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دالر همچنان می تازد

سکوت بانک مرکزی
بازار ارزی که رئیس کل بانک مرکزی از آن به عنوان یکی از پیچیده ترین بازارها یاد می کند این روزها درگیر 
لرزش و نوس��ان هایی اس��ت که شرایط دالر و مخاطبان آن را بیش از گذش��ته متزلزل کرده است. بانک مرکزی 
ظاهرا س��کوت را بر اعالم ش��فاف و صری��ح درباره چرایی جریان موجود و نوع اقدامات خ��ود برای کنترل بازار و 
نتایج آن ترجیح داده اس��ت.  بازار ارز ایران روز یکش��نبه ش��اهد ورود دالر به کانال ۵۶۰۰ تومان بود و این ارز 
تا ۵۵۵۰ تومان هم در آخرین قیمت گذاری ها مبادله ش��ده اس��ت. چندی پیش و در روزهای ابتدایی س��ال که 
قیم��ت دالر از ۵۰۰۰ تومان عبور کرد گزارش های بازار از سرکش��ی دالالن و برخی صرافان خبر می داد. در این 
بی��ن صرافی ها به عنوان یکی از کانال های اصلی ف��روش دالر، این روزها در مواردی به وضوح در قیمت گذاری...
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در حالـی دالر مرزهـای ناممکـن را رد می کند کـه فعاالن 

بازار سـهام شـاهد افت لحظه به لحظه قیمت ها در 
این بازار هسـتند، به طوری کـه نگرانی ها از آینده 

شاخص بورس 438 واحد افت کرد
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یادداشت
 نقش تشکل های اقتصادی
در حمایت از کاالی ایرانی

نقش تشکل های اقتصادی در 
حمای��ت از کاالی ایرانی س��ال 
۱۳۹۷ هم ب��ا محوریت اقتصاد 
نامگ��ذاری ش��د. رهب��ر معظم 
انقالب امسال هم مسئله اقتصاد 
را یک��ی از مهم ترین محورهای 
سیاست های کالن کشور تعیین 
کردن��د ت��ا حمای��ت از تولی��د 
داخل��ی در رأس برنامه ری��زی 
نهادهای تصمیم ساز، قرار گیرد. 
البته حمای��ت از تولید داخلی 
همواره به عنوان یکی از ارکان 
تأثیرگذار ب��ر تحقق برنامه های 
توس��عه کش��ور م��ورد تأکید و 
توجه بوده اس��ت.   گ��واه این 
مدع��ا نامگذاری تقریبا مش��ابه 
س��نوات قبل با عناوین حمایت 
از تولید مل��ی و تقویت اقتصاد 
است. به نظر می رسد حمایت از 
تولید داخلی یکی از محورهای 
اقتصاد مقاومتی  سیاس��ت های 
 ۱۳۹۲ س��ال  در  ک��ه  اس��ت 
براس��اس بند ی��ک اصل ۱۱۰ 
قانون اساس��ی تعیی��ن و ابالغ 
ش��ده اس��ت.  چنانک��ه در بند 
هش��تم ابالغیه آن بر مدیریت 
و  مص��رف  الگ��وی  اص��الح  و 

ترویج مصرف کاالهای 
3داخلی همراه...

نادر سیف
معاون تشکل های 

اتاق ایران

فرصت امـروز: در حالی دالر مرزهای ناممکن را در بازار 
ارز پشت سر می گذارد که قیمت سکه نیز روز گذشته از این 
افسارگس��یختگی نرخ دالر در امان نماند و طال و س��که در 
دومین روز هفته رشدی قابل توجه را تجربه کرد. این افزایش 
بی ضابطه نرخ دالر و رش��د قابل توجه قیمت طال و سکه در 
حالی بود که قیمت برخی خودروهای داخلی نیز تحت تأثیر 
افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال جدید افزایش یافت و 
گویی دیروز دومینویی در بازارهای موازی شکل گرفته بود، 
اما نکته مهم در این میان آن است که مسئوالن باید قبل از 
آنکه افزایش شدید نرخ ارز به سایر کاالها سرایت کند نسبت 

به کنترل و تعدیل نرخ آن اقدام کنند. 
دالر همچنان می تازد

قیمت دالر در بازار معامالت تهران افسارگس��یخته است؛ 
رقم ها متفاوت اس��ت. از دالر 4۹۵۰ توم��ان روی صرافی ها 
گرفت��ه تا ۵8۰۰ تومانی که دالالن ارز در کوچه های منتهی 
به چهارراه استانبول و میدان فردوسی اعالم می کنند. کسی 
واقعا نمی داند قیمت دالر چقدر است. در این میان خبری از 

مسئوالنی که متولی حفظ ارزش پول ملی هستند نیست! 
به گزارش ایس��نا، افزایش نرخ دالر از اواسط سال گذشته 
آغاز شد؛ به گونه ای که نرخ آن از حدود ۳۷۰۰ تومان در اوایل 
۱۳۹۶ به حدود ۵۰۰۰ هزار تومان در اواخر این سال رسید.  
افزایش قابل توجه نرخ ارز در س��ال گذشته در حالی بود که 
مسئوالن دولتی مربوطه بارها رشد نرخ ارز را حبابی دانسته 
و وعده کاهش قیمت ها را دادند تا جایی که سخنگوی دولت 
نیز از تکدر خاطر رئیس جمه��وری از افزایش نرخ دالر خبر 
داد.  با این صحبت ها بود که انتظار می رفت با سپری ش��دن 
ایام پایانی س��ال گذش��ته که مصادف با افزایش تقاضای ارز 
برای س��فرهای نوروزی بود قیمت ها در این بازار نزولی شود.  
با این حال این انتظارات برآورده نشد و اولین روزهای کاری 
س��ال ۱۳۹۷ ب��ا افزایش نرخ دالر و دیگر ارزها آغاز ش��د. به 
دنبال همین افزایش ها بود که نرخ دالر روز یکشنبه با افزایش 
یکب��اره ۳۰۰تومانی به حدود ۵48۰ تومان نیز رس��ید.  این 
وضعیت در حالی است که خبری از مسئوالن مربوطه نیست 
و مشخص نیست سیاس��تگذاران مالی و پولی چه برنامه ای 
برای حف��ظ ارزش پول ملی و تعدیل ن��رخ ارزهای خارجی 
دارند.  بس��یاری از کارشناس��ان به رشد افسارگسیخته نرخ 
ارزهای خارج��ی انتقاد کرده و معتقدند ک��ه با توجه به اثر 
منفی رش��د نرخ ارز بر قیمت س��ایر کاالها و خدمات، دولت 
تدبیر و امید نباید اجازه دهد دس��تاورد بزرگ این دولت در 
کنترل تورم از دس��ت برود.  در این میان در آخرین لحظات 
تنظیم این گزارش ، خبرهایی از رشد مجدد نرخ دالر نسبت 

به قیمت ۵48۰ تومان نیز به گوش می رسد. 
سکه هم رکورد زد

اما اولین تبع��ات افزایش بی ضابطه نرخ دالر، رش��د قابل 
توجه قیمت طال و سکه است که قیمت آن تناسب مستقیم 
با قیمت ارز دارد. روز یکش��نبه ب��ا افزایش ۳۰۰ تومانی نرخ 
دالر، س��که نیز رکورد زد و با رش��د قیمت ۶۶ هزار تومانی 

ب��ه بیش از یک میلی��ون و 8۳۰ هزار تومان و قیمت هر گرم 
طالی ۱8 عیار هم به ۱۷۰ هزار تومان رسید که هر دو نرخ 
بی سابقه هستند.  در این رابطه عضو هیأت مدیره اتحادیه طال 
و جواه��ر تهران اظهار کرده که افزایش تقاضا و باالرفتن نرخ 
دالر مهم ترین تأثیر را در جهش قیمت س��که داشته و تورم 
به وجود آمده، باعث ش��ده مردم نقدینگ��ی خود را به طال و 
س��که تبدیل کنند.  محمد کش��تی آرای از افزایش ۶۶ هزار 
تومانی قیمت س��که تمام از روز شنبه تا یکشنبه خبر داد و 
درب��اره دالیل این جهش قیمت گفت: از روز ش��نبه افزایش 
قیمت س��که همزمان با تقاضایی که در ب��ازار به وجود آمد، 
باعث افزایش ش��دید قیمت سکه شد؛ به طوری که یکشنبه 
برای اولین بار قیمت س��که به یک میلیون و 8۳۰ هزار تومان 
رس��یده اس��ت.  وی ادامه داد: در اصل از ش��نبه تا یکشنبه 
قیمت س��که تمام ۶۶ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و 
بزرگ ترین عامل این افزایش قیمت، باالرفتن نرخ دالر است 
که باعث شده قیمت سکه به این شکل در آید و از طرفی هر 
گ��رم ط��الی ۱8 عیار هم به ۱۷۰ هزار تومان برس��د.  عضو 
هیأت مدیره اتحادیه ط��ال و جواهر تهران افزود: پیش  فروش 
سکه تأثیر چندانی بر بازار نداشته، اما متقاضی را بیشتر کرده 
اس��ت. کسانی هستند که اکنون در حال تبدیل نقدینگی به 
طال و ارز هستند و التهاباتی که در جهت افزایش قیمت ارز 
دامن زده ش��ده است، جو روانی را به وجود آورده و تقاضا را 
در بازار افزایش داده اس��ت.  به گفته کش��تی آرای، در حال 
حاضر فروشنده نیست ولی خریدار وجود دارد. مردم با توجه 
به اینکه تورمی را در س��ال جدید شاهد هستند باعث شده 

نقدینگی شان را به طال و سکه تبدیل کنند. 
پیش بینی قیمت 2 میلیون تومانی برای سکه! ؟ 

در ش��رایطی که قیمت سکه در بازار به مرز یک میلیون و 
۹۰۰ هزار تومان رس��یده در بازار معامالت یکش��نبه، قیمت 
س��که تحویل دی ماه ۱۳۹۷ مرز ۲ میلیون تومان را رد کرد، 
به طوری که هر عدد سکه در باالترین قیمت به رقم ۲ میلیون 
و ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسید.  در بازار آتی، معامله گران به 
معامله مجازی س��که پرداخته و این محصول را برای تحویل 
روزها و ماه های آینده، خرید و فروش می کنند. درواقع قیمت 
سکه در بازار آتی برآمده از تحلیل معامله گران از قیمت فعلی 
و آینده این محصول اس��ت. در این وضعیت در صورت اقدام 
مس��ئوالن پولی و بانکی در کنترل و کاهش نرخ ارز ش��اهد 

کاهش نرخ سکه در بازار معامالت آتی خواهیم بود. 
خودرو هم گران شد! 

ام��ا در دومین روز هفته در کنار خبر افزایش قیمت ارز و 
سکه، خبر افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی نیز مخابره 
ش��د. طبق آنچه که اعالم ش��ده به دنبال افزایش نرخ بیمه 
ش��خص ثالث خودرو در سال جدید قیمت محصوالت سایپا 
به طور میانگین ۱۰۰هزار تومان افزایش یافته اس��ت. این در 
حالی است که ابتدای هر سال نرخ بیمه شخص ثالث خودرو 

افزایش یافته و قیمت جدیدی برای آن تعیین می شود. 
بازار گل آلود ارز و ارز تقلبی

ام��ا درحالی که قیمت دو ارز اصلی یعن��ی دالر و یورو در 
ب��ازار رو به افزایش گذاش��ته،اقتصاددانان می گویند افزایش 
قیمت ها ناش��ی از شرایط سیاس��ی و انتظارات تورمی است 
و ای��ن قیمت ها ناپایدار خواهد ب��ود.  به گزارش خبرآنالین، 
س��فته بازان ک��ه از این ب��ازار گل آل��ود ماهی های درش��ت 
می گیرند، می گویند شرایط بازار ارز شبیه زمستان ۹۱ است؛ 
وقتی قیمت ها بی توجه به »دس��تور« باال می رود، یعنی این 
افزایش ه��ا ادامه دارد. در مقابل تحلیلگ��ران بازار می گویند 
شرایط سیاسی شبیه به آن روزها نیست. نه قطعنامه ای علیه 
ایران صادر ش��ده و نه جلوی فروش نفت ایران گرفته ش��ده 
اس��ت.  با این همه، متقاضیان ارز معترضانه خواستار دخالت 
بانک مرکزی برای پایان این افزایش قیمت ها هس��تند. آنها 
می گویند که نگرانند در این آشفته بازار، سفته بازان و دالالن 

ارز تقلبی به آنها نفروشند. 
پشت پرده دالر 5800 تومانی

احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی در این رابطه می گوید: 
بخش��ی از دالیل افزایش ارز ناشی از وحشت صاحبان پول و 
سرمایه به دلیل تهدیدهای ترامپ برای خروج از برجام است. 
تقاضای این گروه- که عالقه ای هم به وطن خود ندارند- برای 
تبدیل سرمایه های خود به دالر سبب شده تا تقاضا برای دالر 
و یورو باال برود.  او افزود: رفتار این گروه سرمایه داران درست 
مثل رفتاری اس��ت که در دوران جنگ تحمیلی داشتند. آن 
روزها هم این گروه در س��خت ترین شرایط پول های خود را 
خارج کردند، اما مردمی که به وطن و آب و خاک خود عالقه 
دارن��د، با این تهدیدها بازهم ایس��تادگی خواهند کرد.  این 
کارش��ناس بانکی با بیان اینکه تقاضای ایجادش��ده در بازار 
ارز واقعی نیس��ت، تأکید کرد: در این ش��رایط بانک مرکزی 
به درستی تش��خیص داده که عرضه ارز به بازار به مصلحت 

نیست و این افراد قصد دارند، ارز کشور را خارج کنند. 
جلوی سفته بازان را باید گرفت؟ 

بررسی ها نشان می دهد تقاضای کاذب ناشی از سفته بازی 
است. هنوز ثبت سفارشی برای انجام واردات صورت نگرفته 
و آنچ��ه تحت عن��وان تقاضا به بازار ارز آمده، حبابی اس��ت. 
مهدی تقوی، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی در این رابطه 
می گوید: مطابق همه نظریه های اقتصادی، قیمت ارز در بازار 
واقعی نیست، زیرا کمبودی بابت ارز در بازار وجود ندارد.  او 
اضافه می کند: بعد از لغو تحریم های نفتی، صادرات نفت خام 
ایران کمی بیش از ۲.۵ میلیون بش��که اس��ت و با احتساب 
هر بش��که نفت ب��ا قیمت میانگی��ن ۶۰ دالر، وضعیت مالی 
دولت خوب اس��ت. بنابراین دولت به لحاظ پش��توانه ارزی، 
وضعی��ت خوبی دارد.  تق��وی در عین حال تصریح کرد: نرخ 
دالر ۵۷۰۰تومان تحت شرایط روانی اتفاق افتاده و مطابق با 
تئوری های اقتصادی اتفاق خاصی در کش��ور نیفتاده که این 

قیمت را باال ببرد. 
او گفت: کس��انی ک��ه وارد این بازار ش��ده اند، حتما زیان 
خواهند ک��رد، زیرا ای��ن تقاضای کاذب ب��ه زودی فروکش 

می کند و سفته بازان زمین می خورند. 

مسئوالن کجا هستند! ؟ 

دالر افسارگسیخته
س��رانجام پس از کش و قوس های فراوان، اس��تعفای 
ش��هردار پایتخت در جلسه علنی صبح یکشنبه شورای 
ش��هر تهران با ۱۶ مخالف، رأی نیاورد تا نجفی کماکان 
ساکن س��اختمان خیابان بهش��ت بماند؛ استعفایی که 
دالی��ل آن به رغم آنکه گفته می ش��ود نجف��ی مبتال به 

بیماری  است، مشخص نشد. 
به گزارش خبرآنالین، ماجرای اس��تعفای محمدعلی 
نجفی، شهردار تهران روز یکش��نبه وارد فاز تازه ای شد. 
ش��ورای ش��هر تهران در جلسه ای رس��می با استعفای 
شهردار تهران مخالفت کرد تا او در ساختمان شهرداری 
تهران واقع در خیابان بهشت ماندگار شود. حاال نجفی یا 
باز اصرار به رفتن خواهد داش��ت و یا دوباره کارهای خود 
در ش��هرداری را پیش خواهد گرفت، اما دلیل این قیل و 
قال یک ماهه چه بود؟ ش��هردار تهران دیروز در نامه ای 
که به رئیس شورای شهر تهران نوشته بود، صراحتا دلیل 

استعفای خود را بیماری خوانده بود. 
تأکی��د نجفی بر ابتال به بیماری در جلس��ه ش��ورای 
ش��هر هم وجود داش��ت و او گفت: آنچ��ه منجر به طرح 
موضوع اس��تعفا شد مس��ئله خارج از اراده من و مبتنی 
بر تقدیر الهی اس��ت. حدود یک ماه و نیم قبل براساس 
اعالم پزشکان معالج، مبتال به بیماری شدم که هم مرحله 
درمان س��خت و هم مرحله بع��د از درمان طویل المدت 
اس��ت. از این رو به ناچار استعفا را مطرح کردم و از شورا 

خواهش می کنم عذر من را بپذیرند. 
این تأکید ش��هردار تهران پیش از نیز وجود داش��ت و 
او قبل از س��ال ۹۷ و تعطیالت نوروز ۹۷ نیز بارها اعالم 
کرد به دلیل ابتال به بیماری قادر به ادامه کار در کسوت 

شهردار تهران نیست. 
اما آنچه این ماجرا را عجیب می کرد، اظهارات اکثریت 
اعضای ش��ورای ش��هر تهران بود. تعداد زیادی از اعضای 
ش��ورا بارها ط��ی یک ماه اخیر چند نکته ش��بیه به هم 
را مطرح می کردند. نخس��ت اینکه استعفای نجفی تنها 
به دلیل بیماری اس��ت. فش��ارهای بیرونی در استعفای 
ش��هردار ته��ران تأثیر دارد و حتی عنوان ش��د، عملکرد 
فسادستیز نجفی باعث تحمیل فش��ارهای بیرونی به او 
شد؛ اظهارنظرهای کلی که همه آنها تأکید داشت استعفا 
تنها به دلیل بیماری نیس��ت و دالیل دیگری داشت، اما 
در همه این اظهارنظرها هیچ کدام از اعضای شورای شهر 
تهران صراحتا دالیل و ریش��ه های این فشارهای بیرونی 

را نمی گویند. 
همین مسئله باعث می ش��ود درباره استعفای شهردار 
ته��ران، حتی بعد از مورد موافقت قرار نگرفتن، این ابهام 
وجود داش��ته باشد که این فشارهای بیرونی از کجاست، 
دلیل آنها چیست و چرا شهردار در مواجهه  با این فشارها 

تصمیم به استعفا گرفت. 
اعضای شورا درباره استعفای نجفی چه گفتند؟ 

ناهید خداکرمی صبح دیروز در جلسه بررسی استعفای 
ش��هردار تهران در صحن علنی شورای شهر تهران پس 
از اس��تماع س��خنان نجفی گفت: بیماری شما ربطی به 
استعفا ندارد، چراکه درمان آن تنها یک ماه زمان می برد 

و پذیرش استعفا قبل از درمان معنا ندارد. 
وی با بیان اینکه بس��یاری از مسئوالن به این بیماری 
دچار هس��تند و حتی برخی ها با قهرکردن کشور را رها 
کردند، گف��ت: اما حاال نجفی برای یک درمان یک ماهه 
می خواهد اس��تعفا دهد؟ تش��ریف ببرید، درمان کنید و 

مجددا برگردید. 
زهرا صدراعظم نوری هم در مخالفت با استعفای نجفی 
گفت: بیماری جدید آقای نجفی بیماری رجل سیاس��ی 

کشور است.  )خنده حضار(
محسن هاشمی نیز در ادامه گفت: پس هر کسی این 

بیماری را ندارد رجل سیاسی نیست! ؟ 
صدراعظم نوری در پاس��خ گفت: رجل سیاس��ی این 
بیماری را مبتال می ش��وند، مداوا می کنند و به س��ر کار 

برمی گردند، آقای نجفی هم برای مداوا اقدام کند. 
همچنین محمدجواد حق ش��ناس، رئیس کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در جلسه شورای شهر 

تهران، گفت: سخت است که تنها موافق استعفا باشم. 
وی با اشاره به سوابق و رزومه نجفی گفت: نام نجفی در 
تارک تاریخ کشور به عنوان یک مدیر موفق نقش خواهد 
بست و مردم تهران نجفی را به عنوان مدیری هوشمند و 

مجرب در 4۰ سال گذشته می شناسند. 
مرتضی الویری، رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه در 
مخالفت با اس��تعفای نجفی در جلسه بررسی استعفای 
ش��هردار تهران ب��ا بیان اینکه تغیی��ر مدیریت در تهران 
مسئله ساده ای نیست، گفت: من تجربه تلخ شورای شهر 
اول را به یاد دارم که در آن زمان به علت اختالف جدی 

بین شورا و شهرداری به عنوان شهردار استعفا دادم. 
وی گفت: من به اعضای شورای شهر گفتم که اگر اعضا 
به این جمع بندی برس��ند من شهردار نباشم حتی برای 
یک لحظه هم نمی مانم، حجاریان امضای هشت نفره از 
اعضای ۱۵ نفره شورا آورد که روی انتخاب ملک مدنی به 
عنوان شهردار تهران نظر مثبت داشتند که همان جا روی 
برگه A4 اس��تعفا دادم و بعد باخبر شدم که با استعفای 

من موافقت شده است. 
سیدحس��ن رسولی مخالف استعفای نجفی، در نطقی 
گفت: من مقدمتا عرض می کنم که شورای پنجم عالما و 

عامدا به آقای نجفی رأی دادیم. 
او گف��ت: مطالعه ش��رایط و ارقام به ما نش��ان داد که 
شهرداری تهران به فردی همچون نجفی برای برون رفت 
نیاز دارد.  ای کاش آقای نجفی امروز به جای استعفا اعالم 
می کردند که کدام یک از گزارش های دوازده گانه ایشان 

به دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است. 

