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بازخوانی تجربه کشورهای توسعه یافته در استفاده از درآمد نفتی

 بایسته های نفت
در بودجه 98

فرصت امروز: بالی سیاه یا طالی ناب، هرچه هست، نفت همواره در کانون توجه اقتصاد سیاسی بوده و عملکرد 
اقتصادهای نفتی نش��ان می دهد این طالی س��یاه می تواند هم منشأ توس��عه و هم مخرب توسعه باشد، چنانچه 
رش��د اقتصادی پایین اقتصادهای نفتی در مقایس��ه با سایر اقتصادها، تناقضی است که از آن به »نفرین نفت« یا 
»تناقض فراوانی« تعبیر می شود و حتی بسیاری از تحلیلگران، نفت را عامل ضد توسعه اقتصاد ایران در تاریخ...

رئیس کل بانک مرکزی: 

تبدیل بانک ها به پارک پول 
درست نیست
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کدام استان ها بیشترین و کمترین تورم را در آذرماه امسال داشته اند؟

جغرافیای استانی تورم

10 بازیگر مرد پردرآمد در سال 2018
هنر معذرت خواهی از مشتری

بازاریابی موفق با الگوبرداری از مدل تاثیرگذاری
مفهوم سازی برند در مدیریت رسانه ای

جوراب های هدیه کریسمس با رایحه کی اف سی
بیلبوردی که دزدها را به خانه خالی راهنمایی می کند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

بازگشت دل به بازار بورس 
نیویورک

7

نایـب رئیس فراکسـیون مسـتقلین مجلس ضمن تشـریح 
جلسـه این فراکسـیون با وزیر صمت، گفت در این جلسـه 

نمایندگان تهدیـد کردند که اگر قیمت خودرو های 
داخلی پایین نیاید مجلس نسبت به لغو قانون...

قیمت ها پایین نیاید، ممنوعیت واردات 
خودرو های خارجی لغو می شود

یادداشت
مسیریابی صادرات از چین

در  چی��ن  و  ای��ران  رواب��ط 
طول دو دهه گذش��ته همواره 
رو ب��ه توس��عه بوده اس��ت. در 
بخش ه��ا               ی مختل��ف نی��ز این 
یافته اس��ت.  افزایش  همکاری 
ام��روزه ب��ا توج��ه ب��ه قدرت 
خریدی که در نس��ل جدیدی 
از مصرف کننده در چین ایجاد 
ش��ده، برای کشورهای مختلف 
مهم اس��ت که س��همی از بازار 
چی��ن را به دس��ت بیاورند. در 
گذش��ته ورود ب��ه ب��ازار چین 
در حوزه بس��یاری از کاالهای 
حت��ی  و  س��خت  مصرف��ی 
غیرممکن بود، ام��ا با توجه به 
اینکه نس��لی از تولیدکنندگان 
چینی از برخی از حوزه ها                حتی 
صنایع دس��تی در حال خروج 
هس��تند و بخش��ی از تولیدات 
ای��ران در ای��ن حوزه ها                قابلیت 
رقابت دارند، به نظر می        رس��د 
می        توان س��هم قابل توجهی در 
بازار چین برای کاالهای ایرانی 

ایجاد کرد.
تجربه دوره گذشته تحریم ها                
 88 س��ال ها               ی  حدفاص��ل  در 
ت��ا 91 نش��ان م��ی        داد که به 
دلیل ش��رایط خاص تحریم ها                
روابط ای��ران با چین و س��هم 
صادرکنن��دگان ایران��ی از بازار 

چی��ن افزای��ش یافته 
5بود. با توجه...
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فرصت امروز: در چند روز گذشته و در آخرین روزهای سال 2018 میالدی، 
بس��یاری از رس��انه ها و روزنامه های معتبر جهان به روایت مهمترین اتفاقات 
رخ داده در ح��وزه اقتصاد جهانی پرداختند و حاال با ش��روع س��ال 2019 به 
پیش بینی رویدادها و حوادث مهم سیاس��ی، اقتصادی در سال پیش رو دست 
زده اند. »فایننشیال تایمز« )Financial Times یا FT( نیز به عنوان یکی 
از قدیمی تری��ن، مهم تری��ن و پرنفوذترین روزنامه های جه��ان، حوادث مهم 
س��ال 2019 را پیش بینی کرده و این پرس��ش را مطرح کرده است که آیا در 
دوره ای که شاهد ظهور ترامپ و همه پرسی برگزیت و رواج پوپولیسم هستیم، 

پیش بینی آینده جهان دشوار شده است؟
از نظر تحلیلگران »فایننش��ال تایمز« پاسخ این سوال، مثبت است و سال 
گذشته، هشت مورد از پیش بینی های بیست گانه »فایننشال تایمز« غلط از آب 
درآمد که ضعیف ترین نتیجه در طول سال های گذشته تلقی می شود. اگرچه 
پیش بینی تحلیلگران  »فایننشال تایمز« در مورد بهای نفت و رشد اقتصادهای 
نوظهور در س��ال گذشته میالدی بیش از حد خوش بین بوده، اما در ارتباط با 
پیش بینی استیضاح ترامپ، کاندیدای پیروز انتخابات مکزیک، بودجه منطقه 

یورو و قهرمان جام  جهانی 2018 روسیه دچار اشتباه شدند.
اما تحلیلگران »فایننش��ال تایمز« اتفاقات سال 2019 را چگونه پیش بینی 

کرده اند؟
آیا برگزیت متوقف خواهد شد؟

آری، در دقیق��ه 90، بریتانیا خود را از ش��ر این اق��دام خودمخرب خالص 
خواهد کرد. به گزارش »انتخاب« ترزا می در س��ال 201۶ گفت که برگزیت 
به معنای برگزیت اس��ت اما پس از دو س��ال جدال تلخ، حتی در درون حزب 
متبوع نخست وزیر بریتانیا نیز در مورد معنای واقعی آن اتفاق نظر وجود ندارد. 
ناکامی پارلمان در توافق بر هرگونه نسخه ای از برگزیت، سرنوشت آن را به آرای 
عمومی گره زده اس��ت. در دومین رفراندومی که برگزار خواهد ش��د، مردم به 
احیای شهرت بریتانیا به عنوان ملتی که تمایل ندارد امنیت و رونق اقتصادی 
را قربانی تعصب سیاسی کند، برمی خیزند. این پیش بینی بیشتر براساس امید 

است تا انتظار.
آیا جرمی کوربین، نخست وزیر بریتانیا خواهد شد؟

خیر، رهبر حزب مخالف، موفق شده وجهه خود را میان افکار عمومی ارتقا 
دهد اما این محبوبیت، از میزان اس��تقبال از حزب کارگر فراتر نرفته اس��ت. 
ممکن است بریتانیا در سال 2019 شاهد برگزاری انتخابات عمومی باشد اما 
کوربین از ش��انس پیروزی کمی برخوردار است. نظرسنجی ها نشان می دهد 
محبوبیت کوربین از ترزا می کمتر است. عملکرد او مردم را متقاعد نکرده که 

شایستگی رهبری داشته باشد.
آیا پس از اعتراضات اخیر فرانسه، مکرون به اصالحات خود ادامه 

می دهد؟
آری، رئیس جمه��ور فرانس��ه گزینه دیگری ندارد. ره��ا کردن اصالحات به 
معنای پایان حیات سیاس��ی اوست. البته یک توقف موقتی با افزایش حداقل 
دستمزد و کاهش مالیات برای آرام کردن معترضان غیرقابل اجتناب است، اما 
او اصالحات خود را در مسأله بازنشستگی، بیمه بیکاری و مقررات کسب وکار 
پیگیری خواهد کرد. البته برای جلوگیری از تنش های داخلی، او ناچار خواهد 

بود که مردم را بیشتر برای همراهی با اصالحاتش متقاعد کند.
آیا پوپولیست ها در انتخابات پارلمان اروپایی موفق عمل می کنند؟

آری، این انتخابات زمینه مناس��بی را برای توس��عه حضور پوپولیست ها و 
ناسیونالیست ها مهیا می کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که مهاجرت، مسأله 
روز اغلب کشورهاس��ت. انتخابات معموال فرصتی برای اظهار مخالفت مردم با 

روند موجود است و انتظار می رود احزابی مانند اتحاد متیو سالوینی در ایتالیا، 
حزب آلترناتیو در آلمان و دموکرات های سوئد، موفق به ارتقای موقعیت خود 
در انتخابات آتی شوند. با این حال میانه روهای طرفدار اتحادیه اروپا، تسلط خود 
را حفظ خواهند کرد اما انتظار می رود شاهد جبهه گیری و منازعات بیشتری 

در پارلمان بعدی باشیم.
آیا دموکرات ها برای استیضاح ترامپ تالش خواهند کرد؟

آری، گزارش مولر در اوایل س��ال 2019 یافته های بحث برانگیزی را افش��ا 
خواه��د کرد که محکومیت ها و گزارش های منفی زی��ادی به دنبال می آورد. 
تکذیب این یافته ها توسط ترامپ مانند همکاری با روسیه برای تخریب کمپین 
تبلیغاتی دموکرات ها، اعضای حزب دموکرات را به شدت عصبانی خواهد کرد. 
رئیس مجلس، نانس��ی پلوس��ی با برگزاری تحقیق و تفحص موافقت خواهد 
کرد و ترامپ با اکثریت مطلق در مجلس اس��تیضاح خواهد ش��د اما سنا که 
به رای دوس��وم اعضا برای محکوم کردن رئیس جمهوری نیاز دارد، او را تبرئه 

خواهد کرد.
آیا شاهد خاتمه جنگ اقتصادی آمریکا و چین خواهیم بود؟

خیر، اگرچه از ماه جوالی شاهد آتش بس تعرفه ای میان اروپا و آمریکا بودیم، 
ترامپ و نزدیکانش نگاه تندتری به اقدامات »مخرب« رقابتی چین دارند . دولت 
ترامپ معتقد است برای توقف وضع تعرفه های باالتر بر واردات کاالهای چینی، 
این کشور باید به سیاست اقتصادی مداخله گرانه دولت برای توسعه، ظرف سه 
ماه آینده خاتمه دهد، اما چنین چیزی رخ نخواهد داد و آمریکا نیز به افزایش 

تعرفه ها بر ورود کاالهای چینی تا اواسط سال ادامه خواهد داد.
آیا روسیه علیه اوکراین دست به اقدام نظامی می زند؟

خیر، اقدام روسیه به توقیف سه ناو اوکراینی و جدا شدن کلیسای ارتدوکس 
اوکراین از روس��یه بر تنش ها افزوده است. اصالح مقررات بازنشستگی موجب 
کاهش نرخ محبوبیت پوتین شده است و اقدام نظامی علیه اوکراین می تواند 
یک عامل برای انحراف افکار عمومی باشد و به احساسات میهن پرستانه دامن 
بزند اما رئیس جمهوری روس��یه با احتیاط عمل خواه��د کرد. ارتش اوکراین 
قدرتمندتر از پنج س��ال قبل اس��ت و روس ها خواهان تلفات بیشتر ناشی از 
جنگ با کشوری برادر نیستند. رویکرد محتاطانه بر کرملین حاکم خواهد ماند.

آیا بحران مالی جدیدی در کار خواهد بود؟
خیر، البته اگر بحران مالی را به معنای آن بدانیم که سیاس��تگذاران ناچار 
باشند در زمان واحد، بیش از یک نهاد مالی مهم جهانی را نجات دهند اما در 
برخی بازارها و وضعیت اقتصادی تعدادی از کشورها شاهد نوساناتی خواهیم 
بود. یک دلیل برای خوش بینی، این اس��ت که پس از بحران س��ال 2008، بر 
انس��جام اس��ناد مالی نهادهای مالی مهم جهان افزوده شده است، اما دالیلی 
برای بدبینی نیز وجود دارد مانند پایین ماندن نرخ بهره، بی سابقه بودن سطح 
بدهی ها و باال رفتن بهای بسیاری از دارایی ها. اقتصادهای آسیب پذیر نیز شامل 
چین، بریتانیا پس از برگزیت، بدهی های ملی ایتالیا و بازار سهام آمریکا هستند.
آیا پس از انتخابات پارلمانی هند، ناریندا مودی همچنان نخست وزیر 

می ماند؟
آری، ح��زب حاکم و حامی مودی، اخی��را در پایگاه حیاتی خود در مناطق 
شمالی هند با پیروزی حزب رقیب دچار تزلزل شد. این موضوع نشان می دهد 
که مودی در تحقق وعده های انتخاباتی س��ال 201۴ خود که انتظارات را به 
ش��دت باال برده بود، با مشکالتی مواجه ش��ده است اما محبوبیت شخصی او 
همچنان باالست و کاندیدایی کاریزماتیک و مصمم در انتخابات تلقی می شود. 
احتم��اال او از تمام فرصت ها مانن��د موجی از هزینه ه��ای عوام فریبانه، برای 

اطمینان از پیروزی در انتخابات بهره خواهد برد.

آیا شاهد باال گرفتن تنش ها در دریای جنوب چین خواهیم بود؟
خیر، پکن به اندازه کافی درگیر جنگ تجاری با آمریکا هست و تمایلی ندارد 
بهانه  جدیدی برای اقدامات تالفی جویانه بیشتر به ترامپ بدهد. سایر کشورهای 
مدع��ی نیز به علت عدم تقارن ق��وا در این منطقه، راضی به رویارویی با چین 
نیستند. چین به استقرار پایگاه های نظامی در جزایر مصنوعی این دریا ادامه 
خواهد داد اما دست کم در سال 2019 رویه شدیدتری در پیش نخواهد گرفت.

آیا بولسونارو به نرخ رشد اقتصادی برزیل خواهد افزود؟
بلی، در هر ص��ورت بزرگترین اقتصاد آمریکای جنوبی، بر لبه احیای وضع 
اقتصادی خود پس از طوالنی ترین دوران رکود اقتصادی خود ایس��تاده است. 
طرح پیشنهادی رونق اقتصادی توسط بولس��ونارو، بر هیجان سرمایه گذاران 
افزوده اس��ت. این اقدامات لیبرالی تحت هدایت وزیر اقتصاد آموزش دیده در 
دانشگاه ش��یکاگو بر مطلوبیت دولتی که ساختاری غیرعادی دارد، می افزاید. 
اگ��ر رئیس جمهور بتواند برخی از ای��ن اقدامات به خصوص اصالحات حیاتی 
بازنشستگی را به تصویب مجلس برساند، بر رونق اقتصادی بازهم افزوده خواهد 

شد.
آیا ولیعهد سعودی از پیامدهای قتل خاشقجی نجات پیدا می کند؟

آری، ولیعهد س��ه سال گذش��ته را صرف تثبیت موقعیت خود و کنار زدن 
رقبا کرده است. ملک سلمان در کنار فرزند محبوب خود ایستاده و تنزل رتبه 
او به معنای تحقیرش خواهد بود. در سطح بین المللی نیز ترامپ روشن کرده 
که حفظ روابط با بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان و س��رمایه گذاری ها و 
معامالت تسلیحاتی پیش��نهادی ولیعهد را از قتل وحشیانه جمال خاشقجی 
مهم ت��ر می داند.   ب��ا این حال ولیعهد خود را ش��خصی خودس��ر و غیرقابل 
پیش بینی نشان داده و اگر بار دیگر مرتکب عملی شود که واکنش تند جهان 

را در پی داشته باشد، شانس بقایش کم می شود.
آیا شاخص »S&P500« سال 2019 را باالتر از 3 هزار به پایان 

می رساند؟
خیر، هرچند میانگین شاخص تخمینی تحلیلگران، نزدیک به کمی باالتر از 
آن است، اما عوامل مثبتی که پشت یکی از طوالنی ترین دوره های رونق بازار در 
وال استریت قرار دارند، در حال رنگ باختن هستند. رشد درآمد کاهش خواهد 
یافت و حاشیه سود کم می شود. توقف محدودیت بانک مرکزی آمریکا بر نرخ 
به��ره، تقویت دالر و تحرک اقتصادی چین می تواند به این هدف کمک کند، 
اما این نیازمند دوره ای بلندمدت است و نگرانی از اوضاع اعتباری شرکت ها در 
حال افزایش است. با منقضی شدن دوران استقراض آسان در بازار، بازار سهام 

به اهمیت ترازنامه ها پی خواهد برد. 
آیا نخست وزیر اتیوپی می تواند بزرگترین تحول آفریقا را حفظ کند؟

آری، ابی احمد که در ماه آوریل به قدرت رسید، تاکنون یکی از بزرگترین 
غافلگیری های آفریقا در سال 2018 تلقی می شود. او هزاران زندانی سیاسی را 
آزاد کرد، به گروه های اپوزیسیون اجازه بازگشت داد، با اریتره صلح برقرار کرد 
و کابینه ای تشکیل داد که نیمی از آنها زن هستند. این تحوالت اکثر مردم قاره 
را هیجان زده کرده است. با شجاعت و سرسختی که او نشان داده، دشوار است 
که علیه او بتوان پیش بینی کرد هرچند برخی تالش کرده اند او را ترور کنند و 

راه پیش رویش بسیار ناهموار است.
آیا بهای نفت برنت در پایان سال به زیر 60 دالر می رسد؟

آری، بهای نفت در س��ه ماه گذش��ته تحت تاثیر افزایش تولید در آمریکا و 
ابهام در رشد اقتصادی جهان، روندی نزولی در پیش گرفته است. این دو عامل 
در سال 2019 همچنان برقرار خواهد بود. بهای نازل نفت مانند ترمزی برای 
نفت شیل آمریکا عمل خواهد کرد اما تعداد چاه های حفاری شده و در انتظار 

تولید به قدری است که روند افزایشی تولید آمریکا حفظ خواهد شد. اوپک و 
متحدانش تالش کردند با کاهش عرضه به بازار ثبات بدهند اما سازوکار اجرای 

این تصمیم چندان موفق نخواهد بود.
آیا اوبر بزرگترین عرضه اولیه سهام در تاریخ را ثبت می کند؟

خیر، 2۵ میلیارد دالری که علی بابا در اولین عرضه سهام خود کسب کرد و 
ارزشی 1۷0 میلیارد دالری برایش رقم زد، مطمئنا غیرقابل دستیابی خواهد 
بود. کاهش ارزش س��هام ش��رکت های تکنولوژی در ماه های اخیر و زیان های 
عمده اوبر موجب می ش��ود ارزش گذاری 120 میلیارد دالری برخی بانکداران 
اغراق ش��ده به نظر برسد، اما بازار تشنه شرکت های روبه رشد فناوری است و 
اوبر تحت مدیریت جدید با تقاضای روبه افزایش��ی در بازار حمل ونقل مواجه 
خواه��د بود. با ای��ن ح��ال ارزش آن می تواند ب��ا ارزش 100 میلیارد دالری 
فیس بوک که رکورددار عرضه های اولیه در بازار سهام آمریکاست، رقابت کند.

آیا زاکربرگ از ریاست فیس بوک کنار می رود؟
خیر، با توجه به مس��ائل حاکمیتی در فیس بوک، او باید چنین کند، اما او 
دست کم به میل خودش این کار را نخواهد کرد. برخالف ایالن ماسک که به 
خاطر مقررات نهاد ناظر بر بازار سرمایه از پست ریاست تسال کناره گیری کرد، 
هنوز مرتکب اش��تباهی نش��ده که چنین مجازاتی داشته باشد. هیات مدیره 
می تواند او را مجبور به کناره گیری کند اما ۶0درصد از حق رأی هنوز متعلق 
به خود زاکربرگ است، درنتیجه تا هر وقت بخواهد می تواند به ریاستش ادامه 

دهد.
آیا نرخ بهره اوراق خزانه داری آمریکا تغییر خواهد کرد؟

آری، منحن��ی نرخ های بهره اوراق خزانه داری در سررس��یدهای مختلف با 
ن��رخ باالتر ب��رای اوراق کوتاه مدت و نرخ نازل تر ب��رای اوراق بلندمدت قبل از 
هر رکوردی وارونه می شده است و اکنون نیز به طرز خطرناکی به نقطه انحنا 
نزدیک است. نرخ بهره اوراق 10 ساله خزانه داری بعید است به باالتر از 3درصد 
برسد اما انتظار می رود فدرال رزرو )بانک مرکزی( نرخ بهره را در سال 2019 
به دفعات باال ببرد. این امر می تواند منحنی نرخ بهره را وارونه کند و نشانه ای 

از دردسرهای پس از آن باشد. 
آیا هوآوی بازارهای خارج از چین را از دست خواهد داد؟

خیر، غول سازنده تجهیزات مخابراتی چین، با محدودیت هایی در بازارهای 
غربی مواجه خواهد ش��د. تاکنون آمریکا و اس��ترالیا اج��ازه فعالیت آن را لغو 
کرده اند. انتظار می رود کشورهای دیگر مانند انگلستان، کانادا، فرانسه و آلمان 
محدودیت هایی مانند ممنوعیت مش��ارکت هوآوی در سامانه های مخابراتی 
۵جی اعمال کنند و تنها اجازه فعالیت در امور جانبی را به آن بدهند اما این 
تدابیر به هیچ وجه مانع رشد هوآوی نخواهد شد. حضور پررنگ آن در بازارهای 
نوظهور، تس��لط جهانی بر بازار تلفن های همراه و تجارت رو به رش��دش این 
ش��رکت را تا زمان ظهور رونق دیگری در بازار با فراگیر شدن اینترنت اشیا به 

پیش خواهد برد. 
آیا ائتالف رنو-نیسان بدون کارلوس گوسن ادامه می یابد؟

آری، مطمئنا اوضاع و احوال برای این دو شرکت خوب به نظر نمی رسد: یکی 
از واضح ترین پیامدهای بازداشت و برکناری گوسن، تنش در روابط بین پاریس 
و توکیو است. به نظر می رسد این تنش پیش از آرام گرفتن، کمی شدت یابد، 
اما این اتفاق روی برخی فرضیات پیش��ین خط بطالن می کش��د مانند اینکه 
این ائتالف بدون حضور گوسن، شانسی برای بقا ندارد. این دو طرف وابستگی 
عمیقی به هم یافته اند و بهترین فرصت برای یکدیگر به منظور دس��تیابی به 
فناوری های الزم برای بقا در بازار آینده هستند. راهی برای توافق پیدا خواهد 

شد و این پیوند برقرار خواهد ماند.

از توقف برگزیت و استیضاح ترامپ تا ادامه جنگ تجاری چین و آمریکا

پیش بینی »فایننشال تایمز« از سال 2019

حمیدرضا صافدل
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت



فرص��ت امروز: بالی س��یاه یا طالی ناب، هرچه هس��ت، نفت همواره 
در کانون توجه اقتصاد سیاس��ی بوده و عملکرد اقتصادهای نفتی نشان 
می دهد این طالی س��یاه می تواند هم منشأ توسعه و هم مخرب توسعه 
باشد، چنانچه رشد اقتصادی پایین اقتصادهای نفتی در مقایسه با سایر 
اقتصادها، تناقضی است که از آن به »نفرین نفت« یا »تناقض فراوانی« 
تعبیر می ش��ود و حتی بس��یاری از تحلیلگران، نفت را عامل ضد توسعه 

اقتصاد ایران در تاریخ معاصر برشمرده اند.
در واق��ع، توس��عه نیافتگی اقتصادهای نفتی باعث ش��ده این تفکر در 
ای��ن جوامع ش��کل بگیرد که وجود »منابع و مواه��ب خدادادی« دلیل 
»مشکالت و نابس��امانی ها« قلمداد شده و »س��وء مدیریت« به »نفرین 
منابع« تعبیر ش��ود؛ نظریه ای که با توجه به تجربه کشورهایی همچون 
ن��روژ که هم توس��عه یافته و هم برخوردار از منابع نفتی اس��ت، نش��ان  

می دهد این تئوری چندان راه به سوی حقیقت نبرده است.
درآم��د نفتی در اقتصاده��ای نفتی به جای آنکه در زیرس��اخت های 
اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار بگیرد، مستقیماً به بخش دولتی 
تزریق می ش��ود و کلیت اقتصاد را هرچه بیشتر به سمت دولتی تر شدن 
سوق می دهد و درنهایت، به حاکمیت رانت و انحصار، عدم رقابت پذیری، 

گسترش اقتدارگرایی دولت و بیماری هلندی می انجامد.
سرنوشت نفت در بودجه

به گ��زارش آینده نگ��ر، در اقتصاد ای��ران نیز بخش قاب��ل توجهی از 
درآمده��ای دولت از فروش نفت تامین می ش��ود و از یک س��و، منافع 
نسل های آینده صیانت نمی شود و از سوی دیگر نوسان این رابطه مالی و 
عدم کفایت منابع حاصل از آن برای صنعت نفت، انجام برنامه ریزی های 
توس��عه ای برای بخش های تولیدی را دش��وار کرده است. در عین حال 
وابس��تگی اقتصاد داخلی به درآمد ص��ادرات نفت، تا حد زیادی اقتصاد 
کش��ور را از نوس��انات بازار نفت ضربه پذیر می کند، بنابراین با توجه به 
ش��رایط پیش روی اقتصاد و لزوم قطع وابس��تگی نفتی می بایست این 

مهم در رئوس اهداف سیاست گذاری لحاظ شود.
بررس��ی بودجه های س��نواتی نش��ان می دهد که همواره درآمدهای 
نفتی نقش مهمی در قوانین بودجه داشته است؛ وابستگی اقتصاد ایران 
ب��ه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نف��ت از ابتدای صدور آن یعنی 
133۵ آغاز ش��ده و س��هم ۶درصدی نفت از درآمد ملی در این س��ال 
همواره رو به افزایش بوده به طوری که سهم نفت از درآمد ملی هیچ گاه 
از ۴3درصد قبل از انقالب و 3۵درصد بعد از انقالب کمتر نبوده است.

در س��ال های اخیر نیز بیش��ترین وابس��تگی به درآمد نفتی با س��هم 
۷1درصد مربوط به سال1382 بوده و در سال 139۵، سهم درآمدهای 
نفتی به کمترین میزان در دو دهه گذش��ته و معادل 3۵درصد رس��ید، 
بنابراین با توجه به س��هم باالی نفت در بودجه و لزوم اس��تقالل اقتصاد 
کشور از منابع نفتی می بایست راهبردها و اقدامات اصولی برای این مهم 
در نظر گرفته ش��ود. در این خصوص در ابتدا تجربه برخی از کش��ورها 
بیان می ش��ود و پ��س از آن اقدامات و راهبردهای��ی به صورت خالصه 

بیان می شود.
تجربه تاریخی برخی از کشورها

در اغلب کشورهای موفق دارای منابع طبیعی، راه های مدیریت شامل 

مدیریت جریان ورودي درآمدها و انجام مخارج از طریق سیاس��ت هاي 
بودجه اي بدون استفاده از سازوکار صندوق هاي منابع طبیعي و تأسیس 
صندوق ه��اي منابع )پس اندازی، احتیاطی و تثبیتی( و اس��تفاده از آن 
براي مدیریت درآمدها و اندوختن بخش��ي از آن در این صندوق ها بوده 
اس��ت. در حالت کلی، ارزیابی تجربه تش��کیل حس��اب و صندوق های 
ذخیره ارزی منابع طبیعی و تثبیت منابع طبیعی در کش��ورهای موفق 
نش��انه ای از جلوگیري از اختالل زا ش��دن مازاد درآم��د ارزي حاصل از 
منابع طبیعی، مولد کردن منابع موجود در حساب ذخیره ارزي، تفکیک 
منابع مازاد از کل منابع ارزي کش��ورها، قانون گرایي و احترام به برنامه 

توسعه و... بوده است.
مدیریت کاهش منابع نفتی در بودجه

اگرچه طب��ق قوانین باالدس��تی موجود، میزان وابس��تگی بودجه به 
درآمده��ای نفتی باید کاهش یابد، اما طی س��ال های گذش��ته به رغم 
تمرک��ز دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی ب��ه عنوان جایگزینی برای 
درآمد نفتی، این امر به دلیل افزایش قیمت نفت محقق نشده و همواره 

درآمدهای نفتی نقش مهمی در بودجه های سنواتی داشته است.
راهبردها

* گسترش پایه های مالیاتی که دربردارنده شفاف سازی معافیت های 
مالیاتی و اجرای کامل مالیات بر ارزش افزوده است

* اص��الح قوانین مالیاتی که این راهبرد ب��ا توجه به اهمیت مقررات 
مالیاتی که در واقع ش��اکله اصلی یک نظ��ام مالیاتی را تعیین می کند، 

می بایست مدنظر قرار گیرد
* تقوی��ت نظام اطالع��ات مالیاتی که این امر بر ایج��اد پایگاه جامع 

اطالعات مودیان مالیاتی تأکید دارد
اقدامات

* شفاف سازی مش��وق های مالیاتی در قالب قوانین بودجه سنواتی و 
هدفمندس��ازی آنها در چارچوب اصالح قانون مالیات های مس��تقیم در 

سال 139۴ صورت گیرد
* اج��رای مهم ترین پروژه طرح جامع مالیاتی به نحوی که سیس��تم 

نرم افزار یکپارچه مالیاتی پیاده سازی شود
* لح��اظ پایه ه��ای جدید مالیات��ی )مالیات س��بز و مالیات کاالهای 
خ��اص( و الزام برخی صاحبان مش��اغل به نص��ب صندوق های مکانیزه 

فروش در نظر گرفته شود
* منتفی کردن تش��خیص درآمد مش��مول مالیات اشخاص از طریق 
علی ال��رأس و تعیی��ن درآم��د اش��خاص از طریق اظهارنامه تس��لیمی، 
جایگزین��ی ن��رخ صفر به ج��ای برخ��ی معافیت های مالیات��ی و امکان 
رهگی��ری جری��ان اطالعات فع��االن اقتص��ادی باعث ایجاد ش��فافیت 

اقتصادی در حوزه نظام مالی دولت می شود.
مصارف عمومی دولت

در ط��رف مصارف عمومی بودجه، هم زمان ب��ا ارتقای منابع غیرنفتی 
بودجه در طرف منابع، مدیریت بهینه تخصیص اعتبارات نیز می بایست 
مدنظ��ر قرار گی��رد. دولت ب��ا اولویت بندی تخصیص اعتب��ارات به نحو 
مطلوبی می تواند اثرات نوس��انات نف��ت را در بودجه تعدیل کند. بر این 
اس��اس در بخش اعتبارات هزین��ه ای با اولویت ب��ه تخصیص اعتبارات 

اجتناب ناپذی��ر از جمل��ه حق��وق و دس��تمزد کارکنان دول��ت، وظایف 
حاکمیتی خود را به س��رانجام رس��اند. در بخش اعتبارات سرمایه ای با 
اولویت بن��دی و تخصیص به طرح ه��ای نیمه تمام عمرانی این مهم را به 
انجام رساند. در بخش اعتبارات تملک دارایی های مالی نیز با اولویت به 
پرداخت تعهدات اجتناب ناپذیر از جمله تعهدات مربوط به اس��ناد مالی، 

بودجه دولت را مدیریت کند.
راهبردها

* ارتقای انضباط مالی و بودجه ای دولت و اجتناب از کس��ری بودجه 
ک��ه این راهبرد هم��واره یک��ی از رویکردهای برنامه های توس��عه ای و 
سیاس��ت های کلی حاکم ب��ر آنها و از جمله سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومتی است که می بایست در مرحله اجرا مورد توجه خاص قرار گیرد
* تخصی��ص درآمد حاص��ل از نفت به س��رمایه های زاینده اقتصادی 
ک��ه این امر با توجه به ضرورت ارتقای ظرفیت های اقتصادی کش��ور و 
همچنی��ن اجتن��اب از آثار و پیامدهای منفی تأمی��ن هزینه های جاری 

دولت از منابع نفتی می بایست مورد تاکید قرار گیرد
* شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی به طوری که این راهبرد در بند 
19 از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته است، نقش 
بس��زایی در ارتقای کارایی تخصیص مناب��ع در بخش عمومی و بالطبع 
رش��د اقتصادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی سیاس��ت های کلی 

اقتصاد مقاومتی دارد.
اقدامات

* ایج��اد تع��ادل بین منابع و مص��ارف عمومی بودج��ه و اجتناب از 
کسری بودجه و تحمیل آثار و تبعات آن بر متغیرهای کلیدی اقتصادی 
از جمله تورم از نقش ویژه ای در این خصوص برخوردار است. البته این 
امر در ش��رایطی اس��ت که اقتصاد طی سال های اخیر با محدودیت های 
ناش��ی از تحریم ها علیه ایران مواجه ب��وده و خواهد بود و تالش دولت 
می بایس��ت بر این اس��اس قرار گیرد تا با اتخاذ انضباط مالی و مدیریت 
هزینه های عمومی از تکانه های عدم تعادل های مالی بر اقتصاد کش��ور 

بکاهد
* افزایش سهم اعتبارات سرمایه ای در بودجه هاي سنواتي و استفاده 
از س��ازوکار تخصیص منابع حاصل از صادرات نفت به طرح هاي عمراني 
و ب��ا محوریت اتمام طرح های نیمه تمام از ش��اخص هاي مورد عمل در 

این خصوص است
* ال��زام دولت ب��ه احصا و ثب��ت بدهی ه��ا و مطالبات خ��ود، اجازه 
انتش��ار اوراق تس��ویه خزانه ضمن حذف زمینه های بروز فساد، شرایط 

شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد را فراهم می آورد
* ممانعت برداش��ت از صندوق توس��عه ملی از طریق کاهش فش��ار 
مصوب��ات برداش��ت های ریالی دولت و مجلس به نح��وی که یک وفاق 
عمومی بین تصمیم س��ازان اقتصادی ش��کل بگیرد. تجربه صندوق های 
بین المللی و حس��اب ذخیره ارزی نش��ان می دهد ب��دون توجه به اصل 
مهم »ایجاد محدودیت برای مصرف و برداش��ت دولت« این صندوق ها 
کارایی خود را از دس��ت می دهند. بنابراین چنانچه صندوق توسعه ملی 
از ش��فافیت و اس��تحکام نهادی برخوردار نباشد به اهداف مدنظر سوق 

پیدا نخواهد کرد.

بازخوانی تجربه کشورهای توسعه یافته در استفاده از درآمد نفتی

بایسته های نفت در بودجه 98

فرصت امروز: شاخص مدیران خرید)PMI(  که از آن به عنوان یکی 
از دقیق ترین ش��اخص های نشان دهنده وضعیت اقتصادی نام می برند، 
ازجمله مهم ترین شاخص های بیان کننده ویژگی های اقتصاد در جهان 
اس��ت. موسسهISM  از س��ال 19۴8، تهیه این شاخص را برای کشور 
  MARKIT-IHSآمریکا آغاز کرده و همچنین مؤسس��ه بین المللی
این ش��اخص را برای بیش از 30 کش��ور دنیا و بیش از 22 هزار بنگاه 

بخش خصوصی به صورت ماهانه محاسبه و منتشر می کند.
در ایران نیز برای اولین بار اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش 
خصوصی، ش��اخص مدیران خرید )PMI( را با عنوان برند »ش��امخ« 
منتشر کرده است. این شاخص که برای فصل پاییز محاسبه شده، نشان 
می ده��د اقتصاد ایران در حالت انقباض قرار دارد اما انتظارات تولید در 
فصل پاییز با رشد مواجه بوده که نشان دهنده انتظارات مثبت برای بازار 

صنعت در آینده نزدیک است.
ش��اخص مدیران خرید )PMI( مقیاسی است که با تکمیل سؤاالت 

مش��خص از س��وی بنگاه های نمونه، اس��تخراج و اوایل هر ماه منتشر 
می ش��ود و رونق، رکود یا ثبات محیط کسب وکار را نشان می دهد. اگر 
عدد ش��اخص بیش از ۵0درصد باشد نشان می دهد که اقتصاد در حال 
توسعه اس��ت، درحالی که اگر رقمی زیر ۵0درصد باشد، از قرار داشتن 

اقتصاد در حالت انقباض و رکود حکایت دارد.
در طرح اجراش��ده توس��ط اتاق ایران تحت عنوان »شامخ« اطالعات 
برای محاس��به ش��اخص )PMI( در پنج مقیاس اصلی شامل »سطح 
تولید«، »س��فارش های جدید از مشتریان«، »س��رعت تحویل توسط 
تأمین کنندگان«، »موجودی کاال« و »میزان اس��تخدام نیروی کار« و 
هفت مقیاس فرعی شامل »قیمت خرید مواد اولیه«، »موجودی انبار«، 
»صادرات کاال«، »قیمت تولیدات«، »مصرف سوخت«، »میزان فروش« 
و »انتظارات تولید« جمع آوری ش��ده و در نهایت تحت عنوان شاخص 

مدیران خرید )PMI( استخراج و منتشر شد.
در محاسبه عدد شامخ، برای وزن دهی به پنج سؤال اصلی پرسشنامه، 

از رویکرد موسسه بین المللی IHS Markit استفاده شد که براساس 
آن وزن »س��طح تولید« 2۵درصد، »سفارش های جدید از مشتریان« 
30درص��د، »س��رعت تحوی��ل توس��ط تأمین کنن��دگان« 1۵درصد، 
»موجودی کاال« 10درصد و »میزان اس��تخدام نیروی کار« 20درصد 
اعم��ال می ش��ود. در نهایت، عدد ش��امخ از ۴1.91درص��د در مهر به 
39.21درصد در آذر رس��یده و میانگین س��ه ماهه این ش��اخص عدد 
۴0.۶9درص��د را نش��ان می دهد که از انقب��اض فعالیت های اقتصادی 
حکایت دارد. بررس��ی ها نش��ان می دهد تغییرات منفی در دو مقیاس 
»س��فارش های جدید مشتریان« و »مقدار تولید«، مهم ترین عوامل در 
کاهش ش��امخ در دو ماه  آذر و آبان بوده، اما ش��اخص صادرات در این 
فصل، روندی صعودی داشته و رشد متوسط تقریبی 1.0۷درصد را برای 
هر ماه ثبت کرده است. همچنین رشد 1.0۶درصدی شاخص انتظارات 
تولید در فصل پاییز، نش��ان دهنده انتظارات مثبت برای بازار صنعت در 

آینده نزدیک است.

