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رهگیری نقدینگی سیال و غیرسیالی که بازارهای پول، طال، 
ارز و مسکن را تحت تاثیر قرار داده است

سمت و سوی 
نقدینگی سرگردان

پاییز سال گذشته به روزهای پایانی خود نزدیک شده بود که نشانه ها                                                                       ی فصل خزان در اقتصاد ایران خودنمایی 
کرد. آرامش پنج ساله بازارهای مالی به یکباره رنگ باخت و طوفان پاییزی، بازار طال و ارز را در هم پیچید. اعتماد 
به ریال بار دیگر همانند سال ها                                                                       ی 90  و 91 در دل جامعه رنگ باخت و بخش قابل توجهی از پول ها                                                                       یی که در...

 جهانگیری در همایش رؤسای
نمایندگی های ایران در خارج از کشور: 

 اقتصاد بزرگ ایران
قابل حبس نیست

1

2

3

اما و اگرهای تصمیمات بنزینی

زخم بنزین بر تن اقتصاد

6 ابزار فناوری ضروری برای بخش منابع انسانی 
چطور سیستم های دستمزد براساس عملکرد ایجاد کنیم؟ 
6 توصیه برای راه اندازی کسب وکار حمل ونقل بار
سواالتی که به درک اصول مذاکره کمک می کند
کمپین »مدار فیروزه ای« همراه اول زیر ذره بین

نکات و استراتژی های تبلیغات تابستانی 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 جهش گوگل برای
 یک تریلیون دالری شدن

با انتشار گزارش مالی بهار 2۰18

3

ایـن روزها پرسـش بسـیاری از مردم این اسـت که انتهای 
بازار طال، ارز، سکه و. . . کجاست و قیمت ها روی چه عددی 
به ثبات می رسـد؟ در شـرایطی که تنها کمتر از دو هفته به 

شروع دور اول تحریم های آمریکا باقی مانده است 
و تنش های سیاسی و دیپلماتیک بین ایران و...

رکوردشکنی تاریخی در بازارهای ارز، سکه و طال

طغیان بازارها

یادداشت
 اهمیت برق را

درک می کنیم؟

ایران ظرفیت خوبی در تولید 
و ص��ادرات برق در منطقه دارد. 
ظرفی��ت  م��گاوات  ه��زار   77
نیروگاهی در کشور تعریف شده 
و در ص��ورت مدیریت درس��ت 
منابع برق می ت��وان در فصولی 
از سال که مصرف داخل کاهش 
پی��دا می کن��د به کش��ورهای 
همس��ایه  برق صادر کرد. عراق 
یک��ی از خری��داران ب��رق ایران 
است. براساس قراردادی که بین 
عراق و ایران بس��ته شده، ایران 
می تواند هر زمان که در داخل به 
برق نیاز داش��ت، صادرات آن به 
عراق را کم کند. این حق قانونی 
طرف ایرانی اس��ت. نکته اما این 
اس��ت که دلیل کاهش صادرات 
برق ایران به عراق، عدم پرداخت 
بدهی از سوی این کشور عنوان 
شده است. صادرات برق ایران به 
عراق همیشه تحت تاثیر مسائلی 
غیر از تجارت بوده است و بنا بر 
مناس��بات مختلف دیگر تعیین 
ش��ده اس��ت. اگر تجارت برق با 
عراق دست بخش خصوصی بود، 
بدهی این کشور بابت برق ایران 
تلنبار نمی شد و هم عراق به برق 

می رسید و هم ایران به پول. 
ادامه در همین صفحه

حمیدرضا 
صالحی

عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران
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فرصت امروز:  معاون اول رئیس جمهور با انتقاد از کس��انی که 
به دنبال تضعیف دولت در ش��رایط حساس کنونی هستند،  گفت  
ام��روز تضعیف دولت مترادف با تضعیف نظام و تضعیف نظام منجر 
ب��ه تضعیف امید مردم به آینده و نگرانی نس��بت به افق های پیش 
روی جامعه می ش��ود. این اتفاق خواس��ت و برنامه اصلی دشمنان 
برای اجرایی کردن اقدامات خصمانه علیه جمهوری اس��المی ایران 

است. 
اسحاق جهانگیری روز سه شنبه در همایش رؤسای نمایندگی های 
جمهوری اس��المی ایران در خارج از کش��ور با تبریک دهه کرامت 
و میالد با س��عادت امام رضا  )ع(  گفت: امروز کش��ور در ش��رایط 
خطیری قرار گرفته اس��ت اما این شرایط فلج کننده نیست،  بلکه 
ش��رایط جدید،  پیچیده و دش��واری اس��ت و ب��رای مواجهه با آن 
نیازمند درك صحیح مسائل و توجه به راهکارهای ابتکاری هستیم.  
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه واقعیت های پیش رو به ما 
می گویند که در کنار انبوهی از محدودیت ها،  فرصت های جدیدی 
ایجاد ش��ده است،  تصریح کرد:  نخستین وظیفه ما شناخت دقیق 

و مسئولیت پذیری نسبت به مسائل پیش رو است.  
جهانگیری دولت را پیشران اصلی مدیریت وضعیت پیچیده فعلی 
و طالی��ه دار مواجهه با مس��ائل منطقه ای،   بین المللی و مش��کالت 
داخلی کش��ور دانست و اظهار داش��ت: واقعیت این است که دولت 
به تنهایی قادر نیست شرایط دشوار پیش رو را حل کند و نیازمند 
پشتیبانی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی و قوای سه گانه است 

تا بتواند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد.  
مع��اون اول رئیس جمهور ب��ا تاکید بر اینکه ام��روز از باالترین 
تا پایین ترین س��طح حاکمیت نیازمن��د وحدت نظر و وحدت رویه 
هستیم،  تصریح کرد:  نباید با تشتت نظر و اعمال نظرهای مختلف 
به دش��منان عالمت های غلط و ناصحیح از شرایط کشور بدهیم. ما 
نیازمند فهم،  راه حل و اقدام مش��ترك برای عبور از موانع پیش رو 

هستیم. 
ب��ه گزارش پایگاه معاون اول ریاس��ت جمهوری،  او با بیان اینکه 
در هیچ مقطعی میان اقتصاد و سیاس��ت و نیز سیاس��ت خارجی و 
سیاست داخلی کشور چنین ارتباط تنگاتنگی وجود نداشته است، 
خاطرنشان کرد:  امروز مسائل خارجی به شدت از مسائل سیاست 
داخلی و مس��ائل سیاست داخلی از مسائل خارجی تأثیر می گیرد. 
همانط��ور که رفتار سیاس��ی ما،  اقتصاد کش��ور را تحت تأثیر قرار 
داده،  عملکرد اقتصادی مان نیز تأثیر تعیین کننده ای بر سیاس��ت 
خارجی و سیاست داخلی داشته است، بنابراین باید در این شرایط 

با اتکا ب��ه راهکارهای صحیح بتوانیم با کمترین هزینه از این برهه 
حساس گذر کنیم. 

جهانگیری با اش��اره به س��خنان رهبر معظم انقالب که فرمودند 
»زمان،  زمان حمایت نهادها از یکدیگر است و زمان، زمان محوریت 
نقش دولت و اتحاد ملی اس��ت«، گفت: امروز بیش از همیش��ه به 
اتح��اد ملی، محوریت دول��ت و حمایت ق��وا و نهادهای حاکمیتی 
نیازمندیم زیرا تجربه نش��ان داده اس��ت که بزرگ ترین مس��ائل و 
مشکالت در فضای اعتماد عمومی و امید به آینده قابل حل است. 
رئی��س س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی افزود:  در س��ال 92 
دولت تدبیر و امید بعد از تحریم های ش��ورای امنیت سازمان ملل،  
اتحادی��ه اروپا و آمریکا کار خود را آغاز ک��رد اما پیش از انجام هر 
اقدامی از س��وی دولت همه ش��اخص های اقتصادی بهبود یافت و 
ثبات در اقتصاد کشور حاکم شد زیرا امید و اعتماد مردم به دولت،  
نظام و آینده کشور افزایش یافت.   وی ادامه داد: اگر اعتماد و امید 
مردم و سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد، پیچیده ترین مسائل با 
ساده ترین راه حل ها قابل حل است و بالعکس درفضای بی اعتمادی 
که انس��جام، اتح��اد ملی و اعتماد مردم به حکومت تخریب ش��ده 
باش��د برای حل ساده ترین مس��ائل با مشکالت پیچیده و دشواری 

روبه رو می شویم.  
جهانگیری با تش��ریح ترفندهای سیاسی و رسانه ای دشمن برای 
فرسایش س��رمایه اجتماعی، از اقدامات هماهنگ آنها برای ترسیم 
چهره ای ناخوشایند از نظام و دولت ایران به مردم خبر داد و اظهار 
داش��ت:  آنها این انگاره را در فضای رس��انه ای پررنگ می کنند که 
آینده ای برای ایران وجود ندارد و دولت و نظام ناکارآمد بوده و قادر 

نیست که مشکالت مردم را حل و فصل کند.  
مع��اون اول رئیس جمهور اف��زود: آنچه در این روزها و در فضای 
عمومی مشاهده می ش��ود تالش برای تقویت ایجاد ذهنیتی منفی 
و نادرس��ت از نظام در جامعه است که در نهایت مردم را نسبت به 

افق های آینده نگران کنند. 
وی اظهار داشت: ما پیش از جنگ اقتصادی در جنگ تمام عیار 
رس��انه ای و سیاسی قرار گرفته ایم. دش��منان می خواهند اذهان و 
افکار عمومی کش��ور را در اختیار گرفته و سپس بخش های بعدی 

نقشه خود را عملیاتی کنند. 
دکتر جهانگیری اضافه کرد: دشمنان عالوه بر نظام و دولت تالش 
می کنن��د همه جریانات اثرگذار سیاس��ی مانند جریان اصالح طلب 
ک��ه می توانن��د نقش مؤثری ایف��ا کنند و نیز همه ش��خصیت ها و 
س��رمایه های نمادین مؤثر و مورد قبول مردم را بی خاصیت نش��ان 

داده و از این طریق به اهداف خود دست پیدا کنند.  
مع��اون اول رئی��س جمهور با تاکید بر اینک��ه همه وظیفه دارند 
در این نبرد سیاس��ی و رس��انه ای فعال ش��ده و جامعه را نس��بت 
ب��ه انگاره س��ازی های نادرس��ت آگاه کنن��د، تصریح ک��رد: امروز 
هنر دیپلماس��ی و هن��ر گفت وگو باید خ��ود را در عرصه داخلی و 
بین الملل��ی نمای��ش دهد و به اف��کار عمومی تصوی��ری صحیح از 

واقعیات ارائه کند. 
وی با اشاره به عملکرد آمریکا در راه اندازی جنگ اقتصادی علیه 
کش��ورمان، گفت: همه بای��د مصمم تمام مس��اعی و توان خود را 
به کار بگیریم تا ملت ایران با کمترین هزینه ش��رایط پیش رو را با 

سربلندی پشت سر بگذارند.  
جهانگیری با تاکید بر اینکه باید از همه سرمایه ها و ظرفیت های 
کشور استفاده شود،  خاطر نشان کرد: اتحاد سیاسی جدی ضرورت 
امروز ماست.  همه مسئولین عالی رتبه کشور باید نمایش بزرگی از 
اتحاد داخلی را به صحنه بیاورند.  در همین راستا به فضل الهی در 
هفته های آینده شاهد بخشی از این نمایش خواهیم بود و جریانات 

و شخصیت های نمادین کشور در کنار هم قرار خواهند گرفت.  
معاون اول رئیس جمهور اهمیت نقش نخبگان و آگاه شدن آنها 
از ش��رایط کشور را یادآور شد و افزود: ما از هر راهکاری که بیانگر 
عزم ملی در داخل و در میان ایرانیان مقیم خارج باش��د به منظور 

تبدیل تهدید ها به فرصت حمایت می کنیم.  
وی اس��تفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور را ضروری 
خواند و با بیان اینکه دس��تگاه های امنیتی و اطالعاتی باید در این 
ش��رایط اختیارات الزم را به س��فرای کش��ور بدهند، افزود: اگر از 
ظرفیت های علمی کشور، ایرانیان مقیم خارج و توانمندی مدیران 
کش��ور به خوبی استفاده ش��ود قادر خواهیم بود مسائل را به نحو 

مطلوب حل و فصل کنیم. 
مع��اون اول رئیس جمهور با یادآوری اینک��ه ایران با وجود همه 
مشکالت از فرصت و ظرفیت های بی نظیری برخوردار است،  تصریح 
ک��رد: جمعیت ج��وان تحصیلکرده و خالق کش��ور به خصوص در 
ح��وزه فعالیت های دان��ش بنیان می توانند معج��زات بزرگی خلق 
کنند و در زمین��ه منابع طبیعی نیز ایران از نظر ذخایر نفت و گاز 
در جایگاه نخس��ت دنیا ق��رار دارد ضمن آنک��ه توانمندی صنعتی 
بس��یار باالیی نیز در کش��ور وجود دارد و با اتکا به این ظرفیت ها 

محدودیتی برای توسعه نداریم.  
وی همچنین با اش��اره به موقعیت جغرافیایی ویژه و استراتژیک 
ایران، خاطرنش��ان کرد: ایران با کش��ورهای همسایه خود روابطی 

صمیمانه دارد و آمریکایی ها نمی توانند حتی تصور کنند که روابط 
ما با همسایگانمان تا این حد خوب است.  

جهانگیری با اش��اره به روابط دوس��تانه و صمیمانه ایران با عراق 
و ترکیه خاطر نش��ان کرد: ما می توانیم در شرایطی که محدودیت 
وج��ود دارد بس��یاری از نیازه��ای خ��ود را حتی ب��دون ارتباط با 
دس��تگاه های رسمی این کش��ورها، از طریق ارتباط دو ملت تامین 

کنیم.  
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: اقتصاد ایران اقتصاد بزرگی 
اس��ت و به گزارش موسس��ات اقتصادی بین المللی در جایگاه 18 
اقتص��اد دنیا قرار دارد. حجم مبادالت تج��اری ایران با دنیا حدود 
200 میلیارد دالر است و اقتصادی به این بزرگی قابل حبس شدن 
نیس��ت.  ایران کشوری اس��ت که نه تنها کمترین بدهی خارجی را 
در دنیا دارد بلکه بخشی از دارایی کشور در خارج از کشور مسدود 
اس��ت و حدود 100 میلی��ارد دالر ذخایر ارزی در خ��ارج از ایران 

داریم.  
وی اف��زود: ایران کش��وری اس��ت که بدهی داخل��ی آن با دیگر 
کشورها قابل مقایسه نیست به عنوان مثال کشور ژاپن 200 درصد 
تولید ناخالص داخلی خود بدهی دارد اما ایران کش��وری است که 
بده��ی هایش در مقابل مطالبات آن بس��یار ناچیز اس��ت و ارزش 
دارایی های دولت چند برابر نقدینگی است که در جامعه وجود دارد 
و اگر بخواهد بخش��ی از این دارایی ها را بفروشد می تواند نقدینگی 

موجود در جامعه را جمع آوری کند.  
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آمریکا 
به اش��تباه تصور می کند که با فش��ار بر اقتصاد ای��ران می تواند به 
زندگی مردم فش��ار وارد کند و با جنگ رس��انه ای و سیاسی مردم 
را به س��توه آورد، گفت: آنها تصور می کنند که مردم ایران دس��ت 
به اقدامات غیرقابل کنترل می زنند و این تصور نادرس��تی است که 
درب��اره مردم ایران دارند و فکر می کنن��د که ملت ایران به راحتی 
حاضر است از یک دولت خارجی برای آسیب زدن به کشور و دولت 

خود استفاده کنند.  
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه دولت از شرایط سخت 
اقتصادی مردم آگاه اس��ت و از فش��ار به طبقات متوسط و ضعیف 
جامعه اطالع دارد، گفت: با وجود همه مشکالت وقتی شاخص های 
اقتصادی را مرور می کنیم، وضعیت ش��اخص های چهار ماه نخست 
سال جدید در مقایسه با سال گذشته بهتر است ضمن آنکه درآمد 
ارزی و بودجه دولت نس��بت به سال قبل بهبود یافته و تاکنون 21 

برابر سال گذشته بودجه عمرانی پرداخت شده است.  

ادامه از همین صفحه
واقعیت این است که وزارت نیرو تاجر خوبی نیست و قطع برق به کشور 
واردکنن��ده در زمان پیک مصرف انرژی در آن کش��ور پیامدهای خوبی به 
بار ندارد. انباش��ت بدهی برق��ی عراق به ایران بی��ش از هر چیز منوط به 
س��ایه افکندن مسائل غیراقتصادی بر تجارت برق با این کشور است. بخش 

خصوصی در قالب تشکل ها و سندیکا بارها از وزارت نیرو خواسته تصدیگری 
تجارت برق را به این بخش بس��پارد. خاموشی های امروز نتیجه عدم تدبیر 
دیروز اس��ت. قرار بود از س��ال 95 به بعد، آورده وزارت نیرو در هدفمندی 
یارانه ها از درآمد وزارتخانه کس��ر نشود، اما س��ازمان برنامه و بودجه، هزار 
و 100 میلی��ارد از مناب��ع وزارت نی��رو را در اختیار گرف��ت. این در حالی 

اس��ت که اگر وزارت نیرو با بودجه کافی پروژه هایی که پیش��رفت بیش از 
90درص��د را تکمیل می کرد و در مدار قرار م��ی داد، بی برقی دامان مردم 
را نمی گرفت. متاس��فانه دولت از این منابع برای پرداخت یارانه ها استفاده 
می کند درحالی که اگر از مردم بپرس��ید برق می خواهند یا یارانه 45 هزار 
تومانی حتما گزینه اول را انتخاب می کنند. دولت متاسفانه در این زمینه با 

بی انضباطی رفتار کرد. خاموشی های این روزها هرچند سخت اما یک پیامد 
مهم در پی داش��ت و آن هم اینکه باالخره م��ردم و حاکمیت، قدر برق را 
فهمیدند و متوجه شدند برق تا چه اندازه مهم است. برق به دلیل دسترسی 
ارزان و راحت دغدغه هیچ کس نبود، اما اکنون برای همه اهمیت یافته است. 

برق حتی از خوراك هم مهم تر است.

اهمیت برق را درک می کنیم؟

جهانگیری در همایش رؤسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور: 

اقتصاد بزرگ ایران قابل حبس نیست

والدت امام رضا)ع( را تبریک می گوییم



پاییز س��ال گذش��ته ب��ه روزهای پایانی خ��ود نزدیک ش��ده بود که 
نشانه ها                                                                       ی فصل خزان در اقتصاد ایران خودنمایی کرد. آرامش پنج ساله 
بازاره��ای مالی به یکباره رنگ باخت و طوفان پاییزی، بازار طال و ارز را 
در هم پیچید. اعتماد به ریال بار دیگر همانند س��ال ها                                                                       ی 90  و 91 در 
دل جامعه رنگ باخت و بخش قابل توجهی از پول ها                                                                       یی که در گوش��ه 
حس��اب ها                                                                       ی بانکی آرام گرفته بود، به تکاپو افتاد و گردش نقدینگی را 
در بازارها س��رعت بخشید. خرید دالر و س��که بار دیگر به عنوان اولین 
گزین��ه برای حفظ ارزش دارایی ها                                                                        انتخاب ش��د. ورود حجم قابل توجه 
نقدینگی به این بازارها به رش��د سریع قیمت ها                                                                        انجامید و تابلوی صراف
ی ه��ا                                                                        به طور لحظه ای تغییر کرد. هراس از کاهش ارزش پول ملی خود 
به عاملی برای هجوم به بازار طال و ارز و دامن زدن به تنزل ارزش ریال 
بدل ش��د تا جایی که دولت تصمیم گرفت در اقدامی ناگهانی، خرید و 

فروش دالر در بازار آزاد را غیرقانونی اعالم کند.
ب��ه گزارش آینده نگر، غول نقدینگی بود ک��ه چند ماه مانده به اعالم 
نظر ترامپ درباره برجام از خواب بیدار شد و بازارها را متالطم ساخت. 
نقدینگ��ی 1498 هزار میلیارد تومانی ایران تا پایان بهمن ماه گذش��ته، 
عددی بزرگ تر از تولید ناخالص داخلی کش��ور در طول یک سال است، 
ب��ه همین دلیل اقتصاددانان این می��زان نقدینگی را خطرناك توصیف 
می                                                                          کنند. تا میانه ها                                                                       ی سال گذشته که نرخ سود بانکی ساالنه 18درصد 
ب��ود و عم��ال برخی بانک ه��ا                                                                        از طری��ق صندوق ها                                                                       ی س��رمایه گذاری تا 
20درصد سود ساالنه پرداخت می                                                                          کردند، بخش مهمی از این نقدینگی 
در قالب س��پرده بلندمدت ن��زد بانک ها                                                                        قرار داش��ت و بازارهای رقیب 
جذابیت��ی برای صاحبان س��پرده ایج��اد نمی کردند تا پ��ول خود را از 
حساب بانکی خارج کنند. با کاهش نرخ سود بانکی به 15درصد و ایجاد 
التهاب در بازارهای موازی، بخشی از این نقدینگی که قابلیت جابه جایی 
داشت، از جا بلند شد. بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی البته نشان 
می                                                                          دهد که سهم شبه پول از نقدینگی نسبت به سال 91، افزایش یافته 
و نقدینگی فریزشده س��هم باالیی از کل نقدینگی دارد، بنابراین بخش 

سیال و خطرناك نقدینگی سهم کمتری از کل نقدینگی دارد.
پول سیال

از مجم��وع 1489 ه��زار میلیارد تومان نقدینگی کش��ور که تا پایان 
بهمن س��ال گذشته ثبت شده است، 185 هزار میلیارد تومان به عنوان 
پول و مابقی به عنوان ش��به پول شناخته می                                                                          شود. به 185 هزار میلیارد 
تومان پولی که بخش��ی از نقدینگی اس��ت، پول سیال گفته می                                                                          شود که 
در اختی��ار م��ردم و بانک ها                                                                        قرار دارد. بنابرای��ن 12.5 درصد از مجموع 
نقدینگی بیش��تر در معرض جابه جایی اس��ت. از ای��ن مبلغ 53 هزار و 
580 میلی��ارد تومان در قالب اس��کناس و مس��کوك در اختیار مردم، 
بانک ها و بانک مرکزی است که 36 هزار میلیارد تومان از آن در اختیار 
مردم اس��ت. 131 هزار میلیارد تومان از پ��ول موجود در جامعه نیز به 
عنوان س��پرده ها                                                                       ی دیداری نزد بانک ها                                                                       ی تجاری، خصوصی و تخصصی 

قرار دارد.
پول غیرسیال

مهم ترین بخش نقدینگی به شبه پول مشهور است که 77.5 درصد از 
کل نقدینگی را ش��امل می                                                                          شود. 1304 هزار میلیارد تومان از نقدینگی 
در این بخش نهفته اس��ت که به عنوان س��رمایه گذاری مدت دار نزد با

نک ها                                                                        س��پرده ش��ده اس��ت. به این بخش از نقدینگی، غیرسیال گفته 
می                                                                          ش��ود که البته جزئی از آن به عنوان سپرده کوتاه مدت بیش از سایر 
بخش ه��ا                                                                       ی آن در مواقع خاص ام��کان جابه جایی دارد. طبق آمار بانک 
مرکزی ت��ا پایان بهمن ماه گذش��ته 44 هزار میلی��ارد تومان به عنوان 

سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد بانک ها                                                                        است.
پول در دسترس

در می��ان بخش ها                                                                       ی پول و ش��به پول به عنوان اج��زای نقدینگی دو 
جزء وجود دارد که بیش از س��ایر بخش ها                                                                        در دس��ترس مردم اس��ت و 
در ش��رایطی نظیر التهابات بازار ارز  و س��که امکان جابه جایی بیشتری 
دارد. 36 هزار میلیارد تومان اس��کناس نزد مردم که البته بخشی از آن 
در معامالت روزانه مورد نیاز اس��ت و امکان س��رمایه گذاری همه آن در 
بازار سکه و ارز وجود ندارد؛ 44 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان سپرده 
کوتاه مدت در دس��ترس قرار دارد. 2.4 درصد از نقدینگی کل کشور در 

قالب اسکناس و مس��کوك در دست اشخاص است و مابقی با ابزارهای 
مختلف در کنترل سیستم بانکی است. البته سپرده اشخاص نزد بانک ها                                                                        
نیز قابلیت جابه جایی و تغییر وضعیت در صورت تصمیم صاحبان سپرده 
را دارد. هرگاه صاحبان سپرده ها                                                                       ی کوتاه مدت یا مدت دار احساس کنند 
در بازارهای مالی سود بیشتری نسبت به سود تضمین شده بانکی کسب 
می                                                                          شود، می                                                                          توانند مسیر جدیدی را برای نقدینگی در دسترس یا همان 

نقدینگی سرگردان رقم بزنند.
پول ها                                                                       یی که جابه جا شد

تالطم ایجادش��ده در بازاره��ای طال و ارز طی ماه ها                                                                       ی پایانی س��ال 
گذشته و اوایل سال جاری به حدی بود که بخش مهمی از پول ها                                                                       ی در 
دس��ترس راهی بازار طال و ارز ش��د و نظم این بازارها را بیش از گذشته 
بر هم زد. بانک مرکزی مجبور ش��د در دو نوبت سیاس��ت ها                                                                       یی را برای 
مهار نقدینگی سرکش به کار ببندد تا عمال نقدینگی ها                                                                       ی رهاشده را در 
سیستم بانکی محبوس کند. ابزارهای گواهی سپرده با سود 20 درصدی 
و پیش فروش سکه در دو نوبت به کار گرفته شد تا صاحبان سپرده ها                                                                       ی 
مردد و نقدینگی ها                                                                       ی سیال، وارد بازارهای واسطه ای و سفته بازی نشوند. 
طی این مراحل به غیر از پول ها                                                                       ی در دس��ترس، بخشی از پول ها                                                                       یی که 
به عنوان س��پرده مدت دار نزد بانک ها                                                                        قرار داش��ت نیز از سوی صاحبان 
سپرده دستکاری شد. بیش از 250 هزار میلیارد تومان طی چهار ماه به 
طرح ها                                                                       ی بانک مرکزی جذب شدند و آمار دقیقی از معامالت انجام شده 
در ب��ازار آزاد ط��ال و ارز وجود ندارد. تنها آمار رس��می از میزان طال و 
سکه معامله ش��ده در بازار مربوط به گزارش ش��ورای جهانی طال است 
که نش��ان می                                                                          دهد ایرانی ها                                                                        در سه ماه نخست س��ال 2018 مصادف با 
زمس��تان 1396 معادل 9.3 تن طال خریداری کرده اند که باالترین رقم 
طی س��ه سال گذشته بوده است. بر اس��اس این گزارش، برخالف رشد 
تقاضا برای خرید س��که و شمش، مصرف جواهرات در ایران در سه ماهه 
نخس��ت امسال نس��بت به یک س��ال قبل 16 درصد کاهش یافته و به 

10.7 تن رسیده است.
ابزارهای بانکی در زمس��تان س��ال گذشته اما بیش��ترین تقاضا را به 
خود جذب کرد. انتش��ار گواهی س��پرده 20درصدی ب��ه دلیل تضمین 
پرداخت از س��وی بانک ها                                                                        با اس��تقبال قابل توجهی مواجه شد و حدود 
240 ه��زار میلیارد تومان از نقدینگی را به س��مت خود جذب کرد. در 
این طرح عمال بخش مهمی از نقدینگی سیال و غیرسیال که به عنوان 
سپرده مدت دار با نرخ سود 15درصدی نزد بانک ها                                                                        قرار داشت و ممکن 
بود با تالطم ها                                                                       ی بازار طال و ارز وارد این بازارها ش��ود، در س��پرده ها                                                                       ی 
20درصدی آرام گرفت. در این میان ابزار سپرده ارزی با وجود نرخ سود 
6 درصدی چندان اقبالی برای جذب تقاضا نداشت چراکه بدقولی بانکی 
در سال 91 در تبدیل سپرده ها                                                                       ی ارزی به ریالی همچنان در اذهان باقی 
مانده است. پیش فروش سکه نیز یک نوبت سال گذشته و یک نوبت در 

سال جاری برای نقدینگی دل ربایی کرد. 
س��ال گذشته، بدون ریسک بودن گواهی س��پرده امکان خودنمایی 
فروش س��که را فراهم نکرد اما در س��ال جاری طرح پیش فروش سکه 
تنوع پیدا کرد و برای سررس��یدهای یک ماهه تا دوس��اله پذیره نویسی 
شد. استقبال از پیش خرید سکه به حدی بود که بانک مرکزی مجبور 
ش��د ابتدا سررسید ها                                                                       ی کوتاه مدت و س��پس کل طرح را متوقف کند. 
طی 20 روزی که پیش فروش سکه در سال جاری انجام شد، 10 هزار 
و 900 میلی��ارد تومان نقدینگی به عن��وان منابع بانک مرکزی جذب 
سیس��تم بانکی شد که عمال معادل این رقم از حجم پایه پولی کاسته 

شده است.
سکه ها                                                                       ی پیش فروشی

از طریق پیش فروش س��که 10 ه��زار و 900 میلیارد تومان نقدینگی 
ج��ذب بانک مرکزی ش��د که عمال به ای��ن میزان از حج��م پایه پولی 
کاس��ته شده است. البته با تحویل این س��که ها                                                                        به متقاضیان به تدریج، 
ای��ن نقدینگی در قالب صکوك به جامعه تزریق می                                                                          ش��ود و در درخت 
نقدینگی ذیل سرفصل اسکناس و مسکوك نزد اشخاص قرار می                                                                          گیرد.

در ط��رح پیش ف��روش س��که 7 میلی��ون و 650 ه��زار قطعه س��که 
پیش فروش ش��د که 799 هزار قطعه س��که یک ماهه، 666 هزار و 500 
قطعه س��که س��ه ماهه،  2 میلیون و 852 هزار قطعه سکه 6ماهه، 825 

ه��زار قطعه س��که 9ماه��ه، 2 میلی��ون و 28 هزار و 500 قطعه س��که 
یک س��اله، 65 هزار و 500 قطعه سکه 18ماهه و 408 هزار قطعه سکه 

دوساله بوده است.
بنابراین از مجموع س��که ها                                                                       ی فروخته ش��ده، 5 میلی��ون و 900 هزار 
قطعه س��که در س��ال 1397، یک میلیون و 340 هزار س��که در سال 

1398 و 408 هزار سکه در سال 1399 تحویل مشتریان می                                                                          شود.
بیش��ترین میزان پیش خرید سکه در دو استان تهران و اصفهان انجام 
شده است. سکه ها                                                                       ی پیش خرید شده توسط 114 هزار و 463 نفر انجام 

شده که میانگین تعداد برای هر نفر 67 سکه است.
سپرده ها                                                                       ی بانکی

آمارهای بانک مرکزی نش��ان می                                                                          دهد که تا پایان بهمن ماه گذش��ته 
مجموعا 1531 هزار میلیارد تومان س��پرده ریالی و ارزی نزد بانک ها                                                                        و 
موسسات اعتباری قرار دارد که نسبت به بهمن سال قبل از آن افزایش 
23.5 درصدی و نس��بت به اس��فند س��ال 95 افزایش 20.4درصدی را 
نش��ان می                                                                          دهد. این رقم با احتس��اب س��پرده قانونی بانک ها                                                                        نزد بانک 

مرکزی است.
مجموع س��پرده ها                                                                       ی ریالی و ارزی بانکی پس از کس��ر سپرده قانونی 
معادل 1373 هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده است. کل تسهیالتی که 
سیس��تم بانکی تا پایان بهمن س��ال 96 نزد مشتریان خود دارد، معادل 
1152 هزار میلیارد تومان است که افزایش 20درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال 95 و افزایش 16.8درصدی نسبت به اسفند سال 95 دارد. 
نسبت تس��هیالت به سپرده ها                                                                        بعد از کسر س��پرده قانونی 83.9 درصد 
برآورد شده است که این نسبت در مقایسه با بهمن 95 و اسفند 95 به 
ترتیب 1.9 و 2.8 درصد کاهش نشان می                                                                          دهد. نسبت تسهیالت به سپرده ها                                                                        در 
تهران 89.2 درصد و در کهگیلویه و بویراحمد 136.6 درصد بوده است.
آمارهاي بانک مرکزي نش��ان مي دهد ک��ه از کل 1490هزار میلیارد 
توم��ان نقدینگي کل کش��ور در پای��ان بهمن ماه پارس��ال، 441.9هزار 
میلیارد تومان معادل 29.7درصد در قالب س��پرده هاي س��رمایه گذاري 
کوتاه م��دت و 756.9ه��زار میلیارد تومان مع��ادل 51.4درصد در قالب 
س��پرده هاي س��رمایه گذاري بلندمدت نزد بانک ها س��پرده گذاري شده 
اس��ت و 5.1 درصد از کل نقدینگي کش��ور مع��ادل 75.4هزار میلیارد 

تومان به سپرده هاي قرض الحسنه مردم اختصاص دارد.
در پایان بهمن ماه س��ال گذشته سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت 
بانکي نس��بت ب��ه پایان س��ال 1395کاهش��ي 16.4درصدي داش��ته 
درحالي که س��پرده هاي س��رمایه گذاري بلندمدت مردم نزد بانک ها در 
این مدت 58.4درصد رش��د کرده است. این تغییر در ترکیب نقدینگي 
و جابه جایي پول هاي در ش��بکه بانکي کش��ور عمدتاً ناش��ي از سیاست 
کاه��ش نرخ س��ود س��پرده هاي علي الحس��اب بانک ها در ش��هریورماه 

1396بوده است.
اندازه بازار ارز

آم��ار دقیقی از میزان معام��الت ارز در بازار آزاد ای��ران وجود ندارد. 
آمارها مربوط به ارز اختصاص داده ش��ده به واردات اس��ت که در سامانه 
نیما ثبت می                                                                          شود و ارزهای ورودی به کشور که حاصل صادرات نفتی و 

غیرنفتی کشور است نیز آمار مشخصی دارد.
آماره��ای ورودی و خروجی ارز البته نش��ان از کس��ری تراز پرداخت 
ارزی یا به عبارتی پیشی گرفتن خروجی ارز از ورودی آن در سال ها                                                                       ی 
95 و 96 دارد. این موضوع به معنی فرار س��رمایه از کش��ور است. طبق 
آمار رس��می در س��ال 95 ح��دود 7.7 میلیارد دالر و در 9ماهه س��ال 
96، 8.6 میلی��ارد دالر با کس��ری تراز پرداخت ارزی ی��ا فزونی خروج 
ارز نس��بت به ورود آن مواجه بوده اس��ت. به عبارت دیگر از ابتدای سال 
95 ت��ا آذر 96 ذخایر ارزی بین المللی کش��ور تقریباً 16.3 میلیارد دالر 

کاهش یافته است.
بزرگ ترین تامین کننده ارز کش��ور، صادرات نفتی است و بزرگ ترین 
خروجی ارز نیز مربوط به واردات کاالهای غیرنفتی است. صادرات نفتی 
کش��ور در س��ال 95 براب��ر 55.7 میلیارد دالر تقریب��اً دو برابر صادرات 
غیرنفتی در این س��ال )28.2 میلیارد دالر( بوده اس��ت. بنابراین تأمین 
ارز 90 درص��د واردات کااله��ای غیرنفتی )61.7 میلی��ارد دالر( وجود 

داشته است.

