
برند اپل رفته است تا بتواند به درکی واقعی و همه جانبه از شخصیت و شیوه 
مدیریتی وی دست پیدا کند. درواقع استیو جابز فردی است که در طول 
زندگی خود تغییرات مهمی را داشته است که در نهایت منجر به ساخت 
شخصیتی فوق العاده از وی شده است. بیشتر زمان این مستند یک ساعته 
نیز به گفت وگو با تاثیرگذارترین افراد زندگی وی، اختصاص داده شده است. 
برای مثال در بخش��ی از این مستند دین هووی)سازنده اولین موس برای 
رایانه های اپل( ابعادی از شخصیت و تفکرات استیو جابز را فاش می سازد 

که تاکنون در هیچ جای دیگری از آن صحبت به میان نیامده است. 
)۲۰۰۱(Startup.com-۲

این مستند به خوبی فراز و نشیب های دو کارآفرین به نام های توزمان و 
هرمان را در راستای ایجاد شرکت Govworks  به تصویر کشیده است. 
درواقع در این مس��تند تمام مسائلی که افراد در هنگام ایجاد یک شرکت 
جدید با آن مواجه خواهند ش��د، به خوبی نمایش و شرح داده شده است. 
به همین خاطر شما می توانید همزمان با یافتن بهترین راهکار در شرایط 
گوناگون، تاثیر اقدامات اشتباه را نیز مشاهده کنید. بدون شک استفاده از 
تجربه یک ش��رکت، باعث خواهد شد تا ش��ما از تکرار مجدد آن در امان 

باشید. 
)۲۰۱۰(Freakonomics-3

تهیه کنندگان این مس��تند متفاوت، به بررس��ی دالی��ل اقدامات افراد 
پرداخته است و در آخر تالش شده تا ماهیت بسیاری از اقدامات اقتصادی 
افراد و ش��رکت ها، با نتایج تحقیقات پیوند داده ش��ود. بدون شک پس از 
مشاهده این مستند شما به درک بهتری از علت رفتار بسیاری از افراد پی 
خواهید برد که این امر شما را در راستای تعامل بهتر با آنها کمک خواهد 
ک��رد. درواقع این فیلم به خوبی دالیل هر اقدام اقتصادی رایج را به خوبی 

تشریح می کند که در نوبه خود بسیار جذاب و آموزنده است. 
)۲۰۱3(Downloaded-4

در این مستند به نحوه شکل گیری و رشد شرکت نپستر پرداخته شده 
اس��ت. این شرکت یک سیستم اشتراک گذاری فایل های صوتی محسوب 
می شود که برای نخستین بار تکنولوژی امکان استفاده مستقیم از فایل های 
سایر کاربران را به کار برده است. اگرچه این شرکت به علت دور زدن قانون 
کپی رایت، تنها دو سال فعالیت را تجربه کرد و بسیار زود با منع قانونی برای 
فعالیت مواجه شد، با این حال این تکنولوژی جدید به مانند یک مسیر تازه 
در عرصه تکنولوژی بود که مورد اس��تفاده بسیاری از شرکت های دیگر به 
شکلی متفاوت و قانونی، قرار گرفت. از دیگر نوآوری های این سیستم، امکان 
یافتن موزیک مورد نظر تنها با واردکردن بخشی از متن آن آهنگ بوده که 
در آن زمان یک نوآوری بزرگ محس��وب می شده است. در نهایت نیز این 

شرکت در سال ۲003 توسط برند راکسیو خریداری شد و آن را به مرکزی 
قانونی برای ذخیره موسیقی و فایل های صوتی، تبدیل کرد. علت اهمیت 
این مستند برای کارآفرینان این است که خوبی شما را با یکی از نوآورترین 

برندها و ضرورت آشنایی کامل با موارد قانونی، آشنا می سازد. 
)۲۰۱۱(Jiro Dreams of Sushi-5

این مس��تند به طور کامل به نحوه کار آشپز مشهور جیرو اونو پرداخته 
است که به رغم سن باالی خود، همچنان در جهان به عنوان بهترین آشپز 
سوشی شناخته می ش��ود. وی مالک رستوران های زنجیره ای سوکیاباشی 
اس��ت و میزان محبوبیت و ش��هرت آن باعث شده تا افراد مجبور باشند از 
ماه ها قبل اقدام به رزرو صندلی برای خود کنند. اگرچه این مستند بیشتر 
روی جنبه کاری زندگی وی تاکید دارد، با این حال از پرداختن به خانواده 
وی نیز غافل نشده و همین امر منجر به یک مستند همه جانبه و کامل شده 
اس��ت. درواقع آقای اونو نه تنها در رابطه با کسب وکار خود، بلکه در زمینه 
نقش های درون خانوادگی نیز فردی بسیار موفق است. به همین خاطر نیز 

وی می تواند الگویی بی نظیر برای هر کارآفرینی محسوب شود. 
)۲۰۰9(Beer Wars-6

این مستند به بررسی تمامی معیارهای مورد نیاز برای موفقیت در عرصه 
تولید نوش��یدنی پرداخته و در آخر با مقایس��ه تمامی موارد معرفی شده، 
کیفیت را مهم ترین عامل موفقیت معرفی می کند. اگرچه این مستند تنها 
به یک عرصه کس��ب وکار پرداخته است، با این حال نکات موجود در آن 

می تواند برای هر شرکت و مدیری، قابل توجه باشد. 
)۲۰۱۲(The Startup Kids-7

تهیه کننده این مس��تند به س��راغ کارآفرین های جوان آمریکایی رفته 
اس��ت که با ایده های خود موفق به خلق برندی قدرتمند ش��ده-اند. برای 
مثال اپلیکیشن جهانی دراپ باکس، توسط درون هوستون در سال ۲00۷ 
تاس��یس شد. وی در آن زمان کمتر از ۲0 س��ال سن داشت و موفق شد 
ت��ا ابزاری فوق الع��اده را به جهان معرفی کند. این ام��ر تنها یک نمونه از 
مصاحبه های موجود در این مستند است که خود حاوی نکات ارزشمندی 

برای عالقه مندان به امر کارآفرینی خواهد بود. 
)۲۰۱۱(Something Ventured-8

این مس��تند به خوبی اهمیت س��رمایه گذاری برای رشد یک شرکت را 
به تصویر می کش��د. در این بین نیز به س��راغ برت��ر برندهای جهان مانند 
اپ��ل و گوگل رفته و اقدام��ات تجاری موفقیت آمیز آنها خصوصا در زمینه 
س��رمایه گذاری را تشریح می کند. بدون شک آشنایی با روند کار برندهای 

جهانی، برای هر فردی حاوی نکات ارزشمند خواهد بود. 
)۲۰۱3(The Director-9

این مس��تند به صورت ویژه صنعت مد و پوشاک را هدف قرار داده و به 
س��راغ برندهای برتر در این زمینه رفته است. با مشاهده این مستند شما 
به رغم آش��نایی کامل با برندهای جهانی عرصه مد و پوش��اک، با مراحل 

شکل گیری و اقدامات الزم برای ایجاد یک برند نیز آشنا خواهید شد. 
)۲۰۰۱(E-Dreams-۱۰

این مس��تند به بررسی نقش اینترنت در موفقیت کسب وکارها پرداخته 
و برای این امر برند Kozomo را معرفی می کند که یک سرویس آنالین 
حمل و نقل محس��وب می شود و با استفاده از اینترنت و در دست داشتن 
یک ایده جذاب، موفق ش��ده اس��ت تا به موفقیت و شهرت قابل توجهی 

دست پیدا کند. 
knowstartup:منبع

شبکهمشارائهشدهاس�تارتاپEeroبهآنالینشدندستگاههایمبتنیبر
الکسادردورتریننقاطخانهوتوسعهخانههوشمندکمکمیکند.

ب�هگ�زارشزومیت،آم�ازونس�رمایهگذاریبزرگیرویتوس�عهخانههای
هوش�مندکردهوهنوزهمدنبالخریدنش�رکتهاییبافناوریجدیداس�ت
تاکس�بوکارخودراگس�ترشدهد.آمازونقصددارداینباررویاستارتاپی
هزین�هکندکهباارائهروترهایمشوایفایمعروفش�دهاس�ت.محصوالت
اس�تارتاپEeroسیستموایفاییرافراهممیکندکهتمامابزارهایهوشمند
خان�هحتیدردورتریننقاطخان�همیتوانندبهآنمتصلش�وند.دیولیمپ،

معاونارشدمحصوالتوخدماتآمازونمیگوید:
م�اتحتتأثیرتیمEeroوس�رعتآنه�ادراختراعسیس�تموایفاییقرار

گرفتیمکهتماممحصوالتبهآنمتصلمیشوندوکارمیکنند.
رقماینقراردادوزمانبستهش�دنآنهنوزمش�خصنیس�ت،امامیتوان
حدسزدفناوریآنچگونهبهتوس�عهمحص�والتآمازونکمکخواهدکرد.
درحالحاضر،محصوالتزیادیمبتنیبرالکسابهبازارواردشدهاندکهبرای
داش�تنعملکردصحیحبایداتصالامنیبهاینترنتداش�تهباشند.زنگهای
دروحس�گرهاوFire TVازدیگرمحصوالتیهستندکهمیتوانندازمزایای

فناوریEeroبهرهمندشوند.
آم�ازونب�امالکیتEeroب�هفروش�گاهیتبدیلمیش�ودکهمش�تریان
میتوانن�دگجته�ایخانههوش�مندوروترهایموردنیازب�رایآنالینکردن
آنهارایکجابخرند.البته،اینموضوعش�ایدبرایطرفدارانحریمخصوصی
چندانخوشایندنباشد،اماخانههاراهوشمندتروزندگیراآسانترمیکند.

چگونهازدامشکستهایکاریمانرهاشویم؟ ۱۰مستندیکههرکارآفرینبایدبهتماشایآنبنشیند
آمازون استارتاپ Eero را 

 برای توسعه خانه های
هوشمند می خرد

یادداشـت

رویداد آزمون اس��تعدادیابی و توان افزایی راهبران کارآفرین آینده دانشگاه 
شریف ۱0 اسفندماه در تهران و شهرهای اراک، اصفهان، یزد، شیراز و مشهد 

در راستای تحول زندگی دانشجویان و دانش آموزان برگزار می شود.
به گزارش گروه دانش��گاه ایرنا، آزمون اس��تعدادیابی توسط دفتر خالقیت و 
گسترش کارآفرینی دانشگاه شریف برگزار و نتایج تست توسط دفتر استعداد 

درخشان دانشگاه برای دانشکده ها ارسال می شود.
آزمون اس��تعدادیابی، در س��طح آزمون های بین المللی است که با توجه به 
فکر و ش��خصیت افراد مشخص می کند چگونه به یک کارآفرین یا فرد بسیار 

تاثیرگذار در حوزه اقتصاد تبدیل شوند.

دانشگاهشریفآزمونتوانافزایی
کارآفرینبرگزارمیکند

دریچــه

صندوق نوآوری جهانی یونیسف از سرمایه گذاری بذری تا سقف ۱00 هزار 
دالر در اس��تارتاپ هایی خبر داد که در جهت ارتقای زندگی انس��ان ها تالش 

می کنند.
محمدجعف��ر نعن��اکار، مدی��رکل حقوق��ی س��ازمان فن��اوری اطالعات از 
س��رمایه گذاری صندوق نوآوری جهانی یونیس��ف در تمامی کشورهایی خبر 
داد ک��ه این س��ازمان در آنها برنامه  کش��وری دارد. این صن��دوق روی طرح 
کس��ب وکارهای نوپایی س��رمایه گذاری می کند که در جه��ت ارتقای زندگی 
انس��ان ها و در زمینه ه��ای علم داده، یادگیری ماش��ین، ه��وش مصنوعی و 

راه حل های فن آورانه  مشابه فعالیت می کنند.

یونیسفبهاستارتاپهایایرانی
تسهیالتمیدهد

بهقلم:بیپالبگوشنویسنده حوزه موفقیت، تکنولوژی و کسب وکار
مترجم:امیرآلعلی
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در دنياى امروز كه پر است از انتخاب هاى متنوع و متعدد و زمان خيلى 
ــتريان و همچنين كيف پول شان  كم براى آن، رقابت براى جلب توجه مش
ــيارى از محصوالت از نظر ويژگى و كيفيت شبيه  ــيار شديد است، بس بس
ــتند و متقاعد كردن مشتريان براى امتحان كردن، خريد و خريد  هم هس
مجدد آن سخت است. اما، برخالف شرايط موجود و معمول، شركت هايى 
وجود دارند كه وفادارى را در مشتريان بيش ازپيش برمى انگيزند. اين نوع 
ــى و از روى عالقه است، تنها از طريق يك موضوع  از وفادارى، كه احساس
ــازى! اما واقعاً برندسازى چيست و چرا  ــود: برندس اصلى برانگيخته مى ش

بسيار مهم است؟
ــته و از واژه   ــال  قبل از ميالد وجود داش  Branding از حدود 350س
ــده  ــتان برگرفته  ش ــوزاندن» در زبان نورس باس Brandr  به معناى «س
ــت. به معناى عالمتى بود كه روى گاوها داغ زده مى شد تا نشان دهد  اس
كه اين گاو صاحب دارد. اين عالمت ها كه ساده و به آسانى قابل درك بودند 
تمام نشانه هاى آرم هاى مدرن را داشتند، اما امروزه برندسازى كمى بيشتر 
از ظاهر و يا لوگو است و نشانگر احساسات درونى و عاطفى است كه يك 
ــتريانش ايجاد كند. با ظهور اينترنت، برندسازى  ــركت مى تواند در مش ش

تبديل به عاملى كليدى براى برطرف كردن ناهنجارى هاى موجود شد.
ــركت، محصول يا خدمات  ــازى فرآيند معنا بخشيدن به يك ش برندس
ــكل دادن به يك برند در ذهن مصرف كنندگان است. اين يك  خاص و ش
ــده است تا به مردم براى  ــتراتژى است كه توسط شركت ها طراحى  ش اس
ــخيص سريع محصوالت و سازمان كمك كند و از طريق شفاف سازى  تش
اينكه اين برند خاص چه چيزى هست و چه چيزى نيست براى آنها دليلى 
ــان در برابر محصوالت ديگر مى دهد. هدف آنها  براى انتخاب محصوالت ش
ــت كه همواره  ــتريان وفادار از طريق تحويل كااليى اس جذب و حفظ مش

مطابق با وعده اى است كه در تبليغات و برند داده  شده است.
برند شما در قلب و ذهن مردم جا دارد

ــب وكارى است، فرقى  ــازى يكى از مهم ترين جنبه هاى هر كس برندس
نمى كند كه بزرگ يا كوچك باشد. به طور خالصه، برند شما مجموعه اى از 
ــت كه افراد در مورد شركت شما دارند. اين يك بيان عاطفى  ادراكاتى اس
ــازى  ــت كه در ذهن و قلب افراد جا دارد. برندس با ارزش از ارزش شماس
ــد نام تجارى  ــما براى پرورش و رش ــت كه ش مجموعه اى از فعاليت هاس
ــازى به  ــود، برندس ــتى انجام ش ــود انجام مى دهيد. اگر اين كار به درس خ
ــمفونى زيبا از طرح، زبان و تجربه تبديل مى شود كه همگى با هم  يك س
ــده اند. يك نمونه  معروف از  ــيار خاص تركيب  ش براى ايجاد يك حس بس
ــات درونى» مى شود اپل است، كه مسلماً  برندسازى كه موجب «احساس

موفق ترين برند در دنياست.
ــال 1997  ــكالى، مديرعامل وقت اپل به خبرنگار گاردين در س جان اس
ــركت  ــراد در مورد تكنولوژى صحبت مى كنند، اما اپل يك ش ــت: «اف گف
بازاريابى بود.» استيو جابز كسى است كه اپل را از لبه ورشكستگى در سال 
1990 دوباره به بازار بازگرداند، وى اين كار را از طريق تغييراتى در برند با 