شاخص مدیران خرید)PMI( در آذرماه امسال به 39.21درصد رسید

انقباض در اقتصاد ایران

نگــــاه

ردیابی ارزهای نفتی که ذخیره و خرج شد
عملکرد 8 ساله صندوق توسعه ملی

بی��ش از 11 میلی��ون دالر ق��رارداد عاملی��ت و س��پرده گذاری 
ارزی و همچنی��ن حدود ۵00 هزار میلیارد ری��ال قرارداد عاملیت 
و س��پرده گذاری ریالی حاصل فعالیت حدود هش��ت ساله صندوق 

توسعه ملی است.
به گزارش ایس��نا، بعد از عملکرد نه چندان موفق حس��اب ذخیره 
ارزی برای حفظ منابع ارزی، در سال 1389 بود که ایجاد صندوق 
توسعه ملی مصوب و قرار شد که ساالنه بخشی از درآمدهای ناشی 
از ص��ادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به حس��اب 
آن واریز ش��ود و محلی برای ذخیره منابع ارزی برای نسل آینده و 

همچنین به کارگیری در بخش های غیردولتی باشد.
بر این اس��اس طبق قانون برنامه پنجم توس��عه تکلیف ش��د در 
س��ال اول )در قان��ون بودجه 1392( س��همی ح��دود 20درصد از 
درآمد نفتی به صندوق آمده و س��االنه 3درصد به آن اضافه ش��ود. 
در عین حال که طبق قانون برنامه شش��م توسعه تاکید بر این بود 
که 30درصد از منابع به عنوان حداقل واریزی در نظر گرفته ش��ده 

و ساالنه 2درصد به آن اضافه شود.
گرچه طبق قانون باید س��هم ساالنه صندوق از منابع نفتی برای 
س��ال آینده به 3۴درصد می رسید، اما ش��رایط خاص بین المللی و 
تحریم��ی که موجب کاهش درآمد دولت ش��د فض��ا را به گونه ای 
پیش برد که دولت پیش��نهاد کاهش س��هم واریزی صندوق را در 
الیحه بودجه 1398 پیشنهاد دهد و  بر این اساس تعیین شد تا به 
20درصد کاهش یابد. البته دولت در این مورد کم تجربه نبود و در 
س��ال های 139۴ و 139۵ نیز سهم صندوق را با حداقل 20درصد 

پرداخت کرده بود.
صن��دوق توس��عه ملی مکلف اس��ت که بخش��ی از منابع خود را 
ب��ه صورت س��پرده گذاری ریالی و ارزی در بانک ها ق��رار داده و از 
ای��ن محل در اختیار بخش هایی که قانون مش��خص کرده در قالب 

تسهیالت پرداخت کند.
گرچه مدت هاس��ت که آمار مش��خص و ش��فافی در مورد میزان 
موج��ودی و ورودی و خروجی به صندوق اعالم نش��ده اس��ت، اما 
بررس��ی عملکرد آن از ابتدای تاس��یس تا پایان نیمه اول امس��ال 
می توان��د تا حدی جری��ان قراردادها و س��پرده گذاری های ریالی و 
ارزی که از محل ذخیره ارزهای نفتی انجام شده را مشخص کند.

عملکرد صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که طی سال های 
فعالی��ت، ح��دود 10۴ میلی��ارد و 808 میلی��ون دالر قراردادهای 
عاملیت ارزی از محل منابع آن منعقد شده است که از این رقم در 
نهایت، پرداختی های قطعی به متقاضیان حدود 1۶ میلیارد و 8۶0 
میلیون دالر بوده و مجموع اعالم وصول و مسدودی های ابطال شده 

آن به 8 میلیارد و 922 میلیون دالر می رسد.
همچنی��ن در بخش ارزی حدود ۷ میلی��ارد و 239 میلیون دالر 
قرارداد س��پرده گذاری ارزی منعقد ش��ده که تا پایان ش��هریورماه 
امس��ال حدود ۶میلی��ارد و 21۴ میلیون دالر آن قرارداد فعال بوده 
اس��ت. همچنین دیگر بخش تخصیص منابع ارزی صندوق توسعه 
ملی در پرداخت هایی برای طرح های ملی آب، خاک، کشاورزی و ... 
بوده اس��ت که کل مبلغ پرداخت شده به آن به 23 میلیارد و ۵3۶ 
میلیون دالر می رسد. اما در بخش ریالی نیز قراردادهای عاملیت آن 
به حدود 211 هزار و 3۴3 میلیارد ریال می رسد که از آن مجموع 
تس��هیالت اختصاص داده ش��ده به متقاضیان تا 118 هزار و 839 
میلیارد ریال بوده است. مانده این قراردادها نزد بانک ها به 33 هزار 

و 98 میلیارد ریال می رسد.
قرارداده��ای س��پرده گذاری ریالی منعقدش��ده توس��ط صندوق 
توس��عه ملی حدود 282 هزار و ۷22 میلی��ارد ریال بوده که از آن 
نزدیک به 30 هزار میلیارد ریال برای س��پرده گذاری از محل قانون 

حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار اختصاص یافته است.

هر دالر کاهش قیمت نفت
2.4 هزار میلیارد تومان از بودجه می کاهد

هر دالر کاهش قیمت نفت در س��ال آینده، سبب کاهش بیش از 
2.۴ هزار میلیارد تومانی منابع بودجه 98 خواهد شد.

به گزارش مهر و براس��اس الیحه پیش��نهادی بودجه س��ال 98، 
قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ۵۴ دالر، متوسط 
نرخ برابری دالر حدود ۶000 تومان )برای کاالهای اساس��ی حدود 
۴200 و برای س��ایر کااله��ا حدود 8000 توم��ان(، صادرات نفت 
حدود 1.۶3۵ میلیون بشکه در روز )یک میلیون و نیم بشکه در روز 
مجموع صادرات نفت خام و میعانات گازی و 13۵ هزار بش��که در 
روز فروش میعانات گازی به پتروش��یمی ها( و صادرات گاز طبیعی 

حدود 3.۴ میلیارد دالر فرض شده است.
س��رجمع منابع نف��ت در بودجه نیز بی��ش از 1۴2 هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است. بر این اساس، درآمدهای حاصل از 
فروش نفت و گاز به چهار جا تعلق می گیرد: بودجه، صندوق توسعه 

ملی، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز.
کل مناب��ع حاصل از نفت در س��ال 1398 ح��دود 3۵.۵ میلیارد 
دالر است که سهم هر کدام از چهار قلم گفته شده عبارت است از: 
1- س��هم بودجه عمومی: 23.۷۵ میلیارد دالر )معادل 1۴2 هزار 

میلیارد تومان(
2- سهم صندوق توسعه ملی: ۶.۵9 میلیارد دالر 

3- سهم شرکت نفت: ۴.۶۵ میلیارد دالر 
۴- سهم شرکت گاز: 0.۵1 میلیارد دالر 

طبق بررس��ی انجام ش��ده، هر دالر کاهش قیمت نفت در س��ال 
آینده، س��بب کاهش بیش از 2.۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه 
خواهد شد. همچنین وابستگی بودجه به نفت در الیحه بودجه سال 
1398، حدود 3۵درصد خواهد بود. البته این نسبت کمتر از میزان 
واقعی است، زیرا منابع غیرنفتی الیحه در عمل خوش بینانه برآورد 

شده و تحقق کامل آن بعید است.
اگر تصور کنیم که رقم صادرات نفت به احتمال زیاد مثاًل بین 1 
تا 1.2 میلیون بشکه در روز باشد )آن هم اگر همه این رقم محقق یا 
به طور مناسبی تهاتر شود و تخفیفی هم در کار نباشد( نتیجه این 
می شود که تمام محاسبات فوق باید نادیده گرفته شده و محاسبات 
دیگری انجام شود؛ تازه با این فرض که قیمت نفت در همان حدود 

۵۴ دالر در بشکه باقی بماند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir

آذر 9۷آبان 9۷مهر 9۷شاخص

۴۴.۵۷۴1.۷۶3۷.01مقدار تولید

39.23۴0.9832.1۵میزان سفارش های جدید

۴8.۷1۴8.98۴9.98مدت زمان تحویل سفارش

3۵.۵830.033۵.۴۶موجودی مواد اولیه

۴0.۶839.38۴۶.3۴میزان استخدام کارکنان جدید

8۷.۵۷81.۷۷۶1.83قیمت خرید مواد اولیه

۴۷.09۴۷.28۵۵.۷۵موجودی انبار

33.803۶.۶239.3۵صادرات کاال

۶۷.32۶3.۴9۴8.33قیمت تولیدات

۴۶.32۵1.۶9۴۷.۵1مصرف سوخت

33.2133.9830.33میزان فروش

۴2.۷9۴3.۷8۴8.۷0انتظارات تولید

PMI۴1.91۴0.9۶39.21 کل
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فرصت امروز: تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد بیشترین 
نرخ تورم 12 ماهه در آذرماه امس��ال به استان لرستان با 21.9درصد و 
کمترین آن به اس��تان کرمان با 1۴.2درصد تعلق داش��ته است. شکاف 
نرخ ت��ورم 12 ماهه اس��تان ها نیز در آذرماه ۷.۷درصد بوده اس��ت که 
نس��بت ب��ه ماه قبل 0.۷ واح��د درصد افزایش را نش��ان می دهد. بنا بر 
برآوردهای مرکز آمار، در آذرماه 9۷ عدد ش��اخص کل برای خانوارهای 
کش��ور )100=139۵( به 1۵1.۷ رسید که نسبت به ماه قبل2.۶درصد 
افزایش نشان را می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور مربوط به استان بوشهر با ۴.۴درصد افزایش و کمترین نرخ تورم 
ماهانه مربوط به اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان  با 1.۷درصد افزایش 
اس��ت. درصد تغییر ش��اخص کل نسبت به ماه مش��ابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( نیز برای خانوارهای کش��ور 3۷.۴درصد است. بیشترین 
نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به اس��تان ایالم )۴۴.۴درصد( و کمترین 
آن مربوط به اس��تان قم  )30.9درصد( اس��ت. یعنی خانوارهای ساکن 
اس��تان ایالم  به طور متوس��ط ۷درصد بیش��تر از میانگین کل کشور و 
خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط ۶.۵درصد کمتر از میانگین 
کل کشور نسبت به آذر 139۶ برای خرید یک »مجموعه کاال و خدمات 
یکس��ان« هزینه کرده اند. نرخ تورم 12 ماه��ه منتهی به آذرماه 139۷ 
برای خانوارهای کش��ور هم به عدد 18درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 
12 ماهه مربوط به اس��تان لرستان )21.9درصد( و کمترین آن مربوط 
به استان کرمان )1۴.2درصد( است. شکاف نرخ تورم 12 ماهه استان ها 
در آذرماه ۷.۷درصد است که نسبت به ماه قبل 0.۷ واحد درصد افزایش 

را نشان می دهد.
خانوارهای شهری

در آذرماه 9۷ عدد ش��اخص کل برای خانوارهای ش��هری به 1۵1.0 
رس��ید که نس��بت به ماه قبل 2.۵درصد افزایش را نش��ان می دهد. در 
این ماه بیش��ترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای ش��هری مربوط به استان 
بوشهر با ۴.۴درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان 
کرمانشاه با 1.۶درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به 

ماه مش��ابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( هم برای خانوارهای شهری 
کشور 3۶.9درصد است.

 بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان 
ایالم )۴۴.9درصد( و کمترین آن مربوط به استان کرمان )30.8درصد( 
اس��ت، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان ایالم به طور متوسط 8.0 
درصد بیش��تر از میانگین کل کش��ور و خانوارهای شهری ساکن استان 
کرمان به طور متوس��ط ۶.1درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به 
آذر 139۶ ب��رای خرید یک »مجموعه کاال و خدمات یکس��ان« هزینه 

کرده اند.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه 139۷ برای خانوارهای ش��هری 
به عدد 18درصد رس��ید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان 
لرس��تان  )21.9درص��د( و کمتری��ن آن مرب��وط به اس��تان هرمزگان 
)1۴.9درصد( اس��ت. ش��کاف نرخ ت��ورم 12 ماهه اس��تان ها در آذرماه 
۷.0درصد است که نسبت به ماه قبل 0.۵ واحد درصد افزایش را نشان 

می دهد.
خانوارهای روستایی

در آذرم��اه 9۷ عدد ش��اخص کل ب��رای خانوارهای روس��تایی نیز به 
1۵۵.3 رس��ید که نسبت به ماه قبل 3درصد افزایش نشان می دهد. در 
این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان  
ق��م با ۵درص��د افزایش و کمترین ن��رخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان 

اردبیل  با 1.۴درصد افزایش است.
درصد تغییر ش��اخص کل خانوارهای روس��تایی نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل )ت��ورم نقطه ب��ه نقطه( 39.9درصد اس��ت. بیش��ترین نرخ 
تورم نقطه به نقطه خانوارهای روس��تایی مربوط به اس��تان کردس��تان 
)۴۷.۶درصد( و کمترین آن هم مربوط به اس��تان کرمان )32.۴درصد( 
است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط  
۷.۷درصد بیش��تر از میانگین کل کش��ور و خانوارهای روستایی ساکن 
اس��تان کرمان به طور متوس��ط ۷.۵درصد کمتر از میانگین کل کشور 
نسبت به آذر 139۶ برای خرید یک »مجموعه کاال و خدمات یکسان« 

هزینه کرده اند.
 نرخ تورم 12 ماهه منتهی به آذرماه 139۷ برای خانوارهای روستایی 
کشور به 18درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان 
چهارمحال و بختی��اری )22.1درصد( و کمترین آن مربوط به اس��تان 
کرمان )11.9درصد( است. شکاف نرخ تورم 12 ماهه استان ها در آذرماه 
10.2درصد اس��ت که نس��بت به ماه قبل 0.9 واح��د درصد افزایش را 

نشان می دهد.
گفتن��ی اس��ت در آبان ماه 9۷ نیز عدد ش��اخص کل برای خانوارهای 
کشور 1۴۷.8 بوده که نسبت به ماه قبل خود 2.۶درصد افزایش زا نشان 
می داد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به 
استان آذربایجان شرقی با ۴.3درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه 

مربوط به استان همدان با 1.۴درصد افزایش بود.

کدام استان ها بیشترین و کمترین تورم را در آذرماه امسال داشته اند؟

جغرافیای استانی تورم

یک کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه ظرفیت اقتصاد مسکن پر شده 
اس��ت، گفت احتماال تا پایان سال سرعت رشد قیمت ها صفر می شود و 
برای مدت نس��بتا طوالنی شاهد رکود خواهیم بود که فرصت خوبی به 

خریداران واقعی می دهد.
مهدی سلطان محمدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: رقم ۴درصد 
افزایش ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران نرخ باالیی محسوب می شود؛ 
زیرا اگر همین عدد را به صورت س��الیانه در نظر بگیریم به رقم معادل 
100درصد س��الیانه می رس��یم که حدود همین رش��د در آذرماه اتفاق 
افتاد و شاهد افزایش 92درصدی قیمت بودیم. ولی احتماال رشد قیمت 
مس��کن تا پایان سال به صفر می رسد؛ زیرا شیب رشد آن کاهش یافته 
اس��ت. وی افزود: کاهش شیب رشد قیمت، قابل پیش بینی بود و حتی 
افزایش ۴درصد ماهیانه فراتر از انتظار بود. بیش��ترین رشد را در منطقه 
1 با 10۵درصد ش��اهد بودیم. با توجه به اینک��ه قیمت ها در منطقه 1 
باالتر از میانگین ش��هر تهران اس��ت، این افزایش، معدل کل شهر را به 

سمت باال حرکت داده است.
این کارشناس اقتصاد مس��کن تصریح کرد: در سیستم قیمت گذاری 
نمی توان اثرات کیفیت را در نظر گرفت. معموال در آمار، متوس��ط همه 
واحدها را در نظر می گیرند بنابراین در آمار نهایی خطا ایجاد می ش��ود. 
به نظرم اگر این اثر را خارج کنیم احتماال رش��د قیمت در ماه گذش��ته 

کمتر بوده است.
س��لطان محمدی با بیان اینکه سرعت افزایش قیمت در مناطقی که 
تقاضای واقعی وجود دارد کمتر ش��ده است، گفت: در مناطقی که توان 
خانوار تعیین کننده معامالت اس��ت رش��د قیمت کاه��ش یافته ولی به 
دلیل فعالیت های س��وداگرانه در مناطق گران قیمت، افزایش بیش��تری 
را در این مناطق ش��اهد بودیم. ممکن اس��ت علتش این باش��د کسانی 
ک��ه از افزایش قیمت ارز منتفع ش��دند یا ایرانی هایی ک��ه در خارج از 
کشور زندگی می کنند به این نتیجه رسیده اند که هم اکنون زمان خوبی 
برای تبدیل ارز به ملک اس��ت و بر این اس��اس در مناطق مرفه نش��ین 

اقدام به خرید مس��کن کردند. وی، افت ش��دید توان طرف تقاضا را در 
کاهش ۶2درصدی معامالت مس��کن شهر تهران در آذرماه موثر دانست 
و افزود: با توجه به روندی که در بازار مس��کن می بینیم بخش تقاضا با 
وج��ود این حجم از افزایش قیمت همچنان ضعیف باقی مانده و رش��د 
قابل توجهی که مس��کن در طول یک سال گذشته داشته، همه حاکی 
از آن اس��ت که ظرفیت اقتصاد مس��کن پر شده و یک دوره رکود نسبتا 
طوالنی را در این بخش انتظار داریم. این کارش��ناس اقتصاد مس��کن، 
طول دوره رکود مس��کن را به عوامل متعددی مرتبط دانس��ت و گفت: 
همه چرخه های رونق و رکود مس��کن مش��ابه هم تکرار نمی شود. ولی 
مطالعه نش��ان می دهد اگر روندهای قبلی ادامه پیدا کند در حال حاضر 
تقریبا حوالی قله قیمت مسکن قرار داریم و باید قیمت های واقعی، آرام 

آرام به سمت توقف یا حتی به کاهش اندک برود.
سلطان محمدی تاکید کرد: چسبندگی قیمت ها اجازه کاهش خیلی 
زیاد قیمت مس��کن را نمی دهد؛ زیرا فروش��ندگان به س��ادگی متقاعد 
نمی ش��وند تا قیمت ها را پایین بیاورند و فق��ط زمانی که رکود طوالنی 
ش��ود قیمت های پیش��نهادی را کاهش می دهند. اگر طبق پیش بینی، 
رش��د قیمت مس��کن تا پایان س��ال متوقف ش��ود، فرصت خوبی برای 
خری��داران خواهد بود و مجالی می ده��د که حرکت خود را برای خرید 

انجام دهند.
گفتنی است بانک  مرکزی تازه ترین گزارش خود را از تحوالت قیمت 
مس��کن در آذرماه امسال منتشر کرد که براس��اس آن، تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آذرماه سال جاری به ۶800 واحد 
مس��کونی رسید که نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
0.۶ و ۶1.۷درصد کاهش نش��ان می دهد. براساس این گزارش، متوسط 
قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده 
از طریق بنگاه های معامالت ملکی ش��هر تهران در آذرماه س��ال 139۷ 
مع��ادل 9میلیون و ۵۵0 هزار تومان بود که نس��بت ب��ه ماه قبل و ماه 

مشابه سال قبل به ترتیب ۴.1 و 91.8درصد افزایش را نشان می دهد.

با کاهش یا توقف تدریجی قیمت ها

فرصت خرید مسکن از پایان امسال شروع می شود

دریچــــــه
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نوبخت: افزایش پلکانی حقوق به تصمیم مجلس بستگی دارد
یارانه استان ها به پایتخت نمی آید

رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه، افزایش پلکانی حق��وق را منوط به 
تصمیم مجلس دانست و گفت یک ریال از هر آنچه از یارانه نقدی حذف 
می شود به پایتخت بازنمی گردد و برای همان استان خرج می شود؛ ضمن 
آنکه اس��تان ها به افرادی که نیاز بیشتری دارند یارانه بیشتری پرداخت 
می کنند. به گفته محمدباقر نوبخت، در تقس��یم بندی درآمد ۴0۷ هزار 
میلی��ارد تومانی دولت )از محل فروش نفت و اوراق و وصول مالیات( در 
الیحه بودجه 98، بزرگترین سهم در حد 110 هزار میلیارد تومان به امور 
رفاه اجتماعی اختصاص دارد که بیمه تکمیلی جانبازان هم در این مقوله 
پیش بینی شده است. در امور سالمت نیز بیش از 22 هزار و ۷00 میلیارد 
تومان منابع در نظر گرفته شده است. همچنین در 10 اموری که برای 
تقسیم منابع وجود داشته، پس از رفاه اجتماعی، آموزش و پژوهش، دفاع 
و امنیت، امور س��المت قرار می گیرد و رش��د آن نسبت به سال گذشته 
حداقل 10درصد است. طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه، نوبخت با بیان 
اینکه برای عادالنه توزیع ش��دن افزایش حقوق در سال آینده پیشنهاد 
تسهیم پلکانی مطرح می ش��ود، گفت: امسال بر همین اساس حقوق ها 
افزای��ش یافت اما آنچه از س��وی دولت باید برای افزایش حقوق ها دیده 
می شد 20درصد بوده که حدود 3۴ هزار میلیارد تومان است که مجلس 

می تواند درباره هر آنچه به عدالت نزدیک تر است، تصمیم گیری کند.
اجرای درست عدالت در حذف یارانه های نقدی

وی ادامه داد: در س��ال های گذش��ته بیش از ۴.۵ میلیون خانوار از 
دریافت یارانه نقدی حذف شدند اما با توجه به مدارکی که ارائه کردند 
یارانه بخش بزرگی از آنها برقرار ش��د که این موضوع نش��ان می دهد 
تصمیم گیری در تهران کار دشواری بوده و اگر قرار است حذفی براساس 
عدالت انجام شود در استان ها در این خصوص اقدام شود. نوبخت با بیان 
اینکه استان ها و شورای برنامه ریزی استان یک مرجع قانونی در بودجه 
و قانون برنامه اس��ت، تاکید کرد: برای همسانی و یکنواختی کار، یک 
دستورالعمل و فرمول واحد به همه ارائه می دهیم اما استان ها می توانند 
براس��اس ش��ناخت عمل کنند و برای هر آنچه حذف می شود انگیزه 

دارند؛ زیرا همه مبالغ در همان استان خرج می شود.
بودجه 7000 میلیارد تومانی برای کاهش فقر

وی با اعالم اینکه برای کاهش فقر در الیحه بودجه 98 معادل ۷ هزار 
میلیارد تومان در ردیف ملی دیده شده است، افزود: استان ها می توانند 
یارانه حذف شده دهک های باالی درآمدی را برای کاهش فقر مطلق و 
طرح های اشتغال و عمرانی در داخل استان استفاده کنند که این اقدام 
به مراتب از آنچه که در تهران برای همه روس��تاها و سایر نقاط کشور 
تصمیم گرفته می شود، بهتر است. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان 
اینکه مقرر ش��ده صرفه جویی از محل حذف دهک های باالی درآمدی 
در اس��تان ها صرف هزینه های عمرانی شود، اضافه کرد: بر این اساس 
بودجه طرح های استان های کم برخوردار در سطح ملی بیشتر می شود؛ 
به گونه ای که اکنون خوزستان بیشترین سهم و سیستان و بلوچستان 

در رتبه سوم و یا چهارم دریافت بودجه طرح ها قرار دارد.

سه شنبه
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بهانه جویی صرافان با چاشنی اعتراض به 
بانک مرکزی

این روزها صرافی ها کمتر خرید و فروش ارز انجام می دهند و پاسخ 
آنها به مش��تریان بیش��تر مربوط به سیاس��ت های اخیر بانک مرکزی 
است؛ موضوعی که در بلندمدت می تواند تاثیر منفی بر بخش ارزی و 

گردشگری کشور داشته باشد.
به گزارش ایسنا، پس از تغییرات ناگهانی در قیمت ارز از اوایل امسال، 
در اغل��ب روزها صرافی ها کمتر اقدام به خرید و فروش ارز می کنند و 
بسته به شرایط نرخ ارز، معموال مراجعه کنندگان این جمله را از صرافان 

می شنوند که خرید یا فروش یا خرید و فروش ارز نداریم.
نکت��ه جالب در این میان این اس��ت که وظیفه اصلی صرافی خرید 
و فروش ارز اس��ت، اما مدتی است شرایطی در بازار ارز ایجاد شده که 

صرافان چندان رغبتی به معامله ارز ندارند.
طبق گفته یکی از مراجعه کنندگان به بازار ارز، از روز گذشته از صبح 
تا عصر برای ف��روش 2000 یورو به بازار مراجعه کرده و این در حالی 

است که نتوانسته ارز خود را به هیچ یک از صرافی ها بفروشد.
به گفته وی، صرافی ها در پاسخ به چرایی عدم خرید ارز از مشتریان 
می گویند »امروز دیگر نمی توانند ارز خریداری شده را بفروشند و سقف 

100 میلیون تومانی انتقال وجه آنها نیز پر شده است.«
هرچن��د که صرافان الزامی به خری��د ارز ندارند و می توانند از خرید 
ارز خودداری کنند، اما به نظر می رس��د نحوه پاسخ آنها به چرایی این 
موض��وع به نوعی لحنی اعتراضی به سیاس��ت های اخیر بانک مرکزی 

دارد.
براساس دس��تورالعمل خرید و فروش ارز توسط صرافی ها، صرافان 
باید خرید و فروش ارز خود را در س��امانه س��نا ثبت کنند و به میزانی 
که ارز از مش��تری می خرند، می توانند با مابه التف��اوت 100 تومان به 
متقاضیان بفروش��ند. از سوی دیگر، سقف خرید ارز توسط متقاضیان 
حداکثر 2000 یورو در سال است که همین موضوع سبب شده صرافان 

نتوانند ارز خود را به سرعت بفروشند.
پیش تر کامران سلطانی زاده، سخنگوی کانون صرافان ایرانیان درباره 
تالش بانک مرکزی برای خرید ارز صادرکنندگان توسط بانک ها، اظهار 
کرده ب��ود که در حال حاضر، صراف ها به دلیل اینکه نمی توانند ارز را 

بفروشند، خرید چندانی هم نمی کنند.
وی با اش��اره به بخشنامه های متعدد ارزی دولت و بانک مرکزی در 
ماه های اخیر، گفت که البته قطعا پشت این تصمیمات، سیاستی وجود 
دارد که اصل سیاس��ت، قابل قبول به نظر می رس��د و آن  هم مدیریت 
مصرف ارز در ش��رایط فعلی اس��ت، اما مشکلی که برای صرافان پیش 
آمده این است که صرافی ها نمی توانند مثل قبل ارز را خرید و فروش 

کنند و این موضوع هزینه ها را برای آنها افزایش داده است.
به گفته س��خنگوی کانون صرافان ایرانیان، شرایط فروش ارز دشوار 
ش��ده است. حدود ۶۵0 صرافی ها در کشور مشغول به کار هستند که 
هر کدام از این صرافی ها اگر بخواهند روزانه چند هزار دالر ارز بفروشند، 

قطعا از پس هزینه های خود برنمی آیند.
س��لطانی زاده با اش��اره به ایجاد محدودیت برای فروش ارز توس��ط 
صرافی ه��ا، اظهار کرد که ایجاد محدودیت ف��روش ارز برای صرافی ها 
س��بب می شود تا بار دیگر معامالت زیرزمینی و غیرشفاف رونق گیرد 

که این موضوع به صالح اقتصاد شفاف کشور نیست.
بنابرای��ن یکی از دالیل اصلی عدم خرید ارز از س��وی صرافان، عدم 
توانایی فروش ارزهای خریداری شده است؛ به طوری که ممکن است در 
صورتی که نتوانند تمام ارز خریداری شده را در طول یک  روز بفروشند، 
در نوسانات بازار ارز و زمانی که قیمت ارز کاهشی است، ضرر سنگینی 

را متحمل شوند.
اما نکته ای که در این میان جالب به نظر می رسد اشاره صرافی ها به 

پر شدن سقف انتقال مالی 100 میلیونی آنهاست.
بانک مرکزی در ادامه سیاس��ت های خود در راس��تای اصالح نظام 
بانکی، س��قف تراکنش های مالی برای ه��ر کارت بانکی را ۵0 میلیون 
تومان و س��قف نقل و انتقاالت مالی برای هر کد ملی را 100 میلیون 

تومان تعریف کرده است.
ام��ا این در حالی اس��ت که این س��قف برای افراد حقیقی اس��ت و 
شرکت های حقوقی مانند صرافی ها با کارت بانکی و کد اقتصادی خود 
می توانند تا سقف یک میلیارد تومان در روز تراکنش داشته باشند، از 
س��وی دیگر تراکنش های کارتی تنها شکل نقل و انتقال پول نیست و 
راه های دیگری نیز برای آن وجود دارد، به این ترتیب به نظر می رس��د 
که این پاس��خ صرافان بیش��تر رنگ و بوی بهانه جوی��ی و اعتراض به 

سیاست های بانک مرکزی دارد.
نکته مهم اینکه در وضعیت فعلی، بیشترین مشکل برای ایرانی هایی 
اس��ت که مقیم خارج هس��تند و از آن مهم تر گردشگرانی که نیاز به 
تبدیل پول خود از ارزهای خارجی به ریال یا از ریال به ارزهای خارجی 
دارند که در این صورت نمی توانند به راحتی نسبت به این موضوع اقدام 
کنند و در صورت تداوم این روند، گردش��گری ایران نیز دچار مشکل 

خواهد شد.
آیا سیاس��ت های بانک مرکزی درست است و صرافان برای خرید و 
فروش ارز بهانه می آورند یا بانک مرکزی با اعمال بخشنامه های متعدد 
خود جلوی کار صرافان را گرفته و ریسک عملکرد آنها را افزایش داده 

است؟
در شرایط فعلی مهم این نیست که مقصر کیست و حق با کدام یک 
از طرفین اس��ت، بلکه مهم این است که صرافی ها این روزها از وظیفه 
اصلی خود دور شده اند و ممکن است ادامه این روند شرایط را بدتر کند.

بانک مرکزی اعالم کرد
تورم تولیدکننده 30درصد شد

ت��ورم تولیدکننده در آذرماه امس��ال به 30درصد رس��ید. بانک 
مرکزی تازه ترین گزارش خود را از نرخ تورم تولیدکننده در آذرماه 
منتش��ر کرد که براس��اس آن ش��اخص بهای تولیدکننده در ایران 
در 12 ماهه منتهی به آذرماه امس��ال نس��بت ب��ه 12 ماهه منتهی 
ب��ه آذرماه 139۶ به  میزان 30.۶درصد افزایش یافته اس��ت. بر این 
اس��اس، ش��اخص بهای تولیدکنن��ده در  ایران در این م��اه به عدد 
1۷3.9 رس��ید که نسبت به ماه قبل ۴.۵درصد کاهش داشته است، 
اما در مقابل، این ش��اخص نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل معادل 

۵3.9درصد افزایش را نشان می دهد.

دریچــه

فرص��ت امروز: چندی پیش بود که بان��ک مرکزی اعالم کرد با تصمیم 
ش��ورای پول و اعتبار، پرداخت س��ود حساب های س��پرده سرمایه گذاری 
کوتاه مدت از ابتدای بهمن ماه از »روزش��مار« به »ماه شمار« تغییر می کند 
و در نتیجه این نوع حس��اب ها که در میان بانکداران به »پارکینگ پولی« 
ش��هره شده بود، س��امان می یابد؛ چنانچه رئیس کل بانک مرکزی نیز در 
تازه ترین اظهارنظرش، تبدیل بانک ها به پارک پول را درس��ت ندانس��ته و 
درخصوص تغییر سپرده های روزشمار به ماه شمار گفته است: سپرده های 
کوتاه مدت، س��پرده هایی هس��تند که برای کارهای روزمره توسط مردم و 
فعاالن اقتصادی به کار برده می ش��ود که در هر لحظه می توانند برداشت 
و واریز کنند؛ بر همین اس��اس در دنیا س��ود بس��یار زیادی به این نوع از 

سپرده ها تعلق نمی گیرد، چه برسد که این سپرده ها روزشمار باشند.
اما اینکه چرا و چگونه س��ود روزش��مار در نظام بانکی ایران ایجاد شد، 
سوالی اس��ت که سید بهاءالدین حسینی هاشمی، پاس��خ آن را در تالش 

هرچه بیشتر بانک های خصوصی برای جذب منابع دانسته است.
این کارش��ناس بانکی در گفت وگو با ایسنا، تصمیم شورای پول و اعتبار 
درخصوص تغییر محاس��به س��ود س��پرده های کوتاه مدت از روزشمار به 
ماه ش��مار را مثبت خواند و با اش��اره به علت ایجادشدن سود روزشمار در 
ایران گفت: ما س��ودهای اورنایت یا شبانه در کش��ورهای دیگر داریم که 
ش��خص پولی را که نیاز ندارد، در طول مدت شب در اختیار بانک یا نهاد 

دیگری قرار دهد و سود آن را دریافت کند که نرخ پایینی دارد.
حسینی هاش��می ادامه داد: این موضوع در ایران ب��ه یک انگیزه بزرگ 
تبدیل ش��د و از س��ال 1380 به بعد، با فعال ش��دن بانک های خصوصی، 
برای اینکه بتوانند منابع بیشتر بگیرند، باید امتیازهای بیشتری می دادند تا 
بتوانند منابع را از بانک های دولتی به سمت خود جذب کنند و به همین 

دلیل باعث خالی شدن منابع بانک های دولتی شدند.
وی افزود: این بانک ها در ابتدا دو تا س��ه درصد نرخ سود بیشتری را به 
مشتری می دادند، بعد روزشمار را آوردند و پس از آن، بانک های دولتی هم 
برای اینکه بتوانند جلوی خروج این منابع را بگیرند، وارد این مسابقه شدند 
و زیان و ضرر بزرگی به بانک ها تحمیل ش��د، به طوری که س��ود و زیان 

عملیاتی بانک ها منفی شد؛ در واقع بانک ها وارد ضرر شدند.
او با بیان اینکه این موضوع بانک ها را به س��مت درآمدهای غیرعملیاتی 

مثل ش��رکت داری و معامالت ملکی و تجاری و بازرگانی س��وق داد، بیان 
کرد: از طرف دیگر، این سیاس��ت همیش��ه بازار را ملتهب می کند، چراکه 
سفته بازها و بورس بازها با پول بانک ها کار می کنند، به طوری که اول صبح 
با پول ش��ان در بازار طال، ارز و سهام وارد می شوند، وسط روز نوسان گیری 
می کنند و در پایان روز اینها را می فروش��ند و سودش��ان را می کنند و در 
نهایت منابع را به بانک برمی گردانند و سود سپرده خود را هم می گیرند؛ 
غافل از اینکه بانک ها از این پول اس��تفاده نمی کنند و در واقع پول داخل 
بانک نبوده، اما چون بانک ها متاسفانه آمار آخر وقت را دارند، فکر می کنند 

این مقدار منابع دارند و سود آن را پرداخت می کنند.
این کارش��ناس ارش��د امور بانکی خاطرنش��ان کرد: این روال از طرف 
دیگر، پایداری منابع بانک ها را بسیار کم می کند، چون بانک ها باید منابع 
پایدار داش��ته باشند تا بتوانند از آن استفاده کنند، به این دلیل که بانک، 
الساعه نمی تواند پولش را مصرف کند، بلکه در ابتدا باید تبدیل به مصوبه 

و اعتبارات شود و در نهایت پول خود را مصرف کنند.
حس��ینی هاش��می با بیان اینکه همه اینها باعث ایجاد یک ناهنجاری 
و رش��د داللی و واس��طه گری در بازار ش��د، گفت: عمال بانک ها زیان این 
سیاست را  دادند، اما سود سپرده به روال خودش برگشته که باید حداقل 
یک ماه بماند تا به آن حداقل مانده س��ود تعلق گیرد، چراکه پولی که از 
بانک بیرون ب��رود، اختالل در برنامه ریزی بانک ایجاد می کند و به همین 

دلیل این تصمیم بانک مرکزی، منطق کار را دارد.
وی با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری در بانک ها تغییر نمی کند، بلکه از 
بانک به بانک و از حساب به حساب دیگر منتقل می شود، تصریح کرد: قبال 
اگر از بانک بیرون می رفت، به این دلیل بود که وارد حساب جاری  می شد 

و از طریق بازار، منافع بیشتری از بانک ها ایجاد می کرد.
ای��ن کارش��ناس بانکی با بی��ان اینکه با این سیاس��ت، احتمال کاهش 
سرمایه گذاری وجود دارد، گفت: اکثرا کسانی که فکر می کنند نمی توانند 
از بازار س��ود بیشتری ببرند، سپرده خود را در بانک نگه می دارند، هرچند 
بخشی از منابع هم از بانک بیرون خواهد رفت، اما فکر می کنم جمع جبری 

آن چندان تغییری نمی کند.
حس��ینی هاشمی همچنین درخصوص هش��دار جدی بانک مرکزی به 
بانک ها درباره کنترل نرخ س��ود س��پرده، گفت: متاسفانه ما سیاست های 

چندگانه داریم، همیش��ه می گویند نرخ س��ود بانکی باید دو تا سه درصد 
بیش��تر از تورم باشد و وقتی هم که تورم باال می رود می گویند پایین تر از 

نرخ تورم سود بدهیم تا تورم کاهش پیدا کند.
وی با انتقاد از اجرای سیاست های کنترل تورم با ابزارهای پولی، تصریح 
ک��رد: این برخ��الف همه جای دنیاس��ت، در حال حاضر ت��ورم دولتی را 
18درصد اعالم کردند، در حالی که احساس تورم بیش از 2۵ تا 30درصد 
اس��ت، اما به هر حال اگر همین 18درصد را هم حساب کنیم، به بانک ها 
اجازه می دهند 2درصد باالتر از نرخ تورم را س��ود سپرده پرداخت کنند و 

منطقی است.
این کارش��ناس بانکی با بی��ان اینکه تعیین نرخ س��ود 1۵درصد برای 
سپرده ها تصمیم بانک مرکزی یا پژوهشکده پولی بانکی نبوده، بلکه تفاهم 
مدی��ران عامل بانک ها بود، اظهارکرد: چ��ون همه بانک ها دارند آن تفاهم 
را می ش��کنند با همان مدیران عامل بانک ها تفاهم کردند که نرخ س��ود 
18درصد باشد. اگر بانک ها این 18درصد را همه رعایت کنند که بانک های 
بزرگ و دولتی متضرر نش��وند و در رقابت نیایند، خیلی خوب اس��ت اما 
بانک های خصوصی به دلیل اینکه متاس��فانه بیشتر منابع شان را به طرف 
مصارف س��هامداران بردند و بانک های شان را اکثرا با کسری منابع مواجه 
کردند و در عین حال چون مش��مول جرایم بانک مرکزی هم می ش��وند، 
حاضرند به قیمت باالتر سپرده بگیرند و این سپرده هم از هیچ جا نمی آید 

به جز بانک های بزرگ.
حسینی هاشمی افزود: اگر بانک های دولتی هم با مشکل مواجه شوند و 
در این رقابت وارد شوند، این باعث ایجاد یک بحران بزرگ می شود. اگر این 
قوانین رعایت ش��ود، با توجه به عزم بانک مرکزی و برگرداندن سیاست ها 
به شکل درست خود، نظمی در بازار ایجاد می شود و کسانی که نمی توانند 

در بازار منظم کار کنند، باید تنبیه شوند.
وی درباره چگونگی تنبیه بانک ها نیز تصریح کرد: البته نباید به شکلی 
باش��د که مشتریان بانک ها تنبیه ش��وند، مثال گاهی اوقات شتاب را قطع 
می کنند، زمانی که شتاب قطع می شود برای بانک خیلی هم خوب است 
و پول از آن خارج نمی ش��ود و در واقع کسی که متضرر می شود، مشتری 
اس��ت، بنابراین باید س��هامداران و مدیران را تنبیه کنند، اگر این کار به 

درستی انجام شود، نظم و قاعده ای در بازار ایجاد خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی: 

تبدیل بانک ها به پارک پول درست نیست

فرص��ت امروز: با اینکه 11 روز از نخس��تین ماه زمس��تان می گذرد اما 
بانک مرکزی هنوز آمارهای اقتصادی ماه گذش��ته را اعالم نکرده اس��ت. 
این در حالی است که سایت بانک مرکزی به گفته خبرگزاری »ایسنا« روز 
پنجشنبه، ششم دی ماه برای لحظاتی نرخ تورم را روی خروجی خود قرار 
داد، اما پس از مدت زمان کوتاهی آن را حذف کرد. این آمار که تنها برای 
دقایق اندکی منتش��ر شد نشان می داد که تورم 12ماهه منتهی به آذرماه 
2۴درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه به باالی ۴2درصد رسیده است.

