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مسکن طی یک سال گذشته در پایتخت، متری 1/5میلیون گران شده است

 شکاف عمیق
وام و قیمت مسکن

میانگین قیمت مس��کن ش��هر تهران در اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۶، متری ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که این 
رقم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به متری ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده و در این شرایط قدرت خرید مسکن 
توسط خانوارها با توجه به نرخ تورم عمومی حدود ۲۵درصد کاهش یافته است. در واقع، از اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ 
تا اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۷ قیمت خانه در تهران متری یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. از سوی 

دیگر، نقش برخی دفاتر مشاوران امالک به عنوان عامل ثانویه در رشد قیمت ها طی شش ماه اخیر محسوس...

 نوبخت از تعریف 5۶ طرح
و 2۰۰ پروژه اقتصاد مقاومتی خبر داد

 تدابیر جدید دولت برای
مقابله با تحریم های آمریکا
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تفاوت سرمایه گذاری در چهارراه استانبول و تاالر حافظ

سیالب پول های سرگردان

چگونه شرکت بهتری داشته باشیم؟ 
اسرار موفقیت مدیران نمونه 

رشد و توسعه کسب وکار با جذب مشتری وفادار
نگارش متن سخنرانی آسانسوری

3 راهکار برای ساخت برندی پایدار
7 روش برای خلق تبلیغات بازرگانی موثر

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

مک آفی برای خدمت به جامعه ارزهای 
مجازی کاندیدای ریاست جمهوری 

2۰2۰ آمریکا می شود

4

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید درحالی روز گذشته 
رکـورد 2میلیـون و 5۰۰هـزار تومـان را شکسـت که هنوز 
مشـخص نیست بانک مرکزی قصد ورود به این بازار را دارد 

یا خیر.  قیمت سـکه در راسـتای سیر صعودی که 
مدت هاست در پیش گرفته، روز دوشنبه رکورد...

سکه 2/5میلیون تومان شد

بانک مرکزی وارد می شود؟ 

یادداشت
  راهبردی

برای مدیریت بازار

 راهبردی برای مدیریت بازار

در شرایطی که تحوالت سیاسی 
متاثر بر اقتصاد کشور نگرانی هایی 
را در زمینه مدیریت و کنترل بازار 
ایجاد کرده است، دولت تالش دارد 
با اتخ��اذ تدابیر مختل��ف از قبیل 
مدیریت ب��ازار ارز، ایجاد س��امانه 
هوشمند ثبت س��فارش و واردات 
کااله��ا و اختص��اص ارز دولتی به 
کاالهای حس��اس، ضروری و مهم، 
بسترهای الزم را برای حفظ آرامش 
بازار و استمرار روند آن فراهم کند. 
اجم��اع فی مابی��ن ارکان مختلف 
حاکمیت نش��ان می دهد که نظام 
ب��رای جلوگیری از آس��یب پذیری 
جریان تولید تا مصرف در نوسانات 
ب��ازار با ع��زم جزم و ج��دی وارد 
عمل شده اس��ت. اما موضوع مهم 
در این فرآیند این اس��ت که الزم 
اس��ت دولت برای حمایت توامان 
از جری��ان تولی��د و مص��رف تمام 
اج��زای مؤث��ر در مدیریت زنجیره 
تولید تا مصرف را مدنظر قرار دهد.  
التهابات و نوس��انات ایجاد شده در 
چندماه گذشته نشان داد که بازار 
عرضه و تقاضای کش��ور در مقابل 
نوسانات قیمتی و هرگونه تحرک، 
فضاس��ازی، یا موضوعات��ی از این 
دست واکنش جدی نشان می دهد.
 ادامه در همین صفحه

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی
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ادامه از همین صفحه
 از سویی دیگر در حواشی اقتصاد ایران، افراد فرصت 
طلب و اخاللگر برای  بهره برداری از ش��رایط نابسامان 
ب��ازار نیز کم نیس��تند و به محض اینک��ه مجالی برای 
فعالی��ت پیدا کنند با فعالیت ه��ای مخرب خود فرآیند 
بازار را مورد تهدید قرار می دهند. لذا اتخاذ تدابیر الزم 
برای کاهش بحران، التهاب��ات و برخورد قاطع و جدی 
ب��ا این افراد باید به عنوان موض��وع مهم همواره مدنظر 
قرار گیرد. این ش��رایط باعث ش��د ارکان زنجیره تولید 
تا مصرف برای کاهش میزان آس��یب های ناشی از این 
وضعیت فعال شوند؛ زنجیره تولید انتظار تورمی باالیی 
را پیش بینی می کرد و تالش داش��ت با مدیریت عرضه، 
افزایش قیم��ت، کاهش تولید و س��ایر تدابیر از میزان 
زی��ان احتمالی ت��ا حدودی بکاهد؛ ب��ه تبع آن مصرف 
کنندگان نیز سعی کردند مایحتاج حال و آینده خود را 
به صورت یکج��ا و در یک زمان از بازار خریداری کنند. 
نتیجه موضوع برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضا 
و خارج شدن بازار از روال منطقی آن بود و البته در این 
بین آس��یب جدی، دامان مصرف کننده را بیشترگرفت. 
مصرف کنن��ده در مواجهه ب��ا پدیده هایی مانند کاهش 
عرضه محصوالت در بازار، افزایش قیمت کاال به صورت 
محس��وس یا نامحس��وس عمال بخش زیادی از درآمد 
خود را ب��رای خرید اختصاص م��ی داد و مجبور بود تا 
مبالغ��ی بیش از قب��ل بابت خرید بپ��ردازد، حال آنکه 
عم��ال افزای��ش درآمدی هم نداش��ت نتیج��ه موضوع 
ضعیف ت��ر ش��دن مصرف کننده ب��ود. در این ش��رایط 
دولت با س��ازماندهی تمامی امکان��ات خود تالش کرد 
تا ضمن شفاف س��ازی فرآیند ثبت س��فارش و واردات 
کاال ضم��ن مدیریت منابع مال��ی خأل های موجود را پر 
کند. سیاس��ت های اقتصادی جدید تالش کرد تا عالوه 
ب��ر اختصاص هدفمند و مؤثر ارز بر واردات کاالها، مواد 
اولی��ه و برخی محصوالت خارجی، نس��بت به تنظیم و 
مدیریت بازار اقدام کند. اختصاص ارز دولتی به واردات 
کاالها از مرحله ثبت س��فارش، گشایش اعتبار تا خرید 
و واردات آن از مب��ادی گمرکی در ی��ک فرآیند کامال 
شفاف راهکاری بود که می توانست دولت را در مدیریت 
ش��بکه تولید تا مصرف کمک کند؛ سیاس��ت مذکور با 
س��رعت نسبتا مناسبی اجرایی ش��د، ولی موضوعی که 
در اینجا بایدبه ش��کل مؤثر ت��ری مدنظر قرار می گرفت 
این بود که کاالهای اساس��ی و حساس وارداتی با توجه 

ب��ه ارز تخصیص��ی باید به قیمت عادالن��ه و مصوب در 
شبکه عرضه ش��ود. چراکه احتمال گرانفروشی یا عدم 
عرضه مناسب کاالیی که با ارز دولتی وارد می شد وجود 
داش��ت و اتفاقا این موضوع نیز اتفاق افتاد. در مواردی 
مش��اهده شد که برخی محصوالت که با ارز دولتی وارد 
می شد تا بازار را از نظر موجودی و قیمت متعادل کند 
با قیمت های باالت��ر و عرضه کمتری صورت می گرفت. 
در اینجا خأل نظارت بر عرضه محصوالت وارداتی باعث 
ش��د که برخی از واردکنن��دگان ه��م ارز دولتی برای 
واردات بگیرن��د و هم کاالرا با قیمت بازار س��یاه عرضه 
کنند و عم��ال از این رهگذر به س��بب عدم پیش بینی 
فرآین��د نظ��ارت و کنترل عرضه س��ود مناس��بی عاید 
نش��د. مطابق نظر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه با تخصیص ارز نه تنها نمی بایست شاهد 
افزایش قیمت کاالهای اساسی باشیم، بلکه بایستی در 
مواردی هم ش��اهد کاهش برخ��ی کاالها که قبال با ارز 
بازار آزاد وارد می شد هم می بودیم که عماًل این موضوع 

اتفاق نیفتاد. 
فعال س��ازی نهادهای کنترلی برای نظارت بر عملکرد 
ای��ن بنگاه ها بی��ش از پیش ضروری به نظر می رس��ید. 
چرا که حداقل انتظار این بود که این قبیل واردکنندگان 
با توجه به ارز تخصیصی نباید نس��بت به افزایش قیمت 
محصوالت خ��ود اقدام کنند که متأس��فانه در مواردی 
مشاهده می شود برخی از این محصوالت که با ارز دولتی 
وارد ش��دند؛ یا در ش��بکه توزیع قرار نمی گیرد یا اینکه 
با قیمت های بس��یار باالتری به دس��ت مصرف کنندگان 
می رس��د که این امر زمینه نارضایتی اجتماعی از برخی 
افزای��ش قیمت های لج��ام گس��یخته را فراهم می کند. 
بنابر این نتیجه برنامه ریزی ها و سیاس��ت های دولت در 
مدیریت و تنظیم شبکه تولید تا مصرف که با هزینه های 
زیادی هم انجام می شود نمی تواند در جهت حفاظت از 

اهداف پیش بینی شده به شکل مؤثری عمل کند. 
با عنایت به مطالب صدراالش��اره به نظر می رس��د که 
الزم اس��ت تیم اقتصادی دولت که قائ��ل به ایجاد بازار 
آزاد توام با رقابت هستند بر این نکته وقوف یابند که در 
شرایطی که کشور با برخی تحریم های خارجی و هجمه 
برخ��ی فرصت طلب��ان و دالالن داخلی مواجه  اس��ت، 
مدیریت منابع و امکانات، نظارت و کنترل جدی و مؤثر 
از ن��وع حاکمیت��ی را با قدرت و جدی��ت می طلبد. چرا 
که رها س��ازی بازار هر چند که سرچشمه مدیریت شود 

به س��بب معیوب بودن فرآینده��ای حاکم بر زنجیره و 
برخی دست اندازی های خارجی و داخلی نتیجه مطلوب 
را عاید نخواهد کرد. لذا پیش��نهاد می شود دولت عالوه 
بر تخصیص ارز برای واردات کاالهای حساس و ضروری 
نس��بت به مدیریت و رصد محصوالت وارداتی بر مبنای 
ارز اختصاصی نظ��ارت و کنترل الزم را به عمل آورد تا 
امکانی برای سوءاستفاده برخی فرصت طلبان در افزایش 

خودسرانه قیمت فراهم نشود. 
بی ش��ک نظارت، کنترل و مدیریت بازار در ش��رایط 
ایج��اد بحرا ن ه��ا می توان��د ع��الوه ب��ر ایج��اد امنیت 
ب��رای فعالی��ت قانونمن��د، زمین��ه حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان را هم فراهم آورد. وجود دس��تگاه های 
تخصصی کنترل و نظارت بر بازار می تواند به عنوان اهرم 
جدی برای دولت تلقی شود که با استفاده از این اهرم ها 
و کمک تشکل ها و نهادهای صنفی و مردم نهاد، امکانی 
برای هرگونه فعالیت های مخرب اقتصادی مانند احتکار، 
امتناع از عرضه کاال، گرانفروش��ی، عرضه خارج از شبکه 

و. . . فراهم کند. 
به نظر می رس��د الزم اس��ت در فرآیند تخصیص ارز 
دولت��ی ب��ه بنگاه های متقاض��ی جایگاه و نقش��ی برای 
دستگاه های نظارتی تعریف شود تا این فعاالن اقتصادی 
در قبال واردات کاالهای خود و عرضه مناس��ب و دقیق 

آن در شبکه توزیع ملزم شوند. 
نهادهای نظارتی و کنترلی نیز موظفند با تقسیم وظایف 
میان دستگاه های زیرمجموعه مانند سازمان های صنفی، 
تش��کل های مردم نهاد و س��ازمان های صنع��ت، معدن و 
تجارت، روند سالم واردات و عرضه آن مطابق با قیمت های 
مص��وب را مورد رصد و پایش دائمی ق��رار داده و هرگونه 
تخلف در این چرخ��ه را از طریق ارجاع به مراجع قضایی 

)سازمان های تعزیرات حکومتی( مدیریت کنند. 
بنابراین فعال س��ازی دس��تگاه های کنت��رل و نظارت 
در ب��ازار به عنوان یک الزام ج��دی باید مدنظر متولیان 
امر در دولت قرار گیرد همچنین اتخاذ ش��یوه نظارت و 
کنترل بر شبکه توزیع کاالهای دریافت کننده ارز دولتی 
از س��وی این دستگاه ها در فرآیند مذکور باید به عنوان 
ی��ک برنامه جدی جهت مراقبت از بازار تلقی ش��ود. با 
ای��ن کار می توان نگرانی و التهابات موج��ود در بازار را 
هم برای توزیع کنندگان و هم مصرف کنندگان تا حدود 
زیادی کاهش داد و دولت را در حصول نتایج مناسب در 
مدیریت و کنترل بازار به موفقیت بیشتر نزدیک کرد. 

گرچ��ه ظاهراً بانک مرک��زی دیگر ب��ازار آزاد ارز را به 
رس��میت نمی شناسد و معامالت آن ممنوع است، اما در 
جریان همین بازار قیمت دالر تا ۶۸۰۰ تومان پیش رفته 
و س��که را نیز به دنبال خود کش��انده و تا دو میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است. تحلیلگران بازار ارز 
معتقدند اکنون زمان آن اس��ت که بانک مرکزی مس��یر 

ارزی را تغییر داده و بازار ارز را به رسمیت بشناسد. 
به گزارش ایسنا، حدود دو ماه از اجرای سیاست جدید 
ارزی گذش��ته اس��ت و هدف بر این بود تا گردش ارزی 
از س��وی صادرکنن��ده و واردکننده به س��امانه یکپارچه 
نظام ارزی )نیما( منتقل ش��ود، از این رو برای ارز نرخی 
مشخص تعیین ش��د و دالر ۴۲۰۰ تومان قیمت خورد. 
ق��رار بر این بود تا هرگونه معامله ای فقط براس��اس نرخ 
اعالمی بانک مرکزی انجام شود، از این رو تمام معامالت 
در بازار ممنوع و قاچاق محس��وب شده و دیگر صرافی ها 
حق خرید و فروش ارز ندارند و تنها راه فعالیت آنها سامانه 
نیما اعالم ش��د.  اما این تمام ماجرا نبود و در همین دو 
ماهی که این مقررات الزم االجرا شده بازار ارز به فعالیت 
خود ادامه داد، هر چند به گونه ای غیرشفاف دالر و سایر 
ارزها در حال معامله بوده اس��ت. این در ش��رایطی اتفاق 
می افت��د که در ظاهر ماجرا تم��ام صرافی های بازار روی 
ویترین ه��ای خود اع��الم کردند که خری��د و فروش ارز 
طبق اعالم بانک مرکزی ممنوع اس��ت و معامله ای انجام 
نمی شود، درحالی که در واقعیت این گونه نیست و به طور 
مخفیانه معامالت در حال انجام است. در این بازار که نرخ 
دالر از حدود ۲۰ فروردین یعنی زمانی که سیاست جدید 
ارزی دولت به مرحله اجرا درآمد و دالر را رس��ماً ۴۲۰۰ 
تومان اعالم کردند، نرخ مورد معامله حدود ۶۰۰۰ تومان 
بوده و تا نرخ باالتر نیز پیش رفته اس��ت، به طوری  که در 
روزهای اخیر نوس��ان تشدید شد و دالر به ۶۸۰۰ تومان 
رسیده است. به دنبال تحوالت نرخ ارز بازار سکه که رابطه 
مستقیمی با نرخ دالر دارد در نوسان قرار گرفته و رکورد 
تاریخی قیمت هر سکه تاکنون ثبت شد و هر قطعه تمام 
بهار آزادی تا دو میلیون و ۵۰۰ تومان قیمت خورده است. 
جریان اخیر بازار ارز موضوعی اس��ت که در گفت وگو 
ب��ا کامبیز افس��ری، تحلیلگر بازار ارز مورد بررس��ی قرار 
گرفت. همانطور که از ابتدای اجرای سیاست جدید ارزی 
کارشناس��ان اقتصادی و ارزی معتقد بودند این تحلیلگر 
بازار ارز نیز تأکید دارد که تصمیم گیری برای کنترل بازار 
عجوالنه و غیرهدفمند بود و از همان ابتدا مش��خص بود 

که نمی توان بازار ارز را به یکباره و در تصمیمی دستوری 
و غیرکارشناسی کنترل کرد و در نهایت به گونه ای پیش 

نخواهد رفت که نتیجه مطلوبی به همراه داشته باشد. 
وی با اشاره به این که در مدت اخیر با وجود ممنوعیتی 
که برای معامالت بازار آزاد اعالم ش��د، مشاهده می شود 
ک��ه تزریق  ارز در بازار صورت می گیرد تا مانع از نوس��ان 
ش��دید آن ش��ود، گفت: ولی در هر حال حجم اسکناس 
دالر محدود بوده و به گونه ای نیست که بتوان ارقام قابل 
مالحظه ای را در سامانه نیما و برای واردات صرف کرد و 
بخشی را برای پاسخ به نیاز بازار غیررسمی اختصاص داد. 
این تحلیلگر بازار ارز ادامه داد: اکنون در شرایطی قرار 
داریم که به زمان اعالمی رئیس جمهور آمریکا که چندی 
پیش از برجام خارج و برای اعمال تحریم های مجدد علیه 
ایران زم��ان تعیین کرده بود نزدیک می ش��ویم. در این 
ش��رایط به طور حتم احتماالت و انتظارات از آینده ارزی 
خود عاملی برای تحریک بازار می شود. در عین حال که 
عده ای در مدت گذش��ته منتظر مانده بودند تا وضعیت 
بازار مش��خص و در نهایت تقاضای خود را تأمین کنند، 
اما اکنون زمان آن رسیده که ارز مورد نیاز خود را تأمین 
کنن��د از این رو افزایش تقاضا در ب��ازار رخ داد، چراکه در 
هر صورت تمام نیازها در س��امانه نیما یا تعریف نشده یا 

پاسخگوی حجم مورد نیاز نیست. 
وی ب��ه جریان��ی دیگ��ر در رابطه ب��ا س��امانه نیما و 
واردکنندگان اش��اره کرد. آن طور که افسری توضیح داد 
ب��ا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان��ی و اختالف فاحش آن با 
بازار آزاد که به بیش از ۲۰۰۰ تومان می رسد راهی برای 
واردکنندگان باز ش��ده که از ط��رق مختلف از رانتی که 
می تواند ایجاد ش��ود استفاده می کنند، در عین حال که 
این نحوه اختصاص ارز موجب واردات بی رویه خواهد شد. 
اما پیش��نهاد این تحلیلگر بازار ارز این اس��ت که باید 
بانک مرکزی بازار ارز را به رسمیت شناخته، فضا را برای 
فعالیت صراف ها باز کرده و روال معمول را پیش ببرد، چرا 
که این گونه دستوری عمل کردن نتیجه مطلوبی نداشته، 
قیمت ه��ا قابل کنترل نیس��ت و در ادامه اث��ر خود را در 

بازارهای مختلف نشان خواهد داد. 
پی��ش از این نیز کارشناس��ان اعالم ک��رده بودند که 
ش��رایط موجود ارزی نمی تواند چن��دان پایدار بوده و در 
نهایت موجب تأثیرپذیری بازارهای مختلف خواهد شد، از 
این رو باید شرایط موجود با تغییراتی همراه شده و جریان 

ارزی به گونه ای دیگر کنترل شود. 

تحلیل نوسان بازار سکه و ارز



هیچ گاه در طول تاریخ، حجم کاالهای حمل ش��ده 
در دنیا بیش از یک دهه اخیر نبوده است و دلیل این 
مسئله توجه جامعه جهانی به اهمیت تجارت و نقش 
آن در توس��عه اقتصادی اس��ت. حجم تجارت بعد از 
مطرح ش��دن موضوع تجارت آزاد و ضرورت مقابله با 
مانع تراشی ها در مسیر تجارت کاالهای تولیدشده در 
کش��ورهای مختلف به بازارهای خارجی بیشتر شد و 
به زعم اقتصاددانان همین مسئله عامل اصلی توسعه 
اقتصادی دنیا بوده اس��ت. اما در این بازار ش��لوغ که 
محصوالتی از کش��ورهای مختلف دیده می ش��ود و 
بعض��اً کاالها کاربرد و کارکرد مش��ابهی دارند، مردم 
ب��ر چه مبنای��ی کاالهای مورد نیاز خ��ود را انتخاب 
می کنند؟ اصاًل محبوبیت محصوالت تولیدش��ده در 
کش��ورهای مختلف در ب��ازار جهانی با چ��ه ابزاری 
س��نجیده می ش��ود و کدام دس��ته از کاالها بیش از 
کااله��ای دیگر مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند؟ در 
نهایت در بازاری که محصوالت مختلف از کشورهای 
مختلف دیده می ش��ود، این سؤال ایجاد می شود که 
مردم به تولیدات کدام کشور اعتماد بیشتری دارند و 

دلیل این مسئله چیست؟ 
ب��ه گ��زارش اتاق ته��ران، برای یافتن پاس��خ این 
س��ؤال ها که در س��ال های اخیر در مجامع اقتصادی 
بین الملل��ی مط��رح بوده اس��ت، ش��اخصی ب��ه نام 
»شاخص تولیدشده در کشور خاص« در دنیا معرفی 
شد؛ ش��اخصی که نشان می داد کدام یک از کاالهای 
تولیدش��ده در دنیا محبوبیت بیشتری دارند و قدرت 
کدام برندها در بازارهای جهانی باالتر اس��ت. ارزیابی 
ش��فاف ارزش برندها در بازارهای جهانی و بررس��ی 
می��زان محبوبی��ت آنها از مس��ائلی بود که توس��ط 
این ش��اخص مورد بررس��ی قرار گرفت. در واقع این 
رده بندی نش��ان داد که مردم چه دیدگاهی در مورد 
کاالهای تولیدشده در کشورهای مختلف دارند و در 
زمانی که محصوالت مش��ابه کشورهای مختلف را در 
اختیار داشته باش��ند، کدام یک را انتخاب می کنند. 
اما مس��ئله مهم این اس��ت که قیمت کاالها در این 
رده بندی مورد ارزیابی قرار نگرفته اس��ت؛ یعنی این 
مس��ئله که محصول تولیدشده در یک کشور خاص 
ارزان تر از کاالهای تولیدش��ده در یک کش��ور دیگر 
اس��ت در این مطالعه لحاظ نشده است و ارزیابی بر 
این مبنا انجام ش��د که ب��ا در اختیار بودن کاالهای 
مش��ابه کش��ورهای مختلف مردم ک��دام را انتخاب 
می کنن��د و ب��ه کیفیت کدام ی��ک از این محصوالت 

اعتماد بیشتری دارند. 
شاخص چگونه شکل گرفت؟ 

از بال��غ بر ۳۰ هزار نفر از مردم ۱۰۰ کش��ور دنیا 
سؤال ش��د که در میان محصوالت تولیدشده در ۵۰ 
کش��ور مورد مطالعه در این فهرست کدام را انتخاب 
می کنن��د و به ک��دام اعتم��اد می کنن��د. نتایج این 
نظرسنجی یکی از شاخص های مورد نیاز برای تهیه 

شاخص کلی را ایجاد کرد. 
ب��رای تهیه این ش��اخص داده های��ی در ۳۵ حوزه 
مختلف که همگی ساالنه توسط سازمان ملل متحد 

تهیه می شود، توسط پژوهشگران جمع آوری می شود 
و بر مبنای آن محصوالت تولیدش��ده در کشورهای 
مختلف بر مبنای س��طح تکنولوژی و علم، فرهنگ، 
رده بندی جهانی ، محیط زیس��ت، حفاظت از زمین و 

در نهایت سالمت تقسیم می شود. 
بنیان گذار این شاخص س��ایمون آنهولت نام دارد 
که یک مش��اور مس��تقل اقتصادی و سیاسی است و 
در زمینه توسعه و استفاده از استراتژی های مختلفی 
که زیرس��اخت های اقتصادی و سیاس��ی و در نهایت 
مش��ارکت های فرهنگی م��ردم یک کش��ور با دیگر 
کش��ورها را افزای��ش می دهد، کار می کن��د. او یکی 
از مش��اوران ارشد است که در س��ازمان ملل متحد 
مشغول است و استراتژی های جذب ذهن های خالق 
و توانمند، سیاس��ت های آموزش��ی، قوانین صادرات، 

مهاج��رت و مس��ائل مرتبط با آن، توریس��م، دفاع و 
امنی��ت و راهکاره��ای افزایش جذب س��رمایه های 
خارجی به یک کش��ور خاص را نیز در حیطه کاری 

خود تعریف کرده است. 
او را می توان پدر ش��اخص کشور خوب و شاخص 
تولیدشده در کشور خاص دانست که با هدف توسعه 
فرآیند مدیریت فرهنگ مصرف کاالهای مختلف در 

جهان این شاخص را تعریف و ایجاد کرد. 
ش��اخص کاالی تولیدش��ده در کش��ور خاص در 
س��ال ۲۰۱۴ معرفی ش��د. هدف اصلی شکل گیری 
این ش��اخص این بود که دیدگاه مردم دنیا در مورد 
کاالهایی که در بازار مصرف وجود دارد مورد ارزیابی 
قرار بگیرد. این ش��اخص بین صفر تا ۱۰۰ اس��ت و 
شاخص ۱۰۰ نشان دهنده این مسئله است که مردم 

تمایل زیادی برای استفاده از کاالهای تولیدشده در 
یک کش��ور خاص دارند؛ درحالی که ش��اخص صفر 
نش��ان می دهد کاال اصاًل محبوبیت��ی در میان مردم 

دنیا ندارد. 
کدام کشورها باالترین شاخص را دارند؟ 

طبق گزارش س��ال ۲۰۱۷، مردم دنیا بیش��ترین 
اعتماد را به محصوالت تولیدش��ده در کش��ور آلمان 
داش��تند. سال گذش��ته ش��اخص کاالهای مصرفی 
تولیدشده در کشور آلمان برابر با ۱۰۰ بود درحالی که 
س��وئیس در این رده بندی با ۲ درصد کمتر، جایگاه 
دوم را به خ��ود اختصاص داد. در مجموع محبوبیت 
کااله��ای تولیدش��ده در اتحادی��ه اروپ��ا بیش��تر از 
کش��ورهای آمریکای ش��مالی بود. در س��ال گذشته 
ش��اخص کاالهای تولیدشده در کش��ورهای اروپایی 
برابر با ۹۲ درصد بود درحالی که ش��اخص محبوبیت 
و اعتماد به کاالهای تولیدشده در کشور آمریکا برابر 

با ۸۱ درصد بوده است. 
این مقایس��ه در میان کاالهای تولیدش��ده در ۵۰ 
کشور دنیا انجام شده است؛ کشورهایی که کاالهای 
بیش��تری در بازار صادراتی دارند و محصوالت ش��ان 
در کش��ورهای بیش��تری مورد مبادله قرار می گیرد. 
جال��ب اینجاس��ت ک��ه در می��ان این کش��ورها نام 
ای��ران هم مش��اهده می ش��ود ولی ش��اخص اعتماد 
مصرف کنن��دگان دنیا به کاالی تولیدش��ده در ایران 
۲۷ درصد ارزیابی ش��ده اس��ت به این معنا که تنها 
۲۷درص��د از مصرف کنن��دگان دنیا ب��ه محصوالت 
تولیدش��ده در ای��ران اعتماد دارند و اس��تفاده از آن 
را به کاالهای تولیدش��ده در کشورهای دیگر ترجیح 
می دهند. ایران در این فهرست و در میان ۵۰ کشور 
دنی��ا، جایگاه آخر را به خود اختصاص داده اس��ت و 

کشورهای بنگالدش و چین از ایران باالتر هستند. 
طبق این رده بندی شاخص کاالهای تولیدشده در 
ترکیه برابر با ۳۷ درصد اس��ت و ش��اخص کاالهای 
تولیدشده در چین برابر با ۲۸درصد است درحالی که 
ای��ن کاالها بخ��ش زیادی از بازار مص��رف دنیا را به 
خود اختصاص داده اند، به خصوص در بازار پوش��اک 
محصوالت تولیدش��ده در این دو کش��ور محبوبیت 
بسیار زیادی دارند.  این شاخص برای مالزی برابر با 
۴۱ و برای روسیه برابر با ۴۶ درصد است. روسیه در 
این رده بندی جای��گاه ۲۶ را به خود اختصاص داده 
اس��ت. جایگاه سنگاپور و کره جنوبی به ترتیب ۲۲ و 
۲۱ است و بزرگی شاخص برای هر دو کشور برابر با 

۵۶ درصد گزارش شده است
بیس��تمین کش��ور این فهرس��ت اسپانیاس��ت که 
شاخص کاالهای تولیدشده در آن برابر با ۶۴ درصد 
است. استرالیا چهاردهمین کشور این فهرست است 
و شاخص محبوبیت کاالهای تولیدشده در این کشور 
برابر با ۷۵ درصد اس��ت. به این معنا که ۷۵درصد از 
مصرف کنندگان دنیا، به کاالهای تولیدش��ده در این 
کش��ور اعتماد دارند و این کاالها را به تولیدات دیگر 
در دنیا ترجیح می  دهند. وضعیت این کش��ور بهتر از 

نیوزیلند و بدتر از هلند است. 

شاخص اعتماد به کاالهای ایرانی در جهان 27 درصد است

ایستادن بر بام بی اعتمادی

سخنگوی دولت گفت با توجه به تهدیدات جدی در 
خصوص استمرار و گسترش تحریم ها از سوی آمریکا، 
برای بی اثر یا کم اثر کردن تحریم ها تدابیر مناس��بی 
را اتخاذ کرده ایم.  به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت، 
س��خنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
حاشیه جلس��ه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با 
بیان اینکه جلس��ه امروز پنجاه و یکمین جلس��ه این 
س��تاد بود، گفت: برای اجرایی کردن سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی ۵۶ طرح و ۲۰۰ پروژه تعریف کردیم 

که اگر اجرایی شود می توانیم به سیاست های ابالغی 
اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم.  او افزود: در جلسه 
ام��روز با توجه به تهدیدهای ج��دی که در خصوص 
استمرار و گس��ترش تحریم ها از سوی آمریکا مطرح 
ش��د، برای بی اثر یا کم اثر کردن این تحریم ها تدابیر 
متناس��بی را اتخاذ کردی��م. محدودیت منابعی را که 
برای ۲۰۰ پروژه و ۵۶ طرح داریم در ش��رایط تحریم 
بررسی کردیم تا بتوانیم پروژه هایی را در اولویت قرار 
دهیم که مردم عزیز کشورمان کمترین درگیری را با 

تحریم ها داشته باش��ند.  نوبخت موضوع آب را دیگر 
موضوع مطرح شده در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی برشمرد و ادامه داد: با توجه به کمبود منابع 
آبی نس��بت به سنوات گذش��ته، مناطق کشور را به 
چند دسته شامل مناطقی با تنش آبی، مناطقی با کم 
آبی و مناطقی که مشکل آب ندارند تقسیم کرده ایم. 
برای این کار گزارش��ی از س��وی برنامه و بودجه در 
جلس��ه ارائه ش��د ت��ا در چارچوب آن، م��واردی که 
می ت��وان برای آن با توجه ب��ه محدودیت منابع مالی 

اقدام کرد، مش��خص شود.  س��خنگوی دولت گفت: 
مقرر ش��د در جلسه آینده، سازمان برنامه و بودجه با 
تک تک دستگاه ها جلساتی را تشکیل دهد تا بدانند 
در صورت استمرار تحریم، نقطه های آسیب پذیرشان 
کجاس��ت و با چه فرصت هایی می توان نسبت به رفع 

کاستی ها و آسیب های ناشی از تحریم اقدام کرد. 
نوبخت در پایان بررس��ی راه ه��ای دور زدن موانع 
ناش��ی از تحریم را یکی از دس��تور کارهای جلسات 

بعدی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نام برد. 