مجموعه اى از تغييرات سبكى، پيام رسانى و انگيزشى انجام داد.
ــخصه هاى اصلى يك  ــز درك كرد كه مش ــش از هر چيز ديگر، جاب بي
ــازگارى و شفافيت است. در كنار  ــتراتژى برند خوب شامل انسجام، س اس
ــترى ايجاد مى كند.  ــورد يك ارتباط روانى قوى را در مش ــه م هم، اين س
كاربران مى دانند كه در هنگام استفاده از محصوالت و نرم افزارهاى اپل چه 

انتظاراتى داشته باشند.
ــت مبهم و غيرقابل دسترس به نظر برسد، مهم است  اگرچه ممكن اس
ــت. هر شركتى، بزرگ يا  ــازى خارج از كنترل شما نيس كه بدانيم برندس

ــعه و تأثيرگذارى روى  كوچك مى تواند به طور قاطعانه فرآيند ايجاد، توس
ــب وكار را آغاز كند. به طور  ادراكات مثبت براى كمك به موفقيت در كس
ــركت شروع شود، چون تغيير  ــازى بايد از ابتداى ايجاد ش ايده آل، برندس
درك عمومى پس از ثابت شدن روى يك چيز سخت است (اما غيرممكن 
نيست). به گفته  جابز: «شانس ايجاد يك خاطره جوهر و اساس بازاريابى 

برند است.»
چرا به برندسازى نياز داريد؟

ــوى ديگران  ــد، در غير اين صورت از س ــازى كني براى خودتان برندس
برندسازى مى شويد. اگر به طور فعاالنه برند خود را تعريف نكنيد، بازار اين 
كار را براى تان خواهد كرد، اين موضوع در بيشتر مواقع اصًال اتفاق خوبى 
ــت. اين مورد انگيزه اصلى براى برندسازى براى شركت يا كسب وكار  نيس
خودتان به صورت هدفمند است، اما داليل ديگرى هم براى اين كار وجود 

دارد:
برندسازى باعث مى شود كه از رقابت موفق بيرون بياييد

ــتيد، آيا فوراً فروشگاه  ــما يك طراح براى يك لپ تاپ جديد هس اگر ش
ــت وجو مى كنيد؟ به عنوان يك برند، اپل به همان اندازه  آنالين اپل را جس
كه زمان صرِف رشد و پرورش تصوير نام تجارى خود كرده است به همان 
اندازه هم زمان براى تكميل و پيشرفت زيبايى و ويژگى هاى حسى و بصرى 
خود صرف كرده است. شما يك لپ تاپ مك را بدون نياز به تحقيق انتخاب 
مى كنيد چون اين درك شما از اپل است كه در بازار رقيبى براى آن نيست. 
چرا؟ چون شعار تبليغاتى «من مك هستم» شما را قبًال متقاعد كرده است 
كه در مورد انتخاب لپ تاپ شخصى آنها گزينه  حتمى هستند و اين نشان 
ــتريان چندين گزينه دارند، برندسازى به آنها كمك  مى دهد كه وقتى مش

مى كند تا تصميم شان را قطعى كنند.
 برندسازى ارزش پيشنهاد شما را افزايش مى دهد

ــه رقبا براى  ــبت ب ــترى را نس ــتند تا مبلغ بيش اينكه مردم حاضر هس
محصوالت اپل هزينه كنند دليلى دارد. برندسازى ارائه  شما از يك محصول 
ــما اين امكان را  ــد و به ش را به يك محصول منحصربه فرد ارتقا مى بخش
مى دهد كه مزايايى را هم داشته باشيد. تبليغات 1984 اپل براى لپ تاپ 
مك نه تنها مسير را براى عصر نوآورى در تبليغات جام برتر هموار كرد بلكه 
ــان را باالتر از برندهاى رقيب  اين امكان را به آنها داد كه كامپيوترهاى ش

قيمت گذارى كنند.
 برندسازى يك ارتباط انسانى با مشتريان ايجاد مى كند

ــتريان در يك سطح  ــى به شما امكان مى دهد با مش هنر داستان نويس
ــى ارتباط برقرار كنيد. براى مثال، تبليغات نوآورانه اپل و تبليغات  احساس
محصوالت توسط افراد مشهور داستان هاى زيادى را طى دهه هاى متوالى 
ــدرن مى چرخد. اين  ــول محور كاالى لوكس و م ــت كه ح بيان كرده اس
ــود و از همه مهم تر اين داستانى است كه  ــت كه تكرار مى ش موضوعى اس

مخاطبين در سراسر دنيا مى توانند آن را تعريف كنند.
برندسازى وفادارى مشترى را در پى دارد

ــى زمينه ها از  ــت و اين در تمام ــل برندى مردمى اس ــل برند اپ در اص
ــتيبانى مشترى تا صداقت و شفافيت در ارتباطات پايدار است. دومين  پش
ــترى توانايى شركت در تبليغ كردن لزوم و ضرورت  عامل در وفادارى مش
ــت. آيفون هرگز پيشرفته ترين تلفن هوشمند در بازار نبود،  محصوالت اس
اما با يكپارچه سازى هاى ساده در تمام محصوالت اين شركت باعث اين شد 

كه شما همواره در ابتدا به اپل فكر كنيد.
عناصر برندسازى

ــم اكنون در مورد چگونگى آن  ــاال كه چرايى موضوع را بيان كردي ح
ــم انداز شما آغاز مى شود.  صحبت مى كنيم، كه با گزاره هاى هدف و چش
ــك گزاره  كوتاه  ــز فعاليت فكر كنيد، ي ــورد هدف تان به عنوان مغ در م
ــما را تعريف مى كند و  ــازمان ش ــر كه وضع كنونى و هدف س و مختص

ــت، كه تصويرى انگيزشى  ــركت شما قلب آن اس همچنين مأموريت ش
ــت يابيد  و الهام بخش از آنچه كه مى خواهيد در طوالنى مدت به آن دس

فراهم مى كند.
با قرار دادن گزاره هاى مأموريت و چشم انداز به عنوان ستون هاى سازمان 
خود، استراتژى برند شما همه چيز را در بر خواهد گرفت. اين درنهايت به 
ــكل دستورالعمل هايى براى برند درمى آيد. اين يك سند ملموس است  ش
ــب وكار شما را نشان داده و حمايت خواهد كرد و شما را از  كه اهداف كس
رقباى تان متمايز خواهد كرد. اين موضوع در ذهن مشتريان تكرار خواهد 
ــد و الگويى براى تصميم گيرى فراهم مى كند و ايده هايى براى تبليغات  ش

بازاريابى آينده ايجاد خواهد كرد.
يك برند خوب به معناى بازاريابى خوب است

ــوان يك قانون كلى، محصوالت چرخه زندگى محدودى دارند، اما  به عن
برندها اگر به خوبى مديريت شوند براى هميشه باقى مى مانند و همين  كه 
شما آنچه را كه هستيد به صورت برند ثابت كرديد، بازاريابى براى آن بسيار 
ــتورالعمل برند شما، به همراه تحقيقات و تحليل هاى  آسان مى شود. دس
ــما يك مزيت تاكتيكى براى يافتن بهترين راه براى  مداوم بازار بايد به ش

تبليغات محصول تان بدهد.
ــورد تمركز داريد و يا اينكه  ــنتى مانند راديو و يا بيلب آيا بر تبليغات س
ــما با ويدئوهاى يوتيوب تحت تأثير قرار مى گيرند؟ بازاريابى  مشتريان ش
ــيد كه خودتان  ــد، اما مراقب باش ــد تركيبى از اين تاكتيك ها باش مى توان
ــاى برندتان، بايد  ــاوره  مداوم با راهنم ــد نابود نكنيد! با مش ــش از ح را بي

تالش هاى تان را روى تاكتيك هايى كه مؤثر هستند متمركز كنيد.
برندسازى و درك مشترى هاى تان

ــازى، بايد نيازها و خواسته هاى مشتريان تان را  براى موفقيت در برندس
ــتراتژى برندتان در سرتاسر  ــازى اس بدانيد. مى توانيد از طريق يكپارچه س
شركت در تمام نقاط روابط عمومى به اين نكته  مهم دست  يابيد. در مورد 
ــازى طورى فكر كنيد كه انگار شركت شما يك موجود زنده است  برندس
كه نفس مى كشد. تصور كنيد كه اين موجود زنده توضيح مى دهد كه چه 
ــى هست، چرا ارزشمند است و چه چيزى براى ارائه دارد.  همان طور  كس
كه مصرف كنندگان شروع به آشنايى با شما مى كنند، برند شما در ذهن و 

قلب مردم جاى خواهد گرفت.
 اهميت برندسازى و 3 سؤال كليدى

برند شما منبع تعهدى است كه به مشترى داده ايد. اگر شما خودتان را 
به عنوان توليدكننده  المپى كه بيشترين عمر را دارد معرفى مى كنيد بايد 

برند شما نيز اين را تأييد كند. 
مهم است كه براى تحقيق، تعريف و ساخت برندتان زمان زيادى صرف 
كنيد. در ايجاد يك برنامه استراتژيك بازاريابى برند شما به عنوان راهنمايى 
ــما اين امكان را  ــما عمل مى كند و به ش ــب وكار ش براى درك هدف كس
مى دهد تا برنامه هاى تان را با اين اهداف منطبق سازيد. برندسازى تنها قبل 
از زمان خريد اهميت ندارد- تجربه  برند بايد ادامه داشته باشد تا وفادارى 
مشترى را به همراه داشته باشد. مى توانيد از طريق پاسخ به سه سؤال زير 

اين ماندگارى و وفادارى را ايجاد كنيد:
1. آيا محصول و يا خدمات همانطور كه انتظار داشتيد عمل كرد؟

2. آيا كيفيت همانطور كه قول داده شده بود خوب بود؟
3. آيا تجربه  كلى مشترى مثبت بود؟

ــخ مثبت بدهيد، مشتريان وفادارى را  ــه سوال پاس اگر بتوانيد به اين س
كسب كرده ايد.

ــتر مى كند ولى  ــت كه فروش را بيش ــى فرآيندى اس ــان، بازارياب در پاي
برندسازى پايه اى است كه شهرت و وفادارى مشترى بر آن استوار است. از 
شركت هاى بنام مانند اپل تا شركت هاى تازه تأسيس شده واضح است كه 

برندسازى خوب سالح پنهانى براى موفقيت است.

آينده هويت بصرى برند

اين روز ها لوگوها ديگر آن چيزى نيستند كه پيش از اين بودند. آنها 
كه زمانى سنگ بناى شركت ها بوده اند حاال تنها يكى از عناصر بى شمار 
ــتند كه هويت بصرى برند را مى سازد.  ــتم چندوجهى اى هس در سيس
ــر غيربصرى برند مانند  ــد و با ديگر عناص ــن هويت بايد منعطف باش اي

جايگاه سازى، وعده  و هدف برند هم زيستى داشته باشند.
ــت.  ــده اس ــت كه به لوگوها بيش از حد بها داده ش حقيقت اين اس
ــان واقعا به خودى خود چيزى بيرون از زمينه شان نمى گويند.  بيشترش
ــخيص برند اهميت  ــف و تش ــوز هم براى آگاهى، كش ــه هن در حالى ك
ــت  ــد، هيچ گاه قادر نخواهند بود به مخاطب برند بگويند برند كيس دارن
ــش برمى آيند اين است  ــت؟ بهترين كارى كه از پس يا باورهايش چيس
كه نماد اين چيزها باشند كه تنها پس از گذر زمان و صرف هزينه قابل 

توجه رخ مى دهد.
لوگو برند نيست و برند هم لوگو نيست. برندها امروزه ماهيت هايى چند 
وجهى اند كه از هويت و تجربه ساخته شده اند. تمام مهارت طراحى هم 
نمى تواند لوگويى بسازد كه خوب بودن محصول يا خدمت را به مشترى 

بقبوالند اگر تجربه عكسش را ثابت كرده باشد.
ــاب آينده  لوگوها چه مى شود؟ هويت تاثيرگذار بصرى در  با اين حس
سال ها و دهه هاى آينده چه شكلى خواهد داشت؟ چهره  متغير چشم انداز 
كنونى بازاريابى قطعا به اين معنا نيست كه از آنها چشم خواهد پوشيد، 

بلكه به اين معناست كه احتمال هاى جديدى آشكار خواهد شد.
پويايى در مقابل ايستايى

لوگوهاى امروز ديگر به يك تكرار ايستا محدود نيستند. لوگوهاى پويا از 
تكرارهاى چندباره  يك عالمت -يا مجموعه اى از آنها- براى منتقل كردن 
جنبه هاى مختلف برند مانند جايگاه و شخصيت برند استفاده مى كنند. 
گاهى اوقات اين مفهوم يعنى لوگويى كه با هر بار ديدن تغيير مى كند 
ــت كه با تصاوير  و گاهى وقت ها هم به معناى عالمتى منحصربه فرد اس

مختلف زمينه  اش (Context) آميخته شده.
ــان MTV در دهه  80  ــهور نش ــدت مش از اولين لوگوى پوياى به ش
ــره  مانند گوگل دودل (تغيير لوگوى اصلى گوگل در  تا نمونه هاى روزم
مناسبت ها) و هر چيز ديگر در اين ميانه شاهد بوده ايم كه اين لوگوها به 
ــى از روح زمانه مان تبديل شده اند. از نظر مشترى مدرن  آرامى به بخش
آنها تكاملى بى نقص و طبيعى  در عرصه  چشم انداز رسانه هاى جديدمان 

هستند.
مشترى ها ديگر آن كسانى نيستند كه در فروشگاه هاى فيزيكى تعامل 
ــنتى مانند تلويزيون،  با برند را تجربه مى كردند. كانال هاى تبليغاتى س
ــخه هاى جديدتر ديجيتال مانند امضاهاى  چاپ و راديو ميدان را به نس
ــبكه هاى اجتماعى و آيكن هاى اپليكيشن ها واگذار  ايميل، آواتارهاى ش
كرده اند. درواقع به دليل اينكه چشم انداز رسانه اى مان با سرعت به سمت 
ــدن پيش مى رود، حركت يا تغيير در طراحى لوگوها يك  ديجيتالى ش
ويژگى ذاتى است. حركت درست مانند رنگ برند يا تايپ فيس به تنهايى 

مى تواند جنبه اى متمايزكننده در هويت بصرى به حساب بيايد.
در دنياى امروز تجربه  مشترى و هويت بصرى در مجاورت نقاط تماس 
ــورى) و  ــگره (چندسنس وجود دارند. هويت هاى بصرى آينده چندحس
تعاملى خواهند بود. البته گمان نكنيد لوگوهاى استاتيك (ايستا) از بين 
ــد بلكه همكارى و واكنش بين نقاط تماس يعنى اينكه هويت ها  مى رون
-به شكلى متفاوت با گذشته- پتانسيل تبديل به شكلى پويا را دارند. با 

لوگوهاى پويا ديگر زمينه (Context) پادشاه است و نه محتوا.
تجربه گرايى به جاى داللت داشتن

ــش از اين طراحى براى برندها «دال» هايى را براى انتقال پيام هاى  پي
يك طرفه به مشتريان تهيه مى كرد. امروز اما موفق ترين برندها از تجربه 
براى الهام بخشى و شكل دهى به مكالمات شان استفاده مى كنند. برندهاى 
ــخيص بودن و مرتبط بودن  ــال تمركز، قابل تش ــردا -مادامى كه به دنب ف

باشند- تجربه بى نهايت مهم تر از هويت بصرى خواهد بود.
در سال 2017 وب سايت Signs.com از 150 آمريكايى خواست 10 
لوگوى مشهور را از حفظ بكشند. به گماِن شما چند نفر توانستند هويت  
بصرى برترين  برندهاى دنيا را ترسيم كنند؟ 16درصد. درباره  لوگوهايى 
حرف مى زنيم كه تقريبا فراگيرند و ساالنه كلى هزينه  تبليغات شان است. 
در حالى كه تنها نيمى از مردم مى توانند دقيقا بگويند پرِى استارباكس 
تاج به سر دارد (او تاج به سر دارد)، تمام مردم احتماال بتوانند بگويند كه 

