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 با یکسان سازی نرخ ارز و توقف طرح پیش فروش سکه
کدام بازار موازی رونق می گیرد؟

مقصد بعدی نقدینگی
فرصت امروز: با یکسان س��ازی نرخ ارز توسط دولت، مسیر ورود نقدینگی به بازار ارز بسته شد و نقدینگی به 
س��مت خرید س��که حرکت کرد، اما حاال با توقف طرح پیش فروش سکه از س��وی بانک مرکزی، باید دید مقصد 
بعدی نقدینگی سرگردان کجاست؟ در واقع، بانک مرکزی که از 22 فروردین ماه امسال با ارائه طرح پیش فروش 
س��که در هفت سررس��ید، درصدد جذب نقدینگی س��رگردان به ویژه از بازار ارز برآمد اما اس��تقبال زیاد و هجوم 
س��رمایه به س��مت پیش خرید سکه باعث شد تعهدات بانک مرکزی برای تحویل س��که از ظرفیت ضرابخانه این 
بانک بیشتر شود و راهی جز متوقف کردن پیش فروش در سررسیدهای تکمیل شده نیز باقی نماند. حاال با توقف 

طرح پیش فروش سکه، نقدینگی راهی جز ورود به بازارهای موازی ازجمله نظام بانکی، بازار سرمایه، طال و...

بازار زیرزمینی ارز به کجا می رود؟ 

طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز
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پیش بینی مرکز آمار ایران از جمعیت کشور تا 30سال آینده

جمعیت 101 میلیونی ایران تا سال 1430

6جمله ای که افراد موفق هرگز بیان نمی کنند
نحوه تعامل با مدیران سخت گیر

چگونه با استفاده از ایمیل وفاداری مشتریان را جلب کنیم؟
وسوسه های خیابان مدیسون

برترین ابزارهای نوشتاری تبلیغاتی کدامند؟
بررسی نقش لوگو در استراتژی برند 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

کارخانه شکالت سازی ایالن 
ماسک راه اندازی می شود

6

رئیـس انجمـن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سـنگ آهن 
گفت شـکل گیری بازار مـوازی بـا دالر 4200 تومانی نرخی 

بسـیار باالتر را پیـش روی فعاالن اقتصـادی قرار 
داده است. مهرداد اکبریان در نشست خبری روز...

سایه بازار موازی سنگین تر از دالر4200تومانی است

صادرات در ابهام

یادداشت
 ذخایر ارزی ایران

اوج می گیرد

بین المللی پول در  صن��دوق 
چند هفته گذش��ته گزارش��ی 
ای��ران  ارزی  ذخای��ر  درب��اره 
منتش��ر کرده اس��ت. براساس 
ارزی  ذخای��ر  گ��زارش  ای��ن 
کشورمان بالغ بر 13.3 میلیارد 
دالر افزای��ش پی��دا می کن��د و 
ب��ه این ترتی��ب ذخای��ر ارزی 
بانک مرکزی ب��ه 108 میلیارد 
دالر می رس��د. در جدیدتری��ن 
گزارش این مرج��ع بین المللی 
از اقتصاد کشورهای خاورمیانه، 
پیش بینی شده که اقتصاد ایران 
در س��ال جاری به رشد بیش از 
4درصد برسد. تحقق این میزان 
رش��د در اقتصاد سال آینده به 
نظ��ر بعید نمی رس��د. چرا؟  در 
سال گذش��ته خورشیدی ایران 
دالر  51میلی��ارد  مجم��وع  در 
نف��ت فروخته اس��ت. صادرات 
غیرنفتی ای��ران هم بالغ بر 47 
میلیارد دالر در س��ال گذش��ته 
اس��ت ک��ه در مجم��وع درآمد 
ارزی کش��ور را به 98 میلیارد 
دالر رسانده است. این درحالی 
اس��ت ک��ه ارزش واردات ایران 
ب��ه 70 میلیارد دالر می رس��د 

تراز  که نشان می دهد 
3پرداخت های خارجی...

مهدی پازوکی
کارشناس اقتصادی

رئیس جمهور در پایان س��فر به اس��تان خراس��ان 
رضوی در نشس��ت خبری ضمن ابراز خرس��ندی از 
توفیق زیارت آس��تان مقدس امام رضا )ع( و دیدار با 
مردم شهرهای س��بزوار، نیشابور و مشهد، گفت: در 
 جریان این س��فر بهره برداری از پروژه هایی با اعتبار

4 هزار میلیارد تومان و عملیات اجرایی پروژه هایی با 
اعتبار یک هزار و 799 میلیارد تومان آغاز شد. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، حجت االسالم 
والمس��لمین دکت��ر حس��ن روحانی گف��ت: حضور، 
اجتماع و حرف مردم مش��هد و دیگر ش��هرهای این 
استان در دو انتخابات سال های 92 و 9۶ بسیار مهم 

و سرنوشت ساز بود. 
رئیس جمه��ور ب��ا بی��ان اینک��ه خراس��ان رضوی 
تنه��ا قطب گردش��گری یا قطب علم��ی، فرهنگی و 
کشاورزی نیست و در این سفر مشخص شد که یک 
قطب مهم صنعتی هم هس��ت، افزود: از س��ه پروژه 
مهم و عظیمی که در این س��فر افتتاح شد، دو پروژه 
مربوط ب��ه تکمیل زنجیره تولید فوالد در خراس��ان 
رض��وی بود. با افتتاح این طرح ها، ایران امروز بعد از 
نفت، گاز و پتروشیمی به توانمندی های قابل توجهی 
در عرصه صنایع معدنی و به ویژه تولید فوالد دس��ت 

یافته است. 
روحانی با اشاره به اینکه ایران امروز ظرفیت تولید 
حدود 200 میلیون تن فوالد در سال را دارد، اظهار 
داش��ت: از این میزان ظرفی��ت تولید 80 میلیون تن 
آن در دولت های یازدهم و دوازدهم ایجاد شده است. 
رئیس جمه��ور با اش��اره به ظرفیت های خراس��ان 
رضوی برای توس��عه صنای��ع تولید ف��والد، تصریح 
کرد: توس��عه این صنعت در خراسان رضوی بستگی 
مستقیم به ظرفیت تأمین آب در استان دارد. کم آبی 
یکی از مش��کالت بزرگ کش��ور و از جمله خراسان 
رضوی اس��ت و یک��ی از خواس��ته های اصلی من از 
مس��ئوالن دولتی و مسئوالن استان خراسان رضوی 
تالش بیشتر برای مقابله با کم آبی، اجرای طرح های 

صرفه جویی و تأمین منابع آب است. 
او ادام��ه داد: یک��ی از اصلی تری��ن مصارف آب در 
کش��ورمان در بخش کشاورزی است که خوشبختانه 
در جریان این سفر طرح های خوبی برای صرفه جویی 
و ارتق��ای به��ره وری مص��رف آب در کش��اورزی به 
بهره برداری رس��ید و ش��اهد آن بودیم که توس��عه 
کش��ت گلخان��ه ای در خراس��ان رضوی رش��د قابل 

توجهی داشته است. 
روحانی با اش��اره به اینکه گردش��گری نیز یکی از 
ظرفیت های مهم اقتصادی خراس��ان رضوی اس��ت، 
خاطرنشان کرد: سفر حدود 30 میلیون زائر در سال 
به مش��هد، ظرفیت بسیار چش��مگیری برای بخش 

گردشگری خراسان رضوی است. 

وی ادامه داد: توجه به بازس��ازی و نوس��ازی بافت 
فرس��وده استان و به ویژه در شهر مشهد و ساماندهی 
مس��ئله حاشیه نش��ینی از دیگر مس��ائل مورد توجه 
دولت درباره اس��تان خراسان رضوی است که دولت 
در این زمینه گام های مهمی برداش��ته و آغاز اجرای 
طرح عظیم بازآفرینی شهری می تواند در این زمینه 

تحول و تحرک جدیدی ایجاد کند. 
او در پاس��خ به اولین س��ؤال درب��اره ظرفیت های 
صادرات��ی خراس��ان رضوی به آس��یای میانه، گفت: 
خراس��ان رضوی یکی از مس��یرهای اصلی صادراتی 
کش��ور ب��ه آس��یای میان��ه و قفق��از اس��ت و البته 
ظرفیت ه��ای حمل و نقلی خوبی نیز دارد و در حال 
حاض��ر کانال های ارتباطی هوای��ی، ریلی و جاده ای 

استان بسیار فعال هستند. 
رئیس جمهور اضافه کرد: سیاس��ت اصولی کشور، 
تعام��ل نزدیک تر با منطقه آس��یای مرکزی و قفقاز 
اس��ت و طرح تجارت آزاد با اوراسیا نیز در حال طی 
مراحل نهایی اس��ت که تحول��ی در روابط اقتصادی 
کش��ورهای منطقه اوراس��یا با ایران ایج��اد کرده و 
امیدواری��م تح��والت مثبت آن در خراس��ان رضوی 

چشمگیر باشد. 
روحان��ی در پاس��خ به س��ؤالی درباره س��اماندهی 
مش��کالت حاشیه نش��ینی در مش��هد، اظهار داشت: 
حاشیه نشینی یکی از مشکالت همه شهرهای بزرگ 
کش��ور اس��ت و البته مش��هد در این زمینه شرایط 
ویژه ت��ری دارد. امی��دوارم در قالب ط��رح بازآفرینی 
ش��هری هم نوس��ازی بافت های فرسوده شهر مشهد 
و هم مش��کالت مشابه مناطق حاش��یه ای این شهر 
مورد توجه قرار گرفته و رفع شود، چراکه این مسائل 

همواره جزو دغدغه های دولت بوده و است. 
رئیس جمهور در پاس��خ به س��ؤال دیگ��ری درباره 
راهکاره��ای دولت برای حمای��ت از بخش خصوصی، 
تصریح کرد: برای این مسئله اوالً باید مردم را تشویق 
به خرید کااله��ای تولید داخل کنیم و اجازه ندهیم 
کاالی قاچاق وارد کش��ور ش��ود. اج��رای طرح اخیر 
دولت برای س��اماندهی بازار ارز، قطعاً قاچاق کاال را 

بسیار سخت تر و محدودتر خواهد کرد. 
وی اف��زود: کار دیگری که می ت��وان انجام داد این 
اس��ت که ب��رای تولیدکنندگان بازاره��ای صادراتی 
ایج��اد کرد که دولت در این زمینه برنامه و اعتبارات 
خوبی برای تش��ویق صادرکنن��دگان در نظر گرفته 

است. 
رئیس جمهور در پاس��خ به س��ؤال دیگ��ری درباره 
بدهی دولت به ش��هرداری مشهد، گفت: در مراسمی 
که صبح امروز ب��رای افتتاح پروژه مربوط به متروی 
مشهد داشتیم، آقای شهردار، سخن متفاوتی گفتند 
و به طور کامل از همکاری دولت با ش��هرداری مشهد 

اظهار رضایت کردند. بهتر است این سؤال را از خود 
آقای ش��هردار بپرسید، چراکه ایش��ان از کمک های 
دولت به ش��هرداری مشهد ابراز رضایت و خوشحالی 

می کردند. 
روحانی در پاسخ به سؤال دیگری درباره راهکارهای 
دولت برای تلطیف فضای شهر مشهد، اظهار داشت: 
نمی دانم مقصود دقیق ش��ما از تلطیف فضای ش��هر 
مشهد چیس��ت، اما معتقدم مشهد با شهرهای دیگر 
هیچ فرقی ندارد. بعضی ها می گویند مشهد شهر امام 
رضا )ع( اس��ت اما این حرف دقیقی نیس��ت، چراکه 
همه ایران کش��ور امام رضا )ع( و زیر پرچم امام رضا 
)ع( اس��ت. اگر چیزی حالل اس��ت برای همه حالل 
اس��ت و اگر حرام است برای همه حرام است. مشهد 
با ش��هرهای دیگر تفاوتی ندارد. در کشور یک قانون 
داریم که باید به طور مساوی در سراسر کشور اجرایی 
و عملیاتی ش��ود و امیدوارم چنانچه مشکلی در این 
زمینه وجود دارد با کمک همه مس��ئوالن کشوری و 

استانی حل و فصل شود. 
رئیس جمهور در پاس��خ به این س��ؤال که مش��هد 
پای��گاه مهمی ب��رای منتق��دان دولت اس��ت که به 
صراح��ت مخالف��ت و انتق��ادات خودش��ان را بیان 
می کنند، اما مس��ئوالن دولتی معم��والً در برابر این 
انتقادها روزه سکوت می گیرند، گفت: دولت با انتقاد 
از س��وی هر فرد یا افرادی و در هر بخش��ی از کشور 

مشکلی ندارد و انتقاد را حق مردم می داند. 
روحانی اضافه کرد: آنچه از نظر ما خوب نیس��ت، 
تخریب اس��ت که آن را به نفع کشور نمی دانیم. باید 
واقعیت ها به مردم گفته ش��ود و خدمات شفاف بیان 
شود و در کنار آن انتقاد هم مطرح شود، اما تخریب 
به هیچ وجه مفید نبوده و خالف شرع و قانون است 
و به ویژه با ش��رایط حساس کشور که نیاز به وحدت 
و انس��جام را بیش��تر می کند، تخری��ب به هیچ وجه 

درست نیست. 
رئیس جمهور اظهار داش��ت: البته اینکه مسئوالن 
دولتی در اس��تان ها خدمات دول��ت را تبیین نکنند، 
نیز اگر صحیح باش��د، محل اش��کال است. مسئوالن 
اس��تانی بای��د واقعیات را به ش��کل صحیح به مردم 

منتقل کنند. 
روحانی تصریح کرد: گاهی نه تنها واقعیات درست 
منعکس نمی ش��ود، بلکه معکوس بیان می ش��ود که 
ای��ن کار در وهله اول ظلم ب��ه مردم و افکار عمومی 
و تخری��ب امید مردم به آینده اس��ت. امید به آینده 
بس��یار مهم اس��ت و اگر مردم به آینده امید داشته 
باش��ند از هر سختی و مشکلی عبور خواهند کرد. از 
مسئوالن دولتی در سطح کشور و استانی می خواهم 
ک��ه واقعیات را به ش��کل دقیق ب��رای مردم توضیح 

دهند و در برابر تخریب ها سکوت نکنند. 

رئیس جمهور در پایان سفر به استان خراسان رضوی: 

ساماندهی بازار ارز، قطعا قاچاق کاال را سخت تر و محدودتر می کند
مع��اون »امور رواب��ط کار« وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی با اش��اره به تش��کیل کارگروه ه��ای ملی و 
اس��تانی برای رس��یدگی به 1413 بنگاه مش��کل دار، 
آخری��ن وضعیت س��اماندهی قراردادهای موقت کار را 

تشریح کرد. 
احمد مش��یریان در گفت وگو با مهر، درباره آمارهای 
منتشرش��ده مبنی بر شناسایی 1413 بنگاه اقتصادی 
مش��کل دار گفت: در این خص��وص کارگروه های رفع 
موانع تولید در سطح استانی و ملی تشکیل شده است 
تا مش��کالت بنگاه های شناسایی شده در هر استان در 

سطوح ملی و استانی بررسی شود. 
وی ب��ا بیان اینک��ه تمهیداتی ب��رای حمایت از این 
بنگاه ها توسط کارگروه های اس��تانی و ملی اندیشیده 
ش��ده اس��ت، افزود: برخ��ی از این بنگاه ه��ا که دارای 
مش��کالت حادت��ری بودند ب��ه کارگروه مل��ی معرفی 
ش��دند که از جمله آن می توان به شرکت های آذرآب 
و هپک��وی اراک اش��اره ک��رد که به دلیل مش��کالت 
عمیق، در کارگروه ملی برای رفع مش��کل این بنگاه ها 

تصمیم گیری شد. 
از ریزش 400 هزار نیروی کار در سال گذشته 

جلوگیری کردیم
مع��اون وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره 
به اینک��ه در ای��ن 1413 بنگاه اقتصادی مش��کل دار 
100هزار فرصت شغلی وجود دارد، ادامه داد: عالوه بر 
شناس��ایی بنگاه های دارای مشکل، برخی از واحدهای 
اقتصادی نیز در آس��تانه بروز مش��کالت بودند که در 
س��ال گذش��ته با جلوگیری از بروز مش��کل برای این 
بنگاه ه��ای اقتصادی، از ریزش 400 ه��زار نیروی کار 

جلوگیری کردیم. 
مش��یریان افزود: ای��ن بنگاه های اقتص��ادی عمدتا با 
مشکالتی از جمله سرمایه در گردش، تعویق در پرداخت 
حقوق کارگران، مش��کل در ف��روش محصول، تجهیزات 

فرسوده و عدم توانایی رقابت در بازار مواجه هستند. 
ای��ن مق��ام مس��ئول در وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی درباره نتایج جلس��ات کارگروه های استانی و 
ملی در بررسی وضعیت این بنگاه ها گفت: در کارگروه 
مل��ی درخصوص پرداخ��ت تس��هیالت ارزان قیمت یا 

استمهال بازپرداخت تسهیالت معوق آنها مشوق هایی 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت ضمن اینکه ب��رای برخی 
از بنگاه ه��ا بخش��ودگی جرائم مالیات ب��ه عنوان یک 
سیاست حمایتی مد نظر قرار گرفت که برای هر بنگاه 

به تناسب نوع مشکل تصمیم گیری می شود. 
تدوین آیین نامه قراردادهای موقت در مراحل نهایی

وی در بخ��ش دیگری از اظهاراتش درباره تش��کیل 
جلس��ات برای تدوین آیین نامه ساماندهی قراردادهای 
موق��ت مش��اغل غیرمس��تمر گف��ت: پیش نویس این 
آیین نامه تهیه ش��ده که روز گذش��ته دستور تشکیل 
جلس��ات کارگروه مربوطه در این خصوص صادر شده 
اس��ت تا نمایندگان کارگری و کارفرمایی نظرات خود 

را اعالم کنند. 
براساس تبصره یک ماده 7 قانون کار، حداکثر مدت 
موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر 
دارد توس��ط وزارت کار و ام��ور اجتماع��ی تهیه و به 

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 
اجرای سامانه ثبت قراردادهای کار تا 2هفته آینده

مش��یریان همچنین درباره آخرین وضعیت رونمایی 
از س��امانه جامع روابط کار برای ثبت قراردادهای کار 
و ارائه دادخواست کارگران گفت: این سامانه از حدود 
30 نرم افزار تش��کیل ش��ده که ثبت قراردادهای کار و 

ثبت دادخواست کارگران بخشی از آن است. 
وی ب��ا بیان اینکه نرم افزاره��ای مربوط به راه اندازی 
ملی س��امانه جامع روابط کار آماده شده است، گفت: 
تم��ام کارگران و کارفرمایان باید برای یکبار با مراجعه 
به دفاتر پیش��خوان دولت نسبت به دریافت رمز ورود 
به س��امانه و احراز هویت اقدام کنند، اما در این زمینه  
س��ازمان تنظیم مقررات باید زیرساخت های ارتباطی 
الزم را فراهم کند که طی جلسه ای که روز گذشته در 
این خصوص برگزار ش��د، قرار است تا دو هفته آینده 

این زیرساخت ها فراهم شود. 
مع��اون وزی��ر کار ادامه داد: پ��س از انجام مقدمات 
مذکور، س��امانه جامع روابط کار به طور آزمایش��ی در 
پنج استان تهران، البرز، قزوین، اردبیل و سمنان اجرا 
می ش��ود تا پس از رفع مش��کالت و موانع احتمالی در 

سطح ملی اجرایی شود. 

آخرین وضعیت ساماندهی قراردادهای موقت کار به گفته معاون وزیر کار

تشکیل کارگروه رسیدگی به 1400 بنگاه  مشکل دار

88936651



فرصت امروز: با یکسان سازی 
ن��رخ ارز توس��ط دولت، مس��یر 
ورود نقدینگی به بازار ارز بس��ته 
ش��د و نقدینگی به سمت خرید 
س��که حرکت ک��رد، ام��ا حاال با 
توقف ط��رح پیش فروش س��که 
از س��وی بانک مرکزی، باید دید 
مقصد بعدی نقدینگی سرگردان 
کجاست؟ در واقع، بانک مرکزی 
که از 22 فروردین ماه امس��ال با 
ارائه طرح پیش فروش س��که در 
هفت سررس��ید، درصدد جذب 
نقدینگی سرگردان به ویژه از بازار 
ارز برآمد اما استقبال زیاد و هجوم 
سرمایه به سمت پیش خرید سکه 
باعث ش��د تعهدات بانک مرکزی 
برای تحوی��ل س��که از ظرفیت 
ضرابخان��ه ای��ن بان��ک بیش��تر 
 ش��ود و راهی جز متوقف کردن
پیش ف��روش در سررس��یدهای 
تکمیل ش��ده نیز باقی نماند. حاال 
با توقف طرح پیش فروش س��که، 
نقدینگی راهی جز ورود به بازارهای 
م��وازی ازجمله نظام بانک��ی، بازار 
س��رمایه، ط��ال و همچنی��ن بازار 
مسکن ندارد؛ این در حالی است که 
اغلب این بازارهای موازی این روزها 

حال و روز خوشی ندارند. 
سکه سربه راه نشد

همه چیز از الته��اب بازار ارز 
ش��روع ش��د و بانک مرکزی در 
جریان س��اماندهی این بازار، از 
بسته س��ه گانه ای شامل فروش 
گواه��ی س��پرده 20 درصدی، 
ج��ذب  و  س��که  پیش ف��روش 
س��پرده ارزی رونمایی کرد. به 
گزارش اتاق ایران، با اجرای این 
بسته، بانک ها در طول دو هفته 
بالغ بر 240 هزار میلیارد تومان 
گواه��ی س��پرده 20درص��دی 
فروختند که البته بخش زیادی 
از آن حاص��ل جابه جایی دیگر 
س��پرده های موجود در بانک ها 

بود. 
ب��ا اتم��ام مهل��ت دوهفته ای 
ف��روش گواه��ی س��پرده، این 
ب��ار نوبت ب��ه گرم ش��دن بازار 
دو  در  س��که  پیش ف��روش 
سررسید ش��ش ماهه و یک ساله 
اس��تقبال  م��ورد  ک��ه  رس��ید 

سرمایه گذاران قرار گرفت. 
در ادامه با متشنج شدن دوباره 
بازار ارز، هیأت اقتصادی دولت 
تصمیم به یکسان سازی نرخ ارز 
گرفت و پیرو این تصمیم بانک 
مرکزی نی��ز برنامه پیش فروش 
س��که خود را با تنوع بیش��تری 
ارائه داد و با پیش فروش س��که 
تمام بهار آزادی در 7 سررسید 
از یک ماهه تا دوساله، بر جذب 
هم��ت  س��رگردان   نقدینگ��ی 

گماشت. 
البت��ه به نظر می رس��د بانک 
متعادل سازی  وعده  که  مرکزی 
قیمت گذاری بازار طال با نرخ ارز 
مصوب را داده بود، انتظار داشت 
قیمت س��که با نرخ جدید دالر 

همس��و ش��ود و کاهش یابد، بر 
همین اساس قیمت پیش فروش 
س��که در سررس��ید یک ماهه را 
یک میلی��ون و 590 هزار تومان 
تعیین کرد ک��ه می تواند نوعی 
هدف گذاری برای کاهش قیمت 
س��که در ب��ازار آزاد باش��د اما 
حاال موعد تحویل این س��که ها 
ای��ن  و خری��داران  فرا رس��یده 
س��که ها در یک ماه بیش از 30 

درصد سود کرده اند. 
اس��تقبال از پیش فروش سکه 
در سررسیدهای نزدیک، شامل 
یک ماهه، س��ه ماهه و شش ماهه 
تع��داد  ک��ه  ب��ود  به گون��ه ای 
س��که های پیش فروش شده در 
این سررس��یدها سریعاً ظرفیت 
را  مرک��زی  بان��ک  ضرابخان��ه 
پوشش داد و چاره ای جز توقف 
پیش فروش در این سررس��یدها 
برای بانک مرکز باقی نگذاشت. 
ح��اال در ش��رایطی که حدود 
پیش ف��روش  آغ��از  از  روز   20
گذش��ته، 7 میلیون قطعه سکه 
پیش فروش شده و بانک مرکزی 
کل فرآین��د پیش ف��روش را تا 
اطالع ثانوی متوقف کرده است. 

 بانک مرکزی چقدر طال 
فروخت؟ 

بان��ک  مس��ئوالن  اظه��ارات 
مرکزی حاکی از این اس��ت که 
تاکنون حدود 7 میلیون س��که 
تمام بهار آزادی به وزن 5۶ هزار 
و 931 کیلوگرم )5۶ تن و 931 
پیش فروش  س��که  کیلوگ��رم( 
ش��ده ک��ه بخش عم��ده آن به 
سررس��یدهای کوتاه م��دت یک 
تا 9ماهه با قیمت یک میلیون و 
590 هزار تا یک میلیون و 410 

هزار تومان تعلق داشته است. 
س��که هایی  می��ان  ای��ن  در 
 نیز با سررس��یدهای یک س��اله، 
18 ماه��ه و دوس��اله ب��ا دامنه 
قیمت��ی از یک میلی��ون و 350 
ه��زار توم��ان ت��ا یک میلیون و 
1۶0 ه��زار توم��ان پیش فروش 
شد که استقبال کمتری از آنها 

صورت گرفت. 
اکن��ون در حالی پیش فروش 
 س��که متوقف ش��ده که حدود 
7 میلیون قطعه سکه به فروش 
رسیده و بخش زیادی از آنها نیز 
بوده  نزدیک  سررس��یدهای  در 
است بر این اساس اگر میانگین 
قیمت در پیش فروش س��که را 
یک میلی��ون و 400هزار تومان 
در نظ��ر بگیری��م، ط��ی برنامه 
بان��ک مرکزی ح��دود 9هزار و 
800میلی��ارد توم��ان نقدینگی 

جذب شده است. 
البته برآورده��ا حاکی از این 
است که حدود 10 تا 20 درصد 
از کل نقدینگی جذب ش��ده در 
فرآین��د پیش فروش س��که، به 
سررس��یدیک ماهه تعلق داشته 
که بخ��ش زیادی از آن احتماال 
در هفت��ه آین��ده و ب��ا تزری��ق 

س��که های پیش فروش شده به 
بازار طال دوباره آزاد خواهد شد. 

اشتهای طالی ایرانیان 
سیراب شد؟ 

بررس��ی های ش��ورای جهانی 
طال نش��ان می دهد در سه ماهه 
نخس��ت س��ال جاری میالدی 
)فص��ل زمس��تان 9۶( ایرانیان 
9.3 تن س��که و ش��مش طال از 
بازار داخلی خری��د کرده اند که 
باالترین میزان در سه سال اخیر 

است. 
ط��ال،   جهان��ی  ش��ورای 
 ،)World Gold Council(
ایرانی ها  بیش��تر ش��دن رغبت 
برای خرید مس��کوک و شمش 
ط��ال را ناش��ی از کاهش ارزش 
ری��ال و افزای��ش نگرانی ه��ا در 
مورد خ��روج آمری��کا از توافق 
تحریم ها  بازگش��ت  و  هسته ای 

اعالم کرده است. 
آلیس��تیر  دیگ��ر  س��وی  از 
هیوئیت، رئیس بخش اطالعات 
ب��ازار ش��ورای جهان��ی ط��ال، 
اخ��ذ مالی��ات ب��ر ارزش افزوده 
9درصدی بر طال و جواهرات در 
ایران را نیز یکی از عوامل عمده 
افزایش رغبت سرمایه گذاران به 
خرید ش��مش و سکه طال برای 
به ج��ای خرید  س��رمایه گذاری 

زیورآالت طال عنوان می کند. 
او همچنی��ن معتق��د اس��ت: 
عرضه سکه توسط بانک مرکزی 
ایران در ماه های اخیر، اندکی از 
رش��د قیمت ها کاس��ته و سبب 
شده است تا س��که در مقایسه 
ب��ا جواه��رات ب��ه ی��ک کاالی 
سرمایه گذاری قابل توجه تبدیل 
ش��ود؛ همچن��ان که فع��اًل نرخ 
مرکزی  بانک  سکه  پیش فروش 
ح��دود  قیم��ت،  باالتری��ن  در 
30 درص��د از قیم��ت کف بازار 
پایین تر اس��ت و افراد زیادی را 
به سرمایه گذاری در آن ترغیب 

کرده است. 
مقصد بعدی نقدینگی 

کجاست؟ 
با بس��ته ش��دن بازار ارز آزاد 
و هدای��ت نقدینگی به بازارهای 
متش��کل و رسمی کشور به ویژه 
تاکن��ون 240هزار  پ��ول،  بازار 
از نقدینگ��ی  میلی��ارد توم��ان 
گواهی  کش��ور ص��رف خری��د 
س��پرده 20 درص��د یک س��اله 
با نرخ س��ود 20 درصد ش��ده و 
حدود 9.8ه��زار میلیارد تومان 
نی��ز ب��رای پیش خری��د س��که 

تخصیص یافته است. 
در ای��ن می��ان مبالغ کمتری 
نی��ز در قال��ب گواهی س��پرده 
ریال��ی مبتنی ب��ر ارز اختصاص 
داشته که در سررسیدهای یک 
و دوساله در بانک ها افتتاح شده 

است. 
از س��وی دیگ��ر وزارت راه و 
شهرس��ازی نی��ز گ��ردش مالی 
بازار مس��کن تهران در سال 9۶ 

را حدود 81هزار و 7۶0 میلیارد 
تومان اعالم کرده که نس��بت به 
س��ال قب��ل از آن 28.7 درصد 

افزایش نشان می دهد. 
نکت��ه قابل توج��ه این اس��ت 
که فعاًل بازار ارز تعطیل اس��ت، 
پیش ف��روش س��که و ف��روش 
گواه��ی س��پرده 20 درص��دی 
نی��ز متوقف ش��ده و گش��ایش 
به واس��طه  نی��ز  ارزی  س��پرده 
سابقه بی اعتمادی در این حوزه 
تقریباً قابلیت باالیی برای جذب 

نقدینگی ندارد. 
در این وضعیت، خرید سکه و 
طال از بازار آزاد و سرمایه گذاری 
در این ب��ازار آن هم در س��قف 
قیمتی، س��پرده گذاری در نظام 
بانکی با نرخ س��ود 15 درصد و 
س��رمایه گذاری در بازار مسکن، 
روی  پی��ش  عم��ده  راه  س��ه 
س��رمایه گذاران ایرانی است که 
البته ه��ر کدام با ریس��ک های 

مربوط به خود مواجه است. 
مطابق معمول، سرمایه گذاری 
راه  س��اده ترین  بانک ه��ا،  در 
س��رمایه گذاری و تقریب��اً ک��م 
سرمایه گذاری  نوع  ریسک ترین 
اس��ت که ن��رخ س��ود آن نیز با 
توجه ب��ه نرخ ت��ورم 10درصد 
معقوالنه و جذاب اس��ت اما در 
مقابل اگ��ر تنش ه��ای ارزی و 
روند صعودی قیمت ارز ادامه دار 
باش��د، افت ارزش س��پرده های 
بزرگ تری��ن  می توان��د  بانک��ی 
چالش سرمایه گذاران این حوزه 

باشد. 
س��پرده گذاری  حقیق��ت  در 
بانکی در ایران، در شرایط رکود 
اقتصادی و آرامش بازارهای ارز 
و طال گزینه بس��یار قابل تأملی 
است اما این نوع سرمایه گذاری 
در ش��رایط تضعی��ف ری��ال در 
برابر دالر نمی تواند گزینه قابل 
به عبارت دیگر،  باش��د.  دفاع��ی 
در ش��رایط رک��ود مبالغ��ی که 
به عنوان س��ود به س��پرده های 
بانک��ی تعلق می گی��رد، قدرت 
خری��د صاحبان این س��پرده ها 
را افزای��ش می دهد اما در زمان 
تنش ه��ای ارزی، آنچه به عنوان 
س��ود در بازار ط��ال و ارز وجود 
دارد، در حقیق��ت فق��ط حفظ 
س��رمایه گذاران  خری��د  قدرت 
ب��ه  نس��بت  بازاره��ا  ای��ن  در 
دیگر  بازارهای  س��رمایه گذاران 

است. 
از طرف��ی، خری��د ط��ال، اعم 
از س��که، ش��مش و زی��ورآالت 
نیز ی��ک گزینه مطل��وب برای 
سرمایه گذاری محسوب می شود 
می توان��د  بلندم��دت  در  ک��ه 
ارزش س��رمایه و ق��درت خرید 
افراد را حف��ظ کند. بااین وجود، 
خری��د در س��قف قیمت��ی این 
بازار هم ریس��ک باالی��ی دارد 
از  بس��یاری  مطل��وب  ه��م  و 

سرمایه گذاران نیست. 

بازار مس��کن نیز ک��ه همواره 
بازاره��ای  از  یک��ی  به عن��وان 
س��رمایه پذیر مطرح اس��ت، در 
ش��رایط فعل��ی می تواند مقصد 
نقدینگ��ی س��رگردان جامع��ه 
باش��د. در این حوزه، سرمایه ای 
بودن کاالی مس��کن و س��ابقه 
جه��ش قیمتی م��داوم در ادوار 
گذشته می تواند از نکات جذاب 
ب��رای ورود س��رمایه گذاران به 

بازار مسکن باشد. 
بازار س��رمایه  در این می��ان 
نیز در ش��رایط مس��اعدی برای 
جذب نقدینگی به س��ر نمی برد 
چراک��ه ای��ن بازار به ش��دت از 
اخبار سیاسی متاثر است و فعاًل 
نیز در روند صعودی قرار ندارد. 
عالوه ب��ر این، س��رمایه گذاری 
در بازار س��رمایه نیازمند دانش 
مالی و پذیرش ریس��ک اس��ت 
و هم��ه اف��راد نمی توانند برای 
سرمایه گذاری در این بازار اقدام 

کنند. 
در مقاب��ل اما، تواتر دوره های 
و  مس��کن  رک��ود  و  رون��ق 
پایین مسکن در  نقدش��وندگی 
دوران رک��ود ج��زو چالش های 
محس��وب  ب��ازار  ای��ن  اصل��ی 
بخش  اینک��ه  می ش��ود، ضمن 
عمده س��رمایه های خرد کشور 
در این بازار راهی ندارند و فعاًل 
بخش قابل توجهی از متقاضیان 
مصرفی بازار نیز به واسطه رشد 
قیمت ها از بازار خط خورده اند. 
توجه به این نکته نیز ضروری 
اس��ت که قیمت مسکن در طول 
سال 9۶ به طور میانگین 30درصد 
رشد کرده و تقریباً از دایره شمول 
قدرت خری��د متقاضیان مصرفی 
این کاالی ضروری خارج ش��ده 
اس��ت، بنابراین اگ��ر در این بازار 
افزایش قیمت دیگر رخ دهد، این 
افزای��ش قیمت تا ح��دی زیادی 
می توان��د ناش��ی از تقاضای کور 
برای س��رمایه گذاری در مسکن 
یا س��فته بازی در این بازار باش��د 
و عاقبتی جز رکود س��نگین در 
انتظ��ار آن نخواهد ب��ود، چراکه 
خرید مسکن برای ذخیره کردن 
س��ود حاصل از س��رمایه گذاری 
خود، نیازمند خریداری است که 
واح��د مس��کونی او را خریداری 
کند و اگر متقاض��ی مصرفی در 
بازار نباش��د، س��رمایه گذار بازار 
مس��کن قادر ب��ه خ��روج از این 
س��رمایه گذاری نخواهد بود مگر 
اینک��ه س��رمایه گذاری خ��ود را 
ب��ه س��رمایه گذار دیگری منتقل 
کند که البت��ه این کار نیز منوط 
ب��ه وج��ود دورنم��ای رون��ق و 
سودآوری در این بازار خواهد بود؛ 
درحالی که اصوالً دوره های رونق 
در بازار مسکن کوتاه است و همه 
س��رمایه گذارانی که تمایل دارند 
سرمایه گذاری خود را نقد کنند، 
فرصت خ��روج از این بازار را پیدا 

نمی کنند. 