نوبخت از تعریف 5۶ طرح و 2۰۰ پروژه اقتصاد مقاومتی خبر داد

تدابیر جدید دولت برای مقابله با تحریم های آمریکا

یادداشت

کمک بانکداری بدون ربا به تولید

در ش��رایط کنونی مس��ئله اصلی کش��ور رش��د قیمت ها و تورم 
یک رقمی نیس��ت، مس��ئله اصلی کش��ور تولید اس��ت. دولت باید 
راه اندازی تولید را دنبال کند و البته برای اینکه نرخ رش��د قیمت ها 
پایین باش���د نیز باید تالش کند. ولی اگر دائماً اعالم شود که نرخ 
تورم باید یک رقمی ش��ود و در کن��ار آن هیچ کار اصالحی دیگری 
انجام نشود، منطقا به لحاظ اقتصادی قابل دفاع نیست. درحالی که 
می توان با سیاست های مناسب هم رشد اقتصادی داشت و هم تورم 
تک رقمی. البته لزوما این دو همدیگر را تأیید نمی کنند و عکس آن 

نیز ممکن است برقرار شود. 
از س��ویی باید توجه داشت که نرخ رشد اقتصادی فقط به دولت 
مرتبط نیست. نرخ رش��د اقتصادی حاصل نرخ رشد اقتصادی ملی 
اس��ت ک��ه در آن بخش خصوص��ی و بخش های مختل��ف هم فعال 
هستند. از همین رو توصیه می شود که دولت هدف خود را افزایش 

تولید قرار دهد و بقیه متغیرها را به دنبال این هدف بکشاند. 
مس��ئله دیگر در باب رشد اقتصادی، اثر بسیار مخرب نظام بانکی 
در تولید و اشتغال است. بنده بارها نسبت به پیامد نرخ سود بانکی 
اعتراض داش��ته ام، زیرا معتقدم علت اصلی مش��کالت اقتصادی در 
داخل کشور، نرخ س��ود بانکی بانکی است که تولیدکننده را تنبیه 
می کند و افراد را به س��مت کارهای غیرمولد و به اصطالح ساده تر 

سوق می دهد. 
در ح��ال حاضر نظام بانکی ما با یک به��م ریختگی متدولوژیک 
از نظ��ر فهم قانون بانکداری بدون ربا رنج می برد که موجب ش��ده 
این قانون اجرا نش��ود و به جای آن، دستورالعمل های بانک مرکزی 
و ش��ورای پ��ول و اعتبار، که در مواردی مخالف قانون هم هس��ت، 

اجرا شود. 
ب��ا توجه ب��ه اینکه قانون الزم ب��رای این حوزه وج��ود دارد، اگر 
دس��تگاه های نظارتی مانند مجلس و ق��وه قضاییه اهتمام کنند که 
بانک ها به سمت اجرای این قانون بروند، نرخ های سود در بازارهای 
حقیقی اقتصاد اصالح می ش��ود و عم��اًل پول در اختیار بخش مولد 
قرار می گیرد و نه در اختیار کس��انی که به سفته بازی بر روی پول 

مشغول هستند. 
این موضوع از عمده ترین محورهایی است که در صورت عمل به 
آن، می تواند کمک قابل اعتنایی به رونق تولید داشته باشد. بدیهی 
اس��ت که این مس��ئله، تنها عامل کمک به تولید نیست، اما اجرای 
صحی��ح قانون عملیات بانکی بدون رب��ا می تواند دردی از دردهای 

تولید و تولیدکننده را کم کند. 

چند نکته در باب ارز

بازار ارز ایران مدتی اس��ت از وضعیت عادی خارج ش��ده اس��ت. 
اعم��ال محدودیت بر خری��د و فروش ارز در بازار آزاد از یک س��و 
و اع��الم ن��رخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دالر از س��وی دیگر مهم ترین 
اقداماتی بود که با هدف بازگش��ت آرامش و ایجاد ش��رایطی نسبتا 
عادی در دس��تور کار قرار گرفت اما امروز با دو ماه شدن تک نرخی 

شدن ارز می توان دالیل بروز این بحران را مورد بررسی قرار داد. 
 نکته اول: ایران در ش��رایط کنونی ب��ا محدودیت ارزی خاصی 
روبه رو نیس��ت. شاید اگر در چهار سال گذشته نرخ دالر متناسب با 
ت��ورم افزایش می یافت، بحران ارزی این گونه اقتصاد را تحت تأثیر 
خود قرار نمی داد. ت��الش دولت ها برای عدم تأثیرگذاری نرخ تورم 
بر دالر سبب می شود ریال در مقابله با دالر قدرت رقابت خود را از 
دست بدهد و از سوی دیگر در دوره های بحران ارزی نیز به واسطه 
ریزش ارزش ریال در برابر دالر، مش��کالت خود را نش��ان می دهد. 
اگ��ر قیمت ارز در آذر ماه س��ال ۱۳۹۶ را مبنا قرار دهیم می بینیم 
که طی چهار س��ال گذش��ته قیمت آن افزایش چندانی پیدا نکرده 
است، به عبارت دیگر در شرایطی که قیمت ارز در سال های ۱۳۹۱ 
و ۹۲ بین کانال ۳ تا ۴ هزار تومان در حرکت بود، در س��ال ۱۳۹۶ 

نیز همین وضعیت را داشت. 
در چنین ش��رایطی ساالنه تورمی بین ۹ تا ۱۰ درصد در اقتصاد 
ایران وجود داش��ت. ب��ا این وصف تأثیر تورم ب��ر دالر، قیمت را به 

حدود شش هزار تومان می رساند. 
نکته دوم: تک نرخی ش��دن ارز یک��ی از مهم ترین مطالبه های 
فعاالن اقتصادی اس��ت. باید توجه داش��ت تک نرخی شدن ارز در 
ش��رایطی می تواند پاسخگو باشد که اقتصاد باثبات باشد. این اقدام 
می توان��د زمینه فعالیت دالالن را از بین ببرد اما چرا دالالن به یک 
بازار هجوم می آورند و ش��رایط را دستخوش تغییر می کنند؟ وقتی 
قیم��ت کاالیی کمتر از ارزش واقعی اش باش��د، دالالن این بازار را 
زیر نظر می گیرند تا در موقع مقتضی برای کس��ب س��ود راهی آن 
ش��وند. بازار ارز نیز دقیقا در این ش��رایط به سر می برد. احتماالت 
نش��ان می داد که ارز در کمین جهش است و اجرای قانون کاهش 
سود س��پرده های بانکی خود زمینه را برای بروز این اتفاق بیش از 

پیش فراهم کرد. 
نکتـه سـوم: و اما قیم��ت ۴۲۰۰ تومان برای ه��ر دالر؛ به نظر 
می رس��د در شرایط کنونی قیمت دالر اهمیت کمتری را نسبت به 
اجرای یکسان س��ازی نرخ ارز داشته باشد. آنچه اهمیت دارد شیوه 
اجرایی این طرح اس��ت و بی تردید در طول زمان این قیمت تعدیل 

خواهد شد. 
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میانگین قیمت مس��کن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، متری 
۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که این رقم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ 
ب��ه مت��ری ۵ میلی��ون و ۹۸۰ هزار تومان رس��یده و در این ش��رایط 
ق��درت خرید مس��کن توس��ط خانوارها با توجه به ن��رخ تورم عمومی 
حدود ۲۵درصد کاهش یافته اس��ت. در واقع، از اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ 
ت��ا اردیبهش��ت ماه ۱۳۹۷ قیمت خانه در ته��ران متری یک میلیون و 
۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته اس��ت. از سوی دیگر، نقش برخی دفاتر 
مش��اوران امالک به عنوان عامل ثانویه در رشد قیمت ها طی شش ماه 

اخیر محسوس بوده است. 
ام��ا چرا قیمت مس��کن به یکباره جهش کرد؟ به گزارش ایس��نا، با 
توجه به طوالنی ش��دن دوره رکود مسکن و اثرپذیری از جهش قیمت 
ارز و س��که انتظار می رفت که قیمت مس��کن در سال ۱۳۹۷ با شیب 
مالیم��ی افزایش پی��دا کند، اما متقاضی��ان این حوزه ب��ه یکباره در 
فروردین و اردیبهش��ت ماه امس��ال با افزایش ۲۹ و ۳۵درصد قیمت ها 
غافلگیر ش��دند. قیمت در بعضی مناطق تهران تا ۵۳درصد رشد کرد. 
مش��اهدات میدانی حاکی از آن اس��ت که بعضی دفاتر مش��اور امالک 
شهر تهران به ایجاد هیجان کاذب در این بازار رو آوردند و با استدالل 
تورم انتظاری در ای��ن بخش، متقاضیان را متقاعد به خرید زودهنگام 
کردند که باعث رش��د زودتر از موعد قیمت ها ش��دند، اما کارشناسان 
معتقدند عطش فعلی بازار مس��کن به تدریج فروکش می کند و تا یک 
س��ال آینده این حوزه وارد رکود خواهد ش��د، بنابراین دود این رفتار 
بعض��ی بنگاهداران به چش��م خریداران فعلی و خود صنف مش��اوران 

امالک می رود. 
شکاف 55درصدی بین وام و قیمت مسکن

اردیبهش��ت ماه س��ال ۱۳۹۶ تس��هیالت ۱۶۰ میلیون تومانی بانک 
مس��کن ۵۹درصد ارزش یک خانه ۶۰متری براس��اس میانگین قیمت 
ش��هر تهران را پوش��ش می داد که این رقم هم اکن��ون به ۴۴.۶درصد 
کاهش یافته اس��ت. به بیان دیگ��ر هم اکنون فاصله حدود ۵۵درصدی 
بین قدرت خرید از طریق وام و قیمت مس��کن ایجاد ش��ده است. این 
شکاف البته برای واحدهای ۷۵ متری به عنوان الگوی مصرف عمیق تر 
اس��ت، چراکه براس��اس قیمت های جدید هم اکنون وام ۱۶۰ میلیون 
تومان��ی فقط ۳۵.۷درصد قیمت ی��ک واحد ۷۵ متری پایتخت را دربر 

می گیرد. 
رویکرد سفته بازانه در بازار مسکن

معامالت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۶.۷درصد نسبت به 
ماه مش��ابه سال گذش��ته افزایش یافت و به رقم ۱۹ هزار مورد رسید. 
قیمت ها نیز باالترین میزان افزایش از سال ۱۳۹۲ به بعد را تجربه کرد 
و ۳۵درصد رش��د نقطه به نقطه را نشان داد. هم اکنون متوسط قیمت 
مس��کن ش��هر تهران متری ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان اس��ت. رصد 
تراکم معامالت حاکی از آن اس��ت که مناطق مرفه نش��ین و متوس��ط 
به باال همچون مناطق ۱، ۵، ۲، ۴ و ۸ س��هم بیش��تری از رشد قیمت 

و معامالت را نس��بت به دیگر مناطق داش��تند. بر این اساس می توان 
نتیجه گی��ری ک��رد خانوارهای متوس��ط که هدف صن��دوق پس انداز 
مس��کن یکم بوده اند با جهش یکباره قیمت ها دو مس��یر را پیش روی 
خ��ود می بینند؛ عده ای به خرید واحدهای قدیمی و کوچک متراژ روی 

آورده اند و عده ای دیگر هنوز تصمیمی برای خرید نگرفته اند. 
سپرده گذاری 419 هزار خانه اولی

ت��ا ۲۰ اردیبهش��ت ماه س��ال ج��اری، ۴۱۹ ه��زار و ۳۵۰نف��ر در 
صندوق پس انداز مس��کن یکم، ثبت نام و س��پرده گذاری انجام داده اند 
ک��ه از ای��ن تعداد، نزدیک ب��ه ۶۰ هزار س��پرده گذار تاکنون موفق به 
دریافت تس��هیالت خود در ش��هرهای مختلف ش��ده اند. به بیان دیگر 
آمار ثبت نام ها حدود هفت برابر وام گیرندگان اس��ت. با اینکه س��رعت 
س��پرده گذاری نسبت به زمان افتتاح این صندوق در خردادماه ۱۳۹۴ 
طی سال های بعد افزایش داشته، براساس آمار فعلی باید حداقل ۲۵۰ 
هزار فقره تسهیالت به زمان پرداخت رسیده باشد، اما به نظر می رسد 
ب��ه دلیل تأثیر عوامل بیرونی بر بازار مس��کن، متقاضیان با این میزان 
وام، ق��درت خری��د خود را از دس��ت داده اند. از س��وی دیگر با توجه 
به محدودیت منابع گفته می ش��ود بانک مسکن توان پرداخت ساالنه 
بیش از ۸۲ هزار فقره تس��هیالت به خانه اولی ها را ندارد. حتی عده ای 
از کارشناس��ان سال گذش��ته هش��دار دادند که ممکن است صندوق 
پس انداز مس��کن یکم با افزایش س��پرده گذاری به سمت ورشکستگی 
برود.  متقاضیان افتتاح این حساب می توانند پس از گذشت حداقل دو 
دوره شش ماهه بعد از افتتاح حساب با رعایت متوسط موجودی الزم، 
از سقف تسهیالت این حساب در شهر تهران برای هر نفر ۸۰ میلیون 
تومان )زوجین ۱۶۰ میلیون تومان(، مراکز استان ها و شهرهای باالی 
۲۰۰ هزار نفر ۶۰میلیون تومان و در س��ایر شهرها ۴۰ میلیون تومان 
استفاده کنند. مدت زمان بازپرداخت تسهیالت اخیرا از ۱۲ به ۱۵ سال 
افزایش یافته و به این ترتیب مبلغ قسط وام ۸۰ میلیون تومانی در هر 
ماه ۶۷۵ هزار تومان می ش��ود. نرخ س��ود این نوع وام نیز در بافت های 
فرس��وده ۶درصد و در سایر نقاط شهری ۸درصد است. این نرخ سود، 
پایین ترین نرخ تس��هیالت در سیس��تم بانکی محسوب می شود. طبق 
بررس��ی ها هم اکنون س��هم خانه اولی ها از معامالت مسکن شهر تهران 

۹درصد است که رقم چندان باالیی نیست. 
بررس��ی علت پایین بودن س��هم خانه اولی ها از بازار مسکن تهران به 
ناکافی بودن مبلغ این نوع وام نسبت به قیمت مسکن مربوط می شود. 
در ش��رایطی که وام مس��کن در کالنش��هر ته��ران ۴۴.۶درصد قیمت 
مس��کن را پوشش می دهد، این رقم در کش��ورهای توسعه یافته بیش 

از ۸۰درصد است. 
از سوی دیگر افزایش سقف تس��هیالت در دستور کار قرار ندارد. سال 
گذش��ته وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده بود سقف وام ۱۶۰ میلیون 
تومان��ی به ۲۰۰ میلیون توم��ان افزایش پیدا کند که هنوز با آن موافقت 
نش��ده است. در این ش��رایط خانواده هایی که در کالنشهرها قصد خرید 

مسکن دارند باید بخش مهمی از قیمت ملک را تهیه کنند تا بلکه بتوانند 
با اس��تفاده از تس��هیالت به عنوان مکمل، یک واحد مسکونی خریداری 

کنند. 
میزان س��پرده گذاری در بانک عامل بخش مسکن برای خرید اولین 
خانه توس��ط خانوارها در پایان س��ال گذشته ۵۱درصد افزایش داشته 
اس��ت. این آمار که توس��ط مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک 
مس��کن اعالم ش��ده حاکی از آن اس��ت که حجم تقاض��ا برای خرید 
واحده��ای ب��ا قیمت حداکث��ر ۱۶۰ میلی��ون تومان در بازار مس��کن 
افزای��ش یافت��ه، اما ش��واهد و آمار و ارق��ام معامالت نش��ان می دهد 
که س��رمایه گذارانی ک��ه معموال اق��دام به خرید و ف��روش خانه های 
گران قیمت می کنند در س��ه ماهه پایانی سال قبل، نقش بیشتری در 
بازار مس��کن ایفا کردن��د و متقاضیان واقعی به امی��د ثبات یا کاهش 

قیمت ها در انتظار نشسته اند. 

مسکن طی یک سال گذشته در پایتخت، متری 1/5میلیون گران شده است

شکاف عمیق وام و قیمت مسکن

س��ازمان خصوصی س��ازی از مش��موالن س��هام عدالتی ک��ه تاکنون 
ش��ماره ش��بای بانکی خود را اعالم نکرده اند خواسته تا پایان خردادماه 
جاری اقدام به ثبت ش��ماره ش��بای بانکی خود در سامانه سهام عدالت 
کنند؛ چراکه این س��امانه با ش��روع تیرماه به مدت دو هفته از دسترس 
خارج می ش��ود.  به گزارش ایس��نا، از فروردین ماه سال ۱۳۹۶ سازمان 
خصوصی س��ازی اعالم کرد که مشموالن سهام عدالت می توانند با ورود 

به سامانه، شماره شبای بانکی خود را وارد کنند. 
س��ازمان خصوصی س��ازی بعد از اینکه مشموالن سهام عدالت شماره 
حس��اب بانکی خود را در س��امانه س��هام عدالت وارد کردن��د، اقدام به 
راستی آزمایی آنها می کرد و در صورت تأییدنشدن شماره حساب دوباره 
در پیامی از مش��مول می خواس��ت تا شماره ش��بای جدید را در سامانه 

وارد کند. 
از سال گذشته سود مشموالنی که شماره حساب خود را در سامانه به 
درستی وارد کرده بودند واریز شد. سازمان خصوصی سازی مشموالن را 
به ۲۰گروه دس��ته بندی و به ترتیب سود سهام عدالت را به حساب آنها 
واریز کرد. البته تعدادی هم بودند که می گفتند مبلغی بابت سود سهام 

عدالت به حساب آنها واریز نشده است. 
در این میان تعدادی از مش��موالن س��هام عدالت شماره شبای خود 
را در س��امانه اعالم نکردند و در نتیجه س��ودی هم به حساب شان واریز 
نشد. س��ازمان خصوصی س��ازی اعالم کرده این افراد می توانند تا پایان 

خردادماه جاری شماره شبای حساب بانکی خود را اعالم کنند. 
از طرفی طبیعی اس��ت که چون مبالغ سود س��هام عدالت متعلق به 
مش��موالن اس��ت، در هر زمانی که شماره ش��بای بانکی اعالم شود آن 
مبالغ باید به حس��اب مش��موالن واریز ش��ود؛ مگر اینکه قانونی در این 

مورد وضع شود. 
دریافت ش��ماره شبای حساب بانکی مشموالن تا ۳۱خردادماه جاری 
ادامه خواهد داشت و از این تاریخ به مدت دو هفته سامانه سهام عدالت 
به آدرس اینترنتی samanese. ir در بخش مربوط به دریافت شماره 
ش��بای مشموالن برای به روزرسانی و همچنین بررسی درخصوص نحوه 
ادامه دریافت ش��ماره شبا از مشموالن س��هام عدالت از دسترس خارج 
خواهد ش��د و امکان ثبت ش��ماره ش��بای بانکی جدید در این س��امانه 

فراهم نخواهد بود. 

مشموالن سهام عدالت برای ثبت شماره شبا عجله کنند

سامانه سهام عدالت نیمه اول تیرماه غیرفعال می شود

نفت
در آستانه نشست اوپک

تنش های ژئوپلیتیکی به نقطه جوش رسید
پایگاه خبری اویل پرایس آمریکا اعالم کرد، نشس��ت آینده اوپک 
ک��ه قرار اس��ت ۲۲ ژوئ��ن )اول تیر( در وین برگزار ش��ود، در حال 
تبدیل ش��دن به یک جدال است.  به گزارش ایرنا، درخواست دولت 
آمریکا از عربستان برای افزایش تولید نفت پیش از خروج واشنگتن 
از برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( به منظور جلوگیری از افزایش 
شدید قیمت نفت در بازارها ممکن است اعضای سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( را برنجاند.  در اوایل هفته گذش��ته دولت 
آمریکا از عربستان خواست به منظور جلوگیری از افزایش قیمت ها 
تولی��د نف��ت را افزایش دهد.  به دنبال این خبر، رویترز پنجش��نبه 
گذش��ته خبری در این زمینه منتش��ر کرد که در آن اعالم شد یک 
مق��ام عالی رتب��ه دولت ترامپ یک روز قب��ل از اینکه ترامپ خروج 
از برجام را اعالم کند از عربس��تان خواس��ت به منظور جلوگیری از 
اختالل بازار به دلیل کاهش صادرات نفت ایران در نتیجه تحریم ها، 
تولی��د نفت را افزایش دهد.  آخرین باری که دولت آمریکا اوپک را 
برای افزایش عرضه تحت فش��ار قرار داده بود نیز هدف، ضربه زدن 
به ایران بود.  دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز 
به دنبال ائتالف جهانی برای تحریم ایران در س��ال ۲۰۱۲ از اوپک 
خواس��ته بود که با افزایش تولید، مانع ایجاد اختالل در عرضه نفت 
در نتیجه کاهش صادرات ایران به دلیل تحریم ها شود. درنتیجه این 
تحریم ها یک میلیون بشکه در روز از صادرات نفت ایران کم شد. 

اویل پرایس نوشت، این درخواست به ایران که صدمه بسیاری از 
آمریکا دیده است، باز هم آسیب می زند و تمایل عربستان به تبعیت 
از خواس��ت آمریکا، خشم ش��دید برخی اعضای اوپک را برانگیخته 
اس��ت.  حس��ین کاظم پور، نماینده ایران در هی��أت عامل اوپک در 
این مورد به رویترز گفت: حیرت انگیز اس��ت که ببینیم تش��کیالتی 
از واش��نگتن می آیند به عربس��تان تا )از این کشور بخواهند( افت 
ص��ادرات نفت ای��ران و ونزوئال به دلیل تحریم ه��ای غیرقانونی این 
کش��ور را جایگزین کند.  وی افزود: اوپک به آسانی تسلیم خواست 
واش��نگتن نمی شود. هیچ یک از اعضای اوپک علیه دو عضو موسس 
ای��ن س��ازمان اق��دام نمی کنند.  کاظم پ��ور ادام��ه داد: آمریکا این 
سیاس��ت را دفعه پیش علیه ایران استفاده کرد، اما قیمت های نفت 
به ۱۴۰ دالر در هر بشکه رسید.  نماینده ایران در اوپک تأکید کرد: 
اوپک چنین حقارتی را نمی پذیرد. چقدر کس��ی باید متکبر و نادان 
باش��د که نتواند تاریخ ۶۰ سال گذشته همکاری میان اعضای اوپک 
را بفهم��د.  ای��ران و ونزوئال به تازگی به اوپک نامه نوش��ته و از این 

سازمان خواسته اند تحریم های آمریکا را محکوم کند. 
مانوئل کوئودو، وزیر نفت ونزوئال در نامه خود نوش��ته است: اوپک 
باید تأثیر فش��ار تحریم های یک جانبه آمریکا که نش��ان دهنده یک 
تج��اوز بزرگ مالی و اقتصادی به صنعت نفت و ثبات بازار ماس��ت 
را بررس��ی کند.  اویل پرایس تصریح کرد، اظهارنظرها حاکی است 
که بخش درخور توجهی از اعضای اوپک با هر اقدامی برای افزایش 
تولی��د نفت مخالفند و ای��ن اقدام می تواند نشس��ت آینده اوپک را 

توفانی کند. 
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سکه 2/5میلیون تومان شد
بانک مرکزی وارد می شود؟ 

قیمت س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید درحالی روز گذش��ته 
رکورد ۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان را شکس��ت که هنوز مش��خص 

نیست بانک مرکزی قصد ورود به این بازار را دارد یا خیر. 
به گزارش تس��نیم، قیمت س��که در راس��تای س��یر صعودی که 
 مدت هاس��ت در پی��ش گرفته، روز دوش��نبه رک��ورد ۲ میلیون و
۵۰۰ ه��زار توم��ان را ه��م زد تا بار دیگر بازار طال و س��که ش��اهد 
نرخ های جدید و البته نجومی باش��د. فعاالن ب��ازار طال نمی توانند 
پیش بینی دقیقی از آینده این بازار داشته باشند ولی همگی اذعان 
دارند که قیمت های این روزهای سکه واقعی نیست و حباب حداقل 

۴۰۰ هزار تومانی دارد. 
این اولین بار نیس��ت که بازار طال حبابی ش��ده اس��ت، سال 
قبل و زمانی  که قیمت س��که رش��د چش��مگیر داشت و به یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رس��ید مس��ئوالن بانکی و بازاری ها 
از حباب ۴۰۰ - ۳۰۰هزار تومانی قیمت س��که سخن می گفتند و 
بعد از آن ش��د که بانک مرکزی دستور آغاز حراج سکه در بانک 

کارگشایی را داد. 
حراج س��که در بانک کارگش��ایی چند ماه ادامه داش��ت و بانک 
مرکزی به منظور مدیریت بیش��تر بازار تصمیم گرفت بار دیگر طرح 
پیش فروش سکه را برای مردم اجرا کند و با این حساب پیش فروش 

نیز چند ماه اجرا شد. 
ول��ی با این حال هنوز بازار س��که به آرامش نرس��یده اس��ت که 
مهم تری��ن عل��ت ای��ن ناآرامی ها کوچ س��رمایه های س��رگردان به 
بازار س��که اس��ت؛ با نجومی ش��دن قیمت ها در بازارهای مسکن و 
خودروهای لوکس بسیاری از دارندگان سرمایه، ترجیح داده اند که 
س��رمایه های خود را در طال به کار گیرند تا سود بیشتری عایدشان 

شود. 
س��رمایه گذاری در بازار س��که بعد از آن رون��ق گرفت که دولت 
و بان��ک مرکزی خری��د و فروش دالر در ب��ازار آزاد را قاچاق اعالم 
کرده و با خریداران و فروشندگان در این بازار برخوردهای انتظامی 

صورت گرفت. 
البت��ه نبای��د از نق��ش معامله گران ب��ازار آتی س��که در افزایش 
قیمت های اخیر س��که غافل ش��د چراکه فعاالن این بخش نیز هر 
روز با حضور پررنگ در س��مت خرید موج��ب افزایش قیمت ها در 

بازار نقدی می شوند. 
باید دید بعد از ثبت رکورد سکه ۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومانی آیا 
بانک مرکزی تصمیمی برای ورود به این بازار خواهد گرفت یا خیر. 

وزیر اقتصاد: 
ارز های ملی ایران و چین در تبادالت تجاری 

استفاده می شود
وزی��ر اقتصاد گفت: طبق تفاهمنامه امضاش��ده بین ایران و چین 
ارز های ملی هر دو کش��ور در مبادالت تجاری مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. همچنین طبق این تفاهمنامه، روابط تجاری هر دو کشور 
در چارچوب یک جاده یک کمربند ترسیم که در آن بر تعیین سهم 

هر دو کشور در نقشه راه این طرح تأکید شد. 
مس��عود کرباس��یان در حاش��یه س��فر رئیس جمهور به چین در 
گفت وگو با ایرنا، با بیان اینکه همزمان با این س��فر چهار تفاهمنامه 
مش��ترک بین ایران و چین به امضا رسیده است، ادامه داد: یکی از 
این تفاهمنامه ها بین این وزارتخانه و س��ازمان توس��عه زیرساخت 
چین در زمینه استفاده از منابع مالی دو کشور برای سرمایه گذاری 

و استفاده از ارز های ملی هر دو کشور در مبادالت تجاری بود. 

کرباس��یان اضاف��ه کرد: توس��عه همکاری های فن��ی و علمی هر 
کش��ور از دیگر تفاهمنامه های امضاش��ده در این سفر بود که مفاد 
آن از جانب معاونت فنی ریاست جمهوری تهیه و با حضور روسای 

جمهوری هر دو کشور به امضا رسید. 
وزیر اقتصاد ادامه داد: س��ومین س��ند امضاش��ده در این سفر در 
رابطه با همکاری های بورس و اوراق بهادار بود که بین سازمان های 

بورس هر دو کشور به امضا رسید. 
او چهارمین سند امضاشده را در زمینه مبارزه با مواد مخدر اعالم 
کرد و گفت: طبق این تفاهمنامه هر دو کش��ور در راس��تای مبارزه 
با مواد مخدر و مفاس��د سازماندهی ش��ده با ه��م همکاری دوجانبه 

خواهند داشت. 
کرباسیان گفت: درخصوص افزایش حجم مبادالت بین دو کشور 
هم مباحثی در این سفر در زمینه افزایش حوزه های مختلف بانکی، 

نفتی، پتروشیمی و حجم تجاری صورت گرفت. 
گفتنی است حس��ن روحانی، رئیس جمهوری اس��المی ایران به 
دعوت »ش��ی جین پینگ« همتای چینی خود در اجالس س��ران 
سازمان همکاری شانگهای حضور یافته بود. عالوه بر ایران، روسای 
جمهوری روسیه، قزاقستان، قرقیزس��تان، تاجیکستان، افغانستان، 
ازبکس��تان، پاکس��تان، بالروس، مغولستان و نخس��ت وزیر هند نیز 

به طور رسمی در این نشست شرکت کرده بودند. 
در س��فر رئیس جمهوری اسالمی ایران، هیاتی بلندپایه از مقامات 
سیاس��ی و اقتصادی ش��امل دکت��ر محمدجواد ظری��ف وزیر امور 
خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد،  
»محمد نهاوندیان« معاون اقتصادی رئیس جمهوری و ولی اهلل سیف 

رئیس کل بانک مرکزی، وی را همراهی می کردند. 
 

دریچــه

آی��ا می دانید س��رمایه هایی که ای��ن روزها در بازار طال، س��که، ارز و 
مس��کن خیمه زده اند به تولید سوق داده ش��وند، چه اتفاقی در اقتصاد 
ایران خواهد افتاد؟ برآوردها نش��ان می دهد که اگر یک س��وم نقدینگی 
س��رگردان به جای بازار سفته بازی به بورس برود، عالوه بر رونق تولید، 

بورس را هم شکوفا خواهد کرد. 
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، رقمی در حدود ۱۵۰۰ ه��زار میلیارد تومان 
میزان نقدینگی کل کش��ور اس��ت؛ حجم بزرگی که می تواند تبدیل به 
س��یالب ش��ود. هرچند در ماه های اخیر شاهد آسیب های آن به اقتصاد 
ای��ران بودیم، اما آنطور که کارشناس��ان می گویند، این حجم نقدینگی 
هنوز پش��ت س��د مانده است و هر لحظه ممکن اس��ت سد را بشکند و 

تبدیل به سیالب شود. 
برای مقابله با این پدیده مخرب، توصیه ها بس��یار اس��ت؛ از راه اندازی 
بورس ارز گرفته تا آزادس��ازی قیمت ارز. برخی ها هم می گویند، دولت 
بهتر اس��ت نرخ س��ود بانکی را باال ببرد تا این پول های سرگردان جذب 
بانک ها شوند. این پول بزرگ، به جز تخریب می توان آثار مثبتی هم به 
دنبال داشته باش��د، آثاری مثل جذب شدن در بخش های مولد اقتصاد؛ 

همان که اصطالحا به آن سرمایه گذاری می گویند. 
بنا ب��ه تعریف دو ن��وع س��رمایه گذاری می تواند در ش��رایط افزایش 
ریسک های تحریم برای اقتصاد ایران مفید باشد؛ سرمایه گذاری دولتی 

و سرمایه گذاری خصوصی. 
 س��رمایه گذاری دولتی ریس��ک ندارد. هر آنچه دول��ت از درآمدهای 
نفت و سایر به دس��ت می آورد در بخش عمرانی سرمایه گذاری می کند. 
بخشی هم از طریق صندوق توسعه ملی در اختیار متقاضیان با در نظر 
گرفتن ش��رایط قرار می گیرد، اما این تمام نیاز سرمایه گذاری در کشور 
به خصوص در شرایط تازه ای که به زودی با آن روبه رو می شود، نیست. 