شورای شهر تهران استعفای شهردار را نپذیرفت

مصائب ساکن خیابان بهشت



این روزها جنگ تجاری چین 
و آمری��کا بیش��تر اقتصاده��ای 
دنی��ا را تحت تأثیر ق��رار داده و 
تازه ترین بح��ران اقتصاد جهانی 
در سال ۲۰۱8 است. این دو غول 
جهانی که پیش از این در زمینه 
سیاس��ت و ایدئولوژی نیز تضاد 
منافع داشتند، حاال اقتصاد هم به 
زمینه های این برخورد دو قدرت 
جهان��ی اف��زوده ش��ده و به نظر 
می رس��د که هیچ یک از این دو 
کشور قصد ندارند به زودی از این 

مهلکه همه جانبه کنار بکشند. 
تجاری  ش��لیک جنگ  اولین 
را چندی پی��ش دونالد ترامپ، 
فرمان  با  آمری��کا  رئیس جمهور 
۲۵درص��دی  تعرف��ه  وض��ع 
تعرف��ه  و  ف��والد  واردات  ب��ر 
۱۰درصدی ب��ر آلومینیوم آغاز 
کرد و س��پس خب��ر از طرحی 
داد ک��ه ط��ی آن تعرفه ه��ای 
۲۵درص��دی ب��ر ه��زار و ۳۳۳ 
کاالی واردات��ی از چی��ن وضع 
می ش��ود؛ اقدامی که شعله های 
جنگ تجاری بین دو کش��ور را 

به مراتب فروزان تر کرد. 
ای��ن افزایش تعرفه از س��وی 
آمری��کا ک��ه ب��رای تنبیه چین 
مالکی��ت  نق��ض  خاط��ر  ب��ه 
معن��وی صورت گرفت��ه، رقمی 
در ح��دود ۵۰ میلی��ارد دالر را 
درب��ر می گی��رد. چی��ن نیز در 
رهبری  به  تالفی جویانه  اقدامی 
ش��ی جین پینگ آت��ش متقابل 
گشود و روی تعداد قابل توجهی 
از کااله��ای واردات��ی از آمریکا 
تعرفه های��ی ت��ا ۲۵درصد وضع 
کرد ک��ه تقریباً مع��ادل همان 
اما  ۵۰میلیارد دالر ارزش دارد. 
این پایان ماج��را نبود و ترامپ 
در ادام��ه ای��ن جن��گ تجاری 
تهدی��د کرد که در صورت اقدام 
متقابل بیشتر چین آماده است 
تا ارزش تعرفه های وضع ش��ده 
روی واردات کاال از چی��ن را تا 
۱۰۰ میلیارد دالر افزایش دهد. 
با این همه، این جنگ تجاری 
اتفاق ت��ازه ای در اقتصاد جهان 
نیس��ت و ریش��ه های تاریخ��ی 
جن��گ تجاری م��ا را ب��ه دهه 
در  آنچ��ه  و  می��الدی   ۱۹۳۰
نهای��ت موجب تش��دید »رکود 
بزرگ« و رقم خوردن داستانی 
ترس��ناک در اقتص��اد آمری��کا 
هاولی- تعرفه  »قانون  به واسطه 
اسموت« شد، می برد. به همین 
از  خاطر اس��ت ک��ه بس��یاری 
هش��دار  ترامپ  به  اقتصاددانان 
می دهند که آنچنان که او تصور 
می کند، آمریکا برنده این جنگ 

تجاری نخواهد بود. 
سال ها پیش، جورج سانتایانا 
فیلسوف و شاعر اسپانیایی گفته 

بود ک��ه »تنها م��ردگان، پایان 
جنگ را دیده اند.« متفکری که 
تاریخ او را بیشتر با جمله قصار 
معروفش به یاد دارد: »آنان که 
تاریخ را به یاد نسپارند، محکوم 
به تکرار آن هس��تند«؛ طعنه ای 
که حاال بسیاری از اقتصاددانان 
آمریکا به ترامپ می زنند و او را 
به مطالعه بیش��تر تاریخ و آنچه 
بر سر اقتصاد آمریکا در دهه ۳۰ 
میالدی به واسطه جنگ تجاری 

رفت، بیم می دهند. 
پایان نامعلوم جنگ تجاری

همی��ن ش��رایط باعث ش��ده 
ت��ا اقتصاددادنان ت��الش کنند 
 پیش بین��ی واضح��ی از آنچ��ه 
خواه��د  اتف��اق  آین��ده  در 
افت��اد، به دس��ت آورن��د. برخی 
اقتصاددانان برای پاس��خ به این 
پرسش تمایل دارند بر تجربیات 
تاریخی تکیه کنن��د، اما نظریه 
داده ه��ای  ب��ازی  می توان��د 
مفیدت��ری در این زمین��ه ارائه 
کن��د، زیرا این نظری��ه  می تواند 
به ما یاری رس��اند ت��ا دریابیم 
این رون��د  می تواند به یک بازی 
همکاران��ه )تج��ارت آزادت��ر و 
منصفانه تر( منجر شود یا به یک 
بازی ناهمکارانه وسیع تر )جنگ 

تجاری آشکار( انجامد. 

به عبارت بهت��ر، اقتصاددانان 
می گویند ش��رایط فعلی تجارت 
ب��ه س��وی  را  در جه��ان  آزاد 
زندانی«  »معمای  ش��کل گیری 
در نظریه بازی سوق می دهد که 
در آن حرکت به س��وی کسب 
منافع فردی، هم منافع فردی و 
ه��م منافع جمعی را دچار زیان 
می کند. هرچه هست، پاسخ به 
این پرس��ش  می توان��د تأثیرات 
عمیقی بر اقتصاد و سیاس��ت از 
یک سو و چش��م انداز بازار ها از 

سوی دیگر داشته باشد. 
به گ��زارش گاردین، توس��عه 
س��ریع تج��ارت در دهه ه��ای 
اخیر ش��بکه ای رو به گسترش 
در  بین م��رزی  وابس��تگی  از 
مص��رف و تولی��د را ایجاد کرده 
است. اکنون ش��بکه های عرضه 
پیوند های  بین المللی   می توانند 
عمیق��ی ب��ا ش��بکه های محلی 
عرضه داش��ته باشند و در عین 
حال س��هم قابل توجه تقاضای 
 بین المللی با تولیداتی در پیوند 
است که به طور جزئی یا کلی در 
خارج از مرز ها تولید  می ش��وند. 
نوآوری ه��ای  ک��ه  همانط��ور 
کاه��ش  باع��ث  تکنولوژی��ک 
موان��ع ب��رای تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان  می شود، تکثیر 

و  مصرف کنن��ده  بی��ن  پیون��د 
تولیدکننده نیز ساده تر  می شود. 
بلندمدت فرد  برای س��المت 
این  مشارکت کننده،  یا سیستم 
ارتباط��ات باید مؤث��ر و بر پایه 
مش��ارکت کار کند، در غیر این 
صورت این ریس��ک وجود دارد 
که به س��طح پایین تری از رشد 
و رف��اه حاصل ش��ود. به همین 
دلیل اس��ت ک��ه رویارویی بین 
ایاالت متحده و چین نگرانی ها 
ج��دی  خس��ارات  ب��روز  از  را 
ای��ن  به وی��ژه  و  داده  افزای��ش 
بیم وج��ود دارد ک��ه این روند 
منج��ر به حمایت گرایی بس��یار 
بیش��تر و جنگی وسیع تر شود، 
چش��م اندازی که هنوز برای آن 
هیچ تصویری مشخص نیست. 

همچنی��ن ب��رای اینک��ه این 
پیوند ها در تعام��الت اقتصادی 
 بین الملل��ی خوب عم��ل کنند، 
باید به گون��ه ای منصفانه به آن 
نگاه ش��ود؛ چیزی که هم اکنون 
در میان بس��یاری از واحد های 
جمعیت��ی جهان وج��ود ندارد. 
هرگاه این روند دگرگون ش��ود، 
دو فرضی��ه کلیدی ک��ه تقریباً 
به ط��ور بی ح��د و حص��ر ط��ی 
دهه ه��ای اخیر عرص��ه اقتصاد 
را  ش��ده  جهان��ی  فاینان��س  و 

فرا گرفت��ه به طرز ب��اور نکردنی 
ساده خواهند شد. 

نخس��ت  می گوی��د  فرضی��ه 
ک��ه منافع تجارت بای��د به طور 
طبیعی در میان بیشتر جمعیت 
تسهیم شود، چه مستقیم و چه 
به دلیل سیاس��ت های بازتوزیع 
که امروزه اقتصاد های با رش��د 
در می آورند.  اج��را  ب��ه  س��ریع 
فرضیه دوم بر این پایه است که 
تجارت  در  مش��ارکت کنندگان 
جهان��ی- ش��امل اقتصاد ه��ای 
نوظه��ور ک��ه ب��ه ای��ن فرآیند 
س��ازمان های  و  پیوس��ته اند 
لنگرگاه ش��ان مانن��د س��ازمان 
تجارت جهانی- اصول مشارکت 
و همکاری متقابل را پذیرفته اند 
موان��ع  کاه��ش  مس��یر  در  و 
گام  غیرتعرف��ه ای  و  تعرف��ه ای 

برمی دارند. 
تجربه نشان داده که این فروض 
بیش از حد خوش��بینانه است، و 
کشورها دچار پافش��اری و اصرار 
سیاس��ت های تج��اری حمایتی 
هس��تند. نتیجه چنین وضعی با 
افزایش پوپولیسم ناسیونالیستی 
نمایان ش��ده است؛ روندی که به 
یک موج جدی��د محدودیت های 
تجاری منجر شده است. مذاکرات 
ج��اری پیرام��ون توافقنامه های 
چندین ساله ای چون نفتا و رأی 
بریتانیا به جدایی از اتحادیه اروپا، 
نشانه های تازه بروز کرده ای از این 
روند رو به رش��د است که موجب 
وض��ع بیش��تر محدودیت ه��ای 

تجاری است. 
 حاال گام بع��دی چه خواهد 
ب��ود؟ همچن��ان ک��ه تاکن��ون 
اقتص��اد  بودی��م  آن  ش��اهد 
در  ک��ه  دارد  نی��از   بین المل��ل 
ب��ازی همکاران��ه باق��ی بماند؛ 
که ش��رکت کنندگان  ب��ازی ای 
در آن پایبند ب��ه تجارت آزاد و 
پایبندی  باش��ند، یک  منصفانه 
معتبر و قابل اثبات. الزم اس��ت 
برای تسهیل و  مکانیس��م هایی 
نظارت ب��ر همکاری ه��ا به کار 
گرفت��ه و تخل��ف از همکاری با 

مجازات همراه شود. 
قابل تصور اس��ت ک��ه تنش 
تجاری کنونی  می تواند این بازی 
همکاران��ه را به هم بزند و بازی 
را ب��ه ی��ک روش غیرهمکارانه 
تغییر ده��د، بازی ای که عناصر 
آن ش��باهت به ب��ازی »معمای 
زندانی« دارد ک��ه در آن رفتن 
به س��مت منافع ش��خصی، هم 
تخری��ب مناف��ع ف��ردی و هم 
تخری��ب منافع جمعی را در پی 
خواهد داش��ت و بدی��ن ترتیب 
ای��ن ام��ر موجب ض��رر تمامی 
کش��ور ها خواه��د ش��د ولی با 
سیاس��تگذاری های هدفمن��د و 
مناس��ب  می توان از ای��ن زیان 

همگانی دوری جست. 

سردرگمی اقتصاددانان در  پیش بینی سرانجام جنگ تجاری چین و آمریکا

تجارت آزاد و معمای زندانی

اقتص��اد،  جهان��ی  مجم��ع 
ک��ه  کش��ورهایی  از  گزارش��ی 
بیش��ترین هزینه را در سالمت 
و بهداش��ت مردم شان می کنند، 
منتش��ر کرده و نتیج��ه گرفته 
اس��ت کش��ورهایی ک��ه هزینه 
سرانه بیشتری برای مراقبت های 
بهداش��تی می پردازند، باالترین 
دارن��د.  را  زندگ��ی  ب��ه  امی��د 
چنانچ��ه مردم در ثروتمندترین 
نقاط جهان، عم��ر طوالنی تری 
دارن��د. ب��رای مث��ال، امی��د به 
 OECD زندگی در ۳۵ کش��ور
بی��ش از 8۰ س��ال اس��ت.  بر 
اس��اس گزارش مجم��ع جهانی 
اقتص��اد، درحالی که در بیش��تر 
کش��ورهای ثروتمن��د، دولت ها 
در براب��ر هزین��ه بیم��اری ب��ه 

مردمان ش��ان کم��ک می کنند، 
بس��یاری از نق��اط دیگر جهان، 
حتی دسترس��ی به مراقبت های 
اولی��ه زندگ��ی را ه��م ندارند.  
طبق آمار و اطالعات س��ازمان 
بهداش��ت جهانی، 8۰۰ میلیون 
نفر از م��ردم جه��ان مجبورند 
حداقل ۱۰درصد از درآمد خود 
را در زمینه ه��ای بهداش��تی و 
س��ایر ضروریات زندگ��ی مانند 
غ��ذا و آم��وزش ص��رف کنند.  
ارتباط بی��ن هزینه مراقبت های 
بهداش��تی و عمر طوالنی مردم 
یک کش��ور به روشنی مشخص 
است. به گزارش سازمان جهانی 
بهداش��ت نیز ش��اخص امید به 
زندگ��ی، یک ش��اخص کلیدی 
برای درک سالمت کلی جامعه 

اس��ت. به طور کلی، کشورهایی 
ک��ه هزین��ه س��رانه بیش��تری 
بهداش��تی  مراقبت های  ب��رای 
می پردازن��د، باالتری��ن امید به 

زندگی را دارند. 
امی��د ب��ه زندگ��ی مردم��ان 
یک کش��ور در اقتص��اد و درآمد 
تأثیر دارد. برخ��ی از بزرگ ترین 
دوره  ی��ک  در  س��رمایه گذاران، 
4۵س��اله، هزین��ه مراقبت ه��ای 
بهداشتی را افزایش دادند. حتی 
کش��ورهایی مانند هن��د، ترکیه، 
کره و چین رشد چشمگیری در 
افزایش امید به زندگی داشته اند. 

ص��رف  ح��ال،  ای��ن  ب��ا 
مراقبت ه��ای بهداش��تی در باال 
بردن امید ب��ه زندگی به توزیع 
منابع مالی بستگی دارد. به طور 

مثال ایاالت متحده، بزرگ ترین 
هزینه مراقبت های بهداشتی به 
عنوان س��همی از تولید ناخالص 
داخلی در جه��ان را می پردازد، 
ام��ا امید به زندگی این کش��ور 
به می��زان قابل توجهی کمتر از 
 OECD کش��ورهای  میانگین 
اس��ت.  دالیل ای��ن امر پیچیده 
اس��ت، ام��ا تحقیق��ات نش��ان 
می دهد ک��ه نظام ایاالت متحده 
در م��ورد اقدام��ات مق��رون به 
صرفه، دسترس��ی به امکانات و 
برابر می��ان غنی و فقیر بدرفتار 
در  اداری  هزینه ه��ای  اس��ت.  
آمریکا هم بس��یار باالتر از دیگر 
کش��ورهای قابل مقایسه است. 
برای مثال پرس��تاران در ایاالت 
متحده، ۱8 س��اعت بیش��تر از 

کار  کانادایی ش��ان  همتای��ان 
می کنند. 

 تحصی��الت و جنس��یت هم 
به  امید  نش��انگر ش��اخص های 
زندگی اس��ت. به طور میانگین، 
زن��ان و م��ردان ب��ا تحصیالت 
طوالنی ت��ری  زندگ��ی  عال��ی، 
نس��بت ب��ه زن��ان و مردانی با 
تحصی��الت کمتر دارن��د. با این 
بین  بیش��ترین ش��کاف  ح��ال 
م��ردان تحصیل ک��رده و کمتر 

تحصیل کرده است. 
 البته صرف نظر از پول صرف 
بهداشتی،  مراقبت های  شده در 
اجتماعی-اقتص��ادی  ش��رایط 
مثب��ت از جمله ش��یوه زندگی 
سالم به افزایش امید به زندگی 

هم کمک می کند. 

نتایج صرف هزینه بهداشتی روی اقتصاد کشورها چیست؟ 

زمانی که امید به زندگی بیشتر می شود

گزارش2

اقتصادجهان

بلومبرگ پاسخ می دهد
آمریکا یا چین؛ پیروز جنگ تجاری 

کیست؟ 
احتم��ال وقوع ی��ک جنگ تج��اری تمام عیار بین 
دو قدرت اقتص��ادی برتر جهان یعنی چین و آمریکا 
موجب نگرانی بس��یاری از فع��االن اقتصادی و حتی 
مردم شده و همه در تکاپو هستند تا بدانند سرانجام 

این جنگ شوم چه خواهد شد. 
بس��یاری از تحلیل ها روی مناط��ق و صنایعی که 
مس��تقیماً از تعرفه ه��ای جدی��د دو کش��ور منتفع 
می ش��وند یا آس��یب می بینند، متمرکز ش��ده است. 
بر اساس مطالعات اندیش��کده بروکینگز، تعرفه های 
وضع شده از سوی دولت چین در پاسخ به تصمیمات 
دول��ت ترامپ، بیش��ترین تأثیر منف��ی را بر اقتصاد 
ایالت ه��ای ه��وادار دونال��د ترامپ خواهد داش��ت؛ 
ایالت های��ی مانن��د میش��یگان، کارولینای ش��مالی، 
ایندیان��ا، لوئیزیان��ا و تگزاس که س��اکنان آنها نقش 
مهم��ی در پی��روزی ترامپ بر هی��الری کلینتون در 

انتخابات سال ۲۰۱۶ ایفا کردند. 
از طرفی غول های صنعت و فناوری آمریکا ازجمله 
اپل، بوئین��گ، کاترپیالر، جنرال موت��ورز، اینتل و... 
که ص��ادرات قابل توجه��ی به بازار چی��ن دارند، در 
ص��ورت عملی ش��دن تهدیده��ای تعرف��ه ای دولت 
شی جین پینگ، دچار آس��یب خواهند شد. عالوه بر 
این، صنعت داروس��ازی آمری��کا نیز از جنگ تجاری 
بین این کش��ور و چین آس��یب خواهد دید زیرا این 
صنعت برای تأمین مواد اولیه خود به چین وابس��ته 
اس��ت. حتی صنعت نیروگاهی آمریکا نیز از خودزنی 
دولت ترامپ در امان نمانده است، به طوری که تعرفه 
تجهی��زات وارداتی این صنعت نی��ز افزایش یافته و 
بی��م آن می رود که بار افزای��ش هزینه تولید برق به 

مصرف کنندگان منتقل شود. 
جنگ تجاری همیش��ه یک گروه برنده و دو گروه 
بازن��ده دارد؛ ش��رکت هایی که تعرفه تج��اری برای 
حمایت از آنها وضع ش��ده اس��ت، برنده خواهند بود 
اما ش��رکت هایی ک��ه از نهاده های وارداتی اس��تفاده 
می کنند و نیز ش��رکت هایی که در بازارهای خارجی 
حضور فعال دارند، بازندگان جنگ تجاری هس��تند. 
به همین جهت اس��ت که در اقتصاد بین الملل گفته 
می ش��ود برآیند اثر یک جنگ تجاری، برای طرفین 
درگیر منفی اس��ت. جنگ تج��اری می تواند موجب 
کاهش رفاه اقتصادی طرفین درگیر شود. اگر مقامات 
آمری��کا و چین از مواضع خود عقب نش��ینی نکنند و 
جنگ تجاری بین دو کشور به واقعیت بپیوندد، آنگاه 
یک آزمون واقعی برای نظریه های اقتصادی در پیش 
خواهد بود. درصورتی که زیان اقتصادی قابل توجهی 
ب��رای هر دو کش��ور رخ دهد، نظری��ات اقتصاددانان 
دانشگاهی و محققان اندیشکده های اقتصادی مبنی 
ب��ر اینکه جنگ اقتص��ادی فاقد برنده اس��ت، اثبات 

خواهد شد. 
در ای��ن می��ان آمری��کا امیدوار اس��ت ک��ه بتواند 
زیان های ناش��ی از این جنگ را برای خود به حداقل 
برساند و حتی در صورت امکان به پیروزی فکر کند. 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی و مصرف کنن��دگان آمریکایی 
احتم��االً قادر خواهند بود محصوالت تولیدش��ده در 
کانادا، مکزیک، شرق آس��یا و نیز محصوالت داخلی 
را جایگزی��ن محص��والت چین��ی کنن��د. از طرفی 
صادرکنن��دگان آمریکای��ی نیز می توانن��د بازارهای 
دیگ��ری مانن��د هند و کش��ورهای آمری��کای التین 
را ب��رای محص��والت خ��ود برگزینند، ضم��ن اینکه 
محبوبی��ت برخ��ی از محصوالت آمریکای��ی در بازار 
چین به حدی اس��ت که حتی افزایش قیمت آنها نیز 
موجب کاهش چش��مگیر تقاضای شان نخواهد شد. 
اگ��ر همه چیز برای آمریکا ب��ر وفق مراد پیش برود، 
آن گاه ش��اید اقتصاددانان مجبور شوند نظریات خود 

در مورد نتیجه جنگ های تجاری را تغییر دهند. 
ام��ا آیا واقعاً آمری��کا می تواند از جن��گ تجاری با 
چین منتفع ش��ود؟ پاس��خ مثبت اس��ت اما به شرط 
اینکه جنگ تج��اری ظرف مدت کوتاه��ی به پایان 
برس��د و نتیجه آن تغییر سیاست های تجاری دولت 
چی��ن و کاه��ش دخالت های مخ��رب آن در تجارت 

خارجی باشد. 
اقتصاددان��ان از دیرباز بر این باور بوده اند که وضع 
موان��ع تج��اری می تواند یک ابزار اس��تراتژیک برای 
تحمیل خواس��ته های یک کش��ور به کشوری دیگر 
باش��د. اگر ترامپ بتواند با استفاده از ابزار تعرفه های 
واردات��ی، چینی ها را مجبور کند که دس��ت از نقض 
سیس��تماتیک حقوق مالکیت فکری بردارند، اعطای 
یارانه ه��ای غیرمنصفان��ه به تولیدکنن��دگان خود را 
کاه��ش دهند، فض��ای عادالن��ه ای را ب��رای حضور 
ش��رکت های خارجی در ب��ازار خود فراه��م کنند و 
دس��تکاری نرخ ارز را متوقف نمایند، آن گاه می تواند 
مدعی ش��ود که کار بزرگی صورت داده است؛ کاری 
که نتیجه آن بازتر ش��دن فض��ای تجارت جهانی در 

بلندمدت خواهد بود. 
برخ��ی کارشناس��ان معتقدن��د آمری��کا در جنگ 
تجاری با چین، دس��ت ب��اال را دارد زیرا تراز تجاری 
این کش��ور ب��ا چین منفی اس��ت و همین مس��ئله 
باعث می ش��ود ک��ه تولیدکنندگان چین��ی بیش از 
تولیدکنندگان آمریکایی نگران کاهش روابط تجاری 
دو کشور باشند. در واقع تولیدکنندگان چینی بیش 
از همتای��ان خود در آمریکا از جنگ تجاری گریزانند 
زیرا در صورت وقوع چنین جنگی، منافع زیادتری را 

در قیاس با آمریکایی ها از دست خواهند داد. 