با یکسان سازی نرخ ارز و توقف طرح پیش فروش سکه، کدام بازار موازی رونق می گیرد؟

مقصد بعدی نقدینگی
مسکن

تهران شهردار تراکم نفروش می خواهد
افزایش 106 برابری قیمت مسکن 

طی 25 سال
تراکم فروشی که بیش از دو دهه در شهر تهران رواج 
داش��ته، به اعتقاد کارشناس��ان نه تنها منجر به کاهش 
قیمت مسکن نشده، بلکه باعث شده قیمت مسکن شهر 
ته��ران از میانگین 52 هزار تومان در س��ال 1372 به 
متری 5 میلی��ون و 530 هزار تومان در س��ال 1397 

برسد. 
به گزارش ایس��نا، ش��مارش معکوس برای انتخاب 
ش��هردار تهران در حالی آغاز ش��ده که انصاری الری و 
محمود حجتی وزیر کش��اورزی انص��راف خود را اعالم 
کردن��د. با این وجود ش��هردار تهران بای��د از بین پنج 
کاندیدای دیگر یعنی پیروز حناچی، محمدعلی افشانی، 
س��یدمحمود حسینی، س��میع اهلل حس��ینی مکارم و 

حجت اهلل میرزایی انتخاب شود. 
مس��یری که پارلمان جدید پایتخت آغاز کرده نشان 
می ده��د فروش غیرقانون��ی تراکم، آلودگ��ی، ترافیک 
و پایین بودن زیس��ت پذیری ش��هر ته��ران مهم ترین 
دغدغه های آنهاس��ت. آمادگی شورای شهر تهران برای 
کاهش فروش تراکم در اولین روزهای تشکیل، مصداقی 
بر این نگرانی است؛ تا جایی که سخنگوی شورای شهر 
روش غیر قانونی تراکم در مقابل گرفتن پول را مصداق 

جرم ارتشاء دانست. 
بررس��ی قیمت هر متر واحد مسکونی طی 20 سال 
گذشته بیانگر رش��د بیش از ۶3 برابری قیمت هر متر 
خانه در ش��هر تهران از سال 1372 تا سال 1391 بوده 
است. نرخ هر متر مربع زیربنای مسکونی تهران در سال 
1371 بین 51 تا 53 هزار تومان متغیر بوده و در پاییز 
1391 به متری 3 میلیون و 282 هزار تومان رسید. تنها 
500 هزار تومان از این افزایش در 9 ماهه سال 1391 
اتفاق افتاده و از آن سال تاکنون نیز میانگین قیمت هر 
متر مربع مسکن شهر تهران با رشد ۶8 درصدی در بهار 

1397 به 5 میلیون و 530 هزار تومان رسید. 
حساسیت نسبت به افزایش روزافزون قیمت مسکن 
که یک��ی از دالیل آن فروش تراکم عنوان می ش��ود از 
اوایل س��ال 1392 رنگ و شکل دیگری به خود گرفت. 
ب��ا روی کار آمدن دولت تدبیر و امی��د، یکی از وزرای 
دول��ت که حوزه کاری او ارتب��اط تنگاتنگ با مدیریت 
ش��هری دارد و حس��ن روحان��ی او را »برن��د کابینه« 
می دان��د، انتقادات صریحی را نس��بت به مدیریت 10 
سال گذشته شهرداری تهران ابراز کرد. تبدیل تهران به 
کارگاه بی پایان سوداگری، صدای وزیر راه و شهرسازی 
را درآورد ت��ا جایی که عباس آخوندی در این خصوص 
گفت: »حق نفس کشیدن مردم در حال فروش است و 
هیچ کس در این شرایط احساس آرامش نمی کند، چرا 
که ما در یک هرج و مرج برنامه ریزی  شده گسترده قرار 
داریم که اگر به آن نپردازیم با راه حل های ساده انگارانه 

نمی توان کارها را پیش برد.«
صدور 760 هزار پروانه ساختمانی طی سه سال

آخوندی این را هم گفت که »س��ال 1389 تا 1392 
تعداد پروانه های صادر ش��ده در تهران 7۶0 هزار واحد 
مسکونی بوده اس��ت. این تعداد برای اسکان جمعیتی 
بی��ش از 2.5 میلی��ون نفر کفایت می کن��د. این بدین 
مفهوم اس��ت که اگر جمعیت تهران را فقط در شب در 
نظر بگیرید، ظرفیت ایجاد ش��ده امکان اسکان بیش از 
30 درصد از کل جمعیت تهران را در برداش��ت. بخش 
اعظم این پروانه ها برای واحدهایی اس��ت که عمدتا با 
هدف س��وداگری در مناطق ی��ک، 2، 22 و 5 با هدف 
فروش تراکم انجام ش��ده که خواس��تند پول مدیریت 
ش��هری را تأمین کنند. اگر ای��ن طور پیش می رفتیم، 
ظرف 10 س��ال یک تهران به اندازه تهران ساخته شده 
بود.« همزمان با نقدهای صریح وزیر ساختمان دادمان 
به ش��هردار س��ابق، معاون معماری و شهرسازی او نیز 
نحوه مدیریت ش��هری در تهران طی 10 سال گذشته 
را به باز بودن در دیزی و بی حیایی گربه تش��بیه کرد. 
پی��روز حناچی گفت: »در دیزی باز ب��وده به این معنا 
که دولت به وظایف حاکمیتی اش عمل نمی کرده، گربه 
ه��م بی حیا بوده به این معنی که ش��هرداری تهران از 
حداکثر این فرصت به نفع تأمین منابع مالی کوتاه مدت 
استفاده کرده است.« منظور حناچی، فروش تراکم مازاد 
در مناطق��ی از جمل��ه 1، 2، 5، 4، 22، ۶ و 7 و تعداد 
490 هزار واحد مس��کونی خالی در شهر تهران بود. او 
گف��ت: »بین دو سرش��ماری از س��ال 1385 تا 1395 
تعداد واحدهای مس��کونی خالی چهار برابر شده است. 
ش��ما اگر این آمار و اطالعات را داشته باشید می توانید 
شهر را درست هدایت کنید. یا این اطالعات را دارید و 
مسیر خود را تغییر نمی دهید یا متخصص تحلیلش را 
ندارید، یا نمی خواهید این اطالعات بیرون بیاید؛ چون 

در آن صورت باید جوابگو باشید.«
رشد 700 درصدی قیمت زمین در دولت های 

نهم و دهم! 
قیمت مس��کن از میانگین هر مت��ر مربع ۶50 هزار 
تومان در س��ال 1384 به 3 میلیون و 950 هزار تومان 
در سال 1392 رسید؛ یعنی بالغ بر 500 درصد افزایش 
یافت. قیمت زمین نیز رش��د روزاف��زون را تجربه کرد. 
از س��ال 1384 تا 1392 قیمت زمی��ن از متری ۶40 
هزار تومان به مت��ری 5 میلیون و 500 هزار تومان در 
شهر تهران افزایش یافت که 700 درصد رشد را نشان 
می دهد. تنها بعد از اجرای طرح مسکن مهر که حسن 
روحانی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم آن 
 را نوعی س��رپناه می داند، جمعیت اجاره نشین کشور 
5 درصد افزایش یافت و این در حالی بود که فرسودگی 

درونی شهر تهران الینحل باقی ماند. 

دریچه

 حراج 60 تن طال
در ماراتن فروش سکه

در دوره چند ماهه پیش فروش و حراج سکه حدود 
7 میلیون و 500 هزار قطعه سکه فروخته شد که در 
مجم��وع نزدیک به ۶0 تن طال را از بانک مرکزی به 

سوی مردم سرازیر خواهد کرد. 
به گزارش ایس��نا، پیش فروش سکه با اعالم بانک 
مرکزی از روز دوش��نبه پایان یافته و دیگر در شعب 
بان��ک ملی خبری از متقاضیان این طرح نیس��ت. از 
اوایل س��ال جاری حراج س��که ک��ه از اواخر آذرماه 
س��ال گذشته شروع ش��ده بود، تمام شد و در نهایت 
طرح ه��ای بانک مرکزی ب��رای تعادل بازار س��که و 
جذب نقدینگی سرگردان در بازار ارز به پایان رسید. 
آمار نهایی از پیش فروش و همچنین حراج نش��ان 
می دهد حدود 7 میلیون قطعه سکه تمام بهار آزادی 
در دوره کمتر از سه ماهه پیش فروش شد و همچنین 
حدود 2۶0 هزار س��که تمام بهار و 225 هزار قطعه 
س��که نیم به��ار در حراج فروش رفت. بررس��ی آمار 
و محاس��به حجم طالی مورد نیاز بر اس��اس قیمت 
هر گرم، برای ضرب س��که های ف��روش رفته از این 
حکایت دارد ک��ه برای حدود 7 میلیون و 2۶0 هزار 
قطعه س��که های تمام با توجه به اینکه هر سکه تمام 
8.133 گ��رم وزن دارد، در نهایت نزدیک به 57 تن 
طال و از س��وی دیگر برای 225 هزار قطعه سکه نیم 
بهار آزادی )هر نیم س��که 4.0۶۶ گرم( نزدیک به دو 
تن طال الزم اس��ت و در این شرایط باید در مجموع 
تا مرز ۶0 تن ش��مش طال برای ضرب این سکه ها و 

پاسخگویی به نیاز خریداران ذوب شود. 
اگر بر اس��اس قیمت طالی 18 و 24 عیار موجود 
هزینه طالهای مصرف ش��ده محاسبه شود، با توجه 
به اینکه در حال حاضر هر گرم طالی 18 عیار، 19۶ 
هزار تومان اس��ت، برای این ۶0 تن بالغ بر 11 هزار 
و 7۶0 میلیارد تومان و اگر طالی مورد استفاده 24 
عیار باش��د بیش از 15 ه��زار و ۶00 میلیارد تومان 

هزینه خواهد شد. 
حال اینکه این س��که ها تا چ��ه میزان از موجودی 
سکه های ضرب شده تأمین و چه مقدار از موجودی 
طال باید تأمین شود، آمار مشخصی در دست نیست. 
در عین حال که موجودی طالی در دس��ترس بانک 
مرکزی نیز رقم معینی ن��دارد و تنها آمار در اختیار 
مربوط به ترازنامه س��ال 1394 اس��ت؛ چرا که این 
بانک برای دو سال گذشته تاکنون ترازنامه ای منتشر 
نکرده است. در ترازنامه سال 1394، موجودی طالی 
بانک مرکزی نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان بوده 
که در مقایس��ه با سال 1393 تا 500 میلیارد تومان 
رشد داش��ته است. متوس��ط قیمت هر گرم طال در 
س��ال 1394 حدود 95 هزار توم��ان بوده و می توان 
تخمین زد موجودی طالی در دسترس بانک مرکزی 
در آن زمان نزدیک به 100 تن بوده اس��ت و اگر بر 
مبن��ای طالی 18 عیار مورد محاس��به قرار گیرد به 

80 تن می رسد. 

 موجودی طال در دو س��ال گذشته به طور حتم با 
رشد مواجه بوده ولی در هر صورت نزدیک به ۶0 تن 
از آن باید صرف سکه هایی شود که بانک مرکزی در 
چند ماه گذشته طی طرح پیش فروش و حراج سکه 

فروخته است. 
اما ح��راج و پیش فروش از زمانی در دس��تور کار 
قرار گرفت که قیمت سکه در نیمه دوم سال گذشته 
روند روبه رشدی را ادامه داد و از حدود یک میلیون 
 و 200 ه��زار توم��ان در ش��هریور 139۶ ت��ا باالی 
2 میلی��ون تومان در آخرین نرخ ه��ا پیش رفت. در 
حراج س��که، بانک مرکزی س��ه روز در هفته قیمت 
پایه را تعیین کرد و حراج در بانک کارگش��ایی برای 
س��که های تمام و نیم بهار آزادی انجام شد. حتی در 
روزه��ای آخر حراج، قیمت ف��روش تا یک میلیون و 

900 هزار تومان هم رسید. 
در پیش فروش که از بهمن ماه پارسال در دستور 
کار قرار گرفت و عمدتا در س��ر رسیدهای چند ماهه 
انجام شد، قیمت ها متفاوت تعیین شده بود و بر این 
اس��اس برآیند دقیقی از مبلغ دریافتی بانک مرکزی 
باب��ت فروش س��که در حراج و پیش ف��روش وجود 
ن��دارد. این در حالی اس��ت که در پی��ش فروش در 
هفت سررسید تعیین شده، قیمت  سکه تحویل یک 
ماهه یک میلیون و 590 هزار تومان، س��ه ماهه یک 
میلیون و 540 هزار تومان، ش��ش ماهه یک میلیون 
و 475 هزار تومان، 9 ماهه یک میلیون و 410 هزار 
تومان، یک ساله یک میلیون و350 هزار تومان، 18 
ماهه یک میلیون و 245 هزار تومان و 24 ماهه یک 

میلیون و 11۶ هزار تومان تعیین شد. 
بانک مرکزی متعهد ش��ده که سکه های ثبت نامی 
را کاالی��ی تحویل داده و به هیچ عنوان قرار نیس��ت 

معادل نقدی آن پرداخت شود. 
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فرصت امروز: ش��اید ب��اور نکنید، اما 
بیش از 33درص��د از خانواده های ایرانی 
تک فرزند هس��تند. زوج های ایرانی امروز 
نس��بت به پ��دران و مادران ش��ان تمایل 
کمتری به فرزندآوری دارند. کاهش نرخ 
رش��د جمعیت ایران در 25 س��ال اخیر 
آنق��در نگران کننده بوده ک��ه به دغدغه 
بزرگ دولتمردان تبدیل ش��ده اس��ت. از 
نظر کارشناس��ان، بحران س��المندی در 
راه اس��ت چراک��ه نرخ رش��د جمعیت و 
نرخ ب��اروری به طور مداوم در س��ال ها و 

دهه های اخیر کاهش یافته است. 
در همی��ن زمین��ه، مرکز آم��ار ایران 
برای پاس��خ ب��ه این نگرانی ها براس��اس 
تغیی��رات جمعیت��ی در نواح��ی مختلف 
کش��ور و آخرین نتایج سرشماری نفوس 
و مس��کن در سال 95 گزارشی را منتشر 
ک��رده که رش��د جمعیت ایران تا س��ال 
1430 را پیش بینی می کند. براساس این 
گزارش، جمعیت ایرانیان تا س��ال 1430 

در کمتری��ن حالت ب��ه 95 میلیون نفر و 
در بیش��ترین حالت به 112 میلیون نفر 
خواهد رس��د، اما براس��اس محتمل ترین 
س��ناریوی مرکز آمار، جمعیت کش��ور تا 
س��ال 1430 به بیش از 101 میلیون نفر 

خواهد رسید. 
در گ��زارش مرکز آمار آم��ده که برای 
انجام این پیش بین��ی از روش »ترکیبی 
پیش بین��ی جمعیت« بهره گرفته ش��ده 
اس��ت. در ای��ن روش ک��ه متداول ترین 
روش پیش بینی جمعیت است، براساس 
عملک��رد مجموعه عوامل موثر بر تغییر و 
تحوالت جمعی��ت یعنی باروری، مرگ و 
میر، مهاجرت و ترکیب س��نی و جنسی 

جمعیت استفاده شده است. 
براس��اس این گزارش، مرک��ز آمار چهار 
سناریو را براساس نرخ باروری در نظر گرفته 
است. افزایش باروری نسبت به سطح فعلی، 
ثبات باروری در سطح فعلی، کاهش باروری 
با ش��یب مالیم نس��بت به س��طح فعلی و 

کاهش باروری با شیب تند نسبت به سطح 
فعلی، چهار سناریویی است که مرکز آمار 
برای پیش بینی جمعیت ایران در 35 سال 
آینده در نظر گرفته است. نرخ باروری فعلی 
2.11 فرزند اس��ت که در صورت کاهش با 
ش��یب مالیم به 1.95 فرزن��د و در صورت 
کاهش با ش��یب تند به 1.5 فرزند خواهد 
رسید. کارشناسان البته سناریو سوم یعنی 
کاهش باروری با شیب مالیم را محتمل تر 
می دانند که باعث می شود جمعیت ایران تا 
سال 1430 به 101.3 میلیون نفر برسد. با 
وجود کاهش نرخ باروری با شیب مالیم اما 
روند رش��د جمعیت تا 35سال آینده ادامه 
پیدا کرده و جمعیت ایران نس��بت به سال 

95، 1.3 برابر می شود. 
در ادامه این گزارش، جمعیت کش��ور 
به تفکیک اس��تان در سال های منتخب 
پیش بینی شده اس��ت. اگر جمعیت کل 
کش��ور در س��ال 1415 ب��ه 95میلیون 
و 278 نف��ر برس��د، جمعی��ت پایتخت 

ب��ه 15 میلی��ون خواهد رس��ید. پس از 
تهران، اس��تان های اصفهان و خوزستان 
ب��ه جمعیتی مع��ادل 5میلی��ون و840 
ه��زار نف��ر و 5میلیون و 42۶ ه��زار نفر 
می رس��ند. کمتری��ن آم��ار جمعیت نیز 
مربوط به کهگیلویه و بویراحمد است که 
در سال 1415 براساس این پیش بینی به 

جمعیت 8۶5 نفری خواهد رسید. 
نرخ رش��د جمعی��ت ای��ران هم اکنون 
1.24درصد اس��ت که ب��ا در نظر گرفتن 
س��ناریوی کاهش نرخ باروری با ش��یب 
مالیم در س��ال 1400 ب��ه 1.19درصد، 
در س��ال 1405 به 0.95درصد، در سال 
1410 به 0.73درصد و در س��ال 1420 
به 0.52درصد در س��ال خواهد رس��ید. 
متوسط رشد س��االنه جمعیت با در نظر 
گرفتن محتمل ترین س��ناریو درباره نرخ 
باروری به 0.32درصد می رسد که نسبت 
به نرخ کنونی رشد جمعیت، 0.92درصد 

کمتر است. 

وزیر راه و شهرس��ازی از اندیشه خود برای 
واگذاری آزادراه ه��ای دولتی با هدف ارتقای 
سطح خدمات رسانی به بخش خصوصی خبر 
داد و گف��ت: مردم، مجل��س و وزارت راه در 
ای��ن رابطه اجماع دارند که به جای کم کردن، 
تجاری کار کنیم.  به گزارش تس��نیم، عباس 
ادارات  روس��ای  گردهمای��ی  در  آخون��دی 
راهداری و حمل ونقل و جاده ای کشور گفت: 
حمل ونقل جاده ای ستون فقرات حمل ونقل 
ایران است و عمده ترین بخش حمل ونقل در 
اینجا صورت می گیرد. بیش از ۶00 میلیون 
تن کاال جابه جا ش��ده و حدود ۶00 هزار نفر 

در حمل ونقل جاده ای فعالیت دارند. 
وی با بیان اینکه »س��ه سیاس��ت کلی را 
در حمل ونق��ل دنب��ال می کنیم ک��ه ایمنی 
یکی از آنهاس��ت«، تصریح کرد: تمام تالش 
خود را به س��مت ایمنی معط��وف کرده ایم، 
میلیون ها سفر در سال انجام می شود و ایمنی 
محوری ترین مسئله ای است که به آن توجه 
داریم.  وی رفع نقاط پرحادثه، اصالح هندسی 
مسیرها، نصب دوربین های کنترل سرعت و 
حفاظ ه��ای جاده ای و . . . را از جمله اقدامات 
انجام ش��ده برای ارتقای ایمن��ی حمل ونقل 
عن��وان کرد و افزود: باید از رفتارهای پرخطر 
برخی رانندگان در جاده ها جلوگیری کنیم، 
در این راستا با پلیس بحث داریم که چگونه 
می توانی��م بر رفتار رانندگان اثر بگذاریم. این 
مس��ئله ب��ه گواهینامه های رانندگ��ی، نظام 
بیم��ه ای و. . . برمی گ��ردد.  وی با ابراز اینکه 
»ما خ��ودرو را بیم��ه می کنی��م درحالی که 
به خ��ودی خود مخاطره ای ن��دارد بلکه رفتار 
راننده مخاطره آمیز اس��ت«، اظهار کرد: بیمه 
باید به نحوی با رفتار راننده ارتباط داشته باشد 
و اگر راننده ای رفتار پرخطری داشت باید حق 
بیمه بیش��تری را پرداخت کن��د.  وزیر راه و 
شهرسازی با تأکید بر اینکه »نیاز به بازنگری 
بیشتری در بخش بیمه داریم«، گفت: اگر قرار 
باشد قوانینی تصویب شود باید با نمایندگان 

مجلس در این رابطه مذاکره کنیم. 
آخوندی ب��ا اعالم اینکه »در حال حاضر با 
احتساب موتورسیکلت ها حدود 30 میلیون 
وس��یله نقلی��ه فع��ال داریم«، گف��ت: برای 
کنترل این وس��ایل نقلیه باید حتما به سمت 
سیستم های هوش��مند حرکت کنیم، افزون 
بر این باید سیس��تم های هش��دار، آب وهوا، 
ترددش��مارها، توزین، اطالعات خ��ودرو و... 

فراه��م ش��ود. خوش��بختانه در چهار س��ال 
اخیر اتفاقات کم نظی��ری روی داده و میزان 
سرمایه گذاری در بخش سیستم های هوشمند 

با دوره های قبلی قابل مقایسه نیست. 
وی حجم سرمایه گذاری  روی دوربین های 
هوشمند را 700 میلیارد تومان اعالم و اظهار 
کرد: 141، سامانه بسیار پیچیده ای است که 
طراحی ش��ده و در اختیار مردم قرار گرفته و 

نیاز است که همواره به روزرسانی شود. 
وی به تجاری سازی اشاره کرد و در این باره 
گفت: بودجه دولت بسیار محدود است و باید 
ببینیم از آنچه سرمایه گذاری می کنیم چقدر 
بهره می بریم. برای مدیریت منابع باید منابع 
را به پروژه هایی تخصیص دهیم که بیشترین 
کارایی را برای مردم داشته باشد. در این حوزه 
چه بسا بتوانیم بخشی از فعالیت های راهداری 

را به فعالیت های تجاری تبدیل کنیم. 
وزیر راه و شهرس��ازی از اندیشه خود برای 
تجاری ک��ردن آزادراه ها رونمای��ی کرد و در 
ای��ن باره گفت: آزادراه تهران �� قم، تهران �� 
ساوه، کرج �� قزوین و کال آزادراه های دولتی 
باید در جهت ارتقای س��طح س��رویس و در 
جهت بهبود نحوه خدمات رس��انی، سیستم 
عالئ��م، ایمنی، هوش��مند و. . . به پروژه های 
تجاری تبدیل شود تا بخش خصوصی در آن 

سرمایه گذاری کند. 
آخوندی با بیان اینکه »واقعیت این اس��ت 
که با کس��ری منابع بس��یار زی��ادی مواجه 
هس��تیم و دو انتخاب داری��م«، گفت: یکی 
اینکه کمتر کار کنیم یا اینکه بیشتر کار کنیم 
ام��ا از نوع تجاری. فکر می کنم هم مردم، هم 
نمایندگان مجلس و هم وزارت راه این اجماع 
را داریم که امکانات بیش��تر بهتر از کم کردن 
باشد.  وی درباره س��اماندهی حمل ونقل در 
مرزه��ا، اظهار کرد: بای��د در مرزها ارتباط به 

ساده ترین و ایمن ترین شیوه انجام شود. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد: باید با 
همکاری پلیس و گمرک، توس��عه پایانه های 
مرزی و تسهیل تردد، شبکه جاده ای ایران را 

به کشورهای همسایه متصل کنیم. 
آخوندی با بیان اینکه مفهوم لجستیک در 
تجاری سازی بسیار اهمیت دارد، گفت: اگرچه 
ای��ران را به عنوان چه��ارراه ترانزیتی جهان 
می شناس��ند، اما این ویژگی زمانی عملکرد 
خوبی دارد که تردد س��ریع، آسان و روان در 

آن انجام شود. 

برنامه آخوندی برای واگذاری آزادراه های دولتی به بخش خصوصی

تردد در اتوبان تهران-کرج پولی می شود؟ 

پیش بینی مرکز آمار ایران از جمعیت کشور تا 30سال آینده

جمعیت 101 میلیونی ایران تا سال 1430
یادداشت

ذخایر ارزی ایران اوج می گیرد

صندوق بین المللی پول در چند هفته گذش��ته گزارش��ی 
درباره ذخایر ارزی ایران منتش��ر کرده اس��ت. براس��اس این 
گ��زارش ذخایر ارزی کش��ورمان بالغ ب��ر 13.3 میلیارد دالر 
افزایش پیدا می کند و به این ترتیب ذخایر ارزی بانک مرکزی 
ب��ه 108 میلیارد دالر می رس��د. در جدیدتری��ن گزارش این 
مرجع بین المللی از اقتصاد کشورهای خاورمیانه، پیش بینی 
شده که اقتصاد ایران در سال جاری به رشد بیش از 4درصد 
برس��د. تحقق این میزان رش��د در اقتصاد سال آینده به نظر 
بعید نمی رس��د. چرا؟  در سال گذش��ته خورشیدی ایران در 
مجموع 51میلیارد دالر نفت فروخته است. صادرات غیرنفتی 
ایران هم بالغ بر 47 میلیارد دالر در سال گذشته است که در 
مجموع درآمد ارزی کشور را به 98 میلیارد دالر رسانده است. 
این درحالی اس��ت که ارزش واردات ایران به 70 میلیارد دالر 
می رسد که نشان می دهد تراز پرداخت های خارجی کشورمان 
مثبت بوده و درآمدهای ارزی کشور روند افزایش را در پیش 
گرفته است.  پیش بینی شده که افزایش میزان تولید و فروش 
نفت در س��ال 97 هم ادامه پیدا کند. اکنون مشکالت ما در 
فضای بین المللی مربوط به کارش��کنی رژیم صهیونیستی و 
تهدی��د ترامپ به خروج از برجام اس��ت. این تهدید در حالی 
تکرار می شود که ایران می تواند با دیگر کشورهای بزرگ دنیا 
در چارچوب منافع ملی رابطه برقرار کند. در چنین شرایطی 
ب��ا وجود خروج آمریکا از برجام ایران به دوران پیش از برجام 
بازنخواهد گش��ت، اما در این بین مشکالتی در داخل کشور 
وجود دارد که به نظر من بیش��تر ناش��ی از انتظارات تورمی 
و سرمایه گذاری است. بس��یاری از مخالفان دولت و از جمله 
مخالفان کش��ور ما به تش��دید این انتظارات دامن زده اند. در 
داخل کشور بس��یار از مخالف خوان های دولت در رسانه های 
مختل��ف ج��و را متش��نج کرده ان��د.   از س��وی دیگر برخی 
عملکرد ها در مراکز خارج از دولت به مش��کالت دامن زده اند. 
از نمونه ه��ای بارز آن دخالت نمایندگان در بودجه س��ال 97 
اس��ت که اعتبار پروژه های عمران��ی را 2 هزار میلیارد تومان 
افزایش داده اند، اما بیش از 50هزار میلیارد پروژه برای دولت 
تعریف یا به عبارت دیگر به آن تحمیل شده است. دولت باید 
به مجلس گزارش واقعی بدهد تا جلوی بی انضباطی مالی در 
س��ند بودجه گرفته شود. وظیفه دولت در این بین این است 
که به نمایندگان گوش��زد کند اگر توسعه اقتصادی کشور را 
می خواهند باید جلوی بی انضباطی مالی در س��ند بودجه را 
بگیرند و توس��عه اقتصادی حاصل نمی ش��ود مگر با خواست 

تمام مجموعه های حاکمیت. 

اقتصادجهان

روایت اکونومیست از مشکل جدید غربی ها با چین
چین  انگیزه نوآوری را در غرب 

کاهش می دهد؟ 
در س��ال های اخیر حض��ور پرقدرت چی��ن در عرصه 
تجارت جهانی باعث شده است که آمریکایی ها و اروپایی ها 
همواره نگران از دست رفتن مشاغل تولیدی خود باشند، 
اما اکنون سیاست گذاران غربی یک نگرانی دیگر را نیز از 
جانب چین احساس می کنند؛ اینکه حضور فعال چینی ها 
در بازارهای جهانی موجب آس��یب دیدن روند نوآوری در 

غرب می شود. 
ضرورت توجه به تأثیرات منفی بلندپروازی های تجاری 
چین بر رش��د نوآوری در کشورهای غربی به ویژه آمریکا، 
جزو معدود مسائلی است که دموکرات ها و جمهوریخواهان 
آمریکا در آن اتفاق نظر دارند. در سال 201۶ پنی پریتزکر، 
وزیر بازرگانی آمریکا در دولت دوم باراک اوباما، اعالم کرد 
اقتصاد دولت محور چین اکوسیس��تم نوآوری را در جهان 
تضعی��ف خواهد کرد. مش��اوران دونال��د ترامپ نیز بارها 
چینی ها را متهم کرده اند که با قاپیدن بخش��ی از س��ود 
شرکت های خارجی )عدم رعایت حقوق مالکیت فکری(، 
انگیزه س��رمایه گذاری برای نوآوری و توسعه محصوالت 

جدید را در بین این شرکت ها کاهش می دهند. 
ام��ا داده های تجربی حکای��ت از این دارند که رقابت با 
چین نه تنها موجب کاهش نوآوری در آمریکا نشده بلکه 
آن را بهبود بخشیده است. فارغ از بحث تجارت کشورها با 
چین، رابطه بین رقابت و نوآوری همواره یک رابطه پیچیده 
بوده است. اقتصاددانان بر این باورند که وجود یک محیط 
رقابتی مناس��ب به رشد نوآوری کمک می کند، اما اینکه 
منظور از محیط رقابتی مناسب چیست، اختالف نظرهایی 
در بین اقتصاددانان دیده می شود. تشدید رقابت می تواند 
ش��رکت ها را مجبور کند که برای به دس��ت آوردن سهم 
بیش��تری از بازار، تالش بیشتری برای توسعه محصوالت 
جدی��د از خ��ود نش��ان دهن��د؛ بااین وجود، اگ��ر رقابت 
بیش ازحد ش��دت یابد، ممکن است سود شرکت ها آنقدر 

کم شود که دیگر انگیزه ای برای نوآوری نداشته باشند. 
نگرانی غربی ها از این است که مبادا رویکرد چین بیش 
از آنکه جنبه های مثبت رقابت را فعال کند، فضای تجارت 
جهانی را به س��مت رقابت منفی پیش ببرد. وقتی دولت 
چین تصمی��م می گیرد از صنایع خاص��ی حمایت مالی 
کند، حاشیه سود سایر ش��رکت های فعال در آن صنایع 
به دلیل اشباع شدن بازار به ش��دت کاهش خواهد یافت، 
مث��ال اضافه عرضه در بازار جهانی ف��والد تا حد زیادی از 
افزایش س��رمایه گذاری چینی ها در فرآوری این محصول 
نش��أت گرفته است و ش��رکت های تولیدکننده قطعات 
نیمه هادی از این می ترس��ند ک��ه قربانی بعدی، صنعت 
آنها باش��د. از طرفی رابرت الیت هایزر، نماینده آمریکا در 
سازمان تجارت جهانی، ادعا می کند حتی شرکت هایی که 
موفق به شکست رقبای چینی خود می شوند نیز آنطور که 
بایدوشاید سود کسب نمی کنند زیرا چینی ها به نوعی آنها 
را برای انتقال حقوق مالکیت فکری خود به ش��رکت های 

چینی تحت فشار قرار می دهند. 
از بین مقاالت متعددی که در این زمینه منتش��ر شده 
می توان به دو مقاله مهم اش��اره کرد که با مبنا قرار دادن 
س��ال 2001 )سال پیوس��تن چین به س��ازمان تجارت 
جهانی( تأثیرات حضور پررنگ تر چین در بازارهای جهانی 
را بر رش��د نوآوری در کش��ورهای غربی بررسی کرده اند. 
جالب اس��ت که نتایج این دو مقاله با یکدیگر در تضادند. 
نتیجه پژوهشی که در اروپا انجام شد این بود که تشدید 
رقابت ب��ا چینی ها موجب ش��ده که هم فن��اوری مورد 
استفاده در تولید محصوالت شرکت ها افزایش یابد و هم 
نیروی کار به س��مت ش��رکت های پیشرفته تر سوق داده 
شود. براساس این پژوهش، 15درصد از ارتقای فناوری در 
اروپا طی سال های 2000 تا 2007 را می توان به افزایش 
واردات از چین و تالش شرکت های اروپایی برای غلبه بر 

همتایان چینی آنها نسبت داد. 
در مقاب��ل، اقتصاددانانی که نمونه ه��ای خود را از بین 
ش��رکت های آمریکایی انتخاب کردن��د، به نتایج دیگری 
دست یافتند. آنها متوجه ش��دند که در فاصله سال های 
1999 ت��ا 2007 تع��داد اختراعات ثبت ش��ده در آمریکا 
40درصد نسبت به دهه قبلی کاهش پیدا کرده است. آنها 
چنین افت چشمگیری را ناشی از کاهش مخارج تحقیق 
و توس��عه در ش��رکت های آمریکایی به دلیل کمترشدن 

حاشیه سود این شرکت ها عنوان کردند. 
صن��دوق بین المللی پ��ول نیز با اس��تفاده از داده های 
جدیدتر، موضوع را بررس��ی کرده اس��ت. نتایج پژوهش 
صن��دوق بین الملل��ی پول، ب��اب میل افرادی اس��ت که 
معتقدند ای��ده جنگ تجاری با چین یک ایده منس��وخ 
به ش��مار می آید. براس��اس این پژوه��ش، اختراعات به 
ثبت رس��یده در آمریکا که طی دهه نخست قرن حاضر 
نسبت به قبل کاهش یافته بود، پس از سال 2010 رشد 
چش��مگیری را تجربه کرده اس��ت. در فاصله س��ال های 
2010 تا 2014 به  رغم افزایش کسری تراز تجاری آمریکا 
در برابر چین، هزینه های انجام شده برای تحقیق و توسعه 
در آمریکا روندی صعودی داشته است. طی دوره یادشده، 
اختراعات به ثبت رس��یده در ژاپن و کش��ورهای اتحادیه 

اروپا نیز با روندی مالیم رشد کرده است. 
نتایج پژوهش دیگری که در اواخر سال گذشته میالدی 
توس��ط صندوق بین المللی پول در آمریکا انجام شد نیز 
نشان داد که رقابت با شرکت های چینی موجب شده است 
مخارج تحقیق و توسعه در برخی صنایع خاص رشد کند 
و ش��رکت هایی که بهره وری و س��ودآوری باالتری دارند، 
سرمایه های بیشتری را صرف تحقیق و توسعه کنند. در 
آمریکا بسیاری از محققان غیردانشگاهی، بخش تولید را 
رها کرده و جذب بخش خدمات شده اند و این جابه جایی، 

تقویت اقتصاد آمریکا را در پی داشته است. 

مهدی پازوکی
کارشناس اقتصادی

سه شنبه
18 اردیبهشت 1397
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فرصـت امـروز: اقتصاددانان 
ک��ه  معتقدن��د  کارشناس��ان  و 
مهم ترین عامل��ی که در ماه های 
گذشته باعث افزایش قیمت دالر 
و الته��اب بازار ارز ش��ده، هراس 
اف��کار عمومی و س��رمایه گذاران 
نس��بت به خروج آمریکا از برجام 
بوده اس��ت. این در حالی اس��ت 
که در نقطه مقاب��ل، دولتمردان 
اطمینان می دهند که این افزایش 
قیمت ارز صرفا تبعات یک جنگ 
روان��ی بوده اس��ت، ام��ا به نظر 
می رسد که گوش بازار ارز به این 
حرف ها بدهکار نیس��ت و هرچه 
به 12 م��ه  و زمان تصمیم گیری 
رئیس جمهور آمریکا درباره برجام 
نزدیک می شویم موج  جدیدی از 
افزایش قیم��ت ارز در بازار زبانه 

می کشد. 

ام��ا در حال��ی که خبره��ا از 
ب��ازار ارز نش��ان دهنده افزای��ش 
قیمت است، مجلس بار دیگر به 
فک��ر ارائه ط��رح دوفوریتی برای 
س��امان دادن به ب��ازار ارز افتاده 
است؛ طرح دوفوریتی که رئیس 
مجلس  اقتص��ادی  کمیس��یون 
گفت که ب��ا هماهنگی با رئیس 
مجلس ارائه خواهد شد. به گفته 
محمدرضا پورابراهیمی این طرح 
دوفوریتی بعد از جلسه کمیسیون 
اقتصادی مجلس ب��ا معاون اول 
رئیس جمه��ور و تی��م اقتصادی 
دول��ت به صح��ن علنی مجلس 
ارائ��ه می ش��ود.  صبح دوش��نبه 
کمیس��یون اقتصادی مجلس با 
عل��ی الریجان��ی، رئیس مجلس 
جلس��ه ای برگزار کرد و خروجی 
این جلسه به گفته پورابراهیمی 

ای��ن ب��ود:  »در ای��ن جلس��ه 
موضوعات مختلف و کارشناسی 
دوفوریتی مجلس  درباره ط��رح 
برای س��اماندهی بازار ارز مطرح 
و بررسی ش��د. مقرر شد نشست 
مش��ترک اعض��ای کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس با تی��م ارزی 
دول��ت با موضوع طرح دوفوریتی 
مجلس برای س��اماندهی بازار ارز 
برگزار ش��ود ت��ا جمع بندی های 
نهای��ی در این خص��وص صورت 
بگیرد که براساس آن، نقاط قوت 
ط��رح تقویت و نقاط ضعف طرح 

مذکور رفع شود.«
به گ��زارش اتاق ته��ران، اما 
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی 
مجل��س در ش��رایطی از طرح 
س��امان دادن  برای  دوفوریت��ی 
ب��ازار ارز خبر می ده��د که دو 

هفت��ه پی��ش و قب��ل از اینکه 
ارز از س��وی دولت تک نرخی و 
قیم��ت آن 4200 تومان اعالم 
ش��ود هم این کمیسیون طرح 
دوفوریتی برای س��امان دادن به 
ب��ازار ارز را تهیه ک��رده بود، اما 
در نهایت بعد از جلس��ه اعضای 
کمیس��یون ب��ا وزی��ر اقتصاد و 
رئی��س بان��ک مرک��زی ط��رح 
مسکوت مانند و دیگر ارائه نشد. 
از ابت��دای هفته جاری و باتوجه 
به نزدیک ش��دن به تاریخ اعالم 
تصمیم رئیس جمهور آمریکا در 
ارتباط با باقی ماندن این کش��ور 
در برجام و ی��ا خروج از برجام؛ 
موج جدی��دی از افزایش قیمت 
دالر و ارزه��ای دیگر را در بازار 
ش��اهد هس��تیم به صورتی که 
حتی خب��ر از خرید دالر 7هزار 

تومانی هم منتش��ر شده است. 
البت��ه باتوجه به 11بخش��نامه 
ارزی دول��ت هم اکنون خرید و 
ف��روش هرگون��ه ارزی خارج از 
بانکی در کشور قاچاق  سیستم 
محسوب می شود، اما نکته مهم 
این است که باوجود تهدیدهای 
دولتی و ممنوع ک��ردن هرگونه 
عم��ال  ارز  ف��روش  و  خری��د 
گسترده ای  زیرزمینی  بازارهای 
ش��کل گرفته اس��ت و شاهد رو 
آوردن بس��یاری ب��ه بازاره��ای 
قاچاق برای تأمین ارز هستیم. 

پیش از این رئیس کمیسیون 
غیرمنطقی  با  مجلس  اقتصادی 
دانستن افزایش قیمت ارز دلیل 
اصل��ی رش��د قیم��ت را »عدم 
نظارت بانک مرکزی« دانس��ته 

بود. 

بازار زیرزمینی ارز به کجا می رود؟ 

طرح مجلس برای ساماندهی بازار ارز عضو هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران: 
بازار سکه و ارز از هیچ قاعده 

اقتصادی تبعیت نمی کند
عضو هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره 
به التهابات ش��دید قیمتی در بازار س��که، گفت: بهای 

سکه از هیچ منطق و قاعده  ای پیروی نمی کند. 
محمد کشتی آرای در گفت وگو با فارس، با بیان اینکه 
بازار س��که روی موج شایعه و التهاب سوار است، اظهار 
داش��ت: این موج باعث ش��د روز یکش��نبه بهای سکه 
250 هزار تومان نوس��ان داش��ته باش��د و این التهابات 
و ش��ایعه پراکنی ها ب��ازار را ب��ا تالطم عجیب��ی مواجه 
کرده اس��ت.  وی اف��زود: قیمت های فعل��ی در تهران 
و شهرس��تان ها متف��اوت بوده و خارج از قاعده اس��ت؛ 
در واقع بهای س��که از هیچ منط��ق و قاعده  ای پیروی 
نمی کند.  کشتی آرای در پاسخ به این سوال که مبنای 
نرخ ارز برای بازار س��که و طال چه نرخی اس��ت، گفت: 
قیمت ارز برای بازار سکه نامشخص است، زیرا هم اکنون 
صرافی ها معامله ای انجام نمی دهند، هر خرید و فروشی 
باالتر از 4200 تومان و خارج از سیستم بانکی غیرقانونی 
محسوب می شود اما دالالن با نرخ های مختلفی معامله 
می کنند.  وی با بیان اینکه روز یکشنبه قیمت هر گرم 
طالی 18 عیار به سطح بی سابقه 207 هزار تومان رسید، 
تصریح کرد: پس از این رکوردشکنی مجددا بهای طال 
به زیر 200 هزار تومان بازگشت. این نوسان های عجیب 
حکایت از عدم تبعیت بازار از تحوالت بازار جهانی طال 
و بازار ارز دارد و به نظر می رسد این بازار فعال روی موج 
ش��ایعات سوار اس��ت.  عضو هیأت مدیره اتحادیه طال و 
جواهر تهران در پاس��خ به این پرس��ش که با توجه به 
آغاز عرضه سکه های پیش فروش شده تا چند روز آینده، 
کاهش التهاب در بازار س��که را می توان انتظار داش��ت، 
گفت: حتما؛ اگر این اتفاق رخ دهد مقداری از التهابات 
بازار س��که فروکش خواهد کرد.  وی ادامه داد: با توجه 
به نزدیک شدن به اعالم موضع آمریکا درخصوص برجام، 
اگ��ر ادامه وضعیت فعلی ادامه یابد، انتظارات قیمتی در 
بازار س��که کاهش خواهد یافت و ای��ن پدیده در کنار 
عرضه سکه های پیش فروش شده به بازار، تاحد زیادی از 
التهابات خواهد کاست.  کشتی آرای تأکید کرد: به نظر 
می رسد فضاسازی های آمریکا بیشتر یک ترفند سیاسی 
است و در عمل هیچ تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور 
ندارد چراکه سال هاس��ت ایران از جانب آمریکا تحریم 
ش��ده و مراودات اقتص��ادی بین این دو کش��ور برقرار 
نیس��ت، اما این اخبار آثار روانی کوتاه مدت بر بازارهای 
داخل��ی دارد.  عضو هیأت مدی��ره اتحادیه طال و جواهر 
تهران درخصوص ن��رخ دالر 4200 تومانی، گفت: باید 
توجه داشته باشیم، اگر نرخ 4200 تومان به بازار سکه 
تحمیل ش��ود، حجم زیادی از طالی موجود در کشور 
به خارج از کش��ور قاچاق خواهد شد و به نظر می رسد 
مسئوالن بانک مرکزی متوجه آثار منفی کاهش بهای 

سکه براساس دالر 4200 تومانی هستند. 