از سویی توان دولت در سرمایه گذاری چندان باال نیست. اقتصادی که 
سال ها به نفت وابسته بوده، اگر فروش نفتش هم محدود شود، نمی توان 

از آن انتظار معجزه داشت. 
اما س��رمایه گذاری خصوصی راهکار مناس��ب تری است. اصال بخشی 
از نیاز امروز اقتصاد ایران اس��ت. در غیاب س��رمایه گذاری خارجی، این 
س��رمایه های خصوصی است که می تواند سختی های پیش روی اقتصاد 
ایران را از ش��رایط تازه پیش رو کمتر کند؛ همان س��رمایه هایی که این 

روزها در بازارهای سفته بازی می چرخد. 
کمک سرمایه های داخلی به اقتصاد

ولی سرمایه های داخلی یا همان سرمایه های سرگردان چگونه جذب 
بخش های مولد اقتصاد می ش��وند؟ واقعیت این است که سرمایه داخلی 
هم درس��ت مثل سرمایه خارجی تابع شاخص ریسک کشوری است، اما 
بخش بزرگی از این ریسک شرایط روانی است. یعنی اگر دولت بخواهد 
از س��رمایه گذاری داخلی بهره ببرد، باید بکوش��د که شاخص ریسک را 
بهبود ببخش��د.  اگر شاخص ریسک باال باش��د، خروج سرمایه از کشور 
هم افزایش می یابد، زیرا ماهیت پول و س��رمایه به گونه ای است که در 
جای پرخطر و کم بازده نمی ماند. این ریسک عموما از تصمیم های دولت 

نشأت می گیرد. مثال تصمیم هایی که برای ارز گرفته شد. 
مهدی پازوکی، کارش��ناس اقتصادی می گوید: »وظیفه اصلی دولت در 
درجه اول بهبود ش��اخص ریس��ک است. ریس��ک هم به دو دسته ریسک 
سیاس��ی و اقتصادی تقسیم می ش��ود. ریسک سیاس��ی ترکیبی از ثبات 
سیاسی، ش��رایط اجتماعی مثل فقر و بیکاری، میزان دخالت نظامیان در 
سیاست، فساد، حاکمیت نظم و قانون و کیفیت سازمان اداری دولت است. 
در یک کالم برای بهبود ش��اخص ریسک سیاسی باید انضباط پولی، مالی 
و بودجه ای در کش��ور پیاده سازی ش��ود.« او اضافه می کند: »البته به جز 

ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی هم که به رشد اقتصادی، تورم، کسری 
بودج��ه، رابطه بدهی ه��ای دولت با حجم اقتصاد، ثب��ات نرخ ارز و تراز 

حساب جاری مربوط می شود، بسیار اهمیت دارد.«
عبور از گردنه تحریم های تازه

کمت��ر از دو م��اه دیگر تحریم های ت��ازه علیه ایران از س��وی آمریکا 
اجرایی می ش��ود؛ اتفاق��ی که بنا به گفته اقتصاددان��ان فقط حاصل آن 
سختی نیست و می تواند فرصت های تازه ای برای بازسازی اقتصاد فراهم 

کند. 
آنطور که برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت می گویند، از پاییز سال 
گذشته دولت در تدارک برنامه هایی برای مقابله با تحریم های احتمالی 
بوده اس��ت. مثل تصمیم اخیر ش��ورای عالی اقتصاد، بنا به درخواس��ت 
وزارت نف��ت طرحی به تصویب رس��اند و بر مبنای آن مقرر ش��د تا در 
۲۹ میدان نفتی طرح افزایش تولید، نوس��ازی و بهسازی صورت بگیرد. 
موضوعی که بیژن زنگنه وزیر گفته اس��ت پول و س��رمایه آن قرار است 

از طریق مردم تأمین شود. 
اگرچ��ه ای��ن اولین قدم دول��ت دوازدهم بعد از اعالم خ��روج آمریکا 
از برج��ام و ط��رح تحریم های تازه اس��ت، اما اجرایی ش��دن آن نیاز به 
اعتماد س��ازی دارد. این اعتمادها از طریق سیاست های درست به دست 
می آید. هرچند ممکن است، س��خت باشد، اما اقتصاددانان احتمال آن 
را بس��یار باال می دانند. زیرا پدیده تحری��م، موضوع تازه ای برای اقتصاد 
ایران نیس��ت و در ۴۰ س��ال گذشته به اش��کال مختلف اقتصاد ایران با 

تحریم های ریز و درشت مواجه بوده است. 
فقط کافی اس��ت سیاس��ت ها به گونه ای تنظیم ش��ود ک��ه پول های 
س��رگردان به جای منوچهری به تاالر حافظ بیایند و تاالر را سبز کنند. 

اگر تاالر سبز شود، چرخ صنعت خواهد چرخید. 

تفاوت سرمایه گذاری در چهارراه استانبول و تاالر حافظ

سیالب پول های سرگردان

جلس��ه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر دیروز به ریاس��ت 
مع��اون اول رئیس جمهور برگزار ش��د و اس��حاق جهانگیری با بیان 
اینکه کش��ور در ش��رایط جدیدی قرار گرفته و بروز مس��ائلی قابل 
پیش بینی است، گفت: کشور با فشارها و تحریم های جدیدی مواجه 
خواهد ش��د و موانعی نیز پیش روی صادرات و واردات کش��ور بروز 

می کند. 
جهانگی��ری ادامه داد: به رغم همه محدودیت های قابل پیش بینی، 
اما کشور دارای ظرفیت های فراوانی است که با تنظیم ساز و کارهای 
الزم می توانیم با تحریم ها مقابله کنیم و با تدابیر و اتخاذ تصمیمات 
ویژه و مناسب در جهت کاهش آثار تحریم ها بر کشور حرکت کنیم. 
او با اش��اره به اینکه بودجه دولت با محدودیت هایی برای اداره کشور 
مواج��ه خواهد ب��ود، بر ض��رورت اولویت بندی ب��رای هزینه کرد منابع 
مال��ی تاکید کرد و گفت: در ش��رایط جدید، ب��رای اجرای طرح ها باید 

اولویت گذاری شود و در روند اجرای برخی طرح ها نیز تسریع گردد. 
جهانگیری ادامه داد: برای مدیریت شرایط جدید کشور الزم است 
اقتصاد مقاومتی مبنای عمل و کار همه دستگاه ها باشد و به عبارتی 
دیگر اکنون که قرار اس��ت تحریم ها بر کشور فشار وارد کند، باید با 
اس��تفاده از ظرفیت اقتصاد مقاومتی به دنبال راهکارهایی برای اداره 
مطلوب کشور در شرایط جدید باشیم تا آسیب های قابل پیش بینی 

بر اقتصاد کشور به کمترین میزان ممکن کاهش پیدا کند. 
مع��اون اول رئیس جمه��ور از دبیرخان��ه س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی خواس��ت دس��تور کار جلسات آتی س��تاد را با این رویکرد 
تدوین کنند که برای شرایط جدید پیش روی کشور چه تصمیماتی 

باید اتخاذ شود و چه اقداماتی صورت گیرد تا توان کشور برای مقابله 
با تحریم ها باال رود و جریان اشتغال، تولید و اجرای طرح های اصلی 

و اولویت دار کشور به شکل مناسب ادامه پیدا کند. 
وی با ی��ادآوری اینکه پس از دوره ای طوالنی س��رمایه گذاری در 
کشور روندی مثبت را تجربه می کند، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم 
که این روند مثبت با مش��کل مواجه ش��ود و باید راهکارهایی برای 
اینکه جریان س��رمایه گذاری در کش��ور مثبت باشد بیندیشیم و در 
این مسیر از توانمندی نهادهای عمومی غیردولتی استفاده بیشتری 
داش��ته باش��یم و در انتخاب طرح ها نیز طرح هایی را در اولویت قرار 

دهیم که بیشتر به منابع ریالی وابستگی دارند. 
جهانگیری با بیان اینکه هدف اصلی اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی 
اقتصاد کش��ور در برابر تکانه های خارجی اس��ت، خاطرنشان کرد: از 
ابتدا همواره بر این موضوع تاکید ش��ده اس��ت که اقتصاد مقاومتی 
مختص دوران تحریم ها نیس��ت و در دوران پس از لغو تحریم ها نیز 

دولت تمرکزی جدی بر اقتصاد مقاومتی داشت. 
مع��اون اول رئیس جمهور اضافه کرد: البته تاکنون سیاس��ت ها و 
برنامه هایی که در چارچوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تدوین 
ش��ده، سیاست هایی بوده است که مربوط به دوران پس از تحریم ها 
ب��ود، ام��ا امروز که آمری��کا و رژیم صهیونیس��تی به دنب��ال اعمال 
تحریم ها و فش��ارهای جدید بر کش��ورمان هس��تند، باید با استفاده 
از تم��ام ظرفیت های کش��ور از جمله نهاده��ای عمومی غیردولتی، 
سیاست ها و برنامه هایی برای عبور از چالش های فعلی تدوین کنیم. 
وی همچنین با اش��اره ب��ه برخی گزارش ه��ا درخصوص وضعیت 

نامناس��ب آب شرب شهرهای آبادان، خرمشهر و اصفهان بر ضرورت 
تمرکز برای حل مش��کل آب شرب این ش��هرها تاکید کرد و ضمن 
اطمینان به مردم آبادان برای حل مش��کل آب ش��رب در کوتاه ترین 
زمان ممکن، از وزیر نیرو، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء خواست تمرکزی ویژه بر این موضوع 
داشته باش��ند و حل مشکل آب شرب آبادان و خرمشهر را به عنوان 
یک اولویت ویژه در دستور کار خود قرار دهند و با سرعت آب شرب 

با کیفیت مناسب به مردم این مناطق برسانند. 
در این جلس��ه همچنین راهکارهای کاهش اثرگ��ذاری تحریم ها 
بر اقتصاد کش��ور مورد بح��ث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر ش��د 
دبیرخانه س��تاد این موضوع را به طور ویژه در دس��تور کار جلس��ات 
آتی قرار دهد. در ادامه این جلسه نیز گزارشی از وضعیت منابع آبی 
کش��ور در س��ال آبی ۹۷ � ۹۶ ارائه ش��د و نماینده سازمان برنامه و 
بودجه به تش��ریح اقدامات صورت گرفته و در حال انجام در سال ۹۷ 
برای گذر از بحران منابع آبی کش��ور پرداخت و سپس سیاست های 
بلندمدت پیش��نهادی برای گذر از وضعیت نامساعد منابع آب کشور 

را توضیح داد. 
در این جلس��ه همچنین پس از بحث و بررسی وضعیت آب شرب 
ش��هرهای آبادان و خرمشهر و پس از تاکید معاون اول رئیس جمهور 
بر سرعت بخش��یدن به روند حل این چالش قرار ش��د جلس��ه ای با 
حضور وزیر نیرو، رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه و فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء در این خصوص برگزار شود و برنامه ریزی های 

الزم برای حل مشکل آب شرب آبادان و خرمشهر انجام شود. 

معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی: 

شرایطی جدید پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته است

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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شاخص بورس ۶8واحد افت کرد
عقب نشینی بورس برای دومین روز پیاپی

ش��اخص بورس روز دوش��نبه با ۶۸ پله عقب نشینی، جایگاه ۹۵ 
ه��زار و ۸۴۷ واح��دی را از آن خود کرد. ای��ن در حالی بود که روز 
یکشنبه نیز تحت تأثیر افت بهای نفت و فلزات در بازارهای جهانی، 

افت ۱۶۱ پله ای ثبت شد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، در معامالت روز دوش��نبه ی��ک میلیارد و ۵۷ 
میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۲ هزار و ۲۴۸ 

میلیارد ریال در ۶۳ هزار و ۵۹۴ نوبت داد و ستد شد. 
بررسی ش��اخص های اصلی بازار س��رمایه نشان می دهد شاخص 
قیمت )وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش س��هام شرکت های بزرگ 
اثر بیش��تری بر شاخص می گذارد ۲۱ واحد کاهش یافت و شاخص 
کل )ه��م وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن همه ش��رکت های بزرگ و 
کوچک در محاس��به شاخص کل، یکس��ان در نظر گرفته می شود، 

۱۱ واحد باال رفت. 

ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز هش��ت واحد افزای��ش یافت؛ این 
شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده 
در بورس اس��ت. همچنین شاخص آزاد شناور ۶۹ واحد پایین آمد؛ 
این ش��اخص بخشی از س��هام قابل معامله ش��رکت ها در بورس را 

نشان می دهد. 
ش��اخص بازار اول )مربوط به ش��رکت های بهتر از نظر س��رمایه، 
سودآوری و درصد سهام آزاد شناور( ۸۲ واحد افت کرد اما شاخص 

بازار دوم بورس ۳۶ واحد افزایش یافت. 
بازگشت فلزات اساسی به صدر معامالت

گروه فلزات اساس��ی در معامالت دیروز بورس صدرنشین بود، در 
این گروه ۱۴۷ میلیون سهم به ارزش ۳۶۰ میلیارد ریال داد و ستد 
شد. گروه محصوالت فلزی به ارزش ۲۱۱ میلیارد ریال و شیمیایی 
ب��ه ارزش ۱۷۲ میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص 
دادن��د. در رده چهارم، گروه کانی های فل��زی با معامالتی به ارزش 
۱۳۱ میلی��ارد ریال ج��ای گرفت. گروه خودرو نی��ز با معامالتی به 

ارزش ۱۲۷ میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد. 
در معامالت دوشنبه، نمادهای شبندر )پاالیش نفت بندرعباس(، 
وامید )گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید(، فوالد )فوالد مبارکه( و 
کگل )صنعتی و معدنی گل گهر( بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص 
داش��تند، در مقابل، س��پ )پرداخت الکترونیک س��امان کیش( با 

تأثیرگذاری مثبت مانع افت بیشتر شاخص شد. 
افزایش سه واحدی فرابورس

ش��اخص کل فرابورس )آیفکس( نیز با بیش از سه واحد رشد، به 
جایگاه یک هزار و ۱۰۸ واحدی صعود کرد. 

حجم معامالت در بازار های ۹ گانه به بیش از ۵۹۵ میلیون ورقه و 
ارزش آن نیز به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسید. 

نماده��ای ذوب )ذوب آهن(، مارون )پتروش��یمی مارون(، میدکو 
و ش��پاس )نفت و گاز پاسارگاد( بیشترین سهم را در رشد شاخص 
داش��تند؛ زاگرس )پتروش��یمی زاگرس( و هرمز )ف��والد هرمزگان 

جنوب( نیز باالترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشتند. 

نماگربازارسهام

با ش��روع تعیین تکلیف س��پرده گذاران کالن پنج تعاونی منحل شده، 
ش��رایط پرداخت س��ود س��پرده  از ابهامات آن به ش��مار می رود. به هر 
صورت اگر قرار باش��د س��ودی پرداخت شود، مش��روط به پاسخگویی 
دارایی های این موسس��ات و همچنین طبق س��ود متعارف شبکه بانکی 

خواهد بود. 
به گزارش ایس��نا، از روز دوش��نبه مرحله  جدی��دی از تعیین تکلیف 
س��پرده گذاران پن��ج تعاون��ی منح��ل ش��ده فرش��تگان، ثامن الحجج، 
افضل ت��وس، وح��دت و الب��رز ایرانی��ان در دس��تور کار ق��رار گرفته و 
س��پرده گذاران آنها می توانند طی زمانبندی پیش بینی ش��ده با مراجعه 
به ش��عب بانک ها و موسس��اتی که تعه��دات این تعاونی ه��ا را برعهده 
دارن��د وضعیت حس��اب های خود را مش��خص کنند. تا پی��ش از این و 
طی فرآیندی مرحله ای س��پرده گذاران فرش��تگان به عنوان بزرگ ترین 
زیرمجموعه مؤسس��ه کاس��پین توانسته بودند تا س��قف ۲۰۰ میلیون 
 تومان س��پرده های خ��ود را تعیین تکلیف کرده و باالت��ر از این مبلغ تا

۲۰۰ میلی��ون دریافت کنند. همچنی��ن در ثامن الحجج که تعهدات آن 
برعهده بانک پارس��یان است تا سقف ۳۰۰ میلیون و برای افضل توس، 
وح��دت و البرز ایرانیان که تعه��دات آنها به ترتیب برعهده بانک آینده، 
مؤسس��ه ملل و بانک تجارت است نیز تا س��قف ۱۰۰ میلیون پرداخت 
و باالتری��ن از این رقم نی��ز ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند، اما 
بعد از گذش��ت چند ماه سرانجام تصمیم به تعیین تکلیف سپرده گذاران 
میلی��اردی و به عبارت��ی کالن رس��ید، به طوری که قرار بر این ش��ده 
س��پرده گذاران تا سقف یک میلیارد تومان مانده حساب خود را دریافت 
کنند و سایر مبالغ باالتر از یک میلیارد نیز در همین حد تعیین تکلیف 

و سپرده دریافت کنند. 
ام��ا در جریان دوره جدید موضوعی که مورد توجه اس��ت به نحوه 
پرداخت س��ود س��پرده های سپرده گذاران این موسس��ات برمی گردد 
که در س��ال های گذش��ته در ازای دریافت س��ودهای باال منابع خود 

را در این موسسات س��رمایه گذاری کرده و در زمانی که منحل شدند 
تاکنون س��ودی بابت پول خود دریافت نکردن��د. از این رو توقع دارند 
هنگام تسویه حس��اب و تعیین تکلیف وضعیت خود س��ودهای قبلی را 
نی��ز دریافت کنند. این در حالی اس��ت که از ابت��دای فرآیند تعیین 
وضعیت حس��اب های این موسس��ات همواره ش��رط پرداخت وجوه و 
البته سود مربوطه به پاس��خگویی اموال و دارایی های موسسات بوده 
اس��ت، به طوری که برای تعاونی فرش��تگان که بده��ی باالیی حدود 
۸۶۰۰ میلی��ارد تومان داش��ت و تا حداق��ل ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن 
س��ود شناسایی نشده تلقی ش��د، پرداخت س��ود یکی از چالش های 
بین س��پرده گذاران و مؤسسه کاس��پین بوده است. از این رو از ابتدای 
تعیین تکلیف سپرده گذاران این تعاونی بانک مرکزی رسماً اعالم کرد 
که حداقل از ش��هریورماه س��ال ۱۳۹۴ که تعاونی منحل ش��ده هیچ 
س��ودی به س��پرده گذاران تعلق نخواهد گرفت و جری��ان نیز به این 
صورت پیش رفت که با س��پرده گذاران فرش��تگان در ازای اصل پول 

تسویه شد. 
در رابط��ه با افضل توس، البرز ایرانیان و همچنین وحدت در مراحلی 
ک��ه تا پرداخت های ۱۰۰ میلیون تومانی پیش رفت ش��رایط به صورتی 
بود که براساس سود تعدیل شده به آنها پرداخت انجام گرفت، به طوری 
که اگر تا پیش از این س��ودهای باالیی دریافت می کردند هنگام تسویه 
بعد از انحالل، سود پرداختی به آنها براساس نرخ رایج سود بانکی یعنی 
۱۵ درصد انجام شد. همچنین در مورد ثامن الحجج نیز ظاهراً سودی با 
توجه به آنکه منابع آن پاسخگو نبود پرداخت نشد، چراکه طبق آخرین 
آمار ثامن الحجج حدود ۱۲هزار میلیارد تومان س��پرده جذب کرده بود 
که باید این رقم از سوی بانک مرکزی برای سپرده گذاران تعیین تکلیف 

و مطابق با دارایی ها و اموال آن پرداخت می شد. 
ام��ا در دور جدی��د پرداخت های میلیاردی با وج��ود این که جزییات 
دقیقی از نحوه پرداخت س��ود به س��پرده گذاران مش��خص نشده است، 

نهاوندی��ان، معاون اقتصادی رئیس جمهور که عض��و کمیته نمایندگان 
س��ران س��ه قوا برای رس��یدگی به وضعیت س��پرده گذاران موسس��ات 
اعتب��اری اس��ت، در اع��الم اخی��ر خ��ود گفته ب��ود در مرحل��ه جدید 
تعیین تکلیف س��پرده گذاران بر اساس س��ود تعدیل شده انجام خواهد 
ش��د. این در حالی اس��ت که آخرین پیگیری ها از این حکایت دارد که 
در مورد هر پنج تعاونی پرداخت س��ود روال یکسانی ندارد، به طوری که 
به روال گذش��ته برای افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان پرداخت سود 
با نرخ متعارف یعنی ۱۵ درصد انجام می ش��ود و در مورد فرش��تگان و 
ثامن الحجج با توجه به این که شناس��ایی دارایی ها و اموال درحال انجام 
بوده و فعاًل پاس��خگوی پرداخت س��ود سپرده ها نیست ظاهراً اصل پول 

پرداخت خواهد شد. 
در مجموع تعیین تکلیف حساب ها و پرداخت وجوه سپرده گذاران این 
پنج تعاونی منحل ش��ده باید براس��اس منابع و دارایی ه��ای آنها انجام 
گرفت��ه و از ابتدا نیز روال این گونه بوده اس��ت ک��ه در ازای دارایی های 
شناس��ایی ش��ده خط اعتباری از س��وی بانک مرک��زی اختصاص پیدا 
می کند در غیر این صورت مش��خص آن اس��ت که اگ��ر منابعی وجود 
نداشته باشد امکان پرداخت س��ود براساس خط اعتباری بانک مرکزی 

وجود نخواهد داشت. 

آغاز تعیین تکلیف 5 تعاونی منحل شده

شرایط پرداخت سود به سپرده گذاران اعالم شد
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افزایش 8 میلیارد دالری ثبت سفارش در 2 ماه ابتدای امسال 
تبعیضی در پرداخت ارز صادراتی وجود ندارد

خسروتاج از افزایش ۸ میلیارد دالری آمار ثبت سفارش در دو ماه 
ابتدای امسال نسبت به سال گذشته خبر داد. 

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، مجتبی خس��روتاج، معاون 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت و رئیس س��ازمان توس��عه تجارت 
ایران روز گذش��ته در نشس��ت خبری با موض��وع تبیین برنامه ها و 
تش��ریح عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش بازرگانی 
 اظهار کرد: در دو ماه ابتدای امس��ال، آمار ثبت س��فارش در حدود

۲۰ میلیارد دالر بوده که نس��بت به س��ال گذش��ته در این مدت ۸ 
میلیارد دالر بیشتر بوده است.  معاون صادراتی وزیر افزود: اما از این 
رقم فقط طی این مدت ۶.۸ میلیارد دالر ترخیص ش��ده است، زیرا 

تمام ثبت سفارش واردات منجر به واردات نمی شود. 
وی بیان کرد: طی دو ماهه س��ال جاری از بین ۲۰کش��ور عمده 
صادر کننده کاال به ایران از ۱۲کشور از جمله چین، کره، ترکیه و... 

از لحاظ وزنی کاهش واردات روی داده است. 
خس��روتاج معیار های تدوین شده در تهیه فهرست اقالم صادراتی 
را ک��ه درآم��د ارزی آنها بایس��تی در س��امانه نیما فروخته ش��ود، 
تعیی��ن و اعالم کرد.  وی گفت: به طور عمده کاال های منظورش��ده 
توسط ش��رکت های دولتی، شرکت های وابسته به نهاد های عمومی 

غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت صادر می شود. 
رئی��س س��ازمان توس��عه تج��ارت ای��ران ادام��ه داد: همچنین 
فرآورده های نفتی و پاالیش��گاهی، پتروش��یمی ها، م��واد معدنی و 
محصوالت معدنی فل��زی )اعم از فلزات آهنی و یا رنگین( از جمله 
اقالمی هس��تند که در صدر لیست کاال های صادراتی دارای درآمد 
ارزی فراوان قرار گرفته است.  خسروتاج اضافه کرد: به دلیل اینکه 
در موارد محدودی از ش��رکت های بزرگ بخش خصوصی نیز همین 
اقالم را صادر می کنند، برای اجرای یکس��ان ضوابط و عدم تبعیض 
در کار، تمام افراد و ش��رکت های صادر کننده اقالم مذکور مشمول 

فروش ارز صادراتی در سامانه نیما می شوند. 
به بیان این مقام مس��ئول، صادرات این اق��الم از زمان راه اندازی 
س��امانه نظ��ام یکپارچه مدیریت ارزی )نیما( ک��ه از حدود ۴۵ روز 
گذش��ته راه اندازی ش��ده اس��ت مش��مول فروش ارز ب��ه بانک ها و 

صرافی های فعال در این سامانه می شود. 
 

یونجه ایرانی هم قاچاق می شود
رئی��س هیأت مدیره انجم��ن صنفی گاوداران ایران با اش��اره به 
قاچاق یونجه به کش��ورهای حاشیه خلیج فارس گفت: این در حالی 
اس��ت که در ش��رایط کم آبی کش��ور تولید هر تن یونجه خشک به 

۲۰۰ تن آب نیاز دارد. 
به گزارش تسنیم، سیداحمد مقدسی در مصاحبه با رادیو، ضمن 
اش��اره به اینکه موضوع مزبور در کش��ور مس��بوق به سابقه است، 
افزود: دس��تگاه های نظارتی و کنترلی بای��د جلوی خروج یونجه از 

مرزها را سد کنند. 
وی در ادام��ه ب��ا بیان اینکه یونجه گیاهی پر آب بر اس��ت، اظهار 
داشت: برای تولید هر تن یونجه خشک به ۲۰۰ تن آب نیاز است. 
رئی��س هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: ایران به دلیل 
مواجهه با بحث کم آبی از س��ه تا چهار س��ال گذش��ته یونجه را از 

کشورهای جنوب اروپا وارد می کند. 
وی همچنی��ن با بیان اینکه صادرات یونجه ممنوع اس��ت، افزود: 
این غذای مهم دامی زمانی از کش��ور خارج می ش��ود که دامداران 
در تأمین علوفه مورد نیاز جهت تعلیف دام با کمبود ش��دید مواجه 

هستند. 
مقدس��ی تصریح کرد: قاچاق یونجه موجب افزایش قیمت علوفه 
دامی و در نتیجه رش��د نرخ محصوالت لبنی و پروتئینی در جامعه 

خواهد شد. 
وی گفت: هر س��اله یونجه تولید داخل به سبب قیمت مناسب و 
فروش خوب به صورت قاچاق از جنوب کشور روانه بازارهای ممالک 

حاشیه خلیج فارس می شود. 
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران ضمن اش��اره به اینکه 
نقش و اهمیت گیاهان علوفه ای باالخص یونجه در تعلیف دام و در 
نتیجه تأمین پروتئین حیوانی بر کس��ی پوشیده نیست، یادآور شد: 
در حال حاضر استان های همدان، قم، اصفهان و خوزستان از جمله 

مراکز عمده تولید یونجه در کشور هستند. 

افزایش معافیت گمرکی کاالی وارداتی ملوانی 
به 15 میلیون تومان

براس��اس دستورالعمل ابالغی هیأت دولت کاالی وارداتی ملوانان 
ش��ناورهای زی��ر ۵۰۰ تن از معافی��ت ۱۵ میلی��ون تومانی حقوق 

گمرکی برخوردار می شوند. 
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان 
با بیان اینکه پیش��تر، این معافیت تا ۱۰ میلیون تومان بود، تصریح 
کرد: ملوانان هرمزگانی می توانند هر سال تا شش بار از این معافیت 

استفاده کنند. 
خلی��ل قاس��می اف��زود: همچنین کاال ه��ای واردات��ی ملوانان از 

۲۰درصد تخفیف سود بازرگانی نیز برخوردار می شود. 
وی با اش��اره به اینکه این کاال ها در بازارچه های ملوانی که در هر 
شهرس��تان تعیین می شود قابل عرضه است، اضافه کرد: واردات این 
کاال ها باید به گونه ای باش��د که به تولید داخلی ضربه نزند و ضوابط 

استاندارد و بهداشت نیز رعایت شود. 
قاس��می ادام��ه داد: همچنی��ن در این جلس��ه مصوب ش��د که 
زیرس��اخت های بندری الزم برای اس��تفاده از این دستورالعمل در 
بنادر کوچک اس��تان با کمک اداره بنادر، گمرک و نیروی انتظامی 

فراهم شود. 
رئیس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت هرمزگان خاطرنش��ان 
کرد: براس��اس مصوبه دولت همچنین شناور های تجاری استان در 
محدوده آب های س��رزمینی ایران از سوخت با نرخ داخلی با حدود 

قیمت هر لیتر ۳۰۰ تومان استفاده می کنند. 
وی عنوان کرد: تعاونی های مرزنش��ینان اس��تان امسال باید ۴۲ 
میلیون دالر از سهم صادرات ۳میلیارد دالری استان را انجام دهند. 

اخبـــار

یک مقام مس��ئول گفت: در یک هفته اخیر قیمت 
هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری با افت ۵۰۰ تومانی 

از ۶ هزار به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. 
فرزاد طالکش، دبیرکل کانون پرورش دهندگان 
م��رغ تخم گذار در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
ج��وان، از کاه��ش ۵۰۰ تومان��ی ن��رخ ه��ر کیلو 
تخم م��رغ در بازار خبر داد و گف��ت: در یک هفته 
اخی��ر قیمت هر کیلو تخم م��رغ درب مرغداری به 
س��بب همخوانی میان تولید و مص��رف از ۶ هزار 
ب��ه ۵ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته اس��ت.  وی 
ب��ا پیش بینی قیمت تخم مرغ در آین��ده، افزود: از 
ابتدای ش��هریور با افزایش تقاضا از س��وی صنایع 
غذایی، امکان رسیدن قیمت تخم مرغ به نرخ قبلی 
در ب��ازار وج��ود دارد و به هیچ عن��وان این امر به 
معنای گرانی نیست چراکه قیمت کنونی تمام شده 
ه��ر کیلو تخم مرغ ۶ ه��زار و ۳۰۰ تومان بوده که 
با احتس��اب س��ود متعارف برای مرغدار به معنای 

متعادل شدن نرخ است. 
ب��ه گفته طالک��ش در ایام باقی مانده تا ش��هریور 
قیمت تخم مرغ تحت تأثیر هزینه های حمل و نقل و 

خوراک با نوسان جزئی همراه خواهد بود. 
ای��ن مقام مس��ئول نرخ واقعی هر ش��انه تخم مرغ 
در خرده فروش��ی ها را ۱۵ ت��ا ۱۶ ه��زار تومان اعالم 
ک��رد و گفت: فروش هر ش��انه تخم مرغ باالتر از این 
رقم ناش��ی از سوء استفاده مغازه داران از شرایط بازار 
اس��ت که ای��ن امر اجح��اف در ح��ق تولیدکننده و 

مصرف کننده است. 

تولید روزانه 2 هزار و 3۰۰ تن تخم مرغ در 
کشور

وی در بخ��ش دیگر س��خنان خود درب��اره آخرین 
وضعیت تولید تخم مرغ، گفت: روزانه ۲ هزار و ۳۰۰تن 
تخم مرغ در کشور تولید می شود که این میزان جوابگوی 
نیاز کش��ور اس��ت و هیچ گونه کمبود و مازادی نداریم.  
طالکش ادامه داد: اگرچه استان های اصلی تولیدکننده 
تخم مرغ همچون البرز و تهران به س��بب معدوم سازی 
واحدها ناش��ی از آنفلوآنزای حاد پرندگان در تعطیلی 
به سر می برند و استان قزوین تنها با ۵۰درصد ظرفیت 
خ��ود کار می کند، اما به س��بب س��رانه پایین مصرف 

کمبودی در تولید و عرضه تخم مرغ وجود ندارد. 
دبیرکل کان��ون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار از 
کاهش سرانه مصرف تخم مرغ خبر داد و گفت: سرانه 
مصرف تخم مرغ س��ال ۹۵ به ازای هر نفر ۱۹۸عدد 
بود که این رقم س��ال گذش��ته به ۱۵۸ عدد رس��ید 
درحالی که س��رانه مطلوب تخم مرغ ۲۵۰ عدد است 
که وزارت جهاد کش��اورزی با برگزاری همایش ملی 
مصرف و انجام یکس��ری کاره��ای ترویجی از طریق 
ستاد در صددیم که سرانه مصرف تخم مرغ را افزایش 

دهیم. 
امکان صادرات تخم مرغ به بازارهای هدف 

وجود ندارد
وی در بخش دیگر س��خنان خ��ود درباره آخرین 
وضعیت صادرات تخم مرغ اف��زود: با توجه به قیمت 
تمام ش��ده باالی تولید، امکان ص��ادرات تخم مرغ به 
بازارهای هدف وجود ندارد، ضمن آنکه تولید کنونی 

تنها جوابگوی نیاز داخل است. 
طالکش با بیان اینکه خبری از تخصیص مش��وق 
صادراتی به تخم مرغ نیست، گفت: در طول سال های 
بع��د از انق��الب ب��ه غیر از ی��ک دوره، هی��چ زمانی 
مش��وق صادراتی به تخم مرغ اختصاص نیافته است 
درحالی که کشورهای دارای سیاست مدون صادراتی، 
در مواقعی که تولید آنها با مازاد روبه رو نیست، برای 
حفظ بازارهای صادرات��ی اقدام به صادرات تخم مرغ 

و تأمین نیاز کشور خود از طریق واردات می کنند. 
برنامه پیشگیری آنفلوآنزای حاد پرندگان مورد 

مطلوب ما نیست
وی در بخش دیگر س��خنان خود در پاسخ به این 
س��وال که امسال باز هم احتمال ش��یوع آنفلوآنزای 
ح��اد پرندگان در کش��ور وج��ود دارد، بی��ان کرد: 
اگرچه کمابیش برای شیوع آنفلوآنزای حاد پرندگان 
برنامه ای در نظر گرفته ش��ده است، اما این امر مورد 
مطلوب ما نیست چراکه سازمان دامپزشکی تاکنون 
ریال��ی را برای پیش��گیری از آنفلوآنزا دریافت نکرده 
است و انتظار می رود دولت با به کارگیری تمهیدات 
الزم ظ��رف چند روز آینده مناب��ع الزم را در اختیار 
س��ازمان قرار دهد چراکه در شرایط کنونی واگذاری 
این منابع در اختیار س��ازمان دامپزش��کی می تواند 
چاره س��از پیشگیری از آنفلوآنزا باش��د و در مواقعی 
که دیگر همانند س��ه سال گذشته با بحران بیماری 
روبه رو شدیم، اعطای این منابع دردی را دوا نمی کند 

و تنها به قیمت نابودی مرغداران تمام می شود. 
به گفته طالکش تردیدی نیس��ت که اگر امس��ال 

مرغ��داران با بیم��اری آنفلوآنزای ح��اد پرندگان در 
واحده��ا روبه رو ش��وند، تمام��ی واحدها به س��بب 
ورشکس��تگی مرغداران ناشی از زیان های پی در پی 

سه سال گذشته، تعطیل خواهند شد. 
افزایش 35درصدی نرخ نهاده های دامی در 

5ماه اخیر
وی با انتقاد از افزایش سرس��ام آور نرخ نهاده های 
دام��ی در ماه ه��ای اخیر در بازار گف��ت: در پنج ماه 
اخیر حداقل ن��رخ نهاده های دامی ۳۵درصد افزایش 
یافت و بدیهی اس��ت که این امر به س��بب نوس��ان 
هزینه ه��ای تولید و کمب��ود نهاده های دامی در بازار 
یکی از معضالت جدی پیش روی تولیدکنندگان به 
ش��مار می رود.  دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ 
تخم گذار ادامه داد: قیمت تمام شده تولید در مقایسه 
با سال گذشته به س��بب معدوم سازی طیور حداقل 
۴۰درصد افزایش یافته است و از آنجا که دولت سال 
گذشته ۵ هزار و ۳۰۰ تومان را نرخ هر کیلو تخم مرغ 
درب مرغداری اعالم کرد، امس��ال پیش��نهاد نرخ ۶ 
هزار و ۴۰۰ تومانی را به س��تاد تنظیم بازار داده ایم 
که تاکن��ون مصوب��ه ای مبنی بر اع��الم نرخ ۶۴۰۰ 

تومانی ابالغ نشده است. 
وی در پای��ان س��خنان خود با اش��اره ب��ه اینکه 
مرغداران در فروش هر کیلو تخم مرغ با زیان حداقل 
۸۰۰تومان��ی روبه رو هس��تند، تصریح ک��رد: بر این 
اس��اس مردم نباید انتظار داشته باشند که هر شانه 
تخم مرغ همانند س��ه سال گذش��ته به نرخ ۱۲ هزار 

تومان در بازار عرضه شود. 