ام��ا صبح دیروز بود که مدیر اداره آمار اقتص��ادی بانک مرکزی از عدم 
انتش��ار آمار تورم تا اطالع ثانوی از س��وی این نهاد خب��ر داد و اعالم نرخ 
تورم را به بعد از بررسی های دوجانبه بانک مرکزی با مرکز آمار ایران برای 

کاهش اختالفات آماری موکول کرد.
محم��ود چلویان با بیان اینکه بانک مرک��زی و مرکز آمار ایران دو نهاد 
اصلی تولیدکننده آمار در کشور هستند، گفت: آمارهای تولیدشده توسط 
این دو نهاد طیف گسترده ای از موضوعات و متغیرها را پوشش می دهد و 
در مواردی هم آمارهای مشترکی تولید می شود که به عنوان مثال می توان 

به نرخ تورم شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی اشاره کرد.
چلویان با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تاکید 
کرد: در برخی از مقاطع زمانی بین نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار 

اختالف محسوس��ی رخ می دهد و در بررسی های انجام شده عمده دالیل 
این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره های احصای هزینه های خانوارها، 
تناسب نظام جمع آوری داده ها به منظور کاهش خطای غیرنمونه گیری و 

عوامل دیگر  بوده است.
او درخصوص دلیل عدم انتش��ار نرخ تورم آذرماه توسط بانک مرکزی 
نی��ز گفت: اخیرا ً نیز بین نتایج ش��اخص تورم اعالم��ی بانک مرکزی و 
مرکز آمار تفاوت هایی رخ داده اس��ت که ممکن است برای عموم باعث 
س��ردرگمی و سوء تفاهم ش��ود، به همین دلیل و با توجه به اینکه مرکز 
آم��ار ایران نرخ ت��ورم را قبل از بانک مرکزی منتش��ر می کند، تصمیم 
گرفته شده تا نتایج ش��اخص تورم بانک مرکزی فعال منتشر نشود تا با 
انجام بررسی های تخصصی و کارشناسی دوجانبه درخصوص اختالفات 
آماره��ا، این اختالفات به حداقل ممکن کاهش یابد. البته بانک مرکزی 
کم��اکان به فرآیند تولید و انتش��ار دیگر ش��اخص های اقتصادی نظیر 

شاخص بهای تولیدکننده ادامه خواهد داد.
تبعات اقتصادی منتشر نشدن آمارهای بانک مرکزی

البت��ه اختالف آم��اری بانک مرکزی ب��ا مرکز آمار ای��ران در ماه ها و 
سال های گذشته، اتفاق جدیدی نبوده و نیست و همواره این مهم مورد 
انتقاد فعاالن اقتصادی قرار داش��ت؛ چنانچ��ه بانک مرکزی در ماه های 

گذش��ته و در اوج فش��ارهای تورمی معموال آمارهایی را از شاخص های 
قیمتی ارائه می کرد که نس��بت به مرکز آمار ایران، عددهای درشت تری 
را نش��ان می داد؛ نکته ای که یک اقتصاددان علت آن را در گس��ترده تر 
بودن جامعه آماری مورد بررسی بانک مرکزی و در نتیجه دقیق تر بودن 

این آمارها ارزیابی می کند.
قدرت اهلل امام وردی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به اهمیت آمارهای 
اقتصادی در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های اقتصادی گفت: زمانی که 
آمار دقیق و صحیح وجود نداش��ته باش��د، نمی توانیم راه به جایی ببریم و 
در مس��یر شفافی حرکت کنیم. این مساله مخصوصا درباره آمارهای بانک 
مرکزی که به صورت دقیق تری وضعیت عمومی اقتصاد را نش��ان می دهد 

بیشتر هم صدق می کند.
این اس��تاد دانشگاه با تاکید بر افزایش احتمال تصمیم گیری اشتباه در 
صورت نبود آمارهای اقتصادی به تفاوت نرخ آمارهای اعالم ش��ده توس��ط 
بانک مرکزی و مرکز آمار هم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در جمع آوری 
آمارهای اقتصادی از نمونه آماری گسترده تر و بزرگتری استفاده می کند و 
همین هم باعث می شود آمارهای این نهاد دقیق تر باشد. همچنین تعداد 
شاخص هایی هم که این نهاد از شهرها و روستاهای مختلف مورد استفاده 

قرار می دهد بیشتر است.

بانک مرکزی تا اطالع ثانوی، آمار تورم را اعالم نمی کند
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مسیریابی صادرات از چین

روابط ایران و چین در طول دو دهه گذش��ته همواره رو به توس��عه 
بوده است. در بخش ها               ی مختلف نیز این همکاری افزایش یافته است. 
امروزه با توجه به قدرت خریدی که در نسل جدیدی از مصرف کننده 
در چین ایجاد ش��ده، برای کش��ورهای مختلف مهم است که سهمی 
از ب��ازار چین را به دس��ت بیاورند. در گذش��ته ورود به بازار چین در 
حوزه بسیاری از کاالهای مصرفی سخت و حتی غیرممکن بود، اما با 
توجه به اینکه نسلی از تولیدکنندگان چینی از برخی از حوزه ها                حتی 
صنایع دس��تی در حال خروج هستند و بخش��ی از تولیدات ایران در 
این حوزه ها                قابلیت رقابت دارند، به نظر می        رس��د می        توان سهم قابل 

توجهی در بازار چین برای کاالهای ایرانی ایجاد کرد.
تجربه دوره گذشته تحریم ها                در حدفاصل سال ها               ی 88 تا 91 نشان 
می        داد که به دلیل ش��رایط خ��اص تحریم ها                روابط ای��ران با چین و 
س��هم صادرکنندگان ایرانی از بازار چین افزایش یافته بود. با توجه به 
ش��رایط جدیدی که پیش روی کشورمان وجود دارد، به نظر می        رسد 
ب��ازار چین برای ما همچنان بازار قاب��ل توجهی خواهد بود. از این رو 
نسبت به گذشته باید با دقت نظر بیشتر، محدودیت ها                و موانع توسعه 
رواب��ط با چین را م��د نظر قرار داد. به خص��وص وزارت امور خارجه، 
س��ازمان توس��عه تجارت و نهادهای موثر در بخش ه��ا               ی اقتصادی با 
تش��کیل میز اقتصادی چین، باید روابط اقتصادی دو کش��ور را رصد 
کنند و از هرگونه انحراف در جهت کاهش این روابط جلوگیری کنند. 
در حال حاضر برخ��ی اعتقاد دارند در دوره جدید تحریم ها                نمی توان 
مانند گذشته روی همکاری با چین حساب باز کرد، اما باید این نکته 
را یادآور ش��د که به هر حال کماکان در ش��رایط تحریمی بخش��ی از 
تج��ارت ایران متناس��ب با مکان ها               یی که درآمدهای ارزی کش��ور در 
آنجا ایجاد می        ش��ود، ش��کل می        گیرد. به طور طبیع��ی به دلیل اینکه 
ایران س��هم قابل توجهی از درآمده��ای ارزی را از طریق صدور نفت 
و فرآورده ها               ی نفتی به چین و ش��رق آسیا کسب می        کند، حجم قابل 
توجهی از تجارت کش��ور در حوزه  شرق آسیا و به خصوص در چین 

اتفاق می        افتد.
در حال حاضر برخی از کش��ورهای همس��ایه چین نیز بخش��ی از 
روابط تجاری ش��ان را از طریق چین انجام می        دهند، بنابراین کماکان 
چی��ن به عنوان یک حوزه مهم برای ایران مطرح اس��ت. از طرفی به 
دلیل اینکه تجارت با ارزهای محلی به عنوان یکی از موضوعات مورد 
نظر در مذاکرات مطرح بوده و در این دوره به شکل جدی تری مطرح 
ش��ده، محتمل است که از این فضا بتوانیم از چین به عنوان پایگاهی 
برای دسترس��ی به بازارهای اطراف نیز استفاده کنیم. البته بازار چین 
امروز بس��یار تنوع طلب اس��ت و به لحاظ س��لیقه ای ارتقا یافته است، 
اما حجم قابل توجهی از تجارت ایران و چین که در حین س��ال ها               ی 
گذشته محقق ش��ده، در حوزه نفت، پتروشیمی و فرآورده ها               ی نفتی 
بوده اس��ت. البته در سال ها               ی گذش��ته ایران سهم خوبی در کاالهای 
مصرفی و صنایع دس��تی نیز در بازار چین به دست آورده است. حتی 
در ف��رش که چینی ها                خودش��ان تولیدکننده بوده اند، در س��ال ها               ی 
گذش��ته به صورت دسترسی مس��تقیم یا از طریق کشورهای ثالث به 
چین صادرات داشته ایم. در حوزه کاالهای نیمه صنعتی و نیمه ساخته 
نیز این امکان نس��بت به گذش��ته برای ایران فراهم تر است، اما نباید 
فراموش کرد که بازار چین بازاری به ش��دت رقابتی اس��ت. به دلیل 
اینکه تن��وع کیفیت و تنوع قیمت ها               ی متناس��ب ب��ا کیفیت در این 
بازار وج��ود دارد، ورود در چنین بازارهایی که قابلیت تنوع پذیری در 
کیفیت و انعطاف در قیمت را دارد، س��خت است، اما به دور از انتظار 
نیس��ت. در حوزه خش��کبار، چین یکی از بازارهای قدیمی ایران بوده 
اس��ت. بعد از اینکه در طول دهه ها               ی گذشته بخشی از بازارهای اروپا 
و آمریکا را در حوزه خش��کبار از دس��ت دادیم، بخش��ی از تقاضاها از 
طریق چین به کش��ورهای همس��ایه و خود چین هدایت شده است و 

این امکان کماکان برای صادرات ایران وجود دارد.
برخی از تجار کش��ور نگران از دست دادن بازار چین و در پی یافتن 
جایگزی��ن برای چین هس��تند. به هر حال جایگزی��ن کردن یک بازار 
کار مش��کلی است و در شرایط خاص اتفاق می        افتد، اما نباید فراموش 
ک��رد که در بازاره��ای صادراتی ایران این تغییر به وف��ور اتفاق افتاده 
اس��ت. آن هم به دلیل ش��رایط خاص ایران در طول دهه ها               ی مختلف 
که ناش��ی از ش��رایط تحریم و نوس��انات نرخ ارز و تقاضای کشورهای 
مختلف بوده، دائما بازارهای صادراتی در حال جابه جایی است. بخشی 
از بازارهای��ی که در حال حاضر در چین به دس��ت آورده ایم، در واقع 
ب��ه منظور صادرات مجدد ب��وده و کاالهای ایرانی از آن طریق به اروپا 
م��ی        رود ام��ا طبیعتا اگر این بازار را از دس��ت بدهیم، ب��ه دلیل اینکه 
اصل تقاضا وجود دارد، مس��یرهای جدیدی برای صادرات مجدد ایجاد 
خواهد ش��د، اما ایجاد مس��یرهای جدید، هزینه ها               ی بیشتری از جمله 
درخص��وص هزینه ه��ا               ی مطالعاتی و بازاریابی ب��ر صادرکننده تحمیل 
می        کن��د. حتما نیاز اس��ت ک��ه صادرکننده در این ش��رایط به صورت 
خ��اص حمایت ش��ود. صادرکنندگان در این ش��رایط اقتصادی جدید 
نیاز به حمایت و پش��تیبانی دولت در بخش ها               ی مختلف دیپلماس��ی 
دولت��ی و همچنین حمایت ها               ی ناش��ی از نقدینگی و بیمه و س��رمایه 
در گ��ردش در ضمانت ها               ی صادراتی خواهند داش��ت. بنابراین دور از 
انتظار نیست که ما در صورت از دست دادن چین، مسیرهای جدیدی 
را ب��ا توجه به اینکه اصل تقاضا وج��ود دارد، پیدا کنیم. اما همان طور 
که اش��اره ش��د، تغییر مس��یر با هزینه ها               یی همراه اس��ت که نباید به 
صادرکننده تحمیل شود. با حمایت ها                و پوشش ها               یی که از طرف دولت 
و نهادهای اقتصادی و  سیاسی در حوزه ها               ی مختلف صورت می        پذیرد، 
این هزینه ها                می        تواند به حداقل ممکن برس��د. در میان کشورهایی که 
در حال حاضر شرکای تجاری ما معرفی می        شوند، به اعتقاد نگارنده در 
بحث صادرات مج��دد تایوان می        تواند این نقش را برعهده بگیرد. هند 
نیز از دیگر کش��ورهایی است که این پتانسیل را دارد. هندی ها                روابط 
خوبی در حوزه تجاری با کش��ورهای مختلف و با کش��ورهای اروپایی 
دارن��د و از این رو می        توانند پایگاه صادرات مجدد ایران باش��ند. البته 
نباید فراموش کرد که در ش��رایط تحریم ها               ی جدید، امتیاز یا شرایط 
مثبتی که نس��بت به دوره قبل وجود دارد، روابط مثبت ایران با اروپا 
است. از این رو باید روابط را با اروپا و بخشی از بازارهایی که ناگزیر از 
طریق چین و هند به آنها صادرات داشتیم، حفظ و این امکان را فراهم 
کنیم که توسعه روابط مستقیم در پایگاه ها               ی اروپایی را بیشتر کنیم و 
با این کار سهم بیشتری را در بازارهای جدید و قدیم به دست بیاوریم.
منبع: آینده نگر

یادداشت

فرصت امروز: نشس��ت خبری اولین دوره مسابقات معامالت الگوریتمی 
بازار سرمایه ایران با حضور  مدیران سازمان بورس برگزار شد و مدیرعامل 
ش��رکت اطالع رس��انی و خدم��ات ب��ورس از حض��ور 20 تیم ب��ه عنوان 

شرکت کننده نهایی در این رقابت ها خبر داد.
یاس��ر فالح، مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس در ابتدای 
این نشس��ت، به فلسفه برگزاری مسابقات معامالت الگوریتمی اشاره کرد 
و گفت: در چند س��ال اخیر، به معامالت الگوریتمی در دنیا اهمیت بسیار 
زیادی داده شده است. در این معامالت کاهش نقش انسان و معامله گران 
نقطه عطف به ش��مار می  رود و الگوریتم ها، سیستم ها و رایانه ها معامالت 

اصلی را انجام می دهند.
او سپس به تش��ریح فعالیت های صورت گرفته درخصوص این رقابت ها 
پرداخت و گفت: طی این مدت اطالع رس��انی و فرهنگ سازی وسیعی در 
زمینه این مس��ابقات صورت گرفت. بر همین اس��اس،  30 تیم متقاضی 
حضور در این مس��ابقات بودن��د که از این تعداد 2۷تی��م برای حضور در 
مصاحبه ش��رکت کردند. با مصاحبه های صورت گرفته توسط تیم داوری، 
20 تیم به عنوان ش��رکت کنندگان نهایی انتخاب شدند که این تیم ها در 

32 روز به رقابت می پردازند.
به گفته فالح، اولین دوره مس��ابقات معامالت الگوریتمی از 1۵ دی ماه 
امس��ال آغاز می شود، با این وجود افتتاح رسمی این رقابت ها از تاریخ 19 

دی ماه آغاز و تا 1۷ بهمن ماه ادامه دارد.
او همچنی��ن درخص��وص جزیی��ات ای��ن رقابت ها نیز گف��ت: 20 تیم 
شرکت کننده در سه بخش مختلف به رقابت می پردازند که این سه بخش 
شامل س��هام، اوراق با درآمد ثابت و حل مساله است. در بخش رقابت در 
س��هام، تیم های اول، دوم و س��وم به ترتیب 30، 20 و 10 میلیون تومان 
اعتبار خرید سهام دریافت می کنند. در بخش اوراق با درآمد ثابت سه تیم 
ابتدایی به ترتیب 1۵، 10 و ۵ میلیون تومان اعتبار خرید س��هام دریافت 
می کنند و در بخش حل مساله مبالغ ۷، ۵ و 3 میلیون تومان اعتبار خرید 

سهام به نفرات برتر اهدا می شود.
ف��الح درخصوص اعتب��ار اولیه این گروه ها نیز گفت: ب��رای هر کدام از 

گروه  های ش��رکت کننده اعتباری حدود 30 میلیون تومان در نظر گرفته 
شده که حد ضرر نیز برای هر رقابت از پیش تعیین شده است. در بخش 
رقابت در س��هام، حد ضرر ۴ میلیون و ۵00 هزار تومان و در بخش اوراق 
ب��ا درآمد ثابت این رق��م یک میلیون و ۵00 میلیون تومان در نظر گرفته 

شده است.
رقابت های الگوریتمی، اهرم پرقدرت ارتقای دانش مالی

به گزارش س��نا، در ادامه این نشس��ت نیز مصطفی رضوی، عضو هیات 
مدی��ره و معاون اجرایی س��ازمان بورس درخصوص مکانیس��م معامالت 
الگوریتمی گفت: توسعه معامالت الگوریتمی را می توان از چند جهت آنالیز 
کرد. از یک جهت می توان نقش انسان را در این معامالت پررنگ کرد، که 

آن کاهش رخنه احساسات و افزایش نقش تخصص است.
به گفته وی، در جریان معامالت الگوریتمی استعدادهای برتر می توانند 
به بازار وارد شوند و در همین زمینه بازار سهام می تواند عقالیی تر از گذشته 

تصمیم گیری انجام دهد.
رضوی همچنین درخصوص اهداف س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 
زمینه برگزاری این مس��ابقات افزود: سازمان بورس سعی دارد با برگزاری 
این مس��ابقات، مشارکت متخصصین و کارشناسان را در معامالت افزایش 
دهد. همچنین در نظر دارد روابط و نظارت خود را در محک آزمایش قرار 
دهد و با یک شبیه سازی سعی دارد اشکاالت خود را برطرف کند تا مسیر 

را برای برگزاری رسمی این معامالت هموارتر کند.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: طی چند سال 
اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات بسیاری درخصوص ارتقای سواد 
مالی انجام داده است. شبیه سازی معامالت بورس، برگزاری لیگ ستارگان 
ب��ورس از جمل��ه اقداماتی بود که طی این مدت باعث ش��د تا زمینه های 

مسئولیت پذیری و تحلیل محوری در بازار افزایش یابد.
به گفته رضوی، برگزاری رقابت ه��ای الگوریتمی می تواند گام آغازینی 
باشد برای فعال شدن بیشتر بازار سرمایه، همچنین این مسابقات می تواند 
الگوی علمی فراهم کند تا شاهد ارتقای هرچه بیشتر معامالت الگوریتمی 

باشیم.
زیرساخت های معامالت گسترده الگوریتمی در ایران

همچنین در ادامه این نشس��ت، مطهره م��روج، مدیر فناوری اطالعات 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار به بیان جزییات زیرس��اخت این مسابقات 
پرداخت و گفت: از دید قسمت فناوری اطالعات سازمان بورس مسابقات 
الگوریتمی، مسابقاتی استراتژیک اس��ت، چون تیم فنی در کنار تیم های 
مالی در کنار هم فعالیت می کنند این کار به توسعه ابزارهای مالی کمک 

می کنند و به تبادل دانش به حوزه فنی و مالی شکل می گیرد.
وی ادامه داد: حوزه های زیادی در بازار سرمایه مثل بازارگردانی خودکار 
وج��ود دارد که معامالت الگوریتمی می توان��د به آن کمک کند. اینکه ما 
بتوانیم هر کدام از ناشران را الزام کنیم که بازارگردان خودکار داشته باشند 
فارغ از اینکه شخص بازارگردان در پشت استیشن معامالت وجود دارد یک 

بازی برد - برد برای خریداران و فروشندگان است.
او تاکید کرد: اگر چه معامالت الگوریتمی در بازار سرمایه ما فعال است 

اما نیاز به حمایت و سیاست گذاری دارد تا این حوزه فعال تر شود.
 مروج در پاسخ به این پرسش که زیرساخت ها تا چه حد برای معامالت 
گس��ترده الگوریتمی در ایران آماده اس��ت؟ گفت: با توجه به ظرفیت های 
موج��ود اگر بخواهی��م در ب��ازار معامالت الگوریتمی را داش��ته باش��یم 
محدودیتی نداریم و می توانیم از ظرفیت س��رورها اس��تفاده کنیم این به 
بازار بستگی دارد که چقدر از این معامالت استقبال کند، اما اگر بخواهیم 
از معامالت الگوریتمی به معامالت با بس��امد ب��اال تغییر کنیم مقیاس ها 

متفاوت خواهد شد.
وی افزود: ما برنامه داریم که زیرساخت معامالت را تغییر دهیم. این کار 
را به صورت داخلی یا از راه انتقال تکنولوژی انجام می دهیم. کنترل هایی 
که در شرکت مدیریت فناوری بورس می شود صحت انجام معامالت عادی 

و الگوریتمی را تضمین می کند.
مروج ادامه داد: ظرفیت هسته معامالتی می تواند معامالت الگوریتمی را 
مدیریت کند فاصله دو س��فارش خرید یک ثانیه در نظر گرفته شده و ما 

می خواهیم کاری کنیم که این موضوع رو به پیشرفت شود.
مدیر فناوری اطالعات س��ازمان بورس با اش��اره به مس��ابقات معامالت 
الگوریتمی گفت: آنگونه که ما طراحی کردیم در حین اجرای معامله امکان 
تغییر الگوریتم وجود ندارد شخص باید الگوریتم ها را برای صبح معامالتی 
آتی طراحی و آماده کند ولی دسترسی اش به الگوریتم در ساعات معامالتی 

قطع می شود.

اولین دوره مسابقات معامالت الگوریتمی بازار سرمایه ایران از 15 دی ماه آغاز می شود

تاثیر معامالت الگوریتمی بر بازار سرمایه

خودرویی ها در س��ومین روز این هفته نس��بت به دیگر گروه ها با رشد 
خوب��ی مواجه ش��دند، اما در گروه محصوالت ش��یمیایی عمدتا با کاهش 
قیمت مواجه بودیم. تعدادی از نمادهای این گروه تاثیر بسزایی در شاخص 

بازار سرمایه داشتند.
به گزارش ایس��نا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار 
تهران دیروز دوشنبه 9۵ واحد رشد کرد و به رقم 1۶1 هزار و ۴۵0 واحدی 
رس��ید. همچنین ش��اخص کل هم وزن با 183 واحد رشد عدد 2۷ هزار و 
۷۶۷ واحدی را تجربه کرد. در عین حال شاخص آزاد شناور با 2۴1 واحد 
افزایش عدد 1۷۵ هزار و 222 رسید و شاخص بازار اول و دوم هر یک به 

ترتیب 102 و 3۴ واحد افزایش داشتند.
تعدادی از نمادها در گروه محصوالت شیمیایی، فلزی ها و معدنی ها در 
کنار برخی از نمادهای خودرویی و بانکی بیش��ترین تاثیر را روی نوسانات 
ش��اخص بازار سرمایه داشتند. از جمله این نمادها می توان به پتروشیمی 
پارس، فوالد مبارکه اصفهان و بانک ملت نیز اش��اره کرد. این سه نماد هر 
کدام با 80، ۷8 و 39 واحد تاثیر کاهنده روی ش��اخص های بازار س��عی 
کردند این شاخص ها را کاهش دهند، اما در طرف مقابل معدنی و صنعتی 
چادرملو، سایپا و پتروشیمی جم هر یک به ترتیب ۷۴، ۶0 و ۵8 واحد تاثیر 

افزاینده روی نماگر اصلی بازار داشتند.

روز گذشته در گروه محصوالت شیمیایی قیمت سهم ها اکثرا با کاهش 
مواجه بود. همچنین در بیشتر نمادهای گروه فلزات اساسی نیز با کاهش 
قیمت مواجه بودیم. در نماد فوالد مبارکه اصفهان که یکی از نمادهایی بود 
که بیشترین تاثیر را روی شاخص بازار داشت با 2درصد کاهش در قیمت 
آخری��ن معامله مواجه بودیم 2۶درصد خریدها در این نماد را حقیقی ها و 

مابقی را حقوقی ها انجام دادند.
اما خودرویی ها یکدس��ت افزایش قیمت را تجربه کردند و بس��یاری از 
نمادهای این گروه بیش از 2درصد در قیمت پایانی رشد داشتند. همچنین 
نماد سایپا که تاثیر بسزایی در شاخص داشت شاهد حدود 3.۵درصد رشد 
قیمت بود. در عین حال در گروه محصوالت شیمیایی بسیاری از سهم ها 
با کاهش قیمت مواجه ش��دند از جمله آنها می توان به پتروشیمی شازند، 

پتروشیمی زاگرس و پتروشیمی پارس اشاره کرد.
ارزش معامالت بورس ایران به رقم ۵۴8 میلیارد تومان رس��ید که این 
رقم ناش��ی از 1.9 میلیارد سهم و اوراق مالی بود. تعداد معامالت این بازار 
به عدد 1۴1 هزار و 19۴ رسید. همچنین آیفکس با ۴.2 واحد رشد مواجه 
ش��د و به رقم 18۷3 دست یافت. ارزش معامالت فرابورس تهران به عدد 
30۵ میلیارد تومان رسید و حجم معامالت رقم ۶8۷ میلیون سهم و اوراق 

مالی را تجربه کرد.

شاخص بورس به رشد 95 واحدی بسنده کرد

خودرویی ها بورس را تکان دادند
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روایتی از حقوقی که در بازار گم می شود
حتی یک روز هم کار نکرد، قس��طی برای جهیزیه دخترم خریده 
بودم و اکنون ش��رکت سازنده هم غرامت نمی دهد. در نهایت دامادم 

ناچار شد یخچال جدیدی خریداری کند.
به گزارش ایسنا، یکی از موضوعاتی که در زمان خرید به خصوص 
وسایل برقی همواره بر آن تأکید می شود، بحث خدمات پس از فروش 
است که بیشتر با برچس��بی به عنوان گارانتی )Guarantee( و به 
ندرت وارانتی )Warranty( از آن یاد می ش��ود. اما گویا در کش��ور، 
واژه ه��ا تنها در حد حرف اس��ت و به گفته یک��ی از خریداران زمانی 
که به نمایندگی ها مراجعه می کنیم عنوان می کنند باید قطعه خراب 
از س��وی کارشناس بررسی شود و البته تمام قطعات وسیله مشمول 

خدمات پس از فروش نمی شود. 
»مهرماه سال گذشته به صورت اقساطی یخچال ایرانی برای جهیزیه 
دخترم خریداری کردم، اما بعد از نصب توسط نصاب متوجه شدیم که 
درِ یخچال بسته نمی شود و هوا خارج می شود، اما نمایندگی فروش 
موضوع را قبول نکرد و تنها حاضر به تعمیر شد. اکنون بعد از گذشت 
یک سال و باوجودی که یخچال چندین مرحله تعمیر و حتی درِ آن 
عوض ش��د، اصال کار نکرد. البت��ه با پیگیری هایی که کردیم یخچال 
حتی یک مرتبه تعویض ش��د، اما محصول جدید باز همان مشکل را 
داش��ت و با وجود پیگیری، شرکت سازنده حاضر به پرداخت غرامت 
نیست.« البته گفته می شود »مشتری برای احقاق حق خود می تواند 
شماره سریال وسیله برقی خراب خود را به  شرکت سازنده اعالم کند 
و بخش خدمات پس از فروش مجموعه اقداماتی را که نمایندگی مجاز 
شهر برای وسیله انجام شده را پیگیری می کند و حتی اگر نیاز باشد 
نماینده مجاز گزارش فنی تهیه و کارشناسان فنی درنهایت نظر خود 

را برای پرداخت خسارت و ... اعالم می کنند.«
»از منظر اتحادیه اروپا، پنج حق بنیادی مصرف کننده عبارت  است از 
حق حمایت از بهداشت، سالمت و ایمنی، حق حمایت از منافع مالی، 
حق حمایت از منافع حقوقی، حق حمایت از نمایندگی در مشارکت و 
حق اطالعات و آموزش، اما در ایران مطابق آیین نامه اعطای گواهینامه 
و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان، حقوق مصرف کننده حقوقی 
اس��ت که تمام عرضه کنندگان کاال و خدمات منف��ردا و متضامنا از 
حی��ث صحت کیفیت کاال و خدمات عرضه ش��ده مطابق با ضوابط و 
ش��رایط مندرج در قوانین یا مندرجات ق��رارداد مربوطه یا عرف باید 
در معامالت رعایت کنند.« اما به نظر می رسد حلقه کیفیت به عنوان 
مهمترین حق مصرف کننده امروز در برخی از تولیدات داخل نادیده 
گرفته شده است و مصرف کنندگان گالیه از خرید و خسارتی دارند که 
شرکت ها به آنها پرداخت نمی کند.  »پنج ماه از خرید جاروبرقی ام که 
یکی از برندهای معروف ایرانی بود، نگذشته بود، اما به یک باره هنگام 
جارو کردن دود س��یاهی از موتور آن خارج شد و دیگر کار نکرد. در 
تماس با نمایندگی شرکت متأسفانه پیگیری مناسبی صورت نگرفت و 
ناچار شدم جنس خارجی خریداری کنم، متأسفانه گویا مصرف کننده 
در قبال محصولی که می خرد هیچ حقی ندارد و تمام خس��ارت به او 
برمی گردد.«  البته ش��رکت های سازنده لوازم خانگی تأکید دارند که 
تمام محص��والت آنها گارانتی دارد، اما خدم��ات پس از فروش تمام 
قطعات را شامل نمی شود و قطعات الکترونیکی، موتور و ... که دارای 
گارانتی هستند با نظر کارشناس فنی به صورت رایگان و یا هزینه ای 

تعویض و یا تعمیر می شود.

معافیت ثبت سفارش واردات 3200 ماده اولیه 
و قطعات مورد نیاز تولید

مع��اون امور صنایع وزارت صمت اعالم ک��رد که 3200 مورد ماده 
اولی��ه و قطعات مورد نی��از تولید برای واردات ب��ه مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی از ثبت سفارش معاف شدند.
به گزارش ایس��نا، معاون امور صنایع وزارت صمت از معافیت ثبت 
س��فارش واردات 32۴3 م��واد اولیه، قطعات یدکی و ماش��ین آالت 
موردنی��از تولید به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی خبر 
داد و گفت: در راستای تسهیل فرآیند تولید ملی، فهرستی از کاالهایی 
که نیاز به ثبت سفارش ندارند، به شورای عالی مناطق آزاد و گمرک 

ارائه شد.
فرش��اد مقیمی با اش��اره به مصوب��ه اخیر هیات وزی��ران و اعمال 
سیاس��ت های حمایتی برای حفظ و صیانت از تولید گفت: به منظور 
تسهیل در فرآیند تولید داخلی در کشور، واردات مواد اولیه و قطعات 
م��ورد نیاز تولید به مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در 
چارچوب فهرست اعالمی وزارت صمت، براساس مقررات این مناطق 
و بدون ثبت س��فارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز اعالم 

شده است.
وی تامی��ن م��واد اولیه مورد نی��از صنای��ع را از دغدغه های اصلی 
صاحبان صنایع برش��مرد و گفت: تس��هیل فرآیند تولید در شرایط 
کنونی از مهمترین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و 
در این راستا، عالوه برشناسایی مشکالت گمرکی واحدهای تولیدی، 

تدابیری برای تسریع در ورود مواد اولیه به کشور اندیشیده شد.
مع��اون امور صنایع وزارت صمت خاطرنش��ان ک��رد: کنترل پنل 
الکتریکی مخصوص لوازم خانگی )یخچال، لباسشویی، لوازم صوتی و 
تصویری نظیر تلویزیون، رادیو پخش و...(، انواع روتور مخصوص ژنراتور 
نیروگاهی، فوالدهای غیرممزوج تراشکاری، اجزای و قطعات شیرآالت 
چدنی و فوالدی و پنوماتیک، قطعات و ملحقات ماش��ین آالت چاپ 
مورد استفاده برای چاپ به وسیله صفحات، سیلندرها و سایر اجزای 
چاپ نخ و پارچه های مختلف به ویژه پارچه های تار و پودباف از سایر 
الیاف نساجی نباتی؛ پارچه های تار و پودباف از نخ کاغذی و... از جمله 
اقالمی است که در لیست معافیت از ثبت سفارش به گمرک و شورای 

عالی مناطق آزاد اعالم شده است.
براساس اطالعات شاتا، مقیمی همچنین ورود قطعات منفصله برای 
تولید لیفتراک به استثنای دکل کامل، اکسل فرمان، رینگ، شاسی، 
وزنه تعادلی، کابین راننده، باتری، رادیاتور آب، الس��تیک و کپس��ول 
مخصوص لیفتراک گازی با هر درصد س��اخت داخل، شیر مخصوص 
آبگرم ک��ن  گازی، قطعات کنتور تولید یا مص��رف گاز، اجزا و قطعات 
کوره و فر برقی صنعتی یا آزمایش��گاهی، اجزا و قطعات ماشین های 
جوش��کاری و لحیم کاری و داغ افش��انی فلزات یا س��رمت ها، برخی 
محصوالت دارویی، مواد اولیه شیرخشک اطفال، روغن خام، مغز مداد 
سیاه و رنگی، مغز قلم خودکار و... را از دیگر محصوالتی اعالم کرد که 
برای ورود به کشور از طریق مناطق آزاد نیازی به ثبت سفارش ندارند.