رهگیری نقدینگی سیال و غیرسیالی که بازارهای پول، طال، ارز و مسکن را تحت تاثیر قرار داده است

سمت و سوی نقدینگی سرگردان
دریچه

نگاهی به رتبه بندی شاخص جهانی صلح در سال 2۰18
شاخص صلح جهانی و جایگاه ایران

فرصت امروز: چندی پیش گزارش ش��اخص جهانی صلح 2018 
منتش��ر شد. در این گزارش 163 کشور براساس معیارهای موسسه 
»اقتصاد و صلح« رتبه بندی ش��ده اند. در این ارزیابی 23 ش��اخص 
کیفی و کمی برای س��نجش س��ه حیطه کلی مورد اس��تفاده قرار 
گرفته اند: س��طح امنیت اجتماعی، دامنه منازعات مستمر داخلی و 
بین المللی و درجه نظامی گری. گزارش سال 2018 موسسه اقتصاد 
و صل��ح عالوه بر این رده بندی، تحلیلی بر روندهای مثبت صلح در 
جهان نیز ارائه کرده و انگیزه ها، نهادها و س��اختارهایی را بررس��ی 
کرده اس��ت که به ش��کل گیری و پایداری جوام��ع صلح آمیز منجر 

می شوند.
اما پرس��ش مهم برای مخاطبان ایرانی این است که جایگاه ایران 
در گزارش ش��اخص جهانی صلح 2018 کجاس��ت؟ در پاسخ باید 
گفت طبق ش��اخص صلح جهانی که وضعیت صلح را در سه حوزه 
امنیت اجتماعی، درگیری های داخلی و بین المللی و هزینه نظامی 
می س��نجد، ایران در رتب��ه یازدهم در منطقه خاورمیانه و ش��مال 

آفریقا قرار گرفته است.
در واقع، ایران در ش��اخص صلح جهانی 2018 با ثبت امتیاز 2.4 
در رتبه 131 قرار گرفته که نس��بت به سال 2017 دو پله تنزل را 
تجربه کرده است. در سال 2018 رتبه 92 کشور تنزل یافته است. 
روسیه در جایگاه 154، ترکیه در جایگاه 149و عربستان در جایگاه 

129 قرار گرفته اند که همگی مشمول تنزل جایگاه بوده اند.
در میان کش��ورهای منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا، رتبه اول 
شاخص صلح جهانی به کش��ور کویت رسیده که 1.79 امتیاز دارد 
و در رتبه 42 جهان قرار گرفته اس��ت. ایران در بین کشورهای این 

حوزه در رتبه یازدهم قرار گرفته است.
شاخص صلح جهانی

شاخص صلح جهانی )Global Peace Index( توسط موسسه 
 Institute for Economics and(  اقتص��اد و صلح اس��ترالیا
Peace(  اندازه گیری می ش��ود و دوازدهمین گزارش ساالنه آن در 
ژوئن 2018 منتش��ر ش��د. به گزارش اتاق ته��ران که خالصه ای از 
این گزارش را منتش��ر کرده اس��ت، موسسه اقتصاد و صلح استرالیا 
در گ��زارش 2018 خود س��طح صلح آمیز بودن را در 163 کش��ور 
ک��ه 99.7درص��د جمعیت جهان را در خود ج��ای داده اند، ارزیابی 

کرده است. 
براس��اس آخرین گزارش موسس��ه صلح و اقتصاد استرالیا، کشور 
ایس��لند با نمره 1.09 بهترین جایگاه و کش��ور سوریه با نمره 3.6 
بدتری��ن جای��گاه را از حیث صلح آمیز بودن کس��ب ک��رده و بقیه 
کش��ورهای مورد س��نجش در بین این دو ق��رار می گیرند. هر چه 
نمره نهایی کمتر باش��د، میزان صلح آمیز بودن آن کش��ور بیش��تر 
اس��ت. به عبارت دیگر، ایسلند در این فهرست، بدون تغییر نسبت 
به رتبه بندی س��ال گذش��ته، همچنان صلح آمیزترین کشور جهان 

لقب گرفته است.
یافته ه��ای ش��اخص صلح جهانی 2018 همچنی��ن حاکی از آن 
اس��ت که صلح آمیز بودن جهان نسبت به س��ال قبل 0.27 درصد 
کاه��ش یافته اس��ت. نتایج نش��ان می دهد تنش ه��ا، درگیری ها و 
بحران هایی که طی دهه گذش��ته ایجاد ش��ده، ب��ه ویژه در منطقه 

شرق خاورمیانه، بی نتیجه مانده است.
براساس ش��اخص صلح جهانی در سال 2018، حدود 88 کشور 
مخارج امنیتی کمتر و 44 کشور هزینه های بیشتری را برای حفظ 
امنیت خود صرف کرده اند. متوسط بودجه نظامی کشورها به عنوان 
درصدی از تولید ناخالص داخلی، بیشترین کاهش را طی یک دهه 

گذشته داشته است.
در یک دید کلی، از سال 2008 تاکنون شاخص صلح جهانی 
2.3 درص��د کاهش داش��ته و بهبود یافته اس��ت. در مقابل 85 
کش��ور که ش��اخص صلح آمیز بودن در آنه��ا کاهش یافته، 75 
کش��ور هم بوده اند که رشد ش��اخص را تجربه کرده اند. در واقع 
تروریس��م و درگیری های داخل��ی که بیش از یک دهه به طول 
انجامیده ، س��هم زیادی در زوال صلح داش��ته  اس��ت. برابر این 
گزارش در 101 کش��ور جهان فعالیت های تروریس��تی افزایش 
یافته اس��ت و از سال 2008 تا 2016 تروریسم 38 درصد رشد 
ک��رده و مرگ و میر بر اثر ن��زاع، درگیری و جنگ 264 درصد 

افزایش یافته است.
صل��ح تاثی��ر قابل توجه��ی در عملکرد اقتص��اد کالن دارد. بر 
اساس این گزارش، رشد س��رانه تولید ناخالص داخلی طی دهه 
گذشته در کشورهایی که بهبود صلح داشتند، خالف آنهایی که 
با زوال آن مواجه بودند، هفت برابر بیش��تر اس��ت. همچنین نرخ 
بهره و نرخ تورم در کش��ورهای صلح آمی��ز پایین تر و باثبات تر و 
س��رمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشورها بیش از دو برابر 
است. اگر کشورهای دارای سطح پایین صلح به میزان کشورهای 
صلح آمیز رش��د می کردند، حجم اقتصاد جه��ان تقریبا 15 هزار 

میلیارد دالر بیشتر می شد.
اث��ر اقتصادی ناآرامی و خش��ونت در اقتص��اد جهانی بر مبنای 
برابری قدرت خرید در س��ال 2017 معادل 14.76 هزار میلیارد 
دالر برآورد ش��ده اس��ت که تقریب��ا مع��ادل 12.4 درصد تولید 
ناخالص داخلی جهان و 1988 دالر به ازای هر نفر اس��ت. 37.2 
درصد از این مبلغ برای مقاصد نظامی صرف ش��ده اس��ت. 27.4 
درص��د از آن صرف نگه��داری زندانیان و تامی��ن امنیت داخلی 

کشورها شده است. 
اثر اقتصادی خش��ونت در ایران بر اس��اس براب��ری قدرت خرید 
در س��ال 2017 مع��ادل 212.9 میلی��ارد دالر و هزین��ه اقتصادی 
آن براب��ر 131.7 میلیارد دالر یا مع��ادل 8 درصد از تولید ناخالص 
داخلی ایران برآورد ش��ده است که از این حیث رتبه 70 را در بین 

کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.
روند 1۰ سال اخیر شاخص جهانی صلح

روند 10 س��اله ش��اخص جهانی صلح نش��ان می ده��د که تنها 
در س��ال 2013 و 2014 جهان صلح آمیزتر ش��ده اس��ت. در طول 
دهه اخیر ش��اخص صلح در 25 کش��ور غیرصلح آمیز جهان به طور 
متوس��ط 12.7 درصد کاهش یافته است. درحالی که رشد شاخص 
در 25 کش��ور صلح آمیز جهان به طور متوسط تنها 9/ 0درصد بوده 
است. از س��ال 2008 تاکنون همواره ش��مار کشورهایی که شاهد 
افت شاخص صلح بوده اند، در مقایسه با کشورهایی که صلح آمیزتر 

شده اند، بیشتر بوده است. 

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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بنزین هنوز زخم کهنه اقتصاد ایران اس��ت، نه قیمت واقعی دارد، نه 
مصرف منطقی و نه س��اختار توزیع مناس��ب ؛ از ای��ن رو می توان آن را 
یک��ی از کهنه ترین زخم های اقتصاد ایران تلق��ی کرد که گره اش نه با 
دست بلکه با دندان نیز بازشدنی نیست. از سوی دیگر، این روزها زمزمه 
بازگش��ت کارت های سوخت، سهمیه بندی، تشدید مبارزه با قاچاق این 
فرآورده نفتی از ایران، خودکفایی در سایه منطقی شدن قیمت و. . . در 
حالی به گوش می رسد که مصرف این ماده سوختی در ماه های گذشته 

رکوردهای عجیب و غریبی را شکسته است.
ب��ه گزارش خبرآنالین، برخی بر این عقیده اند که در ش��رایط کنونی 
افزای��ش قیمت بنزی��ن می تواند عایدی از این مح��ل را افزایش داده و 
زمین��ه را ب��رای اجرای طرح های اش��تغال زایی و . . . فراهم کند این در 
حالی است که در مقابل عده ای دیگر به استناد وضعیت اقتصادی، رشد 
قیمت را مناسب نمی دانند. پیش از این نیز دولت در قالب الیحه بودجه 
س��ال جاری با هدف افزایش توان اش��تغال زایی در ایران پیشنهاد رشد 
قیمت بنزین به منظور هزینه کرد در حوزه اشتغال زایی و برنامه خروج از 

فقر را ارائه داد که با مخالفت نمایندگان مجلس روبه رو شد.
مخالفت افکار عمومی با افزایش قیمت بنزین

 در ای��ن میان، مهدی تقوی معتقد اس��ت: ام��روز در حالی بنزین به 
قیم��ت هزار تومان در لیتر به فروش می رس��د ک��ه قیمت دالر در بازار 
آزاد اتفاقا از 8هزار تومان فراتر رفته است و همین امر شاید سبب شود 
در محاس��بات آماری برخی بنزین در ای��ران را ارزان تلقی کنند اما در 
نظ��ر گرفتن مولفه های دیگری چون قدرت خرید، س��اختار اقتصادی و 
وضعیت اجتماعی و. . . نش��ان می دهد بنزین در ایران چندان هم ارزان 

نیست.
 وی کش��ور ترکیه را برای قیاس با ای��ران مثال زد و گفت: در ترکیه 

قیمت هر لیتر بنزین حدود 1.5 دالر اس��ت. اگر برمبنای دالر آزاد این 
قیمت را حس��اب کنیم، می بینیم هر لیتر بنزین حدود 12 هزار تومان 
ارزش دارد. خوب حاال ش��اید برخی بگویند بنزین در ترکیه گران است 

و در ایران ارزان.
او ادامه داد: طبیعی اس��ت قاچاق بنزین هزار تومانی به ترکیه سودآوری 
باالیی دارد، اما نکته مهم در این حوزه میزان مصرف ترکیه اس��ت، مصرف 
بنزین در ترکیه یک دهم ایران اس��ت و طبیعی اس��ت با قیمت باالی این 
ماده سوختی فش��ار چندانی به خانوارها وارد نمی شود این در حالی است 
ک��ه مصرف بنزی��ن در ایران از 80 میلیون لیت��ر در روز فراتر رفته و هنوز 

ساختارهای اقتصادی و اجتماعی مهیای کنترل مصرف نیست.
 این اس��تاد دانشگاه عالمه طباطبائی منظور از ساختارهای اقتصادی 
و اجتماع��ی را حمل و نقل عمومی و همچنین میزان مصرف س��وخت 

خودروهای تولیدی در کشور اعالم کرد.
تقوی گفت: در چنین ش��رایطی وقتی قیمت تمام  ش��ده هر لیتر بنزین 
در کش��ور بیش از هزار تومان است، توزیع بنزین هزار تومانی بدون اصالح 
س��اختارهای تولید و شبکه حمل و نقل تنها ثمری که دارد تعویق بحران 
اس��ت، چراکه در این شرایط محیط زیس��ت دچار آلودگی جبران ناپذیری 

می شود تا پوششی برای ناکارآمدی صنایع ایرانی تلقی شوند.
تقوی در پاس��خ به این س��وال ک��ه آیا با س��همیه بندی دوباره بنزین 
می توان مشکالت را حل کرد؟ گفت: بنزین در سال 1386 سهمیه بندی 
شد، یعنی حدود 11 سال قبل اما برنامه ای گام به گام در این یک دهه 
برای حل بحران بنزین اندیش��یده نش��د. امروز ه��م می بینیم همچنان 
ضریب نفوذ حمل و نقل عمومی پایین است، مصرف سوخت خودروهای 
تولیدی باالس��ت و در نتیجه فش��ار قیمت ارزان بنزین در زندگی مردم 
احساس می شود حال آنکه می شد با تدابیری قیمت بنزین را با افزایش 

پوشش حمل و نقل واقعی کرد.
او گفت: هرچه هس��ت افزایش قیمت بنزین با مخالفت افکار عمومی 
همراه است و تداوم روند کنونی با مخالفت منطق کارشناسی، از این رو 

باید اقدامی عاجل برای حل این بحران اندیشیده شود.
بنزین در ایران ارزان شده است

 از س��وی دیگر مهدی پازوکی، کارش��ناس اقتصادی و استاد دانشگاه 
عالمه طباطبائی نیز در این زمینه معتقد اس��ت: ش��اید ما تنها کشوری 

باشیم که بنزین در آن طی یک سال اخیر ارزان شده باشد .
 او در توضی��ح این مطلب افزود: بنزین همچن��ان لیتری هزار تومان 
فروخته می ش��ود در حالی که تورم در همه بخش ها خود را نشان داده 
اس��ت. وی در توضیح این مطلب افزود: در پنج س��ال گذش��ته به طور 
متوس��ط هر س��ال تورمی 10درصدی در اقتصاد وجود داشته است اما 
بنزین با قیمتی ثابت عرضه می ش��ود؛ این بدان معناس��ت که هر سال 
بنزین 10درصد ارزان شده و امسال که با توجه به محسوس شدن تورم، 

شرایط تغییر کرده همچنان این وضعیت ادامه دارد.
 پازوکی با اش��اره به اینکه تصمیمات اش��تباه س��یگنال درستی را به 
صنع��ت، تولید و اقتص��اد نمی دهد، خواس��تار تصمیم گیری منطقی در 

این زمینه شد.
2نرخی شدن بنزین مطرح نیست

در همی��ن زمینه، س��یده حمی��ده زرآبادی، عضو کمیس��یون تلفیق 
مجلس، ارائه پیشنهاد از سوی دولت در رابطه با دونرخی شدن بنزین را 
رد کرد. او در پاسخ به اظهارنظر غالمرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی 
که گفته بود دولت پیشنهاد دونرخی شدن بنزین را به مجلس ارائه داده، 
خاطرنشان کرد: درباره دونرخی ش��دن بنزین هنوز پیشنهادی از سوی 

دولت به دست ما نمایندگان نرسیده است.

اما و اگرهای تصمیمات بنزینی

زخم بنزین بر تن اقتصاد

این روزها پرسش بسیاری از مردم این است که انتهای بازار طال، ارز، 
س��که و. . . کجاس��ت و قیمت ها روی چه عددی به ثبات می رس��د؟ در 
ش��رایطی که تنها کمتر از دو هفته به شروع دور اول تحریم های آمریکا 
باقی مانده است و تنش های سیاسی و دیپلماتیک بین ایران و آمریکا به 
اوج خود رس��یده، بازارها هم هر روز به این التهاب بیشتر واکنش نشان 
می دهن��د و هر روز رکوردی عجیب تر را از خ��ود به جای می گذارند تا 
جایی که بسیاری از عددها دیگر برای مردم ارزش خود را از دست داده 

است و به نوعی نسبت به شنیدن آن هم سرد شده اند. 
رصد بازار ارز در این هفته نش��ان می دهد که روز دوشنبه و سه شنبه 
قیمت دالر آزاد به رکورد تاریخی 10 هزار تومان نزدیک ش��ده است و 
ح��دود 9600 تا 9800 تومان معامله می ش��ود و همچنین قیمت یورو 
نیز طبق س��ایت اتحادیه طال و جواهر تهران ب��ه 11 هزار و 77 تومان 
رس��یده است. همچنین دیگر ارزهای خارجی هم شرایط بهتری ندارند. 
ب��ه عنوان مث��ال، قیمت هر لیر ترکیه به نزدی��ک 2هزار تومان )1996 
توم��ان(، قیمت هر پوند به 12 ه��زار و 400 تومان، قیمت هر یوآن به 

هزار و 390 تومان و قیمت هر درهم به 2 هزار و 584 تومان رسید.

اما همزمان با این روند، بازار ارز و سکه هم در روز دوشنبه و هم روز 
سه ش��نبه با تحوالت عجیبی رو به رو شد؛ به شکلی که قیمت هر سکه 
به��ار آزادی )امامی ( به بیش از 3 میلیون و 400 هزار تومان رس��ید و 
صبح سه ش��نبه ت��ا 3 میلیون و 415 تومان معامله ش��د. همچنین نیم 
س��که مرز یک میلیون و 660 هزار تومان را رد کرد و ربع س��که 840 
هزار تومان فروخته ش��د، اما نکته بس��یار قابل توجه درباره قیمت سکه 
رش��د نجومی آن در ماه های گذشته است. فقط کافی است قیمت های 
پیش ف��روش س��که از س��وی بان��ک مرکزی در س��ه ماه گذش��ته را با 
قیمت های امروز مقایس��ه کنیم تا متوجه عمق ش��کاف قیمتی باشیم. 
در پیش فروش س��که از س��وی بانک مرکزی که در مجموع بیش از 7 
میلیون و 700 هزار قطعه س��که به فروش رفت؛ تحویل یک ماهه یک 
میلیون و 590 هزار تومان، س��ه ماهه یک میلیون و 540 هزار تومان، 
ش��ش ماهه یک میلی��ون و 475 هزار تومان، یک س��اله یک میلیون و 
350 ه��زار تومان و دو س��اله یک میلیون و 160 ه��زار تومان بود. در 
واقع قیمت پیش فروش س��که تم��ام )امامی( یک ماهه که به خریداران 
آن تحویل شده است و حدود 799هزار قطعه بوده است در حال حاضر 

حتی از قیمت نیم س��که )یک میلیون و 660 هزار تومان ( هم پایین تر 
اس��ت و این نشان می دهد که سیاست های بانک مرکزی و پیش بینی ها 
نس��بت به روند قیمت ها و بازار، اش��تباهاتی بزرگ بوده است. عالوه بر 
اینها، قیمت هر گرم طالی 18 عیار هم در روزهای گذش��ته رکوردهای 
تاریخی را شکس��ته اس��ت و در حال حاضر به قیمت 275 هزار و 400 
تومان رس��یده است؛ عددی که نش��ان می دهد قیمت طال از عید نوروز 

تاکنون بیش از 100 هزار تومان افزایش داشته است.
ام��ا در این روزه��ای طغیان بازارها، اوضاع بازار س��رمایه و بورس در 
ایران خراب شده است و شاخص ها رو به کاهش گذاشته و به 108هزار 
واحدی رس��یده اس��ت و این در حالی اس��ت که در یک ماهه گذش��ته 
ش��اخص بورس در ابتدا رکورد تاریخی 100 هزار واحد را زد و به عدد 
115 هزار واحد هم رس��ید، ولی بعد با التهاب بازارها ش��روع به کاهش 
ک��رد تا اینک��ه هم اکنون به 108 هزار واحد رس��یده اس��ت. به اعتقاد 
کارشناسان اقتصادی، هر چقدر به زمان شروع دور اول تحریم ها نزدیک 
شویم، ش��اهد التهاب بیش��تر بازار خواهیم بود و این ش��رایط نیازمند 

تصمیمات جدی دولت و مدیریت شرایط است.

رکوردشکنی تاریخی در بازارهای ارز، سکه و طال

طغیان بازارها

دریچه

مرکز آمار نرخ بیکاری بهار امسال را 12.1درصد اعالم کرد
ریزش 45هزار نفری لشگر بیکاران

فرصـت امـروز: مرکز آم��ار ای��ران، چکی��ده نتایج طرح 
آمارگی��ری نی��روی کار در فصل بهار را منتش��ر ک��رد که از 
افزایش نی��م درصدی نرخ مش��ارکت اقتص��ادی و همچنین 
کاه��ش نیم درصدی نرخ بیکاری حکایت دارد. براس��اس این 
آماره��ا در فصل بهار با وج��ود افزایش ورودی بازار کار، تعداد 
بیکاران حدود 45هزار نفر کمتر شده است. از سوی دیگر، نرخ 
مش��ارکت در بهار امس��ال با نیم درصد رشد به 41.1درصد و 
نرخ بیکاری نیز با کاهش نیم درصدی نس��بت به مدت مشابه 

سال گذشته به 12.1درصد رسید.
براساس این گزارش، بررس��ی نرخ بیکاری افراد 10 ساله و 
بیش تر نشان می دهد که 12.1درصد از جمعیت فعال )شاغل 
و بی��کار(، بیکار بوده اند. روند تغیی��رات این نرخ حاکی از آن 
است که این شاخص نسبت به بهار 1396 به میزان 0.5درصد 
کاهش داش��ته است و جمعیت بیکار کش��ور  با 44958 نفر 

کاهش به 3 میلیون و 322 هزار نفر رسیده است.
همچنی��ن در به��ار 1397، به می��زان 41.1درصد جمعیت 
10 س��اله و بیش تر از نظر اقتصادی فع��ال بوده اند، یعنی در 
گروه ش��اغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات نرخ 
مش��ارکت اقتصادی حاکی از آن اس��ت که این نرخ نسبت به 
فصل مش��ابه در س��ال قبل )به��ار 1396( 0.5درصد افزایش 

داشته است.
افزایش نرخ مش��ارکت اقتصادی یکی از پیامدهای انباشت 
متقاضیان کار بالقوه در سال های منتهی به 92 است که بخش 
عم��ده آن را افراد تحصیلکرده تش��کیل می دهند و بر همین 
اساس سیاست های اشتغال زایی دولت نیز در سال های اخیر به 
سمت متناسب سازی نیاز بازار کار و تخصص دانش آموختگان 

دانشگاهی حرکت کرده است.
جمعیت شاغالن 10 ساله و بیشتر در این فصل 24 میلیون 
و 65 هزار نفر بوده که نس��بت به فصل مشابه سال قبل 756 
هزار نفر افزایش داش��ته است. بررس��ی اشتغال در بخش های 
عم��ده اقتصادی نش��ان می ده��د که در به��ار 1397، بخش 
خدم��ات با 50.1درصد بیش ترین س��هم اش��تغال را به خود 
اختصاص داده اس��ت. در مراتب بع��دی بخش های صنعت با 

31.2درصد و کشاورزی با 18.7درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 س��اله نیز حاکی از آن اس��ت 
که 25.5درصد از فعاالن این گروه س��نی در بهار 1397 بیکار 
بوده اند. بررس��ی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نش��ان 
می دهد، این نرخ نس��بت به فصل مش��ابه در سال قبل )بهار 

1396( 0.9درصد کاهش یافته است.
همچنین بررس��ی سهم اش��تغال ناقص نش��ان می دهد که 
در بهار س��ال ج��اری 10.2درصد جمعیت ش��اغل،  به دالیل 
اقتص��ادی )فصل غی��رکاری، رکود کاری، پی��دا نکردن کار با 
س��اعت بیش تر و…( کمتر از 44 س��اعت در هفته کار کرده 
و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی اس��ت که 
40.1درصد از شاغالن 10 ساله و بیش تر، 49 ساعت و بیش تر 

در هفته کار کرده اند.
تورم 8.7درصدی تیرماه

گ��زارش مرکز آم��ار ای��ران همچنین نش��ان می دهد تورم 
تیرماه در هر دو حوزه ش��هری و روستایی و همینطور در همه 
ش��اخص های آماری افزایش داشته اس��ت. بر این اساس، نرخ 
ت��ورم 12ماهه منته��ی به تیرماه 1397 به 8.7درصد رس��ید 
که نس��بت به همین اطالع در ماه قبل )8.2درصد( 0.5واحد 

درصد افزایش را نشان می دهد.
در تیرماه 1397 عدد شاخص کل )100=1395( به 121.4 
رسید که نسبت به ماه قبل 4.4درصد افزایش نشان می دهد. 
در این ماه درصد تغییر ش��اخص کل نس��بت به ماه مش��ابه 
سال قبل 13.8درصد اس��ت، یعنی خانوارهای کشور به طور 
میانگی��ن 13.8درصد بیش��تر از تیر 1396 ب��رای خرید یک  
»مجموعه کاال و خدمات یکسان«  هزینه کردند که نسبت به 
ای��ن اطالع در ماه قبل )10.2درصد( 3.6واحد درصد افزایش 

یافته است.
ش��اخص قیمت در گروه عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها 
و دخانی��ات« نس��بت به ماه قبل 3.2درص��د و در گروه عمده 
»کااله��ای غیرخوراکی و خدمات« 4.9درصد افزایش نش��ان 
می دهد.  نرخ تورم 12ماهه منتهی به تیرماه 1397 برای این 

دو گروه به ترتیب 10.8 و 7.9درصد است.
همچنین شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور 
در تیرماه 1397 به عدد 121.5 رس��ید که نسبت به ماه قبل 
4.6درصد افزایش نش��ان می دهد. درصد تغییر ش��اخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.0درصد و نرخ تورم 12ماهه 
منتهی به م��اه جاری برای این دس��ته از خانوارها 8.8درصد 

است.
در عین حال، شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی 
کشور در تیرماه 1397 به عدد 120.9 رسید که نسبت به ماه 
قبل 3.2درصد افزایش نش��ان می دهد. درصد تغییر ش��اخص 
کل نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل 12.7درصد و نرخ تورم 
12ماه��ه منتهی به ماه ج��اری برای این دس��ته از خانوارها 

8.2درصد  است.
ای��ن گ��زارش می افزاید: در م��اه جاری تمام��ی بخش های 
زیرمجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده اند که در 
گروه عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« بیشترین 
افزایش قیمت نس��بت به ماه قبل مربوط ب��ه گروه دخانیات، 
گ��روه میوه و خش��کبار )کش��مش پلویی(، گ��روه روغن ها و 
چربی ها )کره حیوانی(، گروه آشامیدنی ها )آب معدنی( و گروه 
سبزیجات )لوبیا س��بز، خیار، کدو سبز( است. در گروه عمده 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« گروه مسکن، آب، برق، گاز 
و سایر سوخت ها )اجاره بها(، گروه بهداشت و درمان )خدمات 
بیمارستانی( و گروه تفریح و فرهنگ )تجهیزات رایانه، تبلت( 

بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند.
دامنه تغییرات نرخ ت��ورم 12ماهه منتهی به تیرماه 1397 
برای دهک های مختلف هزینه ای از 8.4درصد برای دهک اول 

تا 8.9درصد برای دهک هشتم است.
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سناریوی ادغام بانک های نظامی تغییر کرد
در حالی قرار بود شش بانک نظامی در دو گروه ادغام و در نهایت 
ب��ه یک بانک تبدیل ش��وند که ظاهرا این تصمی��م دچار تغییراتی 
شده و ادغام به صورت یکجا در یک بانک دولتی انجام خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، در جریان تصمیم بانک مرکزی برای ساماندهی 
فعالیت های بانک و موسس��ات اعتباری موضوع ادغام بانک ها از س��ال 
گذش��ته به ط��ور جدی تری در دس��تور کار قرار گرفت ک��ه در راس 
ساماندهی و ادغام بانک های نظامی قرار داشت. از حدود یک سال پیش 
بود که شایعاتی درباره ادغام بانک ها و موسسات نظامی چه آنهایی که 
دارای مجوز بودند و چه آنهایی که هنوز مجوزی از بانک مرکزی برای 
فعالیت نداشتند، مطرح شد. در ابتدا در رابطه با موسسه ثامن و بانک 
مهر اقتصاد با موسسه کوثر بحث هایی وجود داشت که با یکدیگر ادغام 
شوند، اما بانک مرکزی آن را تایید نکرد تا اینکه در انتهای سال گذشته 
بود که فرش��اد حیدری-معاون نظارت بانک مرکزی- از تصمیم برای 
ادغام موسس��ه ثامن و بانک مهر اقتصاد با بانک انصار خبر داد. بر این 
اساس اعالم شد تا بهار سال جاری این ادغام نهایی شود که در دستور 
کار نیز قرار گرفت و در مدت اخیر موسس��ه ثامن در بانک انصار ادغام 
شد. هرچند که قرار بود در ادامه بانک مهر اقتصاد نیز به این دو اضافه 
ش��ود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر معاون نظارت 
بانک مرکزی گفته بود که س��ه بانک دیگر حکمت، قوامین و موسسه 
کوثر نیز با یکدیگر ادغام شده و شش بانک نظامی به دو بانک تبدیل 
می ش��وند و در ادامه این دو بانک با یکدیگ��ر ادغام و یک بانک بزرگ 

نظامی را تشکیل خواهند داد.
اما براساس اظهاراتی که به تازگی معاون نظارت بانک مرکزی داشته، 
ظاهرا این سناریو تغییر کرده و قرار است که تمامی بانک های نظامی 
در یک بانک دولتی ادغام ش��وند. بنابر گفته حیدری بانک های وابسته 
به نیروهای مس��لح در یک بانک نظامی ادغام شده و با اصالحاتی که 
انجام می ش��ود بانک بهتری خواهیم داش��ت. شنیده ها از این حکایت 
دارد که در این شرایط احتماال ادغام ثامن و انصار که انجام شده فعال 
پابرجا خواهد ماند و در س��وی دیگر حکمت، قوامین، کوثر و احتماال 
مهر اقتص��اد در یک بانک بزرگ دولتی ادغام ش��ده و در نهایت تمام 
بانک ه��ا در این مجموعه گرد خواهند آمد. یعنی با این ش��رایط دیگر 
پیش بینی قبلی برای ادغام حکمت، قوامین و کوثر لغو می شود. گرچه 
که این موضوع احتماالت مطرح شده و ممکن خواهد بود که در نهایت 
دچار تغییرات دیگری ش��ود، ولی به هر حال مس��ئله مورد توجه این 
اس��ت که بانک مرکزی بارها اطمینان داده در هر شرایط هیچ خطری 
سپرده گذاران این بانک ها و موسسات را تهدید نکرده و سپرده های آنها 

از امنیت کافی برخوردار خواهد بود. 

بانک مرکزی:
لیست سوم دریافت کنندگان ارز هفته آینده 

منتشر می شود
 براس��اس مصوبه س��تاد اقتصادی دولت در جلس��ه روز یکشنبه
31 تیرماه امسال مقرر ش��د فهرست کامل دریافت کنندگان ارز به 

نرخ رسمی طی هفته آینده توسط بانک مرکزی منتشر شود.
در این زمینه، مهدی کس��رائی پور، مدیرکل سیاس��ت ها و مقررات 
ارزی بان��ک مرک��زی گفت: در جلس��ه روز یکش��نبه که به ریاس��ت 
معاون اول رئیس جمهوری برگزار ش��د، موضوع انتشار فهرست کامل 
دریافت کنندگان ارز به نرخ رس��می مطرح و در نهایت مقرر ش��د این 
فهرس��ت مطابق با مصوبه ستاد اقتصادی دولت در هفته آینده توسط 
بانک مرکزی اطالع رسانی شود. بنابر اعالم بانک مرکزی، کسرایی پور، 
با بیان این موضوع که تاکنون در دو مرحله فهرست دریافت کنندگان 
ارز به نرخ رس��می از طریق وب سایت بانک مرکزی منتشر شده است، 
افزود: بانک مرکزی صرفاً براساس ثبت سفارش های انجام شده و تایید 
دستگاه های متولی نسبت به تخصیص ارز و متناسب با اولویت مربوطه 
به تامی��ن ارز مورد نیاز اقدام می کند و درخصوص نام و حوزه فعالیت 
ش��رکت واردکننده، نوع کاال و خدمت و گروه بندی آن دخالتی ندارد. 
طبق اعالم بانک مرکزی، مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی این بانک 
ب��ا اعالم آمادگی بانک مرکزی برای همکاری با دس��تگاه های اجرایی 
درخصوص انتش��ار فهرس��ت کامل دریافت کنندگان ارز رسمی این را 
هم گفته که بانک مرکزی تاکنون در چارچوب قانون با دس��تگاه های 
متولی به منظور  انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز رسمی و تقاضای 
نهادهای نظارتی به منظور ارائه اطالعات مورد نیاز همکاری الزم را به 
عمل آورده اس��ت. باید یادآور ش��د که انتشار لیست دریافت کنندگان 
ارزی در سیاست جدید ارزی که از 21 فروردین ماه به اجرا درآمده است 
با دستور رئیس جمهوری به دستگاه های ذی ربط یعنی بانک مرکزی و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود. بانک مرکزی تاکنون دو 
لیست با مجموع 3میلیارد دالر از اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را 
منتشر کرده و حدود 9 میلیارد دالر دیگر آن در ابهام باقی مانده است. 
وزارت صمت تاکید دارد که این لیست را باید بانک مرکزی منتشر کند.

تحقیق و تفحص از ارز دولتی در مجلس کلید 
خورد

یک عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی از تقدیم 
تقاضای تحقیق و تفحص از ارز دولتی به هیات رئیسه مجلس خبر 
داد. سیدفرید موسوی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه »تا تاریخ 
14 تیرماه 12.5میلیارد دالر ارز تخصیص یافته است«، گفت: از این 
میان 2.5 میلیارد دالر آن مربوط به کاالهای اساسی و کمتر از یک 
میلیون دالر برای دارو بوده که داروهای انسانی و حیوانی هم هر دو 
در این طبقه می گنجد اما مابقی آن کاالهایی اس��ت که در شرایط 
عادی هم مورد نیاز کش��ور نباشد. وی ادامه داد: بر همین اساس ما 
تقاض��ای تحقیق و تفحصی را با هم��کاران تقدیم مجلس کردیم تا 
ببینیم چه میزان صادرات بوده، چه میزان مشمول اظهار در سامانه 
نیما بوده اس��ت؟ میزان ارزی که از طریق س��امانه نیما عرضه شده 
با چه س��ازوکاری به درخواس��ت کنندگان ارائه شده؟ به چه کاالها 
و اش��خاص حقیق��ی و حقوقی اختصاص یافته و با چه س��ازوکاری 
نظارت می شود تا کاال با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد 
و چه میزان کاال به کش��ور وارد شده است. موسوی همچنین گفت 
ک��ه تقاض��ای تحقیق و تفحص پ��س از تقدیم به هیات رئیس��ه به 

کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع می شود.