افت 5۰۰ تومانی قیمت هر کیلو تخم مرغ در بازار

خبری از مشوق صادراتی تخم مرغ نیست

معاون ش��رکت بازرگانی داخلی ش��رکت بازرگانی 
دولت��ی ایران گفت: برنج  واردات��ی اروگوئه ای که در 
گمرک مانده، مش��کلی از نظر باقیمانده سموم ندارد 
و تنها اختالف در نوع اس��تاندارد ایران و اروپا است، 
لذا دنبال مشتری برای صادرات مجدد برنج هستیم. 
حس��ن حنان در گفت وگو ب��ا خبرگزاری فارس، در 
مورد آخرین وضعی��ت واردات برنج از مبادی وارداتی 
خاطرنش��ان کرد: اکنون هیچ محدودیتی برای واردات 
از کش��ورهای مورد تأیید نداریم و از طریق مناقصات 

بین الملل��ی، خری��د برن��ج طب��ق اس��تانداردها انجام 
می شود.  وی تصریح کرد: اکنون عالوه بر کشور هند، 
برنج اروگوئه، تایلند و آرژانتین هم وارد کشور می شود 
که کیفیت آن را ش��رکت های بازرس��ی بین المللی در 
مبدأ تأیید می کنند و در مقصد نیز سازمان غذا و دارو 
و اس��تاندارد نیز بای��د آن را تأیید کنند.  وی در مورد 
بار برنج اروگوئه که س��ال گذش��ته ب��ه دلیل آنچه که 
باالبودن باقی ماندن س��م آرسنیک در آن عنوان شده 
و اجازه ترخیص از گم��رک به آن نداده اند، هم گفت: 

ای��ن موضوع اختالف نظری اس��ت که بین اس��تاندارد 
ما با اس��تانداردهای بین المللی وجود دارد، چراکه در 
اس��تاندارد اروپا باقیمانده س��موم تا سقف 15-160 
PPb مجاز ش��مرده می ش��ود اما در اس��تاندارد ایران 
این رقم 120PPb درنظر گرفته ش��ده اس��ت، یعنی 
در اصل، برنج اروگوئه واردش��ده مشکلی ندارد.  حنان 
به این نکته اش��اره کرد که مجوزهای الزم به صادرات 
این برنج به کشورهای دیگر اخذ شده است و به دنبال 

مقصد صادراتی برای این برنج ها هستیم. 

مع��اون بازرگانی داخلی ش��رکت بازرگانی دولتی 
ایران در مورد انتقاد برخی واردکنندگان برنج نسبت 
ب��ه ورود ش��رکت بازرگانی دولت��ی و واردات موازی 
برن��ج هم این گونه توضیح داد: بازرگانی دولتی طبق 
تکالیف��ی که برای تأمین ذخایر راهبردی دارد، اقدام 
ب��ه واردات برنج یا محصوالت دیگ��ر می کند و وارد 
تجارت برنج نمی ش��ود و تنها زمانی که برای تنظیم 
بازار و رفع کمبودها نیاز باشد، وارد بازار می شویم که 

این موضوع مانعی برای تاجران برنج نیست. 

ص��ادرات هر نوع قیر فقط با مج��وز وزارت نفت 
انجام خواهد شد. 

به گزارش تسنیم، مدیرعامل بزرگ ترین شرکت 
صادرکننده قیر کشور با اعالم این خبر افزود: پس 
از پخش گزارشی از خبر رسانه ملی، درباره صادرات 
قیرهای بی کیفیت با نام و نشان تجاری قیر ایرانی، 
ب��ا مصوبه هیأت دولت صادرات قی��ر از ۲۱ خرداد 
امسال صرفا با مجوز وزارت نفت انجام خواهد شد.  
مجید اعظمی افزود: بر این اساس صادرات هرگونه 

قی��ر )به جز قی��ر معدنی و قی��ر صادراتی از محل 
ورود موق��ت( منوط به موافقت وزارت نفت اس��ت.  
وی ب��ا بیان اینکه در ح��ال حاضر دو نوع قیر برای 
ص��ادرات وجود دارد، گفت: یک نوع قیر، حاصل از 
وکیوم باتوم )ماده اولیه تولید قیر( خریداری ش��ده 
در بورس کاالس��ت که قیر تولیدی با مجوز بورس 
صادرخواهد ش��د. نوع دوم ه��م قیرهای حاصل از 
مواد اولیه رایگانی اس��ت که وزارت نفت در اختیار 
شهرداری ها، سازمان نوس��ازی مدارس، وزارت راه 

و بنیاد مس��کن انقالب اس��المی ق��رار می دهد که 
مازاد ای��ن نوع قیر نیز پس از تأمی��ن نیاز داخلی، 
با مجوز وزارت نفت صادرخواهد ش��د.  مدیرعامل 
ش��رکت نفت جی، با بیان اینک��ه این مصوبه اخیر 
هیأت دول��ت از قاچاق قیر و ص��ادرات محصوالت 
بی کیفیت ب��ه نام تج��اری قیر ایران��ی جلوگیری 
می کن��د، گفت: تا پیش از ای��ن قیر حاصل از مواد 
اولیه بی کیفیت عراق وارد کش��ور می شد و پس از 
بسته بندی با نام قیر ایرانی به بازارهای هدف صادر 

می ش��د که این مس��ئله باعث لطم��ه زدن به برند 
قیر ایرانی ش��ده بود، اما حاال با اجرای این مصوبه 
جلوی این نوع صادرات گرفته خواهد شد.  اعظمی 
اب��راز امیدواری کرد با اج��رای این مصوبه، از رانت 
و س��وداگری در بازار صادراتی قیر ایران جلوگیری 
شود. براساس برآوردها، ایران به عنوان بزرگ ترین 
تولیدکننده قیر خاورمیانه، ساالنه حدود ۵ میلیون 
ت��ن قیر تولید می کند که بیش از ۳ میلیون تن آن 

صادر می شود. 

دنبال مشتری برای صادرات برنج  اروگوئه ای هستیم

 محدودیتی برای واردات برنج از کشورهای مختلف نداریم

صادرات قیر مشروط شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: ۶86073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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اخبار

باید به صورت شبانه روزی روی پروژه 
خودروی ملی کار شود

مدیرعامل اسبق س��ایپا در خصوص راهکارهای مقابله با خروج پژو 
و رنو از ایران گفت طی س��ال های گذشته اقداماتی در خودروسازی ها 
صورت گرفته اس��ت؛ مثالً طراحی و آماده س��ازی خ��ط تولید پلتفرم 
ملی SP۱۰۰ که در گروه خودروس��ازی سایپا شروع شد خوشبختانه 
به نتیجه رس��یده است و از طرفی این محصول وابسته به شرکت های 
بزرگ نیس��ت.  س��عید مدنی در گفت وگو با خبر خودرو در ادامه بیان 
داش��ت: در حال حاضر باید به صورت شبانه روزی روی خودروی ملی 
کار کرد زیرا زمانی که پلتفرم ملی و لوگو ایرانی باشد عالوه بر صادرات 
راحت تر به آسانی می توان با قطعه سازان خارجی که کمتر تحت سلطه 
آمریکا هس��تند نیز مش��ارکت کرد.  وی افزود: گروه سایپا باید هر چه 
س��ریع تر پروژه پلتفرم ملی را به بهره برداری برس��اند زیرا این پروژه با 
همکاری شرکت های کوچک انجام گرفته است و شرکت های کوچک 

خیلی تحت تأثیر تحریم ها قرار نمی گیرند. 
مدن��ی در خصوص پلتفرم مل��ی ایران خودرو گفت: ش��رکت ایران 
خ��ودرو نیز پ��روژه ای برای تولید پلتفرم ملی با ش��رکای اروپایی آغاز 
کرد. ش��رکت های ط��رف قرارداد ایران خودرو ش��رکت هایی هس��تند 
که تأثیرپذیری بیش��تری از آمریکا دارند به همین دلیل ممکن است 
پس از اعمال تحریم ها این پروژه با مش��کل مواجه شود لذا باید سراغ 
شرکت هایی بروند که مستقل هستند و منافع زیادی در آمریکا ندارند. 
وی تصری��ح کرد: قرار بود محصول پلتفرم ملی س��ایپا تا س��ال ۹۵ 
به تولید برس��د که با تغییر مدیریت به تعویق افتاد اما در حال حاضر 
محصول آماده اس��ت و باید تمام هم و غم شرکت سایپا به تولید انبوه 
رساندن این خودرو طبق استانداردها باشد که این کار یک کار اساسی 
اس��ت که برای آینده نیز اثربخش خواهد بود.  وی خاطرنشان کرد: با 
تولید خودروی ملی و تکیه بر توان داخلی تأثیر تحریم ها بسیار کمتر 
احس��اس خواهد ش��د زیرا همواره شرکت های بزرگ به مسائلی مانند 
اتصال سازندگان، صادرات و انتقال دانش فنی، با وجود قید شدن موارد 
مذکور در قراردادها، عمل نمی کنند و در شرایط حاد هم بسته به منافع 

کار را رها می کنند هرچند مجبور به پرداخت غرامت شوند. 
وی در ادام��ه افزود: تولید خودروی ملی س��خت اس��ت زیرا برخی 
قطعات را باید از ش��رکت های خارجی تهی��ه کرد اما با توجه به اینکه 
توان طراحی در کش��ور وجود دارد امکان پذیر اس��ت و در حال حاضر 
باید خودروسازان تالش شبانه روزی برای به نتیجه رساندن پروژه های 

پلتفرم ملی را در دستور کار قرار دهند. 

 کدام  یک از خودروسازان چینی
در ایران می مانند؟ 

با س��خت تر شدن عرصه برای خودروس��ازان خارجی هر روز شاهد 
تغییرات جدیدی در بحث همکاری با خارجی ها هس��تیم. تحریم های 
آمریکا س��فت و س��خت ش��ده و خودروس��ازان خارجی را مجبور به 
عقب نشینی از کشورمان می کند. اما در این بین خودروسازان چینی که 
هر بار با هر تحریمی در کشورمان حضور داشته اند و پا پس نکشیده اند 

نیز در معرض تحریم آمریکا قرار دارند. 
به گزارش پدال نیوز، تکلیف خودروس��ازان ژاپن��ی، کره ای و آلمانی 
مش��خص است. خودروسازان این کشورها منافع گس��ترده ای در بازار 
آمری��کا دارند و بعید به نظر می رس��د که بخواهن��د در مقابل آمریکا 
مقاومت کنند و حضورشان را در بازار ایران ادامه بدهند. پژو و سیتروئن 
به عنوان دو شریک قدیمی صنعت خودروی ایران نیز فعالیت خود را 
تعلیق کردند. با رد درخواست سه کشور اروپایی برای معافیت از حضور 
شرکت هایش��ان در ایران از س��وی وزیر بازرگانی آمریکا عمالً پرونده 

حضور فرانسوی ها در ایران بسته شده است. 
چینی ها در این سال ها استراتژی های منظمی را به منظور توسعه و 
پیشرفت خودروسازی  خود در نظر گرفته اند و با بسیاری از خودروسازان 
دنیا )تقریباً با همه خودروس��ازان دنیا( همکاری مشترک دارند. سهام 
بسیاری از خودروسازی ها را خریداری کرده اند و از این طریق نیز سعی 
دارند احاطه خود بر صنعت خودرو را افزایش دهند. ضمن اینکه یکی 
از اصلی ترین اهداف خودروسازان چینی حضور و عرضه خودرو در بازار 
آمریکاست. چینی ها برای رس��یدن به بازار آمریکا تمام تالش خود را 

انجام می دهند و از هیچ کوششی فروگذار نمی کنند. 
به نظر می رسد صحبت های عزیز اکبریان، رئیس کمیسیون صنایع 
مجل��س مبنی بر  خروج خودروس��ازان چین��ی از ای��ران و تبعیت از 
تحریم های آمریکا بیشتر درخصوص خودروسازانی است که قصد حضور 

در بازار آمریکا را دارند. 
در همین زمینه بابک صدرایی، کارش��ناس صنعت خودرو با بیان 
اینکه اس��تراتژی خودروس��ازان چینی  این اس��ت که وارد بازارهای 
بین المللی خودرو ش��وند، می گوید: »چینی ها قصد دارند وارد بازار 
آمری��کای ش��مالی و غرب اروپا ش��وند. برخی ش��رکت های چینی 
مانن��د جیل��ی و  ام جی ک��ه با جن��رال موتورز هم��کاری می کنند، 
سرمایه گذاری های کالنی در خارج از مرزهای چین انجام داده اند و 
به دنبال حضور در بازارهای بین المللی هستند.  شرکت هایی مانند 
جیلی، ام جی و چانگان، جزو شرکت هایی هستند که با خودروسازان 
آمریکایی جوینت ونچر دارند. همچنین ش��رکت بی وای دی نیز طی 
س��ال های اخیر اقدامات بس��یاری برای حضور در بازار آمریکا انجام 

داده است.«
صدرایی درخصوص حضور خودروسازان چینی که خواهان دستیابی 
 به بازار آمریکا هستند، می گوید:  »احتماال این خودروسازان در برخورد 
با بازار ایران خیلی محتاطانه و محافظه کارانه عمل می کنند، زیرا ورود 
به بازار آمریکا که س��خت گیرانه ترین استانداردهای خودرویی را دارد، 
می توان��د تصویر بهتری از آنها در س��طح جهانی ارائ��ه بدهد. به نظر 
می رسد چینی هایی که قصد حضور در بازار آمریکا را دارند یا به نوعی 
جوینت ونچر مهمی با شرکت های آمریکایی دارند، فعالیت خودشان در 

کشورمان را کاهش داده یا متوقف کنند.« 
ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو در ادام��ه تأکید می کن��د:  »این 
خودروس��ازان طوری حرکت می کنند که برنامه های خود را برای بازار 
آمریکا از دس��ت ندهند. در مقابل برخی دیگر از خودروس��ازان چینی 
ک��ه در حال حاضر در ایران فعال هس��تند، برنام��ه  خاصی برای ورود 
ب��ه بازارهای جهانی ندارند و در ایران خواهند ماند و مانند گذش��ته با 
خودروسازان خصوصی و دولتی ادامه می دهند. با این تفاوت که ممکن 
اس��ت آنها هم در آینده و با تغییر اس��تراتژیک به فکر بازارهای دیگر 

باشند.« 

یک کارشناس خودرو گفت میزان انتقال تکنولوژی 
از س��وی پژو را باید شرکت های ایران خودرو و سایپا 
اعالم کنند اما اصوالً انتقال تکنولوژی تاکنون صورت 
نگرفته و بعید اس��ت حتی اگر آمری��کا هم از برجام 

خارج نمی شد این اتفاق صورت می گرفت. 
فربد زاوه، کارش��ناس صنعت خودرو در گفت وگو 
با ش��بکه اطالع رس��انی راه دان��ا؛ در خصوص خروج 
ش��رکت پژو س��یتروئن از ایران و تأثیر آن بر صنعت 
خودرو س��ازی در کشور اظهار داش��ت: طی دو سال 
گذش��ته و بعد از عقد قرارداد با پ��ژو تقریباً می توان 
گفت هیچ س��رمایه گذاریی در کش��ور از س��وی پژو 
ص��ورت نگرفت و آنچه بعد از ق��رارداد با پژو محقق 

شد اساساً غیر قابل توجه است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه پژو با ترک ایران آس��یب های 
جدی ب��ه صنعت خودروی کش��ور می زن��د، عنوان 
کرد: مواردی که از س��وی پژو وعده داده ش��ده، اما 
محقق نش��د آس��یب بیش��تری به صنعت خودروی 
کشور می زند؛ خروج پژو با توجه به وعده هایی که به 
صنعت خودرو سازی داخلی داده بود می تواند بخش 
تولید خودرو را با مش��کالتی روب��ه رو کرده و به آن 

آسیب جدی برساند. 
این کارشناس صنعت خودرو همچنین گفت: ورود 
محصوالت جدید پژو به ایران اساساً نکته مهمی نبود 
و با قیمت هایی که داشت این محصوالت در ایران با 
تیراژ باالیی به فروش نمی رسد اما مشکل اصلی عدم 
تأمی��ن محصوالت قدیمی و قطعات توس��ط پژو در 
آینده بوده که ایران مجبور می ش��ود سراغ واسطه ها 

در بازار جهانی خودرو برود. 
زاوه در ادامه افزود: رجوع ایران به واسطه ها باعث 
می ش��ود هزینه تأمین باالتر رفته و بهای تمام شده 
خودرو افزایش یابد که با این ش��رایط قیمت خودرو 
در ایران افزایش پیدا می کند. اگر رنو و پژو نتوانند از 
آمریکا امتیاز معافیت را بگیرند در نهایت بهای تمام 

شده محصوالت داخلی باال می رود. 
وی با بی��ان اینکه قطعه س��ازها در ایران با خروج 
ش��رکت های خارج��ی صنعت خ��ودرو به مش��کل 
می خورن��د، تصریح ک��رد: اگر ای��ران نتواند قطعات 
الزم را از جای��ی تأمین کند به مش��کل برمی خورد 
ام��ا طرف چینی اعالم کرده اس��ت ک��ه در نبود پژو 
قطعات الزم برای ایران را تأمین کند و مشکلی برای 

ای��ران به وجود نیاید. در ص��ورت تأمین این قطعات 
مشکل بیکاری کارگران شرکت های خودرو سازی هم 

برطرف می شود. 

این کارش��ناس صنعت خودرو ضمن تأکید بر این 
نکت��ه ک��ه بخش دیگ��ری از این قطع��ات در داخل 
می تواند به راحتی تولید ش��وند، اظهار داشت: امکان 

تولید بسیاری از قطعاتی که پژو می خواست به ایران 
وارد کند در داخل وجود دارد و با یک حمایت اندک 
از تولیدکنندگان می توانس��تیم این قطعات را تولید 

کنیم تا ایجاد شغل شود. 
زاوه در ادامه افزود: یک ش��به نمی توان به یک 
پلتف��رم جدی��د روی آورد و نیازمن��د زمان برای 
کاهش وابس��تگی به ش��رکت های خودروسازی 
خارجی هستیم، اما اصل و بنای همه این اتفاقات 
یک مدیریت خوب و سنجیده در چنین شرایطی 
اس��ت. اگر درست و حساب شده با ورود و خروج 
ش��رکت های خودروس��ازی خارج��ی به کش��ور 
برخورد کنیم آس��یب های کمتری به کشور وارد 

می شود. 
وی در پاس��خ به سؤالی مبنی بر انتقال تکنولوژی 
در دو س��ال گذش��ته توس��ط پ��ژو گف��ت: می��زان 
انتق��ال تکنولوژی از س��وی پژو را باید ش��رکت های 
ایران خ��ودرو و س��ایپا اعالم کنند اما اص��والً انتقال 
تکنولوژی تاکنون صورت نگرفته و بعید اس��ت حتی 
اگ��ر آمریکا ه��م از برجام خارج نمی ش��د این اتفاق 

صورت می گرفت. 
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو در ادام��ه افزود: 
فرآین��د انتقال تکنولوژی از س��وی قطعه س��ازان به 
ای��ران ص��ورت می گرفت و پژو خودروس��از بود و نه 
قطعه س��از؛ چیزی که اهمی��ت دارد اقتصادی بودن 
چرخه تولید اس��ت و باید ایران به جایی برس��د که 
تکنولوژی خودرو سازی را در داخل ایجاد و در نهایت 

اقتصادی کند. 
زاوه با بیان اینک��ه محرمانگی قرارداد پژو طبیعی 
ب��ود، تصری��ح کرد: بر اس��اس مفاد هم��ه قرارداد ها 
بای��د بندهایی مربوط به ش��رایط اضطراری و فورس 
ماژور وجود داشته باشد و طرفی که قرارداد را ترک 
می کن��د غرامت طرف مقابل را بپ��ردازد و قطعاً باید 
در قرارداد با پژو این موضوع هم رعایت شده باشد. 

وی همچنی��ن گف��ت: ای��ن غرام��ت ۵۰ تا ۱۰۰ 
میلیون دالر است اما پیگیری هزینه دادرسی بسیار 
س��نگین ب��وده و حتی اگ��ر این غرام��ت را بگیریم، 
ضرر های ناش��ی از ت��رک یک باره قرارداد از س��مت 
پ��ژو را نمی تواند جبران کند؛ بیکاری، تولید صنعتی 
و... مش��کالت اصلی صنعت خودرو هستند که با یک 

غرامت درست نمی شود. 

آسیب هایی که خروج پژو از ایران به صنعت خودروی داخلی وارد می کند

 آمریکا هم در برجام می ماند، پژو به ایران تکنولوژی انتقال نمی داد

در صورت��ی که ض��رر بزرگی نصیب ش��رکت های 
طرف قرارداد خودروسازی می شد به طور قطع دست 
به تعلیق فعالیت هایشان نمی زدند و به هر نحو بر سر 
تعهدات و قرارداد همکاری با ایران باقی می ماندند. 

به گزارش پرش��ین خودرو، پ��س از خروج آمریکا 
از برجام سرنوش��ت قراردادهای خودرویی با ابهامات 
زیادی همراه شد تا اینکه هفته گذشته پژو سیتروئن 
اع��الم کرد ک��ه تصمیم به تعلی��ق فعالیت هایش در 

ایران گرفته است. 
با توج��ه به تبعات این اقدام ب��ر صنعت خودروی 
ای��ران، مدیر گروه خودروی دانش��گاه علم و صنعت 
ایران در گفت وگو با پرش��ین خودرو با انتقاد از رفتار 
عجوالنه دولت و خودروس��ازان در پس��ابرجام اظهار 
داش��ت: خودروس��ازان پس از برجام بای��د با دقت و 
وس��واس بیش��تری وارد میدان مذاک��ره و همکاری 
ب��ا ش��رکت های خارج��ی می ش��دند به خصوص در 
خصوص همکاری مجدد با شرکت هایی که به یکباره 
بساط شان را جمع کردند باید دقت بیشتری صورت 
می گرف��ت و در جری��ان قراردادهای جدید ش��رایط 
همکاری به نحوی تبیین می شد که ترک ایران برای 

این شرکت ها بسیار گران تمام شود. 

ج��واد مرزبان راد اظه��ار داش��ت: زمانی که برجام 
پذیرفته شد یکی از موارد مهمی که بارها مطرح شد 
عجله ایران در همکاری با ش��رکت های خارجی بود 
اما متأسفانه ش��رکت ها بدون بررسی آینده پیش رو 

در این جریان عجوالنه رفتار کردند. 
وی در توضی��ح ای��ن نکته افزود: خودروس��ازان با 
وجود عالقه مندی که برای همکاری با ش��رکت های 
خارج��ی دارند، نباید تا این میزان عجله می کردند و 
تا هنگامی که امضای برجام خش��ک نشده بود نباید 
تشنگی خودشان را با شرکت هایی که در گذشته نیز 

خیانت و بد عهدی کردند، برطرف کنند. 
  مرزبان تصریح کرد: البته خودروس��ازان خارجی 
ب��رای همکاری با ای��ران هم��واره عالقه مند بوده و 
همچنان نیز این عالقه مندی از سوی خودروسازان 
خارجی وج��ود دارد و این تمای��ل بیش از همه به 
دلیل ب��ازار خوب ایران برای ش��رکت های خارجی 

است. 
این کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به س��هم 
بس��یار خوب ۲۰ ت��ا ۳۰درصدی پژو از ب��ازار ایران، 
گف��ت: ام��روز بس��یاری از ش��رکت های خارجی در 
صورت��ی که حتی ۵ درصد از فروش کلی آنها نیز در 

ایران باش��د باز هم عالقه مند هس��تند به هر نحو که 
می توانند بازارشان را در ایران حفظ کنند. 

مرزبان با اش��اره ب��ه موضوع س��رمایه گذاری پژو 
س��یتروئن در ای��ران، خاطرنش��ان ک��رد: از آنجا که 
قراردادهای همکاری مش��ترک خودروس��ازان با این 
ش��رکت به ص��ورت محرمان��ه بوده اس��ت از این رو 
نمی توان به درستی در خصوص میزان سرمایه گذاری 
صورت گرفته توسط این شرکت ها اظهارنظر دقیقی 
کرد که با تعلیق فعالیت هایش��ان نیز چه سرانجامی 
در انتظار این شرکت ها و خودروسازان داخلی خواهد 

بود. 
ب��ه گفت��ه وی، در صورت��ی ک��ه از جری��ان قطع 
همکاری ه��ا ض��رر بزرگ��ی نصی��ب این ش��رکت ها 
می ش��د به طور قطع دس��ت به تعلی��ق فعالیت های 
خود نمی زدند و به هر نحو بر س��ر تعهدات و قرارداد 
هم��کاری با ایران باق��ی می ماندن��د، بنابراین اینکه 
این ش��رکت ط��رح خروج از ب��ازار ای��ران را مطرح 
ک��رده می تواند بر ای��ن نکته تأکید کن��د که تعلیق 
فعالیت ه��ای آنها در ایران ضرر و زیان چندانی را به 

این شرکت ها نخواهد زد. 
وی همچنی��ن ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن موض��وع که 

ش��رکت های اروپایی به دنبال راهکاری برای گذر از 
تحریم های جدید و حفظ همکاری با ایران هس��تند، 
اظهار داشت: این موضوع دیدگاهی خوشبینانه است 
و باره��ا اعالم کردیم که ش��رکت هایی ک��ه به ایران 
ضرر زدند، نبای��د به آنها اعتماد کرد چنانچه در ۲۰ 
س��ال گذشته ش��رکت هایی بودند که با وجود اینکه 
بازار ایران را در اختیار داش��تند سر بزنگاه و با طرح 
یک تصمیم کوچ��ک آمریکایی ها بازار ایران را ترک 

کردند. 
وی گف��ت: در دور جدید همکاری ه��ا در صورتی 
که سرمایه گذاری بزرگی صورت گرفته بود به راحتی 
صحبت ترک بازار ایران عنوان نمی ش��د، البته از ریز 
قراردادها اطالعی وجود ندارد اما زمانی که به سهولت 
شرکت های خارجی ساز رفتن کوک می کنند خیلی 
نمی توان به برخی از صحبت ها در خصوص غرامت و 

سرمایه گذاری اعتماد کرد. 
این عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران 
تصریح ک��رد: وضعیت فعل��ی قراردادهای خودرویی 
نش��ان می دهد که ضرر این ش��رکت ها آنقدر بزرگ 
نیست که به سهولت با شرایط جدید پا پس کشیده 

و طرح خروج از ایران را مطرح می کنند. 

مع��اون وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت از ثبت 
سفارش ۲۰ میلیارد دالری در دو ماه امسال خبر داد 
و گف��ت از این میزان تنها ۶.۸ میلیارد دالر ترخیص 
ش��ده است که نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 

شاهد رشد نیم درصدی بوده است. 
به گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو«، مجتبی 
خس��روتاج از رش��د واردات نیم درص��دی در دو ماه 
امس��ال خبر داد و گفت: تراز تجاری در این مدت با 
احتساب میعانات گازی به ۹۴۲ میلیون دالر رسید. 
وی افزود: قطعات منفصله ماشین آالت راهسازی، 
خ��ودرو و س��ایر ماش��ین آالت در دو ماه امس��ال با 
۶۷۶میلیون دالر در ردی��ف دوم جدول واردات قرار 

گرفت. 
خس��روتاج در تش��ریح تفکیک کاالهای مصرفی، 
واسطه ای و سرمایه ای گفت: سهم کاالهای واسطه ای 
در واردات دو ماه امس��ال ۶۳.۵ درصد، س��رمایه ای 

۱۵.۴ درصد و مصرفی ۱۵.۳ بوده است. 
وی در تش��ریح سیاس��ت های دول��ت در خصوص 
نحوه تأمین ارز کاالهای وارداتی اظهار کرد: استفاده 

از مناب��ع ارزی ناش��ی از ص��ادرات نفت خ��ام، برای 
واردات بخش��ی از کااله��ا از طریق سیس��تم بانکی 
نخس��تین سیاست اتخاذ ش��ده در این زمینه است. 
همچنین اس��تفاده از منابع ارزی ناش��ی از صادرات 
فرآورده های نفتی، پتروش��یمی و اقالم معدنی فلزی 
که در سامانه نیما فروخته می شود که در فاز نخست 
حدود ۷۰درصد صادرات غیرنفتی را پوشش می دهد 
و ت��ا س��قف ۸۰درصد قاب��ل افزایش اس��ت از دیگر 

سیاست های اجرایی است. 
خس��روتاج ادام��ه داد: تأمی��ن ارز واردات بخ��ش 
دیگ��ری از کااله��ا از طری��ق واگ��ذاری اظهارنام��ه 
صادرات��ی کااله��ای غیرب��رآورد ش��ده در بند ۲ به 
متقاضیان واردات گروهی که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد 
صادرات غیرعمده کش��ور را پوش��ش می دهد نیز به 
عنوان سومین سیاست پیش بینی شده در این زمینه 

است. 
وی درب��اره تخل��ف انجام ش��ده در زمینه واردات 
خودرو نیز گفت: بررس��ی ۶۴۰۰ خودرو در گمرکات 
نش��ان داد که این تعداد خودرو توسط شخصی وارد 

شده که در آن دوره زمانی، امکان واردات نداشته و با 
وجود اظهارنامه و پرداخت هزینه های گمرکی اجازه 

ترخیص برای این خودروها وجود نداشت. 
خس��روتاج ادامه داد: واردات این خودروها مصداق 
قاچ��اق نداش��ت و تنها تخل��ف اداری در این زمینه 
انجام ش��ده بود که ش��ش ماه پیش طی اطالعیه ای 
این تخلف به تعزیرات، گمرکات و س��ازمان حمایت 

تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعالم شد. 
خس��روتاج درپاس��خ به پرسش��ی مبنی براینکه با 
توجه به افزایش دو تا س��ه برابری قیمت خودروهای 
وارداتی و به تبع آن داخلی، آیا وزارت صنعت، معدن 
و تجارت می پذیرد که این روند به دلیل تصمیم های 
ارزی اخیر این وزارتخانه بوده اس��ت؟ گفت: در حال 
حاضر در بخش تجارت خودرو مقررات خاصی وضع 
نش��ده و همانند گذش��ته امکان ثبت سفارش برای 
نمایندگی های رس��می وجود دارد و محدودیتی در 

این زمینه وجود ندارد. 
وی ب��ا بیان اینکه بخش��ی از قیمت ه��ا و افزایش 
آنها متاثر از نظام عرضه و تقاضا اس��ت، افزود: بخش 

دیگری از نوسانات قیمتی و نگرانی در این زمینه به 
اخبار سیاس��ی و اجتماع��ی بازمی گردد که منجر به 
تقاضای کاذب و در عین حال عرضه کاذب می شود. 
رئیس هیأت عامل س��ازمان توس��عه تجارت ادامه 
داد: در حال حاضر س��رمایه های سرگردانی که توان 
فعالی��ت در زمینه ارزی را ندارند و بازار جذابی برای 

آنها به شمار نمی رود به بازار خودرو وارد شده اند. 
او یادآور ش��د: محدودیت های موج��ود در زمینه 
واردات خودرو رفع ش��ده و مش��کالت در این زمینه 
با برگزاری جلس��اتی رفع شده و حتی تصمیماتی در 
زمینه خودروهای دپو ش��ده در گمرک اخذ ش��د اما 
آنچه در حال حاضر منجر به افزایش قیمت خودروها 
در بازار شده تنها به دلیل تقاضای کاذب است. ضمن 
آنکه تاکنون وقت بررس��ی ب��ازار و روند قیمت ها را 

نداشته ام. 
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تج��ارت در پایان 
از ۹.۷ میلی��ارد دالر ارز تخصی��ص یافت��ه از ابتدای 
 امسال تاکنون خبر داد و گفت: از این میزان تاکنون

۷.۵ میلیارد دالر تأمین شده است. 

