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رضا راعي عضو هيات علمي دانشگاه تهران مطرح کرد

 چالش بزرگ
قوانین بانكي

بانك ها پس از انقالب همواره نقش موثري در تمام بخش هاي اقتصادي كشور داشته اند و به نوعي، جور تمام كم و كاستي هاي 
اقتصاد را كشيده اند. در نتيجه تمام فشار به دوش بازار پول بود، ساختار مالي بانك ها به شدت شكننده شد و شاهد موج گسترده اي از 
اصالحات در ساختار مالي بانك ها در دوران اخير بوديم. يكي از عمده داليلي كه بانك ها را با چالش روبه رو كرد، رقابت لجام گسيخته 
در پرداخت س��ود به س��پرده ها بود كه نهايتا منجر به افزايش بي حد و حصر پايه پولي شد. در همين زمينه، رضا راعي عضو هيات 
علمي دانشگاه تهران درخصوص قوانين بانكی ايران گفت: درخصوص مباحث بانكي و نظام مالي در ايران چند موضوع بايد از هم...

 دکتر مجيد قاسمی در »سيزدهمين همایش مدیریت استراتژیک«
از »بنگاه سازی بانک ها« دفاع کرد

از بانکداری تا بنگاهداری
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حجم زیادی از سود قاچاق سوخت صرف پولشویی می شود

اثر اصالح قيمت بنزین در پولشویی

6عادت بد فروش که بهره وری شما را نابود می کند 
همسویی فروش  و بازاریابی در توفان

چه وقت افراد را استخدام و چه موقع قراردادی کار کنيم؟
9 اقدام در راستای ایجاد برندی موفق 
ایجاد برندی موفق با 7 توصيه کاربردی

5 نکته برای بهبود خدمات مشتریان 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

گوگل به کسانی که در اندروید 
باگ کشف کنند، 5/1 ميليون 

دالر جایزه می دهد

یادداشت
روند نگران کننده 

سرمایه گذاری

وضعي��ت س��رمايه گذاری در 
اي��ران س��ال به س��ال وخيم تر 
می شود و با لحاظ نرخ استهالک 
می توان گفت انباش��ت سرمايه 
كش��ور نه تنها رش��دی نداشته، 
بلك��ه در ح��ال كاهش اس��ت. 
اقتصاد كشور در سال های اخير 
به س��بب مش��كالت تحريم با 
چالش هايی مواجه بوده اس��ت. 
نگاهی ب��ه مهم ترين ش��اخص 
يعنی  اقتص��ادی  فعاليت ه��ای 
رش��د اقتصادی، اي��ن وضعيت 
را منعك��س می كن��د؛ چنانچه 
متوسط رشد اقتصادی در هفت 
س��ال يعنی از س��ال 1391 تا 
1397 تنها ۲درصد بوده است و 
طی اين م��دت اقتصاد ايران در 
كل فقط 1۵درصد رش��د كرده 
است، اما اين ش��اخص روايتگر 
همه اتفاقات اقتصاد ايران نيست. 
وضعي��ت وخيم  بخش حقيقی 
اقتصاد زمانی عيان می شود كه 
نگاهی به وضعيت سرمايه گذاری 

در چند سال اخير بيندازيم.
س��رمايه  يكی از عوامل توليد 
اس��ت كه براس��اس تئوری های 
رش��د می تواند تا ح��دود زيادی 
تفاوت در وضعيت توسعه يافتگی 
بين كشورها را توضيح دهد. يكی 

از دالي��ل رش��د پايين 
3كشورهای عقب افتاده...
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معاون اول رئيس جمهور با اش��اره به حساس��يت و اهميت جلسات ستاد 
تنظيم بازار، گفت همه دس��تگاه ها بايد از ستاد تنظيم بازار حمايت كنند تا 

مردم اطمينان يابند كه از حقوق آنها با جديت حمايت می شود.
به گزارش ايرنا، اس��حاق جهانگيری صبح شنبه با حضور در محل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در جلس��ه س��تاد تنظيم بازار شركت كرد و ضمن 
ابراز اميدواری نس��بت به حل مش��كالت مردم گفت: ب��ه عنوان معاون اول 
رئيس جمهور خدمت ملت بزرگوار ايران عرض می كنم كه همه تصميمات 
دول��ت با نّيت تامين منافع مردم اتخاذ ش��ده اس��ت و دولت از عمق جان 
اعتراض و صدای مردم را می ش��نود و برای آن احترام قائل اس��ت و تالش 

خواهد كرد به آنچه مورد انتظار مردم است، جامه عمل بپوشاند.
به گفته جهانگيری، افزايش نقدينگی از اصلی ترين عوامل تش��ديد تورم 
است و بنابراين هزينه های دولت و دستگاه ها بايد به شدت كاهش يابد. بايد 
تمام تالش خود را به خصوص در ماه های پايانی سال از طريق بودجه كشور 
صرف كنيم تا بار جديد بر نقدينگی كش��ور تحميل نش��ود؛ اين به صورت 
جدی هدف و در دس��تور دولت، س��ازمان برنامه و بودجه، بانك مركزی و 
وزارت اقتص��اد قرار گرفته و راهكار آن نيز كاهش ش��ديد هزينه های دولت 

و دستگاه ها است.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: كار اساس��ی دولت تالش در راس��تای 
كنت��رل تورم به عنوان عامل اصلی ضعيف كردن قدرت خريد مردم اس��ت. 
اين يك بخش از كالن اقتصاد است، مسئوالن كالن اقتصاد، سازمان برنامه 
بودج��ه، بانك مركزی و وزارت اقتصاد و داراي��ی بايد راهكارهای اقتصادی 

پيشنهاد و اعمال كنند كه عمال منجر به كاهش تورم شود.
 روند کاهنده تورم تا پایان سال باید تداوم داشته باشد

جهانگي��ری با بي��ان اينكه نقدينگ��ی جامعه يك��ی از اصلی ترين عوامل 
تشديد تورم است، گفت:  برخی از دوستان اعداد و رقمی برای تورم از محل 
تصميم��ات اخير اعالم می كنند. انتظاری كه جامعه و مس��ئوالن رده باالی 
نظام دارند، تداوم روند كاهنده تورم در ماه های پايانی س��ال است. حتی با 
فرض اينكه از تصميم اخير، قرار باشد تاثيری بر تورم اتفاق بيفتد، اما روند 

كاهنده تورم كه از ارديبهشت ماه 9۸ شاهد بوديم، بايد ادامه يابد.
ب��ه گفته وی، از ارديبهش��ت تاكنون روند كاهنده ت��ورم به طور مداوم و 
ماهانه در كاال خيلی بيش��تر و در خدمات ماليم تر بوده است كه اميدواريم 

در ماه های پايانی سال نيز اين روند اتفاق بيفتد.
او ب��ا بيان اينك��ه بانك مركزی در بهترين ش��رايط خ��ود از نظر ذخاير 
اسكناسی و ارزی كشور قرار دارد، گفت: سامانه نيما از نظر ارز در شرايطی 

است كه می تواند كارهای جدی انجام دهد و به تقاضاها پاسخ دهد.
به گفته معاون اول رئيس جمهوری، بانك مركزی از نظر اسكناس��ی هيچ 
زم��ان از چنين پش��توانه قوی برخوردار نبوده اس��ت؛ لذا باي��د روند نزولی 
شاخص هايی كه بر قدرت خريد مردم، نرخ كاالها و خدمات تاثيرگذار است، 

تا پايان سال ادامه دار باشد.
پرداختی حقوق بگيران دولتی نباید به تاخير بيفتد

جهانگيری با اش��اره به تصميم قطعی دولت مبن��ی بر اينكه حقوق هيچ 
فردی كه مرتبط با بودجه دولت اس��ت، نبايد عقب بيفتد، تاكيد كرد: فرق 
نمی كند كه اين شخص، كارمند رياست جمهوری يا قوه قضائيه يا بازرسی 
و يا كارمند واحدی ديگر باش��د بنابراين بايد حقوق افراد به موقع پرداخت 

شود و اين جزو تصميمات قطعی است.
او با بيان اينكه تصميم دولت به دس��تگاه های ذی بط هم ابالغ ش��ده و تا 
االن مش��كلی نبوده اس��ت، ابراز اميدواری كرد تا پايان سال مشكلی ايجاد 

نشود و اگر هم در جايی مشكلی به وجود آمده بايد با پيگيری حل شود.
جهانگيری با اش��اره به اينكه افزايش قيمت كاالها تا پايان س��ال 9۸ در 
تمام دس��تگاه ها ممنوع اس��ت، گفت: دولت بارها اعالم كرده است كه هيچ 
دس��تگاهی تا پايان س��ال 9۸ اجازه ندارد هي��چ كاال و خدماتی را افزايش 
قيمت دهد. البته ممكن اس��ت عده ای ش��ايعه كنند كه دولت يك هفته يا 
ي��ك ماه آينده قصد دارد قيمت گازوئيل و ي��ا گاز را اضافه كند، اما قيمت 
هي��چ كدام از حامل های انرژی از گازوئيل گرفته تا برق و آب و مواردی كه 

در اختيار دولت است، افزايش نخواهد يافت.
وی با اشاره به سخنان وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس ستاد تنظيم 
ب��ازار مبنی بر لغ��و مجوزهای قبلی برای افزايش قيمت ه��ا، افزود: دولت تا 
پايان س��ال هيچ تغييری در قيمت ها نخواهد داد و از س��اير دوس��تان نيز 

انتظار داريم كه افزايش قيمتی ندهند.
معاون اول رئيس جمهوری ادامه داد: ممكن اس��ت بخشی بخواهد تحت 
تاثي��ر افزايش قيمت بنزين يك درصدی افزايش قيمت بدهد كه می توانيد 
ب��ا آن بخش تفاهم كرده و به نوعی كمك كنيد كه اين جلوگيری از درصد 
افزايش قيمت ها تا ماه های ابتدای سال جبران شود؛ اين تصميم را دولت به 
صورت مشترک با اصناف گرفته است كه در آن اعدادی كه تا آن روز برای 

افزايش قيمت ها اعمال نشده است، جبران و كمك شود.
دولت از عمق جان اعتراض و صدای مردم را می شنود

او به حساس��يت و اهميت جلسات س��تاد تنظيم بازار اشاره كرد و گفت: 
همه دس��تگاه ها بايد از س��تاد تنظيم بازار حمايت كنن��د تا مردم اطمينان 
يابن��د ك��ه از حقوق آنها با جديت حمايت می ش��ود. به عن��وان معاون اول 
رئيس جمه��وری، خدم��ت مل��ت بزرگ��وار اي��ران عرض می كن��م كه همه 
تصميم��ات دولت با نّيت تامين منافع مردم اتخاذ ش��ده اس��ت و دولت از 
عمق جان اعتراض و صدای مردم را می ش��نود و برای آن احترام قائل است 

و تالش خواهد كرد به آنچه مورد انتظار مردم است، جامه عمل بپوشاند.
معاون اول رئيس جمهوری با اش��اره به اينكه ممكن اس��ت در تصميمات 
اش��تباهی رخ داده باش��د، توجه به مطالبات مردم را وظيفه دولت دانس��ت 
و افزود: اگر احس��اس كنيم جايی در تصميم گيری اش��تباه كرده ايم، حتماً 
اصالح خواهيم كرد و همه ما وظيفه داريم كه تالش كنيم تا بخشی از آالم 
و دردهای مردم تس��كين يابد و حتما در اين راستا همه دوستان و فرزندان 
ملت در تمام دس��تگاه های مختلف در تالش هستند تا به ملت بزرگ ايران 
خدمت كنند. جهانگيری با قدردانی از مس��ئوالن س��تاد تنظيم بازار كه در 
هفته اخير تالش های مجدانه ای برای نظارت بر بازار داش��ته اند، خاطرنشان 
كرد: همه بايد ب��ه اين تالش ها در جهت رفع دغدغه مردم در زمينه تغيير 
قيمت ه��ا ادامه دهند. قطع��ا بايد راهكارهای پيش��نهادی ب��رای مديريت 
بهت��ر اوضاع در كارگروه های تخصصی مورد بررس��ی دقيق و تصميم گيری 
مس��ئوالنه قرار گيرد، ب��ا اين هدف كه هيچ بار و هزين��ه جديدی به مردم 
تحميل نش��ود. به گفته وی، در حمايت و نظ��ارت بر بازار هر تصميمی كه 
نياز به تاييد دولت داش��ته باشد به فوريت در جلسه هيات وزيران مطرح و 

در مورد آن تصميم گيری الزم انجام خواهد شد.
مع��اون اول رئيس جمهوری اضافه كرد:  آمريكايی ه��ا پس از بازگرداندن 
تحريم ها تاكيد زيادی داشتند كه ايرانی ها چهلمين سالروز پيروزی انقالب 
اس��المی را نخواهند ديد، اما نتوانس��تند به هدف شان جامه عمل بپوشانند. 
آنها پس از آنكه نتوانستند از طريق جنگ اقتصادی، اقتصاد كشور را به زانو 
درآورند، راهكارش��ان را تغيير داده و تالش كردند با دخالت های بی جا و با 

همراهی برخی كشورهای منطقه بر ايران فشار وارد كنند.

اسحاق جهانگيری در ستاد تنظيم بازار اعالم کرد

دولت از عمق جان اعتراض مردم را می شنود

سجاد ابراهيمی
عضو هيأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
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بنگاهداری بانك ها مناقش��ه ای اس��ت كه در چند س��ال گذشته از 
اقتصاددان��ان گرفته ت��ا دولتم��ردان، بس��ياری آن را نكوهش كرده 
و آف��ت اقتصاد اي��ران خوانده اند. مطالعات اما نش��ان می دهد كه در 
هيچ ي��ك از قواني��ن بانكداری دني��ا منعی برای بنگاه��داری بانك ها 
وج��ود ندارد؛ به ط��وری كه بنگاهداری بانك ها واقعيتی اس��ت كه در 
اقتصادهای توسعه يافته هم به چشم می خورد و برخالف اقتصاد ايران 
كه محدوديت های بس��ياری برای نظام بانكی وضع ش��ده، بانك ها در 
جوامع غربی همانند سوئيس مجاز به بنگاهداری هستند. البته ريشه 
اين مناقش��ه نه به واقعيت بنگاهداری بانك ه��ا بلكه به قوانين بانكی 
كش��ور برمی گردد. به عنوان مثال، در زمينه س��هامداری در بانك ها، 
قواني��ن بانك��ی ايران می گويد در بخش حقيق��ی ۵درصد و در بخش 
حقوقی 33درصد می توانند سهامدار بانك باشند، حال آنكه در قوانين 
بانكداری كش��ورهای توس��عه يافته يك ش��خصيت حقيقی يا حقوقی 
می تواند 100درصد س��هام يك بانك را در اختيار داش��ته باش��د، اما 
هنگامی كه اين سهامدار از چارچوب های قانونی فراتر رفت، آنگاه با او 
س��خت برخورد می شود. مخلص كالم اينكه در ايران نيز به جای وضع 
محدوديت ه��ای روزافزون بر نظام بانكی می توان بر حس��ن نظارت بر 

اجرای قوانين بانكی تمركز كرد.
پيدا و پنهان بنگاهداری بانک ها در اقتصاد ایران

دكتر مجيد قاس��می ازجمله كسانی اس��ت كه از بنگاهداری بانك ها 
در اقتصاد ايران دفاع می كند و تجربياتش در »گروه مالی پاسارگاد« را 
گواهی بر كاركردهای مثبت بنگاهداری از سوی بانك ها بيان می كند. او 
از آموزه های اقتصاد مقاومتی نيز بهره می برد و نقش بانك ها در پروسه 
توس��عه در ژاپن يا آلمان را الگويی متفاوت و جالب توجه برای اقتصاد 

ايران معرفی می كند.
او در »س��يزدهمين همايش مديريت استراتژيك« كه بيست و هشتم 
آبان ماه در س��الن اجالس سران برگزار ش��د، گريزی دوباره به موضوع 
بانكداری بانك ها زد و گفت: متاسفانه درباره واقعيت بنگاهداری بانك ها 
خلط مبحث ش��ده اس��ت و اين گزاره مطرح ش��ده ك��ه بانك ها نبايد 
بنگاهداری كنند. البته اين گزاره درس��ت است، اما معنايش اين نيست 
كه يك بانك به س��راغ كارهايی كه در س��طح كوچك و متوسط اقتصاد 
می گنجد، برود. اين محدوديت برای بنگاهداری بانك ها باعث ش��ده تا 

نقش آفرينی آنها در توسعه اقتصادی متوقف شود.
مديرعامل بانك پاس��ارگاد، عدم توس��عه بازار س��رمايه ب��رای تامين 
مال��ی، تكاليف بانك ها ب��رای تخصيص منابع بانك��ی و كوچك مقياس 
بودن بنگاه های اقتصادی كش��ور را ازجمله چالش های توسعه اقتصادی 
برش��مرد و گفت: يكی از مشكالتی كه بانك ها دارند، عدم امكان نظارت 
بر مصرف تسهيالت توسط بنگاه هاست. بانك ها وقتی منابعی به بنگاه ها 
تخصيص می دهند متاسفانه هيچ راه دسترسی برای نظارت بر اين منابع 
را ندارند. متاسف هستم كه بگويم در برخی موارد، تسهيالتی برای يك 
كار خوب اقتصادی ارائه ش��ده، اما اين منابع در جايی غيرمرتبط با آن 

مصرف شده است.
قاس��می در حوالی مهرماه و در گفت وگو با ايس��نا نيز از اين موضوع 
انتقاد كرد و از تخصيص س��رمايه در گردشی به كارخانه ها خبر داد كه 
نتيجه اش ماش��ين يك ميليارد تومانی برای همسر كارخانه دار و خريد 

ويال و... می شود.
نقش آفرینی بانک ها در توسعه اقتصادی ژاپن

او ع��دم امكان نظارت بر مصرف تس��هيالت توس��ط بنگاه ها را عاملی 
دانس��ت كه باع��ث حجم باالی مطالبات غيرجاری و باال رفتن ريس��ك 
اعتباری بانك ها می ش��ود و ادامه داد: اين نحوه اس��تفاده از منابع باعث 
ش��ده تا ريسك اعتباری بانك ها زياد شود، بنابراين ما مشاركت بانك ها 
در بنگاه سازی را در اين رابطه استنتاج كرديم كه مزايای آن را می توان 
در امكان شكل گيری بنگا  ه های بزرگ مقياس در كشور، تخصيص بهينه 
مناب��ع در بخش  ه��ای اقتصادی ه��دف در برنامه توس��عه ملی، كاهش 
ريس��ك اعتب��اری بانك ه��ا و كاهش هزينه ه��ای تامين مال��ی بنگاه ها 

جست وجو كرد.
قاس��می سپس به تجربه ژاپن و نقشی كه بانك ها در سرزمين آفتاب 

تابان در توس��عه اقتصادی بازی كردند، اش��اره كرد و گفت: نحوه رابطه 
بانك ها و بنگاه ها در ژاپن به عنوان يك الگو قابل مطالعه است. ژاپنی ها 
بعد از جنگ جهانی دوم تقريبا نزديك به ۲ هزار و 700 بانك كوچك و 
محلی داشتند كه سودی برای اقتصادشان نداشت، بنابراين آنها را ادغام 
كردند و درنهايت 7۸ بانك بزرگ پديد آوردند و تمام اقتصاد كشورشان 
را به اين 7۸ بانك س��پردند. آنها فرآيند توس��عه و بنگاه های اقتصادی 
را به بانك ها و بيمه ها س��پردند و اين دو نهاد منبع حركت عظيمی در 

اين كشور شدند.
او از اين واقعيت كه بانك ها در ايران اجازه ندارند درباره بنگاه س��ازی 
فكر كنند، انتقاد كرد و با اش��اره به بانك ميتسوبيش��ی ژاپن گفت: در 
ژاپن تمام حوزه ها از راه گرفته تا فوالد، بازرگانی و حتی مديا به صورت 
هلدينگ تعريف شدند و بانك ها در مركز آنها قرار گرفتند. توسعه آلمان 
ه��م به همين ترتيب بوده اس��ت و يك بانك در مرك��ز تمام ايجادها و 

بنگاه سازی ها قرار داشته است.
قاس��می با بيان اينكه ما در بانك پاس��ارگاد نيز همين الگو را دنبال 
كرديم، ادامه داد: نقش��ی كه بانك ها در توس��عه اقتص��ادی دارند قابل 
توجه است و بانك ها بايد بنگاه سازی كنند و بنگاهداری امری جداست.

دستاوردهای »گروه مالی پاسارگاد« از نگاه راهبردی
وی س��پس ب��ه تجربيات و دس��تاوردهای گ��روه مالی پاس��ارگاد از 
نگاه راهب��ردی پرداخت و گفت: برای تدوي��ن راهبردهای »گروه مالی 
پاس��ارگاد« در حوزه اسناد راهبردی بر سند چش��م انداز، سياست های 
كلی اقتص��اد مقاومتی و قانون احكام دائمی برنامه های توس��عه تمركز 
كرديم. چهار نكته را می توان از اين اسناد راهبردی استخراج كرد؛ يكی 
اينكه متكی بر دانش و فناوری باش��يم، عدالت بنيان باش��يم، درون زا و 

برون گرا باشيم و نهايتا پويا و پيشرو باشيم.
مديرعامل بانك پاس��ارگاد در بيان اهميت سياست های كلی اقتصاد 
مقاومتی، آن را كليدی ترين سياس��ت حال حاضر اقتصاد ايران خواند و 
ادامه داد: سياس��ت های كلی اقتصاد مقاومتی به ويژه در شرايط تحريم، 
يكی از دستمايه ها و سرمايه های مهم فكری و در يك جمله، شعور ملی 
كش��ور اس��ت. اين سياست های كلی توس��ط مجمع تشخيص مصلحت 
نظام نهايی ش��د و سپس تقديم مقام معظم رهبری شد و براساس اصل 

110 قانون اساسی، ايشان اين سياست های كلی را ابالغ كردند.
قاس��می مسئوليت خود در كميسيون اقتصادی و مديريت و بازرگانی 
مجمع تش��خيص مصلحت نظ��ام در هنگام تبيين سياس��ت های كلی 
اقتصاد مقاومتی را يادآور ش��د و گفت: شهادت می دهم كه از همه اهل 
تفكر، دانشگاه ها و دستگاه های اجرايی در نگارش اين سند استفاده شد 

و بنابراين می توان آن را شعور ملی كشور تلقی كرد.
رئيس دانشگاه خاتم با اشاره به بند سيزدهم سياست های كلی اقتصاد 
مقاومتی كه به مقابله با ضربه پذيری اقتصاد مربوط می ش��ود، گفت: ما 
در بحث اقتصاد مقاومتی تنها كش��وری نيس��تيم كه اين سياست ها را 
در دس��تور كار قرار داده است. اغلب كشورها چه با چارچوب های تفكر 
اقتص��اد بازار آزاد و چه با چارچوب های تفكر اقتصاد دولتی و همينطور 
انواع مختلف اقتصاد تلفيقی و تركيبی، اقتصاد مقاومتی را در چارچوب 

اقتصادشان تعريف كردند.
پای سياست های اقتصاد مقاومتی روی زمين است

او با بيان اينكه پای سياس��ت های كلی اقتص��اد مقاومتی روی زمين 
ق��رار دارد، گفت: چيزی كه می خواهم در اينجا مطرح كنم اين اس��ت 
كه سياس��ت های اقتص��اد مقاومتی، سياس��ت های روی هوا نيس��ت و 
سياست های روی زمين است. نكته ای كه مقام معظم رهبری در هنگام 
نهايی شدن سياس��ت های كلی اقتصاد مقاومتی روی آن تاكيد داشتند، 
قابليت اجرای اين سياس��ت ها بود. تاكيد ايش��ان اين بود كه سياست ها 
قابل اجرا باش��د و طوری نباشد كه صرفا حرف هايی بزنيم كه دسترسی 

به آنها سخت و غيرممكن باشد. 
وی با اش��اره به اينكه سياست های كلی اقتصاد مقاومتی به عنوان يك 
ميثاق ملی و نقش��ه راه حركت فعاالن اقتصادی نه تنها در س��طح ملی، 
بلكه در س��طح بنگاه های اقتصادی هم قابل اجرا و پياده س��ازی اس��ت، 
اضافه كرد: ما در »گروه مالی پاس��ارگاد« راهبردها را با الهام از ۲۲ بند 

سياست های كلی اقتصاد مقاومتی تدوين كرديم.
به گفته قاس��می، در نقش��ه »گروه مالی پاس��ارگاد« بانك پاسارگاد 
در مركز ايس��تاده اس��ت، باالتر از آن، هلدينگ پاسارگاد )پارس آريان( 

قرار دارد و پايين تر هم ش��ركت ميدكو حضور دارد. هم اكنون در بانك 
پاس��ارگاد 3 هزار و ۸00 نفر مش��غول به كار هس��تند، به عالوه كسانی 
كه از بيرون برای بانك پاس��ارگاد خدم��ات ارائه می كنند و حدود هزار 

نفری می شوند.
مديرعامل بانك پاس��ارگاد به عملكرد اين بانك در سال گذشته اشاره 
ك��رد و افزود: برای پذيرش عاملي��ت تامين مالی و حمايت از بنگاه های 
كوچك و متوسط در سال 97 مبلغ 1۵ هزار و 94۸ ميليارد ريال برای 
3 ه��زار و ۵۲9 بنگاه اختصاص داده ش��د. در زمينه حمايت از توليد و 
رونق اقتصادی نيز به ميزان ۲ هزار و 197 فقره به مبلغ 7 هزار و 9۲7 
ميليارد ريال تسهيالت ارزان قيمت در سال گذشته اعطا شد. همچنين 
مبلغ ۲1 هزار و 7۵6 ميليارد ريال در سال 97 و  مبلغ ۲6 هزار ميليارد 
ريال در ش��ش ماهه امسال گشايش اعتبار اسناد داخلی صورت گرفت، 
يعنی عملكرد بانك پاس��ارگاد در نيمه اول امس��ال از كل سال گذشته 

هم بهتر بوده است.
به گفته قاس��می، در زمين��ه فعاليت ه��ای ارزی بين المللی نيز بانك 
پاس��ارگاد در سال 91 كه اوج تحريم ها قبل از برجام بود، به اندازه يك 
و ني��م برابر پنج بانكی كه مجاز به فعاليت بودند، توانس��ت فعاليت های 

ارزی انجام دهد.
35 پروژه 5 ميليارد دالری در دست ميدکو

او در ادامه س��خنانش به هلدينگ ميدكو اش��اره كرد و گفت: ميدكو 
ش��ركت مادر تخصصی توسعه معادن و صنايع معدنی است كه 1۵ هزار 
نفر اش��تغال مستقيم و 1۵0 هزار نفر اش��تغال غيرمستقيم ايجاد كرده 
است. به طور خالصه بگويم 3۵ پروژه به مبلغ ۵ ميليارد دالر در شركت 
ميدكو در دس��ت است، بدون استفاده از منابع دولتی و فقط با استفاده 

از »گروه مالی پاسارگاد« و البته مشاركت مردمی.
به گفته وی، ميدكو هم اكنون 16 هزار نفر س��هامدار مس��تقيم و يك 
ميليون نفر س��هامدار غيرمس��تقيم دارد. هر بنگاهی هر چقدر متكی به 
تسهيالت باشد، ريسكش به س��مت مسائل اعتباری بيشتر خواهد بود، 
بنابراين بنگاه بايد از محل توليد كاال و خدماتش و درآمدی كه از فروش 
آن به دس��ت می آورد، اداره ش��ود، نه با اختصاص منابع از بخش بانكی؛ 
چنانچه در همين ش��ركت ميدكو، هزار و ۲00 شركت به جای اينكه از 
بانك ها وام بگيرند، از خود ميدكو در قبال خدماتی كه در اين 3۵ پروژه 

ارائه داده اند، پول گرفتند.
مديرعامل بانك پاس��ارگاد سپس به بخش انرژی اشاره كرد و با اشاره 
به دو پروژه ای كه در گس��ترش بخش انرژی از سوی هلدينگ پاسارگاد 
صورت گرفته اس��ت، گفت: خط لوله ای كه هم اكنون به عراق گاز صادر 
می كند طی 1۸ الی 19 ماه توسط اين هلدينگ اجرا شده و توانسته ارز 
به كش��ور بياورد. 600 كيلومتر خط فشار قوی گاز، پنج ايستگاه تقويت 
فش��ار گاز هر كدام به ارزش 1۵0 ميليون دالر و ارزش ۲ميليارد دالری 
اين پروژه كه توس��ط بخش خصصی يعنی »گروه مالی پاسارگاد« اجرا 

شده و تا به حال در كشور سابقه نداشته است.
به گفته قاس��می، پروژه دوم در رابطه با اكتش��اف و توسعه ميادينی 
اس��ت كه اخيرا در خوزس��تان كشف ش��ده و اين برای اولين بار است 
كه يك ش��ركت داخلی بدون هيچ كمك خارجی، اكتشاف و استخراج 

ميادين نفت رو به عهده گرفته است.
شناسا، فناپ، خاتم و دیگران

او در انتها به بيمه پاس��ارگاد، شركت شناسا، هلدينگ فناپ، موسسه 
رهيافت نوآور برتر پاس��ارگاد و دانش��گاه خاتم اش��اره كرد و در معرفی 
آنها گفت: ش��ركت بيمه پاس��ارگاد اش��تغال زايی ۸7 هزار نفری داشته 
اس��ت كه هزار و ۲00 نفر كادر خود بيمه پاسارگاد و بقيه نمايندگی ها 
هس��تند. در هلدين��گ فناپ ني��ز 4 هزار و 100 نفر از نخبگان كش��ور 
حضور دارند و هم اينك 96 و نيم درصد از تراكنش های بانك پاس��ارگاد 
با داش��تن فناپ در بانك��داری مجازی انجام می ش��ود و نه در كارهای 
س��خت افزاری. همچنين در هلدينگ س��المت و بهداشت قرار است 7 
هزار تخت بيمارس��تانی در هفت ش��هر ساخته شود كه عمليات ساخت 
يك بيمارس��تان در حال انجام است و پروژه های بعدی نيز به زودی زود 
ش��روع خواهد شد. در بحث گفتمان س��ازی نيز دانشگاه خاتم بيشترين 
همايش ها را در زمينه اقتصاد مقاومتی انجام داده اس��ت. اين دانش��گاه 
در لبه مرز دانش دنيا ايس��تاده و تحصيالت تكميلی دانشجويانش را در 

دستور كار قرار داده است.

دکتر مجيد قاسمی در »سيزدهمين همایش مدیریت استراتژیک« از »بنگاه سازی بانک ها« دفاع کرد

از بانكداری تا بنگاهداری
نگاه

رضا راعي عضو هيات علمي دانشگاه تهران مطرح کرد
چالش بزرگ قوانين بانکي

بانك ه��ا پس از انقالب هم��واره نقش موث��ري در تمام بخش هاي 
اقتصادي كشور داشته اند و به نوعي، جور تمام كم و كاستي هاي اقتصاد 
را كشيده اند. در نتيجه تمام فشار به دوش بازار پول بود، ساختار مالي 
بانك ها به شدت شكننده شد و شاهد موج گسترده اي از اصالحات در 
س��اختار مالي بانك ها در دوران اخير بوديم. يكي از عمده داليلي كه 
بانك ها را با چالش روبه رو كرد، رقابت لجام گسيخته در پرداخت سود 
به سپرده ها بود كه نهايتا منجر به افزايش بي حد و حصر پايه پولي شد.
در همي��ن زمين��ه، رضا راعي عض��و هيات علمي دانش��گاه تهران 
درخصوص قوانين بانكی ايران گفت: درخصوص مباحث بانكي و نظام 
مالي در ايران چند موضوع بايد از هم جدا ش��ود. يكي بحث مقررات، 
يكي بحث وضعيت حاكم و ديگري نظرات كارشناسي است. بايد گفت 
كه لزوما مقررات موجود مطابق نظرات كارشناس��ي نيست و طبيعتا 
وضع موجود مطابق با نظر كارشناسي نيست؛ اين سه مبحث در كشور 
ما كامال با هم متفاوت اس��ت. وقتي به اين موضوع اش��اره مي كنيم به 
اين معناس��ت كه در مقررات مش��كل جدي داري��م و در نظام مالي، 
مخصوص��ا بازار پول مقرراتي وضع كرديم كه صرف نظر از مطابقت با 

نظر كارشناسي لزوما خود اين قوانين اجرا نمي شود. 
او درب��اره مش��كل قوانين و مق��ررات ادامه داد: اص��وال بايد وظايف 
رگوالتور )قانون گذار( و س��وپروايزر )ناظر( از مجريان جدا شود، اما در 
ايران، دولت هم قانون گذار است و هم ناظر و هم نقش تصديگري دارد. 
اجراي هر سه اين اختيارات توسط دولت باعث بروز مشكل مي شود و 
اين تفكر بروز مي كند كه قوانين بد تنظيم شده يا متصديان عملكرد 
بدي دارند. اما دليل اصلي اين موضوع اين است كه دولت در سه نقش 
مختلف فعال اس��ت. دولت ها بايد قانون گ��ذاري و نظارت را بپذيرند و 
مابقي را رها كنند. دولت بايد توان خود را در رگوالتوري و سوپروايزري 
به كار گيرد، چراكه در بازارهاي مالي در هر حوزه اي اگر ظالمانه ترين 
قوانين به طور عادالنه پياده ش��ود منجر به توس��عه خواهد ش��د و اگر 
عادالنه ترين قوانين درس��ت پياده نشود يا ظالمانه پياده شود منجر به 

انحطاط خواهد شد.
اين اقتصاددان درباره دليل وضع محدوديت هاي بسيار در نظام بانكي 
كش��ور گفت: قوانين را خوب وضع نمي كنيم و خوب اجرا نمي كنيم. 
وقت��ي در اين دو مورد ضعف داريم فكر مي كنيم بايد محدوديت ها را 
افزايش دهيم. در بنگاهداري هم همين است. اگر مباني كارشناسي را 
ببينيم هيچ كجاي دنيا قوانيني مبني بر عدم بنگاهداري وضع نشده 
و بانك ها مجاز به بنگاهداري هستند، اما با شرايط مشخص و در نظر 

گرفتن ريسك هاي موجود بر سرمايه گذاري.
به گفته راعی، بانك ها مي توانند بخش��ي از منابع را براساس تقسيم 
س��رمايه به نس��بت هاي مش��خص در زمينه هاي مختلف بانكداري و 
سرمايه گذاري به كار گيرند. در بخش سرمايه گذاري هم تركيب منابع 
بايد به نحوي باش��د كه هم صنعت را شامل شود و هم جغرافيا يعني 
به منظور پوشش ريسك سرمايه گذاري و تقسيم منابع سرمايه ها را در 
يك بخش و در يك منطقه سرمايه گذاري نمي كنند و مديريت ريسك 
را نيز لحاظ مي كنند. بنابراين در دنيا اين طور نيست كه بانك ها اصال 
نمي توانند در حوزه س��رمايه گذاري وارد شوند ولي سقف معيني براي 

اين منظور لحاظ مي شود.
عضو هيات علمي دانش��گاه تهران در پاس��خ به اين س��وال كه چرا 
اي��ن حج��م از محدوديت در س��رمايه گذاري براي بانك ه��ا در ايران 
در نظر گرفته ش��ده، گف��ت: در ابتداي امر بانك ها تم��ام منابع را به 
س��مت زيرمجموعه هاي خودش��ان آوردند و به طور گسترده اقدام به 
س��رمايه گذاري در دارايي ثابت و امالک و مس��تغالت كردند. سپس 
عك��س اين موضوع را اجرايي كرديم و كال بنگاهداري را ممنوع اعالم 

كرديم، درحالی كه بايد تعادل را در اين بخش رعايت مي كرديم.
به گفته وی، خروج بانك ها از س��رمايه گذاري زماني كليد خورد كه 
بازار مسكن در ركود بود. به بانك ها هم گفتيم بايد مستغالت را عرضه 
كنيد. عرضه بيش��تر و ركود منجر به تشديد ركود شد و بانكي كه در 
ترازنامه پيش بيني كرده بود كه ملكي را مي فروشد A+b با اين فشار 
بايد مي فروخت A-B و ترازنامه بانك ها با مش��كل روبه رو شد. از يك 
سو، ساختار صورت هاي مالي بانك ها خراب و از سوی ديگر، عمق ركود 

بازار مسكن تشديد شد.
وی درباره س��اختار ترازنام��ه اي بانك ها هم گفت: يكي از مهم ترين 
مش��كالت بانك هاي ما، صورت هاي مالي نامناسب است. اگر بخواهيم 
در سطح بين المللي فعال باشيم اين موضوع مشكالتي را ايجاد مي كند، 
چراكه بانك ها، ويترين اقتصاد كشور هستند. پنجره ورودي خارجي ها 
به كشور بانك است و هر شركتي كه بخواهد به عنوان سرمايه گذار ورود 
كند يا پروژه اي فاينانس كند در ابتدا بانكي كه ضمانت كننده است را 
بررس��ي مي كند. با ايجاد محدوديت ها و فشارهايي كه براي خروج از 

سرمايه گذاري ها ايجاد شده، ساختار مالي بانك ها را تخريب كرديم.
راع��ی درخص��وص اينكه قان��ون خ��روج از بنگاه��داري چگونه 
باي��د پياده مي ش��د، ادامه داد: اگر به صورت كارشناس��ي و اصولي 
هدف گذاري مي كرديم، مشكل خاصي گريبان بانك ها را نمي گرفت. 
مث��ال بايد براي بانك ها ممنوعيت ورود به س��رمايه گذاري جديد را 
ابالغ مي كرديم. بعد از آن تا حد مش��خصي، حجم سرمايه گذاري ها 
را كاهش مي داديم، اما معتقدم كه نبايد سرمايه گذاري هاي بانك ها 
به صفر برس��د. م��ا در قوانيني كه پياده س��ازي مي كنيم بانك ها را 
تنبي��ه مي كني��م، در صورتي كه بايد مديران ب��ه عنوان يك خبره 

مسائل بانكي پاسخگو باشند.
به گفته راعی، در دنيا بانك ها شركت هايي تحت مديريت خود دارند 
و سرمايه گذاري هايي مي كنند. همچنين سرويس هاي متعددي دارند و 
تنوع خدمات دارند و اينكه بگوييم اصال مجاز به سرمايه گذاري نيستند، 
درست نيست. معتقدم قوانين بايد براساس اصول كارشناسي حرفه اي 
بانكداري بين المللي اسالمي باشد و قوانين وقتي بر اين اصول تدوين 
ش��د، نظارت براساس قانون انجام می ش��ود. وقتي اين طور شد اجازه 
دهيم مديران نظام بانكي سطح قابل قبولي از ريسك پذيري را داشته 
باشند، اما االن محدوديت ها و قوانين به شكلي است كه بيشتر مديران 

ريسك گريز شده اند.
او در پاي��ان درباره اينكه آيا با كن��ار رفتن بانك ها بخش خصوصي 
توان بنگاه سازي خواهد داشت، گفت: بخش خصوصي ما نحيف است. 
بانك ها بايد تحت هر ش��رايطي اجازه س��رمايه گذاري داشته باشند و 
منجر به توسعه بخش خصوصي شوند. بخش خصوصي در قسمت هاي 
خ��رد فعالند و خوب هم عملكرد دارند، ام��ا در بخش كالن، به دليل 
رقاب��ت دولت با بخش خصوصي، ت��وان ورود ندارند كه منجر به عدم 

تمايل به سرمايه گذاري از سوي اين بخش شده است.
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دالالن و واس��طه گران كه در س��ال 9۸ به دليل ثبات و تعادل در اغلب بازارها، 
كمتري��ن بازدهی را كس��ب كرده اند، همواره تالش كرده اند ك��ه به بهانه مختلف، 
قيمت ه��ا را جابه جا كرده و برای خود س��ودی به دس��ت بياورند. حاال هم افزايش 
قيمت بنزين بهانه خوبی برای آنها بوده تا از اين فرصت، برای به حداكثر رس��اندن 

سود خود اقدام كنند.
اي��ن در حالی اس��ت كه به اعتقاد اقتصاددانان، عام��ل كليدی افزايش قيمت ها، 
افزايش در حجم پول و تغيير متغيرهای وابس��ته به آن است، ضمن اينكه در سال 
 جاری و همينطور در سال آينده، تنگناهای مالی دولت می تواند چندين و چند برابر 

افزايش قيمت بنزين، تورم ايجاد كند.
به گزارش خبرآنالين، در اين ميان، گروهی موج سوار و سوءاستفاده كننده به هر 
بهانه ای متوسل می شوند تا با ايجاد تالطم در بازارهای مختلف، قيمت ها را باال ببرند. 
اين در ش��رايطی است كه دولت بالفاصله بعد از تغيير قيمت بنزين، به بخش های 
مختلف اقتصادی اولتيماتوم داد كه اجازه افزايش قيمت ندارند و حتی درخواستی 