دریچه

محققان دانشگاهی بررسی کردند
 مهاجرت های داخل ایران به کجا

و به چه دلیل است؟ 
مهاجرت، پدیده ای اس��ت که به ش��دت از شرایط 
اقتص��ادی و اجتماع��ی جامعه تأثی��ر می پذیرد. در 
همی��ن زمین��ه، تع��دادی از محققان کش��ورمان در 
راس��تای بررس��ی دقیق مهاجرت هایی که به دالیل 
مختلف در کش��ور ص��ورت می پذی��رد، مطالعه ای را 
انج��ام داده اند که در آن مهاجرت های بین اس��تانی 
در ایران بر اساس نتایج سرشماری های رسمی مورد 

بررسی قرار گرفته است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، این پژوه��ش از طریق تحلیل 
ثانویه داده های حاصل از سرشماری عمومی نفوس و 
مس��کن مرکز آمار ایران انجام شده است و داده های 
به دس��ت آمده آن در خص��وص تأثیر ن��رخ بیکاری، 
میانگین س��ال های تحصی��ل و جمعیت روی میزان 
مهاجرت، از طریق نرم افزارهای آماری، آنالیز شده اند. 
نتایج این بررسی ها نش��ان می دهند که طی دوره 
۱۳۷۵ ت��ا ۱۳8۵، س��هم مهاج��ران از کل جمعیت 
۱۷.۲ نف��ر در براب��ر هر ۱۰۰ نفر ب��وده که در دوره 
۱۳8۵ ت��ا ۱۳۹۰ به ۷.4 نفر مهاجر در برابر هر ۱۰۰ 

نفر رسیده است. 
قربان حسینی، کارش��ناس ارشد جمعیت شناسی 
و کارشناس پژوهشی مؤسس��ه مطالعات و مدیریت 
جامع و تخصصی جمعیت کش��ور و همکاران ش��ان 
می گویند: »در س��ال ۱۳۹۰، بیشترین نسبت مهاجر 
به جمعیت، مربوط به اس��تان های خراسان جنوبی، 
البرز و بوشهر بوده است که جابه جایی زیاد جمعیت 
در ای��ن اس��تان ها را نش��ان می دهد. ام��ا کمترین 
نسبت، به استان های لرستان و سیستان وبلوچستان 
اختصاص داش��ته اس��ت که خود جزو اس��تان های 
مهاجرفرس��ت هس��تند یا به عبارت��ی مهاجرت های 

زیادی ازآنجا به مناطق دیگر صورت می پذیرد«. 
در این تحقیق مش��خص ش��د که استان بوشهر به 
دلیل موقعیت اقتصادی و وجود ش��رکت های بزرگ 
نفت��ی، نیروی انس��انی فع��ال اس��تان های مجاور و 
مناطق دیگر را به خود جذب کرده اس��ت. همچنین 
44 درصد از کل مهاجران کش��ور، به ترتیب مربوط 
به استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس 

و البرز بوده اند. 
حس��ینی و همکارانش در این خصوص می گویند:  
»ح��دود ۵۰ درص��د از مهاجران داخل اس��تانی نیز 
به ترتیب برای اس��تان های تهران، خراسان رضوی، 
ف��ارس، اصفهان، خوزس��تان و مازن��دران بوده اند و 
۵۰درص��د از مهاجران اس��تان های دیگر کش��ور نیز 
به ترتیب وارد اس��تان های البرز، اصفهان، خراس��ان 
رضوی، گیالن و مازندران ش��ده اند. دالیل مهاجرت 
به این اس��تان ها، م��واردی چون تمرکز سیاس��ی و 
اداری، اشتغال، امکانات آموزشی و رفاهی، بهداشتی 
و به ویژه اقتصادی مانند امکان کس��ب وکار بیش��تر، 

اماکن مذهبی و باالخره آب وهوا بوده اند«. 
در ای��ن مطالع��ه همان گونه که انتظ��ار می رفت، 
اس��تان های  از  الب��رز  اس��تان  ک��ه  مشخص ش��ده 
مهاجرپذیر کشور است که درصد زیادی از مهاجران 
استان های دیگر کشور به آن وارد شده اند. همچنین 
بیش��ترین علت مهاجرت در همه استان های کشور، 
پیروی از خانوار بوده که نش��ان می دهد مهاجرت در 

ایران غالباً خانواری است تا انفرادی. 
بر اس��اس نتایج این پژوهش، جس��ت وجوی کار، 
عل��ت مهاجرت بی��ش از ۱۰ درصد مهاج��ران بین 
استانی در استان های بوشهر، تهران، هرمزگان، یزد، 
مرکزی و قزوین بوده اس��ت. در اس��تان های مرزی 
کش��ور به جز استان بوشهر نیز، انجام یا پایان خدمت 
وظیف��ه پ��س از پی��روی از خانوار، بیش��ترین علت 
مهاجرت بوده که دلیل آن انباش��تگی زیاد جمعیت 
جوان در این استان هاست.  در استان های آذربایجان 
ش��رقی، خراس��ان جنوبی، زنجان، سمنان، سیستان 
و بلوچس��تان، ق��م، کرمان، کهگیلوی��ه و بویراحمد، 
هم��دان و ی��زد ۲۰ ت��ا ۲۵ درص��د عل��ت مهاجرت 

مهاجران وارد شده، تحصیل بوده است. 
یکی از نکات جالب در خصوص نتایج به دست آمده، 
آن است که در استان البرز حدود ۱4درصد مهاجران، 
برای دس��تیابی به مسکن مناس��بت تر به این استان 
وارد ش��ده اند و این نشان می دهد که اکثر مهاجران، 
مس��کن کرج را با مس��کن تهران مقایسه می کنند و 
چون ارزان تر از تهران است، آنجا را انتخاب می کنند. 
اغلب این افراد مهاجرانی هستند که هدف نهایی آنها 

از سکونت در کرج دسترسی به تهران است. 
به گفته حس��ینی و همکاران��ش در این پژوهش،  
از  خارج ش��ده  مهاج��ران  درص��د   ۵۰ »ح��دود 
اس��تان های کشور، به ترتیب به اس��تان های تهران، 
خوزس��تان، خراس��ان رضوی، فارس، البرز، اصفهان 
و کرمانش��اه مربوط هس��تند. از میان این استان ها، 
اس��تان های الب��رز و اصفه��ان مهاجرپذی��ر و دیگر 
اس��تان ها مهاجرفرس��ت هستند. بیش��ترین درصد 
مهاج��ران خارج ش��ده به اس��تان ته��ران و کمترین 
درص��د ب��ه اس��تان های ای��الم، خراس��ان جنوبی، 
کهگیلوی��ه و بویراحم��د مربوط بوده ان��د. همچنین 
در بین اس��تان های کش��ور ب��ه ترتیب اس��تان های 
مهاجرپذی��ر البرز، س��منان و یزد دارای بیش��ترین 
میزان خالص مهاجرت و اس��تان های مهاجرفرس��ت 
لرستان، کرمانش��اه، چهارمحال وبختیاری، سیستان و 
بلوچس��تان و خوزس��تان دارای کمترین رقم خالص 

مهاجرت هستند«. 
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افزای��ش ص��ادرات غیرنفت��ی یکی از 
پایه های توسعه اقتصادی ایران است که 
در برنامه شش��م توس��عه نیز مورد تأکید 
قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد 
ک��ه از ابتدای اس��تقرار دول��ت روحانی 
تاکنون حج��م ص��ادرات غیرنفتی ایران 
به بی��ش از ۲۲4میلیارد دالر رس��یده و 
صادرات غیرنفتی طی پنج س��ال رشدی 

48درصدی داشته است. 
به گزارش خبرآنالین، آخرین آمارهای 
ارائه ش��ده درخص��وص می��زان صادرات 
کااله��ای غیرنفت��ی نش��ان می ده��د از 
ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۶، 
۲۲4 میلی��ارد و ۶۰۰میلیون دالر کاال از 
ایران به بازارهای جهانی صادر شده است 
که نس��بت به دوره مشابه قبل یعنی پنج 
س��ال پیش از آن رش��دی قابل توجه را 

نشان می دهد. 
براس��اس این گزارش، ای��ران در پنج 
س��اله منته��ی به س��ال ۱۳۹۱، یعنی از 
ابتدای س��ال ۱۳8۷ تا پایان سال ۱۳۹۱ 
راه��ی  دالر  میلی��ون   ۱۵۱.8 از  بی��ش 

بازارهای جهانی کرده است. 
 به این ترتیب میزان صادرات غیرنفتی 
پنج س��ال اخیر نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل رشدی نزدیک به 48درصد را 

نشان می دهد. 
 افزای��ش ص��ادرات غیرنفت��ی یکی از 
مهم ترین اهدافی اس��ت ک��ه دولت ها در 
تمامی س��ال های گذش��ته مد نظر قرار 
داده اند. رشد تولید پتروشیمی ها یکی از 
مهم ترین دالیل توسعه صادرات غیرنفتی 

در ایران تلقی می شود. 
آماره��ا حکای��ت از آن دارد که حجم 
س��ال  در  ای��ران  غیرنفت��ی  ص��ادرات 
۱۳۹۳ افزایش��ی قاب��ل توج��ه را یافت و 
ب��ه ۵۰ میلی��ارد دالر نزدی��ک ش��د، اما 

وضعیت ای��ران در بازارهای بین المللی و 
تحریم های تش��دیدیافته تأثیرات خود را 
آش��کار کردند. با این حال پس از امضای 
برج��ام می��زان ص��ادرات مج��ددا رو به 

افزایش گذاشته است. 
 براس��اس برنامه ششم توس��عه، ایران 
برنامه رس��یدن به ص��ادرات ۵۰ میلیارد 
دالری غیرنفت��ی را در دس��تور کار قرار 
و پیش بین��ی می ش��ود در  اس��ت  داده 
س��ال های آتی این هدف جامه تحقق بر 

تن کند. 
 رهایی از وابستگی به نفت از مهم ترین 
دالیلی است که توسعه صادرات غیرنفتی 
را از برنامه های اولویت دار در دستور کار 

دولت کرده است. 
 آسیب شناسی صادرات غیرنفتی

 هرچند ص��ادرات غیرنفت��ی ایران در 
س��ال های اخیر توس��عه ای قابل توجه را 
تجربه کرده اس��ت، اما بررس��ی ترکیب 
کاالهای صادراتی خود نشان می دهد که 
هنوز آسیب هایی جدی متوجه کاالهای 

صادراتی از ایران است. 
 براس��اس این گزارش بخش عمده ای 

از ص��ادرات ایران هنوز به م��واد اولیه و 
کاالهایی با ارزش افزوده پایین اختصاص 
دارد و همی��ن ام��ر از منظر بس��یاری از 
کارشناسان خود نقطه آسیب پذیر اقتصاد 
تلقی می شود، چراکه فاصله قیمت هر تن 
کاالی واردات��ی با هر تن کاالی صادراتی 
از ای��ران هنوز بس��یار باالس��ت و هر تن 
کاالی واردات��ی قیمتی نزدیک به ۲.۵ تا 

سه برابر هر تن کاالی صادراتی دارد. 
 صادرات مواد اولیه از ایران از یک سو 
و ع��دم توجه به برندس��ازی در بازارهای 
جهانی از س��وی دیگر از مهم ترین نکاتی 
اس��ت که در این عرصه مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. به عبارت دیگ��ر بازارهای 
جهان��ی همچن��ان ایران را ب��ا برندهایی 
می شناس��ند که سالیان متمادی است به 

واسطه آن شناخته شده است. 
در میان کااله��ای صادراتی غیرنفتی، 
فرش، زعفران و پسته ایرانی در بازارهای 
جهانی خری��داران عمده ای دارند و ایران 
در طول سالیان گذش��ته نتوانسته است 
کاالی جدیدی را به این فهرس��ت اضافه 

کند. 

 ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه حرک��ت 
ای��ران به س��مت صنعتی ش��دن بیش از 
پنج دهه پیش آغاز ش��ده اس��ت، با این 
حال همچن��ان کاالهای صنعت��ی ایران 
جهان  ب��رای  شناخته ش��ده ای  برندهای 
نیس��تند. البته خودرو، یکی از اقالمی که 
سرمایه گذاری های سنگینی بر آن صورت 
گرفت��ه، تقریبا حرف چندانی برای گفتن 
در بازارهای جهان��ی ندارد و بازار داخلی 
مهم  ترین نقطه مانور تولیدات این صنعت 

تلقی می شود. 
صادرات غیرنفتی، وابسته به نفت

نکت��ه مهم دیگ��ر در بررس��ی ترکیب 
کااله��ای صادرات��ی از ای��ران حکایت از 
وابس��تگی باالی صادرات غیرنفتی کشور 
ب��ه نف��ت دارد. باالبودن س��هم کاالهای 
پتروش��یمی از ی��ک س��و و همچنی��ن 
س��هم قابل توج��ه گازهای هم��راه نفت 
صادرات��ی از ایران در فهرس��ت صادرات 
غیرنفت��ی مهم ترین دلی��ل این وضعیت 
تلقی می شود.   هرچند هنور آمار قطعی 
گمرک درخص��وص ص��ادرات و واردات 
غیرنفتی منتش��ر نشده است، اما مجتبی 
خس��روتاج ب��ه تازگ��ی میزان ص��ادرات 
غیرنفتی ای��ران را در حدود 4۷ میلیارد 
دالر در س��ال ۱۳۹۶ و می��زان واردات را 
حدود ۵4 میلیارد دالر اعالم کرده است 
 به ای��ن ترتیب تراز تج��اری ایران منفی

۷ میلیارد دالر است. 
 افزای��ش ارزآوری ناش��ی از ص��ادرات 
غیرنفتی خود عاملی اس��ت که می تواند 
س��یطره نفت بر اقتص��اد ایران را از میان 
برده و شرایط را برای بازشدن قفل ها در 

بازار ارز فراهم آورد. 
 نم��ودار ف��وق نش��ان دهنده می��زان 
صادرات غیرنفتی در س��ال های ۱۳۹۲ تا 

پایان سال ۱۳۹۶ است. 

با کاه��ش تقاضا در اوراق تس��هیالت 
مس��کن، قیمت ه��ر برگ از ای��ن اوراق 
روند نزول��ی را طی ک��رده، به طوری که 
 تعدادی از تس��ه ها کاه��ش قیمت حدود
۷ تا ۱۰ هزار تومان��ی را تجربه کرده اند. 
در ح��ال حاضر تهرانی ها ب��رای اخذ وام 
۱۰۰ میلیون تومانی مس��کن باید حدود 

۱۲ میلیون تومان هزینه کنند. 
به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۶ تقاضا 
ب��رای اوراق تس��هیالت مس��کن نس��بتا 
پایین آمد و این کاهش تقاضا سبب شد 
قیمت اکثر تس��ه ها به کمت��ر از ۶۰هزار 
تومان برس��د. این در حالی است که طی 
اسفندماه س��ال ۱۳۹۶ قیمت هر ورق از 
اوراق تسهیالت مس��کن حدود ۶۷ هزار 

تومان بود. 
در حال حاضر قیمت حدودی هر برگ 
از تسه بهمن ماه ۱۳۹۶ حدود ۵۹ هزار و 
۳۰۰ هزار تومان معامله و قیمت هر برگ 
از تسهیالت مس��کن فروردین ماه ۱۳۹۶ 
ح��دود ۷۳ ه��زار و ۵۰۰ توم��ان معامله 

می شود. 
قیمت ه��ای تقاضای اوراق تس��هیالت 
مس��کن عمدتا کمتر از ۶۰ ه��زار تومان 
اس��ت، ای��ن در حالی اس��ت ک��ه قیمت 

عرضه در تس��ه هایی به بیش از ۷۰ هزار 
تومان می رسد، هرچند که قیمت عرضه 
تعداد زیادی از تس��ه ها نی��ز کمتر از ۶۰ 

هزار تومان است. 
اگر قیم��ت اوراق ۶۰ ه��زار تومانی را 
مبنا قرار دهیم با توجه به اینکه زوج های 
تهران��ی برای دریاف��ت وام ۱۰۰ میلیون 
تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیالت 
مسکن خریداری کنند، باید ۱۲ میلیون 
تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. 
این مبلغ با احتس��اب ۲۰ میلیون تومان 
وام جعاله که بابتش باید 4۰ برگ بهادار 
۲ میلی��ون و 4۰۰ هزار تومانی خریداری 
کرد، در مجموع دریافت وام ۱۲۰میلیون 
تومانی مسکن به عالوه جعاله حدود ۱4 
میلیون و 4۰۰ هزار تومان تمام  می شود. 
همچنی��ن زوج ه��ای غیرتهرانی که در 
شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار 
نفر زندگی می کنند، می توانند تا س��قف 
8۰ میلی��ون توم��ان وام بگیرند که برای 
گرفت��ن این مبلغ بای��د ۱۶۰ ورق بهادار 
خری��داری کنند که با این حس��اب باید 
۹میلی��ون و ۶۰۰ هزار تومان بابت خرید 
ای��ن اوراق بپردازن��د که با احتس��اب ۲ 
میلی��ون و 4۰۰ هزار توم��ان برای خرید 

اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت 
وام ۹۰ میلی��ون تومانی باید ۱۲ میلیون 

تومان پرداخت کنند. 
عالوه بر این زوج های س��اکن در سایر 
ش��هرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر 
می توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان 
وام مس��کن ۱۲۰ برگ به��ادار خریداری 
کنن��د که بای��د ۷ میلی��ون و ۲۰۰ هزار 
تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای 
دریاف��ت ۲۰ میلیون توم��ان دیگر بابت 
وام جعال��ه بای��د ۲میلی��ون و 4۰۰ هزار 
توم��ان بپردازند. این زوج ه��ا درمجموع 
برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید 
۹ میلی��ون و ۶۰۰ ه��زار تومان پرداخت 

کنند. 
مجرده��ای تهران��ی نی��ز می توانند تا 
س��قف ۶۰ میلیون تومان و غیرزوج هایی 
که در مراکز استان های باالی ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت دارند تا س��قف ۵۰ میلیون 
تومان و درنهایت غیرزوج های س��اکن در 
س��ایر مناطق تا سقف 4۰ میلیون تومان 
وام دریاف��ت کنند که به ترتیب هر کدام 
بای��د ۱۲۰، ۱۰۰ و 8۰ برگ بهادار اوراق 
تس��هیالت مس��کن را از فرابورس ایران 
خریداری کنند. با این حساب مجردهای 

 تهران��ی بای��د ب��رای خری��د ای��ن اوراق
۷ میلی��ون و ۲۰۰ ه��زار توم��ان، اف��راد 
س��اکن در مراکز استان باالی ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت مبلغ ۶ میلیون تومان و افراد 
گروه س��وم مبلغ 4 میلیون و 8۰۰ هزار 
توم��ان پرداخت کنند. البت��ه در صورت 
تمای��ل ب��رای دریاف��ت وام ۲۰ میلیون 
تومانی جعاله باید مبلغ ۲ میلیون و 4۰۰ 

هزار تومان دیگر هم بپردازند. 
اوراق تس��هیالت مس��کن توسط بانک 
مس��کن منتش��ر می ش��ود. عالوه بر این 
بانک ملی نیز به تازگی ش��روع به انتشار 
این اوراق کرده اس��ت. این اوراق قابلیت 
معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش 
اس��می هر ب��رگ ۵میلیون ریال اس��ت. 
مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره 
ش��ش ماهه قابل تمدید است. این اوراق 
با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش 
باقی مانده دارای قیمت متفاوتی اس��ت. 
در صورتی ک��ه مدت اعتبار این اوراق به 
اتمام رس��یده و دارنده اوراق از تسهیالت 
آن اس��تفاده نکن��د، نم��اد معامالتی آن 
متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر 
به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد. 

کاهش هزینه وام مسکن

 12 میلیون برای وام 100 میلیون تومانی

دولت روحانی چقدر کاالی غیرنفتی صادر کرد؟ 

صادرات غیرنفتی در مسیر جهش
ارتباطات

امن ترین پیام رسان های رمزنگاری شده جهان 
کدامند؟ 

8 پیام رسان محبوب
این روزها که بحث حریم شخصی و حفاظت از اطالعات 
خصوصی کاربران در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها 
باال گرفته است، آگاهی از تعداد اپلیکیشن های پیام رسان 
رمزنگاری ش��ده با ضری��ب امنیت باال مفی��د و کاربردی 

محسوب می شود. 
به گزارش ایسنا به نقل از وب سایت fossbytes، این 
گزارش به معروف ترین اپلیکیش��ن های پیام رسان امن با 
قابلیت رمزنگاری پیش��رفته می پردازد ک��ه در جهان به 
خاطر حفظ حریم ش��خصی کاربران مش��هور و محبوب 

شده اند: 
۱ - سیگنال )Signal(: اپلیکیشن پیام رسان سیگنال 
که برای نخس��تین بار به منظور در دسترس قرار گرفتن 
عموم مردم و کاربران در س��ال ۲۰۱4 میالدی توسعه و 
منتشر ش��د، یکی از امن ترین پیام رسان های جهان است 
 Encryption End- to End به دلیل اینکه از قابلیت
یا رمزنگاری پیشرفته بهره مند است و مکالمات صوتی و 
تصویری و همچنین پیام های متن��ی کاربران در پلتفرم 
اپلیکیشن سیگنال به صورت کامال محرمانه و خصوصی 
باقی خواهد ماند. این بدان معناست که هیچ نهاد امنیتی، 
اطالعات��ی و دولتی در هیچ کش��وری نمی تواند اطالعات 

خصوصی کاربران را رصد و به آنها دسترسی پیدا کند. 
سیگنال را که بسیاری، برادر دو قلوی پیام رسان تلگرام 
معرفی می کنند، ظاهر و قابلیت های مش��ابهی با تلگرام 
دارد. نرم افزار س��یگنال قابلیت نصب روی سیستم عامل 
وین��دوز رایانه و همچنین از طری��ق وب )مرورگر کروم( 
را نی��ز داراس��ت. این پیام رس��ان که در جایگاه نخس��ت 
پیام رس��ان های ام��ن جهان ج��ای گرفته اس��ت، تجربه 

لذت بخشی را برای کاربرانش به ارمغان می آورد. 
۲ - واتس اپ )whatsapp(: اپلیکیش��ن پیام رس��ان 
وات��س اپ ک��ه یک��ی از محبوب تری��ن و پرطرفدارترین 
 Encryption پیام رسان های جهان است، نیز از قابلیت
End- to End  یا رمزنگاری پیشرفته پشتیبانی می کند 
و از پروتکل های پیش��رفته ای برای حفظ حریم شخصی 

کاربرانش برخوردار است. 
این اپلیکیش��ن که ب��رای تمامی سیس��تم های عامل 
اندروید، iOS و ویندوز قابل اس��تفاده اس��ت، در س��ال 
۲۰۱۶ می��الدی لقب پرکاربردترین پیام رس��ان جهان را 
گرفت. واتس اپ از آن جهت ضریب امنیت سایبری باالیی 
دارد که مکالمات و اطالعات مبادله ش��ده میان کاربران و 
مخاطبان به صورت کامل محافظت  شده بوده و مکالمات و 
اطالعات شخصی و خصوصی آنها از سوی نهادهای دیگر 

قابل رصد و ردگیری نخواهد بود. 
فیس بوک با در اختیار گرفتن و تصاحب شرکت واتس 
 اپ در س��ال ۲۰۱4، ۱۹ میلیارد دالر کس��ب کرد. طبق 
آمار منتشرش��ده در ژانویه ۲۰۱8، پیام رس��ان واتس اپ 
هم اکنون میزبان حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون کاربر 

فعال در ماه است. 
۳ - تلگرام )telegram(:اپلیکیش��ن پیام رسان تلگرام 
هم که از محبوبیت و استقبال بی نظیری از سوی کاربران 
بهره مند شده، از س��رعت و امنیت باالیی برخوردار است 
end-to- و عالوه بر پروتکل های رمزنگاری پیش��رفته یا

end encryption از قابلی��ت دیگری همچون مکالمه 
محرمانه )secret chat( برخوردار است. 

تلگرام در ماه های گذش��ته، به عل��ت عدم همکاری با 
کشورهایی همچون دولت روسیه برای انتقال سرورهایش 
ب��ه این کش��ور و همچنی��ن تحویل اطالعات ش��خصی 
کاربرانش ب��ه نهادهای اطالعات��ی، متحمل جریمه های 
هنگفت و تهدید به فیلترینگ ش��ده است. طبق آخرین 
آمار منتشرشده در ژانویه ۲۰۱8، پیام رسان تلگرام میزبان 

بالغ بر ۱۰۰ میلیون کاربر فعال در ماه بوده است. 
4 - تریما )Threema(: اپلیکیشن پیام رسان تریما که 
رتبه س��ومین پیام رسان امن در جهان را از آن خود کرده 
اس��ت، تاکنون بیش از یک میلیون بار از فروش��گاه های 
اینترنتی اپ اس��تور اپل و پلی استور گوگل دانلود و نصب 
شده است. این پیام رس��ان با سایر اپلیکیشن های مشابه 
خود در یک امر متمایز است و آن هم پولی بودن آن است. 
تریم��ا با قیمت ۲.۹۹ دالر آمریکا قابل دانلود و اس��تفاده 
کاربران است و برای آنها درگاه امنی را به ارمغان می آورد. 
بنابر ادعای این پیام رس��ان، تمامی امکان��ات الزم برای 
جلوگیری از دسترسی هکرها و نهادهای اطالعاتی و به طور 
خالصه نفوذ هرگونه شخص ثالثی به حریم شخصی کاربران 
end- فراهم آورده شده است. این اپلیکیشن نیز از قابلیت
to-end encryption  بهره مند است و تمامی پیام های 
متنی و صوتی بالفاصله پس از ارسال به مخاطب، از حافظه 

سرورهای این پیام رسان حذف می شوند. 
۵ - ویکر می  )Wickr Me(: این پیام رسان نیز همانند 
  end-to-end encryption موارد پیشین، از قابلیت
یا رمزنگاری پیشرفته برخوردار است و از دو سیستم عامل 
اندروید و iOS پش��تیبانی می کند. کاربران از طریق این 
پیام رسان قادر خواهند بود تصاویر، ویدئو و پیام های متنی 
کامال خصوصی و محرمانه ای بفرس��تند و خیال ش��ان از 

امنیت آن راحت باشد. 
۶ - سایلنس )Silence(: نرم افزار ارسال پیام سایلنس 
)Silence( نی��ز از قابلی��ت encryption یا رمزنگاری 
پیش��رفته برخوردار است. سایلنس که در هر دو سیستم 
عامل اندروید و IOS وجود دارد، تنها یک پلتفرم ارسال 
پی��ام متنی یا SMS اس��ت که نیاز به اتصال به ش��بکه 
جهانی اینترن��ت وای فای یا دیتا ندارد. همچنین کاربران 
نیاز به ثبت نام و الگین در این اپلیکیشن ندارند. اپلیکیشن 
س��ایلنس به صورت کامال رایگان قابل دسترسی کاربران 
است و تجربه امنی برای ارسال پیام های متنی را برای تان 

فراهم می کند. 