سفارش نوشيدنى موردعالقه شان در استارباكس چه حسى دارد.
تجربه  برند ارزش هاى برند را در جريان تعامالت در نقطه  خدمت رسانى 
تقويت مى كند. تجربه ها خأل بين محصول و قول برند را پر مى كنند، به 
ــكل كه وقتى از برندى تجربه  منفى داريد و بعدها در يك آگهى  اين ش
ــب را مى بينيد، اين ناهماهنگى آزاردهنده  ادعاى تمركز برند بر مخاط
ــتان را به عنوان  ــتان» داس ــان گاردنر در كتاب «هنر داس ــود. ج مى ش
ــا را در وضعيت  ــتان م ــاى واضح و مدام» توصيف مى كند. «داس «روي
تعليق مشتاقانه اى از ناباورى قرار مى دهد.» مشتريان هميشه مشتاقند 
ناباورى شان را براى روايت قانع كننده  يك برند به حالت تعليق دربياورند 
و چيزى مانند تجربه بد از برند نمى تواند ما را به واقعيت بازگرداند. ما به 
ــترى اشتياق زيادى براى تعليق ناباورى مان براى يك روايت  عنوان مش
ــده  از برند داريم و هيچ چيز به اندازه  تجربه  بد از برند ما را به  مجاب كنن

واقعيت پرت نمى كند.
ــزه  نوبلش درباره  اقتصاد  ــور كه دنى كانمان در اثر برنده  جاي همان ط
ــان داد، خوِد تجربه گراى ما با خوِد به خاطرآورنده  ما تفاوت  رفتارى نش
ــتان هايى مختصر  دارد. ما تجربه هاى مان را به خاطر نمى آوريم بلكه داس
ــير به ويژه  ــرات ِ تجربه هاى مان» را به ياد مى آوريم. در اين مس از «خاط

بخش هايى در اوج يا پايان آن تجربه ها را به خاطر مى آوريم.
داستان هايى كه درباره  تجربه هاى به ياد آوردن مان به خود مى گوييم، 
ــى مى تواند پس از آن واقعيت رخ دهد زيرا عمل به ياد آوردِن خاطره  حت
ــبكه هاى  ــت كه ش ــره را تغيير مى دهد. به همين دليل اس ــود خاط خ
ــت. نكته  آخر  اجتماعى در تقويت اصر تجربه هاى به يادماندنى موثر اس
ــت كه تصميم گيرى را شكل  ــت كه خود به يادآوردن اس كانمان اين اس
مى دهد. تجربه  مثبتى از برندتان منتقل كنيد كه پيوسته در شبكه هاى 
اجتماعى تقويت مى شود و احتمال بيشترى مى رود كه مشتريان تان در 

آينده به برند شما تمايل پيدا كنند.
نيازى نداريد كه مشترى لوگوى شما را از حفظ بكشد، كافى است آن 
ــود را به ياد بياورد؛ خاطراتى كه او را به  ــد و تجربه هاى مثبت خ را ببين
تصميم خريد سوق خواهد داد و وفادارى برند را خلق خواهد كرد. شما 

مى توانيد داستان حافظه را با درك اهميت تجربه شكل دهيد.
ادامه دارد ...
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ــبكه هاى اجتماعى تحمل مشاهده انتقادات را  ــيارى از برندها در ش بس
ــاى انتقادى آنها را  ــر مواجهه با كامنت ها و پيام ه ــد. به همين خاط ندارن
ــادى از ذيل  ــروزه حذف كامنت هاى انتق ــتپاچه و عصبى مى كند. ام دس
ــت ها به يك امر رايج در ميان كاربران و برندها بدل شده است. به اين  پس
ــى در بخش كامنت برندها  ــب ديگر خبرى از فضاى پويا و چندقطب ترتي
ــوار  ــخيص حذف كامنت هاى انتقادى براى افراد چندان دش ــت. تش نيس
ــرد. اگر هيچ متن  ــواى كلى كامنت ها توجه ك ــت. فقط بايد به محت نيس
انتقادى يا اعتراضى در اين بخش نباشد، به احتمال فراوان دست اندر كاران 
ــكل اساسى حذف كامنت هاى انتقادى  اين برند آنها را حذف كرده اند. مش

در فرصت سوزى برندها براى گفت وگو و تعامل بيشتر با مخاطب هاست. 
ــناس  ــوان يك بازارياب و كارش ــال پيش، من به عن ــا همين چند س ت
ــبكه هاى اجتماعى داشتم. آن  ــدت متنفر از ش ــازى مشترى به ش برندس
ــه از  ــس كوچك خدمات دولتى بود. اين آژانس هميش ــترى يك آژان مش
شبكه هاى اجتماعى تنفر نداشت. در حقيقت پس از گسترش شبكه هاى 
ــه براى راه اندازى بخش روابط عمومى آنالين  اجتماعى مديران آن موسس
ــان معطوف به فعاليت خبرى و  ــراغ من آمدند. برنامه من در آن زم به س
پشتيبانى از درخواست هاى مراجعه كنندگان از طريق فيس بوك و توييتر 
بود. بدون ترديد آن زمان ميزان كاربران شبكه هاى اجتماعى بسيار كمتر 
ــط دسترسى بيشترى  از اكنون بود. با اين حال آمريكايى ها به طور متوس
ــس مورد نظر در فيس بوك و  ــتند. همين امر فعاليت آژان به اينترنت داش
توييتر را منطقى جلوه مى داد. در ابتدا همه چيز به خوبى پيش مى رفت. 
موسسه طرف قرارداد از واكنش مثبت و افزايش مراجعه كنندگانش راضى 
ــرويس  ــبكه هاى اجتماعى و معرفى س ــود. با اين حال پس از آپديت ش ب
نظردهى (كامنت) اوضاع به سرعت تغيير كرد. توسعه و تحول شبكه هاى 
اجتماعى هميشه گامى رو به جلو براى جلب رضايت كاربران است. با اين 
ــرويس كامنت، تحول تازه اى را پديد آورد. اكنون  حال در مورد برندها، س
ــان را داشتند. اگرچه دريافت  كاربران فرصت بيان ديدگاه هاى مختلف ش
ديدگاه هاى كاربران براى برندها ضرورى است، اما در فضايى عمومى مانند 
ــبكه هاى اجتماعى كامنت هاى منفى و انتقادى وجهه شان را خدشه دار  ش
مى كند. پيرامون چنين دركى از كامنت هاى انتقادى در بخش هاى پيش 
ــرد. در اينجا تمركز من روى واكنش  ــه اندازه كافى صحبت خواهم ك رو ب
ــت. در ابتدا تيم  ــس دولتى طرف قراردادم به كامنت هاى انتقادى اس آژان
روابط عمومى آژانس به فكر پاسخگويى به تك تك اعتراض ها افتاد. با اين 
ــد. سپس  ــوارى هاى چنين اقدامى نمايان ش حال پس از اندك زمانى دش
مديران موسسه به فكر راهكارى ساده تر افتادند: حذف كامنت هاى انتقادى 

و منفى. 
ــا پيام هاى انتقادى و منفى اقدام به  ــتى اگر برند ما در مواجهه ب به راس
ــر كند، آيا عملى  ــردن كاربران مورد نظ ــذف و در مرحله بعد بالك ك ح
ــت؟ در ادامه اين مقاله هدف اصلى من پاسخ به  ــب انجام داده اس نامناس

پرسش فوق خواهد بود.

تفكر دوباره
ــكايت يكى از  ــاالت متحده در ماجراى ش ــتيناف اي ــرا دادگاه اس اخي
ــت فيس بوك اش به خاطر انتقاد به  ــهروندان ايالت ويريجينيا كه اكان ش
ــهروند مورد نظر راى داد. به  ــده بود، به نفع ش انتخابات محلى بالك ش
اين ترتيب برند فيس بوك در ماجراى فوق مجرم شناخته شد. همچنين 
ــبكه هاى اجتماعى  تاكيد روى قانون احترام به آزادى هاى كاربران در ش
ــه ماجراى حذف منتقدين در  بيش از پيش صورت گرفت. البته هميش
ــت. دونالد ترامپ پس از  ــبكه هاى اجتماعى داراى ابعاد كوچك نيس ش
ــت جمهورى نيز با چنين مشكالتى دست و پنجه نرم  ــيدن به رياس رس
ــادى از ذيل  ــه حذف كامنت هاى انتق ــاس ترامپ ب ــد. بر اين اس مى كن
ــتور  ــت. به اين ترتيب از ماه مه به دس ــده اس توييت هاى خود متهم ش
ــتيناف ترامپ حق حذف هيچ گونه كامنتى در زير پست هاى  دادگاه اس
ــت، بلكه در تمام  ــم فقط مربوط به توييتر نيس ــود را ندارد. اين حك خ

شبكه هاى اجتماعى الزم االجرا خواهد بود. 
در هر دو مورد، افراد مواجهه با محدوديت استدالل مشابهى داشتند: از 
ــت، بايد آزادى بيان مورد نياز را  ــخصى اس آنجا كه اكانت هاى ما كامال ش
داشته باشيم. در حقيقت تفاوت فاحشى ميان يك اكانت تجارى يا دولتى 
با شخصى وجود دارد. در حالى كه فعاليت اكانت هاى دولتى و تجارى در 
شبكه هاى اجتماعى به شدت زير ذره بين قرار دارد، ماجرا براى اكانت هاى 
ــت. بنابراين جلوگيرى از فعاليت آزادانه كاربران در  ــخصى اينگونه نيس ش

شبكه هاى اجتماعى به هيچ وجه تحمل نمى شود. 
به گزارش واشنگتن پست، آِن اى. ماريُمو، رئيس موسسه آموزشى حقوق 
ــابه توييت هاى  ــاون، در بيان پيش زمينه حقوقى ماجراهايى مش جورج ت
ترامپ اينگونه اظهار نظر كرده است: «پلتفرم هاى اجتماعى از همان ابتدا 
ــتند. به همين  به عنوان فضايى براى گفت وگوى آزادانه پا به عرصه گذاش
خاطر اشخاص دولتى يا برندهاى تجارى حق برجسته سازى بازخوردهاى 

مثبت و حذف صداهاى اعتراضى و مخالف را ندارند.»
ــه برخورد با  ــركت ها در زمين ــود، اگر ش ــاهده مى ش همانطور كه مش
ــان ندهند، پيگيرى حقوقى ماجرا  ــكيبايى الزم را نش مخالف هاى خود ش
بسيار راحت خواهد بود. همچنين بايد مد نظر داشت كه پس از پيگيرى 

ماجرا وجهه حرفه اى برند مورد نظر به شدت آسيب خواهد ديد. 
انتقاد همراه با اعتبار است

اگرچه در كشورهاى مختلف فرهنگ خاصى براى استفاده از شبكه هاى 
ــادات از طريق  ــاى دنيا بيان انتق ــكل گرفته، اما در همه ج ــى ش اجتماع
شبكه هاى اجتماعى بدل به فرهنگى غالب شده است. خوشبختانه امروزه 
ــكان درج نظرات براى كاربران در همه جا وجود دارد. از گوگل پلى (به  ام
ــگاه اپ اندرويدى) گرفته تا صفحه رسمى برندها بزرگ دنيا،  عنوان فروش

هيچ كدام از تيغ نقد و اعتراض كاربران در امان نيستند. 
ــگاه آمازون داشته باشيم، همه محصوالت آن  اگر نگاهى كوتاه به فروش
ــت. جالب  ــتاره) اس داراى بخش نظرخواهى و امتيازدهى (آيكون پنج س
اينكه بسيارى از كاربران فقط براى مطالعه ديدگاه ساير افراد از محصوالت 
ــر مى زنند. اگر برند آمازون فقط براى چند  ــايت آمازون س مختلف به س
ساعت بخش نظرات خود را مسدود كند، بدون ترديد سهامش در مقياس 

ــد. شايد عجيب باشد، اما همين  ــديدى مواجه خواهد ش جهانى با افت ش
توجه به انتقادات تكليف آينده بسيارى از برندها را روشن مى كند. 

ــما در زمينه فروش محصول ويژه  ــاده را در نظر بگيريد: ش يك مثال س
الغرى فعاليت داريد. در ذيل مطلب معرفى محصول تان در فيس بوك فقط 
ــته ايد. نكته مهم اينكه كامنت هاى مثبت  كامنت هاى مثبت را باقى گذاش
از سوى كاربران واقعى (نه تقلبى) درج شده اند. همه چيز در نگاه نخست 
مطلوب به نظر مى رسد. با اين حال از نقطه نظر يكى از كاربران وقتى هيچ 
اعتراضى در ذيل يك پست نيست، همه چيز مشكوك خواهد بود. در چنين 
مواردى معموال كاربران معترض شروع به نگارش مطلب انتقادى نسبت به 
محصول شما در صفحه شخصى شان خواهند كرد. در نتيجه پس از اندك 
زمانى هشتگ اعتراض به برند شما ميان ترندهاى برتر قرار خواهد گرفت. 
ــما كمكى  ــى اين اتفاق رخ دهد، ديگر حذف كامنت هاى منفى به ش وقت
ــيوه خودخواهانه برندتان در حذف  ــد. برعكس، به خوبى بيانگر ش نمى كن

نظرات مخالف است. 
اهميت تعامل و گفت وگو

نه تنها از نظر منطقى جريان گفت  وگو در شبكه هاى اجتماعى مهم است، 
بلكه از نظر ارتقاى سطح كيفيت محصوالت مان نيز اطالع از نظرات منفى 

اهميت دارد. 
در مواجهه با پست هاى منفى در ابتدا بايد خونسردى مان را حفظ كنيم. 
ــيم يا نه، مواجهه با مطالب منفى و انتقادى در مورد  ــته باش ــت داش دوس
برندمان امرى رايج است. بنابراين نگرانى زياد راهگشا نخواهد بود. پس از 
ــخ  ــان پاس مطالعه متن يا متن هاى انتقادى در صورت توان بايد به همه ش
ــت جداگانه به  ــت، در قالب يك پس ــيار زياد اس داد. اگر مقدار پيام ها بس
همه شان پاسخ دهيد. به اين ترتيب حداقل فضايى مناسب براى گفت وگو 
ــد. همچنين كاربران با مشاهده  ميان برند ما و مخاطب ها ايجاد خواهد ش
بخش كامنت مطالب مان كه تركيبى از نظرات مختلف است، به ديدگاهى 

واقع گرايانه از ما دست خواهند يافت. 
ــتريان وفادار برندها در صورتى كه انتقاد مطرح شده  ــبختانه مش خوش
ــد، به دفاع از شركت محبوب شان اقدام مى كنند. به اين  غيرمنصفانه باش
ترتيب بدون كمترين فعاليتى، به صورت خودكار، فرآيند پاسخ به انتقادات 
صورت مى گيرد. اين شيوه جلوه بسيار بهترى براى برندمان در مقايسه با 

شيوه حذف و بالك كاربران به همراه دارد. 
به عنوان توصيه پايانى، به جاى حذف كامنت ها يا بستن بخش نظرات 
بايد به فكر پيشگيرى از كاربرد واژه هاى توهين آميز از سوى كاربران بود. 
ــبختانه اغلب شبكه هاى اجتماعى بخش ويژه اى براى مسدودسازى  خوش
ــتانه دارند. با اين كار فقط كامنت هاى بسيار  كلمات توهين آميز و نژادپرس
ــورد نظر به نمايش در  ــوى پلتفرم م ــز به صورت خودكار از س توهين آمي
ــب براى  نخواهند آمد. البته در اينجا پيامى مبنى بر كاربرد واژگان نامناس
كاربر مورد نظر ارسال مى شود. به اين ترتيب وى امكان اصالح متن خود 
ــت. توجه داشته باشيد كه شبكه هاى  و بارگذارى مجددش را خواهد داش
ــت.  اجتماعى فضايى براى گردهمايى و گفت وگوى اجتماعات مختلف اس
ــر و تعامل متقابل را اينجا تمرين نكنيم، در  ــر مهارت احترام به يكديگ اگ

فضاى واقعى دچار مشكالت به مراتب پيچيده ترى خواهيم شد. 

براى موفقيت در فروشندگى، افكار و رفتار 
خود را كمى تغيير دهيد !