برای گرانی كاالها نيز نداشته باشند.
دولت می گوید قيمت ها تا شب عيد تغيير نمی کند

در همين خصوص، رضا رحمانی وزير صنعت، معدن و تجارت در هفته گذشته و 
در جلسه ستاد تنظيم بازار با تاكيد بر اينكه هيچ افزايش قيمتی در كاالها نخواهيم 
داشت، گفت: بايد با نصب بنر، متخلفين را به مردم معرفی كرد تا مردم از اين طريق 

بدانند كه اين فرد در حق آنها اجحاف كرده است. 
بر اين اس��اس، س��ازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنن��دگان اعالم كرده 
براساس مصوبه جلسه كارگروه تنظيم بازار در تاريخ ۲4 آبان، هرگونه افزايش قيمت 

كاال و خدمات به خصوص به بهانه افزايش قيمت بنزين ممنوع خواهد بود.
همچنين معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از 
دو برابر شدن نظارت ها بر بازار خبر داد و گفت: در پی اصالح قيمت بنزين، سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران مكلف شده تا گشت های بازرسی را تشديد 
كند. به گفته عزيزاهلل افضلی، مقرر شده سازمان صمت با همكاری سازمان تعزيرات 
حكومتی، پليس امنيت اقتصادی، بازرسی اتاق اصناف تهران و دستگاه های مرتبط 

ديگر از واحدهای صنفی بازرسی كند.
در اين ميان، آنطور كه دولتمردان اعالم كرده اند، تصميم دولت اين اس��ت كه تا 
پايان سال هيچ افزايش قيمتی نداشته باشيم. عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی 

وزارت صنع��ت چندی پيش اعالم كرد: برنامه ای برای افزايش قيمت كاالها نداريم 
و بر همين اس��اس اقالمی كه مديريت آنها در اختيار دولت اس��ت، تا شب عيد نيز 

ثابت خواهد ماند.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت درخصوص ش��رايط بازار و كنترل قيمت ها 
گفت: در حال حاضر با توجه به بازرسی هايی كه در بازار انجام می شود، شرايط خوبی 
حاكم بوده است و با توجه به فراوانی كاال و تكميل بودن انبارهای ذخاير استراتژيك، 

با افزايش و يا تغييری در قيمت ها روبه رو نخواهيم شد.
تورم در آبان ماه به کجا رسيد؟

در همي��ن ح��ال، آخرين آم��ار از وضعيت ت��ورم ماهانه، از نزولی ش��دن ميزان 
ت��ورم حكاي��ت دارد، به طوری كه تورم در آبان ماه كاهش ياف��ت و از 4۲درصد در 
مهرماه به 41.1درصد رس��يد. طبق گزارش مركز آمار ايران از تغيير شاخص كاال و 
خدمات، نرخ تورم ساالنه برای خانوارها به 41.1درصد رسيده كه نسبت به ماه قبل 

0.9درصد كاهش دارد.
 نرخ تورم س��االنه برای خانوارهای شهری نيز 40.3درصد است كه نسبت به ماه 
قبل يك درصد كاهش داش��ته است. همچنين اين نرخ برای خانوارهای روستايی 
4۵.1درص��د بوده كه نس��بت به ماه قبل 1.۲ واحد درصد كاه��ش دارد. نرخ تورم 
نقطه ای در آبان هم به عدد ۲7درصد رسيده است؛ يعنی خانوارهای كشور به طور 
ميانگين ۲7درصد بيش��تر از آبان سال گذشته، برای خريد يك »مجموعه كاالها و 

خدمات يكسان« هزينه كرده اند.
نرخ تورم نقطه ای آبان در مقايسه با ماه قبل 1.3 واحد درصد كاهش يافته است. 
نرخ تورم نقطه ای گروه های عمده »خوراكی ها، آشاميدنی ها و دخانيات« و »كاالهای 
غيرخوراكی و خدمات« هم به ترتيب ۲۸.۸ و ۲6.۲درصد بوده و نرخ تورم نقطه ای 

هر دو گروه عمده در مقايسه با ماه قبل كاهش داشته است.
اين در حالی اس��ت كه نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای ش��هری ۲7.0درصد 
بوده كه نس��بت به ماه قبل 1.3واحد درصد كاهش داشته است. همچنين اين نرخ 
برای خانوارهای روس��تايی ۲7.3درصد بوده كه نسبت به ماه قبل 1.۲ واحد درصد 

كاهش داشته است.
موج سواری دالالن روی قيمت بنزین

در اين ميان، دالالن كه امس��ال به خاطر ثبات و تعادل بازارها، كمترين بازدهی 
را كس��ب كرده اند، تالش كرده اند كه به بهانه مختلف، كس��ب سود كنند. حاال نيز 

افزايش قيمت بنزين بهانه خوبی برای ش��ان بوده تا برای به حداكثر رس��اندن سود 
خود اقدام كنند. در اين ميان، اقتصاددانان معتقدند، عامل كليدی افزايش قيمت ها، 
افزايش در حجم پول و تغيير متغيرهای وابس��ته به آن است، به عالوه اينكه امسال 
و س��ال آينده، تنگناهای مالی دولت می تواند چندي��ن برابر افزايش قيمت بنزين، 

تورم ايجاد كند.
ب��ه گفته مرتضی ايمانی راد، افزايش قيمت بنزين می تواند قيمت های نس��بی را 

جابه جا كند، ولی خودش عامل افزايش قيمت ها نيست.
به باور اين اقتص��اددان، افزايش قيمت ها در برابر افزايش قيمت بنزين تنها يك 
مس��اله روانی اس��ت كه اثرگذار هم هس��ت، ولی اثر آن در كوتاه مدت اس��ت و در 
بلندمدت از بين می رود. ضمنا مطالعات هم نش��ان می دهد كه افزايش سه برابری 

قيمت بنزين تنها كمتر از ۲۵درصد روی كرايه حمل اثر دارد.
اثر مستقيم افزایش قيمت بنزین بر تورم

در همين زمينه، گزارش موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی )وابس��ته به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت( نشان می دهد حداكثر اثر قيمت بنزين بر روی نرخ 
كاالها 4درصد ديده شده است؛ عددی كه چندی پيش نيز رئيس كل بانك مركزی 
هم به آن اش��اره كرد و گفت: محاس��بات اداره بررسی های اقتصادی بانك مركزی 
نشان می دهد كه تاثير افزايش امروز قيمت بنزين در تورم در حدود 4 واحد درصد 

در سال خواهد بود.
همچنين معاون وزير اقتصاد، هفته گذشته در نشست خبری سخنگوی دولت با 
حضور مس��ئوالن مرتبط با اجرای طرح اصالح قيمت بنزين گفت: اثر مستقيم اين 
افزايش قيمت كمتر از ۲درصد اس��ت. نگرانی مردم ناشی از تجارب گذشته است و 

ربطی به اين موضوع ندارد.
به گفته حسين مدرس خيابانی، پس از پيروزی انقالب اسالمی 1۵ بار 
قيمت بنزين از 10تا 400درصد افزايش يافته است كه شش بار موجب 
كاهش تورم و س��ه بار هم موجب افزايش تورم شده و شش بار نيز نرخ 

تورم تغييری نكرده است.
قائم مق��ام وزي��ر صنعت، معدن و تج��ارت تاكيد كرد: ب��ا كنترل هايی كه انجام 
می دهيم، جلوی ش��وک حاصل از گرانی بنزي��ن را می گيريم و پس از مدتی مردم 
مزايای حاصل از اين طرح را می بينند. به اعتقاد وی، نقطه قوت اجرای طرح ستاد 

تنظيم بازار برای جلوگيری از افزايش قيمت ها، همكاری اصناف است.

ادامه کاهش نرخ تورم در آبان ماه امسال

۱۵ بار گرانی بنزین با تورم چه کرد؟
یادداشت

روند نگران کننده سرمایه گذاری

وضعيت س��رمايه گذاری در ايران سال به سال وخيم تر می شود و با 
لحاظ نرخ استهالک می توان گفت انباشت سرمايه كشور نه تنها رشدی 
نداش��ته، بلكه در حال كاهش اس��ت. اقتصاد كشور در سال های اخير 
به سبب مش��كالت تحريم با چالش هايی مواجه بوده است. نگاهی به 
مهم ترين ش��اخص فعاليت های اقتصادی يعنی رش��د اقتصادی، اين 
وضعيت را منعكس می كند؛ چنانچه متوس��ط رشد اقتصادی در هفت 
س��ال يعنی از سال 1391 تا 1397 تنها ۲درصد بوده است و طی اين 
م��دت اقتصاد ايران در كل فقط 1۵درصد رش��د كرده اس��ت، اما اين 
شاخص روايتگر همه اتفاقات اقتصاد ايران نيست. وضعيت وخيم  بخش 
حقيقی اقتصاد زمانی عيان می شود كه نگاهی به وضعيت سرمايه گذاری 

در چند سال اخير بيندازيم.
س��رمايه  يكی از عوامل توليد اس��ت كه براس��اس تئوری های رشد 
می تواند تا حدود زيادی تفاوت در وضعيت توسعه يافتگی بين كشورها 
را توضيح دهد. يكی از داليل رش��د پايين كشورهای عقب افتاده، رشد 
پايين س��رمايه گذاری اس��ت. پايين بودن رشد س��رمايه گذاری داليل 
متفاوتی می تواند داشته باشد. اگرچه پايين  بودن نرخ پس انداز به عنوان 
مهم ترين عامل تعيين كننده نرخ س��رمايه گذاری شناخته می شود، اما 

متغيرهای ديگری نيز بر اين نرخ اثرگذار هستند.
اقتصاد كشور در يك دهه گذشته با روند كاهشی نرخ سرمايه گذاری 
روبه رو بوده اس��ت؛ نرخ سرمايه گذاری كل كه در بازه سال های 137۵ 
ت��ا 13۸4 باالی 30درصد بوده كاهش خود را به دليل كاهش در نرخ 
سرمايه گذاری در ماش��ين آالت شروع كرده و اين روند كاهشی بعد از 
سال 1390 تشديد شد، به طوری كه در سال 97 اين نرخ به كمترين 
ميزان خود در 40 س��ال اخير يعنی زير ۲0درصد  رس��يد. كاهش نرخ 
س��رمايه گذاری بر روی ماشين آالت در س��ال های 13۸4 تا 1390 را 
می توان زاده سياس��ت های ارزی كنترلی و رونق در واردات دانست، اما 
اين روند با تحريم های بعد از س��ال 90 تشديد شد به گونه ای كه نرخ 
سرمايه گذاری در ماشين آالت را كه دوره ای باالی 1۵درصد بود به زير 
10درصد رساند و در سال 97 به 7درصد رسيد. نرخ سرمايه گذاری در 
ساختمان نيز در سال های بعد از 90 به دليل ركود بازار مسكن و البته 
كسادی س��رمايه گذاری بر توليد كاهش محسوسی داشت و از حدود 

۲0درصد در سال ۸9 به 11درصد در سال 97 رسيد.
امس��ال نيز وضعيت س��رمايه گذاری بدتر از سال گذشته بوده است. 
براساس آمار وزارت صمت، سرمايه گذاری واحدهای صنعتی و پروانه های 
بهره برداری واحدهای صنعتی در ش��ش ماهه سال 9۸ نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل به ترتيب 1.۸درصد و منفی 37درصد رشد اسمی 
داش��ته اند. با لحاظ تورم باالی ۵0درصد در اين بخش، شدت كاهش 
سرمايه گذاری مشخص می شود. دليل پايين بودن نرخ سرمايه گذاری و 

كاهش متوالی آن را می توان در چند عامل خالصه كرد:
* نااطمينانی و ريس��ك باالی محيط اقتصادی: نااطمينانی ناشی از 
تحوالت سياسی ايران در عرصه بين المللی و تحريم، ريسك فعاليت های 
اقتصادی را باال برده اس��ت. اگرچه سرمايه گذاری در صنايعی كه ايران 
در آن مزيت نسبی دارد )همانند نفت و گاز و پتروشيمی( و همچنين 
سرمايه گذاری در صنايعی كه بازار بزرگ ايران را نشانه گرفته می تواند 
بازدهی بااليی برای سرمايه گذاران به ارمغان بياورد، ولی ريسك فعاليت 
در ايران به حدی باالس��ت كه آن بازدهی ها هم نمی تواند ريس��ك را 
پوشش دهد و عمال نه تنها سرمايه گذار خارجی بلكه سرمايه گذار داخلی 

نيز تمايلی به سرمايه گذاری ندارد.
* محيط كس��ب و كار: فارغ از بحث ريسك های بين المللی اقتصاد 
ايران، محيط كس��ب و كار در ايران ب��رای فعاليت توليدی و خدماتی 
مناسب نيست. رتبه ايران در شاخص فضای كسب و كار خود نشان از 
مشكالت عديده دارد. مشكالت ناشی از تامين مالی، انحصار در بازارها 
و ع��دم اجازه ورود به بازارها، فرآيندهای اداری پيچيده و لزوم گرفتن 
مجوزهای متعدد از جمله عواملی هستند كه ايجاد و حفظ يك كسب 
و كار را دچ��ار مش��كل كرده اند و يكی از عواقب آن بی ش��ك كاهش 

سرمايه گذاری خواهد بود.
* بيماری هلندی: از ديگر مش��كالت اقتص��اد ايران، بيماری هلندی 
است. به واسطه درآمدهای ارزی ناش��ی از صادرات نفت و فرآورده های 
آن، دولت ها در ساليان گذشته نرخ ارز را در حالی ثابت نگه  داشته اند كه 
تورم باال در كشور باعث شده كه نرخ حقيقی ارز كاهشی باشد. اين چنين 
سياستی محرک بخش واردات و كشنده بخش صادرات و توليد داخلی 
اس��ت. لذا يكی از عواملی كه سرمايه گذاری در بخش توليدی كشور در 
سال های اخير صورت نگرفته اين است كه با ارزان نگه داشتن مصنوعی 
ارزهای خارجی عمال اقتصاد كش��ور به واردات اعتي��اد پيدا كرده و راه 
پرپيچ و خم توليد و سرمايه گذاری در آن، راه مقرون به صرفه ای نيست.

* سياس��ت های مالياتی: يكی از كارهايی كه دولت ها در راس��تای 
بهبود وضعي��ت اقتصاد می توانند انجام دهن��د، هدايت پس اندازها به 
بخش های مولدی اس��ت كه می تواند باعث رشد اقتصادی در اين دوره 
و دوره های آتی ش��ود. در اين راس��تا، مهم ترين اب��زاری كه در اختيار 
دولت هاست، ماليات است. متاسفانه سيستم مالياتی ما به گونه ای است 
ك��ه از هيچ يك از فرصت های س��رمايه گذاری در ايران از جمله خريد 
س��هام، سپرده بانكی، خريد دارايی های ثابت مانند مسكن، خريد ارز و 
طال، يا ماليات قابل توجهی نمی گيرد و يا اصال مالياتی نمی گيرد. تنها 
حالتی كه دولت برای گرفتن ماليات از آن تمركز دارد، ماليات از بخش 
توليدی است. اين سيس��تم مالياتی در كنار نظام ارزی، پس اندازها را 
به نحوی هدايت می كند كه از بخش های توليدی و مولد خارج ش��ده 
و به بخش های سفته بازی كه مالياتی در آن اخذ نمی شود، وارد شوند. 
س��ال ها و دهه ها پيش، دولت ها در كشورهای ديگر با وضع ماليات بر 
عايدی س��رمايه، سيستم مالياتی خود را به گونه ای طراحی كردند كه 
مشوق سرمايه گذاری در بخش توليدی باشد؛ نكته ای كه هنوز در ايران 

به جايی نرسيده است.
تمام��ی اين عوامل كاهنده س��رمايه گذاری را می توان در اين جمله 
خالصه كرد كه بخش توليد و رونق اين بخش، اولويت سياست گذاری ها 
نيست و سياست گذاری های حمايتی بخش دولتی مانند ارائه تسهيالت  
ارزان نيز بيشتر جنبه ُمسكن را دارند. با اين حال، وضعيت سرمايه گذاری 
سال به سال وخيم تر می شود و با لحاظ نرخ استهالک می توان گفت كه 
انباشت سرمايه كشور نه تنها رشدی نداشته بلكه در حال كاهش است. 
با اين روند حتی اگر وضعيت ريس��ك های محيط اقتصادی كشور نيز 
برطرف شود، به واسطه تضعيف انباشت سرمايه، روند توليد با مشكالت 

جدی مواجه خواهد بود.
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سجاد ابراهيمی
عضو هيأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی

وزير راه و شهرسازی با بيان اينكه اجرای پروژه 170 هزار واحدی برای فرهنگيان، 
اقدام بزرگی است و همه دستگاه ها بايد نقش خود را در اجرای اين پروژه ايفا كنند، 
گفت اين پروژه ظرف س��ه سال تكميل می شود تا فرهنگيان مالك واحد مسكونی 

خود شوند و از اين مزيت برخوردار باشند.
به گزارش ايس��نا، تفاهم نام��ه همكاری احداث 170 هزار واحد مس��كونی برای 
فرهنگيان روز گذشته به امضای وزرای راه و شهرسازی و آموزش و پرورش رسيد. 
آنطور كه وزير راه و شهرسازی اعالم كرده، شرايط اين طرح همانند طرح اقدام ملی 
مس��كن خواهد بود و قرار اس��ت ظرف سه سال اين تعداد واحد توسط وزارت راه و 

شهرسازی احداث شود.
او درخصوص نحوه ثبت نام فرهنگيان در اين طرح گفت: آن تعداد از معلمان كه 
در ط��رح اقدام ملی تاكنون ثبت نام كرده اند در قالب اين برنامه قرار می گيرند و در 
اولويت اين برنامه هستند. تعدادی كه مازاد بر آن افراد باشد از سوی وزارت آموزش 

و پرورش به ما معرفی خواهد شد كه به واحدهای مدنظر افزوده می شود.
به گفته اس��المی، زمين های در اختيار آموزش و پرورش و همچنين زمين های 

وزارت راه و شهرسازی برای اين برنامه اختصاص يافته است.
همچنين وزير آموزش و پرورش با اشاره به اهميت قشر معلم كه به انسان سازی 
در كشور می پردازد، گفت: منزلت و معيشت معلمان مورد تاكيد دولت قرار دارد بر 
همين اساس طرح رتبه بندی را در دستور كار قرار داده ايم همچنين بيمه معلمان 
را دنبال می كنيم. در خصوص مسكن فرهنگيان نيز 170 هزار واحد را با همكاری 

وزارت راه و شهرسازی تعريف كرده ايم.
ب��ه گفته حاجی ميرزايی، 37۵ تعاونی مس��كن داريم كه در اي��ن راه به ميدان 
خواهند آمد. اميدواريم كه وزارت راه و شهرس��ازی و بانك های عامل نيز با تمامی 
توان به ميدان بيايند. همچنين بازنشس��تگان آموزش و پرورش هم مش��مول اين 

طرح خواهند شد.
محم��ود محم��ودزاده، معاون وزير راه و شهرس��ازی نيز در اين نشس��ت گفت: 
كارگروه��ی از ط��رف دو وزارتخان��ه برای پيگي��ری تامين 170 ه��زار واحد برای 

فرهنگيان در نظر گرفته شده است.
وزير راه و شهرس��ازی همچنين درباره ظرفيت های باقيمانده از اس��تان هايی كه 

تاكن��ون در طرح اقدام ملی ثبت نام كرده اند، گفت: تاكنون در 10 اس��تان ثبت نام 
صورت گرفته كه در 10 ش��هر تقاضا به اندازه پيش بينی ما نبوده اس��ت. به همين 

دليل برنامه های را متناسب با وضعيت كنونی مدنظر قرار می دهيم.
اسالمی جامعه هدف طرح اقدام ملی مسكن را دهك های چهار تا هفت 
اعالم كرد و گفت: تامين مس��كن دهك های يك تا س��ه توسط نهادهای 
حمايتی  از جمله بهزيس��تی و كميته امداد انجام می ش��ود و طرح اقدام 
ملی مس��كن به دهك های 4 تا 7 اختصاص دارد. دهك های ۸ تا 10 نيز 
خودشان به حمداهلل قادر به تامين مسكن خود هستند. برای مسكن ملی 
س��ه نوع تس��هيالت در نظر گرفته ايم كه پوشش خوبی دارد البته يادمان 
باش��د كه نمی توانيم انتظار داش��ته باش��يم كه خانه دار شويم و فشار هم 
تحمل نكنيم ما هم اين دوره را طی كرده ايم. از خدا می خواهيم كه وسايل 
آس��ايش برای همه هموطنان مان فراهم كند، اما توصيه بنده اين اس��ت 
كه مقداری جلوی برج را بگيريم كه خرج مان باال نرود و بتوانيم مس��كن 

مناسب خود را تامين كنيم.

با وجود افت معامالت نس��بت به س��ال قبل، منحنی بازار مسكن نزولی نيست 
و علت كاهش معامالت در دو ماه گذش��ته، قرار داش��تن در ماه های محرم و صفر 

بوده است.
بيت اهلل س��تاريان با بيان اينكه تا انتهای امسال ركود در بخش مسكن نخواهيم 
داش��ت، گفت: با وجود كاهش معامالت نس��بت به سال قبل، منحنی بازار مسكن 
رو به پايين نيس��ت. اگر در مردادماه و شهريورماه معامالت افت كرد، به دليل قرار 
داشتن در ماه های محرم و صفر بود كه معموال هر ساله در اين بازه زمانی خريد و 

فروش كاهش می يابد.
به گفته اين كارشناس بازار مسكن، پايين آمدن خريد و فروش منتهی به ركود 

می شود و اگر تدبيری در بخش كالن  اقتصاد انديشيده نشود تا اواخر امسال و اوايل 
س��ال آينده دچار ركود مسكن خواهيم شد. تا آن زمان احتماال نوساناتی را شاهد 
خواهيم بود، بدين صورت كه معامالت باال و پايين می رود و اين روند تا عيد ادامه 

خواهد داشت.
او افزايش درآمد س��رانه را در رونق  بازار مس��كن موثر  دانست و گفت: اقداماتی 
مثل افزايش نرخ سوخت می تواند ركود بخش امالک را از بين ببرد؛ چراكه افزايش 
قيمت بنزين منجر به باالرفتن درآمد دولت می شود كه در جامعه توزيع خواهد شد. 
وقتی انحصار را از بين  می بريد، GDP و درآمد سرانه افزايش می يابد. در آن صورت 
تقاضای موث��ر در بازار باال می رود. افزايش تقاضای موثر نيز منجر به رونق خريد و 

فروش در بخش ملك خواهد شد.
س��تاريان با بيان اينكه بخش مس��كن نيمی از اقتصاد كشور را تشكيل می دهد، 
افزود: صنعت ساختمان، تمامی صنايع مرتبط را به حركت درمی آورد كه به ايجاد 

اشتغال و توزيع درآمد می انجامد.
وی درب��اره تاثيرگذاری ط��رح اقدام ملی بر بازار مس��كن گفت: طرح هايی مثل  
مسكن ملی، مسكن اجتماعی، مسكن ويژه، مسكن مهر و اين قبيل نام ها دهن پركن 
اس��ت ولی عمال محلی از اعراب ندارد. از ابتدای انقالب اس��المی تاكنون دولت كال 
7درصد در حوزه مسكن سهيم بوده و هرگز نتوانسته از اين رقم فراتر برود؛ حتی در 

زمانی كه مسكن مهر در حال انجام بود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، شهرک های فرهنگيان در کشور تکرار می شوند

ساخت 170 هزار مسکن برای معلمان

رشد درآمد سرانه با افزایش قيمت بنزین

قيمت مسکن رو به افزایش است یا کاهش؟
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امکان شخصی سازی محدودیت برداشت از 
کارت های بانک پاسارگاد فراهم است

 در س��امانه بانكداری مجازی بانك پاسارگاد، مشتريان می توانند با اعمال 
محدودي��ت در برداش��ت از كارت های نقدی، ضمن ارتقای س��طح امنيت، 
ام��كان مديريت نقدينگی را نيز داش��ته باش��ند. به گ��زارش روابط  عمومی 
بانك  پاس��ارگاد، مش��تريان بانك  پاس��ارگاد اين امكان را دارند كه از طريق 
منوی كارت )گزينه  خدم��ات محدوديت های كارت(، جهت عمليات انتقال 
از كارت )از طري��ق اينترن��ت بانك و موبايل بانك(، خريد كاال و برداش��ت 
از كارت )از طري��ق دس��تگاه های خودپرداز(، س��قف مبل��غ موردنظر را در 
چارچوب قوانين بانك  مركزی، به صورت روزانه و يا ماهانه تعيين و محدود 
كنن��د. به اي��ن ترتيب عالوه بر افزايش س��طح امني��ت در صورت مفقودی 
كارت های نق��دی، امكان مديريت و كنترل برداش��ت های صورت گرفته از 
كارت، توس��ط فرد فراهم است. مش��تريان می توانند از طريق گزينه  نمايش 
محدوديت های كارت نيز نسبت به رؤيت سقف های تعيين شده برای هر يك 
از كارت های خود اقدام كنند. گفتنی است ورود به سامانه بانكداری مجازی 
بان��ك  پاس��ارگاد از طريق نام كاربری و رمز عبور ك��ه قابل دريافت از كليه 
شعبه های اين بانك است، امكان پذير است. لينك ورود به اين سامانه نيز در 
سايت بانك  پاس��ارگاد به نشانی https://www.bpi.ir در دسترس است. 
مش��تريان می توانند از س��اير خدمات ارائه شده در اين سامانه در بخش های 
سپرده، كارت، كارت اعتباری، تسهيالت، چك و خدمات ارزی نيز بهره مند 
ش��وند. مركز مشاوره و اطالع رسانی بانك پاسارگاد به شماره ۸۲۸90 آماده 

پاسخگويی به سؤاالت هم ميهنان عزيز است.

طال گرمی 418 هزار تومان شد
چسبندگی باالی قيمت ها در بازار سکه

در نخس��تين روز هفته و در دومين روز از آذرماه، قيمت هر قطعه س��كه 
تمام بهار آزادی به 4 ميليون و 1۵6 هزار تومان رسيد.

به گزارش خبرآنالين، قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادی طرح جديد 
روز گذش��ته با ۵ هزارتومان كاهش قيمت به 4 ميليون و 1۵6 هزار تومان 
و هر قطعه س��كه تمام بهار آزادی طرح قدي��م نيز با ۲0 هزارتومان كاهش 
قيمت به 4 ميليون و 11۵ هزار تومان رس��يد. با اين حال، قيمت نيم سكه 
و ربع س��كه ثابت ماند، به طوری كه قيمت هر قطعه نيم س��كه ۲ ميليون و 
1۸۲ هزار تومان و هر قطعه ربع سكه يك ميليون و 3۸۲ هزار تومان بود.

صرافان می گويند چس��بندگی قيمت ها در بازار س��كه باالست و هرچند 
بازار مس��تعد كاهش قيمت اس��ت، اما با اين حال، عقب نش��ينی قيمت ها با 
كن��دی صورت می گيرد. همچنين س��كه گرمی به قيم��ت ۸۵1 هزارتومان 
فروخته می ش��ود و هر گرم طالی 1۸ عيار در بازار 41۸ هزار و۸00 تومان 
گزارش شده اس��ت. همچنين دالر در صرافی های بانكی به قيمت 11 هزار 
و ۸00 تومان فروخته ش��د. نرخ دالر كه در روزهای گذش��ته رش��د زيادی 
داش��ت و از رق��م 11 هزار و ۲00 تومان تا رقم 1۲ ه��زار و 700 تومان در 
روز يكش��نبه گذشته باال رفته بود، از اواسط هفته گذشته، روندی معكوس 
يافت و قيمت ها شروع به عقب نشينی به سوی كانال 11 هزار تومانی كردند. 
كارشناسان، افزايش نظارت و كنترل بانك مركزی و افزايش عرضه ارز را از 

مهمترين داليل افت قيمت دالر در روزهای اخير می دانند.

ابالغ بخشنامه »رفع سوء اثر چک های 
مشمول مرور زمان«

بانك مركزی در بخشنامه ای به شبكه بانكی، نحوه احراز عدم طرح دعوی 
كيف��ری و حقوقی عليه چك توس��ط دارنده درخصوص چك هايی كه س��ه 
س��ال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت آنها سپری شده است را برای 
اج��را ابالغ كرد. بانك مركزی اعالم كرد كه طبق قانون اصالح صدور چك، 
بانك ها بايد در صورت احراز عدم دعوی كيفری و حقوقی عليه چك توسط 
دارنده درخصوص چك هايی كه س��ه س��ال از تاريخ صدور گواهينامه عدم 
پرداخت آنها س��پری شده است، نسبت به رفع سوء اثر چك های  برگشتی با 
درج كد ش��ش اقدام كنند. براساس اين بخشنامه، تا زمان راه اندازی سامانه 
استعالم طرح دعاوی كيفری و حقوقی عليه چك از سوی قوه قضائيه، بانك 
مربوطه بايد نس��بت به مكاتبه با مركز آم��ار و فناوری اطالعات قوه قضائيه 
جه��ت اخذ اس��تعالم و احراز ع��دم دعاوی كيف��ری و حقوقی درخص�وص 

چ�ك های مش�مول مرور زم�ان سه سال اقدام كند.

بانک مرکزی:
بانک ها سریع تر شعب آسيب دیده را 

راه اندازی کنند
بانك مركزی در بخش��نامه ای از بانك ها خواست تا هرچه سريع تر نسبت به 
راه اندازی شعب آسيب ديده اقدام كنند. بنا بر اعالم بانك مركزی، در پی تخريب 
تعداد زيادی از شعب و خودپردازهای بانك ها توسط اغتشاشگران، بانك مركزی 
جمهوری اسالمی ايران در بخشنامه ای از همه بانك ها درخواست كرد برای تداوم 
خدمت رسانی به مردم، هرچه سريع تر نسبت به راه اندازی شعب و خودپردازهای 
بانك ها در نقاط مختلف كشور اقدام كنند. البته تاكنون آماری از طرف نهادهای 
رس��می درباره شمار شعب بانك های آس��يب ديده منتشر نشده است. پيش از 
اين بانك ها از مشتريان خود خواسته بودند تا برای انجام عمليات های بانكی به 
شعب همجوار بانك های آسيب ديده مراجعه كنند. همچنين شورای هماهنگی 
بانك های دولتی درباره خس��ارت به شعب بانك ها بيانيه ای صادر كرد و نوشت: 
»بزرگترين سرمايه نظام بانكی هر كشوری، اعتماد مردم آن كشور به اين ركن 
مهم اقتصاد، به عنوان ش��ريان حياتی جم��ع آوری و تخصيص بهينه منابع در 
راستای توسعه كشور است. شبكه بانكی كشور افتخار دارد كه با وجود تمامی 
محدوديت های بين المللی و چالش های اقتصادی و اجتماعی گوناگون، همواره 
تالش خود را صرف افزايش ثروت و رفاه جامعه و گره گشايی از مشكالت ريز و 
درشت. سازمان ها، شركت ها، اصناف و تمامی شهروندان سرافراز ايران نمايد.« 
در ادامه اين بيانيه آمده اس��ت: »ش��بكه بانكی كشور با وجود تحمل خساراتی 
س��نگين از جمله آتش سوزی كامل، تخريب و آس��يب ديدگی ساختمان های 
خودپردازه��ا و اثاثيه و س��رقت اموال، كه ثروت عمومی كش��ور بوده و متعلق 
به تمامی آحاد مردم اس��ت از همان ابتدای امر، تمامی همت خود را مصروف 
عدم توقف خدمت گزاری به مش��تريان نموده و اكنون نيز با بازس��ازی شعب، 
استقرار شعب سيار و انتقال برخی عمليات به شعب ديگر، با ظرفيت كامل در 
خدمت شهروندان سربلند سراسر كشور است. وظيفه خود می دانيم از پشتيبانی 
مسئولين محترم، صبوری مردم بزرگوار تالش همكاران و همكاری تمامی اركان 
نظام برای بهبود عمليات بانكداری، س��پاس گزاری نموده و سربلندی كشور و 

توسعه اقتصادی آن را از خداوند بزرگ مسئلت نماييم.«

بانکنامه

قاچ��اق بنزين حداق��ل روزانه 40 ميلي��ارد تومان س��ود دارد. از طرفی ديگر 
1۲درص��د از كل نقدينگی كش��ور، پول كثيف اس��ت. قاچاق س��وخت، يكی از 

اصلی ترين راه های پولشويی در كشور به شمار می رود.
40 ميليارد تومان، حداقل س��ود روزانه قاچاق س��وخت در ايران اس��ت. ورود 
مجدد س��ود حاصل از اين قاچاق به داخل كش��ور، در قالب كاالهای ديگر انجام 

می شود كه بخش عمده ای از آن با هدف پولشويی است.
اختالف بس��يار زياد قيمت سوخت در ايران با كشورهای همسايه، عامل اصلی 
روزانه حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق سوخت در كشور بوده  است. حاال با اصالح 
قيمت س��وخت و س��هميه بندی آن، پيش بينی می شود كه از حجم اين قاچاق و 

به تبع آن پولشويی، كم شود.
ميزان قاچاق سوخت در ایران چقدر است؟

آمارهای مختلفی از قاچاق سوخت در ايران وجود دارد. مهرماه گذشته، پايگاه 
اطالع رس��انی دولت ميزان قاچاق س��وخت )اعم از بنزي��ن و گازوئيل( به خارج 
از كش��ور را ۲0 ت��ا 40 ميلي��ون ليتر در روز اعالم كرد. پي��ش از آن نيز يكی از 
نمايندگان عضو كميس��يون انرژی مجلس ميزان قاچاق بنزين به خارج از كشور 

را 10 تا ۲0 ميليون ليتر در روز اعالم كرده بود.
كم��ی بع��د از آن، در 30 آبان ماه 97 »عبداهلل هنديانی«، معاون پيش��گيری 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز گفت: »در سه ماه اخير روزانه 10 تا 13 ميليون 
ليتر س��وخت كش��ور، قاچاق شده است. بر اين اس��اس در اين سه ماه، حدود 3 

ميليارد ليتر سوخت قاچاق شده است.«
گفته می ش��ود كه قاچاق هر ليتر بنزين حداقل 4 هزار تومان س��ود دارد. اگر 
رق��م حداقلی قاچاق روزانه س��وخت يعنی 10 ليتر در نظر گرفته ش��ود، قاچاق 
بنزين روزانه 40 ميليارد تومان س��ود دارد. اين رقم معادل هزار و ۲00 ميليارد 
تومان حداقل سود قاچاق بنزين در يك ماه و 14 هزار و 400 ميليارد تومان طی 
يك س��ال است. حجم زيادی از س��ود قاچاق سوخت، صرف پولشويی به اشكال 
مختلف می ش��ود. »حميدرضا صالحی« رئيس كميس��يون ان��رژی اتاق بازرگانی 
اي��ران ني��ز دو هفته پيش گفته ب��ود: »روزانه 7 ميليون ليت��ر گازوئيل از مرزها 
قاچاق و خارج می ش��ود و پولش��ويی هايی نيز اتفاق می افتد.« »محمد فاضلی« 
جامعه ش��ناس نيز چندی پيش گفته بود: »قاچاق سوخت، فقط هدررفت منابع 
طبيعی و س��رمايه های اين كشور نيست، بلكه از آن بسيار فراتر می رود و نيروی 

محركه شبكه ای از پولشويی، واردات، نابودی صنايع داخلی و فقيرتر شدن كارگر 
ايرانی اس��ت. قاچاق سوخت، بخش��ی از سوخت محرک نابودی اقتصاد، سياست 
و جامعه ايرانی اس��ت. پول فراوان حاصل از آن پا به هر عرصه ای بگذارد، فس��اد 

می آفريند.«
حجم پولشویی در ایران چقدر است؟

براساس گزارش متخصصان داده كاوی و الگوهای پولشويی در نشست 
مركز بررسی های اس��تراتژيك رياس��ت جمهوری، حجم پول كثيف در 
اقتصاد ايران را نزديك به 1۲درصد از حجم نقدينگی كشور است. البته 
اين محاسبه مربوط به فاصله سال های ۵0 تا ۸0 است و برآورد می شود 
كه طی سال های اخير، به حجم پول های كثيف در اقتصاد كشور افزوده 

شده است.
حج��م پول كثيف موج��ود در دنيا بين ۵00 ت��ا 1۸00 ميليارد دالر 
برآورد می شود. اين عدد معادل ۲ تا ۵درصد توليد ناخالص جهان است. 
همچني��ن از اين حجم، 47درصد در آمريكا، 30درصد در اروپا و مابقی 

در ساير نقاط جهان جريان دارد.
گزارش های موسس��ات بين المللی نيز نشان می دهد كه ايران در رتبه 
نخس��ت پولشويی جهان قرار دارد. مؤسسه حكمرانی »بازل« مستقر در 
س��وييس، كه جرائم پولشويی و مبارزه با تروريسم را بررسی می كند، از 
س��ال ۲013 تا ۲017، ايران را هر س��ال در ميان 146 كشور جهان در 
رتبه نخست پولش��ويی قرار می داد. در سال ۲01۸ اما ايران و 9 كشور 

ديگر را به دليل كمبود اطالعات از اين رده بندی كنار گذاشت.
قاچ��اق كاال به داخل و خارج ايران، يكی از منابع اصلی پول  كثيف و 
پولش��ويی در ايران به حساب می آيد. در ميان انواع كاال، قاچاق سوخت 
ط��ی س��ال های اخير نيز حج��م بااليی از كل قاچاق كش��ور را به خود 

اختصاص داده است.
»محمد فاضلی« جامعه ش��ناس مس��اله قاچاق س��وخت، پولشويی و 
نابودی صنايع را در يادداش��تی چنين توضي��ح داده بود: » تصور كنيد 
100 ه��زار ليتر بنزين از ايران با نرخ هر ليتر يك هزار تومان به تركيه 
قاچاق می ش��ود. نرخ اين س��وخت در بازار تركيه هر ليتر حدود ۸ تا 9 
هزار تومان اس��ت و دس��ت كم هر ليتر آن برای قاچاقچيان ۵ تا 6 هزار 

تومان س��ود دارد. هر 100هزار ليت��ر بنزين، 700 ميليون تومان پول و 
بين ۵00 تا 600 ميليون تومان س��ود در اختيار قاچاقچی قرار می دهد. 
قاچاقچی س��وخت برای انتقال اين پول به ايران، آن  را به منس��وجات 
و پوش��اک تبديل می كند )به طور حتم به كااله��ای ديگر هم می تواند 
تبدي��ل كند(. 700 ميليون تومان كاالی تركيه ای حتی اگر در ايران به 
نصف نرخ يعنی 3۵0 ميليون تومان هم فروخته ش��ود، به اين معناست 
ك��ه قاچاقچی 100 ميليون تومان هزينه خريد س��وخت در ايران را در 
بازگشت به 3۵0 ميليون تومان تبديل كرده و كاالی تركيه ای را هم به 
نصف نرخ همان كاال در تركيه در ايران به فروش رسانده است. اين كار 
پولش��ويی نيز هست. قاچاق سوخت مقادير بسيار زيادی پول در اختيار 
قاچاقچي��ان قرار می دهد ت��ا از طريق واردات كاال، پولش��ويی و صنايع 

داخلی را نابود كنند.«
کارشناسان درباره تاثير قيمت بنزین روی پولشویی چه 

می گویند؟
ح��اال ك��ه قيمت بنزين افزايش يافته و س��هميه بندی ش��ده اس��ت، 
پيش بينی  می ش��ود كه در ميزان قاچاق سوخت و به تبع آن، پولشويی 

نيز تغييراتی ايجاد شود.
»عب��اس آرگ��ون«، عضو هيات نماين��دگان اتاق بازرگان��ی تهران در 
اين باره به ايرنا، می گويد: »افزايش قيمت بنزين، حاش��يه س��ود قاچاق 
اين كاال را پايي��ن می آورد. به همين دليل در درازمدت، می تواند باعث 
كاهش قاچاق س��وخت ش��ود.« آرگون ادامه می دهد: »پولشويی، يكی 
از اهداف و آثار قاچاق س��وخت بوده اس��ت بنابراين با كاهش حاش��يه 
س��ود اين نوع قاچاق،اين راه پولشويی نيز مسدود می شود.« اما »سيده 
فاطمه مقيمی«، عضو هيات رئيسه اتاق بازرگانی تهران ديدگاه ديگری 
دارد. مقيم��ی به ايرن��ا می گويد: »به نظر من در بح��ث افزايش قيمت 
بنزين، بيش از هر چيز معيش��ت خانواده ها اهمي��ت دارد. اثر اصلی در 
همين جاست.« مقيمی اضافه می كند: »آثار مثبتی كه اصالح نرخ بنزين 
می تواند روی مس��ائل ديگر از جمله قاچاق س��وخت و پولشويی داشته 
باش��د، بعد از مديريت آثار منفی روی معيشت خانواده ها خود را نشان 

می دهد.«

حجم زیادی از سود قاچاق سوخت صرف پولشویی می شود

اثر اصالح قیمت بنزین در پولشویی

رمز دوم پويا از ابتدای دی ماه اجباری می ش��ود و همه بانك ها موظفند كه اين 
طرح را اجرا كنند، اما برای برخی مردم در اين باره هنوز ابهاماتی وجود دارد.