مردم تاوان خوشبینی مسئوالن را پس می دهند! 

توضیحات معاون وزیر صنعت درخصوص قاچاق ۶4۰۰ خودرو

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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ش��یائومی که خود را برای عرضه اولیه س��هام و ورود به بازار بورس 
آماده می کند، طی زمستان ۲۰۱۸ ضرری یک میلیارد دالری متحمل 

شده است. 
ب��ه گزارش زومیت، ش��یائومی اعالم کرد 
که طی س��ه ماهه اول س��ال جاری میالدی 
متحمل ض��رری یک میلیارد دالری ش��ده 
است. این ش��رکت در حال حاضر به دنبال 
ورود به تاالر بورس و عرضه عمومی س��هام 
خود طی سلس��له تالش هایی اس��ت که از 
س��ال ۲۰۱۴ آغ��از ش��د. بزرگ ترین هدف 
ش��یائومی از فروش س��هام، جذب سرمایه 
م��ورد نیاز برای گس��ترش فعالیت  و حضور 
بیشتر در بازار هایی غیر از چین است. اسناد 
متعلق به شیائومی گویای این موضوع است 
که این ش��رکت در نظ��ر دارد ۴۰درصد از 
درآمد حاصل از عرضه سهام را برای حضور 

در بازار ه��ای جهانی مصرف کند. ش��یائومی اعالم ک��رده که از درآمد 
۵.۴میلیارد دالری س��ه ماهه اول س��ال ۲۰۱۸، ض��رری ۱.۱ میلیارد 

دالری متحمل شده است. 

گمانه ها نش��ان از این دارند که ش��یائومی در پی جذب س��رمایه ای 
۱۰ میلیارد دالری از طریق عرضه اولیه س��هام در بورس اوراق بهادار 
هنگ کنگ اس��ت. این ش��رکت چینی در نظر دارد طی س��ال ۲۰۱۸ 
ب��ه بازار های جدی��دی در جنوب ش��رق 
آس��یا و اروپا وارد ش��ود. شیائومی چندی 
پی��ش اولین فروش��گاه خود را در کش��ور 
فرانس��ه و ایتالیا افتتاح کرد. وانگ ژیانگ، 
قائم مقام ارش��د شیائومی بارها در سخنان 
خود اش��اره کرده که در پی ورود به بازار 
آمریکا و رقابت با ش��رکت اپل در این بازار 

بزرگ است. 
ش��یائومی بیش��تر برای تولید گوش��ی  
هوش��مند ش��ناخته می ش��ود، اما بخش 
بزرگ��ی از فعالیت این ش��رکت اختصاص 
به تولید لوازم خانگی هوش��مند و لوکس 
در کنار ارائه س��رویس های اینترنتی دارد. 
نزدیک به ۳۱.۸درصد از درآمد ش��یائومی در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ 
از طریق فروش لوازم خانگی نظیر تصفیه کننده هوا یا اسکوتر برقی در 
کنار ارائه خدماتی نظیر فروش اپلیکیشن  موبایل به دست آمده است. 

شهردار منطقه ۲۰ فعالیت مراکز مهارت آموزی کوثر و ایجاد فرصت 
ش��غلی برای ۴۰۰ نفر از بانوان این منطقه را در راس��تای ش��عار سال 
و حمای��ت از کاالی ایران��ی برش��مرد و گفت: در ح��ال حاضر بانوان 

کارآفرین با شش برند مهم همکاری دارند. 
صداوس��یما،  خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
س��یداحمد صفوی با بیان این مطلب افزود: 
مدیریت ش��هری منطقه ۲۰ با بسترس��ازی 
و ایج��اد زیرس��اخت های الزم، موف��ق ب��ه 
راه ان��دازی ۲۰ مرک��ز مهارت آم��وزی کوثر 
ط��ی س��ال های اخیر در این منطقه ش��ده 
اس��ت که با اولویت ایجاد فرصت ش��غلی و 
توانمندس��ازی برای بانوان بی سرپرس��ت و 

بدسرپرست فعال هستند. 
صف��وی اف��زود: ب��ا فعالیت ای��ن مراکز 
کارآفرینی، فرصت ش��غلی ب��رای ۳۰۰ نفر 
تمام وق��ت و ۱۰۰ نف��ر نیز به ص��ورت کار 

در خانه فراهم ش��ده اس��ت.  وی ادامه داد: مراک��ز کارآفرینی منطقه 
۲۰ در حال حاضر با ش��ش برند مهم و پرفروش ایرانی نظیر گالوس، 
مدیس، نیکوتن پوش، خاتون، یاقوت سرخ و بته جقه همکاری دارند و 

کارآفرینان در بحث بازاریابی موفق عمل کرده اند. 
صفوی با اش��اره به اینکه مدیریت ش��هری در راستای شعار سال و 
حمایت از کاالی ایرانی از هیچ تالش��ی فروگذاری نمی کند، گفت: در 
راه اندازی شده یک مجموعه  مجموعه های 
ویژه توان یابان است و تاکنون ۶۰ توان یاب 
تح��ت پوش��ش ای��ن مجموعه با کس��ب 

مهارت های الزم مشغول به کار شده اند. 
ش��هردار منطقه ۲۰ یادآور شد: شاغالن 
مراک��ز مهارت آم��وزی کوث��ر از خدمات 
مناس��بت های  در  ش��هرداری  حمایت��ی 

مختلف بهره مند می شوند. 
براس��اس این گ��زارش، پوش��اک، لوازم 
جانبی آشپزخانه، صنایع دستی، محصوالت 
هنری، تولید و فرآوری آجیل و خش��کبار 
ایرانی، تولید عرقیجات گیاهی، سنگ های 
تزئین��ی از جمله زمینه های فعالیت مراکز 
مهارت آم��وزی کوثر اس��ت و بان��وان عالقه مند برای هم��کاری با این 
خانه ه��ا می توانند به اداره بانوان معاونت اجتماعی ش��هرداری منطقه 

۲۰ مراجعه کنند. 

تولید کاالی ایرانی با ۶ برند مهم در منطقه 2۰ضرر یک میلیارد دالری شیائومی طی زمستان 2۰18

گرچه تصویب قوانی��ن GDPR گام بزرگی در جهت امنیت داده های کاربران 
محس��وب می ش��ود، ولی کنترل ریس��ک های نش��ت اطالعات، هنوز به اقدامات 

وسیع تری نیاز دارد. 
امروزه بازاریابی خوب، متکی به داده های صحیح و دقیق مشتریان است و جای 
تعجب نیست که شرکت ها روی جمع آوری اطالعات مشتریان خود سرمایه گذاری 
می کنند. به عنوان مثال آمازون دائماً رفتار ۱۰۰ میلیون عضو پرایم خود را به عنوان 
»داده های ش��خص اول« پیگیری می کند. بسیاری از شرکت ها دریافته اند که به 
اشتراک گذاشتن اطالعات مشتریان با شرکت های دیگر، بین آنها همکاری متقابلی 
 ،GPS برقرار می کند. مخصوصاً با افزایش داده های اینترنت اشیا که از سنسورهای
ابزارهای اندازه گیری هوش��مند، دستگاه های فیتنس و نظیر آن به دست می آیند 
و داده های »ش��خص دوم« نامیده می ش��وند. درنهایت نیز بس��یاری از شرکت ها 
داده های شخص ثالث را از شرکت هایی نظیر Acxiom خریداری می کنند، که 
در هرلحظه تا ۱۵۰۰ داده را از ۷۰۰ میلیون مش��تری در سراسر دنیا جمع آوری 
می کند.  هرچند اطالعاتی که از این پایگاه های داده به دس��ت می آید، پتانس��یل 
بازاریابی مؤثر را بسیار باال می برد، اما درعین حال نگرانی های مربوط با حفظ حریم 
ش��خصی کاربران، هیچ زمان تا به این حد جدی نبوده است. هک های گسترده و 
شایعی که نمونه آن را در رسوایی فیس بوک - آنالیتیکا شاهد بودیم، باعث شده 
مشتریان تمایلی برای به اشتراک گذاشتن داده های خود نداشته باشند و حتی به 

برندهای مشهور هم اعتماد نکنند.  
همانطور که مطالعات نشان می دهد، مصرف کنندگان تمایل دارند اطالعات خود 
را در اختیار شرکتی قرار دهند که اطمینان دارند از این اطالعات محافظت می کند. 
این روزها مقررات بیشتری برای پاسخگو نگه داشتن شرکت ها وضع شده و کاربران 
می توانند اطالعات خود را ویرایش، حذف یا منتقل کنند و همچنین یک نسخه 
از تمامی داده های خود را در اختیار داشته باشند. بهترین مثال فعلی نیز مقررات 
حفاظت از اطالعات عمومی )GDPR(  اس��ت که از ۲۵ ماه می  در اتحادیه اروپا 

به مرحله اجرا درآمد و آمریکا نیز با دقت روندهای آن را زیر نظر گرفته است. 
حاال س��ؤال تریلیون دالری این است که آیا کس��ب وکارها می توانند هم زمان 
با حفظ حریم خصوصی داده های مش��تریان، از مزای��ای بازاریابی مبتنی بر داده 

بهره مند شوند؟ 
رویکردهای فعلی برای حفاظت از داده ها

در حال حاضر رایج ترین رویکرد محافظتی کسب وکارها، محدود کردن دسترسی 
به داده های جمع آوری ش��ده است. البته کنترل دسترسی به دالیل متعددی یک 
رویکرد کاماًل اطمینان بخش محس��وب نمی شود، زیرا به محض اینکه یک شرکت 
داده ها را )چه به صورت داخلی و چه خارجی( به اشتراک می گذارد، قدرت کنترل 
دسترسی را تا حد زیادی از دست می دهد. به عالوه اقداماتی نظیر متخلص سازی یا 
Pseudonymization که یکی از قوانین GDPR نیز هست، همانطور که در 

ادامه مقاله توضیح می دهیم، امنیت داده ها را تضمین نمی کنند. 
یادآوری: متخلص س��ازی به این معناس��ت که داده های شخصی به شیوه ای 
پردازش ش��وند که بدون استفاده از برخی اطالعات اضافی، نتوان آنها را به عنوان 

داده های یک موضوع خاص تشخیص داد. 
مث��ال زیر را در نظر بگیرید. دو خرده فروش��ی تصمی��م می گیرند از طریق به 
اش��تراک گذاری متقابل داده های ش��خص دوم با یکدیگر مشارکت کنند. اگرچه 
خرده فروشی B همه اطالعات قابل شناس��ایی شخصی را از داده های خود حذف 
کرده اس��ت، ولی نمی توان گفت که داده ها واقعاً ناشناس هستند، زیرا داده هایی 
که ترکیبی از محدوده س��نی، نش��انگر زمانی، جنسیت و کد پستی هستند، یک 
رکورد جمعیتی منحصربه ف��رد را خلق می کنند که مرتبط کردن آن با اطالعات 
اضافی خرده فروشی B، غیرممکن نیست. بنابراین گرچه این خرده فروشی ها قوانین 

تصویب شده را رعایت می کنند، ولی طی این پروسه، داده های مصرف کنندگان با 
ریسک بسیار باالیی روبه رو است. 

نقش داده های ترکیبی در حفاظت حریم شخصی
در اغلب کشورها آژانس های دولتی که اطالعات حساسی را جمع آوری می کنند، 
طبق قانون موظفند داده ها را به صورت عمومی به اش��تراک بگذارند. این آژانس ها 
داده های اصلی را طی یک پروسه، به داده های محافظت شده تبدیل و سپس منتشر 
می کنند. در این رویکرد، متغیرهای حساس داده ها به طور سیستماتیک و از طریق 
یکی از روش های زیر، تعدیل می شوند. بیایید مثال خرده فروشی هایی را دنبال کنیم 

که می خواهند داده های فروش هفتگی را با یکدیگر به اشتراک بگذارند: 
اضافـه کردن نویـز تصادفی: مش��اهدات در دهک های مبتن��ی بر فروش 

گروه بندی می شوند و یک رقم رندوم به هر دهک اضافه می شود. 
گرد کردن: فروش به نزدیک ترین رقم صدگان گرد می شود. 

کدگذاری باال: تمام اقالمی که ارزش آنها از یک حد آس��تانه )مثاًل ۱۰۰( باالتر 
است، معادل ۱۰۰ در نظر گرفته می شوند. 

تعویض: مشاهدات به چندین گروه تقسیم می شوند و داده های فروش گروه های 
مختلف باهم جابه جا می شود. 

تجمیع: مجموع فروش هفتگی و میانگین قیمت ها و پروموش��ن ها را به همه 
فروشگاه های حاضر در یک بازار نسبت می دهند. 

ایجاد داده های مصنوعی: فروش از یک توزیع احتمالی شبیه سازی می شود. 
س��ازمان های بزرگ غالباً با اس��تفاده از این پروس��ه ها که »اختالل در داده ها« 
نامیده می شوند، اطالعات مفید را در میان داده های اصلی محفوظ نگه می دارند و 

درعین حال، شانس نقض حریم خصوصی را کاهش می دهند.  
یکی از راه های تبدیل داده های اصلی بازاریابی به داده های ترکیبی، استفاده از 
مدل های آماری اس��ت. ایده اصلی مدل های آماری، این است که اهداف بازاریابی 
)که داده های مربوط به آن جمع آوری شده( در یک پروسه هم گذاری مفروض شوند 

و سپس داده های کاهشی و افزایشی را با دقت روی آن اعمال کنند. 
به عنوان مثال، یک فرم متداول از داده هایی را که به طور گس��ترده مورداستفاده 
ق��رار می گیرند، در نظر بگیرید: داده های فروش نقطه ای خرده فروش��ی ها. معموالً 
شرکت های تحقیقات بازار، این داده ها را از سطح فروشگاه ها جمع آوری می کنند. 
سپس با روش تجمیع همه داده ها را ترکیب می کنند تا هیچ فروشگاه خاصی به طور 
مجزا قابل شناسایی نباشد. خریداران این داده ها عمدتاً شرکت های بزرگ بسته بندی 
محصوالت مصرفی هس��تند. مدیران برندها نیز به کم��ک همین داده ها عملکرد 
برند و متریک های بازاریابی نظیر کش��ش قیمتی و فاکتورهای ارتقای تبلیغات را 
ارزیاب��ی می کنند، ام��ا رویکرد تجمیع ممکن اس��ت متریک های��ی را که مبنای 
تصمیم گیری های مهم مدیران هستند )مانند تعیین بودجه تبلیغات تجاری( دچار 
انحراف کند. تحقیقات نش��ان می دهد که این روش داده های به مراتب صحیح تری 
را به مدیران عرضه می کند و درعین حال هویت فروشگاه ها را محفوظ نگه می دارد. 
جمع بندی نهایی: کسب وکارها در صورتی می توانند از مزایای عالی بازاریابی 
مبتنی بر داده بهره ببرند که راهی برای غلبه بر ریسک های آن و به ویژه جلوگیری 
از افش��ای ناخواس��ته اطالعات بیابن��د. رویکردهای کنونی نظیر کنترل س��طح 
دسترسی و حذف اطالعات شخصی قابل شناس��ایی، ریسک های نشت اطالعات 
را کام��اًل مهار نمی کنند. رویکردهایی مانند روش تجمیع نیز کیفیت اطالعات را 
شدیداً پایین می آورند. بهترین پیشنهاد فعلی کارشناسان این است که شرکت ها 
با استفاده از مدل های آماری، داده های اصلی را به داده های ترکیبی تبدیل کنند، 
تا هم تصمیمات بازاریابی بر اس��اس داده های معتبری انجام ش��ود و هم امنیت 

داده ها محفوظ بماند. 
HBR/zoomit منبع

 ناشناس نگه داشتن داده های کاربران
امنیت حریم خصوصی را تضمین نمی کند

کارگ��روه ثبت اختراع صن��دوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت 
علم��ی، حمایت از ثب��ت اختراع ها و طرح های صنعتی در خارج از کش��ور را 
انجام می دهد تا توسعه و رشد خالقیت میان محققان کشور را شاهد باشیم. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
دانشی مفید است که به ثروت تبدیل و نتایج آن در جامعه نمایان شود. در این مسیر، 
ثبت اختراع و ایده مدنظر دارای اهمیت بسیاری است. کارگروه ثبت اختراع صندوق 
حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی، حمایت از ثبت اختراع ها و طرح های 
صنعتی در خارج از کشور را انجام می دهد؛ حمایتی که جنس آن توسعه تحقیقات، 
نوآوری ها و رشد خالقیت محققان و جوانان کشور است. از زمان فعالیت این کارگروه 
در س��ال ۱۳۸۶ تا سال گذشته ۱۰۷۸ درخواست ثبت اختراع در خارج از کشور به 

آن ارسال شد که ۳۶۱ درخواست مصوب شد. 

حمایتی از جنس رشد نوآوری و خالقیت 

دریچــه

سه شنبه
22 خرداد 1397

شماره 1085
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مدیر مرکز رشد واحدهای فناور با اشاره به وضعیت واحدهای 
فناور افزود: سیاست کلی ما حمایت از ایده های فناورانه و ایجاد 
کس��ب و کار است و در این زمینه تالش کرده ایم تا از ایده های 

نو که منج��ر به تولی��د محصول 
فناورانه می شود حمایت کنیم. 

پوی��ان ادیب��ی ب��ا بی��ان اینکه 
فناوران��ه  ایده ه��ای  از  حمای��ت 
منجر به ایجاد اش��تغال می شود، 
گف��ت: ب��ا حمای��ت از ایده ه��ا و 
کم��ک به تجاری س��ازی آن بازار 
این محصوالت رونق می گیرد که 
خود به خود باعث ایجاد اش��تغال 

می شود. 
در این جلس��ه همچنین صادق 
صمصام پور، دبیر ش��ورای فناوری 
مرکز رش��د واحدهای فناور پارک 

علم و فناوری هرمزگان با اش��اره به مصوبات جلسه گفت: اعضا 
به اتفاق آرا پذی��رش ۱۲ واحد فناور را تصویب کردند. به گفته 
وی، این واحد ها در حوزه های مکانیک، فناوری دریایی، فناوری 

اطالعات، تبلیغات و پلیمر پس از داوری پذیرش ش��ده اند که از 
سوی اعضا به تصویب نهایی رسید. 

صمصام پ��ور ادام��ه داد، با نظر اعضا با تبدیل وضعیت ش��ش 
واحد فن��اور موافقت ش��د. وی 
اف��زود: این واحده��ا پیش تر در 
مرحله رش��د مقدمات��ی فعالیت 
داش��ته اند که پ��س از نظارت و 
ارزیاب��ی و داوری در این مرحله 

پذیرش شدند. 
دبی��ر ش��ورای فن��اوری مرکز 
رش��د واحده��ای فن��اور پارک 
علم و فن��اوری هرمزگان گفت: 
با تصویب اعض��ا مبلغ ۳میلیارد 
و ۶۸۰ میلیون ریال تس��هیالت 
در اختی��ار ۱۷ واح��د فناور قرار 
می گیرد.  وی همچنین از خروج 
۱۱واحد فناور از مرکز رش��د خبر داد و گفت: با تصمیم ش��ورا 
رأی به خروج ۱۱واحد فناور داده ش��د. اعضا همچنین با پایان 

دوره یکی از واحد های فناور موافقت کردند. 

صرافی ارز دیجیتال »کوی��ن ِریل« کره جنوبی اعالم کرده که مورد 
حمله هکرها ق��رار گرفته. این خبر موجب س��قوط ارزش بیت کوین 
ش��ده اس��ت.  به گزارش دیجیاتو، موضوع اخیر همچنین نگرانی ها در 

م��ورد امنیت تبادل رمزپول ه��ا را در حالی 
برانگیخته که به نظر می رس��د سیاست های 
جهانی در راستای قانون گذاری برای مبادله 

ارزهای مجازی ناکام مانده است. 
بن��ا بر آنچه که در وب س��ایت کوین ریل 
اعالم شده، سیس��تم های این شرکت مورد 
نفوذ س��ایبری قرار گرفت��ه و به این ترتیب 
در حدود ۳۰درصد از سکه های مبادله شده 
در این صرافی از دست رفته اند. البته میزان 
ارزش آنها قابل محاسبه نبوده، ولی منبعی 
ناشناس اعالم کرده که سکه های دیجیتال 
ب��ه ارزش تقریب��ی ۳۷.۲۸ میلیون دالر به 

سرقت رفته اند. 
کوی��ن ریل ی��ک صرافی نس��بتا کوچک در کره جنوبی به حس��اب 
می آید، با این حال نوسان قابل مالحظه ای در ارزش بیت کوین ایجاد 
کرده اس��ت. اکنون قیمت این ارز دیجیتال به ۶۷۷۹ دالر به ازای هر 

س��که رس��یده، درحالی که تا دو روز پیش این میزان در حدود ۷۶۰۰ 
دالر بوده است.  کره جنوبی یکی از اصلی ترین مراکز تبادل رمزپول ها 
در جهان به حس��اب می آی��د. پیش از این صراف��ی »یوبیت« در این 
کش��ور پ��س از دو بار هک ش��دن، اعالم 
ورشکس��تگی کرده بود. همچنین صرافی 
ژاپن��ی »کوین چک« خبر از س��رقت ارز 
دیجیت��ال به ارزش بی��ش از نیم میلیارد 

دالر داده بود. 
کره جنوب��ی ۱۴ صراف��ی رمزپول اصلی 
دارد ک��ه معیارهایی ب��رای حفاظت بهتر 
از کارب��ران را ژانویه س��ال جاری میالدی 
پذیرفته ان��د. از جمله م��واردی که در این 
معیارها به آن اش��اره ش��ده، جلوگیری از 

ایجاد بیش از یک حساب کاربری است. 
کوی��ن ریل اع��الم کرده ک��ه ۷۰درصد 
س��که مجازی باقی مانده که در کیف پول 

الکترونیکی »cold wallet« نگهداری می شوند، در امان هستند. 
در حال حاضر آژانس اینترنت و امنیت کره جنوبی با همکاری پلیس 

مشغول بررسی موضوع سرقت هستند. 

افت قابل توجه ارزش بیت کوین در پی سرقت از صرافی ارز دیجیتال کره جنوبیحمایت از ایده های فناورانه پارک هرمزگان باعث ایجاد اشتغال می شود

برقرار کردن فرهنگ س��ازمانی پایدار در زمان رش��د سریع، دشوار 
به نظر می رسد. 

برای صاحبان کس��ب و کار، رشد س��ریع بهترین و بدترین سناریوی 
ممکن است. رشد مشکلی  اس��ت که هر کسب و کاری را نابود می کند. 
رش��د کم باعث فروپاشی کس��ب و کار و رشد سریع و به تبع آن فقدان 

زیر ساخت های ضروری  می تواند فاجعه بار باشد. 
مساله حائز  اهمیت این است که از روز اول باید شرکت را با مأموریت 
و دیدی روش��ن بنا کرد. با این رویکرد فرهنگ سازمانی شرکت تان در 
میان اعضای اصلی تیم همه گیر می ش��ود و نقش��ی اساسی در جذب 

استخدام های آینده ایفا می کند. 
کارکنان، عالوه  بر اس��تراتژی های جبرانی  ک��ه معطوف انگیزه  های 
بیرونی می شوند، میل دارند از درون تحریک و تشویق شوند و احساس 
ارزش کنند. صاحبان کس��ب و کار باید ارزش های سازمانی خود را به-
نمایش بگذارند و در معرفی آنها به جامعه نقش��ی اساس��ی ایفا کنند. 
نیروی انس��انی یکی از بهترین اشکال سرمایه گذاری ا ست که صاحبان 

کسب و کار باید به آن اهمیت بدهند. 
با وجود این که اکثر پرسنل منابع انسانی، سرمایه گذاری روی کارکنان 
را دشوار می دانند، این بخش از سرمایه گذاری می تواند به  مدت چندین 
س��ال سودآوری داشته باش��د. افزون بر تمرین و آموزش، کارکنان در 

مسیر شغلی خود به قدردانی از سوی یکدیگر نیز نیاز دارند. 
زمانی که تیم تان از کس��ب و کار جلو می افتد و کارکنان درگیر محیط 
پرشتاب شغلی می شوند، چه اتفاقی می افتد؟ این مسئله منجر به ایجاد 
ع��دم  شایس��تگی، عدم  هماهنگی و ناپیوس��تگی در می��ان اعضای تیم 
می ش��ود. در مواجهه با این معضالت رو به  رش��د، فرهنگ سازمانی نیز 
ممکن است دستخوش تغییر شود و یا پایداری خود را از دست بدهد. 
در این نوش��تار، به شما نشان می دهم چگونه در جایگاه یک صاحب 
کس��ب و کار، از چنین موقعیتی اجتناب کنید. این استراتژی ها به شما 
کمک می کنند کارکنان متخصص خود را در چرخه عمر کسب و کارتان 

حفظ کنید. 
1 – بیشتر یا برابر با بازار بپردازید 

برای اطمینان از رشد کارتان، در جایگاه یک فرد صاحب کسب و کار، 
ب��ه حمای��ت از کارکنان خود نیاز دارید. به  یاد داش��ته باش��ید رقبای 
شما پیوس��ته به دنبال جذب نیروهای متخصص تان هستند. به منظور 
جلوگی��ری از چنی��ن اتفاقی، باید ب��ه کارکنان خود دس��تمزد خوبی 
بدهید. این کار نه  تنها وفاداری آنان را نسبت به شما تضمین می کند، 
بلکه به آنها انگیزه نیز  می دهد. بهترین راه با توجه به دش��واری نحوه 
پرداخ��ت، ارزیاب��ی صنعت و اس��تاندارد بازار اس��ت. می توانید به آنها 
دستمزدی باالتر از دیگر کارفرمایان بدهید، یا این که حداقل از تناسب 
میزان پرداختی تان با مقدار متداول بازار اطمینان حاصل کنید. پاداش 
دادن نیز ایده خوبی ا س��ت. در برخی موارد، به اشتراک گذاشتن سود 
نیز باعث می ش��ود تا کارکنان، خود را بخش��ی از موفقیت سیس��تم و 

سازمان بدانند. 
2- درنظر گرفتن صورت های پرداخت و مساعده

زمانی که تیم تان کوچک باش��د، کنترل کارکنان و تقس��یم وظایف و 

تخصیص مس��ئولیت ها به ایشان آسان اس��ت. به  محض این که تیم تان 
رشد کند، این کار بسیار دشوار می شود. اگر فاقد برنامه ریزی های الزم 
برای ایجاد صورت های پرداختی )چک( و مس��اعده های مالی باش��ید، 
خروجی، باروری و بازگشت سرمایه شرکت تان به شدت کاهش می یابد. 
درواقع، بدون داشتن صورت های پرداختی و مساعده های مالی مناسب، 
مس��ائلی هم چون س��رقت کارکنان، کس��ری موجودی، رش��وه  و عدم 
مدیریت صحیح حس��اب ها بروز می کند و به طور عمومی رش��د شرکت 
و کس��ب و کارتان را مخدوش می سازد. عالوه بر گزارش های عملکردی 
س��ه  ماهه، ایجاد اه��داف هفتگی برای کارکنان نیز حائزاهمیت اس��ت. 
انتقاد باید سازنده باشد و از لحن اتهامی غیرضروری جلوگیری شود. 

3- انگیزش اعضای تیم
کارکنان، بزرگ ترین دارایی هر کسب و کاری هستند. بدون آنها، حفظ 
روند کاری دش��وار اس��ت، پس این مهم را در نظر بگیرید و از کابوس  
منابع انس��انی جلوگی��ری کنید. بنابراین زمانی که تی��م بزرگی دارید، 
حفظ انگیزه اعضا، راهی مطمئ��ن درجهت حصول اطمینان از امنیت 
کس��ب وکار اس��ت. اگر این مرحله مهم را در نظر نگیرید، با گروهی از 
کارکنان منفعل مواجه می ش��وید که هیچ کدام در هماهنگی با دورنما 
و مأموریت ش��رکت کار نمی کنند و درنهایت موجب کند ش��دن رویه 
کاری می ش��وند. برخی از روش های انگیزش درونی کارکنان، ش��امل 
فراهم کردن محیطی کاری ا س��ت  که آنها را به فعالیت تش��ویق کند. 
داشتن برنامه تشویقی عملکرد محور و سرمایه گذاری در زمینه آموزش 
نیز از دیگر موارد کاربردی محس��وب می شود. هرهفته زمانی را به هر 
ی��ک از کارکنان خ��ود تخصیص دهید و به ایش��ان بگویید که چقدر 
قدردان شان هستید. صندوق نظرات و پیشنهادات بی نام درست کنید 
تا کارکنان تان بدون ت��رس از واکنش های احتمالی، نظرات خویش را 

بیان کنند. 
4- دانستن زمان دقیق جهش

هنگامی ک��ه به اندازه کافی پیش��رفت کردید و س��همی از بازار را از 
آن خود س��اختید، زمان آن فرا  رسیده  است که کسب وکار خود را در 
زمینه های��ی جدید گس��ترش دهید. این را می ت��وان از تحقیقات بازار 
و بازخورده��ای عمومی حاصل ک��رد. برای مثال، ش��رکت دایموند و 
دایموند )Diamond and Diamond( زمانی فعالیت خود را آغاز 
ک��رد که به ش��رکت قانونی همه جانبه ای مبدل ش��ده بود. درحالی که 
تمرکز کاری این ش��رکت بر ارائه خدمات قانونی در حوزه آسیب های 
ش��خصی بود، آنها متوجه ش��دند بیشتر مشتریان ش��ان در زمینه های 
دیگ��ری همچون امالک، به کمک و راهنمایی نیاز دارند. قبل از آن که 
دست به فعالیت جدیدی بزنید یا پرسنل استخدام کنید، باید موقعیت 
ارزش��ی شرکت و قابلیت برگردان آن به بازار و مصرف کنندگان جدید 

را، به  دقت مورد سنجش قرار دهید. 
همین ط��ور که پیش رفت و با کارکنان جدی��دی مصاحبه می کنید، 
تمرکز بر دورنما ی ش��رکت بسیار مهم تر از پیش خود را بروز می  دهد. 
با هر استخدام، فرهنگ سازمانی شرکت تان نسبت به تغییر آسیب پذیر 
می شود. هنگامی که کارکنان تان قلباً منافع شما را در نظر داشته باشند، 
درگیری با جنبه های گوناگون کس��ب وکار و اعتماد، آس��ان می شود. 
مس��ئولیت حصول اطمینان از رش��دی پایدار که ب��ر مبنای اعتماد و 

قدردانی تعریف شده باشد، بر دوش سرمایه گذاران است. 
entrepreneur :منبع

جـان مک آفی، بنیانگذار آنتی ویروس مک آفی که در انتخابات ریاسـت جمهوری 
سال 2۰1۶ از قصد خود برای کاندیدا شدن خبر داده و البته کناره گیری کرده بود، در 

سال 2۰2۰ و با هدف خدمت به جامعه ارزهای مجازی کاندیدا خواهد شد. 
به گزارش دیجیاتو، مک آفی در طول دوران زندگی خود راه پرفراز و نشیبی را طی 
کرده؛ او در انگلستان متولد شد و به آمریکا مهاجرت کرد. پدرش که با اعتیاد دست 
و پنجه نرم می کرد خودکشی کرد. سپس خود مک آفی در دوران تحصیل به مصرف 

مواد مخدر روی آورد. 
در ادامه شرکت امنیتی مک آفی را تأسیس کرد و سپس سهام خود در این کمپانی 
را فروخت و به کشـور بلیز نقل مکان کرد. مدتی بعد به قتل همسـایه خود متهم شد 

و در نهایت به آمریکا بازگشت. 
مک آفی اکنون اعالم کرده اگر از او درخواسـت شـود، در حزب آزادیخواه فعالیت 

خواهد کرد و در غیر این صورت حزب خود را راه خواهد انداخت. 
مک آفی در ماه سـپتامبر سـال 2۰17 )شـهریور تا مهر سـال 9۶( گفته بود: »شما 
بیت کوین را کالهبرداری می خوانید. من بیت کوین اسـتخراج می کنم. ما بیت کوین 
را می سازیم. تولید هر واحد بیت کوین هزینه ای بیش از 1۰۰۰ دالر دارد. هزینه تولید 
هر دالر آمریکا چقدر اسـت؟ کدام یک کالهبرداری است؟ چون تولید دالر ]تنها[ به 

اندازه هزینه کاغذ، هزینه برمی دارد. 
او همچنین در مورد احتمال برنده شـدن خود در انتخابات اظهار نظر کرده: »تصور 
نکنید که من شانسـی برای برنده شـدن دارم«. یکی از دنبال کنندگان اکانت توییتر 
مک آفی ادعا کرده که حتی اوپرا وینفری، مجری مشـهور می تواند او را در انتخابات 
ریاسـت جمهوری شکسـت دهد. مک آفی در پاسـخ به او اعالم کرده که تقریبا هر 

شخصی می تواند او را شکست دهد. 
با این حال او اعتقاد دارد که مسئله مهم این است که صرف نظر از اینکه چه کسی 

انتخاب شود، او در هر صورت روی صحنه خواهد بود. 
 