با اينكه فروشنده ها هر روز مشغول معرفى و فروش محصوالت شان 
ــرادى مانند  ــاهده مى كنيم كه اف ــم گاهى مش ــتند ولى باز ه هس
دست فروش ها كه به صورت متفرقه به فروشندگى مى پردازند و جزو 
ــنده هاى رسمى محسوب نمى شوند از فروشنده  هاى حرفه اى،  فروش

موفق تر عمل مى كنند.
همين تناقض موجب شده است كه عده اى به اين فكر بيفتند كه 
ــمى با يك  ــنده حرفه اى و رس چه تفاوتى در نحوه فروش يك فروش
ــت فروش وجود دارد كه نمى تواند به خوبى او مشتريان را جلب  دس
ــت فروش ها  ــد؟ دس كرده و محصول مورد نظر خود را به آنها بفروش
ــد در عرض چند دقيقه، توجه رهگذران را به خود جلب كنند  قادرن
ــان را به آنها بفروشند. در حالى كه مشتريان نيز كامًال  و محصول ش
ــتند. همين موفقيت در فروش موجب شده  از اين خريد راضى هس
ــند كه روش فروش اين فروشنده ها را  ــت عده اى به فكر اين باش اس
ــتفاده كنند. به طور كلى  ــف كرده و در بازاريابى خود از آن اس كش

مى توان موفقيت آنها را در عوامل زير خالصه كرد:
1- رها كردن حواشى  

ــايد اولين و مهم ترين علت موفقيت  ــاوره بازاريابى، ش از نظر مش
ــد و به اصل  ــى را رها مى كنن ــت كه حواش ــت فروش ها اين اس دس
ــتند مى پردازند. به عنوان مثال هيچ  ــغول آنها هس موضوعى كه مش
دست فروشى شروع به مقدمه چينى نمى كند. از همان ابتدا شروع به 
معرفى محصول، قيمت و تفاوت آن با ساير محصوالت مى كند. اين 
يعنى اصل مطلب و بدون اينكه وقت را تلف كند مى تواند مشتريان 

را به سمت كاالى خود ترغيب كند.
2- استفاده از كلمات ترغيب كننده

ــد. آنها از  ــاده اى دارن ــبك بازاريابى س ــت فروش ها معموالً س دس
ــد. آنها با زبانى  ــتفاده نمى كنن ــوار اس كلمات تخصصى و خيلى دش
ساده و عاميانه و با استفاده از جمالت ساده، به بيان مزاياى محصول 
خود مى پردازند و خيلى ساده تفاوت آن را با ساير محصوالت مشابه 
ــترى آگاه  ــتند كه ابتدا از نياز مش مى گويند. آنها به دنبال اين نيس
ــبى را به او معرفى كنند. بلكه آنها به  ــوند و سپس محصول مناس ش
قدرى كلمات ترغيب كننده مانند قيمت مناسب، ارزان تر از همه جا، 
تعداد محدود محصوالت ، كاربرد باالى محصول، عدم وجود محصول 
ــمارند كه هر فردى ترغيب به خريد  ــابه در بازار و . . . را برمى ش مش

آن مى شود و نسبت به آن كاال احساس نياز پيدا مى كند.
3- سر و صدا و ايجاد شلوغى

احتماالً تاكنون دست فروش هايى را ديده ايد كه در ميان جمعيت 
ــده اند و تنها صداى  ــم ش ــده گ ــان جمع ش ــادى كه دور و برش زي
ــنيده  ــه قيمت و مزيت هاى محصول را مى گويد از دور ش بلندى ك
ــود. دقيقاً يكى از علت هاى موفقيت اين فروشنده ها سرو صدا  مى ش

ايجادكردن براى جلب توجه و زياد شدن افراد بازديدكننده است.
ــراد چنين تصور كنند  ــتفاده مى كنند تا اف ــا از اين ترفند اس آنه
ــت كه اگر از آن استفاده نكند  ــرايط ويژه اى به وجود آمده اس كه ش
ــن كاال را با اين قيمت پيدا كنند. بنابراين، افراد  ديگر نمى توانند اي
ــنده از  ــوند. در واقع اين فروش ــادى به اين جمعيت اضافه مى ش زي
روش تبليغاتى پرهزينه يا سازمان يافته اى استفاده نكرده است بلكه 
فقط توانسته است با نحوه بيان و برخورد خود ذهنيت خريداران را 
ــليقه  به نفع خود تغيير دهد و به راحتى در رفتار مصرف كننده و س

آنها تأثير بگذارد.
ــان مى دهد كه گاهى مى توان با ترفندهاى  موارد باال به خوبى نش
بسيار ساده به نتيجه دلخواه و فروش مورد نظر  در امر فروشندگى 
ــت كمى متفاوت تر فكر و عمل كنيم و بدانيم  رسيد. فقط كافى اس
كه چه رفتارهايى براى خريداران جذاب است و آنها دقيقاً به دنبال 

چه نوع خريدى هستند.
qmpmarketing :منبع

ايستگاه بازاريابى ضرورت انتقادپذيرى برندها در بازاريابى مدرن

چرا حذف انتقادات در شبكه هاى اجتماعى اشتباه است؟
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چرا افزایش سرمایه ریسک پذیر، موفقیت را 
تضمین نمی کند

جذب سرمایه  ریسک پذیر مانعی در برابر شکست ایجاد نمی کند. در 
ادامه چهار اس��تارتاپ را بررس��ی می کنیم که در سال 2۰۱8 با وجود 
ج��ذب بیش از یک میلیارد دالر س��رمایه VC، در های ش��رکت خود 
را برای همیش��ه بستند. یکی از س��خت ترین چالش های بنیان گذاران 
استارتاپ ها، تصمیم گیری درباره نحوه  تأمین مالی کسب وکار است. آیا 
شما از طریق بوت استرپ و پس انداز خودتان سرمایه گذاری می کنید 
یا به کمک جذب سرمایه تأمین مالی می کنید؟ هرچند جذب سرمایه 
می تواند ش��امل تالش های فراوانی برای ترغیب ده ها س��رمایه گذار و 
مواجه ش��دن با دس��ت رد بی پایان آنها باشد، اما اغلب به نظر می رسد 
این روش، جذاب ترین مس��یر تأمین مالی اس��ت. گزارش های خبری 
مربوط به معامالت جدید، جذب سرمایه های کالن و اوج گرفتن میزان 
ارزش گذاری ه��ای ش��رکت ها می تواند موجب ناامی��دی بنیانگذارانی 
ش��ود که نتوانسته اند توجه و عالقه  ش��رکت های معتبر VC را جلب 
کنند، اما همیش��ه مرغ همس��ایه غاز نیس��ت و ترم شیت های جذاب، 
تضمین کننده  موفقیت نیس��تند، همان طور که در سال 2۰۱8 صدها 
اس��تارتاپ با جذب س��رمایه های عالی به شکس��ت انجامیدند. طبق 
 ،CB Insights و PwC از MoneyTree گزارش سه ماهه چهارم
سال 2۰۱8 رکورد س��رمایه گذاری VC استارتاپ ها را با حدود ۱۰۰ 
میلی��ارد دالر در ایاالت متحده شکس��ت؛ یعنی بیش��ترین مقدار در 
دوران دات کام. معام��الت بزرگ و ارزش گذاری ه��ای بزرگتر فراوان 
اس��ت و استارتاپ ها به جذب پول VC برای تأمین سرمایه  استارتاپ 
و رویاهای خود ادامه می دهند. پس چرا برخی از استارتاپ ها با تأمین 
مالی خ��وب و در برخی موارد با تأمین مالی  س��نگین هنوز هم برای 
زنده ماندن تالش می کنند؟ حقیقت این است که سرمایه  ریسک پذیر 
 VC مانع شکس��ت نمی شود. صدها اس��تارتاپ پشتیبانی شده توسط
که در س��ال 2۰۱8 شکست خوردند، می توانند این را تأیید کنند. در 
ادامه چهار اس��تارتاپ را بررس��ی می کنیم که در سال 2۰۱8 با وجود 
جذب بیش از یک میلیارد دالر س��رمایه VC، در های شرکت خود را 

برای همیشه بستند.
Theranos

در صدر هر گزارشی از شکست استارتاپ ها در سال 2۰۱8، ترانوس 
قرار گرفته است؛ یک استارتاپ در حوزه  بیوتکنولوژی با روش انقالبی 
آزمای��ش خون که احتم��اال یکی از بزرگ ترین رس��وایی های صنعت 
فناوری در س��ال های اخیر است. این استارتاپ مستقر در پالو آلتو، با 
 ،)Pitchbookوج��ود جذب بیش از 8۰۰میلیون دالر )طبق گزارش
مش��هورترین شکس��ت س��ال 2۰۱8 بود. در صنعتی که تحت سلطه  
مردان بود، الیزابت هولمز، بنیان گذار شرکت با شگفتی فراوان پس از 
چندین دور تأمین مالی و صدها میلیون دالر جذب سرمایه، نامش در 
اکوسیستم استارتاپی بر سر زبان ها افتاد. شکست ترانوس از این جهت 
چشمگیرتر بود که توانس��ته بود بیش از 9 میلیارد دالر ارزش گذاری 
شود. به نظر می رس��د داستان تبدیل »پولدار به فقیر« ترانوس خارج 
از محافل فناوری جذابیت بیش��تری داشته؛ همان طور که یک فیلم با 
ب��ازی جنیفر الرنس برای بازی نقش اصلی بنیانگذار ترانوس، الیزابت 

هولمز، در حال ساخت است.
Lytro

پس از شایعات اولیه مبنی بر اینکه گوگل قرار است الیترو، سازنده  
دوربین های میدان نوری را خریداری کند، این ش��رکت اعالم کرد که 
قرار است در ماه مارس 2۰۱8 تعطیل شود. این شرکت با وجود اینکه 
بیش از 2۰۰ میلیون دالر جذب سرمایه داشته، برای کاهش قیمت در 
بازار مصرف مشکل داش��ته است. مدیرعامل شرکت جیسون روزنتال 

در یک پست وبالگی گفت:
واقعیت س��رد و س��خت این بود که ما در یک صنعت پایدار رقابت 
می کردیم که نیازمندی های محصول به شدت در ذهن مصرف کنندگان 

توسط شرکت های بزرگ تر و باسابقه تر تقویت شده بود.
Shyp

این شرکت مستقر در سان فرانسیسکو، ۶2 میلیون دالر برای تأمین 
بودج��ه در زمینه پلتفرم تحویل سفارش��ات خود جذب کرد. ش��یپ 
در ابت��دا ب��ازار مصرف کننده را با نرخ حمل پن��ج دالر هدف قرار داد. 
هنگامی که بازار با شکست مواجه شد، آنها توجه خود را به مشتریان 
تجاری جل��ب کردند، اما تا آن زمان بخش عمده ای از س��رمایه  خود 
را هزین��ه ک��رده بودند و درنهایت پول کافی ب��رای این کار در اختیار 

نداشتند. مدیرعامل شرکت کوین گیبون می گوید:
نزدیکان من و آش��نایان با کسب وکار ش��روع به هشداردادن کردند 
که به دنبال مصرف کننده دویدن کار اش��تباهی است. از اینها گذشته، 
مصرف کنندگان چند بار سفارش حمل کاالیی را می دهند؟ من گوش 
ندادم. در حالی که درنهایت به این مش��اوره ها توجه کردم، می توانم با 
اطمینان بگویم که زودتر انجام ندادن این کار، بزرگ ترین پش��یمانی 

من است.
Bluesmart

این ش��رکت نیویورکی سازنده  چمدان هوشمند، 25.۶ میلیون دالر 
به منظور گسترش کس��ب وکار چمدان هوشمند خود جذب کرد. آنها 
با کمک جمع س��پاری ۱۰.۰۰۰ سرمایه گذار در سال 2۰۱4، شروع پر 
سروصدایی داش��تند. بااین حال، پس از آنکه سامسونگ سال گذشته 
پذیرفت که نمونه هایی از گوشی های هوشمند گلکسی نوت آن به دلیل 
نق��ص در باتری منفجر ش��ده یا آتش گرفته، خط��وط هوایی، همراه 
داش��تن موبایل ها و پس از آن دیگر اش��یای حاوی باتری های لیتیوم 
یون را ممنوع کردند. متاسفانه برای بلواسمارت باتری های موجود در 
چمدان قابل حذف نبوده و ظاهراً یک ش��به راهکار چمدان همراه آنها 
دیگ��ر قابل تأیید نب��ود. با وجود بهترین تالش ها، به همین س��ادگی 
بعضی موارد فراتر از کنترل شما هستند و در مورد بلواسمارت مقررات 
جدید نش��ان دهنده  پایان کسب وکار بود. داس��تان های بسیار دیگری 
هم هس��ت؛ درواقع صدها نمونه و درس هایی که برای یادگیری از هر 
 VC  یک از آنها وجود دارد، اما حقیقت این اس��ت که جذب س��رمایه
هدف نهایی نیس��ت. در عوض، این نش��ان دهنده آغاز یک سفر جدید 
برای استارتاپ است که همراه  با خود نتایج و حاکمیت بیشتری را به 
ارمغان می آورد. به دس��ت آوردن سرمایه، موفقیت را تضمین نمی کند، 
درواقع مبارزه پس از پول ادامه می یابد... فقط با دفاتر کار شیک تر. به 
استثنای مواردی که شما همچنان به افزایش سرمایه ادامه می دهید، 
س��رمایه  ریسک پذیری که به سختی به دست آورده اید، شما را تنها تا 
اینجا می رس��اند و وقتی به این مرحله رسیدید بهتر است برنده باشید 

یا ترسی از پرداخت هزینه  آن نداشته باشید.
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استارتاپ ها برای ارائه استارتاپ خود به سرمایه گذاران باید بتوانند نشان 
دهند که وارد بازار ش��ده اند و چه میزان رش��د داشته اند. جمالتی از قبیل 
»محصول ما در بازار با استقبال بسیاری روبه رو شده«، »ما با افراد زیادی 
هم��کاری می کنیم« یا »بازار را با محصول م��ان تحت تأثیر قرار داده ایم«، 
بدون ارائه ش��اخص ها و اعداد کمی باعث کاهش ش��انس استارتاپ ها در 
جلب اعتماد و نظر سرمایه گذارها خواهد شد. وقتی هم که می گوییم رشد، 
یعنی بتوانیم متغیری مناس��ب و مختص اس��تارتاپ را در طول بازه های 

زمانی مختلف بررسی کنیم.
یکی از این ش��اخص ها، شاخص مالی است که باید بدانیم چیست و آن 
را رصد کنیم. ش��اخص های مالی می توانند با توجه  به جنس اس��تارتاپ ها 
تفاوت هایی با هم داش��ته باش��ند. در حالت کلی بهتر است هر استارتاپی 
حداقل دو تا س��ه شاخص مالی اس��تارتاپ خود را شناسایی کرده و مدام 
آنها را کنترل کند. در ادامه قصد دارم به توضیح اینکه ش��اخص های مالی 
رایج اس��تارتاپ ها کدام ها هس��تند، بپردازم. یادتان باشد چیزی که شما 
اندازه گیری می کنید، درنهایت همان چیزی اس��ت که بهبود می بخشید. 
اندازه گیری ک��ردن ش��اخص های مال��ی و به طور کل��ی داده محوربودن از 

خصوصیات مهمی است که هر بنیان گذار استارتاپی باید داشته باشد.
 ناصر غانم زاده، مدیر شرکت سرمایه گذاری جسورانه اُپاتان و بنیان گذار 

گروه استارتاپ های ایران می گوید:
»بس��یاری از استارتاپ ها از مشکلی ریش��ه ای تر رنج می برند: اینکه در 
دور قبل تر، ایده و مدل کسب و کار خود را به خوبی اعتبارسنجی نکرده اند. 
Problem/(بیشتر استارتاپ ها بدون اینکه به»همخوانی مسئله یا راه حل

Solution Fit(« برس��ند، ش��روع به جذب س��رمایه و رش��د دادن خود 
کرده اند. یعنی مسئله»Problem، نیاز، درد یا کاری را پیدا نکرده اند که 
آنقدر »جدی و مهم« باش��د که اگر استارتاپ آن را حل  کند، آن بخش از 
مش��تریان که این مسئله را دارند، حاضر باشند آنقدر برایش پول بپردازند 

که برای استارتاپ جذاب باشد.«
 1- رزرو در برابر درآمد

برای بسیاری از کسب و کارها، درآمد شاخص اصلی رشد است اما تعریف 
درآمد در ادبیات حس��ابداری بسیار دقیق است و با سفارش ها و رزروهای 
پرداخت نشده تفاوت دارد. اشتباه رایج در ارائه استارتاپ ها به سرمایه گذاران 
این اس��ت که از رزروها و س��فارش ها با عنوان درآمد یاد می شود، اما آنها 
یکسان نیستند و در ارزیابی موشکافانه، سرمایه گذاران معموالً این مسئله 
را بررس��ی خواهند کرد. رزرواسیون، ارزش قرارداد بین شرکت و مشتری 
اس��ت و نش��ان دهنده تعهدی قراردادی از طرف مشتری برای پرداخت به 

شرکت است.
درآمد وقتی ش��ناخته می ش��ود ک��ه خدمات ارائه می ش��ود و پرداخت 
صورت می گیرد. چگونگی و چرایی شناس��ایی قرارداد به عنوان درآمد، به 
اس��تانداردهای حسابداری مربوط می ش��ود و از این طریق قابل شناسایی 

است.
نامه ها و مکاتبات و توافقات کالمی با مش��تری نه جزو درآمد محسوب 
می ش��وند و نه رزرو. در بس��یاری از موارد، در فرآیند فروش، قبل از انجام 
معامله پیش فاکتور صادر می ش��ود. این پیش فاکتوره��ا عمدتاً جزو رزرو 
محس��وب می شوند و تا فرآیند پرداخت شروع نشود، جزو درآمد محسوب 

نخواهند شد.
2- درآمد تکرارشونده در مقابل درآمد کل

در نظر س��رمایه گذاران، شرکت هایی باارزش تر هستند که عمده درآمد 
آنها از درآمد محصول )در مقابل درآمد حاصل از خدمات( است، چرا؟ دلیل 
اصلی این اس��ت که درآمد خدمات غیرتکراری است و حاشیه سود بسیار 
پایین و مقیاس پذیری کمتری دارد. منظور از درآمد محصول درواقع همان 
چیزی است که شما از فروش خود نرم افزار یا محصول به دست می  آورید.