به گزارش ايسنا، آنطور كه بانك مركزی اعالم كرده استفاده از رمز دوم پويا در 
تراكنش های بدون حضور كارت بانكی از ابتدای دی ماه اجباری می شود و در واقع 
رمز دوم های قديمی برای اين عمليات كاربرد ندارند، اما برخی بانك ها اين موضوع 

را زودتر آغاز كرده اند.
تمامی عمليات بانكی كه تاكنون از طريق رمز دوم يا همان رمز اينترنتی انجام 
می ش��د، از ابتدای دی ماه ديگر با رمز قبلی قابل انجام نيس��ت و مشتريان بانك ها 

برای استفاده از اين خدمات بايد از رمز دوم پويا يا يك بار مصرف استفاده كنند.
رم��ز دوم پويا يا يك بار مصرف رمزهايی هس��تند ك��ه در جريان پرداخت های 
اينترنتی و س��اير پرداخت های ب��دون حضور كارت، به عنوان رمز مش��تری وارد 
می ش��وند و قرار است كه با جايگزينی آنها به جای رمز دوم های ثابت، مدت زمان 
اعتبار هر رمز 60 ثانيه باش��د و پس از آن فاقد اعتبار اس��ت و بايد رمز جديدی 

دريافت شود.
در ح��ال حاضر دو روش برای دريافت رمز دوم پويا وجود دارد كه اين دو روش 
شامل استفاده از اپليكيش��ن های بانكی و پيامك می شود كه انتخاب آن به عهده 
مش��تری اس��ت، اما دريافت اين رمز از هر دو روش نيازمند يك بار تاييد اطالعات 

هويتی است.

مشتريان بانكی برای فعال سازی رمز دوم پويا می توانند از سه طريق مراحل احراز 
هويت و تاييد شماره تلفن همراه خود را انجام دهند كه مورد اول مراجعه حضوری 
به ش��عبه، دوم خودپردازهای بانكی و سوم از طريق اينترنت  بانك بانك هايی است 

كه احراز هويت دو مرحله ای داشته باشند.
البته در خودپردازها و اينترنت بانك، مشتريان تنها می توانند شماره همراه خود 
را تاييد كنند و برای تغيير شماره تلفن همراه نياز است كه به شعب بانكی مراجعه 

كنند.
براس��اس تاكيد بانك مركزی بانك ها اجازه دريافت هيچ گونه هزينه ای از مردم 
برای فعال سازی يا ارسال پيامك به آنها ندارند و اين طرح برای مشتريان بانك هيچ 
هزينه ای نخواهد داشت، از سوی ديگر بانك ها بايد هزينه ارسال پيامك به اپراتورها 
را پرداخت كنند و پيامك ارسال ش��ده هزينه ای برای مشتريان نخواهد داشت كه 

بانك مركزی در حال رايزنی با اپراتورها برای كاهش قيمت ارسال پيامك است.
ايران اولين كش��وری نيست كه طرح رمز دوم پويا را ايجاد می كند، البته برخی 
كش��ورها اين طرح را روی كد cvv۲  و برخی ديگر آن را ش��بيه به ايران بر بستر 
رم��ز اينترنتی اعمال می كنند، بانك مركزی نيز برای اينك��ه بانك ها در ابزارهای 
خود كوچك ترين تغيير را داش��ته باش��ند و با توجه به اينكه مردم با سيستم رمز 
اينترنتی آشنايی بيشتری داشتند، اين طرح را به جای cvv۲  روی همان رمز دوم 

اجرا كرده است.

البته گفته می ش��ود كه در برخی بانك ها ارائه اين خدمات به مشتريان كمی با 
مش��كل همراه است و كارمندان ترجيح می دهند مشتريان را به سمت استفاده از 
اپليكيشن ها سوق دهند يا اينكه تا زمان اجرای طرح، آنها را از راه اندازی رمز دوم 
پويا دور نگه دارند كه بانك مركزی در اين باره قرار است امروز نامه ای را با تاكيد 

بر نظارت بر اجرای صحيح اين طرح ارسال كند.
بانك مرك��زی آخرين فرصت برای اجرای اجباری طرح رمز دوم يك بار مصرف 
را از ابت��دای دی ماه اعالم كرده، اما هر ك��دام از بانك ها كه اين طرح را به صورت 

اجباری زودتر از قبل اجرا كنند، بانك مركزی با آنها مخالفت نخواهد كرد.
در همين راس��تا برخی از بانك ها پيش از موعد اعالم  ش��ده، اجرای اجباری اين 
طرح را اعالم كرده  و با اطالع رسانی پيامكی از مشتريان خود خواسته اند كه برای 

فعال سازی رمز دوم پويا اقدام كنند.
ط��رح رمز دوم پويا فعال برای كارت های برداش��ت و اعتباری انجام می ش��ود و 
س��اير كارت ها از جمله بن كارت ها و كارت های هديه با روال س��ابق كارشان ادامه 

خواهد يافت.
براساس آمار پليس فتا، در حال حاضر حدود ۸00 پرونده در روز در اين پليس 
ثبت می ش��ود كه بخش قابل توجهی از آن مربوط به پرونده های فيشينگ است. 
بان��ك مركزی نيز رقم تراكنش های بين بانكی و درون بانكی بدون حضور كارت را 

در طول روز حدود 30 ميليون اعالم كرده است.

احتمال ديدار رؤسای جمهور آمريكا و چين برای كاهش تنش های تجاری به 
صعود نيرومند دالر در برابر ارزهای مختلف منجر شد.

ب��ه گزارش رويترز، در آخرين روز معام��الت بازارهای ارز، فضای معامالت بار 
ديگ��ر كامال تحت تاثير اخبار مربوط به جنگ تجاری آمريكا و چين قرار گرفت. 
قرار اس��ت ژی جين پينگ، رئيس جمهور چين ب��ا دونالد ترامپ، رئيس جمهور 
آمريكا در هفته های آينده ديدار و درخصوص راهكارهای برون رفت از بن بس��ت 

فعلی گفت وگو كند.

واس��يلی س��ربرياكوف، تحليلگر معامالت ارزی در بان��ك »يو بی اس« گفت: 
»س��يگنال های مختلفی در بازار دريافت ش��د، اما در نهايت ميل دالر به افزايش 
بود. با توجه به چشم انداز اقتصاد جهانی فكر می كنم دالر ارزشی بيشتر از ارزش 

ذاتی خود دارد.«
چين و آمريكا درگير يك جن��گ تجاری طوالنی مدت بوده اند كه اكنون وارد 
ش��انزدهمين ماه خود ش��ده اس��ت و از آن به عنوان يكی از اصلی ترين داليل 
كاهش رشد اقتصادی جهان نام برده می شود تا جايی كه بانك جهانی، زيان اين 

جنگ برای اقتصاد جهانی طی دو سال  آينده را حدود 700 ميليارد دالر برآورد 
كرده است. دو طرف، طيف گسترده ای از محصوالت وارداتی يكديگر را مشمول 
تعرفه های اضافی كرده اند. ميش��ل مك كارتنی، استراتژيس��ت ارزی در موسسه 
»س��ی ام سی ماركتس« در اين باره گفت: »مساله نگران كننده در مقطع فعلی 
اين اس��ت كه تا پايان سال، رش��د اقتصادی در سطح جهان كاهشی خواهد بود 
و اين مس��اله تاثير مس��تقيمی بر روی نرخ های برابری ارزهای اروپايی در مقابل 

دالر خواهد داشت.«

اجرای اجباری طرح رمز دوم یک بار مصرف از ابتدای دی

هر آنچه باید درباره رمز دوم پویا بدانيد

با احتمال پيشرفت جدید در توقف جنگ تجاری رخ داد

پرش دوباره دالر
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رشد 625 واحدی شاخص بورس در دومين روز آذرماه
بورس رشد کرد

بورس تهران در نخس��تين روز هفته و دومين روز از آذرماه، هرچند با رش��د 
قابل توجه شاخص همراه نبود، اما در مجموع، روند مثبتی طی شد و رشد 6۲۵ 
واحدی ش��اخص را در پی داشت. به گزارش ايسنا، شاخص بورس روز گذشته 
با رش��دی كمتر از ه��زار واحد از 30۵ هزار و 6۲۲ واح��د به 306 هزار و 14۵ 
واحد رسيد كه افزايش 6۲۵ واحدی داشته است. اين در حالی است كه شاخص 
بورس در ماه های گذش��ته افزايش قابل توجهی داشته و گاها در يك روز چند 
هزار واحد رشد كرده است. بر اين اساس، رشد 6۲۵ واحد، نوسان قابل توجهی 
نس��بت به معامالت گذش��ته به ش��مار نمی رود. در بازار ديروز، بيشترين تاثير 
منفی را پتروشيمی پرديس، فوالد مباركه و صنايع مس ايران بر بازار داشتند. 
از س��وی ديگر، پتروشيمی پارس و كشتيرانی جمهوری اسالمی ايران باالترين 
تاثير مثبت را بر ش��اخص بورس تهران گذاشتند. در مجموع تا پايان معامالت 
روز ش��نبه، حجم سهام معامله شده حدود ۲ ميليارد و 133 ميليون سهم بوده 
است. همچنين ارزش كل معامالت 1۲۵۸ ميليارد تومان بوده كه طی 30۵ هزار 
و ۸3۲ معامله انجام ش��ده است. شاخص فرابورس نيز بيش از چهار واحد رشد 
داش��ت و بر روی كانال 3 هزار و 9۵4  واحد ثابت ماند. همچنين در اين بازار 
9۸6 ميليون و ۲۵1 هزار برگه سهم به ارزش بيش از ۲0 هزار و ۵4۲ ميليارد 
ريال داد و س��تد شد. در بين تمامی نمادها، توليد نيروی برق دماوند )دماوند(، 
صنايع ماش��ين های اداری ايران )ماديرا(، بيمه كوثر )كوثر(، گروه كاغذ صنايع 
پارس )چكاپا( و فرابورس ايران )فرابورس( بيش��ترين تأثير مثبت را بر شاخص 
اين بازار داشتند. در مقابل نيز پتروشيمی مارون )مارون( و پتروشيمی زاگرس 

)زاگرس( مانع از رشد بيشتر اين شاخص شدند.

در آبان ماه اتفاق افتاد
رشد 16درصدی حجم معامالت بورس کاال

تاالرهای مختلف بورس كاالی ايران در آبان ماه امس��ال شاهد معامله ۲ 
ميلي��ون و 4۵3 هزار تن انواع كاال به ارزش بيش از 10۸ هزار ميليارد ريال 
بود كه نسبت به ماه قبل، رشد 16درصدی را در حجم معامالت تجربه كرد.
ب��ه گزارش پايگاه خبری بورس كاالی ايران، در اين مدت، تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروشيمی بورس كاالی ايران شاهد معامله افزون بر يك ميليون و 634 
ه��زار تن انواع كاال به ارزش بيش از 63 هزار و 73۵ ميليارد ريال در دو بخش 
داخلی و صادراتی بود. در اين تاالر بالغ بر ۵44 هزار و 407 تن انواع قير، ۲66 
هزار و 1۸4 تن انواع مواد پليمری و 1۲0 هزار و 64۲ تن مواد شيميايی معامله 
ش��د. از ديگر كاالهای معامله شده در اين تاالر می توان به دادوستد ۵43 هزار 
و 940 ت��ن وكيوم بات��وم، 16 هزار و ۲۵0 تن گوگرد، 3 ه��زار و 6۲ تن عايق 
رطوبتی، 4 هزار تن كك، 190 تن آرگون، 4 هزار و 69۲ تن روغن پايه، 4 هزار 
تن سالپس واكس و 133 هزار تن لوب كات اشاره كرد. تاالر محصوالت صنعتی 
و معدن��ی بورس كاالی ايران نيز طی آبان ماه ميزبان معامله ۸03 هزار و 43۵ 
تن انواع كاال به ارزش 43 هزار و 96۵ ميليارد ريال بود. در اين تاالر 7۵6 هزار و 
344 تن انواع فوالد، 11 هزار و ۲۲۵ تن انواع مس، ۵10 تن كنسانتره موليبدن، 
36 تن كنس��انتره،  16 هزار و ۲۲0 تن آلوميني��وم، 4 هزار تن كك، 100 تن 
ش��مش روی، 1۵ هزار تن كنسانتره سنگ آهن و ۵۵ كيلو گرم شمش طال از 
سوی مشتريان خريداری شد. همچنين بازار فرعی بورس كاالی ايران نيز طی 

مدت مذكور معامله 16 هزار و 3۵۸ تن كاال را تجربه كرد.

در آخرین هفته آبان ماه رقم خورد
معامله 29 هزار ميليارد ریال انواع محصول 

در بورس کاالی ایران
در هفت��ه منتهی ب��ه 30 آبان ماه، 6۲6 هزار و ۵6۸ ت��ن انواع كاال به ارزش 
بيش از ۲9 هزار ميليارد ريال در بازار فيزيكی بورس كاالی ايران مورد دادوستد 
قرار گرفت. به گزارش كاالخبر، طی هفته اخير و در تاالر محصوالت صنعتی و 
معدنی ۲1۵ هزار و ۲39  تن انواع كاال به ارزش 1۲ هزار و ۵00  ميليارد ريال 
معامله شد. در اين تاالر 19۸ هزار و 397  تن فوالد، 4 هزار و 660  تن مس، ۵ 
هزار و ۲0  تن آلومينيوم، 1۵0 تن كنسانتره موليبدن، 1۲ تن كنسانتره فلزات 
گرانبها،  1۸ كيلوگرم شمش طال، ۵ هزار تن كنسانتره سنگ آهن و ۲ هزار تن 
كك از سوی مشتريان خريداری شد. همچنين در هفته معامالتی مذكور در دو 
بخش داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشيمی 396 هزار و ۲۵9  
تن انواع كاال به ارزش 16 هزار و 600 ميليارد ريال به فروش رسيد. در اين تاالر 
1۲7 هزار و ۸1۵  تن قير، 1۲6 هزار و ۵00  تن وكيوم باتوم، ۸۵ هزار و ۲99  
تن مواد پليمری، 1۸ هزار تن لوب كات، 3۲ هزار و 40۸ تن مواد شيميايی، ۲۵0 
تن عايق رطوبتی، 3 هزار تن سالپس واكس،  يك هزار و 3۵7 تن روغن، 60 تن 

آرگون و ۲ هزار و 660 تن گوگرد معامله شد.

نماگربازارسهام

مديرعامل ش��ركت ب��ورس تهران گفت جلس��ه مقدماتی ورود ش��ركت های 
زيرمجموع��ه ش��هرداری تهران به ب��ورس انجام ش��ده و مدير س��رمايه گذاری 
ش��هرداری، مذاكراتی را با ش��ركت بورس تهران برای ورود ش��ركت های مدنظر 

خود به بورس انجام داده است.
به گزارش ايرنا، در يكصد و هفتاد و سومين جلسه شورای اسالمی شهر تهران، 
طرح الزام ش��هرداری تهران به ارائه اليحه درخصوص عرضه س��هام ش��ركت ها، 
س��ازمان ها و موسسات تابعه در بازار س��رمايه با 11 رأی موافق و 9 رأی مخالف 
تصويب ش��د. اين طرح به منظور تحقق شفافيت و استانداردسازی ساختار مالی، 
افزايش نظارت تخصصی بر عملكرد مالی واحدهای تابعه و چابك س��ازی ساختار 

شهرداری تهران تدوين شده است.
بهاره آروين، عضو هيات رئيس��ه ش��ورای اسالمی ش��هر تهران در اين زمينه 
گف��ت: اين طرح ش��هرداری تهران را مكلف می كند تا حداكثر ظرف مدت س��ه 
ماه اليحه ای برای عرضه س��هام ش��ركت های زيرمجموعه خود به ش��ورای شهر 

تهران ارائه كند.
همچنين مجيد فراهانی، رئيس كميته بودجه و نظارت ش��ورای اسالمی شهر 
تهران در اين جلسه گفت: شرايط ورود در بورس سخت و ضابطه مند است و اين 
امر كمك می كند تا ش��ركت های ش��هرداری تهران از لحاظ سودآوری، شفافيت 
مالی و بهره وری به س��طحی از استانداردها برسد تا بتوان سهام آنها را در بورس 

عرضه كرد.

علی صحرايی، مديرعامل ش��ركت بورس تهران نيز در همين زمينه به آخرين 
اقدام��ات ص��ورت گرفته برای ورود ش��ركت های زيرمجموعه ش��هرداری تهران 
به بورس اش��اره ك��رد و گفت: جلس��ه مقدماتی ورود ش��ركت های زيرمجموعه 
ش��هرداری به بورس برگزار شد و مدير س��رمايه گذاری شهرداری تهران با انجام 
مذاكراتی، مقدمات را برای ورود شركت های زيرمجموعه اين شهرداری به بورس 

فراهم كرده است.
او با بيان اينكه ش��ركت های سودآور و همچنين شركت هايی كه از چشم انداز 
مناسبی برای سودآوری برخوردارند، می توانند در بورس حضور پيدا كنند، ادامه 
داد: در صورتی كه ش��ركت های مدنظر شهرداری از اين ويژگی برخوردار باشند، 
می توانند همانند هر ش��ركت ديگری اقدامات الزم برای پذيرش در بورس را در 

دستور كار خود قرار دهند.
به گفته صحرايی، شركت توليد تجهيزات عالئم راهنمايی و رانندگی به دليل 
سودآوری باال ازجمله شركت های موردنظر شهرداری تهران برای ورود به بورس 
اس��ت. مديرعامل ش��ركت بورس تهران خاطرنشان كرد: ما از حضور اين شركت 
در بورس استقبال می كنيم و اكنون منتظر انجام اقدامات الزم از سوی شهرداری 
برای ورود اين ش��ركت به بورس هس��تيم. همچنين در صورتی كه شركت های 
مدنظر ش��هرداری قابليت ورود به بورس را نداشته باشند می توانند وارد مذاكره 

برای ورود آنها به فرابورس شوند.
صحرايی افزود: در وضعيت فعلی، شهرداری تهران، صورت های مالی مربوط به 

شركت مدنظر را به بورس ارائه نكرده  است كه بتوانيم اعالم كنيم اين شركت ها 
بايد به بورس يا فرابورس وارد شوند.

به گفته مديرعامل شركت بورس تهران، اكنون تامين مالی اوراق شهرداری ها 
در بورس تهران در حال انجام است. همچنين هر شركتی كه به بورس ورود پيدا 
می كند ضمن افزايش ش��فافيت، از اجرای حاكميت شركتی برخوردار می شود و 

بايد دارای صورت های مالی حسابرسی شده باشند.
صحرايی با بيان اينكه با اين اقدام فعاليت ش��ركت ها نظم پيدا می كند، گفت: 
مديران ش��ركت ها برای جلوگيری از ضرر اموال مردم بايد نهايت دقت را داشته 

باشند و ديگر اخذ تصميمات لحظه ای و عجوالنه از اين شركت ها دور می شود.

مديرعامل ش��ركت مديريت فناوری بورس با بيان اينكه در هفته گذش��ته با 
وجود برخی اختالالت در اتصال به اينترنت، انجام معامالت بورس با مشكلی رو 
به رو نبود، گفت هسته و شبكه معامالت همچنين شبكه كارگزاری ها روی يك 
بستر كامال ايزوله از شبكه اينترنت قرار دارد، به اين معنا كه وابستگی به برقراری 

اينترنت برای استفاده از آن وجود ندارد.
به گزارش س��نا، روح اهلل دهق��ان ادامه داد: در اين ش��رايط، كاربرهايی كه از 
طريق ايس��تگاه های معامالتی كارگزاری ها برای انجام معامالت اقدام می كردند 
با مش��كلی رو به رو نبودند، زيرا همواره هسته و شبكه معامالت همچنين شبكه 

كارگزاری ها روی يك بستر كامال ايزوله از شبكه اينترنت قرار دارد.
به گفته وی، اين ش��بكه ها از طريق ايس��تگاه های )نامك( وصل هس��تند و به 
اين دليل هيچ اختاللی در اين س��امانه ها وجود نداش��ته و به طور 100درصدی 
س��رويس ارائه می دهند. بر اين اساس، پايداری 100درصدی سامانه های بورسی 

در اين دوره وجود داشت.
دهقان ب��ه وضعيت بخش ديگری از معامله گران كه ب��ه طور برخط )آنالين( 
معامله می كنند، اش��اره كرد و گفت: اين افراد از درگاه ش��ركت های نرم افزاری و 
كارگزاری ها به س��امانه معامالت وصل می ش��وند؛ اگرچه به دليل وجود اختالل 
در اينترنت ممكن بود آنها به س��امانه ها دسترس��ی نداش��ته باشند، اما اين عدم 

دسترسی مقدار قابل مالحظه ای نبود.
مديرعامل ش��ركت مديريت فن��اوری بورس تاكيد كرد: در مقايس��ه اگر آمار 
معامالت در روزهای ابتدايی هفته گذش��ته را ب��ا هفته قبل آن كه معامالت در 
ش��رايط عادی در حال انجام بود، از نظر درصد تع��داد معامالت و رقم معامالت 
بررس��ی كنيم، متوجه می شويم كه رقم ها به يكديگر بس��يار نزديك بودند. اين 
موضوع نش��ان می دهد كه اختالل در ش��بكه اينترنتی تاثير چندانی بر معامالت 

برخط نگذاشته است.

استقبال بورس تهران از ورود شرکت های شهرداری در بازار سرمایه

شرکت های زیرمجموعه شهرداری تهران بورسی می شوند؟

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس اعالم کرد

شبکه معامالت، ایزوله و بدون نياز به اینترنت است

بازار اوراق تامين مالی كه در نيمه اول امس��ال تغيير چندانی در س��مت عرضه 
نداش��ته، در مهرماه با رشد محسوس عرضه اوراق مواجه ش��ده و ارزش بازار اوراق 
تامين مالی برای نخس��تين بار به باالتر از 100 هزار ميليارد تومان رس��يده است، 
به طوری كه ارزش اين بازار در پايان مهرماه امسال با رشد بيش از ۲۵درصدی )۲۲3 

هزار ميليارد ريالی( به رقم 10۸0 هزار ميليارد ريال رسيده است.
به گزارش س��نا، هفت مرحله اسناد خزانه اسالمی جديد مربوط به قانون بودجه 
س��ال 139۸ و اوراق منفعت دولتی، اوراق جديدی بوده كه در مهرماه به بازار وارد 
ش��ده و رش��د ارزش بازار را به دنبال داشته است. سهم اوراق شركتی در رشد بازار 
اوراق تامين مالی طی مهرماه صفر بوده و البته در س��اير ماه های س��ال 139۸ نيز 
اوراق ش��ركتی سهم زيادی در رش��د بازار اوراق تامين مالی نداشته است. مجموع 
افزايش ارزش بازار اوراق ش��ركتی در سال 139۸ معادل 3 هزار ميليارد ريال بوده 

كه رقم بسيار ناچيزی است.
با توجه به آنكه تركيب رشد محسوس بازار اوراق در مهرماه تنها به شكل افزايش 
اوراق دولتی بوده، س��هم اوراق دولتی )شامل اسناد خزانه، ساير اوراق دولتی به جز 
اسناد خزانه و اوراق شهرداری( از مجموع اوراق موجود در بازار به ۸۵.4درصد رسيده 
كه در نوع خود بی سابقه محسوب می شود. همچنين با توجه به درج بيش از 130 
ه��زار ميليارد ريال اوراق جديد مربوط به بودجه س��ال 139۸ بر روی تابلو و ورود 
احتمالی آنها به بازار معامالت در يك تا دو ماه آينده، انتظار رشد بيشتر ارزش بازار 
اوراق تامين مالی از ناحيه اوراق دولتی وجود دارد. انتظار می رود كه تا پايان س��ال 

139۸، سهم اوراق دولتی به ۸6.7 درصد افزايش يابد.
با وجود رشد محسوس ارزش بازار اوراق تامين مالی در مهرماه بايد توجه داشت 
كه عدم رشد اين بازار به تناسب ساير متغيرهای اقتصاد ايران از ابتدای سال 1397 

سبب شده تا نسبت اندازه بازار تامين مالی به متغيرهايی مانند توليد ناخالص داخلی 
و ميزان نقدينگی از ابتدای سال 1397 تاكنون كاهش يابد. ارزش حقيقی بازار اوراق 
تامين مالی به قيمت های ثابت سال 139۵ در پايان مهرماه حدود 600 هزار ميليارد 

ريال بوده كه اين رقم گويای عدم رشد آن طی ۲1 ماه اخير است.
در س��مت تقاضای اوراق نيز با توجه به ثبات نس��بی ايجادشده در بازارهای 
مال��ی كه به كاهش فرصت های س��فته بازی همراه ب��وده و همچنين با در نظر 
گرفتن كاهش بازدهی بازار س��هام در مهرماه، به نظر می رس��د كه ميزان تقاضا 
ب��رای اوراق تامين مالی به تدريج در حال افزايش اس��ت. ارزش معامالت اوراق 
تامي��ن مالی در بورس و فرابورس طی مهرماه به بيش از 9۲ هزار ميليارد ريال 
افزايش يافته كه نس��بت به ماه قبل ۸4درصد رش��د را نش��ان می دهد. در كنار 
ارزش معامالت، نسبت ارزش معامالت به ارزش بازار اوراق تامين مالی نيز طی 
مهرماه به ش��كل مش��هودی افزايش يافته و به باالترين مقدار طی سال 139۸ 
رس��يده اس��ت. به نظر می رس��د كه مجموع اين ارقام، گويای تغيير محس��وس 
ط��رف تقاض��ا در بازار اوراق تامين مالی اس��ت. ش��ايان ذكر اس��ت كه افزايش 
منابع جذب ش��ده توسط صندوق های سرمايه گذاری با درآمد ثابت طی ماه های 
اخي��ر )به عنوان بازيگر اصلی س��مت تقاضای اوراق( و همچنين ورود بخش��ی 
از س��پرده های بانكی سررسيدش��ده طی ش��هريورماه به بازار اوراق )با توجه به 
جذابيت نس��بی نرخ اوراق درآمد ثابت در مقابل نرخ س��پرده بانكی( از مواردی 

اس��ت كه منجر به افزايش تقاضا برای اوراق تامين مالی ش��ده اس��ت.
برآين��د تغييرات طرفين عرضه و تقاضا در ب��ازار اوراق تامين مالی در مهرماه به 
شكلی بوده كه با وجود افزايش محسوس ميزان عرضه، ميانگين نرخ بازدهی اوراق 
تامين مالی در مهرماه كاهش يافته اس��ت. به نظر می رس��د كه نرخ بازدهی حدودا 

۲1درصدی اوراق تامين مالی نس��بت به س��اير بازارهای اقتصاد ايران هنوز دارای 
جذابيت است.

محاس��به ميانگين نرخ بازده اسناد خزانه اس��المی، كه در حال حاضر تبديل 
به اصلی ترين ابزار تامين مالی دولت از بازار س��رمايه شده و سهمی ۵1درصدی 
از مجم��وع بازار اوراق تامين مالی را در اختيار دارد، نش��ان می دهد كه در حال 
حاضر، ن��رخ اين اوراق در محدوده ۲0.6 درصد ق��رار گرفته كه كمترين ميزان 
از ابتدای س��ال تاكنون اس��ت. به نظر می رس��د كه روند نزولی نرخ بازده اسناد 
خزانه اسالمی از ابتدای شهريورماه و همزمان با موعد سررسيد شدن سپرده های 

يكساله آغاز شده است.
محاس��به نرخ ب��ازده حقيقی اوراق تامي��ن مالی نيز نش��ان می دهد كه با 
توج��ه به روند نزولی ت��ورم در ماه های اخير، اين ن��رخ در ۵ ماه اخير روند 
صعودی داش��ته و در ح��ال حاضر از مقادير منفی به مح��دوده صفر نزديك 
ش��ده است. به نظر می رسد كه رشد محسوس نرخ حقيقی بازده اوراق تامين 

مالی نيز در افزايش تقاضا برای اين اوراق موثر بوده اس��ت.
در زمينه چشم انداز بازار اوراق تامين مالی تا پايان سال، به نظر می رسد با توجه به 
محدوديت های فروش نفت و تنگنای درآمدی دولت، در ماه های آتی از يكسو تداوم 
عرضه های دولتی وجود داشته باشد و از سوی ديگر با توجه به شرايط فعلی اقتصاد 
ايران كه نرخ سود ثابت در محدوده ۲0 تا ۲۲ درصد را جذاب كرده، ميزان تقاضای 
اوراق نيز افزايش يابد. همچنين تا پايان سال بيش از 143 هزار ميليارد ريال اوراق 
دولتی سررسيد خواهد شد كه اين مساله می تواند با عرضه اوراق دولتی جديد همراه 
شود. در مجموع انتظار می رود كه نرخ بازدهی در بازار اوراق تامين مالی در ماه های 

آتی به صورت آرام افزايش يابد.

ارزش بازار اوراق تامين مالی برای اولين بار به بيش از 100 هزار ميليارد تومان رسيد

رشد پاییزی بازار اوراق تامین مالی
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وجود 10 ميليون تن ذخایر کاال در کشور
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت گفت پس از افزايش قيمت 
بنزين با اعمال مديريت های الزم، ۸0درصد كاالها دارای ثبات كلی 

در كشور بوده است.
ب��ه گ��زارش وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، »عب��اس قبادی« 
در جلس��ه ستاد تنظيم بازار كش��ور كه با حضور معاون اول رئيس 
جمهوری و وزيران صنعت، دادگستری و تعاون برگزار شد، افزود: با 
توجه به اهميت ويژه تنظيم بازار كش��ور در سال جاری و همچنين 
ش��رايط حاضر كه موجب برگزاری روزانه جلسات ستاد تنظيم بازار 
ش��ده اس��ت، از ابتدای امسال 34 جلسه س��تاد تنظيم بازار برگزار 
ش��ده و اين در حالی است كه در س��ال 97، در مجموع 3۵ جلسه 

برگزار شده بود.
وی ادامه داد: در س��ال 97، س��تاد تنظيم بازار كشور در مجموع 
671 مصوبه داش��ت در حالی كه از س��ال 9۸، در اين س��تاد ۵00 
مصوبه گذرانده شده و باالی ۸0درصد مصوبات هم اجرايی شده اند.
معاون وزير صنعت اعالم كرد: س��ال گذش��ته بالغ بر ۲1 ميليون 
تن كاالی اساس��ی با ارز 4۲00 وارد كش��ور ش��ده است و در هفت 
ماهه نخس��ت امس��ال 14 ميليون تن وارد و ذخيره شده است كه 
10 ميلي��ون تن ذخاير كاال تا قبل از ش��روع ط��رح افزايش قيمت 

بنزين بوده است.
وی اف��زود: بي��ش از ۲0 هزار ت��ن كاال در ايام مح��رم و اربعين 
عرضه ش��ده و همچنين توزيع ۲۲۵ هزار تن كاالی اساس��ی برای 
ماه رمضان انجام ش��ده اس��ت و با توجه به اينكه در ايام نوروز سال 
گذش��ته 60 هزارتن ذخيره ميوه داش��تيم، امسال نيز ذخيره  سازی 

اقالم موردنظر آغاز شده است.

توليد دارو 31درصد افزایش یافت
در نيمه نخس��ت امسال توليد 19 قلم از 31 مورد كاالی منتخب 
صنعتی نس��بت به مدت مش��ابه در سال گذش��ته افزايش داشته و 

توليد داروی انسانی نيز 30.9درصد بيشتر شده است.
به گزارش ايس��نا، براس��اس جديدترين آمار منتشرشده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ سيگار، داروی انسانی و سموم دفع 
آفات نباتی بيش��ترين افزايش توليد را به خ��ود اختصاص داده اند، 
 به طوری كه در نيمه اول امس��ال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
توليد اين سه محصول به ترتيب 34.6، 30.9 و ۲6.6 افزايش داشته 
است. در ش��ش ماهه نخست امسال ۲6 ميليارد و 440 ميليون نخ 
سيگار،  ۲3 ميليارد و ۲00 ميليون عدد داروی انسانی و 19 هزار و 

۸00 تن سموم دفع آفات نباتی توليد شده است.
از ط��رف ديگ��ر طبق آمارها بيش��ترين كاهش تولي��د مربوط به 
كاميون كش��نده، كمباي��ن و اتوبوس - مينی بوس - ون اس��ت كه 
تولي��د آنها در نيمه اول امس��ال 66.1، 64.۵ و ۵۸.6 درصد كاهش 
يافته اس��ت؛ به طوری كه در شش ماهه نخست سال گذشته 6۲34 
دس��تگاه كاميون كشنده،  ۵33 دس��تگاه كمباين و ۲193 دستگاه 
اتوبوس - مينی بوس - ون توليد ش��ده، اما توليد اين محصوالت در 
ش��ش ماهه اول امس��ال به ترتيب به ۲113،  1۸9 و 907 دستگاه 

رسيده است.
توليد وانت نيز افزايش يافت

در اي��ن ميان ام��ا توليد تراكت��ور و وانت در گروه ماش��ين آالت 
افزايش��ی ب��وده، به طوری كه در نيمه اول امس��ال 9063 دس��تگاه 
تراكت��ور و ۲۸ هزار و 400 دس��تگاه وانت توليد ش��ده كه نس��بت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته به ترتيب ۲4.3 و 4.6درصد افزايش 

داشته است.
همچنين آمارها نش��ان می دهد كه توليد الستيك خودرو در اين 
مدت 11.6درصد كاهش داش��ته و از 100 هزار و 900 تن در نيمه 
اول س��ال گذشته به ۸9 هزار و ۲00 تن در شش ماهه اول امسال 

رسيده است.

 افزایش 40درصدی بازرسی های بازار
در یک هفته

رئيس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت 
در هفته بعد از افزايش قيمت بنزين، تعداد بازرسی های بازرسان 
سازمان حمايت در سطح كشور، 39.6درصد افزايش يافته است.
ب��ه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »عباس تابش« در 
جلس��ه ستاد تنظيم بازار كش��ور كه با حضور معاون اول رئيس 
جمهوری، وزيران صنعت، دادگستری و كار برگزار شد، گفت: در 
اين مدت تعداد پرونده های تشكيل شده 4۵.۵درصد و همچنين 
ارزش ريالی پرونده های متش��كله 193.44درصد با رشد مواجه 

بوده است.
وی ادام��ه داد: براس��اس اع��الم بان��ك مركزی اج��رای طرح 
افزايش قيمت بنزين، 4درصد تورم در پی خواهد داشت و مركز 
پژوهش های بازرگانی تورم مس��تقيم را 4.1 تورم غيرمستقيم را 

1.7 اعالم كرده است.
معاون وزير صنعت افزود: طرح تش��ديد بازرسی در اين راستا 
و در س��طح اس��تان ها در حال اجراست، از استان ها خواستيم از 
ابزار بورس استفاده كنند كه بورس عامل افزايش قيمت ها نشود.
تابش خاطرنش��ان كرد: از سرمنش��أ كاال روند قيمتی را مورد 
بازرس��ی و رصد قرار می دهيم؛ آمار نشان می دهد در هفت ماهه 
نخست امسال نس��بت به مدت مشابه سال 97 تعداد بازرسی ها 
1۲.7درص��د افزايش يافته اس��ت و تعداد پرونده های متش��كله 

۵6.6و ارزش ريالی پرونده ها 73درصد افزايش داشته است.
وی اعالم كرد: روند قيمتی ۵3 قلم از 100 قلم كاالی اساسی 
و موردنياز مردم كه مورد رصد روزانه اس��ت، كاهش��ی اس��ت؛ 
چنانچه افزايش 16 مورد ب��االی ۵درصد و قيمت ۲۲ قلم ثابت 

بوده است.
رئيس س��ازمان حمايت تصريح كرد: با اج��رای طرح افزايش 
قيم��ت بنزين، جو روانی روی كاال و خدمات تاثيری نداش��ته و 
مديريت اعمال شده اس��ت. با توجه با ابالغ عدم افزايش قيمت 
به 96 انجمن و تشكل بخش خصوصی، خوشبختانه انجمن های 
مختلف صنفی و صنعتی كش��ور همكاری خوبی داش��ته اند كه 

اميدوارم اين روند تداوم داشته باشد.

اخبـــار

رئيس س��ازمان دامپزشكی كش��ور گفت توليد فرآورده های خام دامی 
ايران با وجود ش��رايط تحريم ها كه دامنه آن به 40 سال می رسد، از مرز 

1۵ ميليون تن گذشت.
»عليرضا رفيعی پور« روز شنبه در نشست خبری با اشاره به توانمندی 
كش��ور در حوزه تولي��دات فرآورده های خام دامی افزود: ايران اس��المی 
در 40 س��ال گذشته با ش��رايط تحريم روبه رو بوده، اما توانسته در حوزه 
فرآورده های دام، طيور، آبزيان و زنبور عس��ل رتبه های يك تا دهم توليد 

دنيا را از آن خود سازد.
وی اظهار داش��ت: امس��ال در هش��ت ماهه گذش��ته در زمينه شير و 
فرآورده ه��ای لبنی با وجود تحريم ها 14 ميلي��ون و 717 هزار كيلوگرم 
صادرات انجام ش��د، در حالی كه در مدت مش��ابه سال گذشته اين رقم 

حدود 3 ميليون و ۵3۵ هزار كيلوگرم بود.
رفيعی پور اضافه كرد: صادرات تخم مرغ نطفه دار و ماكيان در اين مدت 

به ۸ ميليون و 607 هزار قطعه رسيد، درحالی كه سال گذشته حجم آن 
۵ ميليون  و 7۸7 هزار قطعه بود.

معدوم سازی بيش از 2 ميليون تن فرآورده خام دامی 
رئيس سازمان دامپزشكی كشور در حوزه نظارت بهداشتی تصريح كرد: 
هشت ماهه امسال در بازديدی كه از مراكز توليدی، توزيعی، نگهداری و 
عرضه انجام شد، بالغ بر ۲ميليون و 6۲7 كيلوگرم فرآورده های خام دامی 
معدوم شد. وی اضافه كرد: ضبط ۵ ميليون و 3۸7 هزار كيلوگرم فرآورده 
خام دامی و خارج سازی آن از چرخه مصرف انسانی در مدت اين گزارش 

از ديگر اقدامات بود.
رفيعی پور در بخش كشتار طيور گفت: كشتار حدود 470 ميليون قطعه 
طيور در كش��تارگاه ها در دوره هشت ماهه امسال انجام شد كه حدود 4 

ميليون و ۲00 هزار قطعه از دسترس انسانی خارج شدند.
وی گفت: همچنين در حوزه دامی ميزان دام كشتارش��ده ) گوسفند و 

بز( بيش از 4ميليون و 39۲ هزار رأس دام بود كه 9 هزار  و 371 كيلوگرم 
گوشت غيرقابل مصرف تشخيص و از چرخه مصرف خارج شد.

کاهش 30درصدی کشتار دام مولد 
رئيس س��ازمان دامپزشكی كش��ور با بيان اينكه با واردات مشكل بازار 
گوشت حل شده، گفت: امسال به دليل بارندگی ها، وجود علوفه مناسب، 
امكان چرای دام و نگهداری دام، كش��تار دام مولد ) بره ماده( بين ۲0 تا 
30درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته كه اين امر می تواند موجب 

افزايش توليد گوشت قرمز در سال آينده شود.
وی يادآور ش��د: سال گذش��ته بره نر و ماده گوشتی كه وزن 30 تا 40 
كيلوگرم داش��ت، كشتار می شد و با توجه به توليد مناسب دام در كشور 
به نظر می رسد در چهار ماه آينده ميزان كشتار رشد جهشی پيدا كند به 
نحوی كه بره های نر با وزن باالی 40كيلوگرم و گوس��اله های وزن باالی 

۲00 كيلوگرم كشتار شوند.