دریچه

فرصـت امروز: معاون اول قوه قضاییه از بازداش��ت مدیرکل سازمان 
توس��عه تجارت و معاونش و همچنین احضار مدیرعامل شستا خبر داد. 
حجت االس��الم والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری که پیش از 
ظه��ر دیروز با حضور جانش��ین فرمانده ناجا و دادس��تان تهران در مقر 
پلیس آگاهی تهران برگزار ش��د، گفت: تخلفاتی که در این حوزه اتفاق 
افت��اده، یکی از ناحیه بانک مرکزی بوده ک��ه برای کنترل بازار اقدام به 
توزیع ارز کرده و دیگری مربوط به ثبت سفارش برای واردات بوده است.

محس��نی اژه ای در عین حال از بازداشت 13 نفر در این خصوص خبر 
داد و گفت: از این تعداد پنج نفر درباره ثبت س��فارش بازداشت شده اند 
و چن��د نف��ر درخصوص توزیع ارز در بازار دس��تگیر ش��دند که در این 
بی��ن فردی که به عنوان عامل بان��ک مرکزی اقدام به دریافت ارز کرده 
و در عین حال صراف نبوده به همراه همکارش بازداش��ت ش��ده است. 
همچنین دو نفر از صرافان که مجوز داش��ته  اما مرتکب تخلفاتی ش��ده 

بودند نیز بازداشت شدند. 
ب��ه گفته اژه ای، این دو صراف ارز را گرفت��ه و موظف بودند که برای 
کنت��رل ب��ازار ارز را در اختیار متقاضیان قرار دهن��د، اما به ازای 30 تا 
50 هزار تومان کارت ملی افراد را اجاره کرده و این کارت را خودش��ان 
دریاف��ت کرده و بخش��ی را در بازار توزیع کرده و بخش��ی را نیز توزیع 
نکردند که در این زمینه عالوه بر این افراد، س��ه تن از دالالن مرتبط با 

این صرافی ها نیز بازداشت شدند.
به گزارش ایس��نا، محسنی اژه ای با بیان اینکه تعدادی از افراد مرتبط 
با ثبت س��فارش کاال نیز تحت تعقیب قرار گرفتند، تصریح کرد: در سه 
ماهه امسال و از همان تاریخی که بنا شد ارز 4200 تومانی برای واردات 
اختصاص یاب��د، بیش از 50 میلیارد دالر ارز برای این منظور تخصیص 
پیدا کرده است که در این رابطه افرادی در مظان اتهام قرار گرفتند که 
وضعیت آنان در حال بررس��ی است و به مواردی هم رسیدیم، اما چون 
در مرحله تحقیقات هس��تیم نمی توان آن را اعالم کرد ولی اجماال باید 
بگوی��م که تخلف صورت گرفته و برخ��ی کاالیی را وارد کرده اما میزان 
واردات با ارزی که دریافت کرده اند متناس��ب نبوده اس��ت. برخی دیگر 
ارز را دریافت کرده اما آن را با مشخصات و برند دیگری وارد کردند که 

تحقیقات در این زمینه نیز ادامه دارد.
چند سوال از وزارت صمت

س��خنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
درخواس��ت شده و آنان نیز در حال بررسی این موارد هستند، گفت: در 
نامه ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آنان اعالم کردند که این 
تخلفات را در اواخر سال 96 متوجه شدند، اما سوال اینجاست که پس 
از متوجه شدن این تخلفات چه اقدامی انجام داده اند که آنها می گویند 
موض��وع را به تعزیرات و وزارت اطالعات در قالب نامه ای رس��می اعالم 
کردیم، اما آنچه که مش��خص است این است که یا آن دو دستگاهی که 
تخلف به آنان اعالم ش��ده به چیزی نرس��یدند یا اینکه نتایج خود را به 

دستگاه قضایی اعالم نکردند.
وی افزود: سوال دیگر از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که 
نس��بت به تخلف انجام شده از س��وی برخی از کارمندان چه کردند،  آیا 
آنها را به دادگاه رس��یدگی به تخلفات اداری معرفی کردند؟ البته یکی 
دو نفر منفک شدند اما این مقدار کفایت نمی کند و نمی شود فردی که 
مرتکب تخلفی شده بعد که متوجه شده امکان لو رفتنش وجود دارد از 

مجموعه جدا شود و دیگر هیچ اتفاقی رخ ندهد.
بازداشت مدیرکل سازمان توسعه تجارت

محس��نی اژه ای از بازداشت مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش 
خب��ر داد و گفت: همچنین خانمی که مس��ئول ثبت س��فارش بوده به 
همراه طراح س��امانه که خود به جرمش معترف ش��ده، بازداشت شدند. 
تا به این لحظه 58 ش��رکت در زمینه ثبت س��فارش تخلف داشتند که 

پرونده ش��ان یا در مرحله تحقیقات ابتدایی اس��ت یا در اختیار بازپرس 
قرار دارد و پیگیری ها در مورد آنها ادامه دارد.

محسنی اژه ای در ادامه به واردات موبایل اشاره کرد و گفت: حدود 40 
ش��رکت در این زمینه شناس��ایی شده و برخی از آنها نیز تخلف خود را 
پذیرفتند. همچنین به شکل رندومی و با دستور قضایی از برخی از این 
ش��رکت ها و فروشندگان تحقیق شده و مش��خص شد که برخی از آنها 
ب��رای محصوالت خود فاکتور صوری صادر کرده اند و افرادی که فاکتور 

برای شان صادر شده اصال اطالعی از آن نداشتند.
احضار مدیرعامل شستا

وی همچنین از بررسی و تحقیق از شرکت های وابسته به شستا خبر 
داد و گفت: مدیرعامل شستا نیز احضار شده و مورد تحقیق قرار گرفت، 
او نس��بت به برخ��ی موارد بی اطالع بود، اما ق��ول داد که در این زمینه 
تحقی��ق کن��د. از طرف دیگر ما به تحقیق��ات وی اکتفا نخواهیم کرد و 
خودمان نیز بررسی های مان را انجام خواهیم داد. در زمینه واردات تلفن 
همراه نیز باید این موارد در س��امانه ای به نام نیما به ثبت می رس��ید اما 

بخش قابل توجهی از این موارد در این سامانه به ثبت نرسیده است.
پرونده سلطان سکه

مع��اون اول قوه قضاییه به پرونده وحید مظلومین که در رس��انه ها به 
س��لطان سکه مشهور است، اش��اره کرد و گفت: این فرد در سال 91 و 
92 ب��ه دلیل همین موضوعات و تخلف��ات به همراه گروهی که بیش از 
15 عضو داشت، شناسایی و به اتهام اخالل در نظام پولی و ارزی کشور 
دس��تگیر و به دادسرا معرفی شد. این فرد که اتهامش نیز محرز است با 
درخواس��ت اشد مجازات روبه رو ش��ده و به دادگاه رفت اما همان موقع 
بان��ک مرکزی نامه ای رس��می زد و اعالم کرد که ای��ن فرد عامل بانک 

مرکزی بوده و او را مورد تایید قرار داد.
به گفته محسنی اژه ای، فردی که در کار ارز بود از سوی ناجا دستگیر 
شد، اما وزارت اطالعات و بانک مرکزی گفتند که این فرد مرتبط به ما 
ب��وده و بانک مرکزی حتی اعالم کرد ک��ه هر کاری این فرد انجام داده 
با نظر ما بوده اس��ت. بازپرس با توجه به درخواس��ت بانک مرکزی او را 
با قرار وثیقه آزاد کرد اما در ادامه تحقیقات مش��خص ش��د که این فرد 
تخلفاتی داش��ته و بنابراین دوباره بازداشت شد. حاال کسی که از ناحیه 
بانک مرکزی آمده و اقدام به عرضه دالر در بازار کرده است آیا نباید ارز 
را ب��ا قیمتی کمتر از آنچه که در بازار وجود دارد عرضه کرده یا حداقل 
ب��ه همان قیمت بفروش��د؟ آیا اینکه این ارز را با قیمت باالتر بفروش��د 
س��بب کنترل بازار می ش��ود یا اخالل در بازار و افزایش قیمت ها؟ ما در 
این زمینه در حال تحقیق از بانک مرکزی هستیم تا ببینیم آیا حاال که 
معتقد اس��ت فعالیت این فرد تحت نظ��ر آنان بوده، آیا از این فعالیت ها 

نیز مطلع بوده اند؟
محسنی اژه ای در پاس��خ به اینکه آیا برای بانک مرکزی پرونده ای در 
این خصوص تش��کیل ش��ده یا خیر، گفت: اگر منظ��ور پرونده کیفری 
اس��ت که چنین پرونده ای تشکیل نش��ده، اما پرونده تحقیقی در حال 

رسیدگی است.
بازداشت چند دالل با 18۰۰ کارت ملی

همچنین دادس��تان تهران در نشست خبری که با حضور معاون اول 
قوه قضاییه و جانش��ین فرمانده ناجا در مقر پلیس آگاهی تهران برگزار 
ش��د، از بازداشت چند دالل با 1800 کارت ملی خبر داد و گفت: طبق 
گزارش پلیس 1200 تا 1800 کارت ملی توسط این افراد مورد استفاده 
قرار گرفته اس��ت و تاکنون از تعدادی صرافان و دالالن تحقیق به عمل 

آمده است.
به گزارش ایبنا، عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه ریشه های 
ش��کل گیری پرونده های فس��اد، به تصمیمات مس��ئوالن دستگاه های 
اجرایی برمی گردد، گفت: این موارد خارج از اراده دس��تگاه قضایی است 

و نمونه های آن را در حوزه سکه، واردات کاال، ارز و خودروهای وارداتی 
شاهد بودیم.

وی درخصوص افزایش قیمت س��که، به تصمی��م دولت دائر به ورود 
7میلیون و 600هزار س��که طال به بازار اش��اره کرد و پیرامون تاثیر این 
اقدام در وضعیت بازار س��که ادامه داد: دولت تصمیم گرفت س��که طال 
وارد بازار کند که از آرامش نس��بی برخوردار ب��ود و این اقدام، مراجعه 
افراد را برای خرید سکه در پی داشت. قوه قضاییه در این تصمیم نقش 
نداشته و این اقدام دولت که با هدف مهار نقدینگی بوده است که تاثیر 
معکوس گذاش��ت؛ به گونه ای که برخی افراد ب��ا پس انداز های نقدی و 
حتی فروش امالك خود به بازار س��که روی آوردند. در حال حاضر هم 
توزیع آن و همچنین جلوگیری از تحویل س��که ها آسیب هایی به دنبال 

خواهد داشت.
جعفری دولت آبادی درباره اس��تدالل دول��ت در تزریق ارز به بازار، با 
اش��اره به اینکه در ش��ش ماهه دوم سال گذش��ته، 18 میلیارد دالر ارز 
مداخله ای به بازار تزریق ش��د، در آثار این اقدام اظهار داشت: متاسفانه 
هرچه ارز به بازار تزریق ش��د، توسط دالالن ارز جمع آوری می شد و لذا 
دولت به س��مت تک نرخی کردن ارز حرکت کرد که نتیجه آن، افزایش 
ثبت س��فارش ها برای ورود کاالهای خارجی تا مرز 30میلیارد تومان تا 
23 تیرماه س��ال جاری بود. همچنین عدم نظارت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بر واقعی بودن ثبت سفارش ها، موجب شد کاالهای وارد شده 
بر خالف کاالیی باشد که ثبت سفارش شده و یا مورد نیاز کشور بود و 

این اقدامات در جهت دریافت ارز بیشتر از دولت بوده است.
 دادستان تهران به عنوان نمونه، ثبت سفارش برای ورود گوشی تلفن 
همراه را مورد توجه قرار داد و با اشاره به اینکه واردکنندگان با دریافت 
ارز 4200 تومانی، گوش��ی را براس��اس نرخ 8000 تومان و بیش��تر به 
دست مردم رساندند و در این راستا با تاسیس و ثبت شرکت های بعضا 

غیرفعال و ارائه فاکتورهای جعلی، سود کالنی به دست آوردند.
وی اف��زود: هدف دولت کاهش تقاضای ارز بود و مثال های پیش گفته 
موید این ادعا اس��ت که پرونده های فس��اد در بس��تر برخی تصمیمات 

دستگاه های دولتی شکل می گیرند.
بازداشت یک دالل به اتهام خرید و فروش ارز غیرمجاز

جعفری دولت آبادی به عنوان نمونه، به یک پرونده ارزی اشاره کرد و 
افزود: براساس گزارش پلیس و بررسی های دادستانی، دالالن و تعدادی 
از صرافان براساس کارت های ملی افراد و به نام آنان ارز دولتی دریافت 
کرده و س��پس به نرخ آزاد فروخته اند و حسب گزارش پلیس 1200 تا 
1800 کارت ملی توس��ط این افراد مورد اس��تفاده قرار گرفته است که 
تاکن��ون از تعدادی صرافان و دالالن تحقیق به عمل آمده اس��ت. طبق 
تحقیقات انجام ش��ده در قبال وج��وه کالنی که نصیب دالالن و صرافان 
شد، وجوه اندکی به دارندگان کارت های ملی پرداخت شده است. برای 
مث��ال در یک مورد، داللی با اس��تفاده از 15فق��ره کارت ملی دیگران 
60.000.000 دالر ارز دریافت��ی از این طری��ق را در بازار آزاد فروخته 
ام��ا 3میلیون تومان به عنوان حق الزحمه به دارندگان کارت ها پرداخت 

کرده است.

از بازداشت مدیر سازمان توسعه تجارت تا احضار مدیرعامل شستا

آخرین خبرهای داغ سخنگوی قوه قضاییه

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

 قابل توجه سرمایه گذاران محترم
صندوق سرمایه گذاری مشترک اندیشه فردا
طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ 1397/04/24 و 

 تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد تبصره 1 ماده
17 و 19 اساسنامه صندوق، همچنین مفاد بند 10-3 امیدنامه 
صندوق مبنی بر هزینه های برگزاری مجامع صندوق تغییر یافت.

 برای آگاهی از جزئیات بیشتر به وب سایت
www.andishefardafunc.com مراجعه فرمایید.

چهار شنبه
3 مرداد 1397

شماره 1120



 معامله بیش از 69 هزار میلیارد ریال
انواع کاال

تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران طی تیرماه سال 97 شاهد معامله 
بی��ش از 2 میلیون و 521 ه��زار تن انواع کاال به ارزش بیش از 69 هزار 
میلیارد ریال بود . به گزارش »کاالخبر«، طی ماه گذشته تاالر محصوالت 
کش��اورزی ش��اهد معامله بیش از 176 هزار و 982 تن انواع محصول به 
ارزش 2 هزار و 674 میلیارد ریال بود. بر این اس��اس در این تاالر 5 تن 
و 405 کیلوگ��رم زعفران، 72 هزار قطعه جوج��ه یک روزه، 136 هزار و 
260 ت��ن گندم، 34 هزار و 35 تن ش��کر، 6 ه��زار تن روغن خام، 600 
تن دانه های روغنی و 10 تن خرما طی ماه مذکور به فروش رس��ید. این 
گزارش حاکی اس��ت، تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی 
ایران نیز در ماهی که گذشت شاهد معامله افزون بر یک میلیون و 491 
ه��زار تن انواع کاال به ارزش بیش از 37 هزار و 309 میلیارد ریال در دو 
بخ��ش داخلی و صادرات��ی بود. در این تاالر بالغ بر 381 هزار و 902 تن 
ان��واع قیر، 295 هزار و 840 تن ان��واع مواد پلیمری و 150 هزار و 966 
تن مواد شیمیایی معامله شد. از دیگر کاالهای معامله شده در این تاالر 
می توان به دادوس��تد 520 هزار تن وکیوم باتوم، 93 هزار تن لوب کات، 
39 ه��زار و 848 ت��ن گوگرد، 5 هزار و 772 تن عایق رطوبتی، 140 تن 
گازه��ا و خوراك ها، 3 هزار تن س��الپس واکس و ی��ک هزار و 219 تن 
روغن اش��اره کرد. تاالر محصوالت صنعت��ی و معدنی بورس کاال نیز در 
تیرماه شاهد معامله 841 هزار و 974  تن انواع کاال به ارزش 28 هزار و 
947 میلیارد ریال بود. در این تاالر 774 هزار و 132 تن انواع فوالد، 25 
هزار و 225 تن انواع مس، 3 هزار و 650 تن روی، 560 تن کنس��انتره 
مولیبدن، 57 تن کنسانتره ، 10 هزار تن آلومینیوم، 2 هزار تن سیمان، 
15 ه��زار تن آهن اس��فنجی، 25 کیلوگرم ش��مش ط��ال و 15 هزار تن 
س��نگ آهن از سوی مش��تریان خریداری شد. بازار فرعی بورس کاال نیز 
طی مدت مذکور معامله 334 تن محصول معدنی، 4 هزار و 55 تن انواع 

محصول کشاورزی و 540 تن ضایعات فلزی را تجربه کرد.

صادرات سنگ آهن از مرز 5 میلیارد دالر 
گذشت

ارزش صادرات س��نگ آهن ایران در دوره پنج س��اله 1392 تا 
پایان 1396 به 5 میلیارد و 73 میلیون دالر رس��ید که متوس��ط 
س��الیانه آن بیش از یک میلیارد و 100 میلیون دالر می شود. به 
گزارش ایرنا، آمارها نش��ان می دهد در سال های 94- 1393 ارزش 
صادرات س��نگ آهن کشور به ترتیب یک میلیارد و 115 میلیون 
دالر و 522 میلی��ون دالر ثبت ش��د. جدول ه��ای آماری گمرك 
جمهوری اس��المی ایران نش��ان می دهد که س��ال گذشته ارزش 
صادرات س��نگ آهن به یک میلیارد و 72 میلیون دالر رس��ید و 
در مقایس��ه با سال 1395 که 817 میلیون دالر بود، رشد بیش از 
31.1 درصدی داش��ت. ارزش صادرات سنگ آهن در سال 1392 
بی��ش از یک میلیارد و 547 میلیون دالر بود و نس��بت به س��ال 
1391 که 917 میلیون دالر ثبت شده بود، رشد 69 درصدی را از 
آن خود کرد. بنابر داده های مورد بررسی، بیشترین رشد صادرات 
در دوره یادش��ده مربوط به س��ال 1392 نس��بت به عملکرد سال 
391 اس��ت که 69درصد رشد تحقق یافت و بیشترین کاهش نیز 
در س��ال 1394 در مقایسه با 1393 رخ داد که افت 53 درصدی 
را نش��ان می دهد. در سال 1392 بیش از 30 درصد کل صادرات 

پنج ساله صورت گرفت.
سهم 1.5 درصدی از کل صادرات

مقایس��ه جداول آماری در زمینه صادرات س��نگ آهن در س��ال 
 گذش��ته می��الدی ) 2017 ( نش��ان می ده��د اس��ترالیا ب��ا صدور

49 میلیارد دالر و س��هم 52 درصدی از کل صادرات، رتبه نخست 
را ب��ه خود اختص��اص داد. برزیل و آفریقای جنوبی به ترتیب با 19 
میلی��ارد و 5میلی��ارد دالر در رده های بعدی ق��رار گرفتند. کانادا و 
اوکرای��ن ب��ه ترتیب 4 و 3 درصد از کل ص��ادرات این ماده معدنی 
را در س��ال 2017 از آن خود س��اختند. ارزش صادرات سنگ آهن 
ایران در سال یاد شده یک میلیارد و 400 میلیون دالر بود که سهم 
1.5 درصدی از کل صادرات را در این بخش به خود اختصاص داد.

چین نخستین خریدار سنگ آهن ایران
 ب��ر پای��ه آمارهای مورد بررس��ی، چین در س��ال 1396 بیش از
یک میلیارد و 43 میلیون دالر از سنگ آهن صادراتی ایران را جذب 
ک��رد. این می��زان در واقع افزون بر 97 درص��د صادرات این بخش 
محس��وب می ش��ود. بقیه س��نگ آهن صادراتی ایران نیز رهسپار 

عراق، هند، روسیه، افغانستان و... شد.

بورسکاال

معامله گ��ران بورس تهران روز سه ش��نبه در حالی ش��اهد افزایش 
عرضه سهام از س��وی اغلب معامله گران همزمان با نوسان شدید ارز 
در بازار غیررس��می بودند که گروه س��یمانی ها ب��ا توجه به خبرهای 
جدی��د در این گروه در کانون توج��ه بورس بازها قرار گرفتند؛ بازاری 

که از شر نوسان بازارهای غیرمتشکل نمی داند چه کند.
به گزارش فارس، ش��اخص کل قیمت و ب��ازده نقدی بورس اوراق 
بهادار تهران )تدپیکس( در پایان معامالت روز سه ش��نبه 27 تیر ماه 
97 ب��ا کاه��ش 263 واحدی به رقم 108 هزار و 395 واحد رس��ید. 
ش��اخص کل هم  وزن اما با کاهش 12 واحدی عدد 18 هزار و 270 

واحد را به نمایش گذاشت.
ش��اخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش 386 واحدی به رقم  117 
هزار و 387 واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش 
137 واحدی به رقم 78 هزار و 492 واحد دس��ت یافت که شاخص 
ب��ازار دوم با کاهش 791 واحدی عدد  222 هزار و 385 واحد را به 
نمایش گذاش��ت. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( نیز بدون 

کاهش چندانی روی رقم یک هزار و 218 واحد متوقف شد.
بر اساس این گزارش، معامالت سهام در نماد معامالتی شرکت های 
س��ایپا با 77 واح��د ، تاپیکو ب��ا 71 واحد و فوالد خوزس��تان با 69 
واحد کاهش بیش��ترین تأثیر منفی را بر برآورد ش��اخص کل بورس 
به نام خود ثبت کردند. در مقابل، معامالت س��هام در نماد معامالتی 
ش��رکت های  نفت سپاهان با 37 واحد، ملی صنایع مس ایران با 32 
واحد و پتروشیمی فناوران با 29 واحد افزایش، بیشترین تاثیر مثبت 

را در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند.
ب��ه گزارش ف��ارس، ارزش کل معامالت بورس ته��ران در حالی به 
بیش از 270  میلیارد تومان نمایش داده ش��د که ناش��ی از دست به 
دس��ت شدن بیش از یک میلیارد و 109 میلیون سهم  و اوراق مالی 

قابل معامله طی 81 هزار و 617 نوبت داد و ستد بود.
ط��ی معام��الت این روز، نم��اد معامالت��ی ش��رکت های عمران و 
توس��عه فارس، ش��یرین دارو، کربن ایران، فرآورده های غذایی و قند 
چهارمحال، نفت سپاهان، از سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل 
نماد معامالتی ش��رکت های گسترش نفت و گاز پارسیان، بین المللی 
محصوالت پارس، سخت آژند، کربن ایران، نفت سپاهان، پتروشیمی 
مارون، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان، گروه س��رمایه گذاری میراث 
فرهنگ��ی و گردش��گری ایران، حمل و نق��ل بین المللی خلیج فارس، 
تأمی��ن ماس��ه ریخته گری، بان��ک کارآفری��ن، بانک اقتص��اد نوین، 
کارخانج��ات ایران مرین��وس،  لبنیات کالبر، مهن��دس حمل و نقل 
پتروشیمی، س��ایپا، ذوب آهن اصفهان، مواد اولیه دارویی البرز بالک، 

صنایع فوالدی آلیاژی یزد، اعتباری کوثر مرکزی، بازگشایی شدند.
در بازار 2 بورس تهران نیز که به معامالت درون گروهی سهامداران 
عمده اختصاص دارد کمتر از 47 میلیون سهم فوالد مبارکه اصفهان 
ب��ه ارزش بی��ش از 16.5 میلیارد توم��ان به کده��ای درون گروهی 
س��هامدار عم��ده انتقال یاف��ت، در صنایع پتروش��یمی خلیج، ارس 
13.5 میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش از 8 میلی��ارد تومان به کدهای 
درون گروهی س��هامدار عمده انتقال یاف��ت. همچنین در ملی صنایع 

م��س ایران 12 میلیون س��هم به ارزش بی��ش از 3 میلیارد تومان با 
معام��الت انتقالی روب��ه رو بود. همین وضعیت در س��یمان کرمان با 
جابه جایی 7.5 میلیون س��هم به ارزش کمت��ر از 2 میلیارد تومان از 
سوی س��هامدار عمده تکرار شد. در گسترش سرمایه  گذاری ایرانیان 
نیز بیش از 5.5 میلیون سهم به ارزش کمتر از 1.5 میلیارد تومان کد 
به کد ش��د. 5.5 میلیون سهم گسترش نفت و گاز پارسیان به ارزش 
کمت��ر از 1.5 میلیارد تومان با معامالت انتقالی از س��وی س��هامدار 
عمده همراه بود. همچنین بیش از 5 میلیون س��هم س��رمایه گذاری 
دارویی تأمین به ارزش بی��ش از 2 میلیارد تومان به کدهای انتقالی 
س��هامدار عمده جابه جا ش��د. 5 میلیون سهم سیمان هگمتان اما به 
ارزش کمتر از یک میلیارد تومان با معامالت انتقالی میان سهامداران 
عمده روبه رو شد و در فوالد خوزستان نیز بیش از 4 میلیون سهم به 
ارزش بیش از 2.5 میلیارد تومان به کدهای درون گروهی س��هامدار 

عمده انتقال یافت.
بر اس��اس این گزارش، بازار س��هام در حالی با معامالت کم حجم و 
رخوت آوری در اغلب نمادهای معامالتی به جز در معامالت حق تقدم 
خرید سهام روبه رو بود که نوسان شدید رو به باالی بازار غیرمتشکل 
ارز و تداوم نگرانی ها از بابت دورنمای استراتژی سرمایه گذاران باعث 
ش��ده تا ب��ورس تهران نیز با ت��داوم ابهام از آین��ده و غلبه عرضه بر 
تقاضای س��هام در اغلب نمادهای معامالتی مواجه باش��د؛ بازاری که 
عالوه بر نوسان دوباره بازار ارز و احتمال ترمیم کابینه به دنبال رصد 

خبرها در حوزه سیاست خارجی است.

سیمانی ها در کانون توجه بورس بازها

عقب گرد ۲۶۳ واحدی شاخص کل بورس

بعد از اینکه معاون رئیس جمهوری اعالم کرد که نفت خام قرار است 
در بورس عرضه ش��ود مسئوالن بورس��ی می گویند سازوکار عرضه نفت 

خام در بورس فراهم است اما تردید هایی هم در این مورد وجود دارد.
ب��ه گزارش ایس��نا، چندی پی��ش اس��حاق جهانگیری، مع��اون اول 
رئیس جمهوری درباره نحوه فروش نفت ایران در دوران تحریم گفت که 
نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد ش��د تا بخش خصوصی، 
ش��فاف نفت بخرد و صادر کند. برنامه ما این است که در کاهش فروش 
نفت خود، حتما کاری کنیم که آمریکایی ها را به شکست بکشانیم. این 
در دولت و وزارت نفت برنامه ریزی شده است و مطمئنیم که نفت را در 

حد نیاز خواهیم فروخت.
بعد از این اظهارات جهانگیری، س��ید علی حسینی، مدیرعامل بورس 
انرژی گفت: تا به حال نفت خام در بورس انرژی عرضه نشده است، فقط 
در مقطعی در س��ال 1393 در حجم های بسیار کم برای پاالیشگاه های 

کوچک داخل کشور که عددش بسیار کم بود صورت گرفته بود.
وی ادام��ه داد: با توجه به اینکه در بورس انرژی عرضه میعانات گازی 

را همزمان ش��روع کردی��م و این محصول برای مصرف پاالیش��گاه های 
کوچک داخلی مناس��ب تر بود آنها خوراك شان را از این میعانات تامین 
کردند. پیش بین��ی می کنم عرضه نفت خام در بورس ابتدا با حجم های 
محدود ش��روع ش��ده و بعد از تجربه س��از وکارهای مختل��ف خریدار و 

فروشنده نیز وارد بازار می شوند.
حس��ینی گفت: فروش نفت خام در انحصار ش��رکت ملی نفت است 
و تم��ام خری��داران حقوقی که تاییدیه های اول خود را از ش��رکت ملی 
نفت دریافت کنند و کد معامالتی بگیرند، می توانند وارد معامالت نفت 

خام شوند.
در این مورد، رئیس سازمان بورس نیز به تازگی گفته که عرضه نفت 
کوره و سایر فرآورده های نفتی در بورس انرژی از مدت ها پیش در حال 
انج��ام ب��وده، بنابراین فروش نفت خام در بورس ان��رژی نیز امکان پذیر 

است.
شاپور محمدی همچنین اظهار کرده که همانند قراردادها و معامالت 
آتی س��که، امکان انجام معامالت آتی )غیرنق��دی( نفت خام در بورس 

ان��رژی نیز فراهم اس��ت. تاکنون با بانک مرک��زی و وزارتخانه های نفت 
و وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی مذاک��ره و مکاتبه هایی را در این باره 

انجام داده ایم.
علی کاردر، مدیرعامل ش��رکت ملی نف��ت نیز درباره عرضه نفت خام 
در ب��ورس، گفته اجرای این طرح را با عرضه میعانات گازی که مش��ابه 
نفت خام اس��ت، آغاز خواهیم کرد. اما مس��ایلی وجود دارد که باید رفع 
ش��ود، از جمله بر اس��اس قانون، پول حاصل از فروش این اقالم باید به 
حس��اب بانک مرکزی واریز ش��ود. بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت که 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی بورس را قبول ندارد، زیرا نمی ش��ود به 
نهادی که غیردولتی و خصوصی اس��ت، پول واریز کنیم. البته ش��رکت 
ملی نفت، بانک مرکزی و س��ازمان بورس در حال بررس��ی این موضوع 

و رفع موانع هستند.
اما با تمام این اظهارات هنوز در عرضه نفت خام در بورس تردید ها و 
موانعی وجود دارد ولی ظاهرا تالش ها به س��متی است که نفت خام در 

بورس انرژی عرضه شود.

یک اقتصاددان گفت دولت باید در شرایط کنونی که بازارها دچار التهاب 
شده از ویترین شفاف و شیشه ای بورس کاال برای تنظیم و ثبات بخشی به 
بازار استفاده کند. مهدی تقوی در گفت وگو با تسنیم به کارکردهای بورس 
کاال در شرایط فعلی و بحرانی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بورس کاال 
با تجمیع تولیدکنندگان و خریداران در یک محل، از پراکندگی معامله گران 
جلوگی��ری کرده و انجام معامالت و نظارت بر بازارهای کاالیی را تس��هیل 
می کند. استاد دانشگاه عالمه طباطبایی افزود: این بازار سازمان یافته، در کل 
کشورهای دنیا و ایران دارای مزایا و جایگاه بسیار باالیی است که مسئوالن 

ارشد اقتصادی نیز به این موضوع واقف هستند.
وی با بیان اینکه دولت باید در شرایط کنونی که بازارها دچار التهاب شده 
از ویترین شفاف و شیشه ای بورس کاال برای تنظیم و ثبات بخشی به بازار 
استفاده کند، ادامه داد: بورس کاال در طول سال های اخیر بازاری متشکل 
و متمرکز را به وجود آورده که نظام یافته اس��ت، از قواعد و قوانین خاصی 
پیروی می کند و بس��یاری از بی قانونی های موجود در بازار خارج از خود را 
پوشش می دهد.  این استاد دانشگاه در ادامه به طرح چند پرسش پرداخت 
و گفت: اگر امروز بس��تری مانند بورس کاال در خدمت اقتصاد کشور نبود، 
محصوالت چگونه قیمت می خورد؟ از کجا مش��خص می شد که چه فرد با 
چه قیمتی محصوالت را خریداری کرده است؟ اصال معیار و ویترینی برای 
مشاهده بازار و گرفتن اطالعات درست از معامالت وجود داشت؟ اما امروز به 
واسطه تقویت بورس کاال همه این موارد به صورت شفاف در مقابل دیدگان 

آحاد مردم و مسئوالن قرار دارد.
تقوی اظهار داش��ت: امروز همسو با ش��رایط اقتصادی و نرخ دالر 4200 

تومانی، نقدینگی به سمت خرید کاالها سرازیر شده که تالقی کل عرضه و 
تقاضا در یک نقطه می تواند به نهادهای نظارتی در راستای پاالیش متقاضیان 
و حمایت از تولید کمک کند. این اقتصاددان افزود: از سوی دیگر در زمان 
التهاب بازارها، امکان اتخاذ تصمیم درست در راستای تعادل بازار در بستر 
بورس کاال وجود دارد، به طوری که می توان با گذاش��تن حد نوسان قیمت، 
محدودیت در خرید و افزایش عرضه ها نبض بازار را در اختیار گرفت اما در 
بازارهای خارج از بورس به دلیل اقتصاد غیرشفاف ما اصال امکان مدیریت و 
نظارت وجود ندارد که بتوان برای تنظیم قیمت کاالها سیاستی اجرایی کرد.  
به گفته وی، از دیگر مزایای بورس کاال، کیفیت کاالها، استاندارد و تسویه 
معامالت است که خریداران و فروشندگان بدون دغدغه با مراجعه به بورس 
مواد مورد نیازشان را تامین می کنند و این امر به تولید ملی کمک شایانی 
کند. تقوی در ادامه با بیان اینکه در پیش گرفتن قیمت گذاری دس��توری 
در دنیا منس��وخ شده است، ادامه داد: دولت در طول سال ها به این نتیجه 
رسید که قیمت گذاری دستوری، رانت زا بوده و هیچ حمایتی از تولیدکننده 
و مصرف کننده نمی کند، از این رو دولت ابزارهایی همچون تعزیرات، شورای 
رقابت و... را در اختیار دارد که به وسیله آنها می تواند نظارت خود را بر بازار 
کاالها بیشتر کند؛ همچنین تاکید می کنم تنها بازاری که در حوزه معامالت 

کاالها قابل رصد و نظارت است، بورس کاالست.
اس��تاد دانشگاه عالمه طباطبایی در پایان گفت: جدای از اعالم دالر تک 
نرخی و تولید تقاضا برای خرید کاالها، دولت اکنون شرایط این را دارد که 
با اتخاذ سیاست های مناسبی از جمله افزایش عرضه کاالها و پاالیش طرف 

تقاضا در بورس کاال، به کشف قیمت مناسب و تعادل دست پیدا کند.