4 مورد ضروری  هنگام رشد سریع تر تیم نسبت به کسب و کار
مک آفی برای خدمت به جامعه 

ارزهای مجازی کاندیدای 
ریاست جمهوری 2020 آمریکا می شود

یادداشـت

سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: هم اکنون ۳۲ هزار کسب 
و کار شناسایی شده اینترنتی در کشور در حال فعالیت است.  رضا الفت نسب 
در گفت وگوی ویژه خبری افزود: این تعداد هویت ش��ان مشخص شده است و 
۱۸ هزار کسب و کار دیگر در مرحله تأیید هویت هستند.  وی گفت: در شش 
ماه گذش��ته به ۶۰۰ کس��ب و کار اینترنتی مجوز فعالیت داده شده است.  به 
گزارش تسنیم، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی افزود: یک درصد 
مجموع حجم خرده فروش��ی ها در کشور به صورت برخط است که این میزان 
در ترکیه ۳درصد، چین ۱۳ تا ۱۵درصد و آمریکا و انگلیس ۶ تا ۸درصد است. 
وی گفت: اگر کس��ب و کارهای سنتی خودش��ان را به روز نکنند به مرور از 

دور خارج خواهند شد. 

 32 هزار کسب و کار اینترنتی
در کشور وجود دارد

مترجم: علی اکبری



7 روش برای خلق تبلیغات بازرگانی موثر

چگونه می توان یک آگهی صنعتی یا بازرگانی  را با هدف جلب  توجه و کسب 
نمره خوانش باال از س��وی مخاطبان ایجاد کرد؟ آگهی ای که جریان پایداری 
از درخواس��ت های ارزشمند را تولید کند و درنهایت به  آسانی سبب رشد آمار 
فروش ش��ود. در اینجا ایده  هایی برای س��اخت یک آگهی تبلیغاتی موثر و بر 
مبنای مطالعه روش های تبلیغاتی موف��ق در بازار )این تحقیقات را به  منظور 
جمع آوری اطالعات برای نگارش کتابم -آگهی هایی که می فروش��ند- صورت 

داده  ام(، مطرح شده است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم. 
1. در سرتیتر به مزیتی اشاره کنید

موفق ترین آگهی که تا   به  حال نوش��ته ام )این آگهی در چهار درج متوالی، 
موفق  ترین آگهی بود(، چنین س��رتیتری داش��ت:  چگونه مش��کل خروجی 

دستگاه های تصفیه هوای ونتوری را با نصف هزینه انرژی حل کنید؟! 
این س��رتیتر، مزیتی قدرتمن��د )هزینه انرژی نصف( را ب��ا وعده اطالعاتی 
ارزش��مند )چگونه( ترکیب کرده است و مس��تقیما به مشکل خاص خواننده 

اشاره می کند )مشکل خروجی(. 
2. سوالی تحریک  کننده مطرح کنید

دوست من باب پاالس )Bob Pallace( آگهی ای نوشت که فروش آژانس 
تبلیغاتی اش را در س��یلور اسپرینگ )Silver Spring( مری لند یک  میلیون 
دالر افزایش داد. سرتیتر این آگهی از قرار زیر بود:  آیا از کارکردن برای آژانس 

تبلیغاتی خود خسته شده اید؟! 
این آگهی در هر دو مجله )مارکتینگ پیشرفته و مارکتینگ کسب وکار( فقط 
یک  بار چاپ شد و به  سرعت پنج مشتری جدید را به  سوی خود جذب کرد. 

رابرت بالی )Robert Bly( نویسنده فیلمنامه  های تبلیغاتی مستقلی است که در 
زمینه های تجارت B-to-B و تبلیغات پاسخ مستقیم، تخصص دارد. وی برای ۷۵ 
 ،)Grumman( شرکت گرومن ،)Prentice-Hall( مشتری اعم از پرنتیس  هال
سونی، نرم افزارهای آنالین، دیجیتال لینوکس و بانک ملی فیالدلفیا، آگهی، بروشور، 
پکیج های ایمیل مستقیم و نامه فروش می نویسد. او همچنین نویسنده ۱۷ کتاب 
اس��ت که از جمله آنها می توان به کتاب راهنمای نویسنده های فیلمنامه تبلیغاتی 
)Dodd, Mead( اشاره کرد. بالی در آدرس زیر قابل  دسترسی است: شماره ۱۷۴ 

۲۲۷۷-۵۹۹/۲۰۱-۰۷۶۴۶ NJ ،خیابان هلند، نیومیلفورد
3. مستقیم و شفاف حرف بزنید

ی��ک آژانس تبلیغاتی از من خواس��ت ت��ا یک آگهی  ب��رای ارتقای فروش 
تعمیرکاری ماهر در زمینه بازیابی تخت های جراحی قدیمی آماده کنم. وقتی 
آنها نوشته های ش��ان را برایم فرستادند، از س��رتیتر بروشور خودشان به عنوان 

سرتیتر آگهی استفاده کردم. 
به این شکل:  بازسازی تخت های جراحی، امکان دسترسی به وام رایگان

این آگهی موفق بود و نشان داد وقتی تنها کسی هستید که کاال یا خدمات 
خاصی را تبلیغ می کنید، یا درک ماهیت پیشنهادتان دشوار است، سرتیترهای 
مستقیم می توانند به  شکل منحصربه فردی موثر عمل کنند. نمونه دیگری از 
این دست سرتیترهای مستقیم که برای آگهی Network World استفاده 

کردم، بدین شکل بود:  ۸ رایانه را به رایانه مرکزی تان متصل کنید. 
تنها با ۲۳۹۵ دالر

دونال��د ردی )Donald Reddy(، مدیرعامل ش��رکت، بیان کرد که این 
آگهی جریان فروش جزیی و در عین  حال پایداری را ایجاد کرده است. 

 4. به خواننده اطالعات ارزشمند ارائه دهید 
یکی از راه های موثر برای افزایش تعداد خوانندگان یک آگهی، این است که در 
س��رتیتر خود اطالعات ارزشمندی به خواننده ارائه و سپس آن را در آگهی خود 
درج کنید. میلت پی��رس )Milt Pierce( برای نوش��تن آگهی کتابی با  عنوان 

»چگونگی وصول صورتحساب های پرداخت  نشده« چنین سرتیتری نوشت: 
۷ روش برای وصول صورتحساب های پرداخت  نشده شما

)Dow Jones-Irwin( ارائه ای جدید از داو جونز ایروین
راهی مطمئن و موفق برای پرداخت هرچه سریع تر صورتحساب های تان

آگهی های اطالعات محور در زمینه تبلیغات B-to-B بسیار کارآمد هستند. 
چراکه دلیل مجله خواندن تجار، کس��ب اطالعات است نه سرگرمی؛ و چنین 

آگهی هایی گنجینه ای از اطالعات ارزشمند هستند. 
5. یک کتابچه، بروشور یا بسته اطالعاتی رایگان ارائه دهید

در مدت ۱۰ س��ال تجربه  ام در زمینه نوش��تن آگهی، اس��تفاده از ابزارهای 
تبلیغاتی ملموس همچون بروش��ور، کتابچه، بس��ته اطالعاتی، نوار ویدئویی، 
نوارهای صوتی، گزارش تحقیقاتی، چک لیس��ت و دیگر چیزهایی که قابلیت 
ارسال به مخاطب را دارند، همیشه در افزایش میزان پاسخگویی موثر بوده  اند. 

در انته��ای آگهی ت��ان و در قالب تیتری کوتاه، محصول ت��ان را عرضه کنید 
)برای مثال: اطالعات را رایگان دریافت کنید(. س��پس بروشور یا کتابچه تان را 
توصیف، تصویری از آن ارائه و روش دستیابی به آن  را برای خواننده  بیان کنید.  
اگر می توانید به یک بروش��ور فروش، موردی را اضافه کنید که موجب افزایش 
ارزشی ماندگار در آن شود، مسلما بهتر خواهد بود. در این  صورت افراد بیشتری 
خواستار اطالعات شما خواهند بود و بروشور شما را نزد خود نگاه  خواهند داشت. 

۶. از کوپن استفاده کنید
کوپن ها نوعی هویت پاسخگویی مستقیم به آگهی شما می دهند و موجب 
می شوند افراد بیشتری برای خواندن آن وقت صرف کنند )چون مردم می دانند 
آگهی های کوپن دار معموال محصوالتی را به صورت مجانی ارائه می دهند(. اگر 
حجم آگهی به  اندازه یک  سوم صفحه یا کمتر است، پیرامون آن خط بکشید 
تا تداعی گر ظاهر کوپن باش��د و توجه افراد را جلب کند. رونوش��ت این قبیل 
آگهی  ها خواننده را ترغیب خواهد کرد. برای مثال می توانید بنویس��ید »برای 
کس��ب اطالعات بیشتر، این آگهی تبلیغاتی را به  همراه آدرس پستی و کارت 

ویزیت خود، به آدرس }اسم شرکت، آدرس{ ارسال کنید«
7. از سرتیتر چندبخشی استفاده کنید

س��رتیتر حتما نباید یک  جمله ای و در قالب فرمی ثابت باش��د. اغلب اوقات 
می توانید با استفاده از سرتیتری سه  بخشی، عنوانی گیرا و تاثیرگذار ایجاد کنید. 
بخش اول یا همان کیکر )kicker(، س��طر کوتاهی است که در گوشه باال 
و س��مت چپ آگهی قرار می گیرد و می تواند لحنی مس��تقیم یا کنایی داشته 
باش��د. برای استفاده بهتر از کیکر باید مخاطب خاصی برای آگهی تان انتخاب 
کنید. )برای مثال برنامه نویس��ان COBOL توجه کنید!(. تکنیک موثر دیگر 
اطالع  رسانی به خواننده  برای آگاهی از یک پیشنهاد مجانی است. )پیشنهادی 

رایگان و ویژه – کوپن زیر را ببینید(
سپس، در بخش بزرگ تر، سرتیتر یا عنوان نامه تان می آید که مزیت اصلی 
محصول شما را عنوان و وعده ای بزرگ تر را ارائه می کند. سپس در زیرعنوان، 
توضیحات بیشتری در مورد مزیت های محصول تان نوشته می شود و مشخصا 

به ماهیت وعده تان اشاره می کند. برای مثال: 
۵۰۰ دالر در روز، آرمان شهر نویسندگان

این عنوان برای نویس��ندگان و افرادی که امید به نویس��نده ش��دن دارند، 
پیشنهادی نافذ است: 

تبلیغاتخالق

BRANDایستگاهتبلیغات

صحبت پیرامون برندس��ازی در عصر دیجیتال یکی 
از س��خت ترین موضوعات حوزه کسب وکار به حساب 
می آی��د. با تم��ام احترام، وف��اداری ب��ه برندی خاص 
نفس های آخرش را می کشد. در واقع اکنون مشتریان 
دیگر به برندی خاص دلبسته نمی شوند، بلکه به سراغ 
بهترین س��رویس ها و محصوالت از سوی شرکت های 

مختلف می روند. 
رواج چنین الگویی از رفتار موجب بسته شدن برخی 
 Toys از شعبه های خرده فروشی های بزرگی همچون
R’ Us و Sears شده است. در این میان اما برندهایی 
به خوبی موفق به س��ازگاری با تغییر سلیقه مشتریان 
شده اند. ش��رکت Follett Corporation به عنوان 
ی��ک کس��ب وکار خانوادگی به خوبی از پ��س این کار 
برآمده اس��ت. آنها در فرآیند توسعه شرکت شان موفق 
به ایجاد و مدیریت ۱۲۰۰ پردیس فروشگاهی شده اند. 
به ع��الوه Follett اکنون در زمینه مدیریت و اداره به 
۱۸۰۰ س��ایت کس��ب وکار آنالین در آمریکای شمالی 

کمک می کند. 
ش��رکت Follett Corporation در سال ۱۸۷۳ 
زمانی که چالز. ام. بارنز فروش��گاه کتاب دست  دومش 
را در ش��هر ویتون در ایالت ایلینوی باز کرد، تأس��یس 
شد. این فروشگاه بدون تأسیس شعبه ای بزرگ در نقاط 
دیگر به زودی بدل به غول دنیای کتاب ش��د. کار آنها 
از جهاتی شبیه معجزه مدیریتی آمازون در عصر جدید 
است. به هر ترتیب در طول سال های بعد فروشگاه بارنز 

فرآیند توسعه را پشت سر گذاشت. 
به عنوان یک کارش��اس حوزه کس��ب وکار همیشه 
مش��اهده روند توس��عه یک برند در محیطی که سایر 
رقبا دس��تاوردی جز شکست نداش��ته اند، برایم جالب 
بوده اس��ت. باید اعتراف کنم که در نخس��تین دیدارم 
 Follett با رو مک فارلین، مدیر ارش��د دیجیت��ال برند
Corporation، آگاه��ی چندانی از کسب وکارش��ان 
نداشتم. در واقع فقط می دانستم آنها یک خرده فروشی 
دانش��گاهی هستند. در ادامه به نکات جالب برندسازی 

که از رو مک فارلین و برندش یادگرفتم، اش��اره خواهم 
کرد. اجازه دهید به س��راغ بررس��ی شیوه های ساخت 

برندی پایدار حتی برای چند قرن برویم. 
فرهنگ سازی در شرکت، ایجاد خانواده به 

مثابه نخستین اجتماع
فرآیند برندس��ازی فق��ط متکی ب��ه حیرت انگیزی 
تبلیغات کمپین ش��ما یا میزان خالقی��ت در انتخاب 
ش��عار تبلیغاتی نیس��ت. در واقع نخستین نکته ای که 
از مک فارلین آموختم به ش��رح زیر اس��ت: ایجاد یک 
برند بادوام در وهله نخست با ایجاد یک اجتماع شروع 

می شود. 
هنگامی که اطراف دفتر برند Follett قدم می زدم، 
احس��اس می کردم دوباره به دانش��گاه بازگشته ام. من 
به راحت��ی قادر ب��ودم به لباس های موجود در قفس��ه 
دانشجویی دسترسی پیدا کنم. فرآیندهای دفتر شرکت 
شباهت عجیبی به حال وهوای دانشگاه دارد. به طوری 
که من به یاد دوران حضورم در دانش��گاه پوردو افتادم. 
نکته جالب در مورد Follett فعالیت شاخه ای به منظور 
سازماندهی امور به شیوه ای ویژه برای هر دانشگاه است. 
برهمین اساس نیز ش��عبه ای تحت مدیریت این برند 
برای خدمت رسانی به دانشگاه پوردو افتتاح شده است. 
اجازه دهید برای کس��ب اطالعات بیشتر به بخشی از 
صحبت ه��ای مک فارلین اش��اره کنم: »ما بس��یاری از 
دانشجویان دانشگاه ها را استخدام می کنیم. درست به 
همین دلیل بس��یاری از فارغ التحصیل های دانشگاهی 
ب��رای خری��د همچنان به فروش��گاه های م��ا مراجعه 
می کنند. نکته مهم در اینجا ایجاد حس��ی دلپسند در 
میان دانش��جویان اس��ت. در واقع آنها با تجربه کار در 
شعبه محلی Follett حتی پس از پایان تحصیالت نیز 
م��ا را از یاد نخواهند برد. به عبارت دقیق تر، کارمندان 

سابق ما بدل به مشتریان مان می شوند.«
هنگامی که من در حال پیگیری پ��روژه بازاریابی ام 
در ش��یکاگو بودم، ب��ه یاد دو کارآفرین ک��ه اکنون به 
موفقیت های بزرگی در عرصه کس��ب وکار رس��یدند، 
افت��ادم. در حقیق��ت آن دو کارآفری��ن از برنامه ریزی 
مراس��م های هفتگ��ی ب��رای افزایش س��طح ارتباط و 
تعامل درون ش��رکتی سود می جس��تند. به عالوه آنها 

مراسم های ویژه ای نیز برای گردهمایی با سایر برندها 
ترتیب می دادند. اینگونه به زودی هر دو این کارآفرینان 
محصوالت ش��ان را در سراسر ش��یکاگو بر سر زبان ها 
انداختن��د. بی تردید در چنین ش��رایطی عرصه رقابت 

برای رقبای آنها بسیار تنگ و دشوار می شود. 
ب��ه عنوان راه��کار نخس��ت، ایجاد نوع��ی فرهنگ 
خانوادگ��ی در ش��رکت تأثی��ر انکارناپذی��ری در بنای 
روابط نزدیک تر و نمایش س��طح هماهنگی و موفقیت 

شرکت تان به حساب می آید. 
ایجاد حس در خانه بودن برای مشتری

در حی��ن حضور اخی��ر مارک زاکرب��رگ در کنگره 
ایاالت متحده، وی سخن جالبی را بر زبان آورد: »تمام 
تحقیقاتی که ما انجام داده ایم، تأیید می کند که کاربران 
ما تبلیغات شخصی س��ازی شده را به نمونه های عادی 

ترجیح می دهند.«
آیا می توانی��د تصوری از مش��اهده تبلیغ مربوط به 
ورزش تنیس درحالی که ۱۰ س��ال از آخرین دست به 
راکت   شدن تان می گذرد، داشته باشید؟ این تجربه تلخ 
به طور مداوم از طریق الگوریتم تبلیغات غیرهوش��مند 
تکرار می ش��ود. هربار هم به می��زان نارضایتی کاربران 

بیشتری می افزاید. 
مک فارلی��ن در این زمینه یک��ی از طرح های بزرگ 
ش��رکتش را توضی��ح می ده��د: »ما در ح��ال صرف 
۵۰میلیون دالر  روی تکنولوژی های دیجیتال و به طور 
ویژه تبلیغات آنالین هستیم. در حقیقت این بزرگ ترین 
س��رمایه گذاری ما در حوزه دیجیتال اس��ت. ش��رکت 
هدف اصل��ی خود را  روی توس��عه تبلیغات دیجیتال 
با س��طح تحلیل محلی قرار داده است. براین اساس ما 
رابط کاربری و محیط فروش��گاه آنالین هر دانشگاه را 
به ش��یوه ای ویژه طراحی می کنیم. با این حال چنین 
کاری به هیچ وجه دش��وار نیست. در حقیقت ما آن را 
برعهده کارمندان هر دانش��گاه می گذاریم تا با استفاده 
از مشاهدات شان در دانشگاه مدنظر فضای فروشگاه را 

دلنشین تر سازند.«
نکته اصلی در این بخش تمرکز روی فرآیند توسعه 
دیجیتالی برند اس��ت. با این ح��ال هرگز محیط را به 
گونه ای ناآش��نا طراحی نکنید. س��عی کنید مشتریان 

همیشه احساس حضور در خانه شان را داشته باشند. 
راه های جدید پیشرفت را آزمایش کنید و 

هیچگاه با هر اندازه از محبوبیت ایستا عمل نکنید
رفت��ار م��ن در دوران تحصی��ل در دانش��گاه پوردو، 
اکن��ون به نظرم خیل��ی جالب می رس��د. در واقع من 
برای نخس��تین امتحان میان ترم  خود تمام کتاب های 
ممکن را از فروش��گاه اختصاصی Follett در دانشگاه 
خریدم. پس از پایان دوران تحصیلم این نکته را، البته 
با هزینه ای گزاف، فهمیدم که به بسیاری از کتاب هایم 
اصال نیازی نداشتم. به عالوه حجم وسیعی از آنها را در 
طول دوران تحصیل ام حتی نگاه هم نکردم. حقیقتا در 
آن زمان هیچ ایده ای در مورد انتخاب های دیگر، به جز 

خرید تمام کتاب ها، در ذهن نداشتم. 
اجازه دهید در این بخش بار دیگر به سراغ مک فارلین 
بروی��م: »یکی از کارهایی که م��ا در Follett امتحان 
می کنیم راه های مختلف برای آموزش دانشجویان مان 
است. ما در چند وقت گذشته برخی از محصوالت مان 
را در ش��عبه های محلی عرضه کردی��م و برای فروش 
از دانشجویان آن دانش��گاه ها کمک خواستیم. نتیجه 
فوق العاده ب��ود. در واقع آنها بهتر از فروش��نده ای نیاز 
همکالسی های شان را درک کرده و بدان پاسخ مناسب 
می دادند. در اغلب کالس ها اکثر دانشجویان به صورت 
گروهی محصوالت ما را خریداری می کردند. نکته مهم 
اینکه با ارائه تخفیف هایی ب��رای خرید گروهی انگیزه 
مشتریان مان برای خرید بیش��تر می شد. نکته من در 
اینجا کامال روش��ن اس��ت.Follett  به دنبال راه های 
مختلف برای بهبود رابطه اش با مشتریان دانشجویش 

است.«
آگاهی از اینکه دانش��جویان انتخاب ها و س��لیقه های 
متفاوتی دارند، بس��یار مهم اس��ت. به طور قطع استفاده 
مناسب از چنین نکته ای راهکاری فوق العاده برای توسعه 
جایگاه برندمان نزد مش��تری به حساب می آید. برهمین 
اساس،  روی تجربه مشتری تمرکز کنید. راه های جدیدی 
را برای انتقال احساس خوشحالی بدان ها جست وجو کنید. 
در پایان نیز به یاد داشته باشید که رفتارتان با آنها مانند 

اعضای یک خانواده باشد. 
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نگارش متن سخنرانی آسانسوری
 فرض کنید مثال شخصی رو به شما کرده و از شما می پرسد 
چکار می کنی؟  )ش��غل ش��ما چیه؟ (؛ در پاس��خ ب��ه وی چه 
می گویی��د؟ در حالت ایده آل احتماال یک پاس��خ جذاب و البته 
مودبانه به وی می دهید که تنها چند ثانیه طول بکش��د و البته 

شنونده شما را به گوش دادن وا دارد و در
ادامه بپرس��د، قدری بیش��تر توضیح میدی؟  به این صحبت 
کوتاه اصطالحا س��خنرانی آسانس��وری گفته می ش��د که البته 
اب��زاری فوق العاده برای یک فروش��نده به منظور تولید س��رنخ 

است. 
س��خنرانی آسانسوری شما باید خیلی کوتاه و مختصر به پنج 
پرسش پاسخ دهد: چه کسی، چه چیزی، کجا، چه وقت و چرا؟ 

به عنوان مثال. . . 
اجازه دهی��د فرض کنیم که ش��ما فروش��نده خدمات بیمه 

هستید. باید بتوانید به پرسش های زیر پاسخ دهید: 
ش��ما چه کسی هستید / از طرف چه شرکتی هستید؟ پاسخ 
ش��ما به این پرس��ش ممکن اس��ت به این صورت باشد که ما 
یک شرکت ارائه کننده خدمات بیمه ای هستیم. چه کاری برای 
مشتریان خود می کنید؟ پاسخ به این سؤال باید عبارتی بیانگر 
مزایای حاصل از کار و خدمات شما باشد، مثال ما به آنها امنیت 

و آرامش خاطر می دهیم. 
مش��تریان خ��ود را از کجا پیدا می کنید؟ پاس��خ این س��ؤال 
می توان��د معرف نمونه ای مش��تریان ایده آل ش��ما باش��د، مثال 

خانواده هایی با فرزندان کوچک. 
در چه زمانی یا چه زمینه ای ش��رکت ش��ما بهتر از رقبا شما 
عمل می کند؟ پاس��خ به این پرس��ش می تواند بیانگر پیشنهاد 
منحصر به فرد فروش ش��ما باش��د، مثال ما در صنعت خودمان 

دارای بهترین رتبه بندی خدمات مشتریان هستید. 
چ��را باید به ای��ن موضوع یا پیش��نهاد ش��ما اهمیت بدهم؟ 
در ای��ن لحظه می توانید مثال به یک مش��کلی اش��اره کنید که 
محص��ول ش��ما آن را به راحتی حل می کند، مث��ال محصول ما 
خانواده های عزادار را از دس��ت و پنجه نرم کردن با مش��کالت 

مالی باز می دارد. 
وقتی به اجزای اصلی و به عبارتی تش��کیل دهنده س��خنرانی 
آسانس��وری خودتان دس��ت پیدا کردی��د،  می توانی��د آنها را 
به ص��ورت مؤثر و زنجی��روار و البته نه خیل��ی طوالنی در کنار 
یکدیگ��ر قرار دهید. در حالت ایده آل، پاس��خ پایانی ش��ما باید 
چیزی حدود ۲۵ تا ۳۵ کلمه باشد و برای بیان به چیزی بیش 

از ۱۵ ثانیه زمان نیاز نداشته باشید. 
یک نمونه خوب. . . 

با اس��تفاده از مثال باال به عنوان یک نقطه آغازین، سخنرانی 
آسانسوری پایانی شما باید چیزی شبیه به این باشد: 

ش��رکت زندگی ABC محصوالت بیمه ای فراهم می آورد که 
ب��رای والدین آرامش خیال به ارمغان می آورد، چراکه به خوبی 
متوج��ه مش��تریان و مراجعه کنندگان خودمان هس��تیم و آنها 
هم به خوبی می دانند که در صورت رخداد هر مس��ئله ای برای 

فرزندان آنها، ما به خوبی به فرزندان شان
رسیدگی های الزم را می کنیم

پس از ای��ن مرحله هم به راحتی می توانید باز در س��خنرانی 
خود دس��ت ببرید و آن را برای اس��تفاده در موقعیت های دیگر 

مجددا مرتب کنید. 
اگر با کسی صحبت می کردید که فرزند ندارد، مثال می توانید 
آن قس��مت از پاس��خ خود را به ص��ورت زیر تغیی��ر دهید، به 
همس��ران آرامش ذهن و خیال می دهد، چرا که نامزد )همسر( 

آنها …
ی��ا چیزی ب��ه همین ترتیب. اگر با ش��خصی فعال در صنعت 
خودت��ان صحبت می کنید، می توانید در صحبت خود از کلمات 
و اصطالح��ات تخصص��ی هم اس��تفاده کنید، اما هم��واره باید 
نس��خه ای ساده از س��خنرانی آسانس��وری خود را آماده داشته 
باشید تا در زمان روبه رو شدن با یک فرد ساده و بدون اطالعات 

تخصصی به راحتی با وی صحبت و ارتباط برقرار کنید. 
دیگر کاربردها سخنرانی آسانسوری

س��خرانی های آسانسوری فقط و فقط برای فروش محصوالت 
و خدم��ات ش��رکت ش��ما کارب��رد ندارن��د،  بلک��ه می توانید 
سخنرانی های مشابهی را آماده کنید که در زمینه های مختلفی 
از زندگی به ش��ما کمک کنند. به عنوان مثال، می توانید پاسخ 
یا مجموعه ای از پاس��خ را به منظور ش��کار یک فرصت ش��غلی 
فراهم کنید که متمرکز بر استعدادها و موفقیت های شما باشد 
ی��ا حتی یک س��خنرانی یا صحبت به منظور شبکه س��ازی که 

متمرکز بر ارجاع سرنخ به مخاطبان شما باشد. 
هر هدفی که سعی در کسب آن داشته باشید، یک سخنرانی 
آسانس��وری خوب و با کیفیت موجب عالقه مندی به دانس��تن 
بیش��تر در مورد شما می شود. اگر سخنرانی آسانسوری خود را 
ارائ��ه کنید و با بازخورد مثبتی از ط��رف مخاطب خود روبه رو 

شوید، مطمئناً کار خود را به درستی انجام
داده اید. یعنی آنگاه به راحتی می توانید از مخاطب بپرسیدکه 
چرا یک قرار رس��می تر با هم نداشته باشیم با جزییات بیشتری 
در این مورد با هم صحبت نکنیم؟ مثال برای ... روز در س��اعت 
... آزاد هس��تید؟  می بینید که خیلی راحت و س��ریع یک قرار 
مالقات بر اس��اس یک صحبت از قبل آماده ش��ده ۱۵ ثانیه ای 

خود به دست آورده اید. 
نکته پایانی. . . 

توجه کنید که برای تنظیم کردن یک سخنرانی آسانسوری با 
کیفی��ت حتی می توانید با تمام اعضای تیم فروش خود در کنار 

یکدیگر و با مشورت هم همکاری داشته باشید. 
اگر مثال تمام اعضای تیم ش��ما از یک س��خنرانی آسانسوری 
مشابه با هم استفاده کنند، مطمئنا به مخاطب حس یکپارچگی 
خوبی از شرکت و تیم شما داده می شود. فقط باید توجه کنید 
ک��ه برای ارائ��ه آن از آمادگی الزم برخوردار باش��ید و اینگونه 
نباش��د که گویی از روی متن چیزی را قرائت می کنید، چراکه 
اثری عکس بر روی فروش شما خواهد داشت. آنقدر بیان و ارائه 
آن را تمری��ن کنید، ت��ا از بهترین کیفیت در ارائه آن برخوردار 

شوید. 
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کلید

وفاداری و تعهد مشتریان به یک برند، موجب رشد 
و توس��عه هرچه بیشتر آن می ش��ود. مشتری وفادار 

بهترین کانال تبلیغات و بازاریابی برند است. 
بهتری��ن کاری ک��ه می توانی��د ب��رای موفقی��ت 
کس��ب وکارتان انجام دهید، تمرکز روی ایجاد تعهد 
و وفاداری در مش��تریان اس��ت. برای این کار کافی 
اس��ت در هر مرتبه یک مش��تری را راضی و خشنود 

نگه دارید. 
وقتی یک مش��تری به برند شما احساس وفاداری 
بکن��د، همه چی��ز تغییر خواهد کرد. برای مش��تری 
وفادار و متعهد، شما تنها فروشگاه بازار هستید. دیگر 
برندها و رقبای ش��ما هیچ گاه به ذهن این مش��تری 
نمی رس��ند. مانند کسی که عاشق فرد دیگری است، 

مشتری وفادار تنها شما را می بیند. 
متأسفانه کس��ب وکارهای کمی از ارزش وفاداری 
و تعهد مش��تری اطالع دارند. به عالوه، تعداد بس��یار 
کمتری از آنها برای ساختن این وفاداری در تک تک 
مش��تری ها تالش می کنند. اما حقیقت این است که 
موفقیت مالی و عملکردی حقیقی، از طریق وفاداری 
مشتریان حاصل می شود. وقتی بازار شرایط مناسبی 
داشته باش��د، تجارت هایی که مشتریان وفادار دارند 
س��ریع تر از دیگران رش��د می کنن��د. در بحران های 
بازار نیز این تجارت ها وضعیت مناس��ب تری خواهند 

داشت. 
قدم های اولیه در س��اختن وفاداری مشتری، زمان 
گذاش��تن و یادگیری رفتارهای تک  تک آنها اس��ت. 
س��پس باید سیستمی توسعه داد که از این اطالعات 
و یادگیری ه��ا، به رابطه تجاری بلندم��دت و پایدار 
برس��یم. با انجام دادن ای��ن کار، محصول و خدمات 
ش��ما تنها یک کاال نخواهد ب��ود، بلکه المانی جهت 

توسعه ارتباط شخصی می شود. 
مش��کلی که امروزه اکثر کسب وکارها با آن روبه رو 
هس��تند، تفکر مشتریان در مورد آنها و کاالهای شان 

است. از دید مشتریان معمولی، محصوالت کاالهایی 
هستند که قابلیت جایگزینی دارند و می توان آنها را 
از هر کس��ب وکاری تهیه کرد. این حس، به مدیران 
اعالم خطر می کند که در مس��یر پیش��رفت، هرقدر 
ب��ه خاطر عوام��ل مختلف اعم از فن��اوری، موقعیت 
جغرافیایی یا حضور زودهنگام در بازار پیشرو باشند، 
باز هم مدل کس��ب وکار آنها در معرض خطر اس��ت. 
به عالوه با س��رعت کنونی دنی��ای تجارت و تغییرات 
روزمره، شکس��ت خ��وردن مدل کس��ب وکار امری 

طبیعی است. 
برای فرار از حس متداول مش��تریان، باید ارتباطی 
انسانی، دائمی و پایدار با آنها برقرار کنید. این روش 
مطمئن ترین مس��یر برای فرار از کهنگی در بازار کار 
اس��ت. مطمئنا نتایج این تالش برای جذب تک  تک 
مشتری ها، در طوالنی مدت آثاری بسیار بزرگ برای 
ش��ما به همراه خواهد داش��ت. برای رسیدن به این 
ارتباط انس��انی، نیاز به رفتارهایی دارید که شما را از 
حالت یک کس��ب وکار خشک به فردی قابل دوست 
داش��تن تبدیل کند. در ادامه این مقاله به بررس��ی 

بیشتر این رفتارهای انسانی می پردازیم: 
گفت وگو

مانن��د ارتباطات انس��انی، گفت وگو با فرس��تادن 
پیام های تبلیغاتی متعدد، پیام فرستادن در بازه های 
زمانی کوتاه مدت و تنها درخواست کردن برای ارائه 
بازخورد متفاوت است. در واقع گفت وگو در اینجا به 
معن��ای برقراری ارتباط از راه های دیگر مانند احترام 
به وقت مشتری، تشکر از وفاداری آنها و تمرکز تمام 

وظایف افراد شرکت روی خدمات مشتری است. 
برای تش��ریح این مس��ئله باید معن��ی وفاداری را 
مرور کنی��م. مطمئنا وفاداری مش��تری ب��ه معنای 
داشتن یک کارت تخفیف با امتیازاتی که تاریخ انقضا 
دارند نیست. این نوع از برنامه های وفاداری مشتری، 
تنها وفاداری به خود کس��ب وکار و نیازهای خودتان 

را نش��ان می ده��د و اهمیت��ی به نیازهای مش��تری 
نمی ده��د. وفاداری ب��ه معنای یک رابط��ه دوطرفه 
است. رابطه ای که در نهایت به خرید بیشتر از سمت 
مشتری و پیشنهاد کسب وکار شما به دیگران منجر 

می شود. 
وف��اداری واقع��ی در نتیجه درک کام��ل نیازهای 
مش��تریان ایجاد می ش��ود. احترام به آنها و پیشنهاد 
کاالیی در مس��یر عالقه مندی های شان و در نهایت، 
ی��ک تجربه خرید عال��ی، همگی حس ل��ذت را در 
مشتری ایجاد می کنند تا تصمیم به بازگشت دوباره 
به سمت شما داشته باش��د. قطعا امتیازات تخفیفی 

این نتایج را نخواهند داشت. 
اما در مورد پیش��نهاد کاالی مرتبط با عالقه مندی 
بای��د بدانیم که محصوالت و خدماتی که به س��بک 
زندگی مش��تری نزدیک هس��تند و ارزش افزوده ای 
ب��رای او دارن��د، جذاب تر خواهند ب��ود. در مثالی از 
نشان دادن اهمیت به عالیق مردم، می توان راحتی و 
ل��ذت کارمندان را نیز در نظر گرفت. به عنوان مثال 
فروش��گاهی که در روزهای تخفیفات عمومی )مانند 
بلک فرایدی( کارمندان را به مرخصی می فرس��تد و 
فروش��گاه را تعطیل می کند، تأثیری جالب در ذهن 
مشتریان خوهد داشت. مردم به این نتیجه می رسند 
که این ش��رکت برای انسانیت افراد و لذت بردن آنها 
احت��رام قائل اس��ت و آن را به عن��وان برندی قابل 

احترام به هم معرفی می کنند. 
البته هر رفتاری در جهت کس��ب اعتماد در روابط 
ریس��ک های خود را دارد. تصمیم گی��ری برای اقدام 
مناس��ب در جه��ت ایجاد ح��س وف��اداری، نیاز به 
برنامه ریزی دقیق و انتظار برای نتایج بلندمدت دارد. 