تولید فرآورده های خام دامی از مرز ۱۵میلیون تن گذشت

افرادی كه دس��تگاه های سيم كارت خور را از خارج كشور خريداری  
كرده اند، برای اس��تفاده از دس��تگاه خود بيش��تر از 30 روز، بايد پس 
از پرداخت عوارض دس��تگاه در گمرک، نسبت به ثبت دستگاه اقدام 

كنند.
به گزارش ايسنا، پس از اجرای طرح رجيستری، برخی از فروشندگان 
س��ودجو در بازار به افزايش قيمت گوش��ی با اين بهانه اقدام كردند، در 
صورتی كه مس��ئوالن بارها اظهار كردند رجيس��تری هزينه ای ندارد و 
نبايد باعث افزايش قيمت ش��ود. از طرفی در يك سال گذشته، موضوع 
افزايش نرخ ارز نيز با توجه به ماهيت وارداتی بودن گوش��ی ها، موجب 

افزايش دو تا سه برابری قيمت گوشی ها شد.
در عين حال،  واردات گوش��ی های مسافری با هزينه  پايين تر، موجب 
ش��د س��ودجويان كه مس��افر نبودند هم، از اين امكان فراهم شده كه با 
اس��تفاده از كارت ملی، امكان واردات يك گوشی وجود داشت، استفاده 
كنند. در برهه ای ش��رايط اين طور بود كه قاچاقچی بارش را بدون ثبت 
سفارش به صورت قاچاق وارد كشور می كرد و با عنوان گوشی مسافری 

می توانست كد رجيستری بگيرد.
اما موضوع واردات گوش��ی مس��افری توسط كس��انی كه واقعا مسافر 
نبودند و از اطالعات مس��افران سوءاس��تفاده كردند، به اينجا ختم نشد. 

اگرچه با اتصال س��امانه های نيروی انتظامی و گمرک، ديگر فقط كارت 
ملی برای واردات گوش��ی مسافری كافی نيست و مسافر واقعی می تواند 
از اين امكان استفاده كند، برخی با گرفتن اطالعات مسافران، به واردات 

گوشی به اسم آنها اقدام كردند.
ب��ه همين دليل پ��س از مدتی، اين روند ش��كل صحيح تری به خود 
گرفت؛ همان طور كه وزير ارتباط��ات و فناوری اطالعات اظهار كرد كه 
موضوع وصل سيس��تم س��امانه نيروی انتظامی به گمرک مطرح است 
كه بايد اتفاق می افتاد. قرار بود اين اتصال برای مش��خص ش��دن دقيق 
واردات گوشی از طريق مسافر صورت بگيرد، نه اين كه به اسم بار مسافر، 
بت��وان خ��ارج از روال های مورد تأييد وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، 

گوشی وارد كرد.
از طرفی خريد و فروش اطالعات مس��افران حتی با رضايت ايش��ان، 
سوءاس��تفاده از واردات مسافری اس��ت و درصورتی كه تلفن همراهی از 
خارج از كش��ور خريداری نشده و همراه مسافر وارد نشده باشد، شخص 
مس��افر قانوناً مجاز نيس��ت از طريق اطالعات هويتی خود )شخصاً يا از 
طري��ق فروش اطالعات خود به غير( به ثب��ت تلفن همراه قاچاق اقدام 
كن��د و در صورت انجام، قطعاً مرتكب خالف اظهاری به گمرک ش��ده و 

مسئوليت حقوقی آن متوجه فرد مسافر خواهد بود.

ثبت دستگاه صرفا در گمرک
ام��ا به تازگ��ی در س��امانه اطالع رس��انی همتا اعالم ش��ده روند ثبت 
دستگاه های مسافری تغيير كرده است. بدين ترتيب مسافران سفرهای 
خارجی، بايد دقت داش��ته باش��ند در صورتی كه دستگاهی را از خارج 
كش��ور تهي��ه كرده ان��د و تماي��ل دارن��د بيش��تر از 30 روز از خدمات 
اپراتورهای داخل كش��ور، روی دستگاه خود استفاده كنند، بايد نسبت 
به ثبت دس��تگاه خود اقدام كنند. برای ثبت دستگاه، ابتدا بايد عوارض 
دس��تگاه در گمرک پرداخت ش��ود. پس از ثب��ت اطالعات در گمرک و 
پرداخت عوارض، صفحه  ارس��ال اطالعات به همتا نمايان می ش��ود كه 
با انتخاب گزينه ارس��ال اطالعات به همتا اطالعات برای س��امانه همتا 
ارس��ال می شود و در صورت تأييد اطالعات توسط سامانه همتا، پيامكی 

برای پرداخت تعرفه بابت خدمات همتا به شما ارسال می شود.
پس از پرداخت اين هزينه در س��امانه همتا، بالفاصله كد فعال سازی 
به شماره س��يم كارت ثبت ش��ده در گمرک پيامك می شود. البته فقط 
دس��تگاه هايی كه اطالعات آنها صحيح و كامل باش��د ثبت می شوند. در 
صورتی كه دس��تگاه را به صورت مس��افری ثبت كرده ايد و دستگاه تان 
قانونی ش��ده ولی كد فعال سازی برای شما ارسال نشده است، با شماره 

همراهی كه در گمرک ثبت كرده ايد به سايت همتا مراجعه كنيد.

تغيير در روند ثبت گوشی مسافری
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اخبار

جاي خالي مرکز طراحی و توسعه در صنعت خودروي ایران
صنعت خودروي ایران دور از خالقيت در 

طراحي
ايجاد يك مركز طراحی و توس��عه مش��ترک خودرو در همكاری 
نزديك خودروس��ازان داخلی با بخش خصوصی و مشاوران خارجی 
می تواند راهكار مناس��بی برای يادگي��ری تخصصی اجزای مختلف 
طراحی خودرو در اين مركز و كاهش هزينه و زمان طراحی خودرو 

برای خودروسازان ايرانی در جهت بهبود رقابت پذيری باشد.
طراح��ی در دني��ای خودرو اهمي��ت زي��ادی دارد و به عنوان 
حرف��ه ای كامال تخصص��ی از مرحله ايده تا س��اخت نمونه اوليه 
را ش��امل می ش��ود. يكی از عوامل موفقيت ش��ركت های مطرح 
خودروسازی در جهان، اس��تفاده از طراحی های منحصر به فرد 
و همكاری با طراحان سرش��ناس است. طراحی خودرو يك كار 
گروهی و حاصل همكاری طراحان، مهندسان و حتی شركت های 
مختلف است و لذا كار گروهی و جمع ايده های طراحان منفرد از 
اهميت بااليی برخوردار اس��ت. اين نوع طراحی از مرحله ايده تا 
تولي��د، هزينه و زمان زيادی را به خود اختصاص می دهد. هزينه 
طراحی يك خودرو بس��ته به اينكه بهبود طراحی های گذشته يا 
طراحی كامال جديد باشد، بين 100 ميليون تا يك ميليارد دالر 
هزينه در بر داش��ته و بين ۲ تا 4 س��ال طول می كشد. طراحی 
خ��ودرو مراحل مختلفی از ايده اوليه تا توليد را در بر می گيرد و 
اگرچه ممكن اس��ت تفاوت هايی بين شركت های مختلف داشته 

باشد.
ب��ا توجه به هزينه باالی نوآوری در طراحی خودرو، ش��ركت های 
خودروس��ازی با هدف افزايش بهره وری، كاهش هزينه ها و افزايش 
جذابيت محصوالت، رويكرد پيش��ين در زمينه انجام تمامی مراحل 
طراحی در داخل ش��ركت را كنار گذاش��ته اند و در سال های اخير 
همكاری مشترک شركت های خودروساز در زمينه طراحی، به دليل 
صرفه اقتصادی و به اش��تراک گذاری توانمندی ها رواج يافته است. 
ب��رای مثال، ش��ركت های »تويوتا«، »بي ام و« و »پژو« ش��ركتی در 
كشور چك راه اندازی كرده اند كه به طور مشترک طراحی و ساخت 
موتور ديزل را انجام می دهد و آن را با قيمت رقابتی برای هر س��ه 
خودروس��از عرضه می كند؛ كه اين كار س��بب می ش��ود هزينه های 

توسعه كاهش يابد.
همچنين برون س��پاری بخش هايی يا تمام��ی فرآيند طراحی 
و س��اخت نيز بس��يار معمول اس��ت. اين برون س��پاری معموال 
ب��ه دليل تخصص و ي��ا مهارت ش��ركت ها در طراحی مدل های 
خ��اص يا داليلي نظير زيبايی در طراحی، كارايی و ايمنی اتفاق 
می افتد. ش��ركت هايی نظير »برت��ون«، »هولي��ز«، »والمت« و 
»وليام-كارمن« در زمينه طراحی و توليد خودرو به شركت های 
خودروس��ازی خدمات ارائ��ه می دهند. به عنوان مثال، ش��ركت 
ايتاليايی »پينينفارينا« برای بيش از ۵0 سال طراحی مدل هايی 
از خودروهای مرس��دس، فراری، مازراتی، آلفا رومئو، پژو و فيات 
را انج��ام می ده��د. اين ش��ركت عالوه بر طراحی خ��ودرو برای 
برندهای مطرح جهانی، با ش��ركت های خودروس��ازی آس��يايی 
مانند ش��ركت های كره ای هيوندای و دوو و ش��ركت های چينی 
نظير چری، جك و برليانس نيز همكاری دارد. اين شركت تمامی 
مراحل طراحی و توس��عه خودرو نظير طراحی اوليه )طرح اوليه 
و تصاوير(، مدل سه بعدی مجازی )مدل سازی مجازی، مطالعات 
امكان س��نجی، مطالعات آيروديناميكی(، مدل فيزيكی )ماكت(، 
تست ها و آزمايش های مختلف )اسكن نوری، تونل باد، پايداری، 

مهندسی معكوس( و ساخت مدل نهايی را انجام می دهد.
مرك��ز مطالعات بازرگان��ي وزارت صنعت، مع��دن، تجارت در 
گزارش��ي به موضوع طراحي در صنعت خودروي كشور پرداخته 
و نوش��ته است: »از ابتدای ش��كل گيری صنعت خودرو در ايران 
تاكن��ون يك��ی از مهمترين ضعف ه��ا و حلقه ه��ای مفقوده اين 
صنعت، نداش��تن توان طراحی خودرو و توسعه پلتفرم در داخل 
كشور بوده است. اولين تجربه موفق ايران در اين زمينه، طراحی 
خودرو س��مند روی شاس��ی پ��ژو 410 و با مش��اوره طراحان و 
مهندسان انگليسی، آلمانی، اتريشی و كره ای بوده است. طراحی 
اي��ن خ��ودرو در دهه 70 شمس��ی حدود ۵00 ميلي��ارد تومان 
)معادل ۵00 ميليون دالر( هزينه داشته و بيش از شش سال به 
طول انجاميده اس��ت. با توجه به اينكه پلتفرم اين خودرو با پژو 
410 مشترک اس��ت، اين زمان و هزينه در مقياس جهانی زياد 
محس��وب می ش��ود. عالوه بر اين پس از معرفی سمند در سال 
13۸1، ايران خودرو عمدتا بر روی فيس ليفت محصوالت موجود 
تمركز كرده اس��ت و پلتفرم جديدی توسعه نيافته است. اين در 
حالی است كه عمر طراحی خودرو در جهان كاهش يافته است؛ 
ب��رای مثال، در كش��ور كره جنوبی عمر طراح��ی خودرو حدود 
چهار سال است و پس از آن خودرو با چهره جديد يا بازطراحی 

ارائه می شود.«
در ادامه اين گزارش نوش��ته ش��ده: »در س��ال هاي گذش��ته 
طراحي و توس��عه توسط شركت های داخلی نيز مورد توجه قرار 
گرفته است و در س��ال 1396 نيز قراردادی بين ايران خودرو و 
10 ش��ركت از كش��ورهای مختلف از جمله، آلمان، ايتاليا، كره 
جنوب��ی و بلژي��ك به ارزش بي��ش از ۲۵0 ميلي��ون دالر جهت 
طراحی و توس��عه پلتفرم جديد منعقد شده است. در صورتی كه 
اين همكاری تداوم يابد و منجر به يادگيری طرف ايرانی و ايجاد 
توان طراحی بين شركت های ايرانی همكار گردد و تحت الشعاع 
محدوديت های تحريم واقع نش��ود، صنعت خودرو ايران می تواند 
توانايی طراحی و توليد كامل يك پلتفرم را كس��ب كند. مسئله 
مهم در اين نوع همكاری ها آن اس��ت ك��ه اوال يادگيری به طور 
كامل انجام پذيرفته و طرف ايرانی درگير، به نحوی فعاليت كند 
ك��ه از انتقال دان��ش طراحی اطمينان حاصل ش��ود و در ثانی، 
بخ��ش خصوصی به عن��وان عنصر اصلی در اي��ن زمينه فعاليت 
ك��رده و در ارتباط با خودروس��ازان، انباش��ت دان��ِش چگونگی 

طراحی خودرو در كشور شكل گيرد.«
همچني��ن اي��ن گ��زارش پيش��نهاد داده اس��ت: »ايجاد يك 
مركز طراحی و توس��عه مش��ترک خودرو در هم��كاری نزديك 
خودروس��ازان داخل��ی با بخ��ش خصوصی و مش��اوران خارجی 
می تواند راهكار مناسبی برای يادگيری تخصصی اجزای مختلف 
طراح��ی خ��ودرو در اين مركز و كاهش هزين��ه و زمان طراحی 
خودرو برای خودروس��ازان ايران��ی در جهت بهبود رقابت پذيری 

باشد.«

آلودگی هوا در كالنشهرها به ويژه تهران مساله غريبی نيست، بنابر گزارش های 
اعالم ش��ده، منابع متحرک با 70درصد بيشترين س��هم را در آلودگی هوا دارند بر 
اين اساس كارشناسان معتقدند كاهش تردد خودرو در سطح شهر می تواند يكی از 
بهترين راهكارها در كاهش آلودگی هوا باش��د كه به نظر می رسد با افزايش قيمت 
بنزين در كشور اين مهم خودبه خود محقق شود، البته دست يافتن به نتيجه قطعی 

به كار كارشناسی بيشتری نياز دارد.
آلودگ��ی هوا با توجه به پيامده��ای زيان بار آن به يكی از ملموس ترين معضالت 
زيست محيطی ش��هرهای بزرگ به ويژه تهران تبديل شده است، به گزارش بانك 
جهان��ی، تهران در ميان ۲6 ش��هر ب��زرگ دنيا به لحاظ ذرات معل��ق كمتر از 10 
ميكرون در رده 1۲ قرار دارد، آلودگی هوا يكی از عوامل زيست محيطی خطرناک 
از جنبه بهداش��تی در ايران است كه بيماری هايی مانند آسم، سرطان ريه، آلزايمر، 
پاركينسون و سكته را در پی دارد، عالوه بر اين ساالنه در تهران حدود 4 هزار نفر 

بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند.
بيشترين مشكل آلودگی هوا در تهران، ذرات معلق آالينده است كه ميزان توليد 
س��االنه آنها به ۸.6 هزار تُن می رس��د و از اين ميزان سهم منابع متحرک 70درصد 
است، در ميان منابع متحرک، وسايل نقليه سنگين بيشترين سهم را در انتشار ذرات 
معلق دارند و در ميان وسايله نقليه سنگين، اتوبوس های بخش خصوصی 3۵درصد، 
اتوبوس های شهری تهران ۲۸درصد و در نهايت كاميون ها ۲۸درصد بيشترين ميزان 

انتشار ذرات معلق را دارند.

البته دولت در س��ال های اخير توانست با به كارگيری استانداردهای سوخت يورو 
4، بهبود مديريت ترافيك، بهبود حمل و نقل عمومی )BRTو مترو(، تعداد روزهای 
ناس��الم را كاهش دهد، آمارها نشان می دهد از ابتدای امسال تا به امروز؛ تهران ۲۵ 
روز هوای پاک، 1۸3 روز قابل قبول، 3۸ روز ناس��الم برای گروه های حساس و يك 
روز ناسالم برای تمام گروه ها داشته است اين در حالی است كه در تمام طول سال 
97، تع��داد روزه��ای پ��اک ۲۸ روز، قابل قبول ۲7۸ روز و ناس��الم برای گروه های 

حساس ۵9 روز بوده و روز ناسالم برای تمام گروه ها ثبت نشده است.
تهران دارای جمعيتی حدود ۸.۵ ميليون نفر ثابت است كه با ورود ساكنان حومه 
شهر برای انجام امور شغلی اين رقم در طول روز به بيش از 1۲.۵ ميليون نفر افزايش 
می يابد، در طول روز بيش از 17 ميليون رفت و آمد با وسايل نقليه انجام می شود 
كه فناوری بسياری از آنها منسوخ شده است از سوی ديگر مساله توپوگرافی، آب و 
هوايی و موقعيت جغرافيايی شهر تهران است زيرا در ارتفاعات باال نسبت به سطح 
دريا قرار دارد و توسط رشته كوه البرز احاطه شده است كه اين موضوع آلودگی هوا 
را تش��ديد می كند چون كوه مانع خروج آلودگی از هوای ش��هر می شود، در فصول 

سرد سال نيز بروز پديده وارونگی دما بر ميزان آلودگی هوا دامن می زند.
البته برخی كارشناسان معتقدند كه بايد تردد خودروها در سطح شهر كاهش يابد 
و يكی از راهكارها افزايش قيمت س��وخت است، هرچند دولت اواخر هفته گذشته 
اقدام به افزايش قيمت بنزين كرده كه ش��ايد با هدف اصلی محيط زيس��تی نبوده 
اما خودبه خود اين روند به كمك محيط زيس��ت آمد به طوری كه عيسی كالنتری 

معاون رئيس جمهوری و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرد كه اجرای 
سهميه بندی بنزين نه تنها از حجم مصرف آن در كشور می كاهد بلكه اين اقدام تاثير 

مثبتی بر محيط زيست به ويژه كاهش آلودگی هوا در كالنشهرها دارد.
وی افزود: روزانه 100 ميليون ليتر بنزين در ايران مصرف می ش��ود و بر همين 
اس��اس اينك صنعت خودرو از عمده ترين عوامل آلودگی زيست محيطی در سطح 
كشور است، در چنين شرايطی سهميه بندی عمومی عرضه بنزين تاثيری چشمگير 
در مديري��ت مصرف آن، كاهش آلودگی ه��وا و ترافيك خودرويی و برخی ديگر از 

معضالت شهری دارد.
همچنين مسعود تجريشی معاون محيط زيست انسانی سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت در گفت وگو با خبرنگار علمی ايرنا، گفت: براس��اس منابع غيررسمی گفته 
می شود مصرف بنزين حدود ۲0درصد كاهش يافته است حال بايد ببينيم كه سهم 

شهرهای مختلف در اين ميان چقدر است.
وی با اشاره به نقش خودروها در آلودگی هوا به ويژه در كالنشهرها افزود: براساس 
نتايج بررس��ی های انجام شده مشخص شد كه سهم گازوئيل در آلودگی هوا بيشتر 
از بنزين اس��ت، در واقع س��هم خودروهای سنگين در آلودگی هوا حدود 7۵درصد 
است، خودروهای سبك نيز نسبت به موتورسيكلت سهم كمتری دارد بنابراين سهم 
خودروهای بنزينی در آلودگی هوا نس��بت به خودروهای سنگين گازوئيلی خيلی 
زياد نيست اما قطعا مساله افزايش قيمت بنزين كه به كاهش تردد منجر شود نيز 

می تواند مصرف سوخت و ترافيك را كمتر و به كم شدن آلودگی هوا كمك كند.

افزایش قیمت بنزین چقدر به کاهش آلودگی هوا کمک می کند؟

وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر اينكه نبايد س��رويس های مدارس دريافتی 
خود از والدين را افزايش دهند، گفت براساس تصميم گيری كارگروه سوخت قرار 
است براساس پيمايش سرويس های مدارس و پس از ثبت نام رانندگان در سامانه 

وزارت كشور، ماهانه تا سقف 1۲0 ليتر كارت سوخت رانندگان شارژ شود.
»محس��ن حاجی ميرزايی« روز ش��نبه بعد از امض��ای تفاهم نامه همكاری در 
ح��وزه مس��كن بين وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت آم��وزش و پرورش كه در 
ساختمان »دادمان« وزارت راه برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: دولت تدبير 
و اميد تاكيد داش��تند كه برای معيش��ت معلمان تالش ش��ود و بر همين اساس 
طرح رتبه بندی معلمان به زودی در جلس��ه هيات دولت به تصويب می رس��د و 
همچني��ن اقداماتی برای افزايش خدمات بيمه ب��ه معلمان بدون افزايش ميزان 

پرداختی در نظر گرفته شده است.
وی به تفاهمنامه با وزارت راه برای س��اخت 170 هزار واحد مس��كونی اشاره 
كرد و گفت: از مجموع فرهنگيان كش��ور 170 هزار نفر فاقد مسكن هستند و بر 
همين اس��اس با تالش مشترک دو وزارتخانه راه  و مسكن و آموزش و پرورش و 
با كليه امكانات مشترک )زمين و ...( به ميدان می آييم تا فرهنگيان فاقد مسكن 

صاحبخانه شوند.
وزي��ر آموزش و پ��رورش خبر داد ك��ه 30۵ تعاونی مس��كن فرهنگيان ذيل 

تفاهمنامه امروز برای احداث و ساخت مسكن فرهنگيان پای كار می آيد.
حاجی ميرزايی در جمع خبرنگاران نيز در پاسخ به سوالی درخصوص وضعيت 

بودج��ه 99 آموزش و پ��رورش، گفت: بودجه آموزش و پرورش از يك مش��كل 
مزمن ساليانه رنج می برد و معموال برآورد درستی از هزينه های آموزش و پرورش 
نمی شود و بر همين اساس هرساله مطالبات محقق نشده زيادی باقی می ماند كه 

به سال های بعد موكول می شود.
وی با ابراز اميدواری از اينكه بودجه س��ال 99 آموزش و پرورش واقع بينانه تر 
تدوين ش��ود، گفت: تالش ما اين اس��ت ك��ه با پيگيری های انجام ش��ده برآورد 
هزينه های آموزش و پرورش واقعی باش��د و در س��ال آينده با مشكالت كمتری 
واجه ش��ويم. وزير آموزش و پرورش گفت: در تدوي��ن اليحه و ارقام بودجه 99 
آموزش و پرورش با كارشناسان سازمان برنامه و بودجه مذاكره و ارتباطات خوبی 
داريم و اميدواريم بتوانيم مش��كالت س��ال های اخير بودجه آموزش و پرورش را 
حل كنيم. حاجی ميرزايی درخصوص سهميه سوخت سرويس مدارس نيز گفت: 
براساس تصميم گيری كارگروه سوخت قرار است براساس پيمايش سرويس های 
مدارس و پس از ثبت نام رانندگان س��رويس در س��امانه وزارت كشور، ماهانه تا 

سقف 1۲0 ليتر كارت سوخت رانندگان شارژ شود.
وزير آموزش و پرورش خبر داد كه اين سهميه از روز ۲4 آبان كه سهميه بندی 
بنزي��ن آغاز ش��د، به رانندگان س��رويس مدارس تعلق می گي��رد و گفت:  نبايد 

سرويس های مدارس دريافتی خود را افزايش دهند.
وی همچني��ن درب��اره تبديل وضعي��ت معلمان حق التدريس��ی، گفت: قانون 
اس��تخدام حق التدريس��ی ها در مجلس تصويب ش��د، دولت نيز آيين نامه آن را 

به تصويب رس��اند. ش��يوه نامه موردنظر تنظيم شده و امروز به ادارات آموزش و 
پرورش ابالغ می شود.

حاج��ی ميرزايی گفت: از امروز امكان تبديل وضعيت حق التدريس��ی ها وجود 
دارد، همچنين در آزمون اس��تخدامی كه پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد 10 

هزار نفر در وزارت آموزش و پرورش جذب خواهند شد.
وزي��ر آموزش و پ��رورش درخصوص اينكه آي��ا در طرح مس��كن فرهنگيان، 
بازنشس��تگان و معلمان حق التحريری نيز ش��ركت داده می شوند، گفت: تمامی 
بازنشس��تگان فاقد مس��كن و همچنين مجموعه معلمانی كه با وزارت آموزش و 

پرورش همكاری دارند در اين طرح مشاركت داده می شوند.
حاج��ی ميرزايی درباره جزيي��ات طرح رتبه بندی معلمان ني��ز به خبرنگاران 
گف��ت: اين طرح پ��س از تصويب در دولت، به زودی اجرا می ش��ود و زمان آغاز 
آن از ابتدای مهر 9۸ اس��ت، همه معلمانی كه از مهر امس��ال با وزارت آموزش و 
پرورش همكاری داش��ته اند و دو سال س��ابقه كار دارند در طرح رتبه بندی قرار 

داده می شوند.
وی گفت: براساس اين طرح صالحيت های حرفه ای معلمان رتبه بندی شده و 
ب��ه هر رتبه امتياز خاصی تعلق می گيرد و معلمان از امتيازات متفاوتی برخوردار 

می شوند كه نسبت به امتياز كسب شده از امكانات متفاوتی بهره مند می شوند .
وزير آموزش و پرورش گفت: اين طرح در راس��تای بهبود معيشت فرهنگيان 

اجرايی خواهد شد.

در حالی كه رانندگان خودروهای نيمه س��نگين از فقدان الستيك ابراز گاليه 
می كنند، دس��ت ان��دركاران می گويند ضعف برنامه ري��زی وزارت صمت موجب 

كمبود برخی انواع الستيك شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، حدود 10 روز است كه رانندگان خودروهای سنگين 
و نيمه س��نگين قديمی تر خصوصا خاورها و مينی بوس ها از كمبود الستيك در 
پايانه های بار گاليه مند هس��تند، ب��ا اين حال برخی از كامي��ون داران برندهای 

خارجی از جمله اسكانيا نيز اين مشكل را گوشزد كرده اند.
يكی از مالكان كاميون اس��كانيا در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره مش��كل 
كمبود الس��تيك گفت: به اتحاديه صنف��ی رانندگان برای دريافت حواله مراجعه 

كرديم، كه از صدور حواله برای الستيك برند اروپايی خودداری كرد.
وی افزود: اين در حالی اس��ت كه با مراجعه به فروش��گاه الستيك سنگين در 
پايانه حمل و نقل، از وجود چنين برندهايی در فروشگاه مطمئن بوديم اما بدون 

حواله سهميه الستيك دولتی، امكان خريد اين الستيك ها وجود ندارد.

در همي��ن خصوص داري��وش باقرجوان، مدير طرح توزيع الس��تيك 
س��هميه ای خودروهای س��نگين در س��ازمان راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره كمبود الستيك خودروهای 
س��نگين بين ش��هری در برخی پايانه های حمل و نقل اظهار داشت: در 
حال حاضر در س��بد تامين م��ا، برندهای مختلفی وجود دارد و احتماال 
رانندگانی كه از كمبود الستيك ابراز نگرانی می كنند، احتماال به دنبال 
برندهای خاصی هستند كه برند موردنظر آنها موجود نبوده است وگرنه 
در حال حاضر الس��تيك های مختلف خودروهای سنگين در سبدهای 

توزيع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موجود است.
وی ب��ا رد اي��ن ادعا كه توليدكنن��دگان داخلی از عرضه الس��تيك خودداری 
می كنن��د، افزود: توزيع الس��تيك اي��ن نوع خودروها از طري��ق ادارات كل راه و 
شهرس��ازی اس��تان ها و هم��كاری انجمن ها صنفی اس��تانی رانن��دگان حمل و 
نقل برون ش��هری انجام می ش��ود كه حواله را صادر كرده و در ادارات كل راه و 

شهرس��ازی استان ها ثبت می شود و س��پس با مراجعه به پايانه ها، می توانند آن 
را دريافت كنند، اما ممكن اس��ت برای س��ايز يا برند خاصی از س��وی متقاضی 

درخواست صدور حواله شود كه آن سايز يا برند خاص موجود نباشد.
كدام الستيك ها كمياب شده است؟ 

باقرجوان درباره س��ايزهای الستيك سنگين كه در كشور كمبود داريم، گفت: 
تايرهای س��ايز 31۵ و 3۸۵ را در كش��ور مازاد داريم اما در زمينه الستيك های 
سايز 1۲۲4، مينی بوسی و خاوری كمبود وجود دارد و در حال پيگيری از طريق 

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمين اين كمبود هستيم. 
وی علت كمبود برخی سايزها را واردات بيش از نياز الستيك  های سايز 31۵ و 
3۸۵ در برهه ای از زمان عنوان كرد و يادآور شد:  وزارت صنعت بايد برای واردات 
الس��تيك خاوری س��ريع تر اقدام كند؛ به خصوص كه متقاضيان الس��تيك های 
خاوری، 1۲۲4 و مينی بوسی بسيار زياد هستند. به گفته او، مصرف الستيك های 

1۲۲4 در خودروهای سنگين كفی و تريلی بسيار باالست.

سوخت سرویس مدارس ماهانه تا 120 ليتر شارژ می شود

کمبود برخی از انواع الستيک به دليل فقدان برنامه ریزی وزارت صمت
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رئيس مجمع تش��كل های دانش بنيان اتاق بازرگان��ی ايران گفت با تعامالت 
ص��ورت گرفت��ه ش��ركت های دانش بنيان متقاض��ی درياف��ت كارت بازرگانی، 
می توانند از تخفيف های ايجادشده از سوی صندوق نوآوری و شكوفايی و اتاق 

بازرگانی ايران بهره مند شوند.
افشين كالهی روز ش��نبه در همايش ساختارهای حمايتی كسب و كارهای 
نوپا و ش��ركت دانش بنيان كه به مناس��بت هفته جهانی كارآفرينی در صندوق 
نوآوری و ش��كوفايی برگزار شد، افزود: اتاق بازرگانی صنايع معادن و كشاورزی 
ايران يك نهاد غيردولتی و مردم نهاد اس��ت ك��ه 40 هزار عضو فعال اقتصادی 

كوچك و بزرگ دارد.
وی اظهار داش��ت: در زيرمجموعه اتاق بازرگانی ايران انجمن ها، تش��كل ها و 
اتحاديه ها وجود دارد كه مجمع تشكل های دانش بنيان اتاق ايران نيز به عنوان 

يكی از اين تشكل ها شكل گرفته است.
كالهی با توصيه به اينكه شركت های نوپا عضو تشكل های تخصصی و 
عضو اتاق بازرگانی شوند، گفت: ورود به تشكل ها می تواند شبكه سازی 
بين ش��ركت ها ايجاد كند و اين شركت ها می توانند با عضويت در اين 
تش��كل ها و اتاق برای خود بازار ايجاد كرده و همچنين س��رمايه گذار 
پيدا كنند، تجربه نش��ان داده در حوزه هايی كه كس��ب و كارهای نوپا 

قوی وارد شده اند، كسب و كارهای قديمی را از رده خارج كرده اند.
وی ادام��ه داد: در مجم��ع تش��كل های دانش بنيان همواره س��عی 
كرديم حافظ منافع ش��ركت های نوپا باش��يم، در دوره قبلی روس��ای 
صن��دوق نوآوری و ش��كوفايی اين مجم��ع همواره يك��ی از منتقدان 
عملكرد صندوق بوده اس��ت اما در دور جديد فعاليت صندوق نوآوری، 

فعاليت های كاربردی در حال انجام است.
رئي��س مجمع تش��كل های دانش بنيان اتاق بازرگان��ی ايران گفت: 
ايجاد مركز نوآوری و صندوق خطرپذير در اس��تان ها از س��وی مجمع 
تش��كل های دانش بني��ان در حال پيگيری اس��ت و ش��رط اول ورود 

شركت ها به اين مراكز واردشدن به اتاق بازرگانی است.
وی گفت: س��عی داش��ته ايم ش��ركت های نوپا، صندوق نوآوری و شكوفايی، 
معاون��ت علمی و فناوری رياس��ت جمهوری و اتاق بازرگان��ی رابطه تنگاتنگ 
داش��ته باشند كه خوش��بختانه اكنون تعامل برای ارائه خدمات به شركت های 

دانش بنيان و نوپا ايجاد شده است.
همايش س��اختارهای حمايتی كس��ب و كارهای نوپا و شركت دانش بنيان با 
همكاری صندوق نوآوری و شكوفايی، دانشگاه آزاد اسالمی، سازمان كارآفرينان 

ايران و مجلس شورای اسالمی برگزار شد.

معاون علمی و فناوری رياس��ت جمهوری با بيان اينكه تا چند سال گذشته 
كس��ی نمی دانس��ت اس��تارت آپ )كس��ب و كار نوپا( چيس��ت، گفت در حال 
حاضر اس��تارت آپی در كش��ور وجود دارد كه 7 هزار ميلي��ارد تومان در بورس 
قيمت گذاری ش��ده اس��ت. به گزارش ايرنا ، »سورنا س��تاری« روز سه شنبه در 
يكصد و هفتاد و هفتمين جلسه شورای شهر تهران حضور يافت و به مديريت 
ش��هری پيشنهاد كرد كه مديريت ش��هری بايد به مثابه ش��تاب دهنده بزرگ 

استارت آپ ها )كسب و كارهای نوپا( باشد نه اينكه مانع آنها شود. 
ستاری پس از سخنان خود، اظهارات اعضای شورای شهر تهران درخصوص 
كس��ب و كارهای نوين را ش��نيد و در پاسخ به اعضای ش��ورا اظهار داشت:  از 
زمان آمدنم به معاونت علمی و فناوری رياس��ت جمهوری مس��ائل دانش بنيان 
را به صورت ويژه دنبال كرديم. وی افزود: امروز در كش��ور موفقيت های زيادی 
در زمين��ه فناوری و ن��وآوری از جمله بايوتك، هوافضا، س��لول های بنيادی و 

استارت آپ كسب كرديم.
به گفته س��تاری، 4هزار و 600 ش��ركت استارت آپی هم اكنون در زمينه ها و 

فعاليت های مختلف در كشور فعال هستند.
مع��اون علمی و فناوری رياس��ت جمهوری ادامه داد: 6 هزار س��ال از تاريخ 
دان��ش در ايران می گذرد اما ما تنها 100 س��ال اس��ت كه فق��ط به نفت اكتفا 

كرديم و اين موضوع باعث شده كه فرهنگ كارآفرينی و نوآوری ديده نشود.
وی با بيان اينكه با فرهنگ بچه  پولداری كارآفرينی درس��ت نمی شود، تاكيد 
كرد: تكيه به منابع زيرزمينی بايد به فراموشی سپرده شود و روحيه كارآفرينی 
و نوآوری متبلور ش��ود. س��تاری خطاب به اعضای شورای شهر و نقطه نظرات 
آنان گفت: ش��ما از اختيارات و پتانس��يل در شورای ش��هر و شهرداری چندان 

استفاده نكرديد و می توان گفت كه شهر در دست شما نيست.
معاون علمی و فناوری رياس��ت جمهوری ادامه داد: بيش از يك ميليون متر 
مربع فضای نوآوری در كش��ور ايجاد ش��ده و حتی در چابهار پارک فوق العاده 
نوآوری راه اندازی كرديم كه اين موضوع نشان می دهد هر چقدر افراد محروم تر 

باشند، نوآوری در آن منطقه بيشتر و انگيزه برای كار افزايش می يابد.
وی افزود: س��رمايه گذاری در بخش نوآوری مهم اس��ت و پژوهشی محصول 

می دهد كه بخش خصوصی در آن سرمايه گذاری كند.
ستاری پس از آن در جمع خبرنگاران حضور يافته و اظهار داشت:  با وضعيت 

كنونی  اقتصاد نفتی بايد به سمت كسب و كارهای نوين روی آوريم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه قطعی اينترنت در روزهای اخير چقدر 
به استارت آپ ها خس��ارت زده است، اظهار داشت:  حتما خسارت زده است اما 

ان شاء اهلل به زودی درست می شود.

استارت آپ 7 هزار ميليارد تومانی در بورس قيمت گذاری شددریافت کارت بازرگانی دانش بنيان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی

معاون توس��عه صندوق نوآوری و شكوفايی رياست جمهوری، از حضور 477 
فن��اور در گردهمايی فناوران��ه حوزه رباتيك و اتوماس��يون صنعتی خبر داد و 

گفت در اين رويداد ۵3 تفاهم نامه به ارزش 30 ميليارد تومان به امضا رسيد.
به گزارش صندوق نوآوری و ش��كوفايی رياس��ت جمهوری، سياوش ملكی فر 
در مراس��م اختتامي��ه گردهماي��ی فناورانه صناي��ع، ش��ركت های دانش بنيان 
و اس��تارت آپ های حوزه رباتيك و اتوماس��يون صنعتی با بي��ان اينكه صندوق 
نوآوری و ش��كوفايی به منظور حمايت از ش��ركت های دانش بنيان ايجاد ش��ده 
اس��ت و با سبدی از خدمات و تسهيالت درحال خدمت رسانی به اين شركت ها 
است، تصريح كرد: اين خدمات از ارائه تسهيالت و  ضمانت نامه ها به شركت های 
دانش بنيان تا ش��راكت در سود و زيان س��رمايه گذاری  در طرح های فناورانه را 

شامل می شود.
وی اف��زود: هدف صندوق نوآوری و ش��كوفايی اتصال خدمات ش��ركت های 
دانش بنيان به متقاضيان فناوری اس��ت، در واقع اين صندوق به دنبال آن است 
ك��ه ش��ركت های دانش بنيان را به ش��ركت های بزرگ و صنعت��ی و خريداران 
محصوالت و خدمات آنها با هدف توسعه بازار و فروش شركت های دانش بنيان 
متص��ل كند. وی با بيان اينكه برنامه صندوق نوآوری و ش��كوفايی بر توس��عه 
صادرات محصوالت شركت های دانش بنيان است، اظهار داشت: در داخل كشور 
نيز س��عی كرده ايم با برپايی چنين رويدادهايی ش��ركت های دانش بنيان را به 

صنايع و شركت های بزرگ داخلی وصل كنيم.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شكوفايی در ادامه با بيان اينكه طرح فروش 
اقس��اطی محصوالت ش��ركت های دانش بنيان در اين صندوق آغاز شده است، 
گفت: مش��تريان شركت های دانش بنيان می توانند تا ۸0درصد سقف قرارداد با 
اين شركت ها را به صورت تسهيالت 9درصد با بازپرداخت 36 ماهه از صندوق 

نوآوری و شكوفايی مطالبه كنند.
وی همچني��ن ب��ه ارائه ضمانت نامه به ش��ركت های دانش بنيان اش��اره كرد 
و گف��ت: اگر اين ش��ركت ها برای حض��ور در مناقصه ها نيازمن��د ضمانت نامه  
باش��ند، می توانند آن را با س��پرده كمت��ر و نرخ ارزان تر از صن��دوق نوآوری و 
شكوفايی دريافت كنند. ملكی فر به ديگر تسهيالت صندوق نوآوری و شكوفايی 
به ش��ركت های دانش بنيان اش��اره ك��رد و گفت: اگر تيراژ توليد ش��ركت های 
دانش بني��ان برای مشتريان ش��ان كافی نباش��د، اي��ن ش��ركت ها می توانند از 

تسهيالت توليد صنعتی اين صندوق نيز استفاده كنند.
وی ادامه داد: همچنين اگر مشتری يك شركت دانش بنيان استاندارد خاصی 
را مطالبه كرد، ش��ركت دانش بني��ان می تواند از حمايت بالعوض صندوق برای 

اخذ استاندارد مربوطه بهره مند شود.
ملكی فر در ادامه تعداد شركت كنندگان در گردهمايی فناورانه حوزه رباتيك 
را  477 نفر اعالم و اظهار داش��ت:30 رويداد ارائه نياز فناورانه توس��ط موسسه 
شركت برق حرارتی، برق منطقه ای، مديريت منابع آب ايران و مهندسی آب  و 

فاضالب و دو نشست ارائه توانمندی نيز برگزار شد.

مع��اون تحقيقات و منابع انس��انی وزارت ني��رو، از انعقاد چندي��ن قرارداد بين 
شركت های دانش بنيان و وزارت نيرو به ارزش 10 ميليارد تومان خبر داد.