اخبـــار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ش��غل قالیبافی را مولد و تاثیرگذار 
دانس��ت و تصریح کرد علی رغم وجود همه مش��کالت اقتصادی در کشور 
در خصوص تحریم، فرش جزو س��ه کاالی اول صادراتی کش��ور محسوب 
می شود که خود نشان از آن دارد که صنعت قالیبافی در اقتصاد و اشتغال 

کشور تاثیرگذار است.
»فرشته دست پاک« در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، درباره آخرین وضعیت 
صنعت فرش در کشور گفت: براساس آمار غیررسمی جمعیتی حدود 2.۵ 
میلیون نفر حداقل در یکی از رش��ته های فرش در حال فعالیت هس��تند، 
بنابراین بزرگ ترین صنف تولیدی کشور را حوزه فرش تشکیل داده  است

وی بیان کرد: در برخی از منازل همه روس��تاهای کشور دار قالی وجود 
دارد و هم��ه به عنوان هنر صنعت ملی کش��ور در حوزه فرش دس��تباف 

فعالیت می کنند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به چالش کشور درخصوص بیکاری، 
اظهار کرد: فرش دس��تباف تنها هنر صنعتی اس��ت که با کمترین هزینه، 
بیش��ترین ارزش افزوده را دارد و براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه 
کش��ور، برای ایجاد یک ش��غل حدود 200 میلیون تومان سرمایه گذاری 

نیاز است اما قالیبافی تنها شغلی در کشور است که می تواند با حدود 1۵ 
میلیون تومان برای یک تا سه نفر شغل ایجاد کرد.

وی ش��غل قالیبافی را مولد و تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: علی رغم 
وجود همه مشکالت اقتصادی در کشور درخصوص تحریم، فرش جزو سه 
کاالی اول صادراتی کشور محسوب می شود که خود نشان از آن است که 

صنعت قالیبافی در اقتصاد و اشتغال کشور تاثیرگذار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در س��ال گذشته حدود 
۴۵0 میلیون دالر میزان صادرات فرش کش��ور بوده که در س��ال جاری به 
دلیل آنکه رئیس جمهور آمریکا به ناحق فرش دستباف ایران را تحریم و 
با توجه به اینکه حدود 32درصد فرش دستباف ما به کشور آمریکا بود، لذا 
بازار بزرگ آمریکا در این خصوص از دست دادیم که در این راستا بایستی 
بازار کشورهای دیگری را جایگزین کشور آمریکا شناسایی و انتخاب کنیم.
وی با بیان اینکه حدود 80درصد از تولیدات فرش دستباف کشور، صادر 
و تنها 20درصد تولید فرش دس��تباف صرف بازار داخلی می ش��ود، اظهار 
کرد: حدود 80 میلیون نفر جمعیت کش��ور حداق��ل یک مترمربع فرش 
دستباف خریداری کنند، که یعنی 80 میلیون مترمربع فرش دستباف در 

کشور نیاز است که می تواند چرخه تولید فرش ما را به  گردش در آورده که 
کمک شایانی به اقتصاد و اشتغال کشور خواهد کرد.

دس��ت پاک اقتصاد فرش دستباف را اقتصاد غیروابسته دانست و عنوان 
کرد: فرش دستباف تنها صنعتی است که کمترین وابستگی را به خارج از 
کشور دارد، به گونه ای که 9۵درصد مواد اولیه فرش دستباف کشور تولید 
داخلی است و فقط مقدار کمی ابریشم از کشور چین و ازبکستان و مقدار 
کمی نیز پشم از کشورهای مختلف وارد می شود که به دنبال این هستیم 
که با نوسازی نساجی های مرتبط با فرش دستباف بتوانیم وابستگی به مواد 

اولیه کشور را در این زمینه به صفر برسانیم.
وی ب��ه تش��ریح ظرفیت های اس��تان کرمان در حوزه فرش دس��تباف 
پرداخت و عنوان کرد: استان کرمان یکی از استان های بزرگ و تاثیرگذار 
در حوزه فرش دس��تباف اس��ت که قدمت چند هزار ساله در حوزه فرش 
دس��تباف دارد و در حال حاضر حدود ۴0 هزار نفر در این اس��تان کارت 
قالیبافی دارند که حدود 1۵ هزار نفر آنها بیمه تامین اجتماعی هس��تند، 
لذا برای تامین امنیت ش��غلی قالیبافان باید بیمه تامین اجتماعی را برای 

آنها درست کنیم.

فرش جزو 3 کاالی اول صادراتی کشور

با سقوط قیمت ارز در روزهای اخیر، مردم منتظر کاهش قیمت کاالها 
و رونق گرفتن بازار هس��تند، اما چرا هنوز این مسئله در هاله ای از ابهام 

قرار دارد؟
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نوسانات نرخ ارز بر بسیاری از اقالم 
همچون طال و س��که، پارچه، خودرو و . . . تأثیر گذاشته است و  این در 
حالی است که بسیاری از رؤسای اتحادیه ها بر این باورند تا زمانی که نرخ 

ارز ثبات نداشته باشد، بالتکلیفی قیمت ها در بازار ادامه دار خواهد بود.
طی ماه های اخیر هیجان بازار ارز قیمت بسیاری از اقالم را تحت تاثیر 
خ��ود ق��رار داد و نگرانی هایی برای مصرف کنن��دکان ایجاد کرد چرا که 

قیمت اقالم به یکباره سیر صعودی را در بازار تجربه کرد.
اگرچ��ه با کاهش ۷ تا 8 هزار تومانی قیمت دالر بس��یاری از مردم به 
روند نزولی قیمت ها امیدوار شده بودند، اما انگار بازار حرف دیگری برای 

گفتن دارد.
حال جای این س��وال مطرح است که چرا افزایش قیمت دالر بر روند 
کاالها به س��رعت تأثیر گذاشته و قیمت اقالم را چراغ خاموش باال برده 

اما کاهش نرخ دالر هیچ تاثیری بر کاهش قیمت کاالها نداشته است.
ناگفته نماند که بسیاری از رؤسای اتحادیه ها و فروشندگان از وضعیت 
موجود گالیه مند هس��تند، چرا که به س��بب رکود حاکم بر بازار و نبود 

مشتری در بالتکلیفی به سر می برند.
برای روشن ش��دن موضوع  با رؤسای اتحادیه ها  درخصوص وضعیت 

کاالها در بازار به گفت وگو پرداختیم.
با ترخیص خودرو از گمرک، قیمت ها فروکش خواهد کرد

س��عید موتمنی، رئیس اتحادیه فروش��ندگان خ��ودرو در گفت وگو با 

باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: در حال 
حاضر بازار خودروهای داخلی و خارجی با سیر نزولی قیمت روبه رو است.
وی با تأکید بر اینکه طی دو ماه گذش��ته خودرو های خارجی افزایش 
قیمت نداش��ته اس��ت، تصریح کرد: هم اکنون روند قیم��ت خودروهای 

خارجی کاهشی بوده است.
به گفته موتمنی، در حال حاضر خودرویی به بازار عرضه نمی ش��ود و 
اگر خودرو های وارداتی که در گمرک به جا ماندند ترخیص شوند به طور 

قطع شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.
قیمت طال از امروز به تعادل می رسد

محمد کش��تی آرای، رئیس کمیس��یون تخصصی طال و جواهر ، یکی 
از دالی��ل افزای��ش انس جهانی را کاهش عرضه نفت و ارزش س��هام در 
بازار ه��ای مالی دانس��ت و افزود: قیمت نفت کاه��ش یافته و همین امر 

موجب افزایش قیمت جهانی طال شده است.
کش��تی آرای بیان کرد: پیش بینی می شد، افزایش قیمت جهانی طال 
و نفت همانند سال های گذش��ته در روز های پایانی سال رخ دهد، البته 
امسال این نوسانات به شدت افزایش یافت و همین موضوع سبب شد که 

قیمت طال طی 1۵ ماه گذشته به باالترین سطح خودش برسد.
رئیس کمیس��یون تخصصی طال و جواهر، تأکید کرد: افزایش قیمت 
جهانی طال و ارز موجب ش��د که قیمت طال و سکه در داخل کشور طی 
یک هفته اخیر 11درصد افزایش داش��ته باشد و این میزان افزایش، طی 

یک هفته اخیر بی سابقه بوده است.
به گفته وی، امید می رود که نرخ ها به یک ثبات قیمتی برسد، چراکه 
سیاس��ت بانک مرکزی آن اس��ت که اقداماتی را برای تثبیت نرخ ارز و 

کاهش التهابات انجام دهد.
500 واحد صنفی در تولید کاغذ درگیر مشکالت هستند

حس��ین میرباقری، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا ، گفت: در 
حال حاضر مش��کالت کاغذ حل نشده و نمی توان اظهار نظری در مورد 

آن داشت.
وی ادام��ه داد: از ۶00 واحد صنفی فع��ال در تولید کاغذ، تعداد 100 

واحد صنفی تعطیل شدند.
مهرآبادی با اشاره به اینکه مشکالت مربوط در مورد کاغذ بسیار است، 
یادآور ش��د: با توجه به اینکه وزارت ارش��اد مس��ئول تولید کاغذ است، 
بنابراین پرداخت مالیات هم باید از طریق همین وزارتخانه صورت گیرد، 

چرا که اتحادیه ها در زمینه تولید و خرید و فروش آن نقشی ندارند.
تولیدکنندگان پارچه با کمبود مواد اولیه روبه رو هستند

امیر قدیمی نژاد، رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان پارچه، گفت: 
هم اکنون پروس��ه زمانی ترخیص کاالی پارچ��ه در گمرک بیش از حد 
معمول ش��ده اس��ت و این امر می تواند صدمات زی��ادی را بر واردکننده 
به همراه آورد، چرا که پارچه، با دیگر اقالم متفاوت اس��ت و اگر به فصل 
خودش به بازار عرضه نش��ود مورد اس��تفاده چندانی نخواهد داش��ت و 

معضالتی را برای تجار به همراه می آورد.
وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر برای تکمیل پارچه و مش��تقات آن، با 

کمبود هایی همچون تأمین مواد اولیه روبه رو هستیم.
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان بیان کرد: بیش از ۴ هزار واحد 
صنفی در تهران مش��غول به فعالیت است و از این تعداد بیش از 3 هزار 

واحد، دارای مجوزند و مابقی به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند.

یک مقام مس��ئول گفت کاهش قیمت تخم مرغ در بازار بیانگر این 
اس��ت که تولی��د کاال به اندازه کافی در کش��ور اس��ت بنابراین نیازی 
ب��ه واردات نداریم. ف��رزاد طالکش، دبیرکل کان��ون پرورش دهندگان 
مرغ تخم گذار در گفت و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به 
اعتراض مرغداران نسبت به رش��د 100درصدی واردات در مقایسه با 
مدت مش��ابه س��ال قبل اظهار کرد: اگرچه بارها به دولت گفته ایم که 
واردات به عنوان یکی از روش های نخ نمای قدیمی جواب نمی دهد، اما 

مسئوالن دولتی همچنان بر واردات اصرار می ورزند.
وی بنابر آمار گمرک ارزش واردات تخم مرغ در هش��ت ماهه امسال 
را 3 میلیون دالر اعالم کرد و افزود: دولت تا پایان س��ال گذشته بیش 
از 10 هزار تن و با احتس��اب دو ماهه ابتدای س��ال حدود 13 هزار تن 
تخم مرغ وارد کشور شد که بدون احتساب ارز تخصیص یافته بیش از 
30 میلیارد تومان یارانه به س��بب مابه التفاوت قیمت به تخم مرغ های 
واردات��ی اختصاص داد، در حالی که اگ��ر ۵ میلیارد تومان از این رقم 
را در داخ��ل صنعت هزینه می کرد، هیچ گون��ه کمبودی در تخم مرغ 
داخل نداشتیم. طالکش ادامه داد: علی رغم افزایش مصرف تخم مرغ 
در فصل پاییز و زمس��تان، قیمت هر کیلو تخم مرغ در 10روز گذشته 
بیش از هزار و 200 تومان کاهش یافت که این امر نش��ان می دهد که 

تولی��د تخم مرغ داخلی به اندازه کافی اس��ت و نیازی به واردات تخم 
مرغ نداریم.

به گفته این مقام مس��ئول واردات تخم مرغ از کش��ور ترکیه که با 
بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان روبه رو است، مسائل بهداشتی واردات 

را تحت الشعاع خود قرار می دهد.
وی با اشاره به اینکه تخم مرغ های وارداتی تاثیری بر قیمت نداشته 
اس��ت، بیان کرد: اگرچه دولت ب��ه منظور تنظیم بازار و کاهش قیمت 
اقدام به واردات تخم مرغ کرده است، اما این موضوع به هیچ عنوان بر 
قیمت کاال تاثیرگذار نبوده است چرا که هم اکنون هر عدد تخم مرغ با 

نرخ 800 تومان در خرده فروشی ها عرضه می شود.
دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار با اش��اره به ضرورت 
درج قیم��ت روی تخم مرغ اظهار ک��رد: اگر دولت بحث قیمت گذاری 
را در اختیار تش��کل ها می گذاشت تا قیمت روی تخم مرغ درج شود، 
امروز به س��هولت می توانستیم هر عدد تخم مرغ را با نرخ ۶۵0 تومان 
در ب��ازار عرضه کنیم، ناگفت��ه نماند که اگر رقمی مع��ادل ۵ میلیارد 
توم��ان از یاران��ه واردات تخ��م مرغ ب��ه صورت تس��هیالت در اختیار 
تشکل ها قرار می گرفت، به راحتی امکان تعادل و مدیریت قیمت تخم 

مرغ درب مرغداری و خرده فروشی وجود داشت.

طالکش با اش��اره به اینک��ه اصرار ورزیدن ب��ر واردات نتیجه ای در 
ب��ازار در بر نداش��ته اس��ت، گفت: با وج��ود آنکه دول��ت همچنان به 
راهکارهای قدیمی اصرار می ورزد، اما تاکنون این امر برای تولیدکننده 
و مصرف کننده نتیجه ای در بر نداش��ته است و تنها عده ای سودجو از 

این امر منفعت می برند.
وی درباره اینکه آیا دولت برنامه ای برای استمرار واردات دارد، بیان 
کرد: ب��ا توجه به آنکه اطالعیه ای از وزارت جهاد کش��اورزی مبنی بر 
ابطال پروانه های صادرش��ده و عدم صدور مجوز جدید تا اطالع ثانوی 

مطرح نشده است، به نظر می رسد که واردات همچنان ادامه دارد.
طالکش متوس��ط قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را 
۶ ه��زار و 900 تومان اعالم کرد و افزود: هم اکنون قیمت تخم مرغ از 

قیمت تمام شده با احتساب سود مرغدار پایین تر است.
به گفته وی، قیمت تخم مرغ داخلی تحت تاثیر ش��ایعات اس��تمرار 

روند واردات در بازار کاهش چشمگیری داشته است.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه میزان تولی��د تخم مرغ تفاوتی 
نداش��ته اس��ت، افزود: براس��اس نیاز بازار، قیمت تخم مرغ به سمت 
هیجان و آرامش می رود، از این رو باید روش��ی به کار گرفته ش��ود تا 
قیمت ها در بازار مصرف مرتبا دستخوش تغییر و تحوالت قرار نگیرد.

چرا بازار هنوز رونق نگرفته است؟

نیازی به واردات تخم مرغ نداریم

قیمت هر کیلو تخم مرغ 6 هزار و 900 تومان

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

قیمت خودرو در بازار و کارخانه باید 5درصد 
تفاوت داشته باشد

یک عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی گفت قیمت 
خودرو در بازار و کارخانه باید حداکثر ۵درصد تفاوت داشته باشد.

  به گزارش اکوفارس، مجید کیان پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به 
قیمت خودرو اظهار کرد: باید همه شرایط را بسنجیم و براساس شرایط 
واقعی بازار قیمت لحاظ ش��ود. این شوک ارزی و وضعیت اقتصادی و 
تأثی��ر آن را ببینیم، نرخ واقعی و پایه ارز و مش��کالت قطعه س��ازان را 
ببینیم و در آخر شرایط را به نفع مصرف کننده واقعی در نظر بگیریم، نه 
واسطه ها. وی با اشاره به بدهی کارخانه های خودروساز به قطعه سازان 
ادامه داد: در حال حاضر بیش��ترین مش��کل صنعت خودروس��ازی را 
قطعه س��ازان دارند، بیش از 300 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم با 
چالش اساس��ی مواجه ش��ده و باید در این راستا دنبال راهکار باشیم. 
کیان پ��ور با بیان اینکه دلیلی ندارد خودرو در بازار یک قیمت داش��ته 
باش��د و دس��توری برای آن قیمت دیگری اعالم ش��ود، اضافه کرد: بر 
مبنای پایه پولی کشور و تغییراتی که در آن شکل گرفته، نرخ واقعی 
ارز که خودروس��ازان از آن اس��تفاده می کنند و با توجه به شرایط بازار 
باید درخصوص قیمت خودرو تصمیم گیری شود. این عضو کمیسیون 
عمران مجلس ش��ورای اس��المی تأکید کرد: اگر هم قرار است سودی 
داش��ته باشد باید به نفع مصرف کننده واقعی و خودروسازها باشد. وی 
افزود: قیمت بازار و کارخانه باید حداکثر ۵درصد تفاوت داشته باشد و 
نمی شود بازار انحراف شدید در بحث قیمت داشته باشد. کیان پور بیان 
کرد: دولت باید با تیم کارشناس��ی ق��وی در کارگروه های مختلف این 
موضوع را بررس��ی کند و متناسب با ارزی که به خودروسازان می دهد 
ارزش خ��ودرو را در بازارهای جهانی ببیند و همچنین فکری به حال 

قطعه سازان کنند که این صنعت به فعالیت ادامه دهد.

خانه ای که جوالنگاه رانتخواران و سوداگران 
خودرو شده 

حدود دوماه پیش، در جلس��ه س��ران سه قوه که با هدف هماهنگی 
و مقاوم سازی اقتصاد ایران در برابر تحریم های جدید خارجی تشکیل 
می شود، اختیار قیمت گذاری خودرو را از شورای رقابت سلب کرد و این 
اختیار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرد؛ وزارتخانه ای که باید 
سیاست گذار و ناظر صنعت خودرو باشد اما از سال گذشته در موضوع 
تولید و تجارت خودرو، اشتباهات فاحش و کاماًل مشکوکی داشته است. 
شورای رقابت که براس��اس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی تشکیل شده، تنها مقامی است که قانوناً وظیفه و اختیار 
دارد جلوی سوءاس��تفاده احضارگ��ران در بازارهای انحصاری را بگیرد 
از حدود 10 س��ال پیش، ش��ورای رقابت چنین تکلیف��ی را به عهده 
گرفته و کم و بیش آن را انجام داده اس��ت. هرچند به عملکرد شورای 
رقابت در این 10 سال انتقاداتی وارد است )به خصوص تعلل و سکوت 
سوال برانگیزش در برابر سوء استفاده های عجیب واردکنندگان انحصاری 
خودروها در س��ال 9۶( اما همین ش��ورای ضعیف در حد خود، جلوی 
سوءاستفاده خودروسازان از شرایط مسلط شان بر بازار انحصاری خودرو، 
تا حدودی ایس��تاده بود. طی دو ماه گذشته دولت محترم بارها اعالم 
کرد وزارت صنایع )سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان( 
در غیاب شورای رقابت، قیمت خودرو را اعالم خواهد کرد اما هیچ گاه 
به این وعده عمل نکرد تا اینکه در هفته های اخیر خودروسازان، خود 
راس��اً برای تولیدات خود قیمت تعیین کردن��د. قیمتی که ابتدا وعده 
دادن��د ۵ درصد کمتر از نرخ بازار آزاد اس��ت! اما به این وعده هم عمل 
نکردند به طوری که هم اکنون قیمت کارخانه برخی خودروها از بازار هم 
باالتر است. تعیین قیمت خودرو توسط خودروسازان یعنی پرتاب کردن 
سیاست گذاری خودرو به قبل از دهه 80 و نادیده گرفتن همه تجربیات 
و دستاوردهای این سال ها. دولت، از یک سو دست شورای رقابت برای 
حفاظت از رقابت و مصرف کنندگان را بس��ته و از س��وی دیگر دست 
خودروسازان انحصارگر را برای هر کاری با مصرف کنندگان بی پناه خود 
باز گذاشته است. این یعنی سپردن به گرگ بی رحم. خودروسازان هم 
در ای��ن ماج��را امتحان بدی پس داده اند و حداکثر سوء اس��تفاده را از 
غیاب شورای رقابت کرده اند. اتهام وزارت صنعت و خودروسازان، صرفاً 
بی انصافی در حق مصرف کنندگان و مش��تری های خودروهای داخلی 
نیس��ت. اتهام اصلی متولیان صنعت خودرو، این است که با تحریک و 
هیجانی کردن تقاضا و برگزاری پی در پی پیش فروش های به ش��دت 
رانتی و مشکوک، خودرو را از کاالی مصرفی به کاالی سرمایه ای تبدیل 
کرده ان��د و صنعت خ��ودرو را که باید خانه دانش��مندان و فن آفرینان 
صنعتی کشور باشد، جوالنگاه رانتخواران و سوداگران کرده اند؛ سال ها 

فکر و زحمت کشیده شده تا خودرو کاالی مصرفی شود.

تولید خودرو 71درصد کاهش یافت
براس��اس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع 
خودرو در آذرماه امس��ال، ۷1.2درصد نس��بت به مدت مشابه در سال 
گذش��ته کاهش یافته اس��ت.  به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« 
به نقل از ایس��نا، در این مدت تولید انواع خ��ودرو از 1۴۶ هزار و 382 
دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۴2هزار و 1۴۵ دستگاه کاهش یافته 
اس��ت. تولید انواع سواری در آذرماه س��ال جاری کاهش ۷2درصدی  
داشته و از 13۶ هزار و 828 دستگاه در آذرماه سال گذشته به 38 هزار 
و 2۷۵ دستگاه رسیده است. انواع ون نیز با تولید ۶1 دستگاه در آذرماه 
امس��ال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که 13۶ دستگاه تولید 

داشته، کاهش تولید ۵۵.1درصدی را تجربه کرده است.
تولی��د انواع وان��ت و اتوبوس نیز همچون موارد ذکرش��ده با کاهش 
روبه رو ش��ده اس��ت. طبق آمار تولید وانت با 29۴9 دستگاه در آذرماه 
سال جاری نس��بت به تولید ۷۶8۵ دس��تگاهی در مدت مشابه سال 

گذشته، ۶1.۶درصد کاهش داشته است.
تولی��د اتوبوس نیز با کاه��ش 91.2درصدی همراه ب��وده و از 13۶ 

دستگاه در آذرماه سال گذشته به 12دستگاه رسیده است.
همچنین کامیونت، کامیون و کشنده با تولید ۷00 دستگاه در آذرماه 
سال جاری نسبت به تولید 1۴۵۴ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، 

کاهش تولید ۵1.9درصدی را تجربه کرده است.
در مقابل تنها مینی بوس و میدل باس بوده که رشد تولید 3.۵درصدی 
داشته و تولید آن از 1۴3 دستگاه در آذر سال گذشته، به 1۴8 دستگاه 

رسیده است.

»کونلون بانک« چین به تازگی اعالم کرده که تنها در چارچوب کاالهای 
غیرتحریم��ی قادر به همکاری با ایران اس��ت و بنابراین »خودروس��ازی« 
به عنوان اولین تحریم  ش��ده آمریکایی ها پس از نقض برجام، امکان ارتباط 

مستقیم و عادی با این بانک را ندارد.
ب��ه گزارش پدال نیوز، اینکه این موضوع چه تاثیری روی صنعت قطعه 
کشور می گذارد، هفته گذشته در همین صفحه مورد بررسی قرار گرفت و 
کارشناسان تاکید کردند محدودیت تحریمی کونلون بانک، زمان و هزینه 
تامی��ن و تولید مواد اولی��ه و قطعات را باال می ب��رد. به عبارت بهتر، اعالم 
کونلون بانک مبنی بر عدم امکان همکاری با ایران، اگرچه روند تامین مواد 
اولی��ه از خارج و ب��ه تبع آن، تولید قطعات را کن��د و پرهزینه می کند، با 
این حال به معنای قطع ارتباط کامل نیس��ت. در گزارش امروز اما به این 
موض��وع خواهیم پرداخت که همراهی کونل��ون بانک چین با تحریم های 
ایاالت  متحده آمریکا چه تاثیری روی خودروسازان کشور )چه ایران خودرو 
و سایپا و پارس خودرو به عنوان شرکت های نیمه دولتی و چه خودروسازان 

بخش خصوصی( خواهد گذاشت. 
 اهمیت کونلون چین از آن جهت است که در دوران تحریم قبلی، این 
بانک یکی از معدود پل های ارتباطی میان ایران و دنیا بود و خودروسازی 
و برخی دیگر از صنایع داخلی توانستند به واسطه این بانک، چراغ نقل و 
انتقال پول و تامین مواد اولیه و قطعات را روشن نگه دارند. گفته می شود 
کونلون بانک، در ابتدا بانکی کوچک بوده و به مدد هجوم ایرانی ها به آن 
در دوران تحریم، رفته رفته بزرگ شده و سرمایه خود را رشد داده است. 
پس از اجرای دور جدید تحریم های آمریکا از نیمه مرداد، خودروسازان و 
سایر صنایع تحریمی کشور امیدوار بودند بتوانند به واسطه کونلون بانک 
ب��ه نقل وانتقال پول و تامین م��واد از خارج همچنان ادامه دهند. این در 
حالی بود که بانک چینی حدودا 10 روز پیش آب پاکی را روی دس��ت 

ایرانی ها ریخت و اعالم کرد تنها در حوزه اقالم غیرتحریمی )دارو و مواد 
غذایی( مجاز به همکاری است و امکان فعالیت در حوزه های تحریم شده 
از جمله خودروسازی را ندارد. با توجه به این اتفاق، خودروسازان کشور 
که به کونلون بانک دل خوش کرده بودند، حاال یا باید به فکر گزینه های 
جایگزین باش��ند یا زیر بار هزینه بر ب��ودن و زمانبر بودن همکاری با این 
بان��ک چینی و امثال آن بروند. هرچند فع��االن صنعت خودرو معتقدند 
اق��دام اخیر کونلون بانک، کار را برای نقل و انتقال پول و تامین قطعات 
خارجی بسیار سخت کرده، با این حال ظاهرا این مساله به معنای قطع 
کامل روند تامین نیس��ت. موضوعی که کارشناس��ان نیز روی آن تاکید 
می کنن��د، افزایش هزینه و زمان نق��ل و انتقال پول و تامین قطعات، در 
نتیجه قطع ارتباط رس��می کونلون بانک با ایران اس��ت. به باور آنها، در 
ش��رایط فعلی، بانک های خارجی از جمله همین کونلون، نقش واسطه را 
در نقل وانتق��ال پول  ایفا می کنند و به هر حال واس��طه گری نیز هزینه 
دارد و زم��ان می برد. ارقام مختلفی در م��ورد هزینه  بر بودن نقل وانتقال 
پ��ول و تامی��ن قطعات در دوران فعلی مطرح می ش��ود که حداقل آن ۵ 
تا ۶درصد اس��ت. با فرض همی��ن اعداد، خودروس��ازان ایرانی مجبورند 
ب��رای تامین قطع��ات موردنیاز خود حداقل ۵ ت��ا ۶درصد هزینه اضافی 
بپردازند و این موضوع طبعا قیمت تمام شده خودروها را باال خواهد برد. 
نکته دیگر اینجاس��ت که قطعات موردنیاز نیز س��ر وقت تامین نخواهند 
ش��د و این موضوع به طور مس��تقیم روی تولید خودروس��ازان اثر منفی 
خواهد گذاشت. در مجموع، شرایطی که با توجه به قطع ارتباط کونلون 
بان��ک با ایران پدید آمده، هم هزینه تولید و قیمت تمام ش��ده خودروها 
را ب��اال خواه��د برد و هم کند ش��دن روند تولید را در پ��ی دارد. این در 
شرایطی است که قیمت بیشتر خودروهای داخلی )بیشتر از جنبه تیراژ( 
هنوز از س��وی دولت سرکوب می ش��ود و به روز نیست. از طرفی، دولت 

و خودروس��ازان وعده داده اند که خودروه��ای افزایش قیمت یافته )آنها 
که اخیرا طبق فرمول حاش��یه بازار قیمت گذاری شده اند(، به واسطه باال 
رفتن تیراژ، با کاهش قیمت مواجه خواهند ش��د، با این حال تحقق این 
وعده نیز تحت تاثیر سخت تر شدن نقل وانتقال پول و روند تامین قطعات، 

با تردیدهایی جدی روبه رو است.
 اما شرایط جدیدی که کونلون بانک چین ایجاد کرده، هم خودروسازان 
نیمه دولتی ایران را به دردس��ر انداخته هم ش��رکت های بخش خصوصی 
را. ایران خودرو و گروه خودروس��ازی س��ایپا، جدا از اینکه چند محصول 
چینی را به مونتاژ می رسانند و بنابراین وابستگی مستقیم به واردات قطعه 
از چین دارند، بخش��ی از قطعات سایر محصوالت خود را نیز از این کشور 
تامین می کنند. اتفاقا یکی از دالی��ل اصلی وجود خودروهای به اصطالح 
ناقصی )خودروهایی که کس��ری قطعه دارند(، کمبود قطعاتی است که از 
خارج تامین می شوند، هرچند البته ضعف تامین قطعات داخلی نیز در این 

ماجرا نقش دارد. 
 در کنار خودروس��ازان بزرگ، ش��رکت های بخش خصوصی هم کامال 
متاثر از قطع ارتباط کونلون بانک شده اند. در حال حاضر بیشتر خودروهای 
تولیدی در بخش خصوصی کش��ور، چینی هس��تند و وابستگی مستقیم 
به واردات قطعات از این کش��ور دارند، بنابراین بس��ته ش��دن پل کونلون 
بانک، کار آنها را نیز برای تامین قطعات س��خت خواهد کرد. در مجموع، 
تحریم های جدید آمریکا شرایط نامناسبی را برای خودروسازان چینی که 
در دور قبل��ی تحریم چن��دان از این ماجرا  اثرپذیر نبودند، به وجود آورده 
است. اوضاع به شکلی است که برخی از شرکت های چینی حاضر در ایران، 
در حال رفتن از کشور هستند، زیرا نمی خواهند خود را با آمریکایی ها در 
بیندازند. آن دسته از خودروسازان چینی نیز که قصد ماندن دارند، به دلیل 

قطع ارتباط کونلون بانک با ایران، از گزند تحریم ها در امان نیستند.

چه سرنوشتی در انتظار خودروسازان دولتی و خصوصی با خروج کونلون بانک است؟

نایب رئیس فراکس��یون مس��تقلین مجلس ضمن تشریح جلسه این 
فراکسیون با وزیر صمت، گفت در این جلسه نمایندگان تهدید کردند 
ک��ه اگر قیم��ت خودرو های داخلی پایین نیاید مجلس نس��بت به لغو 

قانون ممنوعیت واردات خودرو های خارجی اقدام خواهد کرد.
به گزارش رویداد2۴، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
فراکس��یون مستقلین مجلس رفت تا پاسخگوی دغدغه نمایندگان در 

این حوزه و به خصوص بخش خودرو باشد.
غالمعل��ی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رئیس فراکس��یون مس��تقلین 
مجلس در خصوص این جلس��ه گفت: در فراکسیون مستقلین مجلس 
با وزیر صمت چند موضوع را به بحث گذاش��تیم. اول از همه از ایشان 
خواس��تیم که خودروس��ازان باید به تعهدات شان در قبال پیش فروش 
محصول خود پایبند باشند. متاسفانه خودروسازان ما محصوالت خود 
را در ماه های گذشته به مردم پیش فروش کردند، اما اکنون در قیمت 
محص��ول دبه درآوردند. پس از بیان این دغدغ��ه، آقای رحمانی قول 
دادن��د که تمام تالش خود را به کار ببندند تا خودروس��ازان محصول 
پیش فروش ش��ده خود را با همان قیمت قبلی )زمان تعهد( به دس��ت 

مشتری برسانند. وی ادامه داد: از طرفی موضوع کاهش قیمت خودرو 
مطرح شد که آقای وزیر گفتند ما به دنبال این هستیم که تیراژ تولید 
را افزایش دهیم و در این راستا با محدودیت هایی روبه رو هستیم، ولی 
گاهی تا دیروقت در جلس��ات حضور پیدا می کنیم تا این چالش را به 

حداقل برسانیم.
جعفرزاده افزود: در رابطه با افزایش قیمت ها از س��وی ایران خودرو 
و س��ایپا هم که گفته می ش��ود غیرقانونی بوده صحبت هایی به میان 
آمد که آقای وزیر از جلس��ات خود با مدیران این دو خودروساز گفت 
و اینک��ه در حال چانه زنی هس��تند ک��ه قیمت های ای��ن محصوالت 
مجدداً ب��ه قبل برگردد، هرچند که نماین��دگان تهدید کردند که اگر 
قیمت خودرو های داخل��ی پایین نیاید ما هم قانون ممنوعیت واردات 

خودرو های خارجی را برمی داریم.

آق��ای وزیر در ح��ال چانه زنی هس��تند که قیمت ه��ای محصوالت 
مجدداً ب��ه قبل برگردد، هرچند که نماین��دگان تهدید کردند که اگر 
قیمت خودرو های داخل��ی پایین نیاید ما هم قانون ممنوعیت واردات 

خودرو های خارجی را برمی داریم.
نماینده رش��ت تصریح کرد: برخی اعضای فراکس��یون مستقلین از 
تنظی��م بازار در تمام حوزه ها گله داش��تند که آق��ای وزیر گفتند در 
هش��ت ماه اخیر، 3میلیون بازرس��ی انجام ش��ده و متاسفانه خیلی ها 
درگیر تخلف در سیستم بازار هستند. آقای رحمانی حتی از نمایندگان 
خواس��تند که فرصتی را مهیا کنند تا ایش��ان در صحن مجلس آماده 
ش��وند و گزارش مبس��وطی درخصوص آنچه در ماه های اخیر بر بازار 

گذشته را ارائه دهند.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنش��ان کرد: 
من معتقدم از آنجایی که آقای رحمانی در زمانی ریاس��ت کمیسیون 
صنعت مجلس را به عهده داشته و در وزارت صمت هم، قائم مقام آقای 
ش��ریعتمداری در امور تولید بوده، اکنون که وزیر شدند از تسلط الزم 
برخوردار هس��تند و ش��ناخت خوبی از موضوعات دارند و این موضوع 
در بیان صحبت های ایشان مشهود است که امیدوارم با مدیریت آقای 
رحمانی در روز ها و ماه های آتی ش��اهد خبر های خوشی در این حوزه 

باشیم.