شفافیت
ش��فافیت در رفتارهای انسانی باعث ایجاد عالقه و 
وفاداری می شود. چرا که این رفتار حاکی از صداقت 
و اهمیت دادن به طرف مقابل اس��ت. به عنوان مثالی 

از ای��ن بخش، ش��رکت های ل��وازم آرایش Dove و 
Olay را بررسی می کنیم. این شرکت ها در برخی از 
تبلیغات خود به جای اس��تفاده از مدل هایی با ظاهر 
بی عیب، به ایرادات ذاتی انس��ان ها احترام گذاشته و 
اف��رادی کامال عادی و بعضا مس��ن را برای تبلیغات 
خود انتخاب کردند. این صداقت و ش��فافیت از سوی 
خریداران با اس��تقبال روبه رو شد و بازدهی تبلیغات 

هر دو برند در طوالنی مدت افزایش یافت. 
یکدلی

دش��وارترین بخش ایج��اد وفاداری، پی��اده کردن 
یکدلی اس��ت. مش��تریان برای حس این حالت باید 
پاس��خی برای این س��ؤال خود از کسب وکار دریافت 
کنند. »آیا این برند احس��اس من را درک می کند؟« 
پاسخ این سؤال با کلمات بیان نمی شود، بلکه رفتارها 
و محصوالت برند پاسخ روشنی به آن خواهند بود. 

به عنوان مثال پاس��خ مثبت به این سؤال  ها، کمی 
از حس مش��تری را درک می کن��د: آیا محصوالت از 
منابع محلی تهیه ش��ده اند؟ آیا روش ه��ای تولید و 
فروش اخالقی هستند؟ آیا کارمندان حقوق منصفانه 
دریاف��ت می کنن��د؟ آی��ا در فرآیند تولی��د به حفظ 
محیط زیست اهمیت داده شده است؟ آیا ارزش های 

من همان ارزش های برند هستند؟ 
از نظر کارشناس��ان، س��اختن برندی ک��ه به این 
ارزش ه��ای پایبن��د باش��د راحت تر از تغییر مس��یر 
برند باس��ابقه  اس��ت. در این میان تغییر دادن مسیر 
ش��رکت های بزرگ همچون شرکت های هواپیمایی، 
فروش��ندگان گوش��ی های هوشمند و س��ازمان های 
قدیمی از همه دشوارتر است. شرکت هایی که پیش 
از این رفتارهایی در جهت نزدیک ش��دن به اتفاقات 
جاری اطراف ش��ان داشته اند و در رقابت شدید برای 
جذب مشتری هستند، اولین کاندیداها برای اجرای 

این استراتژی ها خواهند بود. 
FORBES/zoomit :منبع

رشد و توسعه کسب وکار با جذب مشتری وفادار
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اسرار موفقیت مدیران نمونه 

اگرچ��ه تصور افراد این اس��ت که می��ان روش کاری مدیران 
تفاوت چندان��ی وجود ندارد، با این حال واقعیت این اس��ت که 
در این رابطه الزم است تا مدیران را به سه گروه معمولی، خوب 
و نمون��ه تقس��یم کنیم. با نگاه��ی به مدیران برت��ر نظیر مارک 
زاکرب��رگ همواره به این نکت��ه پی خواهید برد ک��ه آنها حتما 
از ویژگ��ی خاصی برخوردار هس��تند که به این حجم از موفقیت 
رس��یده اند. در همین راس��تا و در ادامه به بررسی چهار راز آنها 

خواهیم پرداخت. 
1- استعدادسازی

سیاس��ت بس��یاری از ش��رکت ها این اس��ت که افراد خبره و 
توانا را اس��تخدام می کنند. اگرچه ای��ن کار اقدامی بدون ایراد و 
کامال درس��ت محسوب می شود، با این حال توجه داشته باشید 
که فرآیند اس��تخدام یک س��تاره امری کامال هزینه بر و دش��وار 
خواهد بود. همچنین این دس��ته از افراد ب��ه علت مهارت باال و 
گزینه ه��ای کاری فراوانی که دارند، از می��زان وفاداری کمی به 
ش��رکت برخوردار بوده و اینکه ب��ا تغییر اوضاع آنها به فکر ترک 
ش��رکت بیفتن��د، کامال طبیعی به نظر خواهد رس��ید. به همین 
خاطر همواره ش��رکت در ترس از دس��ت دادن نیروی کار خود 
خواه��د بود. با این حال هنر مدیریت افراد برتر این اس��ت که از 
افراد با اس��تعداد ستاره های صنعت خود را می سازند. بدون شک 
فردی که در شرکت ش��ما رشد یافته باشد، در مقایسه با فردی 
دیگ��ر از حجم وفاداری باالتری برخ��وردار خواهد بود. همچنین 
این امر با هزینه به مراتب کمتری انجام خواهد شد و با توجه به 
توانایی که در پرورش پرسنل قدرتمند پیدا کرده اید، دیگر نگران 
رفتن کارمندان خود نخواهید بود و با بروز مش��کل به س��ادگی 
امکان اعمال تغییرات فراهم می شود. اگرچه رزومه کاری همواره 
برای مدیران از اهمیت برخوردار اس��ت، با این حال مدیران برتر 
اولویت را بر وجود اس��تعداد و همخوانی فرد با سیاس��ت شرکت 
قرار می دهند و بالفاصله برنامه ای برای رشد وی تنظیم می کنند. 

2- اعتماد 
بهترین برنامه ها و کالس های آموزش��ی برای افراد تا هنگامی 
ک��ه به آنها فض��ای کافی برای پیاده س��اختن آموزه های خود را 
ندهید، نتیجه الزم را در پی نخواهد داشت. در واقع الزم است تا 
این باور را در خود شکل دهید که تمامی افراد حاضر در شرکت 
از توانای��ی کاف��ی برخوردارند و الزم اس��ت تا امکان ش��کوفایی 
استعدادهای ش��ان را فراهم آورید. مدیران نمونه همواره از اصول 
روان شناس��ی برای تقوی��ت روحیه تیم خود اس��تفاده می کنند. 
درواقع این امر بس��یار مهم است، به این خاطر که یک تیم تنها 
زمان��ی می تواند حداکث��ر توانایی خود را ب��ه نمایش بگذارد که 
از روحی��ه و اعتماد ب��ه نفس کافی برای انج��ام کارها برخوردار 
باش��د. هموراه مشاهده شده اس��ت که برخی از مدیران با اعمال 
نظ��ارت بیش از حد و انتقاد فراوان و بی م��ورد، به بهانه افزایش 
دقت تیم، روحیه آنها را تضعیف می کنند. توجه داش��ته باش��ید 
که تنها کافی اس��ت وظایف هر فرد را به خوبی مش��خص کنید 
و نحوه انجام آن را به عهده خودش��ان بگذارید. بدون ش��ک هر 
کارمندی ب��ا فرد دیگر تفاوت های��ی دارد و اینکه بخواهید همه 
به یک ش��کل اقدامات خود را صورت دهند، تنها راندمان کاری 
ش��رکت را کاهش خواهد داد. با این حال این امر به معنای رها 
س��اختن کارمندان نبوده و الزم است تا راه های ارتباطی خود با 
تیم ش��رکت را متنوع بس��ازید تا در هر زمانی که به کمک شما 
نیاز داش��تند، بتوانند به س��ادگی با شما ارتباط برقرار سازند. در 
واقع اینکه مدیران تصور می کنند نباید با کارمندان خود ارتباط 
داشته باش��ند و این امر به حفظ جایگاه آنها کمک خواهد کرد، 
باوری کامال غلط اس��ت و در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر 

نتیجه ای جز از دست دادن فرصت ها نخواهد داشت. 
3- وظایف جدید

اینک��ه کارمندان فقط ی��ک کار را انجام دهن��د باعث خواهد 
ش��د تا تنها بتوانند در یک بخش برای ش��رکت مفید باش��ند. با 
این حال توصیه می ش��ود تا از تمامی توانایی های افراد به خوبی 
اس��تفاده کنی��د. برای مثال ممکن اس��ت برای یک��ی از اعضای 
ش��رکت مش��کلی پیش بیاید که وی را تا مدتی از کار خود دور 
خواهد س��اخت. تحت این ش��رایط در صورتی ک��ه فرد دیگری 
نتواند کارهای وی را انجام دهد، ش��رکت با بحران مواجه خواهد 
ش��د. به همین دلیل ضروری است که همواره کارمندان کارهای 
جدی��د و خارج از محدوده اختیاری خود را انجام دهند تا تیمی 

کامل و همه فن حریف در اختیار داشته باشید. 
4- آینده سازی

واقعیت این است که به هر میزانی که با کارمندان خود ارتباط 
بیشتری داشته باشید، به همان میزان نیز قادر خواهید بود تا به 
درک بهتری از آنها دست پیدا کنید. این امر شما را در مدیریت 
بهت��ر آنها ب��ه خوبی کمک خواهد کرد. نیازی نیس��ت که حتما 
زم��ان خاصی را ب��رای این امر اختصاص دهید. درواقع ش��ما به 
عنوان باالترین جایگاه ش��رکت از حج��م کاری زیادی برخوردار 
خواهی��د بود ک��ه این امر امکان اختصاص زمان بیش��تر و خارج 
از برنام��ه را از ش��ما خواه��د گرفت. با این ح��ال در صورتی که 
زمان های��ی مانند ص��رف ناهار را هر روز با ی��ک یا چند کارمند 
خود بگذرانید، امکان گفت وگو به خوبی فراهم خواهد ش��د و در 
نهایت رضایت شغلی کارمندان نیز با همین اقدام ساده به شدت 
افزایش پیدا خواهد کرد. تحت این ش��رایط ش��ما قادر خواهید 
بود تا از افراد نس��بت به خواسته های ش��ان و آرزوهایی  که برای 
آینده خود دارند، س��ؤاالتی را مطرح کنید. بدون شک هر فردی 
برای خود برنامه هایی دارد و توجه شما به آن می تواند در نهایت 
نتایج مثبتی هم برای کارمند ش��ما و هم برای شرکت به همراه 
داشته باشد. بدون شک شما به علت دانش و تجربه ای که دارید، 
به خوبی قادر خواهید بود ت��ا به رویاهای افراد جنبه واقعی تری 

بدهید تا بتوانند به آن دست پیدا کنند. 
در آخر توجه داشته باشید که وجود کارمندان موفق در نهایت 

حداقل به اعتبار شرکت خواهد افزود. 
entrepreneur :منبع

به قلم شاون دیل
نویسنده حوزه مدیریت و کسب وکار

مترجم: امیر آل علی

رهبری

هی��چ چی��زی برای یک ش��رکت ارزش��مندتر از وجود تی��م کاری با 
عالی ترین صف��ات اخالقی نخواهد بود. با نگاهی ب��ه فرم و اولویت  های 
استخدامی شرکت های بزرگ نیز به این نکته پی خواهید برد که این امر 
از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و از مالک های اصلی به شمار 
می رود. توجه داش��ته باش��ید در صورتی که شما افرادی را به استخدام 
خ��ود درآورید که از نظر س��طح توانایی در حد مطلوب��ی قرار دارند، با 
این حال توجهی به ویژگی های اخالقی آنها نداش��ته باشید، با توجه به 
اینکه ش��ما نیاز به کاری کامال تیمی و هماهنگ برای موفقیت خواهید 
داش��ت، بدون شک اقدامی پر ریس��ک را صورت داده اید. درواقع اینکه 
فرد جدید نتواند خود را با خصوصیات ش��رکت وفق دهد امری محتمل 
خواه��د بود و تحت این ش��رایط محیط آرام ش��رکت به مکانی پرتنش 
تبدیل خواهد ش��د. در همین راستا و در ادامه به بررسی هشت ویژگی 
مهم که هریک از اعضای تیم حتی مدیریت شرکت باید از آن برخوردار 

باشند، خواهیم پرداخت. 
1- صداقت 

بدون شک هر انسانی که از سالمت روان برخوردار باشد در مواجهه با 
دیگران صداقت الزم را خواهد داشت. این موضوع در رابطه با کار تیمی 
از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار اس��ت. با این حال هیچ یک از موارد 
بیان ش��ده تنها ش��امل کارمندان نشده و مدیران نیز باید نسبت یه این 
امر توجه کافی را از خود نش��ان دهند. نکت��ه دیگری که در این رابطه 
الزم است مورد توجه قرار گیرد این است که در ایجاد فرهنگ صداقت 
مدیری��ت نق��ش اول را دارد و الزم اس��ت خود در این زمینه پیش��قدم 
باش��د. درواقع مدیران الگوی شرکت محسوب می شوند و افراد عملکرد 
آنها را مورد ارزیابی قرار خواهند داد. به همین دلیل بس��یار مهم اس��ت 
که به جای صحبت در رابطه با آرمان ها، خود نخستین فرد عمل کننده 

به آن باشید. 
2- حمایت

این امر بسیار طبیعی است که فردی از تیم دچار اشتباهی شود. با این 
ح��ال در صورتی که تمامی اعض��ا و به خصوص مدیریت نقش حمایتی 
ایفا نکرده و فرد را با مش��کل خود تنها بگذارند و مورد بازخواس��ت نیز 
قرار دهند، مش��کالت روحی بس��یار برای فرد مذکور اتفاق خواهد افتاد 
و این امر درصد خطا را در اقدامات بعدی آنها به ش��دت افزایش خواهد 
داد. بدون ش��ک یک تیم الزم است در تمامی شرایط تیم باقی مانده و 
کمک کننده به یکدیگر باشند. فراموش نکنید که یک اشتباه با مدیریتی 
درس��ت می تواند ارزیابی و اصالح شود با این حال عدم رسیدگی به آن 

در نهایت باعث تضعیف شرکت خواهد شد. 

3- انسان دوستی
از جمل��ه ویژگی هایی که می تواند محی��ط کار را به مکانی فوق العاده 
تبدیل کنید این اس��ت که افراد با یکدیگر رفتاری کامال انس��انی داشته 
باش��ند. این امر باعث ایجاد رفاقت و دوستی میان کارمندان شده و این 
خود کار را برای انجام کار در قالب تیم هموار خواهد ساخت. اینکه افراد 
در کنار یکدیگر احس��اس خوبی داشته باش��ند خود از بروز مشکالت و 

سختی کار خواهد کاست. 
4- رهبری

باور غلط اکثر افراد این است که در شرکت تنها یک مدیر و رهبر تیم 
باید وجود داشته باشد. با این حال هیچ دلیلی وجود ندارد که این تعداد 
بیشتر نباش��ند. درواقع این امر بسیار طبیعی است که برخی از افراد از 
ویژگی های مدیریت س��ایرین در کمال آرامش برخوردار باش��ند. بدون 
شک مدیر شرکت باید چنین افرادی را شناسایی و به عنوان جانشینان 
خود از آنها در بخش های مختلف استفاده کند. این امر به بهبود راندمان 

کاری به علت رسیدگی بهتر منجر خواهد شد. 
5- درک سایرین

اگرچه هر فردی اندیش��ه های خود را برتر از سایرین احساس می کند 
با این حال این امر در صورتی که بخواهد نمود خارجی نیز داشته باشد، 
بدون شک شرکت را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در واقع الزم است 
تا همواره آرامش کافی داش��ته و شنونده خوبی برای گفته های سایرین 
بدون قضاوت کردن آن باش��ید. بدون شک رفتار شایسته شما، سایرین 

را نیز به الگوبرداری از شما تشویق خواهد کرد. 
۶- سختکوشی

در صورتی که افراد حاضر در شرکت تمایلی برای ارائه حداکثر توانایی های 
خود نداشته باشند، شرکت با مشکالت بسیاری مواجه خواهد شد و در بازار 
رقابتی حال حاضر نتیجه ای جز پس��رفت به ارمغان نخواهد آمد. در همین 
راستا بسیار مهم است از همان ابتدا بدانید که انگیزه افراد تیم در چه حدی 
است. تحت این شرایط می توانید انتظارات از هریک را مشخص کنید. با این 

حال از مقایسه افراد با یکدیگر پرهیز کنید.
7- کمک رسانی

به عنوان مدیر شرکت نباید اجازه دهید که افراد حس کنند خودشان 
قادر به انجام وظایف ش��ان خواهند بود. این امر انجام کارها را با سختی 
و کندی بس��یاری مواجه خواهد ساخت. با این حال نتایج در این رابطه 
بیانگر آن اس��ت که افراد نیاز به بستر الزم برای روی آوردن به این کار 
دارند که مدیریت الزم اس��ت در ش��کل گیری آن نهایت تالش خود را 
کند. توجه داش��ته باش��ید که در این رابطه شما دو راه پیش روی خود 
خواهی��د داش��ت. ۱- افرادی با روحیه باال اس��تخدام کنی��د که در این 
صورت کمک به س��ایرین و تمامی موارد معرفی ش��ده توسط خود این 
افراد پیگیری خواهد شد. ۲- این روحیه را در افراد خود شکل داده و یا 
تقویت کنید. بدون شک این امر یکدستی بی نظیری را به شرکت خواهد 

بخشید که برنامه ریزی را برای آن کاری بسیار سودمند خواهد ساخت. 
8- الهام بخشی

با نگاهی به افرادی که از انرژی مثبت خوبی برخوردارند، به این نکته 
مهم پی خواهید برد که آنها معموال دیرتر از سایرین از فشار کار خسته 
شده و افرادی هستند که نه تنها خود از آرامش خوبی برخوردار هستند، 
بلکه این قدرت را دارند که آن را به سایرین نیز منتقل کنند. بدون شک 
وجود چنین افرادی در شرکت سودمند خواهد بود. به همین دلیل الزم 
اس��ت تا حداقل چند فرد را با چنین خصوصیتی به اس��تخدام درآورید. 

بدون شک با این اقدام در کوتاه مدت تأثیر آن را حس خواهید کرد. 
entrepreneur :منبع

چگونه شرکت بهتری داشته باشیم؟ 
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اخبار

اهواز- شــبنم قجاوند- به منظور بهینه سازی ایستگاهها و 
آمادگی جهت تابستان ۹۷ و عبور از فصل پیک بار، امور بهره برداری 
ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان اقدامات اساسی و الزم 
را در شبکه انجام داده است. مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق این 
شرکت گفت: جهت بهبود وضعیت بهره برداری از تجهیزات ایستگاه 
اصلی امیدیه یک که یکی از ایستگاههای مهم در تامین انرژی پایدار 
ناحیه و کشور اســت اقدام به اورهال اساسی سکسیونرهای بخش 
۴۰۰ کیلو ولت، تعویض CVT های معیوب با CVT های جدید 
و رفع اشــکاالت اساســی از خطوط نمود. محمد سلبی ادامه داد: 
سکسیونرهای بخش ۴۰۰ کیلو ولت امیدیه یک به دلیل قدمت باال 
معیوب بوده و با توجه به قدیمی بودن تجهیزات امکان فرمان موتوری 
و فرمان از راه دور ) اتاق کنترل( فراهم نبوده است. در همین راستا 
امور بهره برداری ناحیه شــرق بدون اعمال خاموشی به مشترکین 
اقدام به اورهال و تعمیر اساسی چهار دستگاه سکسیونر بطور کامل 
کــرد و قابلیت فرمان موتوری و فرمان از راه دور ) اتاق کنترل ( نیز 
جهت این چهار دستگاه سکسیونر فراهم گردید.  وی اضافه کرد: خط 
امیدیه یک – فرعی بهبهان که وظیفه تامین بارهای صنعتی و خانگی 
متصل به ایستگاههای آغاجاری ، لیکک و بیدبلند را بر عهده دارد به 
دلیل عمر باالی تجهیزات خط و وجود تعداد زیاد سیم الشگی در 
مسیر خط و گاهاً زیاد بودن شکم در شرایط نامساعد جوی به علت 
بروز حوادث، مصرف کنندگان صنعتی و خانگی را دچار خاموشی می 
کرد با تمهیدات اندیشیده شده و تعمیرات ایرادات این خط با تعویض 
جمپرهای سوخته، رفع سیم الشگی و اصالح شکم سیم و نصب وزنه 
و ... بطور کامل برطرف گردید. مدیر امور بهره برداری ناحیه شــرق 
بیان کرد: اشکاالت اساسی خطوط ۴۰۰ کیلو ولت که نقش اساسی 

در پایداری شبکه برق سراسری دارند، با اصالح شیلد وایر ها و رفع 
ســیم الشگی های موجود و نصب اسپیسر و دمپر رفع شدند و هر 
چهار پایه دکل خط امیدیه یک- کارون سه و دکل های خط امیدیه 
یک- فرعی بهبهان که به علت آب رفتگی شدید دچار پوسیدگی و 
زنگ زدگی شدید شده بودند و احتمال سقوط آنها وجود داشت، با 
استفاده از خاکریزی و جلوگیری از تجمع آب بطور کامل از آنها رفع 
خطر گردید. سلبی اظهار کرد: این امور در راستای بهبود شرایط بهره 
برداری و افزایش قابلیت اطمینان شــبکه های توزیع و فوق توزیع، 
اقدام به تعویض سکسیونرهای معیوب مربوط به ایستگاههای میانکوه 
و رامشــیر ،تعویض ترانس معیوب T۲ سیمان بهبهان، نصب و راه 
انــدازی ترانس T۲ بید بلند و تعویض رله ها و برقگیر های معیوب 
ایستگاه های اصلی بهبهان، رامشیر و کرنج و تعویض برقگیر های 
ایستگاه رامشیر کرد. وی تصریح کرد: سکسیونرهای ۱۳۲ کیلوولت 
ایستگاههای فوق توزیع میانکوه و رامشیر که به علت قدمت باالی 
عمر بهره برداری معیوب شده بودند با سکسیونرهای جدید ساخت 

شرکت های داخلی تعویض و مورد بهره برداری قرار گرفتند. مدیر 
امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
ظرفیت پســت ۱۳۲ کیلو ولت بیدبلند با نصب و بهره برداری یک 
ترانــس جدید )T۲( بهمراه بــی ورودی و چهار فیدر خروجی ۱۱ 
کیلو ولت بــه میزان ۱۶ مگاوات افزایش یافت و موجب تامین برق 
پایدار مشترکین خانگی نواحی تحت پوشش و کاهش خاموشی شده 
است. سلبی ادامه داد: همچنین جهت بهبود عملکرد سیستم های 
حفاظتی و جلوگیری از گسترش خاموشی در هنگام بروز حادثه در 
ایستگاههای انتقال و فوق توزیع این ناحیه اقدام به تعویض رله های 
جریانی معیوب ترانس های T۱ و T۲ رامشــیر با رله های جدید 
کرد و با توجه به تعویض ترانس T۲ ایســتگاه سیمان، رله نوترال 
 OVER ( ســیمان با یک دستگاه رله جریانی T۲ پوینت ترانس
CURRENT ( و نوترال پوینت جدید تعویض گردید.  وی اضافه 
کرد: با توجه به وجود ایراد در رله های دیســتانس قدیمی خطوط 
مربوط به ایستگاههای اصلی بهبهان و کرنج، رله های دیستانس با 
رلــه های جدید تعویض و مورد بهره برداری قرار گرفتند و به علت 
وقوع حادثه و معیوب شدن ترانس T۲ ایستگاه سیمان ترانس مذکور 
با یک عدد ترانس جدید به ظرفیت ۳۰ مگاوات آمپر تعویض و مورد 
بهره برداری قرار گرفت. مدیر امور بهره برداری ناحیه شــرق افزود: 
جهت بهبود عملکرد سیستم حفاظتی ترانس های T۱ و T۳ایستگاه 
رامشیر در مقابل صاعقه و اضافه ولتاژ های گذرا، برقگیرهای معیوب 
ورودی و خروجی این ترانس ها تعویض شــدند.  الزم به ذکر است 
که، امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان 
شامل شهرستانهای امیدیه ، بهبهان ، رامشیر ، آغاجاری ، زیدون و 
جایزان می باشد که دارای ۲۵ ایستگاه برق انتقال و فوق توزیع است.

مالرد - خبرنگارفرصت امروز - محمد محمودی، بکار گیری 
) پنجره واحد( برای رفع بروکراسی اداری را بسیار ضروری و کار آمد 
دانست. وی در شورای اداری شهرستان مالرد بیان کرد: با بکار گیری 
پنجره واحد در برخی کشورها، بسیاری از مراحل بروکراسی حذف 
شــده و کارها در سریعترین زمان با باالترین سطح رضایت عمومی 
انجام می گردد. بطور مثال در کشور ژاپن با این روش ، یک پروسه 
اداری مشترک بین کشورهایی مانند آلمان و ایران ظرف ۱ روز – در 
آلمان ظرف ۹ روز و در ایران در بهترین شرایط زمانی و اجتماعی ۹۹ 
روز انجام می شود . این فاصله زمانی برای کشور ما که در همه زمینه 
ها وجود شرایط اسالمی و عدالت علوی حاکم است، بسیار تاثر انگیز و 
تاسف بار است. باید همه تالش کنیم تا بروکراسی اداری حذف کنیم 
و در کار اداری مــردم گره ننداریم. اینکه برای گرفتن مجوز احداث 

گلخانه ۱/۵ ســال زمان طول می کشد و آنهم با هزینه های زیاد و 
بی ربط صورت می گیرد واقعا جای تاسف و تامل دارد. نماینده مردم 

حوزه مشــق در مجلس با اشاره به اینکه باید قوانین اداری در امور 
شهری و اجتماعی بطور شفاف اجرا شود، افزود: بطول کشیدن ماهها 
وقت و زمان برای تعیین تکلیف حریم قانونی و خدماتی یک نقطه و 
استعالم از استانداری، اداره صنعت معدن تجارت، جهاد کشاورزی، 
شــهرداری، بخشداری وچند اداره دیگر، نارضایتی مردمی را بوجود  
می اورد که این شــرایط برای کشور زیان بار است. مدیران باید به 
روشهای مختلف نســبت به اقدامات کارکنان خود نظارت داشته 
باشند.مدیر باید خود قبل از نیروی تخت اختیار خود در محل کار 
حضور داشته باشد و آخرین نفر از محل کار خود خارج شود . خارج 
شدن از محل کار به هر بهانه ای که باعث نارضایتی مردم می شود 
را کنار بگذارید و سعی کنید با حضور در اتاقهای شیشه ای، گره کار 

مردم راباز کنید.

اردبیل- خبرنگارفرصت امروز - رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان اردبیل از راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشت 
محیــط و حرفه ای و حوزه غذا و دارو در دادســرای عمومی و انقالب 
اردبیل خبر داد.  به گزارش برنا، قدرت اخوان اکبری ظهر شــنبه در 
جمع خبرنگاران تصریح کرد: این شعبه قضایی در راستای ارتقا برنامه 
سالمت و ایمنی مواد غذایی، سالمت کار و کاهش اطاله دادرسی در 
محاکم قضایی با تسریع در رسیدگی به پرونده های متخلفان این حوزه 
راه اندازی شــده است. وی با اشاره به ارتباط و تاثیر سالمت مردم با 
نظارت و تامین سالمت امنیت غذایی و جلوگیری از تهدیدات مرتبط 
با ســالمت مواد غذایی متذکر شد: بی شک ایجاد این شعبه در ارتقا 

بهداشت محیط و امنیت غذایی و دارویی در استان تاثیرگذار خواهد 
بود. رییس دانشگاه علوم پزشکی استان تصریح کرد: در این خصوص 

مقرر شــده روند بازرسی از مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و 
همچنین کارخانجات و کارگاه های تحت پوشش با هماهنگی شعبه 
قضایی مربوطه تشدید و با متخلفان به شدت برخورد شود. وی ایجاد 
این شعبه قضایی را در تسریع روند رسیدگی به پرونده های متخلفان 
معرفی شده موثر دانست و متذکر شد که راه اندازی این واحد قضایی 
با هماهنگی دادســتانی عمومی و انقالب مرکز استان صورت گرفته 
است. اخوان اکبری با تقدیر از دادستان اردبیل در جهت صدور دستور 
ایجاد این شعبه ویژه تاکید کرد که با دستور دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان دادیار شعبه شش به عنوان دادیار ویژه رسیدگی به جرایم 

مربوط به بهداشت عمومی، محیط و حرفه ای تعیین شده است.

قم - خبرنگارفرصت امروز- معاون برنامه  ریزی و ســرمایه 
 انسانی شهرداری قم گفت: هوشمندسازی شهر از اولویت های اصلی 
شهر قم اســت. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ، محسن 
رنجبر با بیان اینکه هوشمندسازی شهر از اولویت های اصلی شهر 
قم اســت، اظهار کرد: حضور مدیران ارشد استان در نشست های 
تخصصی شهر هوشمند، نشان دهنده ایجاد اجماعی بین متفکران و 
تصمیم گیران شهر در حوزه شهر هوشمند است.معاون برنامه ریزی 
و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: ویژگی شهر قم که استان شهر 
است کمک می کند که تعامل خوبی بین شهرداری و نهادهای دیگر 
برقرار باشد. رنجبر با اشاره به راه اندازی سازمان فاوا در شهرداری، 
گفــت: از جمله بهتریــن متخصصان حوزه فنــاوری اطالعات و 

ارتباطات در این ســازمان گردهم آمده اند تا بتوانیم زمینه سازی 
برای اشــاعه مسائل شهر هوشمند را در این سازمان انجام دهیم. 