به گزارش روز سه ش��نبه صندوق نوآوری و شكوفايی رياست جمهوری، محمد 
صالح اوليا در آئين اختتاميه گردهمايی فناورانه صنايع، ش��ركت های دانش بنيان 
و اس��تارت آپ های حوزه رباتيك و اتوماسيون صنعتی با اشاره به انعقاد قرارداد 10 
ميليارد تومانی ش��ركت های دانش بنيان با وزارت نيرو افزود: به طور حتم ظرفيت  
تقويت همكاری  با شركت های دانش بنيان بسيار بيش از اين  مقدار است. وی با بيان 
اينكه، ساختار وزارت نيرو ساختاری خاص است چرا كه هم ساختار شركتی و هم 
دول��ت در آن نق��ش كليدی دارد در عين حال گفت: البته بازار اين حوزه يك بازار 
انحصاری است و همين ساختار، تعامل با شركت های دانش بنيان را متفاوت می كند 

و ما بايد كمك كنيم كه اين تعامل تسهيل شود.
اوليا اظهار ك��رد: وزارت نيرو به لحاظ دانش بنيان بودن از اين جهت كه مبتنی 
بر فناوری اداره می ش��ود نسبت به س��ازمان های دولتی ديگر قوت بيشتری دارد، 
اما بايد اين قوت فناوری را افزايش يابد. وی با اش��اره به اينكه براس��اس آمارها به 
لحاظ س��اخت فناوری وزارت نيرو از وضعيتی نس��بتا خوبی برخوردار است، ادامه 
داد: چراكه توليد تجهيزات برخی ش��ركت ها تا 9۵ درصد در داخل انجام می شود 
و كمتر متكی به تكنولوژی وارداتی هس��تيم و از طرف ديگر بخش مهمی از اين 
تجهيزات از طريق شركت های دانش بنيان تامين می شود. معاون تحقيقات وزارت 
نيرو همچنين ابراز كرد: امروز فضای عمومی برای استفاده از شركت های دانش بنيان 
آماده است و قطعا زمينه های زيادی نيز برای بهره برداری وجود دارد. وی در ادامه 
گفت: درآمد چهار ش��ركت اصلی وزارت نيرو حدود ۲0 هزار ميليارد تومان اس��ت 
ك��ه يك درصد از آنها بايد به پژوهش اختصاص پيدا كند اما اينكه هزينه در كجا 
ق��رار گيرد بحث مفصلی تری اس��ت. اوليا ضمن تاكيد ب��ر ادامه همكاری ها ميان 
شركت های دانش بنيان و شركت های زيرمجموعه وزارت نيرو اظهار كرد: براساس 
آماری كه داريم سهم پژوهش ها در درآمدهای شركت های زيرمجموعه وزارت نيرو 
س��ه دهم درصد اس��ت و اين يعنی در هدف گذاری عمومی بسيار عقب هستيم و 
رس��يدن به شاخص های باالتر نيازمند كمك سازمان های مختلف مسئول در اين 
حوزه است. وی يادآور شد: طبيعتا سهم شركت های دانش بنيان در اين ميان مهم 

است و به همين دليل نكته  ديگری كه دنبال آن هستيم ايجاد خط ويژه حمايتی 
از ش��ركت های دانش بنيان اس��ت، چراكه عمده مشكالت اين شركت ها مربوط به 
عقد قراردادها و پرداخت ها اس��ت. معاون تحقيقات وزارت نيرو در ادامه، از برنامه 
اين س��ازمان به منظور تدوين يك برنامه برای هموارسازی مسير و رفع مشكالت 
شركت های اين وزارتخانه به منظور عقد قرارداد با شركت های دانش بنيان خبر داد.

وی همچنين تصريح كرد: اخيرا شركتی تحت عنوان ساپكا در وزارت نيرو ايجاد 
ش��ده اس��ت و ماموريت آن تامين قطعات ش��ركت های وزارت نيرو است كه نگاه 
ويژه ای به ش��ركت های دانش بنيان دارد و اين ش��ركت می تواند نقش واسطه ای و 
حمايتی بين كارفرما و شركت های دانش بنيان را برقرار كند. اوليا در ادامه با اشاره 
به چالش های موجود در اين حوزه، گفت: موضوع ريس��ك توليد موضوعی اس��ت 
كه به آن برخورد كرديم كه برای اولين بار پژوهش��گاه نيرو ماموريتی خاصی را به 
عهده گرفته اس��ت كه اين ماموريت به  تجربه بسيار خوبی در مدل همكاری بين 
پژوهشگاه، دانشگاه، شركت های دانش بنيان و كارفرما رسيد. معاون تحقيقات وزارت 
نيرو ادامه داد: يكی از مواردی كه اخيرا انجام ش��د پروژه ای برای طراحی و ساخت 
پره های توربين بود كه كارفرمای آن يكی از شركت های وزارت نيرو بود و پژوهشگاه 
نيرو مديريت اين برنامه را به عهده گرفت و از همكاری اساتيد دانشگاه استفاده كرد 
و يك شركت  دانش بنيان در اين ميان نقش محوری را در توليد پره های توربين به 
عهده گرفت و در نهايت كار به نتيجه رس��يد و اين به عنوان يك مدل مهم اتفاق 
افتاد.  وی همچنين با بيان اينكه، وزارت نيرو برای ارائه مدل های موفق، با فقدان 
تبادل نظر مواجه است، افزود: به طوری كه بسياری از دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
ما نتوانس��ته اند نقش خود را در اين زمينه به خوبی ايفا كنند، لذا آنها بايد پس از 
اين وارد حوزه فناوری هم ش��ده و اين زنجيره را كامل كنند. اوليا ادامه داد: البته 
صندوق نوآوری و شكوفايی رياست جمهوری نيز به لحاظ حمايتی، نقش ويژه خود 
را خواهد داشت. ما به دنبال اين هستيم كه شركت ها و نهادهای واسطه ای كه اين 
پيوند را برقرار می كنند توسعه پيدا كنند. اوليا در ادامه اظهار كرد: وزارت نيرو در 
مرحله تهيه و طراحی اكوسيستم فناوری در اين وزارتخانه است و بايستی پيشخوان 
خدمت را برای شركت های دانش بنيان طراحی كنيم به اين نحو كه هر كسی بداند 

با چه نهادی بايد تعامل داشته باشد و كدام خدمت را چگونه دريافت كند.

وزارت نيرو با شرکت های دانش بنيان10 ميليارد تومان تفاهم نامه امضا کرد

گوگل به طور مس��تقيم از كارشناسان حوزه  فناوری می خواهد اندرويد را به دقت بررسی كنند و اگر باگی در آن 
وجود دارد، پيدا كنند و جايزه  بگيرند.

 )Bug Bounty( گوگل روز گذش��ته اطالعيه جديدی منتش��ر كرد و در آن، از راه اندازی برنامه  ش��كار باگ
 )Titan M( جديد برای پلتفرم اندرويد خبر داد. براس��اس اعالم رسمی، اگر كسی بتواند تراشه  امنيتی تايتان ام
گوش��ی های س��ری پيكسل را هك و در نسخه های پيش نمايش مخصوص توس��عه دهندگان سيستم عامل اندرويد 
اكسپلويت پيدا كند، جايزه ای ۵/1 ميليون دالری دريافت خواهد كرد. البته اگر كاربر فقط نقص امنيتی تايتان ام 
را پيدا كند، حداكثر يك ميليون دالر دريافت خواهد كرد. هدف گوگل از پيداكردن نقص های امنيتی در نسخه های 
پيش نمايش اندرويد اين اس��ت كه پيش از س��اخت و توس��عه  كامل نس��خه  نهايی، باگ های مذكور را رفع كند تا 

گوشی های اندرويدی هنگام عرضه  به  بازار به طور پيش فرض نقص امنيتی نداشته باشند.
ماژول امنيتی تايتان ام سال گذشته همراه  با گوشی پيكسل 3 معرفی شد و در گوشی های گوگل پيكسل 4 و 

پيكسل 4 ايكس  ال هم حضور دارد. تايتان ام درواقع تراشه ای مجزا از تراشه  اصلی سيستم است كه به طور مستقل 
پردازش های حساس و امنيتی خاصی نظير Verified Boot، رمزنگاری اطالعات روی حافظه  دستگاه، حفاظت 

ويژه از صفحه  قفل، تأمين امنيت پرداخت ها و... را برعهده دارد.
 تا زمان اعالم اين خبر، بيشتر جايزه  شكار باگ گوگل كمی بيش از ۲00 هزار دالر بود؛ ولی اكنون اين شركت 
تصميم گرفته است جايزه  بسيار بيشتری برای پيداكردن نقص امنيتی در محصوالت و سرويس هايش تعيين كند 

تا متخصصان بيش از پيش به بررسی دقيق آنها ترغيب شوند و مشكالت را پيدا كنند.
آمار نشان می دهد گوگل به طور كلی در 1۲ ماه اخير، حدودا ۵/1 ميليون دالر در برنامه های شكار باگ به افراد 

و گروه های مختلف جايزه داده است؛ يعنی به طور ميانگين 3 هزار و ۸00 دالر.
در س��ال ۲019، بيش��ترين جايزه ای كه گوگل به يكی از اين افراد يا گروه ها اهدا كرد، معادل 161 هزار و 337 
دالر آمري��كا بود. گوگل از س��ال ۲010 تاكنون به برخی از افرادی كه نقص ه��ای امنيتی مرورگر كروم را گزارش 

انعقاد 30 ميليارد تومان تفاهم نامه در حوزه رباتيک

گوگل به کسانی که در اندروید باگ کشف کنند، ۵/۱ میلیون دالر جایزه می دهد

دریچــه

نخستين مركز رشد و كارآفرينی آموزش وپرورش كشور افتتاح شد. به گزارش ايسنا، 
با حضور رئيس س��ازمان آموزش وپرورش استثنائی كش��ور، مديركل دفتر آموزش های 
فنی و حرفه ای و كاردانش وزارت آموزش  و پرورش و مديركل آموزش وپرورش خراسان 
رضوی نخس��تين مركز رش��د و كارآفرينی آموزش وپرورش كش��ور)مركاپ( در مشهد 
مقدس افتتاح شد. نخستين مركز رشد و كارآفرينی آموزش وپرورش كشور با زيربنايی 
بالغ بر 3۲0 مترمربع و بااعتباری بالغ بر ۵ ميليارد ريال در مش��هد مقدس افتتاح ش��د. 
رئيس س��ازمان آموزش وپرورش استثنائی كشور در اين مراسم اظهار كرد: تدوين نظام 
جامع مهارتی و كارآفرينی در آموزش وپرورش كش��ور يك ضرورت بس��يار مهم اس��ت 
كه ايده های بزرگی همچون ايجاد مركز رش��د و كارآفرينی آموزش وپرورش )مركاپ(، 
تش��كيل مجمع خيرين آموزش های فنی و حرفه ای و اج��رای طرح يكصد دبيرخانه و 

افتتاح نخستين مرکز رشد و 
کارآفرینی آموزش وپرورش کشور

یکشنبه
3 آذر 1398

شماره 1436
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 دبير كل سازمان ملی كارآفرينی ايران و ساختارهای حمايتی 
با اش��اره به نق��ش ش��ركت های دانش بني��ان در افزايش توليد 
ناخالص ملی، تاكيد كرد: تا زمانی كه ش��ركت های دانش بنيان 
وارد چرخه اقتصادی نش��وند، نمی توانند تاثيری در جی دی پی 

داشته باشند.
به گزارش ايسنا، احسان جهانی ديروز در نشست ساختارهای 
حمايتی كسب و كارهای نوپا و شركت های دانش  بنيان با اشاره 
به عدم حضور بس��ياری از شركت های دانش بنيان و نوپا در اين 
نشس��ت، افزود: قطعی اينترن��ت قبل از هر چيز ضربه بزرگی به 
ش��ركت های دانش بنيان و فعاليت های دانش بنيان وارد خواهد 

كرد.
وی با اشاره به راه اندازی سازمان ملی كارآفرينی ايران در ذيل 
اتاق بازرگانی، افزود: هدف از راه اندازی اين س��ازمان ساماندهی 
اكوسيس��تم كارآفرينی در حوزه ه��ای مختلف معدن، تجارت و 
حوزه های دانش بنيان بوده اس��ت و از اين طريق تالش می شود 
ارتباط ميان ش��ركت های دانش بنيان، كس��ب و كارهای نوپا و 

بنگاه های صنعتی و اقتصادی ايجاد شود.

جهانی، اتاق بازرگانی را دارای ساختار خصوصی دانست كه در 
آن ۲04 تشكل در حوزه های مختلف عضو هستند و اظهار كرد: 
در سال های اخير شركت های دانش بنيان در تالش هستند تا با 
وارد شدن در اكوسيس��تم كارآفرينی در افزايش توليد ناخالص 
ملی نيز موثر باش��ند، ولی تا زمانی كه شركت های دانش بنيان 
و كس��ب و كاره��ای نوپا وارد چرخه اقتصادی كش��ور نش��وند، 
نمی توانند تاثي��ری در افزايش توليد ناخالص ملی )جی دی پی(  

داشته باشند.
دبيركل س��ازمان ملی كارآفرينی ايران، ساختارهای حمايتی 
هدايت كسب و كارهای نوپا به سمت تخصصی شدن را از اهداف 
اين س��ازمان نام برد و يادآور ش��د: در اين راستا از ظرفيت های 
اتاق بازرگانی استفاده می شود تا كسب و كارهای نوپا بتوانند در 
قالب بخش های تحقيق و توس��عه با بنگاه های بزرگ اقتصادی 

وارد همكاری شوند.
وی با اش��اره به راه اندازی كس��ب و كارهای سنتی در كشور 
اظهار كرد: با راه اندازی شركت های دانش بنيان سعی شده است 

تا نگرش اقتصادی جديدی در بنگاه های سنتی شكل گيرد.

ش��بكه تبادل فناوری گروه هشت )هشت كشور اسالمی در حال توسعه( با 
همكاری نهادهای مختلف علمی و پژوهش��ی، دومين نشس��ت سرمايه گذاری 

فناوریTIM را در تاريخ 1۲ الی 13 آذرماه سال جاری برگزار می كند.
به گزارش پايگاه اطالع رس��انی بنياد ملی نخب��گان، ميالد صدر خانلو دبير 
نشست سرمايه گذاری TIM و رئيس مركز فن بازار ملی ايران با  اعالم زمان 
برگزاری اين نشس��ت، اظهار ك��رد: يكی از دغدغه های حوزه س��رمايه گذاری 
بين المللی، ايجاد زيرس��اخت های مالی و فنی شركت های دانش بنيان و فناور 
اس��ت. در اين نشست سعی داريم تا با استفاده از پتانسيل های سرمايه گذاری 
كش��و رهای در حال توسعه اس��المی، عالوه بر ايجاد شبكه ای از صندوق های 
جسورانه اين كش��و رها، زمينه ای فراهم سازيم تا كشورهای عضو، فرصت ها و 

منابع سرمايه گذاری خود را با يكديگر به اشتراک بگذارند.
وی اف��زود: در دوره اول اي��ن نشس��ت ك��ه پيش از اين برگزار ش��د، چهار 
پنل تخصصی تش��كيل ش��د ك��ه در آن، مدي��ران صندوق های جس��ورانه از 
كشورهای مختلف به بررسی موضوعات روز سرمايه گذاری پرداختند. از جمله 
دس��تاوردهای برگزاری اولين نشست س��رمايه گذاری، انعقاد تفاهم نامه ميان 
شركت شناسا و دو صندوق جسورانه از كشورهای تركيه و مالزی و همچنين 
س��رمايه گذاری به مبلغ ۲۲ ميليون دالر توسط يكی از صندوق های جسورانه 

داخل كشور بود و اميدوار هستيم اين دستاوردها در نشست پيش رو با ضريب 
بيشتر تكرار شود.

ص��در خانلو اضافه ك��رد: از جمله اهداف برگزاری اين نشس��ت می توان به 
مواردی همچون »بررس��ی فرصت ه��ای س��رمايه گذاری بين المللی«، »ايجاد 
شبكه سرمايه گذاران داخلی و خارجی«، »تامين سرمايه مورد نياز شركت های 

دانش بنيان و فناور« اشاره كرد.
دبير نشست سرمايه گذاریTIM در مورد برنامه  های نشست گفت: در اين 
دوره عالوه بر پنل های تخصصی، بخش های متنوعی همچون ارائه فرصت های 
س��رمايه گذاری، داستان استارت آپی، معرفی استارت آپ های منتخب داخلی و 

خارجی و كارگاه آموزشی برگزار می شود.
رئي��س مركز فن بازار ملی ايران در توضي��ح پنل های تخصصی اين رويداد 
افزود: سه پنل تخصصی با موضوعات سرمايه گذاری مشاركتی، پوشش ريسك 

سرمايه گذاری و تفريق سهام در اين نشست برگزار می شود.
اين رخداد در تاريخ 1۲ الی 13 آذرماه س��ال 9۸ در پارک فناوری پرديس 
با مش��اركت و حضور س��رمايه گذاران بيش از ۸ كشور جهان برگزار می گردد. 
Tim. عالقه مندان جهت كس��ب اطالعات بيش��تر می توانند به  آدرس سايت

d۸tten.org مراجعه كنند.

دومين نشست سرمایه گذاری 8 کشور اسالمی برگزار می شودنحوه افزایش تاثير شرکت های دانش بنيان در توليد ناخالص ملی

معاون اش��تغال و كارآفرينی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراس��ان 
رضوی گفت اعتبار تس��هيالت مش��اغل خانگی از 64 ميليارد تومان در س��ال 

گذشته به 10 ميليارد تومان در سال جاری رسيده است.
محمد امين بابايی در گفت وگو با ايس��نا درخصوص پرداخت تس��هيالت در 
حوزه مش��اغل خانگی اظهار كرد: با توجه به كم بودن اعتبارات مشاغل خانگی 
اين تس��هيالت تنها به پشتيبان های مشاغل خانگی تعلق گرفته و به مستقالن 

تسهيالتی پرداخت نشده است.
وی ادامه داد: ما و اس��تانداری جهت افزايش اعتبار تسهيالت مشاغل خانگی 

با بانك مركزی مكاتبه كرده ايم، وزارتخانه نيز پيگير اين قضيه است.
معاون اش��تغال و كارآفرينی اداره كل تع��اون، كار و رفاه اجتماعی 
خراس��ان رضوی خاطرنش��ان كرد: ما امس��ال در س��ه بخش صنعت، 
خدم��ات ميراث فرهنگی، گردش��گری و همچني��ن در حوزه فرهنگ 
و ارش��اد به 9۸ ط��رح با ح��دود 1۲۸۵ نفر افراد تحت پوش��ش و به 
مبلغ ۵3 ميليارد و 360 ميليون ريال تس��هيالت را مصوب و به بانك 
ارسال كرده ايم، اين مبلغ در واقع ۵0درصد از اعتبار تسهيالت مشاغل 

خانگی برای استان ماست.
بابايی اضافه كرد: هش��ت مورد از اين تس��هيالت در حوزه فرهنگ و ارشاد و 
حدود 4۵، 46 مورد مربوط به بخش صنعت اس��ت و باقی آنها در حوزه صنايع 

دستی بوده است.
وی بيان كرد: در اس��تان تاكنون ش��هرداری ها ۲0 بازار محلی برای مشاغل 
خانگ��ی راه اندازی كرده اند و در مش��هد هم همكاری های وجود داش��ته اما ما 
انتظار داريم در مش��هد همكاری ها بيش��تر باشد تا از ظرفيت بيشتری استفاده 

كنيم.
معاون اش��تغال و كارآفرينی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراس��ان 
رض��وی درخصوص نظارت كيفی بر عملكرد مش��اغل خانگی تصريح كرد: خود 
پش��تيبان ها بايد نظارت بر كيفيت را هم انجام دهند چراكه اگر محصول ش��ان 

كيفيت نداشته باشد امكان عرضه در بازار را نخواهد داشت.
بابايی اضافه كرد: در بخش مستقالن نظارتی نيست اما در بخش پشتيبان ها 
چون آنها بايد مواد اوليه را تامين كنند و هم مس��ائل مرتبط با بازار را پيگيری 
كنند يكی از وظايفی كه دارند نظارت بر توليدات است تا محصوالت با كيفيت 
مدنظرش��ان توزيع ش��ود و امكان عرضه به بازار را داشته باشد اما نهاد خاصی 

برای بررسی و نظارت بر كيفيت توليدات مشاغل خانگی وجود ندارد.
وی درخصوص شناسنامه دار شدن كاالهای توليدی در بخش مشاغل خانگی 
گفت: شناس��نامه دار كردن از مسائل رقابتی توليدكننده ها است چراكه هرچه 
به س��مت برندسازی و شناس��نامه داركردن كاالهای خود بروند به خصوص در 

حوزه صنايع دستی به نوعی اعتبار كارشان باالتر می رود.
معاون اش��تغال و كارآفرينی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراس��ان 
رض��وی افزود: اجب��ار قانون��ی در زمينه شناس��نامه داركردن وجود ن��دارد اما 
توليدكننده ها معموال برای جلب اعتماد مشتريان به سمت شناسنامه داركردن 
كاال حرك��ت می كنند. يكی از مس��ائل آموزش��ی در دوره های توانمندس��ازی 

شناسنامه داركردن كاالها است چراكه قابل رصد باشد.
بابايی گفت: هرس��اله تعهد اشتغال با توجه به مبالغی كه تعيين می شود در 
بخش های مختلف تقسيم می شود، به عنوان مثال در بخش تسهيالت روستايی 
قانون گذار 10درصد اعتبارات اش��تغال روستايی را به مشاغل خانگی اختصاص 

داده است.
وی تصري��ح كرد: ما در مش��اغل خانگی به دنبال ي��ك الگو به عنوان الگوی 
ملی مش��اغل خانگی هستيم كه در آن مش��اغل خانگی را به عنوان زنجيره ای 
در نظ��ر می گيريم و از توليد تا بازار فروش را آموزش می دهيم س��پس آنهايی 

ك��ه آموزش ديده اند قابل رصد و ردگيری هس��تند كه ما ببينيم چه مقدار در 
بازار تاثيرگذار بوده اند.

معاون اش��تغال و كارآفرينی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراس��ان 
رض��وی اضاف��ه كرد: در چهار، پنج س��ال اخير بالغ بر ۲0 هزار مجوز مش��اغل 
خانگی صادر شده اما از ابتدای طرح حدود 100 هزار مجوز صادر شده است.

بابايی اضافه كرد: من هميشه از مشاغل خانگی به عنوان يك ارتش خاموش 
اقتصادی ياد می كنم كه اگر اين ارتش به درس��تی مديريت ش��ود ما می توانيم 

حتی در شرايط تحريم، بازار ايران را از دست چينی ها خارج كنيم.
وی ادامه داد: مشكل اصلی در اين زمينه باوری است كه بايد توليدكنندگان 
داش��ته باش��ند تا خيلی از كاالها را به جای اينكه در كارخان��ه توليد كنند به 

سمت مشاغل خانگی هدايت كنند.
معاون اش��تغال و كارآفرينی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراس��ان 
رض��وی اضافه كرد: ما در ط��رح نجات يكی از مصوباتی كه در اس��تان تعيين 
كردي��م اي��ن بود ك��ه واحده��ای صنعتی بررس��ی كنن��د كه چه بخش��ی از 
توليدات شان قابليت واگذاری به مشاغل خانگی را دارد. با اين كار هزينه توليد 

هم پايين می آيد.
بابايی درخصوص الگوی ملی مش��اغل خانگی تصريح كرد: در الگوی 
نوين ملی مشاغل خانگی در سال قبل به صورت آزمايشی در 9 استان 
برای حدود 9 هزار نفر اين طرح انجام ش��د كه 4000 هزار نفر از آنها 
سهم استان خراسان رضوی بود و امسال وزارتخانه با جهاد دانشگاهی 
برای ساماندهی ۸0 هزار نفر در يك موضوع در30 استان قرارداد بسته 
اس��ت و همچنين تفاهم س��ه جانبه ای با معاونت زن��ان و امور خانواده 

رياست جمهوری برای 6000 نفر بسته شد.
وی اضافه كرد: اولويت تسهيالت در استان كسانی هستند كه در الگوی نوين 
ملی مش��اغل خانگی توانمند شده  و توانسته اند پشتيبان تشكيل بدهند و افراد 
تحت پوش��ش خود را شناسايی كنند كه بدين صورت افراد آموزش های سخت 
را كه مهارت های توليد اس��ت می بينند و آموزش های نرم يا به عبارتی مدريت 

كسب و كار را هم در دوره توانمندسازی فرا می گيرند.
معاون اش��تغال و كارآفرينی اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراس��ان 
رض��وی اضافه كرد: كس��انی كه در اين حوزه كار می كنن��د می توانند با هزينه 
كمتر افراد بيش��تری را تحت پوشش داشته باشند. در جلسه ای كه در كارگروه 
اش��تغال داشتيم همكاران جهاد دانشگاهی اعالم كردند كه ما به ازای هر 100 
ميليون تومان كه شما تسهيالت پشتيبان بدهيد 40 تا ۵0 نفر را تحت پوشش 

پشتيبان های خود قرار می دهيم.
وی درخص��وص صدور مجوز برای مش��اغل توليد غذای خانگی و ش��يرينی 
خانگی بيان كرد: علی رغم اينكه غذا و ش��يرينی خانگی در رشته های مشاغل 
خانگی وجود دارد؛ وزارت بهداشت هيچ گونه مجوزی در اين زمينه صادر نكرده 

است.
باباي��ی ادامه داد: اين يكی از چالش های ماس��ت، علی رغم اينكه مس��ئولين 
وزارت بهداش��ت در هنگام نوشتن قانون مشاغل خانگی اين موارد را به عنوان 
مش��اغل خانگی پيش��نهاد دادند ام��ا اكنون در مرحله اجرا مج��وز آن را صادر 

نمی كنند.
وی با اش��اره به امكان كنترل و ساماندهی اين رشته ها در مشاغل خانگی با 
انجام نظارت، افزود: ما به وزارت بهداشت می گوييم كه هرگونه نظارتی مدنظر 
دارند، قرار دهيم تا اين رشته ها در مشاغل خانگی فعال شوند اما تنها در تهران 
به يك سايت اجازه فعاليت در زمينه غذا خانگی داده اند و پس از آن هيچ گونه 
مجوزی صادر نش��ده اس��ت، در اس��تان هم علی رغم پيگيری های ما با صدور 

مجوز مخالفت كرده اند.

پيكسل 4 ايكس  ال هم حضور دارد. تايتان ام درواقع تراشه ای مجزا از تراشه  اصلی سيستم است كه به طور مستقل 
پردازش های حساس و امنيتی خاصی نظير Verified Boot، رمزنگاری اطالعات روی حافظه  دستگاه، حفاظت 

ويژه از صفحه  قفل، تأمين امنيت پرداخت ها و... را برعهده دارد.
 تا زمان اعالم اين خبر، بيشتر جايزه  شكار باگ گوگل كمی بيش از ۲00 هزار دالر بود؛ ولی اكنون اين شركت 
تصميم گرفته است جايزه  بسيار بيشتری برای پيداكردن نقص امنيتی در محصوالت و سرويس هايش تعيين كند 

تا متخصصان بيش از پيش به بررسی دقيق آنها ترغيب شوند و مشكالت را پيدا كنند.
آمار نشان می دهد گوگل به طور كلی در 1۲ ماه اخير، حدودا ۵/1 ميليون دالر در برنامه های شكار باگ به افراد 

و گروه های مختلف جايزه داده است؛ يعنی به طور ميانگين 3 هزار و ۸00 دالر.
در س��ال ۲019، بيش��ترين جايزه ای كه گوگل به يكی از اين افراد يا گروه ها اهدا كرد، معادل 161 هزار و 337 
دالر آمري��كا بود. گوگل از س��ال ۲010 تاكنون به برخی از افرادی كه نقص ه��ای امنيتی مرورگر كروم را گزارش 

می دهند، مبلغی به عنوان پاداش اهدا می كند. اين ش��ركت در ژوئيه س��ال گذشته، جايزه ای 30 هزار دالری برای 
برنامه  شكار باگ در مرورگر كروم تعيين كرد.

افزاي��ش مبل��غ پ��اداش گوگل در برنامه  ش��كار ب��اگ اندرويد در حالی اتف��اق می افتد كه مدت��ی پيش برخی 
ش��ركت های خصوصی برای باگ های اندرويد جايزه ای تا س��قف ۵/۲ ميليون دالر تعيين كردند. اين خبر را كه در 
س��پتامبر ۲019 رس��انه  ZDNet منتشر كرد، نشان داد برای نخس��تين بار در طول تاريخ، ارزش اكسپلويت های 
اندرويد در بازار های خصوصی بيش��تر از اكس��پلويت های كشف ش��ده در سيستم عامل iOS اس��ت. در آن زمان، 
مديرعامل يكی از شركت های خصوصی اعالم كرد آنها به اين دليل پاداش را افزايش داده اند كه امروزه هك كردن 
گوش��ی های اندرويدی به كاری سخت تر تبديل شده است؛ زيرا گوگل به طور منظم ويژگی های امنيتی جديدی به 
سيستم عاملش اضافه می كند. اين موضوع فقط مختص به خود گوگل نيست و برخی از شركت ها نظير سامسونگ 

كه محصوالت اندرويدی توليد می كنند، همواره در پی افزايش امنيت دستگاه های شان هستند.

چرا اعتبار تسهيالت مشاغل خانگی استان امسال کاهش 
چشمگيری داشت؟

گوگل به کسانی که در اندروید باگ کشف کنند، ۵/۱ میلیون دالر جایزه می دهد

یادداشـت

مراكز نوآوری تخصصی در حوزه های ش��يمی، برق و فيزيك و كارگاه عملی مكانيك 
و س��اخت برای توليد محصوالت نوآورانه دانش��گاهيان توس��ط معاون علمی و فناوری 
رئيس جمهوری افتتاح ش��د. به گزارش پايگاه اطالع رس��انی بنياد ملی نخبگان، س��ورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری با حضور در دانشگاه مازندران، دو مركز 

تخصصی نوآوری و يك كارگاه عملی توليد نمونه محصول اين دانشگاه را افتتاح كرد.
مرك��ز نوآوری تخصص��ی برق و فيزيك كارب��ردی، مجموعه ای نوآور برای اس��تقرار 
تيم های خالق دانش��گاهی و شامل 4 فضا برای كارگاه های عملی توليد نمونه محصول 
اس��ت. امروز همچنين يك كارگاه مكانيك و س��اخت در ابعادی حدود 1۵0 متر مربع 
ب��رای توليد نمونه های اوليه محصوالت نوآرانه و فناورانه دانش��گاهيان، در اختيار آنان 

قرار گرفت.

مراکز نوآوری تخصصی دانشگاه 
مازندران افتتاح شد
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ایجاد برندی موفق با 7 توصيه کاربردی

ايجاد برندی قوی و تاثيرگذار يكی از ارزش��مندترين بخش های هر استراتژی 
كسب وكاری است. در دنيای امروز شما نيازمند برندی خاطره انگيز و در عين حال 
قابل اعتماد هستيد. برخی افراد گمان می كنند فرآيند برندسازی كاری آسان است. 
با اين حال همچنان ايجاد برندی معتبر و استاندارد دشواری های فراوانی دارد. به 
عنوان مثال مديريت برندی كه هم قابل اعتماد و همگام با برندهای محبوب باشد، 
بسيار دش��وار اس��ت.  يك برند موفق توانايی اقناع مشتريان به منظور پرداخت 
هزينه ای بيشتر برای كااليی مشخص فقط به اين دليل كه توليد برندشان است، 
 Bounty خواهد داش��ت. درست به همين خاطر برندهای بزرگی نظير گوگل و
كنترل بسيار زيادی بر روی مشتريان شان دارند. همچنين سرمايه گذاری فراوان 
آنها برای حفظ جايگاه برندشان نيز در قالب همين نكته فهم پذير خواهد بود. در 
سطح پيشرفته، قدرت برندها از محصوالت با كيفيت و ايجاد برندشان به عنوان 
يكی از بخش های ضروری زندگی مش��تريان ناشی می شود. اگر كسب وكار شما 
توانايی ورود به زندگی فردی را داش��ته باشد، شانس تان به منظور تبديل وی به 
مشتری ثابت به شدت افزايش خواهد يافت. بی شك راه درازی برای تحول از يك 
استارتاپ ساده به برندی موفق وجود دارد. با اين حال هفت توصيه اين مقاله شما 

را در راستای طی راحت تر اين مسير راهنمايی خواهد كرد.
اهميت شناخت مخاطب

يكی از ويژگی های مهم هر برند موفقی ش��ناخت دقيق مخاطب اش است. 
در واقع ش��ما بايد توانايی توصيف عاليق و ترجيحات آنها را داش��ته باش��يد. 
در اين زمينه به پرس��ش های ذيل توجه كنيد. به ط��ور معمول روزهای آنها 
چه ش��كلی است؟ فروش��گاه لباس مورد عالقه ش��ان كدام است؟ كدام شبكه 
بازاريابی را بيشتر دنبال می كنند؟ توجه به پرسش های فوق شما را در راستای 
كسب دركی واضح تر از مخاطب تان راهنمايی خواهد كرد. در حقيقت شناخت 
دقيق مخاطب موجب سهولت در راستای بهبود رابطه ميان تان به صورت قدم 
به قدم می ش��ود. بی ترديد موفق ترين نمونه در اين زمينه برند آمازون اس��ت. 
آنها در طول ۲0 س��ال گذشته به طور مداوم مخاطب های خود را طبقه بندی 
كرده اند. هدف آنها از انجام چنين كارهايی آگاهی از دليل محبوبيت ش��ان در 

ميان طيف مختلف كاربران دنيای تجارت آنالين است.
فقط یکبار به هدف بزنيد

لوكاس كورزمان، موسس برند Women’s Best اظهارنظر جالبی دارد:»شما 
فقط يكبار بايد به هدف بزنيد«. اين جمله بدان معناس��ت كه ش��ما بايد به طور 
مداوم المان های مختلف را امتحان نماييد تا در نهايت به تركيب مطلوب برسيد. 
درست مانند بسياری از دستاوردهای دنيای كارآفرينی كه از دل تالش و زحمت 
مداوم بيرون می آيد. در اين ميان برندس��ازی نيز ماهي��ت جداگانه ای ندارد.  در 
همان حال كه در تالش برای ايجاد برندتان هستيد، آن را از درون لنز آزمايش و 
خالقيت بنگريد. اين فرآيند ممكن است شامل امتحان شيوه تازه ای از بازاريابی 
و حتی فرمول های متفاوت برای جذب مخاطب نيز ش��ود به عبارت ساده، ايجاد 
برندی موفق و بزرگ از ايجاد تغيير تا زمان دستيابی به فرم مناسب ناشی می شود.

برقراری رابطه با افراد تاثيرگذار
بی ترديد ش��ما توانايی فعاليت پيرامون برندس��ازی بدون حضور گس��ترده در 
شبكه های اجتماعی را نداريد. در زمينه فعاليت در شبكه های اجتماعی ارتباط با 
افراد تاثيرگذار بسيار مهم است. در اين زمينه به نظر كورزمان پيگيری بازاريابی 
تاثيرگذاری برای برندسازی موفق بس��يار ضروری است. به اين ترتيب كورزمان 
هميشه 60 درصد از بودجه برندش را صرف بازاريابی به شيوه تاثيرگذاری می كند. 
بهترين راهكار در اينجا شروع كار با يك فرد تاثيرگذار در مقياس محلی است. به 

اين ترتيب پس از كسب اندكی تجربه به سراغ پروژه های بزرگ تر خواهيد رفت.
تعامل با مشتریان

هنگام تصميم گيری هايی كه بر روی مشتريان تان تاثيرگذار است، بايد با آنها 
مش��ورت نماييد. به اين ترتيب تا جای ممكن آنها را در فرآيند تصميم گيری 
ش��ريك نماييد. بهترين نمونه در اين مورد برند Ben & Jerry اس��ت. آنها 
مشتريان ش��ان را به ارائه نظرات گس��ترده و مش��اركت در فرآيند انتخاب نام 
محصوالت تش��ويق می كنند. يكی ديگ��ر از راهكارهای موث��ر در اين زمينه 
نظرخواه��ی و گردآوری پايگاه اطالعاتی از مش��تريان اس��ت. ب��ه اين ترتيب 
در برخ��ی از موارد ك��ه زمان كافی برای نظرس��نجی وجود ن��دارد، از پايگاه 
اطالعاتی تان استفاده نماييد. به عنوام مثال هنگام انتخاب فردی تاثيرگذار در 
شبكه های اجتماعی برای همكاری به سليقه مشتريان تان توجه كنيد. اين كار 
به آسانی با مراجعه به داده های قبلی پيرامون مشتريان امكان پذير خواهد بود. 

توسعه مداوم داستان برند مان
فرقی ندارد كه شركتی تازه تاسيس باشيد يا برندی معبتر با ده ها سال سابقه 
فعاليت، در هر صورت شما بايد به طور مداوم داستان برندتان را توسعه دهيد. 
اين فرآيند شامل آميختن تكنيك های مختلف بازاريابی و برندسازی به يكديگر 
می ش��ود. به اين ترتيب ماحصل فعاليت تان داستانی اعجاب انگيز خواهد بود. 
مزيت توسعه مداوم داستان برندمان بازآفرينی رابطه ميان ما و مشتريان است. 
در حقيقت داستان توسعه يافته توانايی ايجاد عالقه بيشتر در مشتريان نسبت 
به برندمان را دارد. با اين حال توجه داش��ته باشيد كه توسعه داستان برندتان 
گامی بسيار مهم و در عين حال حساس است. اگر در اين ميان خطايی انجام 

دهيد، جبران آن هزينه و زمان بسيار زيادی را طلب می كند.
تنظيم بادبان ها در جهت مناسب

كورزم��ان مهم ترين معيارش را  در تعيين موفقي��ت يك فرآيند تبليغاتی 
ميزان بازگش��ت هزينه عنوان می كند. براين اس��اس وی ب��ر فرآيند طراحی 
هم��ه كمپين های برن��دش نظارت دارد. ه��دف از اين كار افزايش بازگش��ت 
سرمايه گذاری بر روی كمپين ها عنوان شده است.  بهترين راهكار برای تنظيم 
بادبان های تبليغاتی تان در جهت موافق اطمينان از يك نكته مهم است. براين 
اساس بايد مطمئن شويد كه مخاطب فقط تبليغ شما را مشاهده نمی كند، بلكه 
از آن انگيزه ای مشخص برای اقدام نيز دريافت خواهد كرد. به عنوان مثال اگر 
شما برندی در زمينه توليد كفش ورزشی هستيد، كمپين شما بايد مخاطب را 
ترغيب به انجام فعاليت ورزشی نمايد. در اين ميان نيز اگر خوش شانس باشيد، 
مخاطب از كفش های برند شما برای دستيابی به هدفش استفاده خواهد كرد.