 )ARR )annual recurring revenue۱. درآمد تکراری ساالنه یا
: بخشی از درآمد است که به صورت طبیعی ماهیت تکرارشونده دارد. این 
درآمد نباید مبالغ یک بار پرداخت شده )غیرتکراری( و خدمات حرفه ای را 

که بابت شان هزینه دریافت می شود، شامل شود.
2. درآمد تکراری ساالنه به ازای یک مشتری: آیا این نمودار مسطح است 
یا رش��د می کند؟ اگر ش��ما فروش موفق و مجدد به مشتریان خود داشته 
باش��ید، این نسبت باید در حال رشد باش��د. درواقع مثبت بودن روند این 

شاخص نشان دهنده کسب و کاری سالم است.

۳. درآمد مکرر ماهانه یاMRR: برای برخی کسب و کارها بسته به رفتار 
مشتری ممکن است این عدد حائز اهمیت باشد و دوره های خرید مشتری 
در بازه یک ماه معنی دار باشد. اغلب افراد از ضرب رزروهای ماهانه در ۱2 به 

ARR می رسند. اشتباه های معمول در این روش عبارت است از:
o ش��مارش درآمدهای غیرتکراری مانند سخت افزار، نصب، راه اندازی و 

قرارداد های خدمات حرفه ای و مشاوره؛
o خطای شمارش رزروها به جای درآمد واقعی.

)gross profit( 3-سود ناخالص 
در  حالی  که رش��د خوب در س��فارش ها و درآمد، فوق العاده مهم است، 
سرمایه گذاران می خواهند بدانند که این درآمد چقدر سود آور است. سود 
ناخالص اطالعات الزم برای این اندازه گیری را فراهم می کند. سود ناخالص 
ش��رکت ها ممکن است متفاوت باشد، اما به طور  کلی باید تمام هزینه های 
مربوط به تولید، تحویل و پش��تیبانی محصول/ خدمات را ش��امل ش��ود. 
درواقع سود ناخالص، برابر فروش شرکت، منهای هزینه مستقیم کاالهای 

فروخته شده )Cost of Goods Sold( است.
مث��ال: میوه فروش��ی آنالینی را در نظر بگیرید ک��ه ماهانه ۳۰۰میلیون 
تومان فروش دارد. این تیم آماری را ارائه می کند که طبق آن در ماه های 
اخیر این مقدار را فروخته اس��ت. با وجود جذابیت این آمار، ممکن اس��ت 
با بررس��ی سود ناخالص به مش��کالتی پی ببرید که این کسب و کار برای 
مقیاس پذیری دارد. مثاًل اگر هزینه تأمین میوه در ماه 295میلیون تومان 

باشد، نشان دهنده ضعف زیرساخت تأمین میوه در مقیاس زیاد است.
)ACV( و ارزش قرارداد ساالنه )TCV( 4- ارزش کل قراردادها

»ارزش کل قراردادها یا TCV« کل ارزش قرارداد است و می تواند بسته 
به زمان تعریف ش��ده، برای سنجش این شاخص تعریف شود. در محاسبه 
ارزش کل قراردادها، پرداختی های موردی و تکرار شونده )MRR( استفاده 

می شوند.
از ط��رف دیگر، ACV )ارزش قرارداد س��االنه(، ارزش ق��رارداد را طی 
یک دوره ۱2ماهه اندازه گیری می کند. این ش��اخص برای کسب و کارهای 
نرم افزار به عنوان س��رویس )SAAS( بس��یار حائز اهمیت است و درواقع 
نشان می دهد که ارزش هر مشتری در طول سال برای شما به طور متوسط 
چقدر اس��ت. این ش��اخص در تدوین برنامه بازاریابی و صرف هزینه های 
به دست آوردن مشتری جدید )CAC( مدنظر قرار می گیرد و به صرفه بودن 

برنامه های بازاریابی را اندازه  می گیرد.
مثال: شرکتی که پرسشنامه های آنالین در اختیار مشتریان قرار می دهد، 
ممکن اس��ت مشتری بزرگی مثل شهرداری داش��ته باشد و شهرداری از 
شهروندان بخواهد پرسشنامه ای را به صورت آنالین پاسخ دهند. درخصوص 
این مش��تری، TCV از پرداخت موردی، اما با رقم زیاد ناش��ی می شود. 
حال ش��رکتی را در نظر بگیرید که برای فرم های اداری و پرسشنامه های 
شرکت به صورت دائمی از خدمات سایت استفاده می کند و ماهانه رقمی را 
به صورت تکرارشونده پرداخت می کند. درخصوص این مشتری، TCV از 

جمع درآمدهای ماهانه تکرارشونده به دست خواهد آمد.
 5-ارزش طول عمر مشتری

ارزش طول عمر مش��تری، ارزش فعلی سود خالص آینده ای است که از 
مشتری، در طول مدت ارتباط با او به دست خواهد آمد. این شاخص کمک 
می کند تا ارزش بلندمدت مشتری مشخص شده و مقدار ارزش خالصی که 
 )CAC( شما برای هر مشتری، پس از محاسبه هزینه های جذب مشتری

به دست می آورید، تعیین شود.
ارزش طول عمر مشتری

اش��تباه رایج این اس��ت که LTV را به عن��وان ارزش فعلی درآمدهای 
به دس��ت آمده از مشتری یا حتی حاشیه س��ود ناخالص مشتری استفاده 

می کنند.
برای مثال اگر بخواهیم از فرمول بس��یار ساده شده این شاخص استفاده 
کنی��م، اس��تارباکس را در نظر بگیری��د که مش��تریان آن هفته ای چهار 
بار به طور متوس��ط ب��ه آن مراجعه می کنند و در هر ب��ار پنج دالر خرید 
می کنند که یک دالر آن برای استارباکس سود خالص است. پس به صورت 
هفتگی چهار دالر و به صورت ساالنه 52/4 دالر سود از یک مشتری برای 
استارباکس حاصل می شود. اگر مشتری 2۰ سال از استارباکس خرید کند، 
LTV یک مش��تری برای استارباکس 4۱۶۰ دالر خواهد بود. فرمول های 
دیگری نیز برای محاسبه این شاخص در کسب و کارهای دیگر وجود دارد 

که با استفاده از نرخ بازگشت مشتری )Retention( محاسبه می شود.
)GMV( 6-ارزش کاالی ناخالص مبادله شده 

در کس��ب و کارهای بازار، این ش��اخص به جای درآمد استفاده می شود، 

اما GMV برابر درآمد نیس��ت! ارزش کاالی ناخالص مبادله شده ترجمه 
عب��ارت Gross Merchandise Value اس��ت. البته در منابعی این 
ش��اخصGross Merchandise Volume نی��ز نوش��ته ش��ده که 
به صورت معادل همدیگر استفاده می شوند و درواقع یک مفهوم دارند. این 
ش��اخص به کل حجم یا ارزش معامالتی که از طریق درگاه کس��ب و کار 
در دوره ای خاص انجام می ش��ود، اش��اره می کند و به صورت ریال یا دالر 
بیان می ش��ود. این شاخص را می توان به نوعی حد باالی ارزشی که در هر 
کسب و کار جریان دارد تلقی کرد و اینکه مصرف کننده چه هزینه ای را برای 
بازار مدنظر انجام می دهد، در نظر گرفت. درواقع این شاخص ابزاری مفید 

برای اندازه گیری اندازه بازار است.
درآمد یک ش��رکت بخش��ی از GMV است که بس��ته به مدل درآمد 
ش��رکت به دست می آید. به طور معمول این درآمدها از جنس هزینه های 
تراکنش هستند که به صورت بخشی از GMV و در بازار مدنظر محاسبه 
می شوند. در حالت کلی محاسبه این شاخص برای استارتاپ ها از این جنبه 
ارزشمند است که نشان می دهد چه ارزشی از کانال های فروش استارتاپ 
رد و بدل می ش��ود و چقدر پتانس��یل برای افزایش درآمد از طریق اصالح 

مدل درآمدی وجود دارد.
برای مثال، برای محاسبه GMV دیجی کاال باید جمع کل ارزش سبد 
خرید مشتریان را که حاصل جمع ارزش تک تک کاالهای فروخته شده در 
یک سال است محاسبه کرد که این رقم بسیار بیشتر از درآمد این شرکت 
است. مثاًل در سال 2۰۱5 درآمد آمازون ۱۰۷میلیارد دالر بوده، در حالی که 
GMV آن 225میلی��ارد دالر بوده اس��ت. یا درآمد پلتفرم چینی علی بابا 
۱4میلیارد دالر بوده، درحالی که GMV آن ۳98میلیارد دالر بوده است.

)Unearned or Deferred Revenue( 7-درآمد معوق 
در کس��ب و کار SaaS، حق اش��تراک هایی به صورت ساالنه یا چند ماهه 
گرفته می ش��ود و س��رویس در طول این مدت ارائه می ش��ود. این درآمد 
با توجه  به اینکه هنوز به صورت واقعی خدمتی ارائه نش��ده، به عنوان درآمد 
معوق در ترازنامه ثبت می ش��ود؛ چون ما به ازای آن در ترازنامه پول نقد 
ثبت شده اس��ت. همان طور که قباًل اشاره شد، شرکت های SaaS موقعی 
درآمد واقعی را شناسایی می کند که سرویس تحویل داده شده و پرداخت 
انجام ش��ده اس��ت، بنابراین در بیشتر موارد، س��فارش های مشتریانی که 
پیش پرداخ��ت، پرداخت کرده اند روی ترازنامه در ی��ک آیتم دیگر به نام 
درآمد معوق قرار می گیرد. به تدریج که شرکت شروع به شناسایی درآمد از 
سرویس خود می کند، تعادل درآمد معوق خود را کاهش می دهد و درآمد 

را افزایش می دهد.
ب��رای مثال حق اش��تراک ماهنام��ه ای که به صورت س��االنه خریداری 
می کنیم و در اول قرارداد پرداخت می کنیم، در سیستم حسابداری مجله 
باید به صورت درآمد معوق شناس��ایی شود و به تدریج که مجالت تحویل 
می ش��ود، این درآمد به درآمد واقعی تغییر پیدا می کند. خرید اش��تراک 
س��رویس اینترنت یا پخش تلویزیون اینترنتی نیز مثال هایی از این دست 

است.
)Customer Acquisition Cost( 8- هزینه جذب مشتری

هزینه جذب مش��تری یا CAC باید هزین��ه کامل برای جذب کاربران 
باشد که به ازای هر کاربر مشخص می شود. در حال حاضر ابهامات زیادی 
در محاسبه این شاخص وجود دارد و روش های خیلی زیادی در محاسبه 
آن ب��ه کار می رود. یک مش��کل رایج در محاس��به ش��اخص CAC این 
اس��ت که شامل تمام هزینه های صرف ش��ده در جذب کاربر مانند هزینه 
referral ، اعتبار رایگان یا تخفیف نمی شود. یکی دیگر از مشکالت رایج 
این است که CAC را به عنوان هزینه »مخلوط« محاسبه می کنند و آنها 
را همراه با کاربرانی که از طریق بازاریابی و به صورت پرداخت ش��ده جذب 
ش��ده اند، در کنار هم در نظ��ر می گیرند. در حالی که CAC مخلوط )برابر 
کل هزینه جذب مش��تریان یا مجموع مشتریان جدید در تمام کانال های 
به دس��ت آمده است( لزوماً اشتباه نیس��ت. اما این شاخص به شما درباره 
چگونگی کمپین های پرداخت شده آگاهی نمی دهد و مشخص نمی شود که 

آیا این کمپین ها سودآور هستند یا خیر؟
 CAC به همین دلیل اس��ت که در نگاه سرمایه گذاران در نظر  گرفتن
مش��تریان پرداخت ش��ده )paid users( )کل هزینه جذب مش��تری یا 
مش��تری های جدید که از طریق بازاریابی پرداخت شده جذب شده اند( از 
CAC مخلوط ش��ده در ارزیابی قابلیت یک کسب و کار مهم تر است. برای 
اینکه این موضوع نشان می دهد آیا شرکت می تواند برنامه بازاریابی خود را 

به صورت سودآوری گسترش دهد یا خیر.
Neil Patel/blogad :منبع 

شاخص های مالی استارتاپ ها چیست؟
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اراک- مینو رستمی- پست 2۰/۶۳کیلو ولت اسدآباد2 وخطوط 
برق رساني به ش��هرک صنعتي امام رضا )ع( مالیر وپست همدان ۶ 
به بهره برداري رس��ید آیین بهره برداري از ایستگاه 2۰/۶۳ کیلوولت 
ا اسدآباد2 وخطوط برق رساني به شهرک صنعتي امام رضا )ع( مالیر 
وپس��ت همدان۶ همزمان با سفر معاون اول ریاست جمهوري و وزیر 
نیرو به استان همدان با ارزشي بالغ بر 9۰5 میلیارد ریال برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومي برق باختر ،پروژه هاي مذکور در محل پست اسد 
آباد 2 با حضور معاون هماهنگي توزیع ش��رکت توانیر ،نماینده مردم 
اسدآباد در مجلس شوراي اسالمي ،فرماندار اسدآبادو جمع کثیري از 
مقامات استاني و اصحاب رسانه و مدیران صنعت برق استان همدان 
آغاز به کار شد. براساس این گزارش 'حقي فام' معاون هماهنگي توزیع 
توانیر قبل از افتتاح پروژه ها گفت:صنعت برق پیشران بسیاري از حوزه 
ها مثل امنیت ،بهداشت ،توسعه هاي صنعتي و... مي باشد وبا دستان 
پرتوان کارشناسان ،مهندسین و کارگران این صنعت اداره مي شود. وي 
در ادامه افزود:ما با افتخار مي توانیم بگوییم که ۱۰۰ درصد این صنعت 
را خودمان برنامه ریزي و اجرا مي کنیم و این موفقیت بزرگ را بایستي 
به ملت شریف ایران تبریک بگوییم. معاون هماهنگي توزیع توانیر با 
اشاره به امنیت و قابلیت اطمینان مطلوب شبکه برق کشور افزود:ما در 
۱5 سال گذشته هیچ گونه خاموشي سراسري نداشته ایم در حالي که 
کشور همسایه )ترکیه(در همین مدت 2 بار خاموشي سراسري داشته 
است.وي افزود:از برنامه هاي صنعت برق مقاوم سازي پروژه ها در برابر 
شرایط اقلیمي که کشور با آن مواجه است مثل باد،طوفان ،ریزگردهاو... 