یادداشت

نقش تشکل های اقتصادی در 
حمایت از کاالی ایرانی

نقش تش��کل های اقتصادی در حمای��ت از کاالی ایرانی 
س��ال ۱۳۹۷ هم ب��ا محوریت اقتصاد نامگذاری ش��د. رهبر 
معظم انقالب امس��ال هم مسئله اقتصاد را یکی از مهم ترین 
محورهای سیاست های کالن کشور تعیین کردند تا حمایت 
از تولید داخلی در رأس برنامه ریزی نهادهای تصمیم ساز، قرار 
گیرد. البته حمایت از تولید داخلی همواره به عنوان یکی از 
ارکان تأثیرگذار بر تحقق برنامه های توسعه کشور مورد تأکید 

و توجه بوده است. 
 گواه این مدعا نامگذاری تقریبا مشابه سنوات قبل با عناوین 
حمایت از تولید ملی و تقویت اقتصاد است. به نظر می رسد 
حمایت از تولید داخلی یکی از محورهای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ براساس بند یک اصل ۱۱۰ 

قانون اساسی تعیین و ابالغ شده است. 
چنانکه در بند هشتم ابالغیه آن بر مدیریت و اصالح الگوی 
مصرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی 
برای ارتق��ای کیفیت و رقابت پذیری در تولید تأکید ش��ده 
اس��ت. اینکه این موضوع پس از گذشت چند سال همچنان 
م��ورد تأکید قرار می گیرد و رهبری برای تحقق آن عالوه بر 
مسئوالن، این بار مردم را نیز خطاب قرار می دهند، بیانگر آن 
است که تمام افراد جامعه در قبال شعار امسال مسئول بوده 
و بای��د برای تحقق آن نه تنها در س��ال جاری بلکه در طول 

سال های آتی تالش کنند. 
رقابت پذیر کردن کاالی ایرانی با اجناس خارجی، انطباق 
تولیدات داخلی با نیازهای روز، ارتقای کیفیت تولید داخلی، 
افزایش تولید، کاهش قیمت تمام ش��ده رعایت ظرافت های 
الزم در تولی��د و رویکرده��ای صادراتی وظایفی اس��ت که 
در راس��تای حمای��ت از کاالی ایران��ی ب��رای مس��ئوالن و 
تولیدکنندگان تعیین شده است. یادآوری این نکته ضروری 
اس��ت که حمایت ها صرفا نباید معطوف به کاال باشد و یقینا 
س��ایر محصوالت و خدم��ات به وی��ژه، در حوزه های فنی و 

مهندسی و های تک استارت آپ ها را نیز دربر می گیرد. 
تش��کل های اقتصادی نیز به عنوان یکی از تأثیرگذارترین 
ارکان و در جای��گاه س��ازمان های میانج��ی می��ان دولت و 
بخش خصوصی )یا همان م��ردم( در قبال این هدف گذاری 
مسئولند و نقش مهمی در حمایت از کاال و خدمات داخلی 
دارند. نکته قابل توجه اینجاست که وظایف تعیین شده برای 
مسئوالن و تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال و حمایت 
از تولی��دات داخلی عمدت��ا در اهداف و وظای��ف مندرج در 
اساسنامه تشکل های اقتصادی نیز وجود دارد و تقریبا همه 

تشکل های اقتصادی بر این مهم تأکید داشته اند. 
مشارکت گروهی در تصمیم س��ازی ها و تصمیم گیری ها، 
تهیه و تنظیم پیش نویس و مصوبات مرتبط با تولید کاالهای 
مربوطه، تالش برای ساماندهی فعالیت اعضا و بهبود کیفیت 
تولیدات، تالش برای س��اماندهی و توس��عه ص��ادرات کاال 
و خدمات، بازاریابی مس��تمر با کس��ب اطالع��ات مربوط به 
بازارهای مصرف و تولید برای عرضه به اعضا با بهره گیری از 
آخرین رهیافت های جهانی جهت نیل به اهداف قانونی توسعه 
صنعتی و جهش صادراتی، فراهم سازی زمینه تسهیالت مالی 
در جهت توسعه فعالیت های اعضا و نیز تشویق و حمایت از 
سرمایه گذاری در آن بخش از تولید که زمینه افزایش صدور 
کاال یا خدمات را فراهم می کند جزو وظایف ذاتی تشکل های 

اقتصادی است که غالبا در اساسنامه آنها عنوان شده است. 
در این بزنگاه تش��کل های اقتصادی ع��الوه بر اینکه باید 
درخصوص ارتقای فرهنگ مصرف کاال و خدمات تولید داخل 
برنامه ریزی و اقدام موثر داش��ته باشند، مسئولیت مهم تری 
نیز پیرامون ارتقا و بهبود کیفیت کاال و خدمات تولید داخل 
برعه��ده دارند. البته به این فهرس��ت وظایف، می توان انجام 
تحقیقات علمی، صنعتی و تجارتی مورد نیاز اعضا با محوریت 
تقویت و توس��عه صادرات و شکوفایی اقتصاد ملی، کوشش 
برای جذب سرمایه، تکنولوژی، مدیریت، دانش فنی و نیروی 
انسانی ماهر در جهت رشد و توسعه صادرات و تقویت اقتصاد 
ملی کش��ور، جلوگی��ری از رقابت های ناس��الم اعضا و ایجاد 
ارتباط با دس��تگاه های اجرایی و مراکز قانونگذاری و س��ایر 
س��ازمان ها و نهادهای ذی ربط به منظور خصوصی سازی را 

نیز افزود. 
ای��ن موارد همگ��ی اه��داف و وظایف تعیین ش��ده برای 
تش��کل های اقتصادی کشور از س��وی اتاق ایران است که با 
وظایف تعیین ش��ده برای مسئوالن و مردم جهت حمایت از 
کاالی ایرانی همس��ویی معناداری دارد، بنابراین تشکل های 
اقتصادی با تمرکز بر اهداف اساسنامه ای خود و تقویت ارتباط 
با دس��تگاه های اجرایی و مراکز قانونگذاری در جهت کاهش 
ریس��ک و اتفاقات ناگهانی ب��ازار، ارتقای کیفیت محصوالت 
تولید داخل، پایش و پیگیری، کاهش قیمت تمام شده برای 
تحقق قوانین حمایتی، حذف مقررات دس��ت و پاگیر، ایجاد 
شفافیت، بسترسازی برای توسعه روابط بین المللی در جهت 
انتق��ال دانش و توس��عه صادرات، حذف زمینه های فس��اد، 
تس��هیل دریافت حمایت های نظام بانک��ی از تولید و تأمین 
منابع پولی مورد نیاز اعضا، می توانند بس��تر حمایت از کاال 

و ایرانی را فراهم کنند. 
به عالوه بررسی تشکل های اقتصادی کشور نشان می دهد 
که درص��د حائز اهمیتی از اعضای انجمن های کارفرمایی را 
شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می دهند. شرکت هایی 
که در اقتصاد تمامی کش��ورها باالخص کشورهای در حال 
توس��عه نقش مه��م و حیات��ی دارند. ویژگی های��ی از قبیل 
انعطاف پذی��ری در مقابل تغییرات ب��ازار و محیط، به نتیجه 
رسیدن سریع فعالیت ها، برخورداری از کارکنانی با انگیزه باال 
و همچنین سرمایه اولیه اندک مورد نیاز، این نوع بنگاه ها را 
به مهم ترین عامل رشد و تحرک و توسعه اقتصادی کشورها 
و یاری دهنده آنها در مرحله  گذار اقتصادی تبدیل کرده است. 

نادر سیف
معاون تشکل های اتاق ایران
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بازار ارزی که رئیس کل بانک مرکزی 
از آن ب��ه عن��وان یک��ی از پیچیده ترین 
بازاره��ا یاد می کن��د این روزه��ا درگیر 
لرزش و نوسان هایی است که شرایط دالر 
و مخاطبان آن را بیش از گذشته متزلزل 
کرده اس��ت. بانک مرکزی ظاهرا سکوت 
را بر اعالم ش��فاف و صریح درباره چرایی 
جریان موج��ود و نوع اقدامات خود برای 
کنترل بازار و نتایج آن ترجیح داده است. 
به گزارش ایس��نا، ب��ازار ارز ایران روز 
یکشنبه شاهد ورود دالر به کانال ۵۶۰۰ 
توم��ان بود و این ارز تا ۵۵۵۰ تومان هم 
در آخرین قیمت گذاری ها مبادله ش��ده 
است. چندی پیش و در روزهای ابتدایی 
سال که قیمت دالر از ۵۰۰۰ تومان عبور 
کرد گزارش های بازار از سرکشی دالالن 
و برخی صرافان خبر می داد. در این بین 
صرافی ها ب��ه عنوان یک��ی از کانال های 
اصلی فروش دالر، این روزها در مواردی 
ب��ه وض��وح در قیمت گ��ذاری و خرید و 

فروش ارز جوالن می دهند. 
قیمت دالر قب��ل از اینکه بانک مرکزی 
نرخ��ی را در صرافی بانک ها اعالم و عرضه 
کند ب��ه یک باره در ب��ازار ارز ب��اال رفت و 
خرید و فروش متوقف شد. صرافی ها دلیل 
اصلی را عدم عرضه از س��وی بانک مرکزی 
اعالم کردند، درحالی ک��ه این ادعا چندان 

م��ورد تأیید نیس��ت و حت��ی در زمانی که 
عرض��ه در صرافی بانک ها انجام می ش��ود، 
صرافان تمایلی ب��رای دریافت ارز ندارند و 
در این حالت ارزهای خود را هم به فروش 
نمی رس��انند که این موض��وع خود عاملی 

برای ایجاد بازار سیاه ارزی است. 
نظارت بر صرافی ها و نحوه عملکرد آنها 
برعهده بانک مرکزی است که این روزها 
تا حدی به نظر می رس��د کنترل چندانی 
بر نحوه خرید و ف��روش آنها و تحرکاتی 
که در بازار دارند اعمال نمی ش��ود و این 
جریان به دس��تگیری برخی از صرافی ها 

محدود شده است. 
ام��ا این تم��ام ماجرای بازار نیس��ت و 
در س��وی دیگر نحوه ورود بانک مرکزی 
به عرض��ه از طری��ق صراف��ی بانک ها و 
قیمت گذاری اس��ت که در مدت اخیر با 
حواشی بسیاری همراه بوده و در مواردی 
حتی سیاست هایی اعمال شد که بازار ارز 
را چند نرخی ک��رد و اتفاق های عجیبی 
در آن رقم خورد که برخی کارشناس��ان 
خ��ورده  شکس��ت  سیاس��ت های  را  آن 

سیاست گذار ارزی اعالم کردند. 
چندی پیش و در روزهای ابتدایی سال 
ک��ه دالر از ۵۰۰۰ تومان عبور کرد ولی اهلل 
سیف-رئیس کل بانک مرکزی- اظهاراتی 
را در واکن��ش به این جری��ان مطرح کرد 

که اکنون بعد از گذش��ت حدود دو هفته و 
چرخش بازار، مروری بر موضع وی نشان از 
آن دارد که اظهارات و مواضع سیاس��تگذار 
ارزی اثر چندان مثبتی بر بازار ارز نداشت و 

آن را از نوسان  نینداخت. 
رئی��س کل بانک مرکزی ب��ازار ارز را 
یکی از پیچیده تری��ن بازارها اعالم کرد، 
اما وی اوضاع بازار را با وجود دالر ۵۱۰۰ 
تومان��ی مثبت ارزیابی کرد و از مناس��ب 
بودن ت��راز ارزی کش��ور اطمینان داد و 
در س��وی دیگر بر این موض��وع که بازار 
در بلندمدت دچار کس��ری و کمبود ارز 
نخواهد بود تأکید کرد، اما او توضیح نداد 
که در ح��ال حاضر با نوس��انی که پیش 
روی ب��ازار قرار دارد و قیمت ها در تالطم 
هس��تند، بان��ک مرکزی چ��ه کنترلی بر 
عوامل ایجاد کننده این ش��رایط داشته و 

برنامه آن برای کوتاه مدت چیست؟ 
ب��ا این حال رئی��س کل بانک مرکزی 
دلی��ل اصلی اوض��اع نامس��اعد فعلی را 
انتظارات اعالم کرد و گفت که حساسیت 
زیادی ب��ه تحوالت غیراقتص��ادی وجود 
دارد و عمال نوس��انات کوتاه مدت بازار را 
این بخش از تقاضا شکل می دهد. گرچه 
تا ح��دودی انتظار می رفت تا براس��اس 
اظهارات در ظاهر امیدوارکننده س��یف، 
شرایط بازار تا حدی س��امان یابد و آرام 

ش��ود اما طولی نکش��ید که دالر روند رو 
به رش��دی را در پیش گرف��ت و در ۲۰ 
روز ابتدای��ی س��ال ج��اری حداقل ۶۰۰ 
تومان گران ش��د؛ چرا ک��ه بازار ارزی در 
پایان سال گذش��ته با نرخ حدود 4۹۰۰ 
تومان بس��ته ش��ده بود. به ه��ر صورت 
رئیس کل بانک مرکزی برنامه مشخصی 
را برای سامان دادن به بازار اعالم نکرد و 
ظاهرا اگر اقدامی هم در حال انجام است 
مشخص نیست چرا کارایی چندانی برای 

کنترل بازار ندارد؟ 
برخی کارشناس��ان این ای��راد را وارد 
می کنن��د که نبای��د به افزای��ش قیمت 
دالر انتق��اد کرد، چرا که این ارز در حال 
حرکت به س��مت واقعی ش��دن اس��ت، 
اما س��ؤال اینجاس��ت که آی��ا نمی توان 
قیم��ت دالر را ب��ا اعمال سیاس��ت هایی 
که کمترین آس��یب را به ب��ازار و اقتصاد 
وارد کند اجرایی ک��رد؟ به هر حال طی 
چند ماه گذش��ته با نوس��ان و بالتکلیفی 
ب��ازار، بس��یاری از فع��االن اقتصادی در 
کنار ضرر ناش��ی از جهش های ارزی، در 
ش��رایط نامش��خصی برای برنامه ریزی و 
س��رمایه گذاری قرار دارند و این انتظار را 
از سیاس��ت گذار ارزی خواهند داشت که 
تا حدی به بازار ثبات بخشیده و وضعیت 

آن را سامان دهد. 

دالر همچنان می تازد

سکوت بانک مرکزی سکه در آستانه 1.9 میلیون تومان! 
رئیس کل بانک مرکزی دقیقا 

کجاست؟ 
تالطم های غم انگیز در بازار ارز درحالی ادامه دارد که 
در پی آن قیمت فروش دالر در برخی صرافی ها ۵8۰۰ 
تومان شده و سکه نیز به مرز یک میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان رس��یده است؛ در این شرایط »رئیس کل بانک 

مرکزی کجاست؟«
به گزارش تس��نیم، ش��روع توفانی دالر در چند روز 
گذش��ته موجب ش��ده تا تعادل ب��ازار ارز بهم بخورد؛ 
تغیی��رات لحظه ای قیم��ت دالر باعث دپ��وی دالر از 
س��وی دالل ها و البته صرافی ها ش��ده است. صرافی ها 
و فعاالن بازار ترجیح می دهند در گرانی دالر نظاره گر 
بازار باشند تا شاید سود بیشتری به جیب بزنند و ارزی 

به متقاضیان نمی فروشند. 
در این بین چش��م ها به بانک مرکزی دوخته ش��ده 
اس��ت، اما در صراف��ی ملی که مس��ئولیت فروش ارز 
دولت��ی به صرافی ها را برعهده دارد تا س��اعتی قبل از 
تنظیم این گزارش، هیچ نرخی برای فروش ارزها اعالم 
نشده بود و تنها نرخ 4۹۵۰ تومانی برای فروش عمده 
دالر اعالم ش��د. این در حالی است که نرخ فروش دالر 
دولتی به صرافی ها روز یکش��نبه نسبت به روز شنبه 

رشد چشم گیری داشته است. 
تامل برانگیز ترین اقدامی که روز یکشنبه در بازار ارز 
مشهود بود، گوش��ه گیری بانک مرکزی است؛ صرافی 
بانک با تأخیر بی سابقه وارد بازار شده تا احتماال سودی 

از این گرانی ها نصیب دولت هم شود. 
غم انگیزتری��ن رویداد هم ضع��ف ارزش پول ملی و 
تقویب عجیب و غریب دالر است؛ دالر از صبح یکشنبه 
رکورده��ای باالیی را ب��ه ثبت رس��اند و در تازه ترین 
گزارش ها، رک��ورد ۵8۰۰ تومان را در برخی صرافی ها 

زده است. 
فع��االن بازار می گویند: صرافی ه��ا اصال فروش دالر 
ندارند، اما تعداد محدودی که فروش��نده هستند،  دالر 
را با قیمت های ۵8۰۰ تومان به متقاضیان می فروشند. 
دالر ۵8۰۰ تومان��ی درحالی در اقتصاد ایران نمایان 
ش��د ک��ه در زمانی ک��ه دالر 48۰۰ تومان ش��ده بود، 
رئیس جمهور این قیمت را رد کرده و به مردم اطمینان 

داده بود که خیال شان بابت دالر راحت باشد. 
اتفاق��ات عجیب و غریبی که ای��ن روزها در بازار ارز 
روی داده موجب ش��ده تا نمایندگان مجلس دست به 
کار ش��ده و از وزیر اقتص��اد و رئیس کل بانک مرکزی 

بخواهند برای ارائه توضیحات راهی بهارستان شوند. 
در ای��ن ای��ام ک��ه خب��ری از بان��ک مرک��زی و 
سیاس��ت هایش برای مدیری��ت بازار ارز نبود؛ ش��اید 
رئی��س کل بانک مرکزی ب��ه پارلمان توضیح دهد که 
در این مدت کجا بوده و چه می کرده اس��ت؟! تعدادی 
از نمایندگان مجلس البته از رئیس جمهور خواسته اند 
اگر بنای مدیریت بازار ارز را دارد و از گرانی دالر مکدر 

می شود، فکری برای مدیریت بانک مرکزی کند. 
س��یف قبال گفته بود نوس��انات ب��ازار ارز تا بهمن و 
اسفند خاتمه می یابد. وی در هفته های آخر سال ۹۶ از 

برقراری آرامش در بازار ارز خبر داده بود. 
رئیس کل بان��ک مرکزی در بهمن ماه و همزمان با 
س��یر جدید گرانی دالر به مردم توصیه کرد وارد بازار 
ارز نشوند، چراکه دالر در روزهای آینده ارزان می شود. 
در پ��ی افزایش نرخ دالر به بی��ش از ۵۰۰۰ تومان، 
در روزهای گذشته، رئیس کل بانک مرکزی در کانال 
تلگرامی خود مطلبی را منتش��ر و اعالم کرد: »بازار ارز 
یکی از پیچیده ترین بازارها است و ابعاد عرضه و تقاضا 
به ش��دت به عامل انتظارات حساس هستند و همین 
ام��ر این ب��ازار را به یکی از پویاتری��ن بازارهای دارایی 
مبدل کرده اس��ت. تحوالت مختلف از کانال انتظارات 
این قابلیت را دارند که به سرعت بر بازار اثر بگذارند و 
متناسب با این تحوالت، تحلیل و ارزیابی وضعیت بازار 
می تواند ظرف مدت کوتاهی تغییرات اساسی را تجربه 
کند. از این رو الزم است ناظران و کارشناسان اقتصادی 
با توجه به این پویایی، بازار و سیاست های بانک مرکزی 

را رصد و تحلیل کنند.«
شروع توفانی مردم در حراج سکه

همچنین دومین روز از حراج س��که در هفته جاری 
درحالی با تأخیر ۳۰ دقیقه ای و ازدحام مردم در سالن 
آغاز شد که بانک مرکزی قیمت های پایه را نسبت به 

روز شنبه افزایش داد. 
بر اس��اس این گزارش، دومین روز از حراج سکه در 
س��ال ۹۷ درحالی با تأخیر ۳۰ دقیقه ای آغاز ش��د که 
مردم چند ساعت قبل از آغاز حراج به بانک کارگشایی 
در خیابان مولوی رفته بودند. همین امر موجب شد تا با 
گشایش درهای سالن حراج، در همان ابتدا سالن مملو 
از جمعیت شود و عده ای هم ایستاده نظاره گر باشند. 

مردمی که به س��الن ح��راج آمده اند از هدف ش��ان 
ب��رای تقویت پول ش��ان می گویند و تأکی��د دارند که 
نمی خواهند ارزش پول ش��ان کم شود به همین خاطر 

آمده اند سکه بخرند! 
اما دلیل اصلی تأخیر در برگزاری حراج سکه در بانک 
کارگش��ایی عدم اعالم نرخ پایه از سوی بانک مرکزی 
بود. ظاهرا بانک برای قیمت گذاری منتظر اتفاقات رخ 
داده در بازار آزاد ارز و س��که بوده است. چراکه در بازار 
آزاد قیمت دالر از ۵8۰۰ تومان عبور کرد و س��که نیز 

به مرز یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. 
بانک مرکزی نرخ فروش س��که تم��ام بهار آزادی را 
در حراج یکشنبه با احتساب ۹ درصد مالیات برارزش 
افزوده یک میلیون و ۵4۲ هزار تومان و نیم سکه ۷۷۱ 

هزار تومان تعیین کرد. 
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حذف ارز دولتی به دانشجویان رسید
بانک مرکزی بعد از حذف ارز مبادله ای از برخی مشموالن، 
این بار ارز دانش��جویان را نیز حذف کرد.  به گزارش ایس��نا، 
در جری��ان ایجاد تغییراتی در اختص��اص ارز مبادله ای و به 
دنبال آن حرکت به س��مت یکسان س��ازی نرخ ارز، از سال 
گذش��ته بانک مرکزی با بازنگری در مجموعه مقررات ارزی 
اقدام به حذف ارز مبادله ای از مشموالنی کرد که حدود ۲۰ 
گروه اصلی را ش��امل می شوند. طبق آخرین تغییرات که از 
اس��فندماه سال گذشته اعمال شده است، دانشجویان نیز از 
دریافت ارز مبادله ای کنار گذاش��ته ش��ده اند که البته دارای 
ش��رایط خاصی برای دانش��جویان بورس��یه و آزاد است.  بر 
اساس بند )۳( مجموعه مقررات ارزی در بخش خدمات ارزی 
و س��ایر مبادالت بین المللی، فروش و انتقال ارز دانشجویان 
بورسیه با ارائه درخواست وزارت خانه های علوم، تحقیقات و 
فناوری و همچنین بهداش��ت و درمان و آموزش پزش��کی با 
امضای ذی حس��اب یا مدیر امور مالی و معاونت مربوطه هر 
یک از وزارتخانه ها به نرخ رسمی بالمانع اعالم شده است.  اما 
فروش و انتقال ارز برای سایر دانشجویان در شرایط دیگری 
انجام خواهد شد، به طوری که فروش و انتقال ارز بابت شهریه 
دانشجویان آزاد خارج از کشور از مقطع فوق لیسانس به باال 
با ارائه درخواست متقاضی در مقابل تأیید وزارتخانه مربوطه 
مبنی بر ش��اهد تحصیل بودن دانش��جو در خارج از کشور و 
ارائه صورت حساب دانشگاه مربوطه به اندازه مبلغ مندرج در 
آن و حداکثر در سقف ۱۵ هزار دالر ساالنه در وجه مؤسسه 
یا دانش��گاه مربوطه با اعالم کتبی متقاضی مبنی بر صحت 
هزین��ه انتقال یافته به ن��رخ آزاد و صرفا از طریق بانک های 

عامل منتخب یعنی تجارت و سامان بالمانع است. 
در صورت عدم امکان انجام حواله و ضرورت پرداخت 
نقدی به تشخیص بانک اخذ تعهد کتبی از دانشجو و یا 
خانواده او مبنی بر ارائه تأییدیه دانشگاه در این خصوص 
که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی ایران در محل 
تحصیل تأیید شده باشد، ظرف مهلت حداکثر شش ماه 

از تاریخ پرداخت وجه الزامی است. 
همچنی��ن ف��روش، انتقال و ی��ا پرداخ��ت ارز بابت 
هزینه های دانش��جویان آزاد به می��زان حداکثر ماهانه 
۱۰۰۰دالر برای هر نفر و برای هر عضو خانواده ماهانه 
حداکث��ر ۵۰۰دالر به نرخ آزاد و صرف��اً از طریق بانک 

تجارت و سامان بالمانع اعالم شده است. 
در سایر تغییرات از سال گذشته و از شهریورماه بود 
ک��ه بانک مرک��زی ارز مبادله ای را برای مس��افران نیز 
حذف کرد به طوری ک��ه حدود ۲۰۰ دالر برای عتبات 
عالیات و ۳۰۰ دالر برای سایر مسافرین اختصاص پیدا 
می کرد که این رقم حذف و ارز مسافران آزاد اعالم شد. 
در ادام��ه نیز ارز مبادله ای اختصاص یافته به ایرالین ها 
نیز حذف شد که البته با اعتراضاتی از سوی آنها به دلیل 

باال رفتن هزینه های مربوطه همراه شد. 
ب��ه هر صورت ح��ذف ارز مبادله ای یک��ی از الزامات 
حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز و حذف رانت های 
موجود به ش��مار می رود، اما در این بین خود می تواند 

موجب ایجاد افزایش تقاضا در بازارآزاد شود. 