حضور در رخدادهای شخصی
در زندگی همه افراد رخدادهای ش��خصی بی شماری وجود دارد كه فرصت 
مناس��بی را برای حضور برندت��ان فراهم می كند. به عنوان مثال اگر ش��ما در 
نمايشگاه ويژه كسب وكارتان حضور داريد، طراحی برنامه ای جذاب برای جلب 
مشتريان گامی موثر در راستای تاثيرگذاری و حضور در رخدادهای شخصی شان 
محس��وب می شود. بی شك چنين كارهايی تاثير خود را به صورت آهسته تر بر 
روی مخاطب می گذارد. با اين حال ميزان تاثيرگذاری شان در صورت انجام آن 
به صورت مناسب بسيار بيشتر از اقدامات مشابه خواهد بود. ايحاد برندی قوی 
و تاثيرگذار فرايند بس��يار دشواری اس��ت. در اين راستا شما بايد زمان، دقت و 
خالقيت فراوانی را به خرج دهيد. در اين ميان هفت توصيه اين مقاله مقدمه ای 

مطلوب برای شروع ايجاد يك برند بادوام برای شركت تان خواهد بود.
inc :منبع
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بدون ترديد مهم   ترين دارايی هر ش��ركتی، نام تجاری آن محس��وب 
می   ش��ود. به همين خاطر هم��واره توجه ويژه   ای به اين بخش ش��ده و 
مديران به دنبال راهكارهايی در راس��تای س��اخت و يا بهبود برند خود 
می   باش��ند. در اين رابطه الزم اس��ت تا در ابتدا نسبت به اين مفهوم به 
درک درس��تی دست پيدا كنيم. درواقع برند در يك تعريف عام و جامع 
شامل هرچيزی می   باشد كه معرف محصوالت يك شركت باشد. در اين 
رابطه نتايج آمارها حاكی از آن است كه افراد تمايل دارند تا خريدهای 
خود را از برندهايی انجام دهند كه كامال شناخته شده و يا از آن تجربه 
خوبی به دس��ت آورده باشند. به همين خاطر بسيار مهم است كه برند 
ش��ما از قدرت كافی در راستای كسب ش��هرت، برخوردار باشد. در اين 
رابطه ذكر اين نكته ضروری است كه ايجاد يك برند و محبوب ساختن 
آن امری يك شبه نبوده، با اين حال شما می   توانيد با اقداماتی اين زمان 
را كوتاه   تر نماييد. در همين راستا و در ادامه به بررسی 9 اقدام ضروری 

برای ايجاد برندی قدرتمند، خواهيم پرداخت.
مخاطب هدف را مشخص نمایيد

درواقع ش��ما بايد بدانيد كه اقدامات صورت گرفته در راس��تای تحت 
تاثير قرار دادن كدام قش��ر از چه جامعه   ای می   باشد. در غير اين صورت 
به علت عدم شناخت درست از ماهيت كار خود، احتمال خطا بسيار باال 
خواهد بود. برای مثال در صورتی كه محصول شما در رابطه با كودكان 
می   باش��د، الزم اس��ت تا از عبارات و اش��كالی در طراحی خود استفاده 
نمايي��د كه مخاطب ه��دف بتواند با آن ارتب��ط الزم را برقرار نمايد. در 
اين مورد ش��فافيت پيام ديگر عامل تعيين كننده بوده و الزم اس��ت به 
نحوی عمل نماييد كه به جذب حداكثری منجر ش��ود. فراموش نكنيد 
كه از جمله اهداف هر ش��ركتی ايجاد رابطه بلند مدت با مشتريان خود 
می باش��د. علت اين امر هم به اين خاطر اس��ت كه از دست دادن حتی 
يك مش��تری با توجه به بازار به ش��دت رقابتی ح��ال حاضر، به معنای 
قدرتمند   تر س��اختن س��اير برندهای فعال در حوزه كاری ش��ما خواهد 
بود. در اين رابطه بدون ش��ك برند نقش كلي��دی ايفا كرده و می   تواند 
به اين خواس��ته ش��ما جامه عمل بپوشاند. در بسياری از موارد مشاهده 
شده است كه برند قادر به ايجاد ارتباط عاطفی و تحت تاثير قرار دادن 
احساس��ات افراد نبوده و همين امر باعث می      ش��ود ت��ا اقدامات صورت 
گرفت��ه به نتيجه دلخواه نرس��د. عل��ت اصلی اين امر نه ب��ه خاطر نوع 
طراحی برند بلكه به علت عدم پشتيبانی درست از آن می   باشد. درواقع 
اي��ن امر كه در تبليغات خود به خوبی نام تجاری را معرفی نكرده و آن 
را در تمام��ی اقدامات خ��ود در معرض نمايش ق��رار ندهيد، در نهايت 
باعث خواهد شد تا مخاطب نتواند به درستی با آن ارتباط الزم را برقرار 
س��ازد. در آخر توجه داشته باشيد كه امروزه با توجه به رشد تكنولوژی 
و اينترنت، الزم اس��ت تا از اين امكان رايگان برای ارتباط هرچه بهتر با 
مخاطبان هدف، اس��تفاده نماييد. اين امر بدون شك بر روی هزينه   های 

شما نيز تاثير فوق العاده مثبتی خواهد داشت. 
ماموریت خود را بيان نمایيد 

بدون ش��ك ش��ما بايد يك هدف اصلی را داشته باشيد. در اين رابطه 
توجه به اين امر كه هدف گذاری بر روی امری درست و ارزشمند باشد، 
از نكات حائز اهميت محس��وب می   ش��ود. با اين حال تنها تعيين هدف 
كاف��ی نبوده و الزم اس��ت ت��ا آن را به مانند يك ش��عار در معرض ديد 
هم��گان قرار دهيد. اين امر در راس��تای كس��ب اعتماد ك��ه الزام اوليه 

خريد خواهد بود، امری كامال كليدی محسوب می   شود. برای مثال برند 
نايك ش��عار فقط انجام بده را برای خود انتخاب كرده اس��ت كه بنا بر 
نظر بس��ياری از تحليل گران بهترين انتخاب ممكن بوده اس��ت. درواقع 
اين ش��عار بيانگر آن است كه ش��ما با در اختيار داشتن وسايل ورزشی 
س��اخته شده اين برند قادر خواهيد بود تا به يك ورزشكار تبديل شويد 
كه اين امر تمامی محدوديت   های س��نی و جنس��يتی را كنار گذاش��ته 
اس��ت. به همين خاطر مخاطب در مواجه با آن به تفكری مثبت دست 
پي��دا خواهد كرد كه خ��ود عاملی برای توجه به اي��ن برند خوش ذوق 
و توان��ا خواهد ب��ود. آرم نايك نيز برگرفته از خ��دای پيروزی در يونان 
باستان است كه با شعار آن در ارتباط بوده و اين امر را القاء می   كند كه 
ش��ما با اين محصوالت به موفقيت و پيروزی دس��ت پيدا خواهيد كرد. 
به عنوان نكته پايانی ذكر اين جمله بس��يار مهم است كه بايد به نحوی 
رفت��ار نماييد كه مخاطب حس كند كه برای ش��ما از جايگاه و اهميت 
ويژه   ای برخوردار می   باش��د. بدون ش��ك در اين رابطه هر برندی ممكن 
اس��ت روش��ی متفاوت را در پيش بگيرد كه اين امر بسيار مثبت بوده و 

نوآوری را شكل خواهد داد.
تحقيقات کافی در زمينه برندینگ و اقدامات سایر شرکت   ها 

داشته باشيد 
توجه داشته باشيد كه تقليد و كپی برداری از اقدامات ساير برندها به 
معنای مرگ تدريجی خواهد بود. درواقع ش��ما تنها زمانی می   توانيد به 
رشد قابل توجهی دست پيدا كنيد كه از آمارهای درست به يك نتيجه 
جديد و منحصر به فرد برس��يد. بدون شك علم برندينگ در مرور زمان 
با تغييراتی مواجه می   شود كه ناشی از ورود موارد جديد می   باشد. تحت 
اين ش��رايط در صورتی كه مطالعه كافی در اين رابطه نداش��ته باشيد، 
بدون ش��ك بازنده ميدان خواهيد بود. همچنين الزم اس��ت تا اقدامات 
س��اير برندهای رقيب را ني��ز تحت كنترل قرار دهيد. اين امر ش��ما را 
ب��ه درک درس��تی از تحركات و اوضاع بازار خواهد رس��اند. در مواردی 
مشاهده شده است كه برخی از شركت   ها اقدام به بررسی اقدامات ساير 
رقب��ا كرده و با اين اق��دام به نقاط ضعف و قوت آن   ه��ا پی می   برند كه 
در برنام��ه    ريزی   های آينده آن   ها تاثيرگذار خواهد بود. بدون ش��ك اين 

اطالعات راهنمای عمل بسيار خوبی محسوب خواهند شد.
ویژگی   ها و مزایای خود را معرفی نمایيد 

همواره بايد دليلی وجود داش��ته باشد تا افراد به سراغ برندهای ديگر 
نروند. اين امر به معنای نقاط قوت شما در مقايسه با سايرين خواهد بود 
كه يك مزيت رقابتی محس��وب می   شود. برای مثال برند اپل همواره در 
تبليغات خود در تالش برای مقايس��ه خود با ساير برندها است. اين امر 
با تاكيد بر توانايی   های آن   ها و ضعف   های موجود در ساير برندها صورت 
گرفته و به خوبی مخاطب را به اين باور خواهد رساند كه آن   ها بهترين 
گزينه موجود می   باش��ند. در اين رابطه در تالش باش��يد تا ويژگی های 
خود را به عنصر منحصربه فرد خود تبديل نماييد تا ساير برندها نتوانند 
اقدامات مش��ابهی را صورت دهند. به عن��وان نكته پايانی در اين بخش 
الزم اس��ت تا توجه داشته باش��يد كه مزايای شما در طول زمان ارزش 
خود را از دس��ت خواهد داد. به همين خاطر ضروری است تا همواره به 
دنبال موارد جديد باشيد و خود را به وضعيت حال حاضر محدود نكنيد.

لگویی خالقانه ایجاد نمایيد 
بدون ش��ك آرم ش��ركت نخس��تين چيزی خواهد بود ك��ه در ذهن 
مخاطب نقش بس��ته و به خاطر خواهد آمد. به همين خاطر بسيار مهم 
اس��ت كه در اين رابطه اقدامی درس��ت و حرفه را صورت دهيد. در اين 

رابطه رعايت چند نكته بسيار ضروری است:

 1 - درک درس��ت شعار و هدف ش��ركت و تالش برای ايجاد ارتباط 
متقابل ۲ - توجه به علم رنگ شناس��ی و ارتباط آن با نوع كس��ب وكار. 
ب��رای مثال آبی به عنوان نماد آرامش و قرمز به عنوان نماد جس��ارت، 
معرفی می   شوند. 3 - توجه داشته باشيد كه سادگی باعث درک آسان   تر 

و بهتر خواهد شد.
 به دنبال راهی برای به شهرت رساندن برند خود باشيد 

در اي��ن رابط��ه هي��چ راهكار قطع��ی و همگانی وجود نداش��ته و هر 
ش��ركتی الزم اس��ت تا با توجه به توانايی و خالقيت خود، اقدامات الزم 
را صورت دهد.  با اين حال ذكر نكاتی نظير تبليغات خالقانه و حمايت 
از رويدادهای مختلف در اين رابطه امری ضروری محس��وب می   ش��ود. 
همواره توجه داش��ته باشيد كه شما بايد به دنبال شهرتی طوالنی مدت 
باشيد، به همين خاطر احتياط كافی در راستای عدم اقدامات نادرست، 

امری ضروری به نظر می   رسد. 
به برند خود شخصيت بدهيد

در راس��تای ايجاد ارتباط موثر با س��ايرين الزم اس��ت تا آن   ها را در 
معرض چيزی فراتر از يك نام قرار دهيد. در اين راس��تا ايجاد شخصيت 
انس��انی ب��ه اين امر كمك ش��ايانی خواهد نمود. برای مث��ال  برخی از 
ش��ركت   ها اقدام به طراحی يك ش��خصيت برای شركت خود می   كنند. 
با اين حال بهتر اس��ت تا اين سياست همراه با اقدامات شايسته انسانی 
باشد. برای مثال كمك به موسسات خيريه و حمايت از طرح   های انسان 

دوستانه، مخاطب را درگير يك رابطه احساسی با شما خواهد نمود.
نام تجاری را در هر جنبه   ای از کسب   وکار خود ادغام نمایيد 

تمامی موارد موجود در شركت بايد معرف و مبلغ برند شما باشد. در اين 
رابطه هيچ گونه استثنايی وجود نداشته و همگان بايد نهايت تالش خود را 
صورت دهند. برای مثال اين امر كه كارمندان ش��ما از محصوالت توليدی 
شركت استفاده نكنند، بدون شك جامعه را با بی اعتمادی مواجه ساخته و 
باعث خواهد شد تا از يك فرصت خوب تبليغاتی محروم بمانيد. همچنين 
هر چيزی در ش��ركت و نمايندگی   های فروش بايد حاوی برند ش��ما باشد. 
درواقع چش��مان مخاطب بايد همواره در برابر آن قرار گيرد. اين اقدام تنها 
مختص به فضای ش��ركت نبوده و اين سياس��ت كه بتوانيد وارد خانه   های 
آن   ها نيز شويد، خود نتيجه بسيار خوبی را ايجاد خواهد نمود. در اين رابطه 

تكنولوژی و اينترنت می   تواند كمك شايانی محسوب شود.
در اقدامات خود ثابت قدم باشيد 

هر اقدامی نيازمند زمان مخصوص به خود می   باش��د. به همين خاطر 
در صورتی كه بخواهيد عجوالنه تصميم بگيريد، بدون ش��ك تالش   های 
خود را بی ثمر خواهيد ساخت. در اين رابطه در اختيار داشتن مشاورانی 
با تجربه، به پخته   تر ش��دن سياس��ت   ها كمك خواهد نمود. با اين حال 
فراموش نكنيد كه هيچ كس بهتر از شما قادر به شناخت و ارزيابی برند 
ش��كل گرفته نبوده و در اين رابطه نبايد همه چيز را به سايرين محول 
نم��ود. در اي��ن رابطه تغيير م��داوم نام تجاری يك اقدام كامال اش��تباه 
محس��وب می شود. درواقع اين امر باعث خواهد شد تا مخاطب نتواند به 
ارتباطی قوی و عميق با برند ش��ما دست پيدا كند. با اين حال اين امر 
تنها زمانی توجيه كافی خواهد داشت كه فعاليت شما به شدت افزايش 

پيدا كرده و ديگر برند سابق پاسخگوی نيازهای جديد نباشد. 
در نهايت توصيه می   ش��ود تا از صدا و نظرات مش��تريان غافل نشده و 
به آن به خوبی بها دهيد. اين امر نه تنها احترام و توجه ش��ما را نش��ان 
خواهد داد، بلكه ممكن اس��ت در مواردی راهكارهای جالبی را نيز برای 

شما به همراه داشته باشد.
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بازاريابی صنعتی اس��ت كه به آميزه ای از ذهن های خالق و تحليل گر 
ني��از دارد. بازاري��اب موفق بايد معنای داده های س��خت را درک كند و 

بتواند آن ها را به راهكارهايی خالقانه برای حل مسئله تبديل كند.
در عين حال بسياری از افراد خالق، مانند نويسندگان و طراحان، بهترين 
كارش��ان را تحت ش��رايطی خاص ارائه می دهند. وارد كردن فشار بيش از 
حد باعث می ش��ود كه ماه��ی لغزنده خالقيت از بين دس��ت ها فرار كند. 
برخی نياز دارند كه آزادانه با همكارانشان گفت وگو و همكاری كنند، حال 
آن كه عده ای ترجيح می دهند كه ش��اهكار خ��ود را دور از همه در خلوت 
بيافرينند. در هر حال اگر می خواهيد بازارياب های خالقتان بهترين كار خود 
را ارائه دهند، بايد فرهنگ كار مناس��ب را برای شان ايجاد كنيد. برای اين 
منظور الزم اس��ت كه محيط كاری مناسب را فراهم كنيد، خط مشی های 
برانگيزندهی خالقيت را به كار بببنديد و مزايايی را در اختيارشان بگذاريد 

كه از خستگی مفرط جلوگيری كند. 
تعيين نيازهای گروه

فرض نكنيد كه تمام عوامل موثر برای عملكرد بهينه ی گروه بازاريابی 
را نپرس��يده می دانيد. به خواندن مقاالت اينترنتی مرتبط با فرهنگ كار 
اكتف��ا نكنيد، چرا كه هر فردی برای ارائ��ه بهترين كار خالقانه خود به 
ش��رايطی خاص و متفاوت نياز دارد. نخس��تين گام برای ايجاد فرهنگ 
كاری اي��ده آل اين اس��ت كه نيازها و ش��رايط دلخ��واه كاركنان تان را 

بشناسيد.
كار را ب��ا تح��ت نظر گرفت��ن عادت های كاری آن ها و تعامل ش��ان با 

فرهنگ/ محيط فعلی شروع كنيد.
عادت ه��ای كاركنان هن��گام كار كردن چيس��ت؟ عادت های آن ها را 
تجزي��ه و تحليل كنيد تا راهی را برای كمك كردن به آن ها پيدا كنيد. 
ش��ايد بعضی كاركنان از شنيدن سر و صدای بلند يا گفت وگوهای بلند 
اطرافيان متنفراند، به همين دليل هدفون روی گوش شان می گذارند تا 
ش��ايد اين صداهای آزاردهنده را نشنوند. كاركنان تان هنگام استراحت 
چ��ه كاری انج��ام می دهند؟ آيا چون ب��ه هوای تازه ني��از دارند، از هر 
فرصت��ی برای بيرون رفتن و قدم زدن در هوای آزاد اس��تفاده ميكنند؟ 
هن��گام صرف يك فنجان قه��وه با همكاران ش��ان درد و دل می كنند؟ 

تنقالت می خورند؟ با گوشی شان بازی می كنند؟
پ��س از آن كه به خوبی متوجه عادت های فعلی كاركنان تان ش��ديد، 
از آن ها درباره تغييرهای دلخواه ش��ان نظرس��نجی كنيد. اين پاس��خ ها 
چش��مهای تان را به روی مشكالت موجود در فرهنگ كار يا موانعی كه 
بايد از س��ر راه برداشته شود، باز می كند. البته ممكن است اين پاسخ ها 
قدری اغراق آميز باش��د؛ ش��ايد بس��ياری از كاركنان خود را مس��تحق 
دريافت مزايايی ويژه بدانند، كه اعطای آن ها نه تنها كمكی به بهره وری 

يا خالقيت نمی كند، بلكه به آن آسيب نيز می زند.
مناسب کردن محيط کار

داشتن محيط كار مناسب تفاوت چشم گيری را در بهره وری و كارايی 
كاركنان ايجاد می كند. نكته مهم برقراری تعادل مناسب بين خواسته ای 
تمام كاركنان اس��ت. برخی ترجي��ح می دهند كه هنگام كار كردن تنها 

باش��ند، حال آن كه عده ای بهترين عملك��رد را در كنار همكاران ديگر 
ارائه ميدهند. 

در ه��ر ح��ال زيبات��ر و حرفه ای تر ك��ردن محيط كار، نقطه ش��روع 
مناس��بی اس��ت. بهترين تالش خود را با توجه به ميزان بودجه و اجاره 
بها برای بهبود محلی بكنيد كه كاركنان بخش اعظم روز خود را در آن 
می گذارنند. حتی اگر از نظر مالی در مضيقه هس��تيد، باز هم می توانيد 
كارهای زيادی برای بهبود فضای ش��ركت انج��ام دهيد. همان طور كه 
برای تغيي��ر چيدمان و نوس��ازی خانه تان برنامه می ريزي��د، می توانيد 
پارك��ت را جايگزين كفپوش های كهنه بكنيد، از كاركنانی كه دوس��ت 
دارند، در اين تغيير س��هيم باشند، در س��اعت غيراداری كمك بگيريد 
و دفتر كارتان را به محلی دلنش��ين و دوس��ت داش��تنی تبديل كنيد. 
مطمئن باش��يد اگر كاركنان محيط كارش��ان را دوس��ت داشته باشند، 

بهتر كار خواهند كرد.
البته برای داش��تن محيط كار مناسب بايد كاری بيشتر از زيباسازی 
آن انج��ام دهيد. تصمي��م بگيريد كه آيا می خواهيد فضايی باز داش��ته 
باش��يد، نياز به اتاقك های بيش��تر داريد يا اين كه باي��د هر دو مورد را 
مدنظر قرار دهيد. اگر فضای الزم را در اختيار داريد، می توانيد ش��ركت 
را ب��ه بخش هايی كوچك تر با طراحی های متفاوت تقس��يم كنيد. مبل 
و صندلی ه��ای راحت را در يك بخش قرار دهي��د، بخش ديگری را به 
اتاقك ه��ای مجزا و يك بخش را به ميزه��ای كار باز اختصاص دهيد تا 
مطابق ميل همه كاركنان عمل كرده باش��يد. به خاطر داشته باشيد كه 
خالقيت باعث نميشود كه حتماً همه كارمندان تان به طراحی باز عالقه 
داشته باشند. سعی كنيد خواسته واقعی آن ها را برآورده كنيد يا امكان 

انتخاب از ميان گزينه های متعدد را فراهم كنيد.  
پيشگيری از خستگی مفرط، ترغيب خالقيت

فرهنگ س��ازمانی بايد متمركز بر تامين خواسته های بازاريابان باشد 
ت��ا آن ها همچنان خالق و موفق باق��ی بمانند. به ويژه اگر كارمندان تان 
باي��د حجم بااليی از محتوا را ه��ر روز توليد كنند يا اين كه دائماً تحت 
فش��ار هس��تند، بايد راه هايی را برای جلوگيری از خستگی مفرط آن ها 

پيدا كنيد.
زمان های اس��تراحت بيش��تر يا طوالنی تری را برای كاركنان در نظر 
بگيري��د، آن ه��ا را به صرف غذا مهمان كنيد، تشويق ش��ان كنيد كه در 
فض��ای آزاد قدم بزنند يا كار مفرح و لذت بخش ديگری را انجام بدهند 
كه ذهن ش��ان را باز می كند و به آن استراحت می دهد. اگر كاركنان تان 
ب��ه ورزش يا فعاليتی، مانند تنيس روی ميز يا بازی های ويدئويی عالقه 
دارن��د، امكانات مربوط به آن را در اتاق اس��تراحت ق��رار دهيد تا آن ها 

بتوانند هر طور كه دوست دارند، از وقت استراحت شان استفاده كنند.
البته جلوگيری از خس��تگی مفرط فقط به مفرح س��اختن محل كار 
محدود نمی ش��ود، بلكه بايد علل اين خستگی و راهكارهای پيشگيری 
از آن را ني��ز پيدا كنيد. برخی كارمن��دان از اين كه يك كار را بايد هر 
روز تكرار كنند، خس��ته می ش��وند و عده ای پس از س��اعت ها كار روی 
يك پروژه بزرگ از پا درمی آيند. خط مش��ی های شركت يا بخش تحت 
نظر خود را به گونه ای تعريف كنيد كه كاركنان دچار خس��تگی مفرط 
نشوند. آن انعطافی را كه از خستگی مفرط جلوگيری می كند، در اختيار 

كاركنان تان قرار دهيد.    

مزایای مورد نياز
اگر می خواهيد كارمندانی خالق اس��تخدام كنيد و آن ها را نگه داريد، 
بايد مزايای قابل توجه��ی را به آن ها اعطا كنيد. از مزايای محبوب اين 
روزها می توان به امكان دوركاری، ساعت كاری منعطف، مرخصی بيشتر 

و مشوقه ای بيشتر برای خلق كارهای فوق العاده اشاره كرد.
البت��ه مراقب باش��يد كه اعطای ه��ر مزيتی، عواقب��ی را نيز به دنبال 
خواهد داش��ت. برای مثال اگر يكی از كارمندان می خواهد كه سگش را 
س��ر كار بياورد، ممكن است ديگری اين كار را به داليلی، مانند داشتن 
حساسيت دوست نداشته باشد. منابع متعدد نشان داده است كه وجود 
س��گ در محل كار بهره وری را افزايش می دهد، اما از طرفی كارمندی 
كه به سگ حساسيت دارد، نمی خواهد در دفتری كه سگ در آن پرسه 
می زند، كار كند؛ در اين شرايط يا بايد با درخواست كارمند اول مخالفت 
كنيد، يا راهكاری برای حساسيت دومی پيدا كنيد. برای مثال می توانيد 
ات��اق جداي��ی را برای كارمند دوم در نظر بگيريد كه ورود س��گ به آن 
ممنوع است يا اين كه فيلترهای تصفيه هوا و جاروبرقی های مخصوصی 
را خريداری كنيد كه از پخش شدن مو و شوره پوست و موی سگ و به 

تبع آن بروز حساسيت جلوگيری می كند.
پس از تعريف هر امتياز بايد وضعيت و خط مش��ی های ش��ركت را در 
نظر بگيريد و آن را مدتی به صورت آزمايش��ی امتحان كنيد. اگر اعطاء 
اي��ن امتياز نتيجه مطلوب را به دس��ت ن��داد، آن را متوقف كنيد. برای 
مثال اگر دوركاری را مجاز دانس��ته ايد، اما متوجه شده ايد كه دوركاری 
كيفيت كار را پايين می آورد، امكان دوركاری را حذف كنيد. بسياری از 
كاركنان به شما ثابت خواهند كرد كه مستحق دريافت اين مزايا بوده اند 

و همچنان كاری ايده آل ارائه می دهند.
مدیرانی که کارکنان شان را درک می کنند

هي��چ چي��ز بدتر از مدير يا رئيس��ی نيس��ت كه كاركنان��ش را درک 
نمی كن��د. مديران نقش مهمی در فرهنگ س��ازمانی، به ويژه در تعامل 
ب��ا كارمندان خالق دارند و ب��ا رفتار خود می توانند به خالقيت پر و بال 

دهند يا آن را سركوب كنند.
اف��رادی كه مديريت بازارياب ه��ای خالق را به عه��ده دارند، بايد 
ت��ك تك فرآيندهای خالقانه بازاريابی و نيازه��ای بازاريابی موفق را 
بشناس��ند تا بتوانند از كاركن��ان خود حمايت كنن��د و برای تامين 
نيازها و خواس��ته های آن ها تالش كنند. ممكن است كارمندی برای 
متمركز ش��دن بر كارش نياز به نظارت بيش��تر داشته باشد، حال آن 
كه ديگری با نظارت كمتر بهتر ميتواند ايده های خود را پرورش دهد 
و اگر احس��اس كند كه مديرش دائماً او را تحت نظر دارد، برآش��فته 

و معذب می شود.  
راهكار معين و پاسخ مشخصی برای چگونگی ايجاد فرهنگ سازمانی 
مناسب برای بازاريابان خالق وجود ندارد. هر بازارياب خالقی شيوه كار 
خاص خود را دارد، بنابراين بهترين رويكرد اين است كه منعطف باشيد. 
گزينه های مختلف را در اختيار كاركنان تان قرار دهيد تا ايش��ان بتوانند 
فرهنگ و محيط دلخواه خ��ود را انتخاب كنند. اين انعطاف پذيری بايد 
در ش��يوه مديريت، محل كار و راهكارهای جلوگيری از خستگی مفرط 

پياده شود.   
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خدمات مشتریان ضعيف مسئول به سرانجام نرسيدن 
55درصد از معامالت بالقوه است

5 نکته برای بهبود خدمات مشتریان 

يكش��نبه گذش��ته هنگامی كه از درياچه به خانه برمی گشتم، 
تصادف كردم. 

تصادف همواره س��خت و پرتنش است. افزايش ترشح آدرنالين 
واكن��ش س��تيزگريز را برمی انگيزد و زمين��ه را برای جر و بحثی 
آتش��ين آماده می كند. همراه داش��تن دو بچه در ماشين و باقی 
ماندن همس��رم در ويال شرايط را وخيم تر می كرد. سه خودرو در 
اين تص��ادف به هم خورده بودند و هر رانن��ده ای كه از كنارمان 
می گذش��ت، به خاطر اين ش��لوغی فريادی بر سرمان می زد و به 

راهش ادامه می داد.  
خدا رو ش��كر هيچ كس صدمه ای نديده بود و فقط ماشين ها و 
البته غرور من آسيب ديده بود. هنگامی كه به تعميرگاه رسيدم و 

جان را مالقات كردم، تمام نگرانی و استرسم ناپديد شد. 
جان مس��ئول پذيرش تعميرگاه و بنابراين اولين فردی بود كه 
مش��تريان مضطرب و نگران با او روبرو می ش��دند. جان خدمات 
مش��تريانی افس��ان های ارائه می داد كه حتی ب��ه خاطر آن از او 
تقدير هم ش��ده بود. ظرف چند دقيقه كاماًل آرام شدم، خودم را 

جمع و جور كردم و توانستم كه عاقالنه تصميم بگيرم.   
االن ك��ه از دور به ماجرا نگاه ميكنم، پن��ج نكته كليدی را در 
رفتار جان تش��خيص می دهم كه رعاي��ت آن ها می تواند خدمات 

مشتريان هر شركتی را ارتقاء دهد.
نکته های کليدی برای ارائه خدمات مشتریان افسانه ای

1.هم��دردی: اولين س��وال ج��ان از من اين بود ك��ه »بچه ها 
چطورند؟« اين س��وال به من يادآوری كرد كه خوشبختانه كسی 
صدمه نديده است و مسلماً جان سالم به در بردن از اين تصادف 
وحش��تناک بس��يار مهم بود. به عالوه اين احوال پرسی مهربانانه 
باعث ش��د، حس كنم كه جان واقعاً به م��ن و خانواده ام اهميت 

می دهد و صرفاً به فكر كسب وكار خودش نيست.
۲.آرامش: آرامش جان عليرغم آشوب و هرج و مرج پيرامونش 
واقعاً س��تودنی بود. لحن صدای او هم��واره آرام و اطمينان بخش 
بود. اين آرامش باعث ش��د، احس��اس كنم كه به جای درس��تی 

آمده ام و كار را به كاردان سپرده ام.
3.احترام:

 هنگامی كه به تعميرگاه رس��يدم، آش��فته و پريشان بودم و از 
همه توقع داش��تم كه به من كمك كنند، با اين وجود رفتار جان 
با من كاماًل محترمانه بود. جان من را محترمانه با القاب رس��می 
طرف خط��اب قرار می داد و به هيچ وج��ه صحبت های طوالنی و 

بی هدف من را قطع نمی كرد.   
4.گ��وش دادن فع��ال:  گوش دادن فعال يك��ی از تكنيك های 
ارتباط موثر اس��ت كه در مش��اوره، آموزش و حل تعارض به كار 
برده می شود. الزمه گوش دادن فعال اين است كه شنونده تمركز 
كامل داش��ته باش��د، موضوع را درک كند، واكنش مناسب نشان 
دهد و گفته های مخاطبش را به خاطر بسپارد. جان با چنان دقت 
سرش��ار از همدردی و احترامی به من گوش می كرد، كه احساس 

كردم كاماًل من را درک ميكند.
۵.برنامه ريزی: جان هر روز با چنين مش��كالتی روبرو می شود و 
ب��ه خوبی می داند كه چطور بايد در اين ش��رايط عمل كند. جان 
پس از آن كه اعالم كرد كه نمی توانم با اين خودرو به راهم ادامه 
بدهم، به سرعت با ش��ركت كرايه ماشينی كه طرف قراردادشان 
بود، تماس گرفت و يك ماش��ين تميز و مرتب را برای من كرايه 
ك��رد. همكارانش نيز صندلی های ماش��ين كودک را به ماش��ين 
جديد منتقل كردند. اي��ن كمك و مهربانی برای من باورنكردنی 
بود، اما برای جان صرفاً بخشی از كار روزمره معمولش بود كه در 

برنامه ريزی عالی و بی نقص او ريشه داشت.
اختيار دادن به کارکنان خط مقدم

در مقام صاحب يك كس��ب وكار باي��د از اين پنج نكته كليدی 
آگاهی داش��ته باش��يد، اما واقعيت اين است كه آشنايی كاركنان 
خط مقدم با اين نكات و آموزش ديدن آن ها در اين زمينه، برای 
ارائه خدمات مشتريانی بی نقص بسيار مهمتر است. بهترين راه ها 
ب��رای قدرت دادن به كاركنان خط مقدم ب��ه گونه ای كه بتوانند 
در ش��رايط بحرانی رفتاری مناس��ب با مشتريان داشته باشند، به 

شرح زير است:
•ابزار الزم كاركنان را در اختيارش��ان قرار بدهيد: كاركنان در 
ش��رايط بحرانی باي��د از قدرت، اختي��ار، راهنمايی و مهارت های 

ضروری برای اتخاذ تصميم های مناسب برخوردار باشند.
•رضايتمن��دی كاركنان را افزايش دهيد: نارضايتی مش��تريان 

گاهی بازتابی از نارضايتی كاركنان از شرايط شغلی شان است.
•مهارت ه��ای حل تعارض را ب��ه كاركنان تان آموزش دهيد: 
زمانی كه موضوع آموزش برخورد با مش��تريان »مشكل س��از« 
مطرح می ش��ود، عموم��اً قواعدی كلی مانن��د »همواره حق با 
مش��تری است.« به پرس��نل خدمات مش��تريان آموزش داده 
می ش��ود. اما واقعيت اين اس��ت كه اين جمالت كليش��ه ای و 
پيش پا افتاده در ش��رايط بحرانی راهگش��ا نيست، و كاركنان 
بيش از اين قواعد كلی به ابزار ضروری برای مديريت ش��رايط 

نياز دارند. 
آموزش مهارت های حل تعارض ابزار قدرتمندی اس��ت كه به 
كاركنان ياد می دهد، به جای ش��عله ورتر كردن آتش جر و بحث 
با عصبانيت، بتوانند مش��تريان برافروخته شان را آرام كنند و آب 

روی آتش بريزند.
بر اساس نتايج يك گزارش، ۵۵درصد مشتريان به دليل داشتن 
تجربه ای ناخوش��ايند از خدمات مش��تريان از معامله صرف نظر 

می كنند. 
اين آمار بيانگر درآمد كالنی است كه به دليل ضعف در خدمات 
مش��تريان به باد م��ی رود و هيچ گاه به دس��ت نمی آيد. به عالوه 
اين نتيجه نش��ان دهنده نياز مبرمی اس��ت كه ب��رای آموزش و 
اختيارده��ی ب��ه كاركنان خط مق��دم وجود دارد. حتم��اً موافق 
هس��تيد كه بدترين چيز بعد از شكس��ت در فروش، شكست در 

فروش به دليل خدمات مشتريان نامناسب است.
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4نکته برای تبدیل شدن به یک رهبر عالی از 
زبان یک مدیرعامل موفق

من اخيرا متوجه ش��دم كه در آخري��ن رده بندی گلس دور 
)Glassdoor( در ميان مديران عامل كسب و كارهای كوچك 

و متوسط آمريكايی در رتبه دوم قرار دارم.
اين رده بندی بر اساس نظرات و بازخوردهای كارمندان بيش 
از 770 هزار ش��ركت انجام ش��ده بود و واقعا برای من افتخار 
بزرگی است. ولی اين رده بندی، به نظر من، كمی گمراه كننده 
است. من بهترين و برترين مديرعامل نيست؛ من رهبر بهترين 

تيم هستم و همين باعث آسان تر شدن كارم می شود.
وظيفه مديرعامل قطعا تيم و هدف محور اس��ت. مديرعامل 
بايد پس از تعيين مس��ير حركت ش��ركت، بر حفظ پايداری و 
توس��عه و تقويت ارزش های اصلی تمركز كند. سپس نوبت به 
انتخاب برترين و ماهرترين افراد و كنار رفتن از س��ر راه آن ها 
خواهد رس��يد. در نهايت، راز موفقيت كس��ب و كار من، تيم 

من است. 
البته خلق و رهبری يك ش��ركت موف��ق تيم محور چندان 
ساده نيست. شما بايد به چهار نكته كليد توجه داشته باشيد. 
پيشرفت در اين زمينه ها شما را به رهبری بهتر تبديل خواهد 
كرد، رهب��ری كه كارمن��دان، چه در زندگ��ی حرفه ای و چه 
در زندگ��ی ش��خصی، از او به عنوان يك الگو و سرمش��ق ياد 

می كنند.
1. ارزش ها و چشم اندازها

تمام رهبران بايد به اين سوال پاسخ دهند: می خواهم رهبر 
چه ش��ركتی باش��م و چرا؟ به خوبی فكر كنيد. اهداف ش��ما 

چيست؟
تعريف چشم انداز شركت و ارزش های اصلی آن باعث شكل 
گيری وظاي��ف و فعاليت های روزانه ش��ما و كارمندان ش��ما 

خواهد شد. 
تيم های موفق به اين دانش مش��ترک وابسته هستند. آن ها 
ب��رای تصميم گي��ری در زمان بح��ران و ترديد ب��ه ارزش ها و 
چش��م اندازهای ش��ركت مراجعه خواهند كرد. به همين دليل 
باي��د ارزش ها و چش��م اندازهای خود را بالفاصل��ه و در اولين 
مراحل بنا كنيد و آن ها را با تيم و كارمندان خود به اش��تراک 

بگذاريد و دائما به دنبال تقويت آن ها باشيد. 
درک عميق اين مس��ئله كه چه كس��ی هستيد و چه هدفی 
داريد باعث تسهيل كار شما خواهد شد. شما می توانيد افرادی 
با ارزش های مش��ترک و مش��ابه به تيم خود اضافه كنيد و با 

كمك آن ها به سمت پيشرفت و موفقيت گام برداريد.
2. پایداری و شفافيت

مدي��ران عامل بيش از هر چيزی بايد ص��ادق، خالص و در 
مس��ير حرك��ت و ارزش های خود پايدار باش��ند. آن ها بايد به 
رفتار خود دقت كنند و انتظارات خود از تمام اعضای تيم را با 

آن ها در ميان بگذارند. 
در ش��ركت من، ارزش هايی كه چندين س��ال پيش تعيين 
كرديم باعث حفظ ش��ركت در دوران س��خت و بحرانی شدند. 
استراتژی های تجاری دائما تغيير خواهند كرد ولی من همواره 
به ارزش های اصلی ش��ركتم پايبند خواهم بود. به اين ترتيب 
هرگ��ز نقش بازی نخواهم ك��رد و هرگز كاری كه با ارزش ها و 

اصول اخالقی من سازگار نباشند را انجام نخواهم داد.
رهبران بايد همواره و با خيالی آسوده شخصيت واقعی خود 
را بروز دهند و از اين كار ترسی نداشته باشند، زيرا تنها به اين 
ترتيب به ش��ركتی صادق، اصيل و موفق دس��ت پيدا خواهيد 
كرد. به قول گاندی: »ش��ادی زمان��ی به وجود خواهد آمد كه 
انديشه، سخن و كردار شما با يكديگر هارمونی داشته باشند.«
كارمن��دان بهترين عملكرد را هنگام ارائه خواهند كرد كه از 
وظايف خود اطالع داشته باشند. هيچ چيز به اندازه گفتن يك 
حرف و انجام عملی كامال مخالف و متضاد باعث دوری شما از 

كارمندان و ايجاد فرهنگی مسموم نخواهد شد. 
3. تمرکز جامع و ایجاد ظرفيت

مديران برتر همواره كارمندان خود را در اوليت قرار خواهند 
داد و ب��ه آن ها در س��اخت و پرورش ظرفيت هايش��ان كمك 

خواهند كرد تا بهترين عملكرد را ارائه كنند. 
اين فقط محدود به اتفاقات درون دفتر نمی شود. من دوست 
دارم ك��ه كارمندانم در تمام جنبه های زندگی خود پيش��رفت 
كنن��د. به اين ترتيب فرد س��الم تر و ش��ادتر خواهد بود و در 

نتيجه عملكرد بهتری ارائه خواهد كرد. 
اكث��ر رهبران به آخرين مرحل��ه توجه دارند: عملكرد كاری. 
ولی قرار دادن تمام تمركز بر هدف باعث خس��تگی و نااميدی 
افراد خواهد شد. رهبران بزرگ به دنبال اهداف بزرگ هستند. 
آن ها با ايجاد استانداردهای باال باعث پيشرفت افراد می شوند 
و نسبت به وظايف و اعمال خود احساس مسئوليت می كنند. 

4. رشد شخصی
رهبری، زمانی كه درك��ی از خود و اهداف خود نداريد، كار 
بسيار دشواری اس��ت. برنامه های رهبری به شما در شناسايی 
بهتري��ن روش رهبری كم��ك خواهند كرد. اي��ن برنامه های 
همچني��ن در طراح��ی سيس��تم های موث��ر و كارآمد جهت 

دستيابی به اهداف خاص نيز مفيد خواهند بود. 
چنانچ��ه از خواس��ته ها و ارزش های اساس��ی خود اطالعی 
نداري��د، اينجا نقطه اغاز خوبی اس��ت، زيرا ش��ما بدون درک 
ارزش های خود قادر به ايجاد ارزش برای شركت نيز نخواهيد 

بود. 
به عالوه، توجه به رش��د ش��خصی شما را به يك الگو تبديل 
خواهد كرد. بخش��ی از مديريت تيم های ش��اد و موثر ش��امل 

افزايش توقع، چه از خود و چه از تيم، می شود. 
ه��ر توقعی كه از كارمندان خود داري��د، بايد از خودتان نيز 
همان توقع را داش��ته باش��يد. اس��تانداردهای من قابل تغيير 
نيستند و من با اين استانداردها زندگی می كنم. من در شركت 
حضور دارم و مانند س��اير كارمن��دان كار می كنم و به اهدافم 

متعهد هستم.
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رهبری

از آنجايی كه هر كس��ب و كار باالخره اولين نيروی خود را اس��تخدام 
كرده و دس��ت به كار ايجاد تيم تمام وقت خود می شود، برقراری توازن 
ميان افزودن نيروهای جديد و متعهد بودن به اين افراد تازه وارد بسيار 
مهم اس��ت. گاهی اوقات شما نيازمند فردی هستيد كه در يك پروژه با 
م��دت زمانی محدود به كمك تان بيايد. گاهی اوقات، ممكن اس��ت آن 
پروژه راه را برای نقش��ی تمام  وقت هموار كند. حفظ اين توازن تنها از 
نقط��ه نظر اخالقی و فرهنگی مهم نيس��ت، بلكه از نقطه نظر اقتصادی 

نيز حائز اهميت است.
خب، چه موقع بايد نيروی تمام وقت استخدام كنيم؟

1. برای اموری كه ايجاد سود كرده و يا مسئوليت را كاهش می دهند.
شركت های جديد بيشتر به س��ودآوری فكر می كنند؛ چرا كه ممكن 
اس��ت پيشرفت كندی داشته باش��ند و هزينه های زيادی قابليت حذف 
نداشته باشند. اگر فكر می كنيد كه ميزان سودآوری حاصل از استخدام 
نيروی مدنظرتان، هزينه های استخدام اش  را پوشش می دهد و به رشد 
ش��ركت تان كمك می كند، اس��تخدام تمام وقت او معنادار اس��ت. شما 
می توانيد پيش از انجام رويه های اس��تخدامی فرد مورد نظر را از لحاظ 
ميزان كارايی مورد آزمون قرار داده و تناس��ب وی با فرهنگ س��ازمانی 

شركت تان را بسنجيد. 
۲.زمانی كه مناسب ترين گزينه را پيدا می كنيد.