توسعه  اقدامات بانک پاسارگاد در حمایت از 
تولیدکنندگان 

تسهیالت 19 هزار میلیاردی بانک 
پاسارگاد به شرکت های سیمانی

بانک پاس��ارگاد در راس��تای تحقق چش��م اندازهای 
توس��عه محور، ارزش افزای��ی و خلق آین��ده پایدار برای 
هم میهنان، با اعطای تسهیالت به طرح های توسعه ای، 
شرکت های سیمانی و صنایع شیمیایی از تولیدکنندگان 
حمایت کرد.  به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، 
در راستای حمایت از تولیدکنندگان، در مجموع 19هزار 
میلیارد ریال تس��هیالت به ش��رکت های سیمان ایالم، 
جوین، عمران آریا، کویر کاشان، آبیک، تهران، خوزستان، 
سپاهان، شرکت تعاونی شماره 45۶ سیمان بتن خوی، 
شرکت شیمیایی سیمان زرین، شرکت تولیدی سیمان 
فیروزک��وه، ش��رکت خدمات مهندس��ی پتروس��یمان 
پرگاس، ش��رکت س��هامی خاص کارخانه سیمان آذر 
آبادگان خوی، شرکت سهامی عام کارخانجات سیمان 
صوفیان، همچنین شرکت صنایع سیمان زابل، کیاسر، 
مدائن، نهاوند و صنایع سیمان شهرکرد اعطا کرده است. 
بانک پاسارگاد با سرمایه ای معادل 8/8 میلیارد دالر، 
ط��رح حمایت از صنایع مواجه با چالش های مالی را از 
طریق اعطای تسهیالت اعتباری پیگیری می کند. این 
اقدامات عالوه بر آنکه به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی 
و حفظ سقف تولید صنایع مذکور کمک می کند، مانع از 
ریزش نیروی شاغل در این واحدهای صنعتی می شود 
و برای جوانان مستعد و توانمند اشتغال ایجاد می کند.  
دیگر صنایعی که از حمایت های مالی بانک پاس��ارگاد 
بهره مند شده اند، عبارتند از: فاز اول طرح توسعه صنایع 
ش��یمیایی سینا در شهرس��تان چابهار به ظرفیت یک 
میلیون و ۶50 هزار تن متانول در سال و فاز دوم همین 
طرح به ظرفیت س��االنه 23۶هزارتن پلی اتیلن و 420 
هزار تن پلی پروپیلن، پاالیش��گاه میعانات گازی جاوید 
در منطقه سیراف استان بوش��هر برای تولید گاز مایع 
تصفیه شده، نفتا، نفت گاز و نفت سفید، شرکت روماک 
انرژی سالمت در شهرستان ماهشهر استان خوزستان 
ب��رای تولید زنجیره آگریالت ها به ظرفیت 20 هزار تن 
اکریلیک اسیدیخی، 12 هزارتن ایزوبوتانول، 97 هزارتن 
بوتیل اکریالت، 40 هزارتن دواتیل هگزانول، 31هزارتن 
بنزن پیرولی��ز و 12هزار تن گازمایعLPG در س��ال، 
نیروگاه 25 مگاواتی و طرح توس��عه ش��هرک صنعتی 
پردی��س فن آوران البرز در اس��تان زنجان که از چالش 

مالی خارج شده اند. 
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وزیر ارتباطات اعالم کرد
درآمد 1200 میلیاردی طرح 

رجیستری برای کشور
وزی��ر ارتباط��ات گفت اج��رای طرح رجیس��تری 
گوش��ی های تلف��ن همراه با محاس��به ن��رخ دالر با 
4000تومان س��االنه یک هزار و 200 میلیارد تومان 

درآمدزایی برای کشور به همراه دارد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، محمدج��واد آذری جهرمی در 
جلسه ش��ورای اداری شهرستان جوین گفت: اجرای 
طرح رجیس��تری یکی از برنامه های وزارت ارتباطات 
اس��ت که فاز آزمایش��ی و فنی آن به اتمام رسیده و 

وارد فاز اجرایی شده است. 
وی با اشاره به لزوم تقویت پیام رسان های داخلی، 
تصریح کرد: مصوباتی که شورای عالی فضای مجازی 

اعالم کرده، در سطح کشور اجرایی شده است. 
آذری جهرم��ی با تأکی��د بر تقوی��ت بخش دولت 
الکترونی��ک در کش��ور، تصری��ح ک��رد: حمای��ت از 
پیام رس��ان های داخلی با توجه ب��ه تأکیدات اعضای 

شورای عالی فضای مجازی مورد توجه قرار دارد. 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه آمارها نش��ان می دهد 
که در حوزه شاخصه ها در چند سال اخیر رشد قابل 
توجهی داش��ته ایم، عنوان کرد: کش��ور خود را برای 
خ��روج آمری��کا از برجام آماده ک��رده و ما برای این 

زمان هم برنامه ریزی کرده ایم. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.200دالر آمریکا

7.380یورو اروپا

8.470پوند انگلیس

1.۶79درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

798.000مثقال طال

190.000هر گرم طالی 18 عیار

1.988.000سکه بهار آزادی

2.010.500سکه طرح جدید

1.033.000نیم سکه

۶25.000ربع سکه

383.000سکه گرمی

نرخنــامه

ارتباطات

نایب رئیس اول مجلس، آخرین جزییات 
نشس��ت نماین��دگان س��ران ق��وا درباره 
موسس��ات مالی و اعتباری را تشریح کرد.  
مس��عود پزش��کیان در گفت وگ��و با خانه 
ملت، در تش��ریح آخرین وضعیت پیگیری 
مشکالت موسسات مالی و اعتباری، گفت: 
آنچه که تاکنون رخ داده پرداخت مطالبات 
س��پرده گذاران فرش��تگان تا س��قف 200 
میلیون تومان بوده است چه افرادی که تا 
سقف 200 میلیون تومان سپرده داشته اند 
و چه افرادی که بیش از این میزان در این 
موسسه سپرده گذاری کرده اند.  پزشکیان، 
با اش��اره به اینکه به س��پرده گذاران مابقی 
موسس��ات تا س��قف 100 میلیون تومان 
پرداخت ش��ده است، افزود: در حال حاضر 
چهار کمیته ب��رای چهار موسس��ه البرز، 
وحدت، آرمان و باقیمانده موسسه کاسپین 
تشکیل شده که این گروه اموال را شناسایی 
می کنند و در این گروه افرادی متش��کل از 
نماینده دولت، قوه قضاییه، نماینده موسسه 

و سپرده گذاران حضور دارند. 
نمایندگان سپرده گذاران باید در 

جلسات 4 کمیته حضور یابند
وی با بی��ان اینکه وظیفه کمیته مذکور 
شناس��ایی اموال برای بازگش��ت به مابقی 
مطالبات س��پرده گذاران اس��ت، ادامه داد: 
این کمیت��ه وظیفه تبدیل ام��وال به پول 
نقد و واریز اعتبارات به حس��اب موسسه و 
چگونگ��ی و میزان پرداخ��ت مابقی بدهی 
س��پرده گذاران اس��ت.  نباید اف��رادی که 
مشکالت زیادی برای کشور و مردم ایجاد 
کرده اند به راحتی تردد داش��ته باشند و یا 
اینکه بدون صدور حکمی در زندان باشند. 
نماینده مردم تبریز، اس��کو، آذرشهر در 
مجلس شورای اس��المی با اشاره به اینکه 
یکی از ایرادات عدم حضور س��پرده گذاران 
در جلسات چهار کمیته بوده است، یادآور 
شد: در آخرین نشست نمایندگان سه قوه 

تأکید ش��د که نمایندگان س��پرده گذاران 
باید در جلسات چهار کمیته حضور یابند، 
چراک��ه س��پرده گذاران بیش از س��ایرین 

دغدغه شناسایی اموال را دارند. 
قوه قضاییه باید با متخلفان 

موسسات مالی برخورد جدی کند
وی اف��زود: قوه قضاییه باید ب��ا افرادی که 
موسسات را ایجاد کرده و قصور و تخلفات آنها 
سبب شده که تعداد زیادی از مردم با مشکل 
مواجه ش��وند برخورد جدی داش��ته باش��ند 
و حک��م الزم را درباره آنها ص��ادر کنند. این 
نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در 
آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه روند 
پیگیری قضایی بررس��ی شد، ادامه داد: نباید 
افرادی که مشکالت زیادی برای کشور و مردم 
ایجاد کرده اند به راحتی تردد داش��ته باشند و 
یا اینکه بدون صدور حکمی در زندان باشند. 

پیگیری موضوع صاحبان حساب 
مشترک در جلسه نمایندگان سران قوا

وی اظه��ار داش��ت: مقرر ش��ده اس��ت 
گزارش��ی درب��اره روند پیگی��ری قضایی، 
شناسایی اموال و حضور سپرده گذاران در 
جلس��ات چهار کمیته به نمایندگان سران 
سه قوه ارائه شود.  پزشکیان درباره وضعیت 
صاحبان حساب مشترک افزود: اگر دو نفر 
یک حساب مشترک داشته باشند باید به 
هر یک از آنها تا س��قف موردنظر پرداخت 
ش��ود که این موضوع نیز در جلسات آتی 

نمایندگان سه قوه پیگیری می شود. 
4 کمیته به مزایده گذاشته شدن 

اموال را بررسی می کنند
وی با بیان اینکه چهار کمیته به مزایده 
گذاشته ش��دن اموال را بررس��ی می کنند، 
ادامه داد: نباید به س��رعت اموال به مزایده 
گذاشته ش��ود، چراکه مزایده سریع اموال 
سبب خرید ارزان و به دور از واقعیت اموال 
می شود که ممکن است اموال به پایین ترین 

قیمت فروخته شود. 

نایب رئیس اول مجلس تشریح کرد

آخرین جزییات نشست نمایندگان سران قوا 
درباره موسسات مالی و اعتباری

سه شنبه
18 اردیبهشت 1397

شماره 1059
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ش��اخص بورس اوراق بهادار تهران که 
اسفندماه سال گذش��ته رکورد 99 هزار 
واح��دی را زد، این روزها در سراش��یبی 
افتاده اس��ت. درس��ت به هم��ان میزان 
که تحلیل ه��ای نگران کنن��ده ای از بازار 
س��رمایه به گوش می رس��د، تحلیل های 
خوش��بینانه ای ه��م مطرح می ش��ود که 
نش��ان می ده��د ش��رایط بازار س��رمایه 

آنچنان هم بد نیست. 
به گزارش خبرآنالین، به دنبال تالطم 
ارزی دو ماه گذش��ته، برخالف انتظار که 
افزایش قیمت ارز موجب بهبود ش��رایط 
ش��رکت های صادرکننده فعال در بورس 
می شود، این اتفاق نیفتاد. شاخص بورس 
در پایان اولین ماه سال جدید بر قله 95 
هزار واحدی ایس��تاد و از اردیبهشت ماه 

کاهش ها آغاز شد. 
البت��ه بخش��ی از ای��ن کاهش ناش��ی 
مث��ل  اس��ت؛  بین الملل��ی  تح��والت  از 
رئیس جمهور  ترام��پ  دونالد  تهدیدهای 
آمری��کا و مهلتی که ب��رای اعالم نظرش 
درباره ماندن یا خروج آمریکا از توافقنامه 

برجام اعالم کرده است. 
ش��اید برآیند عمومی این باشد که این 
تهدیده��ا بر اقتص��اد ای��ران تأثیر منفی 
می گ��ذارد، اما بنا به گفت��ه اقتصاددانان 
این تحوالت مقطعی است و تالطم ارزی 
یا کاهش ش��اخص بورس موقتی اس��ت. 
چه آنکه درآمد ارزی کش��ور در ش��رایط 
مناسبی قرار دارد و تالطم بازار ارز تأثیر 

عمیقی بر بازار سرمایه نمی گذارد. 
حمید میرمعینی، تحلیلگر بازار سرمایه 

درباره تحوالت بورس و ریزش شاخص ها 
از ابتدای اردیبهش��ت ماه تاکنون گفت: 
ریزش ش��اخص بورس ناشی از جو روانی 
نیس��ت. هرچند که افزای��ش قیمت دالر 
س��بب ش��ده تا بسیاری از ش��رکت های 
پذیرفته شده در بورس از تغییرات مثبت 
نرخ ارز عمدتا متاثر شده و سودآوری آنها 
مثبت شود، اما این سودآوری به تنهایی 

کافی نیست.
او افزود: اگرچه مولفه ارز س��بب رشد 
ش��اخص بورس شده، اما سایر مولفه ها از 
جمله ریسک سیاس��ی، محدودیت هایی 
که ناش��ی از خ��روج از برج��ام، افزایش 
تنش ه��ای سیاس��ی و افزایش قیمت ارز 

جو ناامنی ایجاد کرده است.
ای��ن تحلیلگر بازار س��رمایه با اش��اره 
به اینک��ه این ناامنی در س��رمایه گذاری 
دارایی های مالی را هم متاثر کرده است، 
عنوان کرد: ای��ن دارایی های مالی عمدتا 
در بخش س��هام، اوراق مشارکت و اوراق 
بدهی هس��تند که ب��ا توجه ب��ه ناامنی 
انتظ��اری که ایجاد ش��ده و ه��م انتظار 
تورمی ک��ه بابت افزایش ن��رخ ارز ایجاد 

شده، افت ارزش داشته اند.
میرمعینی عنوان کرد: البته افت ارزش 
ت��ا جایی اتف��اق می افت��د و در واقع این 

اتفاق مقطعی است.
اوضاع بازار سهام خوب می شود

ش��اید ذه��ن خیلی ه��ا از م��رد عادی 
کوچه و بازار گرفته ت��ا فعاالن اقتصادی 
ای��ن روزها درگیر این اس��ت که در این 
کنی��م.  س��رمایه گذاری  کج��ا  ش��رایط 

در واق��ع انتخ��اب پرتفوی بهین��ه برای 
س��رمایه گذاری کجاست؟ اگرچه ریسک 
برجام کل اقتصاد کشور را تهدید می کند 
و نمی ت��وان احتم��ال لغ��و برج��ام را از 
نظر دور داش��ت، اما ب��ه همان اندازه هم 
کارشناس��ان اقتصادی معتقدند با توجه 
به وضعیت نس��بتا مناس��ب بازار جهانی، 
بورس می تواند به عنوان یکی از مکان های 

جذاب سرمایه گذاری قرار بگیرد. 
رابط��ه  ای��ن  در  میرمعین��ی  حمی��د 
می گوید: بازار س��هام در آین��ده یکی از 
بازارهایی مناس��ب برای س��رمایه گذاری 
اس��ت؛ در بلندم��دت ه��م س��ودآوری 
ش��رکت ها به واس��طه افزایش نرخ ارز و 
هم ارزش جایگزینی ش��رکت ها به لحاظ 
ترازنام��ه ای و ن��گاه دارایی محور افزایش 
می یابد که باعث می ش��ود قیمت س��هام 

آنها جذابیت پیدا کند.
 او گفت: پیش بینی می ش��ود که بازار 
س��رمایه حداکث��ر از دوماه آین��ده برای 
س��رمایه گذاری محل مناسبی باشد؛ مگر 
اینکه اتفاق سیاسی خیلی شدیدی بیفتد 

که دارایی های مالی دیگر امن نباشند.
این کارشناس سرمایه عنوان کرد: اگر 
ناامنی سیاس��ی به چالش های سیاس��ی 
ختم نش��ود و تنش ه��ای منطقه ای حاد 
نشود، بازار سرمایه جا برای رشد خواهد 

داشت.
توصیه به سهامداران

در ش��رایط کنون��ی س��هامداران چه 
رفتاری دارند؟ آنچه کارشناسان پیشنهاد 
می کنند احتیاط در خرید اس��ت. یعنی 

فعاًل منتظر بمانند که وضعیت تا حدودی 
با ثبات شود. 

ی��ا اینک��ه به ج��ای اینکه س��همی را 
بفروش��ند و س��هم دیگری را بخرند، در 
س��هامی که دارند باقی بمانند و نظاره گر 
تحوالت باش��ند. چه آنکه به گفته آنان تا 
زمانی که ابهامات فعلی همچون وضعیت 
ب��ازار ارز و سرنوش��ت برجام مش��خص 
نشود، بازار به شرایط کم رمق خود ادامه 

می دهد. 
میرمعین��ی در ای��ن رابط��ه می گوید: 
هر چند این ریس��ک در ماه های قبل نیز 
در بازار سهام وجود داشت، اما صعود نرخ 
دالر به عنوان محرک س��هام شرکت های 
صادراتی موجب صعود شاخص کل  شد. 
ط��ی روزهای آینده اگر ش��اخص باز هم 
ریزش داشته باشد، متاثر از ترس سیاسی 
اس��ت که باعث ش��ده ب��ازار دارایی های 
فیزیک��ی از جمله ارز و طال داغ ش��ود و 
آنه��ا هم هیجان��ات و پنیک های رفتاری 

فعاالن اقتصادی را بیشتر کند.
او افزود: طبیعتا. پول هوش��مند جایی 
م��ی رود که اول ح��س ارزش کند و بعد 
هم بازده��ی پیدا کن��د. بنابراین در این 
مقط��ع بازار س��رمایه  به دلی��ل ترس از 
آین��ده و رخدادهای��ی که بع��د از خروج 
از برج��ام اتفاق می افتد فعاًل ش��اهد افت 
شاخص است اما این سیکل ها در بازارها 
ب��ه صورت رون��ق و رکود و اف��ت و خیز 
همیش��ه تکرار شدنی هس��تند. بنابراین 
معتقدم بازار س��رمایه م��ا دوره رونق را 

خواهد دید.

نقشی که سیاست در بازار سرمایه ایفا می کند

بورس روی خوش خواهد دید؟ 
نگاه

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: 
قیمت تضمینی در بورس کاال 
عصای دست کشاورزان است

عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس شورای اسالمی 
گفت اجرای سیاس��ت قیمت تضمینی در بورس کاال 
را می ت��وان به عن��وان یک تکیه گاه و عصای دس��ت 
کش��اورزان تلقی کرد که به توسعه این بازار و افزایش 

صادرات کمک می کند. 
هیات وزیران طی هفته گذش��ته در حالی پیشنهاد 
مش��ترک وزارت جهاد کشاورزی و س��ازمان برنامه و 
بودجه کشور را تصویب کرد که گندم مورد نیاز صنف، 
صنعت و نانوایی های آزادپز توسط دولت در سال جاری 
از طری��ق بورس کاالی ای��ران با قیمت پای��ه 9 هزار 
ریال به ازای هر کیلوگرم عرضه ش��ود. سازمان برنامه 
و بودجه نهاد ریاس��ت جمهوری نیز تکلیف وزارتخانه 
جهاد کشاورزی را برای اجرای ماده 33 قانون افزایش 
بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به ویژه برای 
محصول گندم ظرف حداکثر دو ماه اعالم کرده است. 
س��ال گذشته نیز وزیر جهاد کشاورزی از عرضه کل 
گن��دم تولیدی کش��ور در بورس کاال خب��ر داده بود؛ 
تصمیمی که به نظر می رس��د بر اساس آن دولت عزم 
خود را برای کمک گرفتن از زیرساخت های بورس کاال 
جهت توس��عه اقتصاد بخش کشاورزی، افزایش قدرت 
برنامه ریزی و ش��فافیت معامالتی و همچنین کاهش 
فش��ار مالی ناش��ی از اجرای سیاست خرید تضمینی 
محصوالت کش��اورزی به ویژه محصول اس��تراتژیک 

گندم، جزم کرده است. 
س��یدراضی نوری روز دوش��نبه به ایرنا گفت: طی 
چند س��ال اخیر عرض��ه محصوالت کش��اورزی در 
بورس کاال، رضایت کش��اورزان را به همراه داش��ته 
اس��ت. همچنی��ن برآین��د حاصل از تجرب��ه اجرای 
سیاس��ت قیمت تضمینی ذرت و جو کل کش��ور در 
ب��ورس نتایج خوبی رقم زده و از موفقیت باالی این 

طرح حکایت داشته است. 
وی در خصوص اس��تفاده از مکانیس��م معامالتی 
بورس کاال ب��رای عرضه گندم اف��زود: مزیت اصلی 
اس��تفاده از بس��تر معامالتی بورس کاال برای عرضه 
محصوالت کشاورزی، شفافیت در معامالت و افزایش 
کیفیت تولید است. از س��وی دیگر، همواره در بازار 
محصوالت کشاورزی واسطه ها سود کالنی به دست 
می آورند که با افزای��ش عرضه محصوالت در بورس 
کاال، تولیدکننده و مصرف کننده به صورت مستقیم 
و در بازاری شفاف با یکدیگر معامله می کنند که این 
امر گام مثبتی برای حذف واسطه ها به شمار می رود. 
وی بر لزوم توس��عه زیرساخت ها و انبارهای ذخیره 
محصول حوزه کش��اورزی به کمک بورس کاال تأکید 
ک��رد و گفت: اقدامات ب��ورس کاال و معرفی معامالت 
گواهی س��پرده کاالیی در چند س��ال اخیر به استقرار 
نظ��ام انبارداری و معامالت قبض انبار یا همان گواهی 
سپرده کاالیی منجر شده و در خصوص معامالت گندم 
نیز این رویکرد می تواند به شیوه ای مطلوب پیاده سازی 

شود. 
به گفته این نماین��ده مجلس، در کنار ظرفیت های 
ب��ورس کاال در توس��عه معامالت قبض انب��ار، باید در 
راستای آموزش کشاورزان جهت آشنایی هر چه بیشتر 
با مکانیس��م معامالتی در بورس اق��دام کرد تا فعاالن 
صنعت کش��اورزی با پیچ و خم معامله در بورس آشنا 
ش��ده و عالوه بر تأمین نی��از داخل بتوانند محصوالت 

خود را در سطح بین المللی نیز عرضه کنند. 

شاخص بورس 315 واحد تقویت شد
بازگشت رونق به بورس

درحالی که طی روزهای گذشته سهم ها در بورس 
تهران ش��اهد اصالح قیم��ت و س��هامداران بازاری 
کم رمق را ش��اهد بودند، روز دوش��نبه در گروه های 
شاخص ساز قیمت ها با رشد مواجه شد که از دالیل 

آن می توان به رشد قیمت دالر اشاره کرد. 
به گزارش ایس��نا، روز دوش��نبه پس از چند روز 
پیاپی کاهش قیمت س��هام در ب��ورس اوراق بهادار 
تهران بازیگران بازار س��رمایه ش��اهد رش��د قیمت 
س��هم ها در تعدادی از گروه های شاخص ساز بودند. 
این رش��د قیمت ه��ا می تواند تحت تأثیر رش��د نرخ 

دالر باشد. 
در روزهای گذش��ته خبرها حاک��ی از این بود که 
به رغم اعالم قیم��ت دالر 4200 تومانی در ماه های 
گذش��ته، قیمت این ارز باز هم در بازار آزاد ش��اهد 
رشد بوده که این موضوع می تواند برای شرکت های 
بورس��ی خبر مثبتی باش��د چرا که تعداد زیادی از 
ش��رکت های بورس��ی با افزایش قیمت دالر س��ود 
شناسایی می کنند و به همین علت قیمت سهام این 

شرکت ها با رشد مواجه می شود. 
روز دوش��نبه ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی 
ب��ورس اوراق بهادار تهران 315 واحد رش��د کرد و 
به رقم 93 هزار و 1۶5 واحدی رس��ید. شاخص کل 
ه��م وزن نیز با رش��د 80۶ واحد تا رق��م 1۶ هزار و 
501 باال آمد. ش��اخص آزاد ش��ناور نیز 512 واحد 
رشد کرد و تا رقم 99هزار و 1۶5 باال رفت. شاخص 
ب��ازار اول و دوم نیز ه��ر یک به ترتیب 294 و 299 

واحد افزایش یافتند. 
ف��والد مبارک��ه اصفه��ان، صنای��ع پتروش��یمی 
خلیج ف��ارس و معدن��ی و صنعت��ی گل گهر هر یک 
ب��ه ترتیب 144، 84 و 29 واحد تأثیر افزاینده روی 
شاخص های بازار سرمایه داشتند، اما سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروش��یمی تأمین، ش��رکت ارتباطات 
س��یار ایران و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، هر 
یک به ترتیب 78، 27 و 10 واحد تأثیر کاهنده روی 

شاخص های بازار سرمایه داشتند. 
در گروه فلزات اساسی به رغم روز یکشنبه که روند 
قیمت ها کاهش��ی بود، روز دوشنبه به جز سه نماد، 
مابقی در قیمت پایانی رش��د کردند. ارزش معامالت 
ای��ن گروه ب��ه  15 میلی��ارد و 200 میلیون تومان 
رس��ید و حجم معام��الت رقم 5۶ میلیون س��هم و 

اوراق مالی را تجربه کرد. 
در گروه محصوالت ش��یمیایی نیز ش��اهد رش��د 
قیمت بس��یاری از س��هم ها بودیم. عالوه بر این در 
گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای نیز 
روند قیمت بیش��تر سهم ها افزایش��ی بود. در طرف 
دیگ��ر نیم��ی از س��هم های خودرویی رش��د قیمت 
داش��تند. در ای��ن گروه 88 میلیون س��هم به ارزش 
تقریباً 8 میلی��ارد و ۶00 میلیون تومان مورد داد و 
س��تد قرار گرفت.  ارزش معام��الت بورس تهران به 
رقم 2۶4 میلیارد تومان رس��ید که این رقم ناش��ی 
از دس��ت به دست شدن 870 میلیون سهم و اوراق 

مالی طی 3۶ هزار و 81۶ نوبت داد و ستد بود. 
آیفکس نی��ز در یک روند بی س��ابقه ای به یکباره 

23.2 واحد رشد کرد و تا رقم 1070.8 باال رفت. 
ارزش معام��الت فراب��ورس ای��ران ب��ه رقم 14۶ 
میلیارد تومان رس��ید و حجم معام��الت رقم 250 

میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. 

دریچه
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و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن  رئی��س 
گف��ت  س��نگ آهن  صادرکنن��دگان 
ش��کل گیری بازار موازی ب��ا دالر 4200 
تومانی نرخی بس��یار باالتر را پیش روی 

فعاالن اقتصادی قرار داده است. 
به گ��زارش مهر، مه��رداد اکبریان در 
نشس��ت خب��ری روز گذش��ته خ��ود با 
خبرنگاران با اش��اره به تغییرات نرخ ارز 
و ش��کل گیری بازار م��وازی در کنار نرخ 
تعیین ش��ده ب��رای دالر از س��وی دولت 
گفت: واقعیت آن اس��ت که امسال سال 
عجیب��ی ب��رای صادرکنندگان اس��ت و 
متأسفانه هیچ چیز در آن قابل پیش بینی 
نیس��ت. ای��ن در ش��رایطی اس��ت ک��ه 
س��اده ترین تعبیر از افزای��ش نرخ ارز آن 
اس��ت که صادرکنن��دگان از این افزایش 
نرخ منتفع می ش��وند. درحالی که اکنون 
این طور نیست و به نظر می رسد تصمیم 
دولت ب��رای تعیین ن��رخ 4200 تومانی 
ب��رای هر دالر کامال منطقی و براس��اس 
واقعیت ه��ای موجود در ش��رایط خاص 

کشور است. 
و  تولیدکنن��دگان  انجم��ن  رئی��س 
صادرکنن��دگان س��نگ آهن اف��زود: اگر 

دولت نخواهد وارد کنترل بازار ارز شده و 
در آن دخالت کند معلوم نیست وضعیت 
قیمت دالر چگونه خواهد بود کما اینکه 
ظرف یک ماه اخی��ر افزایش قیمت دالر 
رکورده��ای جدیدی را به ثبت رس��انده 
اس��ت که متأس��فانه به نفع اقتصاد ایران 

نیست. 
وی تصری��ح کرد: آن نرخ��ی که برای 
دالر تک نرخی از س��وی دولت مشخص 
ش��ده برای جلوگیری از تنش مصنوعی 
در بازار ارز اس��ت و ما به عنوان معدن دار 
که گوشه ای از صادرات کشور را برعهده 
داریم اکن��ون به دنبال اینک��ه نرخ دالر 
از س��وی دولت چه رقمی تعیین ش��ده 
نیس��تیم و خواس��ته ما آن است که هر 
نرخ��ی از س��وی دول��ت اعالم ش��ده در 

صادرات و واردات باالنس شود. 
ب��ه گفته اکبریان نرخ ارز با قدرت پول 
ملی باالنس می ش��ود و بر همین اساس 
اگر ریال ارزشمندتر شود واردات افزایش 
می یاب��د و اگ��ر تضعیف گ��ردد صادرات 
رونق خواهد داشت، اما به هر حال کشور 
ما نیازهای حس��اس و ض��روری وارداتی 
دارد که به نظر می رس��د باالنس نرخ ارز 

بهترین وضعیت را برای همه رقم خواهد 
زد. 

این صادرکننده سنگ آهن خاطرنشان 
کرد: نگرانی دیگر ما این اس��ت که دولت 
نتواند بازارهای موازی نرخ 4200 تومانی 
را کنترل کند. چراکه اکنون ابزاری برای 
صادرکنندگان و واردکنندگان در خرید و 
فروش های ن��رخ ارز به صورت واقع بینانه 
در نظر گرفته نشده و اکنون معدن داران 
نمی دانند محاس��بات دفتری خود را باید 
با چه نرخی انجام دهند و س��ازمان امور 
مالیاتی با آنها براساس چه نرخی برخورد 

خواهد کرد. 
اکبریان گف��ت: در ش��رایط کنونی ما 
برای بس��یاری از هزینه های خود همان 
نرخ بازار موازی در هر دالر را می پردازیم 
و خبری از دالر 4200 تومانی نیست. به 
این معنا که حتی کش��تیرانی جمهوری 
اس��المی ایران نی��ز که ارگانی وابس��ته 
ب��ه دول��ت اس��ت در حم��ل و نق��ل بار 
صادرکنندگان نرخ 4200 تومان را لحاظ 
نمی کند و البته مطابق با قانون هم عمل 
می نماید. به این معنا که خواستار تسویه 
ارزی کرای��ه حمل ب��ار و واریز قیمت آن 

در حس��ابی در خ��ارج از کش��ور به دالر 
اس��ت که در نهای��ت صادرکنندگان باید 
دالر را برای این تسویه حساب از خارج از 
 کشور تأمین کنند که امروز نرخی حدود

7 هزار تومان دارد. 
انجم��ن  هیأت مدی���ره  رئی�������س 
صادرکنن��دگان  و  تولیدکنن��دگان 
سنگ آهن خاطرنش��ان کرد: امروز سایه 
ب��ازار موازی ب��ر س��ر واردات و صادرات 
بس��یار س��نگین تر از دالر 4200 تومانی 
است که همین موضوع صادرکنندگان را 
با مشکالت متعددی روبه رو کرده است. 

همچنی��ن در این نشس��ت قدیر قیافه 
نیز با اش��اره به مش��کالتی که اعالم دالر 
تک نرخی پیش روی صادرکنندگان قرار 
داده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: اعالم دالر 
4200 تومان��ی به عن��وان ارز تک نرخی 
آن هم در س��اعات پایانی ش��ب به لحاظ 
روان��ی تأثیر بس��یار ب��دی روی مردم به 
جای گذاش��ت و به نظر می رس��د دولت 
نباید ن��رخ 4200 تومانی را به عنوان ارز 
تک نرخی اع��الم می کرد. بلکه باید گفته 
می شد به هر حال دولت بازار موازی را با 

نظارت به رسمیت خواهد شناخت. 

س��ال گذش��ته کمبود کاغذ روزنامه در بازار، تعداد 
صفحات بس��یاری از روزنامه ه��ا را تعدیل کرد. کاغذ 
تحریر ه��م وضعیتی بهتر از کاغذ روزنامه ندارد. گویا 
تولی��د این دو کاغذ در کش��ور س��یر قهقرایی را طی 
می کند و تولیدکنندگان عم��ده این کاالها همچنان 

منتظر بسته حمایتی دولت هستند. 
به گزارش ایس��نا، بخش��ی از بازار این محصول در 
اختیار محصوالت تولید داخل بود اما سیاس��ت هایی 
که بیشتر به نفع واردات این محصول رقم خورده بود، 
تولیدکنندگان کاغذ و روزنامه را به سمت تغییر خط 
تولید هدایت کرد. متأس��فانه س��ال گذش��ته به دلیل 
آنچه تولیدکنن��دگان حمایت نک��ردن دولت از تولید 
کاغ��ذ و روزنامه می نامند، تولید ای��ن محصوالت در 
کارخانه های داخل ایران غیراقتصادی ش��د، به همین 
 دلیل کارخانه دارها ترجی��ح دادند به جای تداوم روند 

زیان دهی خطوط، تولید خود را تغییر دهند. 
در س��الی ک��ه گذش��ت از س��ه کارخان��ه بزرگ 
کاغذ س��ازی در کشور یکی تعطیل شد و دو کارخانه 
چ��وب و کاغ��ذ مازن��دران و گروه صنعت��ی پارس، 
ب��ا تولید کاغذ بس��ته بندی ب��ه جای کاغ��ذ تحریر 
و روزنام��ه، بازار مناس��ب خارجی ب��رای خود پیدا 
کردند. ش��واهد نش��ان می دهد اگ��ر وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت برای جب��ران زیان دهی واحدهای 
تولیدی راهکاری نیندیش��د، امسال هم سال خوبی 
ب��رای مصرف کنن��دگان کاغذ تحری��ر و روزنامه که 
عمدت��ا اهال��ی قلم هس��تند، پی��ش رو نخواهد بود. 
هرچند ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای 
تولیدکنن��دگان کاغ��ذ و مق��وا، می گوی��د با اصالح 
نظ��ام تعرفه و تأمین تس��هیالت ارزان قیمت، باز هم 
کارخانه های داخلی به س��مت تولی��د کاغذ روزنامه 
حرکت خواهند کرد، اما مصرف کنندگان این کاالها 
در انتظ��ار برنامه های عملی دولت برای جلوگیری از 

ک��وچ کاغذ تحریر و روزنامه از خط��وط تولید ایران 
هستند.  آمارها نش��ان می دهد تولید کاغذ در ایران 
در س��ال9۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
یافته اس��ت. صادرات کاغذ هم گویا ب��ازار پررونقی 
داش��ته، اما آنطور ک��ه ابوالفض��ل روغنی گلپایگانی، 
رئی��س س��ندیکای تولیدکنن��دگان کاغ��ذ و مق��وا 
می گوی��د: کاغذ انواع مختلفی دارد که ش��امل کاغذ 

تحریر، گالسه، تیشو، مقوا، روزنامه و. . . می شود. 
بنابرای��ن حت��ی اگر تولید یک گ��روه کاغذ متوقف 
ش��ود و خ��ط تولی��د آن را محصول دیگری اش��غال 
کند، در آماره��ای کلی وضعیت تولید کاغذ، تغییری 
رخ نمی ده��د، اما برای یک مص��رف خاص، با کمبود 
مواجه می شویم. دقیقا مشابه چنین اتفاقی برای کاغذ 
روزنام��ه و تحری��ر رخ داده، زیرا تولی��د این کاغذ در 
داخل کش��ور متوقف شده است و کمبود ناشی از این 
توقف تولید، تأمین این کاال برای نیاز بازار را به صورت 

مقطعی با مشکل مواجه کرده است.
 96، سالی بد برای کاغذ تحریر و روزنامه

 رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان کاغ��ذ و مقوا با 
اش��اره به اینکه 40 درصد بازار در اختیار کاغذ تحریر 
و روزنامه تولید داخل بود، س��ال گذش��ته را سالی بد 

برای تولید این دو کاال توصیف می کند. 
او ادامه می دهد: س��ه کارخانه تولید کاغذ تحریر و 
روزنامه در کش��ور داریم. شرکت کاغذ سازی چوب و 
کاغذ مازندران، ش��رکت کاغذ س��ازی پارس و شرکت 
کاغذ سازی تبریز در مازندران، کاغذ تحریر و روزنامه 
تولی��د می کنند. در ای��ران 380  هزار تن کاغذ تحریر 
نیاز داریم که حدود ۶0 تا ۶5درصد نیاز کش��ور وارد 
می ش��ود. حدود 70 تا 80  هزار تن کاغذ روزنامه هم 
نیاز داریم و 40درصد آن توس��ط کارخانه های داخلی 

تولید می شود. 
به گفته روغنی، شرکت کاغذسازی تبریز کامال خط 

تولید خود را به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی تعطیل 
کرده اس��ت. ش��رکت چوب و کاغذ مازندران و پارس 
نی��ز خطوط تولید خود را به تولید کاغذ بس��ته بندی 
اختصاص داده اند و با صادراتی که به خارج از کش��ور 
داشتند، رکورد صادرات کاغذ بسته بندی را شکستند. 
او اضاف��ه می کن��د: کاغذهای واردات��ی از 9درصد 
مالیات بر ارزش افزوده معاف هس��تند و برای واردات 
ارز مبادل��ه ای در نظر می گیرند. این در حالی اس��ت 
ک��ه تولیدکننده داخلی برای تأمی��ن ماده اولیه خود 
باید 9درص��د مالیات بر ارزش اف��زوده بپردازد. البته 
امسال پیشنهاد شد که مواد اولیه کاغذ هم از مالیات 

معاف شود. 
رئی��س س��ندیکای تولیدکنن��دگان کاغ��ذ و مقوا، 
س��ال جاری را هم س��ال بدی برای کاغ��ذ روزنامه و 
مق��وا توصی��ف می  کند و بر این باور اس��ت که امکان 
بازگش��تن خطوط تولید کارخانه های وطنی به سمت 
تولی��د کاغذ تحری��ر و روزنامه وجود دارد به ش��رط 
آنکه دولت یک سری امکانات جدید نظیر منابع مالی 
ارزان قیمت و اصالحات تعرفه ای در راس��تای حمایت 
از تولیدکننده داخلی را در دستور کار خود قرار دهد. 