دریچه

اگرچ��ه مجل��س بارها ب��ه نظ��ام بانکی 
اولتیماتوم داده که نرخ س��ود وام های بانکی 
را کاه��ش دهد و ضرب  االجل تا پایان آذرماه 
را تعیین کرده ب��ود، اما اکنون بانک مرکزی 

می گوید ارز برنامه را بهم زده است. 
به گ��زارش مه��ر، ب��ا کاهش نرخ س��ود 
س��پرده های بانکی در ۲۰ش��هریورماه سال 
گذشته، درست هفت ماه است که نرخ سود 
سپرده های مردم در نظام بانکی کاهش پیدا 
کرده، اما بانک ها حاضر نیستند که از موضع 
خود کوتاه بیایند و نرخ س��ود وام های بانکی 
را هم متناسب س��ازی کرده و کاهش دهند. 
آنه��ا همچنان بر روی س��پرده ها با نرخ های 
ب��االی ۲۰رص��د و بعض��ا ت��ا ۲۵درصد هم 
پافشاری می کنند، اما سفت و سخت جلوی 
سپرده گذاران می ایستند و می گویند که نرخ 
س��ودی بیش��تر از ۱۵درصد برای سپرده ها 

نمی دهند. 
سال گذشته بارها و بارها مجلس به بانک 
مرکزی و نظام بانکی هشدار داد تا نرخ سود 
وام های بانکی را هم متناس��ب با نرخ س��ود 
سپرده ها کاهش دهد و در نهایت قرار و تفاهم 
بر این بود که نرخ س��ود وام نیز حداکثر سه 
ماه بعد از کاهش نرخ سپرده ها کاهش یابد، 
اما این چنین نش��د و در نهایت، محمدرضا 
پورابراهیم��ی، رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اس��المی نیز اعالم کرد که 
مهلت نظ��ام بانکی برای کاهش نرخ س��ود 
س��پرده به اتمام رس��یده و دیگر قرار نیست 
این مهلت تمدید شود، ضمن اینکه بانک های 
متخلف را به شورای انتظامی معرفی خواهیم 
کرد. او اعالم ک��رد: مجلس دیگر به بانک ها 
اولتیماتوم نمی ده��د، چراکه بانک ها مکلف 
هس��تند از روزی ک��ه مصوبه ش��ورای پول 
و اعتبار ابالغ ش��ده، نس��بت به کاهش نرخ 
سود تس��هیالت همزمان با کاهش نرخ سود 
س��پرده ها اقدام کنند؛ البت��ه اقدام مجلس 
مبنی بر ارائه فرصت دو تا س��ه ماهه به نظام 
بانکی به این دلیل بود که آنها فضای تنفسی 

بین جذب سپرده و اعطای تسهیالت داشته 
باشند تا بتوانند منابع خود را مدیریت کنند. 
عضو ش��ورای پول و اعتبار اف��زود: اکنون 
از نظ��ر ما، این مهلت به اتمام رس��یده و در 
جلسه ای که ظرف هفته های گذشته، مجلس 
ب��ا بانک مرک��زی و وزیر اقتصاد داش��ته، به 
این جمع بندی رس��یده که تمامی بانک ها و 
موسس��ات مالی و اعتباری مجاز در کش��ور، 
مکلف هس��تند که طبق مصوبه شورای پول 
و اعتب��ار، نرخ س��ود س��پرده ها را حداکثر با 
۱۵درصد و نرخ سود تسهیالت را با حداکثر 

۱8درصد، مدیریت کنند. 
وی تصریح کرد: بر این اس��اس نرخ س��ود 
۱8درصدی باید در وام های مشتریان لحاظ 
ش��ود و اکنون، هر گونه تف��اوت در این نرخ، 
تخلف است و اگر بانک ها با روش های مختلف 
و با دور زدن های قانون، نرخ دیگری را اعمال 
کنن��د، تخلف محس��وب می ش��ود؛ در عین 
حال بانک مرکزی هم اعالم کرد که مجلس 
مصادیق تخلف را به آنها اعالم کند تا برخورد 

قانونی با بانک ها صورت گیرد. 
گفته ه��ای محمدرض��ا پورابراهیم��ی در 
ش��رایطی است که فرش��اد حیدری، معاون 
نظارتی بانک مرکزی به نوعی چراغ س��بز را 
به بانک ها برای عدم کاهش نرخ سود وام های 
بانکی می دهد. درس��ت عکس آن چیزی که 
در توافق کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر 
اقتص��اد و رئیس کل بان��ک مرکزی صورت 

گرفته است. 
معاون بانک مرکزی عنوان کرد: اگر موضوع 
ارز پیش نمی آمد، اوایل سال ۹۷ می توانستیم 
روی کاهش نرخ س��ود تسهیالت کار کنیم، 
ولی بانک مرکزی مجبور ش��د برای مدیریت 
بخ��ش دیگر اقتصاد، به نرخ س��ود س��پرده 
۲۰درص��دی هم تن ده��د، اما به هرحال در 
س��ال ۹۷ ب��ر روی این موض��وع مجدد کار 
خواهیم کرد، اما در مورد درصد کاهش باید 
براساس معیارهای اقتصادسنجی که در نظر 

گرفته می شود، عمل کنیم. 

اولتیماتوم های مجلس برای کاهش نرخ سود وام، جواب نداد

بانک مرکزی: ارز برنامه مان را بهم زد
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در حال��ی دالر مرزه��ای ناممکن را رد 
می کن��د که فعاالن بازار س��هام ش��اهد 
اف��ت لحظه به لحظ��ه قیمت ه��ا در ای��ن 
بازار هس��تند، به طوری ک��ه نگرانی ها از 
آین��ده بورس ته��ران و وج��ود بازارهای 
رقیب��ی همچون ارز و طال، ریس��ک های 
س��رمایه گذاری در بورس را توجیه ناپذیر 

کرده است.
به گزارش ایس��نا، بازاره��ای ارز و طال 
از یک سو و س��ودهای باالی سپرده های 
بانک��ی از س��وی دیگ��ر س��بب ش��ده 
س��رمایه گذارها برای س��رمایه گذاری در 
بازارهای پرریس��کی همچون بازار سهام 
توجیه اقتصادی نداش��ته باش��ند و سعی 
کنند یا س��ود بدون ریسک نظام پولی را 
قبول کنند یا اینک��ه در صورت پذیرش 
ریس��ک به بازارهایی همچون ارز و سکه 
روی آورند که شاید بازده بیشتر به دست 
آورند و ریسک کمتری را متحمل شوند.

در  س��رمایه گذاری  فرصت ه��ای 
بازاره��ای موازی در ای��ن روزها می تواند 
تصمیم گیری برای س��رمایه گذاران برای 
خروج از ب��ورس را راحت تر  کند چرا که 
حضور در بازاری پرریسک الزمه بازدهی 
مناسب است. اما در ماه های اخیر شاخص 
کل باره��ا حول کان��ال ۹۷ هزار واحدی 
نوس��ان کرده و در این مدت شاخص کل 
برای بار دیگ��ر کانال ۹۷ هزار واحدی را 
واگذار کرده اس��ت و فعاالن بازار س��هام 

شاهد تداوم افت قیمت ها هستند.
روز یکشنبه ش��اخص کل بازده نقدی 
و قیمت��ی بورس اوراق بهادار تهران 4۳8 
واح��د افت کرد و به رقم ۹۶ هزار و ۳4۱ 
واحدی رس��ید. همچنین ش��اخص کل 
هم وزن ب��ا افت ۱۹۷ واحد مواجه ش��د 
و رق��م ۱۷ هزار و ۷۵ واح��دی را تجربه 
کرد. شاخص آزاد شناور نیز بیش از ۶۹۱ 
واحد کاهش یاف��ت و در تراز ۱۰۲ هزار 
و 8۰۲ واحدی قرار گرفت. شاخص بازار 

اول و ب��ازار دوم هر یک به ترتیب ۳۳۰ و 
8۳4 واحد افت کردند.

فوالد مبارکه اصفهان، گس��ترش نفت 
و گاز پارس��یان و شرکت ارتباطات سیار 
ایران س��ه نمادی بودند ک��ه به ترتیب با 
۷۷، ۳۷ و ۲۹ واح��د تاثیر س��عی کردند 
دماسنج بازار س��رمایه را در تراز کمتری 
هدایت کنن��د. اما خدم��ات انفورماتیک 

ایران، فوالد خوزس��تان و پتروشیمی جم 
هر ی��ک به ترتی��ب 4۵، ۲۵ و ۲4 واحد 

تاثیر مثبت روی شاخص ها داشتند.
گ��روه  در  هفت��ه  روز  دومی��ن  در 
محصوالت شیمیایی، رایانه و فعالیت های 
وابس��ته به آن و همچنین گروه خودرو، 
ساخت قطعات شاهد تداوم روند کاهش 
قیمت س��هم ها بودیم، ب��ه طوری که در 

 گ��روه خ��ودرو اغل��ب س��هم ها بیش از
۲ درص��د در قیمت پایان��ی و بیش از ۳ 
درصد در قیمت آخرین معامله کاهش را 
شاهد بودند. این گروه یکی از گروه هایی 
بود که روی روند کاهش��ی دماسنج بازار 

سرمایه تاثیر بسزایی داشت.
در گ��روه فل��زات اساس��ی نی��ز روند 
کاهش��ی قیمت سهم ها به جز در معدود 
ش��رکت هایی مش��هود بود و در مجموع 
روند قیمت س��هام در این روز معامالتی 

در بورس تهران عمدتا کاهشی بود.
نماد معامالت��ی بانک ص��ادرات ایران 
ک��ه در روزهای پایانی س��ال ۱۳۹۶ بعد 
از بی��ش از یک س��ال و نیم بازگش��ایی 
 ش��ده ب��ود و پ��س از بازگش��ایی حدود
۵۰ تومان زیر قیمت اس��می معامله شد، 
روز یکش��نبه به قیم��ت ۶۲ تومان و دو 
ریال رس��ید و همچنان زیر قیمت اسمی 

داد و ستد می شود.
همچنین گروه فرآورده های نفتی، کک 
و سوخت هس��ته ای نیز از کاهش قیمت 
س��هم ها بی بهره نبوده ان��د، به طوری که 
تمام س��هم های این گروه غیر از دو نماد، 

کاهش قیمت پایانی را تجربه کردند.
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
۱۷۵ میلیارد و ۶۵۲ میلیون تومان رسید 
که این رقم ناشی از دست به دست شدن 
 ۷۹۳ میلی��ون س��هم و اوراق مال��ی طی

۶۱ هزار و ۹۶۷ نوبت معامله بود.
در فراب��ورس ای��ران نی��ز روند کاهش 
قیم��ت س��هم ها در این روزها با ش��یب 
تندتری همراه شده به طوری که آیفکس 
در یک روند کم س��ابقه ۱۱.۱ واحد افت 
ک��رد و تا ع��دد ۱8۰۵ واح��دی کاهش 

یافت.
ارزش معام��الت فراب��ورس ای��ران به 
رق��م ۲۱4 میلیارد تومان رس��ید که این 
رقم ناش��ی از دست به دست شدن ۱88 

میلیون سهم و اوراق مالی بود. 

شاخص بورس 438 واحد افت کرد

بورس در خالف جهت بازار ارز
دریچه

مدیر سرمایه گذاری کارگزاری آگاه تشریح کرد
امکان تغییر در فرمول های 
پیشنهادی وزارت صمت 

ابت��دای هفت��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در 
ابالغیه ای فرمول پیش��نهادی خود ب��رای نرخ گذاری 
ف��والد را اعالم کرد. بنا بر فرمول پیش��نهادی، نرخ ارز 
در نظر گرفته ش��ده بر اساس نرخ دولتی است که این 
تصمیم با واکنش های بس��یاری از معامله گران همراه 
شده اس��ت.  به گزارش س��نا، مهرزاد منتظری، مدیر 
سرمایه گذاری کارگزاری آگاه در این زمینه بیان کرد: 
در بخش��نامه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
خصوص نرخ گذاری س��ه دس��ته از کاال ها اظهار نظر 
شده بود. فوالد، مس و آلومینیوم سه کاالیی بودند که 

قیمت گذاری آنها مورد توجه قرار گرفته است. 
وی در ادام��ه گف��ت: از گذش��ته در خصوص فوالد 
دو گ��روه ب��ر س��ر قیمت گ��ذاری ای��ن کاال مجادله 
داش��ته اند؛ گروه اول مصرف کنندگان فوالد و دومین 
گ��روه تولیدکنندگان ف��والد بوده ان��د. در این زمینه 
مصرف کنندگان فوالد همواره از این موضوع ش��کایت 
داش��ته اند که با افزایش قیمت فوالد، حاش��یه س��ود 

شرکت ها با کاهش جدی مواجه می شود. 
منتظری همچنین افزود: س��ال گذشته نیز در این 
زمینه رایزنی های بسیاری صورت گرفت و فرمول های 
مختلفی تبیین شد، که در نهایت با افزایش قیمت های 
جهان��ی و افزایش نرخ دالر باز هم قیمت ها از س��طح 
در نظرگرفته شده، بیشتر می شد.  مدیر سرمایه گذاری 
کارگزاری آگاه با بیان اینکه فرمول مطرح ش��ده تنها 
در حد یک پیشنهاد اس��ت، بیان کرد: البته این طرح 
هم اکنون در حد پیشنهاد وزارت صنعت و معدن است 
و در آین��ده باید به تصویب نهادهای باالتر مربوطه نیز 
برس��د. با این وجود به نظر می آید این طرح با موافقت 
مسئوالن تصمیم گیر همراه نشود.  وی افزود: فرمولی 
که این روزها در نظر گرفته ش��ده اس��ت شاید بتواند 
به ظاهر مش��کل یک س��ری از تولید گنندگان را حل 
کند، اما باید در کنار آن بستری فراهم شود تا نشود از 
اختالف ارز مبادله ای و آزاد سوء استفاده صورت بگیرد. 
منتظ��ری در پایان بیان کرد: تیم تصمیم گیرنده در 
وزارت صنعت دو نماینده از بورس دارد. در این زمینه 
پیش بینی می شود نهاد ناظر بورس توجهات الزم را در 
خصوص اثرات این فرمول داشته باشد. با توجه به اینکه 
ای��ن روزها اختالف بین ارز مبادله ای و ارز آزاد در بازار 
رو به افزایش است، مطمئناً وزارتخانه های مربوطه باید 

شرایط بنگاه ها را درنظر بگیرند. 

امید به آینده متاع گران بازار سهام
ی��ک کارگزار ب��ورس تهران با انتقاد از نبود سیاس��تی 
روشن برای برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت نقدینگی در 
کشور گفت تئوریس��ین های اقتصادی دولت روحانی باید 
یک بار برای همیشه به مردم بگویند که چه برنامه ای برای 
بازار س��رمایه دارند.  محمد ابراهی��م قربانی فرید، رئیس 
هیأت مدیره یک ش��رکت کارگزاری بورس در گفت وگو با 
ف��ارس با انتقاد از تالطم بازارهای ارز و س��که طال گفت: 
تحرک های سفته بازانه در بازارهای غیرمولد و موازی بازار 
سهام همچون ارز و سکه طال باعث شده تا حجم معامالت 
در بازار س��رمایه کاهش یافته و به تبع آن پول هایی که از 
سال های گذشته در این بازار به گردش در می آمده یا پارک 
شده به سمت بازار ارز کوچ کند و تبدیل به اسکناس های 
سبز ش��ود.  وی ادامه داد: وقتی نرخ سپرده های بانکی یا 
گواهی س��پرده علی رغم وعده دولت مبنی بر کاهش نرخ 
س��ود و حمایت از بازار سرمایه به یکباره افزایش می یابد، 
نتیجه ای جز کاهش قیمت س��هام و افت حجم معامالت 
در بازار س��رمایه را نخواهد داشت و به تبع آن رشد مورد 
انتظار بازار محقق نش��ود.  این کارگزار با اش��اره به بهبود 
سودآوری شرکت های بورسی نسبت به سال گذشته عنوان 
کرد: دسترسی به مواد اولیه و تسهیالت مالی و بانکی باعث 
شده تا شرکت ها در مجموع نسبت به سال قبل وضعیت 
بهتری داشته باشند اما مشکالت و سیاست های اقتصادی 
باعث شده تا این رش��د سود دچار تخریب و نا اطمینانی 
در اذهان ش��ود.  انتش��ار گواهی سپرده بانکی با نرخ سود 
۲۰ درصدی و همچنین تالطم در بازار س��که و ارز باعث 
 لطمه خوردن بازار سرمایه ش��ده و مانع از ورود پول های

پر حجم به بازار ش��ده اس��ت.  به باور وی، در حال حاضر 
حج��م معامالت س��هام در ب��ورس به دلی��ل افت حجم 
نقدینگ��ی و عدم گردش آن با کاهش روبه رو اس��ت که از 
تضعیف امید به آینده در بازار ناش��ی ش��ده است.  قربانی 
فرید با اشاره به چشم انداز بازار ارز گفت: روند قیمت ها در 
این بازار تداوم نخواهد داشت و باالخره در نقطه ای متوقف 
خواهد ش��د، ولی در بازار س��رمایه روند رش��د سودآوری 
ش��رکت ها ادامه خواهد داشت و می تواند برای سهامداران 

منافع مناسب تری را در بر داشته باشد. 
وی با بیان اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود 
بر بازار ارز و طال تمرکز کرده، یادآور ش��د: اقتصاد باید از 
طرق متغیر های مولد و واقعی رونق یابد نه با سفته بازی و 
بازارهای غیر مولد و این در حالی است که دولت در حالی 
بر لزوم حمایت از بازار س��رمایه از طریق کاهش نرخ سود 
بانکی تأکید می کند که به یکباره و یک شبه اقدام به انتشار 

گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی می کند. 

نگاه
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ص��ادرات  افزای��ش  از  رفیعی پ��ور 
محصوالت دامی در س��ال گذش��ته خبر 

داد. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
رئی��س س��ازمان  رفیعی پ��ور،  علیرض��ا 
دامپزش��کی در نشس��ت خبری با اشاره 
ب��ه اینکه س��ازمان ب��رای دس��تیابی به 
توس��عه پایدار به دنبال بهبود معیشت و 
ایمنی غذایی اس��ت، اظهار کرد: سازمان 
مناس��بت های  و  ای��ام  در  دامپزش��کی 
مختل��ف در طول س��ال، طرح تش��دید 

نظارت بهداشتی را اجرا می کند. 
وی افزود: در دو سال گذشته با پدیده 
آنفلوآنزای حاد پرندگان روبه رو بودیم که 
خ��روج از این عوامل بیم��اری زا نیازمند 
حمای��ت همه جانب��ه دول��ت، مجلس و 

رسانه ها است. 
به گفت��ه این مقام مس��ئول، مبارزه با 
عوامل بیماری زای نوظهور توسط سازمان 
دامپزشکی تنها با تشکیل یگان حفاظتی 
و پلی��س قرنطینه ای و عضویت نیروهای 

دامپزشکی تحت عنوان ضابط قضایی در 
اسرع وقت امکان پذیر خواهد بود. 

این مقام مس��ئول ادامه داد: در س��ال 
جدی��د در محیط ش��هری، عش��ایری و 
صنعتی به دنبال آن هس��تیم تا از کشتار 

غیرمجاز جلوگیری کنیم. 
به گفته وی، استان ایالم موفقیت های 
خوبی در جلوگیری از کش��تار غیرمجاز 
داشته که امس��ال با استفاده از تجربیات 
این اس��تان می توان کش��تار غیرمجاز را 

برای همیشه حذف کرد. 
رئیس س��ازمان دامپزشکی با اشاره به 
اینک��ه اپیدمی آنفلوآن��زا از موارد مهمی 
اس��ت که باید به آن پرداخت، بیان کرد: 
در منطق��ه پ��ارک ملی بوج��ار ویروس 
H5N6 با همکاری دستگاه متولی ستاد 
آنفلوآن��زای حاد پرندگان اس��تان گیالن 
به خوبی کنترل ش��د که از موفقیت این 
استان می توان برای جلوگیری از ویروس 

آنفلوآنزا در سال جدید استفاده کرد. 
وی از افزای��ش ص��ادرات محص��والت 

دامی در سال گذش��ته خبر داد و گفت: 
س��ال گذش��ته ۲۵ هزارتن میگ��و، ۵۳ 
هزارت��ن ماه��ی منجم��د، ۱۰۱ هزارتن 
خ��وراک دام و طیور و آبزیان بیش از ۲۰ 
میلی��ون جلد پوس��ت و ۳میلیون قطعه 
ماهی زنده صادر ش��د. درحالی که س��ال 
۹۵ می��زان ص��ادرات میگ��و ۱۵هزارتن، 
ماهی منجمد 4۲ هزارتن، خوراک دام و 
طیور ۷۷هزارتن و ماهی زنده 88۳ هزار 
قطع��ه بود که افزایش صادرات ناش��ی از 
اعمال نظارت های س��ازمان دامپزش��کی 

است. 
عملکرد نظارتی سازمان دامپزشکی 

در سال 96
رفیعی پور با اش��اره به عملکرد نظارتی 
سازمان دامپزشکی در سال گذشته بیان 
کرد: در حوزه بازرس��ی و نظارت در سال 
۹۶ بی��ش از ۱۱ میلی��ون رأس در قبل، 
حین و پس از کش��تار نظارت و بازرسی 
شد که در مجموع بیش از ۳میلیون کیلو 
گوش��ت و احش��ا غیر خوراک انسان بود 

و در حوزه کش��تار طی��ور بیش از ۷۰۵ 
میلی��ون قطع��ه کش��تار داش��تیم که ۵ 
میلیون و 4۱۰ قطعه آن غیرقابل مصرف 

بود. 
به گفته وی، در حوزه بازدید و نظارت 
بهداش��تی از عرض��ه ۲میلی��ون و ۳۰۰ 
فقره فرآورده های خام دامی بیش از ۲۷ 
میلیون کیلوگرم گوشت، مرغ، تخم  مرغ، 

شیرخام و آبزیان ضبط شد. 
رفیعی پور با اش��اره به عملکرد نظارتی 
س��ازمان در تعطیالت نوروز گفت: از ۲۵ 
اس��فند ۹۶ ت��ا ۱۵ فروردی��ن ۱۵۶ هزار 
فق��ره بازدی��د از کش��تارگاه دام و طیور، 
مراکز بسته بندی فرآورده های خام دامی 
ص��ورت گرفت که ۲8۱ ه��زار فقره خام 

دامی ضبط و معدوم شد. 
به گفته این مقام مس��ئول از ۳۵ هزار 
رستوران و تفرجگاه در ایام نوروز بازدید 
صورت گرفت که بر این اس��اس ۳۲هزار 
کیلو فرآورده خام دامی از چرخه مصرف 

خارج شد. 