دبی��ر انجمن واردکنن��دگان خودرو از ادام��ه بالتکلیفی خودرو های 
وارداتی دپوش��ده در گمرکات با وجود قول وزیر صنعت و پی نوش��ت 
مع��اون اول رئیس جمهور خبر داد. به گزارش خبرنگار صدا و س��یما، 
مهدی دادفر گفت: ترخیص 1۶ هزار خودروی دپوشده در گمرکات در 
دور باطل و نامه نگاری های دستگاه های مسئول از باالترین مقام دولت 
تا وزارت صنعت و س��ازمان توسعه تجارت افتاده و همچنان بالتکلیف 
اس��ت. وی با اش��اره به بی نتیجه ماندن پیگیری  ه��ای چند ماهه این 
انجمن برای ترخیص خودروی دپوشده در گمرکات گفت: پس از نامه 
محمد ش��ریعتمداری وزیر وقت صنعت به معاون اول رئیس جمهوری 
مبنی بر درخواس��ت تشکیل هیاتی با محوریت ستاد هماهنگی مبارزه 
با مفاس��د اقتص��ادی و نمایندگان دس��تگاه های ذی ربط برای تعیین 
تکلی��ف خودرو های متوقف در گمرک، معاون اول رئیس جمهوری نیز 
در 30 آبان ماه نیز در پی نوش��تی به وزرای اقتصاد و صنعت خواستار 

عمل به مقررات درخصوص خودرو های دپوشده در گمرکات شد.
دادف��ر اف��زود: به فاصل��ه کوتاهی از پی نوش��ت مع��اون اول رئیس 
جمهوری، مشاور وی و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی 

طی نامه ای به رضا رحمانی وزیر فعلی صنعت با توجه به دستور معاون 
اول رئیس جمهوری خواس��تار تعیین تکلیف خودرو های دپوش��ده در 
گمرکات ش��د، اما با گذش��ت بیش از دو ماه از این مذاکرات و نامه ها 
همچنان روند نامه نگاری برای تعیین تکلیف خودرو های دپوشده ادامه 
دارد، ب��ه طوری ک��ه در آخرین و جدیدترین ای��ن نامه نگاری ها، نامه 
مدی��رکل دفتر هماهنگی ه��ای ویژه نهاد رئیس جمه��وری به رئیس 
انجم��ن واردکنندگان خودرو پی��رو نامه 1۶مهرم��اه انجمن مبنی بر 

تعیین تکلیف خودرو های موجود در گمرکات کشور است.
دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو اضاف��ه کرد: به رغم پیگیری های 
انجم��ن تاکنون ای��ن نامه نگاری ها هیچ نتیجه ای را به همراه نداش��ته 
اس��ت و هیچ کس نمی داند در این می��ان چه وظیفه ای برعهده دارد و 

باید چه اقدامی انجام دهد!
وی ب��ا اش��اره ب��ه اعتراضات دو س��ه ماه اخی��ر خری��داران مقابل 
ش��رکت های واردکننده خ��ودرو گفت: امروز مردم متوجه ش��دند که 
شرکت های واردکننده در این جریانات نقشی نداشته و مقصر نیستند 
چراکه با پول آنها خودرو خریداری و وارد گمرک ش��ده و ش��رکت ها 

آماده پرداخت تعهدات هستند بنابراین تجمعات از مقابل شرکت ها به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت کشیده شده است.

دادفر تاکید کرد: مردم فهمیدند که تمام سیاست ها برای ممنوعیت 
و جلوگیری از ترخیص خودرو ها به منظور افزایش قیمت خودرو بوده 

و همین برای قضاوت و عملکرد وزارت صنعت و دولت کافی است.
وی ب��ا توجه به خواس��ت واردکنندگان برای جلس��ه با وزیر صنعت 
گف��ت: به رغم درخواس��ت ش��رکت ها تاکن��ون وزیر جلس��ه ای را با 
واردکنندگان نداش��ته است، اما در این شرایط چندان این مساله برای 

واردکنندگان اهمیتی ندارد بلکه مهم قضاوت مردم است.
دادفر با اش��اره به اینکه واردکنندگان حرف ها و دغدغه های ش��ان را 
به گوش مردم رس��اندند، اضافه کرد: مردم امروز متوجه ش��دند علت 
ممنوعیت واردات خ��ودرو نه برای حمایت از تولید بلکه برای افزایش 
قیمت خودروس��ازان داخلی بوده است و به طور قطع آثار آن در طول 
زمان نیز منتقل می ش��ود. پیگیری خبرگزاری صدا و س��یما از گمرک 
نیز نش��ان می دهد تاکنون ب��رای ترخیص و تعیین تکلیف خودرو های 

دپوشده در گمرک هیچ ابالغی از سوی دولت صورت نگرفته است.

قیمت ها پایین نیاید، ممنوعیت واردات خودرو های خارجی لغو می شود

ادامه بالتکلیفی خودرو های وارداتی دپوشده در گمرکات
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یک شرکت دانش بنیان داخلی در سال ۷9 با راه اندازی یک کارگاه کوچک 
تولیدی و خریداری یک خط تولید پلیمرهای مهندسی تقویت شده از شرکت 
ورنرفالی��در آلم��ان تولید خود را با ظرفیت 1۵00 تن در س��ال در فضایی به 

مساحت ۷00 مترمربع آغاز کرد. به گزارش مرکز 
ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری، این شرکت دانش بنیان با توجه 
ویژه به حفظ و استمرار کیفیت و کنترل قیمت 
تمام ش��ده و همچنین تحویل به موقع محصول 
و ن��گاه به ص��ادرات توانس��ت پس از گذش��ت 
شش س��ال به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
پلیمرهای مهندسی و تقویت شده و انواع مستربچ 
پایه های معدنی در کش��ور مبدل شود. شرکت 
س��احل ش��یمی هم اکنون با دارا بودن خطوط 
مختلف تولید از شرکت Coperion آلمان که 
از معتبرترین س��ازندگان اروپایی است، توانسته 
است ظرفیت تولید خود را از یک هزار و ۵00 تن 

در سال ۷9 به بیش از 31 هزار تن در سال و فضای تولید را از ۷00 مترمربع 
به بیش از ۷ هزار مترمربع برساند. به گفته سید محسن ابراهیمیان، مدیرعامل 
این شرکت، تجهیز مرکز تحقیق و توسعه این شرکت به مدرنترین ماشین آالت 

آزمایش��گاهی، دریافت گواهینامه تحقیق و توسعه از سازمان صنایع و معادن، 
اخذ گواهینامه خدمات فنی و مهندسی و بهره گیری از مجرب ترین کادر فنی 
ورزیده و متخصصان صنعت پلیمر و پتروشیمی گواهی بر ادعای این شرکت 
ب��رای حفظ م��داوم کیفیت اس��ت. وی افزود: 
صادرات گس��ترده محصوالت این ش��رکت به 
بازارهای منطقه نشان از قرار گرفتن محصوالت 
تولیدی این ش��رکت در س��طح استانداردهای 
بین المللی اس��ت و توانایی خاص متخصصان 
این شرکت در طراحی  محصول انواع کامپاند 
و نوآوری مطابق درخواس��ت مشتریان موجب 
شده قطعه سازان معتبر خودرو در داخل کشور 
امکان استفاده از محصوالت تولیدی این شرکت 
در بس��یاری از قطع��ات خودروهای تولیدی را 
داش��ته باشند. این فعال دانش بنیانی در کشور 
همچنی��ن تصریح کرد: توانایی ش��رکت ما در 
زمینه تولید مستربچ های پایه کربنات کلسیم 
با کیفیت باال موجب کسب سهم مناس��بی از بازار داخل شده و هم اکنون به 
عنوان یکی از محصوالت با اهمیت صادراتی توانسته بازار خوبی در کشورهای 
همسایه از جمله امارات متحده عربی، پاکستان، آذربایجان و ترکیه کسب کند.

رئیس پارک علم  و فناوری آذربایجان شرقی از تالش های منطقه آزاد ارس و 
پارک علم و فناوری استان جهت راه اندازی »هاب تولید و صادرات محصوالت 

دانش بنیان« در منطقه آزاد ارس خبر داد.
به گزارش ایس��نا، عبدالرضا واعظ��ی در این 
خصوص اظهار کرد: بازاریابی و همچنین فروش 
محصول، یکی از مش��کالت اساسی شرکت های 
فناور و دانش بنیان است، از این رو ایده تاسیس 
»هاب تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان« 
در منطقه آزاد ارس از سوی پارک علم و فناوری 
مطرح ش��د و این ایده مورد استقبال مسئوالن 
منطق��ه آزاد ارس ق��رار گرفت و جهت عملیاتی 
ک��ردن این ای��ده، طی چند ماه اخیر جلس��اتی 

برگزار شد.
وی گفت: در »هاب فناوری ارس« شرکت های 
فناور و دانش بنیانی که به مرحله تولید محصول 
رسیده اند، مستقر شده و کارگاه و واحد تولیدی 

خود را راه اندازی می کنند؛ همچنین دفاتر س��تادی ب��رای بازاریابی و فروش، 
محصوالت خود را مس��تقر می کنند که بتوانند از امکانات و تسهیالت منطقه 
آزاد ارس استفاده کنند. واعظی با بیان اینکه یکسری تسهیالت در قانون برای 

ش��رکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده و یکسری تسهیالت نیز مختص 
مناطق تجاری و اقتصادی است که شرکت های دانش بنیان می توانند با استقرار 
در هاب ارس از آن بهره مند شوند، افزود: مجموع این تسهیالت می تواند برای 

شرکت های فناور و دانش بنیان جذاب باشد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه ش��رکت های فناور و 
دانش بنیان��ی ک��ه در هاب منطق��ه آزاد ارس 
مستقر شوند، می توانند مواد اولیه خود را بدون 
تش��ریفات گمرکی و حق گمرک وارد کرده و 
محصوالت خود را نیز بدون نیاز به گمرک صادر 
کنند، متذکر ش��د: در ای��ن صورت هم قیمت 
تمام شده کاال برای شرکت ها کاهش یافته و هم 
قیمت فروش محصول شان می تواند با کاالهای 

خارجی رقابت کند.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر، در منطقه 
آزاد ارس بازار حدود یک میلیاردی پیش روی 
ش��رکت های دانش بنیان و فناور ق��رار دارد و 
کش��ورهای حوزه قفقاز، کشورهای سی آی اس، ترکیه، گرجستان و همچنین 
اروپا می تواند هدف صادراتی ش��رکت های فناور و دانش بنیان در منطقه آزاد 

ارس باشد.

راه اندازی »هاب تولید و صادرات محصوالت دانش بنیان«تامین نیاز صنایع به پلیمرهای مهندسی و تقویت شده

رمزارزه��ای پایدار با قیم��ت ثابت و با پش��توانه  دارایی های واقعی، 
مشکل نوسان قیمت رمزارزهایی مانند بیت کوین را حل کرده اند.

هنگامی ک��ه معامله گ��ران، بیت کوین و ارزهای دیجیتال مش��ابه را 
به عن��وان یکی از روش های پرداخت خود معرفی کردند، به س��رعت با 

مشکل قابل توجه »نوسان قیمت« مواجه شدند.
م��واردی مانن��د نمایندگی فروش کااله��ای لوکس، پی��ش از این 
بیت کوی��ن را برای ف��روش محصوالت خود می پذیرفتن��د، اما ناگهان 
ش��اهد جهش حدود 33درصدی ارزش خودروی فراری خود طی یک 
 White Company دور آزمایشی در پیست بودند. این شرکت که
 ،»Stablecoin« نامیده ش��ده، بعدها به رون��د رایج راه اندازی ی��ک
)ترکیبی از بالک  چین و پول بدون پشتوانه( پیوست که وعده  حفاظت 

از ترازنامه های خود در مقابل تأثیرات نوسان قیمت را می داد.
استیبل کوین چیست؟

اس��تیبل کوین، نس��ل جدیدی از ارزهای مبتنی بر بالک چین است 
که قیمت آن به جای نوس��ان 
گمانه زنی ه��ای  براس��اس 
معامله گران، ثاب��ت بوده و به 
دنیای  در  پای��دار  دارایی های 
واقع��ی )از کااله��ا گرفت��ه تا 
ارزهای رایج( وابس��ته اس��ت. 
کارب��ران  مث��ال،  به عن��وان 
می توانند یک استیبل کوین را 
به قیمت ی��ک دالر خریداری 
ک��رده و بع��دا آن را به همین 
قیم��ت نی��ز بفروش��ند و در 
نتیجه، مش��کل نوسان قیمت 

رمزارزها را حذف کنند.
صنع��ت رمزارزه��ای پایدار 
ارزه��ای  س��قوط  از  پ��س 
 2018 س��ال  در  دیجیت��ال 
ش��د،  رای��ج  و  محب��وب 
رک��ودی که با کاه��ش 80 تا 
رمزارزهای  ارزش  90درصدی 
بیت کوین  مانن��د  ب��ازار  مهم 

و اتری��وم طی یک س��ال همراه بود. اکثر س��رمایه گذاران خرد که این 
دارایی های رمزنگاری شده  ناپایدار را در اختیار داشتند، تصمیم گرفتند 
آنها را به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک خود، با رمزارزهای 
پای��دار مبادله کنند. هنگامی که نوس��انات فروکش ک��رد، معامله گران 
ب��رای خروج از بازار رمزارزها با حداقل زیان، رمزارزهای پایدار خود را 

با ارزهای دیجیتال و نیز ارزهای فیات جایگزین کردند.
سرمایه گذاری در رمزارزهای پایدار

استیبل کوین ها به عنوان دارایی های سوداگرانه هیجان انگیز نیستند، 
عمدتا به این دلیل که پش��توانه های آنها فقط بخش��ی را که می توانند 
در مقابل یک دارایی پایدار واقعی حمایت ش��ود، تامین می کنند. این 
ابزار زمانی بسیار جذاب هستند که صحبت از حفظ کیفیت شبکه های 
پرداخ��ت مبتنی ب��ر بالک چین به منظور انتقال و هجینگ )پوش��ش 

ریسک( به میان می آید.

بازیگران نهادی متوجه پتانس��یل های رمزارزهای پایدار شده اند. در 
ماه نوامبر، کل س��رمایه گذاری های انجام ش��ده در فض��ای رمزارزهای 
پای��دار، 3 میلیارد دالر گزارش ش��د. این امر ب��ه معرفی بیش از 120 

پروژه رمزارز پایدار در سال جاری منجر شده است.
ب��رای مث��ال Winklevoss Twins، یک رمزارز پای��دار را برای 
تبادل بیت کوین جمینی خود در ماه سپتامبر راه اندازی کرد. همچنین 
Circle، یک گ��روه رمزنگاری تحت حمایت گلدمن س��اکس، با یک 
 USD مبادل��ه بیت کوی��ن آمریکا برای راه ان��دازی یک Coinbase

Coin همکاری کرد.
ارزیابی دقیق پیش از سرمایه گذاری

تقریبا ه��ر بازیگر جدیدی در بازار رمزارزهای پایدار با پوش��ه ای از 
گزارشات ارزیابی در دس��تش پیش می آید، که حاوی اطالعاتی است 
که نش��ان می دهد شرکتی که قصد انتش��ار رمزارزهای پایدار خود را 
دارد، دارایی های کافی را به عنوان پش��توانه  آن در اختیار دارد. حتی 
پروژه ه��ای کوین،  از  برخ��ی 
وج��ود  ب��ه  را  ویژگی های��ی 
آورده ان��د ک��ه به آنه��ا امکان 
حذف کوین ها را برای مبارزه 

با اقدامات پولشویی می دهد.
درعین  ح��ال، »تتر« پروژه  
پای��دار،  رم��زارز  محب��وب 
انتقادهای��ی را مبن��ی بر عدم 
حسابرس��ی  ب��رای  تواف��ق 
ترازنامه های خود توس��ط یک 
نهاد مس��تقل دریاف��ت کرده 
اس��ت. این ام��ر موجب ایجاد 
رقاب��ت کامال جدیدی ش��ده 
پروژه های  ش��امل  که  اس��ت 
پای��دار مدرن  تری  رمزارزهای 
 TrueUSD، همچ��ون 
Paxos و Maker، عالوه ب��ر 
 USD و Gemini Dollar
Coin )که در باال اشاره شد( 

می شود.
همان ط��ور ک��ه نظ��ارت رگوالت��وری بهب��ود می یابد و ش��رکت ها 
ممیزی ه��ای دقی��ق را جدی می گیرند، س��ال 2019 می تواند س��ال 
رمزارزهای پایدار باش��د. مدعیان معتقدند که در درازمدت تقریبا تمام 
صنایع س��نتی می خواهند یک راه حل استیبل کوین را با سیستم های 

خود ادغام کنند.
گری��ک هیلم��ن، سرپرس��ت تحقیق��ات در ش��رکت کی��ف رمزارز 

بالک چین، به FTمی گوید:
بیمه و بانک. . . اینها بعضی از حوزه هایی هستند که می توانند رشد 

تریلیونی را شروع کنند.
فیس بوک غول رسانه  اجتماعی پیش از این اعالم کرده است که یک 
اس��تیبل کوین برای پرداخت های P2P در پیام رس��ان واتساپ معرفی 

خواهد کرد.
CCN/zoomit :منبع

استیبل کوین؛ آینده  صنعت ارز دیجیتال

دریچــه

ش��رکت آمازون قصد دارد در س��ال جدید میالدی یک فروش��گاه بزرگ برای 
عرض��ه انواع مواد غذای��ی راه اندازی کند و عالقه مندان می توانند اقالم س��فارش 
داده ش��ده را ظرف دو ساعت دریافت کنند. به گزارش مشرق به نقل از سی نت، 
آمازون که به غول خرده فروشی جهان مشهور شده، قصد دارد عرضه و توزیع مواد 
غذایی را در سرتاسر آمریکا ممکن کند و احتماالً با این کار بسیاری از بقالی ها و 
خرده فروشی های کوچک را ورشکست خواهد کرد. آمازون برای راه اندازی برخی 
مراکز توزیع غذاهای خود اماکنی را در ایالت های آیداهو، یوتا و وایومینگ در نظر 
گرفته اس��ت و حدود ۴200 متر مربع فضا را بدین منظور در نظر گرفته اس��ت. 
خدمات ارسال مواد غذایی تنها به مشترکان خدمات پرایم آمازون تعلق می گیرد. 
این افراد در صورت ثبت س��فارش بین ساعت هش��ت صبح تا ده شب در ظرف 

حداکثر دو ساعت اقالم درخواستی را تحویل می گیرند.

کسب و کار تازه شرکت آمازون

سه شنبه
11 دی 1397

شماره 1232
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رئیس مرکز توس��عه دولت الکترونیکی وزارت کش��ور از برگزاری نمایشگاه 
ش��هر هوش��مند از 23 دی در مصالی امام خمینی خبر داد و گفت در قالب 
این نمایش��گاه، نخستین استارت آپ ویکند ش��هر هوشمند برگزار می شود. به 

گزارش مهر، امیرشجاعان گفت: در این نمایشگاه، 
تولیدات و دس��تاوردهای حوزه ش��هر هوشمند 
س��ازمان ها و نهادهای دولت��ی، اپراتورهای تلفن 
همراه، فعاالن بخش خصوصی و اس��تارتاپ ها در 
معرض دید تمام مدیران ارش��د کش��ور خصوصا 
حوزه های شهری، ش��هرداران و عموم مردم قرار 
خواهد گرفت. دبیر اجرایی نمایش��گاه با اشاره به 
اینکه دس��تاوردهای نمایشگاه شهر هوشمند به 
عنوان یک حرکت ملی مطرح اس��ت، گفت: این 
نمایش��گاه، با هدف توسعه بازار شهر هوشمند و 
بهبود کیفیت زندگی در ش��هرها، ایجاد فرصت 
مناسب جهت تعامل بیشتر با نخبگان شهرهای 
هوشمند، اس��تفاده بهینه از ظرفیت های موجود 

حوزه خدمات ش��هر هوشمند شهرهای موفق، استفاده موثر از تجربیات موفق 
ش��هرهای هوشمند و آشنایی با آخرین دستاوردهای روز دنیا در حوزه شهری 
برپا می شود. وی با تاکید بر اینکه باید زمینه حضور همه ذی نفعان و حوزه های 

حاکمیتی و همچنین بخش های خصوصی را با تمام ظرفیت ها و توانایی هایی که 
دارند، در نمایشگاه فراهم کرد، افزود: این نمایشگاه با محوریت مواردی همچون 
دولت هوش��مند، س��اختمان هوش��مند، حمل و نقل، محیط زیست و اقتصاد 
هوش��مند با حمایت و مش��ارکت نهاد ریاست 
جمهوری، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، 
سازمان فناوری اطالعات ایران، شهرداری تهران 
و با حضور شرکت های بین المللی و شرکت ها 
و استارتاپ های داخلی برگزار می شود. شجاعان 
با بیان اینکه نمایش��گاه شهر هوشمند با هدف 
توس��عه و ترویج فرهنگ شهر هوشمند با ارائه 
دستاوردها و توانمندی های موفق در سازمان ها، 
نهادها و شرکت های خصوصی برگزار می شود، 
گفت: در نمایش��گاه بین المللی شهر هوشمند، 
تولیدات و دس��تاوردهای حوزه شهر هوشمند 
در تم��ام زمینه ه��ا به عن��وان دس��تاوردها و 
توانمندی ه��ای س��ازمان ها و نهادهای دولتی، 
اپراتوره��ای تلفن همراه و فعاالن بخش خصوصی در معرض دید تمام مدیران 
ارش��د کشور خصوصا حوزه های شهری، ش��هرداران و عموم مردم قرار خواهد 

گرفت و نخستین استارتاپ ویکند شهر هوشمند نیز برگزار می شود.

سرپرست پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا از انجام پروژه 
مش��ترک تدوین نقش��ه راه س��ند تحول دیجیتال با همکاری دانشگاه تهران 
خبر داد. به گزارش ایرنا از پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری اطالعات، مهندس 

سیدهاشم مداح حسینی این پروژه را در راستای 
توس��عه اقتصاد دیجیتال دانست و افزود: امروزه 
فناوری اطالع��ات و ارتباطات یکی از محورهای 
اصلی توسعه اقتصادی است که به واسطه تغییر 
یا اصالح و نوآوری در بخش های مختلف موجب 
بهبود فرآیندها و تغییرهای اقتصادی شده است. 
وی افزود: افزایش نوآوری، توسعه کارآفرینی، 
اش��تغال زایی، بهبود رفاه عمومی، توسعه بخش 
خصوصی، از نتایج و ابعاد توسعه اقتصاد دیجیتال 
اس��ت و لیکن این جریان عالوه بر آثار مثبت در 
برگیرنده مخاطراتی است که نیازمند پیش بینی 
و آماده س��ازی است. مداح حس��ینی ادامه داد: 
ب��ه عنوان مث��ال در حال حاضر با این پرس��ش 

مواجه هس��تیم که کس��ب و کارهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات 
در شکل های جدید آن چه تهدیدها و فرصت هایی را فراهم می آورند؟ در این 
راستا مسائل اقتصادی، فرهنگی و حقوقی، امنیتی و زیرساخت های فنی مطرح 

می شود که الزم است مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.
سرپرست پژوهش��کده سیاس��ت پژوهی و مطالعات راهبردی گفت: گرچه 
دو ماه از عمر این پروژه با همکاری دانش��گاه تهران می گذرد، اما پیش��تر این 
موضوع در قالب کالن تر و ذیل عناوین مختلفی 
در دستور کار پژوهش��کده بوده و نتایج آن به 
صورت گزارش های مختلف ه��ر ماه به وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات ارائه شده است.
ب��ه گفت��ه وی دامن��ه و ش��دت اثرگذاری 
فناوری های نوی��ن در همه بخش ها و اهمیت 
تحوالت ناش��ی از آن، س��واالت مهم��ی را در 
ای��ن ح��وزه ایجاد می کن��د که پاس��خ به آن 
نیازمند مشارکت جمعی ش��امل کارشناسان، 
متخصصان مربوطه از بخش دولتی و خصوصی 
اس��ت. موضوعاتی مانند ابعاد و مفاهیم تحول 
دیجیتال، اقتصاد دیجیتال، چالش های اقتصاد 
دیجیت��ال در بخش های مختلف، شناس��ایی 
توانمندس��ازها و ... از این نمونه اس��ت که در این راس��تا پژوهشکده اقدام به 
برگزاری فروم اقتصاد دیجیتال کرده است و تاکنون با استقبال خوبی از سوی 

خبرگان این حوزه مواجه بوده است.

پروژه سند تحول دیجیتال در پژوهشگاه ارتباطات کلید خوردنخستین استارتاپ ویکند شهر هوشمند برگزار می شود

در حال��ی که صندوق های س��رمایه گذاری خطرپذیر خالی مانده اند، 
س��رمایه گذاران حرفه ای هیچ تمایلی به س��رمایه گذاری در این بخش 

نشان نمی دهند.
به گزارش ایس��نا اواخر آذرماه 139۵ بود که فرابورس ایران نشستی 
برگزار کرد و معاون پذیرش و ناش��رانش در آن مراس��م اعالم کرد که 
»این رکن بازار س��رمایه با ورود صندوق های س��رمایه گذاری جسورانه 
به بازار به یکی از آرزوهایش رس��یده اس��ت.« سید مهدی علم الهدی 
تاکید کرد که »هدف از راه اندازی این ابزار جدید مالی این اس��ت که 
س��اختاری ش��کل گیرد که با س��اختارهای رایج دنیا چندان متفاوت 
نباش��د و س��رمایه گذاری خارجی ه��م بتوانند در این ح��وزه به ایران 

بیایند.«
بی��ش از دو س��ال گذش��ت؛ نه تنها س��رمایه گذار خارج��ی در این 
صندوق ها س��رمایه گذاری نکردند، بلکه صندوق های جس��ورانه ای که 
یکی پس از دیگری موافق��ت اصولی گرفتند به دلیل نبود منابع مالی 

نتوانستند در فرابورس ایران پذیره نویسی 
کنن��د و تع��داد کمی که پذیره نویس��ی 
کردند نتوانستند نظر س��رمایه گذاران را 
ب��ه خود جلب و مناب��ع جذب کنند و در 
نهایت این صندوق ها تقریبا خالی ماندند.

صندوق هایی که موافقت اصولی گرفته 
و پذیره نویس��ی کرده ان��د تاکن��ون فقط 
ح��دود ۷0 میلی��ارد تومان توانس��ته اند 
تع��داد  همچنی��ن  کنن��د.  جم��ع آوری 
صندوق های��ی که صرف��ا موافقت اصولی 
گرفته ان��د و پذیره نویس��ی نکردن��د هم 

حدود 1۵ صندوق است.
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه مدیرعامل 
فرابورس ایران در گفت وگویی که حدود 

یک س��ال پیش درباره ارزش گذاری استارتاپ ها داشت، به 20صندوق 
سرمایه گذاری جسورانه اشاره کرد و وعده داده بود که این 20 صندوق 
تا آخر سال 139۶ و اوایل سال 139۷ بالغ بر 1000 میلیارد تومان از 

منابع غیربانکی پول جمع کنند.
امی��ر هامون��ی در آن زم��ان مصرانه تاکید داش��ت ک��ه منابع مالی 
داخلی برای س��رمایه گذاران در این صندوق ها موجود است و صاحبان 
این س��رمایه ها نیز آماده هس��تند ک��ه این مناب��ع را در صندوق های 

سرمایه گذاری جسورانه سرمایه گذاری کنند.
هامون��ی در آن گفت وگو با تاکید وی��ژه ای اظهار کرده بود که »این 
ارق��ام ) 1000 میلیارد تومان( ارقامی اس��ت که برای س��رمایه گذاری 
در صندوق های جس��ورانه و اس��تارتاپ ها به راحتی امکان پذیر است و 
بلندپروازانه نیس��ت. این طور نیست که بخواهیم تصویرپردازی کرده و 

نگاه امیدوارانه به بازار VC ها و استارتاپ ها داشته باشیم.«
س��ال 139۶ تمام ش��د و امروز در آخرین ماه های س��ال 139۷ به 
س��ر می  بریم ام��ا منابعی که مدیرعام��ل فرابورس ای��ران در موردش 
صحب��ت می ک��رد، هن��وز وارد صندوق های جس��ورانه نش��ده و آمار 
س��رمایه گذاری های جس��ورانه هنوز تکانی نخورده اس��ت و بس��یاری 
معتقدن��د که این آم��ار تکان چندانی هم نخواهد خ��ورد اما همه این 

موضوعات تنها یک روی سکه است.

همین چند روز پیش بود که رضا زرنوخی - رئیس انجن VC ایران 
- ارائه ای درباره سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران داشت. در آن ارائه به 
آمارهایی اشاره کرد و گفت که از 1۶ صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر 
نظرسنجی انجام شده و آنها گفته اند که تخمین می زنند حداقل 19۵ 
و حداکثر ۴۵0 میلیارد تومان در سال 1398 سرمایه جذب کنند، اما 
نکته مهم این است که در این آمار صندوق های غیر بورسی هم وجود 
دارند و این یعنی با گذش��ت یک س��ال از اظهار امیدواری مدیرعامل 
فرابورس ایران از جم��ع آوری 1000 میلیارد تومان از منابع غیربانکی 
ب��رای VC ها، نه تنها این مبلغ جمع نش��ده بلکه این صندوق ها حتی 
برای یک س��ال بعد هم امیدی ندارند که حتی منابع ش��ان به نیمی از 
آن آماری که مدیرعامل فرابورس ایران وعده داده بود برسد، اما شاید 
جالب باشد که بدانیم همین امید اندک به سرمایه گذاری در این بخش 

از کجا حاصل می شود؟
صن��دوق نوآوری و ش��کوفایی صندوقی اس��ت که ب��رای کمک به 
ش��رکت های دانش بنیان بنا شده است. 
از آنجا ک��ه این صندوق ه��ا فقط برای 
آنهایی اس��ت که ایده جدید داشته اند و 
واقعا دانش بنیان هس��تند تاسیس شده 
اس��ت، مدی��ران این صندوق ه��ا اجازه 
ندارند منابع آن را به استارتاپ ها دهند 
ام��ا ظاه��را در قانون درب��اره تخصیص 
مناب��ع این صندوق ها ب��ه صندوق های 

جسورانه حرفی زده نشده است.
اینطور که رئیس انجمن VC و یکی 
از مدیران صندوق نوآوری و ش��کوفایی 
مطرح ک��رده، قرار اس��ت از طریق این 
صندوق ها مقداری س��رمایه به VC ها 
منتقل ش��ود و از آن طریق به س��مت 
استارتاپ ها روانه شود. به بیانی راهی باز شود که به راحتی بتوان قانون 
را دور زد. اما حتی با جذب این سرمایه نیز صندوق های سرمایه گذاری 
خطرپذیر نمی تواند به آن 1000 میلیارد تومانی برسند که مدیرعامل 

فرابورس ایران یک سال پیش وعده اش را داد.
بس��یاری معتقدن��د یک��ی از دالیل مهم اینک��ه س��رمایه گذاران از 
س��رمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر و استارتاپ ها 
اس��تقبال نمی کنند ب��ه ارزش گذاری غیرواقعی برخی از اس��تارتاپ ها 
برمی گ��ردد؛ چرا ک��ه ع��ده ای در س��ال ها و ماه ه��ای گذش��ته مدل 
ارزش گذاری  را مطرح کردند که بر طبق آن، اس��تارتاپ هرچه فروش 

داشته باشد دو برابر آن مقدار می ارزد.
در نتیجه صاحبان برخی اس��تارتاپ ها س��عی کردند به هر قیمتی و 
ب��ا هر هزینه ای، مقدار فروش خ��ود را افزایش دهند به امید اینکه در 
ب��ورس عرضه اولیه کنند و با منابع حاصل از عرضه اولیه به چند برابر 
هزینه های خود دست یابند. امروز این تفکر شکست خورده و سازمان 
ب��ورس نیز اعالم کرده ای��ن ارزش گذاری ها را قبول ندارد، اما این عده 
باعث ش��دند که این کس��ب و کارها به بحران های ش��دید مالی دچار 
ش��وند. در کنار همه این موضوعات اهالی اکوسیستم استارتاپی بیش 
از گذش��ته به این نتیجه رس��یدند که آنچه یک کس��ب و کار را موفق 

می کند هزینه های نجومی نیست بلکه ایده های نو است.

شرکت آمریکایی دل پس از شش سال فعالیت به عنوان شرکتی خصوصی، بار دیگر به بازار بورس نیویورک بازگشته 
است. به گزارش زومیت، جمعه  هفته  گذشته، دل مجددا سهامش را در بازار بورس عرضه کرد. شش سال پیش، مایکل 
دل، مدیرعامل و مؤسس دل، با خرید تمامی سهام این شرکت، آن را به شرکتی خصوصی تبدیل کرد. در آن زمان، این 
خرید به عنوان بزرگ ترین خرید یک شرکت پس از بحران اقتصادی سال 2008 به شمار می رفت. هم اکنون، دل با نماد 
 VMware در بازار بورس نیویورک فعالیت می کند. شایان ذکر است این شرکت 81درصد از سهام DELL شناسایی
را نیز در اختیار داشت و در زمان فعالیت خصوصی، از نماد شناسایی DVMT.N برای دنبال کردن وضعیت سهامش 
در VMware استفاده می کرد. با خرید سهام ثبت شده با نام DVMT.N به مبلغ 24میلیارد دالر، دل توانست فرآیند 
سـّنتی عرضه  عمومی سهام را پشت سر بگذارد و به طور مستقیم وارد بازار بورس شود. این مسئله از آن نظر اهمیت 
دارد که با وجود بدهی 52.7میلیارد دالری دل، عرضه  عمومی سهام این شرکت با سؤاالت سخت گیرانه  سرمایه گذاران 

روبه رو می شد.
در زمان شـروع فعالیت بازار در روز جمعه، ارزش هر سـهم این شـرکت معادل 46 دالر بود که باعث می شد ارزش 
بازار این شـرکت به 16میلیارد دالر برسـد. در سال های ابتدایی قرن بیست ویکم، از دل به عنوان نمادی از نوآوری یاد 
می شـد. این شرکت در زمینه  سفارش اینترنتی رایانه های شخصی سازی شده پیشـگام بود. ارتباط تنگاتنگ آنها با 
تولیدکنندگان قطعه در آسیا هم به دل اجازه می داد تا هزینه  تولید را به حداقل برساند. با وجود این در سال های بعد، 
با حرکت بازار به سـمت تبلت ها، تلفن های هوشمند، پخش کننده های موسیقی و کنسول های بازی، دل جایگاهش را 
به رقبا واگذار کرد تا جایی  که در سه ماهه  پایانی 2012، فروش این شرکت به حدود 10درصد رسید. همین افت فروش، 
مایـکل دل را وادار کـرد با خرید این شـرکت، آن را از بازار عمومی سـهام خارج کند. پس از این  کار، این شـرکت از 
تولید کننده  رایانه های شـخصی به شرکتی تبدیل شد که گستره وسیعی از خدمات و محصوالت مرتبط  با فناوری را 
ارائه می کند. این خدمات و محصوالتی همچون ابزارهای ذخیره سازی، سرورها، تجهیزات شبکه و تولیدات امنیتی را 

شامل می شوند.
این راهبرد را می توان به عنوان نقطه مقابل راهکار اتخاذشده  اچ پی در نظر گرفت. اچ پی با جداشدن از شرکت مادر 
)Hewlett Packard Enterprise Co( در سـال 2016، تمرکـزش را روی سـخت افزار محـدود کرد؛ چراکه از نگاه 
مدیران این شرکت، تمرکز دو شرکت مجزا بر دو مقوله  سخت افزار و خدمات می توانست سرعت عمل آنها را افزایش  
دهد. در هر حال، به نظر می رسـد اسـتراتژی دل موفقیت آمیز بوده  است؛ به ویژه اینکه امروزه اغلب مشتریان تجاری 
ترجیح می دهند برای مدیریت زیرساخت های اطالعاتی، تمامی خدمات و محصوالت الزم شان را از یک شرکت تهیه 
کنند. دل در آخرین گزارش مالی خود از افزایش 15درصدی سـود در  مقایسـه  با سـه ماهه  پیشـین خبر داده است. 
آنها پیش بینی می کنند در سال آینده، درآمدی بین 90.5میلیارد تا 92میلیارد دالر را به دست خواهد آورد. براساس 
داده های ارائه شـده  کاناالیز )Canalys(، دل با سـهم سـاالنه  17درصدی از بازار رایانه های شخصی پشت سر رقبایی 

همچون اچ پی و لنوو قرار دارد. این درحالی است که سهم اچ پی و لنوو از این بازار به ترتیب 23 و 21درصد است.

بازگشت دل به بازار بورس نیویورک

خالی ماندن صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر

یادداشـت

به گزارش خبرگزاری صدا وس��یما، هدایت حاتمی، معاون امور اقتصادی و توسعه 
منابع استانداری در نشست کمیته بهبود فضای کسب و کار استان گفت تعداد اسناد 
رد و بدل شده در فرآیند سرمایه گذاری در کشور بسیار زیاد است و حتی در استان های 
موفق نیز این روند طوالنی اس��ت. هدایت حاتمی افزود: یک کارآفرین برای دریافت 
مجوز س��رمایه گذاری، با موانع مختلفی در ادارات روبه روست و این وضعیت در تمام 
کش��ور به چش��م می خورد، به طوری که در برخی ادارات با پاسخ های دلسردکننده، 
غیرکارشناس��ی و غیرمس��ئوالنه کارآفرینان را عمال پرهزینه و دلسرد می کنند. وی 
خاطرنش��ان کرد: دستگاه های مختلف اس��تان با محوریت اداره کل اقتصاد و دارایی، 
این تجربه موفق را با توجه به محیط، فرهنگ، مزیت ها، الزامات اداری و خواسته های 

مجموعه مدیریتی و مزیت های استان، بومی سازی کرده و به کار بگیرند.