در انتظار تصمیمات دولت
احمد مقدم، مدیرعامل یک��ی از گروه های صنعتی 
کاغذ که خط تولید مجموعه تحت مدیریتش را تغییر 
داده اس��ت، از انتظار برای اعالم سیاست های وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت به منظ��ور حمایت از تولید 

کاغذ تحریر و روزنامه سخن می گوید. 
به گفته او، در حال  حاضر برای واردکنندگان کاغذ 
دالر 3هزار و 800 تومانی در نظر گرفته ش��ده است 
و اگرچ��ه وزارت صنع��ت، اقداماتی را برای حمایت از 
تولید کاغذ تحریر و روزنامه در داخل آغاز کرده است، 
اما تولیدکننده داخلی به دلیل سیاست  های تعرفه ای، 

از واردکنندگان عقب می افتد. 

کوچ کاغذ روزنامه از کارخانه های ایران

سایه بازار موازی سنگین تر از دالر4200تومانی است

صادرات در ابهام
اخبار

برندکشی زیر پوست صنعت! 
 مثلث شکست کاالی داخلی 

چیست؟ 
نام برند های قدیمی ایرانی احیاکننده خاطراتی است 
که امروزه از آن یا هیچ باقی نمانده و یا رگه هایی ناچیز 
از فعالی��ت آنها بروز پیدا می کند.  به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان، در روزگار نه چندان دور، کارخانجات 
و مراکزی در این مرز و بوم مش��غول به فعالیت بودند 
که محصوالت آنها در نزد ایرانیان احترام بسیا داشت، 
به طوری  که تولیدات شان بازار کشور را قبضه و تسخیر 
کرده ب��ود و انصافا محصوالت ش��ان از کیفیت باالیی 
نیز برخ��وردار بود و خانوارهای ایران��ی با افتخار آن را 
خریداری می کردند، اما امروز از آن نام باافتخار یا هیچ 
باق��ی نمانده و یا حی��ات و بقای آنها به ض��رب و روز 
تنفس های مصنوعی استمرار پیدا می کند؛ تنفس هایی 
که هیچ تضمینی برای اثرگذار بودن ادامه حیات پیکر 
بی ج��ان یا نیمه جان آنها وجود ن��دارد.  ارج، آزمایش، 
پارس الکتری��ک، کفش نهرین، بال، کف��ش ملی، لوازم 
خانگی شهاب و . . . اسامی هستند که برای بسیاری از 
ایرانیان یادآور خاطراتی نوستالژیک است، اما متأسفانه 
از دهه ۶0 به بعد، آرام  آرام جایگاه پرافتخار این برندها 

با لغزش همراه شد. 
ش��اید اطالق عنوان برندکش��ی ب��رای قصه پرغصه 
کارخانجات و مراکز صنعتی مذکور بی راه نباشد و بعد 
هم آه و ناله سر می دهیم که چرا به چنین روزی دچار 
ش��دیم؛ فریادهایی که دیگر فایده ای نداشته و ندارد و 
امروز گرفتار وضعیتی شده ایم که باید نظاره گر، سان رژه 
تولیدات چینی در بازار کشور باشیم، حتی اگر به جای 
محص��والت چینی، کااله��ای ژاپنی و ک��ره ای هم در 
ویترین و فروشگاه مراکز توزیع عرض اندام کنند نیز این 
برای کش��وری همچون ایران، با این عظمت، جمعیت 
کثیر و تاریخ کهن افتخار نخواهد بود.  بارها به ضرورت 
برندسازی در کشور اشاره شد، به واقع در صورت حصول 
چنین توفیقی، حمایت از کاالی ایرانی به معنای واقعی 
کلمه محقق خواهد شد، اما هیچ گاه به این ابهام و سوال 
تأمل برانگیز پاسخ نداده ایم که چرا برندهای نام آشنا و 
پ��رآوازه صنعتی و تولیدی این مرز و بوم اینچنین ذبح 

شده اند؟ 
اگرچه چندی پیش تعطیلی کارخانه هایی همچون 
ارج، دس��تمایه مجادالت سیاس��ی و جناحی شد، اما 
اساس��ا این مجادالت و بگو مگوهای سیاسی راه نجات 

این کارخانجات بر افتخار گذشته نبوده و نیست. 
اساسا تا زمانی  که نگاه سیاسی بر چنین عرصه هایی 
حاکم اس��ت، نمی توان نس��بت به بروز اقتدار گذشته 
برندهای اینچنینی امیدوار بود، نگاه سیاسی در چنین 
عرصه هایی زمانی سازنده است که سیاست به علم تدبیر 
و مدیریت معنا شود، در غیر این  صورت همچنان شاهد 
تضعیف اقتصاد و صنعت کشور خواهیم بود.  اگرچه در 
این میان، برخی مدعی هستند که مراکز و کارخانجات 
مذکور )حداقل برخی از آنها(، تعطیل نیستند و آنچنان 
که چندی پیش، محمدحسن آقایی، مدیرعامل شرکت 
پارس الکتریک در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و 
کشاورزی، با تکذیب شایعه تعطیلی این کارخانه اظهار 

کرد: شرکت مذکور همچنان فعال است. 
وی تصری��ح کرد: تصمیم��ات هیأت مدیره س��ابق 
ش��رکت پارس الکتریک و س��ازمان شس��تا در دولت 
قبل، منجر به تعدیل نی��رو و تعطیلی این کارخانه در 
سال 1387 ش��د و این شرکت بابت پرداخت خدمات 
کارگران بار مالی س��نگینی بر دوش داشت که امکان 
س��رمایه گذاری را غیرممکن ک��رد.  اگرچه مدیرعامل 
شرکت پارس الکتریک در این گفت وگو از برنامه ریزی و 
استراتژی بلندمدت هیأت مدیره جدید از سال 1393 و 
احیای برند پارس الکتریک سخن گفت و از دستور کار 
قرار داشتن برنامه تولید 30 هزار تولید مختلف خبر داد.  
اما با همه این اوصاف شخص آقایی و آقایی های بسیار 
دیگر، نیز به خوبی می دانند که امروزه شرکت مذکور از 
آن جایگاه پرافتخار نه چندان دور گذشته فاصله گرفته، 
که البت��ه طرح این موضوع به معنای این نیس��ت که 

مسبب این شکست مدیرعامل فعلی است. 

بی ثباتی دالر بازار آهن را قفل کرد
 خبری از خرید و فروش نیست

رئیس اتحادیه آهن فروشان با بیان اینکه آهن فروشان 
ب��ا این اوض��اع ب��ازار ارز س��رگردان هس��تند، گفت: 
واردکنن��دگان هنوز دسترس��ی ب��ه ارز 4200تومانی 
ندارند.  محمد آزاد در گفت وگو با تس��نیم، با اشاره به 
اینکه ارز 4200 تومانی دولت محدود و تحت ش��رایط 
خاص در اختیار متقاضیان قرار می گیرد، اظهار داشت: 
واردکنندگان هنوز دسترسی به ارز 4200تومانی ندارند 
و از آن ط��رف صادرکنندگان هم تمایلی به انتقال ارز 
خود آن هم با قیمت 4200تومانی به سیس��تم بانکی 
ندارن��د.  وی با بیان اینک��ه برخی از صادرکنندگان ارز 
خود را به داخل کشور نیاورده و به واردکنندگان آن هم 
با قیمت ارز آزاد می فروشند، افزود: در حال حاضر بازار 
خرید و فروش آهن بالتکلیف بوده و کمتر معامله ای در 
آن انجام می ش��ود.  رئیس اتحادیه آهن فروشان اضافه 
ک��رد: قرار ب��ود کارخانجات 20 ه��زار تن محصول در 
بورس کاال بفروشند که متأسفانه بالتکلیفی بازار عاملی 
ش��ده تا عرضه خود را به روزهای آینده موکول کنند.  
آزاد با بیان اینکه آهن فروش��ان با ای��ن اوضاع بازار ارز 
سرگردان هستند، گفت: امروز هر کیلو میلگرد 2800 
هزار تومان، هر کیلو تیرآهن 3100 هزار تومان و ورق 

3هزار و 5 تومان قیمت گذاری شده است. 

اخبار

پرداخت 5درصد ارز صادراتی به 
لوازم  خانگی

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم  خانگی 
از برگزاری جلس��ه ارزی با مس��ئوالن بانک مرکزی و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تولید و صادرات 
لوازم خانگی خبر داد و اعالم کرد: قرار اس��ت 5درصد 
ارز صادراتی در اختیار صادرکنندگان لوازم خانگی قرار 
گیرد.  حمیدرضا غزنوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
به اینکه ش��ب گذشته جلسه ای در ساختمان سازمان 
توسعه تجارت ایران با حضور عراقچی، معاون ارزی بانک 
مرکزی و نیز خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت 
به همراه جمعی از صادرکنندگان و تولیدکنندگان لوازم 
خانگی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه اعالم شد 
که هیچ پرونده ای نبوده اس��ت که براساس قانون ثبت 
س��فارش و رعایت دستورالعمل های مربوطه در بخش 
واردات مشمول دریافت ارز نشود.  وی ادامه داد: مسائل 
مختلفی در حوزه پتروش��یمی، فوالد و سایر مواد اولیه 
به کار برده شده در بخش تولید لوازم  خانگی مطرح و 
درخواست های الزم جهت رفع مشکل صادرکنندگان 
لوازم خانگی در سامانه ارزی بانک مرکزی عنوان شد. 

س��خنگوی انجم��ن صنف��ی تولیدکنن��دگان لوازم 
خانگ��ی ب��ا اعالم اینکه ق��رار بر این اس��ت 5درصد از 
می��زان ارز صادراتی در حوزه ل��وازم  خانگی در اختیار 
صادرکنن��دگان قرار گیرد، گفت: ای��ن 5درصد جدا از 
میزان ارزی اس��ت که به صادرکنندگان تعلق می گیرد 
و درحالی ک��ه در س��امانه نیم��ا به ثبت می رس��د، اما 
صادرکنن��دگان می توانند جهت مص��ارف جاری خود 
نظیر م��وارد خدماتی، ماموریت ها، بازاریابی و تبلیغات 
از آن استفاده کنند.  غزنوی همچنین با تأکید بر اینکه 
تصمیم اتخاذشده در راستای بهبود وضعیت بازار تولید، 
صادرات و واردات لوازم خانگی خواهد بود، خاطرنشان 
کرد: اگر شرایط به درستی پیش برود، تنها قاچاقچیان 
هستند که از این روند متضرر خواهند شد و بازار دچار 
ثبات و بهبود وضعیت خواهد ش��د.  به گزارش ایسنا، 
21 فروردین ماه س��ال جاری بود که بانک مرکزی طی 
اطالعیه ای در ارتباط با یکسان سازی نرخ ارز تصمیم به 
تثبی��ت در بازار گرفت. این اطالعیه در روزهای اجرای 
تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ 
ارز با بهای 4200 تومانی برای هر دالر آمریکا به منظور 

تثبیت قیمت ها بود. 

تخم مرغ در ماه رمضان گران نمی شود
یک مقام مس��ئول گفت با توجه ب��ه افزایش عرضه 
و کاهش قدرت خرید خان��وار، قیمت تخم مرغ در ماه 
مبارک رمضان افزایش نمی یابد.  ناصر نبی پور، رئیس 
هی��أت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان تهران در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت 
بازار تخم مرغ در ماه رمضان، اظهار کرد: قیمت تخم مرغ 
در م��اه مبارک رمضان افزایش نمی یابد و تنها مرغ در 
ای��ن ماه با نوس��اناتی در بازار روبه رو می ش��ود.  وی از 
ثب��ات نرخ تخم مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون 
 متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶ هزار و

400 تا ۶ هزار و ۶00 و هر شانه 2 کیلویی تخم مرغ 12 
هزار تومان است.  نبی پور با بیان اینکه قیمت تخم مرغ 
تابع عرضه و تقاضاس��ت، گفت: با وجود افزایش عرضه 
و کاه��ش قدرت خرید خانوار، ن��رخ تخم مرغ تغییری 
نخواهد داش��ت.  رئیس هی��أت مدی��ره اتحادیه مرغ 
تخم گذار با انتقاد از وضعیت اسفناک قیمت نهاده های 
دام��ی در بازار، بیان ک��رد: قیمت نهاده های دامی طی 
یک ماه و نیم اخیر حداقل 30 تا 40درصد افزایش یافته 
و این امر با واکنش ش��دید تولیدکنندگان روبه رو شده 
است.  وی نرخ هر کیلو کنجاله سویا درب مرغداری را 
2ه��زار و 700 و ذرت را یک ه��زار و 100 تومان اعالم 
کرد.  نبی پور با بیان اینکه مرغداران گوشتی تمایلی به 
جوجه ریزی ندارند، تصریح کرد: مرغداران تخم گذار به 
سبب ترس از آینده آنفلوآنزای حاد پرندگان و افزایش 

قیمت نهاده ها رغبت چندانی ندارند. 

ممنوعیت خرید کاالهای خارجی 
دارای تولید مشابه داخل

مع��اون توس��عه مدیری��ت و مناب��ع وزارت جهاد 
کش��اورزی تأکید کرد در س��ال حمای��ت از کاالی 
ایرانی، ضمن رعایت کیفیت کاالی خریداری ش��ده، 
از خری��د کاال و مصال��ح خارج��ی که مش��ابه تولید 
داخلی دارند، اجتناب ش��ود.  به گزارش خبرنگاران 
جوان به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، محمدعلی 
جوادی در نامه ای خطاب به مدیران ارشد ستادی و 
 استانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نامگذاری
س��ال 97 به نام »حمایت از کاالی ایرانی« از سوی 
مق��ام معظ��م رهبری، تأکی��د ک��رد: در خریدهایی 
که توس��ط پیمانکاران و مجری��ان طرح های تملک 
دارایی های س��رمایه ای انجام می شود، ضمن رعایت 
کیفیت کاالی خریداری شده، از خرید کاال و مصالح 
خارج��ی که مش��ابه تولی��د داخلی دارن��د، اجتناب 
ش��ود.  وی با اش��اره به اینکه اطالعات کاال و مصالح 
خریداری ش��ده )ش��امل نام کاالی خریداری ش��ده، 
تاریخ خرید، مقدار خرید، قیمت خرید و نام شرکت 
سازنده( توسط پیمانکار باید به دستگاه اجرایی ارائه 
شود، تصریح کرد: عبارت »خرید کاالی خارجی که 
مش��ابه تولید داخلی دارد توس��ط پیمان��کار ممنوع 

است« باید در متن قرارداد درج شود. 

رئی��س کل گم��رک گف��ت 90درصد 
واردات و ترانزیت کش��ور تا پایان س��ال 
تحت پوش��ش تجهی��زات کنترل��ی قرار 

خواهد گرفت. 
به گزارش تس��نیم، فرود عس��گری در 
مراس��م افتتاح ایکس ری ه��ای جدید در 
گم��رک دوغارون که صبح روز گذش��ته 
برگزار ش��د، گفت: تجهی��ز گمرکات به 
پرس��رعت  و  پیش��رفته  ایکس ری ه��ای 
ب��رای کنترل کام��ل مب��ادی ورودی از 

سیاست های کالن گمرک ایران است. 
وی اف��زود: امیدواری��م تا پایان س��ال 

جاری 90درصد واردات و ترانزیت کشور 
تحت پوش��ش تجهی��زات کنترل��ی قرار 

گیرد. 
وی با اشاره به تجهیز گمرک دوغارون 
به ایک��س ری جدید کامیون��ی گفت: از 
مشخصات این ایکس ری ها ثبت و انتقال 
و تصاویر اسکن شده بین گمرکات مبدا و 
مقصد و کمک به اعمال مدیریت فیکس 

است. 
رئی��س کل گمرک گف��ت: در مناقصه 
ایکس ری های چمدانی که امسال برگزار 
شد یک دستگاه از 15دستگاه ایکس ری 

چمدان��ی ب��ه گم��رک دوغ��ارون جهت 
کنت��رل کاالی همراه مس��افر تخصیص 

داده شده است. 
در ای��ن مراس��م حس��ینعلی امی��ری، 
مع��اون پارلمان��ی رئیس جمه��ور با بیان 
اینکه س��ال 97 به عنوان س��ال حمایت 
از کاالی ایرانی نامیده شده است، گفت: 
ب��رای حمایت از کاالی ایرانی باید مردم، 
مسئوالن و تولید کنندگان مشارکت فعال 

داشته باشند. 
مع��اون پارلمان��ی رئیس جمهور گفت: 
یک��ی از زمینه ه��ای حمای��ت از کاالی 

ایران��ی جلوگی��ری از ورود کاالی قاچاق 
به کشور است. 

وی با بیان اینکه بخشی از فعالیت های 
دول��ت در زمین��ه اس��تقرار تجهیزات و 
س��خت افزارهای کنترلی ص��ورت گرفته 
اس��ت، گفت: بخش دیگ��ری از اقدامات 
دول��ت اص��الح رونده��ا، بخش��نامه ها و 

قوانین است. 
امیری ادام��ه داد: در س��ال های اخیر 
دولت اقدامات الزم را برای اصالح قانون 
و آیین نامه ه��ای قانون مب��ارزه با قاچاق 

کاال انجام داده است. 

کنترل پیشرفته 90درصد واردات و ترانزیت کشور تا پایان سال

سه شنبه
18 اردیبهشت 1397
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عض��و کمیس��یون صنای��ع و 
معادن مجلس شورای اسالمی با 
تأکید براینکه مجلس با افزایش 
خودروه��ای  واردات  تعرف��ه 
هیبریدی موافق نیست، گفت با 
توجه به اینکه تعرفه 25 درصد 
ب��رای خودروه��ای هیبری��دی 
توجیه اقتصادی ندارد، به همین 
منظ��ور نماین��دگان مجلس در 
طرح س��اماندهی ب��ازار خودرو 
به دنبال این هس��تند که تعرفه 
 این خودروها را صفر یا حداکثر

5 درصد تعیین کنند. 
در  مقدس��ی  س��یدمهدی 
گفت وگو با عصر خودرو، درباره 
تصوی��ب ی��ک فوری��ت ط��رح 
س��اماندهی بازار خ��ودرو گفت: 
نمایندگان م��ردم در خانه ملت 
از وضعی��ت موج��ود در ب��ازار 
خودرو در دو بخش خودروهای 
تولید داخ��ل و وارداتی ناراضی 
هس��تند و برهمین اساس طرح 
س��اماندهی بازار خ��ودرو را به 
مجلس در قالب طرح دو فوریتی 
به هیأت رئیس��ه مجل��س ارائه 
کردن��د که با مطرح ش��دن در 
مجلس ب��ا طرح یک فوریت آن 

موافقت شد. 
کمیجان  اراک،  مردم  نماینده 
و خن��داب، در مجلس ش��ورای 
اس��المی افزود: پ��س از تصویب 
ی��ک فوری��ت طرح س��اماندهی 
ب��ازار خ��ودرو در مجل��س این 
ط��رح ب��ه کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس ارجاع داده ش��د. 
بای��د به این نکته توجه داش��ت 
که موضوع خودرو برای کش��ور، 
مجل��س  نماین��دگان  و  م��ردم 
ب��ه وی��ژه کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن مجلس از اهمیت باالیی 
براین اس��اس  برخوردار اس��ت، 
کمیت��ه ای برای بررس��ی دقیق 
و کارشناس��ی این 
طرح تشکیل شده 

تا این ط��رح را در ابعاد مختلف 
 بررس��ی و نتیج��ه را اعالم کند. 
وی در ادام��ه ب��ا تأکی��د بر این 
موض��وع که تعرف��ه خودروهای 
هیبری��دی ب��ه منظ��ور کاهش 
عوارض اس��تفاده از سوخت های 
فس��یلی بای��د ب��ه صفر برس��د، 
گف��ت: در حال حاضر در صنعت 
خ��ودروی جه��ان گرای��ش ب��ه 
اس��تفاده از خودروه��ای برق��ی 
و هیبریدی روند رو به رش��دی 
داش��ته به ط��وری ک��ه برخ��ی 
کشورها تولید خودرو های دیزلی 
و بنزینی را برای سال های آینده 
ممنوع اعالم کرده اند، بنابراین با 
توجه به ای��ن گرایش و افزایش 
روز ب��ه روز آن الزم اس��ت این 

 روند در ایران نیز اجرایی ش��ود. 
مقدس��ی تصریح ک��رد: باید به 
این نکته توجه داش��ت و قانون 
و همچنی��ن تس��هیالتی که در 
م��ورد خودروه��ای برق��ی برای 
اس��تفاده از ای��ن خودروه��ا در 
نظر گرفته ش��ده بای��د درمورد 
نی��ز  هیبری��دی  خودروه��ای 
 چنی��ن موضوع��ی دیده ش��ود. 
و  صنای��ع  کمیس��یون  عض��و 
معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
ضم��ن تقدیر از اق��دام دولت در 
تعرفه خودرو های  زمینه کاهش 
ب��ه  درص��د   45 از  هیبری��دی 
25 درص��د، این اق��دام را کافی 
ندانس��ت و تأکید کرد: بیش��تر 
کش��ورهای دنیا برای اس��تفاده 

یارانه  هیبری��دی  خودرو های  از 
پرداخ��ت می کنن��د چراکه این 
خودروه��ا در کاه��ش مص��رف 
بس��یار  فس��یلی  س��وخت های 
مؤثرهس��تند و ب��ه همین دلیل 
نمایندگان مجل��س تأکید دارند  
که تعرف��ه 25درصدی برای این 
ندارد  اقتصادی  توجیه  خودرو ها 
و به دنبال این هستند که تعرفه 
خودروه��ای هیبریدی را صفر یا 
 حداکثر 5 درص��د تعیین کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مجلس با 
افزایش تعرفه واردات خودروهای 
هیبریدی موافق نیست، گفت: با 
توج��ه ب��ه معضل آلودگ��ی هوا 
در تهران و س��ایر کالنشهرهای 
کشور، نه تنها نباید تعرفه واردات 

افزایش  خودروهای هیبریدی را 
داد، بلک��ه باید با ایجاد ش��رایط 
مناس��ب و تسهیالت، استفاده از 
آنها ترویج و توسعه یابد. امروزه 
در جه��ان گرای��ش ب��ه مصرف 
سوخت های فسیلی کاهش یافته 
و در مقاب��ل جایگزی��ن ک��ردن 
اس��تفاده از س��وخت های پ��اک 
مورد تأکید ق��رار گرفته، این در 
درحال حاضر  ک��ه  اس��ت  حالی 
ب��رای  زیرس��اختی  هیچ گون��ه 
استفاده از خودروهای تمام برقی 
در کشور وجود ندارد اما با توجه 
به ن��وع خودروه��ای هیبریدی، 
آنها حداقل 25درصد در مصرف 
س��وخت صرفه جویی می کنند و 
می توانند درمورد کاهش آلودگی 
 ه��وای ش��هرها مفی��د باش��ند. 
مقدسی در پاس��خ به این سؤال 
که ای��ن طرح چ��ه زمانی برای 
تصوی��ب در دس��تور کار صحن 
می گیرد؟  ق��رار  مجل��س  علنی 
گف��ت: ه��ر زمان بررس��ی ها در 
کمیته ویژه به اتمام برسد برای 
تصوی��ب نهایی ب��ه صحن علنی 
مجل��س ارائه خواهد ش��د، اما با 
توجه ب��ه وضعیت بازار خودرو و 
بحث تعرفه، امیدواریم با تصویب 
ای��ن ط��رح در مجل��س و تأیید 
آن در ش��ورای نگهبان، بتوانیم 
سروس��امانی به وضعیت صنعت 
 و بازار خودروی کش��ور بدهیم. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ابراز امی��دواری کرد که 
این طرح با رأی قاطع در صحن 
علنی مجلس به تصویب برس��د، 
چرا که اعتقاد بر این اس��ت که 
خودروهای  واردات  بای��د  دولت 
هیبریدی را مورد تش��ویق قرار 
دهد ت��ا برای واردات به کش��ور 
دارای توجی��ه اقتصادی باش��د، 
ب��ا این اتف��اق درص��د خوبی از 
بار آلودگی کالنش��هرها کاس��ته 

می شود. 

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس ش��ورای اسالمی گفت به طور 
قطع در ص��ورت ممانع��ت از اصالح 
قیمت ها از س��وی نهادهایی همچون 
شورای رقابت، شاهد حذف و تعطیلی 
بس��یاری از واحدهای قطعه س��ازی و 

همچنین خودروسازی خواهیم بود. 
به گزارش عصر خودرو، ولی ملکی 
با بی��ان ای��ن مطلب گف��ت: در این 
ش��رایط می توان با دع��وت از فعاالن 
این حوزه در قالب همکاری مشترک، 
نسبت به کاهش هزینه خودروسازان 
اقدام کرد اما بدون ش��ک این کاهش 
ب��ه ص��ورت مقطعی و ان��دک بوده و 

نمی توان چندان به آن امیدوار بود. 
وی قیمت خ��ودرو را تابع عواملی 
همچ��ون نیروی انس��انی، حامل های 
و  قطع��ات  و  اولی��ه  م��واد  ان��رژی، 
همچنی��ن نوس��انات ارزی اع��الم و 
تصری��ح کرد: از آنجا که هرس��اله در 

بخش نیروی انسانی ش��اهد افزایش 
حقوق و دستمزد هستیم، همزمان با 
افزایش قیمت سایر نهاده های تولید، 
ش��اهد افزایش قیمت تمام شده نیز 
خواهیم بود و به طور قطع همزمان با 
نوس��انات ارزی، شاهد افزایش قیمت 
مواد اولی��ه، قطعات مرتبط با صنعت 
قطع��ه و همچنین مواد اولیه وارداتی 

هستیم. 
نماین��ده مردم مش��کین ش��هر در 
مجلس ش��ورای اس��المی با تأکید بر 
اینکه هر اندازه میزان داخلی س��ازی 
خودروها پایین تر باش��د، وابس��تگی 
آنها به نوس��انات ارزی بیشتر بوده و 
تأثیرپذیری باالیی از قیمت ارز دارند 
که در نهایت بر قیمت تمام شده آنها 
تأثیرگ��ذار خواهد ب��ود، تصریح کرد: 
افزایش قیم��ت هرنوع خ��ودرو تابع 
این عوامل است و همزمان با افزایش 
آنها طبیعی اس��ت قیمت خودرو نیز 

افزای��ش یاب��د بر  این اس��اس در این 
ش��رایط هیچ نهاد و ارگانی نمی تواند 
مانع از افزایش قیمت خودروس��ازان 
ش��ود چرا که با توجه به این شرایط 
نمی توان ب��ه اجبار مان��ع از افزایش 

قیمت خودرو شد. 
ملکی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر 
ش��ورای رقابت اقدام به قیمت گذاری 
در خودروهای کمت��ر از 45 میلیون 
توم��ان می کن��د ک��ه این دس��ته از 
خودروهای��ی  ردی��ف  در  خودروه��ا 
همچ��ون پراید و تیب��ا و رنج قیمتی 
20 ت��ا 27 میلی��ون تومان اس��ت. از 
س��وی دیگر خودروهای��ی نظیر پژو 
و س��مند نیز مش��مول قیمت گذاری 
از س��وی ش��ورای رقابت می شود که 
نگاه��ی به ای��ن دس��ته از خودروها 
نش��ان می دهد ام��کان قیمت گذاری 
برای خودروهای ب��االی 40 میلیون 
تومان وجود ندارد چرا که این دسته 

از خودروه��ا نه انحصاری هس��تند و 
نه مصرف حداکث��ری دارند، بنابراین 
اجازه قیمت گذاری آنها وجود ندارد. 

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به 
قیمت گ��ذاری خودروه��ای در رن��ج 
قیمت��ی 20 تا 25 میلی��ون تومان از 
سوی ش��ورای رقابت نیز اظهار کرد: 
ب��ه گفته خودروس��ازان فعال در این 
حوزه، هم اکن��ون تولید این خودروها 
با زی��ان همراه ب��وده و خودروس��از 
نی��ز از تولی��د این خودروها س��ودی 
نمی برد، ام��ا به دلی��ل حفظ حقوق 
مصرف کننده ه��ا و ش��رایط اقتصادی 
حاکم بر جامعه و همچنین اس��تقبال 
ب��اال از این خودروها، ش��ورای رقابت 
ناگزیر به کنترل قیم��ت این خودرو 
بوده و خودروس��از توان توقف تولید 
ای��ن دس��ته از خودروه��ا را نخواهد 

داشت. 

مدیرعامل ش��رکت جهان نوین آریا با 
اش��اره به ایجاد س��امانه ای توسط دولت 
برای تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو 
گفت در صورتی که ارز تعلق بگیرد اجازه 
ورود خودرو خواهیم داش��ت.  سیروس 
جوکار در یک نشست خبری در حاشیه 
مراس��م رونمای��ی ایکس تری��ل 2018 
با اش��اره به اینکه قیمت ایکس تریل با 
نرخ مص��وب بانک مرکزی 344 میلیون 
تومان تعیین شده است، خاطرنشان کرد: 
البته قیمت با توجه به نرخ ارزی که بانک 
مرک��زی برای ما تعیین کند مش��خص 
خواهد شد.  مدیرعامل جهان نوین آریا 
درباره احتمال بازگشت تحریم ها گفت: 
بحث تحری��م و دور زدن آن کل اقتصاد 
م��ا را تحت تأثیر قرار داده اما چیزی که 
ما امروز ب��ه آن توجه می کنیم وضعیت 

کلی اقتصاد کش��ور است و در این راستا 
محصوالتی را وارد می کنیم که با وضعیت 
کشور هماهنگی داشته باشد بنابراین تا 
جایی که محدودیت ها ما را محدود نکند 
کارمان را ادامه می دهیم.  او در ادامه در 
پاسخ به سؤالی  مبنی بر اینکه با توجه به 
سیاست وزارت صنعت مبنی بر محدود 
شدن واردات خودرو چه چشم اندازی را 
برای واردات متصور هستید، اظهار کرد: 
سیاستگذاری واردات توسط دولت انجام 
می ش��ود و ما تا جایی ک��ه قانون اجازه 
ده��د فعالیت می کنی��م، اینکه ما تعداد 
محصوالت را بیش��تر می کنی��م به این 
دلیل اس��ت که دولت اقبال��ی به واردات 
خ��ودرو ندارد.  مدیرعام��ل جهان نوین 
آریا افزود: اگرچه تاکنون شرایط سخت 
شده اما منعی برای واردات وجود نداشته 

اس��ت، فعالً منتظریم که طی یک هفته 
آینده وضعیت تخصی��ص ارز به واردات 
خودرو مشخص ش��ود.  او با بیان اینکه 
خودرویی که وارد ایران می ش��ود باید 
اس��تاندارد اروپا را داشته باشد، تأکید 
کرد: فع��الً دو خودروی جوک و ایکس 
تری��ل را عرضه می کنی��م و برنامه ای 
ب��رای واردات محص��ول جدید نداریم، 
اما اگر اقبالی ص��ورت بگیرد در حوزه 
خودروهای عمومی با کاربری اقتصادی 
مانند ون ورود کنیم.  مدیرعامل جهان 
نوین آریا با اش��اره ب��ه اینکه برنامه ما 
حرکت به سمت تولید خودرو در داخل 
کش��ور با همکاری پارس خودرو است، 
ادامه داد: محص��والت مختلفی مطرح 
شده که از جمله آنها می توان به نیسان 
کیکس اشاره کرد که البته هنوز نهایی 

نش��ده اس��ت.  جوکار ب��ه فعالیت این 
ش��رکت در منطقه آزاد اروند اش��اره و 
اظهار کرد: اگر شرایط اقتصادی اجازه 
دهد در س��ایر مناطق آزاد هم فعالیت 
خواهیم کرد.  در این نشست امیرحسن 
امیری مدیر فروش جهان نوین آریا بر 
ارتقای کیفیت خدمات نیس��ان تأکید 
ک��رد و گف��ت: کیفیت ارائ��ه خدمات 
برای ما از واردات مهم تر است و در این 
راستا در حال آماده سازی زیرساخت ها 
به گونه ای هستیم که رتبه های کسب 
ش��ده در زمینه خدمات پس از فروش 

ارتقا یابد. 
امیری همچنین تصریح کرد: در حال 
حاضر 20 نمایندگی و شعبه در سراسر 
کش��ور داریم و برنام��ه افزایش تعداد 
نمایندگی ها به 30 در دستور کار است. 

ورشکستگی صنعت خودرو و قطعه با ممانعت از اصالح قیمت ها

واردات خودرو در انتظار تخصیص ارز توسط بانک مرکزی

محصوالت جدید نیسان در ایران تولید می شود

تعرفه واردات خودروهای هیبریدی صفر یا ۵ درصد تعیین شود
اخبار

اصالح صنعت خودرو چه میزان 
سرمایه نیاز دارد؟ 

یک کارش��ناس صنعت خودرو معتقد است با تغییر 
رویکرد در صنعت خ��ودرو، نه تنها نباید نگران ارزبری 
قطعات و خودروهای وارداتی باش��یم، که می ش��ود به 
تأمین و افزایش ذخایر ارزی در کش��ور در مدت زمانی 

کوتاهی کمک شایانی کرد. 
فرب��د زاوه در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه اصالح 
صنع��ت خ��ودرو چه میزان س��رمایه نی��از دارد و چه 
کس��انی را از می��دان ب��ه در می کن��د ک��ه ب��ر حفظ 
وض��ع موج��ود اص��رار دارند؟ اظه��ار داش��ت: تأمین 
س��رمایه موض��وع اصلی نیس��ت و با توجه ب��ه برنامه 
 توس��عه ای که طراحی ش��ود، قابل تأمین خواهد بود. 
وی اف��زود: از طرفی، س��ازندگان بین المللی خودرو و 
قطعات معموالً این سرمایه را تأمین می کنند و نیازی به 
 فشار آوردن به منابع مالی داخلی هم احساس نمی شود. 
ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو تصریح ک��رد: کافی 
اس��ت اج��ازه ب��ه س��رمایه گذاری خارجی مس��تقل 
و ب��دون اص��رار ب��ه ایجاد ش��راکت ب��ا مجموعه های 
مش��خص داخل��ی ب��ه خودروس��ازان و قطعه س��ازان 
بین الملل��ی داده ش��ود تا خ��ود منابع مال��ی، فنی و 
 تمامی زیرس��اخت م��ورد نیاز را به کش��ور وارد کنند. 
زاوه ادام��ه داد: طبع��ا از چنین رویکردی بس��یاری از 
مجموعه ه��ای فعل��ی که واقع��اً اقتصادی نیس��تند و 
صرف��اً در س��ایه حمایت ه��ای دولتی ب��ه حیات خود 
ادام��ه می دهند، ممکن اس��ت احس��اس خطر کنند 
و ب��ه مقابله با آن ب��ه کمک قدرت رس��انه ای و حتی 
 ظرفیت ه��ای دولت��ی و غیردولت��ی خ��ود بپردازن��د. 
وی عنوان کرد: عبور از این مقاومت برای حفظ صنعت 
خودرو و ارتقای میزان رضایت مشتریان ایرانی و همچنین 
 ارزآوری واقع��ی صنعت خودرو ضروری و الزم اس��ت. 
این کارش��ناس صنعت خودرو متذکر ش��د: در واقع با 
این تغییر رویکرد، نه تنه��ا نباید نگران ارزبری قطعات 
و خودروهای وارداتی باش��یم، که می ش��ود به تأمین و 
افزایش ذخایر ارزی در کش��ور در مدت زمانی کوتاهی 

کمک شایانی کرد.

سهم فوالد در افزایش قیمت 
خودرو چیست؟ 

بخش اعظمی از خودروه��ای تولیدی روز در دنیا از 
فوالد تشکیل ش��ده اند؛ امروزه برآوردها نشان می دهد 
در یک خودرو صندوق دار معمولی حدود یک تن و یک 
خودرو شاسی بلند به طور میانگین هزار و 400 کیلوگرم 

فوالد به کار رفته است. 
به گزارش خبرخودرو، کارشناس��ان فنی و مهندسی 
در حوزه خودروس��ازی معتقدند عنصر فوالد که از آن 
در ساخت شاسی و شبکه زیرین خودرو، اسکلت کلی، 
ستون درها، سقف، بدنه خودرو، اگزوز و بسیاری دیگر از 
بخش های یک خودرو استفاده می شود، عالوه بر آن که 
موجب ارتقای ایمنی و امنیت خودروها می شود، زمینه 

اثرگذاری در قیمت ها را نیز فراهم می کند. 
در نیمه دوم س��ال گذش��ته قیمت فوالد به گونه ای 
بسیار شدید در کش��ور افزایش یافت؛ در همان زمان، 
کارشناس��ان اعالم کردند واسطه گری دالالن، افزایش 
قیم��ت جهانی ف��والد، کاهش تولید فوالد در کش��ور 
چین به عنوان مهم ترین تولیدکننده این فلز در جهان، 
افزایش قیمت مواد اولی��ه ذوب آهن، افزایش نرخ ارز و 
کاهش واردات ورق خ��ودرو از جمله مهم ترین دالیل 
افزایش قیم��ت فوالد بوده اند. اما ای��ن اتفاق در حالی 
رقم خورد که خودروس��ازان داخل��ی به عنوان یکی از 
مهم ترین مش��تریان فوالد موجود در کش��ور در کنار 
صنایع ساخت وساز مسکن، به دلیل سازوکارهای موجود 
در فرآیند قیمت گذاری، موفق به افزایش قیمت خودرو 
نش��دند و محصوالتی را که با قیمت فوالد شش ماهه 
نخست سال قیمت گذاری کرده بودند، تا پایان سال با 

همان قیمت ها به فروش رساندند. 
از ابتدای امسال که افزایش نرخ ارز و به تبع آن رشد 
بهای م��واد اولیه مورد نیاز در صنعت خ��ودرو به ویژه 
ف��والد، زمینه زیان دهی خودروس��ازان داخلی و تالش 
آنها برای افزایش قیمت محصوالت شان را فراهم کرده، 
ح��رف و حدیث های فراوانی پیرام��ون این موضوع در 
جریان اس��ت و از آنجایی که مشتریان صنعت خودرو، 
مش��تریان حقیقی هس��تند و تولیدات این شرکت ها 
به شدت زیر ذره بین مردم قرار دارد، دستمایه انتقادهای 

فراوانی شده اند. 
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروس��ازان ایران 
در این باره می گوید: مسئوالن و صاحب منصبان حوزه 
فوالد، بای��د از رون��ق تولید در صنعت خودروس��ازی 
حمایت کنند زیرا این امر به س��ود آنهاس��ت و موجب 

توسعه صنعت فوالد می شود. 
وی می افزای��د: در حال حاضر تولیدکنندگان فوالد، 
محصول خود را با سود مناسبی به ما می فروشند که در 
کنار آن، افزایش نرخ ارز هم موجب شده خودروسازان 

این محصول را به قیمت باالیی دریافت کنند. 
نعمت بخش معتقد اس��ت باتوجه به آن که فوالد به 
صورت عمده به کارخانجات و صنایع فروخته می شود، 
متأس��فانه مردم از افزایش قیم��ت آن اطالع چندانی 
ندارن��د و باوجود آن که در نیمه دوم س��ال گذش��ته، 
خودروس��ازان، فوالد مصرفی خود را با افزایش قیمت 
چش��مگیری خریداری کردند، مردم در جریان این امر 
نبودند، ام��ا به محض آن که خودرو ب��ا افزایش قیمت 
روبه رو شود، مشتریان تصور می کنند خودروسازان برای 

سود خود قیمت ها را افزایش داده اند. 