اما و اگرهای عرضه نفت خام در بورس

ویترین شیشه ای بورس راهکاری مناسب برای کاهش التهاب اقتصاد کشور
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خرید برگ سبز چای از 74 هزارتن فراتر رفت
پرداخت 66درصد مطالبات چایکاران

رئیس س��ازمان چای گفت که تاکنون بی��ش از 74هزارتن برگ 
سبز چای با ارزش بالغ بر 157میلیارد تومان از چایکاران خریداری 

شده است.
حبیب جهان ساز در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
آخرین وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای اظهار کرد: براساس 
آخری��ن آمار بیش از 74 هزارتن برگ س��بز چ��ای با ارزش بالغ بر 

157میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.
وی از پرداخت 66درص��دی مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: 
تاکنون 103 میلیارد و 300 میلیون تومان از مطالبات به حس��اب 

چایکاران واریز شده است.
جهان س��از با بیان اینکه بهای چین اول برگ س��بز چای به طور 
کامل با چایکاران تس��ویه حس��اب ش��ده اس��ت، افزود: با توجه به 
ن��گاه خاص دولت به حمایت از تولید داخل و برنامه ریزی س��ازمان 
مدیریت انتظار می رود تخصیص اعتبار به موقع انجام شود تا بتوانیم 

به مرور مطالبات چایکاران را پرداخت کنیم.
رئیس سازمان چای با اشاره به اینکه برداشت چین دوم برگ سبز 
چای طی چند روز آینده به پایان خواهد رس��ید، بیان کرد: تاکنون 
میزان برداش��ت برگ س��بز چای نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
ناش��ی از شرایط اقلیمی، خشکسالی و س��رمای دیررس بهاره 5 تا 
6درصد کاهش داشته است که انتظار می رود این میزان در صورت 

وقوع بارش های مناسب در چین سوم بهره برداری جبران شود.
وی در پایان با بیان اینکه 151 کارخانه چای سازی مشغول خرید 
برگ س��بز چای هس��تند، تصریح کرد: تاکنون 16 هزار و 200 تن 
چای خش��ک از این میزان برگ سبز خریداری شده استحصال شده 
اس��ت و پیش بینی می  ش��ود این میزان تا پایان فصل به 25هزارتن 

برسد.

عملکرد معکوس بازار ثانویه ارز
 انتفاع صادرکنندگان و ادامه بی ثباتی بازار

بررس��ی ها نش��ان می دهد با آغاز به کار بازار ثانویه التهابات بازار 
ارز افزای��ش یافته و هم اکنون نرخ دالر بازار قاچاق در کانال 8200 
تومان قرار گرفته، این موض��وع تنها منافع برخی صادرکنندگان را 

تأمین کرده است.
به گزارش تس��نیم، در روزهای اخیر هرچن��د بازار ثانویه ارزی با 
تبلیغ��ات فراوان از س��وی برخی صادرکنندگان آغ��از به کار کرده 
اس��ت، اما بررسی های میدانی نش��ان می دهد این بازار نتوانسته در 

تثبیت نرخ ارز و کاهش آن در بازار فیزیکی موثر باشد.
برخی از طرفداران شکل گیری این بازار معتقد بودند با ایجاد بازار 
ثانویه ارزی می توان از مسائل حاشیه ای درخصوص ارز که منجر به 
ایجاد یک جو روانی در رابطه با قیمت نرخ ارز شده بود، جلوگیری 

کرد و آن را از بین برد.
به طور کلی شواهد نشان می دهد در شرایط فعلی صادرکنندگانی 
که از ارائه ارز صادراتی در س��امانه نیما معاف شده اند از بازار ثانویه 
اس��تقبال کرده ان��د، این در حالی اس��ت که بس��یاری از واحدهای 
پتروش��یمی برای ورود به این بازار تالش های��ی را آغاز کرده اند. به 
ه��ر ص��ورت در زمانی که عم��ق این بازار که عم��ال کارایی الزم را 
در کنترل قیمت ارز نداش��ته افزایش یابد، ورود دالرهای صادراتی 
پتروش��یمی ها و فوالدی ها با وج��ود ابالغ محدودی��ت دوماهه، به 

سامانه نیما با وقفه بیشتری روبه رو می شود.
طبق گزارشی که چندی پیش از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر 
شد، مشخص شده که صادرکنندگان پتروشیمی از 3.5 میلیارد دالر 
درآمد ارزی تنها 1.5میلیارد یورو را به سامانه نیما ارائه کرده اند، در 
این بین یادآوری نامه س��ه تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
ب��ه رئیس جمهور درخصوص افزایش دامن��ه دربرگیری بازار ثانویه 

قابل توجه است.
موضوع انتف��اع صادرکنندگان از بازار ثانوی��ه ارزی زمانی جالب 
می شود که یکی از مدیران استانی وزارت صنعت نیز به این موضوع 
اش��اره می کند، علیرضایی معتقد اس��ت: به طور کلی افزایش قیمت 
ارز تأثیر بس��زایی بر صادرات دارد، ام��ا عالقه مندیم که نرخ ارز به 
یک قیمت واقعی برس��د تا اینکه بتوانیم صادرات پایدارتری داشته 

باشیم.
حاال باید منتظر ماند و اثرات آتی بازار ثانویه را مش��اهده کرد آیا 
در نهایت ش��اهد افزایش قیمت رسمی کاالهای  وارداتی گروه سوم 
خواهیم بود و یا پتروش��یمی ها و فوالدی ها به واریز ارز صادراتی به 

سامانه نیما رضایت خواهند داد.

اولین ایکس ری کامیونی پرسرعت تولید 
داخل به بهره برداری رسید

اولین ایکس ری کامیونی پرس��رعت تولید داخل با حضور رئیس 
کل گمرك ایران در گمرك بازرگان به بهره برداری رسید.

به گزارش تس��نیم به نق��ل از روابط عمومی گم��رك ایران، این 
ایکس ری کامیونی پیش��رفته در وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای 
مسلح س��اخته شده و قرار است چهار دس��تگاه دیگر نیز به زودی 

تحویل گمرك گردد.
گم��رك ایران پیرو فرمایش��ات مقام معظم رهب��ری در رابطه با 
تجهیز گمرکات به دس��تگاه های کنترلی س��اخت داخل، س��فارش 
ساخت پنج دستگاه ایکس ری کامیونی را به تولیدکنندگان داخلی 
داد که با حمایت ها و پش��تیبانی مالی گمرك ایران اولین دس��تگاه 

ایکس ری کامیونی تولید داخل به بهره برداری رسید.
گم��رك بازرگان پیش از ای��ن مجهز به یک دس��تگاه ایکس ری 
کامیون��ی بود و با بهره برداری از ایکس ری جدید، گمرك بازرگان با 
دو دس��تگاه ایکس ری کامیونی کنترل های گمرکی را انجام خواهد 
داد . این گزارش می  افزاید؛ هم اکنون گمرکات مهم کشور مجهز به 
دستگاه های کنترلی ایکس ری هستند و تجهیزات ایکس ری گمرك 

طی سال های اخیر به چهار برابر افزایش پیدا کرده است.
ایکس ری گمرك بازرگان س��ومین دس��تگاه ایکس ری کامیونی 
است که در سال جاری در گمرکات کشور راه اندازی و به بهره برداری 

می رسد.

اخبـــار

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان ایالم ب��ا بیان اینکه 
هرچه جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی بیشتر 
باشد، مش��کالت تعداد بیش��تری واحد تولیدی بررسی می شود، گفت: 

70درصد مصوبات ستاد تسهیل استان اجرا شده است.
مهندس »یاراهلل نصیری« در نشس��ت خبری در پاس��خ به این سوال 
ایس��نا که عمده ترین مش��کل واحدهای تولیدی که در س��تاد تسهیل 
مطرح و بررس��ی می ش��وند، چیس��ت؟ اظهار کرد: مش��کل واحدهای 
تولیدی اس��تان تنها نقدینگی نیس��ت بلکه در زمینه ه��ای دیگر مانند 
تکنولوژی، تامین اجتماعی، ماشین آالت و  بازاریابی مشکل دارند که در 

این جلسات بررسی می شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه حضور همه مدیران متولی در این جلس��ات روند 
حل مشکالت را تسریع می کند، گفت: در هر جلسه ای به طور میانگین 
مش��کالت حدود چهار واحد تولیدی بررس��ی  و جهت حل مش��کالت 

بندهایی به تصویب می رسد.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان ای��الم تصریح کرد: 
از ابتدای امس��ال س��تاد تس��هیل بیش از 184 مصوبه داشته است که 
70درص��د این تصمیمات اجرایی ش��ده و از 30درصد باقیمانده نزدیک 
25درصد در دس��ت اجرا اس��ت و برای اجرای 5درص��د باقیمانده مانع 

وجود دارد. نصیری در پاس��خ به س��وال دیگر یکی از رسانه های استان 
درباره تعداد زیاد جلسات اقتصاد مقاومتی گفت: 85درصد مصوبات این 
س��تاد اجرایی ش��ده و نزدیک 11درصد مصوبات در دس��ت اجراست و 
4درصد هم قابلیت اجرا ندارند و هرچه تعداد این جلس��ات بیشتر باشد 

مشکالت واحدهای تولیدی بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: در س��ال جاری از 52 مصوبه جلس��ات س��تاد اقتصاد 
مقاومتی در حوزه صنعت تنها دو مصوبه اجرا نش��ده است و در مجموع 
اگر مش��کلی در س��تاد اقتصاد مقاومتی مطرح ش��د قابل حل می شود 
که گازکش��ی به واحده��ای تولیدی مانند »گچ ای��الم صالح« از جمله 

مشکالتی است که به مدد این جلسات حل شد.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان در پاس��خ به سوالی 
درباره میزان س��رمایه گذاری های انجام شده در اس��تان گفت: در چهار 

سال گذشته 375 میلیارد دالر ارز به صنعت استان وارد شده است.
وی در پاس��خ به س��وال دیگری درباره دلیل کاه��ش صادرات از مرز 
مهران گفت: باز ش��دن مرزهای دیگر، رونق مرزهای مشابه به دلیل باال 
رفتن امنیت، ممنوعیت صادرات س��یمان و تعطیل شدن مرز مهران در 
ایامی خاص و به دالیل گوناگون از جمله علل این مشکل بوده است، اما 
در تالش هستیم تا این مشکل حل و صادرات از مرز مهران تقویت شود.

نصیری در بخش دیگر این نشس��ت خبری گفت: حدود 130 تا 140 
واح��د تعطی��ل و 20 تا 30 واحد نیمه تعطیل داری��م و بعد از برگزاری 
جلس��ات اقتصاد مقاومتی مشکالت حدود 43 واحد در حدود یک سال 

و نیم گذشته حل شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایالم در پاسخ به سوال 
دیگری درباره  تعطیلی ش��رکت »پویا ن��خ«، ضمن تایید این خبر اظهار 
کرد: مش��کل این واحد تولیدی به دلیل انباشته شدن بدهی بانکی است 
که در جلس��ات اقتصاد مقاومتی مذاکره ش��ده تا این واحد از واحدهای 

ستاره دار خارج شود تا بتواند تسهیالت دریافت کند.
نصی��ری تصریح کرد: طرح های در دس��ت اجرا در س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان به ارزش 3314 میلیارد تومان در حال اجرا است 
که انتظار داریم تا پایان سال به بهره برداری برسند و حداقل 810 شغل 

در این زمینه ایجاد شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره معادن استان گفت: 100 معدن با 640 
نفر در اس��تان فعال اس��ت و استخراج س��االنه از آنها 3 میلیون و 300 

هزار تن است.
در ابتدای این نشس��ت نماهنگ��ی از فعالیت های انجام ش��ده در این 

سازمان پخش شد.

مشکل واحدهای تولیدی صرفا نقدینگی نیست 

طب��ق دس��تورالعمل ارزی دوم اردیبهش��ت از س��وی مع��اون اول 
رئیس جمه��وری، ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب س��امانه نیما 
مدیریت می ش��ود و شرکت های پتروش��یمی هم متعهد شدند ارز خود 
را در این س��امانه وارد کنند، اما حاال با گذش��ت حدود س��ه ماه از این 
تصمیم نارضایتی شرکت های پتروشیمی که عنوان می کنند سامانه نیما 
فس��ادآور است و باعث ضرر پتروشیمی و سود دالالن می شود به گوش 

می رسد.
در این راستا حس��ین میرافضلی، مدیرعامل پتروشیمی جم در گفت 
و گو با ایس��نا، با اش��اره به اینکه واحدهای پتروشیمی متعهد شدند ارز 
خود را در س��امانه نیما عرضه کنند، اظهار کرد: این قانون باعث ش��ده 
پتروش��یمی ها ضرر کنند زیرا مجبور هستند ارز خود را با قیمت 4200 
تومان��ی عرضه کنند، در حالی که قیمت واقعی ارز در بازار دو برابر این 

مبلغ است.
وی افزود: در س��امانه نیما برخی شرکت ها ارز 4200تومانی را گرفته 
و کاالهایی وارد می کنند که ممکن اس��ت نیاز واقعی کشور نباشد. این 
اف��راد از ای��ن فرآیند س��ودهای کالن صدها و هزاران میلی��ارد تومانی 
می برند. در حالی که ش��رکت های پتروش��یمی به دلی��ل اینکه ارز را با 
نرخ دولتی به فروش می رس��انند، زیان های سنگینی می بینند. اگر یک 

ش��رکت پتروش��یمی 500 میلیون دالر فروش داشته باشد و هر دالر را 
4000 توم��ان در نظر بگیریم، این ش��رکت ارز خ��ود را 2000 میلیارد 

تومان کمتر  به فروش می رساند.
مدیرعامل پتروشیمی جم ادامه داد: این در حالی است که شرکت های 
پتروشیمی از چند سهامدار تش��کیل شده اند و بخشی از این شرکت ها 
متعلق به مردم عادی است که سهام این شرکت ها را خریده اند. از سوی 
دیگر هزینه ها باال رفته و ش��رکت های پتروشیمی برای تامین نیازهای 

خود مانند خوراك یا تجهیزات باید مبلغ بیشتری پرداخت کنند.
میرافضلی با تاکید بر اینکه ش��رکت های پتروشیمی با هدف حمایت 
از دول��ت ارز خود را در س��امانه نیما به فروش می رس��انند، اظهار کرد: 
این قانون بیش��تر روی شرکت های پتروش��یمی دولت متمرکز است و 
بسیاری از شرکت های پتروشیمی خصوصی هستند که خوراك را با ارز 
مبادله ای می گیرند و مشخص نیست چه میزان از ارز خود را در سامانه 

نیما عرضه می کنند.
وی با تاکید بر اینکه سیاس��ت این ش��رکت حمایت از تصمیم دولت 
است، افزود: با وجود این مسائل پتروشیمی جم تاکنون یک سنت از ارز 
خود را هم خارج از سامانه نیما به فروش نرسانده و از سیاست دولت در 

این زمینه حمایت می کند.

ضربه سیاست های ارزی به پتروشیمی ها
همچنین احم��د مهدوی، دبیرکل انجمن صنف��ی کارفرمایی صنعت 
پتروش��یمی پی��ش از این اعالم کرده بود: صنعت پتروش��یمی در س��ه 
قسمت با اعمال سیاست های ارزی دچار ضربه های اقتصادی شده است. 
نخس��ت آنکه پیش از آن محصوالت خود را در بورس با قیمت ارز آزاد 
می فروختی��م که در حال حاضر محص��والت را باید با ارز 4200 تومانی 
به فروش برسانیم. از سوی دیگر پتروشیمی ها پیش از این ارز خود را به 
نرخ آزاد  و با مزایده به صرافی ها می فروختند که در حال حاضر باید با 
قیمت 4200 تومان در سامانه نیما به فروش برسانند. قسمت دیگر هم 
قیمت خوراك بود که برگشت. براساس این گزارش، طبق دستورالعمل 
ارزی دوم اردیبهش��ت از سوی معاون اول رئیس جمهوری، ارز حاصل از 
صادرات و واردات در قالب س��امانه نیما مدیریت می شود. براساس این 
دس��تورالعمل قرار شده دالر حاصل از صادرات اقالم عمده صادراتی در 
قالب س��امانه نیما با نرخ 4200 تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار 
پرداخت ش��ود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین ش��ود. 
محمد ش��ریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - نیز ماه گذشته، 
لیس��ت کاالهای پتروشیمی و معدنی که باید ارز حاصل از صادرات آنها 

به سامانه نیما واریز شود را اعالم کرد.

تحریم های آمریکا علیه ایران در حال تاثیرگذاری بر تجار هندی چای 
و برنج باس��ماتی است. صادرکنندگان باس��ماتی می گویند، قراردادهای 
جدید به تعوی��ق افتاده و هزینه صادرات به ایران افزایش خواهد یافت، 
زی��را باید از طریق دوبی یا دیگر کش��ورهای خاورمیان��ه به ایران چای 

ارسال کرد.
به گزارش تس��نیم به نقل از پایگاه خب��ری ایندیا تایمز، گمنام آرورا، 
مدی��ر ش��رکت غذایی کوه ن��ور گفت: »ای��ران بازار بزرگی ب��رای برنج 
باسماتی هند اس��ت. در حال حاضر ارسال محموله ها بابت قراردادهای 
قبلی به ایران انجام می ش��ود، اما امض��ای قراردادهای جدید به تعویق 

افتاده است.«

هند همچنین به اروپا، آمریکا، خاورمیانه و جنوب ش��رق آس��یا برنج 
باسماتی صادر می کند.

در حال حاضر قیمت هر تن برنج باسماتی در بازار جهانی بین 1200 
تا 1300 دالر اس��ت. هند در سال مالی 2018، 4.05 میلیون تن برنج 

باسماتی صادر کرد که 0.87 میلیون تن آن به ایران بود.
صادرکنندگان امیدوارند در س��ال مالی جدید یک میلیون تن برنج به 

ایران صادر کنند.
ی��ک تاجر ایرانی گف��ت، تحریم های آمریکا تنه��ا می تواند بر تجارت 
دالری تاثیر بگذارد. در این صورت، یورو یا دیگر ارزهای محلی می تواند 

برای تجارت مورد استفاده قرار گیرد.

ش��رکت های هندی، پ��ول صادرات خود به ای��ران را از پول نفت این 
کش��ور که به روپیه نزد بانک یو سی اوی هند سپرده گذاری شده است 

دریافت می کنند.
ایران همچنی��ن 29 میلیون کیلو چای باکیفیت از هند وارد می کند. 
ازام مون��م، رئیس اتحادیه چای هند گفت: »ما امیدواریم بتوانیم بعد از 
آغ��از اجرای تحریم ها در چهار نوامبر نیز به ان��دازه قبل از تحریم ها به 
ایران چای صادر کنیم. ما باید چای را از طریق دوبی یا دیگر کشورهای 
خاورمیانه به ایران ارس��ال کنیم که این موجب افزایش هزینه ها خواهد 
شد. ترتیبات روپیه-ریال همچنان پابرجاست و این به ادامه تجارت بین 

دو کشور کمک خواهد کرد.«

سود هزاران میلیاردی دالالن از سامانه نیما!

نگرانی صادرکنندگان هندی از تحریم های آمریکا علیه ایران

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

بابت تخلف خودرو از مردم عذرخواهی 
می کنم

وزی��ر صنعت با عذرخواهی از مردم نس��بت به تخل��ف صورت گرفته 
در حوزه واردات غیرقانونی خودرو، از انتش��ار فهرس��ت 100نفره اسامی 
واردکنندگان غیرقانونی خودرو خبر داد.  محمد شریعتمداری در برنامه 
حاال خورشید گفت: لیس��ت 100نفر از واردکنندگان متخلف را منتشر 
خواهیم  کرد. البته این لیست افرادی است که مجموعا نمایندگی متعلق 
به آنها بوده است؛ نه اینکه الزاما آنها اقدام به ثبت سفارش کرده باشند؛ 
بلکه این اقدام به وسیله کاربرانی صورت گرفته است که به آنها اجازه داده 
شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این اتفاق که به هر دلیلی 
از س��وی کاربران، کارمندان و واردکنندگان صورت گرفته، اتفاق خوبی 
نبوده است، چه در این دولت یا آن دولت انجام شده باشد، به همین دلیل 
از محضر ش��ریف مردم ایران عذرخواهی می کنم و امیدوارم با تمهیداتی 
که اندیشیده شده است، این فساد به صفر میل کند و روش های ما موثر 
باشد. شریعتمداری همچنین به ارائه توضیحاتی در مورد تخلفات جدید 
واردات خودرو پرداخت و با اشاره به اینکه توقف ثبت سفارش در تیرماه 
س��ال گذشته توس��ط وزیر وقت صنعت ) نعمت زاده ( آن هم به صورت 
دس��ت خط غیرقانونی بود، اظهار داش��ت: نعمت زاده در قالب نامه ای در 
24 تیرماه 96 به خس��روتاج نوشته است: »با توجه به اینکه ممکن است 
تصمیم گیری کمیسیون زیربنایی هیأت وزیران در شیوه واردات خودرو 
به صورت س��ی بی یو که در شرف نهایی ش��دن است طول بکشد و این 
موضوع منشأ مسائلی شود که برخی به اطالعات دسترسی پیدا کنند از 
امروز ثبت سفارش انواع خودروهای سواری  به طور موقت متوقف شود.« 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر وقت صنعت می توانست به صورت 
دست نویس این دستور را بدهد، افزود: نه عمال دستور توقف ثبت سفارش 
باید از سوی مراجع باالتری صادر می شد. به اعتقاد من اگر تمهیداتی برای 
نحوه باز پس گرفتن این درآمدها به کار گرفته نشود قطعا این امر منجر 
به س��ودجویی عده ای خاص خواهد شد. وزیر صنعت تصریح کرد: حتی 
نعمت زاده در نامه اخیر خود این تصمیم خود را درس��ت دانسته و گفته 

است این کار را باید می کردم و کار خوبی بود.

محتکران خودروها را به بازار عرضه کردند
 قیمت خودرو کاهش یافت

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران از عرضه 
خودروهای احتکارش��ده از س��وی محتکران به بازار و کاهش نس��بی 
قیمت ها خبر داد. به گزارش ایسنا، سعید موتمنی  اظهار کرد: در چند 
ماه اخیر به دلیل نوسانات صعودی نرخ ارز، برخی واردکنندگان خودرو 
ای��ن محص��والت را احتکار کرده و از عرضه خودرو ب��ه بازار خودداری 
می کردند. وی ادامه داد: عالوه بر شرکت های واردکننده خودرو، برخی 
سرمایه داران نیز با توجه به روند صعودی قیمت ها وارد بازار خودرو شده 
و این محصوالت را خریداری و در انبارها دپو می کردند. رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران با بیان اینکه در نتیجه این 
اقدامات عرضه خودروهای وارداتی به بازار به ش��دت کاهش یافته بود، 
خاطرنشان کرد: به دلیل همین کاهش عرضه شاهد افزایش قیمت ها 

در بازار خودروهای وارداتی بودیم.
 وی ادام��ه داد: ب��ا این ح��ال در روزهای اخیر به دنبال تش��دید 
بازرس��ی ها، بسیاری از محتکران از ترس برخوردهای قانونی پا پس 

کشیده و اقدام به عرضه خودروهای احتکارشده به بازار کرده اند.
 رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودروی تهران 
افزود: عرضه خودروهای وارداتی احتکارش��ده به بازار باعث افزایش 
عرضه و نزولی ش��دن قیمت ه��ا در بازار خودروهای وارداتی ش��ده 
اس��ت، به گونه ای که تا 100 میلیون تومان نیز کاهش در قیمت ها 
داش��ته ایم.  وی تصریح کرد: س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان و س��ازمان تعزیرات نظارت خ��ود را بر بازار خودرو 
تشدید کرده اند که تاثیرات قابل توجهی نیز داشته است. امیدواریم 
این نظارت ها همچنان ادامه داش��ته باش��د تا دست احتکارگران از 
ب��ازار خودرو به کلی کوتاه ش��ود.   در چند ماه اخیر بازار خودرو با 

افزایش لجام گسیخته و شدید قیمت ها روبه رو بوده است.

8 خودرو، موفق به کسب استانداردهای 
جدید معیار مصرف سوخت نشدند

از 24 م��دل خ��ودروی تولیدی 16 نوع خودرو، موفق به کس��ب 
اس��تانداردهای معیار مصرف س��وخت ش��ده و اعتبار تاییدیه هاي 
مربوطه توس��ط سازمان ملی اس��تاندارد ایران برای این محصوالت 

تمدید شد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت به نقل از استاندارد، پیمان 
پیرایش، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اس��تاندارد صنایع فلزی با 
اش��اره به اجراي اصالحیه ش��ماره یک تجدید نظر سوم استاندارد 
معیار مصرف س��وخت خودروهاي سبک به شماره 4241-2 گفت: 
از ابت��داي تیرماه س��ال جاری، در بین 24 م��دل خودرو که تا قبل 
از ای��ن تاریخ منطبق با معیارهاي جدید مصرف س��وخت نبوده اند، 
تعداد 16مدل خودرو موفق به کسب استاندارد مذکور شده و اعتبار 
تاییدیه هاي مربوطه توسط س��ازمان ملی استاندارد ایران برای این 

محصوالت تمدید شد.
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی اعالم کرد: تعداد 
هش��ت مدل خودرو که تاکنون موفق به کس��ب استاندارد جدید و 

ارائه مدارك و مستندات مربوطه نشده اند، به شرح زیر است:
1- سواري MVM X33S دنده دستي محصول شرکت مدیران خودرو

2- س��واري HAIMA S7  دن��ده اتوماتی��ک ب��ا ن��وع موتور) 
HM484Q -  1995 سي سي( محصول شرکت ایران خودرو

3-  کامیون��ت پادرا )Z24PA( دنده دس��تي محصول ش��رکت 
زامیاد

4- سواري JAC S5 دنده دستي محصول شرکت کرمان خودرو
5- س��واري LIFAN 820 دن��ده اتوماتی��ک محصول ش��رکت 

کرمان خودرو
اتوماتی��ک  دن��ده    LONDON TAXI TX4 6- س��واري

محصول شرکت برلیانس منطقه آزاد ارس
 5 WINGLE 7- وان��ت تک کابین تک دیفرانس��یل بنزین��ي

)CC1031PD05( دنده دستي محصول شرکت دیار خودرو
8- سواري BAIC BJ40L دنده اتوماتیک محصول شرکت دیار 

خودرو

س��خنگوی قوه  قضاییه درباره پرونده ثبت س��فارش خودرو گفت که 
تاکن��ون پنج نف��ر از مدیرانی که احیانا هم��کاران فعلی و چند ماه قبل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند، دس��تگیر شده اند که چهار نفر در 

بازداشت هستند.
به گزارش جهان نیوز، حجت االسالم غالمحسین محسنی  اژه ای درباره 
پرونده های اخیر س��که، ارز و خودرو اظهار کرد: قرار ش��د در این دسته 
از پرونده ها معاون اول قوه  قضاییه با همکاری دادس��تان کل کش��ور به 

موضوع رسیدگی، هماهنگی و همکاری کنند.
در این پرونده ها نشس��تی با حضور قضات رسیدگی کننده به پرونده و 
همچنین دادس��تان تهران و ضابطان و خود بنده برگزار و ضمن هدایت 

مسائل و نظارت بر آنها، تسهیالتی داده شد.
 به گفته محس��نی اژه ای، یکی از دستگیرش��دگان مدیرکل س��ازمان 
توس��عه تج��ارت و دیگری معاون وی اس��ت و یک نفر ه��م طراح این 
سامانه است که اخیرا منفصل شده بود که وی نیز بازداشت شده و فرد 
چهارم نیز خانمی است که تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این 

سفارش ها همکاری و مسئولیت داشته است.
او افزود: به دادس��تان ها گفته ش��ده، روند رسیدگی را تسریع کنند و 
هیچ گون��ه اغماضی درباره فردی که مورد اتهام قرار گرفته اس��ت و در 

هر موقعیتی که باشد، نکنند.  همچنین دادستان تهران و دادستان کل 
کش��ور در این باره نامه هایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوش��ته 
بودند و دادس��تان کل کش��ور نیز نامه ای به بانک مرکزی نوشته بود که 
هرچه زودتر درباره ثبت س��فارش ها لیس��ت آنها را برای ما بفرستید و 
روز پنجش��نبه بانک مرکزی آن را برای دادس��تان تهران و کل کش��ور 
فرس��تاد که دیروز هم دادستان کل کش��ور گفت سی دی آن فرستاده 
ش��ده اس��ت و بررس��ی می کنیم، البته نواقص زیادی دارد که از بانک 
مرکزی می خواهیم برطرف کند. محسنی اژه ای گفت: ما عالوه بر وزارت 
صنعت و معدن که نامه نوش��تیم و پاسخ داده شده و توسط دادستان ها 
در حال بررس��ی اس��ت به وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی نیز نامه ای 
نوش��تیم که هنوز ج��واب ندادند و امیدوارم جواب بدهن��د. با توجه به 
پاسخ هایی که تاکنون دریافت کردیم، افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند 
و دستگیر شدند؛ البته تعدادی از واردکننده ها نیز احضار و مورد تحقیق 
ق��رار گرفتند. معاون اول قوه  قضاییه بیان ک��رد: درباره کنترل بازار نیز 
یک س��ری اقداماتی صورت گرفته و بانک مرک��زی از طریق صراف ها و 

عوامل غیرصراف اقداماتی را انجام داده است.
بان��ک مرکزی برای کنترل بازار ارز از دو طریق صراف ها اعم از بانکی 
و غیربانک��ی و همچنین اف��راد و عوامل همکار خود اس��تفاده می کند. 

البته در اینجا اجماال مش��خص ش��ده است که بخش��ی از این ارزی که 
برای کنترل بازار داده ش��ده، نه تنها تأثیر نداش��ته بلکه قضیه را عکس 

کرده است.
او گفت: همین عوامل به جای اینکه ارز را به قیمت بازار تا بازار کنترل 
کنند، اتفاقا آمدند برعکس عمل کردند و این ارز را همین عوامل مرتبط 
با بانک مرکزی بودند که بیش از قیمت بازار آن هم با یک تفاوت فاحش 
فروختن��د، بنابراین وقتی قیمت را باالتر از بازار دادند قیمت ها بالفاصله 

افزایش پیدا کرده است.
در اینج��ا نیز به جای اینکه از افراد مورد اعتماد و صرافی ها اس��تفاده 
شود، از صرافی های معدود و محدود استفاده شده است که ممکن است 
از رانت افراد استفاده کرده باشند و مشکالتی پیش آمده که موضوع در 

حال بررسی و در ابتدای کار است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: درباره دالالن ارزی و افرادی که دستگیر 
ش��ده اند برخی بازداش��ت هس��تند و برخی نیز با قرار آزاد ش��دند، اما 
تعدادی در پنج، شش روز اخیر بازداشت شدند که در بازداشت هستند 
و پرونده آنها در حال بررس��ی اس��ت که آیا این ارزی که بانک مرکزی 
داده به دست مصرف کننده، رسیده است یا با واسطه و دالل ها به خارج 

از کشور رفته است؟

بازداشت 5 مدیر وزارت صنعت در پرونده خودروهای وارداتی

دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو با اش��اره ب��ه بالتکلیفی 15 هزار 
دستگاه خودرو در گمرك گفت در حالی که ثبت سفارش این خودرو ها 
پیش از بخش��نامه  ارزی دولت انجام ش��ده، اما با ش��رایط جدید ارزی 

امکان ترخیص آنها از گمرکات وجود ندارد.
مه��دی دادفر در گفت وگو با ف��ارس، در مورد افزایش مهلت ترخیص 
خودرو از گمرك، گفت: انجمن واردکنندگان خودرو طی بیانیه ای تقاضا 
و پیش��نهادات  خ��ود را  به عن��وان راهکار برون رف��ت از فضای فعلی و 

شکستن حباب قیمت خودرو، تقدیم دولت کرد.
دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خودرو اف��زود: بنابراین ط��ی این بیانیه 
خواس��تار ش��دیم تا عرضه خودرو از طریق ادامه روند ثبت س��فارش و 
خ��روج خودروهای متوقف در گم��رکات که بالغ بر 15 هزار دس��تگاه 

خودرو بود، افزایش یابد.
وی با بیان اینکه هنوز تصمیمی در مورد ادامه ثبت س��فارش واردات 
خودرو اتخاذ نشده است، گفت: بنابر مصوبه جدید هیات وزیران، مصوب 
شد تا مهلت ترخیص خودروهای داخل گمرکات در صورت داشتن ثبت 

س��فارش معتبر از س��ه ماه به ش��ش ماه افزایش یابد. دادفر با اشاره به 
اینکه ترخیص این خودروها پس از تصمیم اخیر ارزی دولت با مش��کل 
مواجه ش��ده اس��ت، گفت: واردکنندگان این خودروها قبل از بخشنامه  
اخی��ر ارزی دولت تم��ام یا بخش��ی از ارز مورد نیاز ب��رای واردات این 
خودروها را پرداخته اند که اگر تمهیداتی اندیشیده شود تا این خودروها 
با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص شوند، تاثیر مثبتی در بازار 
خواهد گذاش��ت. وی افزود: البته برای ترخیص این خودرو ها براس��اس 
مصوبه اخیر ارزی دولت، مش��کالت دیگ��ری نیز پیش خواهد آمد، زیرا 
براس��اس مصوبات ارزی باید مسیر تامین ارز حاصل از واردات مشخص 
باش��د، یعنی واردکننده باید درخواس��ت واردات خود را در سامانه نیما 
ثبت کرده باشد و از این طریق ارز را تامین کرده باشد و یا اینکه از بازار 

ثانویه ارز تامین کند.
دادفر اظهار داش��ت: از آنجا که ثبت س��فارش ای��ن خودروها مربوط 
به قبل از بخش��نامه  ارزی دول��ت در فروردین ماه 97  اس��ت، بنابراین 
ای��ن واردکنندگان عمال ام��کان تامین ارز از س��امانه نیما که در اواخر 

فروردین راه اندازی ش��د یا بازار ثانویه که چند روز پیش ش��روع به کار 
کرد را ندارند.

دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خودرو اظهار داش��ت: مس��ئله دوم این 
اس��ت که ب��ا ممنوعی��ت واردات خودرو اص��ال امکان تامی��ن ارز برای 
ای��ن واردکنن��دگان که بخش��ی از بدهی خود را به فروش��نده خارجی 
نپرداخته ان��د، وجود ندارد، زیرا ای��ن واردکنندگان نه خود امکان تامین 
ارز را دارند و نه می توانند ارز را از سامانه نیما و بازار ثانویه تامین کنند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو افزود: با این شرایط  اکنون 15 هزار 
دس��تگاه خودرو در گمرکات بالتکلیف مانده اس��ت که براساس مصوبه 
مذکور  هیات وزیران مهلت ترخیص آنها از س��ه به ش��ش ماه افزایش 
یافته اس��ت . وی ب��ا تاکید بر اینکه تاریخ قبض انب��ار این خودروها در 
گمرك و تاریخ ثبت س��فارش آنها معلوم اس��ت، گف��ت: بنابراین دولت 
برای ترخیص این 15 هزار دستگاه خودرو بالتکلیف مانده در گمرکات 
تدابیری اتخاذ کند تا هم واردکنندگان از بالتکلیفی خارج ش��وند و هم 

واردات این خودروها تا حدودی بازار را به آرامش برساند.