اس��تخدام تمام وقت زمانی معنا پي��دا می كند كه اهداف و نقش های 
مش��خص و روشنی داشته باشيد، پس شما می توانيد فردی را كه با آن 
نقش تناس��ب داشته باش��د را پيدا كرده و خودتان يا شخص ديگری از 
اعضای تيم به او كمك كنيد. اين كار زمانی آسان است كه از راهنمايی 
مايكل گربر پيروی كرده و فهرس��تی از مشخصات هر شغلی كه ممكن 

است شركت تان در آينده بدان احتياج پيدا كند، داشته باشيد.
اگر تا االن اين كار را نكرده ايد، س��ريعا دس��ت به كار شويد. اين كار 
موجب منظم ش��دن اوضاع و تفكری ش��فاف پيرامون افراد مورد نياز و 
گزينه های استخدامی می شود. هنگامی كه شما فردی را برای موقعيت 
مش��خصی اس��تخدام می كنيد، احتماال تا االن افراد حاضر در ش��ركت 
آن مس��ئوليت را ب��ه عنوان اضافه كار انجام می داده اند. علی رغم قس��م 
احساس��ی داستان، استرس داشتن يك تيمی كه منتظر ورود يك عضو 

جديد است، نشانه  خوبی است.

افزون بر اين، بر حس��ب تجربه می توان گفت كه نيروهای استخدامی 
در مقايسه با نيروهای قراردادی، تعهد و فداكاری بيشتری دارند. خانواده 
و دوس��تان آنها به كاری كه انجام می دهيد عالقه مند شده و عاليق تان 
را تبليغ هم می كنند. اين افراد منبع بس��يار خوبی برای يافتن نيروهای 

استخدامی جديد هستند. 
چه موقع بايد جذب نيروی قراردادی را مدنظر داش��ته باشيد؟ نيروی 
قراردادی زمانی مناس��ب اس��ت كه پروژه ای با زمان محدود در اختيار 
داش��ته باش��يد. افزون بر اين، در ش��رايط زير بايس��تی ج��ذب نيروی 

قراردادی را مدنظر داشته باشيد:
1. اگر نااميد و یا تحت فشار هستيد

غالبا در ش��رايط استرس��ی انتظارات خود را افزايش نمی دهيم، اما از 
جنبه س��طح آموزش و آگاهی مان افت می كنيم. اگر به فكر اس��تخدام 
نيروی تمام وقت هس��تيد، بايد اس��تراتژيك و بلندمدت فكر كنيد. اما 
جذب نيروی قراردادی برای مقابله با مس��ائل گذرا، گزينه خوبی است. 
ح��ال اگر اين فرد خ��ود را در جايگاه موقتی اش ثابت كند، می توانيد به 
اس��تخدام تمام وقت او فكر كنيد. اجازه ندهيد كه فش��ار شما را از كار 
بيندازد. كمك بگيريد و به ياد داشته باشيد كه هميشه از لحاظ آماری، 

تصميم گيری هوشمندانه تر از تصميم نگرفتن است. 
2. اگر کاندیدای خوبی را برای شرکت تان یافته اید و هنوز برای 

او نقشی تعيين نکرده اید
هم��ه ما تصادفا با افراد جالب توجه برخورد می كنيم و حس می كنيم 
كه بايد اين فرد را در تيم خود داش��ته باش��يم. اما ممكن است كه اين 
افراد در حال حاضر در شركت ديگری مشغول باشند و يا شايد خودتان 
به تازگی افرادی را استخدام كرده و برای يك نيروی جديد جای خالی 
نداش��ته باش��يد. به جای  »حفظ تماس با اين فرد«، به اين فكر كنيد 
ك��ه می تواني��د او را برای همكاری در پ��روژه ای خاص جذب كرده تا او 
هم بتواند به تعهدات فعلی خود عمل كند. اين كار امكان بررسی نحوه 
همكاری او با ش��ما و تيم تان را فراهم كرده و نش��ان می دهد كه آيا اين 

فرد ادای يك نيروی حرفه ای را درمی آورد يا نه. 
3. اگر بخواهيد برروی محصول، خدمات و دپارتمان جدیدی 

تمرکز کنيد
اگ��ر هركس بدان��د كه يك آين��ده تمام وقت مش��روط ب��ه مراحل 
مشخص اس��ت، انگيزه بيش��تری برای كار و نتيجه گيری وجود خواهد 
داش��ت. آن دس��ته از نيروهای قراردادی ای كه به دنبال كار تمام وقت 
هس��تند می توانند از اين فرصت استفاده كرده و نقش خود را مبتنی بر 

عملكردشان تعريف نمايند. با ايجاد اين رشد مشروط به عملكرد، ديگر 
اعضای تيم متوجه می ش��وند كه اين حركت در جهت رشد هوشمندانه 

بوده و صرفا افزايش ابعاد شركت نيست. 
4. اگر به مهارت های ویژه نياز داشته و یا با یک پروژه نهایی 

طرف هستيد
اگر پ��روژه ای را در حوزه فناوری آغاز نموده ايد كه به مهارت های ويژه و 
حرفه ای نيازمند است، ممكن است پيدا كردن افرادی با مهارت مناسب و 
جذب آنها برای استخدام تمام وقت دشوار باشد. نقش های قراردادی موجب 
افزايش توان تيم تان می شود و اين توان افزونه به لطف جذب مهارت هايی 
اس��ت كه به خاطر بازار داغ و باالبودن تقاضا به س��ختی يافت می ش��وند. 
پس اگر پروژه پيش رويتان، يك پروژه تكنولوژيك است، افرادی را بصورت 
ق��راردادی جذب نماييد ت��ا بتوانيد پروژه مذكور را ظرف مدت مش��خص 
تحويل دهيد. توجه داش��ته باشيد كه جذب نيروی قراردادی، راه مناسبی 
ب��رای ارزيابی ميزان مه��ارت در طول يك پروژه اس��ت، پس اگر نيازهای 

پيوسته ای داريد، گزينه ی پيش رويتان استخدام تمام وقت آنان است. 
اگر به داش��تن نيروهای تمام وقت ع��ادت داريد، بايد بدانيد كه همه 
متخصصان ايجاد يك فضای كاری مركب را با آينده بلند مدت مس��اعد 
می دانند. اين مساله فقط به خاطر آمار و فناوری نيست. رويكرد تركيبی 
نيروه��ای قراردادی و تم��ام وقت، در تمامی ش��ركت ها نتايج خوبی را 

حاصل می كند. 
از رشد خود انتظار سود داشته باشيد

من به مدتی طوالنی صاحب كسب و كار بوده ام و به خوبی چالش های 
جذب نيروهای جديد را می شناس��م. هميشه محاسبه هزينه های كوتاه 
مدت آس��ان تر از محاسبه منافع بلند مدت اس��ت. اما زمانی كه به فكر 
جذب نيروهای جديد می افتيد، به خاطر داشته باشيد كه سالمت مالی 
كليد رش��د هر شركت اس��ت و گاهی اوقات بايستی بهترين تصميمات 
استخدامی خويش را بر مبنای سيگنال های مالی ناشی از منحنی رشد 
خود اتخاذ كنيد، چرا كه اين س��يگنال ها با طرح های ميان مدت و بلند 

مدت شركت تان در ارتباط هستند. 
ب��رای هم��ه ما پيش می آيد كه در تفس��ير اين پيش بينی ها اش��تباه 
كنيم، اما توجه داشته باشيد كه اين اشتباهات بخشی كليدی از فرايند 
يادگي��ری بوده و م��ا را ب��رای تصميم گيری در موقعيت مش��ابه آماده 
می كنند. اگر س��المت مالی شركت تان در اولويت باشد، هرگونه نيروی 

جديدی كه استخدام كنيد شما را به سوی موفقيت سوق خواهد داد.
entrepreneur :منبع

چه وقت افراد را استخدام کرده و چه موقع با آنها قراردادی کار کنیم؟
مترجم نيما جوادی
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8 عادت برای مدیریت موفقيت آميز بحران

 همسویی فروش  و بازاریابی در توفان

امروزه به نظر می رس��د كه هر شركتی يا در ميانه بحران گرفتار است 
ي��ا عنقريب دچار گردباد بحران خواهد ش��د. بنابراين بحران دير و زود 
دارد، اما س��وخت و س��وز ندارد، شكی نيس��ت كه هر شركتی بحران را 
تجربه خواهد كرد، مهم اين است كه چه زمانی و چگونه به آن واكنش 
نش��ان خواهيد داد. به عالوه بحران همس��ويی ظري��ف بين بخش های 

فروش و بازاريابی را نيز به بوته آزمايش خواهد گذاشت.
بح��ران و اعتبار امروزه از قابليت تعريف س��ازمان، س��ردرگم كردن 
طرفداران، ايجاد اختالل در ارزش سهام، سودآوری و پيشتازی سازمان 
در بازار برخوردار است. هيچ شركتی از تندباد بحران در امان نيست. هر 

ماه يك برند ملی تاثير بالقوه بحران را به نمايش می گذارد.
در اين بخش با ۸ مهارتی آشنا می شويد كه بايد قبل از روبه رو شدن 
با بحران خود را به آنها مجهز كنيد تا از اين گردباد بی امان به س��المت 

خارج شويد.
1� از قبل برنامه ریزی کنيد

يكی از باارزش ترين كارهايی كه در هر سازمان می توان قبل از روبه رو 
شدن با بحران انجام داد، اين است كه گروه بحران را پيشاپيش انتخاب 
كني��د. اين گروه باي��د نماينده جنبه های مختلفی از عملكرد كس��ب و 
كارتان باشد. نمی توانيد 1۵ نفر را در گروه بحران جای دهيد، چون اين 
گروه بايد تصميم بگيرد و به س��رعت نيز تصميم بگيرد. از طرفی گروه 
بحران نبايد آنقدر كوچك باشد كه جنبه هايی از كسب و كار از ديد آن 

پنهان ماند و نتواند كليت موضوع را ببيند.   
البته گروه بحران رويه های موجود در خصوص مسئوليت های سخنگو 
را تكميل می كند. بسيار مهم است كه فرهنگ و خط مشی های سازمان 
در ارتب��اط با فردی ك��ه با مردم صحبت می كند، قب��ل از وقوع بحران 

مشخص شود. اصول اساسی بايد از ابتدا تعريف شود.
مدت ها قبل از وقوع بحران بايد حس��ن نيت خود در قبال اجتماع و 
خدماتی را كه به آن انجام می دهيد، در نظر بگيريد، اين ش��عر معروف 

سعدی را از ياد نبريد:
تو نيكی ميكن و در دجله انداز           كه ايزد در بيابانت دهد باز

برای مثال مك دونالد برندی اس��ت كه حسن نيت خود را از مدت ها 
قبل با انجام خدمات انسان دوس��تانه اثبات كرده بود. در سال 199۲ در 
جريان ش��ورش های لس آنجلس ۵3 نفر جان باختند، ۲۵00 نفر زخمی 
ش��دند و ۲ميليارد دالر خسارت، ش��امل ويرانی 1۲00 ساختمان، وارد 
ش��د. رستوران های مك دونالد در قلب اين تخريب واقع بودند، اما هيچ 
كدام آس��يبی نديدند. چون مك دونالد برندی بود كه مردم مهم بودن 

آن را در جامعه خود باور كرده بودند.
2� بحران را در زمان وقوع آن بشناسيد

بحران در بسياری از موارد بدون نشانه هشدار در شكل های گوناگون 
از هيات مديره خودسر و متمرد گرفته تا باليای طبيعی، از وقايع غمبار 
جناي��ی تا فراخوانی محصول در س��طح ملی  رخ می دهد. بحران گاهی 
اوقات به صورت واقعه ای ش��روع می ش��ود كه قابليت تبديل ش��دن به 
يك بحران ش��ديد را دارد. گاهی اوقات نيز بحران به صورت تمام عيار 
شروع می شود و هدف ما اين است كه از تبديل شدن آن به يك فاجعه 

جلوگيری كنيم.
برخ��ی معتقدند كه آتش اين بحران ها را دش��منان و رقبای باانگيزه 
ش��عله ور می كنند. اي��ن مخالفان بی رحم ش��ركت ها، گروه ها يا افرادی 
هس��تند كه به نحوی مقابل ش��ما قرار گرفته اند. اگر ش��ما يك شركت 
نفتی بزرگ باش��يد، ش��كی نيس��ت كه می توانيد فعاالن محيط زيست 
را در ميان دش��منان باانگيزه خود پيدا كنيد. اين دش��منان گاهی قابل 

انتظار و گاهی غيرقابل پيش بينی هستند. هر شركتی می تواند دشمنان 
سرس��خت خود را در بين رقبايش بيابد. ممكن است اين رقبا آشنايان 
قديمی ش��ما در بازار باشند يا مزاحمانی باش��ند كه به تازگی وارد اين 
صنعت شد ه اند. اگر مالك فروشگاه زنجير ه ای يا كسب و كاری باشيد كه 
خواربار را به خانه ها تحويل می دهد و آمازون وارد حيطه فعاليت ش��ما 

شود، بحران بازار فروش برای شما شروع خواهد شد.
از اين گذشته فراموش نكنيد كه بحران گاهی به صورت مثبت شروع 
می شود. ادغام و مالكيت می تواند آغازگر بحران باشد. گروه های مختلف 
بسته به اينكه در كدام طرف معامله قرار دارند و منافع شان در كجا قرار 

می گيرد، واكنش نشان می دهند.
3 � از همان ابتدای بحران ارتباطی منظم برقرار کنيد

ارتباط برقرار كردن و اطالع رس��انی درباره بحران جزو ضروريات چند 
س��اعت نخست پس از بحران است، البته س��عی كنيد در مراحل اوليه 
قول هايی ندهيد كه بعد نتوانيد به آنها عمل كنيد. با تمام س��هامداران 

همدردی كنيد و شرايط را به آنها توضيح دهيد.
اج��ازه ندهيد كه خأل ايجاد ش��ود. از ياد نبريد ك��ه عصر امروز عصر 
رس��انه هايی اس��ت كه به س��رعت برق و باد خأليی را كه شما به وجود 
آورده اي��د، پ��ر خواهند كرد و اخب��ار جايگزين و قاب��ل قبولی را كه به 
نظرش��ان درست می آيد و به روايت شان از اين بحران جذابيت می دهد، 
به س��مع و نظر مخاطبين خواهند رس��اند. در چنين شرايطی عالوه بر 
اطالع رس��انی صحيح بايد اخبار اش��تباه را ني��ز از ذهن مخاطبين پاک 
كنيد. بحران اوليه غالباً بحرانی ناش��ی از اطالع رس��انی اشتباه را در پی 
دارد كه نتيجه كوتاهی ش��ما در خبررسانی و ارتباط با مخاطبين است. 
گاهی اوقات احس��اس اينكه اتفاق ناخوشايندی در حال وقوع است، به 
بح��ران دامن می زند. اين باورها و تصورهای اش��تباه به واقعيتی تبديل 
می شود كه بايد آن را مديريت كنيد. ارتباط برقرار نكردن پس از بحران 

زمينه را برای بروز بحران ديگری فراهم می كند.   
مدت كوتاهی پس از وقوع بحران بايد با مخاطبين خود ارتباط برقرار 
كني��د و اين ارتباط منظم را ادامه دهيد. يكی از اهداف نهايی مديريت 
بحران اين اس��ت كه بحران جنبه جنسی نداشته باشد و جذابيت خود 
را برای مخاطبين از دس��ت بدهد. برای رسيدن به اين هدف الزم است 
كه واقعيت ها را هر چقدر هم كه تلخ باش��د، بيان كنيد و اخبار مربوط 
ب��ه پيش��رفت بحران را دائماً ب��ه روز كنيد. كوتاهی در اطالع رس��انی يا 
بالعكس زياده روی در آن عواقب ناخوشايندی را به دنبال دارد و حدس 
و گمان��ه ای كه در غياب حقيقت و قبل از هر گونه اقدام زده می ش��ود، 

می تواند به فاجعه منجر شود.
نکته ای درباره رسانه های اجتماعی

مديري��ت بح��ران نياز ب��ه كنترل و ب��ازداری دارد، ح��ال آنكه روال 
رسانه های اجتماعی كاماًل متفاوت با اين پرهيز و خودداری است. مقابله 
با حجم، سرعت و سموم اطالعات اشتباه در عرصه رسانه های اجتماعی 
بس��يار دشوار است. چون حجم بااليی از اطالعات با سرعت زياد منتشر 
می ش��ود، ذهن ها را مسموم می كند و رسوايی را مقدم بر واقعيت جلوه 
می دهد، شركت ها ظرف يك چشم به هم زدن خود را در ميانه گرداب 

ناكامی گرفتار می بينند.
به عالوه پلتفرم های رسانه های اجتماعی و رفتارهای كاربران، به ويژه 
در ميان كاركنان برند درگير در حال تغيير اس��ت. مهم نيس��ت كه چه 
س��متی در سازمان داريد يا توئيت منتشرشده چقدر قديمی است، اين 
بحران برای شما به معنای از دست دادن كار، حرفه و اعتبار و آبروی تان 
خواهد بود. حال آنكه چنين س��طح تشديد شده ای از حساسيت نسبت 

به بروز خطر در چند سال پيش وجود نداشت.
4� همسو کردن پيام ها و تجهيز کارکنان

بحران با انحراف از عملكردهای عادی همراه اس��ت و اين بی نظمی و 

پريشانی برای هيچ كس به اندازه مشتريانی شديد نيست كه می خواهند 
از پرسنل خدمات مشتريان و فروش مستقيم جواب بگيرند.

راه��كار معينی وجود ندارد كه به وس��يله آن بتوان فروش��ندگان را 
برای صحبت با مش��تريان درباره بحران آماده كرد. اگر فروشندگان در 
پاسخ مش��تريان به گفتن اينكه نمی توانند درباره بحران صحبت كنند، 
اكتفا كنند، مشكالت متعددی پيش خواهد آمد. از طرفی اگر اطالعات 
بي��ش از حد يا بالعك��س ناقص، يا از همه بدتر اش��تباهی را در اختيار 
مشتريان قرار دهند، شرايط وخيم تر و پيچيده تر خواهد شد. برای آنكه 
بتوانيد تمام كاركنان را با يكديگر هم داس��تان كنيد تا برای پاسخگويی 
به مش��تريان آماده باش��ند به يك پيام برای عموم مش��تريان و به يك 
پيام برای مهمترين مش��تريان نياز داريد. اين پيام ها بيانيه های عمومی 
گس��ترده ای است كه حس اعتماد را در مشتريان القا می كند. چيزی به 
عنوان اس��ناد داخلی وجود ندارد كه داخل��ی و محرمانه باقی بماند، به 

ويژه در دوران بحران محرمانه نگه داشتن اسناد بسيار مشكل است.
ي��ك بياني��ه يك صفحه ای كافی اس��ت و بهتر اس��ت، آن را به جای 
انتش��ار از دفتر مديرعامل، توسط س��رنخ های فروش يا مديران فروش 
توزي��ع كنيد. به اين ترتيب پيام ب��ا اتكا به روابط قابل اطمينان به طور 

مستقيم تر پخش می شود.
مضمون پيام بايد اين باشد كه ما همواره اطالعات جديد را به محض 
وص��ول در اختيارت��ان قرار می دهيم، چ��را كه روابط مان با مش��تريان 

برای مان بسيار مهم و باارزش است.
5� گوش شنوا داشته باشيد

در محيطی كه هرچند س��اعت يكبار بايد اخب��ار جديد را در اختيار 
جراي��د قرار دهيد، خود را با وضعي��ت بازار به روز كنيد يا موقعيت دور 
از انتظ��اری را پيش بينی كنيد كه حل ك��ردن آنها ماه ها زمان می برد، 
ش��ايد وسوسه شويد كه به رابطه های يك س��ويه اكتفا كنيد، اما چنين 
تصميم��ی اعتماد را خدش��ه دار می س��ازد و كارايی مديري��ت بحران را 

تضعيف می كند.
مش��تريان بايد احساس كنند كه رابطه ش��ما با ايشان دوطرفه است. 
اي��ن رابطه دوطرفه اعصاب آنه��ا را آرام می كند و ش��ركت نيز متوجه 
س��واالت بی پاسخی می شود كه در ذهن مش��تريان شكل گرفته است. 
آگاهی از اين چش��م انداز خارجی بسيار مفيد است. مسلماً آنچه شما از 
داخل حس می كنيد و می بينيد، با آنچه مش��تريان از خارج می بينند و 

حس می كنند، تفاوت دارد.
نظرات مش��تريان را می توانيد به صورت حض��وری، از طريق مكالمه 
تلفنی، كانال های اطالع رس��انی، ايميل يا رسانه های اجتماعی بشنويد. 

برای نمونه به مثالی از شركت هواپيمايی Southwest توجه كنيد.
يك��ی از هواپيماه��ای اين ش��ركت به تازگی مجبور ش��ده بود كه به 
دليل از دس��ت دادن يك موتور فرود اضطراری داشته باشد. همان طور 
كه خلبانان با برج مراقبت در ارتباط بودند، تيم كاركش��ته رس��انه های 
اجتماعی اطالعات را همزمان از طريق رسانه های اجتماعی از مسافرين 
درياف��ت می كرد. حال آنكه بس��ياری از ش��ركت ها بررس��ی نظرات در 
رس��انه های اجتماعی را ب��ه بعد موكول می كنند و حت��ی آن را الزم و 
حياتی نمی دانند، اما واقعيت اين است كه گوش شنوا داشتن در دوران 

بحران بسيار مهم است.
صرف نظر از نوع ابزاری كه اس��تفاده می كنيد، اين نگرش��تان اس��ت 
كه اهميت فراوانی دارد. چنانچه اطالعات را صادقانه و به طور مس��تمر 
در اختي��ار مش��تريان قرار دهي��د، روابط تان با آنها خدش��ه دار نخواهد 
ش��د. به عالوه مشتريان بهترين خط مس��تقيم برای سنجش و ارزيابی 
ش��يوه مديريت بحران ش��ما هس��تند. چنانچه تعداد قاب��ل توجهی از 
توزيع كنندگان سوال يكس��انی دارند، گروه بحران بايد پاسخی را برای 

اين پرسش مهم پيدا كند.  

6� آن چيزی را که کمکی به بهبود شرایط نمی کند، متوقف 
کنيد

ش��ركت ها بايد برای نش��ان دادن واكنش های مناس��ب آماده باشند. 
در اين ش��رايط غالباً الزم اس��ت كه بخش بازارياب��ی ابتكار عمل را در 
دوران بحران در دس��ت بگيرد. آيا زمانی كه شركت تان نفت داخل دريا 
می ري��زد، تبليغ كردن برای ش��ركت را متوقف می كني��د؟ آيا هنگامی 
ك��ه محصوالت تان به مصرف كنندگان آس��يب می زن��د، لحن كالم تان 
را در حس��اب های رس��انه های اجتماعی از بی ادبانه به محترمانه تغيير 

می دهيد؟ جواب هر دو سوال مثبت است.   
غالباً توصيه می ش��ود كه بازارياب��ی را در ميانه بحران متوقف كنيد تا 
حس��اس به نظر برس��يد و همچنين منابع حياتی را هدر ندهيد. بحران 
مانند يك گردباد همه چيز را در س��ر راه خود می بلعد. حتی اگر بحران 
ش��ركت هايی، مانند بخش های صنعتی را كه مس��تقيماً با مشتريان در 
ارتباط نيستند، هدف بگيرد، باز هم اين فاجعه پيش می آيد. بحران هر 
چيزی را كه در سر راه آن قرار بگيرد، حتی اگر نقشی در بحران نداشته 
باشد، نابود می كند. نظارت دقيق بر موقعيت و برند موجب می شود كه 
منابع به نحوی مس��ئوالنه تخصيص داده شود. چنانچه  هواپيمای تان را 

با دست خودتان نابود نكنيد، عمر بحران كوتاه تر خواهد شد.
7� بيشينه سازی یادگيری

ش��ركت های قوی اجازه می دهند كه بحران مانند يك كاتاليزور برای 
ايج��اد تغييرات عملك��ردی مثبت عمل كند. رهبری ضعيف شكس��ت 
ش��ركت و از هم پاش��يدن آن را در پی خواهد داشت. برخی مديران در 
مواجهه با بحران س��عی می كنند كه شتابزده و مستقيم به حالت عادی 
اوليه برگردند، اما بهترين شركت ها می دانند كه با سربلند بيرون آمدن 
از اين بحران، حالت نرمال و عادی جديدی را ش��روع خواهند كرد. اين 
مديران مدبر سعی می كنند كه از تجربيات خود درس بگيرند و از تكرار 

آنها و روبه رو شدن با پيامدهای شديدتر جلوگيری كنند.
هدف يك ش��ركت در زمان بحران بايد اين باش��د كه كسب و كار را 
با حداكثر س��رعت ممك��ن به حالت معمول برگردان��د. مطمئناً در اين 
راه باي��د هزينه كالنی را كه ب��رای آن برنامه ري��زی نكرده اند، به وكال، 
شركت های ارتباطی و بازرسان پرداخت كنند. اين هزينه هايی است كه 
بحران آنها را به شركت تحميل می كند، اما اگر به اين هزينه ها به چشم 
ش��هريه كالس های تجربه و درس از بحران نگاه كنيد، نهايت بهره را از 

اين آموزش خواهيد برد.  
8� به دقت تشخيص دهيد و به درستی عمل کنيد

بحران ها غالباً به درس��تی تش��خيص داده نمی ش��وند. بحران تقريباً 
همواره به صورت ناس��ازگاری و نه مش��كالت ارتباطی پديدار می شود. 
چون اين موضوعات و مشكالت در رسانه ها فاش می شود، برخی رهبران 
بحران را به صورت مش��كل ارتباطی تش��خيص می دهن��د و برای حل 
چنين مشكلی دست به كار می شوند، اما الزم است بدانيد كه برای حل 
بحران ها بايد تصميمات عملكردی اتخاذ كنيد و يك پانسمان سردستی 
كفايت نمی كند. ش��ايد بيانيه غّرايی ايراد كنيد يا اخبار را به درس��تی 
منتش��ر كنيد، اما اين كارها كارخانه متالش��ی ش��ده را سرپا نمی كند 
يا نقص هايی را كه منجر به فراخوانی محصول شده، اصالح نمی كند.  

مديريت بحران مجموعه ای از تصميم های س��نجيده است كه شركت 
برای تعديل تاثير و عوارض گسترده تر وقايع پيش رو اتخاذ می كند. اين 
تصميمات فقط به ارتباط مربوط نمی ش��ود. مديريت بحران معطوف به 
ايجاد فرصتی است كه شركت را بهتر و روابط با مشتريان مهم را قوی تر 
می كن��د، عملكرد را بهبود می دهد و حتی همس��ويی و وابس��تگی های 
مثب��ت بين فروش و بازاريابی را اس��تحكام می بخش��د تا به اين ترتيب 

آينده روشن تری برای سازمان رقم زده شود.  
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از تغييرات ذهنيت  تا صرفه جويی، هر كسی می تواند از راهنمايی های 
اين افراد موفق استفاده كند.

اغلب مردم يك حقيقت تلخ را پنهان می كنند: آنها به پول بيش��تری 
 )Oracles( ني��از دارند. اين 10 كارآفرين و مش��اور موف��ق از اوراكلز
استراتژی های آزموده خود در خروج از ورشكستگی و دستيابی به ثروت 

بسيار را با ديگران به اشتراک می گذارند.
1.بر ایجاد تمرکز کنيد و نه پس انداز

زم��ان كمتری را صرف فكر كردن به ش��يوۀ پس انداز پول و بيش��تر 
به روش های توليد آن و ش��يوه های بهبود اس��تعدادهای تان فكر كنيد. 
ب��ا س��خت تر كاركردن، در حقيق��ت زمان كمتری را ب��رای خود صرف 
می كني��د و نمی خواهيد حت��ی يك لحظه تمركزتان ب��ر روی كار را از 
دس��ت بدهيد. با تمركز بر روی كسب درآمد بيشتر، پول ذخيره كنيد. 
-تيم دراپر )Tim Draper( سرمايه گذار خطرپذير، مؤسس مجموعه 
دراپر و دی.اف.جی و نويسنده »چگونه قهرمان يك استارتاپ باشيم.«

2.پول بيشتری می خواهيد؟ کار کنيد
اوالً ش��ما بايد »دس��ت از تظاهر برداريد تا بتوانيد پول ايجاد كنيد«. 
تظاه��ر، اتالف وقت و انرژی اس��ت. م��ردم متوجه آن می ش��وند و در 
عين حال قدرت ش��ما برای پيش��رفت در زندگی تحليل می رود. هدف 
ثروتمند-بودن اس��ت و نه ثروتمند به نظر رس��يدن. با مردم روراس��ت 

باشيد و با خود صادقانه رفتار كنيد.
ثانياً هدف خود را بشناسيد. ميشالنجلو )Michelangelo( می گويد 
»خط��ر بزرگ برای اكثر ما در تعريف ه��دف بزرگ و كم آوردن در نيل 
به آن هدف نيست؛ بلكه در هدف بسيار كوچك تعريف كردن و رسيدن 
به آن حد اس��ت.« ش��ما می توانيد بيش از آنچه تصور می كنيد به دست 
آوريد، بنابراين هدف تان را بزرگ تعريف كنيد. مس��ئلۀ مهم اين اس��ت 
كه آن هدف را روزانه چندين بار بنويسيد و هميشه آن را جلوی چشم 

و در ذهنتان داشته باشيد.
در ادامه، نس��بت به رس��يدن به هدف تان بی رحم باش��يد. هيچ چيز 
نخريد، هيچ جا نرويد، هيچ زمانی را با تماش��ای تلويزيون هدر ندهيد. 
س��خت كار كنيد و برای تالش ديگران ارزش قائل باش��يد. بيش از حد 
انتظ��ار كار كني��د. زياده خواهی را در خود ريش��ه كن كنيد. نس��بت به 
اعمالتان مس��ئول باشيد. هيچ كس به شما بدهكار نيست؛ اگر هدف تان 
را می خواهي��د، ديگ��ران را كن��ار بزنيد و به آن برس��يد. هيچ ميانبری 
 ،)Matt Mead( وجود ندارد، فقط سخت كوش��ی و انضباط.- مت ميد
مؤس��س و مديرعامل ايپك ديتا و برندلينك، زيرمجموعه های هلدينگ 

ميد.
3.عادات پولی بد خود را ترک کنيد

ش��يوه تفكرتان نس��بت به وام را تغيير دهيد و دست از هزينه كردن 
برای كسب پول برداريد. از پرداخت سود برای پول بپرهيزيد، مگر اينكه 
از آن پول س��ود بيش��تری كسب كرده باش��يد. افراد باهوش در مسائل 
مالی، ممكن اس��ت وامی با س��ود 3درصد بگيرند و با سرمايه گذاری بر 
روی آن پول، 7درصد س��ود به دس��ت بياورن��د. در نتيجه آنها 4درصد 

سود كرده اند.
دس��ت از منفعل ب��ودن برداري��د و فعاالن��ه عم��ل كني��د. اتفاق��ات 
پيش بينی نشده ای در زندگی می افتند، در نتيجه 10درصد از داشته های 
خود را برای موارد ضروری كنار بگذاريد. هدف تان كنار گذاشتن پول به 
اندازه هزينه 3 ماه از زندگی تان باشد. وقتی برای اتفاقاتی از قبيل هزينه 
درمان و يا تعمير خودرو پول كنار گذاش��ته باش��يد، اس��ترس كمتری 
خواهي��د داش��ت؛ در عين حال ديگ��ر مجبور نخواهيد بود در ش��رايط 

ض��روری از ديگران پولی قرض بگيريد؛ حتی احتمال بروز مش��كل در 
 Amy( زندگی مش��ترک خود را نيز كاهش می دهيد! –امی نوواكوويچ
Novakovich(، هم بنيانگذار و مديرعامل شركت مديريت ثروت نووا 
كه به كس��ب وكارها، قهرمانان و به ش��ركت های سرگرمی خدمات ارائه 

می دهد؛ مجری برنامه ثروت نووا.
4.ارزش خود را بشناسيد

برای پيشرفت مالی، ابتدا به خود بها دهيد. با شناخت ارزش خود كه با 
مجموع دارايی ش��ما ارتباط دارد، شروع كنيد. هرچه ارزش كمتری برای 

خود قائل باشيد، احتمال بيشتری دارد كه پول خود را هدر بدهيد.
ب��ه خودتان اجازه دهيد نوای قلب تان را دنبال كنيد. به خاطر درآمد 
بيش��تر به دنبال كاری كه دوست نداريد، نرويد؛ اگر زندگی تان برای تان 
الهام بخش نباش��د، احتمال بيش��تری وجود دارد كه برای رس��يدن به 

رضايت كوتاه مدت و جبران عدم رضايت شغلی تان، هزينه كنيد.
يك حساب پس انداز خودكار ايجاد كنيد و هر فصل مقداری كه كنار 
می گذاريد را افزايش دهيد. پيشنهاد من اين است كه حداقل 10درصد 

از درآمد خود را در يك حساب، دست نخورده نگاه داريد.
بياموزيد در برابر برنامه هايی كه با اهداف مالی تان همس��و نيس��تند، 
بگوييد »ممنون، نه، متش��كرم«. اين كار در قبال خانواده بسيار سخت 
اما ضروری اس��ت. اگر فش��ار انس��انی ك��ه از ديگران وارد می ش��ود را 
محترمانه رد كنيد، به اهداف درونی ارزش��مند خ��ود نزديكتر خواهيد 
ش��د و در نتيجه ارزش خود و ثروت ت��ان را افزايش می دهيد. –لوئيس 
ماك��ر )Lewis Mocker(، هم بنيانگ��ذار ش��ركت ث��روت بی نهايت؛ 
س��رمايه گذاری، تجارت و توليد ثروت را با دروس رايگان شركت ثروت 

بی نهايت بياموزيد.
5.اجاره مجدد منزل تان را امتحان کنيد

توصي��ه اول من به دانش��جويان، خانواده های جوان، افراد مجرد و هر 
كس كه به دنبال ثروتمند ش��دن اس��ت، اجاره  ك��ردن يك خانه و اجاره 
مجدد بخش��ی از آن به ديگران اس��ت. حتی به عنوان يك پروژه منفرد، 
اين كار راه حلی مناس��ب برای كاهش هزينه هاس��ت. مقدار بيشتری از 
درآمدت��ان باق��ی می ماند و از پول ديگران س��رمايه ای برای خود ايجاد 

می كنيد.
اگ��ر يك خانه دوبلك��س می خريد، يك بخ��ش از آن را برای خود و 
بخش ديگر را به مستأجر بدهيد. با اين روش و مادامی كه مستأجرتان 
قس��ط خانه را می پردازد، ش��ما به رايگان در آن خانه س��اكن هستيد. 
اگ��ر در محل های پررفت وآمد و پرطرفدار مانند Airbnb، VRBO و 
HomeAway خان��ه می خريد، می تواني��د آن را به صورت كوتاه مدت 

اجاره دهيد.
اين اس��تراتژی، روشی برای ورود به س��رمايه گذاری در امالک است، 
كه در گذش��ته نيز وجود داش��ت. برای مثال نهاد امالک فدرال وامی را 
در اختيار افراد می گذارد كه نس��بت به ديگر وام ها در دسترس تر است. 
قسط اين وام می تواند حداقل 3.۵ درصد باشد. برای تبديل شدن به يك 
س��رمايه گذار، اجاره مجدد خانه روش��ی فوق العاده است. –رايان دوسی 
)Ryan Dossey(، بنيانگذار با ش��ركت پورتر تماس بگيريد و شريك 
ش��ركت امالک استواردشيپ؛ ۲4ساله است و نزديك ۵0 ملك اجاره ای 

در اياالت مركزی و شمالی دارد.
6.معامالت روزانه انجام دهيد، دوره گرد شوید، برون سپاری کنيد

اوال معامالت روزانه در بازار بورس را در نظر بگيريد؛ روش��ی بس��يار 
مناسب برای كس��ب درآمد اضافی يا شغلی تمام وقت. اين روش گزينه 
س��اده ای برای »س��ريع ثروتمند ش��دن« نيس��ت، اما با كسب مهارت و 
كمك راهنما می توانيد درآمد بس��ياری داشته باش��يد. بهترين شاگرد 
من همواره درآمد روزانه ۵00 تا ۲000 دالری كس��ب می كند. هميشه 
س��ود نمی كنيد، اما می توانيد راه های كاهش مخاطرات را بياموزيد. اگر 

در اين معامالت مهارت پيدا كنيد، ديگر با ساير كارهای تان هم پوشانی 
زمانی پي��دا نمی كند. معامالت روزانه تنها 30 تا 90 دقيقه از وقت من 

را می گيرند.
ثاني��اً، روش زندگی دوره گردی ديجيت��ال را در نظر بگيريد. من اين 
متن را از بالی می نويس��م، جايی كه هزينه های زندگی در آن به مراتب 
كمتر از آمريكاست. اگر شما حداقل 330 روز در سال خارج از كشور كار 
كنيد، ممكن است اس��تثنائات مربوط به درآمد خارجی شامل حال تان 

شود؛ يعنی برای 110000 دالر درآمد اوليه، مالياتی پرداخت نكنيد.
اگر از نظر تجاری ش��دنی است، كارهای تان را به مردم اروپای شرقی 
برون سپاری كنيد. وب سايت هايی مانند Upwork معدنی ارزشمند از 
نيروهای توانمند دوركار اس��ت. به دلي��ل هزينه های كم زندگی در اين 
كشورها، شما می توانيد با حقوقی به مراتب كمتر از آنچه در آمريكا بايد 
بپردازيد، نيروهای فوق العاده توانمند را پيدا كنيد. حدود نيمی از اعضای 
 Cameron( تيم من خارج از آمريكا س��اكن هستند. –كامرون فوس
Fous(، دانش��جوی انصراف��ی دانش��گاه، دوره گرد ديجيتالی، مؤس��س 
FOUS4Trading و مجری #TheProfile برای IKNK؛ كامرون 

را در يوتيوب و اينستاگرام دنبال كنيد.
7.یک دوره آموزشی آنالین بسازید

فروخت��ن دانش، تجربه و ي��ا مهارت ها به عنوان دوره های آموزش��ی 
آنالين، گزينه ای پولس��از اس��ت كه معموالً ناديده گرفته می شود. شما 
احتم��االً چيزی را بلد هس��تيد كه ديگران حاضرند ب��رای آموختن آن 

پول پرداخت كنند.
شايد شما يك مدير اجرايی فصلی باشيد. توصيه های شما قطعاً برای 
كس��انی كه می خواهند به اين حوزه وارد ش��وند، مفيد است. شايد شما 
يك بنگاه كس��ب وكار مانند آرايشگاه مو، ش��ركت طراحی دكوراسيون 
خارج منزل و يا نانوايی داشته و يا مسئول فيزيوتراپی باشيد. می توانيد 
به ديگران بياموزيد كه چگونه كار شما را انجام دهند. احتماالً شما يك 
تفريح داريد، مانند تنيس، عكاسی، آشپزی، جمع آوری تمبر و يا رقص 
باله اسب )بله، چنين چيزی هم وجود دارد!(. اگر چنين است، بنابراين 

برای شما راهی برای كسب درآمد وجود دارد.
به ج��ای اينكه تمام زم��ان آزاد خود را وقف ي��ك كار پاره وقت مانند 
رانندگی در اوبر يا مشغول ش��دن در كار دوم كنيد، يك دوره آموزش��ی 
آنالين بسازيد تا حتی هنگام خواب نيز برای تان درآمدزا باشد. به كمك 
فن��اوری، بازاريابی خودكار و توليد محتوا با اش��اره و كليك، می توانيد 
جريان��ی از منب��ع درآمد ثانويه ب��رای خود ايجاد كني��د. –كنی رويتر 

)Kenny Rueter(، مديرعامل و هم بنيانگذار شركت كجابی.
8.در مورد تفریحات خود صحبت کنيد

اينترن��ت بهتري��ن روش تولي��د ث��روت در ط��ول تاريخ اس��ت. اين 
فض��ا ش��رايطی را مهيا می كند ت��ا بتوانيم ب��ا اس��تفاده از تفريحات و 
مهارت های مان كس��ب درآمد كنيم؛ چيزی كه تا ۲0 سال پيش وجود 
نداش��ت. روش های نامحدودی جهت كسب درآمد آنالين وجود دارند، 
اما من به گزينه موردعالقه ام اش��اره می كنم »توليدكننده درآمد از راِه 