اخبار

گرانی سایپا به دیگر خودروها 
سرایت می کند؟ 

یک کارش��ناس بازار خودرو درب��اره افزایش قیمت 
محص��والت س��ایپا عنوان کرد ش��رکتی مثل س��ایپا 
هرچق��در هم قیم��ت محصوالت��ش را ب��اال ببرد در 
نهایت باید تسلیم قدرت خرید مشتری شود.  شرکت 
خودرو س��ازی س��ایپا علی رغم اعالم های پیش��ین در 
خصوص ع��دم افزای��ش قیمت محصوالت��ش، هفته 
گذش��ته قیمت جدید و افزایش یافته خودروهایش را 
اع��الم کرد. آیا این افزایش قیم��ت روی قیمت دیگر 
خودروهای موجود در بازار اثر خواهد گذاشت؟  فربد 
زاوه، کارش��ناس خودرو در گفت وگ��و با تجارت نیوز 
عنوان کرد: فارغ از اینکه ش��رکت سایپا چه تصمیمی 
ب��رای ف��روش محصوالتش گرفته قیم��ت خودرو در 
حال افزایش اس��ت.  وی افزود: در این بین اگر برخی 
شرکت ها در حاش��یه بازار اقدام به فروش محصوالت 
خود کنند در واقع می توانند بخشی از زیان احتمالی 
خ��ود را جب��ران کنند و ای��ن روند تأثی��ر خاصی بر 
ب��ازار نمی گذارد.  زاوه بیان کرد: عاقالنه ترین ش��یوه 
این اس��ت که وقت��ی در جامعه تمای��ل تورمی ایجاد 
ش��ده کارخانه ها هم متناس��ب با این توقع و شرایط 
ب��ازار قیم��ت محصوالت ش��ان را اص��الح کنند.  وی 
تصریح کرد: ش��رکتی مثل سایپا هرچقدر هم قیمت 
محصوالتش را باال ببرد در نهایت باید تس��لیم قدرت 
خرید مشتری ش��ود. تا زمانی که مشتری وجود دارد 

امکان افزایش قیمت هم وجود دارد. 
زاوه در ادام��ه اف��زود: قیمت نهایی را مش��تری و 
ب��ازار تعیین می کند نه دالل. ش��اید دالل ها قدرت 
گرم کردن بازار را داش��ته باش��ند اما وقتی مشتری 
تمایلی به خرید نداش��ته باش��د دالالن هم متحمل 
ضرر می شوند. پس تصمیمات شرکت سایپا یا دیگر 
ش��رکت های تولید کننده خودرو تأثیری بر افزایش 
قیم��ت در ب��ازار نخواهد داش��ت.  وی عنوان کرد: 
نوس��انات نرخ ارز، آینده مبهم برجام و نرخ ارز بازار 
آزاد ب��ا رقم های باالی غیرقانونی که در حال مبادله 
است منجر به ایجاد انتظار تورمی در مردم و از بین 
رفتن آرامش عمومی شده و در نهایت اغتشاش بازار 
را به همراه داش��ته است.  زاوه در پایان خاطرنشان 
ک��رد: آنچه در ب��ازار معامالت بدیهی اس��ت رابطه 
تقاضا و قیمت است و هرچقدرهم قیمت ها افزایش 
پیدا کنند این مش��تری اس��ت ک��ه تصمیم گیرنده 
نهایی اس��ت و فروشنده را به تعدیل و تغییر قیمت 

هدایت می کند. 

سه شنبه
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت من به عنوان نماینده دولت و 
حاکمیت اجازه نمی دهم کرکره شرکت دانش بنیانی را پایین بکشند. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری، معاون 
علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری ک��ه به 
عنوان نماین��ده کاروان دولت تدبیر و امید در 
استان خراس��ان رضوی نشست شورای اداری 
شهرستان بجستان حضور داشت، عنوان کرد: 
مهم ترین وظیفه دولت در قبال کسب و کارهای 
حمایت ه��ای  اس��تارتاپی  و  دانش بنی��ان 
زیرساختی و تسهیل فرآیند فعالیت این کسب 
و کارها اس��ت و به عنوان نماینده دولت در این 
حوزه اج��ازه نمی دهم کرکره کس��ب و کارها 

پایین بیاید. 
وی در ادام��ه اف��زود: ایجاد زمینه مس��اعد 
برای کسب و کارهای استارتاپی و دانش بنیان 
مهم تری��ن وظیفه دولت اس��ت و بای��د با باال 

بردن هزینه پایین کش��یدن کرکره فعالیت این کس��ب و کارها، راه برای 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و توسعه کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان 

جوانان بومی، هموار شود. 

س��تاری ب��ا تأکید بر اینکه با اصالح س��اختاری و فرهنگ��ی باید هزینه 
تعطیل شدن کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپی باال برود، اظهار کرد: 
مهم ترین وظیفه دولت، حمایت های الزم در ایجاد زیرس��اخت ها است، اما 
این امر کافی نیس��ت و بخ��ش عمده کار با 

مشارکت مردم صورت می گیرد. 
وی اف��زود: ایج��اد محیط مس��اعد برای 
کس��ب و کار و دادن اعتماد به نف��س و میدان 
عم��ل الزم به جوان��ان بومی برای توس��عه 
شهرس��تان به واسطه ایجاد کسب و کارهای 
دانش بنیان و اس��تارتاپی، مهم ترین ضرورت 

توسعه اقتصاد دانش بنیان است. 
رئی��س بنیاد ملی نخبگان، ب��ا بیان اینکه 
تالش برای بس��تن یک کس��ب و کار نوپا و 
دانش بنی��ان، بزرگ ترین خیان��ت به اقتصاد 
کش��ور اس��ت، اف��زود: ن��وآوری و خالقیت 
نیروی انس��انی ج��وان و تحصیلکرده، محور 
توسعه شهرستان و شکوفایی ظرفیت های بالقوه است و باید با تالش همه 
برای ایجاد زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری، زمینه حضور سرمایه گذاران و 

کارآفرینان در محیط بومی شهرستان فراهم شود. 

اس��تاندار خراسان ش��مالی با اشاره به لزوم توس��عه همکاری صنعت و 
دانش��گاه، گفت اقداماتی چون راه اندازی بورس ای��ده می تواند اثرگذاری 
بسزایی در زمینه سازی برای حضور مستعدان برتر و دانشگاهیان در صنعت 

داشته باشد. 
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخب��گان، در راس��تای ایج��اد هم افزای��ی و 
هماهنگی دس��تگاه های اجرایی ب��ا اهداف و 
مأموریت ها و همچنین برنامه های بنیادهای 
نخبگان و استفاده از ظرفیت های موجود برای 
حمایت بهتر از اجتماع نخبگان بومی، رئیس 
بنیاد نخبگان خراسان شمالی با استاندار دیدار 

و گفت وگو کرد. 
در این دیدار، محمدرضا صالحی، اس��تاندار 
خراسان ش��مالی ضمن مثب��ت ارزیابی کردن 
فعالیت های انجام ش��ده در ح��وزه نخبگانی، 
حرک��ت به س��مت اقتص��اد دانش بنی��ان را 
مهم ترین نیاز کشور در حوزه نخبگان دانست. 

وی با اش��اره به لزوم توس��عه همکاری صنعت و دانش��گاه، این مهم را 
یک��ی از زیربناهای اقتصاد دانش بنیان برش��مرد و اف��زود: بنیاد نخبگان 

استان باید برنامه های مشخص و هدفمندی برای این موضوع مهم داشته 
باش��د. در این بین، اس��تانداری نیز با تمام ظرفیت های خود برای نیل به 
اهداف تعیین ش��ده آمادگی همکاری دارد. عالوه بر آن باید دانست که به 
وجود آمدن این ارتباط در وهله اول نیازمند 

فرهنگسازی مناسب است. 
صالحی فقدان  سازوکار مشخص برای ورود 
به عرصه های صنعتی را یکی از مش��کالت 
اجتماع نخبگان بومی استان برشمرد و ادامه 
داد: اقدامات��ی چون راه ان��دازی بورس ایده 
می تواند اثرگذاری بس��زایی در زمینه سازی 
برای حضور مستعدان برتر و دانشگاهیان در 

صنعت داشته باشد. 
تش��کیل  خراسان ش��مالی  اس��تاندار 
کارگروهی متش��کل از بنیاد نخبگان، پارک 
علم و فناوری، اتاق بازرگانی و سازمان برنامه  
و بودجه با هدف رصد معضالت و مشکالت 
ش��رکت های دانش بنیان اس��تان را از ملزومات امروز استان برای توسعه 
دانست و خواس��تار پیگیری جدی برای حل مشکالت اجتماع نخبگانی 

فعال در حوزه دانش بنیان شد. 

ستاری در شورای اداری شهرستان بجستان خراسان رضوی: 

دولت تسهیلگر و حامی زیست بوم کارآفرینی است
استاندار خراسان شمالی: 

راه اندازی بورس ایده از ارکان اقتصاد دانش بنیان است

برنامه ریزی ترکیبی از ادغام برنامه ریزی مش��روط و برنامه ریزی دقیق تشکیل 
شده است و با افزایش میزان بهره وری در محیط کار رابطه مستقیمی دارد. 

اغلب ما زمانی که وارد محیط کار جدید می شویم انگیزه زیادی برای کار داریم 
و می خواهیم مهارت های خود را تقویت کنیم. اما در اغلب موارد مشاهده می کنیم 
جو محیط کار چندان جذاب و مطابق انتظار ما نیست. این موضوع در تمام نقاط 
دنیا وجود دارد و نتیجه تحقیقات نش��ان می دهد تنه��ا 13درصد کارمندان در 
محیط کاری س��رزنده و درگیرکننده مشغول به کار هستند. منظور از درگیری 
کارمندان در محیط کار عواملی مانند انرژی، شور و اشتیاق و تمرکزی است که 
روی کار گذاش��ته می ش��ود. این عوامل درونی هستند اما مواردی مانند فرهنگ 

سازمانی شرکت، نحوه رهبری و طراحی محیط کار روی آن تأثیر می گذارند. 
البته همانطور که می دانید یک کارمند هیچ کنترلی روی موارد یاد شده ندارد 
و رهبر شرکت تعیین می کند محیط کار تا چه اندازه برای کارمندان درگیرکننده 
باشد. از آنجایی که رهبر شرکت دغدغه های فکری زیادی دارد شاید فرصتی برای 
بهبود ش��رایط محیط کار پیدا نکند و بهتر اس��ت خود کارمندان برای انجام این 
کار پیشقدم شوند. بهبود شرایط نیازمند برنامه ریزی است و رابطه مستقیمی با 

عواملی دارد که در طول روز تمرکز کارمندان را به هم می زند. 
محققان دانشگاه تگزاس تحقیقی در مورد راه های افزایش درگیری کارمندان 
در محیط کار انجام داده اند. آنها برای این منظور دو نوع برنامه ریزی روزانه و تأثیر 
آن روی دو دس��ته از کارمندان را مورد بررسی قرار داده اند؛ گروه اول کارمندانی 
بودند که برای مدیریت زمان، برنامه ریزی دقیقی داشتند و لیست انجام کار این 

افراد وظایف روزانه شان را به طور دقیق اولویت بندی کرده بود. 
گروه دوم به افرادی با برنامه ریزی مش��روط تعلق داشت. این افراد برنامه ریزی 
دقیقی نداشتند و مسیر کاری شان با هر اتفاق پیش بینی نشده ای عوض می شد. 
برنامه ریزی با مدیریت زمان رایج تر از برنامه ریزی مشروط است زیرا یک کارمند 
همیشه پیش از آغاز روز کاری در ذهنش مرور می کند چه کارهایی باید در طول 

روز انجام شود و برای هر کار چه مقدار زمان نیاز است. 
درواقع هر دو مدل برنامه ریزی کارمند را مجبور به تعیین اهداف روزانه می کند 
و درنتیجه میزان درگیری او را افزایش می دهد. این یعنی یک کارمند چه برای 
برنامه ریزی دقیق با مدیریت زمان و چه برای برنامه ریزی مشروط باید برای تعیین 
وظای��ف روزانه خود تمرکز کند و همین کار تا ح��دود زیادی میزان بهره وری را 
افزای��ش می دهد. با این حال در این آزمایش انتظ��ار می رود مزایای برنامه ریزی 
دقی��ق مدیریت زمان با وجود اتفاقات پیش بینی نش��ده کاه��ش پیدا کند، زیرا 
کارمندان در چنین شرایطی احساس می کنند هیچ پیشرفتی نداشته اند و به مرور 
زمان برنامه ریزی را کنار می گذارند. همچنین تصور می ش��ود روزهایی که حجم 
اتفاقات پیش بینی نشده زیاد است افراد دارای برنامه ریزی مشروط عملکرد بهتری 
داشته باشند، زیرا افراد دارای برنامه ریزی منعطف راحت تر با شرایط کنار می آیند. 

نتیجه آزمایش
در این آزمایش 187 کارمند ش��رکت کردند و رفتار و تجربیات ش��ان به مدت 
دو هفته کاری مورد بررس��ی قرار گرفت؛ نتیجه مشاهدات نشان داد برنامه ریزی 
دقیق زمانی، تأثیر مثبتی روی عملکرد روزانه و درگیری کارمندان داشته است. 
همچنین مش��اهده شد تأثیر مثبت این مدل برنامه ریزی زمانی بیشتر است که 
کارمند در طول روز با وقفه های کمتری روبه رو ش��ود. درواقع روزهایی که میزان 
حواس پرت��ی باال بود )20درص��د از کل ی��ک روز کاری( برنامه ریزی با مدیریت 
زمانی، در بهبود بهره وری و درگیری بی تأثیر گزارش شده است. پس یعنی تأثیر 
برنامه ریزی دقیق در روزهایی که کارمند با وقفه های متعدد مواجه ش��ده بسیار 

پایین بوده است. 
در ادامه تحقیقات مش��خص ش��د برنامه ریزی مش��روط نیز تأثیر زیادی روی 
افزایش میزان بهره وری و درگیری کارمندان داشته است. جالب این است که تأثیر 
مثبت این مدل برنامه ریزی در روزهایی با اتفاقات پیش بینی نشده بسیار باال بود. 

به عبارت دیگر مزایای استفاده از این مدل برنامه ریزی در چنین روزهایی بسیار 
باالتر از برنامه ریزی دقیق گزارش شد. به طور کلی می توان این طور نتیجه گیری 
کرد که برنامه ریزی دقیق در روزهایی که وقفه ها پایین هستند بهره وری باالتری 
دارد و برنامه ریزی مشروط در شرایطی بهتر عمل می کند که کارمند دائم توسط 

کارهای مختلف حواسش پرت می شود. 
راه حل چیست

بدیهی است کارمندان برای روزهای مختلف هفته برنامه ریزی یکسانی نداشته 
باشند و این موضوع از نظر علمی نیز ثابت شده است. درصد باالیی از برنامه ریزی 
کارمن��دان )حدود 30 درص��د( در روزهای مختلف کاری متفاوت اس��ت. یعنی 
کارمندان برنامه ریزی ثابتی برای روزهای خود ندارند و ش��اید برخی روزها اصاًل 
برنامه ریزی نداشته باشند. عالوه براین کارمندانی که از یکی از مدل های برنامه ریز 
دقیق یا مش��روط اس��تفاده می کنند، لزوم��ا از مدل دیگر برنامه ریزی اس��تفاده 
نمی کنن��د. از آنجایی که هر کارمندی در 40درص��د اوقات با حجم متفاوتی از 
کارهای پیش بینی روبه رو می شود بنابراین بهتر است هر دو مدل برنامه ریزی را 
با هم ترکیب کند و از مزایای هر دو بهره مند شود. چهار مرحله زیر به انجام این 

کار کمک می کنند: 
1- هر ش��ب پیش از آغ��از روز کاری جدید کمی زم��ان بگذارید و 

کارهای فردا را در ذهن تان مرور کنید. 
2 - برای همه کارمندان پیش می آید که برخی روزها سرشان شلوغ تر از سایر 
روزها باشد و معموالً این اتفاق در روزهای خاصی از هفته بیشتر است. پس پیش 
از برنامه ریزی این موضوع را نیز در نظر بگیرید که فردا حجم کاری به چه صورت 
خواهد بود. آیا حجم کارهای پیش بینی نشده زیاد است یا خیر؟ همچنین به این 
فکر کنید که آیا برای خودتان و سایر اعضای تیم مرزبندی مشخص کرده اید یا 
تمام اتفاقات ش��رکت روی روند کاری شما تأثیر خواهند گذاشت؟ این میزان از 

حواس پرتی تا چه اندازه روی کار شما دخالت دارد؟ 
3 - اگ��ر حجم وقفه ها پایین بود برنامه ریزی دقیقی انجام دهید و لیس��تی از 
کارهای اولویت بندی ش��ده تهیه کنید. س��پس وقت و تمرکز خود را با توجه به 
اهمیت کار تنظیم کرده و به برنامه خود پایبند باش��ید. به عنوان مثال زمانی که 
س��رتان خلوت است و انرژی باالیی دارید به انجام کارهایی که نیازمند خالقیت 
هستند مشغول شوید و کارهای تکراری را برای زمانی بگذارید که از نظر فکری 
خسته هستید. این مدل برنامه ریزی زمانی که وقفه ها اندک باشند میزان بهره وری 
را ب��اال می ب��رد و درگیری در محیط کار را افزای��ش می دهد. درنتیجه فرد بهتر 

می تواند مهارت های خود را تقویت کرده و استعدادهایش را شکوفا کند. 
4 -  اگ��ر فکر می کنید فردا وقفه ه��ای زیادی اتفاق خواهد افتاد از برنامه ریزی 
مشروط اس��تفاده کنید. به این صورت که برای ساعات خالی برنامه ریزی دقیق 
داش��ته باش��ید و روی انجام کارها تمرکز کنید اما در ذهن تان شرایطی را برای 
وقفه ها در نظر بگیرید. به عنوان مثال با خودتان بگویید در صورت بروز این اتفاق 
من این کار را انجام خواهم داد اما اگر چنین چیزی پیش نیامد به کار قبلی ادامه 
خواه��م داد. این مدل برنامه ریزی کمک می کند حض��ور پررنگ تری در محیط 
کار داش��ته باش��ید و اجازه ندهید وقفه ها و تأخیرها تأثیری روی روند کاری تان 

داشته باشد. 
ش��واهد نشان می دهد میزان وقفه هایی که در محیط کار رخ می دهند نه تنها 
به مرور زمان کم نمی شوند بلکه به تعدادشان افزوده می شود. کارمندان در طول 
روز با حجم باالیی از اطالعات و کارهای جدیدی روبه رو می ش��وند که روی روند 
پیشرفت ش��ان در کارهای مهم اختالل ایج��اد می کند. این موضوع در بلندمدت 
روی روحیه فرد تأثیر می گذارد و بعد از مدتی احساس می کند برنامه ریزی های 
که داش��ته بیهوده بوده اس��ت. راه حل این موضوع، پیش بین��ی وقفه ها و عوامل 

حواس پرتی و استفاده از برنامه ریزی ترکیبی است. 
HBR/zoomit :منبع

راهی ساده و علمی برای افزایش بهره وری در محیط کار

نگــاه

ش��رکت صنایع نیمه هادی تایوان )TSMC( نگرانی خود از تأثیر مخرب باال گرفتن 
مناقشات تجاری بین چین و آمریکا روی شراکت این کمپانی با اپل را ابراز کرده است.  
به گزارش دیجیاتو، دونالد ترامپ معتقد است به رغم حجم باالی مبادالت تجاری کشور 
متبوعش و چین، طرف آسیایی تنها منافع خود را در نظر گرفته و به همین دلیل قصد 
افزایش تعرفه های وارداتی را دارد. این مس��ئله نارضایتی چینی را در پی داش��ته و آنها 
 TSMC  .نیز از عزم خود برای اعمال تعرفه بیش��تر بر کاالهای آمریکایی خبر داده اند
یکی از بزرگ ترین تأمین کننده های اپل است که مسئولیت تولید چیپست های آیفون را 
برعهده دارد. »موریس چانگ«، موسس و رئیس هیأت مدیره TSMC در مصاحبه با 
نشریه »فایننشال تایمز« هشدار داده که مناقشات تجاری بین چین و آمریکا می تواند 

روی همکاری این کمپانی با اپل تأثیر منفی بگذارد. 

با باال گرفتن مناقشه تجاری آمریکا و چین 
تامین قطعات اپل با مشکل جدی مواجه می شود

سه شنبه
18 اردیبهشت 1397
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رئیس دانش��گاه فردوسی مش��هد گفت: ما باید در سال جاری بتوانیم 
توانمندی های مان را در ح��وزه کارآفرینی و ظرفیت تولید فناوری بومی 
افزای��ش دهی��م.  دکتر محمد کافی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه 

م��ا در س��ال 97 برنام��ه  داریم ک��ه اهداف، 
ماموریت ه��ا و ش��اخص های مهم��ی که در 
سند راهبردی دانش��گاه فردوسی پیش بینی 
شده را به اجرا برس��انیم، اظهار کرد: ما برای 
س��ال جاری برنامه داریم که همت بیشتری 
برای جذب دانش��جویان نخبه و مس��تعد در 
دانشگاه فردوسی مشهد داشته باشیم. ایجاد 
بستر مطالعه دانش آموزان ممتاز در تعطیالت 
نوروزی در دانشگاه تا بازدیدهای مکرر و حضور 
آنان در محیط دانشگاه و حضور دانشگاهیان 
در محیط دبیرستان ها از جمله اقداماتی است 
که در جهت جذب دانشجویان مستعد انجام 
می ش��ود.  وی با تأکید بر اینکه ارتقای کیفی 

و کم��ی حوزه های آموزش، پژوهش و فناوری در دس��تور کار دانش��گاه 
فردوس��ی است، ادامه داد: آن چیزی که حائز اهمیت است، این است که 
در س��ال جاری به آمار کمتر توجه کنیم و بتوانیم توانمندی های مان در 

حوزه کارآفرینی و ظرفیت تولید فناوری را افزیش دهیم و در جهت ایجاد 
ارتباط بیشتر با جامعه و صنعت توفیقات بیشتری داشته باشیم.  رئیس 
دانشگاه فردوسی مشهد تأکید کرد: تقویت هویت و تعلق سازمانی جامعه 
دانشگاهیان دانشگاه فردوسی به این دانشگاه 
مسئله ای است که بیش از گذشته در سال 
جاری اهمیت دارد. دانشجویان سرمایه های 
این دانشگاه هستند، لذا تالش خواهیم کرد 
که تعلق و عالقه آنان را به دانش��گاه با ارائه 
خدمات بهت��ر و ایجاد صمیمی��ت افزایش 
دهیم.  کافی با اعالم اینکه ش��عار دانش��گاه 
فردوسی در س��ال 97 »دانشگاه پاسخگو« 
خواهد ب��ود، تأکید کرد: اس��تقرار مدیریت 
اثربخش، پاسخگو و مبتنی بر خرد جمعی از 
برنامه هایی است که امسال به صورت جدی 
دنب��ال خواهیم ک��رد.  وی اف��زود: با وجود 
تالش هایی که دول��ت تدبیر و امید مبذول 
کرده که اعتبار مناسبی در اختیار دانشگاه بگذارد، ما نیز تالش می کنیم 
که درآمد کسب کنیم و این درآمد و منابع اعتباری را به شکل موثر هزینه 

کنیم. در جهت هزینه کرد منابع تالش زیادی خواهیم کرد. 

ب��ه اعتقاد مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری ایجاد زیس��ت بوم 
کارآفرینی و نوآوری س��ازگار با مزیت های بومی شهرستان می تواند با تکیه 
به نیروی انس��انی خالق و تحصیلکرده زمینه ش��کوفایی اقتصادی را فراهم 

آورد.  به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری، در جمع دانش��گاهیان، فعاالن 
فن��اور و مس��ئوالن اجرایی شهرس��تان تربت 
حیدری��ه گف��ت: تالش های فع��االن فناوری و 
اجرایی شهرس��تان تربت حیدریه فراتر از تصور 
من بوده و رش��د فناوری در این شهرس��تان با 
س��رعت و ش��تاب قابل توجهی در حال حرکت 
است.  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
اف��زود: راهکاره��ای پیش��ین توس��عه مانن��د 
شکل دادن صنایع مخرب و ایجاد کارخانه های 
آالین��ده محیط اکن��ون روش کارآم��دی برای 
توس��عه اقتص��ادی نیس��ت و روش هایی که به 

مزیت ه��ای ذاتی توجه نکردند، ضمن اضافه کردن آالینده ها و مصرف منابع 
زیس��ت محیطی، حاصل قابل اعتنایی در زمینه اشتغال و ایجاد ارزش افزوده 
نداشته اند.  ستاری عدم توجه به مزیت های بومی مناطق را مهم ترین مشکل 

در توس��عه صنعتی کارآمد دانست و افزود: استانی مانند اصفهان و یا موارد 
مش��ابه که می توانست قطب گردش��گری، فرهنگ و هنر باشد، صنایعی را 
تحمل کرده اس��ت که اگرچه با نیات خیر اما در مسیری اشتباه و به دور از 
مزیت های بومی استان توسعه یافته اند.  رئیس 
بنیاد ملی نخبگان ارزشمندترین سرمایه کشور 
را نیروی انس��انی خالق و تحصیلکرده عنوان 
کرد و افزود: مهم ترین سرمایه این شهرستان 
11هزار دانشجو، بیش از 8 هزار فارغ التحصیل 
دانش��گاهی و همچنین 40 ه��زار دانش آموز 
اس��ت ک��ه باید محی��ط شهرس��تان را برای 
ماندگاری، بروز خالقیت ها و رشد این ظرفیت 
انس��انی و نوآور فراهم ک��رد.  نماینده هیأت 
دولت در شهرستان تربت حیدریه بابیان اینکه 
ظرفیت ه��ای بومی تربت حیدریه با توس��عه 
صنایع تبدیلی و پیوند فناوری به این تولیدات 
شکوفا می شود، افزود: در حال حاضر 9۶درصد 
زعفران دنیا توسط ایران تولید می شود و گردش مالی 8 و نیم میلیارد دالری 
ماحصل صنعت زعفران دنیا اس��ت. این در حالی است که در بهترین حالت 

کشور ما 400 میلیون دالر از این صنعت را به خود اختصاص می دهد. 

ستاری در جمع روسای شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های شهرستان تربت حیدریه: برنامه دانشگاه فردوسی برای ایجاد مرکز نوآوری و شکوفایی

خلق ارزش افزوده با توسعه کسب وکارهای مبتنی بر مزیت های بومی ممکن می شود

نقش مدیریت برای بس��یاری از افرادی ک��ه برای اولین بار به این نقش 
دش��وار فراخوانده ش��ده یا ارتقا یافته اند، و تنها از حمایت کمی در قالب 
آموزش و مربیگری برخوردار بوده اند، حوزه خطرناکی ا ست. هنگام مواجهه 
با چالش های جدید در به عهده گرفتن مسئولیت کار دیگران، برای مدیران 
تازه کار فرصت های فراوانی برای اشتباه و شکست  به وجود می آید. درست 
اس��ت که تجربه قبلی در نقش های غیررس��می رهب��ری مانند مدیریت 
محصول یا مدیریت پروژه کمک کننده است، اما همچنان کارهای زیادی 
وج��ود دارد که مدیر جدید باید یاد بگی��رد و در مراحل اولیه نقش خود 
اجرایش��ان کند. با اعتقاد به این که داشتن پیش آگاهی از خطرات در هر 
زمینه ای، ما را قادر می س��ازد خود را در برابر آنها تجهیز کنیم، در اینجا 
با 8 اش��تباه شایعی که مدیران جدید در آغاز دوران تصدی خود مرتکب 

می شوند و نکاتی برای اجتناب از آنها آشنا می شویم. 
1- احساس می کنند باید »همه چیز دان« بودن خود را اثبات 

کنند
ممکن است با تخصص فنی و کارکردی خود توجه مدیر ارشد را جلب 
کرده باشید، اما اکنون که به مدیریت رسیده اید، وقت آن رسیده که تمرکز 
خود را روی کمک به پرورش متخصصان کارکردی دیگری بگذارید. بله، 
مهارت هایی که شما را به این نقش رسانده اند، کمکی در رسیدن شما به 
موفقیت نخواهند کرد. کار شما این است که از تالش های  دیگران و از رشد 
و پرورش آنها پشتیبانی کنید و هدایت کلیه فعالیت های کاری را به عهده 
بگیرید، نه این که عماًل مانند یک متخصص کار کنید.  تمرکزتان بر خلق 

متخصص باشد، نه اثبات تخصص خود. 
2- سعی در نشان دادن مدیریت خود دارند

افرادی که به تازگی به مقام  قدرت می رس��ند، اغلب احس��اس می کنند 
همه باید از قدرت آنها خبردار شوند. غریزه تان می گوید همه جا جار بزنید 
»من رئیس شده ام«، اما این کار اشتباه است. مردم متوجه می شوند شما 
به تازگی مدیر شده اید. آنها به دنبال راهنمایی، هدایت و کمک هستند نه 
اظهار قدرت شما. در واقعیت، اجبار کردن افراد به این که بدانند شما رئیس 
هستید، قدرت و اعتبار شما را در نظر اعضای تیم تضعیف می کند.  در برابر 
وسوس��ه اعالم »من رئیس شده ام« مقاومت و به جای آن، بر جلب اعتماد 

اعضای تیم جدیدتان تمرکز کنید. 
3- یک شبه همه قوانین را تغییر می دهند

این تصور که هرکاری که قبل از ش��ما انجام ش��ده اشتباه بوده است، 
اعتبارتان را زیر س��ؤال می برد. یادتان باش��د اعضای تیم ش��ما بخشی از 
ایجاد فرآیندها و رویکردهای گذشته بوده اند و محکوم کردن آن رویکردها، 
بی احترامی یا حتی توهین به آنها محسوب می شود.  به جای این که بر پیدا 
کردن اشتباهات تمرکز کنید، از اعضای تیم جدیدتان بخواهید تغییراتی 

که به کارآمدتر و مؤثرتر شدن امور کمک می کنند را شناسایی کنند. 
4- از اعمال هرگونه تغییر می ترسند

در نقطه مقابل مدیر جدیدی که انگیزه نادرستی برای تغییر همه چیز 
در سر می پروراند، مدیر تازه کاری قرار دارد که از تغییر می هراسد. چنین 
مدیری در برخورد با اعضای تیم و فرآیندها بس��یار محتاط عمل می کند 
و به ش��دت نگران اس��ت مبادا با پیشنهاد تغییرات کسی را عصبانی کند. 
خود را مس��ئول اتخاذ تصمیم های به موقع بدانید. از اعضای تیم بخواهید 

حوزه های نیازمند بهبود را شناسایی و از ایده های خود دفاع کنند. 
5- برای آشنایی با اعضای تیم جدید خود وقت نمی گذارند 

اگر ش��ما عضو جدید تیم هس��تید، ضروری ا ست که به سرعت اعتماد 
دیگ��ر اعضا را جلب کنی��د. بهترین راه برای انجام ای��ن کار بذل توجه به 
تک تک آنهاس��ت. با هر یک از اعضای تیم معاشرت کنید و درباره ایده ها 
و تغییرات مورد نظرشان بپرسید. هر جا امکان پذیر بود، حمایت یا اختیار 
الزم را برای اعمال آن تغییرات در اختیارش��ان بگذارید. در زمان مناسب، 
درب��اره انگیزه های حرفه ای و گام های مطلوب بعدی آنها بحث کنید و در 
همکاری با یکدیگر برنامه توس��عه ای را تعریف کنید که آنها را به س��وی 
اهداف بلندمدت خود هدایت کند.  اگر قباًل خودتان نیز عضو تیم بوده  و 
اکنون مدیر ش��ده اید، باز هم برقراری آن گفت وگوهای اکتشافی به  اندازه 
قبل حائز  اهمیت اس��ت. این طور تصور نکنید که چ��ون افراد را به عنوان 
اعضای تیم و همتایان خود می شناس��ید، انگیزه های حرفه ای و ایده های 
کوتاه م��دت آنها برای بهب��ودی را درک می کنید. در اینجا نیز باید همان 
مقدار زمان را برای این گفت وگوهای ابتدایی صرف و سعی کنید اعضای 
تیم خود را از منظر جدیدی بشناسید.  اگر به افراد خود توجه کنید، آنها 

نیز در مقابل به شما توجه خواهند کرد. 
6- از برخورد با کارمندان مشکل ساز اجتناب می کنند

تقریباً همه مدیران جدید از مس��ائل مربوط به افراد دردسر آفرین تیم 
خود فرار می کنند. در بسیاری موارد، آنها درمورد نحوه ارائه بازخورد مثبت 
هیچ آموزش��ی ندیده اند و به شدت نگرانند هر نوع مکالمه انتقادی، باعث 
دش��منی افراد با آنها ش��ود.  در واقعیت، تمام افراد چشم به مدیر جدید 
دوخته ان��د تا ببینند آی��ا او با چالش های اعضای مشکل  س��از تیم مقابله 
می کند یا خیر. چشم پوش��ی از این مسائل، اعتبار مدیر را تقلیل می دهد. 
درمقابل، برخورد به موق��ع و حرفه ای با آنها به تقویت اعتبار مدیر جدید 
کمک می کند.  اجازه ندهید مش��کل افراد پُردردسر به درازا بکشد. هنر و 
فرآیند ارائه بازخورد و پیش خورد سازنده و مؤثر را بیاموزید و تمرین کنید؛ 

یادتان باشد همه نگاه ها به شماست. 
7- از نشان دادن ضعف های شان به دیگران هراس دارند

در میان مدیران جدید باور نادرس��تی رایج اس��ت مبنی بر این که بروز 
هرگون��ه ضعف به اقتدار آنها صدم��ه می زند. در واقع اعضای تیم به دنبال 
عالئمی هس��تند که نشان دهد ش��ما برای رهبری قابل  اعتماد هستید. 
به جای پنهان کردن یا دوری از اشتباهات خود، به آنها اعتراف کنید و به 
چشم لحظاتی آموزنده به آنها بنگرید.  نمایش فروتنی شما، موجب جلب 

حمایت دیگران از شما به عنوان مدیر می شود. 
8- حمایت از افراد خود را فراموش می کنند

هیچ چی��ز مانند اعتم��ادی که از تضمین امنیت اعضای تیم به دس��ت 
می آورید، س��بب جلب حمایت و اعتبار آنها نمی شود. هر روز فرصت های 
بسیاری پیش می آید که باید از اعضای تیم در برابر مزاحمت های ناخواسته 
و برخ��ی توطئه چینی ه��ای سیاس��ی گروه های دیگ��ر محافظت کنید.  
زمانی که اعضای تیم متوجه شوند شما پشت آنها هستید و هوای شان را 

دارید، همگی با شما به عنوان مدیرشان هم داستان و متحد خواهند شد. 
حرف آخر

اکث��ر مدی��ران دچار یک ی��ا چند مورد از اش��تباهات باال می ش��وند. با این که 
نمی توانید مدیریت یا رهبری را از روی کتاب یا وبالگی یاد بگیرید، اما می توانید 
در مورد آنچه باید و آنچه نباید انجام دهید، مفاهیم مهمی بیاموزید. پیش آگاهی 
thebalance :شما را از هر خطری در آینده مصون می دارد.            منبع

او بـه تازگـی بـا انتشـار پسـتی در توییتر 
اعـالم کـرد: »مـن قصـد دارم یـک کارخانه 
شکالت سازی بسازم و این کارخانه فوق العاده 

خواهد بود.«
پس از آن رسـانه ها که تعجـب کرده بودند، 
سعی کردند با او تماس بگیرند تا متوجه بشوند 
قضیه جدی است یا این توییت هم یکی دیگر 
از شـوخی های عجیب ماسک به شمار می رود. 
آنها در کمال تعجب متوجه شدند که او در این 
زمینه بسـیار جدی است و در آینده اطالعاتی 

در این زمینه اعالم خواهد کرد. 

چگونه مرتکب اشتباهات مدیران تازه کار نشویم؟ 
کارخانه شکالت سازی 

 ایالن ماسک
راه اندازی می شود

یادداشـت

به گزارش روابط عمومی ش��رکت انتقال داده های آس��یاتک، س��ی و یکمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب در محل مصالی تهران برگزار می شود. این نمایشگاه 
از تاریخ 12 اردیبهشت تا 22 اردیبهشت 1397 برپا خواهد بود. شرکت آسیاتک 
در ای��ن دوره از نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران با برپای��ی غرفه اقدام به  ارائه 
جدیدترین و به روزترین دس��تاوردهای تکنولوژیک خود در حوزه ارتباطات ثابت 
کش��ور خواهد کرد. این شرکت که سال گذشته برای چهارمین بار در دهه 90 و 
سومین بار پیاپی توانست رتبه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور را کسب کند در 
این دوره از نمایشگاه پذیرای شما عزیزان خواهد بود. عالقه مندان می توانند برای 
مراجعه به نمایشگاه کتاب و بازدید از غرفه شرکت آسیاتک از ساعت 9 صبح الی 

8 شب به نشانی مصالی تهران درب شرقی شبستان مراجعه فرمایند.