بالتکلیفی 15 هزار دستگاه خودرو در گمرک با بخشنامه ارزی دولت
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کسب و کارامـروز8

آمازون به عنوان یکی از غول های تجاری جهان و جزو 10 برند معتبر جهان،  
قصد دارد با فروش لباس  تیم های مطرح فوتبال بازه خدمات خود را گسترده تر 
کند. ناپولی تیم مطرح فوتبال لیگ ایتالیا به عنوان اولین تیم ورزش��ی به 

صورت رس��می فروش��گاه محصوالت ورزشی 
تیم خود را در فروش��گاه های آمازون راه اندازی 
ک��رد. خبر ورود آمازون به دنیای لباس و مد با 
واکنش های متفاوتی روبه رو شده  است؛ به ویژه 
از طرف برندهای مطرح که باور دارند این اقدام 
آمازون باعث کم ش��دن فروش آنها می ش��ود. 
هرچند »ناپولی« یکی از تیم های مطرح فوتبال 
در لی��گ ایتالیا با این ایده موافق نیس��ت. این 
تیم به اولین تیم ورزش��ی در دنیا تبدیل شده 
است که فروشگاه پیراهن های ورزشی خود را 
در بازار غول پیکر آمازون راه اندازی کرده است. 
ناپولی برخالف س��ایر تیم ها ک��ه پیراهن های 
ورزش��ی تیم ش��ان را در وب س��ایت باشگاه یا 

فروش��گاه های زنجیره ای متعلق به خودشان به فروش می رسانند، تصمیم 
گرفته اس��ت ی��ک درگاه اختصاصی فروش در س��ایت آم��ازون راه اندازی 
کن��د. طرفداران تیم ناپولی در ای��ن درگاه هم می توانند پیراهن های اصلی 

تیم محبوب خ��ود را خریداری کنند و هم امکان خرید س��ایر محصوالت 
ورزش��ی باشگاه ناپولی را داشته باش��ند. این درگاه در حال حاضر فقط در 
وب س��ایت آمازون در کشورهای انگلس��تان، ایتالیا، آلمان، فرانسه و اسپانیا 
قابل دسترسی است و طبق گفته های مدیران 
ارشد آمازون به زودی در کشورهای آمریکا و 
کانادا هم قابل دس��ترس می شود. ورود غول 
تجاری مانند آمازون به بازار فروش لباس های 
ورزش��ی خیلی هم تعجب برانگیز نیست. این 
ش��رکت به تازگ��ی اعالم کرده ب��ود که حق 
پخش آنالی��ن بازی های لیگ برت��ر فوتبال 
جزیره )انگلس��تان( را به دس��ت آورده است. 
اعضای فروش��گاه آمازون در ص��ورت خرید 
حساب کاربری ویژه می توانند به عنوان هدیه، 
20 بازی در هر فصل لیگ فوتبال انگلس��تان 
را به ش��کل رایگان مشاهده کنند. همچنین 
اگر کاربری از فروش��گاه آمازون راکت، توپ و 
لباس مخصوص تنیس خریداری کرده باشد، می تواند چند بازی تنیس که 
Association of Tennis Profe - )ووسط »انجمن تنیس حرفه ای« 
sionals( یا همان »ATP« پخش می شود را به شکل رایگان تماشا کند. 

رئیس س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور، با اشاره به اینکه در 
حال حاضر مهارت نیروی کار در کشور کافی نیست، گفت 40 درصد 
از مخاطبان آموزش های مهارتی از فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند. 

به گزارش مهر، س��لیمان پاك سرش��ت در 
نشست مش��ترك س��ازمان آموزش فنی و 
حرف��ه ای کش��ور، وزارت عل��وم، تحقیقات 
و فن��اوری و وزارت آم��وزش و پرورش که 
ب��ا موض��وع پیون��د آموزش های رس��می و 
غیررس��می مهارتی در محل این س��ازمان 
برگزار شد، ضمن تبریک به مناسبت هفته 
ملی مهارت با اشاره به هدایت آموزش های 
علم��ی و مهارتی بازار کار گف��ت: تردیدی 
باقی نمان��ده که مهارت آموزی در ش��رایط 
فعلی کش��ور یک موضوع جدی اس��ت که 
مورد اجم��اع و اتفاق نظر همه حوزه ها اعم 
از دس��تگاه های آموزش دهنده و متقاضیان 

اس��ت. وی افزود: واقعیت این است که مهارت نیروی کار کشور کافی 
نیس��ت و این موض��وع در مصادیق مختلف خود را آش��کار می کند، 
بنابراین در شرایطی که برخی کارفرمایان از نیروی کار راضی نیستند، 

همچنی��ن با جمعیت فارغ التحصیل بی��کار مواجهیم، بهره وری نیروی 
کار پایین است و در عین حال، مهارت کافی در بین جوانان برای ورود 
به بازار کار وجود ندارد، به معنای آن است که در حوزه مهارت آموزی 
گام هایی باید برداشته شود که این موضوع، 
مورد توجه دولت و شخص رئیس جمهور 
قرار دارد، به نح��وی که در ماموریت های 
مورد  مهارت آموزی  موض��وع  وزارتخانه ها 
تاکی��د ق��رار گرفته اس��ت. مع��اون وزیر 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ب��ا تاکید بر 
اینک��ه جهت گیری و اقدام��ات در عرصه 
ارتقای ثب��ت مهارت آموزی باید با جدیت 
بیش��تری دنبال ش��ود، اف��زود: ماموریت 
اصل��ی س��ازمان آموزش فن��ی و حرفه ای 
کش��ور، ارائه آموزش های غیررسمی است 
و در برنامه های خ��ود باید این موضوع به 
شکل ویژه و متمایز دنبال شود؛ همچنین 
وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش به عنوان 
دو دستگاه ارائه آموزش های رسمی در جهت اتصال آموزش ها به بازار 

کار فعالیت های آموزشی خود را بازتعریف کرده اند.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای اعالم کردآمازون فروش رسمی لباس تیم های فوتبال را آغاز کرده است

مهارت نیروی کار در کشور کافی نیست

رویداده��ای برنامه ری��زی نش��ده می توان��د تاثی��رات مخرب��ی ب��ر 
کس��ب وکارهای کوچک داشته باش��د. بحران هایی مانند آتش سوزی، 
بیم��اری و از کارافتادگ��ی کارکنان کلیدی و شکس��ت سیس��تم های 
فن��اوری اطالعات، انجام فعالیت های روزم��ره را پیچیده یا غیرممکن 
می کن��د. این رویداده��ا در بدترین حالت می توانند موجب از دس��ت 
دادن مش��تریان و در نهایت نابودی کسب وکار شوند، اما با برنامه ریزی 
مناس��ب می توان اقداماتی برای به حداقل رس��اندن این اثرات مخرب 

داشت. 
ای��ن توصیه ه��ا ب��ه ش��ما در شناس��ایی خط��رات احتمالی کمک 
می کند، برای موارد اضطراری آماده  باش��ید. بررس��ی کنید که چگونه 

کسب وکارتان می تواند با یک فاجعه مقابله کند. 
چرا برای مواجهه با بحران های احتمالی نیاز به طرح استمرار 

کسب و کار دارید؟ 
به طور کامل برنامه ریزی کنید تا خود را از تاثیر بحران های بالقوه ای 
همچون آتش س��وزی، سیل، سرقت، شکست سیس��تم IT یا بیماری 
کارکنان کلیدی محافظت کنید. این برنامه ریزی برای کس��ب وکارهای 
کوچک بسیار مهم اس��ت. اغلب منابع به راحتی در بحران تحت تاثیر 

قرار می گیرند. 
عدم برنامه ریزی می تواند فاجعه بار باش��د. ش��ما در معرض خطر از 
دست دادن مش��تریان هس��تید و کس��ب وکارتان روزبه روز ضعیف تر 
می ش��ود. احتمال دارد که کسب وکارتان هرگز بهبود نیابد و در نهایت 

متوقف شود. 
به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی، باید: 

بحران های بالقوه ای را که ممکن است بر کسب و کارتان تاثیر بگذارد، 
شناسایی کنید

دقیق��ا مش��خص کنید که چطور می خواهید خط��ر این حادثه را به 
حداقل برسانید

در قالب »برنامه اس��تمرار کس��ب وکار«، چگونگی واکنش تان را در 
صورت وقوع فاجعه توضیح دهید

برنامه را به صورت منظم تست کنید
به عنوان مث��ال، اگر ب��ر اطالعات کامپیوتر متکی هس��تید، باید یک 
سیس��تم پشتیبان ایجاد کنید تا در صورت شکست سیستم یک کپی 

از داده های کلیدی داشته باشید. 
مزایای طرح استمرار کسب و کار

برنامه اس��تمرار کسب وکاری که با دقت ایجاد شده باشد، به راحتی 
با بحران ها مقابله می کند. ش��ما را قادر می س��ازد تا میزان اختالل در 

کسب وکار و مشتریان تان را به حداقل برسانید. 
ب��ه مش��تریان، بیمه گ��ذاران و س��رمایه گذاران نش��ان می دهد که 
کس��ب وکارتان به ان��دازه  کافی قوی هس��ت و می تواند ب��ا هر حادثه 
برنامه ریزی نش��ده ای مقابله کند. همچنین در رقابت با دیگران برتری 

داشته باشد. 
بحران هایی که می توانند بر کسب وکارتان تاثیر بگذارند

بس��ته به ش��رایط خاص کس��ب وکارتان، حوادث احتمالی بسیاری 
وجود دارد که ممکن است موجب بروز بحران شود: 

بالیای طبیعی: به عنوان مثال، سیالب های ناشی از باران های سنگین 

یا آسیب های پس از توفان. 
س��رقت ی��ا خراب��کاری: به عنوان مثال، س��رقت تجهی��زات رایانه ای 
می تواند ویرانگر باش��د. به همین ترتیب، خرابکاری در ماشین آالت یا 
وس��ایل نقلیه نه تنها می تواند هزینه بر باش��د، بلکه خطرات بهداشت و 

ایمنی را نیز ایجاد می کند. 
آتش س��وزی: چنی��ن ش��رایطی می توان��د موجب ناب��ودی فیزیکی 

کسب وکارتان شود. 
قط��ع برق: از دس��ت دادن برق می تواند عواقب جدی در برداش��ته 
باش��د. اگر نتوانید از سیس��تم های فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات یا 
سایر ماش��ین آالت یا تجهیزات اصلی اس��تفاده کنید، واقعا چه کاری 

می خواهید انجام  دهید؟ 
شکس��ت سیس��تمIT: ویروس های کامپیوتری، حم��الت هکرها یا 
خرابی های سیس��تم می توان��د توانایی کارکنان را ب��رای کارکرد موثر 

کاهش دهد. 
فوت یا بیماری کارکنان کلیدی: اگر وجود هر یک از کارکنان تان در 
کسب وکار حیاتی باشد، در نظر بگیرید که چگونه می توانید با بیماری 

یا ناتوانی آنان کنار بیایید. 
شیوع بیماری یا عفونت: بسته به نوع کسب وکار، شیوع یک بیماری 
عفونی در بین کارکنان یا در محل کار می تواند خطرات جدی سالمت 

و ایمنی را ایجاد کند. 
حمالت تروریس��تی:  اگر حمالت تروریستی در جایی که کسب وکار 
مستقر است یا در مکان هایی که شما و کارکنان تان مسافرت می کنید، 
وجود داش��ته باشد؛ ش��ما در معرض خطرات جدی هستید. همچنین 
در نظر بگیرید که آیا حمله ممکن اس��ت اث��ر طوالنی مدت روی بازار 

خاص شما داشته باشد.
بحران ه��ای تاثیرگذار ب��ر تامین  کنن��دگان: چطور می ت��وان منابع 

جایگزین را ایجاد کرد؟ 
بحران هایی که ش��هرت کسب وکار ش��ما را تحت تاثیر قرار می دهد: 
با ش��کایات احتمالی و مشکالت حقوقی چگونه برخورد خواهید کرد؟ 

)استفاده از روغن پالم در صنایع غذایی لبنی و نمونه های مشابه( 
تاثیر احتمالی خطرات را در کسب وکارتان ارزیابی کنید: 

شما نیاز به تجزیه و تحلیل بحران و پیامدهای ناشی از آن دارید که 
می تواند بر کسب وکارتان تاثیر بگذارد. 

این تجزیه و تحلیلی شامل موارد زیر است: 
ارزیابی احتمال وقوع یک بحران خاص و پیامدهای آن

تعیین میزان تاثیر احتمالی بحران بر عملیات شما
ب��ا این نوع تجزیه و تحلیل باید مش��خص کنید کدام عملیات برای 
کسب وکارتان ضروری اس��ت. نقش خاصی که در شرایط عادی وجود 
آن برای کس��ب و کارتان الزامی اس��ت، ممکن اس��ت در زمان بحران، 
عاملی ضروری محسوب نشود. برای مثال ارجحیت سیستم پشتیبانی 

منابع انسانی نسبت به بخش مالی در شرایط بحرانی. 
احتمال وقوع خطرات

می توانی��د احتم��ال وق��وع بحرانی خ��اص را در مقی��اس عددی یا 
به صورت کیفی )با عناوینی چون زیاد، متوسط یا کم( توصیف کنید. 

به این ترتیب، نس��بت به ریسک پذیری در کس��ب وکارتان حساس 
می شوید و با هوشیاری تصمیم می گیرید. ممکن است احتمال کمتری 
برای وقوع بحران در نظر بگیرید، اما به یاد داش��ته باش��ید که اگر این 

اتفاق بیفتد، می تواند صدمه بسیار زیادی به کسب وکارتان بزند. 

برنامه ریزی استمرار کسب و کار در شرایط بحرانی

نشست هم اندیش��ی مخترعان و استعدادهای برتر اس��تان فارس با شهردار و 
معاونان ش��هرداری شیراز برگزار ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی 
نخبگان، نشس��ت هم اندیشی اجتماع نخبگانی استان فارس با شهردار و معاونان 
شهرداری شیراز با حضور رئیس بنیاد نخبگان استان فارس، متخصصان، محققان، 
مدیران شرکت های دانش بنیان، مخترعان و مستعدان   برتر در محل سالن جلسات 
ساختمان مرکزی شهرداری شیراز برگزار شد. در این نشست حیدر اسکندرپور، 
ش��هردار شیراز گفت: امید اس��ت با ایجاد هم  افزایی و تعامل بیشتر با نخبگان و 

مستعدان  برتر استان، مسائل شهر شیراز با سرعت و کیفیت بیشتری حل شود.

شهردار شیراز:

ایده نخبگانی، چالش های مدیریت 
شهری را رفع می کند

مترجم: مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی

یادداشت

چهار شنبه
3 مرداد 1397

شماره 1120
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رئی��س صندوق ن��وآوری و ش��کوفایی اظهار کرد که ش��رکت های 
دانش بنیان عمدتاً در تبدیل ایده به محصول تولیدی فعالیت می کنند 

و به همین دلیل در مرحله توس��عه 
محصول ن��وآوری بیش��تری دارند، 
ول��ی در نوآوری ب��ازار کمتر موفق 

بوده اند.
به گزارش ایس��نا، بهزاد سلطانی 
در پن��ل تخصصی الگوی اس��المی 
پیشرفت، ابتدا به تحلیل مختصری 
در م��ورد می��زان وج��ود ن��وآوری 
در اس��تارتاپ ها پرداخ��ت و گفت: 
اس��تارتاپ ها در ای��ران در مرحل��ه 
ایده پروری بیش��تر کپ��ی می کنند 

ت��ا ن��وآوری، که البته این موض��وع به طور طبیعی و ب��ه دلیل تجربه 
کشورهای دیگر نه تنها مشکلی ندارد، بلکه برای انتقال سریع ایده های 
روز ضروری اس��ت. وی افزود: در مرحله توس��عه محصول نیز به دلیل 

اینکه اکثر اس��تارتاپ ها در حوزه خدمات و ITفعالیت می کنند، حجم 
فعالیت در توس��عه محصول به نس��بت س��ایر مراحل کمتر بوده و در 
پی آن ن��وآوری کمتری نیز مورد 
نیاز اس��ت ول��ی در مرحل��ه بازار 
اس��تارتاپ ها کاماًل ن��وآور بوده اند 
و با کس��ب س��هم قابل توجهی از 
بازار توانس��ته اند پیش��تاز بوده و 
موج تحول فناوری در کشور ایجاد 

کنند.
س��لطانی ادامه داد: تحلیلی که 
از ش��رکت های دانش بنی��ان ارائه 
ش��د، متفاوت بود و نشان می دهد 
ش��رکت های دانش بنیان چون در 
تبدیل ایده ب��ه محصول تولیدی عمدتاً فعالی��ت می کنند، در مرحله 
توسعه محصول نوآوری بیشتری دارند و قوی هستند، ولی در نوآوری 

بازار کمتر موفق بوده اند.

اتاق شتاب یا استارتاپ نیترو بخشی در الکام استارز است که تالش 
می کند مس��یر اس��تارتاپ ها را هموارتر کرده و به آنها راهنمایی های 
الزم را بدهد. این در حالی اس��ت که تعداد حاضرین در الکام اس��تارز 

ب��ه 480 اس��تارتاپ رس��یده و مش��خصاً 
بخش زی��ادی از آنها در مراح��ل اولیه کار 
خ��ود هس��تند و می توانن��د از خدمات این 
ات��اق به��ره بگیرن��د. هرچند که »س��هیل 
عباس��ی«، مس��ئول اتاق ش��تاب در الکام 
استارز خبر می دهد که این محل برای همه 
استارتاپ هاس��ت نه صرفاً کس��ب وکارهایی 
 ک��ه در ال��کام اس��تارز ش��رکت می کنند.
عباسی در گفت وگو با دیجیاتو، در خصوص 
ماهیت اتاق ش��تاب می گوید: »اتاق شتاب 
فضایی را مهیا می کند تا استارتاپ هایی که 
به آن غرفه مراجعه می کنند در مدت زمان 
فش��رده و کوتاه با افرادی که در حوزه های 

مختلف تجربه و تخصص دارند، ارتباط برقرار کنند و از آنها راهنمایی 
 و سرنخ هایی بگیرند که بعد از آن بتوانند مشکالت خود را رفع کنند.«

او در مورد تفاوت این جلسات با مشاوره های عادی به این نکته اشاره 

می کند که جلس��ات مشاوره های عادی بس��یار زمانبر است اما در این 
جلسات به دلیل فشردگی زمان و تعدد مشاوران یا منتورهای حاضر در 
اتاق ش��تاب، افراد سریع تر به اصل موضوع می رسند و با پرسش واضح 
 س��واالت، ج��واب های واضح می ش��نوند.

ام��ا در نهای��ت آورده  ات��اق ش��تاب برای 
اس��تارتاپ ها چیست؟ عباسی در پاسخ به 
این پرسش دیجیاتو می گوید: »اول اینکه 
اس��تارتاپی ک��ه مراجعه می کند ب��ا افراد 
متبحر در این حوزه آشنا می شود و سواالت 
خود را می پرس��د. دوم ادامه روابطی  است 
که به دس��ت آورده اند و بعد از نمایش��گاه 
می توانند آن را ادامه و به همکاری تبدیل 
کنند. آورده س��وم فضایی است که در آن 
مش��اوران، افراد، تیم ها و اس��تارتاپ هایی 
که س��واالت مش��ابه دارند یکدیگر را پیدا 
 می کنن��د و می توانند به جواب برس��ند.«
هم��ه اینه��ا در حالی اس��ت که افراد زی��ادی خود را در اکوسیس��تم 
اس��تارتاپی »منت��ور« معرفی می کنند در صورتی که تجربه، س��ابقه و 

چیزی تحت عنوان کارنامه کارآفرینی ندارند. 

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی:

شرکت های استارتاپ، پیشتاز و عامل ایجاد موج اول توسعه 
تکنولوژی در کشورند

وظیفه اتاق شتاب در الکام استارز چیست؟ 

تصور بیشتر افراد در رابطه با ایجاد یا ارتقای یک فرهنگ در سازمان 
این اس��ت که باید دس��ت به اقداماتی بزرگ زد. ب��ا این حال واقعیت 
این اس��ت ک��ه نباید تنها به این دس��ت از اقدامات توجه نش��ان داد. 
درواقع برخی از اقدامات کوچک نیز می تواند تاثیر به مراتب بیش��تری 
داش��ته باشد. این موضوع در حالی اس��ت که این دست از اقدامات به 
زمان و صرف هزینه کمتری نیاز داش��ته و گزینه مقرون به صرفه تری 
محس��وب می  شوند. بدون شک تحت این ش��رایط در صورتی که شما 
اقدامی نادرس��ت را صورت دهید، با مشکالت بسیاری مواجه خواهید 
ش��د. از الزامات در این رابطه این اس��ت که توج��ه ویژه ای را معطوف 
کارمندان خود گردانید. اگرچه تصمیم گیرنده اصلی در ش��رکت ش��ما 
هس��تید، با این حال پیاده س��اختن یک فرهن��گ و رعایت قواعد آن 
نیازمن��د همکاری تمامی افراد ش��رکت اس��ت. در همین راس��تا و در 

ادامه به بررس��ی چهار راهکار موجود 
در راس��تای ایجاد یا ارتقای فرهنگ 
همکاری و تعامل در شرکت، خواهیم 

پرداخت. 
1- چشم اندازی درست را ترسیم 

کنید
اشتباه بزرگ تقریبا اغلب شرکت ها 
این اس��ت ک��ه تنها دس��تورات را به 
کارمن��دان اب��الغ و از ارائه اطالعات 
بیش��تر خودداری می کنن��د. اگرچه 
کارمن��دان ب��رای انج��ام کاره��ا به 
با  اس��تخدام ش��رکت در می آین��د، 
ای��ن ح��ال در صورت��ی ک��ه علت و 
ه��دف خواس��ته ش��ما و تاثی��ر آن 
روی ش��رکت را بدانند، بدون ش��ک 
با انگیزه بیش��تری کار خ��ود را آغاز 
خواهند کرد. نتایج تحقیقات در این 

رابطه نش��ان می ده��د که این موضوع رابطه مس��تقیمی روی افزایش 
س��طح راندمان کارمندان داشته و به همین خاطر انجام این کار کامال 
ضروری به نظر می رس��د. نکته ای که در این بخش الزم است تا به آن 
توجه کنید این اس��ت که ارائه توضیحات برای تمامی کارمندان کاری 
زمان بر خواهد بود. تحت این شرایط در صورتی که چشم اندازی دقیق 
و درست را ترسیم کرده باشید، به راحتی حتی خود کارمندان نیز می 
توانند تش��خیص دهند که وظیفه آنها همسو با کدام سیاست و هدف 
ش��رکت اس��ت. این موضوع به شرکت ش��ما فضایی را خواهد بخشید 
که کارمندان نیز در آن تمایل به تعامل بیش��تری با س��ایرین خواهند 
داش��ت. علت اهمیت این موضوع از آن جهت اس��ت که شرکت ها نیاز 
به فعالیت تیمی داش��ته و الزام مه��م در این رابطه درجه باالی تعامل 

و همدلی است. 
2- صبور باشید 

این موضوع که یک فرهنگ بتواند جای مناس��ب خود را در شرکت 
پیدا کند، امری زمان بر خواهد بود. اگرچه عملکرد خوب شما می تواند 

در کوتاه تر ش��دن زمان آن تاثیر بس��زایی داشته باشد، با این حال این 
موضوع تنها در ش��رایطی امکان پذیر خواهد بود که شما در این رابطه 
صبور باشید. در بسیاری از موارد مشاهده شده است که برخی از افراد 
با عملکرد عجوالنه خود روند عادی اقدامات را مختل کرده و تحت این 
شرایط تمامی اقدامات صورت گرفته بی نتیجه می مانند. از جمله موانع 
جدی در رابطه با فرهنگ تعامل تردید افراد در به اش��تراك گذاش��تن 
دانس��ته ها و نظرات خود اس��ت. توجه داشته باش��ید که مدیریت در 
تمامی شرکت ها بهترین الگوهای موجود محسوب می شوند. به همین 
خاطر بهتر اس��ت تا خود در این زمینه حضوری فعال داش��ته و با این 

اقدام دیگران را نیز ترغیب به پیروی از خود کنید. 
3- شنونده خوبی باشید 

اگرچه برخی افراد در رابطه با پس��ت مدیریت بر این باور هس��تند که 
تنها پش��ت میز نشستن و مدیریت کارها کافی است، با این حال واقعیت 
این اس��ت که این جایگاه از پیچیدگی خاصی برخ��وردار بوده و اقدامات 
متعددی نیاز دارد. به همین خاطر اس��ت که به آن قلب تپنده ش��رکت 
گفته می ش��ود. در ای��ن رابطه توجه 
داشته باشید که تعامل بر پایه ارتباط 
دوطرفه شکل می گیرد. در این رابطه 
در موارد متعددی مشاهده شده است 
که مدیران خود را به عنوان تنها فرد 
سخنران معرفی کرده و این موضوع 
زمینه س��از تعام��ل نخواهد ش��د. به 
همین دلیل توصیه می شود تا همواره 
فضا را برای صحبت س��ایرین فراهم 
آورده و به حرف ه��ای آنها به خوبی 
گ��وش دهید. این موضوع که همواره 
در کنار شما کاغذ و قلم وجود داشته 
باشد، به ش��ما کمک خواهد کرد تا 
موارد قابل توجه را یادداش��ت کنید 
و مورد بررس��ی قرار دهید. فراموش 
نکنید که کارمندان به علت س��اعات 
متعددی که در ش��رکت می گذرانند 
ممکن اس��ت از مسائلی با خبر باشند یا با آن مواجه شوند که شما از آن 
کامال بی خبر هس��تید. به همین دلیل نباید این اقدام را تنها در راستای 

افزایش تعامل تلقی کرد. 
4- کار گروهی را مورد توجه قرار دهید و از اقدامات مثبت 

سایرین تجلیل به عمل آورید 
بدون ش��ک هنگامی که کارها بین چند نفر به خوبی تقس��یم شود، 
س��رعت و دقت انج��ام کار افزایش پیدا خواهد کرد. ب��ا این حال این 
موضوع باید با نظارت مس��تقیم شما همراه باشد تا زمینه بروز اختالف 
از بین رود. درواقع در کار گروهی دیگر نباید خود را برتر از س��ایرین 
تصور کنید و الزم اس��ت ب��رای تمامی افراد تیم احترام قائل ش��وید. 
همچنی��ن کارمندان در صورتی که اقدامات آنها به خوبی دیده ش��ود 
و مورد تجلیل قرار گیرند، تمایل بیش��تری به انجام کارهای همس��و با 
فرهنگ تعامل ش��رکت خواهند داش��ت. به همی��ن دلیل حتی از یک 

تشکر ساده نیز غافل نشوید. 
entrepreneur :منبع

آلفابت با انتشار گزارش مالی بهار 2۰18 که نشان از عملکرد باالتر از انتظارات این کمپانی 
دارد، راه خود را برای تبدیل شدن به اولین کمپانی یک تریلیون دالری هموارتر کرده است.
بـه گـزارش زومیت، هرچنـد ارزش آلفابت به بیـش از 8۰۰ میلیارد دالر رسـیده بود، اما 
انتشار گزارش مالی این کمپانی برای سه ماهه  دوم سال جاری میالدی نشان از جهش غول 
جسـت وجو برای تبدیل شـدن به یک کمپانی یک تریلیون دالری دارد. آلفابت عملکردی 
فراتر از پیش بینی ها داشـته است. براساس اطالعات ارائه شده، درآمد آلفابت طی سه ماهه  
دوم سال جاری بیش از 32.66 میلیارد دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
26درصد افزایش پیدا کرده اسـت. میزان رشـد درآمد آلفابت در مقایسـه با سـال گذشته 
بیشتر از رشد درآمد این کمپانی در فاصله  سال های 2۰16 و 2۰17 بوده است. افزایش درآمد 
برای آلفابت نشان از این دارد که تبلیغات دیجیتال هنوز برای گوگل پولسازی می کند، حال 

آنکه هزینه به ازای هر کلیک همچنان روندی نزولی دارد.
اطالعات ارائه شـده نشـان از این دارد که هزینه  افزایش ترافیک برای Google طی سـه 
ماهه  دوم افزایش یافته و به 6.4 میلیارد دالر رسـیده اسـت. هزینه  جذب ترافیک شـامل 
هزینه هایی می شـود که برای مثال گوگل به کمپانی های تولیدکننده  گوشـی های هوشمند 
پرداخت می کند تا کاربران را به سـمت جسـت وجوی گوگل هدایت کنند. این هزینه ها در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 23 درصد افزایش پیدا کرده است.
نزدیک به 86 درصد از درآمد 32.66 میلیارد دالری گوگل از بخش تبلیغات بوده اسـت. 
این درآمد باالتر از پیش بینی های انجام شـده مبنی بر کسـب درآمد 32.17 میلیارد دالری 
توسـط گوگل است. انتشـار گزارش مالی آلفابت منجر به باال رفتن ارزش سهام این کمپانی 
شد که از این رو آلفابت را بیش از پیش به آمازون نزدیک کرد. البته باید به این نکته اشاره 
کرد که اپل همچنان در مسـیر تبدیل شـدن به کمپانی یک تریلیون دالری پیشـتاز بوده و 

با ارزش بیش از 9۰۰ میلیارد دالر، به عنوان با ارزش ترین کمپانی جهان شناخته می شود.
درآمـد بخـش Other Revenue گوگل که شـامل سـرویس های ابری ایـن کمپانی نیز 
می شـود، درآمـدی 4.43 میلیارد دالری را برای گـوگل به ارمغان آورده اسـت. این بخش 
از درآمدهای گوگل نیز شـاهد رشـد خوبی است، به طوری که این بخش رشدی 37 درصدی 
را تجربـه کرده، حـال آنکه بخش تبلیغات گوگل شـاهد افزایش 24 درصـدی درآمد بوده 
است. سرویس های ابری در سایر کمپانی ها نیز رشدی برق آسا را تجربه می کنند. برای مثال 
می توان به آمازون و مایکروسـافت نیز اشاره کرد که شاهد رشـد بسیار خارق العاده  بخش 

سرویس های ابری خود هستند.
همچنین باید به درآمد کسب شـده توسـط بخش Other Bets نیز اشـاره کرد که شامل 
شـماری از کسـب و کارهای تحقیقاتی گوگل می شـود. این بخش شـامل کسـب  وکارهایی 
نظیر Waymo برای خودروهای هوشـمند، گوگل فایبر و وریلی در زمینه  توسعه  تجهیزات 
پزشـکی اسـت. این بخش از کمپانی طی سـه ماهه  دوم سـال جاری میالدی موفق شـده 
درآمدی 145 میلیون دالری را کسـب کند که در مقایسـه با درآمد 97 میلیون دالری مدت 
مشـابه سال گذشته شـاهد افزایش بوده است. ضرر این بخش از 732 میلیون دالر به 633 

میلیون دالر کاهش پیدا کرده است.

4 راهکار برای فرهنگ همکاری و تعامل در شرکت 

جهش گوگل برای یک تریلیون 
دالری شدن با انتشار گزارش 

یادداشـتمالی بهار ۲۰۱۸

مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری همراه با رئیس س��تاد اجرای��ی فرمان 
 امام خمین��ی)ره(، از دس��تاوردهای ش��تابدهنده س��خت افزاری هاردت��ک دیدن کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
س��ورنا س��تاری از فضای اش��تراکی مدرن کس��ب وکار پارادیس هاب دی��دن کرد. در 
ای��ن فضای کاری اش��تراکی ضم��ن ارائه خدم��ات فضای فیزیک��ی، خدماتی همچون 
ش��تابدهی ب��ه تیم های فن��اور و اس��تارتاپ ها امکانات��ی از قبیل می��ز کار اختصاصی، 
 اینترن��ت پرس��رعت، ات��اق جلس��ه، ات��اق ارائه و محی��ط اس��تراحت ارائه می ش��ود.

در ح��ال حاض��ر تیم ه��ای مس��تقر در این فض��ای کاری به طور میانگی��ن گروه های 
چه��ار نفره ب��ا هم افزایی و بهره من��دی از خدمات پارادیس هاب، عمدت��ا در حوزه های 
 نرم افزاره��ای خدمات��ی مبتن��ی بر وب و بر بس��تر تلفن های هم��راه فعالیت می کنند.

بازدید از دستاوردهای دو شتابدهنده 
فعال در زیست بوم نوآوری

به قلم: جان استوکر مشاور و سخنران حوزه رهبری و مدیریت
مترجم: امیر آل علی



 تعطیل��ی مدرس��ه ها ب��ا ش��روع تعطیالت تابس��تانی همراه اس��ت. 
هزینه های افراد در تابستان به شکل چشمگیری افزایش می یابند. نکات 
و استراتژی های زیر به شما در راه اندازی کمپین های تبلیغاتی تابستانی 

کمک می کنند. 
در این فصل آمار فروش ش��ما به طور قابل توجهی باال می رود. افراد 
بیش��تر از قبل به س��فر می روند، بچه های مدرس��ه ای وقت بیشتری را 
خارج از خانه و فروش��گاه ها می گذرانند و به طور کلی چنین احس��اس 
می ش��ود که انگار در تابستان آزادی بیش��تری برای خرج کردن وجود 
دارد. برای کس��ب بخشی از درآمد تابستانی، در زیر به یک سری نکات 
تبلیغاتی اش��اره می کنیم که می توانید از آنها برای هدایت مشتریان به 

سمت فروشگاه و حتی به وب سایت آنالین خود بهره ببرید. 
تبلیغ محصول مناسب فصل تابستان

آیا ش��ما محصوالتی را می فروش��ید که با فصل تابس��تان در ارتباط 
هستند؟ در این صورت االن بهترین زمان برای شروع بازاریابی تابستانی 
به وس��یله تبلیغ یک انبار مملو از محصوالت مرتبط با این فصل اس��ت. 
آیا اق��الم تفریحی کنار آب را می فروش��ید؟ در تعطیالت آخر هفته به 
فس��تیوال های تفریحی خاص بروید و در مس��یر دریاچ��ه، رودخانه یا 
س��احل اقیانوس دل مش��تریان را برای خرید محصوالت خود به دست 

آورید. 
اگر فروش��نده لباس هس��تید، جرقه فروش تابس��تانی خود را با ارائه 
جدید ترین مد های تابستانی روشن کنید. چنین کاری باعث می شود تا 
مشتریان با فکر کردن درباره تابستان، کم کم دست در جیب خود ببرند 

و بابت محصوالت تان پول بپردازند. 
حتی رس��توران ها هم می توانند پیشنهاد های تابستانی خود را تبلیغ 
کنند. مواردی را وارد فهرس��ت غذاهای رستوران خود کنید که ماهیتی 
کامال تابس��تانی دارند. شاید یک نوش��یدنی گرمسیری خوب و جذاب 
مکمل خوبی برای گش��ت و گذار تابس��تانی و غذای فصلی شما باشد. با 
گرم ش��دن هوا تقاضا برای محصوالت تابس��تانی خود به خود به وجود 
می آید، اما اول از همه مطمئن ش��وید که مش��تریان تان از تصمیم شما 

اطالع پیدا کرده اند. 
فروش در پیاده رو

تابس��تان فصل گردش و تفریح اس��ت. چه در یک شهر توریستی چه 
در یک فروشگاه محلی مشغول کار باشید، مردم از کنار مغازه شما عبور 
خواهند کرد. با تبلیغ و بازاریابی محصوالت تابس��تانی خود در پیاده رو 
از ج��ذب آنها اطمینان یابید. آخر هفته بهترین فرصت در منطقه محل 
فعالیت ش��ما به ش��مار می رود. در شهر هایی با ترافیک سنگین، هر روز 

هفته روزی عالی برای ارائه پیشنهادهای جالب و جذاب است. 
بعضی از محصوالت خود را بیرون از فروش��گاه بیاورید. حتما با خلق 
صحنه های چش��م نواز کاری کنید تا توجه رهگذران به سوی شما جلب 
شود و تمایل به جست وجو میان محصوالت شما در آنها به وجود بیاید. 
دسترسی به بخشی از محیط بیرون فروشگاه راهی عالی برای کمک به 

راه اندازی کسب و کار های تابستانی بیشتر محسوب می شود. 