صادرات محصوالت دامی در سال 96 افزایش یافت

جلوگیری از کشتار غیرمجاز، اولویت سازمان دامپزشکی
اخبار

تجارت با ترکیه باید دوطرفه و 
منطقی باشد

رئیس کانون انجمن ه��ای صنایع غذایی ایران 
خواس��تار تجارت با ترکیه در یک مسیر منطقی 
و دوطرفه ش��د و گفت: بازار کاالهایی که قدرت 
تولی��د داخلی در آن وجود دارد، نباید از س��وی 

کاالهای ترک تصاحب شود. 
به گزارش تسنیم، محمدرضا مرتضوی با اشاره 
به حضور کاالهای ترک در بازار ایران گفت: ایران 
اکنون می تواند در بس��یاری از رشته های تولیدی 
از کاالهای تولید داخلی استفاده کند و بهتر است 
که واردات را به کاالهای واس��طه ای موکول کرد، 
بنابراین در تجارت با هر کشوری از جمله ترکیه 
حتما باید دو طرف این موارد را رعایت کنند که 
کاالهای��ی که در ایران قابل تولید اس��ت را وارد 

نکنند. 
این در حالی اس��ت که کاالهایی که در ترکیه 
قابل تولید نیست، باید از سوی ایران صادر شود. 
رئیس کان��ون انجمن های صنایع غذایی افزود: 
بای��د از فرصت ه��ای در اختی��ار ترک ه��ا برای 
م��راودات تج��اری بهره گرف��ت نه اینک��ه بازار 
در اختی��ار کااله��ای مصرف��ی آنها ق��رار گیرد، 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در ح��وزه تکنولوژی، 
ترک ه��ا پیش��رفت بزرگی داش��ته اند و در حوزه 
آبی��اری و زراع��ت می ت��وان از این کش��ور بهره 
گرفت، درحالی که ای��ران خود در حوزه کاالها و 
محصوالت کش��اورزی صاحب نام است و باید در 
حوزه تکنولوژی های مرتبط با این حوزه از ترکیه 

کمک بگیرد. 
وی تصریح کرد: اگر بازارها را به صورت منطقی 
در اختیار دو طرف قرار دهیم به طور قطع، هر دو 
طرف س��ود خواهند برد و ظرفیت مناس��بی در 

همکاری های مشترک ایجاد می شود. 
این در حالی است که اکنون ۵۰درصد ظرفیت 
صنایع غذایی ایران خالی اس��ت و صنایع تبدیلی 
بزرگ ترین مش��کلی که اکن��ون دارد تأمین مواد 
اولیه اس��ت که در صورت چاره اندیشی برای آن 
ع��الوه بر تأمین بازار داخل��ی، می تواند به اهداف 

صادراتی هم دست یابد. 
مرتض��وی گفت: بازار ای��ران نباید به راحتی در 
اختی��ار کاالهای خارج��ی قرار گی��رد و باید در 
حوزه های��ی که مزیت تولی��د داخلی وجود دارد، 
اجازه داده نشود که تولید داخلی با واردات برخی 

کاالها از بین برود. 

رشد 26درصدی صادرات 
زعفران

نایب رئی��س ش��ورای مل��ی زعف��ران از رش��د 
۲۶درصدی ص��ادرات زعفران تا پای��ان بهمن ماه 

سال گذشته است خبر داد. 
غالمرضا میری در گفت وگو با مهر، درباره آخرین 
وضعی��ت صادرات طالی س��رخ از کش��ور، اظهار 
داش��ت: آخرین آمار اعالم شده از سوی گمرک در 
این زمینه مربوط به پایان بهمن ماه س��ال گذشته 
اس��ت که تا آن زمان نسبت به مدت سال گذشته 
با ۲۶درصد رش��د در این زمین��ه مواجه بوده ایم.  
وی با اش��اره به اینکه تعطیالت ب��ازار زعفران در 
ایام عید حدود یک ماه به طول می انجامد، گفت: 
ای��ن وضعیت حدودا تا ۲۵ فروردین ماه ادامه دارد 

و بازار تقریبا نیمه تعطیل است. 
میری ادام��ه داد: هم اکنون صادرات طبق روال 
انج��ام می ش��ود البته به دلیل ش��رایط مذکور در 
فروردین ماه نسبت به اس��فند مقداری کاهش در 
این زمینه داریم.  نایب رئیس شورای ملی زعفران 
اضاف��ه کرد: با این وجود قیمت زعفران کاهش��ی 
نداشته، نرخ ها از ثبات برخوردار بوده و هم اکنون 
قیمت ه��ر کیلوگ��رم از این محص��ول حداقل ۳ 
میلی��ون و ۹۰۰ هزار توم��ان و حداکثر ۵ میلیون 

و ۶۰۰ هزار تومان است. 

حقوق ورودی انواع سیگار برای 
اجرا به گمرکات ابالغ شد 

براساس رأی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 
حقوق ورودی انواع س��یگار و سیگار برگ وارداتی 

برای اجرا به گمرکات اجرایی ابالغ شد. 
به گزارش تس��نیم، براس��اس بخش��نامه دفتر 
واردات گم��رک و ب��ا توج��ه به مکاتب��ه معاونت 
حقوق��ی رئیس جمه��ور، حقوق ورودی س��یگار و 
س��یگار برگ، ۲4درصد اعالم ش��د. بر این اساس 
س��ود بازرگانی س��یگار ۲۰ و حق��وق ورودی آن 
4درصد است به این ترتیب مجموع حقوق ورودی 

سیگار برگ ۲4درصد خواهد بود. 
در ادامه این بخش��نامه تأکید ش��ده، گمرکات 
اجرای��ی درخص��وص اظهارنامه های��ی که حقوق 
ورودی کمتری پرداخت ش��ده اس��ت، قبل اتمام 
مهلت قانونی ذکرش��ده در م��اده ۱۳۵ قانون امور 
گمرکی، برای صدور مطالبه نامه کسری دریافتی 

اقدام کنند. 

اخبار

دوشنبه
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دوم��اه از اعالم وزارت صنعت 
مبنی بر ارس��ال ط��رح کاهش 
هیبریدی  خودروه��ای  تعرف��ه 
ب��ه هی��أت دولت گذش��ته، اما 
اع��الم  از  خب��ری  همچن��ان 
رس��می کاهش تعرفه ها نیست؛ 
تصویب  از  مجل��س  درحالی که 

کاهش تعرفه خبرداده بود. 
 ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری 
»عصرخودرو«، داستان بازگشت 
تعرفه های خودرو هنوز به فصل 
پایان��ی خ��ود نرس��یده اس��ت. 
گم��رک ه��ر روز ی��ک ابالغیه 
جدید ب��رای ش��رایط و ضوابط 
واردات خودرو می دهد و تبعات 
منفی ممنوعیت ثبت س��فارش 
همچن��ان  خ��ودرو  واردات 
پابرجاس��ت. در ای��ن می��ان، با 
وجود آنکه در روزه��ای پایانی 
س��ال گذش��ته بهرام پارسایی، 
رئی��س کمیس��یون صنای��ع و 
معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
در مصاحب��ه ای اع��الم کرد که 
هیأت وزی��ران، کاه��ش تعرفه 
خودروهای هیبریدی را مصوب 
کرده و ب��ه زودی ای��ن مصوبه 
از س��وی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت اب��الغ خواهد ش��د، 
وزارت  تعل��ل  همچنان ش��اهد 
صنعت در این زمینه هس��تیم. 
اعالم  مصاحبه ای  در  پارس��ایی 
ک��رده بود که تعرفه خودروهای 
 ۲۰ ت��ا   ۵ بی��ن  هیبری��دی 
درصد تعیین ش��ده اس��ت، اما 
پیگیری های خبرنگار مهر نشان 
می دهد که همچنان تعرفه های 
باالی قبلی م��الک عملکرد در 

گمرکات کشور است. 
تعل��ل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در اعالم رس��می کاهش 
خودروه��ای  واردات  تعرف��ه 
هیبریدی در حالی اس��ت که به 
گفته پارس��ایی، طرح دو فوریتی 
مجلس ب��رای کاه��ش تعرفه ها 

در نوب��ت بررس��ی اس��ت و در 
اردیبهش��ت ماه ب��ه صحن علنی 
خواهد آمد. این طرح که امضای 
۲۱۷ نماینده مجلس را پای خود 
دارد، در ص��ورت تصویب، نه تنها 
تعرفه خودروهای هیبریدی، که 
تعرف��ه خودروهای غیرهیبریدی 
را هم کاهش خواهد داد؛ چیزی 
که می تواند به کاهش قابل توجه 
درآمده��ای دولت از محل تعرفه 
واردات خ��ودرو منج��ر ش��ود. از 
س��وی دیگر یکی از شعب دیوان 
عدالت اداری س��ال گذش��ته به 
ملغ��ی کردن تعرفه ه��ای جدید 
رأی داده ک��ه دول��ت آن را ه��م 
نپذیرفته و زیر بار اجرایش نرفته 

است. 
کارش��ناس  عباس��ی،  رض��ا 
با  صنعت خ��ودرو در گفت وگو 
مهر درباره دالی��ل تعلل وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 
خودروه��ای  تعرف��ه  کاه��ش 
هیبری��دی می گوی��د: ب��ه نظر 
وزارت  اس��تراتژی  می رس��د 
صنع��ت در موض��وع تعرفه های 
هیبری��دی، خری��دن زم��ان به 
انتقادات  کردن  فروکش  منظور 

در افکار عمومی است. 
تأثیر  ابتدا  عباس��ی می افزاید: 
خودروهای هیبری��دی در بحث 
آلودگی ه��وا را انکار کردند، پس 
از آن س��عی کردن��د افزایش ۱۱ 
براب��ری را ان��کار کنن��د، پس از 
آن اساس��اً خودروهای هیبریدی 
را زیر س��ؤال بردن��د و حتی در 
این مس��یر به رئیس جمهور هم 
اطالعات غلط دادن��د. در نهایت 
اما با ش��کل گیری موج انتقادی 
در رس��انه ها اع��الم کردند که با 
دس��تور رئیس جمهور طرحی را 
برای کاهش تعرف��ه خودروهای 
هیبری��دی به هی��أت دولت ارائه 
کرده اند. پس از این اطالعیه هم با 
اتخاذ استراتژی جدیدی، باز کار با 
چالش پیش رفت و در نهایت هم 
که اعالم ش��د تعرفه های پلکانی 
تصویب ش��ده، اما ح��اال یک ماه 
از آن زم��ان می گذرد و هنوز که 
هنوز است هیچ خبری از کاهش 

تعرفه ها نیست. 
این کارشناس صنعت خودرو 
معتقد است که تعلل در کاهش 
تعرفه ها در نهایت ممکن اس��ت 
ب��ه ضرر دول��ت تمام ش��ود. او 

می گوی��د: در ماه های گذش��ته 
برای  نماین��دگان مجلس ه��م 
کاهش تعرفه ها ورود داش��تند؛ 
اما تاکن��ون به دلی��ل اقدامات 
پیگیری ه��ای  صنع��ت  وزارت 
آنه��ا هم معلق مانده و به جایی 
نرسیده است. با ادامه تعلل اما، 
نمایندگان مجل��س احتماال در 
اردیبهش��ت ماه طرح دوفوریتی 
را مص��وب خواهن��د ک��رد که 
اگ��ر این اتفاق بیفت��د، قطعاً به 
نف��ع دولت نیس��ت. چون طرح 
نماین��دگان مجل��س ن��ه فقط 
تعرفه های خودروهای هیبریدی 
که تعرفه غیرهیبریدی ها را هم 

به حالت قبل باز می گرداند. 
موضوع از چه قرار بود؟ 

اوای��ل دی ماه پارس��ال بود که 
پ��س از چند م��اه توق��ف ثبت 
س��فارش خودرو، وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت مصوب��ه ای از 
هی��أت وزی��ران را منتش��ر کرد 
ک��ه ش��امل تعرفه ه��ای جدید 
ب��ود. در  خودروه��ای واردات��ی 
فهرس��ت جدی��د، تعرف��ه انواع 
خودروها افزایش یافت��ه بود؛ اما 
آنچ��ه بیش از هم��ه توجه افکار 

عمومی را جلب کرد، افزایش ۱۱ 
برابری یا بیش از ۱۰۰۰ درصدی 
تعرفه خودروهای هیبریدی بود. 
خودروهای هیبریدی که تا پیش 
از ابالغ تعرفه های جدید، با تعرفه 
4 درصد وارد کش��ور می شد و به 
همی��ن دلیل در بازار نس��بت به 
خودروهای بنزینی دارای قیمت 
رقابت��ی بود، حاال به ی��ک باره با 
تعرف��ه 4۵ تا ۶۵ درصدی مواجه 
ش��د.  افزایش ۱۱ برابری تعرفه 
خودروه��ای هیبری��دی آن هم 
درست در روزهای اوج آلودگی 
هوا، موج انتقادی فراگیری علیه 
ای��ن تصمیم را ب��ه راه انداخت. 
مح��ور انتق��ادات ع��دم تطابق 
تعرفه ه��ای نجوم��ی با تالش ها 
در جه��ت کاه��ش آلودگی هوا 
بود. برخی بر این باور بودند که 
دول��ت افزایش درآم��د از محل 
تعرف��ه خودروها را به س��المت 
ش��هروندان ترجی��ح داده و در 
این مس��یر حتی به مصوبات و 
تأکی��دات پیش��ین خودش هم 

بی توجهی کرده است. 
 پاسخ وزارت صنعت

به انتقادات
با افزایش انتق��ادات، مدیران 
ابت��دا گفتن��د  وزارت صنع��ت 
زیس��ت محیطی،  مس��ائل  ک��ه 
فقط یک��ی از فاکتورهای مورد 
توجه در واردات خودرو اس��ت 
مس��ائل  ب��ه  سیاس��تگذار،  و 
تک بعدی نگاه نمی کند. پس از 
آن هم ب��ا ارائه تعریف جدیدی 
مدعی  هیبری��دی،  از خودروی 
از  باالت��ر  ش��دند خودروه��ای 
هیبری��دی  سی س��ی   ۱۵۰۰
محسوب نمی ش��وند و در اصل 
از موتورهای س��وخت فس��یلی 
اس��تفاده می کنند؛ پاس��خ هایی 
ک��ه البت��ه قانع کنن��ده نبود و 
همان زمان پاسخ های متعددی 
به نکات ادعایی آنها داده شد.  

درحالی ک��ه تنه��ا چن��د روز کاری از 
سال ۹۷ گذشته است، اخبار و رویدادها 
از افزای��ش قیمت خودروه��ا به خصوص 
خودروه��ای واردات��ی در س��ال جدی��د 

حکایت دارد .
به گ��زارش پدال نی��وز، پی��رو افزایش 
تقریباً ۱۰۰ درص��دی تعرفه خودروها در 
دی ماه س��ال قبل، همچنی��ن ممنوعیت 
واردات خودروه��ای ب��ا قیم��ت بیش از 
4۰ هزار دالر در آیین نامه سال جدید، در 
آخرین روزهای س��ال قبل هیأت وزیران 
مص��وب کرد ک��ه خودروهای ب��ا ارزش 
گمرکی بی��ش از 4۰ هزار دالر باقی مانده 
در گمرک ب��رای ترخیص باید 4۰درصد 
تعرفه مازاد، عالوه بر تعرفه جدید افزایش 

یافته پرداخت کنند. 
 از آنجایی ک��ه به دلیل قانون ممنوعیت 
واردات خ��ودرو ب��ا حج��م موت��ور بیش 
از 4۰ ه��زار دالر مص��وب س��ال ۱۳۹۲ 
اکث��ر خودروه��ای لوکس ب��ازار ایران از 
موتورهای ۲۰۰۰ سی سی توربو استفاده 
می کنن��د، در آیین نام��ه جدی��د تعرفه 
واردات ای��ن دس��ت خودروه��ا از 4۰ به 

۷۵ درص��د یعنی ح��دود دوبرابر افزایش 
یافت. ح��ال خودروهای ب��ا قیمت بیش 
از 4۰ه��زار دالر مان��ده در گم��رک که 
اکث��را از ابت��دای تیرماه س��ال ۹۶ وارد 
گمرکات کش��ور ش��ده اند برای ترخیص 
ب��ه غی��ر از تعرفه ۷۵درص��دی باید یک 
تعرفه م��ازاد یا جریمه 4۰درصدی را نیز 
پرداخت کنن��د، بدین ترتیب تعرفه مؤثر 
ب��رای ترخیص این خودروها ۱۱۵ درصد 
تعیین ش��ده که به معن��ی افزایش ۲۰۰ 
درصدی یا س��ه برابر شدن تعرفه واردات 
خودروه��ای ب��ا قیمت بی��ش از 4۰هزار 
دالر است ؛ افزایش��ی که بدون شک  بعد 
از ترخیص این خودروها اثر ش��دید خود 

را بر قیمت ها خواهد گذاشت . 
 پیش بین��ی می ش��ود قیم��ت  نهای��ی 
فروش خودروها ب��ا ارزش گمرکی بیش 
از 4۰ ه��زار دالر به دلی��ل ای��ن افزای��ش 
۲۰۰ درصدی تعرفه ه��ا ، حداقل افزایش 
۱۰۰درصدی را نس��بت ب��ه قیمت های 
تابس��تان س��ال قبل به خود ببیند یعنی 
اگر قیمت خودرویی در تابس��تان  ۹۶ در 
محدوده 4۰۰ میلیون تومان بوده اس��ت، 

قیمت جدید آن در ابتدای تابس��تان ۹۷ 
در مح��دوده 8۰۰ میلیون تومان خواهد 

بود. 
 همچنی��ن اگ��ر قیم��ت خودروی��ی 
 ۵۰۰ مح��دوده  در   ۹۶ تابس��تان  در  
میلیون تومان بوده اس��ت، به��ای آن در 
خرداد س��ال جدید یا اوایل تابس��تان در 

محدوده یک میلیارد تومان خواهد بود . 
 ب��ه غیر از افزایش ۲۰۰ درصدی تعرفه 
خودروهای لوکس، شاهد افزایش خزنده 
قیم��ت ارز نی��ز هس��تیم که در مس��یر 
صعودی خ��ود دو گام به جلو و یک گام 
به عقب برمی دارد ام��ا چنانچه این روند 
ادامه یابد قطعاً در تابس��تان سال جاری 
ش��اهد ارز ب��ا قیمت های بی��ش از حال 
حاض��ر خواهیم بود . افزای��ش قیمت ارز 
نی��ز تأثیر خود را روی قیمت خودروهای 

وارداتی خواهد گذاشت. 
 ام��ا آخری��ن تحول و اتف��اق در مورد 
خودروهای وارداتی، ممنوعیت اس��تفاده 
از ضمانت نام��ه بانک��ی ب��رای ترخی��ص 
خودروهای وارداتی اس��ت. طبق مصوبه 
جدید هی��أت دولت کاالهای خارجی که 

دارای تولید داخل مش��ابه هستند، دیگر 
برای ترخیص از گمرکات، امکان استفاده 
از ضمانت نامه بانکی را ندارند. بدین ترتیب 
برای واردات خودرو دیگر امکان استفاده 
از ضمانت نامه های مدت دار بانکی مقدور 
نیس��ت. بنابرای��ن وارد کنن��دگان جهت 
ترخیص خودروهایش��ان بای��د بالفاصله 

اقدام به پرداخت وجه گمرکی کنند. 
 این موضوع به معنای افزایش هزینه های 
مالی واردات است و واردکنندگان را مجبور 
می کند تا قیمت های خود را افزایش دهند. 
ای��ن عامل نیز در کن��ار عوامل دیگر باعث 
خواهد شد از نیمه اردیبهشت ماه و همزمان 
با شروع شماره گذاری خودروهای وارداتی 
نو پالک، توسط پلیس راهور شاهد افزایش 

قیمت  رسمی خودروهای وارداتی باشیم . 
 در نهای��ت هم��ه مولفه ها به س��متی 
می رود که واردات خودرو هر روز بیش از 
پیش پروس��ه ای سخت تر را بپیماید. این 
به معنای کاهش رقابت میان خودروهای 
تولی��دی و واردات��ی، همچنی��ن افزایش 
بهای بیش��تر خودروهای وارداتی  در بازار 

است . 

یک��ی از مدل ه��ای فراری که ش��اید 
تاکنون ندیده باش��ید فراری ۲۱۲ مدل 
سال ۱۹۵۲ است که بدنه  آن به صورت 
اختصاصی توسط گیا ساخته شده است. 
ب��رای این ف��راری خ��اص، قیمت ۱.۶ 
میلیون دالر در نظر گرفته ش��ده است. 
فراری ۲۱۲ ابتدا در س��ال ۱۹۵۲ و در 
نمایش��گاه پاریس اتو س��الن به نمایش 

درآمد. 
در هم��ان نمایش��گاه بود ک��ه توجه 
رئیس جمه��ور وق��ت آرژانتی��ن، خوان 
پ��رون، به ای��ن خودرو جلب ش��د. وی 
تصمی��م گرف��ت به ی��اد همس��ر خود، 
اویت��ا ک��ه در آن زمان تازه درگذش��ته 

ب��ود، ف��راری ۲۱۲ را خری��داری کند. 
این نس��خه، ابتدا به شهر میالن ارسال 
ش��د و در آنجا به ثبت رسید. با این کار 
پرون توانس��ت مالیات سنگینی که در 
آرژانتی��ن برای خودروه��ای لوکس در 
نظ��ر گرفته می ش��د دور بزن��د. خودرو 
س��پس چند سالی در آن مکان رها شد 
تا اینکه سرانجام در سال ۱۹۷۳ به یک 
ایتالیایی در برنوس��ایرس فروخته شد. 
این خودرو یک بار دیگر در سال ۱۹8۷ 
توس��ط صاحب بعدیش به فروش رسید 
و در سال ۱۹۹۰ مورد بازسازی اساسی 
قرار گرف��ت تا دوب��اره همانند روز های 
نخست خود ش��ود. این بازسازی آنقدر 

خوب و حرفه ای انجام ش��د که درست 
همانند نمونه اولیه در نمایشگاه پاریس 
دیده می ش��د. از آن زمان تاکنون، این 
فراری توانسته است جوایز بسیار کسب 
کن��د و حت��ی در نمایش��گاه کونکرس 
دوالگانس سال ۲۰۰۲ در رتبه دوم قرار 
گیرد.  دنیای ماش��ین های کلکس��یونی 
بس��یار ب��زرگ و متنوع اس��ت. ب��ا این 
وجود، فراری ۲۱۲ هم بس��یار خاص و 
محبوب به ش��مار م��ی رود. این خودرو 
در زی��ر کاپ��وت ب��ه یک پیش��رانه ۱۲ 
س��یلندر V شکل مجهز اس��ت که در 
زمان خ��ود، عملک��ردی خارق العاده و 
شگفت انگیز داشت. س��ابقه این خودرو 

بس��یار درخش��ان اس��ت و ب��ا مالکیت 
قبلی رئیس جمهور آرژانتین، پیشینه و 
تاریخچه ای ج��ذاب برای یک خودروی 

کالسیک دارد. 