آسیاتک با محصوالتی متفاوت در سی و یکمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مترجم: نسیم حسینی

ایـالن ماسـک چند وقتی اسـت فعالیت هایی انجام می دهـد که اصوالً 
نباید به ذهن یک فرد عادی برسـد. او عالوه بر اینکه همیشه سعی دارد 
بهتریـن ابتـکارش در زمینه های مختلف را به  کار برد و شـرکت هایش را 
به دستاورد های دسـت نیافتنی برساند، برخی اوقات کارهایی می کند که 
حتی به ذهن یک کودک هم نمی رسد. اکنون او بعد از فعالیت های عجیب 
و غریبش، رسـمًا اعالم کـرده که قصد دارد یک کارخانه شکالت سـازی 
بسازد که با توجه به سوابقش به نظر می رسد کارخانه شکالت سازی ایالن 

ماسک، پدیده ای عجیب و غریب باشد. 
این روزها ایالن ماسـک به اسـمی تبدیل شـده که تقریبـًا هر یک از 
دوسـتداران صنعت تکنولوژی را یاد یک دستاورد بزرگ می اندازد. حفر 
تونل زیر شـهر لس آنجلس، فرستادن انسـان به کره مریخ و ایجاد عصر 
نوین ماشین های الکتریکی از اهداف این مدیرعامل در شرکت های تحت 
کنترلش به شمار می رود. در این میان برخی کاربران شوخ طبع نیز ممکن 
اسـت یاد فعالیت بامزه او نیز بیفتند؛ فعالیت هایی که در عین ساده بودن 
نه تنها به سـوددهی نیز رسـیده اند، بلکه آوازه این میلیاردر معروف را به 

گوش همگان رسانده و مانور تبلیغاتی هوشمندانه ای به شمار می روند. 
بـه تازگـی ایالن ماسـک اعـالم کرده کـه پـس از تولید اسـلحه های 
شعله افکن، سـاخت یک اژدهای سـایبورگ و پروژه هایی کمدی، اکنون 
قصـد دارد بـه شکالت سـازی روی آورد و کارخانه شکالت سـازی ایالن 

ماسک را بنیانگذاری کند. 
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آیا مش��غول طراحی یک محتوای ویژه 
برای کسب وکارتان یا طرحی برای رئیس 
ش��رکت هس��تید؟ در این صورت گمان 
می کنم با هم بر سر یک نکته مهم توافق 
داشته باشیم. این نکته دشواری غیرقابل 
وصف ارائه کاری بی عیب است. بی تردید 
در دنیای��ی ک��ه برترین نویس��نده ها نیز 
تضمینی برای جلوگیری از اش��تباه های 
ری��ز و درش��ت ندارن��د، بازاریاب ه��ا و 
دس��ت اندرکاران حوزه تبلیغات نیز دچار 
مش��کل های مش��ابه خواهند ب��ود. حال 
اگر در چنین ش��رایطی با یک دانشجوی 
ت��ازه کار مواجه باش��یم، دش��واری ها به 
طور فزاین��ده ای افزای��ش خواهد یافت. 
هن��گام  دانش��جو   ی��ک  حقیق��ت  در 
جس��ت وجوی کار عالوه بر کسب درآمد 
ب��ه دنب��ال تجربه اندوزی نیز هس��ت. از 
طرف دیگر به دلیل مشغله های تحصیلی، 
محدودیت های بسیار بیشتری پیش روی 
ت��ازه کاری خواهد  بازاریاب های  چنی��ن 
بود. در چنین ش��رایطی کمک به چنین 
تازه کارهای��ی ضروری به نظر می رس��د. 
با این حال مس��ئله کیفیت نهایی کارها 
چی��زی نیس��ت که با ص��رف کمک های 
جزئی قابل حل باش��د. متاسفانه کیفیت 
کارها در چنین ش��رایطی تنها به میزان 

تحصیالت طرف مقابل بستگی دارد.
ابزارها و سرویس های آنالین به 

کمک مان می آیند
خوشبختانه اینترنت بسترهای مناسب 
و امیدوارکنن��ده ای را روب��ه روی ما قرار 
داده اس��ت. ب��ه عن��وان مث��ال ابزارهای 
غلط یابی کمک وسیعی به بازاریاب ها در 
تسریع فرآیند سرویس دهی به مشتریان 
کرده ان��د. به این ترتیب مرحله دش��وار و 
وقت گیر تصحیح متن نهایی به ابزارهای 
هوشمند س��پرده شده اس��ت. به عنوان 
یک دانش��جو بهره گیری از س��ایت های 
انج��ام تکالیف و ارائ��ه کمک های جانبی 
کاه��ش  در  تحقیق��ات  انج��ام  ب��رای 
محدودیت های زمان��ی به هنگام فعالیت 
حرف��ه ای موث��ر خواهد ب��ود. از  نظر یک 

شرکت نیز اس��تفاده از ابزارهای نگارشی 
در افزایش سرعت تهیه متن کمپین های 
بازاریابی و تبلیغاتی تاثیرگذار اس��ت. به 
این ترتیب پیش��رفت تکنولوژی  در همه 
س��طوح به کمک اهالی کس��ب وکار و به 

ویژه بازاریابی و تبلیغات آمده است.
اکنون پرس��ش اصلی انتخاب ابزارهای 
مناس��ب اس��ت. به راس��تی باید از کدام 

ابزارها و سرویس ها استفاده کنیم؟
پنج ابزار پیشنهادی

در ای��ن بخش تالش م��ن روی ارزیابی 
ابزارهای مختلف به صورت کامال بی طرفانه 
بوده است. برهمین اساس در ادامه پنج ابزار 

برتر را با هم بررسی خواهیم کرد.
Ewritingservice.com

بی ترید یک متن تبلیغاتی یا پژوهشی 
)در س��طح آکادمی��ک( بای��د از هرگونه 
غلط امالیی و محتوایی عاری باش��د. در 
اینجا انتظ��ار اصلی از نویس��نده کاربرد 
واژگان، قواعد، افعال و دیگر ظرافت های 
نوش��تاری به ص��ورت صحیح اس��ت. به 
منظور دس��تیابی به ای��ن هدف عالوه بر 
تجرب��ه به ش��کیبایی و اختص��اص زمان 

کافی نیز نیاز داریم. 
خوشبختانه همیشه امکان همکاری با 
ش��رکت های تخصصی در زمینه نگارش 
متن به عن��وان گزینه ای ج��ذاب وجود 
دارد. یک��ی از بهتری��ن آژانس ها در این 
ح��وزه Ewriting Service  نام دارد. 
این ش��رکت خدمات ض��روری در زمینه 
ن��گارش و ویرای��ش متن ه��ای حرفه ای 
را به مش��تریانش ارائه می کند. برخالف 
بسیاری از ابزارهای خودکار، این شرکت 
همچنان از کارکنان کارآزموده و مجرب 
اس��تفاده می کن��د. نگاه��ی ب��ه س��طح 
تحصی��الت کارمن��دان Ewriting ب��ه 
خوبی گواه کیفیت کارهایش خواهد بود.

Readable.io
و  تحقیقات��ی  گزارش ه��ای  بی ش��ک 
آکادمیک به راحتی نوش��ته نمی ش��وند. 
س��بک نگارش، لحن و زبان چنین آثاری 
معموال نیازمند بازبینی و اصالح چندباره 
است. تکنولوژی های نوین در این عرصه 

نیز خبرهای خوشایندی برای ما دارند. 
Readable.io  با ارائه سرویس آنالین 

امکانات وس��یعی را به کاربران می دهد. از 
این جمله می توان به ارزیابی میزان سهولت 
مطالعه، نم��ره کلی و تناس��ب زبان مورد 
اس��تفاده در متن اشاره کرد. شکی نیست 
  Readable.io بدون استفاده از سرویس
اغلب افراد نیازمند استفاده از سرویس های 
متعدد و ص��رف زمان  زیادی ب��رای انجام 

کارهای شان هستند. 
نکت��ه جالب در م��ورد این س��رویس 
بررسی آنالین متن تنها با بارگذاری فایل 
روی صفحه س��ایت شرکت است. به این 
ترتی��ب بدون اتالف وق��ت نتیجه کار در 

اختیار شما قرار خواهد گرفت. 
WriteMyEssaysZ

آیا می دانس��تید که اکنون سایت هایی 
به منظور نگارش مق��االت برای کاربران 
وجود دارد؟ WriteMyEssaysZ تنها 

یکی از این سایت های محبوب است. 
اگرچه این ش��رکت ابتدا با تمرکز روی 
نیازهای دانش��جویان ش��روع به فعالیت 
کرد، اما به زودی اس��تقبال عمومی آنها 
را به س��وی ارائه سرویس های وسیع تری 
کش��اند. امروزه ع��الوه بر دانش��جویان، 
کارمندان و افراد در جس��ت جوی کار نیز 
 WriteMyEssaysZ از س��رویس های
نهایت اس��تفاده را می برن��د. در حقیقت 
یکی از بهترین سرویس های این شرکت 
نگارش رزومه برای متقاضیان با دریافت 
اطالعات اولیه شان اس��ت. به این ترتیب 
دیگر نیازی ب��ه نگرانی به هنگام نگارش 

رزومه وجود ندارد.
Grammarly

Grammarly  ن��ام یک��ی دیگ��ر از 
ابزارهای ویرایش��ی آنالین اس��ت. تفاوت 
عمده این س��رویس با نمونه های مش��ابه 
کاربرد حرفه ای آن اس��ت. براین اس��اس 
س��طح ویرایش و غلط یابی این سایت به 
خواس��ت کاربر در سطح مبتدی، میانه و 
حرفه ای قابل تنظیم اس��ت. خوشبختانه 
عملک��رد Grammarly فقط به تعیین 
اش��تباه های نگارش��ی محدود نمی شود. 
ارائ��ه واژگان و عبارت ه��ای جایگزی��ن 
مزیت اصل��ی این پلتفرم در مقایس��ه با 

سایر رقبایش به حساب می آید. 
باتوج��ه ب��ه کیفی��ت ب��االی خدمات 

س��رویس های  ارائ��ه   Grammarly
حرف��ه ای در ازای خری��د ح��ق عضویت 
طبیع��ی به نظر می رس��د. براین اس��اس 
ب��ه منظ��ور اس��تفاده از خدمات س��طح 
حرفه ای این پلتفرم باید هزینه اش��تراک 
را پرداخت کنید. از نظر مالی ش��اید این 
نکته تنها نقطه ضعف این ابزار آنالین به 

حساب بیاید.
Proofread Bot

ای��ن اب��زار جمع وجور ب��ه کاربران در 
راستای یافتن اش��تباه های نگارشی شان 
کارب��ری  راب��ط  می کن��د.  کم��ک 
Proofread به ساده ترین شکل ممکن 
طراحی شده است. براین اساس کاربرانی 
با حداقل اطالعات در زمینه کامپیوتر نیز 
قادر به اس��تفاده از این سرویس هستند. 
به مانند Grammarly این س��رویس 
نیز خدمات حرفه ای اش را در ازای خرید 
حق اش��تراک از س��وی متقاضیان ارائه 
می کند. پش��تیبانی از زبان های مختلف 
باع��ث ج��ذب مش��تری از کش��ورهای 
گوناگون از س��وی Proofread  ش��ده 

است. 
مزی��ت اصل��ی Proofread ام��کان 
بازنویسی سیس��تم تصحیح اشتباهات به 
وس��یله کاربران اس��ت. به این ترتیب هر 
کارب��ر می تواند اش��تباهات جدی��د را به 
صورت کامال س��اده به سیستم پیشنهاد 
ده��د. جالب اینکه اگر تی��م فنی توصیه 
ارائه ش��ده را تایید کن��د، کاربر موردنظر 

اشتراک رایگان دریافت خواهد کرد. 
 جمع بندی

ن��گارش متن با ه��ر هدفی ب��ه لطف 
تکنولوژی های جدید بس��یار راحت شده 
اس��ت. این ام��ر توجیه اش��تباهات را از 
س��وی اهالی حوزه بازاریاب��ی و تبلیغات 
بسیار دشوار می کند. براین اساس توصیه 
نهای��ی من اس��تفاده از ابزار مناس��ب با 
نیازم��ان به منظ��ور کاه��ش حداکثری 
خطاهای احتمالی اس��ت. به این ترتیب 
همگی از متن های��ی حرفه ای و بی نقص 
لذت خواهیم برد. همچنین با ارائه متنی 
صحیح میزان جذب مخاطب نیز افزایش 

چشمگیری می یابد.
noobpreneur :منبع

نگارش حرفه ای با ابزارهای برتر

برترین ابزارهای نوشتاری تبلیغاتی کدامند؟  بررسی نقش لوگو
در استراتژی برند 

ام��روزه اش��تباه گرفت��ن لوگو به ج��ای برندینگ و 
برندس��ازی تا ح��دودی برای آن دس��ته از افرادی که 
آش��نایی کاملی با این عرصه ندارند، موضوعی طبیعی 
است، اما در واقع لوگوی شما تنها بخشی از استراتژی 
برندینگ شما را تشکیل می دهد. در واقع لوگو یا نشان 
تجاری نمادی است که موجب می شود مصرف کنندگان 
در لحظه و با قدرت برند و محصوالت و خدمات عرضه 
شده از طرف آن را از رقبا آن بشناسند. پس نکته مهم 
در این مرحله این است که پیش از پرداختن به فرآیند 
خلق یک برند توجه داش��ته باش��ید که حتما توسعه 
اس��تراتژی برند شما تکمیل شده است، چراکه لوگوی 
ش��ما در واقع همانند یک تبلیغ کوچک برای شرکت 
شما عمل می کند. بدون داشتن یک استراتژی در پشت 
نشان تجاری به عنوان پشتیبان، نشان تجاری می تواند 
پیام اشتباهی را به مخاطب مخابره کند. این پیام اشتباه 
از ط��رف لوگو در واقع می تواند ب��ه جای تقویت برند، 
موجب تضعیف آن شود. ش��ما همواره برای کمک به 
افزایش قدرت شناس��ایی برند توسط مخاطب پیامی 

ثابت و مستمر را به مخاطب مخابره کنید.
زمانی که برای خلق لوگوی خود آماده شدید

 رسالت لوگوی شما نمایش ارزش ها و اهداف شرکت 
شماست. پس قبل از هرگونه سرمایه گذاری برای پیدا 
کردن یک طراح لوگو حتما توجه داش��ته باش��ید که 
اهداف و ارزش های سازمانی شما به طور کامل مشخص 
و نهایی شده باش��د. در رابطه با پیامی که می خواهید 
لوگوی شما انتقال دهد، کامال روشن و شفاف باشید تا 
لوگو آن را به راحتی به مخاطب شما انتقال دهد. ارتباط 
و هماهنگی بسیار کامل و دقیقی باید بین لوگو و برند 
شما وجود داشته باشد. به یاد داشته باشید که لوگو تنها 

بخش کوچکی از استراتژی برند شماست.
نشان تجاری ش��ما باید حس حرفه ای بودن و میل 
به رشد را فارغ از اندازه شرکت شما نشان دهد. اگر به 
دلیل تمایل به صرفه جویی در هزینه ها در حال طراحی 
لوگ��وی خود از طریق نیروها و عوامل و امکانات درون 
سازمانی خودتان هستید، حتما توجه کنید که پیش از 
معرفی و به کارگیری  گس��ترده لوگوی خود در سطح 
وسیع آن را در سطحی محدود در بازار هدف تان تست 
کنید. حتما توجه کنید که عناصر به کار رفته در لوگوی 
شما قدیمی نباش��د و با گذشت زمان از نظر مخاطب 

قدیمی نشود.
توجه داشته باش��ید که شاید االن متوجه این نکته 
نباش��ید، اما در آینده و پ��س از طراحی لوگو خواهان 
اس��تفاده موثر و مستمر برای سالیان سال از این لوگو 
خواهید بود. پس نمی خواهید که در بازه های مختلف 
به طور مرتب اقدام به به روزرس��انی آن بکنید، خصوصا 
اگر نتایج مثبت و مورد قبولی از آن کس��ب کنید، اما 
اگر قدیمی ش��ود ممکن است دیگر کارایی قبلی خود 
را از دست بدهد. فقط باید توجه داشته باشید که لوگو 
در واقع راه و روش��ی اس��ت که بنا بر آن مردم قادر به 

شناخت شما در بلندمدت می شوند.
نکاتی در رابطه با خلق یک لوگوی به یادماندنی
 این کار را با تجسم کردن نشان تجاری یک شخص 
دیگر آغاز کنید، نشان تجاری شخصی که برای مدتی 

طوالنی در ذهن و حافظه شما به جای مانده است.
شاید مثال این لوگو، لوگوی اسب سرگردان و در حال 
تاخت فورد موستانگ باشد. حتما به خوبی می دانید که 
ه��ر وقت آن را می بینید، به ط��ور ناخودآگاه و خودکار 
ب��ه یاد آن خودرو می افتید، ام��ا در لحظه اولی که آن 
را دیدید، چه چیزی در آن بیش��تر از همه توجه شما 
را  جلب کرده بود؟ چرا از نظر ش��ما این لوگو برای آن 
محصول مناس��ب بود؟ چون اسب نشان داده شده در 
لوگو مورد نظر س��ریع، چابک و زیبا و جذاب بود و این 
مفهوم را می رساند که هر خودرویی در رقابت با خودرو 
تولیدی فورد موس��تانگ به گرد باقی مانده از حرکت 
این خودرو هم نمی رس��د. البت��ه در اینجا باید به این 
موضوع هم توجه داش��ت که اگر محصول این شرکت 
به جای خودرو نعل اس��ب هم بود، باز می توانس��ت به 
همین جایگاه و موفقیت در بازار دس��ت پیدا کند، چرا 
که موفقیت تا حد زیادی به شیوه معرفی محصول و... 
هم بستگی دارد. اجازه دهید ذهن شما آزادانه حرکت 

کند. منحصر به فرد باشید. هوشمندانه رفتار کنید.
خصوصیتی از آن نعل اس��ب را به مش��تری معرفی 
کنید که هیچ کس تاکنون به آن فکر نکرده باشد تا به 
محض دی��دن آن فقط و فقط در ذهن خودش بگوید، 
»آها، اینه!«. از رنگ ها برای جلب توجه بهتر اس��تفاده 
کنید.  محصول و نش��ان تجاری خود را خیلی پیچیده 
نکنید. از س��فت و سخت بودن و ایراد گرفتن اجتناب 
کنید. مثال در مورد موستانگ مورد بحث در لوگو فقط 
یک اسب وجود دارد؛ فورد. برای انتقال پیام خود نیازی 
به قرار دادن کل گله اس��ب مورد نظر در حال دویدن 

پشت این اسب ندارید.
نتیجه گیری

اس��تراتژی برندس��ازی قوی و با اعتماد ب��ه نفس از 
طراحی برای انتقال پیامی استفاده می کند که مخاطب 
هدف��ی را جذب کنید که قصد اغ��وا کردن آن را دارید؛ 
پیامی ک��ه ایجاد اعتماد به برن��د و در عین حال ایجاد 
تمایز بین ش��ما و رقبای شما کند. آیا لوگوی شما این 
رسالت را پی می گیرد. اگر پاسخ شما به این پرسش خیر 
اس��ت، شاید زمان آن رسیده باشد که تقویت استراتژی 
برند خودتان و جست وجو برای یک نشان تجاری جدید 
به منظور جایگاه یابی مجدد شرکت را مدنظر قرار دهید.
ibazaryabi :منبع
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وسوسه های خیابان مدیسون

دوباره صدایی به گوش می رس��د. ص��دا با لحنی 
خشمگین و اتهام آمیز این کلمات را تکرار می کند: 

»تو ارزش تحقیق انگیزشی را نادیده گرفتی!«
مطمئن��ا در صورتی که مرتکب گناه نابخش��ودنی 
خیابان مدیسون شویم عواقب دردناکی در انتظارمان 
خواهد بود، پس بالفاصله پاسخ می دهیم: »بسیاری 

از یو اس پی ها نتیجه تحقیقات انگیزشی هستند!«
ب��ا ای��ن ح��ال، ابتدا ب��ه توضی��ح ای��ن اصطالح 
بحث برانگی��ز خواهیم پرداخ��ت. اصطالحی جذاب و 
زیب��ا که هم اکنون در محدوده خیابان مدیس��ون به 

اغوای رهگذران نگون بخت مشغول است. 
اکث��ر آژانس ه��ا از تحقیقات انگیزش��ی به عنوان 
اب��زاری جدید و اس��رارآمیز یا حتی اس��لحه س��ّری 
اس��تفاده می کنند. نویس��ندگان، بدون ارائه توضیح، 
آن را با تفس��یرهای عمیق فرویدی اش��تباه خواهند 
گرفت و مجددا صحبت هایی خس��ته کننده و قدیمی 
در رابطه با اغواکنندگان پنهان، دس��ت های پش��ت 
پ��رده و انگیزه ه��ای قدرتمند، عمی��ق و ناخودآگاه 

مطرح خواهد شد. 
اصط��الح اس��رارآمیز ظهور می کن��د و در خیابان 
مع��روف مدیس��ون باال و پایین م��ی رود. چه مهارت 
فروش��ی! تحقیق انگیزشی چیزی نیست جز دوستی 
قدیم��ی که لباس جدیدی پوش��یده، موهای خود را 
کوت��اه کرده و س��عی دارد هویت و نام خود را پنهان 

سازد. 
مطمئنا اولین ش��خصی که اقدام به نوشتن تبلیغ 
ک��رد، از دانش خود در مورد تحقیق انگیزش��ی بهره 
برده اس��ت. یعنی در واقع، از دان��ش و درکی که از 

مردم به دست آورده استفاده کرده است. 

یعنی چه؟
تحقی��ق انگیزش��ی چی��زی ج��ز مجموع��ه ای از 
تکنیک ه��ای تحقیقاتی ش��ناخته ش��ده و پرکاربرد 
نیس��ت. گاهی مصاحبه عمیق اس��ت، گاهی مقیاس 
طیف اس��ت و گاهی س��واالت غیرمستقیم یا یکی از 
چندین روش معروف و معتبر اس��ت. تمام این موارد 
بر اس��اس دانش چند ساله روان شناسان بنا شده اند 
– چنانچه س��والی را مستقیما از ش��خصی بپرسید، 
احتمال دریافت پاس��خی صادقانه و مس��تقیم بسیار 
پایی��ن خواه��د بود، زیرا ممکن اس��ت که ش��خص 

واقعیت را حتی از خودش هم پنهان کند.  
چن��د نفر از ما بدون آنکه حتی متوجه باش��یم به 
تلفن ه��ای همراه خود اعتیاد داریم؟ حتی در صورت 

اثبات این ادعا نیز منکر آن خواهیم بود. 
از ه��زار نف��ر بپرس��ید که چ��را س��یگار فیلتردار 
می کش��ند؟ اکثر آنه��ا چنین پاس��خی خواهند داد: 
»به طعم س��یگار عالقه دارم.« حاال بپرسید که چرا 
س��ایرین سیگار فیلتردار می کش��ند؟ احتماال چنین 
پاس��خی دریاف��ت خواهید ک��رد: »آنها از س��رطان 

می ترسند.« 
پس اطالعات بیش��تری ب��ه دس��ت آوردیم. ولی 
اینجا مطب روانپزشک نیست. ما وارد مباحث عمیق 

فلسفی و فرویدی نخواهیم شد. 
ما تنها به دنبال سواالت بهتری هستیم.

محقق بزرگ، آلفرد پولیتز، تحقیق انگیزشی را به 
بهترین شکل و با کمک یک داستان توضیح می دهد: 
یک ارکستر س��مفونیک بزرگ و معتبر در اجراهای 
خود از ۶0 س��از اس��تفاده می کرد. روزی نوازنده ای 
مدعی شد که سازی جدید و استثنایی اختراع کرده 

است. نام آن ساز »موزیک« بود!
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ترجمه: علی آل علی    
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بس��یاری از برندها تالش عمده شان را 
روی جلب مشتریان جدید قرار می دهند. 
بی تردید فعالیت در راس��تای دس��تیابی 
ب��ه مش��تریان ت��ازه ب��رای توس��عه هر 
کسب وکاری ضروری اس��ت. با این حال 
چنین جس��ت وجویی به هیچ وجه کافی 
نیست. در حقیقت مشتریانی که یک بار 
از ش��رکت ما خرید می کنند، شاید هرگز 
به فکر خرید مج��دد از برندمان نیفتند. 
اگر قصد معامله مجدد با مشتریان تان را 
دارید، کارتان اندکی دش��وار خواهد شد. 
در این مورد باید با استفاده از المان های 
مختل��ف برندم��ان را خاطره انگیز کنیم. 
تنه��ا راه��کار ایجاد چنی��ن خاطره های 
ش��یرینی ارائه تجربه ارزشمند و شایسته 
از فرآیند خرید به مش��تریان مان خواهد 
بود. به عبارت خالصه، خوش��حال کردن 
مش��تریان کلید طالیی مش��اهده خرید 

دوباره شان به حساب می آید.
امروزه با پیش��رفت ابزارهای بازاریابی، 
صاحبان کسب وکار با راه های متعددی در 
راستای جلب وفادار مشتریان شان مواجه 
هس��تند. با این حال در میان گزینه های 
مختل��ف بازاریاب��ی مبتن��ی ب��ر ایمیل 
همچنان تاثیرگذارترین مورد محس��وب 
می ش��ود. بی تردید چنی��ن ادعایی برای 
کسانی مانند من که از دست ایمیل های 
اسپم آسایش ندارند، عجیب خواهد بود. 
ب��ا این حال براس��اس آمارهای رس��می 
حضور در س��رویس های ایمیل همچنان 
فعالیت شماره یک دارندگان گوشی های 
هوشمند است. برهیمن اساس بازاریاب ها 
نیز س��رمایه گذاری وسیعی روی استفاده 
از این ابزار محبوب کرده اند. در این مقاله 
هدف اصلی ارائ��ه هفت توصیه کاربردی 
در راس��تای اس��تفاده بهینه از بازاریابی 
ایمیلی ب��رای جلب وفاداری مش��تریان 
اس��ت. در ادامه هرکدام از این توصیه ها 

را بررسی خواهیم کرد.
1- مشتریان تان را بشناسید

نخس��تین گام در فرآیند خلق ایمیلی 
که وفاداری مشتریان را بنا کند، شناخت 
درست مخاطب اس��ت. در واقع هرچقدر 
ه��م ایمیل ت��ان ب��ه نظر جذاب برس��د، 
در ص��ورت صحبت نکردن مس��تقیم با 
مخاط��ب موفقیت��ی به دس��ت نخواهید 
آورد. در اینجا منظور از صحبت مستقیم 
با مخاطب اس��تفاده از زب��ان مورد قبول 
وی در کنار تاکید بر روی خواسته هایش 

است. 
یک��ی از بهترین راهکارهای ش��ناخت 
مشتریان استفاده از اطالعات طبقه بندی 
ش��ده اس��ت. بی تردید صرف زمان کافی 
برای ش��ناخت هرکدام از مش��تریان کار 
زمان بری محس��وب می شود. با این حال 
پیش��رفت تکنول��وژی در اینجا به کمک 
ما آمده اس��ت. براین اس��اس می توان با 
استفاده از ابزارهای ویژه آنالیز مشخصات 
مش��تریان اطالع��ات مفی��دی از آنها به 
دس��ت آورد. یک��ی از بهتری��ن ابزارهای 
 Make My موج��ود در ای��ن زمین��ه

Persona اس��ت. ای��ن اب��زار متعلق به 
موسس��ه مش��هور Hubspot  است که 
سابقه درخش��انی در تولید نرم افزارهای 
بازاریاب��ی دارد. دریافت اطالعاتی  حوزه 
نظیر محصوالت موردعالقه، س��ن، محل 
سکونت و جنسیت مشتریان تنها بخشی 
از خدمات این نرم افزار محسوب می شود.

توجه داشته باشید که دستیابی به این 
اطالعات به معنای نقض حریم خصوصی 
مش��تریان نیس��ت. در حقیقت ابزارهای 
م��ورد اس��تفاده در این زمینه ب��ا آنالیز 
فیش های فروش م��ا اطالعات موجود را 

فقط طبقه بندی می کنند. 
2- شروع کار با مشتریان نمونه

بی ش��ک کمپی��ن بازاریابی ش��ما باید 
تمام مش��تریان را در بر گیرد. در زمینه 
بازاریابی ایمیل محور نیز این نکته صادق 
اس��ت. با این ح��ال توصیه م��ن اجرای 
کمپی��ن جدیدمان به ص��ورت مرحله به 
مرحله اس��ت. براین اس��اس پیش از لغو 
ش��یوه بازاریابی قبلی باید الگوی تازه مان 
را مورد آزمایش قرار دهیم. به این ترتیب 
نتیجه کارمان در مقیاس وس��یع از پیش 

تعیین شده خواهد بود.
بهترین راهکار ب��رای آزمایش کمپین 
جدید ش��رکت توجه به مشتریان جدید 
است. شاید در این زمینه اعتقاد بسیاری 
از کارش��ناس ها اعتم��اد ب��ه مش��تریان 
قدیمی تر باش��د. با این ح��ال خریداران 
قدیم��ی به دلی��ل آگاهی از ش��یوه های 
بازاریابی قبلی ما سخت تر تحت تاثیر قرار 
خواهند گرفت. به عالوه آمار مش��تریان 
ثابت در بسیاری از شرکت ها کمتر از حد 
مجاز برای انجام چنین آزمایش��ی است. 
ب��ه این ترتی��ب نتایج حاص��ل از اجرای 
آزمایش��ی کمپین جدید ب��ا کمپین های 

جاری شرکت تداخل نخواهند داشت.
از موفقی��ت کمپی��ن   هنگام��ی ک��ه 
ایمیلی مان مطمئن ش��دیم، زمان اجرای 
آن در مقیاس��ی وسیع فرا خواهد رسید. 

با ای��ن ح��ال در اینجا نیز بای��د مرحله 
ب��ه مرحل��ه مش��تریان بیش��تری را به 

کمپین مان اضافه کنیم. 
3- هدف گذاری روی بخش های 

منفرد
کمپی��ن جدی��د ما بای��د ب��رای تمام 
در  ش��ود.  مش��تریان مان شخصی سازی 
واق��ع تنها در این صورت تاثیرگذاری آن 
تضمین خواهد ش��د. بی تردید بررسی و 
شخصی س��ازی محت��وای ایمیل ها برای 
هرکدام از مش��تریان امکان پذیر نیست. 
برهمین اس��اس باید گروه های مشخصی 
از مش��تریان را تعیین کنی��م. نکته مهم 
اینک��ه چنی��ن تقس��یم بندی باتوجه به 
اطالع��ات به دس��ت آمده از مش��تریان 

صورت می گیرد. 
رمز موفقیت یک بازاریابی ایمیل محور 
ارسال گونه های مختلف پیام به مشتریان 
متفاوت اس��ت. براین اساس هر دسته از 
مشتریان براساس نیازهای شان اطالعات 

مناسب خود را دریافت خواهند کرد. 
بازاریاب ه��ا  از  درص��د   37 اگرچ��ه 
دسته بندی مش��تریان را دشوارترین کار 
در فرآین��د بازاریاب��ی می دانن��د، اما در 
صورت اس��تفاده از نرم افزارهایی ش��بیه 
ب��ه Make My Persona  دش��واری 
ای��ن کار تا حد قاب��ل مالحظه ای کاهش 

خواهد یافت.
4- وفاداری را با جایزه پاسخ دهید

بی تردید س��تایش از مشتریان به دلیل 
وفاداری ش��ان به برند ما تاثی��ر غیرقابل 
ان��کاری در روحی��ه آنها خواهد داش��ت. 
ب��ه نظر من بهترین راهکار در این زمینه 
ارائه پیش��نهادهای ویژه به این دسته از 
مش��تریان است. بر این اس��اس طراحی 
تخفیف ه��ای ویژه یا ارس��ال هدیه هایی 
کوچ��ک و در عین حال زیب��ا برای آنها 
گزینه های مناس��بی به حس��اب خواهند 
آمد. در عین حال توجه داشته باشید که 
در اینجا تمرکز ما روی استفاده از ایمیل 

به عن��وان ابزار بازاریابی اس��ت. برهمین 
اس��اس ارس��ال ایمیل هایی ح��اوی کد 
تخفیف یا در ص��ورت امکان بلیت خرید 
رایگان بهترین گزینه برای تقویت انگیزه 

مشتریان وفادار خواهد بود.
5- یادآوری نکات مهم به مشتریان

بی تردید مش��تریان به ط��ور منظم از 
ش��رکت ها خرید نمی کنن��د. با این حال 
می ت��وان پیش بینی نس��بی از فاصله هر 
خرید آنها به دس��ت آورد. براین اس��اس 
ه��رگاه این م��دت بیش از ح��د به درازا 
کش��ید، ارس��ال ایمیل های یادآوری به 
آنها انتخاب هوش��مندانه ای خواهد بود. 
توجه داش��ته باش��ید در ای��ن ایمیل ها 
نباید به طور مس��تقیم به تاخیر مشتری 
در خرید اش��اره ش��ود. بهتری��ن راهکار 
ارائه پیش��نهادهای ویژه به این دسته از 
خریداران اس��ت. همچنین با ذکر نکاتی 
در زمینه اینکه با یک یا دو خرید بیشتر 
ب��ه گ��روه مش��تریان ویژه ی��ا طالیی ما 

می پیوندید نیز تاثیرگذار خواهد بود. 
چنی��ن  ارس��ال  ای��ده آل  حال��ت  در 
پیام هایی مش��تریان را ب��ه خرید ترغیب 
خواه��د ک��رد. در غی��ر این ص��ورت نیز 
سیگنال مشخصی برای آنها مخابره شده 
اس��ت: شما برای شرکت ارزشمند بوده و 

ما به فکرتان هستیم.
 6- پایان دادن به گفت گوها

با ایمیل تشکر
ارسال پیام تش��کر به مخاطب نه تنها 
در زمین��ه بازاریابی، بلکه در حوزه روابط 
عمومی نیز اهمیت باالیی دارد. برهمین 
اساس هرگونه فعالیت مشتریان از قبیل 
ثبت نام در س��ایت شرکت، ارائه اطالعات 
جانبی و خرید آنالین را با ایمیل تش��کر 
پاس��خ دهی��د. در اینجا شخصی س��ازی 
دوباره ح��رف اول را می زند. در حقیقت 
مش��تری موردنظر باید احس��اس خاص 

بودن را تجربه کند. 
کس��ب وکارمان  ماهی��ت  ب��ه  بس��ته 
اف��زودن المان ه��ای طنزآمی��ز ب��ه متن 
ایمیل های م��ان انتخ��اب چن��دان بدی 
نخواه��د بود. در هر ص��ورت هیچکس از 
خندیدن متنفر نیست. با این حال چنین 
ش��وخی هایی نباید بیش از اندازه لوس و 
عامیانه باشد. در غیراین صورت مخاطب 
احساس نامناسبی را تجربه خواهد کرد.

7- مشتریان را ذوق زده کنید
هیچ��گاه پ��س از خرید مش��تریان را 
فرام��وش نکنید. در حقیق��ت آنها بخش 
مهم��ی از کس��ب وکار همه ما هس��تند. 
به ای��ن ترتیب نبای��د تنها هن��گام نیاز 
به ف��روش محصوالت مان به سراغ ش��ان 
برویم. ذوق زده کردن مش��تریان معموال 
هزینه چندان��ی برای ش��رکت ها در پی 
ندارد. به عنوان مثال ارس��ال ایمیل های 
وی��ژه به هن��گام س��الگرد ازدواج یا تولد 
مش��تریان تجربه بی نظیری را برای آنها 
خلق خواهد ک��رد. نکته مه��م در اینجا 
توج��ه به خاطره انگیزی هدیه هاس��ت. با 
ی��ک ایمیل س��اده و در عین حال دقیق 
می توان بدون صرف هزینه ای تا مدت ها 

در ذهن مخاطب باقی ماند.
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ویدئو مارکتینگ یا بازاریابی چگونه با استفاده از ایمیل وفاداری مشتریان را جلب کنیم؟
ویدئویی  چیست؟

طی چند سال اخیر بازاریابی محتوایی به علت کم هزینه 
بودن و مانایی اش از س��ایر روش های بازاریابی و تبلیغات 
پیش��ی گرفته و ویدئو مارکتینگ ی��ا بازاریابی ویدئویی 
)Video Marketing( ب��ه عنوان یک��ی از روش های 
بازاریابی محتوایی طی یک سال اخیر از سایر روش های 
بازاریابی محتوایی یعنی محتوای متنی و بصری طرفداران 

بیشتری در میان مخاطبان پیدا کرده است.
بازاریابی ویدئویی یا تبلیغات ویدئویی

بازاریابی ویدئویی یا همان ویدئومارکتینگ با تبلیغات 
ویدئوی��ی )Video Advertising(  متف��اوت اس��ت. 
همانطور که متاس��فانه در خیلی از مواقع مفهوم و کاربرد 
تبلیغات و بازاریابی جابه جا و نادرست استفاده می شوند، 
در خیلی از موارد نیز بازاریابی ویدئویی با تبلیغات ویدئویی 

متاسفانه یکسان در نظرگرفته می شود.
تبلیغات ویدئویی

بخش��ی از بازاریابی محتوایی اس��ت که در آن از ویدئو 
به عنوان نوعی محتوا در وب سایت برند یا صفحات فرود، 
ایمیل یا شبکه های اجتماعی استفاده می شود. )یعنی این 
ویدئوهای کوتاه در ابتدای یک فیلم آموزشی در یوتیوب یا 
آپارات گرفته تا ابتدای پخش یک فیلم بروی پرده سینما، 
می تواند در نظر گرفته شود.( معموال بازارهای هدف برند 
براس��اس بخش بندی بازار برند و پرس��وناهای آن دقیقا 
تعریف می شوند تا اثربخشی بیش��تری از انجام تبلیغات 
ویدئویی واصل شوند. اگرچه هزینه تولید ویدئومارکتینگ 
در مقایس��ه با محتوای متنی و بصری بیشتر است اما در 
میان سایر روش های بازاریابی بیشتر به اشتراک گذاشته 
می ش��ود و تحقیقات اخیر نیز نش��ان دهنده آن است که 
بازاریاب��ی ویدئوی��ی تاثیرپذیری بیش��تری در جلب نظر 

مخاطب و بیان داستان برند دارد.
انواع روش های ویدئو مارکتینگ

Recorded Videos 1- ویدئوهای از قبل ضبط شده یا
Live Video 2-  ویدئوی پخش مستقیم یا

Reality Virtual 3- واقعیت مجازی
نکته جالب اینکه مخاطبان س��ه برابر زمان بیشتری را 
برای دیدن ویدئوهای پخش مستقیم نسبت به ویدئوهایی 

که از قبل ضبط شده، صرف می کنند.
بنابراین ب��رای معرفی محصوالت جدی��د یا خدمات، 
ش��روع یک کمپین جدید یا حتی چگونگی تهیه و تولید 
محصوالت یا نحوه ارائه خدمات  به مشتریان  از ویدئوهای 

پخش مستقیم استفاده کنید.
دلیل اصلی اینکه ویدئو مارکتینگ از س��ایر روش های 
تبلیغات و  بازاریابی محتوایی جذابیت بیش��تری دارد این 
اس��ت که بیش از پیش روی صفحات کامپیوتر، موبایل، 
پیام رس��ان ها و ش��بکه های اجتماعی شاهد متون بلند و 
کوتاه هستیم و مخاطبان شما نیز مانند خود شما تمایل 

و وقت زیادی را برای خواندن محتوای نوشتاری ندارند.
بنابراین ی��ک ویدئو که با خالقی��ت و جذابیت بتواند 
داستان برند را به خوبی بازگو کند، قطعا هواداران بیشتری 
خواهد داش��ت. از طریق بازاریابی ویدئویی، بدون نیاز به 
خوان��دن، در زمانی کوتاه، برندها این امکان را دارند که با 
احساسات مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند. در بازاریابی 
ویدئوی��ی، ویدئوها را می توان برای پرس��وناهای مختلف 
برن��د یا ب��ا توجه به پیام برند در ه��ر یک از کمپین های 

تبلیغاتی اش، در نظر گرفت.
روند تهیه ویدئو مارکتینگ

قبل از تهیه س��ناریوهای ویدئ��و مارکتینگ، با نیازها، 
خواس��ته ها و احساس��ات اجتماعی هر بخ��ش از بازار 
هدف تان آش��نا شوید. سپس سناریوهایی برای ساخت 
ویدئوها تهی��ه کنید. زیرا برخالف مت��ون و عکس که 
ویرایش آن زمان بر و پرهزینه نیست، ویرایش ویدئوها 
کار آس��انی نیس��ت. بنابراین ابتدا بدانی��د که از طریق 
بازاریاب��ی ویدئوی��ی چگونه می خواهید با احساس��ات 
مخاطب ارتباط برقرار کنید، سپس اقدام به تهیه ویدئو 
کنید. به عنوان مثال اگ��ر در تهیه ویدئو برای کمپین 
تبلیغاتی، بازار هدف ش��ما مشتریان وفادارتان هستند 
از قال��ب طن��ز و یا جلب توجه همراه ب��ا کنجکاوی در 
ویدئو مارکتینگ اس��تفاده کنید، اما اگر هدف ش��ما از 
ویدئو مارکتینگ افزایش آگاه��ی از برند و اعتبار  برند 
اس��ت باید س��ناریوی بازاریاب��ی ویدئویی ب��ه گونه ای 
لحاظ ش��ود که حس تحس��ین و آفرین از پیامی را که 
برن��د از طری��ق ویدئو مارکتینگ ب��ه مخاطب می دهد 
برانگیزد. قبل از ش��روع بازاریابی ویدئویی حتما اهداف 
و ش��اخص های کلیدی عملکرد آن را مش��خص کنید. 
اگر ندانید که هدف ش��ما از انج��ام بازاریابی ویدئویی 
چیس��ت، چگون��ه می توانید میزان اثربخش��ی و میزان 
موفقی��ت ویدئومارکتین��گ را از طریق ش��اخص های 
کلی��دی عملکرد بس��نجید.مخاطب برند را بشناس��ید 
و از اینکه چه نوع ویدئویی را بیش��تر می پس��ندد آگاه 
باشید و س��پس نوع ویدئو، مدت زمان آن و کانال های 
نش��ر آن را باتوجه به بازار هدف ت��ان انتخاب کنید. در 
سناریونویسی برای تهیه ویدئوها ابتدا باید نظر مخاطب 
را جل��ب کنید و بعد از انگیزش و تمایل وی برای آنچه 
را برن��د می خواه��د القا نماید، افزای��ش دهید. پس به 
زبانی س��اده اول از طریق احساس��ی ارتب��اط و تعامل 
مخاطب و برند را ایجاد کنید، سپس پیام برند را بازگو 
و سعی کنید مخاطب را به انجام آنچه هدف برند بوده 
)خرید مجدد محصول، امتح��ان محصول جدید، ثبت 

نام در وب سایت و...( ترغیب کنید.
پیچیدگ��ی در انتقال پیام ش��رط جذاب بودن ویدئو 
نیس��ت، بلکه سادگی در بیان پیام برند و ارتباط گیری 
با مخاطب اس��ت که ویدئو مارکتین��گ را تاثیر گذارتر 
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بررسی 10 راهکار ساده برای 
افزایش ترافیک سایت 

مهمترین فاکتور موفقیت وب سایتها بدون تردید میزان 
ترافیک آنهاس��ت. این موضور از اهمیت باالیی برخوردار 
بوده و تمامی برندها الزم است در رابطه با آن توجه الزم را 
داشته باشند. در واقع امروزه تنها در اختیار داشتن سایتی 
ب��ا طراحی و محیط کاربری جذاب عامل موفقیت نبوده و 
الزم اس��ت تا روشهای دسترسی کاربران به آن نیز متنوع 
و مناس��ب باشد. در همین راستا و در ادامه به بررسی 10 
روش برای افزودن به ترافیک سایت خود خواهیم پرداخت.