تبلیغ ورزش های تابستانی
تابس��تان زم��ان خوبی برای ف��روش و خالی کردن انب��ار از کاال های 
ورزش��ی اس��ت. فرآیند بازاریابی تابس��تانی خود را با تبلیغ فهرستی از 
لباس ها، لوازم و تجهیزات ورزشی کلید بزنید. با توسعه طرح های فروش 
با تم ورزش��ی مشتریان را تش��ویق کنید تا به فروش��گاه تان سر بزنند. 
ورزش های خانوادگی و دوس��تانه خارج از خانه مثل والیبال، بیس��بال، 
شنا و بدمینتون تم های اصلی برای این نوع طرح ها به شمار می روند. 

تشویق به سفر های جاده ای و برون شهری
در فصل تابستان میزان سفر های برون شهری از دیگر فصل های سال 
بیش��تر اس��ت که ه��دف از آن را می توان در تعطی��الت و بیرون رفتن 
در روز های آخر هفته جس��ت. از س��فر به عنوان یک استراتژی تبلیغات 
تابس��تانی در راس��تای افزایش آمار فروش خود استفاده کنید. به تبلیغ 
محصوالت تان در س��فر ها و گشت  وگذار ها بپردازید. پیشنهادهای خاص 
خ��ود را ارائه دهید. س��اك و چمدان ه��ای خود را تبلی��غ کنید. حتی 
می توانید از هنرمندان محبوب بخواهید تا موس��یقی با تم سفر بسازند. 
با جذب مردم به س��وی سفر های برون ش��هری، می توانید شرط ببندید 
که پول خرج خواهند کرد. در مرحله بعدی مطمئن ش��وید که کمی از 
این بودجه به کس��ب و کار ش��ما نیز اختصاص خواهد یافت. مشتریان را 

دریابید.  
مرچندایزینگ و تبلیغات تابستانی خالق

آیا شهر محل زندگی شما باغ وحش یا دیگر جاذبه توریستی محبوبی 
دارد؟ ارائ��ه کوپن ها و تخفیف های ویژه ب��رای پارك های تفریحی، باغ 
وحش ها، پارك های ملی و دیگر اماکن دیدنی محبوب مردم در تابستان 
یک اس��تراتژی خوب برای تبلیغات تابس��تانی خالق به حساب می آید. 
این یک ایده بازاریابی تابس��تانی عالی برای تشویق به صرف یک هزینه 

خاص و ارائه بلیت های رایگان برای خرید در آن محدوده است. 
ش��ما می توانید با هدف مرچندایزینگ خ��الق ترکیبی از محصوالت 
مختلف را به وجود آورید. آیا به حرفه کتابفروشی مشغولید؟ کتاب های 
بچه ها با داس��تان های تابس��تانی را تبلیغ کنید. ش��ما ش��اید به بهایی 
پایین تر از حد معمول دست به ترکیب یک تیوب کرم ضدآفتاب با یک 

حوله مخصوص کنار ساحل بزنید. 
بهره برداری از تعطیالت و فرصت های مناسبتی خاص

تعطیالت تابس��تانی فرصتی عالی برای افزایش آمار فروش به ش��مار 
می رون��د. ش��ما طیف گس��ترده ای از تعطیالت برای آغ��از روند اجرای 
استراتژی تبلیغات تابس��تانی خود را در اختیار دارید. شما می توانید ار 
یک مناسبت آخر هفته یا دیگر موقعیت های خوب خاص برای تبلیغات 
موثر محصوالت خود بهره ببرید. مردم را تش��ویق به خرید هدایای ویژه 

به مناسبت روز مادر یا روز پدر کنید.
تبلیغ بستنی در قالب یک رویداد اجتماعی

یکی از ابزار های تبلیغاتی مفید در فصل تابس��تان استفاده از بستنی 
است. ترتیب مراس��می را ببینید که مشتریان قدیمی و جدیدتان را به 
لذت بردن از یک بستنی قیفی رایگان یه محض ورود به فروشگاه دعوت 

کند. ضمن دعوت از نوازندگان برای اجرای موس��یقی زنده، از مشتریان 
ب��ا sampleهای رای��گان یا دیگر محصوالت فروش��گاه پذیرایی کنید. 
در قال��ب آگهی های چاپی و رادیوی��ی به تبلیغ رویداد اجتماعی خود با 
محوریت بس��تنی بپردازید. این راهی عالی برای معرفی کسب و کار خود 
به مش��تریان جدید و دور هم جمع کردن م��ردم در یک محیط جالب 

و اجتماعی است. 
تبلیغ محصوالت ویژه عروسی

در تابستان بیش��ترین تعداد عروسی ها برگزار می شود. به این ترتیب 
پول زیادی انتظار خرج شدن در کسب و کار کوچک شما را می کشد. 

ش��ما می توانی��د با اتخاذ یک اس��تراتژی تبلیغات تابس��تانی و تبلیغ 
محص��والت و خدم��ات خود ب��رای ع��روس و داماد ها س��همی از کل 
هزینه های عروس��ی را به دس��ت آورید. از ع��روس و داماد ها برای یک 
اقامت ش��یک و عاش��قانه در هتل خود دعوت کنی��د. دعوت نامه های 
خالقانه را پیش��نهاد دهید. طراحی های لباس خ��ود را برای عروس ها، 
س��اقدوش ها و داماد ها تبلیغ کنید. چنانچه محصول یا خدمتی مرتبط 
با مراس��م عروس��ی را ارائه می دهید، تابستان بهترین فصل برای کسب 

باال ترین آمار فروش است. 
ارسال خبرنامه

با جمع آوری ش��ماره تلفن ها، ش��ما باید براس��اس ایمیل یا لیس��ت 
contactه��ای خ��ود فهرس��ت بلن��د باالی��ی از مش��تریان جدی��د و 
مصرف کنن��دگان بالقوه عالقه من��د را تدارك دیده باش��ید. از خبرنامه 
ماهانه یا س��ه ماهه خود برای اطالع رس��انی درباره برنامه های بازاریابی 
تابس��تانی تان استفاده کنید. در این خبرنامه ها توضیح دهید که چگونه 
مش��تریان تان می توانن��د با یک فراخوان واضح و روش��ن در خبرنامه از 
فروش محصوالت بهره ببرند. در ادامه حتما یک سری نکات و ایده های 
تابس��تانی اضافی برای استفاده یا س��ود بردن از آنها توسط مشتریان را 

ارائه دهید. 
سرمایه گذاری مشترک

تابس��تان زمان خوبی برای پیوستن نیرو ها به یک صاحب کسب و کار 
کوچ��ک دیگر و در نتیجه س��رمایه گذاری مش��ترك به ش��مار می رود. 
یک سرمایه گذاری مش��ترك می تواند یک استراتژی بازاریابی تابستانی 
ترکیبی س��اده میان شما و یک کسب و کار دیگر برای فروش محصوالت 
و خدمات بیشتر باشد.  برای مثال، خدمات عکاسی خود را با یک نقطه 
توریس��تی محلی محبوب ترکیب کنید. شما می توانید جلوی یک نقطه 
خاص از گردشگران عکس بگیرید، آنها را بفروشید و پیشنهاد مشارکت 

در سود را به فروشگاه یا صاحب ملک بدهید. 
به هر حال، س��رمایه گذاری های مش��ترك نباید مح��دود به بازاریابی 
ش��وند. به راه های خالقان��ه دیگر با امکان ترکی��ب محصوالت، منابع و 
ایده ه��ا در راس��تای سود رس��انی مالی به ش��ما و ش��ریکتان )صاحب 

کسب و کار( فکر کنید. 
اطالع رسانی در رسانه های اجتماعی

در ص��ورت ثبات و تداوم تالش ه��ای بازاریابی در حوزه رس��انه های 

اجتماعی، شما باید دنبال کسی باشید که بتواند اطالعیه هایی در زمینه 
بازاریابی تابستانی را تهیه و منتشر کند. از توییتر برای اطالع رسانی های 
کوتاه درباره فروش محصول بهره ببرید. با ارائه لینک های مختلف افراد 
را به وب سایت خود یا صفحه هدف )landing page(  حاوی اطالعات 
راج��ع به برگزاری یک رویداد خاص وصل کنید. فیس بوك محلی عالی 
برای اطالع رسانی به همه طرفداران خود درباره آمار فروش و همچنین 
رویداد ها محس��وب می ش��ود. طرفداران و follower ه��ای خود را به 

انتشار اخبار تشویق کنید. 
استفاده از عالئم مرسوم

استفاده از عالئم مرسوم روشی خاص و قابل توجه برای اطالع رسانی ها 
در زمینه بازاریابی تابس��تانی و فروش محسوب می شود. با یک شرکت 
تبلیغاتی محلی درباره س��اخت یک عالمت از جنس vinyl و تش��ویق 
گردش��گران و رهگذران به خرید از فروش��گاه صحبت کنید. افرادی که 
توجه شان به ویترین فروشگاه جلب می شود، نیز در زمره این افراد قرار 
خواهن��د گرفت. حتی عالئم کوچک نظیر »داخل مغازه خنک اس��ت« 
یا »آب یخ تگ��ری« می تواند برای مدت چند دقیقه خریداران کالفه از 
گرما را داخل مغازه بکش��اند و حتی انگیزه خرید چیزی از فروش��گاه را 

در آنها به وجود بیاورد. 
دریافت تبلیغات رایگان از طریق امور خیریه

اس��تراتژی تبلیغات تابس��تانی ش��ما ش��اید س��ود و منفعت��ی برای 
س��ازمان های خیریه ی��ا غیر انتفاعی داش��ته باش��د. پیش��نهاد اهدای 
محص��والت یا خدمات مرتبط با تابس��تان به یک س��ازمان غیر انتفاعی 
را مط��رح کنید. در ادام��ه حتما از طریق یک مطل��ب خبری در مورد 
تالش های خ��ود به دیگران اطالع دهید و درص��دد تحریک مطبوعات 
محلی محیط پیرامون خود برای پوشش دادن سهم تان یا برگزاری یک 

رویداد خیریه برای جمع آوری پول برآیید. 
مشارکت در »فروش موجودی انبار« در نمایشگاه ها و 

جشنواره ها
بهار و تابس��تان فصل نمایشگاه ها و جشنواره های در فضای باز است. 
راه اندازی یک غرفه در یکی از ش��لوغ ترین نمایشگاه ها و جشنواره ها را 
در نظر بگیرید و به بازاریابی آن به عنوان ابزاری برای »فروش موجودی 
انبار« بپردازید. در این نمایش��گاه ها و جش��نواره ها مشتریان می توانند 
محصوالت ت��ان را با یک تخفیف فریبن��ده خریداری کنند. این اقدام نه 
فق��ط فروش محصوالت ش��ما را در پ��ی دارد، بلکه منجر ب��ه بازاریابی 
کس��ب و کارتان برای پایگاه گسترده ای از مخاطبان می شود که احتمال 

دارد در آینده وفاداری مشتریان را برانگیزد. 
در صورت تمای��ل به بهره برداری کام��ل از فعالیت های تبلیغاتی، در 
ح��ال حاضر نی��از به اجرای اس��تراتژی تبلیغات تابس��تانی خود دارید. 
برنامه ریزی برای رویداد های بازاریابی تابس��تان، پیش��نهاد های ویژه و 
ف��روش محصوالت خود را ش��روع و یک برنامه عملی ب��رای تبلیغ آن 

تهیه کنید. 
mbanews :منبع

نکات و استراتژی های تبلیغات تابستانی 

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1۰86073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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رقابت همواره مثبت اس��ت. هم ب��رای مصرف کنندگان که خدمات را 
با قیمت کمتری به دس��ت می آورند و هم برای صاحبان کسب و کار که 
خالقیت و افزایش کیفیت محصوالت ش��ان را به هم��راه دارد. از زمانی 
که خدمات مخابراتی کش��ور خصوصی ش��د و تعداد اپراتورها در کشور 
بیش��تر و رقابت بین آنها داغ تر ش��د، مخاطبان آنها از مزیت های واقعی 
ایجاد رقابت در یک صنعت به خوبی بهره بردند. درست از همین زمان 
ب��ود که س��رویس های متنوع و جذاب با نام ه��ای مختلف جای خود را 
در می��ان مصرف کنندگان باز کرد. این روند تاکنون ادامه داش��ته و هر 
روز ش��اهد خدمات شگفت انگیزتری هستیم تا جایی که ممکن است در 
آینده با پیش��نهادهایی مواجه شویم که نتوانیم حتی باورشان کنیم، اما 
واقعیت این اس��ت که رقابت در بخش خصوصی مزایای فوق العاده ای را 

به همراه دارد.
آفرهای جذاب یک سیاس��ت برد-برد اس��ت زیرا ضم��ن اینکه برای 
مش��ترکان مزیت اقتصادی بودن اس��تفاده از موبایل را به همراه دارند، 
می توانند با ترغیب بیش��تر کاربران به اس��تفاده از خدمات تلفن همراه، 
درآمده��ای اپراتورهای موبایل را نیز افزای��ش دهند. انتخاب دقیق و با 
آگاهی، باخبر بودن از مزایا و معایب و نیازس��نجی درست، اصولی است 

که باید برای خرید یک طرح از آنها استفاده کنیم.
نکت��ه مه��م در این زمینه انتخاب درس��ت س��رویس ها در زمان های 
مختلف اس��ت. هدف و مخاطبان هر سرویسی متفاوت است و اپراتورها 
ی��ا به صورت دائمی و یا ب��ه بهانه های مختلف در ه��ر زمان گروهی از 
مخاطبان را مد نظر قرار می دهند، بنابراین خیلی مهم است که همواره 
پیش��نهادهای دائمی و زمان دار اپراتورها را دنبال و ابتدا بررس��ی کنید 
که س��رویس های ارائه شده برای ش��ما مناسب است یا خیر. اگر طرح را 
مناس��ب خودتون تشخیص دادید حتما از آن استفاده کنید چون هدف 

نهایی آن جلب نظر شما و پرداخت هزینه کمتر توسط شماست.
در همین راس��تا هم��راه اول از مدتی پیش س��رویس جدیدی به  نام 
»مدار فیروزه  ای« ارائه کرده اس��ت. هدف از این خدمت تازه، تش��ویق 
افراد به اس��تفاده بیش��تر از خدمات همراه اول است. در سرویس »مدار 

فیروزه ای« هر مشترك بس��ته به موقعیت زمانی و مکانی اش در شبکه 
پیش��نهاد متناسب و به صرفه در آن موقعیت را دریافت می کند. در این 
سرویس بسته های ساعتی با قیمت بسیار باصرفه ارائه می شوند و به این 
ترتیب افراد رغبت بیشتری برای استفاده از خدمات مختلف مانند دیتا 
و مکالمه درون ش��بکه خواهند داشت و می توانند در ساعات مختلف از 

این بسته ها استفاده کنند.
ام��ا چرا همراه اول نام م��دار فیروزه ای را برگزیده اس��ت. فیروزه در 
ن��زد ایرانیان هم��واره ارزش و جایگاه خاصی دارد. فی��روزه، این گوهر 
زیبا را برخی س��مبل موفقیت و ش��ادکامی و آینده نیک دانسته اند که 
برای دارنده اش س��المت، زیبایی و عش��ق را به ارمغان می آورد. رنگ و 
زیبایی این س��نگ از دیرباز مورد توجه جهانیان بوده است. از زمان های 
دور، نیش��ابور ایران مهد این گوهر گرانبها بوده اس��ت و سال های سال 
این س��نگ با دس��تان هنرمندان فیروزه تراشان نیش��ابوری زینت بخش 
جواهرات بوده اس��ت. ش��اید به همین دلیل اس��ت که همراه اول برای 
ای��ن کمپین خود ن��ام »مدار فی��روزه ای« را انتخاب کرده اس��ت. زیرا 
خواس��ته که با آرامش از خدم��ات همراه اول بهره مند ش��وید و نگران 
هزینه های مکالمه و اس��تفاده از دیتا نباشید. مدار فیروزه ای شما را در 
مس��یر موفقیت و آرامش قرار می دهد. اگر شما هم خواستید می توانید 

در این مدار قرار بگیرید.
مبن��ای این طرح برای همراه اول نیز همان سیاس��ت کلی و قدیمی 
»س��ود کم و فروش زیاد« است. تجربه فرهنگی ما نشان داده است که 
مردم از اینگونه خدمات اس��تقبال خوبی می کنند و به همین دلیل نیز 
همراه اول نیز در کمپین های مختلف به اشکال مختلف از این سیاست 

محبوب بهره می برد.
جزییات کمپین

بسته های مدار فیروزه ای بسته های دیتا و مکالمه کوتاه مدت )ساعتی( 
هس��تند که قیمت آنها در ساعات و مکان های مختلف شبکه همراه اول 
متف��اوت خواهد بود. برای آگاهی از بس��ته های پیش��نهادی خود کافی 

است# 121* را شماره گیری کنید.

اپلیکیش��ن مدار فیروزه ای نیز برای آگاهی از بسته های پیشنهادی در 
 dts.mci.ir هر س��اعت در دس��ترس قرار دارد که می توانید به آدرس
مراجعه کنید، اما برای استفاده از طرح مدار فیروزه ای همراه اول توجه 

به چند نکته را به شرح زیر ضروری تشخیص داده است:
این بس��ته ها برای همه مش��ترکین دائمی و اعتباری همراه اول قابل 
فعال سازی هستند. این بس��ته ها قابلیت رزرو ندارند و برای فعال سازی 
بس��ته مدار فی��روزه ای بعدی باید تا اتمام قبل��ی )اعتبار زمانی یا حجم 
بس��ته، هر کدام که زودتر اتفاق افت��د( صبر کرد، اما محدودیتی از نظر 

تعداد بسته های قابل فعال سازی در یک روز وجود ندارد.
ش��ایان ذکر اس��ت که بس��ته دیتای مدار فیروزه ای و بس��ته مکالمه 
مدار فیروزه ای به صورت همزمان قابل فعال س��ازی اس��ت، اما دو بسته 
دیت��ای مدار فیروزه ای یا دو بس��ته مکالمه مدار فیروزه ای خیر. )در هر 
زمان حداکثر یک بسته مدار فیروزه ای دیتا و یک بسته مدار فیروزه ای 

مکالمه قابل فعال سازی است.(
اولویت مصرف بسته های مدار فیروزه ای از همه بسته های فعلی باالتر 

است )به علت اعتبار زمانی کوتاه آنها(.
با توجه به اینکه این بس��ته ها قابلیت رزرو ندارند، مشترکانی که قبال 
بس��ته نداش��ته اند باید در مدیریت مصرف خود پس از اتمام بسته مدار 
فی��روزه ای دق��ت فرمایند، چراکه پس از اتمام بس��ته م��دار فیروزه ای، 

مصرف ایشان با تعرفه عادی محاسبه خواهد شد.
منظور از مکالمه در بس��ته های مکالمه فیروزه ای مکالمه درون شبکه 

است و مکالمات خارج شبکه با تعرفه عادی محاسبه می شود.
کدهای دستوری این طرح به شرح زیر است:

کدهای دستوری مدار فیروزه ای همراه اول
کد دستوری عملیات 
#1*121* دیتا 
#2*121* مکالمه 
#3*121* وضعیت 
#4*121* راهنما 

 شاید با دیدن این عنوان به یکباره پرسشی به ذهن شما خطور کند 
که چرا بالك چین و اصال چرا باید یک موضوع مرتبط با حوزه آی تی در 

یک رسانه آموزشی مدیریت و بازاریابی مطرح شود؟ 
اما عجل��ه نکنید! در واقع بالك چین یک فناوری بس��یار مهم و قابل 
توجه اس��ت که در س��ال های آینده بس��یاری از صنایع را دس��تخوش 
تغییرات بس��یار بنیادین می کند. اینکه ش��ما در حوزه مالی، بهداشتی 
و درمان��ی ی��ا هر حوزه دیگری فعالیت داش��ته باش��ید، ب��ه زودی زود 
ش��اهد این تغییرات شگرف و نتایج آن خواهید بود. بدون شک صنعت 
تبلیغ��ات، بازاریاب��ی و فروش هم جدا از این صنایع نیس��تند و مطمئنا 
شاهد تغییرات بسیار زیادی در آنها خواهیم بود. اما ببینیم به واقع این 

فناوری جدید که قرار است با آن روبه رو شویم، چیست؟ 
بالک چین به زبان ساده

بالك چی��ن یک پایگاه داده توزیع ش��ده به ص��ورت همزمان در بین 
چندین دس��تگاه کامپیوتر است. این پایگاه با اضافه شدن سوابق جدید، 
به عبارت دیگر بالك های جدید، به طور مستمر در حال رشد و گسترش 
اس��ت. هر بالك ش��امل یک برچسب زمان و یک لینک به بالك قبل از 
خود اس��ت، به عبارتی بالك ها پش��ت سر هم تش��کیل یک زنجیره از 
بالك را می دهند. پایگاه داده مورد نظر توسط هیچ شخص به خصوصی 
مدیریت نمی ش��ود، بلکه هر کس��ی که در این پایگاه و در ش��کل گیری 
آن س��همی داش��ته باش��د، یک نس��خه کپی از آن را در کامپیوتر خود 
ذخیره خواهد داش��ت. بالك های قدیمی برای همیش��ه حفظ می شوند 
و بالك های جدید بطور برگش��ت ناپذیر به دفتر کل اضافه می ش��وند و 
این گونه امکان هرگونه دس��تکاری با پرونده ها، دادوس��تدها یا اطالعات 

جعل��ی از بین می رود.  تمامی بالك ها به یک ش��یوه خاص رمزگذاری 
می شوند، بدین گونه هر کسی امکان دستیابی به اطالعات آنها را خواهد 
داشت، اما تنها افرادی قادر به ایجاد تغییر در آنها هستند که یک کلید 
رمزنگاری شده خاص را در دست داشته باشند که آنان را قادر به اضافه 
ک��ردن اطالعاتی به یک زنجیره خاص می کند. تا زمانی که ش��ما تنها 
کسی باشید که از این کلید رمزنگاری شده اطالع دارید، هیچ کس قادر 
به تغییر یا سوء اس��تفاده از معامالت ش��ما نخواهد بود. به عالوه، فرآیند 
رمزنگاری به منظور تضمین هماهنگ س��ازی کپی های بالك چین روی 

هر کامپیوتر در شبکه مورد استفاده قرار گرفته است. 
مثال می توانید بالك چین را به مانند یک س��ابقه پزشکی دیجیتال در 
نظر بگیرید، هر س��ابقه پزش��کی یک بالك اطالعات است که برچسبی 
روی آن درج ش��ده و شامل تاریخ و زمان وارد شدن سابقه است. سابقه 
پزش��کی برای تشخیص و درمان مش��کالت بیمار بسیار ضروری است، 
بنابراین نه پزشک و نه بیمار نباید قادر به تغییر هیچ بخشی از اطالعات 
پیش تر ثبت و ضبط ش��ده باشند. با این وجود، پزشک دارای یک کلید 
رمز شخصی است که با استفاده از آن در هر زمان قادر به اضافه کردن 
س��وابق جدید به این اطالعات اس��ت و بیمار هم یک کلید رمز شخصی 
برای خودش دارد که دسترس��ی به ای��ن اطالعات را در هر زمانی برای 
وی ممکن می سازد. این روش هم موجب در دسترس بودن و هم حفظ 

امنیت اطالعات می شود. 
بنابراین تعریف بالك چین نش��ان از اس��تقالل، شفافیت و امنیت آن 
دارد. مزای��ای چنین دفتر کل توزیع ش��ده ای آش��کار و بدیهی اس��ت: 
کاه��ش هزینه و خطر، امنیت اطالعات، ش��فافیت تعامالت و ... موجب 

می شود هر صنعتی به نوبه خود از این فناوری سود ببرد. 
با این وجود، اصل این ایده چیز جدیدی نیس��ت، بلکه برای نخستین 
بار در یکی از اسناد تحقیقاتی در سال 1976 به آن اشاره شده بود، اما 

از آن پس به دلیل پیچیده و گنگ بودن کنار گذاشته شده بود. 
ام��ا در س��ال 2008 یک فرد یا گروه��ی از افراد تحت نام مس��تعار 
ساتوش��ی ناکاموتو بیت کوی��ن را به دنیا معرفی کرد؛ اجرایی س��اده تر 
از فن��اوری بالك چین به عنوان یک ارز دیجیت��ال. بیت کوین تبدیل به 
یکی از نخس��تین ارزهای دیجیتال ش��ده که از فن��اوری همتا به همتا 
برای تس��هیل پرداخت های لحظه ای اس��تفاده می کرد. ب��ه این ترتیب 
بیت کوین تبدیل به نخس��تین ارز دیجیتالی ش��ده که مش��کل هزینه 
کردن های دوگانه را حل کرد، چراکه در واقع توس��ط هیچ کس کنترل 

نمی شود و قابل دستکاری و سوء استفاده نیست. 
سخن پایانی 

دوام و بق��ا، امنیت و ماهیت توزیع ش��ده بی��ت کوین آن را تبدیل به 
یکی از دارایی ها با باالترین س��رعت رش��د کرد که س��ابقه رشد قیمتی 
500درصد را برای خود محفوظ نگاه داشته است. در مقابل، شهرت در 
حال رش��د بیت کوین توجهات بسیار زیادی را به فناوری زیرساخت آن 
جلب کرده اس��ت.  اکنون دهها و صدها استارتاپ دیگر وجود دارند که 
با عجله و س��رعت هر چه تمام تر در پی ساخت پدیده اعجاب آور بعدی 
براس��اس فناوری بالك چین هس��تند و افراد بیش��تر و بیشتر فعال در 
حوزه های مالی و بخش های دیگر در حال شناسایی مزایا و منافع فراتر 

از مقوله بیت کوین هستند. 
ibazaryabi :منبع

بالک چین به زبان ساده یعنی چه؟ 

 سواالتی که به درک اصول مذاکره
کمک می کند

زمان��ی که پ��ای میز مذاکره می نش��ینید، ذهنیت و تفکر ش��ما 
مهم ترین عاملی اس��ت که کس��ب یک تواف��ق منصفانه را تضمین 

می کند. 
دیوید ملتزر، کارآفرین، مدیرعامل و بنیان گذار ش��رکت بازاریابی 
Sports 1 Marketing  اخی��را در مقاله ای ابهامات رایج جوانان 
در مورد اصول مذاکره را ذکر کرده اس��ت. او برای توضیح بهتر این 
اصول، هشت سوال را مطرح می کند و سپس به آنها پاسخ می دهد: 

بزرگ ترین دارایی شما در جلسه مذاکره چیست؟ 
هنگامی  که به جلس��ه مذاکره قدم می گذارید، بزرگ ترین دارایی 
ش��ما ارزش��ی اس��ت که ارائه می کنید. اگر پارادای��م ارزش )قانون 
20/100( را درك کنی��د و مطمئ��ن ش��وید ک��ه حداکثر ارزش را 
به ش��ریک مذاکره پیش��نهاد می دهید، این بزرگ ترین دارایی شما 

خواهد بود. 
مهم ترین ویژگی یک مذاکره کننده چیست؟ 

ملت��زر توضیح می دهد که پس از درك ارزش، مفیدترین ویژگی 
یک مذاکره کننده، منصف بودن او اس��ت. اگر در پایان جلس��ه هر 
دو ط��رف مذاکره کنن��ده حس کنند که به ی��ک توافق برد - برد و 
منصفانه رس��یده اند، به  احتمال بیشتری در آینده دوباره با هم کار 
خواهن��د کرد. اگر هر دو طرف بتوانند به تعهدات خود عمل کنند، 
در این صورت مش��تاق خواهند بود که پروژه مش��ترك دیگری را 

بپذیرند. 
رضایت طلبی شخصی چه نقشی در مذاکرات دارد؟ 

معموال زمانی که طرفین مذاکره با مش��کل کمبود وقت یا رقابت 
مواجه می ش��وند )به عنوان مثال: باید ببری��م! ( نقش رضایت طلبی 
شخصی پررنگ تر می ش��ود. در طول جلسه، شما با وسوسه و میل 
ش��دید به پیروزی روبه رو می ش��وید و ممکن است اجازه دهید این 
احس��اس به خودتان یا ب��ه هر دو طرف مذاکره آس��یب بزند. ولی 
اگر احساس��ات خود را شناسایی و درعین حال سعی کنید احساس 
ش��ریک تان را نی��ز درك کنید، راحت تر می توانی��د بر خودخواهی 
خ��ود غلبه کنید و مانع از این ش��وید که احساس��ات غیرمنطقی، 
روند جلس��ه مذاکره را تحت تاثیر قرار دهد. البته ش��ما می توانید 
از خودخواه��ی ط��رف مقابل علیه او اس��تفاده کنی��د. مثال اگر به 
بن بس��ت رسیده اید، تهدید کنید که جلس��ه را ترك خواهید کرد، 
زی��را خودخواهی اکثر مردم اجازه نمی دهد یک معامله س��ودآور را 

از دست بدهند. 
آیا در طول جلسه باید طرف مقابل را خشنود نگه  دارید؟ 

نیاز به خش��نود نگه  داش��تن دیگران، یکی دیگر از مکانیسم های 
تدافعی است که نقطه مثبتی محسوب نمی شود. افرادی که همیشه 
می خواهند دیگران آنها را دوس��ت داشته باش��ند )افراد مهرطلب( 
معم��وال در مذاک��رات بازنده می ش��وند، زیرا می ترس��ند در مقابل 

پیشنهاد خود، ارزش عادالنه ای طلب کنند. 
قدرت نفوذ چه تاثیری در مذاکرات دارد؟ 

ش��ما در طول جلس��ه مذاکره، طبق یکی از این دو رویکرد پیش 
می روید: حالت اول این اس��ت که با ذهنیت »کمبود و محدودیت« 
حرک��ت می کنی��د. در ای��ن صورت س��عی می کنید با دس��تکاری 
اطالعات واقعی یا تخریب شریک مذاکره، به پیروزی برسید. حالت 
دوم این اس��ت ک��ه از ذهنیت »وفور« به��ره می برید و قدرت نفوذ 
شما زمانی مشخص می ش��ود که ماکزیمم ارزشی را که می توانید، 
به طرف مقابل پیشنهاد می کنید. شما به دنیای اطراف خود اعتماد 
ک��رده و می دانید در ازای ارزش��ی که اعطا می کنید، عادالنه جواب 

می گیرید. 
چگونه یک نفر می تواند مذاکره کردن را یاد بگیرد؟ 

دو راه برای توسعه مهارت ها و علم مذاکره وجود دارد: 
- می توانی��د مذاکره ک��ردن را با تمرین کردن ی��اد بگیرید. یک 
سناریوی فرضی را در نظر بگیرید که در آن شما باید ارزشی را ارائه 
کنید و به ازای آن، ارزش دیگری را درخواست کنید. می توانید این 
س��ناریو را با یک رقیب فرضی پیش ببرید، یا با یکی از دوستان تان 
ک��ه او هم متمایل اس��ت مهارت های مذاکره خ��ود را بهبود دهد، 

تمرین کنید. 
- می توانید از کسی که در مورد موضوع خاصی آگاهی و تخصص 

دارد، مشاوره بگیرید. 
چگونه باید ارزش پیشنهادی خود را مطرح کنید؟ 

نکته بس��یار مهم این است که آنچه بیان می کنید مختصر، واضح 
و متوازن باشد. می توانید طبق آنالیز RIC فکر کنید: به چه دالیلی 
گزاره پیش��نهادی ش��ما، برای همه طرفین بهترین گزینه انتخابی 
است؟ باید به طور واضح توضیح دهید که این پیشنهاد، چه تاثیرات 
مثبتی روی کس��ب وکار طرف مقابل خواهد داشت. درنهایت کامال 
مشخص کنید هر طرف معامله، از چه قابلیت هایی برخوردار است، 
به چه چیزهایی نیاز دارد و چه منافع یا خواس��ته هایی دارد. برای 
اینکه فرصت های مفید و متقابل این معامله را نشان دهید، دالیل، 
اثرات و قابلیت هایی را که ذکر کردید، با ارزشی که می خواهید ارائه 

کنید، همسو کرده و شرح دهید. 
آیا در طول جلسه مذاکره می توانید درخواست استراحت 

و تنفس کنید؟ 
پاس��خ مثبت است. هرزمانی که احس��اس کردید از هدف اصلی 
خود دور شده اید و نمی توانید مذاکره را به مسیر درست بازگردانید، 
کمی استراحت برای شما مفید خواهد بود. می توانید با چند تنفس 
عمیق ذهن خود را آرام کنید، یا می توانید با اطالع به طرف مقابل 
جلسه را برای مدتی متوقف کنید. کمی فاصله بگیرید تا زمانی که 

قادر باشید دوباره به مرکز مذاکره برگردید. 
مهم نیس��ت که در چه مذاکراتی شرکت می کنید. مهم این است 

که سه اصل اساسی مذاکره به یاد داشته باشید: 
- هرگز مذاکره را تا جایی ادامه ندهید که همه دارایی خود را در 

معرض ریسک قرار دهید. 
- همیشه منصف باشید. 