خودروهای لوکس در ایران گران می شوند؟ 

نمونه نادری از فراری 212 کالسیک، 1.6 میلیون دالر قیمت گذاری شد

ادامه تعلل در کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی
نگـاه

اثر بخشی جدی خودروسازان بر 
کاهش مرگ و میر در تصادفات

برای ایرانی ها، سال هاس��ت »تعطیالت ب��دون مرگ« در 
جاده های کشور، به یک رؤیا تبدیل شده و کمتر کسی را در 
این سرزمین پهناور می توان یافت که عزیزی یا آشنایی را در 

تصادفات جاده ای از دست نداده باشد. 
به گزارش کارپرس، عید نوروز باشد یا تعطیالت تابستان، 
آلودگی و برف و باران باش��د یا تعطی��الت آخر هفته، فرقی 
نمی کند؛ اس��م تعطیالت و س��فر که می آی��د، دل ایرانی ها 
می لرزد تا عزیزان شان به سالمت بروند و به سالمت برگردند. 
 همین نوروز امسال و با وجود تمام سختگیری های پلیس 
راهور و توصیه های ایمنی در رسانه ها، باز هم تعداد زیادی از 
ش��هروندان ایرانی جان خود را در جاده ها از دس��ت دادند، تا 
جایی که طبق آمار منتش��ره، تعداد جانباختگان نوروز ۹۷، 
افزایش��ی سه درصدی در مقایسه با تعطیالت عید ۹۶ داشته 
اس��ت. اگر همین امروز گزارش میدانی تهیه ش��ود و در آن 
از ایرانی ه��ا بپرس��ند مقصر مرگ و میر و تصادف��ات جاده ای 
کیست، بسیاری از آنها انگشت اتهام را به سمت خودروسازان 
نشانه می روند و از آنها به عنوان متهم ردیف اول نام می برند. 
عده ای هم هس��تند ک��ه منصفانه تر قض��اوت می کنند و در 
کن��ار خودروه��ا، از جاده های ناامن نیز به عن��وان مقصر این 
»کشتار« یاد می کنند و اگر خیلی انصاف به خرج بدهند، از 
خودشان هم می گویند.  اینکه افکار عمومی و حتی بسیاری 
از مسئوالن، از خودروهای ایرانی به عنوان یکی از عوامل تلفات 
هموطنانش��ان نام می برند، نه اینکه واقعیت نباشد، اما قطعاً 
همه حقیقت هم نیست، چه آنکه آمارها می گویند خودروها 
با همدستی جاده ها و رانندگان، ایران را به یکی از کشورهای 
رکورددار در تصادفات جاده ای تبدیل کرده اند. اینجا اما یک 
نکته بس��یار مهم وجود دارد و آن نقش »خودرو« در پوشش 
دو عام��ل اثرگذار دیگر بر تصادف��ات و تلفات جاده ای یعنی 

»خطای انسانی« و »جاده« است. 
تردیدی وجود ندارد که در همه جای دنیا، خطای انسانی، 
خودرو و جاده به عنوان س��ه عامل اصل��ی تصادفات جاده ای 
شناخته می شوند و بنابراین برای تحلیل آمارهای مربوط به 

تصادفات، باید به نقش هر سه اینها توجه کرد. 
اگر ماجرا را از زاویه دید خودروسازان ببینیم، آنها معموالً 
تقصیر تصادفات و تلفات جاده ای را بیش��تر بر گردن جاده ها 
و خطاهای انس��انی می اندازند و کم پیش می آید که از نقش 
محصوالت تولیدی ش��ان در »تصادف های جاده ای« کش��ور 
بگویند. البته خطای انسانی عامل اصلی در تصادفات و تلفات 
جاده ای اس��ت و جاده ها نیز به بروز این اتفاقات ناگوار کمک 
می کنن��د، با این حال نمی توان از نق��ش پررنگ خودروهای 
داخلی و ایمنی نه چندان ب��االی آنها در این ماجرای غمبار 
گذش��ت. بله، خطای انسانی ناش��ی از قانون گریزی ایرانی ها 
پشت فرمان، غیر قابل انکار اس��ت و جاده های غیر استاندارد 
و نا امن هم کم نداریم؛ اما آیا می توان به این بهانه ها، س��هم 
خودروهای کم کیفیت و بعضاً ناایمن داخلی را در تصادفات 
و تلفات جاده ای کشور نادیده گرفت؟ بدون شک پاسخ منفی 
اس��ت و هیچ منطق و عقل سلیمی در هیچ جای دنیا این را 
نخواه��د پذیرفت. جاده های ناایم��ن، در همه جای دنیا پیدا 
می شوند و انس��ان هم که جایزالخطاست؛ پس چرا ایران در 
شمار کشورهای پرتصادف و پرتلفات در جاده ها است و به طور 

مرتب در این زمینه از سایر کشورها سبقت می گیرد؟ 

هزینه کرد مشوق های صادراتی 
صنعت خودرو در تحقیق و توسعه

معاون فناوری های پیش��رفته خودرویی مرکز تحقیقات و 
نوآوری س��ایپا گفت با توجه به ش��رایط مالی صنعت خودرو 
هرگونه کمک مالی در قالب مش��وق های صادراتی می تواند 
منجر به تقویت برند داخلی ش��ود.  به گزارش پایگاه خبری 
»عصرخودرو«، ش��هرام آزادی با اش��اره به اختصاص ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان مشوق صادراتی و توان استفاده صنعت خودرو 
از این میزان مشوق اظهار کرد: به طور قطع در صورت هزینه 
کرد این مش��وق ها در بخش تحقیق و توس��عه خودروسازان 
می توان ش��اهد تقوی��ت برندهای داخل��ی و ارتقای کیفیت 
تولیدات آنها بود.  وی با بیان این که تنها مشارکت با شرکای 
خارجی صنعت خودرو ایران را خودروساز نخواهد کرد، گفت: 
زمانی می توان ایران را خودروس��از دانست که نام یک برند را 
در بازاره��ای جهانی مطرح کند و توان رقابت با نش��ان های 
مطرح را داشته باشد، در غیر این صورت مشارکت با یک برند 
خارجی به معنای خودروساز ش��دن نیست.  این کارشناس 
صنعت خودرو ادامه داد: س��رمایه گذاری در تأمین کننده ها و 
همچنین خودروسازان اصلی از راهکارهای نفوذ در بازارهای 
جهانی اس��ت، بر این اساس پیشنهاد می شود تا مشوق های 
صادراتی صنعت خودرو در بخش های توسعه ای هزینه شود.  
آزادی یادآور ش��د: تاکنون هیچ یک از خودروسازان با هدف 
توس��عه بخش تحقیق و توسعه خود کمکی از دولت دریافت 
نکرده و هرگونه هزینه کرد در این بخش تنها از طریق درآمد 
حاصل از فروش آنها بوده است، بر این اساس هرگونه تزریق 
منابع به این بخش می تواند دس��تاوردهایی همچون توسعه 
محصوالت جدید، توس��عه برن��د داخل��ی و ارتقای کیفیت 

محصوالت خودروسازان داشته باشد. 

اخبار

با حمایت مردم از تولید داخل سال استثنایی 
را رقم خواهیم زد 

شروع گامی جدید در جهت توسعه 
صنعتی و اقتصادی در کشور

عضو انجمن قطعه س��ازان گفت در س��ال جدید کلیه 
تولیدکنن��دگان بای��د در تحق��ق ش��عار امس��ال از یک 
مس��ئولیت پذیری و تعهد برای تولید محصول یا کیفیت 
و رقابتی برخوردار بوده و به دنبال آن خدمات مناسبی را 
نیز برای خریداران کاالها و خودروهای ایرانی فراهم کنند. 
رض��ا رضای��ی در گفت وگو با خبر خ��ودرو، با توجه به 
نام گذاری امس��ال تحت عنوان حمای��ت از کاالی ایرانی 
اظهار داش��ت: طی س��ال های اخیر نام گذاری های خوبی 
از س��وی رهبری معظم انقالب برای حمایت از اقتصاد و 
تولید داخل صورت گرفته که در صورتی که به واقع عملی 
میشد امروز شاهد شرایط بهتری در حوزه تولید و اقتصاد 

در کشور بودیم. 
وی با اشاره به اینکه هر شعاری در صورت اجرا و عملی 
ش��دن از سوی مردم و مسئوالن نتیجه خوبی را به دنبال 
خواهد داشت، تصریح کرد: در یکی دو سال اخیر شعاری 
که همواره مورد تأکید رهبری قرار گرفته اقتصاد مقاومتی 
است که بی ش��ک تحقق واقعی آن ثمرات خوبی را برای 

اقتصاد و جریان تولید در کشور به دنبال داشت. 
وی تصریح کرد: طرح حمایت از کاالی ایرانی موضوعی 
اس��ت که امروز ارتباط تنگاتنگی به بهبود فضا و محیط 
کس��ب و کار و همه کس��انی که به نوعی دستی بر تولید 

دارند و محصولی را تولید می کنند، دارد. 
وی با اش��اره به اینکه حمایت از کاال و تولیدات داخلی 
باید در دو بخش عملی شود، گفت: شعار حمایت از کاالی 
ایران��ی بخش��ی از آن مربوط به تولیدکنن��دگان داخلی 
اس��ت، از این رو باید ش��رایط و فضای کسب و کار برای 
تولیدکنندگان در کشور فراهم شود زیرا آن چیزی که نیاز 
دارد تا یک محصول باکیفیت و رقابتی تولید شود اصالح 

محیط کسب و کار است. 
وی افزود: امروز باید کاالی داخلی به کاالهای متوسط 
در دنی��ا به لحاظ کیفی��ت و قیمت نه تنه��ا برابری بلکه 
گاه به لح��اظ قیمت نیز پایین تر باش��د تا موجب جذب 

مصرف کنندگان به خرید کاال و خودروی داخلی شود. 
این فعال در صنعت قطعه س��ازی کش��ور اظهار داشت: 
به هر میزان در کش��ور از کاالهای داخلی اس��تفاده شود 
عالوه بر اینکه به حوزه اش��تغال در کشور کمک می شود 
بلکه موجب توسعه صنعتی و حضور پررنگ محصوالت و 
خودروهای داخلی در بازارهای رقابت جهانی خواهد شد.  
رضایی افزود: امروز تولیدکننده با باال بردن مهارت نیروی 
انسانی، بهره وری در تولید، استفاده بهینه از سخت افزار و 
نرم افزار، انتخاب مواد اولیه بهینه و فرآیندهای تولید باید 

تالش نماید که محصول با کیفیت تولید کند. 
وی تصریح کرد: امروز خودروسازان و قطعه سازان باید با 
به کارگیری تفکر جدید، دانش و اندیشه نوین و باال بردن 
سطح خالقیت و نوآوری در تولید تالش نمایند محصوالتی 

رقابتی با ارزش افزوده باال را تولید کنند. 
وی گف��ت: در صورت��ی که مردم خری��د کاالی ایرانی 
را اولوی��ت اول خ��ود ق��رار دهند بی ش��ک می توانند در 
توانمندس��ازی بنگاه های تولیدی و توسعه اشتغال زایی و 
رونق اقتصادی در کش��ور نقش مهمی را ایفا کرده و سال 

استثنایی را در سال جدید رقم بزنیم. 

حمایت و خرید خودروهای داخلی 
باید به دغدغه مسئوالن تبدیل شود

یک کارشناس صنعت خودروی کشور با اشاره به اینکه 
صنعت خودرو، س��رپاترین صنعت کش��ور است، گفت از 
آنجا که صنعت خودروی کشور ارتباط تنگاتنگی با مردم 
دارد، این مسئله باعث می شود که اشکاالت و ایرادات این 
صنعت هم بیشتر به چشم آید، بنابراین باید توجه داشت 
که به دلیل اش��کاالت و ایرادات این صنعت نباید حمایت 
از صنعت خودرو نادیده گرفته ش��ود، بلکه باید حمایت ها 
را جدی تر ک��رد تا از این طریق به رش��د صنعت خودرو 
کمک مؤثری ش��ود.  ابوالفضل خلخال��ی در گفت وگو با 
خبرن��گار خبرخودرو تصریح کرد: البته صنعت خودرو در 
طول دوره های مختلف با مس��ائل و مش��کالت مختلفی 
مانند تحریم ها و تأمین منابع مالی مواجه بوده و ایرادات 
و اش��کاالت حال حاضر این صنعت تا حدودی مربوط به 

همین مسائل است. 
وی با اش��اره به لزوم حمایت ج��دی از صنعت خودرو 
کشور گفت: باید توجه داشت که هر گونه حمایت از این 
صنعت منجر به عدم توجه به اجرای اصالحات در صنعت 
خودرو نش��ود، بلکه همزمان با تشویق مردم به حمایت از 
ای��ن صنعت، که همواره از حامیان اصلی این صنعت بوده 
و هس��تند، برنامه های جدی و دقیق��ی در زمینه اصالح 

ساختاری صنعت خودرو طراحی و عملی شود. 
وی افزود: دولت باید اصالح ساختارهای صنعت خودرو 
را در دس��تور کار ق��رار دهد و صنعت خ��ودرو حتماً باید 
ب��ه جری��ان خصوصی س��ازی در صنعت خ��ودرو به طور 
جدی تری توجه کند.  خلخالی در ادامه افزود: باید س��از 
و کارهایی اندیش��ید که جریان ه��ا و گروه هایی که امروز 
به ص��ورت مافیا در این صنعت عم��ل می کنند و منافع 
خودش��ان را بر منافع ملی ترجیح می دهند نتوانند از این 
وضعیت به نفع خودش��ان استفاده کنند.  به گزارش خبر 
خودرو، این کارش��ناس صنعت خودرو همچنین هر گونه 
حمایت مس��ئوالن از خودروهای داخلی را الزامی دانست 
و گفت: مسئوالن باید این دغدغه را داشته باشند که اگر 
خودرویی استفاده می کنند ساخت داخل باشد و همزمان 
با تشویق مردم به خرید خودروی ملی باید در سازوکارها 

و ساختارهای خودروسازی هم اصالح شود. 

قابل توجه سرمایه گذاران صندوق سرمایه گذاری 
مشترک اندیشمندان پارس نگر خبره

طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲8 مفاد قسمت )ج( 
بند ۲-۲-۵، مفاد بند ۹-۳ مبنی بر کارمزد  مدیر و مفاد بند ۲-۳ درخصوص 
حد نصاب ترکیب دارایی های صندوق، تغییر یافت. برای آگاهی از جزئیات به 

وب سایت www.andishmandanfund.com  مراجعه فرمایید.
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کسب و کارامـروز8

رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس با اش��اره به پرداخت ۷8درصد 
تس��هیالت صن��دوق کارآفرینی امید در مناطق روس��تایی به اقش��ار 
مستضعف طی چهار سال و نیم گذشته، از رشد 8۰درصدی تسهیالت 

این صندوق خبرداد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر ب��ه نق��ل از صندوق 
کارآفرین��ی امی��د، عبدالرض��ا عزی��زی در 
و  مدی��ران س��تادی  همای��ش سراس��ری 
اس��تانی این صندوق با بیان اینکه صندوق 
کارآفرینی امید موفق به جلب اعتماد مردم 
و نمایندگان آنها در مجلس ش��ده اس��ت، 
گف��ت: اولین م��ورد شناسنامه دارش��دن و 
تعیین وضعیت حقوق��ی صندوق بود که با 
پیگیری های مدیرعام��ل صندوق به عنوان 
یک نهاد عمومی غیردولتی هویت پیدا کرد. 
رئی��س کمیس��یون اجتماع��ی مجل��س 
شورای اس��المی افزود: در مدت چهار سال 

و نیم گذش��ته با مدیری��ت خوب تمامی مدیران صندوق و بازگش��ت 
اقس��اط، ۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد که حدود 
۷8درصد آن در مناطق روستایی و مستضعف بوده است و در مجموع 

نیز صندوق نس��بت به س��نوات گذشته 8۰درصد رش��د در پرداخت 
تس��هیالت داش��ته که این بسیار ارزشمند اس��ت.  عزیزی با اشاره به 
حساس��یت های پرداخت تس��هیالت ازدواج به رش��د ۱۶۰۰درصدی 
پرداخ��ت ای��ن تس��هیالت در صن��دوق 
اش��اره کرد و آن را نتیجه برنامه س��ازی و 
برنامه ریزی مناسب بازوان اجرایی صندوق 
عن��وان ک��رد.  وی همچنین ب��ه کاهش 
نیروی انس��انی صندوق طی این س��ال ها 
اش��اره کرد و گفت: در کشور ما نزدیک به 
۲میلی��ون و ۵۵۰ هزار کارمند وجود دارد 
یعنی به ازای ه��ر ۳۰نفر یک کارمند، در 
مقابل ژاپن ب��ا ۱۲8میلیون نفر جمعیت، 
۳۵۰ه��زار کارمن��د دارد یعنی به ازای هر 
۳۰۰نفر یک کارمند استخدام شده است. 
عزی��زی اظهار داش��ت: م��ا 8میلیون و 
۵۰۰ه��زار نف��ر کارمند و مس��تمری بگیر 
کش��وری و لشکری داریم و باید روش��ی پیدا کنیم تا بتوانیم با جلب 
رضایت کارمندان تعداد کارمندان دولت را کم کرده و راندمان خدمات 

به کارمندان باقیمانده را باال ببریم. 

چهار شرکت مطرح کره ای با وجود صرف هزینه ناچیز در بخش تحقیق 
و توسعه، افزایش سود دارند. 

چهار برند معروف سامسونگ الکترونیکس، ال جی الکترونیکس، اس کی 
هاینیکس و هیوندا موتور، به عنوان مطرح ترین 
و برتری��ن گروه های تولی��دی در کره جنوبی 
ش��ناخته می ش��وند. گزارش ها حاکی از آن 
هس��تند که این ش��رکت ها برخالف افزایش 
س��ود 8۰درصدی خ��ود، تنه��ا ۱۰درصد از 
س��رمایه خود را صرف واحد تحقیق و توسعه 
)R&D( کرده ان��د. ب��ر این اس��اس، اینطور 
استنباط می ش��ود که این شرکت ها با وجود 
پیشرفت خود در عرصه فروش به دنبال ارتقا 

و پیشرفت محصوالت خود نبوده اند. 
به گ��زارش زومی��ت، با توجه ب��ه گزارش 
خدم��ات نظارت��ی مال��ی )FSS( در تاریخ ۳ 
آوری��ل، مجم��وع هزینه ای که ب��رای بخش 

تحقیق و توس��عه توس��ط ش��رکت های اصلی چهار گروه تجاری پیشرو، 
سامس��ونگ الکترونیکس، هیوندای موتور، اس ک��ی هاینیکس و ال جی 
الکترونیکس، صورت گرفته اس��ت، معادل ۲4.4۶ میلیارد دالر است که 

نسبت به سال گذشته افزایش ۱۱.۶درصدی دارد. 
در این میان، سرمایه گذاری شرکت سامسونگ در بخش R&D رقمی 
مع��ادل ۱۵.۹۱ میلیارد دالر بوده که عم��ده آن صرف محصوالتی چون 
تلویزیون و نیمه هادی ها ش��ده اس��ت. این 
رقم نس��بت به مقدار مش��ابه آن در س��ال 
قب��ل ۱۳.۶درصد افزایش دارد. در ۱۹ پروژه 
مربوط به تحقیق و توسعه شرکت سامسونگ 
در س��ال گذشته، ۱۲ پروژه به تلویزیون ها و 
نمایشگرها، ۷ پروژه مربوط به نیمه رساناها 
و یک پروژه به جاروبرقی اختصاص داشت. 

ش��رکت دیگ��ر، هیوندا موتور اس��ت که 
س��رمایه گذاری خ��ود را در بخش تحقیق 
و توس��عه به ۲.۳۷ میلیارد دالر رسانده که 
با افزایش ۵.۹درصدی نس��بت به سال قبل 
همراه اس��ت. عمده موضوعات مورد تمرکز 
هیوندا موتور در R&D، فناوری خودروهای 
خودران و س��ازگار با محیط زیست است. از این رو این شرکت درخصوص 
م��واردی چ��ون تحلیل س��یگنال تله ماتیک و سیس��تم ISG در زمینه 

بهینه سازی باتری ها به تحقیق و توسعه پرداخته است. 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعالم کرد 

پرداخت 78درصد تسهیالت صندوق کارآفرینی امید در مناطق روستایی
4 شرکت برتر کره جنوبی هزینه  چندانی صرف تحقیق و توسعه نکرده اند

زمی��ن، خان��ه ی��ا آپارتم��ان در ایران هن��وز به عنوان ی��ک کاالی 
س��رمایه ای مطرح اس��ت و خیلی از افراد برای س��رمایه گذاری، ملک 
و مس��کن خریداری می کنند. نوس��انات نرخ قیم��ت زمین و آپارتمان 
طی دهه های اخیر نش��ان داده است که س��رمایه گذاری در این زمینه 
یکی از کارآمد ترین بخش های سرمایه گذاری در ایران است و می تواند 
علی رغم رکودها،گاهی نتایج مالی ثمربخش��ی برای صاحبان س��رمایه 

به همراه آورد. 
طی پنج س��ال اخیر قیمت 
افزای��ش  آپارتم��ان  مل��ک و 
زیادی نداش��ته اس��ت اما این 
عدم افزایش به معنای کاهش 
یا نداشتن سود نیست. مقایسه 
قیمت های زمی��ن و آپارتمان 
در تهران و شهرس��تان ها طی 
چن��د س��ال اخی��ر از ابتدای 
ده��ه ۹۰ شمس��ی تاکن��ون 
نش��ان می ده��د ک��ه منحنی 
به س��مت ب��اال بوده اس��ت و 
در وضعی��ت  س��رمایه گذاران 
رکود اقتصادی شرایط چندان 
بدی نداش��ته اند. گرچه انتظار 
پیش بینی شده آنها بر اساس 
معی��ار رش��د س��ال های دهه 
هش��تاد برآورده نش��ده است 
اما نتیجه نشان از بداقبالی در 

این زمینه نیست. 
اگ��ر ش��ما س��رمایه ای در 
ابت��دای ده��ه نود داش��تید و 
قصد س��رمایه گذاری داشتید، 
که  می ده��د  نش��ان  تجرب��ه 
کم ریسک ترین و مطمئن ترین 
بخ��ش همان ملک و مس��کن 
توانس��ته  تاکن��ون  بوده ک��ه 
نیازه��ای خیل��ی از اف��راد را 

برآورده کند، پس سرمایه گذاری کنید. 
اما این س��ؤال مطرح اس��ت که چرا بسیاری از کسانی که در اقتصاد 
مسکن فعالیت می کنند از بازار بد طی پنج سال اخیر سخن می گویند 
و شرایط را نامطلوب نشان می دهند؟ واقعیت این است که بسیاری از 
سرمایه گذاران با استفاده از فرصت های مختلف از جمله وام های بانکی، 
پیش فروش یا ساخت های مشارکتی قصد داشتند در فرصتی کوتاه راه 
درازی را بپیمایند و از آنجا که این ش��یوه بدون محاس��به و تحقیقات 
بازار و امکان س��نجی فروش بوده، نتوانس��ت نتایج رضایت بخشی برای 
آنها به ارمغان آورد زیرا شرایط نامطلوب اقتصادی طی سال های اخیر 
س��بب ش��د تا وضعیت خرید و فروش به دلیل نابسامانی اقتصادی در 

وضعیت رکود قرار گیرد و بس��یاری از س��ازندگان که با س��رمایه های 
بانکی اقدام به س��اخت و   س��از کرده بودند دچار مش��کالت اقتصادی 
ش��دند اما آن دس��ته از کسانی که با سرمایه خودش��ان وارد این بازار 
ش��دند، توانستند با گذراندن دوران رکود و رسیدن به دوره پیش رونق 
در دهه دوم س��ال ۹۶ به یک وضعیت ثباتی برسند و نیمه اول امسال 

به شرایط بهتری برای سود حاصل از سرمایه گذاری دست یابند. 
مقصود از س��رمایه گذاری اس��تفاده درس��ت از فرصت هاست. رشد 
قیمت ها طی همین پنج س��ال اخیر نش��ان می ده��د که اگر صاحبان 
سرمایه پول را در بخش های دیگر صنعت و تولید نیز هزینه می کردند 
ش��اهد رش��د بهتری نبودند، بنابرای��ن اگر س��رمایه گذاری در بخش 
مس��کن طی س��ال های اخیر 
سود آنچنانی نداشته به دلیل 
سرمایه گذاری  بودن  نامناسب 
در بخش مسکن نیست، بلکه 
اقتصاد  بیمارگون��ه  وضعی��ت 
ای��ران ط��ی س��الیان اخیر بر 
اقتصاد مس��کن نیز مؤثر بوده 

است .
بنابراین می توان با اطمینان 
گفت ک��ه س��رمایه گذاری در 
بخش امالک و مسکن تقریباً 
در هم��ه زمان ه��ا مناس��ب و 
س��وده ب��وده اس��ت و اگر در 
دوره ای مثل س��الیان اخیر به 
رشد چش��مگیری نرسیده به 
دلیل وضعیت نامناسب اقتصاد 
ای��ران و نب��ود برنامه ریزی و 
امکان سنجی فروش علمی در 

این بازار بوده است. 
و  مل��ک  خری��د  هن��وز 
آپارتم��ان در ای��ران می تواند 
تضمین کننده س��رمایه ش��ما 
در  را  ش��ما  حت��ی  و  باش��د 
به  رک��ودی  همی��ن وضعیت 
س��ود برس��اند. قیمت ملک و 
آپارتم��ان در منطقه ۵ تهران 
گواهی بر این ادعاست که طی 
همی��ن س��ال ها قیمت آپارتمان از متری س��ه و نی��م میلیون تا چهار 
میلیون به متری هفت میلیون تا هفت و نیم میلیون رس��یده اس��ت. 
اگر کسی در سال ۹۲یک آپارتمان ۱۰۰ متری را حدود ۳۵۰ میلیون 
خریده ارزش آن در سال ۹۷ به حدود ۷۰۰ میلیون رسیده است یعنی 
صد درصد س��ود.  س��رمایه گذاری در زمینه امالک و مس��کن همواره 
برای سرمایه گذاران سود مناسبی داشته اما طبعا در دوره هایی افزایش 
صعودی قیمت ها س��ودهای کالن تری به همراه داشته است. پیشنهاد 
می ش��ود با س��رمایه های راکد خود وارد بازار مس��کن ش��وید و نگران 
فردای این بازار نباشید زیرا آمارها نشان می دهد که بازار مسکن حتی 

در دوران رکود نیز رشد مالیمی را تجربه کرده است. 