1-کلمات کلیدی تان را افزایش دهید 
در ابتدای کار بهینه سازی وب سایت خود باید این نکته 
را مورد توجه قرار دهید که افراد چگونه محصوالت ش��ما 
را جست وجو میکنند. با آگاهی نسبت به این موضوع قادر 
خواهید بود با تاکید بر برخی کلمات، ش��انس دیده شدن 
خود را به مراتب افزایش دهید. در این رابطه توصیه میشود 
تا از Yoast SEO WordPress استفاده کنید. در واقع 
این نرم افزار کمک میکند تا محتوای وبسایت را به گونه ای 
مناسب برای موتورهای جست وجو بهینه کنید. با این حال 
کار با این نرم افزار در ابتدا ممکن اس��ت کمی  گیج کننده 
به نظر برس��د. به همین خاطر حتما راهنمای آن را مورد 

مطالعه قرار دهید.
2-از اهمیت وبالگ غافل نشوید 

بدون ش��ک بهتری��ن روش در راس��تای ایجاد محتوا و 
جذب مخاطب اس��تفاده از وبالگ است، به همین خاطر 
تحت هیچ شرایطی از آن غافل نشوید و برای کمک به این 
امر از چند نویسنده و حتی نویسنده مهمان استفاده کنید. 
در رابط��ه با ویژگیهای وبالگ میتوان گفت که هر روز به 
روز رسانی میش��ود، امکان ارسال نظر وجود دارد، بصورت 
دائم توس��ط کاربران و روبات های موتورهای جس��ت وجو 
مورد برس��ی قرار می گیرد و معموال از تعداد بی ش��ماری 
مقاله تش��کیل مییابد. ب��رای افزای��ش جذابیت محتوای 
ارس��الی نیز توصیه میشود تا ابتدا بیشترین توجه خود را 
روی تیتر اصلی و س��پس نحوه ن��گارش متن و در نهایت 

مواردی نظیر عکس و فیلمها بگذارید. 
3-مطالعات خود را افزایش دهید 

بدون ش��ک استفاده مناس��ب از این امر نیازمند سطح 
دانش و مطالعه کافی اس��ت. با این حال همواره روشهای 
متنوع و جدیدی ارائه میشود و به همین دلیل الزم است 
تا در این زمینه مطالعهای مداوم داشته باشید. بدون شک 
تحت این شرایط عملکرد شما با رشد چشمگیری مواجه 

خواهد شد.
4-تبلیغات کنید

این امر در واقع به معنای تبلیغ آدرس یا مطالب موجود 
در س��ایت شماس��ت. با این حال نکته مهم این است که 
مکان مورد نظر برای آن باید ارتباطی با نوع فعالیت ش��ما 
داشته باشد تا بیشترین نتیجه را به ارمغان آورد. همچنین 

در این رابطه از اهمیت شبکههای اجتماعی غافل نشوید.
5-تنوع داشته باشید 

برای جذب حداکثری مخاطب الزم است تا توجه خود 
را به تمامی سلیقهها معطوف و به همین خاطر از تمامی 
ابزارها نظیر ارسال فیلم، عکس و صدا برای تنوع بخشی به 

کارهای خود استفاده کنید. 
6-عنوانی قوی انتخاب کنید

نخس��تین چیزی که مخاطب با آن مواجه خواهد شد، 
عنوانی اس��ت که ش��ما برای مطالب خود برمیگزینید. به 
همی��ن خاطر در صورت��ی که این ام��ر از جذابیت کافی 
برخوردار نباش��د، به سادگی میتواند مخاطب را از مطالعه 
آن منصرف کند. به همین دلیل توصیه میشود تا همواره 
چند تیتر را مدنظر داش��ته باش��ید و در نهایت بهترین را 

برگزینید.
7-از مطالب سایرین استفاده کنید

از این بخش به عنوان پست مهمان یاد میشود و منظور 
این است که مطالب دیگران را نیز مورد استفاده قرار دهید. 
با این حال این امر باید با ذکر منبع اصلی باشد تا مشکلی 
برای ش��ما به وجود نیاورد. در نهایت استفاده از مقاالت و 
مطالب برگزیده سایتهای دیگر میتواند به افزایش بازدیدها 

و در نهایت ترافیک سایت کمک کند. 
8-در لینکدین فعالیت داشته باشید

تفاوت بزرگ لینکدین با س��ایر شبکههای اجتماعی در 
ماهیت تجاری آن است که در زمینه کسبوکار از اهمیت 
بس��یار باالیی برخوردار اس��ت. به همین خاطر حضور در 
این شبکه با توجه به مخاطبان میلیونی آن که همگی به 
خاطر مسائل تجاری درآن حضور دارند، میتواند موفقیت 
چشمگیری را در زمینه ترافیک سایت برای شما به ارمغان 

آرود.
9-سئوی سایت خود را بهبود بخشید 

س��ئو درواقع روشی اس��ت که به شما کمک میکند در 
جست وجوها به عنوان گزینههای باالتر در معرض نمایش 
قرار گی��رد. با توجه ب��ه اینکه ح��دود 70درصد ترافیک 
وب سایتها از طریق موتورهای جست وجو تامین می شود، 

این اقدام می تواند کمک بسیاری در این زمینه باشد.
10-از پادکست استفاده کنید و خدماتی رایگان 

داشته باشید 
امروز با توجه معضل کمبود وقت بسیاری از افراد تمایل 
به ش��نیدن به جای مطالعه مطالب دارند. به همین خاطر 
ضروری است تا پادکستهای مطالب خود را نیز در اختیار 
کاربران قرار دهید و درواقع این امر این امکان را در اختیار 
بازدیدکنندگان قرار خواهد داد تا آزادی عمل مناسبی را 
حس کنند که خود به افزایش بازدیدها و حفظ مخاطبان 
منج��ر خواهد ش��د. همچنین توصیه میش��ود تا همواره 
اقداماتی بیش از آنچیزی که مورد انتظار است ارائه دهید.
masterful-marketing :منبع
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نحوه تعامل با مدیران سخت گیر

به نظر می رس��د همه ما در یک بره��ه زمانی خاص در 
حرفه خود برای یک مدیر سختگیر کار کرده ایم. شما نیز 
حتما یکی از آنها را می شناسید. چنین مدیری شخصیتی 
محک��م و پرتوقع دارد که منحصرا ب��ه نتایج و آمار و ارقام 
توجه می کند و تمایلی به تصدیق یا بروز نشانه ای از توجه 

شخصی، تحت هیچ شرایطی از خود نشان نمی دهد. 
این مدیر سختگیر همواره در حالت مخالفت و نارضایتی 
دائم کار می کند، اغلب رفتاره��ای مدیریت ذره بینی را از 
خ��ود بروز می دهد و موجب افزای��ش تنش در فضای کار 

می شود.
9 پیشنهاد برای این که در کنار مدیر 

سختگیرتان دوام بیاورید و موفق شوید
1- صبوری یار قدرتمندی برای شماست. رفتارهای یک 
مدیر سختگیر،  بعضی از بدترین رفتارهای خودمان را پیش 
چشم مان می آورد. با این که مقابله به مثل با رویکرد مدیر یا 
ابراز عصبانیت و ناراحتی از احس��اس قدرنشناسی مدیر از 
زحمات تان در موقعیت های خاص وسوسه کننده است، اما 
وقت��ی از کوره درمی روید، روش بهتر این اس��ت که جلوی 
زبان تان را بگیرید و برحسب سطح تنشی که دارید تا 10، 
100، یا 1000 بشمارید. مدیران سختگیری که من با آنها 
مواجه ش��ده ام، این نوع غلیان احساس��ات را از نشانه های 
عدم بلوغ یا حتی بی کفایتی فرد تلقی می کنند. با احساساتی 

شدن، هیزم در آتش وضعیت دشواری که دارید نریزید.
2- بهانه ها و مش��کالت تان را برای خودتان نگاه دارید. 
مدی��ران پرتوقع اغلب تک زبانه هس��تند. آنها فقط به یک 
زب��ان صحبت می کنند: زبان نتایج. مش��کالت، بهانه ها یا 
موان��ع برای آنها اهمیتی ندارد. آنها از اعضای تیم خود نیز 
انتظار دارند با همین نگرش از میان مش��کالت عبور کنند 

و به نتیجه برسند.
هم��ه ما می دانیم گاه ممکن اس��ت مس��ئله ای »پیش 
بیاید«، اما نباید در چنین ش��رایطی از این مدیران انتظار 
هیچ نوع همدردی برای کمبودهای ناش��ی از ش��رایط بد 
داشته باش��ید. از نظر آنها آنچه اهمیت دارد تابلوی نتایج 

است، نه زحماتی که کشیده می شود.
3- از پیوستن به زنجیره شایعه پراکنی خودداری کنید. 
میدان بدگویی  و شایعه پراکنی که در آن از رفتارهای مدیر 
سختگیر انتقاد می ش��ود مهم ترین جایی ا ست که باید از 
آن دوری ش��ود. هیچ ش��رایطی پیش نخواهد آمد که در 
آن بدگویی از مدیرت��ان بد جلوه نکند. همواره باید به یاد 
داشته باش��ید بدگویی و هویت بدگویان برای هر مدیری 

آشکار می شود. 
4- ابت��کار عمل را به دس��ت بگیری��د و ببینید محرک 
رفتار مدیرتان واقعا چیست. آیا قصد ترفیع رتبه دارد؟ آیا 
کارمندی قدیمی  است که تمام زندگی اش را وقف مؤسسه 
کرده اس��ت؟ آیا حوزه شما زیر ذره بین مدیران ارشد است 
و نتیجه گیری برای بقا ضروری  اس��ت؟ اگرچه بسیاری از 
مدیران به طور کلی یا در مواقعی، درباره دالیل و انگیزه های 
خود صحبت نمی کنند، این کار شماس��ت که رمزشان را 
بگشایید. زمانی که از عالیق و انگیزه های حقیقی مدیرتان 
آگاه ش��وید، می توانید برای شناسایی فرصت هایی جهت 

حمایت از آن انگیزه ها تالش کنید. 
5- در به عهده گرفتن کارهای دش��وار داوطلب ش��وید. 
همواره مشکالت مزمن و بغرنجی وجود دارند که در میان 
فعالیت های مختلف یک سازمان، در وضعیت مبهمی قرار 
گرفته اند. تا جایی که حل این مسائل از دستورکار مدیرتان 
پشتیبانی می کند، خود را دخالت دهید و به سازمان دهی 
منابع الزم برای اصالح نقایص بپردازید. اگرچه ممکن است 
مدیر به شکل زبانی از شما تشکر نکند، قطعا از این پس در 

نظر او ارزشمندتر جلوه خواهید کرد.  
۶- فک��ر نکنید قدرت��ان را نمی دانند. س��ختگیرترین 
مدی��ران به افرادی بها می دهند که بتوانند برای رس��یدن 
به نتیجه روی شان حساب کنند. ممکن است قدرشناسی 
خود را نشان ندهند یا به زبان نیاورند، اما نباید تصور کنید 
س��هم تان در کارها مهم تلقی نمی شود. فکرتان را مشغول 
تأیید گرفتن از دیگران نکنید، بلکه در عین کس��ب نتایج 
عالی، ب��ر روی کارهایی تمرکز کنید که باعث یادگیری و 

رشدتان می شود.
7- در مقابل مدیریت ذره بینی از روانشناس��ی معکوس 
استفاده کنید. اگر مدیرتان هنوز هم نسبت به شما تردید 
دارد، س��ؤاالتی مطرح کنید تا بدانید او چطور در این حوزه 
تخصص کس��ب کرده اس��ت. برای مثال بپرسید: »روشن 
اس��ت که شما در این زمینه متخصص هستید. چطور این 
مهارت ها را به دس��ت آورده اید؟ چرا معتقدید روش کارتان 
مؤثرترین روش است؟ چطور می توانم درباره سایر زمینه ها 
در گروه مان از ش��ما بیشتر یاد بگیرم؟« سؤاالت را با روش 
منحصر به خودتان در پرسش که متناسب با تخصص اوست 
بپرس��ید. اشتیاق خود را برای کار به عنوان دستیار او نشان 
دهید. ممکن است این کار مشکل باشد، اما بهتر از آن است 
که از سرک کشیدن های مداوم او در کارتان جوش بیاورید. 
8- فکر نکنید مجبورید با مدیر خود دوس��ت باش��ید. 
بسیاری از مدیران ترجیح می دهند در فاصله بسیار امنی 
از همکاران خود کار کنند. تالش های ناخوانده شما جهت 
برقراری دوستی، فقط مدیرتان را خشمگین تر و اوضاع را 
وخیم تر می کند. جای دیگری به دنبال دوس��ت برای خود 

بگردید.
9- به خاط��ر درس هایی ک��ه از او می آموزید، خالصانه 
سپاس��گزاری کنید. تش��کر و قدردانی از آدم های دقیق و 
ریزبی��ن به آنها آرامش می ده��د. اگر واقعا در جایگاه خود 
دانش جدی��دی می آموزید، به خاطر فرصتی که به ش��ما 
داده اند تشکر کنید. احتماال خواهید دید کوه یخ احساسات 

مدیر کمی آب می شود.
thebalance :منبع

بدون شک همه افراد خواهان 
با  هس��تند،  موفقی��ت  کس��ب 
این حال تنها تع��داد معدودی 
هس��تند ک��ه در ای��ن زمین��ه 
اصول��ی رفتار کرده و به بهترین 
ش��کل خ��ود را در این مس��یر 
قرار می دهند. اگرچه بس��یاری 
از اف��راد موفقی��ت را در تالش 
می کنند،  خالص��ه  فوق الع��اده 
ب��ا این حال واقعیت این اس��ت 
که نخس��تین گام در این رابطه 
س��رمایه گذاری روی خود است. 
درواقع ش��ما باید از ویژگی های 
الزم ب��رای موفقی��ت در عرصه 
مورد نظر خود برخوردار شوید. 
ب��ه بیانی دیگ��ر، اف��راد موفق 
رفت��اری  ع��ادات  و  ویژگی ه��ا 
پ��رورش  را در خ��ود  خاص��ی 
می دهن��د که ضامن پیش��رفت 
آگاهی  ش��ک  بدون  آنهاس��ت. 
نسبت به آنها می تواند راهنمای 
عمل بسیار خوبی برای سایرین 
محس��وب شود. در همین راستا 
در ادامه به بررس��ی ۶ جمله ای 
ک��ه اف��راد موف��ق هرگ��ز بیان 

نمی کنند، خواهیم پرداخت.
 1- آن را بعدا انجام

خواهم داد
معم��وال ای��ن جمل��ه از افراد 
زمانی س��ر می زند که با مشکل 
کمبود وقت مواجه باشند. بدون 
ش��ک افراد ب��رای موفقیت نیاز 
ب��ه برنامه منطقی در راس��تای 
مدیری��ت زمان دارن��د. با توجه 
ب��ه اینکه اف��راد موف��ق در این 
رابطه عملکرد شایسته ای دارند، 
اقدامات  به هیمن خاطر هم��ه 
خ��ود را می توانن��د در زم��ان 
تعیین ش��ده به پایان رسانده و 
در نهای��ت مجبور به بیان جمله 
مورد ذکر نداش��ته باشند. نکته 
دیگری ک��ه در این بخش الزم 
اس��ت م��ورد توجه ق��رار گیرد 
این اس��ت که به تاخیر انداختن 
کاره��ا از جمله اقداماتی اس��ت 
که در صورت تکرار آن می تواند 
به ع��ادت رفتاری ش��ما تبدیل 
ش��ود. این امر با توجه به فضای 
به ش��دت رقابت��ی در هر حوزه 
کاری، می تواند شما را از کسب 
اهداف خود دور سازد و جایگاه 
مطلوب ش��ما در اختیار شخص 

دیگری قرار گیرد.
2- ناامید و تسلیم شده ام

ب��ه عقی��ده مای��کل ج��ردن 
و  کارآفرین  بستکبال،  )اسطوره 
مالک باشگاه ش��ارلوت هورنتز( 
افراد در مواجهه با موانع زندگی 

خود نباید به دنب��ال یافتن راه 
بدون ش��ک  باش��ند.  دیگ��ری 
مس��یری که ش��ما ب��رای خود 
مشخص کرده اید با برنامه ریزی 
خاص��ی انتخ��اب ش��ده و برای 
رس��یدن به وضعیت فعلی خود 
انج��ام  تالش ه��ای بیش��ماری 
داده اید. ب��ه همین خاطر اینکه 
در مواجهه با اولین مانع مس��یر 
خود را تغیی��ر دهید، نمی تواند 
سیاست درستی محسوب شود. 
در همین راستا توصیه می شود 
چگونگی باال رفت��ن از موانع را 
یاد بگیرید. این امر بدون ش��ک 
نگرش تمامی افراد موفق است. 
درواقع اینکه توقع داشته باشید 
همه چیز به آس��انی جلو برود، 
نگرش��ی کامال آرمان��ی و بدون 
واقع بینی محس��وب ش��ده و به 
همین خاطر نباید از  رویارویی 
ب��ا نامالیمات واهمه ای داش��ته 
باش��ید. در ای��ن راس��تا تقویت 
اعتماد به نفس عنصری کلیدی 

محسوب می شود. 
3- اشتباه من نبوده 

ه��ر کس��ی باید مس��ئولیت 
اقدامات و تصمیمات ناردس��ت 
خ��ود را برعه��ده گی��رد. با این 
ح��ال تقریبا اکثر اف��راد در این 
رابطه در تالش ب��رای انکار آن 
برمی آین��د. تحت این ش��رایط 
زمانی که باید به بررس��ی علت 
وقوع ای��ن امر اختص��اص داده 
ش��ود، ص��رف اقدام��ی بیهوده 
توجه  همچنی��ن  ش��د.  خواهد 
داشته باش��ید که این امر باعث 
لطمه ج��دی به روابط ش��ما با 
سایرین می شود. برای مثال در 
صورتی که مالک شرکتی باشید، 
در صورت��ی ک��ه در مواجهه با 
بروز شکست ها سایرین را مقصر 
دانس��ته و خود را کامال جدا از 
سایرین بدانید، در نهایت امکان 
ش��کل گیری رابطه مناس��ب با 
تیم کاری ش��ما میسر نخواهد 
بود. به همین خاطر الزم اس��ت 

تا در راس��تای کس��ب موفقیت 
این باور را در خود ش��کل دهید 
که اشتباه ممکن است برای هر 
کس��ی اتفاق بیفتد، با این حال 
ن��وع واکنش ما پس از وقوع آن 

تفاوت را رقم خواهد زد.
4- رضایت کامل دارم 

اینکه خ��ود را محدود به حد 
خاص��ی ببینید و وضعیت فعلی 
خود را کامال کاف��ی بدانید، در 
نهای��ت باع��ث خواهد ش��د تا 
انگیزه پیشرفت در شما کمرنگ 
ش��ود. به همی��ن خاط��ر الزم 
اس��ت تا همواره با رس��یدن به 
یک موفقیت، اه��داف جدیدی 
را ب��رای خ��ود متصور ش��ده و 
هم��واره در مس��یر ترق��ی قرار 
داشته باشید. توجه به این نکته 
ضروری اس��ت که امروزه رقابت 
در تمام��ی حوزه ه��ا به ش��دت 
جریان دارد و تحت این شرایط 
عمک��رد کن��د ش��ما می توان��د 
را دستخوش  وضعیت ش��رکت 

تغییرات منفی بسیاری کند.
5- زمان زیادی در اختیار 

دارم
عامل زمان از جمله مواردی 
اس��ت که در صورت س��پری 
ش��دن، ام��کان بازگش��ت آن 
وجود نخواهد داشت. به همین 
خاطر نح��وه برخورد ش��ما با 
آن بس��یار مهم اس��ت. در این 
بخ��ش افراد ج��وان مخاطبان 
اصلی محسوب می شوند. علت 
این امر هم به این خاطر است 
که این قش��ر از جامعه معموال 
با تصور اینک��ه زمان زیادی را 
در اختی��ار دارن��د و می توانند 
بس��یاری از کارها را در آینده 
انج��ام دهند، زندگی می کنند. 
همی��ن امر ه��م منج��ر به از 
دس��ت رفتن فرصت ها خواهد 
شد. درواقع ایده آل ترین مقطع 
ممک��ن برای ایج��اد تحول در 
خود در سنین پایین است. به 
همین خاطر در صورتی که از 
همین ام��روز اقداماتی را برای 
کس��ب موفقیت انجام ندهید، 
در آینده شانس شما برای این 
امر به ش��دت کاه��ش خواهد 
یافت. ب��ه همی��ن خاطر الزم 
اس��ت تا نگرش خود را نسبت 
به آینده و مقول��ه زمان مانند 
افراد موف��ق کنید و بی صبرانه 
به دنبال انجام کارهای خود در 

کمترین زمان ممکن باشید. 
6- استعداد و توانایی الزم را 

در اختیار ندارم
ذه��ن بزرگ تری��ن مح��رک 
و  می ش��ود  محس��وب  انس��ان 
ت��ا زمانی که ش��ما ب��ا این باور 
زندگ��ی کنی��د ک��ه نمی توانید 
موفق ش��وید، بدون شک هیچ 
نمی توانی��د  را  مثبت��ی  اق��دام 
صورت دهید. ب��ه همین خاطر 
الزم است تا توجه داشته باشید 
که هر فردی توانایی رسیدن به 
رویاهای خود را در اختیار دارد. 
با نگاه��ی به زندگی بزرگان نیز 
به این امر پ��ی خواهید برد که 
تقریب��ا تمامی آنها در س��نین 
جوانی هیچ گونه ویژگی خاصی 
را نداش��ته اند که بتوانید آنها را 
به عنوان فردی آینده دار معرفی 
کنید. با این حال مس��یر تحول 
آنها در مقطعی صورت گرفته و 
آنها تصمیم خود را برای کسب 
موفقی��ت گرفته اند. ب��ه همین 
خاط��ر نباید نگرش��ی منفی در 
رابط��ه با خود داش��ته باش��ید، 
بلک��ه الزم اس��ت تا ب��ه عنوان 
بزرگ تری��ن مش��وق خود عمل 

کنید.
entrepreneur :منبع

6جمله ای که افراد موفق هرگز بیان نمی کنند
کلید

عبور از رهبری سنتی کسب وکار با 
پنج دستورالعمل کاربردی

رهبران تیم و س��ازمان صرفا با اتکا به آموزش های 
تئوری��ک رهب��ری و فهرس��ت س��نتی مهارت های 
موردنیاز، نمی توانند در دنیای واقعی کس��ب وکار به 

موفقیت برسند.
اگ��ر باهدف بهب��ود مهارت ه��ای رهب��ری خود، 
 کتاب ه��ا و مقاالت روز دنیا را مطالعه کرده باش��ید، 
احتماال به فهرس��ت مش��ترکی از رفتارهای رهبران 

موفق رسیده اید. ازجمله:
- رهبران موفق به افراد خود بها می دهند و روابط 

خود را با افرادشان توسعه می دهند.
- آنه��ا فرصت ه��ای رش��د و پیش��رفت را ب��رای 

کارمندان فراهم می کنند.
- آنه��ا باهوش ترین افراد را اس��تخدام می کنند و 
متخصص تری��ن و آگاه ترین اف��راد را در اطراف خود 

نگه می دارند.
- آنها همیشه روی هدف نهایی متمرکزند و نتایج 

ارزشمند این پیروزی را لحظه ای از یاد نمی برند.
همه  ما سال هاس��ت که این جمالت کلیش��ه ای را 
می شنویم. ش��کی نیس��ت که توصیه های مربیان و 
استادان کسب وکار، بر اساس علم و منطق است، اما 

این توصیه ها در عمل چقدر قابل اجرا است؟
نخس��تین گام یک رهبر برای حرکت از کلیشه ها 
و تئوری ها، به نقطه ای که واقعا تیم و س��ازمان خود 
را به طور بهینه و هدای��ت کند، چیزی به جز »اقدام 

و عمل« نیست.
دکت��ر جان اس��تال ورت، یک کارآفرین س��ریالی 
اس��ت که در کتابی ب��ا نام رهبر خدمتگ��زار، نکاتی 
عمل��ی و کارب��ردی را ک��ه از تجارب دنی��ای واقعی 
کسب وکار به دس��ت آمده اند، با رهبران سراسر جهان 

به اشتراک گذاشته است.
اقدامات رهبر خدمتگزار

اس��تال ورت س��ال ها رفتار رهبران مختلف را زیر 
نظر گرفته و بررس��ی کرده اس��ت و بر این اس��اس، 
برنامه ی پیش��رفته ای را برای موسسه  توسعه  نیوتون 
تنظیم کرده اس��ت. به گفته او پن��ج اقدام رهبران، 

مسیر موفقیت تیم و سازمان را هموار می کند:
برای رسیدن به یک هدف بزرگ تالش کنید

استال ورت طی تحقیقات خود دریافت که رهبران 
خدمتگزار در نخستین مرحله، چشم انداز قدرتمندی 
را تعریف و افرادش��ان را به پذیرش این چش��م انداز، 
تش��ویق می کنن��د. این چش��م انداز به فونداس��یون 
عملک��رد عالی تیم تبدیل می ش��ود و ب��ه کارمندان 
انگیزه می دهد با حداکثر تالش، بهترین دستاوردها 
را داشته باشند. یک هدف عالی، به زندگی حرفه ای 

کارمندان معنا می دهد.

سطح استانداردها را باال ببرید
رهبران خدمتگزار پس از اطمینان حاصل کردن از 
اینکه کارمندان، ارزش های اصلی س��ازمانی را درک 
کرده اند، به مرورزمان اس��تانداردهای شرکت را باالتر 
می برند. آنها ارزش های کیفی جدید مشارکت تیمی 
و پاسخگویی و مسئولیت پذیری را شناسایی کرده و 

برای کارمندان شرح می دهند.
ارزش آفرینی درخشانی داشته باشید

رهبران خدمتگزار به کارمندان ش��ان یاد می دهند 
که چگونه بیشترین ارزش را برای مشتریان به وجود 
آورن��د و پ��س  از آن هرگونه مانعی را که بر س��ر راه 
ارائه خدمات به مشتریان وجود دارد، رفع می کنند.

کار را بر اساس نقاط قوت افراد پیش ببرید
همان طور که استال ورت در کتاب خود می نویسد، 
یکی از مهم ترین حوزه های دانش شخصی، آگاهی از 
نقاط قوت فرد اس��ت. هنگامی که کارمندان کار خود 
را دوس��ت دارند، به طور طبیعی با اشتیاق و پرانرژی 
کار می کنن��د. در این مرحل��ه رهبر خدمتگزار راهی 
پی��دا می کند که ش��غل افراد را ب��ا عالقه مندی های 
ش��خصی آنان ارتباط دهد و به این ترتیب نقاط قوت 

تیم را به اوج می رساند.
هرم سازمانی را برعکس کنید

رهبران خدمتگزار هرم قدرت س��نتی ش��رکت را 
کنار می گذارند و در عوض با توانمندسازی کارمندان 
س��طوح پایین و همچنین تقس��یم وظایف به صورت 
مؤثر و هوشمندانه، اجازه می دهند تیم حداکثر توان 
خود را نش��ان دهد. در این سیستم جدید، وابستگی 
ناسالم کارمندان به رهبران، از بین برداشته می شود 
و فرهنگ »رهبر- رهبر« جایگزین فرهنگ س��نتی 

»رهبر- پیروان« خواهد شد.
همان ط��ور ک��ه گفتیم، این مراح��ل صرفا مبتنی 
ب��ر اق��دام و عملکرد و ن��ه تئ��وری و مفاهیم حوزه  
دان��ش رهب��ری هس��تند. ب��ه عقیده اس��تال ورت، 
رهب��ر خدمتگذار در هم��ان جبهه ای حض��ور دارد 
که تی��م در آن فعالیت می کند و با اس��تفاده از این 
دس��تورالعمل ها، فاصله  تئوری ها و اقدامات موردنیاز 
برای رسیدن به نتایج شگفت انگیز را از بین می برد.
inc/zoomit :منبع

رهبری

مترجم: نسیم حسینی

مترجم: امیرآل علی
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اخبار

تبریز - لیال پاشـایی: مدی��رکل آموزش فنی و حرفه ای 
آذربایجان شرقی در نشست صمیمی با اعضای هیئت رئیسه 
خانه مطبوعات استان ضمن پاسداشت شأن و جایگاه رسانه و 
مطبوعات اظهار داشت: مطبوعات و رسانه ها، شریک اجتماعی 
محسوب می شوند و بحث مطبوعات و خانه مطبوعات بحث 
متعارف و تعریف شده ای است و این عرصه، یک حوزه بسیار 
جذاب و فراگیر اس��ت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل 
از کمیته روابط عمومی و اطالع رسانی خانه مطبوعات استان 
آذربایجان شرقی، یعقوب نماینده با تأکید بر لزوم توجه کافی 
به آم��وزش های الزم در این حوزه، ادام��ه داد: نزدیک به 20 
درصد فعاالن این حوزه، تحصیالت آکادمیک دارند و بسیاری 
از اصحاب رس��انه و خبر از آموزش های غیر رسمی - آموزش 

هایی که خارج از مدارس و دانشگاه ها ارایه می شوند، برخوردارند و 
ما آمادگی الزم ب��رای ارایه آموزش های تخصصی و ارایه گواهینامه 
معتبر بین المللی در این حوزه را در بستر همکاری و تعامل با خانه 
مطبوعات استان دارا هستیم و می توانیم در قالب تفاهمنامه با خانه 
مطبوعات، مطبوعات را به شکل حرفه ای برجسته تر از شرایط کنونی 
نمایان و مطرح کنیم. نماینده با اشاره به ضعف های مشهود در حوزه 
رسانه های استانی گفت: متأسفانه بعضی مطبوعات استان، چندان 
قوی و حرفه ای نیستند و در بعضی از آن ها، حتی غلط های امالیی 
متعدد و ضعف های نگارشی مشهود است و به نظر می رسد شاغالن 
و فعاالن این حوزه نیازمند آموزش می باش��ند و خوشبختانه در این 
زمینه فضای کاری فوق العاده ای فراهم شده است و ما می توانیم در 
راستای اجتماعی سازی مطبوعات و مردمی کردن آن، آموزش های 
الزم را به عالقه مندان این حوزه ارایه دهیم. مدیرکل آموزش فنی و 
حرفه ای اس��تان با اشاره به امکانات و ظرفیت های بسیار باالی این 
اداره کل ادامه داد: ما در 13 حوزه فعالیت داریم و فعالیت های مان 
بر  اس��اس استاندارد ها، تعریف شده اند و آموزش های مان مبتنی 
بر دانش، مهارت، بینش و مس��ایل زیس��ت محیطی و ... است و در 
راس��تای همکاری با خانه مطبوعات استان می توانیم با یک حرکت 
سیستماتیک و هدفمند، آموزش های حرفه ای ارایه دهیم و با بهره 
گیری از دانش و مهارت اس��اتید مجرب در این حوزه، مدرس��انی را 

تربیت کنیم. وی با بیان اینکه ما در آموزش فنی و حرفه ای چندان 
حرف نمی زنیم، ابراز داش��ت: امیدواریم این مباحث در حد صحبت 
نماند، چون ما در آموزش فنی و حرفه ای عمل گرا هستیم و دوست 
داریم یک اتفاقی بیفتد و ما نیز باعث یک تغییر و بدعتی در این حوزه 
باشیم و این حرکت جا دارد که تحقق یابد و این کم ترین کاری است 
که ما می توانیم برای خانه مطبوعات استان انجام دهیم.   نماینده با 
تکیه بر بحث آموزش فضاهای مجازی، فراهم سازی مکان آموزشی، 
برگزاری کالس های آموزشی در مراکز فنی و حرفه ای رجایی شهر 
و قراملک، برگزاری دوره های الزم در حوزه مجازی، برگزاری همایش 
های مرتبط با حوزه رس��انه و مطبوعات، تربیت مدرسان و ....، آن ها 
را از دیگر م��وارد تعامل و همکاری های فیمابین با خانه مطبوعات 
اس��تان برش��مرد و گفت: ما موردی برای انجام ندادن کار، نداریم و 
بسترهای خاصی در حوزه فرهنگ و هنر برای خود تعریف کرده ایم 
و س��خت افزارها و نرم افزارهای الزم را در اختیار داریم و می توانیم 
در اختیار ش��ما قرار دهیم، چون اعتقاد داریم رسانه ها نشانه  ای از 
جوامع پیشرفته هستند و یقینا حضور شما در هر جمعی، مانع از ایجاد 
فضای بسته می شود. رییس هیات مدیره خانه مطبوعات آذربایجان 
ش��رقی نیز در این نشس��ت با اعالم حمایت از مدیران و مس��ووالن 
حامی رس��انه و عملگرا، اظهار داشت: خانه مطبوعات استان مصمم 
به پیگیری مطالبات برحق این تشکل و پوشش برنامه های مصوب و 

اجرایی در حوزه رس��انه های استانی است و بر اساس ظرفیت 
ها و توانمندی های موجود اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، 
امیدواریم به پشتوانه انعقاد تفاهمنامه ای جامع، همکاری و هم 
افزایی مقبولی بین خانه مطبوعات و آموزش فنی و حرفه ای 
استان اتفاق بیفتد. اسد فالح؛ با اشاره به جایگاه و ماموریت های 
خانه مطبوعات استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر عضویت 
قریب به 1۶0 نفر از همکاران رسانه ای در خانه مطبوعات استان 
تأیید شده است و در راستای چابک سازی و مشارکت جمعی 
اعضای عضو این تشکل رسانه ای فراگیر، کمیته های تخصصی 
تش��کیل ش��ده اند. فالح افزود: ازرویکردهای اصلی ما داشتن 
نش��ریه های تخصصی متنوع و متعدد در سطح ملی و حتی 
فراملی اس��ت و بی تردید در این راستا نیاز است که ما نیروی 
کاری و حرفه ای داش��ته باشیم. فالح با بیان اینکه خانه مطبوعات 
استان آمادگی الزم برای پوشش رسانه ای کلیه فعالیت های آموزش 
فن��ی و حرفه ای را دارد، ادامه داد: انتظار داریم "مرکز آموزش عالی 
رسانه" به برکت همکاری اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان و 
طبق پیشنهاد خانه مطبوعات استان با متولی گری این تشکل رسانه 
ای در آذربایجان شرقی و در شهر اولین ها دایر و فعال شود. رییس 
هیات مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی اضافه کرد: ما می توانیم 
از ظرفیت های جاری استانی استفاده و "مرکز آموزش عالی رسانه" 
ای را در تبریز ایجاد و فرصت برگزاری دوره های آموزشی با کد بین 
المللی را نیز برای اهالی زحمتکش رس��انه و عالقمندان این حرفه، 
مهیا کنیم.  فالح، از مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خواست 
برای تحقق این مطالبه رسانه ای همکاری های الزم با خانه مطبوعات 
استان، عملیاتی و معمول گردد. وی همچنین خواهان توجه و حمایت 
بیش از پیش مقامات استانی و مسووالن فرهنگی از طرح ها و اقدامات 
توس��عه ای خانه مطبوعات آذربایجان شرقی برای ترویج و گسترش 
فرهنگ روزنامه خوانی و تحقق مطالبات صنفی جامعه و قشر شریف 
و فرهیخته رس��انه های استان ش��د.  الزم به ذکر است در پایان این 
نشست مقرر شد ظرف روزهای آینده تفاهمنامه همکاری میان خانه 
مطبوعات آذربایجان شرقی و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 

امضا شود.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- گردهمایی مسئولین امور 
ایثارگران شرکت های توزیع نیروی برق کشور با حضور 45 نفر و 
از تاریخ 4 لغایت ۶ اردیبهشت ماه به میزبانی شرکت توزیع نیروی 
برق آذربایجان غربی برگزار شد . مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران 
در این جلسه با اشاره به اینکه اصلی ترین رسالت ما ترویج فرهنگ 
ایثار و ش��هادت در جامعه است، خاطر نشان ساخت هیچ بحث 
وامری ضروری تر ازترویج این فرهنگ نیست .  مرادی افزود : در 
حال حاضر 21 هزار نفر ایثارگر در صنعت آب و برق کشور بکار 
اشتغال دارند و این تعداد، پتانسیل عظیم درکشور بشمار می آید . 
وی اضافه کرد: امسال سال پراهمیتی در صنعت آب و برق بشمار 

می آید و بایستی از این پتانسیل در بخش های مختلف ازجمله 
مدیریت صحیح در مصرف آب وبرق در کشور استفاده کرد .  در 

این گردهمایی مدیر عامل ش��رکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی نیز درگزارش��ی اعالم کرد : در استان آذربایجان غربی یک 
میلیون و250 هزار مشترک از خدمات برق بهره مند می باشند 
. مهندس حس��ن بکلو با اش��اره به موقعیت جغرافیایی اس��تان 
آذربایجان غربی و هم مرز بودن این استان با کشورهای جمهوری 
نخجوان، ترکیه و عراق یادآور شد: با توجه به 940 کیلومتر طول 
مرز استان، امروز اکثر پاس��گاههای مرزی در منطقه برقدار می 
باش��ند . وی اضافه کرد روس��تاهای دور افتاده باالی ده خانوار و 
حتی زیر ده خانوار نیز در آذربایجان غربی از نعمت روشنایی برق 

بهره مند می باشند .