مي باشد و در زمینه هوشمند سازي نیز پیشرفت بسیار عالي داشته ایم 
. ایشان با اشاره به شعار'مدیریت توام عرضه و تقاضا'که توسط وزیر نیرو 
مطرح شده ،گفت:صنعت برق بایستي در کنار ساخت وتوسعه سخت 
افزاري در زمینه اصالح الگوهاي مصرف انرژي نیز بایستي رشد کند به 
طوري که این دو به تعاملي با یکدیگر برسند که در نقطه اقتصادي از 
این صنعت بهره برداري کنیم. در این مراسم 'شبیهي 'مدیرعامل برق 
باختر گفت : این پروژه ها شامل احداث پست 2۰/۶۳ کیلوولت اسد 
آباد 2 ، تکمیل و احداث گروه خط ۶۳ کیلو ولت ارتباطي پست اسد 
آباد 2 ، احداث خط دو مداره ۶۳ کیلوولت ش��هرک صنعتي امام رضا 
)جوکار( ، احداث خط ۶۳ کیلوولت کابلي همدان ۶ و افزایش ظرفیت 
پست هاي فوق توزیع مي باشد. شبیهي اظهار داشت : پست 2۰/۶۳ 
کیلوولت اسد آباد با ظرفیت ۶۰ مگاولت آمپر موجب باال بردن ضریب 
اطمینان بار مصرفي شهرستان اسد اباد همدان و منطقه پیرامون آن 

مي ش��ود که با وارد شدن این ایس��تگاه به مدار تا سطح بسیار قابل 
توجهي وضعیت ولتاژ و تامین برق براي این بخش از اس��تان همدان 
بهبود مي یابد که با اعتباري بالغ بر ۳۳۰ میلیارد ریال به بهره برداري 
مي رس��د. مدیر عامل ش��رکت برق منطقه اي باختر در ادامه گفت : 
پروژه دیگري که همزمان به بهره برداري مي رس��د تکمیل و احداث 
گروه خط ۶۳ کیلوولت ارتباطي پس��ت اس��د آباد 2 مي باشد که ۳۷ 
کیلومتر مدار مي باش��د که وظیفه برق رساني به شهرستان اسد آباد 
در استان همدان را به عهده دارد که هدف اساسي آن بهبود ولتاژ در 
شهرستان یاد شده است که با اعتباري به ارزش 9۰ میلیارد ریال به 
بهره برداري مي رسد.رئیس انسجام بخشي صنعت آب و برق استان 
مرکزي در ادامه احداث خط دو مداره ۶۳ کیلوولت ش��هرک صنعتي 
امام رضا )جوکار( در شهرس��تان مالیر استان همدان را از دیگر پروژه 
هاي این اس��تان دانس��ت و اضافه کرد که با توجه به وجود ش��هرک 
صنعت��ي امام رضا و صنعتي بودن این منطقه این خط با اعتباري در 
حدود 45 میلیارد ریال به بهره برداري مي رسد. شبیهي از دیگر پروژه 
هاي اس��تان همدان را احداث خط ۶۳ کیلوولت کابلي همدان ۶ در 
شهر همدان دانست و ادامه داد که طول این خط 5 کیلومتر مدار بوده 
و ارزش این پروژه 2۰۰ میلیارد ریال است. وي در پایان گفت : از دیگر 
پروژه هاي مورد افتتاح در استان همدان افزایش ظرفیت پست هاي 
فوق توزیع در اس��تان همدان است که ظرفیت این پروژه ها مجموعا 
85 مگاولت آمپر اس��ت که ارزش ای��ن پروژه ها جمعا به ارزش 24۰ 

میلیارد ریال مي باشد. 

اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: 
این شرکت به عنوان مولود انقالب نماد استقالل، خودکفایی صنعتی، 
مدیریت ایرانی و کار جهادی اس��ت. سید عبداهلل موسوی در نشست 
خبری ضمن گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
افزود: ملی حفاری در حدود چهار دهه گذشته نقش اساسی در ایجاد 
ظرفیت های جدید، توصیف و توس��عه مخازن، حفظ، نگهداش��ت و 
افزایش تولید نفت در کشور ایفا کرده است. وی فعالیت  های پر افتخار 
همچون حفاری بیش از چهار هزار و 5۰۰ حلقه چاه هاي نفت و گاز، 
فرات��ر از 9 میلیون و ۳4۳ هزار متر حفاری و ارایه افزون بر ۱۶5 هزار 
مورد خدمات فني و مهندس��ی  که با مدیریت متخصصان داخلی به 
نتیجه رسید را از نکات برجسته عملکرد شرکت در این سال ها عنوان 
کرد. موسوی اظهار کرد: این شرکت که به فرمان امام خمینی )ره( در 
اول دیماه س��ال 58 تاسیس شد در  هشت سال دفاع مقدس، دوران 
بازسازی و پس از آن در شرایط محدودیت های اعمال شده موفق شد 
با مدیریت ایرانی و کار و تالش مضاعف موجب رشد و بالندگی صنعت 
نفت کشور باشد. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه این 
شرکت فعالیت خود را  با شش دستگاه حفاری آغاز و هم اکنون ۷2 
دستگاه حفاری خشکی و دریایی اعم از فوق سنگین، سنگین و سبک 
در تملک دارد، گفت: این ش��رکت در این سال ها در بخش عملیات 
حفاری و خدمات جانبی در جهت توسعه میدان های نفتی و گاز با اتکا 

به توانمندی های داخلی نقش محوری داش��ته است. وی در پیوند با 
این مطلب افزود: مشارکت ملی حفاری در بسیاري از پروژه های ملی 
و میادین مشترک همچون طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی، 
می��دان های نفتی آزادگان ، ی��ادآوران، آذر و همچنین میدان گازی 
کیش و توس��عه س��ایر میادین نفت و گاز کشور و تامین نیاز گویای 
جایگاه این ش��رکت و نقش مهم آن زنجیره تولید و  فرآیند توس��عه 
صنعت نفت کشور است. موسوی با اشاره به اینکه حمایت از سازندگان 
داخل��ی به منظور تولید قطعات و تجهیزات م��ورد نیاز و همکاري با 
صنایع داخلی برای ساخت دستگاه  هاي حفاري در کشور را از دیگر 
دستاوردهاي شرکت ملي حفاري ایران است، اظهار کرد: این شرکت 
به عنوان یک شرکت مادر تخصصی در عرصه صنعت حفاری از اولین 

حامیان شرکت های ایرانی در ساخت دکل، قطعات و تجهیزات حفاري 
به شمار می رود و ارتباط تنگاتنگی با سازندگان داخلی، شرکت های 
دانش بنیان و مرکز علمی و پژوهشی در زمینه بومی سازی این صنعت 
دارد. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: این سازمان در دوره 
محدودیت ها توانس��ت با نهادینه کردن شعار ما مي توانیم عالوه بر 
نیازهای صنعت نفت بویژه در میادین مشترک در زمینه خودکفایي 
در تولید قطعات و تجهیزات کاربردی به نحو مطلوب عمل نماید. وی 
اف��زود: امروزه در صنعت نفت جهان، صنعت حفاری حرف اول را می  
زند تا جایی که  مالک ارزیابی شرکت  های نفتی به توان حفاری آن 
ش��رکت ها باز می گردد و  به بی��ان دیگر صنعت حفاری کلید فتح 
مخازن نفت و گاز است. موسوی اظهار کرد:  پس از پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی، متخصصان داخلی با خودباوری صنعت حفاری را از 
نظر تخصصی به طور کامل بومی نمودند هر چند این صنعت تکنولوژی 
محور است و می بایست برای ادامه توسعه و بالندگی خویش همواره 
فناوری های روز جهان را مد نظر قرار دهد. مدیرعامل ش��رکت ملی 
حفاری ایران توضیح داد: فعالیت های ش��رکت به طور کلی در س��ه 
بخش عملیاتی حفاری، خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی تقسیم 
می ش��ود که در بخش عملیات حفاری این شرکت دارای بزرگترین 
ناوگان حفاری در منطقه می باشد و در اقصی نقاط کشور بخش عمده 

ای از عملیات حفاری چاه ها را ارایه می دهد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر واحد احیا مستقیم 
فوالد هرمزگان گفت: کارکنان پرتالش واحد احیا مس��تقیم شرکت 
فوالد هرمزگان بار دیگر با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر دانش 
و کارگروهی  در نه ماهه س��ال 9۷ در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال 
گذش��ته به میزان ۱۱درصد رش��د داشته است.  علیرضا نجار قویدل 
افزود:  همچنین آهن اس��فنجی ارس��الی به واحد فوالدسازی در نه 
ماهه س��ال 9۷ رشد۱.۳درصدی را نش��ان می دهد وی بیان داشت: 
تحقق موارد ذکر شده با اجرای 2۱پروژه TQ در قسمتهای مختلف 
واحد منجر به افزایش تولید درنه ماهه سال ۱۳9۷ گردیده است که 
نتایج اجرای پروژهادر بخش کاهش نرخ مصارف واحد مشهود می باشد 
به گونه ای که نرخ مصرف گاز طبیعی به ازای یک تن آهن اسفنجی 

نسبت به نه ماهه سال۱۳9۶ ۱4.8 متر مکعب بر کاهش یافته است. 
وی اضافه کرد: همچنین نرخ مصرف آب به ازای یک تن اهن اسفنجی 
نس��بت به نه ماهه س��ال ۱۳9۶ روند نزولی داش��ته است و ۰.۱ متر 

مکعب یک تن اهن اس��فنجی کاهش یافته اس��ت. در بخش مصرف 
برق نیز به ازای یک تن آهن اسفنجی ۱۰.۷  کیلو وات ساعت نسبت 
به 9 ماهه ابتدایی سال 9۶ کاهش یافته  است. نجار قویدل افزود: در 
ادامه مسیر تولید با تدوین تابلو اهداف و ترسیم چشم انداز تولید، تالش  
تمامی نفرات و ظرفیت تجهیزات برای رس��یدن به این اهداف به کار 
گرفته می شود که ثمره آن رسیدن به اهداف تعیین شده کیفیت آهن 
اس��فنجی،کاهش میزان مصارف، کاهش زمان توقف��ات اضطراری، 
کاهش ضریب شدت حوادث و افزایش بهروری نیروی انسانی خواهد 
بود. وی در پایان از زحمات همه واحدهای پشتیبان که در راستای تهیه 
و تامی��ن اقالم کلیدی همچون گندله و تامین قطعات مصرفی برای 

انجام تعمیرات به موقع اقدام نموده اند قدر دانی کرد.

اصفهان - قاسم اسد- مجمع عمومی انجمن شرکت های  دانش 
بنیان اس��تان اصفهان با ارایه گزارش عملکرد هیات مدیره و انتخاب 
بازرس برگزار شد. امیر کشانی رییس کمیسیون آموزش ،پژوهش و 
توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه گفت:مزیت استان 
اصفهان در دو بخش توس��عه شرکت های دانش بنیان و گردشگری 
اس��ت و راهی غیر از توجه این دو بخش نیست زیرا استان اصفهان 
دیگر ظرفیت توسعه صنعت ندارد. وی خواستار فعالیت شرکت های 
دانش بنیان در زمینه های مختلف با هدف توسعه اشتغال در جامعه 
شد و گفت:در شرایطی که نرخ بیکاری جامعه در حال افزایش است 
شرکت های دانش بنیان با خالقیت و نوآوری می توانند کاال و خدمات 
جدید و همچنین بازارهای جدید را کشف کنند. وی با انتقاد از طرح 
دریافت نیم تا دو درصد از فروش شرکت های فعال در شهرک علمی 
تحقیقاتی گفت:مالیات بر  سود ابرازی یک شرکت وضع می شود نه 
بر فروش یک شرکت زیرا ممکن است درصد سود یک کاال کمتر از 
2 درصد باشد . کشانی از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای توسعه 
کسب و کار  شرکت های دانش بنیان استان خبر داد و گفت:  انجمن 
شرکت های دانش بنیان می توانند از امکانات اتاق برای ایجاد و تقویت 

روابط بین المللی استفاده کنند.       
فاصله یافتن تکنولوژی ایران با کشورهای توسعه یافته 

یکی از علت  مهاجرت نخبگان
ابوالقاس��م مرادی رییس هیات مدیره انجمن شرکت های دانش 
بنیان اس��تان اصفهان در این جلسه گفت:مهاجرت ۷ میلیون ایرانی 
طی چهار دهه اخیر معادل تش��کیل یک کش��ور مانند کشورهای 
اس��کاندیناوی اس��ت که می تواند یک جامعه را تشکیل دهد.  وی 
افزود:ای��ن جمعیت مجموعه ای  از نخبگان و جوانان خالقی اس��ت 
که بدون هزینه برای کشوری یکجا مهاجرت می کنند و ارزش افزوده 

برای کشور مقصد ایجاد می کنند .  وی خواستار روشن شدن علت 
مهاجرت نخبگان به کشورهای توسعه یافته شد و گفت:یکی از این 
عوامل فاصله یافتن تکنولوژی بین ایران و کشورهای مقصد مهاجران 
است که با تقویت ارتباطات بین المللی و توجه به شرکت های دانش 
بنیان می توان این فاصله را برطرف کرد. مرادی خواستار هم افزایی 
شرکت های تولیدی با شرکت های دانش بنیان با هدف جذب جوانان 
خالق و ن��وآور و جلوگیری از مهاجرت بی رویه ش��د و گفت:دولت 
به جای س��نگ اندازی پیش روی بخش خصوصی و جوانان بایستی 
شرایط حضور فعال جوانان را در عرصه اقتصادی فراهم کند. امیرعلی 
شریفیان عضو هیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان 
اصفهان در این جلسه رویکرد انجمن در برابر رویالتی، دریافت سهم  
ش��هرک علمی تحقیقاتی از فروش شرکت های فعال در شهرک را 
مسووالنه و پیگیرانه برش��مرد و گفت:شرکت های فعال در شهرک 
به هیچ عنوان حاضر به پرداخت این دریافت  درصد فروش نش��دند.  
در پایان این جلسه انتخابات بازرس انجمن شرکت های دانش بنیان  
برگزار شد و طی آن آریان ستوده مهر بازرس اصلی و  محمد نسیم 

آل خمیس به عنوان بازرس علی البدل  انتخاب شدند.

قـم- خبرنـگار فرصت امـروز- رئیس و اعضای ش��ورای 
اسالمی شهر قم و مدیران شهرداری با حضور در آستان امامزاده 
علی بن جعفر علیه الس��الم از پروژه بهسازی آرامستان این بقعه 
بازدی��د کردند. به گزارش رواب��ط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اس��تان قم، پیش از ظهر امروز رئیس و اعضای ش��ورای 
اس��المی شهر قم و جمعی از مدیران شهرداری در حرم امامزاده 
علی بن جعفر علیه السالم حضور یافتند. این جمع پس از زیارت 
مضجع ش��ریف امامزاده علی بن جعفر علیه السالم از بخش های 

مختل��ف ای��ن دفعه بازدی��د کردن��د . بازدید از پروژه بهس��ازی 
آرامستان حرم امامزاده علی بن جعفر علیه السالم بخش دیگری 
از ای��ن برنامه بود. محمد غفوری زن��دی مدیر اجرایی این بقعه 
متبرکه نیز توضیحات الزم پیرامون اطالع رسانی، زمان شروع به 
کار و نحوه اجرای پروژه بهس��ازی آرامستان را به اعضای شورای 
ش��هر و مدیران ش��هرداری ارائه کرد. هیئ��ت بازدید کننده نیز 
ضمن تشکر از اجرای این پروژه خواستار تسریع در روند اجرای 

آن شدند.