وی با اشاره اینکه یکی از مهم  ترین گزاره های سند چشم انداز شهر 
قم بحث شهر هوشمند است، افزود: یکی از برندهای سال ۲۰۲۷ 
که قرار است قم پایتخت فرهنگی جهان اسالم باشد می تواند شهر 
هوشمند قرار گیرد و در این زمینه جدی ورود کرده و پروژه محور 
و با برنامه حرکت خواهیم کرد. رنجبر با بیان اینکه شــهر قم در 
افق ۱۴۱۴ یک جهان شــهر دینی اســت، تصریح کرد: ما تاکید 
داریم که تا این زمان باید شاخصه های جهان شهر شیعی در شهر 
قم را محقق کنیم.  معاون شــهردار قم با بیان اینکه به دنبال این 
هستیم که نیازسنجی محالت شهر را انجام دهیم، خاطرنشان کرد: 
در این زمینه شــاخص ها و نیازها مشخص شده و قطعاً مباحث 

هوشمندسازی مد نظر قرار خواهد گرفت.

ساری – دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران ، مدیر عامل آب 
منطقه ای مازندران در نشت خبری با اشاره به اجرای طرح سازگاری 
با کم آبی در مازندران و کاهش ۱۵ درصدی میزان بارش ها در استان 
گفت: هم اکنون میزان منابع آبی ذخیره شده پشت سدها و آببندانهای 
مازندران ۳۰۰ میلیون متر مکعب است . یخکشی با بیان اینکه کم آبی 
رودخانه ها و چشمه ها در مقایسه با ۱۰ سال گذشته بی سابقه است 
افزود : با اجرای طرح ســازگاری با کم آبی در مازندران ، به ویژه در 
مناطق شرقی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و نوبت بندی آب 
و اجرای کشت جایگزین به جای کشت برنج ،مصرف آب کشاورزی 
در استان مدیریت شد . وی بیان کرد: شش میلیارد متر مکعب میزان 
منابع آب استان است که ۴.۵ میلیارد مترمکعب آن آب سطحی و ۱.۵  
میلیارد آن آب زیرزمینی است و ۵۶ درصد از منابع مصرف می شود و 
8۷ درصد به کشاورزی وابسته است. مدیرعامل آب منطقه ای مازندران 
گفت: امروزه برنامه صیانت و تعادل بخشی منابع آب در بخش تامین 
آب سطحی سدسازی در دستور کار بوده  که تالش داریم سدهای در 
دست بهره  برداری را وارد مدار کنیم. یخکشی گفت: کاهش هدررفت 
آب مصرفــی در کشــاورزی و افزایش بهره وری از آب کشــاورزی، 
متناسب  سازی الگوی کشت در مناطق کم برخوردار، کاهش استفاده 

از آب شرب برای مصارف غیرشرب برنامه سازگار کم آبی است. ذبیح 
اهلل ذاکری در نشستی خبری با اصحاب رسانه مازندران در استانداری 
اظهار داشت: زمانی که ما در زمینه کم آبی در مازندران هشدار دادیم 
کمتر کســی باور می کرد که این استان با تنش کم آبی روبه رو شود 
که سال گذشته با هزینه ۵ میلیارد تومان دستگاه آب شیرین کن در 
گلوگاه مازندران نصب شد. وی با اشاره به اهمیت کیفیت آب شرب 
افزود: یکی از مهم ترین برنامه ما در استان تامین آب با کیفیت است 
که وزارت نیرو بر این مسئله تاکید دارد که در این راستا هزینه های ما 
چندین برابر می شود. ذاکری بیان کرد: حفر ۱۷ حلقه چاه برای جبران 
کمبود آب شرب، نصب ۹ دستگاه سیستم های حذف آهن و منگنز 

برخی از اقدامات این شرکت در راستای مقابله با تنش آبی در استان 
است. وی گفت: سال گذشته اعتبار  آب و فاضالب شهری مازندران 
۱۳۵ میلیارد تومان بود که ۵۵ درصد تخصیص یافت و اکنون بیش از 
۴۰ میلیارد تومان بدهی این شرکت به پیمانکاران است. ذاکری گفت: 
در حال حاضر بیش از هزار و ۷۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده  آبرسانی در 
استان داریم که برای بازسازی آن ۳۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است 
و سال گذشته ۷۵ کیلومتر اصالح شبکه انجام شد. وی بیان کرد: پرت 
منابع آبی اســتان در سال ۹۲ حدود ۳۲ درصد بود که اکنون به ۲8 
درصد رساندیم که در برنامه ششم قصد داریم ساالنه یک درصد این 
شاخص را کاهش دهیم. ذاکری گفت: در بخش منابع آب زیرزمینی 
که در حال کاهش است بحث مدیریت مصرف در استان آغاز شد که 
آموزش مدارس ابتدایی، زنان خانه دار از اهمیت باالیی برخوردار است. 
وی افزود: مازندران استانی خاص بوده که  به ۵8 شهر و سه میلیون 
شهروند و مسافر در اســتان خدمات ارائه می دهد. مدیر عامل آب و 
فاضالب شهری استان، از آغاز عملیات اجرایی فاضالب شهری بهشهر، 
نکا و گلوگاه خبر داد و گفت: اجرای طرح فاضالب شــهری نور، ایزد 
شهر، رویان و فریدونکنار را در برنامه داریم و یک تصفیه خانه نیز در 

ساری در ۳ ماه آینده به بهره برداری می رسد.

مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان تشریح کرد:

گزارش عملکرد امور بهره برداری ناحیه شرق جهت عبور از تابستان ۹۷

محمودی، نماینده مجلس:

بروکراسی اداری، دست و پای همه را بسته است

برای اولین بار و با هدف ارتقا سالمت جامعه: 

شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات حوزه غذا و دارو در اردبیل ایجاد شد 

معاون شهردار قم: 

هوشمندسازی شهر اولویت شهرداری قم است

با حضور مدیران عامل صنعت آب مازندران عنوان شد :

شهرهای استان مازندران با تنش »کم آبی شدید« روبه  رو شد؛ کاهش منابع آب زیرزمینی 

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم خبرداد:
سالی کم حادثه و بدون فوت و مصدومیت در شرکت گاز استان ایالم

ایالم- هدی منصوری- مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم به حوادث گاز طبیعی اشاره کرد و گفت: شرکت گاز استان ایالم در 
سال ۹۶ سالی کم حادثه و بدون فوت و مصدومیت در اثر مصرف گاز را پشت سر گذاشت. مهندس عباس شمس الهی به حوادث 
ســال ۹۶ اشــاره کرد و گفت: در سال ۹۶ سیزده مورد حادثه جزیی مربوط به گاز طبیعی به علت انفجار و آتش سوزی در استان 
اتفاق افتاد که خوشبختانه هیچ گونه موردی منجر به مصدومیت و فوت در استان حادث نشد. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از 
تالشهای صورت گرفته توسط واحدهای HSE و روابط عمومی تقدیر و تشکر نمود و گفت: اقدامات موثری از جمله برگزاری دوره 
های آموزشی در مدارس و ادارات استان، بر پایی نمایشگاه های ایمنی، تهیه و پخش تیزر آقای ایمنی با گویش محلی در صدا و 
سیمای مرکز استان، چاپ و توزیع بروشور و کتابچه و ... صورت گرفته است. وی همچنین به کاهش ۱۰۰درصدی حوادث مربوط 
به کارکنان اشاره نمود و گفت : خوشبختانه با توجه به رعایت نکات ایمنی از سوی مشترکین عزیز دو سال متوالیست که در استان 

شاهد حادثه منجر به فوت و مصدومیت نمی باشیم.

مدیرعامل آبفاي هرمزگان: 
مشكل کمبود آب در تابستان جدي است

بندرعباس- خبرنگارفرصت امروز- مدیرعامل آبفاي هرمزگان گفت: شرایط فعلي منابع آبي 
اســتان عادي نیست و اگر رفتار مصرفي مشترکین تغییر نکند، تابستان امسال در بخش خانگي با 
مشکالت جدي در تامین آب شهرهاي استان بویژه بندرعباس و بندرخمیر مواجه خواهیم بود. امین 
قصمي گفت: در حال حاضر ذخیره سدهای استقالل و شمیل و نیان کمتر از ۵ میلیون متر مکعب 
آب است و در مخازن ذخیره این سد ها تقریبا هیچ حجم مفید آب وجود ندارد که در صورت ادامه 
روند مصرف کنونی از ابتداي تابستان مشکل جدي در تامین آب خواهیم داشت. وي افزود: در شرایط 
فعلي حداقل آب مورد نیاز بندرعباس ۲ هزار ۵۰۰  لیتر بر ثانیه است درحالي که میزان آب دریافتي از آب منطقه اي ۱۷۰۰ لیتر بر 
ثانیه است که 8۰۰ لیتر کمبود آب داریم.  وي اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع آبي موجود، برخي مراکز مصرف غیر اولویت 
دار و صنایع غرب بندرعباس از اولویت آبرساني خارج شده اند.    وي تصریح کرد: تغییر رفتار مصرفي تنها توسط یک دستگاه اجرایي 
نمي شود و باید به این باور برسیم که حفظ آب یک ضرورت است و بایستي نگاه ملي به آن داشت. مدیرعامل آبفاي استان در ادامه 
با اشاره به قطعي هاي موقت در مناطق شهر بندرعباس، اظهار داشت: هنوز برنامه جیره بندي و نوبت بندي نداریم و دلیل این قطعي 
ها اعمال مدیریت فشار بر وري شبکه توزیع آب است که ناگزیر در تمامي مناطق شهر وجود دارد  وي بیان کرد: هم اکنون ۲۵ درصد 
مشترکین شهر بندرعباس باالتر از الگو مصرف مي کنند که با نصب ابزار کاهنده مصرف در منازل این مشترکین به میزان ۳۰-۲۰ 
درصد کاهش مصرف خواهیم داشت.  وي ادامه داد: هزینه نصب این ابزار کاهنده ۴8۰ هزار ریال است که طي دو سال به صورت 
اقساط و بروي قبوض محاسبه و دریافت مي شود.   قصمي با اشاره به عدم استقبال مشترکین از اجراي طرح نصب ابزار کاهنده، 
تاکید کرد: ما در شرایط خاصي قرار داریم و در این شرایط احساس مي کنیم کمک رسانه ها، مردم و تشکل ها مي تواند موثر باشد. 

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان :
افزایش تعداد کشورهای شرکت کننده در مسابقات بین المللی ووشو جام پارس

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل ورزش و جوانان گلســتان از افزایش تعداد کشورهای شرکت کننده در مسابقات 
بین المللی ووشو جام پارس خبر داد و گفت: این تعداد به ۱۳ کشور افزایش یافت.به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 
گلستان، بهمن طیبی گفت: مسابقات بین الملی ووشو جام پارس سوم و چهارم تیرماه به میزبانی استان گلستان برگزار می شود.وی 
ادامه داد: این مسابقات نخستین رقابت های ورزشی از مجموع هفت مسابقه ورزشی بین المللی است که در سال جاری در استان 
گلســتان برگزار خواهد شد.مدیرکل ورزش و جوانان گلستان خاطرنشــان کرد: با اعالم آمادگی آلمان و یونان برای حضور در این 
رقابت ها، کشورهای شرکت کننده در این مسابقات به ۱۳ کشور افزایش یافت و پیش از این نیز کشورهای دومنیکن، ویتنام، ازبکستان، 
افغانستان، پاکستان، سوئد، عراق، لبنان، هندوستان، اندونزی و ایران آمادگی خود را برای حضور در این مسابقات اعالم کرده بودند.
طیبی گفت: در این مسابقات دو تیم از کشورمان حاضر خواهد شد که یک تیم از استان گلستان به نمایندگی از کشورمان در مسابقات 

با حریفان رقابت خواهد کرد و با احتساب دو تیم از ایران تا کنون حضور ۱۴ تیم در این مسابقات نهایی شده است.

برگزاری نشست هم اندیشی شرکت پخش فراورده های نفتی با انجمن 
صنفی جایگاهداران استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- باهدف ارتقا کیفیت خدمات به مصرف کنندگان بعنوان یکی از مطالبات حوق شهروندی، 
جلسه مشترکی با حضور مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان و انجمن صنفی جایگاهداران استان برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی در این نشست مدیر عامل و اعضا هیات مدیره انجمن صنفی ، ضمن تبریک انتصاب به مدیر منطقه، آمادگی 
همه جانبه کلیه اعضا را جهت ارایه خدمات با کیفیت به مصرف کنندگان اعالم و برنامه اقدام مشترک را باتوجه به ظرفیتهای استانی 
مورد تاکید قرار داد.بر پایه این گزارش عیسی افتخاری، مدیر منطقه نیز با اذعان به اهمیت استان گلستان بعنوان یکی از قطبهای 
مهم گردشگری کشور، رسالت مشترک مجاری عرضه بعنوان پیشخوان خدمات سوخترسانی مستقیم به عموم مردم و شرکت را در 
دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری برشمرده و برایند این تعامل سازنده را دستیابی به منافع مشترک تلقی نمود.در ادامه این نشست 

طرفین وضع موجود و مطلوب مجاری عرضه را مورد بحث و بررسی قرار داده و خواستار استمرار چنین نشستهایی در آینده شدند.

 آموزشهای واحد hseمنطقه استان مرکزی 
در سال 1396 به 25هزار نفر ساعت رسید 

اراک- مینو رستمی - مدیر منطقه از تحقق ۲۵هزار نفر ساعت آموزش توسط واحد hseدر سطح منطقه استان مرکزی خبر 
داد.  به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی ،مهندس عبداله گیتی منش از تحقق 
۲۵هزار نفر ساعت آموزش توسط واحد hseدر سطح منطقه استان مرکزی خبر داد .  ایشان به موضوع پدافند  غیر عامل اشاره 
کردو گفت : در این راستا ۲۶۴نفر ساعت آموزش برای افراد مختلف ارائه شده است که میتواند در جلو گیری از حوادث غیر مترقبه 
و همچنین برخورد با حوادث موثر باشــد. این مقام مســئول به فرایند محیط زیست نیز اشاره کرد و گفت در سال گذشته ۵ هزار 
و ۱۴۹نفر ساعت در این حوزه انجام گرفته است که میتواند در بهبود فرایندهای زیست محیطی موثر باشد .  مدیر منطقه استان 
مرکزی مهمترین اصل در زندگی کاری و اجتماعی هر ســازمان را رعایت اصول ایمنی ذکر کرد و گفت در ســال ۹۶در این راستا 
۱۴هزار و ۱۴نفر ساعت آموزش ایمنی محقق شده است که امیدواریم در این راستا موثر واقع گردد .  در پایان این مقام مسئول به 
فرایند بهداشت اشاره کرد و گفت:  در این راستا نیز ۵هزار و ۶۳۷نفر ساعت آموزش توسط مسئولین ذیربط محقق شده است  که 

امید است در سالهای آتی نیز ادامه یابد.

شهردار رشت خبر داد: افتتاح 6 پروژه عمرانی در شش هفته متوالی
 رشت- زینب قلیپور - دکتر مسعود نصرتی با اشاره بر افتتاح چندین پروژه عمرانی در یک ماه اخیر اذعان داشت: در سایه 
همدلی و همراهی اعضای محترم شورای شهر با مجموعه مدیریت شهری و تالشهای بی دریغ مجموعه شهرداری در ماه پر خیر 
و برکت رمضان شاهد افتتاح پروژه های متعدد از جمله بازپیرایی گلپارک خیابان ۱۱8 گلسار، کلنگ زنی پارک مهر مسکن مهر ، 
افتتاح سه پل عابر پیاده مکانیزه و کلنگ زنی جاده تندرستی بوده ایم.شهردار رشت  مشارکت مردم در امر توسعه پایدار را  ضروری 
و اجتناب ناپذیر اعالم کرد و افزود:  از آن جایی که مشارکت در ایران سابقه دیرین دارد ، لذا با تشکیل شوراهای شهر و نمایندگان 
مردم، می توان ضرورت مشارکت مردم  در امور شهری با محوریت توسعه پایدار جهت رفع مشکالت عدیده ای شهر، را کامال لمس 
کرد.وی تصریح کرد:  افتتاح ۶ پروژه عمرانی  در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار گرفت ، که این پروژه ها طی شش هفته 
متوالی افتتاح و مورد بهره برداری شهروندان فهیم رشت قرار خواهد گرفت. ۱.پروژه ساختمان شهرداری رشت واقع در میدان گیل . 
۲.پروژه ایستگاه شماره ۱۴ آتش نشانی واقع در بلوار دیلمان۳. پروژه آغاز بهره برداری از ۶ دستگاه خودروی نیمه سنگین اطفاء حریق. 
۴.پروژه جاده رفت و برگشت دسترسی به سایت زباله سراوان و جدول گذاری جهت هدایت آبهای سطحی. ۵.پروژه لوله گذاری آبهای 

سطحی به متراژ ۲۱ کیلومتر۶. پروژه مسیر خیابان احساندوست و امام علی )ع( .

سكونت 73 درصد جمعیت استان قزوین در حاشیه راه آهن فرصتی برای توسعه ریلی
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- در دومین شــوراي راهبردي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني TOD به ریاست وزیر 
راه و شهرسازی مصوب شد: برقراری یکپارچگی میان اقدامات شرکت راه آهن در محدوده ایستگاه راه  آهن، شرکت بازآفرینی شهری 
به عنوان ارتباط بین این موضوع و بازآفرینی، همچنین معاونت شهرسازی در خصوص لحاظ نمودن تغییرات در طرح جامع شهر قزوین 
از جمله وظایف و اختیارات اداره کل و راه و شهرسازی خواهد بود. دومین شوراي راهبردي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني، 
TOD به ریاســت دکتر عباس آخوندي وزیر راه و شهرسازی و با حضور تقی زاده معاون حمل و نقل، ایزدی معاون شهرسازی و 
معماری، عشایری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، محمدزاده معاون وزیر و مدیرعامل راه آهن، شکرچی زاده رییس 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، هاشمی رییس شوراي شهر تهران، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران و جمعی 
از مدیران ملی و استانی برگزار شد. با توجه به انتخاب ۵ شهر کاندیدا )قزوین، شهرجدید پرند، تهران، یزد، مشهد( به عنوان پایلوت 
اجرا در محوریت حمل و نقل همگاني و تحقق اصول توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني TOD، مدیرکل راه و شهرسازی استان 
قزوین با اشاره به اینکه اجرای طرح T.O.D و تقویت زیر ساخت های لجستیک از مهمترین اهداف استان در حوزه اقتصاد حمل 
و نقل است گفت: حدود ۷۳ درصد جمعیت استان قزوین در حاشیه راه آهن سکونت دارند که این فرصت مناسبی است برای بهره 

برداری از ظرفیت راه آهن و شهرسازی ریل پایه. 
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نتیجه تحقیقات علمی نشان داده است IQ انسان هنگام 
اس��تفاده از تلفن های هوش��مند کمتر می ش��ود، پس باید 

مدیریت دقیق تری روی استفاده از موبایل ها داشت. 
همانطور ک��ه می دانید این روزها موبایل های هوش��مند 
تبدی��ل به یکی از ابزارهای ضروری ش��ده اند و ضرر زیادی 
به سالمتی انسان وارد می کنند. تحقیقات دانشگاه تگزاس 
نش��ان داده اس��ت هوش انس��ان هنگام اس��تفاده از تلفن 
هوش��مند پایین می آی��د. ما هر روز حدود پنج س��اعت از 
تلفن های هوشمند اس��تفاده می کنیم، اما این به این معنا 
نیس��ت ک��ه روی بخش منفی قضیه متمرکز ش��ویم. فقط 
کافی است روش صحیح استفاده از موبایل ها را یاد بگیریم 
و آنها را به وس��یله ای برای افزایش بهره وری تبدیل کنیم. 

در ادامه این به معرفی بیشتر این راه ها می پردازیم. 
۱- تنظیم محدودیت استفاده روزانه از تکنولوژی

همه م��ا تا به ح��ال مقاالت زی��ادی در م��ورد مضرات 
اس��تفاده بیش از اندازه از تلفن های هوش��مند خوانده ایم. 
همچنین می دانیم چهار س��اعت استفاده از اپلیکیشن های 
پیام رس��ان مانن��د وات��س اپ و تلگرام در ط��ول روز خوب 
نیس��ت، اما نمی توانیم این ع��ادت را کنار بگذاریم. بهترین 
راه برای جلوگیری از این عادت مخرب، تنظیم محدودیت 
روزانه در استفاده از موبایل است. این محدودیت باید روی 
استفاده روزانه از تکنولوژی در زندگی و همچنین ارسال و 
دریافت پیغام اعمال ش��ود. این یعنی نوتیفیکیشن های هر 
برنامه ای به جز تماس های تلفنی باید قطع ش��وند. صدای 
نوتیفیکیش��ن ها ناخودآگاه حواس م��ان را پرت می کنند و 
هرقدر هم غرق در کار باش��یم نمی توانیم در برابر وسوسه 
چک کردن آن مقاومت کنیم. اگر کارتان به گونه ای اس��ت 
که حتما باید از س��ایر اپلیکیشن های تلفن همراه استفاده 

کنید، ساعات مشخصی را برای این کار در نظر بگیرید. 
۲- مغز خود را از اطالعات اضافه پاک کنید

ت��ا به حال برای تان پیش آم��ده با حجم زیاد کار روبه رو 

ش��وید و ندانید از کج��ا باید آغاز کنید؟ اینکه بترس��ید و 
هیچ ایده ای برای مدیریت ش��رایط نداش��ته باش��ید؟ اکثر 
انس��ان ها احساس مش��ترکی دارند و بارها چنین شرایطی 
را تجربه کرده اند. دیوید آلن، نویس��نده کتاب به س��رانجام 
رساندن کارها، مغز انسان را به کامپیوتر تشبیه می کند. در 
این نظریه، او احس��اس ترس را یک ضعف روانی می داند و 
مغز را به حافظه رم کامپیوتر تش��بیه کرده است. مانند هر 
کامپیوتری مغز انس��ان نیز اگر ظرفیت کافی نداشته باشد، 
به درس��تی کار نخواهد کرد. راه حل آلن این است که ذهن 
خود را ب��ا انتقال اطالعات به ه��ارد کامپیوتر تخلیه کنید 
یعن��ی با یادداش��ت کردن افکار روی کاغذ یا هر سیس��تم 
دیگ��ری، ذهن خود را از اطالع��ات اضافه پاک کنید. تلفن 
هم��راه یا لپ تاپ بهترین مکان برای انجام این کار اس��ت. 
فقط کافی اس��ت محل مشخصی را در نظر بگیرید و برای 

هر موضوع یک پوشه درست کنید: 
- سالمتی

- شغل
- تفریح
- اهداف

- پیشرفت شخصی
- قدردانی

- افراد مهم
- ایده ها

- کارهای نتیجه بخش
- اقدامات بعدی

س��پس ایده های جدید، کارها و پروژه های مرتبط با هر 
موض��وع را در پوش��ه مربوطه تعریف کنید. آلن پیش��نهاد 
می دهد برای جلوگیری از فراموش کردن کارها یک پوشه 
اقدام بعدی برای هر دس��ته بندی مش��خص کنید. س��پس 
هفت��ه ای ی��ک یا دو بار به آن پوش��ه ها س��ر بزنید تا هیچ 

کاری از قلم نیفتد. 

به عن��وان مثال تصور کنید ایام عید اس��ت و می خواهید 
ب��رای تمام دوس��تان و همکاران خ��ود کارت تبریک عید 
ارس��ال کنید، اما در حال حاضر کارهای مهم تری داش��ته 
و زم��ان کافی برای تهی��ه کارت تبریک ندارید. فقط کافی 
اس��ت وارد پوشه شغل و سپس زیر پوش��ه اقدامات بعدی 
ش��وید و »خرید کارت تبریک عید« را به آن اضافه کنید. 
با بررسی منظم کارهایی که باید انجام شوند، می توانید در 
زمان مناسب کارت های مورد نظر را تهیه کنید و از لیست 
انجام کار خط بزنید. برای اینکه یادتان نرود پوشه اقدامات 
بعدی را چک کنید، روی گوش��ی موبایل برنامه ای تنظیم 
کنید تا این موضوع را هفته ای دو بار به شما یادآوری کند. 

۳- از نرم افزارهای یادآوری کننده استفاده کنید
تحقیق��ات نش��ان داده اس��ت ۹۲درصد زمان اس��تفاده از 
موبای��ل، صرف چ��ک کردن نوتیفیکیش��ن ها می ش��ود، اما 
زمانی که نوتیفیکیش��ن ها را خاموش ک��رده و تنها از نرم افزار 
یادآوری رویدادها اس��تفاده می کنید، تلفن هوش��مند ش��ما 
تبدیل به ابزاری برای افزایش تمرکز خواهد ش��د. س��یری و 
گوگل اسیستنت ابزارهای بسیار خوبی برای یادآوری رویدادها 
و کارها هس��تند. فقط کافی اس��ت طرز استفاده از آنها را یاد 
گرفته و بخواهید به عنوان مثال دو ساعت قبل از مهلت اتمام 
پروژه یا ش��روع هر رویدادی این موضوع را به ش��ما یادآوری 
کند. امروزه اپلیکیشن های زیادی برای یادآوری ارائه شده اند 

که کافی است بهترین و مناسب ترین آن را انتخاب کنید. 
جا افتادن فرهنگ استفاده از نرم افزار یادآوری کننده کمی 
س��خت و زمان بر است. برای راحت تر شدن این موضوع کافی 
اس��ت تمام کارهایی که بای��د در طول یک هفته انجام دهید 
مانند پرداخت قبض ها را به لیست اضافه کرده تا به استفاده از 
این نرم افزارها عادت کنید. با انجام این کارهای ساده تلفن های 
هوشمند نه تنها حواس تان را پرت نخواهند کرد، بلکه به ابزاری 

برای افزایش بهره وری تبدیل خواهند شد. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

تبدیل تلفن هوشمند به وسیله ای برای افزایش بهره وری

 پاداش 225 هزار دالری موزیال
برای پروژه های تأثیر هوش مصنوعی بر جامعه

موزیال برای کمک و حمایت از پروژه هایی که به اس��تفاده از هوش مصنوعی در جامعه روی می آورند، 
۲۲۵ هزار دالر اعطا خواهد کرد.  به گزارش زومیت، هوش مصنوعی بدون ش��ک در آینده مزایای زیادی 
برای مردم خواهد داش��ت و همچنین در حال حاضر هم در موارد بس��یاری کمک کننده است، اما موزیال 
بیشتر به تحقیق در مورد خطرات آن عالقه دارد. البته مزایای هوش مصنوعی بسیار بیشتر از معایب آن 
است.  برت گیلور از موزیال در بیانیه ای گفت: ما به طور ویژه به  دنبال پروژه هایی هستیم که برای گسترش 
هوش مصنوعی و یادگیری ماش��ینی مناس��ب هس��تند. در دنیایی که الگوریتم های جانبدارانه، مجموعه 
داده های هدف دار و موتورهای توصیه گر، می توانند باعث افراطی شدن کاربران یوتیوب، اشاعه نژادپرستی 
و پخش اخبار غلط و س��اختگی ش��وند، حمایت از اثر هنری و کارهایی که باعث آموزش کاربران اینترنت 

می شود، بیش از همیشه اهمیت دارد. 
موزیال برای اینکه الهام بخش سازندگان و خالقان باشد، چندین نمونه از پروژه هایی را که قبال روی آنها 
سرمایه گذاری کرده بود، مثال زد. این شرکت فهرستی از دیتا سلفی )Data Selfie(  تهیه کرد که نحوه 
  )Paperstorm( تفسیر داده های کاربران توسط فیس بوک را شبیه سازی می کند و همچنین پیپراسترم
را مثال زد که نوعی پروژه اس��ت و به ش��ما اجازه ارسال تراکت مجازی به مؤسسات دولتی مختلف برای 
اعتراض علیه مس��ائل گوناگون می دهد.  سقف جوایز فردی موزیال ۵۰هزار دالر است که طبق صالحدید 
بازدیدکنن��دگان و کارکنان موزیال به کاربران اعطا می ش��ود. در حال حاض��ر انتظار می رود که دو جایزه 
۵۰هزار دالری )۴۷,۵۰۰دالر جایزه به عالوه ۲۵۰۰ دالر حق س��فر جشنواره موزیال( و پنج جایزه ۲۵هزار 
دالری )۲۲,۵۰۰دالر جایزه به عالوه ۲۵۰۰دالر حق س��فر جش��نواره موزیال( برای کاربران وجود داش��ته 
باش��د.  گیلور در مورد روند بازبینی گفت: برندگان براس��اس امتیاز برنامه های شان انتخاب می شوند. یک 
کمیته بازبینی به آنها امتیاز می دهد و عملکرد کیفی برندگان هم توس��ط کمیته بررسی می شود. اعضای 
کمیته ش��امل پرس��نل موزیال، اعضای فعلی و قبلی موزیال و کارشناسان خارجی است. معیارهای انتخاب 
برای ارزیابی شایس��تگی  ش��یوه های پیش��نهادی طراحی شده اند. تنوع در پیش��ینه متقاضی، کار قبلی و 

همچنین وسیله آنها در نظر گرفته می شود. 
برنامه های متقاضیان تا اول آگوس��ت ۲۰۱۸ پذیرفته خواهند ش��د و در ۱۵ س��پتامبر ۲۰۱۸ نتایج به 
برندگان اعالم خواهد ش��د. برندگان ۲۶ تا ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸ به جشنواره موزیال دعوت می شوند. موزیال از 
متقاضیان می خواهد تا دوشنبه، ۱۸ ژوئن ۲۰۱۸ در یک وبینار شرکت کنند که البته اجباری در این کار 

نیست و اگر عالقه مند به شرکت در وبینار بودید، می توانید ثبت نام کنید. 

نرخ پایین جابه جایی کارکنان با نرخ باالی سود در ارتباط است

جابه جایی کارکنان )Turnover(  از لحاظ صرف وقت و هزینه  برای استخدام کارکنان جدید، زحمت 
و دردسرهای آموزش به آنها، بازدهی پایین آنها و نیز کاهش کیفیت محصول یا خدمت رسانی به مشتری 
تا زمان رس��یدن آنها به س��رعت مورد نیاز امری پرهزینه است. به تازگی نمونه ای از آن را در یک صنعت 

رایج یعنی سوپرمارکت های بین راهی و پمپ بنزین ها دیده ام. 
این صنعت با ۱۵۵۰۰۰ مغازه و ۲/۵ میلیون کارمند صنعتی عظیم به شمار می رود. اتحادیۀ صنفی این 
صنعت، NACS، از اعضای خود اطالعات جمع می کند و از داده هایی استفاده می کند که به طور مستقیم 
از سامانه های حسابداری گرفته شده اند؛ از این رو دارای آمار و ارقامی موثق است، نه فقط حدس و گمان. 
این آمار موثق نشان می دهد جایگاه هایی که از باالترین میزان سوددهی برخوردارند، چه در سطح مدیران 

و چه در سطح کارکنان نرخ جابه جایی پایین تری دارند. 

داده پردازان س��وپرمارکت های بین راهی را )اغلب همراه با پمپ بنزین ها( براس��اس س��ود عملیاتی آنها 
به چارک هایی تقس��یم می کنند. حاش��یۀ س��ود همراه با س��ود دالر باال می رود، بنابراین می توانیم آن را 

سوددهی تلقی کنیم. 
ن��رخ جابه جایی کارکنان در مغازه های چارک اول ۷۵درصد در س��ال بود، درحالی که میانگین کلی آن 

۱۱۵درصد بوده است. 
من همیش��ه نس��بت به ارتباط متناظری که رابطه علت و معلولی تلقی می ش��ود شکاک هستم. ممکن 
اس��ت سوپرمارکت های سودآور بتوانند از پس دس��تمزدهای باال بربیایند و به این ترتیب نرخ جابه جایی 
کارکنان در آنها کمتر باش��د. اما دس��تمزد س��اعتی در چارک اول نس��بت به چارک دوم حقیقتا پایین و 
فقط کمی بیشتر از دستمزد در چارک آخر است. عالوه  بر این، چارک اول با اختالف دارای بهترین سود 

ناخالص درون فروشگاهی به ازای هر ساعت کاری است. 
یک تفس��یر محتمل تر این است که مدیریت خوب ابعاد گوناگونی دارد و جابه جایی کارکنان فقط یکی 
از آن هاست. حتی اگر تنها بُعد هم باشد، توجه کنید که جابه جایی کارکنان در مغازه های موفق نمی تواند 

چیز خوبی باشد، مگر اینکه مدیریت آن را در اولویت قرار داده باشد. 
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