- هرگز با افراد متقلب و نادرست مذاکره نکنید. 
اگ��ر ای��ن ایده ها را در ذهن داش��ته باش��ید و به وض��وح ارزش 
پیش��نهادی خود و آنچ��ه را در ازای آن انتظار داری��د بیان کنید، 
پایه های ش��راکت های تجاری بلندمدت��ی را بنا می گذارید که برای 

همه طرفین، مفید و سودمند است. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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 6 توصیه برای راه اندازی
کسب وکار حمل ونقل بار

شاید عجیب به نظر برس��د، اما با توجه به توسعه فضای اینترنت 
و نق��ش آن در بازارهای تجاری مختلف در کن��ار افزایش جمعیت 
جهانی اکنون بهترین زمان برای راه اندازی کسب وکار حمل ونقل بار 
است. براس��اس پیش بینی ها صنعت حمل ونقل بار به طور میانگین 
هرس��اله 4درصد تا سال 2028 رش��د خواهد داشت. به این ترتیب 
فرصت مناس��بی در اختی��ار کارآفرینان تازه کار ب��ه منظور ورود به 
این کس��ب وکار به وجود آمده است.  درکنار موقعیت مناسب برای 
کس��ب سود، باوجود تعداد مناس��بی راننده کامیون در سراسر دنیا، 
حمل ونقل بار مزیت های دیگری نی��ز دارد. زمان بندی انعطاف پذیر 
و توانایی حضور در عرصه بین المللی با س��رمایه ای نس��بتا اندك از 
جمله ویژگی های جانبی این کس��ب وکار به حساب می آید.  اگرچه 
صنعت حمل ونقل بار بس��یار پرس��ود به نظر می رسد، اما در داخل 
این کسب وکار رقابت بسیار شدیدی جریان دارد. براین اساس شاید 
شروع کسب وکاری نوپا در این عرصه و رقابت با دیگر برندهای فعال 
بسیار سخت  و حتی غیرممکن به نظر برسد. در هر صورت برندهای 
مطرح در این صنعت بالغ بر چندین هزار راننده حرفه ای در اختیار 
دارند. ب��ا این حال همچنان می توان به موفقیت در این عرصه امید 
داش��ت. در حقیقت اگر زمان مناسب و دقت فراوان به خرج دهیم، 
موفقیت در صنعت حمل ونقل بار بس��یار راحت و ساده خواهد بود. 
در ادامه این مقاله به بررسی شش توصیه ساده در راستای کمک به 

راه اندازی کسب وکار حمل ونقل بار خواهیم پرداخت. 
1- انجام کاغذبازی های الزم

پیش از هرکاری ش��ما باید نس��بت به اخذ مجوز ها و پروانه کس��ب 
موردنی��از اقدام کنی��د. بدون چنی��ن مجوزهایی فعالی��ت در عرصه 
حمل ونقل نه تنها غیرممکن، بلکه خالف قانون نیز به حساب می آید. 
اگر در ابتدای راه قصد دارید به عنوان راننده هم در شرکت تان فعالیت 
کنید، باید گواهینامه رانندگی تان را نیز به روز رس��انی کنید. سپس با 
دریافت گواهینامه ویژه خودروهای س��نگین کار شما به عنوان راننده 
ش��روع خواهد شد. در پایان مراحل کاغذبازی اداری نیز باید نسبت به 
عقد قرارداد با شرکت های بیمه و ثبت نام در برنامه ثبت نام بین المللی 

)به منظور فعالیت برون مرزی( اقدام کنید. 
2- شروع کوچک

باوج��ود برندهای بزرگ و کوچک مختل��ف در عرصه حمل ونقل بار 
بهترین راهکار برای شروع فعالیت یافتن جایگاه ویژه ای برای برندمان به 
منظور فعالیت خالقانه است. براین اساس ابتدا پژوهش نسبتا جامعی در 
مورد شرایط منطقه فعالیت تان انجام دهید. سپس با تحلیل نتایج دست 
به اقدام بزنید. توجه داش��ته باشید که اقدام شما در گام نخست نباید 
خیلی بزرگ باشد. براین اساس شروع کوچک را مدنظر قرار دهید. این 
کار میزان رقابت شما با سایر برندها را کاهش می دهد. همچنین تمرکز 
و توان تان را روی مناطق تازه قرار خواهد داد. نتیجه کار رقابت کمتر در 

شروع کسب وکار و کسب سود مناسب خواهد بود. 
3- تمرکز روی برندسازی

یک��ی دیگ��ر از راهکارهای ایجاد تمایز می��ان برندهای مختلف با 
شرکت خودتان تمرکز روی خلق برندی خاطره انگیز و جذاب است. 
داشتن یک لوگوی زیبا، شعار تبلیغاتی جذاب و حتی سرمایه گذاری 
ان��دك روی بازاریابی به ارتقای جایگاه ش��رکت تان از همان ابتدای 
ش��روع فعالیت کمک خواهد کرد. براین اساس به هنگام نیاز شانس 

شما برای جذب مشتری بسیار بیشتر از سایر رقبا خواد بود. 
4- انتخاب کامیون ها

براس��اس مزیت��ی که ب��رای ش��روع فعالیت تان انتخ��اب می کنید، 
کس��ب وکارتان لوازم جانبی متفاوتی نیاز خواهد داشت. سرمایه گذاری 
روی تجهیزات کسب وکار به ویژه مهم ترین آن در صنعت حمل ونقل بار 
یعنی کامیون اهمیت بسیار باالیی دارد. به راستی برای خرید کامیون 
چه معیارهایی باید مدنظر داشت؟ پیش از هرگونه انتخابی باید دست 
به تحقیق و مطالعه پیرامون مدل های مختلف کامیون ها بزنیم. در این 
زمینه مراجعه با وب سایت های تحلیل مانند Truck1 مرجع مناسبی 
برای انتخاب بهترین گزینه به حس��اب می آید. همچنین اس��تفاده از 
توصیه های کارشناس ها در این زمینه ضروری به نظر می  رسد. در نهایت 
نی��ز پس از خرید یا اج��اره کامیون ها با تعمیرگاهی مطمئن همکاری 
کنید. در این صورت ریسک های ناشی از نقص فنی خودروهای شرکت 

به حداقل خواهد رسید. 
5- استخدام رانندگان

در این مرحله کامیون ها آماده و به خط شده اند. با این حال بدون 
رانندگی مطمئن هیچ اتفاق و کسب درآمدی صورت نخواهد گرفت. 
باتوجه به وضعیت کس��ب وکارتان در ابتدای راه باید میان استخدام 
رانن��ده یا عقد قرارداد کوتاه مدت دس��ت به انتخ��اب بزنید. در این 
زمینه نمی توان به طور قطعی نظر داد. در حقیقت خودتان با تحلیل 
شرایط مالی شرکت باید بهترین گزینه را انتخاب کنید. با این حال 
به موازات توس��عه کسب وکارتان باید نس��بت به استخدام رانندگان 
حرفه ای اقدام کنید. توجه داش��ته باش��ید که انتخاب رانندگان در 
موفقیت برندتان تاثیر مستقیم دارد. براین اساس باید نیم نگاهی به 

سابقه کاری آنها نیز داشته باشید. 
6- ارائه خدمات مشتریان به صورت مطلوب

گام نهایی در راه اندازی یک کسب وکار موفق ارائه خدمات مشتریان 
به صورت مطلوب و رضایت بخش است. این راهکار بهترین گزینه برای 
یافتن مش��تریان وفادار پیش از به ش��هرت رسیدن برندتان محسوب 
می ش��ود. توجه داشته باش��ید که در صورت ارائه سرویس مناسب به 
مشتریان اولیه شانس تان برای جذب مشتریان هرچه بیشتر در آینده 
تقویت خواهد ش��د. با افزایش ش��مار مش��تریان بالطبع شاهد توسعه 
کس��ب وکار و بهبود سوددهی ش��رکت نیز خواهیم بود. در ابتدای راه 
کسب وکار هر اقدامی در شهرت آتی برندمان نقشی سرنوشت ساز بازی 
می کند. به این ترتیب باید توجه بسیار باالیی به اقدامات مجموعه افراد 
فعال در ش��رکت داشته باشیم. تنها در این صورت امکان توسعه پایدار 
برندم��ان فراهم خواهد ش��د.  در هر صورت، راه اندازی کس��ب وکار در 
صنع��ت حمل ونقل بار تا زمانی که ب��دان به عنوان فعالیتی جدی نگاه 
کنید، س��اده و راح��ت خواهد بود. آگاه��ی از جایگاه برن��د در بازار و 
فراهم سازی سرویس باکیفیت برای مشتریان شرکت شما را از سایر رقبا 
جدا خواهد ساخت. به این ترتیب راه شرکت نوپای شما برای موفقیت 
noobpreneur :در عرصه کسب وکار هموار می شود.            منبع
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س��ازمان ها روش ه��ای زی��ادی را ب��رای مرتبط کردن دس��تمزد به 
عملکرد ابداع کرده اند و آن تبدیل به بالدرنگ ترین رش��د بخش توسعه 
سیستم های پاداش اس��ت. طی پژوهشی تخمین زده شد که تقریبا دو 
س��وم شرکت های متوس��ط و بزرگ، بعضی از ش��کل های سیستم های 
دستمزد براساس عملکرد را برای بدنه غیر مدیریتی خود داشته اند. این 
طرح در سازمان هایی چون مونسانتو، بهلن ام. اف. جی، دوپونت، امریکن 
اکسپرس و هرمان میلر اجرا شده است. این طرح ها از 3 نظر متفاوتند: 
1. واح��د س��ازمانی که عملکرد آن ب��رای اهداف پ��اداش، اندازه گیری 
می ش��ود، براس��اس فردی، گروهی ی��ا س��ازمانی، 2. روش اندازه گیری 
عملکرد، معیارهای ذهنی اس��تفاده ش��ده در امتیازدهی سرپرستان تا 
معیاره��ای عینی به��روه وری، هزینه ها یا س��ود، 3. پاداش هایی که به 
عملکرد خوب داده می ش��ود. افزایش حقوق، سهام یا پاداش های نقدی. 
در زیر، جدول )1-الف( فهرس��تی از انواع متفاوت سیستم های دستمزد 
براساس عملکرد را با توجه به این ابعاد نشان می دهد و آنها را در زمینه 

دیگر معیارهای مرتبط، امتیازدهی می کند. 
برنامه های دس��تمزد فردی، برنامه های گروهی و برنامه های سازمانی، 
به ترتیب روش های مناس��ب تری برای پیوند زدن دس��تمزد به عملکرد 
می باش��ند. دو برنامه آخر به این دلیل رتب��ه پایین تری را در این عامل 

کس��ب می کنند که  کارکرد مس��تقیم 
رفتار فردی نیس��تند. در سطح گروهی 
و س��ازمانی، دس��تمزد ف��ردی از رفتار 
دیگران و ش��رایط ب��ازار خارجی متاثر 
می ش��ود. ب��ه ط��ور کل��ی، برنامه های 
دادن س��هم ی��ا مزای��ای جانب��ی، بهتر 
از برنامه ه��ای حق��وق، دس��تمزد را به 
عملکرد گ��ره می زنن��د. میزان س��هام 
پاداش داده ش��ده می تواند از س��الی به 
س��ال دیگر متفاوت باشد، در حالی که 
افزایش حقوق ثبات بیشتری دارد، زیرا 
سازمان به ندرت حقوق کارکنان را قطع 
می کن��د. در نهای��ت، معیاره��ای عینی 
عملکرد، رتبه بهتری از معیارهای ذهنی 
دارند. معیار های عینی معتبرترند و افراد 
بهتر می توانند ارتباط میان دس��تمزد و 

معیارهای عینی را مشاهده کنند. 
بیشتر برنامه های دستمزد نشان داده 
ش��ده در جدول )1- الف(، اثرات جانبی 
منفی نظیر منحرف کردن داده ها توسط 
کارگران ی��ا محدود ک��ردن عملکرد را 
ندارند. تنها استثنای موجود، برنامه های 

پاداش فردی اس��ت. این برنامه ها مثل سیستم های پیس - ریت اثرات 
منفی دارند، به ویژه اگر اعتماد به برنامه کم باشد. برای مثال اگر کارکنان 
حس کنند که این سیس��تم ها منصفانه نیس��ت، ممکن است با ترس از 
اینکه ارائه پاداش دشوار شود و انتظارات افزایش یابد، بهبودهای حاصله 
را پنهان کنند. همان طور که انتظار می رود، برنامه های دستمزد گروهی 
یا سازمانی، همکاری میان کارگران را بیش از برنامه های فردی تشویق 
می کند. در برنامه های گروهی یا س��ازمانی، هم��کاری برای همه افراد، 
مزیت محس��وب می ش��ود، زیرا همه افراد در پاداش های مالی حاصل از 
عملکرد باالتر سهیم خواهند بود. برنامه های سازمان نیز می تواند سبب 
ارتقای همکاری میان دپارتمان های وظیفه ای ش��ود. از آنجا که اعضای 
دپارتمان ه��ای مختلف حس می کنن��د می توانن��د از عملکرد همدیگر 
منتفع ش��وند، همدیگر را تش��ویق و کمک می کنند تا به نتایج مثبتی 
دست یابند. جدول )1-الف( نشان می دهد که غیر قابل قبول ترین طرح 

و نظام دستمزد از دیدگاه کارکنان برنامه های پاداش فردی است. 
جدول 1- الف

رتبه بندی طرح های مختلف پرداخت در قبال عملکرد
به نظر می رس��د کارکنان این برنامه ها را دوس��ت ندارند چون رقابت 
میان افراد را تشویق می کند و هدایت منصفانه این قبیل برنامه ها مشکل 
اس��ت. این برنامه ها در بعضی شرایط فنی می تواند نامناسب باشد. برای 
مثال نوآوری های فنی عمدتا س��بب می شود که مهندسان از برنامه های 
پیس - ریت اس��تفاده کنند، زیرا کارکنان بای��د بتوانند با همان میزان 

تالش، تولید بیش��تری داشته باش��ند. از دیگر سو، کارگران اغلب حس 
می کنند که عملکرد ناش��ی از این نوآوری ها نمی تواند تغییرات خاصی 
را در سطح پاداش ایجاد کند و احساس می کنند که دستمزد ها عادالنه 
نیست. جدول )1- الف( نشان می دهد که کارکنان، افزایش حقوق را به 
پاداش ترجیح می دهند. این امر از این واقعیت س��اده ناشی می شود که 
افزایش حقوق، بخشی دائم از نظام پرداخت شخص می شود، اما این امر 

در مورد پاداش صدق نمی کند. 
امتیاز کلی جدول )1- الف( نشان می دهد که هیچ یک از طرح های 
پرداخت براس��اس عملکرد، در همه معیارها باالترین امتیاز را دریافت 
نمی کن��د. در عوض، هر طرح نقاط ضعف و قوتی دارد که به ش��رایط 
مختلفی بستگی دارد. با تغییر راهبردهای کسب وکار، عملکرد سازمان 
و دیگر شرایط، سیس��تم های پرداخت براساس عملکرد نیز باید تغییر 
کند. در ش��رکت الکتریک��ی لینکولن که از یک مدل برای دس��تمزد 
اس��تفاده می کند، رش��د بازاره��ای بین الملل��ی، تصمیم گیری ضعیف 
مدیریت��ی و دیگر عوامل، فش��ارهایی را بر برنام��ه پاداش اعمال کرده 
اس��ت. برای مثال یک بار، تصمیم گیری ضعیف س��بب افت درآمدها 
و س��بب شد س��ازمان برای پرداخت پاداش با کمبود نقدینگی مواجه 
شود. س��ازمان به جای پذیرش ریسک از دست دادن اعتماد کارکنان 
به استقراض پول پرداخت. به واسطه تضعیف مالی شرکت و نیز همگام 
با دیگر تغییرات، شرکت لینکولن اقدام به تغییر برنامه ریزی شده کرد 
تا فرآیند پرداخت براس��اس عملکرد خود را بررسی کرده و رویکردی 

جدید ارائه دهد. 
ب��ه نظر می رس��د با در نظ��ر گرفتن 
همه موارد، سیس��تم پرداخت براساس 
عملک��رد از طرح های پ��اداش گروهی 
و س��ازمانی بهتر اس��ت چون براساس 
معیار های عینی عملک��رد و طرح های 
افزای��ش حق��وق ف��ردی اس��ت. ای��ن 
برنامه ها در مرتب��ط کردن پرداخت به 
عملکرد، نس��بتا خ��وب عمل می کنند. 
ای��ن برنامه ه��ا، تبعات منف��ی کمتری 
دارن��د و حداقل این اس��ت که پذیرش 
متوس��ط کارکنان را به هم��راه دارند. 
طرح های گروهی و سازمانی، همکاری 
را افزایش می دهند و باید در زمانی که 
وابستگی میان وظایف کارگران باالست 
مث��ل خطوط مونت��اژ از آنها اس��تفاده 
ک��رد. طرح های فردی س��بب افزایش 
رقاب��ت ش��ده و باید در م��واردی نظیر 
مشاغل مربوط به فروش استفاده شود 
که همکاری کمی میان کارکنان مورد 

نیاز است. 
ادامه دارد. . . 

فرآیندهای مدیریت عملکرد سازمانی)بخش ششم(

چطور سیستم های دستمزد را براساس عملکرد کارکنان ایجاد کنیم؟ 

پاداش حقوقپذیرش کارکنانتشویق به همکاریایجاد اثرات جانبی منفیگره زدن پرداخت به عملکردعملکرد طرح 

بهره وریطرح فردی
اثرات هزینه 
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چهار شنبه
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بخش های محدودی از ش��رکت به اندازه بخش منابع انسانی، وظایف 
متع��ددی را باهم انج��ام داده یا اطالعات زی��ادی را مدیریت می کنند. 
فناوری باعث می شود کار استخدام، پرداخت حقوق و ارزیابی عملکردها 
قابل کنترل تر باش��د و به کارکنان عضو منابع انس��انی امکان می دهد تا 

تعامل بهتری با کارمندان شرکت داشته باشند.  
در اینجا ش��ش ابزار فناوری منابع انس��انی آمده اس��ت که کس��ب و 
کارهایی ب��ا اندازه های مختلف می توانند برای داش��تن یک نیروی کار 

خوشحال تر و سازمان یافته تر به کار گیرند.  
 HRMS  .1  )سیستم مدیریت منابع انسانی(
یا HRIS  )سیستم اطالعات منابع انسانی(

بخش های منابع انس��انی شرکت، اطالعات زیادی جهت درونگذاشت، 
ذخی��ره و پیگردی دارند.  رایج ترین ش��یوه س��ازماندهی این اطالعات 
استفاده از یک سیستم مدیریت منابع انسانی جامع  )HRMS( است.  
ی��ک اچ. آر.ام.اس، خ��واه ی��ک راه��کار نرم افزاری باش��د ی��ا خدمت 
نرم افزاری، می تواند بهترین دوس��ت نماینده منابع انس��انی باش��د. این 
سیس��تم اطالعاتی همچون ش��رح حال کارمن��دان، برنامه های کاری، 

سوابق حضوریابی و چیزهای دیگری را ذخیره و ساماندهی می کند. 
سیس��تم های اطالعات منابع انسانی  )HRIS( ، معموالً راهکارهایی 
بیش��تر داده رهنمون هستند که به شما امکان ایجاد گزارشات دقیق و 

کامل برای اهداف رسیدگی به حساب ها می دهند. 
بیش��تر پیش��نهادات اچ. آر.ام.اس، مثل پِی ِچک��س  )Paychex(  و 
ورك ِدی  )Workday(، نق��ش پایگاه اصلی منابع انس��انی را دارند و 
اغلب دارای ماژول و مجتمع س��ازی هستند که به شما امکان دسترسی 
ب��ه خدمات پرداخت حق��وق ، مدیریت مزای��ا و ارزیابی های عملکرد را 

می دهد.  
2.  راهکارهای عملکرد 

ارزیابی های و پیگیری عملکرد نه تنها ش��امل یک جلسه ساالنه میان 
سرپرست و کارمندان می شود، بلکه اهداف و مقاصد مطرح شده در آن 
جلس��ه در طول سال توسط منابع انس��انی پیگیری و بازبینی می شود. 
منابع انس��انی برای بهینه کردن بررس��ی عملکرد و تعیین بهتر اهداف 
تک تک کارمندان می تواند ابزارهایی را به مدیران ارائه دهد تا عملکرد 
کارکنان خود را در طول س��ال پیگیری و یادداش��ت ها و بازخوردها را 
ذخیره کنند تا مدیر و کارمند را برای ارزیابی آماده س��ازند. بسیاری از 
 ،)APD(  راهکاره��ای اچ.آر.ام.اس و پرداخت حقوق، مانند ای. دی.پی

همراه یک ماژول بررسی عملکرد قابل تنظیم می آیند.  
3.  نرم افزار استخدامی

نرم افزار اس��تخدامی همان طور که از نامش برمی آید ، روند استخدام 
را س��اده می کند.  ش��ما می توانید تبلیغ یک ش��غل را در آن قرار داده، 
درخواس��ت های ش��غلی را تفکیک کرده و بپذیرید، نامزدها را مدیریت 
کنید و کارهای بیشتری انجام دهید که شما را از دردسر پیگیری همه 

چیز به صورت دستی نجات می دهد.  
مخصوصاً کس��ب وکارهای کوچک باید قیمت و مشخصات هر راهکار 
مورد نظر را بررسی کنند: بسیاری از برنامه ها مناسب برای شرکت های 
بزرگ هس��تند که حجم باالیی از درخواس��ت کنن��دگان را دارند. یک 
محصول کم هزینه تر با قابلیت های کمتر ممکن است بسته به نیاز های 

استخدامی تان برای کسب و کارهای کوچک مناسب تر باشد.  
4.  خدمات پرداخت حقوق

 پ��ردازش حق��وق و دس��تمزد، ی��ک کار طاقت فرساس��ت.  کار خود
 )و حس��ابدارتان( را با سرمایه گذاری در بخش خدمات آنالین پرداخت 
حق��وق راحت کنید.  ای��ن راهکار به طور خ��ودکار چک های پرداختی ، 
کس��ری ها ، مرخصی های با حقوق و غیره را محاسبه و پیگیری می کند. 
برخی حتی به ش��ما امکان ثبت و پرداخت مالیات بر درآمد را می دهند 
و اس��تخدامی های جدید را ب��ه آِی. آر. اس  )خدم��ات درآمد داخلی( 

گزارش می کنند.  
5.  پایگاه مدیریت مزایا

ب��ا اینک��ه برخی خدم��ات پرداخت حقوق به ش��ما ام��کان می دهد 

ت��ا به مزایای خاصی همانند مرخصی ها رس��یدگی کنی��د، یک راهکار 
انعطاف پذیرتر می تواند به ش��ما کمک کن��د تمامی مزایای کارمندان از 
جمل��ه مرخصی های با حقوق، طرح های بازنشس��تگی، بیمه س��المتی، 
بیمه بیماری و ازکارافتادگی کارگران و مزایای دیگر را مدیریت کنید.  
ِچن آمیت  )Chen Amit( ، مدیرعامل شرکت راهکارهای پرداخت 
تیپالتی  )Tipalti( ، می گوید یکی از بهترین تصمیماتی که ش��رکتش 

گرفت، برون سپاری مدیریت مزایای خود بود.  
آمیت گفت:» این کار یک خط مبنا به کسب وکار ما برای فرآیندهای 
معم��ول منابع انس��انی می دهد، چی��زی که حداقل ش��ما را همتراز با 
س��ازمان های بزرگ ت��ر قرار می دهد. س��پس ما می توانی��م روی جایی 
که می خواهی��م از آنجا برویم تمرکز کنیم: یعن��ی اضافه کردن مزایا و 
پاداش هایی که از بیمه دندانپزش��کی، سالمتی و بینایی فراتر می روند. 

این کار همین طور راندمان عملیاتی ما را کاهش می دهد.«
ب��ا این حال خدم��ات مدیری��ت مزایا ، لزوم��ا همانند یک س��ازمان 
کارفرم��ای حرفه ای  )PEO( نیس��ت که تحت یک ق��رارداد همکاری 
فعالیت می کند. پی. ای.او نقش یک کارفرمای قانونی نیروی کار را دارد 
ک��ه چک های پرداختی کارمن��دان را صادر و مزایا و پیروی از قوانین را 

برایتان مدیریت می کند.  
ژاکلین بِرس��لین  )Jaqueline Bresline( ، مدیر خدمات سرمایه 
انس��انی در ترای نِت  )TriNet( گفت:» پی. ای.او ها می توانند به ش��ما 
امکان دسترسی به پاداش های اضافی، مراقبت های بهداشتی مختلف و 
کارهای تخصصی را بدهند که ش��ما در صورت مدیریت کارها به تنهایی 
در اختی��ار نمی داش��تید.  این مزایا همین طور به نحوه اس��تخدام افراد 

کمک می کنند، چرا که کار کردن برای شما را جذاب تر می سازند.«
6.  ابزارهای تعامل با کارمندان

تعامل با کارمندان برای بسیاری از شرکت ها اولویت باالیی دارد. شما 
ب��ا ابزارهای فناوری کنونی، می توانید بر فرهنگ س��ازمان خود نظارت 

کنید که به شما بینش بهتری از نیازهای کارمندان تان می دهد.  
 پابل��و بِرنِ��ر  )Pablo Brenner( ، مدیرعام��ل ش��رکت کولوکی��ا 
)Collokia( که یک ابزار همکاری شرکت ها است، گفت:» من اَپ هایی 
را دی��ده ام که بازخورد مثبت درون س��ازمانی را تش��ویق و همزمان به 

ایجاد فرهنگ شرکت کمک می کنند.« 
ب��ه عنوان مثال، برنامه هایی مثل یوارند ایت  )YouEarnedIt(  به 
مردم امکان می دهد تا از همکاران خود، زمانی که کار را به نحو احس��ن 
انجام می دهند یا الگوی ارزش های ش��رکت هستند، قدردانی کرده و به 
 )TINYpulse(  آنها پاداش دهند. ابزار دیگ��ری همانند تاینی پالس
، ب��ه ش��ما اجازه می دهد ت��ا از گروه خود بازخورد ناش��ناس دریافت و 

استفاده کنید تا فرهنگ و فعالیت های خود را بهبود دهید.  
زمانی که س��عی دارید با اندیش��ه ها و عقاید کارمن��دان و موضوعات 
خاص��ی - مث��اًل چه ن��وع غذایی باید در جلس��ه بعدی فراه��م کرد یا 
گردآوری عقاید کارمندان راجع به سیاس��ت جدید سرتاس��ر ش��رکت 
– بیش��تر آشنا شوید، گاهی اس��تفاده از برنامه های رایگان مثل گوگل 
 ، )Survey Monky(  یا ِس��رِوی مانکی )Google Forms(  فورمز
بهترین کار اس��ت. این ابزارها به ش��ما امکان می دهد تا به طور ناشناس 

بازخوردهای صادقانه را گردآوری کنید. 
دیگر گزینه ها برای فناوری تعامل، شامل پایگاه های اینترانت شرکت 
مث��ل ایگل��و  )Igloo(، پودی��و  )Podio(، و وان وین��دو ورك پلیس  
)OneWindow Workplace(، اَپ ه��ای ش��بکه های اجتماع��ی 
شرکت های بزرگ مثل یَِمر  )Yammer(، وی وو  )WeVue( و ورك 
پلیس بای فیس ب��وك  )Workplace by Facebook( و ابزارهای 
متعدد همکاری شرکت ها و کنفرانس های ویدئویی در دسترس می شود. 
ران یکوتی��ل  )Ron Yekutiel(، مدیرعامل و رئیس جلس��ه پایگاه 
ویدئویی کالتورا  )Kaltura(، خاطرنش��ان ک��رد که ابزارهای ویدئویی 
ممکن است برای بخش های منابع انسانی که به دنبال بهبود فرآیندهای 

استخدام و آموزش خود هستند جذاب باشند.  
او گفت:»خ��واه هدف ما انجام مصاحبه های مؤثرت��ر از طریق ویدئو، 
برگزاری کنفرانس های ویدئویی برای نزدیک تر کردن گروه های پراکنده 
به هم یا معارفه و معاشرت سازمانی و آموزش کارمندان جدید و کنونی 
باش��د، نیروی کار پرمش��غله امروزی بیش از پی��ش ویدئو را در جایگاه 

ابزاری برای برقراری ارتباط و همکاری ترجیح می دهد.«  
انتخاب یک راهکار 

بِرس��لین گفت: »با اینکه ممکن اس��ت وسوسه ش��وید تا راهکاری با 
باالترین امتیاز یا کمترین هزینه را انتخاب کنید مهم اس��ت که تحقیق 
خود را انجام داده و ابزاری را بیابید که برای نیازهای کس��ب و کار شما 
مناسب تر باشد. در برخی راهکارها محض خاطر خودشان سرمایه گذاری 

نکنید – برخی از آنها به وضوح ارزش زمان شرکت را ندارند.«
او گفت:»مهم اس��ت راهکارهایی برای انجام خودکار کارهایی بیابید 
که در غیر این صورت وقت ارزشمند شما را در طول روز هدر می دهند. 
با این حال برخی کارها مثل رس��یدگی به شکایات یا درگیری کارکنان 

را هیچگاه نباید به طور خودکار انجام داد.«
برنر خاطرنش��ان کرد که ابزار انتخابی شما باید کاربرد آسان داشته و 

دردسر یا ناخشنودی برای کارمندان تان ایجاد نکنند.  
اوگفت:»ش��ما از افرادی که از دوران کودکی با اینترنت و رایانه آشنا 
بوده انتظار ندارید که دس��تورالعملی راجع به روش اس��تفاده از یک اَپ 
جدید را بخواند، پس چرا باید از آنها انتظار داش��ته باش��ید که دفترچه 
راهنمای یک برنامه نرم افزاری داخلی را مطالعه کنند؟  همه ابزارها باید 
بی نیاز به توضیح باش��ند یا در بدترین حالت، دسترسی به یک ویدئوی 

توجیهی فوق العاده آسان باشد.«
businessnewsdaily : منبع

۶ ابزار فناوری ضروری برای بخش منابع انسانی شرکت تان 

به قلم: آندریاس ریِورا
مترجم: مروارید فیض

چهار شنبه
3 مرداد 1397

شماره 1120



آگهـــــــــــی تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه

3 مرداد 1397

شماره 1120



15ایران زمـــین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اخبار

کرج- خبرنگار فرصت امروز- فرماندار کرج بر لزوم اجرای 
پروژه مرکز بهداشت محله خط چهار حصار تأکید کرد. سیروس 
ش��فقی در اولین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری شهرستان 
کرج، با تأکید بر ضرورت اجرایی ش��دن پروژه مرکز بهداشت در 
محل خط چهار حصار کرج، اظهار کرد: ارتقای مراکز بهداش��ت و 
درمان به ویژه در محالت و مناطق حاشیه نش��ین شهری ضروری 
و مهم اس��ت، و ای��ن طرح به منظور افزایش و بهبود س��رانه های 
بهداش��تی و درمانی به تصویب رسیده است. وی گفت: مقدمات 
طرح و عملیات اجرایی آن با همکاری راه و شهرس��ازی به منظور 
اختصاص زمین و تزریق منابع مالی از سوی شهرداری کرج آغاز 
شود.  فرماندار کرج با اشاره به اهمیت بازآفرینی بافت های فرسوده 
در مناطق ش��هری، گفت: طرح بازآفرینی شهری می تواند تحول 
عمرانی بزرگی در ش��هرها ایجاد کند. شفقی با تأکید بر اینکه در 

اجرای طرح بازآفرینی پایدار ش��هری به دنبال ارتقای وضعیت و 
شاخص های برخورداری ساکنان این مناطق هستیم، گفت: اجرای 
این طرح مهم ش��هری و احیا بافت های فرسوده شهری منوط به 
همکاری همه متولیان حوزه ش��هری اس��ت وی با اشاره به نگاه 

دولت و اهتمامی که در احیا و بازس��ازی بافت های فرسوده وجود 
دارد، گفت: طبق قانون برنامه شش��م توسعه، هر دستگاه موظف 
است 30 درصد از اعتبارات شهری و سهم آورده خود را به اهداف 
طرح بازآفرینی ش��هری اختصاص دهد. شفقی در بخش دیگری 
تأکید کرد: سیاس��ت های شهرداری، سیاست های خوبی است اما 
ما نمی توانیم بگوییم که کرج کشش دارد و شهرهای اقماری این 
ظرفیت را ندارند، بنابراین مدیران ش��هری باید از ظرفیت بخش 
خصوصی در شهرهای اقماری برای احیا بافت های فرسوده بهره مند 
شوند.  وی بابیان اینکه ظرفیت دفاتر تسهیل گری نباید مغفول 
بماند، گفت: اقدامات جزیره ای همواره باعث بروز مشکالت می شود 
و باید از هم افزایی صاحب نظران امر در این دفاتر بهره الزم را برد. 
فرماندار کرج در ادامه بر تهیه و تدوین طرح بازآفرینی ش��هرهای 

اقماری این کالن شهر تأکید کرد.

 اصفهان -قاسـم اسد- قدرت افتخاری در آیین بهره برداری 
از طرح های جدید ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان با تبریک 
فرارس��یدن دهه کرام��ت اظهار کرد: امروز از 50 دس��تگاه جدید 
رونمایی ش��د که در خطوط مختلف تندرو به کار گرفته می شود. 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان اینکه 
در حال حاضر هزار و 100 دس��تگاه اتوبوس در ش��هر اصفهان به 
مسافران سرویس دهی می کنند، گفت: 50 درصد ناوگان اتوبوسرانی 
به سن فرسودگی رسیده، از این رو ارتقاء سطح کیفی خدمات رسانی 
به شهروندان در اولویت های اتوبوسرانی قرار گرفته است. افتخاری 
خاطرنش��ان کرد: خطوط ویژه و تندرو در خیابان های شیخ بهایی 
و ام��ام خمینی)ره( در راس��تای ارتقاء کیفیت خدمات رس��انی به 
ش��هروندان اصفهانی راه اندازی ش��د. وی با بیان اینکه طی شش 
ماهه گذش��ته اقدامات  در این سازمان انجام شده است، افزود: در 
این مدت بال  بر 60 دستگاه اتوبوس به دلیل فرسودگی و دودزایی 

از چرخه حمل و نقل خارج شد و در حال حاضر نیز 6 خط جدید 
به مجموعه خطوط اتوبوسرانی اصفهان اضافه شده که امروز آیین 
رس��می بهره برداری از آن برگزار ش��د. مدیرعامل ش��رکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه با اشاره به ارتباط تنگاتنگ اتوبوسرانی 
با سیس��تم قطار ش��هری گفت: پنج خط جدید اتوبوس که امروز 

راه اندازی ش��د، به پایانه قدس در انتهای خط یک قطار ش��هری 
منتهی می ش��ود. افتخاری با اشاره به رونمایی از لباس و فرم ویژه 
رانندگان خاطرنش��ان کرد: لباس آشکارسازی راهبران اتوبوسرانی 
امروز مورد بهره برداری قرار گرفت، شعار "خوب ببینیم، خوب دیده 
ش��ویم، ایمن باشیم" بر این لباس ها حک شده که امید است در 
زمینه افزایش ایمنی در حوزه حمل و نقل ش��هری اثرگذار باشد. 
وی با بیان اینکه دغدغه ارتقاء جایگاه و منزلت راهبران اتوبوسرانی 
را داریم، افزود: مباحث مربوط به بیمه رانندگان توسط شهرداری، 
فرمانداری و اس��تانداری در حال پیگیری است. مدیرعامل شرکت 
واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه به سیس��تم یکپارچه مدیریت 
ناوگان که با همت مس��ئوالن کنترل و بازرسی همچنین راهبران 
پیاده سازی خواهد شد، اشاره و تصریح کرد: ساماندهی سه محور 
اصلی کاوه، چهارباغ باال و خیابان امام خمینی)ره( با استفاده از این 

سیستم در تابستان امسال انجام می شود.