فضای کسب و کار را باید پایش و 
اصالح کرد



ام��روزه اقتص��اد توجه از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت. گزینه های 
بس��یاری برای انتخاب وجود دارد و ابهامات زیادی را هم ایجاد می کنند، 
همچنین مشتریان نمی توانند وقت بسیاری را برای مقایسه  گزینه ها صرف 
کنند. اینجاست که اهمیت داشتن یک برند، آشکار می شود. در یک نظام 
اقتص��ادی که برندها در مرکز تقاض��ا و عرضه قرار دارند، یک برند به طور 

طبیعی نقش برجسته ای به خود می گیرد.
 لغت برند و فرآیند برندس��ازی طی چند دهه  اخیر به یکی از مهم ترین 
لغات در حوزه های کسب وکار و بازاریابی تبدیل  شده است و هنوز بسیاری 
از افراد از درک معنای آن ناتوان هس��تند. برند نه تنها با استفاده از مفهوم 
لغوی خود، بلکه با اس��تفاده از هر عاملی که در طول زمان به نحوی با آن 
درآمیخته و در جامعه به صورت هویتی اجتماعی و شناخته شده نمود یافته 

است، با مصرف کننده سخن می گوید.
برند، مس��لماً یکی از مفاهیم کلیدی نظریه بازاریابی معاصر اس��ت.  با 
این  حال، در ادبیات مدیریت رس��انه، برند و برندسازی، توجه علمی نسبتاً 
اندک��ی را دریافت کرده اس��ت. درحالی که مفاهیم مرتبط با برند به تدریج 
راه خود را در بحث در مورد محصوالت رس��انه ای و خدمات رس��انه ای باز 
می کنند، تحقیق روی برندهای رس��انه ای به گونه ای کمرنگ شده و فاقد 

تمرکز سیستماتیک و انسجام نظری هستند.
پیش��رفت های فناوران��ه باع��ث افزای��ش روزاف��زون تعداد رس��انه ها و 
تولیدکنندگان محتوا ش��ده است. برند های قدرتمند به دنبال دستیابی به 
مزیت استراتژیک و ارزش و اهمیت در بازارهای رسانه ای در حال تغییر و 

رقابتی امروز هستند.
پی��کارد)2011(، در کتابش اش��اره می کند؛ اغلب اوق��ات برند صرفاً به 
عنوان یک ش��عار به جای یک س��اختار نظری یا ابزار تحلیلی برای ایجاد 
استراتژی های پایدار جهت دستیابی به موفقیت در محیط پیوسته در حال 
تغییر کسب وکار در صنعت رسانه ، به کار می رود. بنابراین در رشته مدیریت 
رسانه، برندها و برندسازی همچنان یک حوزه تحقیقاتی کمتر توسعه یافته 

به شمار می رود.
در زمان حاضر با افزایش رقابت و اس��تفاده از رس��انه های چندکاناله و 
گوناگون، به نظر می رس��د که سازمان های رسانه ای برای ایجاد برند خود 

بسیار جدی هستند تا آنان را قدرتمند سازند.
پیش��رفت در تکنول��وژی رس��انه ها، راه های مختلفی را ک��ه محتویات 

رسانه ای تولید، توزیع و مصرف می شود، تغییر داده است.
رس��انه های مختلف و فرمت های رس��انه ای مانن��د روزنامه ها، مجالت، 
کتاب ها، برنامه های تلویزیونی، برنامه های رادیویی، فیلم ها، سایت ها و … 
محصوالت متمایز و مش��خص رس��انه ای را با تولی��د، بازاریابی و الگوهای 

مصرفی متمایز ارائه می دهند.
با این  حال، امروزه روند همگرایی رسانه ها، تمایز بین کانال های ارتباطی 
مختلف را از بین می برد. در این ش��رایط، برندهای رس��انه ای برجس��ته و 
مدیریت مؤثر برندهای رس��انه ای در جهت دس��تیابی به موفقیت و بقای 

بس��یاری از ش��رکت های رس��انه ای تأسیس ش��ده، از اهمیت دوچندانی 
برخوردار است.

پنج رویکرد مختلف برای مفهوم سازی و مطالعه  برندها و برندسازی در 
حوزه مدیریت رسانه توسط موس��اندر و مارملین)201۴(، شناسایی شده 

است که در ذیل به آنها می پردازیم:
 1-برند به عنوان محصول:

این دی��دگاه دربرگیرنده ابعادی از قبی��ل ویژگی های محصول یا خدمت، 
کیفیت و قلمرو محصول و خدمات مربوط به یک برند خاص است. البته که 
مفهوم برند فراتر از محصول است، زیرا برند می تواند ابعادی را در برگیرد که 
موجب تمایز محصول ما با محصوالت رقبا می شوند. در مرور ادبیات، برندها 
به عنوان یک نهاد مستحکم شامل یک محصول یا خدمت دارای برند مطرح 
می شوند. از این منظر، محققان توجه تحلیلگرانه  خود را به محصول رسانه ای 
به عنوان یک برند یا محصول تبلیغاتی مارک دار هدایت می کنند. با این حال 
مفهوم محصول رس��انه ای بسیار محدودتر از برند رسانه ها است و تفاوت های 
مفهومی به سختی امکان پذیر است. در اینجا، مفهوم برند رسانه ای برای اشاره 
به خدمات محتوای چند رسانه ای و خانواده های محصول و خدمات استفاده 
می شود. هنگامی که محتوا از طریق چندین کانال و فرمت منتشر می شود، 
صحبت در مورد یک برند رس��انه ای، مثال یک روزنامه، وب س��ایت یا برنامه 
تلویزیونی آسان است. برای مثال، مرس��ی و همکارانش )2010( از اصطالح 
برند رس��انه ای استفاده می کنند تا بر تمایز بین محتویات ظاهر شده در یک 
کانال رسانه ای خاص و برند رسانه ای که زیر چتر آن، محتویاتش به روش های 
مختلف منتشر می شود، تاکید کنند. برای توصیف نقش برند رسانه ای به عنوان 
یک پلتفرم تجاری، پیشنهاد شده است که بسیاری از شرکت ها و سازمان های 
رسانه ای، به عنوان »مجموعه ای از برندهای تعاملی« اداره شوند. با این حال، 
رایج ترین روش برای مطالعه محصوالت صنعت رس��انه به عنوان برند، بخش 
صنعت رسانه های خاص و ویژگی های متمایز آن را مورد بررسی قرار داده است.

2-توسعه  برند:
استراتژی توسعه  برند به هر تالشی در جهت توسعه  یک برند موفق برای 
عرضه  یک محصول یا خدمت جدید و یا تغییریافته اطالق می ش��ود. این 
استراتژی مزایای بسیاری دارد. از این منظر، برندی که به خوبی ایجادشده 
اس��ت و نام آن، یک عامل کلیدی موفقیت برای ش��رکت رسانه ای خواهد 
ب��ود. افزایش آگاه��ی از برند و ارتباطات خوب مصرف کننده،  ش��رکت را 
قادر می س��ازد تا خدمات یا محصوالت جدید را با سرمایه گذاری بازاریابی 
پایین تری نس��بت به آنچه برای تولید برندهای کاماًل جدید الزم اس��ت، 
عرضه کند. این مزیت و بسیاری مزایای دیگر باعث شده اند تا استراتژی های 

توسعه برند یکی از رایج ترین استراتژی ها در بین مدیران برند باشد.
3-هویت برند:

بس��یاری از مطالعات درباره برند، اصطالح هویت برند را مورد بحث قرار 
می دهند که به ویژگی های متمایز و بیان بیرونی یک برند مربوط می شود 
اینک��ه چه چیزی در مورد برند یا ش��خصیت برند وجود دارد. هویت برند 
همان جوهره برند اس��ت. دیوید آکر در کتاب خود به نام »ایجاد برندهای 
قدرتمن��د« بر چگونگ��ی فرآیند ایجاد برند با تمرکز بر مفهوم شناس��ایی 
»هویت برند« تأکید دارد. او معتقد است که هویت برند اساس ایجاد یک 

برند قدرتمند اس��ت. آکر اظهار کرده اس��ت که هویت برند یک مجموعه 
منحصربه فرد از تداعی های برند است که استراتژیست برند میل به ایجاد، 

حفظ و نگهداری آنها دارد.
در برخ��ی از مطالعات، هویت برن��د را از لحاظ هویت بصری آن تعریف 
می کنن��د که در مش��خصه های ظاهری خاص برند، مانن��د نام تجاری یا 

لوگوی برند، مشهود است.
از این دیدگاه، هویت برند به عنوان یک ابزار برای توسعه، بهبود و تمایز 
خدمات یا محصوالت شرکت رسانه ای در نظر گرفته می شود چیزی که به 
شرکت کمک می کند تا پیشنهادات خود را از پیشنهادهای رقبایش تمییز 
دهد. هویت برند رسانه ها را به عنوان یک ابزار تصمیم گیری برای طراحی 

محتوای برند می توان موردبحث قرار داد.
4- تمایز برند:

چان اولمس��تد بی��ان می کند که برندها عنصر کلی��دی در ایجاد تمایز 
هستند. از این دیدگاه، برندسازی، یک عمل استراتژیک برای ایجاد نگرش 
مثبت مصرف کنندگان نس��بت به برند، افزایش مصرف و تقویت وفاداری 
برن��د با ایج��اد یک مزیت رقابت��ی از طریق تمایز برند، تعریف می ش��ود. 
درحالی که برند معموالً به عنوان یک تاکتیک برای تش��خیص محصوالت 
و خدمات رس��انه ای از طریق ارتباطات بازاریابی در نظر گرفته می ش��ود، 
همچنان محققانی هس��تند که برند را به عنوان یک فرآیند اس��تراتژیک 

معرفی می کنند.
5-ارزش ویژه برند:

مفاهیم ارزش ویژه برند و ارزش ویژه  برند مبتنی بر مشتری، به نگرش 
مصرف کنندگان نس��بت به برند و ارزش��ی که آنان به ش��رکت می آورند، 
مربوط می شود. ارزش ویژه برند یک شرکت، دارایی مهمی برای به دست 
آوردن مزیت رقابتی پایدار در بازار است. شرکت ها قصد دارند ارزش ویژه 
برند خود را با اس��تفاده از شیوه های مختلف برندس��ازی مانند ارتباطات 
بازاریابی، بهبود ببخشند. ارزش ویژه برند، رابطه بین برند و مصرف کننده را 
توصیف می کند. مطالعات برند رسانه نیز اشاره دارد که ارزش برند ابزاری 
اس��ت که می تواند به اهداف استراتژی تجاری برند کمک کند. ارزش برند 
یک دارایی باارزش اس��ت که می تواند نتایج مالی بهتری فراهم آورد و نیز 

مزیت رقابتی پایدار و ارزش بلندمدتی را برای شرکت ایجاد کند.
به ط��ور کلی، به نظر می رس��د ب��رای موفقیت در یک محی��ط رقابتی، 
ضروری است که سازمان های رسانه ای به گسترش مفهوم سازی در برند و 
برندسازی بپردازند. تاکنون بحث هایی در مورد برند ها در صنعت رسانه ها 
صورت گرفته است ولی کاماًل محدود و مبتنی بر بازار و حول نقش برند به 
عنوان ابزاری برای طراحی و پیاده سازی بازاریابی مصرف کننده بوده است.

 اس��تفاده مؤثر از برنده��ا، باید به عنوان مناب��ع و دارایی های مدیریت 
استراتژیک سازمان های رسانه ای مطرح شود. باید تفکر برند و ساختار برند 
از یک تابع عملیاتی س��اکن در بخ��ش بازاریابی، به یک فعالیت مدیریتی 
اس��تراتژیک در شرکت، گسترش یابد. بر این اس��اس، برندهای رسانه ای 
بخشی جدایی ناپذیر از سرمایه فکری استراتژیک شرکت خواهند شد که بر 

مدیریت عملکرد تجاری کل شرکت تأثیر می گذارد.
 brandabout :منبع

 جوراب های هدیه کریسمس
با رایحه کی اف سی

 این مرتبه برند کی اف سی به طریقی توسعه یافته است که شما هرگز 
نمی دانستید روزی به آن نیاز خواهید داشت: جوراب های هدیه کریسمس 

با رایحه کی اف سی عطر دستور پخت محرمانه کلنل ساندرز را دارد.
با توجه به یادداشت شرکت، جوراب هدیه 11 گیاه و ادویه کی اف سی 
در نهایت ش��ما را برای حل یک معض��ل قدیمی بیدار نگه می دارد: »من 

چگونه می توانم این آتش را چند برابر بهتر از االن کنم؟«
این ج��وراب هدیه کریس��مس 100درصد از مواد بازیافتی و توس��ط 
شرکت »Enviro-Log« ساخته می شود. کاالی فوق حاصل ساعت ها 
کار طوالنی و مستمر روی تحقیق و توسعه است. به گفته کی اف سی یک 
لنگه جوراب رس��توران را بردارید. آن وقت تعجب خواهید کرد وقتی که 
ببینید تا این لحظه چگونه می توانستید از آتشی لذت ببرید که بوی مرغ 

سرخ کرده را نمی داده است. 
  

 بیلبوردی که دزدها را به خانه خالی 
راهنمایی می کند

ش��رکت سوئدی »Sector Alarm« سیستم امنیتی خود را از راهی 
غیرعادی تبلیغ می کند.

 Sector« در سوئد، یک شرکت ارائه دهنده سیستم های امنیتی به نام
Alarm« راهی غیرعادی را برای تبلیغ سیستم های هشدار تحت نظارت 
خود پیدا کرده اس��ت. این ش��رکت خانه های مشتریان را به بیلبوردهای 
روشن و شاد تبدیل کرده است. این بیلبوردها که با چراغ های کریسمس 
روشن می ش��وند با هدف کمک به دزدها در مورد غیبت صاحب خانه ها 

به آنها خبر می دهند.
در خانه ای خارج از اس��تکهلم، یک تابلوی راهنم��ا باالی درب ورودی 
این پیام را به مخاطب منتقل می کند: »ما کریسمس در خانه نیستیم.« 
در همی��ن حین، یک تابلوی راهنمای دیگر با حروف نئونی و یک پیکان 
اش��اره کننده به ورودی، این خبر را ب��ه مخاطب می دهد: »هیچ کس در 
خانه نیس��ت.« چراغ ها فقط با ترک خانه توس��ط صاح��ب آن و به صدا 
درآمدن زنگ خطر روشن می شوند اما به هیچ وجه جای ترس نیست وقتی 
 Sector تابلوهای راهنمای نئونی نیز خبر محافظت از خانه با سیستم های

Alarm را اعالم می کنند.
کمپین فوق محصول آژانس تبلیغاتی Akestam Holst اس��ت. به 
گفته نویس��نده آن، پیتر نیلیند، این نوع نورپردازی کریسمس باال درب 
خانه در س��وئد رایج نیس��ت بنابراین اقدام فوق واقعا جالب و برجسته به 

شمار می رود. 
mbanews :منبع

کمپین تبلیغاتی متفاوت از فروشگاه اسکیت 
Skateable Sandwich Board درایو

وقتی بحث تبلیغات مطرح می شود یکی از نکته هایی که به ذهن 
ایده پردازان می آید خالقیت در کانسپت کمپین تبلیغاتی است، اما 
گاه��ی آنقدر غرق خالقیت می ش��وند که فرام��وش می کنند تبلیغ 
باید به فروش ختم ش��ود وگرنه جز پول ریختن آورده دیگری برای 

صاحب کاال یا خدمات ندارد.
کمپین تبلیغاتی خالقانه وقتی موفق اس��ت که نه تنها به مخاطب 
ی��ادآوری می کند که قرار اس��ت چ��ه چیزی را بخ��رد بلکه کامال 

مخاطب را درگیر خود کند.
فروش��گاه درای��و The Drive Skate Shop در کان��ادا که به 
فروش محصوالت ورزش های زمستانی مانند اسکیت می پردازد یک 
کمپین تبلیغاتی جدید اجرا کرده بود که عالوه بر حفظ خالقیت در 

کانسپت دقیقا مشتری بالقوه خود را هدف قرار داده بود.
کمپین تبلیغاتی این فروش��گاه ترکیبی از یک س��ری پوسترهای 
قابل اسکیت کردن بود. در اصل یکی از مدیاهای سنتی در تبلیغات 
به کمک خالقیت به یک مدیای مدرن و بس��یار جذاب تبدیل شده 

است.
در این کمپین تبلیغاتی با اس��تفاده از سازه های چوبی، مدیاهای 
تبلیغاتی مانند پوس��تر تبدیل به ابزاری برای اس��کیت سواری شده 
تا افراد عالوه بر آش��نایی با این فروشگاه در ذهن خود تصویرسازی 
از این ورزش داش��ته باش��ند. عالوه بر این امکان اسکی کردن روی 

پوسترهای فروشگاه درایو نیز ممکن بود.
برگزاری کمپین به این ش��کل عالوه بر اینکه باعث خواهد ش��د 
ن��ام محصول یا برند در ذهن مخاطب به خوبی باقی بماند، به نوعی 
ب��ه تبلیغات دهان به دهان WOM نیز تبدیل می ش��ود. فراموش 
نکنید که تبلیغات باید در خدمت فروش محصول باش��د و نه صرفا 

خالقیت!
imarketor :منبع
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در شماره پیشین به ۶ کمپین الهام بخش بازاریابی تاثیرگذاری پرداختیم 
و حال به ادامه آنها می پردازیم.

7. سامسونگ: رونمایی از نوت 7
افراد تاثیرگذار: سیرنِکیو

امروزه شمار باالیی از گوشی های هوشمند روانه بازار می شوند. به همین 
دلیل وقتی سامس��ونگ در س��ال 201۶ مدل نوت ۷ خود را تولید کرد، 
تالش اصلی اش ارائه اطالعات الزم به مش��تریان در مورد محصول تازه اش 
بود. برند سامس��ونگ برای تهیه ویدئو رونمایی نوت ۷ به سراغ سیرنِکیو، 
هنرمند مش��هور و فعال در اس��نپ چت با دامنه فالوور بس��یار باال، رفت. 
هدف اصلی برند کره ای از همکاری با سیرنِکیو ساخت کلیپی جذاب برای 

کاربران گوشی های هوشمند بود. 
توجه داشته باشید که عالوه بر تهیه کلیپی اختصاصی از سوی سیرنکیو، 
وی برای مراسم اصلی نیز به عنوان مجری انتخاب شده بود. سیرنکیو در 
روز مراس��م از ابتدا یا انتها را به وس��یله ویدئوهای 10 ثانیه ای اکانتش در 
اسنپ چت پوشش داد. به خاطر اینکه مراسم سامسونگ نخستین حضور 
رس��می وی در حوزه کس��ب وکار نبود، عملکرد سیرنکیو بسیار درخشان 
از آب درآم��د. همچنین ویدئوهای کوتاه وی در اس��نپ چت توجه دامنه 
وس��یعی از کارب��ران را به خود جلب کرد. اگر تمایل به مش��اهده س��ایر 
مراس��م های س��یرنکیو برای برندهای مختلف دارید، کافی است سری به 

سایت رسمی وی بزنید یا اکانت وی در اسنپ چت را چک کنید. 
8. دیاگئو: طعم نوشیدنی من
افراد تاثیرگذار: نیک آفرمن

برند دیاگئو به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نوشیدنی های گازدار 
در سراس��ر دنیا شناخته می شود. سابقه همکاری موفق با برندهای بزرگی 
نظیر کوکاکوال به کس��ب وکار آنها اعتبار ویژه ای بخش��یده اس��ت. ویدئو 
تبلیغات��ی این برن��د با حضور نیک آفرمن جایزه برتری��ن کمین بازاریابی 

تاثیرگذاری سال را کسب کرده است. 
در این ویدئو ۴۴ دقیقه ای آفرمن در حالی به تصویر کشیده می شود که در 
ایس��تگاه آتش نشانی حضور دارد. از ظاهر ویدئو برمی آید که وی به دلیل کار 
طوالنی روزانه بسیار خسته است. در همین هنگام یکی از نوشیدنی های دیاگئو 
را در دس��ت گرفته و مشغول نوشیدن آن می شود. تمرکز اصلی این کمپین 
روی نوشیدنی های غیرالکلی دیاگئو است. به این ترتیب از آنها برای خاموش 
کردن آتش نیز استفاده می شود. شاید در نگاه نخست جلوگیری از توسعه آتش 
با نوش��یدنی بسیار عجیب باشد، با این حال استراتژی هدف دیاگئو یادآوری 
تعهد برندش در زمینه تولید نوشیدنی های غیرالکلی است. بدین ترتیب دیاگئو 
با همکاری نیک آفرمن عالوه بر کسب جوایز متعدد، رضایت مخاطب های خود 

را نیز به دست آورد. 
Styled.by :9. گپ

افراد تاثیرگذار: رفینری 29، وبالگ های سلبریتی
کمپی��ن موفق برند گپ تحت عنوان »Styled.by« یکی از جالب ترین 
و در عین حال ش��لوغ ترین کمپین های این مقاله است. گپ برای توسعه 
هرچه بهتر کمپینش به س��راغ ش��مار باالیی از اف��راد تاثیرگذار رفت. در 
فهرست این برند نام های بزرگی همچون رفینری 29 )وبالگ نویس مشهور 
در زمینه پوش��اک و مد(، سایت تحلیلی »چه کسی، چه چیزی، کجا« و 
بس��یاری از وبالگ های محلی در زمینه مد حضور داش��تند. هدف اصلی 
گ��پ از اجرای این کمپین نمایش محصوالت��ش از طریق افراد تاثیرگذار 
ب��ه گونه ای متفاوت از تبلیغ��ات رایج بود. به همین دلیل گپ با ارس��ال 
محصوالت مختلفش به افراد مورد نظر آنها را ترغیب به استفاده از آنها در 

زندگی روزمره شان و نگارش مطلب در موردشان کرد. 
وقتی یک برند به جای تبلیغات معمولی به س��راغ توسعه جایگاهش از 
طریق راهکارهای خالق و غیرمستقیم می رود، واکنش کاربران بدان بهتر 
خواهد بود. نکته مهم کمپین برند گپ افزودن امکان خرید مس��تقیم به 
مطال��ب افراد تاثیرگذار بود. به این ترتیب کاربران با مش��اهده هر مطلب 
از س��وی فرد مورد نظر، در صورت تمایل، امکان سفارش مستقیم و ساده 

محصول را داشتند. 
مزیت اصلی کمپین گپ در مقایس��ه با س��ایر نمونه ه��ای مقاله حاضر 

اس��تفاده از شمار متنوعی از افراد تاثیرگذار اس��ت. به این ترتیب آنها در 
بخش جمع آوری اطالعات به گونه ای موفق س��لیقه اغلب مشتریان خود 
را مورد بررس��ی ق��رار داده اند. به عنوان یک برند معتبر همیش��ه باید به 
فکر س��لیقه های متفاوت مخاطب های تان باش��ید. در غی��ر این صورت با 

واکنش های متعارضی پیرامون کمپین های تان مواجه خواهید شد. 
Stride Gum  .10: آدامس های جادویی

افراد تاثیرگذار: دی جی خالد
اگر فقط یک نفر شیوه کسب شمار باالیی از فالوور در اسنپ چت را بلد 
باش��د، آن دی جی خالد، رپر مشهور عرب، است. از زمان شروع به کار این 
رپر به عنوان خواننده، عملکرد فوق العاده اش در زمینه کسب فالوور و تعامل 
با آنها در ش��بکه های اجتماعی مورد توجه بسیار قرار گرفته است. آپدیت 
مداوم مطال��ب و بارگذاری محتوای درخواس��تی کاربران از جمله عناصر 
اصلی موفقیت وی در اسنپ چت به حساب می آید. صرف نظر از فعالیت 
وی در سایر شبکه های اجتماعی مانند توییتر و اینستاگرام، دی جی خالد 
اکنون به طور میانگین 3 میلیون بازدید برای هر پس��تش در اسنپ چت 
دارد. همین نکته او را بدل به یکی از اهداف تبلیغاتی و بازاریابی مناس��ب 

برای بسیاری از برندهای سراسر دنیا کرده است. 
امانوئل س��ئوج، نایت رئیس بخش محتوای تبلیغاتی برند کوکاکوال، در 
مورد عملکرد دی جی خالد اینگونه اظهار نظر کرده است: »دی جی خالد با 
حضورش در اسنپ چت فضای این پلتفرم را به طور کامل تغییر داده است. 
اکنون اسنپ چت محیطی به مراتب شادتر از گذشته به حساب می آید و 

بدون تردید او پادشاه اسنپ چت است.«
وقتی فردی مانند امانوئل س��ئوج از دی جی خالد اینگونه تعریف کند، 
باید نس��بت به عملکرد ویژه وی کنجکاو ش��د. به هر حال ش��هرت باالی 
این خواننده عرب وی را به هدفی مناسب برای تبلیغات برندهای مختلف 
بدل کرده اس��ت. نکته جالب درخص��وص فعالیت تبلیغاتی دی جی خالد 
اختصاص آن به فضای اس��نپ چت اس��ت. به این ترتیب اگر شما حضور 
چن��دان موثری در این پلتفرم ندارید، اقدام برای همکاری تبلیغاتی با رپر 

مشهور داستان ما سود چندانی برای شما نخواهد داشت. 
هم��کاری خالد با برند مش��هور تولید آدام��س »Stride Gum« نظر 
بس��یاری از کارشناس ها را در مورد الگوی بازاریابی تاثیرگذاری تغییر داد. 
بر این اس��اس هر دو طرف از این همکاری هیجان انگیز س��ود برند. برند 
Stride Gum بر میزان ش��هرتش افزود و در سوی دیگر خالد نیز میزان 
ش��وخ طبعی و ش��اد بودن خود را به رخ رقبا کشاند. به طور معمول ما در 
زمینه ارجاع به کمپین های قبلی برندمان فقط به نمونه های موفق اش��اره 
می کنیم. بنابراین ارجاع مداوم برند Stride Gum به همکاری موفق اش 

با دی جی خالد به خوبی بیانگر میزان موفقیت باالی آن است. 
وقتی به دنبال انتخاب فردی برای حضور در کمپین تاثیرگذاری برندتان 
هس��تید، باید تا جای ممکن تشابه ویژگی های اصلی برندتان و فرد مقابل 
را م��ورد توجه قرار دهی��د. در مورد برند Stride Gum اگر آنها با فردی 
به غیر از خالد همکاری می کردند، موفقیتی مانند آنچه کس��ب کردند به 
بار نمی آمد. عالوه بر این، همکاری این دو به خوبی نش��ان داد که الگوی 
بازاریابی تاثیرگذاری فقط محدود به همکاری با ش��خصیت های مطرح در 
سطح محلی نیست. با برنامه ریزی دقیق امکان بهره مندی از سلبریتی های 

مشهور در سطح جهانی و کسب موفقیت مطلوب نیز وجود دارد. 
Naked Juice   .11: اسپانسر پست های اینستاگرام

افراد تاثیرگذار: کیت ال ویه
برن��د Naked Juice نامی شناخته ش��ده در زمین��ه تولید آب میوه و 
نوش��یدنی های میوه ای در آمریکاس��ت. آنها کار خود را از سال 1983 به 
عنوان شاخه ای از برند مادر پپسی شروع کردند. وقتی نام پپسی به عنوان 
برند مادر Naked Juice به میان می آید، می توان از کیفیت محصوالت 
این برند مطمئن ب��ود. همچنین در زمینه بازاریابی و تبلیغات نیز آنها به 

مانند برند مادرشان عالی عمل می کنند. 
تا س��ال های متمادی برن��د Naked Juice به حضور در ش��بکه های 
اجتماعی عالقه چندانی نداش��ت. با این حال توسعه روزافزون شبکه های 
اجتماعی و مش��اهده موفقیت های س��ایر برندها در ای��ن فضا، در نهایت، 
آنها را نس��بت به ضرورت حضور در شبکه های اجتماعی متقاعد ساخت. 
یک��ی از بهترین عملکردهای این برند در ش��بکه های اجتماعی مربوط به 
توسعه نس��خه جدید بطری های نوشیدنی اش از طریق افراد تاثیرگذار در 

اینس��تاگرام است. آنها در انتخاب پلتفرم پایه شان برای تبلیغات به امکان 
نمایش ساده محتوای بصری و شمار باالی کاربران توجه کردند. به همین 
دلیل اینس��تاگرام بدون هیچ گونه معطلی نظر مدیران Naked Juice را 

به خود جلب کرد. 
وقتی ش��ما س��ال های زیادی از حضور در ش��بکه های اجتماعی پرهیز 
کرده اید، کمپین های آنالین تان به ش��دت زیر ذره بین قرار خواهد گرفت. 
به همین دلیل انتخاب همکار مناس��ب برای Naked Juice بسیار مهم 
بود. به همین دلیل آنها پس از بررس��ی های متعدد به س��راغ کیت ال ویه 
)کارشناس و وبالگ نویس مشهور در زمینه سبک زندگی( رفتند. ماهیت 
هم��کاری بین این برند و کیت بر پایه اس��تفاده وبالگ نویس مش��هور از 
نوشیدنی های Naked Juice و نگارش مطالب تحسین برانگیز درخصوص 
آن ب��ود. به این ترتیب Naked Juice با س��رمایه گذاری منطقی انتظار 

نسبتا باالیی از نتیجه کمپینش داشت. 
وقتی ش��ما کارتان را همراه با دقت و مطالعه عمیق انجام دهید، نتیجه 
 Naked کار به احتمال بسیار زیاد عالی از آب درمی آید. در مورد کمپین
Juice، پست های ترویجی کیت ال ویه نتیجه محسوسی روی نرخ فروش  
نوش��یدنی ها داشت. به همین دلیل Naked Jucie پس از پایان کمپین 
نخس��ت باز هم به س��راغ کیت رفت. البته این وبالگ نویس مشهور تنها 

همکار شرکت در زمینه بازاریابی تاثیرگذاری به حساب نمی آید. 
LR 12.   لوفلر راندال: سفیران

افراد تاثیرگذار: زنان کارآفرین خالق
برند لوفلر راندال نامی شناخته ش��ده در زمین��ه تولید کفش و هرگونه 
لوازم جانبی آن است. تولید محصوالتی هماهنگ با آخرین دستاوردهای 
تکنول��وژی موجب محبوبیت روزاف��زودن این برند در می��ان هنرمندان، 
وبالگ نویس ها و س��رمایه گذارهای حوزه مد و پوشاک شده است. آنها به 
دلیل عادت به استفاده از تکنولوژی های جدید به سرعت اقدام به هماهنگی 
برندشان با شبکه های اجتماعی کردند. به این ترتیب دامنه فعالیت آنالین 
آنها روز به روز در حال افزایش است. نکته جالب درخصوص فعالیت لوفلر 

راندال سرمایه گذاری عظیمش روی حوزه بازاریابی تاثیرگذاری است. 
کمپین »سفیران LR« که از سوی لوفلر راندال اجرا شد، بر پایه همکاری 
با شماری از هنرمندان، نویسندگان و کارآفرینان موفق زن شکل گرفت. به 
زبان این برند، چنین افرادی »دخترانی شاد با روحیه تغییر جهان« هستند 

که به عنوان سفیر لوفلر راندال فعالیت خواهند کرد. 
به منظور استفاده بهینه از همکاری با افراد تاثیرگذار، برند لوفلر راندال 
اقدام به توزیع محصوالت مختلفش در میان هر کدام از س��فیرانش  کرد. 
به این ترتیب فعالیت سفیران برند در شبکه های اجتماعی بیانگر کیفیت 
مطل��وب محصوالت ش��رکت نیر خواهد ب��ود. به منظور برجسته س��ازی 
پس��ت های مربوط به این برند، هر کدام از س��فیران در پست های ویژه از 

هشتگ »سفیر لوفلر راندال« استفاده می کنند. 
13.   گالسیر: زنان معمولی
افراد تاثیرگذار: تمام زنان

این اس��تارتاپ مس��تقر در منهتن )که اخیرا یکی از سریع ترین برندها 
در زمینه توس��عه از سوی Fast Company لقب گرفته( بیشتر شهرت 
یک شبه خود را مدیون ایده های خالقانه بازاریابی و تعامل نزدیک با افراد 
تاثیرگذار محلی است. نکته جالب درخصوص همکاری برند گالسیر با افراد 
تاثیرگذار انتخاب کسانی اس��ت که در قالب یک گروه تاثیرگذاری باالیی 

دارند. با این حال به صورت انفرادی اثربخشی آنها چندان زیاد نیست. 
به طور معمول یک برند فعال در زمینه تولید لوازم آرایشی و بهداشتی 
از بازیگران و مدل های مشهور برای توسعه محصوالتش استفاده می کند. با 
این حال گالس��یر به جای این کار به سراغ طیف بسیار وسیع تری از افراد 

رفته است: همه زنان دنیا.
امیل��ی وی��س، مدیرعامل برند گالس��یر، در مورد کمپی��ن برندش به 
خبرگزاری Quartz اینگونه گفته است: »جذابیت اصلی ایده ما توجه به 
هر کدام از زنان سراسر دنیا به عنوان فردی تاثیرگذار است.« به این ترتیب 
گالس��یر با ایجاد تغییری بنیادی در الگوی بازاریابی تاثیرگذاری موفق به 
جلب نگاه های بسیاری به کمپینش شد. در ادامه نیز سایر کمپین های این 
برن��د از الگوی فوق تبعیت کردند. موفقیت اغلب این کمپین ها و افزایش 
محسوس فروش محصوالت گالسیر به خوبی گویای نتیجه بخشی الگوی 

فوق است. 

راهنمای جامع خدمات مشتری برای شرکت ها و 
استارتاپ ها)3(

هنر معذرت خواهی از مشتری
همه ش��رکت ها در دورانی ک��ه محصوالت خ��ود را عرضه می کنند، 
اش��تباهاتی مرتکب می ش��وند که نارضایتی مش��تریان را به دنبال دارد. 
واکنش هوش��مندانه در برابر نارضایتی مشتریان، می تواند به برگ برنده 
شما در بازار تبدیل شود؛ به همین  دلیل، باید به  درستی بدانید که چگونه 

از کاربران خود معذرت خواهی کنید.
1. رفتار مناس��بی داشته باشید: اگر بخش خدمات مشتریان در زمان 
عذرخواهی، رفتار و لحن مناسبی نداشته باشد، حتی با بهترین واژه ها نیز 
نمی تواند نظر مثبت مشتریان را به سمت شرکت بازگرداند. در این زمینه، 
هیچ گونه برخورد تهاجمی  تدافعی یا واکنش های احساساتی پذیرفتنی 
نیست. حتی اگر باور دارید تیم شما اشتباهی مرتکب نشده، بازهم باید 
به احساسات مش��تریان احترام بگذارید و برای دیدگاه های شان اهمیت 

قائل شوید.
2. فروت��ن باش��ید: اگر می خواهید وضعیت موج��ود را بهبود دهید و 
وفاداری مشتریان را به دس��ت آورید، باید اشتباهات خود را بدون بحث 
و بهانه بپذیرید. اگر هم شما و هم کاربر مدنظر در مشکالت فعلی نقش 
داش��ته اید، بهتر اس��ت روی س��هم خودتان از این مسئله تمرکز کنید. 
به عالوه، ترجیحا معذرت خواهی صمیمانه ای کنید و از کلمات دوستانه ای 
بهره گیرید تا واکنش تان ریاکارانه به نظر نرس��د. اگر به مشتریان نشان 
دهید ش��رکت نیز از این ش��رایط خشنود نیست، راه تالش برای جبران 

اشتباهات هموارتر می شود.
3. راه حل مناس��بی برای جلب اعتم��اد کاربران ارائ��ه دهید: پس از 
معذرت خواهی از مش��تری، پیش��نهادی به او ارائه کنی��د تا ناراحتی یا 
نارضایت��ی او را جبران کند. به عنوان  مثال، پیش��نهاد خدمات رایگان یا 
پس دادن مبلغ محصول خریده شده بهترین راه برای حفظ مشتری است.