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز: سرپرس��ت اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر گفت: در راستای پیشبرد اهداف پیش بینی 
ش��ده برای توس��عه روابط تجاری بوشهر و قطر کمیته ویژه تسهیل 
اداره کل بن��ادر و دریانوردی این اس��تان تش��کیل ش��د. به گزارش 
روابط عمومی، نوراله اس��عدی  در حاشیه بازدید سفیر ایران در قطر 
از تاسیس��ات بندری بوش��هر در مجتمع بندری نگین افزود: در این 
کمیته که متشکل از نمایندگان بخش های مختف است بنابر ضرورت 
نشست هایی برگزار و مشکالت و موانع فراروی توسعه روابط تجاری 
بوشهر و قطر بررسی می شود. وی افزود: با توجه به اینکه بخش قابل 
توجهی از مش��کالت فراروی صادرکنندگان استان بوشهر به قطر در 
حوزه حمل و نقل دریایی اس��ت تصمیم به تشکیل کمیته یاد شده 
گرفته شد. اسعدی بیان کرد: سفر چندی پیش هیات قطری به بندر 
بوشهر نیز دستاورد مهمی در این زمینه داشت که مهم ترین آن را می 
توانپیش بینی  برگزاری همایشی مشترک بین بوشهر و قطر با هدف 

توسعه روابط تجاری ایران و قطر نام برد. اسعدی یادآور شد: مقرر شده 
این همایش در قطر برگزار و ش��رایطی برای تجار بوشهری و قطری 
فراهم ش��ود تا ظرفیت های خود را در حاشیه این همایش بصورت 
متقابل به یکدیگر عرضه کنند. وی اضافه کرد: عمده مشکالت  قطری 
ها که در جریان سفر آنها به بوشهر مشخص شد نبود شناخت کافی 
آنها از محصوالت صادراتی ایران و بویژه بوشهر به قطر است که باید هر 

چه زودتر این مشکل را برطرف و زمینه توسعه حجم صادرات خود به 
کشور دوست و همسایه قطر را فراهم کنیم. وی در ارتباط با فرصت 
های سرمایه گذاری بندر بوشهر نیز گفت: این بندر مجتمع بندری 
نگین از ظرفیت های متنوعی برای ارائه به سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی است. اسعدی ادامه داد: در این راستا در سفر هیات قطری به 
بوشهر فرصت های مختلف سرمایه گذاری در مجتمع بندری نگین و 
سایر بنادر استان برای آنها تشریح شده است. وی با اشاره به برگزاری 
جام جهانی فوتبال 2022 به میزبانی قطر اظهار کرد: با توجه به اینکه 
قطری ها از هم اکنون در آس��تانه تدارک به احداث زیرساخت های 
مورد نیاز این رویداد بین المللی هستند سرمایه گذاری برای احداث 
پایانه صادرات موادمعدنی در بنادر کنگان و دیر نیز به آنها پیشنهاد 
شده است. اسعدی یادآور شد: بعد مسافت اندک و کیفیت محصوالت 
معدنی استان بوشهر از جمله عوامل مهم برای ترغیب سرمایه گذاران 

خارجی برای سرمایه گذاری در استان بوشهر است. 

کرج- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست شهرداری کرج گفت: 
فاز اول بوستاِن مهر در منطقه 12 تا پایان سال جاری به بهره برداری 
خواهد رس��ید.  به گزارش فرصت امروز ، محمدرضا احمدی نژاد در 
بازدید از بوستان 8.5 هکتارِی مهر به اهمیت توسعه فضای سبز اشاره 
کرد و افزود: اعتباری که سال 93 برای بوستان مهر پیش بینی شده 
بود اینک جوابگوی این طرح نیس��ت به همین دلیل این اعتبار تنها 
صرف ساخت فاز یک خواهد شد. سرپرست شهرداری کرج با اشاره 
به این که پروژه بوس��تان مهر بعد از یک سال و نیم مجددا فعالیت 
خود را آغاز کرده اس��ت، گفت: فاز یک بوس��تان مهر در کیانمهر، با 

مس��احتی بالغ بر 4 هکتار، شامل فضای سبز و بناهای رفاهی است 
که تا پایان سال آماده بهره برداری خواهد شد.  بوستان 8.5 هکتاری 
مهر که کار احداث آن س��ال 93 آغاز شد شامل برکه ای با مساحت 
ش��ش هزار مترمربع، زمین بازی کودکان، سرویس بهداشتی، زمین 
پینت بال و مجهز به مسیری برای نابینایان است.  سرپرست منطقه 
12 ش��هرداری کرج نیز در این بازدید ضمن ارایه عملکرد و تشریح 
اقدامات منطقه در حوزه فضای سبز، گفت: در صورتی که شرایط مهیا 
باش��د، فاز اول بوستاِن مهر تا قبل از پایان سال در اختیار شهروندان 

قرار خواهد گرفت.

رییس هیات مدیره خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی:

خواهان ایجاد و فعالیت مرکز آموزش عالی رسانه در تبریز هستیم

مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران اعالم کرد :

 21 هزار نفر ایثارگردر صنعت آب و برق کشور به فعالیت اشتغال دارند

کمیته ویژه تسهیل صادرات استان بوشهر به قطر تشکیل شد

سرپرست شهرداری کرج:

فاز اول بوستان مهر تا پایان سال 97  به بهره برداری می رسد

شـاهرود-بابامحمدی : در هفت��ه بزرگداش��ت مق��ام معل��م، 
شهردارمحبوب ش��اهرود از مدارس سطح ش��هر بازدید نموده و به 
زحمت کشان عرصه تعلیم و تربیت تبریک گفت. شهردارشاهرود با 
حضور در کالس های درس دبیرستان شاهدشهید نادری هفته معلم 
و مقام استاد را گرامی و یاد و خاطر استاد شهید مرتضی مطهری را 
پاس داشت و با تقدیم شاخه گل و شیرینی ، از تالش های دلسوزانه 
آنها در بس��ط و گس��ترش علم و دانش و ارشاد نسل سرافراز کنونی 
تقدیر و تجلیل بعمل آورد. مهندس محسن احمدی درادامه به بیان 
ویژگی های شخصیتی این معلم بزرگ پرداخت و رفتار و منش شهید 
مطهری را الگویی شایسته و بایسته برای معلمان ذکر کرد و با اشاره 
به نقش معلمان در پیشرفت و توسعه در زمینه های مختلف علمی، 
پژوهش��ی، فرهنگی و آموزش��ی تالش مضاعف معلمان را در تحقق 

ای��ن امر یادآور ش��د وی هدف از بازدید م��دارس را تکریم و تجلیل 
از مقام شامخ معلمان عنوان کرد و گفت: هفته معلم بهترین فرصت 
است تا از مقام معلمان در حد بضاعت تقدیر شود.  شهردارشاهرود با 

اشاره به رویکرد شهرداری در راستای تعامل سازنده با ظرفیت های 
انسانی و نخبگان سطح منطقه و آگاهی از درخواست اقشار مختلف 
به ویژه معلمان گرانقدر و بهره مندی از پیشنهادات و نظرات سازنده 
این بزرگوران گفت: استمرار بازدید از مدارس و ...سطح منطقه وبهره 
گرفتن ازنظرات ش��هروندان در دستور کار شهرداری  قراردارد   این 
حضور ب��دون هماهنگی قبلی و بصورت س��رزده صورت گرفت که 
تعج��ب و خوش��حالی مدیرومعلمان  مدارس و دانش آم��وزان را در 
پی داشت. ش��ایان ذکر است دراین دیدارخانم امینیان مدیرمدرسه 
؛معلمان ودانش آموزان ازتالش��های ش��بانه روزی محسن احمدی 
ش��هردارمحبوب که درم��دت کوت��اه وبارویکردی جدی��د اقدامات 
چشمگیری درسطح شهرانجام داده وموجبات رضایتمندی شهروندان 

رادرپی داشته است ؛تقدیروتشکرنمودند 

بازدید سرزده شهردارمحبوب شاهرودازمدرسه شهید نادری درهفته معلم 

با حکم مهندس عالی پور؛
مدیر امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز منصوب شد

اهواز- شبنم قجاوند- در حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، مهندس احمد محمدی به عنوان 
مدیر امور فنی این شرکت منصوب شد . مهندس بیژن عالی پور در این حکم از زحمات مهندس حمید دریس در مدت تصدی این 
مسئولیت قدردانی و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد . مهندس عالی پور در حکم دیگری مهندس دریس را به عنوان 
مشاور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در امور فنی منصوب کرد. مدیریت امور فنی یکی از مدیریت های شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب است که مسئولیت برنامه  ریزی تولید از میدان های  نفت و گاز و نظارت صحیح و دقیق بر عملیات مرتبط با 
تحقق برنامه های تولید و توسعه میدان ها را بر عهده دارد . راهبرد کالن در این مدیریت برنامه ریزی برای کسب اطالعات و تدوین 
برنامه  های مطالعات زمین شناسی و مهندسی مخازن و توسعه و تولید نفت و گاز و تزریق گاز و تدوین و اجرای برنامه های بلند مدت 

و کوتاه مدت حفاری چاه های نفت و گاز است .

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی: 
پاالیشگاه امام خمیني )ره( شازند باید براي جمهوري اسالمي بماند

اراک- مینو رستمی- طي بازدیدي که حضرت آیت اهلل دري نجف آبادي نماینده ولي فقیه در استان مرکزي و امام جمعه محترم 
اراک از شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند داشتند، از دولتي بودن این شرکت حمایت کردند و گفت: این شرکت عظیم که 
اولین دستاورد عصر انقالب و مزین به نام حضرت امام)ره( است باید براي جمهوري اسالمي بماند و اگر قرار است به بخش خصوصي 
واگذار گردد باید کارشناسان متعهد و فني نفت  روي آن قیمت گذاري دقیق کنند و واگذاري آن به نفع ملت و دولت باشد نه شبیه 
هپکو اراک بدون کارشناسي واگذار گردد . در این بازدید که زند وکیلي معاون عمراني استاندار ، میرزایي فرماندار شازند، امین مدیر 
عامل پاالیشگاه و تني چند از مدیران و مسئولین وي را همراهي میکردند، در میان واحدهاي عملیاتي در حال تعمیرات اساسي حاضر 
شدند و با ابراز خداقوت به کارکنان پرتالش این صنعت گفت : این صنعت در شرایط سخت تحریم مهیا شده است و خدا را شکر از 
دستاوردهاي مهم انقالب است و باید همه با هم براي حفظ و نگهداري آن تالش مضاعف کنیم . آیت اهلل دري با اشاره به توانایي هاي 
تالشگران صنعت نفت گفت : امروز خوشبختانه صنعتگران ما به جهت استقالل در کشور به این توانایي رسیده اند که مي توانند در 
طراحي و ساخت صنایع پاالیشي براي کشور و جهان حرفي براي گفتن داشته باشند و باید این مهم جزء صادرات جوانان ما باشد . 
امام جمعه اراک در پایان با تشکر از مدیرعامل و همه متخصصین و کارکنان شریف پاالیشگاه گفت : یکي از خدمات ایراني در سالي 
که به نام “حمایت از کاالي ایراني” نام گذاري شده است، نمونه اش همین تعمیرات اساسي پاالیشگاه است که با اتکاء به درون و به 

درستي و با تالش شبانه روزي کارکنان پاالیشگاه در حال انجام است .

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم خبر داد:
افزایش 33 درصدی ورود خودروبه استان قم در ایام نیمه شعبان 

قم- خبرنگار فرصت امروز- ابوالفضل جمالی اظهار داش��ت : طی ایام نیمه شعبان )11تا 15 
اردیبهشت 97 (افزون بر 745 هزار دستگاه خودر به استان قم وارد شده اند  به گزارش روابط عمومی 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان قم بر اساس آمار دریافتی از سامانه نوین ترددشماری  
بر خط مرکز مدیریت راههای کشور ، طی ایام نیمه شعبان سالجاری ) 11 تا 15 اردیبهشت ماه ( 
افزون بر 745 هزار دس��تگاه خودرو به استان قم وارد شده اند ابوالفضل جمالی مدیر کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان قم ضمن اعالم خبر فوق اضافه کرد : طی همین مدت در سال گذشته ) 
ایام شعبانیه مترادف با 20 الی 23 اردی بهشت ماه ( حجم ورودی خودرو به استان قم بالغ بر 5۶0 هزار دستگاه خودرو بوده است 
وی ادامه داد : بر اس��اس آمار مقایس��ه ای ) س��الجاری با سال گذشته ( حجم ورود خودرو به استان قم طی ایام نیمه شعبان از 33 
درصد رشد برخوردار بوده است وی آزادراه قم – تهران  را با حجم ورودی افزون بر 25۶ هزار دستگاه خودرو ، حائز رتبه نخست ورود 
خودرو به استان دانست و توضیح داد : طی همین مدت )11 تا 15 – اردیبهشت ماه ( محور آزادراهی قم کاشان با حجم ورودی 
افزون بر 108 هزار دستگاه خودرو ، دومین محور با حجم ورودی خودرو به استان قم بوده است جمالی بزرگراه راهجرد – سلفچگان 
را با حجم ورودی بالغ بر 95 هزار دستگاه خودرو ، سومین محور از نظر حجم ورودی خودروبه استان اعالم کرد و خاطرنشان ساخت 
: گرچه آمار دریافتی از سامانه نوین تردد شماری برخط مرکز مدیریت راهها از رشد 33 درصدی خودرو به استان ، طی ایام شعبانیه 
) درمقایسه با سال گذشته ( خبر میدهد اما بحمدا...با توجه به تمهیدات به عمل آمده درزمینه مدیریت ترافیکی ، هماهنگی های 

خوبی در اجرا دیده شد.

برنامه های هفته هالل احمر در گلستان اعالم شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست جمعیت هالل احمر استان گلستان گفت: برنامه های مختلفی در هفته هالل احمر 
در استان اجرا می شود که می توان به ویزیت رایگان در مناطق کم برخوردار، نمایشگاه دستاوردهای هالل احمر و تجلیل از امدادگران 
و جوانان داوطلب اشاره کرد.محمدعلی هروی در نشست خبری با اشاره به پیش بینی و اجرای برنامه های مختلف و متنوع در هفته 
هالل احمر و صلیب سرخ اظهارداشت: برنامه های گرامیداشت هفته هالل احمر و صلیب سرخ با شعار » همه جا، برای همه« پیش بینی 
و اجرا می شود.وی افزود: تهیه گزارشاتی از تجربیات امدادگران در سوانح و حوادث مختلف مانند تجربیاتی که برخی امدادگران در 
حادثه زلزله کرمانشاه کسب کرده اند و برگزاری برنامه های تبلیغی با رویکرد آموزشی از برنامه های این هفته در سطح استان خواهد 
بود.سرپرست جمعیت هالل احمر استان ادامه داد: نمایشگاه دستاوردها و خدماتی که جمعیت هالل احمر استان در زمان بروز سوانح 
داشته است، ساعت 11 فردا در محل پارک شهر گرگان افتتاح می شود.وی بیان داشت: در هفته هالل احمر از امدادگران و جوانان 
داوطلب فعال در طرح نوروزی نیز تجلیل و به 30 نفر از نجاتگران جمعیت نیز درجه اعطا خواهد شد.هروی به برخی برنامه ها ویژه 
بانوان شاغل و عضو در جمعیت هالل احمر استان هم اشاره کرد و گفت: برگزاری برنامه های تفریحی و آموزشی، برگزاری نشست با 
موضوع عفاف و حجاب و اعزام برخی اعضا به اردوهای تفریحی از برنامه های این هفته است.وی با اشاره به نواخته شدن زنگ امداد در 
مدارس استان افزود: در یکی از روزهای این هفته زنگ امداد در مدارس استان به صدا در می آید و مربیان هالل احمر در مدارس حضور 
یافته و دانش آموزان را با وظایف و خدمات جمعیت هالل احمر آشنا می کنند.سرپرست جمعیت هالل احمر استان اظهارداشت: اجرای 
طرح نیابت در شهرهای مختلف، برپایی نمایشگاه عکس با رویکرد خدمات هالل احمر در زمان حوادث، افتتاح مرکز بینایی سنجی 
شهرستان بندرگز و اهداء خون توسط کارکنان این جمعیت از دیگر برنامه های گرامیداشت هفته هالل احمر و صلیب سرخ در استان 
است.وی گفت: توانمندی های جمعیت هالل احمر نیز در قالب چادرهای امداد و نجات به مردم معرفی می شود. عالوه براین با همکاری 
معاونت داوطلبان و معاونت درمان و توانبخشی جمعیت هالل احمر ویزیت رایگان در مناطق کم برخوردار استان انجام می شود که این 

کار توسط پزشکان متخصص و فوق تخصص داوطلب استان در روستای فارسیان شهرستان آزادشهر به اجرا درمی آید.

مراسم تودیع و معارفه شش نفر از مدیران شرکت توزیع برق کرمانشاه برگزار شد
کرمانشاه-  دشتی - طي مراسمي که در سالن کنفرانس این شرکت برگزار شد شش نفر از مدیران باحضور مدیرعامل 
و معاونین و مدیران این شرکت، معرفي شدند تا در پست هاي سازماني تعیین شده، انجام وظیفه کنند. مهندس مرادي 
مجد مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان کرمانشاه با اشاره گذرا به عملکرد مدیران این شرکت در سال گذشته و 
همچنین در زلزله 21 آبانماه کرمانشاه، گفت: باتوجه به شروع شدن فصل پیک و مدیریت صحیح مصرف برق، از مدیران 
انتظار مي رود تا با تالش و برنامه ریزي هرچه بیش��تر مانع اعمال خاموش��ي در تابستان شوند. وي با قدرداني از فعالیت 
مدیران این ش��رکت، طي احکام جداگانه اي، مهندس همایون رحیمي را به عنوان سرپرست امور دیسپاچینگ و فوریت 
هاي برق، مهندس علیرضا پوري را به عنوان سرپرس��ت دفتر مهندس��ي و نظارت، مهندس هوشنگ فارغیان را به عنوان 
سرپرست امور برق جنوب شهرستان کرمانشاه، مهندس احسان مهدوي را به عنوان سرپرست دفتر نظارت و کنترل لوازم 
اندازه گیري، مهندس پیمان اکبري را به عنوان سرپرست دفتر بازار برق و مهندس حسن ایماني را به عنوان معاون امور 

برق شمال کرمانشاه منصوب کردند.

معارفه سرپرست امور آب و فاضالب روستایی شهرستان ایالم
ایالم- هدی منصوری- با حضور معروف بسطامی فرماندارشهرستان ایالم ، نوراله تیموری مدیر عامل شرکت و نبی اله یاسمی 
رئیس اداره حراست و امور محرمانه شرکت آب و فاضالب روستایی مراسم تودیع و معارفه مدیر امور آب و فاضالب روستایی شهرستان 
ایالم  در دفتر فرمانداری انجام شد. بسطامی  یکی از مشکالت حوزه کاری خود را مسئله کم آبی برشمرد و گفت :امیدواریم شرکت آب 
و فاضالب روستایی با همراهی و همفگری عالوه بر انجام کارهای مدیریتی جهت استفاده بهینه و بهره وری ،راه های مختلف تامین 
آب شرب روستاها را  با توجه به نبود منابع آبی در سطح شهرستان دردستور کار خود قرار دهد وخواستار بررسی وضعیت آبرسانی 
و اصالح شبکه آب و فاضالب روستا سطح شهرستان  شد و افزود در این خصوص فرمانداری از هیچ گونه همکاری با شرکت آب و 
فاضالب  روستایی فروگذار نخواهد کرد. و از خدمات شرکت در سطح روستاها تقدیر و تشکر کرد. تیموری گفت : خدمت به مردم از 
باالترین عبادت هاست و خدا را شاکریم که در این مجموعه تمامی همکاران با خدمتی صادقانه این راه را پیموده اند.ایشان ضمن ارائه 
گزارش کاملی از خدمات ارائه شده ،اقدامات و برنامه های اینده شرکت را برشمرد و با اشاره به  مشکالت و موانع  سد راه خدمات 
رسانی ، خواستار همکاری الزم بیش از پیش فرماندار شد. مدیر عامل شرکت آبفار ضمن قدردانی از همکاری فرمانداری شهرستان 
و مسئوالن ادارات با امور آب و فاضالب افزود:خدمات مطلوب و رضایتمندی مردم از اهداف اصلی و وظایف ذاتی این شرکت است. 
وی ابراز امیدواری نمود با هماهنگی و برنامه ریزی های کارشناسانه اقدامات موثر در رابطه با مشکل کم آبی و مسائل مربوط به حوزه 
آبرسانی به نحو مطلوبی در سطح شهرستان صورت پذیرد. نوراله تیموری ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های مهندس سلیمان نژاد 
از زحمات وی قدردانی کرد و مهندس عزیزعلی سهیلی را به عنوان سرپرست جدید امور آب و فاضالب  روستایی شهرستان ایالم  

معرفی کرد.  در پایان با اهداء لوحی از مهندس سلیمان نژاد  تقدیر و حکم سرپرستی به مهندس سهیلی اعطا گردید.
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امروزه ش��رکت ها با دش��وارترین رقابت ه��ا روبه رو 
هستند. با این وجود، گذر از فلسفه تولید و فروش به 
فلس��فه مارکتینگ کلی نگر فرصت مناسب تری برای 
آنها فراهم می کند تا بهتر از ش��رکت های رقیب عمل 
کنند. داش��تن روابط محکم با مش��تری سنگ بنای 
س��وگیری در مارکتینگ کلی نگر است که دراین باره 
به خوبی اندیش��یده ش��ده باش��د. بازاریاب ها باید در 
فرآیند اطالع رسانی، ایجاد جذابیت و حتی اشتیاق در 
مشتری با آنها در ارتباط باشند. شرکت های مشتری 
مح��ور نه تنها در تولید و مهندس��ی محصوالت، بلکه 
در ایجاد رابطه با مش��تری و مهندسی مارکتینگ نیز 
کارآزموده هس��تند. شرکت هراز انترتینمنت پیشگام 

در شیوه های مدیریت روابط با مشتری است.
انترتینمن��ت  ه��راز  ش��رکت   1997 س��ال  در 
یافت��ن  ب��رای   )Harrah’s Entertainment(
آگاه��ی بهتر از ارزش س��رمایه گذاری کازینو بر روی 
مشتریانش، برنامه ای مبتکرانه برای ایجاد وفاداری در 

آنها در الس وگاس راه اندازی کرد و در این برنامه تمام 
داده های مشتریان را در انبار مرکزی سازی شده گرد 
آورد و تحلیل های پیچیده ای فراهم کرد. شرکت هراز 
در برنام��ه توتال ریواردز که بیش از 10 میلیون عضو 
فعال دارد، دارای سیستمی است که برای دستیابی به 

تحلیل های آنی به دقت تنظیم شده است.
در این برنامه مش��تری ها به هنگام کار با دستگاه 
فروش سکه ای، اتاق گرفتن در کازینو یا هنگام خرید 
غذا، طب��ق تحلیل های پیش بینی ش��ده جایزه هایی 
نظیر ژتون غذا یا اعتبار مالی برای قماربازی دریافت 
می کنند. اکنون ش��رکت صدها بخش بس��یار خاص 
از مش��تریان را شناس��ایی کرده و با پیش��نهادهای 
ه��دف دار به ه��ر ک��دام از آنها س��هم بودجه ای که 
برای بازی مش��تریان در نظر گرفته دو برابر کرده و 
ساالنه ۶/4 میلیارد دالر )80درصد درآمدش( کسب 
می کند. ش��رکت هراز به طرز چشمگیری هزینه ای 
را که صرف ش��یوه س��نتی تبلیغات می کرد کاهش 

داد و بخ��ش بزرگی از آن را با نامه های مس��تقیم و 
ایمیل جایگزین کرد که یک مش��تری معتبر ممکن 
اس��ت در س��ال 150 عدد از این نامه ها یا ایمیل ها 

دریافت کند.
حتی داده هایی که از برنامه توتال ریواردز به دست 
آمد به تصمیم گیری ش��رکت هراز در خریدن شرکت 
س��یزرز انترتینمنت نیز تأثیرگذار بود و این مس��ئله 
زمانی روی داد که تحقیقات ش��رکت نشان داد اکثر 
مشتریان ش��رکت هراز که به الس وگاس آمده بودند 
به جای رفتن به هتل های هراز به هتل س��زار پاالس 
رفتند. آخرین نوآوری شرکت هراز در جلب وفاداری 
مش��تریان برنامه مارکتینگ متحرک است که مبتنی 
بر زمان و مکان، پیشنهادهایی را به صورت بهنگام به 
تلفن همراه مشتریانش ارسال می کند. تجربه شرکت 
هراز نشان می دهد مارکترهای موفق کسانی هستند 

که به دقت پایگاه مشتریان شان را مدیریت می کنند.
hormond :منبع

مارکتینگ و خلق روابط بلندمدت وفادارانه

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 961 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: به این تولیدکننده پیشنهاد 
می کنم ب��ه جای همکاری با خرده فروش��ان به فکر 
هم��کاری با ش��بکه های توزیع باش��د. چون جذب 
کردن خرده فروشان کار ش��بکه های توزیع است نه 
تولیدکنن��دگان. در علم بازاریابی خرده فروش��ان را 
ی��ا بازاریابان یا ش��بکه های توزیع ج��ذب می کنند. 
حال ش��رکت ها می توانند یا ش��بکه های توزیع خود 
را برون س��پاری کنند یا درون س��پاری. شبکه توزیع 
برون س��پاری به این شکل اس��ت که شرکتی توزیع 
محص��والت تولیدکنندگان را به م��دت معلومی در 

بازار به عهده می گیرد. برای مثال به این ش��کل که 
در این مدت معلوم، ش��رکت توزیع کننده 30 درصد 
ب��ازار را از آن ش��رکت تولیدکننده  کند. در ش��بکه 
درون س��پاری ش��رکت تولیدکننده با اجاره وسایل 
نقلی��ه، خود توزیع محصوالتش را بر عهده می گیرد. 
ب��ه نظ��رم راه اول ب��رای ش��رکت های تولیدکننده 
مناس��ب تر اس��ت، چون ش��رکت هایی که کارشان 
توزیع اس��ت، خرده فروشان و س��وپرمارک ها را بهتر 
می شناسند و اگر خود تولیدکننده بخواهد توزیع را 
انج��ام دهد، زمان زیادی در بازار از دس��ت می دهد. 
این برون س��پاری مخصوصا برای برندهایی که تازه 
وارد بازار می شوند  مفید تر است.  شرکت های توزیع 

برون س��پاری بازار را بهتر می شناسند و محصوالت 
را نیز تخصصی تر می فروش��ند. البت��ه بازاریابی کال 
به این س��مت می رود که اگر ش��رکت ها در فعالیتی 
تخصص ندارند روی آن وقت نگذارند و هزینه نکنند 
و به س��رعت آن را به خارج از سازمان واگذار کنند. 
هرچند برون س��پاری هزینه های بیش��تری را برای 
ش��رکت تحمیل خواهد کرد، به خصوص در ش��روع 
فعالی��ت برندها که این هزینه ها بیش��تر نیز خواهد 
شد ولی به مرور که محصول برند دربازار شناخته تر 
ش��د، این هزینه ها نیز کاهش خواهد یافت و بعد از 
این مرحله شرکت تولیدکننده نیز راحت تر می تواند 

روی توزیع درون سازمانی خود متمرکز شود.

همکاری با خرده فروشی ها

پرسـش: یک تولید کننده مواد غذایی هسـتم، برای دسترسـی بهتر مصرف کنندگان به محصوالتم تصمیم دارم با 
خرده  فروشی ها همکاری کنم. چه توصیه ای در این زمینه برای من دارید؟  کلینیک کسب و کار

10 راهکار که خوشحالی در محیط کار 
را برای تان به ارمغان می آورد

این روزها، کم ش��دن ش��غل مناس��ب، روند سخت و 
پیچیده  اس��تخدام، افزایش ش��مار بیکاران و بس��یاری 
مش��کالت دیگر موجب ش��ده که افراد دیگ��ر نتوانند از 
ش��غل خ��ود لذت ببرند و هر لحظه اس��ترس از دس��ت 
دادن آن را داشته باشند. فقط کافی است از دوستان تان 
بپرس��ید که آیا از کار خود خوش��حالند یا خیر؟ مسلما 
ج��واب بس��یاری منفی خواهد بود. این مس��ئله نش��ان 
 می ده��د که یک جایی کار ایراد دارد و مش��کلی جلوی 

فراهم آمدن خوشحالی در محیط کار را گرفته است.
حف��ظ روند رو به رش��د و عملکرد مثب��ت می تواند از 
مهم ترین مسائل در فعالیت های شغلی به شمار آید. این 
مسئله در گرو یک کلمه  بسیار ساده  است؛ خوشحالی.

به همین دلیل است که کارشناسان علوم مدیریت، 10 
راه بسیار س��اده طراحی کرده اند که می تواند خوشحالی 
در محی��ط کار را برای تان به ارمغان می آورد. با بررس��ی 
این 10 راهکار و به کار بس��تن آنها، می توانید شرایط را 
فراهم آوری��د و از فعالیت کاری روزانه  خود خوش��حال 

شوید.
1. مسائل شخصی را در منزل نگه دارید

زمانی که ذهن تان درگیر مس��ائل ش��خصی می شود، 
خیلی سخت است که بتوانید روی خوشحالی در محیط 
کار تمرکز کنید. درس��ت اس��ت که برخی مواقع باید به 
این مس��ائل توجه کرد و مشکالت موجود را درک کنید، 
اما باید در نظر داش��ت که همیش��ه همه  ما انس��ان ها با 
مش��کالتی دس��ت و پنجه نرم می کنیم. پس بهتر است 
مس��ائل ش��خصی را در خانه نگه داش��ته و سر کار تمام 

تمرکزتان را متوجه شغل تان بکنید.
2. محل کار خود را با سلیقه  ی خود تزئین کنید

کارتان حدودا هشت س��اعت از زمان روزانه شما را به 
خ��ود اختصاص خواهد داد. زمانی ک��ه به مراتب ممکن 
است بیش��تر از زمان خواب طول بکشد. پس بهتر است 
در محلی کاری کنید که به س��لیقه  خودتان تزئین شده 
باش��د. این مس��ئله باعث می ش��ود که در محل کارتان 
احس��اس راحتی کنید. فقط مراقب باشید که این تزئین 

بیش از اندازه نشود.
3. یک سیستم حمایتی در محل کار خود ایجاد کنید

با تعدادی از همکاران خود که س��وابق، عالیق و سبک 
زندگی مش��ترکی دارید، یک گروه تشکیل داده و با آنها 
معاش��رت کنید. این گروه موجب می ش��ود که با افرادی 
هم صحبت ش��وید که حرف تان را می فهمند و می توانند 
تاثیر شگرفی بر پایین آمدن میزان استرس تان بگذارند.

4. هر روز غذای سالم و چند لیوان آب بخورید
رژیم غذایی مناس��ب و نوش��یدن چندی��ن لیوان آب 
می تواند به س��رزندگی شما کمک شایانی کرده و سطح 

انرژی شما را تا چندین ساعت باال نگه دارد.

5. کلید خوشحالی در محیط کار انضباط است
برنامه  زمانی مناس��بی برای انج��ام فعالیت های تان در 
نظ��ر بگیرید. با ای��ن کار هیچ وقت اج��ازه نخواهید داد 
س��رتان شلوغ ش��ود و کارها را سرس��ری انجام دهید. با 
کنت��رل زمان و برنامه  انجام کارها، احس��اس رضایتی به 
شما دس��ت می دهد که می تواند به ایجاد خوشحالی در 

محیط کارتان کمک کند.
6. در یک محل بی حرکت نمانید

نشستن طوالنی در یک محل مخصوصا پشت کامپیوتر 
به طور مس��لم مضر اس��ت و می تواند آس��یب فیزیکی و 
روانی زیادی بر انس��ان بگ��ذارد. چند دقیقه در روز را به 
راه رفت��ن و حرکت کردن اختصاص دهید. حتی اگر این 
حرک��ت، به آب خ��وردن یا طی مس��افتی چند ثانیه ای 

اختصاص داشته باشد.
7. سعی نکنید همکاران تان را عوض کنید

ش��ما نمی توانی��د دیگ��ران را ع��وض کنی��د، تنه��ا 
می توانید نگ��رش و عکس العمل خودتان را تغییر دهید. 
نبای��د بگذاری��د ک��ه عکس العمل دیگ��ران روی رفتار و 
احساس��ات تان تاثیر بگذارد. سعی کنید راهی پیدا کنید 
که درگیری ایجاد نکرده و از به وجود آمدن موقعیت های 

نامناسب و اشتباه جلوگیری کنید.
8. به خودتان جایزه بدهید

وقت��ی فعالیت مناس��بی انجام می دهید ب��ه خودتان 
جایزه بدهید. این جایزه می تواند یک شام با یک دوست، 
رفتن به س��ینما یا گردشی در پارک باشد. درست است 
که این فعالیت ب��ه زمانی خارج از وقت کاری اختصاص 
دارد، اما مش��خصا به کم شدن استرس در محل کارتان 

کمک خواهد کرد.
9. نفس عمیق بکشید

اولی��ن درس ی��وگا، تنفس صحیح اس��ت که می تواند 
کمک بسیاری به افراد کرده و آنها را از در د های گوناگون 

رهایی دهد.
10. روی نکات مثبت تمرکز کنید

هرچقدر هم که محل کارتان شرایط نامناسبی داشته 
باش��د، باز به هر حال، موارد کوچ��ک مثبتی نیز در آن 
وجود خواهد داشت. شما می توانید با تمرکز روی همین 
نکات مثبت، نگرش مفیدی ساخته و طبق آن جلو بروید. 
بدین ترتیب از شغل تان بیشتر لذت برده و خوشحالی در 

محیط کار را برای خود به ارمغان می آورید.
monster/digiato:منبع
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فروش گوشی هوشمند در چین 34 
درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت

بنابه اع��الم دیجی تایم��ز، میزان فروش گوش��ی های 
هوشمند در سال 2018 در کشور چین با کاهش مواجه 

شده و به 90 میلیون دستگاه رسیده است.
به گزارش زومیت، در س��ه ماهه نخست سال 2018، 
فروش گوش��ی های هوش��مند در کشور چین 34 درصد 
کاهش یافته و این آمار نس��بت به س��ال قبل هم 13.4 
درصد کاهش داش��ته و به 90 میلیون دس��تگاه رسیده 
اس��ت. یکی از دالیلی که برای این کاهش فروش مطرح 
ش��ده، کم ش��دن حجم تولید در جریان تعطیالت سال 
جدید قمری است. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط 
دیجی تایمز، موج��ودی کانال های ف��روش و نیز فروش 
کمتر گوشی های سری آیفون هم در به وجود آمدن این 

شرایط تاثیر داشته  است.

در بازه زمانی س��ه  ماهه نخس��ت سال میالدی جاری، 
میزان فروش گوش��ی های هوش��مند در چین نسبت به 
فروش این محصوالت در سراس��ر جهان به زیر 30درصد 

کاهش یافته است.
بن��ا به اع��الم دیجی تایم��ز، در بازه  مورد اش��اره، پنج 
ش��رکت برتر چی��ن از نظ��ر میزان فروش گوش��ی های 
هوش��مند به ترتیب ش��یائومی، هواوی، اوپو، ویوو و اپل 
بوده اند. ش��یائومی ش��رکتی اس��ت که نس��بت به دیگر 
کمپانی ها کمتر تح��ت تاثیر کاهش تولید کارخانه ها در 
فصل تعطیالت س��ال نو قرار گرفته اس��ت و البته نباید 
عرضه گوشی هوشمند ردمی 5 پالس )157 دالر( را هم 
فراموش کنیم، زیرا این معرفی و عرضه این گوش��ی نیز 
باعث ش��ده تا میزان فروش کلی ش��رکت مورد بحث در 

سه  ماهه  اول 2018 نسبت به رقبا بیشتر باشد.
می��زان فروش گوش��ی  های هوش��مند کمپانی هواوی 
نیز در س��ه ماهه نخست س��ال 2018 بیش از 40درصد 
کاه��ش یافته و دلیل این اتف��اق نیز کم بودن مدل های 
جدید از جانب این کمپانی اعالم شده است. همانطور که 
اش��اره کردیم بر اس��اس آمار مربوط به سه  ماهه  نخست 
س��ال میالدی جاری، ش��رکت ه��واوی در جایگاه دوم 
لیس��ت کمپانی های برتر فروشنده گوشی های هوشمند 
در چی��ن جای گرفته اس��ت. دو ش��رکت اوپو و ویوو در 
بازه  زمانی یاد ش��ده بیشتر بر فروش مدل های قدیمی تر 
تمرک��ز کرده اند و به همین دلیل میزان فروش کلی این 
دو کمپانی در س��ه ماهه اول 2018 نسبت به سال قبل 
به میزان 30درصد یا 3 میلیون واحد کاهش یافته است. 
در نهایت نیز میزان فروش شرکت اپل در این بازه زمانی 

به 25.۶ درصد رسیده است.
تحقیق��ات دیجی تایم��ز نش��ان می دهد ک��ه به لطف 
معرفی گوشی های هوشمند جدید، میزان فروش گوشی  
در دومین س��ه ماهه سال 2018 مجددا افزایش خواهد 
داشت اما همچنان نس��بت به بازه زمانی مشابه در سال 

قبل کمتر خواهد بود.
در هر صورت انتظار می رود میزان فروش گوش��ی های 
هوش��مند آیفون در چین ب��ه بیش از 30 درصد افزایش 
یابد، زیرا مش��تریان این برند منتظ��ر معرفی مدل های 

جدید در سه ماهه سوم سال جاری هستند.

مسیرموفقیت بستهبندیخالق
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