قم- خبرنگار فرصت امروز- معاون مهندسی و توسعه شرکت 
آب و فاضالب روستائی استان قم در گفتگویی اعالم داشت: ایجاد 
و اصالح بیش از  14 کیلومتر  ش��بکه آبرس��انی روستاهای استان 
قم در حال اجرا می باش��د. به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب 
و فاضالب روس��تایی اس��تان قم، مهندس سید احسان صائبی نیا، 
معاون مهندسی و توسعه ش��رکت آب و فاضالب روستایی استان 
قم با بیان اینکه بخشی از هدر رفت آب، مربوط به فرسودگی شبکه 
های آبرسانی است گفت: عملیات ایجاد و اصالح شبکه های آبرسانی 
روستاهای استان قم در غالب 7 پروژه و با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد 
و 820 میلیون ریال از محل اعتبارات اس��تانی در حال انجام بوده 
و امیدواریم تا پایان س��ال جاری به بهره برداری برس��د.  مهندس 
صائبی نیا تصریح کرد: ایجاد حدود 6 کیلومتر شبکه آبرسانی جدید 

در روستاهای حصارش��نه، صرم، اسفید و خدیجه خاتون از جمله 
پروژه های در دس��ت اجرای این ش��رکت بوده که در حال حاضر 
عملیات اجرایی ایجاد شبکه آبرسانی روستای حصار شنه به طول 

بیش از 3 کیلومتر به اتمام رسیده است. وی ادامه داد: اصالح شبکه 
آبرسانی روستاهای وشنوه، قباد بزن، گیو، طینوج، اسالم آباد، لنگرود 
و دیزیجان در غال��ب 4 پروژه در حال انجام بوده که طی آن بیش 
از 8 کیلومتر شبکه آبرسانی و 550 فقره انشعاب مشترکین اصالح 
می گردد. این مقام مسئول اذعان داشت:  به ازای هر یک کیلومتر 
اصالح ش��بکه بیش از  915 میلیون ریال هزینه صرف می شود، و 
پروژه های در حال اجرا با رعایت تمام ضوابط فنی و استاندارد های 
مربوطه در حال اجرا می باشد. مهندس صائبی نیا در انتها با اشاره به  
هزینه باالی پروژه های آبرسانی روستایی گفت: از تمامی مشترکین 
محترم روستایی تقاضا داریم نهایت دقت و سعی خود را در صرفه 
جویی و کاهش مصرف آب انجام دهند تا خادمین ایشان در شرکت 

آبفار بتوانند خدمات بیشتر و بهتری به ایشان ارائه نمایند.

اهواز - شـبنم قجاوند- با توجه به کمبود تولید انرژی نیروگاه 
های برق آبی و تاثیر مستقیم آن بر روی شبکه انتقال و فوق توزیع 
در ناحیه شمال ) دزفول، شوش، اندیمشک( شرکت برق منطقه ای 
خوزس��تان، رصد مستمر و پایش شبکه برای حفظ پایداری برق در 
دستور کار قرار گرفته است . مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال گفت: 
هدف از پایش شبکه برق شناسایی نقاط بحرانی در اثر افزایش درجه 
حرارت و انجام اقدامات الزم برای رفع این نقاط بحرانی است. محسن 
مرادی به اقدامات انجام گرفته تاکنون نیز اش��اره کرد و افزود: تامین 

بار پس��ت های دانیال و چغازنبیل، افزایش پایداری پست چغازنبیل 
از طریق امکان بارگیری دومداره از پس��ت جدید دانیال، بازدید های 
مداوم از خطوط، تصویر برداری با دوربین ترموویژن و رفع اش��کاالت 
ناش��ی از افزایش درجه حرارت که در این تصاویر مشخص می شود 
بخشی از کارهای صورت گرفته است. وی بیان کرد: رفع سیم الشگی 
از خطوط در راس��تای پیشگیری از حادثه، هرس مداوم درختان زیر 
خطوط انتقال نیرو، برنامه های PM و مدیریت حوادث در کمترین 
زمان ممکن از دیگر کارهای مستمر برای حفظ پایداری شبکه است. 

مشـهد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل و تنی چند از مدیران 
شرکت گاز خراسان رضوی بصورت برخط از طریق سامانه 111 سامد 
پاس��خگوی سواالت ش��هروندان در حوزه های مختلف گاز طبیعی 
بودند. سید حمید فانی در حاشیه این برنامه که )31 تیرماه( در محل 
استقرار سامانه سامد در اس��تانداری خراسان رضوی صورت گرفت 
اظهار کرد: پاسخگویی فوری به مشکالت شهروندان و تسریع در حل 
مش��کالت آنان در بحث استفاده از نعمت الهی گاز از سیاست های 
مورد تاکید وزیر محترم نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران است. 
وی با بیان این مطلب که توسعه گازرسانی روستایی و شهری موجب 
ایجاد امید و نشاط اجتماعی شده است افزود: به موازات افزایش آمار 
مشترکین تالش کرده ایم تا از طریق راه اندازی دو سامانه ارتباطات 
مردم��ی به ش��ماره 37074 و ام��داد 194 زمینه مدیریت مدیریت 

یکپارچه رسیدگی به مشکالت شهروندان را ایجاد کنیم. فانی ادامه 
داد: راه اندازی میز خدمت در اداره مرکزی شرکت گاز استان واقع در 
خیابان خیام، مناطق 7 گانه مشهد و 18 ناحیه و 51 اداره تابعه نواحی 
شهرستانهای خراسان رضوی موجب گردیده تا مشکالت شهروندان 
در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه رسیده و در نهایت شاهد رضایت 

اجتماعی باالیی از خدمات شرکت گاز باشیم. مدیرعامل گاز خراسان 
رضوی در ادامه با اش��اره به تعهد شرکت گاز استان برای تامین گاز 
بیش از دو میلیون و 145 هزار مش��ترك گاز طبیعی در بخش های 
مختلف مصرفی اظهار کرد: ش��رکت گاز خراسان رضوی به موازات 
موضوعات فنی پیگیر توسعه مباحث فرهنگی استفاده بهینه و ایمن 
گاز طبیعی و بحث تکریم ارباب رجوع است. به گفته فانی، درخواست 
توسعه شبکه گاز در خارج از طرح هادی و بافت های روستایی، انتقاد 
از تاخیر عملیات بانکی قبوض )پرداخت و نشست(، بازنگری در شیوه 
درخواس��ت گازرس��انی خانگی به دلیل طوالنی بودن مسیر تقاضا،  
درخواست تقسیط قبوض و تقاضای گازرسانی به برخی روستاهای 
دورافتاده و صعب العبور اس��تان از مهمترین س��واالت امروز مردم از 
طریق سامانه تلفنی 111 با مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی بود.

گـرگان- خبرنگار فرصت امروز- نماینده مردم گرگان در 
مجلس شورای اسالمی با مدیر شرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گلستان دیدار کرد.به گزارش روابط عمومی منطقه 
گلستان در این دیدار تربتی نژاد رییس مجمع نمایندگان استان 
گلس��تان و نماینده مردم گرگان ضمن تبریک انتصاب و تقدیر 
از عملک��رد مدیریت و مجموعه کارکنان ش��رکت نفت اس��تان، 
آمادگ��ی خود را در مواردی که ضرورت دارد نمایندگان اس��تان 

جهت برون رفت از مشکالت یا بهبود فعالیتها ورود نمایند اعالم 
تا در صورت نیاز موضوعات را از طریق مقامات اس��تانی، کشوری 
و پارلمانی پیگیری نمایند.در ادامه عیسی افتخاری مدیر شرکت 
نفت گلستان،ضمن ابراز مسرت و به فال نیک گرفتن این قبیل 
ارتباطات سازنده کاری که موجبات دلگرمی مسوولین و تبیین 
و تنویر عملکرد دس��تگاه نیز تلقی می شود، پیرامون فعالیتهای 
ش��رکت و راجع به نحوه توزیع س��وخت ماش��ینهای کشاورزی 

براساس سطح زیر کشت بین شهرهای استان،نظارت و کنترل  بر 
سوخت کامیونهای ایرانی و خارجی در مزر اینچه برون و بررسی 
زمینه توسعه و رفع موانع آن، کنترل کمی و کیفی مجاری عرضه 
باهدف رعایت حقوق شهروندی، توسعه انبار نفت و سوختگیری 
هواپیمایی گرگان، تقاضای هدایت سرمایه گذاران جهت احداث 
مجاری عرضه و همچنین برقی کردن چاهای کشاورزی مطالب و 

مراتبی را تشریح نمودند.

سـاری - دهقان - سرپرس��ت مدیریت جهاد کشاورزی ساری 
گفت: امس��ال در 510 هکتار از زمین های ش��یبدار این شهرستان 
انواع نهال سیاه ریشه، گیاهان دارویی و گل محمدی کشت می شود.

به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی سازمان جهاد 
کش��اورزی مازندران، رضا پورفالح در جلسه کشت گل محمدی در 
طرح پایلوت اقتصاد مقاومتی در شهرستان ساری، گفت: امسال در 
510 هکتار از زمین های شیبدار این شهرستان، درختان سیاه ریشه، 
گیاهان دارویی و گل محمدی کش��ت می شود. سرپرست مدیریت 
جهاد کشاورزی ساری ادامه داد: در 100 هکتار از زمین های شیبدار 

بخش دودانگه گیاه��ان دارویی و گل محمدی و در 80 هکتار نهال 
سیاه ریشه کشت می شود که از محل اجرای پروژه های مستمری از 
سال 96 شروع و تا سال 1400 باید با اتمام برسد. این مسئول اضافه 
کرد: در 100 هکتار از زمین های شیبدار چهاردانگه گل محمدی و 
در 80 هکتار نیز سیاه ریشه کشت می شود. پورفالح خاطر نشان کرد: 
عالوه بر پروژه های بخش چهاردانگه و دودانگه، امسال در 150 هکتار 
از اراضی در این شهرس��تان، گیاهان دارویی و گل محمدی کش��ت 
خواهد ش��د. وی تصریح کرد: برای احداث باغ سیاه ریشه، انواع نهال 

سیب، گالبی، فندق و گردو کشت می شود.

فرماندار کرج:

اجرای پروژه مرکز بهداشت محله خط چهار حصار ضروری است

5۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی اصفهان فرسوده است

ایجاد و اصالح بیش از 14 کیلومتر شبکه آب شرب روستاهای استان قم

حفظ پایداری برق دزفول، شوش و اندیمشک با رصد مداوم شبکه

توسعه گازرسانی موجب ایجاد امید و نشاط اجتماعی شده است

دیدار نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسالمی با مدیر شرکت نفت گلستان

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ساری اعالم کرد:

توسعه باغ و گیاهان دارویی در 51۰ هکتار از اراضی شیبدار ساری

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان :
امیرحسین عشقی در لیست 12 نفر نهایی تیم ملی بسکتبال نوجوانان قرار گرفت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل ورزش و جوانان گلس��تان گفت: با پیگیری های انجام ش��ده و در پی تماس رئیس 
فدراسیون بسکتبال، »امیرحسین عشقی« در لیست 12 نفره اصلی تیم ملی بسکتبال نوجوانان برای حضور در مسابقات بسکتبال 
نوجوانان غرب آس��یا قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان اس��تان گلستان ،بهمن طیبی صبح امروز در گفت وگو با 
خبرنگاران استان در خصوص پیگیری های انجام شده برای حذف نام »امیرحسین عشقی« بازیکن گلستانی از لیست 12 نفره تیم 
بسکتبال نوجوانان اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده و در پی تماس رئیس فدراسیون بسکتبال، نام این بازیکن خوب گلستانی در 
لیست 12 نفره اصلی تیم ملی بسکتبال نوجوانان قرار گرفت و وی به همراه تیم ملی در مسابقات بسکتبال غرب آسیا که در گرگان 
برگزار می شود حاضر خواهد بود.وی ادامه داد: این دیدارها از پنجم تا 11 مردادماه در گرگان برگزار خواهد شد و هر روز دو دیدار 
در نوبت عصر برگزار می شود.گفتنی است، در حالی نام امیرحسین عشقی از لیست 12 نفره تیم بسکتبال نوجوانان کشورمان حذف 
ش��ده بود که وی در لیس��ت 15 نفره قرار داشت و تا روزهای آخر نام وی جز 12 نفر اصلی بود و پس از حضور تیم ملی در گرگان 
مشخص شد نام این بازیکن خوب کشورمان از لیست نهایی تیم ملی بسکتبال نوجوانان حذف شده است.در حالی که سرمربی تیم 
ملی کشورمان معتقد است وی به دالیل فنی و اختالف سطح کیفی از لیست 12 نفره حذف شده که نام امیرحسین نصیرایی بازیکن 

هم پست عشقی در لیست 12 نفره اصلی قرار گرفت.نصیرایی پسر سرپرست تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمان است.

تیم المپیاد لرستان  به هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت کشور اعزام شد
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- تیم المپیاد مهارت لرستان موفق به کسب 2مدال 
طال، یک نقره، یک برنز و پنج دیپلم افتخارهجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت شد.  به 
گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان، تیم المپیاد مهارت اعزامی 
استان به هجدهمین دوره مسابقات ملی مهارت کشور، موفق به کسب 2مدال طال، یک 
نقره، یک برنز و پنج دیپلم افتخار شدند.  این مسابقات در تاریخ 24 تیرماه لغایت 27 تیرماه 
به میزبانی استان البرز برگزار شد و تیم المپیاد مهارت اعزامی لرستان توانست در بین 544 
رقابت کننده از 31 استان کشور، رتبه هفتم کشوری را برحسب مجموع امتیاز مدال کسب نماید.  احسان غیاثی در رشته صافکاری 
خودرو و محمد جدیدیان در رشته فناوری طراحی گرافیک 2 مدال طالی کشوری و شهاب سرلک در رشته جوشکاری مدال نقره 
این دوره از مسابقات را بدست آوردند و احسان پایمرد صاحب مدال برنز رشته تاسیسات الکتریکی شد.  همچنین آقایان علی اسدی 
در رش��ته کاش��یکاری دیوار و کف، عرفان بازگیر در رشته فناوری اتومبیل، عرفان خادمی در رشته آجرچینی، حسین گودرزی در 
رشته طراحی و توسعه وب و خانم هانیه جدیدی در رشته خیاطی ) فناوری مد( دیپلم افتخار مسابقات را بدست آوردند.   گفتنی 
است تیم المپیاد مهارت استان در هفدهمین دوره از مسابقات ملی مهارت رتبه 16 کشوری را کسب کرده بود که در دوره هجدهم 
با ش��رکت 13 نفر در 12 رش��ته موفق به کس��ب 4 مدال و 5 مدالیون شده و با 9 پله صعود نسبت به دوره گذشته، در رتبه هفتم 

کشوری قرار گرفته است.

شهردار قدس خبر داد : 
اضافه شدن سازمان عمران و بهسازی بافت فرسوده به شهرداری

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- مسعود مختاری در جلسه رسمی شورای اسالمی گفت: 
شهرقدس دارای حدود 268 هکتار بافت فرسوده است که بیشتر آنها درهسته مرکزی شهر قرار دارد. 
س��اخت غیر اصولی ، معابر باریک و نامناسب بودن مصالح ساختمانی این بافت های فرسوده عالوه 
بر تاثیر منفی بر چهره شهر، مشکالتی را نیز برای شهروندان ایجاد کرده است. شهردار قدس عنوان 
کرد: یکی از اقداماتی که برای رفع مشکل بافت فرسوده قدس انجام شده است ایجاد سازمان عمران 
و بهسازی بافت فرسوده در شهرداری است که با بودجه مجزا می تواند نقش مؤثری در بهسازی بافت 
فرسوده شهر داشته باشد. وی اظهار داشت: خوشبختانه دولت تسهیالتی را برای احیای بافت فرسوده به ویژه در شهرستان های استان 
تهران در نظر گرفته است  در همین راستا و با پیگیری های صورت گرفته و با دستور استاندار یک هزار وام برای نوسازی و بهسازی 
بافت فرسوده قدس اختصاص یافته که بانک ها موظف به پرداخت آن هستند . مختاری یادآور شد: با تالش شورا و فرمانداری اداره 
اوقاف به مردم اسناد عیانی می دهد که مشکل سند امالك شهروندان حل گردد و شهرداری نیز بتواند پروژه های جدید تعریف کند.

تاکید روابط عمومی آبفای استان بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آبفای استان قزوین در برنامه 
زنده تلویزیونی نبض با موضوع بررسی راهکارهای عملی مصرف بهینه ، بر صرفه جویی در مصرف آب 
توسط شهروندان تاکید نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین، "مجید 
برخورداری"مدیر دفتر روابط عمومی این شرکت در این برنامه افزود: آب شرب شهر قزوین از طریق 
چاه تامین می شود که در سال های اخیر، کاهش نزوالت آسمانی و افت سفره های زیرزمینی باعث 
شده برای رسیدن به آب شرب،  عمق این چاه ها تا 220 متر نیز پایین برود. وی خاطرنشان کرد: برای 
اینکه در فصل گرم سال جهت تامین آب آشامیدنی با مشکالت کمتری مواجه شویم باید تعدادی از راهکارهای صرفه جویی را رعایت 
نماییم. وی ادامه داد: با هر دقیقه دوش گرفتن بین 20 تا 40 لیتر آب مصرف می شود که بهتر است در اینگونه موارد زمان استحمام 
را کاهش دهیم. وی اضافه کرد: تعویض واشر شیرهایی که چکه می کنند، تمیز کردن خودرو با استفاده از دستمال مرطوب،  بازدید از 
کولرهای آبی و جلوگیری از چکه کردن آن، استفاده از حجم کامل ماشین لباسشویی در هنگام مصرف و آبیاری باغچه ها در ساعات 

خنک شبانه روز نیز از جمله اقداماتی است که به مصرف بهینه آب کمک می کند.

حذف نقاط حادثه خیز درسطح محورهای مواصالتی استان ایالم
ایالم- هدی منصوری- مهندس دلخواه مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با بیان این مطلب اظهار داشت: در 
راستای ایمن سازی  و ارتقاء سطح ایمنی راه های استان نقاط حادثه خیز در محور روستای جوب دراز  میرزابیگی –لومار توسط اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان سیروان  انجام گرفت وی گفت: حجم  این عملیات در حدود 3000  هزار متر مربع سنگ 
بری و خاك برداری بوده است. وی افزود: این منطقه از نقاط پر حادثه و خطر ساز استان می باشد که در سالهای اخیر شاهد حوادث 
غم انگیزی در آن بوده ایم که  با انجام این پروژه شعاع دید افزایش یافته و موجب ارتقاء سطح ایمنی این محور شده است. وی اضافه 
کرد : هدف از این پروژه بغل بری و حذف پیچ های خطرناك و حادثه خیز جوب دراز میرزابیگی و کوتاه تر شدن مسیر بوده است 

که با همکاری اداره ماشین آالت انجام گرفت.

مراسم تودیع دکتر مسعود نصرتی و معارفه مهندس علی بهارمست به 
عنوان سرپرست شهرداری رشت انجام پذیرفت

 رشـت- زینب قلیپور- مراسم معارفه سرپرست شهرداری رشت با حضور علی بهارمست، مسعود نصرتی، اعضای شورای 
اسالمی شهر و معاونین و مدیران شهرداری رشت در دفتر ساختمان مرکزی شهرداری رشت برگزار شد. اهتمام جدی در اجرای 
پروژه های توسعه ای شهر توسط مجموعه مدیریت شهری .امیرحسین علوی با اشاره به اینکه مدیران شهرداری و  شورا همواره 
در غم و شادی در کنار هم بوده اند، گفت: خداحافظی با دکتر نصرتی برای هیچ یک از اعضای شورا گوارا نیست. تجربیاتی که 
در طی شورای پنجم رقم خورد بسیار گرانبها ارزیابی می شود که بخشی از آن به دلیل حضور دکتر نصرتی و بخشی نیز به دلیل 
کنش های عقالنی اعضای شوراست.رئیس شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به تصویب پروژه های ارزنده در کمیسیون های 
شورا تصریح کرد: با وجود تصویب همه این پروژه های ارزنده هنوز هیچ کدام به اجرا نرسیده است. پروژه هایی چون بازگشایی 
خیابان انساندوست و... که هنوز نیمه کاره است.وی با اشاره به اهتمام جدی در اجرای پروژه های توسعه ای شهر توسط مجموعه 
مدیریت شهری خاطرنشان کرد: در دوران مدیریت کمتر ازیک سال دکتر نصرتی پروژه های خوبی چون تراموا و خرید اتوبوسهای 
درون شهری و... کلید خورد. لذا شایسته است تا با افزایش دو برابری توان کاری و تمرکز ویژه مدیران شهری اجرای این پروژه 
ها آغاز و ادامه یابد. دکتر مسعود نصرتی با قدردانی از همراهی تمامی مدیران و کارکنان شهرداری رشت طی یک سال گذشته 
تصریح کرد: تالش ها و کوششهای صورت گرفته در این مدت برای مردم و مسئولین و خداوند پوشیده نیست.شهردار مستعفی 
شهر رشت با قدردانی از اعضای شورای اسالمی شهر رشت خاطرنشان کرد: اعضای شورای اسالمی شهر رشت در کنار کار شورایی 
خود همواره کنار شهرداری بودند و اگر کار زیرساختی در این شهر انجام شد، نتیجه همدلی و همراهی اعضای شورای شهر با 

مجموعه مدیریت شهری رشت بود.

مدیرساخت و توسعه راه های استان مرکزی : 
آزادسازی اراضی محدوده روستای عزیزآباد فراهان

اراک- مینو رسـتمی - مدیر س��اخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرس��ازی استان مرکزی از آزادسازی اراضی محدوده  
روستای عزیزآباد فراهان جهت احداث بزرگراه اراك – فرمهین خبر داد. به گزارش روابط عمومی راه و شهرسازی استان مرکزی ، 
احمد مرزبان گفت : در راستای احداث بزرگراه اراك – فرمهین ، تعریض در روستای عزیزآباد بدلیل وجود معارض متوقف گردیده 
بود که پس از برگزاری جلسات متعدد و همکاری فرمانداری شهرستان فراهان و ارزیابی زمین های معارض طرح توسط کارشناسان 
رسمی دادگستری، بحمداهلل تملک اراضی فوق الذکر انجام و با رضایت مالکین پروژه در حال انجام می باشد  مدیر ساخت و توسعه 

راهها گفت : شایان ذکر است با این آزادسازی حدود یک کیلومتر از مسیر آماده عملیات راهسازی گردید. 

چهار شنبه
3 مرداد 1397
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مترجم: امیر آل علی
ب��ه عقیده بس��یاری از افراد صبح ها بهتری��ن زمان برای 
ش��روع یک روز فوق العاده و تعیین کننده وضعیت شما در 
روزهای آتی خواهد بود. با نگاهی به زندگی افراد موفق نیز 
به این نکته پی خواهید برد که آنها غالبا افرادی س��حرخیز 
بوده و این موضوع روی عملکرد روزانه آنها تاثیر بس��زایی 
دارد. با این ح��ال این موضوع که افراد موفق صبح خود را 
چگون��ه آغاز می کنند همواره برای س��ایرین جذاب بوده و 
آنها تمایل به الگوبرداری از آنها دارند. در همین راستا و در 

ادامه به بررسی چند نمونه خواهیم پرداخت. 
1- اپرا ویفری

مطرح ترین و به عقیده بس��یاری از صاحب نظران بهترین 
مج��ری ق��رن که عناوین��ی نظیر جای��زه اس��کار و عنوان 
ثروتمندترین فرد سیاه پوس��ت را در اختی��ار دارد، همواره 
صبح خود را با تمارین مدیتیش��ن آغاز می کند. وی بر این 
باور است که این ورزش نه تنها وی را به آرامش و شادابی 
مطلوبی می رساند، بلکه در زمینه تمرکز نیز سودمند است. 

2- مارک کوبان 
وی از جمل��ه کارآفرینان و میلیاردرهای خودس��اخته ای 
محس��وب می ش��ود که تا به ام��روز س��خنرانی و مقاالت 
متعددی در رابطه با داس��تان موفقیت وی به چاپ رسیده 
اس��ت ودر نوع خود بس��یار جالب اس��ت. درواقع بسیاری 
از مردم در سراس��ر دنیا همواره منتظ��ر درس هایی از وی 
هس��تند ک��ه در این بین وی توصیه می کن��د که به دنبال 
اتفاق و ش��رایط خاصی برای یک روز فوق العاده نباش��ید. 
درواقع وی بر این باور اس��ت که اقداماتی س��اده نظیر یک 
صبحانه کامل و لبخند زدن نیز می تواند بیش��ترین س��طح 

انرژی و شادابی را برای شما به ارمغان آورد. 
3- باراک اوباما 

رئیس جمهور س��ابق آمریکا تنها پنج س��اعت در ش��بانه 
روز را به خواب اختصاص داده و برخالف بس��یاری از افراد 

دقایق اولیه بیدار ش��دن خود را به برنامه ریزی روزانه خود 
اختص��اص می دهد. همچنین او بر این باور اس��ت که قبل 
از ص��رف صبحانه بای��د 45 دقیقه به پی��اده روی و ورزش 

بپردازد. 
4- دواین جانسن

اسطوره سابق مسابقات کشتی کج و پردرآمدترین بازیگر 
حال حاضر س��ینمای هالیوود از جمله جذاب ترین افرادی 
است که عادت های وی می تواند به راهنمای عمل بسیاری 
از افراد تبدیل ش��ود. وی از جمله فعال ترین س��تاره ها در 
شبکه اجتماعی اینس��تاگرام محسوب می شود و به صورت 
روزان��ه دنبال کننده های خ��ود را از اقدام��ات خود با خبر 
می س��ازد. عادت ه��ای وی در صبح ها ش��امل رعایت رژیم 
غذایی خاص در کنار ورزش��ی س��نگین است که در چند 
نوبت آن را ادامه می دهد. بس��یاری از افراد به علت همین 
سرس��ختی وی به او لق��ب صخره را داده ان��د. وی همواره 
توصیه می کند که افراد رژیم غذایی خاص خود را داش��ته 
باش��ند و حتما صبح ه��ا ورزش مورد عالقه خ��ود را انجام 

دهند. 
5- ریچارد برانسون

مالک شرکت ویرجین و از بزرگ ترین کارآفرینان تاریخ 
هر روز س��اعت 5 صبح از خواب بیدار شده و بر این باور 
است که این عادت اگرچه امری دشوار محسوب می شود، 
با این حال به وی کمک می کند تا بتواند سالمت خود را 
حفظ و روز خ��ود را در کنار خانواده آغاز کند. همچنین 
ای��ن موضوع به وی کمک می کند ت��ا در طول روز زمان 
بیشتری را برای رس��یدگی به کارهای خود داشته باشد. 
همچنین وی قبل از ترك منزل همواره ورزش��ی را حتی 
برای چند دقیقه انجام می دهد و باور دارد که این موضوع 
آمادگی بهتری را برای شروع کار برای او به وجود خواهد 

آورد. 
6- وارن بافت 

مردی که عنوان موفق ترین س��رمایه گذار جهان را یدك 

می  کش��د عادتی کامال متفاوت با سایرین دارد و صبح خود 
را با مطالعه ش��روع می کند. درواقع وی ضامن پیش��رفت و 
موفقیت را در این موضوع دانس��ته و بهترین گزینه را برای 
س��اعات اولیه صبح اخبار و مطال��ب مرتبط با حوزه کاری 
خ��ود می داند. وی هم��واره توصیه می کند ت��ا افراد روزانه 
500 صفح��ه کتاب بخوانند و ش��روع آن را در صبح کلید 

بزنند. 
7- آنتونی رابینز

وی را مش��هورترین و پرطرفدارترین نویسنده و سخنران 
انگیزش��ی در جهان دانسته و همین موضوع باعث می شود 
تا توصیه های وی همواره با اس��تقبال فوق العاده ای مواجه 
ش��ود. وی در این رابطه عقیده دارد که ش��کرگزاری و دعا 
ک��ردن برای اطرافیان باعث می ش��ود تا از نظر روحی خود 
را در بهترین وضعیت قرار داده و اتفاقات خوب به س��مت 

ما جذب خواهد شد. 
8- ملکه الیزابت دوم

وی صاحب رکورد طوالنی ترین دوره س��لطنت در تاریخ 
انگلس��تان اس��ت. به همین خاطر بس��یاری از افراد تمایل 
دارند تا راز س��المت و مان��دگاری وی را بدانند. او در این 
رابط��ه بیان کرده اس��ت ک��ه همواره صبح  خ��ود را با یک 
صبحانه انگلیسی آغاز کرده و در این بین از گوش دادن به 

رادیو و خواندن روزنامه نیز غافل نمی شود. 
9- باربارا کورکران

وی سرمایه گذار، نویسنده و مجری برنامه مشهور شارك 
تن��ک بوده و در این رابطه عقیده دارد که هر فردی باید از 
سه سطح برنامه ریزی برخوردار باشد که یکی از آنها مربوط 
به امور ش��خصی است. وی بهترین زمان را برای رسیدگی 
به این امور در س��اعات اولی��ه صبح می داند و ورزش را نیز 
عضو مهمی از کارهای شخصی خود می داند. همچنین وی 
بهتری��ن ورزش صبحگاه��ی را تمارین ی��وگا معرفی کرده 

است. 
entrepreneur :منبع

افراد موفق صبح خود را چگونه آغاز می کنند؟ 

 مدیریت بهینه با مشخص کردن هدف
و اعطای وظیفه و اختیار به کارمندان

مدی��ران با اعطای وظایف به کارمندان، اعتماد را بی��ش از پیش در تیم خود جاری کرده و راحت تر به 
اهداف مشخص شده می رسند. 

مقاالت زیادی در مورد تفاوت مدیریت و رهبری وجود دارد که عموما نیز به س��تایش نقش رهبری در 
سازمان ها و نقد مدیریت پرداخته اند. اگرچه شاید زمانی برسد که مدیریت منسوخ شود، اما هنوز هر دوی 

این موقعیت ها در شرکت ها ارزش خاص خود را دارند. 
برای توصیف مدیریت بهینه در سازمان ها می توان مدیریت نظامی را تا حدودی مثال زد. البته مدیریت 
نظامی برای پیشرفت کسب وکارهای امروزی پیشنهاد نمی شود، اما مثالی از عملکرد فرماندهان، می تواند 
در راهنمایی کارمندان توس��ط مدیران استفاده شود. به عنوان مثال مدیرعامل را مانند یک فرمانده سطح 
میان��ی ارت��ش در نظر بگیرید که موفقیت س��ازمان و خصوصی��ات آن را برای کارمندان ش��رح می دهد. 
کارمندان نیز مانند س��ربازان با درجه پایین، در منطقه خود به س��مت این موفقیت تعریف ش��ده حرکت 

می کنند. آنها در مسیر، وظیفه اتخاذ تصمیم های سریع را بر عهده دارند. 
این س��بک از مدیریت، تاثیرگذاری باالیی دارد و نیازهای ش��رکت های در حال رش��د سریع کنونی را 
برطرف می کند. ش��رکت های امروزی نیز مانند ارتش ها، مدیران میانی دارند که باید تصمیماتی در سطح 

خود برای اجرای بهتر وظایف در جهت هدف کلی سازمان اتخاذ کنند. 
تفاوت رهبر و مدیر

استیون کاوی مولف کتاب »7 عادت افراد موثر« برای توضیح تفاوت میان رهبران و مدیران یک مثال 
ملموس دارد. او رهبر را مانند فرمانده گروه نظامی می داند که در جنگل در حال حرکت هس��تند. رهبر 
باالی درخت های جنگل است و خطرها و چالش های پیش رو را دیده و به سربازان اطالع می دهد. رهبران 
اف��راد را ب��رای تغییر آماده می کنند. آنها کنترل عملیاتی را رها کرده و وظیفه دیدن مس��ائل از باال را بر 
عهده می گیرند. آنها با واگذار کردن مسئولیت تصمیم گیری های عملیاتی به دیگران، زمان این تفکر کلی 

را برای خود می خرند. 
در این میان، مدیر کس��ی اس��ت که پش��ت تیم قرار دارد. او ابزارها و س��الح های گروه را آماده کرده و 
جیره بندی را نیز با دقت انجام می دهد. آنها با رهبر باالیی سازمان در ارتباط هستند و نیازهای گروه برای 

رد شدن از چالش پیش رو را به اطالع او می رسانند. 
چگونه رهبر بهتری باشیم

هم��ه افراد می دانند که بهترین راه برای تبدیل ش��دن به یک مدی��ر کارآمد، اعطای وظایف به دیگران 
اس��ت. اما برای تبدیل ش��دن به یک رهبر موثر، باید قدرت و اختیار را نیز به دیگران اعطا کنید. اعطای 
قدرت تصمیم گیری به دیگران )که عموما از ش��ما انتظار می رود(، آنها را مجبور به پیش��رفت و س��ازگار 
ش��دن با ش��رایط جدید می کند. با توجه به مثال نظامی، رهبری که قدرت را به زیردستان اعطا کرده، با 

خیال راحت استراحت می کند، چون از توانایی آنها و داشتن ابزارهای الزم برای مبارزه مطمئن است. 
به عالوه رهبر باید هر موقع که توانست از درخت پایین آمده و در کارهای عملی به سربازان کمک کند. 
او نیز باید در آماده کردن ابزارها کمک کند. ش��ما نمی توانید بدون همدلی و همکاری با دیگران، آنها را 
مجبور به تغییر کنید. به عالوه، تالش برای همکاری در کارهای عادی، اعتماد را در تیم جاری می کند. 

 فراموش نکنید که برای مدیریت و رهبری بهتر، باید دستورالعمل های روزانه و جهت دهی های دائمی را 
از کار خود حذف کنید. کارمندان خوب تنها با متوجه شدن اهداف شرکت و تیم، مسیر خود را مشخص 
می کنن��د. این مهارت به مرور آنها را به افرادی تبدیل می کند که در آینده و با گس��ترش روبات ها، هنوز 

شغلی برای انجام دادن دارند. 
قطع��ا راه��کار باال برای مدیرانی که روی وظایف تمرکز می کنند، نگران کننده اس��ت. اما دنیای امروز و 
آینده نزدیک کسب وکار مدیرانی می خواهد که به دنبال نیازهای تیم خود باشند. نیازهای ابزاری، فیزیکی 
و روحی که در مس��یر پیشرفت باید رفع ش��وند. رفع این نیازها قدم اصلی در رسیدن به چشم انداز رهبر 

سازمان است. 
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