۴. راه های ارتباطی را باز بگذارید: اگر دقیقا نمی دانید مش��تری به چه 
دلیلی از شرکت تان ناراحت است، با پرسیدن چند سؤال دلیل نارضایتی 
او را پیدا کنید. بازهم تأکید می کنیم به مش��تری نشان دهید برای ایده 
و دیدگاه��ش اهمیت قائل اید. حتی پس از معذرت خواهی، از مش��تری 

بپرسید مشکلش را درست متوجه شده اید یا خیر.
تکنیک های برندهای برتر برای ارتقای خدمات مشتریان

همان طور که در ابتدای این مطلب اش��اره کردیم، خدمات مش��تری 
فرآیند تضمین رضایت مشتری با محصول یا خدمات است. این فرآیند 
هر سه مرحله  قبل و در طول و پس از خرید را شامل می شود. برندهای 
موفق جهان به خوبی می دانند فراهم کردن تجربه  خدمات مناسب مشتری 
می تواند کل ادراک مشتری را به سازمان آنها تغییر دهد. برای این منظور 
عالوه بر اصول رفتاری، برخی از روش ها و راهکارهای دیجیتالی نیز به شما 
کمک می کنند قابلیت های ارائه خدمات شرکت تان را به نحو چشمگیری 

ارتقا دهید. برخی از این روش ها و راهکارها عبارتند از:

1. پلتفرم های دریافت پیام مش��تری: گرچه تماس تلفنی با شرکت یا 
فروش��گاه کار سختی نیست، تعداد زیادی از مشتریان به دالیل مختلف 
ترجیح می دهند از راه های ارتباطی جایگزین اس��تفاده کنند. ابزارهای 
گفت وگوی آنالین و زنده راهکاری کم هزینه محسوب می شوند که کمک 
می کنند اطالعات مدنظر مشتریان را از منابع درست و دقیق در اختیار 

آنها قرار دهید.
2. شبکه های اجتماعی: تقریبا همه  شرکت ها می دانند برای رقابت در 
بازارهای امروزی، باید در رسانه های اجتماعی حضور داشته باشند. باوجود 
این، استفاده از صفحه های ش��بکه های اجتماعی شرکت فقط به عنوان 
انبار اطالعات، کاری اش��تباه است و باید ماهیت اجتماعی و دردسترس 
عموم بودن آنها را در نظر گرفت. باید از آخرین به روزرسانی ها و امکاناتی 
حداکثر اس��تفاده را ببرید و تعامل خود را با کاربران گسترش دهید که 
ش��بکه های اجتماعی در اختیار برندها می گذارند. به عالوه، می توانید با 
استفاده از پلتفرم های مدیریت شبکه های اجتماعی، حضور آینده  خود را 

در این شبکه های ارتباطی برنامه ریزی کنید.
3. طراح��ی وب واکنش گ��را: اگر تاکنون از صفحات وب رسپانس��یو 
موبایل استفاده نکرده اید، باید بدانید بیشتر کاربران در فضای تلفن های 
همراه خود زندگی می کنند. طراحی واکنش گرا و رسپانس��یو راهکاری 

مشتری پسند است که تجربه  کاربری را تاحد زیادی بهبود می بخشد.
۴. پایگاه آموزشی آنالین: طبق آمار، ۵0درصد مشتریان بر این باورند 
پیداکردن راه حلی برای محصولی خودش��ان به آن آسیب زده اند، مهم تر 
از رفتن به س��راغ نمایندگی های پشتیبانی مشتریان است. بنابراین، اگر 
در وب سایت شرکت اطالعات جامعی درباره  چگونگی خودخدمات دهی 
یا خودآموزی )Self-Service( مشتریان قرار دهید، رضایت مشتریان 
را افزایش می دهید. وقتی مصرف کنندگان احساس موفقیت بیشتری در 
کار با محصول خود کسب کنند، به احتمال بیشتری دوباره از شما خرید 

می کنند.
در پایان، یادآوری می کنیم اگر مش��تریان به دلیل اشتباهات شرکت 
یا استارتاپ شما، تجربه  ضعیفی پشت سر بگذارند، این امر مدت زیادی 
پنهان نخواهد ماند. به همین  دلیل، همیش��ه بای��د روی بخش خدمات 
مشتریان متمرکز باش��ید. در دنیای دیجیتال امروزی، تنها چند تجربه  

کاربری ضعیف ممکن است برند شما را با بحران جدی مواجه کند.
منبع: زومیت

ایستگاهبازاریابی Hubspot به بررسی 13 کمپین الهام بخش بازاریابی تاثیرگذاری می پردازد)2(

بازاریابی موفق با الگوبرداری از مدل تاثیرگذاری
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   Hubspot به قلم: کارال کوک بازاریاب و ویرایشگر وبالگ
ترجمه: علی آل علی 

سه شنبه
11 دی 1397

شماره 1232



مصاحبه با 3 مدیرعامل زن درباره   شبکه سازی، 
مربیگری و مقابله با تعصب در محیط کار

زنان در محی��ط کاری و حتی در موقعیت ه��ای مدیریتی، با 
مش��کالتی بیش از مردان رو به رو هستند که برای حل آنها، باید 

راهکارهای منحصربه فرد پیدا کنند.
وب س��ایت فست کامپنی ساالنه جشنواره ای در حوزه  نوآوری 
برگزار می کند. در برنامه امس��ال، میزگردی برگزار ش��د که سه 
مدیرعام��ل زن با موضوع کارآفرینی در س��ازمان های بزرگ، در 
آن بح��ث و گفت وگو کردند. این مدیران عامل در ش��رکت های 
The Daily Beast و Vimeo و Daily Burn مش��غول  به  
کار هس��تند. فس��ت کامپنی خالصه ای از میزگرد برگزارشده را 

منتشر کرده است.
پس از صحبت ه��ای ابتدایی میهمان��ان، موضوع گفت وگو به 
چگونگ��ی باالرفت��ن از نردبان موفقیت مدیریت��ی به عنوان یک 
زن تغیی��ر یاف��ت. آنجال��ی س��اد )Anjali Sud(، مدیرعامل 

ویمیو)Vimeo(، در این  باره گفت:
آیا من خصوصیات خش��ونت طلبی و جاه طلبی یا عجول بودن 
دارم؟ اینها مواردی هس��تند که همیش��ه به آنها متهم شده ام و 

به نوعی هنوز هم می شوم.
س��اد اعتق��اد دارد زن��ان در حف��ظ روحی��ه  کارآفرین��ی و 
ارزش آفرینی اش مش��کالت متعددی دارن��د. از دیدگاه او، یکی 
از دالیل اصلی مشکالت دیدگاه هم نوعان است. دیگر میهمانان 
نیز تاحدودی با دیدگاه های او موافق هستند. به عالوه، تحقیقات 
متعدد نش��ان می دهد زنان با اعتمادبه نف��س زیاد، متفاوت تر از 

مردان شبیه خود قضاوت می شوند.
مدیرعام��ل ویمیو در ادامه  صحبت هایش به این نکته اش��اره 
می کند که هیچ گاه نبود پش��تیبانی محیط کار، از تالش های او 
مانع نشده است. البته، مشکالت او را در مسیر نگران و مضطرب 
کرده ان��د و برای عادت به ش��رایط و روحی��ه  بلندپروازی، زمان 

زیادی صرف کرده است.
هثر دیتریک )Heather Dietrick(، مدیرعامل دیلی بیست 
)The Daily Beast(، در بخشی از میزگرد درباره  بلندپروازی 

زنان گفت:
تصور می کن��م بلندپ��روازی و جاه طلبی برای زن��ان به نوعی 
خودخواهی تفسیر می ش��ود. به عالوه، شجاعت آنها نیز همیشه 
شبیه به رئیس بازی تلقی شده است. درنتیجه، به عقیده  من باید 
متحدانی شبیه به خود را در سازمان پیدا کنید. آنها باید روحیه  
پیش��رفت داش��ته باشند و درک کنند ش��ما برای هدفی تالش 

می کنید که برای سازمان مفید خواهد بود.
ه��ر دو مدیرعام��ل مذک��ور اعتقاد داش��تند متح��دان مانند 
پادزه��ری در براب��ر نابرابری جنس��ی عمل می کنن��د. البته، به 
اعتقاد آنها متحدان لزوما افرادی با موقعیت های سازمانی باالتر 

یا مربیان )منتورها( باتجربه نیستند.
تریشیا هان )Tricia Han( مدیرعامل اپلیکیشن دیلی برن 
)Daily Burn( درباره  داشتن مربی در دنیای کسب وکار گفت:
همیش��ه به دوستانم حسودی می کردم که از خاطرات خود با 
مربیان )منتورها( صحب��ت می کردند. اکثر افراد تصور می کنند 
منتوره��ا افرادی ب��ا توانایی ذهنی و اخالقی فراوان و ش��بیه به 
گاندی هس��تند یا دانایی خال��ص را از باالی کوه ها برای آنها به  

ارمغان خواهند آورد.
از اطرافیان خود نیز نکات بسیاری می توانید بیاموزید. تفاوتی 
ندارد این دانش از دوس��تان، هم��کاران، رئیس یا حتی اعضای 

خانواده کسب شود.
ساد نیز مانند هان اعتقاد دارد پیداکردن نکات کاربردی، لزوما 
به داش��تن مربی یا منتور خاص نیاز ندارد. او ساختن شبکه ای 
از افراد را باارزش ترین کار حرفه  خود می داند. او در مس��یر خود 
در ویمیو، پله های ترقی را به س��رعت طی کرد و در مدت س��ه 
س��ال، از مدیر بخش بازاریابی به مدیرعاملی رس��ید. درواقع، او 
بس��یار سریع از همکار یا زیردست به مدیر بسیاری از کارمندان 
بدل شد. مدیرعامل کنونی ویمیو در مسیر پیشرفتش اعتماد را 
در تمامی س��طوح س��ازمان ایجاد کرد. درواقع، ایجاد اعتماد در 
همکاران و دیگر مدیران موفقیت را در مسیر تبدیل به باالترین 

مقام مدیریتی سازمان برای ساد به همراه داشت.

س��اد اعتقاد دارد در مس��یر پیش��رفت و ایج��اد اعتماد بین 
همکاران، باید اس��تراتژی و خلوص نی��ت را هم زمان به کار برد. 

او دراین باره گفت:
باارزش تری��ن روش ب��رای تبدی��ل به متحدی مناس��ب برای 
دیگران، کنار گذاشتن منافع شخصی است. درواقع، نباید بگویید 
این رابطه چه فایده ای دارد یا دیگران چه ارزش افزوده ای برای 
من خواهند داش��ت. باید فکر کنید شما چه ارزشی می افزایید. 
اگر بتوانید آن دیدگاه را تغییر دهید، ارتباطات پایدار و مناسبی 

خواهید ساخت.
ه��ان در پای��ان میزگرد گفت وگو به این نکته اش��اره کرد که 
بلندپروازی و تمایل به پیش��رفت بهتر و سریع تر، هیچ منافاتی 
با بخش��نده و مهربان بودن ندارد. درواقع، نمی توان با این تصور 
پیش رفت که یا همه چیز را به دس��ت خواهیم آورد یا از دس��ت 
خواهی��م داد. می توان تمام خصوصیات انس��انی را حفظ کرد و 

به دنبال پیشرفت هم بود.
FASTCOMPANY/zoomit :منبع
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بدون شک همواره ستارگان س��ینما مورد توجه جدی افراد قرار دارند. 
در این رابطه از جمله آمارهای جذاب آنها میزان درآمد ساالنه ای است که 
موفق به کسب آن شده اند. در این رابطه همواره سهم بازیگران مرد رقمی 
باالتر بوده و آنها موفق شده اند تا در مجموع ۷۴8 میلیون دالر درآمدزایی 
داشته باشند که رقم قابل توجهی محسوب می شود. در همین راستا و در 
ادامه به بررسی 10 بازیگر مرد پردرآمد در سال 2018 خواهیم پرداخت. 

1-جرج کلونی
کشور: آمریکا

سن: 57
درآمد کسب شده: 239 میلیون دالر

جرج کلونی بازیگر، فیلم نامه نویس و کارگردان مطرح آمریکایی اس��ت 
که موفق به دریافت یک جایزه اس��کار برای بازی در فیلم سیریانا)200۵( 
ش��ده اس��ت. اگرچه وی در سال گذشته حتی در بین 10 نفر نخست نیز 
قرار نداش��ت و از سال 201۶ نیز در فیلمی ظاهر نشده است، با این حال 
امسال در زمینه تبلیغات و فعالیت های تجاری به قدری موفق ظاهر شده  

که منجر به قرار گرفتن وی در صدر فهرست شده است. 
2-دواین جانسون

کشور: آمریکا
سن: 46

درآمد کسب شده: 124 میلیون دالر
دواین جانس��ون معروف به راک، بازیگر و اسطوره بازنشسته کشتی کج 
محس��وب می شود که در سال جاری برای س��ومین بار متوالی در جایگاه 
دوم پردرآمدترین بازیگران جهان  قرار گرفته اس��ت. عمده درآمد وی نیز 
به علت حضور در فیلم های پرفروشی نظیر جومانجی، رمپیچ، گارد ساحلی 
و آس��مان خراش بوده است. پیش بینی می ش��ود در صورتی که وی بتواند 
فعالیت باالی خود را حفظ کند، در سال آینده در جایگاه نخست فهرست 

فوربس قرار گیرد. 
3-رابرت دوانی جونیور

کشور: آمریکا
سن: 53

درآمد کسب شده: 81 میلیون دالر
رابرت دوانی جونیور از جمله بازیگرانی است که از همان ابتدای جوانی 
موفق شد تا به عنوان یک ستاره در سینمای هالیوود مطرح شود. اگرچه 
وی مدتی به علت مصرف بیش از حد مواد مخدر، به دور از دنیای سینما 
سپری کرد. با این حال پس از ترک آن موفق شد تا به موفقیتی به مراتب 

بیش تر از گذشته دست پیدا کند. در حال حاضر نیز وی در زمینه بازیگری 
و خوانندگی فعالیت دارد. عمده درآمد وی در امسال نیز به علت بازی در 
دو فیلم مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه و انتقام جویان: جنگ ابدیت است. 

4-کریس همسورث
کشور: استرالیا

سن: 35
درآمد کسب شده: 64.5 میلیون دالر

کریس همس��ورث از دیگر بازیگران اصلی سری فیلم های انتقام جویان 
محسوب می شود که در سال جاری موفق شد تا با حضور در فیلم های ثور: 
رگن��راک، 12 نیرومند، اوقات بد در ای ال رویال و در نهایت انتقام جویان: 
جنگ ابدیت به جایگاه چهارم فهرس��ت امس��ال فوربس دست پیدا کند. 
اگرچه وی در فهرس��ت دو سال گذشته هیچ جایگاهی در بین 10 بازیگر 
پردرآمد نداش��ته است، با این حال حضور در سری فیلم های مارول، نقش 
بسیار مهمی را در این موفقیت بزرگ داشته است که خود بیانگر اهمیت 

و تاثیر همکاری با این کمپانی است. 
5-جکی چان
کشور: چین

سن: 64
درآمد کسب شده: 49 میلیون دالر

جکی چان س��تاره تمام نشدنی سینما محس��وب می شود که حتی باال 
رفتن سن او نیز باعث نشده است تا پرکاری خود را از دست بدهد. در حال 
حاض��ر نام وی در کتاب رکوردهای گینس به عنوان باس��ابقه ترین بازیگر 
حال حاضر س��ینما به چش��م می خورد. به مانند هر سال، در سال 2018 
نیز وی غالبا در فیلم های اکس��ن و رزمی ظاهر ش��ده اس��ت که از جمله 
موفق ترین آنها را می توان دو فیلم بیگانه تنها و کونگ فو یوگا اشاره کرد. 

6-ویل اسمیت
کشور: آمریکا

سن: 50 
درآمد کسب شده: 42 میلیون دالر

ویل اسمیت تنها سیاه پوس��ت فهرست امسال محسوب می شود که در 
زمینه بازیگری، خوانندگی و صداپیشگی فعالیت دارد. اگرچه وی در سال 
2018 تنها در فیلم درخشان ظاهر شده است، با این حال حضور در مراسم 

رسمی جام جهانی، از جمله دالیل درآمد باالی وی محسوب می شود.
7-آکشی کومار

کشور: هند
سن: 51

درآمد کسب شده: 40.5 میلیون دالر
با نگاهی به فهرست سه سال گذشته، متوجه این امر خواهید شد که 

هیچ نامی از بازیگران س��ینمای بالیوود وجود نداشته است. با این حال 
در امسال شرایط به نحوی کامال متفاوت رقم خورده و از این کشور دو 
نماینده حضور دارد که خود بیانگر قدرت گرفتن س��ینمای این کش��ور 
اس��ت. آکش��ی کومار از جمله باسابقه ترین بازیگران س��ینمای بالیوود 
محس��وب می شود که موفق ش��ده اس��ت تا جوایز داخلی و بین المللی 
زیادی را به دس��ت آورد. در س��ال جاری وی در هف��ت فیلم پرفروش 
حضور داش��ته اس��ت که از جمله مهم-ترین آنها دو فیلم بازی و خوش 

آمدید محسوب می شود. 
 8-آدام سندلر
کشور: آمریکا

سن: 52
درآمد کسب شده: 39.5 میلیون دالر

اگر فهرست بازیگران پردرآمد در بین سال های 2000 تا 2010 را مورد 
بررسی قرار دهید، متوجه این امر خواهید شد که بازیگران کمدی همواره 
تعداد بی ش��ماری از نامزدها را تشکیل می دادند. با این حال در سال های 
اخیر حضور این افراد کمرنگ تر شده است. در این بین از جمله بازیگرانی 
که موفق ش��ده است تا همچنان جایگاه خود را به عنوان یک کمدین در 
فهرس��ت پردرآمدهای هر س��ال حفظ کند ، آدام سندلر است. حضور در 
فیلم سندی وکسلر و صداپیشگی در انیمیشن محبوب هتل ترانسیلوانیا، 

دو علت اصلی حضور وی در این فهرست است. 
9-سلمان خان

کشور: هند
سن: 53

درآمد کسب شده: 37.7 میلیون دالر
س��لمان خان دیگر نماینده س��ینمای هند محسوب می شود که از یک 
خانواده کامال س��ینمایی متولد شده اس��ت. حضور در دو فیلم تایگر زنده 
است و سری س��وم مجموعه فیلم های مسابقه، همچنین حضور فعال در 
زمینه تبلیغات از جمله مهم ترین دالیل حضور وی در فهرس��ت امس��ال 

محسوب می شود.
10-کریس ایوانز
کشور: آمریکا

سن: 37
درآمد کسب شده: 34 میلیون دالر

تقریبا تمامی بازیگران س��ری فیلم های انتقام جویان، در فهرست امسال 
قرار داشته اند که خود به علت فروش بسیار باالی سری آخر آن است. در 
این بین آخرین فرد لیست کریس ایونز است که شخصیت کاپیتان آمریکا 

را در فیلم مذکور برعهده داشته است. 
forbes :منبع
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هوش هیجانی، مهارت زنان را در مذاکره افزایش می دهد

زنان از هوش هیجانی بیش��تری نسبت به مردان برخوردار هستند 
و این برتری، در حوزه های مختلف مذاکره به کمک آنان می آید.

ش��ما آنچه را که س��زاوارش هستید، به دس��ت نمی آورید؛ بلکه به 
چیزی دست می یابید که بر سرش مذاکره می کنید. این جمله تقریبا 
در هر کتابی که در باب مذاکره و آداب آن نوشته شده باشد، به چشم 
می خورد. درواقع، تمام منافع ما وابس��ته به ش��یوه  مذاکره و سبک و 
س��یاق گفت وگوی مان با دنیای پیرامون  است. ازاین رو، جایگاه ما در 

مذاکره، شکست یا پیروزی مان را رقم می زند.
پیش از این، مذاکره به مثابه  میدان نبرد اراده ها و خواسته ها تلقی 
می ش��د. بااین ح��ال، مذاکره ابزاری اس��ت که به کم��ک آن می توان 
تعارض ه��ا را رفع و آن را ب��ا توافق ها جایگزین کرد. در نتیجه، هر دو 
س��وی مذاکره از ارزش هایی پایدار برخوردار خواهند ش��د. هم اکنون 
هدف از مذاکره آن اس��ت که ضایعات مالی، زمانی و سیاسی طرفین 
مذاک��ره را نزدی��ک به صفر کنی��م. درواقع می توان گف��ت که تقریبا 
هیچ راه فراری از مذاکره وجود ندارد. چرا که دنیا بر پاش��نه مذاکره 
می چرخد و کس��ی از منافع و امتیازات آن بهره مند خواهد ش��د که 
بتوان��د بهتر و س��نجیده تر مذاکره کند و در اقناع و متقاعدس��اختن 

دیگران مهارت داشته باشد.
هیچ کس از برنده ش��دن بدش نمی آید، ام��ا یافتن راهکار هایی که 
برای هر دو طرف رضایت بخش باش��د، مطلوب تر است. بنابراین هدف 
از مذاکره، فراتر از پیروزی یک جانبه و کس��ب امتیازات فردی بوده و 
برنده ش��دن هر دو طرف باید هدف نهایی مذاکره باشد. بازی مذاکره 
هم مانند هر بازی دیگری، قواعد خود را داشته و مستلزم بهره مندی 

از یک سلسله مهارت ها، به ویژه مهارت های نرم است. 
چرا خانم ها در مذاکره مهارت بیشتری دارند؟

زنان به واس��طه  هوش هیجانی ذاتی خود به مهارت های نرم افزاری 
مورد نیاز برای موفقیت در مذاکره مجهز هستند. به همین دلیل است 

که عموما خانم ها بهتر از همتایان مرد خود مذاکره می کنند.
خانم ها از هوش هیجانی باالتری برخوردار هستند

مذاکرات موفقیت آمیز نیازمند رابطه س��ازی هس��تند. کلید هرگونه 
مذاکره  موفقی، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد است. بدون این درک و 
اعتماد متقابل، هر یک از طرفین بر تأمین خواس��ته های خودخواهانه  
خود تمرکز خواهد کرد و به این ترتیب امکان مصالحه و دستیابی به 
یک وجه اشتراک و نیز توزیع متوازن امتیازات، دشوار و بلکه ناممکن 

خواهد بود.
به ندرت پیش می آید که هر دو سوی مذاکره با دیدگاه تسلیم شدن 
محض مقابل خواس��ته های طرف مقابل، وارد مذاکره شوند. اما قدرت 
ناشی از یک ارتباط سالم و سازنده می تواند پلی میان این شکاف زده 
و به ایجاد پیوندهای ارتباطی میان دو گروه که ممکن اس��ت هر یک 

خواسته ها و اهداف متفاوتی داشته باشند، کمک کند.
دکت��ر دن گلمن در ژورنال Psychology Today در این رابطه 

می نویسد:
به نظر می رسد که زنان، به طور کلی توانایی همدلی عاطفی بیشتری 
نس��بت به م��ردان دارند. این ن��وع همدلی، موجب تقوی��ت روابط و 
مناسبات افراد می شود. افرادی که در همدلی احساسی مهارت دارند، 
به واس��طه  ادراک در لحظه  هیجان ه��ا و واکنش های رفتاری دیگران، 

مشاوران، معلمان و رهبران توانمندی می شوند.
ه��وش هیجانی باال و به تبع آن قدرت همدلی، وجه تمایز زنان و از 
نقاط قوت آنها در ایجاد ارتباطات س��ازنده به ش��مار می رود. درواقع، 
همدلی، به معنای درک نیازهای افراد و شناخت احساسات آنها، شاید 
مهم ترین وجه و عامل ایجاد یک رابطه قوی و مذاکره  موفق با دیگران 
باشد؛ عاملی که در زنان بیش��تر مشاهده می شود. افراد دارای هوش 
هیجان��ی باال می توانند به خوبی احساس��ات خ��ود را مدیریت کرده و 
نس��بت به دیگران واکنش نش��ان دهند؛ ضمن آنکه این دسته افراد 
در مدیریت تعارض، پاس��خ به نیازهای دیگران و محافظت و مدیریت 

احساسات توانمندتر هستند.
خانم ها در ابراز احساسات توانمندتر هستند

توانایی ابراز احساس��ات، دست برتر را در مذاکرات به شما می دهد. 
توانایی بیان احساسات، یکی دیگر از عناصر  و عوامل مهم در تعیین 
کیفیت یک مذاکره اس��ت. دو سوی یک مذاکره می توانند تا ساعت ها 

به امید شکسته شدن مقاومت یکی از طرفین به همدیگر خیره شده 
و زمان خود را به مجادله س��پری کنند، بی آنکه توفیقی حاصل شود. 
حال آنکه شناس��ایی دقیق  احساس��ات درونی و اب��راز آنها با واژگان 
مناس��ب و س��نجیده، یک توانمندی ظریف و مهم در پیش��برد روند 
مذاکرات بوده و پیش نیازی مهم برای برقراری ارتباط اثربخش است.

با این وجود، نگاه غالب جامعه نس��بت به بانوان این گونه اس��ت که 
تنه��ا آنها می توانند احساسات ش��ان را در قال��ب کالم ابراز کنند. در 
صورتی  ک��ه چنین نگاهی به مردان وجود ندارد و آنها ممکن اس��ت 
به دلیل بیان احساس��ات خود مورد ش��ماتت و س��رزنش قرار گیرند. 

همان طور که الرا کوی، از ماموران اطالعاتی FBI، اشاره می کند:
در جامعه عرف است که دختر بچه ها مجاز هستند از زبان و قدرت 
کالم خود برای بیان احساسات ش��ان اس��تفاده کنن��د، به این ترتیب 
اولویت آنها ایجاد و توس��عه  روابط عمیق و معنی دار است که آن را با 

عروسک بازی آغاز و تمرین می کنند.
متأسفانه، مردان جامعه ما چنین فرصتی را نمی یابند. محافظه کاری 
کالمی مردان می تواند پاش��نه آش��یل آنها در مذاکرات باشد. چرا که 
شناس��ایی درست روندهای عاطفی جاری در فضای مذاکره و انطباق 
با آن می تواند شکست یا پیروزی در مذاکرات را رقم بزند. درواقع هر 
چقدر دقیق تر بتوانیم احساس��ات و عواطف خ��ود را ابراز کنیم، بهتر 

می توانیم پیام خود را برای طرف مقابل خود ارسال کنیم.
ادوارد کلی و ناتالی کمینس��کینی نی��ز در مطالعه   تحقیقاتی خود 
پیرام��ون اهمیت هوش هیجان��ی در مذاکره و نقش س��ازنده  آن در 

میانجی گری می نویسند:
یک مذاکره کننده و میانجی گر مؤثر نه تنها باید جنبه های اقتصادی، 

سیاس��ی و فیزیکی این فرآیند را در نظر بگیرد، بلکه باید احساس��ات 
خ��ود و همچنین هیجانات رفتاری کلی��ه طرف های مذاکره را نیز در 

نظر داشته باشد.
توانایی زنان در شناخت و ابراز احساسات خود و دیگران، آنها را ذاتا 

به مذاکره کننده های ماهر تبدیل می کند.
خانم ها از موضع تاثیرگذاری و اقناع وارد مذاکره می شوند

در روند مذاکره، اهمیت تاثیرگذاری به مراتب بیش از قدرت  است. 
م��ردان اغلب از موضع اقتدار وارد مذاکره می ش��وند. هرچند که ایراد 
ماهوی به چنین رویکردی وارد نیس��ت، اما به نظر می رسد که اتخاذ 
چنی��ن راهبردی، آن ه��م در زمانی که در تالش ب��رای ایجاد اجماع 
و دس��تیابی به توافقی همه جانبه هس��تیم، چن��دان کارآمد و معقول 

نباشد.
همگی ما دارای س��طحی از مقاومت در برابر اقتدارگرایی هس��تیم. 
از س��وی دیگر، سوءاستفاده و اس��تثمار، روی دیگر سکه  پرزرق و برق 
قدرت محسوب می ش��وند؛ در حالی که مهارت اقناع و متقاعدسازی، 
عاملی به مراتب اثربخش تر نسبت به اتخاذ رویکرد اقتدارگرایانه است. 
تاثیرگذاری، در اثر همدلی با فردی که با او مذاکره می کنیم و هدایت 
کردن نظرات و آرای او در راستای مسیر موردنظر ما حاصل می شود. 
تاثیرگذاری عاملی اس��ت که موجب روشن ش��دن موتور مذاکرات و 

پیشبرد هرچه بهتر اهداف آن می شود.
توانای��ی باالی زنان در همدلی و رابطه س��ازی، ام��کان تاثیرگذاری 
سریع روی دیگران را برای شان فراهم می کند. آنها می توانند به سرعت 
محیط پیرامونی خود را وارسی و دست دیگران را بخوانند و همچنین 

درباره  ذهنیات افراد حاضر در دور میز مذاکره گمانه زنی کنند.

توانایی قابل توجه خانم ها در گردآوری اطالعات نیز دست برتر را در 
مذاکرات به آنها می دهد.

خانم ها حساسیت و توجه بیشتری به دریافت بازخورد دارند
یکی از مطالعاتی که در س��ال 201۶ در ژورنال کسب و کار هاروارد 
مورد بررس��ی قرار گرفت، به مقایس��ه ده ها تن از دانش��جویان مرد و 
زن در یک کالج کس��ب و کار اس��پانیایی پرداخته اس��ت. محققین در 
جریان مطالع��ات خود دریافتند که زنان درب��اره  دریافت بازخورد از 
همتایان خود به نس��بت مردان حساسیت بیشتری دارند؛ به این معنا 

که دریافت دیدگاه سایرین برای آنها اهمیت بیشتری دارد.
درحالی که عزت نفس ما نباید هرگز متکی بر دیدگاه دیگران باشد، 
حساس��یت به بازخورد گرفت��ن می تواند مزایای فوق الع��اده ای را در 

برخی موقعیت ها از جمله مذاکرات خطیر و حساس به بار بیاورد.
درواق��ع، اگر به  گفته های طرف مقابل گوش ندهید و به طور جدی 
موضع تان را نش��ان ندهید، باید گفت که مذاکره نمی کنید. بلکه تنها 

در حال مباحثه و جروبحث با طرف مقابل تان هستید.
سخن پایانی

هیچ دو جلسه  مذاکره ای را نمی توان یافت که به هم شبیه باشند و 
لذا نسخه ای قطعی و ثابت در مذاکره وجود ندارد و نمی توان قاطعانه 
درب��اره  موضوعات مرتبط ب��ا مذاکره اظهارنظر کرد. ب��ه این ترتیب، 
م��ردان نیز دارای مهارت هایی ذاتی هس��تند که به نوبه  خود بس��یار 
ارزش��مند هس��تند. با این وجود، امروزه ش��اهدیم که هر روزه زنان 
بیش��تری دور میز مذاکرات می نش��ینند و در قامت یک متخصص در 

حوزه  مذاکره، به بحث و تبادل نظر می پردازند.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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اخبار

اصفهان - قاسـم اسـد- با حضور معاون تحقیقات و منابع 
انسانی وزیر نیرو و معاون پیشتبانی و منابع انسانی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور موسسه بین المللی  توانمند سازی کارکنان 
صنعت آب و فاضالب کش��ور)توان افزا(  در مجتمع عالی آموزشی 
و پژوهشی صنعت آب وبرق اصفهان راه اندازی شد. مهندس علی 
اکبر مهاجری با اشاره به اهمیت راه اندازی این موسسه بین المللی 
گفت:انتظار می رود  باراه اندازی موسس��ه توانمندسازی کارکنان 
صنعت آب و فاضالب کش��ور    انتقال تجربیات و دانش روز دنیا  
میان کارشناس��ان  و نخبه گان  صنعت آبف��ا ایران و آلمان بیش 
از پی��ش انجام گیرد  وی افزود: مطمئنا این موسس��ه می تواند با  
چالش ها و خالء های علمی که مانع از رش��د و شکوفایی صنعت 
می ش��ود برطرف نماید و در این راستا  باید کمیته ایی با ریاست 
کارشناسانی که دهها سال در صنعت آبفا خدمت نمودند تشکیل 
شود تا  بررسی علمی مشکالت صنعت مرتفع شود. معاون تحقیقات 
و منابع انسانی وزیر نیرو با اشاره به هدف از را ه اندازی این موسسه 
گفت: بهره گیری ازمتخصصان آلمانی برای آموزش و توانمندسازی 
مدیران و کارکنان صنعت آبفا،تاس��یس و تجهیزآزمایش��گاه ها و 
کارگاه ه��ای مورد نیاز جهت اجرای دوره های آموزش��ی مرتبط با 

صنعت،تبدیل شدن به موسس��ه ای پیشرو در سطح منطقه برای 
آموزش و توانمندس��ازی پرس��نل صنعت آبف��ا از جمله مهترین 
اه��داف راه اندازی این موسس��ه می باش��د  مهندس مهاجری به 
نقش موسسه بین المللی توانمندسازی منابع انسانی صنعت آبفا 
پرداخت و اظهارداش��ت: موسسه بین المللی توانمندسازی منابع 
انسانی صنعت می تواند  به عنوان قطب تخصصی آموزشهای آبفا 
محسوب شود همچنین شناسایی ، تربیت افراد مستعد و متخصص 
برای تدریس در زمینه های آب و فاضالب، اس��تفاده از جدیدترین 
ابزارها و روش های آموزش��ی. پایش مستمر پیشرفت های دانش و 

فناوری مرتبط با صنعت آبفا و توسعه آموزش های مربوط به پرسنل 
صنعت از دیگر کارکردهای این موسسه لحاظ می شود  در ادامه این 
جلسه رئیس شورای انسجام بخشی صنعت آب وبرق استان اصفهان 
گفت:راه اندازی موسس��ه توانمندس��ازی کارکن��ان صنعت آب و 
فاضالب کشور می تواند با آموزش دانش روز دنیا به کارکنان  کمک 
شایانی به توسعه صنعت آب و فاضالب کشور نماید. مهندس هاشم 
امینی اعالم کرد: آموزش ها باید مهارت محور باشد تا بتواند بستر 
رشد این صنعت پیچیده وگسترده را فراهم سازد  این در حالیست 
که بر اساس برآوردهای صورت گرفته تنها 18 درصد محتوای دوره 
های آموزشی مهارت محور است . رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت:شرکتهای آب و فاضالب 
در کشور دارای تاسیسات و تجهیزات بسیار گستردهایی هستند که 
نگهداری و بهره برداری بهینه از آنها نیازمند دانش روز دنیا می باشد 
که به نظر می رسد با همکاری و تعامل کارشناسان داخلی و خارجی 
می توان به این مهم دست یافت.  وی افزود: موسسه توانمند سازی 
کارکنان صنعت آب وفاضالب کش��ور در حقیقت فضایی را فراهم 
می کند که می تواند از طریق آن از ظرفیت های علمی و تجربی 

کارکنان داخلی و خارجی بیش از پیش  بهره مند شویم.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- عملیات گازرس��انی به 
فاز 2 ش��هر بندرخمیر با حضور دکتر علی الریجانی رییس مجلس 
شورای اسالمی، همتی استاندار هرمزگان، نمایندگان و مقامات استان 
کلنگ زنی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز هرمزگان، فواد 
حمزوی مدیرعامل بیان نمود: با اجرای پروژه گازرسانی به فاز دو شهر 
بندرخمیر 3 هزار و ۴۶1 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند 
ش��د و ش��هر بندر خمیر به صورت کامل تحت پوشش گاز طبیعی 

قرار خواهد گرفت. حمزوی اظهار داش��ت: این پروژه با ۶۵ کیلومتر 
خطوط تغذیه و شبکه و 2200 انشعاب، طی مدت یک سال اجرا و به 
بهره برداری خواهد رسید.  وی یادآورشد:گازرسانی شبکه داخلی فاز 
نخست شهر بندرخمیر به طول 13 کیلومتر و بهره مندی ۷00خانوار 
از نعمت گاز طبیعی در سال 9۵ به بهره برداری رسید. گفتنی است 
این آیین به صورت مشترک با عملیات اجرایی فاز تکمیلی بندر چند 

منظوره بندرخمیر اجرا شد.

تبریز - اسد فالح: استاندار آذربایجان شرقی در حکمی، حمید 
هاشم زاده را به عنوان مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی منصوب 
کرد. ب��ه گزارش خبرنگار م��ا در تبریز، در حک��م دکتر محمدرضا 
پورمحمدی خطاب به مهندس هاش��م زاده آمده است: نظر به تعهد، 
تخصص و تجارب جنابعالی، به موجب این ابالغ به عنوان "مدیرکل 
دفتر استاندار و روابط عمومی" منصوب می شوید. امید است با توکل 
به خداوند متعال در راستای تحقق آرمان های نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران و عمل به برنامه ها و سیاست های دولت تدبیر و امید، 
منشأ خیر و تحول باشید. الزم به ذکر است حمید هاشم زاده متولد 
13۵3 در تبری��ز و دارای مدرک کارشناس��ی ارش��د بیوتکنولوژی 

کش��اورزی از دانش��گاه تربیت مدرس تهران است. از جمله عناوین 
کاری وی می توان به دبیری کارگروه امور اقتصادی استان، مسئولیت 
دبیرخانه س��تاد اصالح الگوی مصرف اس��تان، عضویت در ش��ورای 
سیاست گذاری جشنواره کارآفرینان استان، معاون مدیرکل اداری و 
مالی اس��تانداری، مسئول گروه اقتصاد و بازرگانی استانداری، معاون 
مدیرکل و مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری 
اش��اره کرد. سرپرست و کارکنان روزنامه در استان آذربایجان شرقی 
حس��ن انتخاب دکتر پورمحمدی و تقبل مس��وولیت جدید توسط 
مهندس هاش��م زاده را به جامعه رس��انه ای و روابط عمومی استان 

تبریک و تهنیت عرض می کند.