تفريح.«
ايده كار بس��يار س��اده اس��ت؛ محتوايی مربوط به تفريح خود توليد 
و به پيوس��ت آن پيش��نهادهايی را مطرح كنيد. برادرزاده من عاش��ق 
اس��ب اس��ت، درنتيجه در مورد ش��يوه های نگهداری و آموزش اس��ب 
مقاله می نويس��د. از آمازون محصوالتی مربوط با اسب پيدا می كند و با 
تبليغ آنها به پيوس��ت حساب كاربری اش، از آمازون كميسيون دريافت 
می كند. او حين دوران مدرس��ه اش از اين طريق به طور پيوسته ماهانه 
1000 دالر كس��ب می كند. اگر توانايی نگارش نداريد، نگران نباش��يد، 
می توانيد از طريق خدماتی مانند Fiverr، از ديگران برای مقاله نويسی 
 Over مديرعامل ،)Guy Sheetrit( كمك بگيريد. - گای ش��يتريت

The Top SEO، ارائه دهن��ده خدم��ات و روش ه��ای بازاريابی س��ئو 
ب��ه ش��ركت های تبليغات اينترنت��ی، محلی و ۵00 ش��ركت برتر مجله 

.Fortune
9.محصوالتی را توسعه دهيد که مردم به آنها نياز دارند

محصوالت فوق العاده ای توس��عه دهيد و بر بهب��ود آنها تمركز كنيد. 
وقت��ی تمركز ش��ما بر توس��عه محصولی باش��د كه برای س��رمايه گذار 
و مش��تری بهترين اس��ت، قطعاً اش��تباه نخواهيد كرد. مردم می توانند 
اهداف ش��ما را حس كنن��د و در نتيجه با كس��انی معامله می كنند كه 
قابل اعتماد و قابل باور باش��ند. من يك خط توليد روغن را توسعه دادم 
چون می دانستم مردم به دنبال روغن خالص، مناسب جهت كاربردهای 
درمانی و عاری از افزودنی های مصنوعی هستند. آن محصول بدون نياز 

به تبليغات، به راحتی فروش رفت.
وقتی محصوالت باكيفيت توليد می كنيد، مدل كس��ب وكار خود را 
مح��دود نكنيد تا بتوانيد آن  را تغيير و با خالقيت خود آن  را توس��عه 
دهيد. در نتيجه می توانيد هميش��ه با استفاده از مزايا و خصيصه های 
مثبت خود، در كس��ب وكارتان پيش��گام باش��يد. هر موق��ع بخواهيد 
می توانيد درآمد كس��ب كنيد. می توانيد به س��رعت چي��زی را توليد 
كنيد. اگر چيزی به درستی كار نمی كند، می توانيد آن  را اصالح كنيد. 
تمام اين مس��ائل باعث می شوند كس��ب وكارتان به طور نامحدود رشد 

كند.
درآمد موردنظرتان را مش��خص كني��د. اهداف كوتاه مدت و بلندمدت 
داشته باشيد و اگر می خواهيد در مقطعی كسب وكارتان را واگذار كنيد، 
ب��رای آن برنامه ري��زی كنيد. هم��واره كمترين ميزان ريس��ك را كه با 
بيش��ترين بازگشت سرمايه همراه اس��ت، انتخاب كنيد. هرگز پولی كه 
همسو با پيشرفت كس��ب وكارتان نيست را خرج نكنيد. هر يك دالری 
بايد برای تان س��ود به همراه بياورد. از تمام سدها و مشكالت صرف نظر 
 ،Marina Rose(، QDNA( كنيد تا به اهداف تان برسيد. –مارينا رز
مؤسس و توس��عه دهنده شتاب دهنده DNA كوانتومی، روشی انقالبی 
در توس��عه كوانتوم ها با كاربرد در سالمتی، زندگی و كسب وكار؛ مارينا 

را در فيس بوک دنبال كنيد.
10. امور مالی خود را یادداشت و بررسی کنيد

مديريت انتخاب های تان می تواند منجر به پيش��رفت تان شود. عادات 
روزانه و شيوه های خرج كردن خود را بررسی كنيد. اگر هر روز ۲0 دالر 
هزينه ناهار خود می كنيد، غذای آماده به همراه ببريد. به جای استفاده 
از خودروی ش��خصی با وس��ايط حمل ونقل عمومی به سر كار برويد. به 
تدري��ج می توانيد خود را با ع��ادات جديد وفق دهيد و پول بيش��تری 

پس انداز كنيد. 
جمله »پس انداز كردن يك دالر مانند كس��ب يك دالر اس��ت« برای 
مديران عامل و يا كارآفرينان كه مش��كل نقدينگی دارند مفهومی عميق 
در بر دارد. اگر صاحب يك كسب وكار هستيد، امور مالی خود را بررسی 
كنيد تا مس��ير پيشرفت تان قابل مطالعه باش��د. درک مناسب از ميزان 
اعتبارتان بس��يار مهم اس��ت، مخصوصاً اگر قصد رش��د و توسعه داشته 

باشيد.
هيچ ميانبری وجود ندارد. موفقيت نيازمند تالش بسيار، سختكوشی، 
ريسك پذيری، اعتمادبه نفس، انضباط و شجاعت است. –والديمير نينوف 
 ،Webcoin هم بنيانگ��ذار و مدي��ر تبليغات ،)Vladimir Ninov(
پلتفرم نقل  و انتقال رسانه ای فرد به فرد كه در حوزه بازاريابی بين الملل 

ديجيتال سرآمد است.
پيام نويس��نده: هر ش��كل از س��رمايه گذاری مخاطراتی به  همراه دارد، 
در نتيجه امكان از دس��ت دادن پول نيز محتمل اس��ت. پي��ش از ورود به 

سرمايه گذاری، از رهنمودهای افراد كاركشته در اين حوزه استفاده كنيد. 
entrepreneur: منبع

۱0 کارآفرین موفق از رازهای رسیدن به ثروت بیشتر می گویند

مترجم: اميد گوهری
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عادت ها رفتارهايی هس��تند كه بر تصميم های ما درباره چگونگ��ی صرف وقت و انرژی اثر 
می گذارند.  بسياری از اين عادت ها ناخودآگاه هستند.  عادت های فروش نيز به همين گونه اند. 
 م��ا دان��ش و تجربياتی را به مرور زمان كس��ب می كنيم كه بر نگرش ه��ا و توانايی های مان به 
گون��ه ای تأثير می گذارد كه بتوانيم خطوط فروش،  اولويت ها و فرآيندهای مرتبط را به نحوی 

مؤثر مديريت كنيم. 
مهم نيس��ت كه يك فروش��نده كاركشته هس��تيد يا يك فروش��نده مبتدی،  در هر حال 
سازمان دهی عادت ها،  چه بد،  چه خوب نخستين گام برای تشخيص اين موضوع است كه چرا 

كارهای خاصی را انجام می دهيد و از بعضی كارها با تمام قوا دوری می كنيد. 
من با هزاران تن از رهبران و مديران فروشی صحبت كرده ام كه باور دارند عملكرد ضعيف 
نمايندگان فروش ش��ان از عادت های بدشان نشأت می گيرد  و واقعيت اين است كه حق با آنها 
اس��ت.  اگر دقيق تر به موضوع نگاه كنيم، متوجه می شويم كه نبود بهره وری در عادت های بد 
فروش ريش��ه دارد، س��ؤال اينجا اس��ت كه اين عادت های بد كدامند و از چه نقطه ای نابودی 
بهره وری و عملكرد را شروع می كنند؟  در اين مقاله با شش عادت بد فروش و عادت های سالمی 

كه بايد جايگزين آنها شود،  آشنا می شويد. 
عادت بد فروش شماره1:  کوتاهی در مشتری یابی
مطمئن ترين راه برای شكست در فروش كوتاهی در مشتری يابی است. 

البت��ه درک می كني��م كه هيچ كس مش��تری يابی را دوس��ت ندارد، اما باي��د بپذيريد كه 
مش��تری يابی بخش مهمی از مس��ئوليت های روزانه فروشندگان است و برای موفقيت فروش 
حياتی است.  يكی از آشناترين داستان ها اين است كه فروشنده خط لوله فروش خود را با چند 
فرصت بزرگ پر می كند،  روی به سرانجام رسيدن يك يا دو مورد از آنها حساب باز می كند و بعد 

راحت به پشتی صندلی اش تكيه می دهد و در كمال آسودگی خاطر منتظر می ماند.  
اگر قراردادی بس��ته شود،  عالی اس��ت؛  اما بعد از آن خط لوله فروش تان چه وضعی خواهد 

داشت؟  آيا همچنان پر است؟ 
بياييد به اين ش��كل به قضيه نگاه كنيم كه پس از اين قرارداد بزرگترين و اميدبخش ترين 

مشتری تان را از دست داده ايد.  چطور می خواهيد اين جای خالی را پر كنيد؟ 
زمانی كه فروشندگان قراردادهای آماده زيادی را در دست دارند،  ديدشان محدود می شود و 

به جز فروش لحظه ای به هيچ چيز مهم ديگری فكر نمی كنند. 
اگر می خواهيد دچار كسادی نشويد،  خط لوله فروش تان بايد هميشه پر و آماده باشد. 

به همين دليل است كه مشتری يابی فرآيندی مستمر است و كاری است كه بايد هر روز آن 
را انجام دهيد.  اگر در مشتری يابی تنبلی كنيد،  اين خطر وجود دارد كه خط فروش تان خالی 

شود و هيچ دستاويزی برای ادامه نداشته باشيد. 
عادت جایگزین

زمان مشخصی را در هفته به مشتری يابی اختصاص دهيد.
هرچه مشتری يابی بيشتر با برنامه كاری روزانه يا هفتگی تان عجين شود،  احتمال نهادينه 

شدن آن و تبديل شدنش به عادت بيشتر می شود. 
به عالوه مشتری يابی يك فرصت عالی برای يادگيری است.  طی اين فرآيند با ناحيه هايی كه 
تا به حال از نظرتان دور مانده بود،  آشنا می شويد و روش بهبود آنها را فرا می گيريد،  همچنين 
متوجه می ش��ويد كه برای حفظ جريان و جذب دائم مش��تری به چه تعداد فرصت كوچك، 

 متوسط و بزرگ در خط لوله فروش نياز داريد.  
عادت بد شماره 2:  دنبال نکردن یک فرآیند فروش مشترک و مستند

بارها از زبان فروشندگان مختلف شنيده ام كه: »اين معامله متفاوت است.  اين فرصت منحصر 
به فرد است و بايد شيوه خاص خودم را برای آن تعريف كنم. «

درس��ت اس��ت كه برخی نمايندگان فروش با دنبال كردن متد شخصی ش��ان به موفقيت 
می رسند،  اما زمانی كه با يك تيم همكاری می كنيد،  اتخاذ روش انفرادی يك عادت بد است. 

در چنين ش��رايطی نه تنها روش غيرمس��تندی را به كار می گيريد كه مانع بالفعل ش��دن 
توانايی های تان می ش��ود،  س��وءتفاهم،  بی دقتی و بی حساب و كتاب عمل كردن را نيز به گروه 
تحميل می كنيد.  اگر تمام نمايندگان فروش از برنامه مدونی كه مسير و تمام مراحل به وضوح 
در آن مشخص شده،  پيروی نكنند،  اين خطر وجود دارد كه فروشندگان دقيقاً ندانند كه در هر 
مرحله از فروش چه كاری را بايد انجام دهند.  به اين ترتيب احتمال دارد كه حتی بی نقص ترين 
برنامه مشتری يابی نيز به دليل عدم سازماندهی يا جذب بدون قيد و شرط مشتريان در نبود 

اطالعات الزم از مسير درست خارج شود.  
عادت جایگزین

فرآيند فروش مشخص و تعريف شده  ای را با مجموعه ای از مراحل تكرارپذير كه تمام اعضای 
گروه امكان اجرايی كردن آن را داشته باشند،  به كار بگيريد.  استفاده از يك چارچوب و زبان 
مشترک برای تبادل نظر درباره خط لوله فروش و فرآيند فروش شرط اصلی يك كار گروهی 
مؤثر و پربازده اس��ت.  فرآيند فروش مستند و مشخص به كار نظم می دهد،  پيش بينی درآمد 
را ممكن می كند و ارتباط با همكاران را بهبود می بخش��د.  به عالوه با پياده كردن يك فرآيند 
مشخص می توانيد مطمئن باشيد كه هر فردی بر فعاليت های خاصی متمركز شده است كه 
بيشترين عايدی را توليد می كند.  در نبود يك فرآيند تعريف شده متوجه نمی شويد كه دليل 
موفقيت يا شكست در يك معامله چه بوده و چطور می توانيد روش تان را اصالح كنيد.  به عالوه با 
اتخاذ يك فرآيند فروش مستند به شيوه مؤثرتر و آسان تری می توانيد تيم فروش تان را گسترش 

بدهيد يا فروشندگان جديد را راهنمايی كنيد. 
عادت بد شماره 3:  نپرسيدن سؤاالت درست

شكی نيست كه پرسيدن سؤال درست يكی از مهم ترين بخش ها در فرآيند فروش و يك هنر 
است.  با سؤال پرسيدن می توانيد اطالعاتی حياتی را درباره مشتری يابی و فرصت پيش رو به 
دست بياوريد.  با اين توصيف وقتی فروشندگانی را می بينم كه سؤاالتی حفظ شده را بدون فكر 

برای مشتری يابی يا پيشبرد اهداف شركت می پرسند،  واقعاً شگفت زده می شوم. 
شايد حفظ كردن چند سؤال و پشت سر هم قطار كردن آنها آسان تر باشد،  اما مطمئن باشيد 
كه هيچ كمكی به برقراری ارتباط با مشتريان بالقوه و ايجاد اعتبار نمی كند.  از اين گذشته اگر 
عادت به پرسيدن سؤال در لحظه نداشته باشيد،  نمی توانيد گفت وگوی جذابی با مشتری داشته 

باشيد كه او را به استفاده از محصوالت يا خدمات تان ترغيب كند. 
پرس��يدن س��ؤاالت تكراری می تواند راهكار مناسبی برای ش��روع گفت وگو باشد،  اما آنقدر 

هوشمندانه نيست كه فرصت فروش را برای تان ايجاد كند. 
عادت جایگزین

به پرس��يدن سؤاالتی كه از قبل حفظ و تمرين كرده ايد،  اكتفا نكنيد و با پرسيدن سؤاالت 
چالش برانگيز به قلب انگيزه های شخصی و حرفه ای مشتری و ديدگاه و نقطه نظر صنعتی او 
راه پيدا كنيد.  آماده سازی و تحقيق مرحله نخست برای ايجاد كردن عادت پرسيدن سؤاالت 
مناس��ب است.  هدف از پرسيدن سؤال اين اس��ت كه چگونگی و چرايی استفاده مشتريان از 

خدمات يا محصوالت تان را متوجه ش��ويد.  س��ؤاالتی را كه بايد برای رسيدن به اين اطالعات 
بپرسيد،  تعريف كنيد.  پاسخ هايی كه دريافت می كنيد،  بيانگر مناسب بودن سؤاالت و راهنمای 
شما برای مرحله بعدی است.   پرسيدن سؤاالت مناسب شما را در موقعيت برتری قرار می دهد و 
تصويری از يك مشاور مورداعتماد را به نمايش می گذارد كه تحقيقاتش را انجام داده و سؤاالت 

باارزش و تفكربرانگيزی را مطرح می كند. 
عادت بد شماره 4:  فروش به هر فردی که سر راه تان قرار می گيرد

اگر سعی كنيد كه محصول تان را به همه بفروشيد،  احتماالً هيچ مشتری ای جذب نخواهيد 
كرد. 

واقعاً وسوسه برانگيز است كه به هر كسی كه سر راه تان قرار می گيرد،  بند كنيد،  به ويژه اگر 
عادت بد شماره 1،  يعنی تنبلی در مشتری يابی را هم داشته باشيد.  هرچه زمان بيشتری را برای 
جذب مشتريان اشتباه صرف كنيد،  به همان نسبت وقت كمتری برای جذب مشتريان واقعی 
خواهيد داشت.  اگر فردی مشتری واقعی شما نيست،  دست كشيدن از او نبايد باعث نگرانی تان 
ش��ود.  اگر به مناس��ب نبودن اين سرنخ توجه نكنيد،  فقط وقت خودتان،  آنها و تيم تان را تلف 

خواهيد كرد،  حال آن كه در اين مدت می توانستيد روی سرنخ بسيار باارزش تری كار كنيد.  
عادت جایگزین

شخصيت ايده آل خريداران واقعی شركت را تشخيص دهيد و سپس فقط بر روی سرنخ هايی 
كار كنيد كه با اين ش��خصيت هماهنگ��ی دارد.  برای اين منظور الزم اس��ت كه خودتان را با 

به روزترين تغييرات صنعتی و وجهه اجتماعی خريداران ايده آل هماهنگ كنيد.  
مطالعات موردی و داس��تان های موفقيت ش��ركت را درباره مش��تريان خاص مرور كنيد تا 
برداشت بهتری از مشتری بالقوه،  چگونگی و چرايی استفاده از خدمات شركت و نتايج احتمالی 
داشته باشيد.  زمانی كه خودتان را به اين اطالعات مجهز می كنيد،  می توانيد به نحوی مؤثر و 

متمركز به يافتن مشتری مناسب بپردازيد و به اين ترتيب بهره وری خود را افزايش دهيد. 
عادت بد شماره 5:  ارتباط نداشتن با بخش های دیگر

ارتباط برقرار نكردن برای هر رابطه ای مضر است،  اما زمانی كه در يك واحد تجاری فعاليت 
می كنيد،  ضعف ارتباطی پيامدهای منفی بسياری را به بار می آورد كه دامنه آن از روابط داخلی 
فراتر می رود و رابطه تان با مشتريان را نيز تحت الشعاع قرار می دهد.   ضعف ارتباطی عادتی است 
كه به فاجعه ختم می شود.  اگر تيم فروش و تيم بازاريابی و رضايت مشتری با هم هم داستان 

نباشند،  مشتری درمانده بايد به حرف كدام بخش گوش كند؟  
ارتباط نداشتن گروه های مختلف با يكديگر محيطی سرشار از آشفتگی،  سردرگمی،  نفرت 

و بی اعتمادی را ايجاد می كند. 
عادت جایگزین

با همكاران خود معاشرت كنيد؛  يك روز ناهار همگی با هم به رستوران برويد،  تيم فوتبال 
تشكيل دهيد و در مناسبت های مختلف با هم باشيد.  هدف اين است كه گروه های مختلف در 

كنار هم جمع شوند تا بتوانند به شناخت عميق تری از هم دست پيدا كنند. 
آشنا شدن با همكاران به اين معنا نيست كه حتماً به دوستان صميمی يكديگر تبديل شويد، 

 فقط قرار است كه با يكديگر معاشرت كنيد و بيشتر با هم ارتباط داشته باشيد. 
برای مثال فرض كنيد،  در روزی كه با هم به رس��توران رفته بوديد،  متوجه می ش��ويد كه 
همكارتان در واحد رضايت مش��تری كارش را از صبح  زود ش��روع می كند،  چون بعدازظهرها 
داوطلبانه در يك خيريه كار می كند.  حال اگر ش��ما درخواس��ت های تان را در س��اعات پايانی 
روز كاری ارسال می كرده ايد،  اما جوابی نمی گرفته ايد و فكر می كرده ايد كه واحد رضايتمندی 

مشتری شما را ناديده می گيرد،  متوجه می شويد كه در اشتباه بوده ايد.  پس از اين كه متوجه 
اشتباه خودتان شديد،  می توانيد برنامه ريزی كنيد تا مشكلی در گردش كار پيش نيايد و هر دو 

از همكاری با هم رضايت داشته باشيد. 
عادت بد شماره 6:  اولویت قائل نشدن برای آموزش و یادگيری

بارها از فروش��ندگان ش��نيده ام كه »من برای آموزش وقت ندارم؛  خودم همه چيز را بلدم؛ 
 همين كاری كه انجام می دهم،  عالی اس��ت و نيازی به آموزش ندارم.«  همين فروش��ندگان 
زمانی كه نمره پايينی در ارزيابی می گيرند،  فروش شان از رونق می افتد و می بينند كه همكاران 
و رقبای شان چطور با بهره گيری از جديدترين و پيشرفته ترين ابزارها و دستگاه ها و پياده كردن 
بهترين شگردهای فروش از آنها سبقت می گيرند،  شگفت زده می شوند و البته كه حق غافلگير 
شدن ندارند.   آموزش رشد و بهبود را به ارمغان می آورد.  اگر برای آموزش اهميت قائل نشويد، 
 ايده ه��ای جديد ي��اد نمی گيريد،  طرز فكرتان را تغيير نمی دهيد و ب��ه روش های جديد برای 
افزايش فروش فكر نمی كنيد.  در نتيجه در همين وضع موجود باقی می مانيد و درجا می زنيد 

كه مسلماً خوب نيست. 
عادت جایگزین

برنامه مستمری را برای رشد حرفه ای و شخصی خودتان در نظر بگيريد و به آن پايبند باشيد. 
 به »دانش آموز مادام العمری« تبديل ش��ويد كه انگيزه بااليش برای افزايش اطالعات و رشد و 
بهبود خود نيروی محركه اش در زندگی است.  اين كار چندان هم سخت نيست،  كافی است 
هر هفته يك يا دو مقاله جديد مطالعه كنيد يا به پادكست جديدی گوش كنيد،  نكته جديدی 
را از آنها ياد بگيريد و آن را در روش فروش خودتان به كار ببنديد.  دوره های آموزشی مجازی 

با مدرک معتبر نيز فرصتی ايده آل برای افزايش اعتماد به نفس و صالحيت های تان است. 
مغز عضله ای است كه بايد مرتب آن را به كار بگيريد.  اگر آموزش و يادگيری را برای خودتان 
ب��ه ي��ك عادت تبديل كنيد،  به زودی ثمره آن را برداش��ت خواهيد ك��رد و اين بار از افزايش 

بهره وری،  خالقيت و رضايت شغلی شگفت زده خواهيد شد.  
غلبه بر عادت های بد و جایگزینی آنها با عادت های خوب

اين شش عادت بد ناخواسته عملكرد فروش و بازدهی تان را كاهش می دهند.  اگر شما نيز 
چنين عادت هايی داريد،  خودتان را سرزنش نكنيد؛  چون اين عادت ها به مرور زمان و بدون آن 
كه متوجه شويد،  ايجاد می شوند.  مهم اين است كه بعد از مطلع شدن از اين عادت های اشتباه، 
 ديگر در اين راه قدم برنداريد و اين عادت ها را كنار بگذاريد.  هرچه عادت های بدتان را زودتر 
تشخيص دهيد،  سريع تر می توانيد بر آنها غلبه كنيد و عادت هايی سالم و مفيد را جايگزين شان 
كنيد.  همين دليل برای آن كه متقاعدتان كند وقت و انرژی خود را صرف ش��ناخت كارهای 
معمول تان بكنيد،  كافی است.  اين عادت های خاص چطور در شما شكل گرفته است و چرا آنها 
را ادامه می دهيد؟  برای اين كه عادت های سودمند فروش در شما نهادينه شود،  هر هفته زمانی 
را به مشتری يابی اختصاص دهيد،  فرآيند فروش مشترک و مستندی را دنبال كنيد،  سؤال هايی 
مناسب را برای پرسيدن از مشتريان طراحی كنيد،  مشخصات و ويژگی های خريداران ايده آل را 
مرتباً مرور كنيد،  با همكاران خود در واحدهای مختلف ارتباط برقرار كنيد و آموزش و يادگيری 
مستمر را از ياد نبريد.  به گفته جيم ريون: »انگيزه آن چيزی است كه باعث می شود،  كاری را 

شروع كنيد.  عادت آن چيزی است كه موجب می شود،  همان مسير را ادامه بدهيد.«
شما چه عادت های بدی داريد كه فروش تان را كاهش می دهد؟  چطور می توانيد اين عادت ها 

را ترک كنيد؟ 
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اف��راد باروحيه مانند جنگجويانی هس��تند كه در صحنه 
نبرد هم��واره پيروزمندان��ه ظاهر می ش��وند. درواقع آن ها 
از طري��ق يك نور از درون هدايت ش��ده و به س��مت جلو 
س��وق داده می ش��وند. آن ها به خوبی ي��اد گرفته اند كه از 
استعدادهای خود در راستای اهدافی كه مشخص كرده اند 
استفاده كرده و در اين راه هيچ گاه روحيه خود را از دست 
نمی دهند. بدون شك افراد زيادی عالقه دارند تا به يكی از 
اين افراد تبديل ش��وند كه در اين رابطه آشنايی با ويژگی 
و عادات آن ها می تواند گامی س��ودمند محس��وب شود. در 
همين راس��تا و در ادامه به بررس��ی 6 عادت اين دسته از 

افراد موفق خواهيم پرداخت.
1-آن ها به خودباوری رسيده اند

با نگاهی به افرادی كه با شكس��ت مواجه شده و دست 
از روياه��ای خود می كش��ند، به اين نكت��ه پی خواهيد 
ب��رد كه تقريبا تمام��ی آن ها از اعتماد ب��ه نفس پايينی 
برخوردارند. بدون شك اين امر باعث خواهد شد تا حتی 
در بهترين ش��رايط ممكن نيز در مقاطعی با شكس��ت و 
توقف مواجه شويد. با اين حال نبايد اين تصور را در خود 
شكل دهيد كه افراد با اعتماد به نفس مطلوب هيچ گاه با 
شكست مواجه نمی شوند. درواقع اين نحوه واكنش آن ها 
نسبت به اين مقوله است كه اجازه نمی دهند تا شكست 
به س��دی در برابر آن ها تبديل ش��ود. مثال بارز اين امر 
مخترع بزرگ توماس اديس��ون اس��ت كه پس از هزاران 
بار تالش در آخر موفق به كش��ف ريسمان مناسب برای 
چراغ ش��د. به همين خاطر الزم است تا اعتماد به نفس 
خود را افزايش داده و به خودباوری برس��يد تا بتوانيد در 
س��خت  ترين ش��رايط نيز با قدرت و حف��ظ روحيه رو به 

جلو گام برداريد. 

2-آن ها از چشم اندازی واضح برخوردارند
هر مس��ير موفقيت با يك چش��م انداز ش��روع می ش��ود. 
عل��ت اي��ن امر به اين خاطر اس��ت كه افراد باي��د آينده و 
نقط��ه پايانی خود را بدانند تا امكان تالش فوق العاده وجود 
داشته باشد. بدون شك بدون اين امر تالش افراد با كندی 
محسوس��ی مواجه خواهد شد. در رابطه با چشم انداز توجه 
داشته باشيد كه اين امر تنها نبايد بيانگر هدف نهايی شما 
باش��د. بلكه الزم اس��ت تا مس��ير و نحوه انجام كار نيز به 
خوبی مش��خص شود. نكته آخر در اين رابطه اين است كه 
چشم انداز ش��ما بايد امكان اعمال تغييرات را داشته باشد. 
علت اين امر به اين خاطر اس��ت كه هم��واره اين احتمال 
وج��ود دارد كه در مس��ير با مواردی جديد مواجه ش��ده و 
به اصطالح پخته تر ش��ويد كه بدون شك بر روی نگرش و 

اهداف شما نيز تاثيرگذار خواهد بود. 
3-آن ها عمل گرا هستند 

اين دسته از افراد هيچ گاه اقدامات خود را تا دستيابی به 
يك نتيجه مشخص، متوقف نمی كنند. همين امر هم باعث 
می شود تا در رقابت با سايرين كه ممكن است هنوز درگير 
ترديدهای خود باشند، فرصت ها را در اختيار خود درآورند. 
اين امر كه جس��ارت انجام كارهای جديد و بزرگ را داشته 
باشيد، بدون شك از جمله ويژگی هايی خواهد بود كه شما 
را در مس��ير تبديل ش��دن به يك ف��رد توقف ناپذير، ياری 
خواه��د كرد. ب��ا اين حال اين امر به معن��ای عدم احتياط 
نب��وده و تنها به اين امر اش��اره دارد ك��ه فرصت ها منتظر 

شما نخواهند ماند. 
4-آن ها از توفان ها عبور می کنند

از جمل��ه داليل مهمی كه انگي��زه كارآفرينی در افراد را 
شكل می دهد، توجه ثروت و خوشبختی كارآفرينان است. 
با اين حال توجه داش��ته باش��يد كه اين امر هيچ گاه ساده 
نبوده و همه اين افراد تجربه و لحظات بس��يار س��ختی را 
داش��ته اند. توجه داشته باشيد كه هوش و استعداد زياد در 

صورتی كه با اس��تمرار و مقاومت همراه نباش��د، منجر به 
تلف ش��دن آن خواهد شد. به همين خاطر ضروری است تا 
اين باور را در خود شكل دهيد كه لحظات سختی را تجربه 
خواهيد كرد و اين ش��رايط كامال گذرا اس��ت. با اين حال 
س��رعت گذر از اين ش��رايط كامال مرتبط با نحوه عملكرد 
ش��ما خواهد بود. توجه داشته باشيد كه پايداری يك هنر 
است كه از دل سختی ها بيرون خواهد آمد. به همين خاطر 

الزم است تا از آن ها فراری نباشيد. 
5-آن ها تعادل گرا هستند 

از جمل��ه دالي��ل مهم��ی كه باعث می ش��ود ت��ا افراد با 
خس��تگی و نااميدی مواجه ش��وند، در ارتباط مس��تقيم با 
مس��ائل زندگی شخصی آن ها است. توجه داشته باشيد كه 
موفقيت واقعی را تنها زمانی می توانيد به دس��ت آوريد كه 
در ه��ر دو جنبه با موفقيت عمل كني��د. نكته ديگر آن كه 
از اس��تراحت دادن به خ��ود طفره نرفت��ه و در زمان هايی 
كه با فش��ار بيش از حد مواجه هس��تيد، توصيه می شود تا 
ب��رای بازيابی آرامش و انرژی خ��ود زمان بگذاريد. اين امر 
در نهايت به ش��ما كمك خواهد كرد تا با تعادل بيش��تری 

زندگی خود را مديريت كنيد.
6-آن ها از نيروی انگيزش درونی برخوردار هستند

با نگاهی به افرادی كه نمی توانند موفقيت چشمگيری را 
به دست آورند، به اين نكته پی خواهيد برد كه آن ها برای 
عملكرد خود وابس��ته به نطر ديگران هستند. بدون شك با 
چنين روحيه ای ش��ما قادر به حرك��ت رو به جلو نخواهيد 
بود و در مقطعی به ش��دت شكس��ت خواهيد خورد. توجه 
داش��ته باشيد كه افراد ممكن اس��ت به بهانه های متنوعی 
اقدام به تشويق شما نمايند كه در تمامی موارد اين امر به 
نفع ش��ما نخواهد بود. با اين حال اين امر از جانب خودتان 
ب��دون هيچ گونه نكته منفی ب��وده و نتايج بی نظيری را به 

همراه خواهد داشت.
entrepreneur: منبع

6 عادت افراد توقف ناپذیر 

مسیرموفقیـت

به قلم: دیپ پاتر نويسنده حوزه موفقيت
مترجم:امير آل علی

قدرت و تأثير بازخورد منفی در کارمندان

مطمئن هستم كه اكثر شما اين  را شنيده ايد كه، بهترين آموزگار شما آخرين اشتباه شماست.   شكست خوردن روش بسيار 
مهمی برای يادگيری و پيشرفت است، اما اكثر مديران از دادن بازخوردهای منفی هراس و اكثر كارمندان نيز از شنيدن آنها 
نفرت دارند. گرچه ممكن است بسيار سخت باشد، اما تنها راهی كه كارمندان شما می توانند در محيط شركت آموزش ببينند 
و پيش��رفت كنند، اين اس��ت كه بدانند چه حيطه  هايی از كار نيازمند بهبود است. در واقع اهميت بازخورد منفی در جهت 
رشد و پيشرفت، اصلی مهم و اساسی است. هر نوع بازخوردی می تواند مؤثر باشد و طبيعتاً از عدم وجود هرگونه بازخورد به 
طور كامل بهتر است. ارائه ندادن اين بازخوردها به طور مداوم، به اين معناست كه احتماالً تنها چهار نفر از 10 نفر كارمند 
شركت همواره بازده مناسبی خواهند داشت. بنابراين چرا مديران در ارائه بازخوردها در قدم اول، با سختی مواجه می شوند؟

علت اصلی مربوط به چگونگی اعالم اين بازخوردهاست و عموماً به عنوان يك فرصت برای اصالح جهت دار به كار گرفته 
نمی شود؛ در اين شرايط افراد حالت تدافعی پيدا می كنند و در نتيجه از هرگونه پيشرفت باز می مانند. 

همه به كمی برخورد سخت نياز دارند و ارائه صحيح آن می تواند كارمندان را بيشتر به فعاليت وادارد. حال از كجا بايد 
ش��روع كرد؟ يك منبع عالی، كتاب مدير يك دقيقه ای )The One Minute Manager(، نوش��ته دكتر كن بالنچارد 
)Ken Blanchard( و اسپنسر جانسون )Spencer Johnson( است. در اين كتاب، قسمت بسيار مهمی راجع به انتقاد 

يك دقيقه ای وجود دارد كه در آن نكاتی كليدی در جهت ارائه موفق بازخورد منفی بيان می شود.
 مراحلی كه در اين كتاب بيان شده اند، به اين ترتيب هستند:

• ساعت ها و حتی روز ها برای ارائه انتقادها صبر نكنيد و در اسرع وقت آنها را با كارمندان در ميان بگذاريد.
• در اشاره به اشتباهی كه كارمندان مرتكب شده اند، مستقيم و رک باشيد.

• فراموش نكنيد كه كارمندان بايد بتوانند احساس خود را نسبت به اشتباهی كه انجام داده اند، در ميان بگذارند. كاماًل 
قابل قبول است كه چندين دقيقه در سكوت سپری شود. 

• بگذاريد احساس شما را در اين زمينه حس كنند. زمانی كه انتقاد كردن به اتمام می رسد، كل ماجرا به پايان رسيده است. 
اين مطلب را نبايد دوباره به ميان آورد. ريسورس��فول منيجر )Resourceful Manager( همچنين اطالعات و آمارهايی 

را در قالب نمودار مشخص كرده است كه به ارائه انتقادات منفی در جهت تشويق و بهبود عملكرد كارمندان كمك می كند. 
به تعدادی از اين آمارهای جالب اشاره می كنيم: 

• تعداد كارمندان فعال مديرانی كه به كارمندان خود بازخورد می دهند، 30درصد بيشتر است.
• 74درصد از كارمندان از بازخوردهايی كه می شنوند متعجب نمی شوند.
• ۵7درصد از كارمندان از بازخوردهای منفی/سازنده استقبال می كنند.

impactbnd: 90درصد كارمندان نسل هزاره خواهان بازخورد مكرر و صادقانه هستند.                               منبع •

رئيسان جهنمی این گونه به 6 کارآفرین کمک کردند تا کسب وکار خود را رشد دهند

گاهی اوقات در دنيای كسب وكار باارزش ترين درس ها را بايد از بدترين معلمان آموخت. ما از شش كارآفرين پرسيديم، 
بهترين چيزی كه از يك رئيس بد آموختيد، چه بوده است؟

1- مشارکت عمومی
»يكی از رئيس��ان اسبق، به شدت رويكرد سلس��له مراتبی داشت و از همكاری و مشاركت پشتيبانی نمی كرد. همه افراد 
مستقيما به خود او گزارش می دادند و جلسات درون دپارتمانی كامال ممنوع بود. اين بدان معنا بود كه تنها رئيس مان به 
نمايه كلی دسترسی داشت و ما فرصت های موجود برای همكاری و مشاركت را از دست می داديم. امروزه يكی از اولويت های 
اساسی شركت مان برگزاری جلسات تيمی مرتب است، كه اين جلسات ميزان هماهنگی و مشاركت اعضای تيم را افزايش 

Indagare داده و برهم كنش های روزمره را بهبود می بخشد.« - مليسا بيگز بردلی، موسس و مديرعامل شركت
2- آسيب پذیر باشيد

»از بروز احساسات خود واهمه نداشته باشيد! من در شركت مك كينزی برای كسی كار می كردم كه شخصيت فوق العاده ای 
داشت اما به واقع مديری افتضاح بود چرا كه احساساتش را سركوب می كرد. بعد از شكست در يكی از جلسات با مشتريان، 
ديگر تيم از موقعيت خود هيچ اطالعی نداشت. اين اتفاق پر از كشمكش، تعجب آور و نااميدكننده بود. نشان دادن احساسات 
می تواند به بروز احساس از طرف ديگر اعضای تيم كمك كرده و در نهايت به ايجاد اعتماد منتج شود و به كارمندان ثابت كند 
Buffy كه تنها نيستند. اين رويه نسبت به خونسرد بودن پيام واضح تری را مخابره می كند« - لئو وانگ، موسس و مديرعامل

3- کمک بخواهيد
»من برای ش��خصی كار می كردم كه هرگز به كارمندان باس��ابقه كمك نمی كرد حتی اگر كار خودش هم تمام ش��ده 
بود. - وی خيلی راحت وس��ايلش را جمع می كرد و محل كارش را ترک می نمود. اكنون هرگاه كه كار خودم س��بك باشد 
از كارمندانم می پرسم كه آيا به كمك نياز دارند يا نه. اين كار موجب ايجاد فرهنگ سازمانی ای شد كه روحيه كار تيمی 
Camp No Counselors را تقويت كرده و نمود سلسله مراتبی آن را كاهش داد.« - آدام تيچانر، موسس و مديرعامل

4-همچون یک گروه حرکت کنيد
»هنگامی كه مدير پرس��تاری بودم، رئيس��ی داش��تم كه هيچ تجربه ای در امر مديريت بهداشت نداشت. او می خواست 
رويه های جلوگيری از لخته خون را تغيير دهد. من می دانستم كه اين كار اشتباه است، اما او پافشاری كرد. در نهايت اين 
 Extend تغيير با شكست مواجه شد. اين اتفاق اهميت آزادی بيان كارمندان را برای من آشكار كرد. وظيفه ما در شركت
Fertility جمع آوری بازخوردهای مش��تريان بود. نتايج بين كارمندان به اش��تراک گذاش��ته ش��ده و ما با هم طرح هايی 
برنامه ريزی می كنيم تا نتايج منفی را به حداقل برسانيم. كسانی كه بهترين راه حل را در اختيار دارند همان پزشكانی هستند 

Extend Fertility كه هر روز با مريض ها برخورد دارند.« - ايالنا اديسون، مديرعامل شركت
5- به تيم خود اعتماد کنيد

من برای خانمی كار می كردم مدتی بعد از مشغول به كار شدنم به تيم ما پيوست. هر بار كه از جايم بلند می شدم از من 
می پرسيد كه كجا می خواهم بروم، حال فرقی نداشت كه قصد دستشويی رفتن داشته باشم يا اينكه بخواهم صفحات مدنظرم را 
پرينت كنم. او از اين می ترسيد كه كنترل كافی را روی زمان و كار من داشته باشد. ديدن اين رفتار در جايگاه يك فرد بزرگسال 
واقعا نااميدكننده بود، خصوصا كه من از سال ها قبل در اين كار تجربه داشتم. روش رهبری من استرس كمتری ايجاد می كند. 

Alala مادامی كه اعضای تيمم اعتماد مرا داشته باشند من هم كاری به كار آنان ندارم. - دنيس لی، موسس و مديرعامل
6- به زمان دیگران احترام بگذارید

من در اوايل دوران حرفه ای ام برای يك مدير پروژه كار می كردم كه عادت داش��ت كار را در دقايق پايانی بررس��ی كند و 
هميشه هم نتيجه اين بررسی ها كوهی از اطالعات و درخواست های جديد بود. اين اتفاق در پايان ساعات كاری و يا از آن 
بدتر هنگامی كه در منزل بودم، واقع می شد. من در اين شرايط روحيه خود را از دست داده بودم، بهره وری كافی نداشتم 
و احترام الزم را دريافت نمی كردم. من در فضای شغلی حال حاضرم در مورد بررسی های شغلی هوشيار هستم و از همين 
رو تيمم بدون ايجاد كوچكترين مش��كلی می تواند بازخوردهايم را در كار خود تاثير دهد. - كريس��تن آر. مورِی، صاحب و 
entrepreneur: منبع                                                          Olson Kundig سرپرست معماری شركت
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مترجم: علی اکبری

مترجم: اشکان کوشش