همزمان با سفر معاون اول رئیس جمهور؛

بهره برداری از پروژه های شرکت برق باختر در استان همدان 

مهندس سید عبداهلل موسوی:

شرکت ملی حفاری ایران به عنوان مولود انقالب نماد استقالل و خودکفایی صنعتی است

 افزایش 11 درصدی تولید آهن اسفنجی در 9ماهه سال 97 در فوالد هرمزگان   

رییس کمیسیون آموزش ،پژوهش و توانمندسازی اتاق بازرگانی اصفهان:

شرکت های دانش بنیان و گردشگری دو مزیت استان اصفهان است

بازدید اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری قم از پروژه بهسازی آرامستان امامزاده علی بن جعفر)ع(

مانور عملیاتی اطفاء حریق ،امداد و نجات و مقابله با آلودگی دربندر کنگان
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز-مانور عملیاتی اطفاء حریق، امداد ونجات 
و مقابله با آلودگی در بندر کنگان با موفقیت انجام شد. به گزارش روابط عمومی، 
سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت: در 
راستای آمادگی همه جانبه  تیمهای عملیاتی در بنادر  و آشنایی با اخرین متددها 
و استاندارد های بین المللی، مانورعملیاتی اطفاء حریق، امداد و نجات و مقابله با 
آلودگی در فاصله یک مایلی حوضچه بندر کنگان انجام شد. ارجمند زاده افزود: 
در این مانور عملیاتی و بر اساس سناریوی تعیین شده ، پس از اعالم فرمانده موتور لنج باری با مرکز کنترل ترافیک دریایی کنگان 
مبنی بر آتش سوزی شناور و مفقود شدن دونفر از خدمه  بالفاصله هماهنگی های الزم انجام شد و شناور ناجی 8 و ید کش های 
نجف و ذهاب به موقعیت اعزام شدند.  وی عنوان کرد :با رسیدن شناورهای ناجی 8 و یدکشهای نجف و ذهاب به موقعیت به سرعت 
عملیات اطفائ حریق آغاز گردید و آتش تا حد زیادی تحت کنترل درآمد همچنین دو خدمه مفقود شده موتور لنج باری نیز توسط 
ناجی 8 رویت و از آب گرفته شدند.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: با اعالم  ناخدای لنج حادثه دیده مبنی بر 
سوراخ شدن مخزن سوخت و سرازیر شدن گازوئیل به دریا هماهنگی  با تیم مقابله با آلودگی انجام گرفت وتیم مربوطه به همراه 
تجهیزات موردنیاز توسط یدک کش فتح المبین به منطقه اعزام شد وی اشاره کرد : با حضور شنار فتح المبین و تیم مقابله با آلودگی 
در  موقعیت اعالم شده عملیات بوم اندازی  بسرعت انجام و ضمن جلوگیری از گسترده شدن سطح الودگی ، اقدامات در خصوص 

جمع آوری الودگی  صورت گرفت.

 از مردان ایمنی و برترین های بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق 
استان گلستان تقدیر شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در مراسمی که با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
گلستان، معاونین، مشاورین، مدیران ستادی و مدیریت های توزیع برق شهرستانها برگزار شد از مردان 
ایمنی و برترین های بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان تقدیر شد.به گزارش روابط 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ، مهندس علی اکبر نصیری ضمن بیان اقدامات شرکت برای 
کاهش خاموشی از رشد شاخص های کالن صنعت توزیع برق طی 4 سال اخیر در استان گلستان 
خبر داد.وی افزود : انشاله با همدلی و همکاری در افق ۱4۰4 با مدیریت استراتژیک به هدف تعالی این 
شرکت یعنی ۷۷۰۷ دست خواهیم یافت .نصیری اظهار داشت : بازیابی تیرها و پست های فرسوده استان گلستان بیش از ۳۰۰ میلیارد 
ریال هزینه در بر دارد که درصورت تحقق اعتبار مورد نیاز به ترتیب اولویت تعویض خواهند شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان خواستار تالش و جدیت بیشتر برای مواجهه با پیک بار تابستان و اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف شد.وی در سخنانی شرایط 
کار ایمن بر روی شبکه های توزیع را برشمرد و اظهار امیدواری کرد روزی برسد که مراسم سال ایمن و بدون حادثه را برگزار کنیم.
در ادامه مدیران دفتر ایمنی ، دیسپاچینگ و نظارت بر بهره برداری شرکت گزارشی از اقدامات انجام شده در طی یکسال اخیر ارائه 

نمودند.در پایان این مراسم از مردان ایمنی و برترین های بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان تقدیر شد.

آغاز عملیات اجرایی گاز 10 روستای شهرستان مراوه تپه استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- باحضور غراوی نماینده شهرستانهای  مینودشت، کالله، مراوه تپه و گالیکش در مجلس شورای 
اسالمی، ،مهندس رحیمی مدیر عامل گاز گلستان ،غراوی فرماندار ، روزبهان رئیس سازمان برنامه و بودجه استان ،نصیری  مدیرعامل 
ش��رکت توزیع برق اس��تان ،امام جمعه اهل تسنن و مدیران ومسئولین دستگاههای اداری و اجرایی  مراوه تپه  ، تعداد  ۱۰  پروژه 
روستایی  شهرستان  کلنگ زنی شده و یک روستا بهمراه یک واحد صنعتی نیز مورد بهره برداری قرار گرفت .به گزارش روابط عمومی، 
در مراسمی که به همین منظوربصورت متمرکز  برگزار شد  گاز  ۱۰  روستای مراوه تپه  با هزینه ای افزون بر ۱۱8 میلیارد   ریال  
کلنگ زنی شد که در این ارتباط تعداد ۱2۳۰  خانوار  از نعمت گاز بهره مند خواهند شددر همین راستا  گاز روستای دره باقی  به 
همراه یک واحد صنعتی نیز با هزینه ای بالغ  بر 2 میلیارد و ۱5۰  میلیون ریال افتتاح شد.   در این مراسم مدیر عامل گاز گلستان  
ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر گفت: ازمجموع  ۱۰۳ روستای شهرستان  به    5۷  روستا گاز رسانی شده و روند گاز رسانی در 
این شهرستان همچنان با شتاب در حال انجام است.مهندس رحیمی    افزود:در حال حاضر گازرسانی به  تعداد ۱2 روستا در حال  
انجام می باشد ضمن اینکه ۱۳ روستا در مرحله طراحی و تهیه پکیج می باشد     شایان ذکر است در این مراسم غراوی نماینده 
شهرستان کالله  در مجلس شورای اسالمی و امام جمعه اهل تسنن  ، فرماندار شهرستان  هر یک بطور جداگانه  از تالشهای مهندس 

رحیمی مدیرعامل ، رئیس اداره گاز مراوه تپه  و  کارکنان شرکت گاز استان گلستان تقدیر نمودند

گرمابخشی به خانه 99.8 درصد لرستانی ها؛ 1400 روستا گازرسانی شد
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- انقالب اسالمی ایران در حالی چهل ساله می شود که طعم 
ش��یرین پیشرفت را در گرمابخش��ی به 99.8 درصد منازل شهری و گازرس��انی به ۱4۰۰ روستای 
لرس��تان می توان چش��ید.  غالمرضا لطفعلیان مدیرعامل شرکت گاز لرستان با اشاره به 4۰ سالگی 
انقالب اسالمی ایران، اظهار داشت: 4۰ سال از عمر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران می گذرد و 
فراز و نشیب های بسیار زیادی را در این 4۰ سال داشته ایم. وی با بیان اینکه هر سال که گذشت و 
سال جدیدتر آمد توانمند بودن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به خصوص در زمینه پیشرفت 
های علمی، موشکی، دانشگاه ها و ... برای همه مشخص شد، عنوان کرد: سال های متمادی را مورد تحریم های ناجوانمردانه قرار 
گرفتیم و همین تحریم ها موجب شد که دست توانای افراد نخبه و تحصیلکرده را بگیریم و از توان آنها استفاده کردیم تا چرخ صنعت 
ما بچرخد. مدیرعامل شرکت گاز لرستان با بیان اینکه برعکس برخی که فکر می کنند که چرخ صنعت ما به خوبی نچرخیده باشد، 
اما من این اعتقاد را ندارم و در این حوزه پیشرفت های فراوانی داشته ایم، افزود: حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کشور ۳۰ تا ۳5 درصد 
صنعت کشور را تشکیل می دهد و در این حوزه ها پیشرفت های بسیار خوبی داشته ایم که در دنیا زبانزد خاص و عام است. لطفعلیان 
با اشاره به پیشرفت های ایران اسالمی در حوزه طراحی و ساخت صنعت پتروشیمی، گاز و نفت، بیان داشت: کشور ایران در این حوزه 
به حد بالندگی رسیده و فراتر از آن نیز بوده است. وی با تاکید بر اینکه شرکت ملی گاز ایران مستثنی از این قضیه نیست، افزود: 
اوایل انقالب بحثی از گاز و گاز رسانی در کشور وجود نداشت، قبل از پیروزی انقالب تنها چهار شهر دارای گاز بودند، آن هم نه به این 
شکل و شمایل امروز، برخی مناطق لوله کشی های غیر اصولی، غیر استاندارد و »روکار« بود و قسمت هایی از شهرهای شیراز، آبادان، 
تهران و اهواز گازرسانی شده بودند و این امر نیز در حد خیلی جزئی بود. مدیرعامل شرکت گاز لرستان با بیان اینکه امروز همه مردم 
از این نعمت بهره مند هستند، بوی نامطبوع سوخت های فسیلی مانند نفت و عوارض پزشکی خیلی زیاد آنها را دیگر نداریم، افزود: 
امروز مردم به راحتی از این انرژی پاک استفاده می کنند و غیر از اینکه مردم از این موضوع ذی نفع هستند، یک سری از صنایع ما 

نیز از این نعمت الهی استفاده می کنند.

مدیرکل تعاون روستایی استان همدان خبر داد: 
خرید تضمینی 300 هزار تن گندم دراستان همدان

همدان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل تعاون روستایی استان همدان در رابطه با خرید تضمینی گندم و کلزا با بیان اینکه 
امس��ال ۷۰۰ هزار تن گندم در اس��تان تولید ش��د گفت: از ۷۰۰ هزار تن گندم تولید شده در استان ۳۰۰هزار تن به صورت خرید 
تضمینی از کش��اورزان خریداری ش��د به گزارش فرصت امروز ،رضا عباسی در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه بخش 
مهم مشکالت موجود در جامعه در بخش کشاورزی است اظهار کرد: امروزه با رشد جمعیت و با همه محدودیت ها با عزم مردم و 
اراده بهره برداران توفیقات زیادی کسب شد. وی تصریح کرد: استان همدان پیش از انقالب اسالمی زیر یک میلیون تن انواع تولید 
کش��اورزی داش��ت اما اکنون تولیدات استان در بخش کشاورزی به 5 میلیون تن در سال رسیده است. عباسی در رابطه با افزایش 
قیمت گوشت قرمز و اینکه گوشت گرم وارداتی و مرغ منجمد توزیع می شود گفت: گوشت منجمد و گرم وارداتی که در نیمه دوم 
سال توزیع شده 5 تا ۶ برابر سال های گذشته است.  مدیرکل تعاون روستایی استان همدان با اشاره به تولید محصوالتی چون گندم، 
سیب زمینی، کشمش، محصوالت سر درختی و دامی در استان همدان افزود: امروزه همه امور از سوی بخش خصوصی و تشکل های 
بخش خصوصی انجام می شود. وی با بیان اینکه در گذشته تولید غالت مثل گندم 4۰۰ کیلو در هکتار تولید می شد افزود: اکنون در 
گندم دیم عملکرد استان در کشت گندم به یک تن در هکتار رسیده است. عباسی با بیان اینکه بیشتر اراضی غالت در استان همدان 
دیم بوده و نیاز به مکانیزاسیون، مبارزه با آفات و... دارند تصریح کرد: کشاورزان در نقاط مختلف استان به اجرای سیاست های نوین 
آبیاری اقدام کردند. وی ازتشکیل 29۰  تشکل بخش کشاورزی در استان همدان خبر داد و گفت: فعالیت بخشی از تشکل ها در حوزه 

اقتصادی نبوده و اقدامات هویت بخشی انجام می دهند.

55 واحد صنعتی کرمانشاه برای حضور در نمایشگاه ها حمایت شدند
    کرمانشاه-منیر دشتی  - مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه با تاکید براینکه حمایت از واحدهای صنعتی 
برای حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی از مهم ترین برنامه هاست، گفت: امسال بیش از 55 واحد صنعتی برای حضور در 
نمایشگاه ها حمایت شد. بیژن کردستانی اظهار داشت: همچنین در سال گذشته ۷۱ واحد با حمایت شرکت شهرک های صنعتی از 
طریق پرداخت یارانه در نمایشگاه های داخلی و بین المللی شرکت کردند. وی از ارائه یارانه برای حضور در نمایشگاه های داخلی و 
بین المللی به عنوان یکی از مهم ترین حمایت های صورت گرفته از صنایع کوچک یاد کرد و گفت: در مجموع تاکنون از ۳42 واحد 
صنعتی کوچک برای حضور در نمایشگاه ها حمایت شده است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه در خصوص 
مزایای حضور شهرک های صنعتی در نمایشگاه ها گفت: این حضور موجب معرفی توانمندی واحدهای صنعتی کوچک می شود و 

همچنین شناساندن خدمات و انعقاد قراردادهای مطلوب خواهد شد.
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حس��ادت در ذات برخی انس��ان ها نهادینه ش��ده و یک 
احساس طبیعی اس��ت که هر کسی ممکن است آن را در 
زندگ��ی خود تجربه کند. اگر حس��ادت را کنترل نکنید به 
خش��م و دشمنی تبدیل می ش��ود. برخی کارمندان به این 
خاط��ر که نمی توانند با دوس��تان یا هم��کاران خود رقابت 
کنند، زندگ��ی خود را موفقیت آمی��ز نمی دانند، اما چطور 
می توان احس��اس حس��ادت به موفقیت دیگ��ران را از بین 
برد؟ با  ما همراه باشید تا درباره علل و عوارض منفی ایجاد 
حس حس��ادت توضیحاتی ارائه و پنج راه��کار مفید برای 

مقابله با حسادت به موفقیت دیگران برای تان بیان کنیم.
یک��ی از تاثیرات منفی ش��بکه های اجتماعی این اس��ت 
که به احس��اس خش��م و رنجش افراد ش��دت می بخشند. 
اگ��ر تنها دو دقیقه بی��ن صفحات اجتماع��ی بچرخید، به 
این نتیجه می رس��ید که دوس��تان تان از شما خوشبخت تر 
و ش��ادتر هس��تند؛ زیرا آنها معموال جدیدترین عکس های 
تعطیالت ش��ان را در ش��بکه های اجتماع��ی به اش��تراک 
می گذارند و زندگی و ش��ادی خود را به رخ همه می کشند. 
تحقیق��ات نش��ان می دهد حس��ادت به دوس��تان با دیدن 
صفح��ات اجتماعی آنها، ف��رد را به افس��ردگی و ناامیدی 
می کش��اند. اگر به همکارتان که ارتقا یافته یا رئیس تان که 
خودروی جدیدی س��وار شده، حس��ادت کنید و در کل از 
موفقیت دیگران دچار ناراحتی و عذاب ش��وید، س��المتی، 
رواب��ط اجتماعی و ش��غلی تان را به خط��ر می اندازید. این 
نوع حس��ادت، تمام توان ذهنی تان را می گیرد و شما را از 

رسیدن به موفقیت بازمی دارد.
در ای��ن مقاله قصد داریم پنج راهکار مقابله با حس��ادت 
ب��ه موفقیت دیگران را ارائ��ه دهیم که با اس��تفاده از آنها 

می توانید از این احساس تلخ و ناخوشایند نجات بگیرید:
خودتان را با هیچ کس مقایسه نکنید

ش��اید با چرخیدن در شبکه  های اجتماعی به این نتیجه 
برسید که »خانواده من خیلی شاد نیستند« یا »خانه  ما به 
بزرگی خانه دوستانم نیست.« اما باید بدانید زندگی، رقابت 
نیست. مقایسه شما و دیگران، دقیقا همانند مقایسه  سیب 
با پرتقال است. شیوه  زندگی هر کسی منحصر به فرد است 