اهواز- شـبنم قجاوند- ربات پرنده صنعت��ی UAV به منظور 
کاربردهای مختلف در سد شهید عباسپور طراحی، ساخته و در سازمان 
آب و برق خوزستان رونمایی، بررسی و تست پروازی شد. ربات پرنده 
صنعتی UAV به منظور بازرس��ی بدنه سد شهید عباسپور، بازرسی 
محوطه میدانی س��د و نیروگاه، نمونه ب��رداری از آب دریاچه در نقاط 
مختلف و موقعیت یابی دقیق در نقاط مختلف جغرافیایی سد و نیروگاه 
طراحی و ساخته شده است.  قرارداد ساخت این پروژه در سال 139۵ 
به ارزش چهل میلیون تومان منعقد ش��د. بر اساس این گزارش پس 
از تست پرواز، جلس��ه ای با حضور مدیر دفتر پژوهش های کاربردی 
س��ازمان، مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور و معاونت پژوهشی 
دانش��گاه آزاد اسالمی واحد ایذه در سالن جلسات دفتر پژوهش های 
کاربردی س��ازمان برگزار شد.  مدیر دفتر پژوهشهای کاربردی با ابراز 
خرسندی از اینکه ربات پرنده صنعتی حاصل دست پژوهشگران داخلی 
استان اس��ت گفت: تجاری سازی آن می تواند در تولید اشتغال موثر 
باشد.  "مهرداد حیدری" نگاه مثبت، وسعت دید و دوراندیشی مدیرعامل 
سازمان آب و برق خوزستان را موتور محرکه ای برای مسئوالن سازمان 

خواند تا بتوانند به بهترین نحو تکنولوژیهای روز دنیا را مورد بهره برداری 
قرار دهند. وی ابراز امیدواری کرد تا با همکاری و همدلی همه مسئوالن 
سازمان، کارهای مهمتر و برجسته تری در سازمان و شرکتهای متبوع 
آن صورت بگیرد و نخبه های استانی، بیشتر و بهتر توانمندی های خود 
را نش��ان دهند. مدیرعامل سد و نیروگاه شهید عباسپور با بیان اینکه 
دانش��گاه آزاد اسالمی واحد ایذه ظرفیت های بالقوه و خوبی دارد ابراز 
امی��دواری کرد تا با همکاری یکدیگر کارهای خوب و موثری را انجام 
دهند. "س��ید حمید صالحی" با اش��اره به نیاز های فنی بر حمایت از 

بخش های تحقیقاتی و پژوهشی تاکید کرد و گفت: این کار با حمایت 
های دفتر پژوهش های کاربردی سازمان شروع شده است .  وی انتظار 
خود از معاونت پژوهشی دانشگاه ایذه را شناسایی ظرفیتهای دانشگاه 
و شهرس��تان ایذه معرفی کرد و گف��ت: ظرفیتهای خود را به صنعت 
معرفی کنید.  صالحی تصریح کرد: نقش پژوهش در دانش��گاه بسیار 
مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد تا نتیجه مطلوبی حاصل شود. 
وی با اشاره به محرومیت شهرستان ایذه تاکید کرد: برای شکوفا شدن 
پژوهش، تک س��تاره های نخبه را شناسایی و معرفی کنید.  معاونت 
پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی ایذه گفت: اگرچه شهرستان ایذه محروم 
است ولی در پژوهش و ورزش جمعیت نخبه خوبی دارد.دکتر حاتمی، 
"پیمان شیرمحمدی"را که با تیم همراهش مجری ساخت ربات پرنده 
صنعتی مورد نظر است را یکی از نخبگان دانشگاه ایذه معرفی کرد و 
ابراز امیدواری کرد تا هر مدت یکبار، جلسه ای برای معرفی و شناسایی 
توانمندیهای دانشگاه آزاد اسالمی ایذه برگزار شود. پیمان شیرمحمدی 
تصریح کرد: اگر بتوانیم به ایده هایمان جامه عمل بپوشانیم قطعا می 

توانیم از این ربات به عنوان یک پروژه بسیار موفق رونمایی کنیم. 

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:احداث آب شیرکن 
یکی از اقدام های مؤثر برای حل بحران کم آبی در استان بوشهر است 
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب 
استان بوشهر : معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کش��ور گفت: احداث آب شیرکن یکی از اقدام های 
مؤثر برای حل بحران کم آبی در اس��تان بوشهر و دیگر استان های 
جنوبی است. مسعود خشایی روز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه 
مدیران عامل شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی استان 
بوشهر اظهار داشت: در این راستا سه آب شیرین کن با ظرفیت 20 
تا 2۵هزار مترمکعب در حال بهره برداری و سه آب شیرین کن نیز 
با ظرفیت ۵0هزار مترمکعب در دست ساخت است. معاون برنامه 
ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور افزود: 
سه آب شیرین کن نیز با ظرفیتی حدود 30هزار مترمکعب فراخوان 
ش��ده است که این 9 آب شیرین کن در شهرهای بوشهر، کنگان، 

سعد آباد، برازجان، عسلویه، آبپخش و دلوار مستقر شدند. وی با بیان 
اینکه س��احل طوالنی خلیج فارس در جنوب کشور مزیت اساسی 
برای برطرف کردن مشکل کم آبی در این منطقه است اضافه کرد: 
دولت در خصوص احداث آب ش��یرین کن رویکرد حمایتی دارد و 
امیدواریم با این رویکرد دولت بخشی از مشکالت تأمین آب شرب 
استان بوشهر حل شود. مسعود خشایی گفت: در سال های گذشته 
برای توسعه آبرسانی به روستاها از اعتبارات صندوق توسعه استفاده 

ش��ده اس��ت. وی بیان کرد: عملیات اجرایی 12 مجتمع آبرسانی 
استان بوشهر آغاز شده که چهار مجتمع آن به اتمام رسیده است. 
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور افزود: هشت مجتمع آبرسانی نیز در دست احداث می باشد 
که 18۶ روس��تا را زیر پوشش قرار می دهد. خشایی اظهار کرد: در 
این پروژه ها تا پایان سال گذشته ۶80 میلیارد ریال هزینه شده و در 
سال جاری نیز 120 میلیارد اعتبار برای آن هزینه می شود. معاون 
امور عمرانی استاندار بوشهر نیز گفت: نگاه مدیریت مرکز به سمت 
مدیران زیر مجموعه خود در اس��تان ها و شهرستانها تغییر کند و 
درسطوح ملی از نیروهای توانمندی که در استان ها هستند استفاده 
کنند. مهرداد ستوده افزود: امیدواریم مسئولین آب کشور سختی و 
حساسیت بحران آب در استان بوشهر را توجه کنند در بوشهر اگر 
صدای اعتراض مردم شنیده نمی شود دلیل بر این نیست که مردم از 
مشکالت و معضالت و کمبودها اطالعی ندارد بلکه از متانت و عشق 

به نظام مردم است.

با حضور معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب وبرق اصفهان راه اندازی شد:

افتتاح موسسه بین المللی توانمندسازی کارکنان  صنعت آب و فاضالب کشور

با حضور رییس مجلس شورای اسالمی؛

عملیات گازرسانی به فاز 2 شهر بندرخمیر آغاز شد

طی حکمی از سوی استاندار آذربایجان شرقی؛

مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی منصوب شد

رونمایی از ربات پرنده صنعتی UAV، جهت بهره برداری در سد شهید عباسپور

معارفه مدیرعامل آب و فاضالب شهری استان بوشهر برگزار شد

  ارومیه-رونـق- مدی��رکل راه��داری و حمل و نق��ل جاده ای 
آذربایجان غربی با اعالم این خبر گفت: با توجه به اعتبارات فعلی 1۴3 
کیلومتر از محورهای برون شهری استان دارای روشنایی دایمی است 
که پیوسته تحت نظر و بازرسی و رفع معایب قرار می گیرد. ارسالن 
ش��کری افزود: بر اساس قانون رس��الت اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اس��تان تامین روش��نایی در نقاط پرحادثه و گردنه ها 
و محورهای کوهس��تانی است و درتمام جهان روشنایی کل محورها 
و جاده های برون ش��هری قانون و مرسوم نیست. مدیرکل راهداری 

و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در خصوص روشنایی محور 
شهید کالنتری گفت : یک تفاهم نامه بین استانداری آذربایجان غربی 
و شرکت توزیع برق  استان برای تامین روشنایی 1۷/۵ کیلومتر از این 
محور که شرکت ساخت و توسعه راهها پیگیری آن را به عهده دارد، 
منعقد ش��ده است. این مقام مس��ئول ادامه داد: اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی جهت آسایش و امنیت مسافران 
و رانندگان محترم آمادگی کامل برای هر نوع همکاری جهت روشنایی 

در محورهای برون شهری استان را با شرکت توزیع برق دارد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی:

  تامین و نگهداری روشنایی 143 کیلومتر از محورهای برون شهری استان  

مدیر کل دفتر مطالعات راهبردی سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای  خبر داد:
اجرای طرح مطالعات مدیریت سرعت در سطح راههای استان قم 

قم- خبرنگار فرصت امروز- جواد هدایتی عنوان کرد : با حضور کارشناسانی از سازمان 
بهداش��ت جهانی ) w.H.0( ، نحستین مرحله از طرح مطالعاتی ) مدیریت سرعت ( درسطح  
محورهای آزادراه وجاده قدیم قم – تهران ، بزرگراه قم – س��لفچگان و کمربندی قم – اراک 
استان قم اجرا گردید . به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
قم ، به منظور افزایش ضریب ایمنی و کاهش حداکثری حوادث جاده ای ، نخستین مرحله از 
طرح مطالعاتی )مدیریت سرعت ( در سطح راههای استان قم اجرایی شد . جواد هدایتی مدیر 
کل دفتر مطالعات راهبردی و اقتصاد سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ضمن اعالم خبر فوق اضافه کرد : با حضور کارشناسانی 
از سازمان بهداشت جهانی )WHO( وبه منظور بررسی و ارائه طریق جهت افزایش ضریب ایمنی جاده ای ، طرح مطالعاتی مدیریت 
سرعت ) تناسب سرعت ، راه و خودرو (در سطح تعدادی از محورهای مواصالتی استان قم اجرا گردید . وی ادامه داد : دراین مرحله 
ازطرح که مدیران و کارشناسانی از سازمان متبوع برنحوه ارائه و بررسی داده های مطالعاتی نظارت واشراف داشتند ، محورهای آزادراه 
و جاده قدیم قم – تهران ، بزرگراه قم – سلفچگان و کمربندی امام علی شهر قم مورد بازدید قرارگرفتند . هدایتی در نوضیح بیشتر 
این طرح اظهار داشت : با توجه به تعریف سرعت مطمئن درمحدوده راههای کشوروتناسب آن با نوع خودرو وراه مرتبط وضرورت 
بازنگری در المانهای جاده ای ، اعم از تابلوهای ترافیکی ، وضعیت راه ، تعداد وعرض باند ، وضعیت شانه راه ، تعداد و محل دوربرگردانها 
و تقاطع ها ، رویه آسفالتی و ....همچنین رفتار ترافیکی رانندگان و کاربران جاده ای ، اجرای این طرح با همکاری سازمان بهداشت 

جهانی در دستور کار قرار گرفت . 

چشم انداز روشن توسعه گردشگری گرگان با حضور گردشگران چینی
گـرگان- خبرنگار فرصت امروز- سرکنس��ولگر ایران در گوانج��و به ظرفیت باالی 
گردش��گری گرگان اش��اره ک��رد و گفت: توس��عه گردش��گری یک��ی از اولویت های این 
خواهرخواندگی خواهد بود و با توجه به ظرفیت های گردش��گری گرگان، چشم انداز روشن 
برای توسعه گردشگری در این شهر با حضور گردشگران چینی دیده می شود.به گزارش مرکز 
اطالع رسانی شهرداری گرگان، خلیل شیرغالمی در دیدار با شهردار و رئیس و اعضای شورای 
اس��المی شهر گرگان و بازدید از ظرفیت های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی شهر گرگان 
اظهار کرد: به مردم استان گلستان و شهر گرگان بخاطر داشتن شهردار و اعضای شورای اسالمی عالقه مند به تعامل های بین المللی 
تبریک می گویم.وی در مورد عقد پیمان خواهرهواندگی گرگان و گوانجو، ادامه داد: گوانجو سومین شهر بزرگ چین با 1۵ میلیون نفر 
جمعیت است که مرکز اصلی تجارت در چین محسوب می شود و یک شهر عظیم با ظرفیت های باالی اقتصادی، تجاری و فرهنگی 
است.سرکنسولگر ایران در گوانجو خاطرنشان کرد: این پیمان خواهرخواندگی یک ظرفیت بزرگ و چهارچوب چند بعدی است که 
می تواند توسعه همکاری های بین دو شهر به ویژه در مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری برای گرگان رقم بزند.شیرغالمی گفت: مسیر 
به خوبی شروع شده و در تالش هستیم که پروژه هایی را در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و دانشگاهی بین دو شهر اجرایی کنیم.وی 
اضافه کرد: اعتقاد دارم با توجه به ظرفیت های عظیمی که شهر گوانجو دارد و به عنوان محور اصلی تجارت و اقتصاد در چین محسوب 
می شود و در حوزه فناوری های نوین جز شهرهای با پتانسیل باال است، می تواند به توسعه شهر گرگان و ایجاد چهره بین المللی تر از این 
شهر کمک کند.سرکنسولگر ایران در گوانجو تصریح کرد: با کمک شهردار گرگان و شورای شهر در نظر داریم چند پروژه را در ابعاد 
سرمایه گذاری و فرهنگی و تعامل دانشگاهی را در گام اول اجرایی کنیم و سعی می کنیم این پروژه های اجرایی شود و این ظرفیت 
وجود دارد که سرمایه گذاران چینی برای پروژه های مهم گرگان وارد شده و پروژه های قابل توجهی را اجرا کنند.سرکنسولگر ایران در 
گوانجو گفت: گوانجو با 32 شهر مهم جهان در پنج قاره خواهرخوانده است و با 100 شهر پیمان دوستی دارد و پیمان خواهرخواندگی 
با گرگان که با عالقه بسیار زیاد مسووالن شهری گوانجو و حضور شهردار این شهر به امضا رسید به طور قطع نتایج بسیار خوبی را 

برای گرگان خواهد داشت.

معاون طرح و توسعه ّآب منطقه ای مازندران :
مطالعات مرحله اول طرح آبرسانی به بخش چهاردانگه ساری به تصویب 

وزارت نیرو رسید
سـاری -دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 
آقای حیدر داودیان معاون طرح و توس��عه آب منطقه ای مازندران از تصویب مطالعات مرحله اول 
طرح آبرسانی به بخش چهاردانگه ساری از سوی دفتر مطالعات و بررسی فنی شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور خبر داد.   وی با اشاره به محدودیت های تامین آب شرب شهر کیاسر و 9۴ روستای 
بخش چهاردانگه ساری که در حال حاضر از طریق چشمه های موجود و چاه ها تامین آب می شوند 
به انجام مطالعات مرحله اول طرح آبرسانی این طرح در دو افق 1۴10 و 1۴2۵ پرداخت و گفت: در 
سال گذشته وزارت نیرو با تخصیص آب به میزان 21/۷ میلیون مترمکعب از سد چهاردانگه برای تامین آب بویژه شرب موافقت کرد. 
داودیان افزود: باتوجه به موافقت وزارت نیرو مطالعات مرحله اول طرح آبرسانی به چهاردانگه که یکی از 9 مجتمع اصلی طرح جامع 
آبرسانی استان می باشد در دستور کار آب منطقه ای مازندران قرار گرفت و مطالعات طرح بخصوص نیاز آبی محدوده آن در بخش 
شرب، صنعت و گردشگری انجام شد. معاون طرح و توسعه آّب منطقه ای مازندران افزود: آب شرب جمعیت ساکن و شناور منطقه در 
درازمدت از طریق سد چهاردانگه تامین و با احداث یک خط انتقالبه قطر ۴00 میلی متر و بهطول 1۴ کیلومتر به ساختگاه پیشنهادی  

تصفیه خانه در مسیر منتقل خواهدشد و آب تصفیه شده در اختیار مردم کیاسر و 9۴ روستای منطقه قرار میگیرد.

اهدای خون کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان سمنان 
سمنان - زیاری-  کارکنان مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان سمنان در اقدامی 
سراسری و هماهنگ با حضور در کلیه پایگاه های انتقال خون استان خون خود را اهدا نمودند. 
شایان ذکراست  همزمان با اهدای خون کارکنان ، دکتر دانایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان 
نیز در پایگاه انتقال خون امام رضا)ع( حضور یافت. دکتر دانایی، رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی 
سمنان ضمن بازدید از پایگاه امام رضا)ع( بیان نمود: اهدای خون کمک بسیار زیادی به بیماران و 
بیمارستان ها است؛ چراکه بیمارانی داریم که به صورت مرتب نیاز به دریافت خون دارند همچنین 
بسیاری از بیماران به دلیل سوانح و اتفاقات پیش آمده و یا بیماران در اتاق عمل، مصدومان در زمان انتقال به بیمارستان و بیمارانی 

که به صورت طوالنی مدت بستری هستند به خون و فرآورده های خونی نیاز دارند.

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج شهدای رانندگان در محل پایانه ی کاالی قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- پایگاه مقاومت بسیج شهدای رانندگان در 
مح��ل پایانه کاالی قزوین با حضور فرماندار، فرمانده س��پاه ناحیه البرز، فرمانده 
انتظامی شهرستان البرز افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان قزوین، حسین حیدری با اعالم این خبر گفت: پایگاه 
مقاومت بسیج شهدای رانندگان پایانه کاالی قزوین بمناسبت گرامیداشت حماسه 
9 دی با حضور فرماندار، فرمانده س��پاه ، رییس عقیدتی سیاسی سپاه ، فرمانده 
انتظام��ی شهرس��تان البرز، معاون حمل و نقل و رییس اداره حمل و نق��ل کاالی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان قزوین، رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان البرز، مسئول پایانه کاالی قزوین، مسئول بسیج اصناف 
شهرستان البرز و رییس و اعضای انجمن صنفی رانندگان و جمعی از مسئوالن در محل پایانه کاالی قزوین افتتاح شد. حیدری 
در خصوص هدف افتتاح پایگاه مقاومت بسیج عنوان کرد: یکی از اهداف مهم در افتتاح این پایگاه مقاومت بسیج ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت در بین رانندگان تالشگر استان می باشد. وی گفت: نیاز به بسیج امروز بیشتر از گذشته احساس می شود و 
با توجه به ظرفیت ها و توان موجود باید حداکثر استفاده را از این پتانسیل ببریم. حیدری افزود: بسیج در انقالب اسالمی 
به عنوان یک نیروی خدمتگزار در خدمت تمامی ارگان ها در هر موقعیت و زمانی بوده است و هدف اصلی آن خدمتگزاری 

خالصانه به نظام و مردم است. 

در راستای تقویت فشار شبکه توزیع آب شهر رشت انجام شد: 
اجرای پروژه خط انتقال آب از پل شهدای گمنام به سبزه میدان 

رشت- مهناز نوبری - معاون مهندسی و توسعه این شرکت از اجرای پروژه خط انتقال آب از پل شهدای گمنام به سبزه 
میدان با هدف تقویت فشار شبکه توزیع آب برخی از مناطق شهر رشت خبر داد.علیرضا غیاثی معاون مهندسی و توسعه آبفای 
گیالن با اعالم این خبر بیان داش��ت: پروژه خط انتقال آب از پل ش��هدای گمنام به سبزه میدان با هدف تقویت فشار آب و 
ارتقاء کمی و کیفی آب مناطق رشتیان ، دانای علی ، نقره دشت ، سردار جنگل ، بلوار معلم ، سبزه میدان و قسمتی از منطقه 
خیابان الکانی از خردادماه آغاز شده است.معاون مهندسی و توسعه آب و فاضالب شهری گیالن بودجه اعتباری پروژه فوق را 
1۵ میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: در راستای اجرای پروژه خط انتقال آب از پل شهدای گمنام به سبزه میدان باید 2000 
متر لوله گذاری انجام پذیرد که تاکنون 1۴00 متر لوله گذاری انجام شد.وی افزود: اجرا و بهره برداری به موقع این پروژه بزرگ 
مستلزم همکاری همه جانبه تعدادی از دستگاهها، سازمانها و نهادهای استان است که در صورت تعامل و همکاری در طول 

اجرای پروژه ، در ایام مبارک دهه فجر شاهد افتتاح و بهره برداری از آن خواهیم بود.

سه شنبه
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اگر به دنبال پیشرفت در زندگی شخصی تان هستید، اگر 
دوس��ت دارید تحولی بزرگ و اساس��ی در کار و آینده تان 
احس��اس کنی��د بهتری��ن کاری که ما به ش��ما پیش��نهاد 
می کنی��م این اس��ت: قوانین ج��ک کنفیل��د را در زندگی 

روزمره خود اعمال کنید. 
ج��ک کنفیل��د نویس��نده معروفی اس��ت ک��ه مجموعه 
کتاب ه��ای پرطرفدار »س��وپ جوج��ه ب��رای روح« را در 
کارنامه خود دارد و توانست بیش از 120 میلیون نسخه از 
کتاب هایش را در سراس��ر جهان به فروش برساند. کنفیلد 
کتاب های��ی را هم در زمینه موفقیت نوش��ته که در آنها به 
پیش��رفت شخصی اشاره داشته اس��ت. این نویسنده موفق 
ب��ا س��خنرانی های خود در سراس��ر جهان کمک ش��ایانی 
ب��ه کارآفرینان و صاحبان کس��ب و کار ب��ا موضوع بهبود 
عملکردش��ان می کند. یکی از بهتری��ن ویژگی های کنفیلد 
این است که با لحن بیان ساده و مختصر نکاتی را می گوید 
که به راحتی قابل اجرا هس��تند و چون اطالعات بس��یاری 
در زمینه موفقیت دارد معتقد اس��ت این نکته ها برای همه 
مفید خواهد بود. در ادامه این مقاله به بررسی 10 قانون او 

برای رسیدن سریع به موفقیت می پردازیم.
1.دیگران را مسئول اتفاقات زندگی خود ندانیم

ممکن اس��ت در زندگی شما اتفاقاتی رخ دهد، شاید این 
اتفاقات برخالف آنچه باش��د که شما می خواستید؛ نباید به 
دنبال مقصر باش��ید و انگش��ت اتهام خود را به سوی همه 
نش��انه بگیرید. بلکه این ش��ما هس��تید که مسئول تمامی 
اتفاق��ات زندگی تان هس��تید. ب��ا کمی مس��ئولیت پذیری 
می توانید تغیی��رات مثبتی برای خود ب��ه ارمغان بیاورید. 
پس به خوبی پذیرای این موضوع باش��ید و به جای متهم 

کردن دیگران برای رفع مشکالت خود قدم بردارید.
2.داشتن یک مربی

برای ماهر شدن در هر زمینه ای احتیاج به تمرین است و 
یک قانون قدیمی وجود دارد که می گوید الزمه هر تبحری، 
10هزار س��اعت تمرین اس��ت، اما امروزه شما می توانید به 
راحت��ی فقط با پیدا کردن ی��ک مربی قهار این مدت زمان 
را به حداقل کاهش دهید، چرا که شما با یادگیری از افراد 
باتجربه به روند پیش��رفت شغلی خود کمک می کنید و در 

زمان هم صرفه جویی خواهید کرد.

3.بیشتر از حد انتظارتان تالش کنید
با فکر کردن به چیزهایی مثل اینکه حقوق کافی دریافت 
نمی کنید فق��ط باعث هدررفتن زمان خود می ش��وید. در 
ع��وض به این فکر کنید که با انجام چه کارهایی می توانید 
میزان حقوق و دریافتی های خود را افزایش دهید. در واقع 
یک فرد تا زمانی ارزش��مند اس��ت که بتوان��د مهارت های 
خ��ود را افزایش دهد و این اطمین��ان را به وجود آورد که 
درآم��دش در آینده بیش��تر از آن چیزی خواهد ش��د که 

فکرش را می کرد.
4.پیدا کردن نقاط قوت

ه��ر فردی در یک زمین��ه  خاص بهتر از دیگران اس��ت. 
ب��ا پیدا کردن نقاط قوت خود می توانید زمان بیش��تری را 
صرف کس��ب مهارت در آن زمینه کنید. مطمئن باشید با 
گذشت زمان کمی به بیشترین مهارت در آن زمینه دست 

پیدا خواهید کرد.
5.انتخاب درست کلمات

کلمات قدرت ش��گفت انگیزی دارند بنابراین بهتر اس��ت 
از عبارات و کلمات مثبت اس��تفاده کنید؛ چرا که مغز ما و 
درک��ی که از جهان پیرامون خود داریم به ش��دت متأثر از 
چیزهایی اس��ت که به خودم��ان می گوییم. به عنوان مثال 
اگر دائماً برای خود تکرار کنیم: »در ش��هر ما هیچ ش��غلی 
پیدا نمی ش��ود« این اطمینان را به ش��ما خواهم داد حتی 
اگر این فرصت ها درست جلوی چشمان تان هم قرار بگیرند 
ش��ما متوجه آنها نخواهید ش��د و خودتان باعث از دس��ت 

رفتن فرصت های بسیاری می شوید.
6.یک خواب خوب شبانه داشته باشید

ساده ترین و مهم ترین کار اس��ت، چون تنها راه رسیدن 
به اوج کارایی و بهره وری اس��ت. به یاد داشته باشید برای 
رس��یدن به هر موفقیتی تنها مراقبت از ذهن کافی نیست 

بلکه از نظر فیزیکی هم به مراقبت نیاز دارید.
7.تغییر در طرز تفکر

طرز تفکر ش��ما سبب رس��یدن تان به نقطه ای است که 
در آن ق��رار دارید. اگر به فک��ر تغییر در جایگاه فعلی خود 
هس��تید ابتدا الگوی فکری خود را ع��وض کنید؛ نباید به 
این فکر کنید که شاید ش��ما شایستگی انجام فالن کار را 
نداشته باش��ید بلکه باید به فکر کسب مهارت های الزم در 

کار مورد نظرتان باشید.
8.پایبند به تصمیمات خود باشید

اگر به فک��ر دیدن تغییرات در زندگی با چش��مان خود 
هستید؟ بهتر اس��ت با گرفتن یک تصمیم قاطع در جهت 
رس��یدن به اهداف تان، نس��بت به آنها پایبند بمانید. برای 
رس��یدن به اهداف تان باید 100درصد نسبت به انجام آنها 
مصمم باش��ید. زمانی که کس��ی بخواهد وارد آب شود اگر 
فردی باشد که دچار شک و تردید است ابتدا نوک انگشتان 
خ��ود را وارد آب می کند اما اگر فردی مصمم باش��د نفس 
خ��ود را حب��س می کند و ب��ه یک باره داخل آب ش��یرجه 

می زند.
9.چیزی را که می خواهید طلب کنید

مطمئن باشید هیچ کس جز خودتان نمی تواند محقق گر 
رؤیاهای ش��خصی شما باش��د. راه اندازی یک کسب و کار 
جدید، رفع مش��کالت در روابط اجتماعی و یا استخدام در 
ش��غلی که مورد عالقه تان است؛ نمونه ای از مسائل مهمی 
هستند که خود شما باید برای رسیدن به آنها ترس را کنار 
بگذارید و برای رفع شان اقدام کنید. پس خودتان به دنبال 

رؤیاهای تان باشید.
10.داشتن ایمان

هیچ فردی زمانی که به ناشناخته ها قدم می گذارد مسیر 
پیش روی روشن و واضحی نخواهد داشت، اما باید به مسیر 
ادامه داد تا به آنچه می خواهید برس��ید. با قدم گذاشتن در 
مس��یری که به رؤیاهای تان ختم می ش��ود ممکن است با 
چیزهایی مواجه شوید که انتظارش را نداشته اید، اما دست 
از تالش برندارید و برای رس��یدن به آنها سرسختانه ادامه 
دهید، همه  ما الیق رس��یدن به بهترین ها هس��تیم. بیشتر 
مردم در ش��رایط فعلی خود گرفتار می شوند، برای رهایی 
از این وضع باید یک نگاه واقع بینانه به زندگی خود داش��ته 
باش��یم نه اینکه با داش��تن رفتار نامناسب و افکار منفی از 
موقعیت فعلی خود خارج ش��ویم. پس با انتخاب یک مسیر 
درس��ت برای تمام دس��تاوردهای تان که در طول مسیر به 
دست آورده اید جشن بگیرید. سرسختانه و با عزم جزم کار 
کنی��د و با اراده  قوی تان ه��ر آنچه را باعث عقب ماندن تان 

می شود تغییر دهید.
inc/ucan :منبع

کسب موفقیت سریع فقط با اعمال 10 قانون!

8دلیلی که باعث می شوند، موفقیت تان کمتر از انتظارتان باشد

در اوایل دوران حرفه ای، نقش��ه و برنامه ریزی کاملی داش��تم. این برنامه توس��عه ش��خصی واقعا جاه طلبانه و 
بلندپروازانه  بود. با این وجود، مسائل به صورتی که من برنامه ریزی کرده بودم و توقع داشتم پیش نرفتند.البته در 
جایگاه فعلی فکر می کنم که این بهترین وضعیت برای من بود، اما لحظاتی هم وجود داشتند که از خودم  پرسیدم 
چرا به اندازه ای که انتظار دارم، موفق نیستم. پس از کمی تفکر، هشت دلیلی که باعث شدند میزان موفقیتم کمتر 
از حد انتظارم باشند را شناسایی کردم. وقتی من »چرایی« را یافتم توانستم »چگونگی« را نیز پیدا کنم تا بتوانم 
دوباره به مسیر برگردم.   آیا فکر می کنید این  8 دلیل باعث شدند که شما هم کمتر از حد توقع تان، موفق باشید؟

دلیل اول: از ترس، فلج می شوید
چه چیزی باعث ترس ش��ما می ش��ود؟ این احتمال وجود دارد که تقریباً از همه چیز بترس��ید. در واقع از 
ش��روع کردن، تالش کردن و مهم تر از همه از شکس��ت و ناکامی می ترس��ید. البته که هیچ کس نمی خواهد 
شخصی باشد که کسب و کاری را شروع و مجبور شود خیلی زود آن را تعطیل کند. مساله این است که همه  
افراد در بعضی موارد شکست می خورند. شاید این شکست کوچک باشد و در بقیه موارد شکستی بزرگ عامل 
انحالل کسب وکار باشد. کافی است، به جای اینکه بگذارید این ترس ها شما را فلج کنند، آنها را بپذیرید. درک 

صحیح، باعث می شود از اشتباه های گذشته، درس بگیرید تا آنها را دوباره و دوباره تکرار نکنید.
دلیل دوم: بیشترین زمان را برای فکر کردن به جای اقدام کردن صرف  کنید

یک دوس��ت صمیمی دارم که سال هاست درخصوص راه اندازی کسب وکارش صحبت می کند، اما آیا موفق 
ش��ده است کسب و کارش را راه بیندازد؟ خیر! حتی نزدیک راه اندازی آن هم نیست. هرچند که ایده های او 
فوق العاده و شگفت انگیز هستند، اما هنوز هیج اقدامی نکرده است. در این زمان بود که من فهمیدم که همه 
نمی توانند از موقعیت فعلی خود دس��ت بکش��ند و همین فردا کسب و کار خودشان را ایجاد کنند. برای مثال، 
آنها ابتدا باید مسائل مالی شان را سر و سامان دهند. تفاوت بین افرادی که موفق هستند با کسانی که نیستند 
به همین س��ادگی است: چه کس��ی ابتکار عمل به خرج می دهد و گام آغازین را برمی دارد؟ بگذارید این طور 
بگویم! ش��ما می خواهید کس��ب و کار خودتان را راه بیندازید، اما باید اقس��اط وام تان را بپردازید یا خانواده ای 
دارید که باید از آنها مراقبت کنید. از خودتان بپرسید: »چگونه می توانم شروع کنم؟« و »چه گام هایی باعث 
به حرکت درآمدن این چرخ می ش��وند؟« یک وب سایت ساده ایجاد و وبالگ نویسی را شروع کنید. تحقیقات 
بازاریابی را ش��روع کنید و در نهایت طرح کس��ب و کارتان را بنویس��ید. به بیانی دیگر تا زمانی که کس��ب و 

کارتان هنوز به کار تمام وقت تبدیل نشده است، در کنار کار اصلی تان برایش وقت بگذارید.
یادتان باشد، اگر اقدام نکنید به رویاهای تان هم نخواهید رسید.

دلیل سوم: طرز فکر مثبتی ندارید
آیا شما هم از آن دسته افرادی هستید که نمی دانند در افکار منفی غرق شدند؟

آیا ش��خصی هس��تید که به دنبال ارتقای شغلی نیس��ت چون تصور می کند که دانش، تجربه، مهارت یا 
ش��خصیت الزم برای انجام صحیح کار را ندارد؟ اگر جزو این گروه ها هس��تید، پس تقریبا غیرممکن است 
تا بتوانید فرصت های پیش رو را تشخیص دهید و کشف کنید. طرز فکر مثبتی برای خودتان ایجاد کنید.

همان ط��ور ک��ه »جیمز کلیر« به عنوان یک رفتارش��ناس توضیح می دهد: »تفکر مثبت، چیزی بیش��تر از 
شادبودن یا نمایش نگرش خوش بینانه است. افکار مثبت درواقع می توانند ارزش واقعی در زندگی شما ایجاد 
و به شما کمک کنند، مهارت هایی بسیار طوالنی تر از لبخند را بیاموزید.« تحقیقات نشان می دهند که تفکر 
مثبت »کار شما، سالمت شما و زندگی شما را تحت تاثیر قرار می دهد.« درواقع هنگامی که طرز فکر مثبتی 

دارید، فرصت های بیشتری را کشف و مهارت های ارزشمندی مانند مهارت های ارتباطی را کسب می کنید.
دلیل چهارم: خیلی سریع تسلیم می شوید

یک روز خس��ته کننده داشتید؟ خب که چی؟ همه ما از این روزهای کسل کننده داشتیم. آیا این یعنی 
باید توپ تان را بردارید و به خانه برگردید؟ هیچ کدام از افراد موفق به این آس��انی تس��لیم نمی شوند. آنها 

حتی در شرایطی که به نظر می رسد کل دنیا علیه آنها مبارزه می کند، استقامت می کنند.
دلیل پنجم: به راحتی حواس تان پرت می شود

احساس می کنید وقت کافی در طول روز ندارید؟ اگر چنین است پس احتماالً در مدیریت زمان مشکل 
دارید و این موضوع که به راحتی حواس تان پرت می شود، یکی از دالیل اصلی آن است.

ای��ن اخت��الل می تواند خودش را به صورت چک کردن مداوم گوش��ی موبایل یا بره��م زدن تعهدات برای 
صرف ناهار با یک دوس��ت، نش��ان دهد. این حواس پرتی ها اغلب شما را آزار می دهد و مانع کار کردن روی 
اولویت های تان می شود. راه های زیادی برای اصالح این موضوع وجود دارد. روز کاری خود را با برنامه ریزی 
ش��روع کنید و زمان های خاصی را برای تمرکز روی اولویت های تان اختصاص دهید و در این حین مطمئن 
شوید که اعالن های گوشی هوشمند را خاموش کرده اید و در محیط آرامی کار کنید تا هیچ موضوعی مزاحم 
شما نشود. پس از دستیابی به این اهداف اولیه با یک استراحت یا تفریح با دوستان به خودتان پاداش دهید.

دلیل ششم: در جمع افراد اشتباهی قرار گرفته اید
یک سخنرانی انگیزشی معروف وجود دارد که می گوید: »شما میانگین پنج نفری هستید که بیشترین 
وقت ت��ان را ب��ا آنها می گذرانید.« نکته  این حرف این اس��ت که اگر واقعا خود را با افراد اش��تباهی احاطه 
کرده اید، واقعاً آینده تان را به خطر انداخته اید. اگر بیش��ترین زمان تان را با افرادی س��پری کنید که عاری 
از بلندپروازی هس��تند یا مداوم ش��ما را پایین نگه می دارند، پس چه چیزی باید به ش��ما انگیزه دهد که 
باالتر و فراتر بروید؟ زمان گذراندن با افرادی که بلندپرواز، مثبت، حامی و موفق هس��تند، را شروع کنید. 
درنهایت متوجه خواهید شد که این ویژگی ها را جذب کردید. به عنوان پاداش، این نوع افراد می توانند به 

شما مشاوره دهند و به افرادی که توانایی ارتقای حرفه شما را دارند، معرفی کنند.
دلیل هفتم: سخت کار نمی کنید

گاهی به نظر می رس��د که موفق ترین افراد یک ش��به به این جایگاه و موفقیت رسیدند. من می توانم به 
شما بگویم این طور نیست. افراد موفق سال ها پشت سر هم به سختی کار کرده اند تا به جایگاه امروزشان 
رس��یدند. بله، ممکن اس��ت دشوار به نظر برس��د اما اگر آماده  کار و تالش سخت نیستید پس الیق کسب 
موفقیت به اندازه  آنها هم نیستید. جست وجو برای یافتن راه حل های میان بر و سریع را متوقف کنید و به 

جای آن آستین های خود را باال بزنید و کارتان را شروع کنید.
دلیل هشتم: شما نمی دانید که موفقیت چه شکلی است

ای��ن واقعا رایج اس��ت. گاهی در میان تعاریف دیگ��ران از موفقیت به این نتیجه می رس��ید که واقعا نمی دانید 
موفقیت برای شما به چه معناست؟ موفقیت برای بعضی افراد به معنای داشتن حساب بانکی پرپول است. بعضی 
دیگر موفقیت را در کسب عنوان شغلی یا مدیریت کسب وکار خودشان می دانند. بعضی دیگر دریافت حقوق باال 
و خرج کردن آن برای مس��افرت رفتن با خانواده ش��ان را موفقیت می نامند. هیچ یک از این تفکرات تا زمانی که 
خوش��حال و راضی باش��ید، اشتباه نیستند. درنتیجه به دیگران اجازه ندهید تا موفقیت را برای تان تعریف کنند و 
دنباله روی رویاهای دیگران نباش��ید. مش��خص کنید که موفقیت برای شما به چه معناست و چه چیزهایی مانع 
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