و شما باید برای خود و شخصیت تان ارزش قائل شوید. هر 
زمان دیدید در حال مقایسه زندگی خود با دیگری هستید، 
به خودتان بگویید زندگی مس��ابقه نیست. وظیفه  شما در 
دنیا این اس��ت که بدون توجه به نظرات اطرافیان، کارهای 

خود را به بهترین وجه ممکن انجام دهید.
طرز تفکرتان را تغییر دهید

یکی از راه های مقابله با حسادت به موفقیت دیگران این 
است که شیوه تفکرتان را عوض کنید. تصور اینکه فرصت ها 
اندک اس��ت، ذهن انسان را به سمت فکرهای پلید می برد. 
البته این روشی اس��ت که معموال شرکت های تولیدکننده 
محص��والت به کار می برند تا ش��ما را متقاعد کنند، عرضه  
کاالیی بسیار کم است و شما را مجاب می کنند قبل از هر 

کسی، حریصانه آن کاال را خریداری کنید.
اگر همس��ایه تان ثروت زیادی دارد، فک��ر نکنید او تمام 
مناب��ع پولی دنیا را تحت مالکیت خود گرفته و دیگر راهی 
برای پولدار شدن ش��ما وجود ندارد. اگر همکارتان ارتقای 
شغلی گرفته، شاید شما بتوانید همان جایگاه را در شرکتی 
دیگ��ر به دس��ت آورید. حتی گاهی با ِس��مت هایی بهتر از 

آنچه تصور می کردید، برخورد خواهید کرد.
ش��اید فکر کنید تنها یک بار با فرصتی مناسب برخورد 
می کنی��د یا موفقیت دیگران چیز دیگری اس��ت که هرگز 
نصیب ش��ما نخواهد شد، اما حقیقت این است هیچ چیزی 
در دنیا کمیاب نیست. البته »زمان« همیشه محدود است 
و هر دقیقه ای را که با حس��ادت نسبت به موفقیت دیگران 
از دست بدهید، ۶۰ ثانیه ای است که برای همیشه از دست 

داده اید.
به تمام جوانب زندگی توجه کنید

زندگی هر کس��ی دارای عیب و نقص اس��ت. شاید دیدن 
تصاویر کوچکی از زندگی دیگران، خیلی زیباتر و باش��کوه تر 
از چیزی باش��د که در واقعیت وجود دارد؛ خصوصا وقتی این 
تصاویر را در شبکه های اجتماعی می بینید. فقط به این خاطر 
که همکارتان درآمد بیش��تری دارد یا دوست تان زیباتر است، 

بدین معنا نیست که او زندگی فوق العاده ای دارد.
به جای اینکه روی جوانب مثبت زندگی دیگران متمرکز 

ش��وید، زندگی او را از بُعد وس��یع تری ببینید و چشم انداز 
درستی داش��ته باشید. ش��ما تنها ظاهر زندگی دیگران را 
می بینید و نمی دانید ممکن است در زندگی با چه مشکالت 
و سختی هایی مواجه ش��وند. حتی اگر ظاهر زندگی کسی 
بدون مشکل به نظر برسد، قطعا نمی دانید ممکن است آن 

فرد دچار چه مشکالت ذهنی و روحی باشد.
از روی عدالت و انصاف، تصمیم گیری نکنید

گاهی دل مان می خواهد آنچه را که منصفانه می دانیم، به 
هم��ه چیز ربط دهیم؛ مثال »او الیق این ارتقا نبود، زیرا به 
ان��دازه  من کار نمی کند.« یا »او با کارمندانش رفتار خوبی 

ندارد، پس شایسته  داشتن کسب و کار موفق نیست.«
واقعیت این است، همیشه زندگی منصفانه پیش نمی رود. 
پافش��اری بر اینکه شما لیاقت و شایستگی بیشتری نسبت 
ب��ه همکارتان دارید، تنها وقت و انرژی تان را هدر می دهد. 
چیزهای��ی که خارج از کنترل تان اس��ت را بپذیرید و روی 
بهترین کس��ی که می توانید باش��ید، تمرکز کنید. نباید به 
دنب��ال امتیاز دادن به خودتان باش��ید زیرا دچار آس��یب 

می شوید.
تعریف روشنی از موفقیت داشته باشید

تعری��ف تازه از موفقیت یک راهکار مناس��ب برای مقابله با 
حس��ادت به موفقیت دیگران است. وقتی ببینید با کسی در 
رقابت نیس��تید، نمی توانید از او ناراحت یا عصبانی شوید. در 
واقع، وقتی به زندگی خود، همانند فرصتی برای همکاری و نه 
رقابت نگاه کنید، می توانید موفقیت های دیگران را هم جشن 
بگیرید. پس تعریفی از موفقیت داش��ته باش��ید و ارزش های 
خود را بشناس��ید. باید بپذیرید دیگران هم برای رس��یدن به 
موفقیت های شان تالش می کنند و دستاوردهای آنها به معنای 

بی توجهی یا دست کم گرفتن موفقیت های شما نیست.
روی مس��یر رس��یدن به موفقیت های خود تمرکز کنید. 
تنها کس��ی که باید خود را با آن مقایس��ه کنید، تنها خود 
دیروزتان هستید. پس هر روز کمی بهتر از روز قبل باشید. 
ب��ا این تفک��ر موفقیت های دیگ��ران را تهدیدی برای خود 

نمی بینید.
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چگونه با کسی که دوستش نداریم کار کنیم
با دلیل یا بدون دلیل گاهی از برخی افراد خوشمان نمی  آید و در عین حال گریزی از مواجهه با آنها نیست. همنشینی و 
هم کالمی با آنها عصبانی مان می کند، با این حساب تکلیف مان با کسانی که دوست شان نداریم، چیست؟ همان طور که دنیل 
گلمن، روانشناس و نویسنده  کتاب »هوش هیجانی« تاکید دارد: »چه خوشمان بیاید و چه نه، افراد منفور همیشه و همه 
جا وجود دارند.« درواقع همیش��ه کس��انی وجود دارند که احتمال دارد با آنها به مشکل بخوریم. اجتناب از این قبیل افراد 
هرچند گاهی موفقیت آمیز است، اما  دوری کردن از دیگران در محیط کار همیشه امکان پذیر نیست. احتماال بارها برای تان 
پیش آمده که چند قدمی مانده به آسانس��ور و برای رو در رو نش��دن با همکاری که دوس��تش ندارید راه تان را کج کرده و 
مسیر پله ها را در پیش بگیرید. همه  ما در طول زندگی خود چنین تجربه هایی داشته ایم. ما در انتخاب خانواده خود نقشی 
نداریم و به همین ترتیب همکاران مان را نیز عموما خود انتخاب نمی کنیم. گاهی به قدری از همکارمان به ستوه می آییم و  
اوضاع به جایی می رسد که تنها به دنبال راه فرار و یافتن شغلی جدید در اسرع وقت هستیم و گاهی هم به هر نحوی که 
شده سعی می کنیم که سر راه او قرار نگیریم. هزاران راه برای رویارو نشدن با فردی که دوستش ندارید وجود دارد، اما این 
تنها پاک کردن صورت مسئله است و مشکلی را حل نخواهد کرد. اگر قصد پیشرفت و تعالی دارید، به ناچار باید راهی برای 

کار کردن با همه  افراد پیدا کنید.
چیزی از مواجه نشدن با آنها عایدتان نمی شود

لحظاتی در زندگی هست که تنها می خواهید سر به بیابان بگذارید و از مسئله فرار کنید، اما اینها همان لحظاتی است 
که باید محکم بایستید و با شرایط خود کلنجار بروید. همان لحظاتی که موجب رشدتان خواهد شد. به یاد داشته باشید 
که آنچه ش��ما را از پا درنیاورد، موجب قدرت گرفتن تان خواهد ش��د. می توانید خود را درون موج غرق کنید و می توانید 
در راس��تای منافع خود س��وار بر امواج ش��وید. کنار آمدن با تیپ های ش��خصیتی متفاوت و یاد گرفتن راه و رسم برخورد 
هوش��مندانه با انواع افراد، فرصتی بی نظیر برای محک زدن قابلیت های درونی خود و تقویت قدرت س��ازگارپذیری تان در 
اختیارتان می گذارد، عواملی که اس��باب پیشرفت شما خواهند بود. انسان هایی که بیشترین سازگاری را با شرایط زندگی 
دارند و قادر هستند با افراد نساز و سرسخت کار کنند، افرادی پرجاذبه هستند که مردم بسیاری را به خود جذب می کنند. 
عاملی که دامنه  اثرگذاری و قدرت نفوذ آنها را افزایش می دهد. اثرگذاری و قدرت نفوذ موجب می شود که ایده های تان به 
سهولت پذیرفته شده و باورهای درونی تان الهام بخش دیگران و روشنگر مسیرشان باشد. ارمغان این قدرت نفوذ، حال خوش 

و احساس خوب است.
پس قبل از آنکه از مشکل فرار کنید از خود بپرسید که...

آیا از آنها بیزارم یا چیزی درون خودم هست که بازتابش در آنها، من را رنج می دهد؟ 
احتماال بالفاصله با خودتان بگویید معلوم است که از آنها متنفرم.

اما پاس��خ واقع گرایانه تر این اس��ت: هر دو. این س��خت ترین بخش ماجرا است، با این وجود بسیاری از ما چنین واقعیت 
آش��کاری را نمی پذیریم. به باور روانشناس��ان، رفتارهایی از دیگران که ممکن اس��ت مایه  آزارتان باشد، احتماال ریشه در  
ویژگی ها و رفتارهای خودتان داشته باشد. اینکه نمی توانیم کسی را تحمل کنیم به معنای آن نیست که آنها لزوما آدم هایی 
منفور هستند و کسی از آنها خوش شان نمی آید. بلکه باید با نگریستن در خود، ببینیم که سهم ما از این نفرت چیست. 
پس اولین گام این اس��ت که نسبت به س��و ءگیری ها از جمله سوگیری اسنادی، آگاهی داشته باشیم. منظور از سوگیری 
اسنادی، تمایل ذاتی ما به نسبت دادن خطاها یا نقایص خود به عوامل بیرونی و مقصر دانستن آنها و در طرف مقابل، نسبت 
دادن اش��تباهات یا نقاط ضعف دیگران به ش��خصیت واقعی آنها اس��ت. به طور مثال، فرض کنید که در یک روز کاری در 
اواسط هفته، کمی دیرتر به محل کارتان رسیده اید. سوگیری اسنادی شما را وامی دارد که تأخیر خود را به گردن ترافیک 
سنگین بیندازید، اما اگر دیگران دیر به دفتر برسند، از نظر شما افرادی تنبل و تن پرورند. مغز ما شیفته  سوگیری است، اما 
باید بپذیریم که خطای دیگران، لزوما به نقص در شخصیت آنها برنمی گردد، بلکه ممکن است این رفتار را در اثر محیط و 
شرایط بیرونی مرتکب شده باشند. اگر مدام به دنبال دلیل و مدرک در تأیید بی عالقگی خود به همکاران تان باشید، به طور 
حتم این دالیل را خواهید یافت، اما در پیش گرفتن این مس��یر موجب مس��موم ش��دن فضای کار و ناسالم شدن فرهنگ 
سازمانی می شود. الزم نیست دوست داشتن همه آدم ها را یاد بگیریم، درست به همین خاطر است که افراد باهوش حتی از 
کسانی که از آنها خوش شان نمی آید هم بیشترین استفاده را می کنند. شاید این جمله به گوش تان خورده باشد: »مادامی 
که صبرتان به آزمایش گذاشته نشده باشد، بردباری کردن را نخواهید آموخت.« به همین ترتیب، تا زمانی که تاب آوری و 
توانایی تحمل تان در معرض آزمون گذاش��ته نش��ده، تحمل کردن و تاب آوری را نخواهید آموخت. هر موقعیتی، بازتابی از 
شرایط احساسی و درونی خودتان است. اگر از رفتار دیگران عاصی می شوید و تحمل تان را از دست می دهید، به این فکر 
کنید که شاید رفتاری که از آنها می بینید آینه ای تمام نما از خودتان و خشم و کم تحملی درونی تان باشد.  با داشتن چنین 
نگرشی، واکنش متفاوت تری نسبت به دیگران خواهید داشت و قادر به کنترل سوگیری ها و نفرت خود از آنها خواهید شد.  
این نکته  مهمی است. ساده است که با جمالتی مثل »تو این کار را عمدا علیه من کردی!«، اوضاع را پیچیده تر کنیم، اما 
عاقالنه این است که با کمی درون نگری و پیش از هر واکنشی، به پاسخ این سؤال بیندیشیم که »چرا من این گونه واکنش 
نشان می دهم و دلیل این همه نفرت از رفتار فالنی چیست؟« اینجاست که وقتی نفرت از چشمان مان زبانه می کشد، باید 
چند قدمی دورتر از آن بایستیم و بفهمیم که این نفرت مرموز و موذی از کجا ریشه گرفته است و چرا قادر به مدیریت خود 

احساسات مان نیستیم. آگاه شدن از چرایی و چگونگی نفرت به کنترل آن کمک می کند.
برای اینکه بتوانید با حس تنفرتان به دیگران کنار بیایید اول از همه باید به درون خودتان برگردید

قبل از هر چیز ابتدا خود را قضاوت کنید و س��پس مبتنی بر قضاوت تان از خود، به داوری جهان پیرامون تان بنش��ینید. 
اگر فردی در نظرتان غیرقابل تحمل بود، تالش کنید که درون خود را به دنبال آن ویژگی های ناپسند بکاوید. شاید همان 

ویژگی ها را درون خود بیابید.
و شاید موضوع این باشد که رفتار آنها یادآور برخوردهای فرد دیگری است که دوستش نداشتید و حاال صرفا احساسات 
خود را تعمیم می دهید. لذا بخش بزرگی از احس��اس نفرت ما، صرفا به دلیل تداعی ش��دن خاطراتمان اتفاق می افتد. پس 
اگر  سیر به وجودآمدن نفرت را بررسی کنیم، بهتر خواهیم توانست بر رفتارمان با دیگران و افکارمان پیرامون آنها کنترل 

داشته باشیم.
اگر هیچ کدام تان از یکدیگر خوش تان نمی آید...

اگر ناچار به کار کردن با چنین فردی بودید، باز هم بکوش��ید مدیریت اوضاع را به دس��ت گرفته و ورق را به نفع خود 
برگردانی��د. از این فرصت، به عنوان راهی برای توس��عه  مهارت های رهبری و مدیریت��ی خود بهره ببرید. به عالوه، با خود و 

همکارتان صادق باشید و در فضایی تعاملی، با یکدیگر به گفت و گو بنشینید:
»ما آنچنان که باید با هم کنار نمی آییم و این اصال خوب نیست. با این اوصاف به نظرت تکلیف چیست و باید چه کنیم؟ 

بیا فکرهای مان را روی هم بریزیم و به راه حلی مشترک برسیم.«
اگر نتوانستید الگویی برای حل مسئله بیابید، موضوعات مشخصی که موجب از کوره در رفتن هر دوی تان می شوند را 
شناسایی کنید. در کدام موقعیت ها هر دوی شما کج خلقی می کنید و کاسه  صبرتان لبریز می شود؟ شناسایی این مسائل و 

اجتناب از آنها به کمرنگ شدن فضای مه آلود و خصمانه میان دو فرد کمک خواهد کرد. 
کلید حل مسئله در دستان هر دوی شما است و یک جانبه نمی توان ماجرا را حل و فصل کرد

اما اگر نهایتا فرد مقابل، تمایلی به گفت وگو در این مورد نشان نمی دهد یا نمی خواهد از در صلح با شما دربیاید، آنگاه 
مقصر خود او اس��ت. حاال می توانید س��ر آسوده روی بالین تان بگذارید، چراکه تالش خود را برای حل مسئله کرده اید. اگر 
طرف مقابل نرمی نشان نداد، سماجت به خرج ندهید. همه  ما ذاتا تمایل داریم از آنچه و آن کس که عالقه  ای به آن نداریم 

دوری کنیم، اما اگر آن را فرصتی برای رشد خود ببینیم، اوضاع متفاوت خواهد شد.
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