سرمایه گذاری در امالک و مسکن 

یادداشت

یک کارش��ناس صنعت بیمه با تأکید بر اینکه فین اس��تارز ۲۰۱8 تسهیلگر 
فعالیت ه��ای اس��تارت آپی در زمینه بیمه  اس��ت، گفت: با  توج��ه به تغییرات 
بازار مالی، مدل های قدیمی س��رمایه گذاری در دنیای امروز پاس��خگو نیست 
و امروزه استارت آپ ها هستند که  موجب سوددهی شرکت های بیمه می شوند 

و فین استارز، فرصتی برای معرفی این استارت آپ هاست. 
به گزارش س��نا، بهروز اس��دنژاد با اش��اره به برگزاری نمایشگاه فاینکس و 
فین اس��تارز ۲۰۱8، اظهار کرد:  اس��تارت آپ ها و فین تک ها، خسارات صنعت 

بیمه را کاهش داده و مانع از هدررفت منابع می شوند.

فین استارز، تسهیلگر فعالیت های 
استارت آپی در صنعت بیمه است

محمدرضا محمدی
کارشناس مسکن

دوشنبه
20 فروردین 1397

شماره 1036
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مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از ابالغ »برنامه توسعه 
زیست بوم شرکت های خالق« خبر داد.  به گزارش مهر به نقل از معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، پرویز کرمی گفت: با توجه به ضرورت 

حفظ و ارتقای زیست بوم نوآوری و کارآفرینی 
در کش��ور »آیین نامه اجرایی برنامه توس��عه 
زیس��ت بوم شرکت های خالق« توسط معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهوری ابالغ شد. 
فن��اوری  و  علم��ی  مع��اون  مش��اور 
رئیس جمهوری گفت: انتظار می رود با تعامل 
بخش ه��ای مختلف معاونت علمی و فناوری، 
کارگ��روه ارزیاب��ی و تش��خیص صالحی��ت 
شرکت ها و موسسه های دانش بنیان، همچنین 
پارک فناوری پردیس معاونت علمی به عنوان 
دبیرخانه شبکه نوآوری ش��هر تهران در ارائه 
خدمات متناس��ب برای توس��عه زیست بوم و 
ارتقای کسب وکار ش��رکت های خالق و امور 

اجرای��ی دبیرخان��ه اجرایی، این برنامه قدرتمند پی��ش رود.  کرمی بیان 
کرد: در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تدابیر مقام معظم 
رهبری، ایجاد و ارتقای زیس��ت بوم فناوری و نوآوری در کسب و کارهای 

نوین و کارآفرینی به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان، یکی از محورهای 
اصلی معاونت علمی بوده اس��ت.  رئیس مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی گفت: در چند سال گذشته با اجرایی سازی قانون حمایت از 
شرکت ها و موسسات دانش بنیان تسهیلگری 
و حمایت ه��ای مناس��بی از ش��رکت های 
دانش بنی��ان به عم��ل آم��ده و در ش��رایط 
فعلی بی��ش از ۳هزار ش��رکت دانش بنیان 
که عمدت��ا در صنای��ع و حوزه های مبتنی 
بر دانش و فناوری پیش��رفته فعالیت دارند 
تأیید صالحیت شده اند. این شرکت ها از نظر 
اثربخش��ی اقتصادی، اجتماعی و همچنین 
اشتغال نیروی انسانی تحصیلکرده در حال 
گسترش هس��تند.  وی خاطرنشان کرد: در 
کنار شکل گیری شرکت های دانش بنیان در 
جامعه و مراکز علمی و دانش��گاهی، بخش 
دیگ��ری از ش��رکت ها و اس��تارت آپ ها که 
عمدتا در صنایع فرهنگی و نیز خدمات نوین و کسب و کارهای مبتنی بر 
فضای دیجیتال فعال هستند، با کمک و مساعدت معاونت علمی در این 

زیست بوم ظهور و بروز کرده و در حال رشد هستند. 

نخستین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین )رویکردها، نظریه ها، ابعاد 
و تج��ارت کاربردی از کش��ورهای موفق( در تاری��خ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ تا 
۲8 تیر ۱۳۹۷ توس��ط دانشگاه آزاد اس��المی واحد نجف آباد- انجمن 

مدیری��ت آموزش��ی ایران ش��عبه اس��تان 
کارآفرینی  آموزش��ی  مجتم��ع  اصفه��ان- 
اندیش��ه و ب��ا هم��کاری برخ��ی نهاده��ا و 
دانش��گاه های معتبر کشور و حمایت کامل 
علم��ی انجم��ن مدیریت آموزش��ی ایران و 
تحت حمایت س��یویلیکا در ش��هر اصفهان 
-س��الن همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی اس��تان اصفهان برگزار 
می ش��ود. با توجه به اینک��ه این همایش به 
صورت رسمی برگزار می شود، کلیه مقاالت 
ای��ن کنفران��س در پایگاه س��یویلیکا و نیز 
کنسرس��یوم محتوای ملی نمایه خواهد شد 
و ش��ما می توانید با اطمینان کامل، مقاالت 

خ��ود را در ای��ن همایش ارائه ک��رده و از امتیازات علم��ی ارائه مقاله 
کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده کنید. 

حوزه های تحت پوشش: بازاریابی، تجارت، مدیریت )عمومی(

برگزارکننده: دانش��گاه آزاد اس��المی واحد نجف آباد- انجمن مدیریت 
آموزشی ایران شعبه استان اصفهان- مجتمع آموزشی کارآفرینی اندیشه و 
با همکاری برخی نهادها و دانشگاه های معتبر کشور و حمایت کامل علمی 

انجمن مدیریت آموزشی ایران
حمایت  تح��ت  برگزارکنندگان:  س��ایر 

سیویلیکا 
-س��الن  اصفه��ان  برگ��زاری:  ش��هر 
همایش های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی استان اصفهان
»نخس��تین کنفران��س مل��ی م��دارس 
ابعاد و  کارآفری��ن )رویکردها، نظریه ه��ا، 
تجارب کاربردی از کشورهای موفق(« در 
تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ توس��ط دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد نجف آباد و انجمن مدیریت 
آموزش��ی ایران شعبه اس��تان اصفهان با 
هم��کاری برخ��ی نهادها و دانش��گاه های 
معتبر کش��ور و حمایت کامل علمی انجمن مدیریت آموزش��ی ایران 
و مجتم��ع آموزش��ی کارآفرینی اندیش��ه در س��الن همایش های اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی استان اصفهان برگزار خواهد شد. 

نخستین کنفرانس ملی »مدارس کارآفرین« برگزار می شود »برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق« ابالغ شد

تج��ارت الکترونیک را به ط��ور عام می توان این گونه تعری��ف کرد: فرآیند 
خریدوفروش محصول ها یا خدمت ها با استفاده از انتقال الکترونیکی داده ها از 
طریق اینترنت و وب.  در دنیای امروز، فناوری اطالعات و ارتباطات منجر به 
ایجاد تحوالت چشمگیری در فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده 
است به طوری که شیوه های مرسوم عصر حاضر یا به اصطالح مجازی جایگزین 
برخی از فعالیت های موس��وم قبل شده است. امر تجارت نیز مستثنا از این 
مقوله نیس��ت، تجارت الکترونیکی و کس��ب وکار الکترونیکی سبب تسهیل 
و تس��ریع تجارت ش��ده اس��ت و موانع جغرافیایی و زمانی را حذف کرده و 
باعث ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در سطح ملی و بین المللی شده 
اس��ت. در عصر رقابت��ی امروز، مزیت رقابتی عامل پی��روزی در رقابت میان 
قطب های اقتصادی به خصوص در بخش های تجاری خواهد بود، با توسعه و 
رشد بازارها، دستیابی به مزیت رقابتی اثربخش حاصل ترکیبی هماهنگ از 
چند متغیرمحصولی و بازاری است. در این راستا تجارت الکترونیکی به عنوان 
یکی از مهم ترین ابزارها، باعث افزایش کارایی تجاری، آزادسازی، شفاف سازی 
اطالعات و توس��عه روابط علمی، تجاری در س��طح بین الملل جهت کس��ب 
مزیت رقابتی و بازدهی اقتصادی محس��وب می ش��ود.   تجارت الکترونیکی 
فرصت مناسبی را برای کشورها در مبادالت داخلی و بین المللی فراهم کرده 
است و جایگزین بسیاری از فعالیت های سنتی در بخش تجارت شده است. 
اصلی ترین ویژگی این فناوری فش��ردگی زمان و مکان اس��ت که بسیاری از 
محدودیت های جغرافیایی و زمانی در دنیای فیزیکی را از میان برداش��ته و 
فرصت های بدیعی را در اختیار حکومت ها، صاحبان شرکت های فراملیتی و 
افراد قرار داده است تا تعامالت خود را با شتاب بیشتر و زمان کمتر، فراتر از 

مرزهای جغرافیایی و محدودیت های زمانی انجام دهند. 
  تجارت الکترونیک در ایران 

ایران در زمینه تجارت الکترونیک کشوری بسیار نوپا بوده و تا رسیدن 
به س��طحی قابل قبول، راه درازی در پی��ش دارد. ورود فناوری جدید در 
ای��ن زمین��ه، نیازهای جدیدی را در پ��ردازش و تبادل داده ه��ا، ابزارها و 

زیرساخت های مناسب و همین طور پیاده سازی آن مطرح کرده است. 
در ح��ال حاضر، حجم تج��ارت الکترونی��ک در ایران ح��دود ۳ درصد 
از تولی��د ناخالص داخلی ب��وده که این مبادالت بیش��تر در حوزه آموزش 
الکترونیکی، بلیت الکترونیک��ی، پرداخت بهای خدمات دولتی، خرید کاال 

و خدمات توسط مصرف کنندگان و مبادله اسناد صورت می گیرد.  استفاده 
تجارت الکترونیکی از طریق افزایش حجم اطالعات در دسترس کارگزاران 
اقتصادی، موجب افزایش فضای رقابتی حاکم بر بازار و فعالیت های اقتصادی 
شده و بدین ترتیب با توجه به خصوصیات بازار رقابتی موجب افزایش تولید، 
کاهش قیمت، افزایش کارایی، حذف موانع و محدودیت های بازار، باال رفتن 
قدرت انتخ��اب مصرف کننده و به تبع آن حذف زمینه افزایش مطلوبیت و 
رفاه وی را فراهم می سازد. در جدول به چند مورد از مزایا و معایبی که در 

مورد تجارت الکترونیکی وجود دارد اشاره  شده است. 
انواع پرداخت ها در تجارت الکترونیک: 

پرداخ��ت هم��راه: در عوض پرداخ��ت نقدی، چک ی��ا کارت اعتباری، 
مصرف کنندگان می توانند تلفن همراه را برای طیف گسترده ای از خدمات، 

محصوالت دیجیتال و یا محصوالت فیزیکی استفاده کنند.
پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه: مصرف کننده درخواست پرداخت 
را از طریق متن پیام کوتاه یا کد دستوری می فرستد و هزینه اشتراک روی 
قبض موبایل یا کیف پول موبایل او اعمال می ش��ود. فروشنده موردنظر از 
موفقیت آمیز بودن پرداخت مطلع می شود و پس  از آن می تواند مانند سابق 
هزینه را واریز شده بپندارد. صورت حساب مستقیم موبایل: مصرف کننده 
با اس��تفاده از گزینه صدور صورت حس��اب تلفن همراه در سایت تجارت 
الکترونیک، مانند سایت بازی آنالین پرداخت را انجام می دهد موبایل وب: 
مصرف کننده با استفاده از صفحات وب نمایش داده یا برنامه های اضافی 

دریافت شده و نصب روی تلفن همراه پرداخت را انجام می دهد. 
نتیجه گیری

برای کش��وری که دغدغه حرکت به سوی صنعتی شدن را طی می کند 
و فاصل��ه ای ش��گرف و عمیق با آخرین دس��تاوردهای صنعتی و فناورانه 
دنی��ا دارد، تجارت اگر به ش��یوه ای برنامه ریزی ش��ده و درخور امکانات و 
اس��تعدادهای منطقه و کش��ور انجام ش��ود، می تواند راهی مناسب برای 
دس��تیابی به رش��د و اعتالی آن کشور باش��د. تهیه و تدوین راهبردهای 
توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس��المی ایران همگی 
حاکی از آن اس��ت که جهت گیری های تولید و تجارت در کشور بایستی 
تحولی اساسی را تجربه کند. اگر بخواهیم از تجارت الکترونیک در زمینه 
منافع ملی اس��تفاده کنیم باید فرصت های جدی��دی ایجاد کنیم، ایجاد 
زیرساخت های مناسب ارتباطی و فرهنگ سازی از مهم ترین مسائل توسعه 
تجارت الکترونیک در کشور است و باید توجه کرد که این نوع از تجارت 

اثرات اجتماعی زیادی دارد و تمامی مردم از آن منتفع می شوند. 

 »هوش مصنوعی می تواند به ایجاد روبات های 
دیکتاتـوری منجـر شـود کـه بشـریت را برای 
همیشـه تحت یوغ خود درآورند«؛ این جمله را 
ایالن ماسک اخیراً در یک برنامه مستند بر زبان 

رانده است. 
بـه گزارش دیجیاتـو، مدیرعامـل کمپانی های 
تسـال و اسـپیس اکـس در برنامه مسـتند »به 
ایـن کامپیوتر اعتماد داریـد؟« به احتمال تالش 
دولت هـا یا افراد برای توسـعه هـوش مصنوعی 
)AI(  به منظور تسـلط بر بشـریت تأکید کرده 
است: اگر یک کمپانی یا گروهی از افراد به هوش 
مصنوعی خداگونه دست پیدا کنند، کنترل تمام 
دنیـا را به دسـت خواهند گرفـت. حداقل نکته 
مثبت در مورد انسان های دیکتاتور این است که 
روزی خواهنـد مرد اما هوش مصنوعی فناناپذیر 
اسـت و در صورت توسـعه چنین سیسـتمی با 
دیکتاتوری ابدی مواجه خواهیم بود که هیچ راه 

فراری از دست آن وجود ندارد. 
این برنامه مسـتند خطرات بالقـوه AI را بیان 
کرده و به بررسـی این مسـئله می پردازد که اگر 
این قابلیت از انسـان هوشـمندتر شده و کنترل 
خود را به دست بگیرد چه اتفاقاتی رخ می دهد. 
ماسـک مدعی اسـت که مقدمات ایـن اتفاق 
بسـیار زودتر از آنچه به نظر می رسد رخ خواهد 
داد: ما با شـتاب باالیی در حال حرکت به سـوی 
الگوریتم های AI  تواناتر از انسـان هستیم و در 
پنج سال آتی شاهد توسعه مواردی از این دست 

خواهیم بود. 
وی معتقد اسـت اگـر هـوش مصنوعی هدف 
خاصی داشـته باشد ممکن اسـت روش هایی را 
بـرای دسـتیابی بـه آن دنبال کند کـه به مذاق 
انسـان ها خوش نیاید اما در این حالت هم بشـر 
توانایـی متوقـف کردن سـاخته دسـت خود را 
نداشـته باشد: قرار نیسـت این سیستم شیطان 
باشـد، اما اگـر هدف خاصی را داشـته باشـد و 
انسـان مانعی برای آن تلقی شـود قطعًا چندان 
احساسـاتی نبـوده و بشـریت را قربانی خواهد 

کرد. 
ماسک قبال هم در توییت های های خود مدعی 
شـده بود کـه برتری طلبـی کشـورها در زمینه 
هـوش مصنوعی می تواند به جنگ جهانی سـوم 

منجر شود. 
 

چرا تجارت الکترونیک؟ 

 هشدار ایالن ماسک
در مورد دیکتاتوری ابدی 
یادداشـتهوش مصنوعی

جلیل پاشایی تجربه ۱۵ ساله اش را به کار گرفته و برای خیلی ها آن هم در 
خانه و در پای دار قالی شغل ایجاد کرده است. 

این کارآفرین گفت: بیش��تر کسانی که در این ش��غل فعالیت می کنند زن 
هستند و تابلوفرش ها را در خانه های شان می بافند. 

وی افزود: بافندگان نزدیک به ۵۰۰ تخته تابلوفرش و ۵۰ متر فرش ابریشم 
را در اندازه ها، طرح و رنگ های متنوع و مختلف تولید می کنند. 

به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما این کارآفرین مراغه ای خاطرنشان کرد: 
ع��الوه بر کارآفرینی با ۱۵۰ نف��ر در زمینه تولید تابلوف��رش در قالب تأمین 

مصالح، پرداخت و قاب گیری تابلوفرش همکاری دارد. 
پاش��ایی، نبود صادرات را از مش��کالت این هنر صنعت بیان کرد و افزود: با 

وجود بازار کم رونق فرش همچنان به فکر رونق کار تولید هستم. 

کارآفرینی با تولید تابلوفرش

متینه مقدم
دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

معایب استفاده از تجارت الکترونیکیمزایای استفاده از تجارت الکترونیکی 

نگرانی از امنیت و حریم شخصی اطالعاتصرفه جویی در وقت و هزینه

پیدایش دوباره واسطه هاحذف نسبی واسطه ها

دشواری یک استاندارد فراگیر و همه جانبهافزایش قدرت انتخاب خریداران

هزینه باالی اشتباه در محیط دیجیتالی و تأثیر آن بر مشتریان و تأمین کنندگانبستر ارتباطی مناسب

پیدایش بازارهای جدید برای تولیدکنندگان

خدمات پشتیبانی

پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا

مزایا و معایب استفاده از تجارت الکترونیکی
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مؤثرترین تبلیغات، آنهایی هس��تند که 
مصرف کننده  احساس��ات  تحریک  باعث 
می ش��وند، اما دستیابی به این مهم برای 
برندهایی با محصوالت معمولی و پیش پا 
افتاده کار راحتی نیست و همین موضوع 
ب��ه یک دغدغه مه��م در تبلیغات تبدیل 

شده  است. 
یکی از دشوارترین ترفندهای تبلیغاتی 
این اس��ت که با مخاطب��ان خود در یک 
سطح عاطفی عمیق ارتباط برقرار کنید. 
ای��ن کار برای امث��ال صن��دوق جهانی 
طبیع��ت )WWF(  و بنی��اد ک��ودکان 
جن��گ )War Child(  به اندازه کافی 
س��اده به نظر می رس��د، زی��را هدف آنها 
واضح اس��ت و چیزی که نشان می دهند 
واقعی��ت دارد. ام��ا اش��ک ریختن مردم 
ب��ه خاطر ی��ک تصویر یا پی��ام غم انگیز، 
نمی تواند به تأثیرگذاری بیش��تر تبلیغات 

شما کمکی کند. 
در حقیق��ت، اگر حرفه ش��ما مس��یر 
متف��اوت و غیرجامع تری داش��ته باش��د 
چ��ه بای��د کرد؟ ش��ما ممکن اس��ت در 
زمینه بازاریابی اس��پری بینی، تجهیزات 
مکش��ی تمیز کردن خانه یا بیمه ماشین 
مشغول باش��ید، پس در این حالت، شما 

و بنگاه تان باید چه کاری انجام دهید؟ 
پی��دا کردن هرگونه میانبر آش��کارا در 
دنیای چند رس��انه ای بیش از حد اشباع 
ش��ده ما، حتی در ده��ه ۱۹۷۰ میالدی 
هم دش��وار بود، اما در حال حاضر، سوای 
از تلویزی��ون، کانال ه��ای دیجیتال��ی و 
دس��تگاه های متعددی را برای انجام این 
کار در اختی��ار داری��د. ب��رای به حرکت 
تبلیغ��ات، مطلوب ترین  درآوردن قط��ار 
س��وختی که برای مان باق��ی مانده، قطع 
درخ��ت احساس��ات و به دس��ت آوردن 
هیزم های عاطفی اس��ت و مواردی که در 
پایین می آید، صعب الوصول ترین عواطفی 

است که می توانیم برداشت کنیم. 
خوشحالی

همه ج��ا  آگهی ه��ا،  در  حیوان��ات 
آسیب پذیر و ترحم آمیز به تصویر کشیده 
می ش��وند. در طول کریسمس، همانگونه 

ک��ه انتظ��ار داش��تم )و الزم ب��ه توضیح 
نیست که همان هم اتفاق افتاد(، هنگامی 
که فیل��م »جایی که عقاب ها جرأت پیدا 
می کنن��د )یا همان قلع��ه عقاب ها(« در 
تلویزیون پخش ش��د، چی��زی را که تنها 
می توانم به یک »کش��تی ن��وح« واقعی 
پرفروش  از موج��ودات دوست داش��تنی 

توصیف کنم، مشاهده کردم. 
دلی��ل آنک��ه اس��تفاده از حیوانات در 
تبلیغات بس��یار ش��ایع است، به اصطالح  
cute aggression  ب��ه معن��ی »میل 
خشونت آمیز« که توسط محققان دانشگاه 
 cute .یی��ل ایج��اد ش��ده، برمی گ��ردد
aggression، یک احساس پرحرارت و 
خوش��حال کننده است که هنگام مواجهه 
با یک چیز بسیار دلفریب که در مقابلش 
قادر به کنترل خود نیستید و نمی توانید 
از آن دل بکنید، در شما ظاهر می شود و 

واقعا هم همینطور است. 
بهره برداری از این عش��ق ریش��ه دار ما 
به تم��ام موجودات ب��زرگ و کوچک، از 
مدت ها قبل )حت��ی در زمانی که کارتون 
تبلیغات��ی Tony the Tiger پخ��ش 
می ش��د( به یک جزء مه��م در تبلیغات 
تبدیل شده  است. آیا اخیرا سعی کرده اید 
تع��داد حیوان��ات موج��ود در آگهی ها را 

بشمارید؟ 
میمون ها ب��رای بیمه موتورس��یکلت، 
خرس ها برای بیس��کویت، نوش��یدنی و 
دس��تمال توالت، گربه ها ب��رای هر چیز 
نه چندان خوش��ایند - انسان ها به قدری 
به این گربه س��انان خوگرفته و احس��اس 
رغب��ت دارند که نمی توانن��د هزینه های 
بازپخ��ش ای��ن آگهی ه��ا را نپردازند- یا 
قورباغه ها برای نوشیدنی های بدون الکل؛ 

این فهرست همینطور ادامه می یابد. 
نوستالژی

معم��وال این روزها، زودتر از تماش��ای 
احساس��ات  و  عاش��قانه ها  برخ��ی 
پ��وچ و بی مفهوم��ی ک��ه ب��ه وف��ور در 
تلویزیون های مان دیده می شود انگشتان 
پای��م را می جوم! حقیقت این اس��ت که 
ب��ا توجه ب��ه نمونه های موف��ق، از آگهی 
ش��رکت Hovis -ک��ه در آن ویدئ��وی 
قدیمی، پس��ری دوچرخه اش را به باالی 
تپه هل می داد- گرفته تا آگهی »بچه های 

دهه ۹۰« ش��رکت مایکروس��افت، ما در 
مجموع تمایل داری��م با نگاهی رمانتیک 
ب��ه روزهای خوب گذش��ته، آنه��ا را در 
ذهن م��ان م��رور کنیم و گم��ان می کنم 
ای��ن کار از آخرالزم��ان مخوف��ی که در 
انتظارمان است، برایمان باارزش تر باشد. 
پدرم با اینکه یکی از آنهایی است که به 
س��ختی به یک آگهی عالقه مند می شود، 
اغل��ب آگهی A Finger of Fudge از 
دهه ۱۹8۰ را به یاد می آورد، اما بیش��تر 
به این خاطر ک��ه یکی از بازیگران اصلی 
این آگهی، برای او برادرزاده اش را تداعی 
می کرد. اگر شما هم می خواهید بر چنین 
عمق��ی از هدف گ��ذاری تمرک��ز کنید، 
بگذارید رک و پوس��ت کن��ده بگویم که 
تنها مجبور به یک قالب شکالت هستید! 

ترس
یک��ی از کمپین های م��ورد عالقه ام از 
س��ال گذش��ته، به کمپین تبلیغاتی برند 
 Ozmosis اسکیت س��ازی اس��ترالیایی
که توسط بنگاه تبلیغاتی Ugly طراحی 
ش��ده ب��ود، برمی گ��ردد.  این برن��د، با 
کمپی��ن #PayWithPain، مش��خصا 
ضمن به چالش کش��اندن موج س��واران 
و اس��کیت بازان، دقیقا آن دسته از افراد 
جسوری را که احتماال به محصولش نیاز 
داش��تند مورد ه��دف ق��رار داد و با یک 
دستاویز بزرگ مبنی بر داشتن انگیزه ای 
قل��ب  و ضرب��ان  بی پروای��ی  متف��اوت، 
)هیجان( بیش��تر -که چنین ورزش هایی 
به آن ش��هره اند- اولین محصول خود در 

این بخش را عرضه کرد. 
این برند، با به چالش کشاندن احساس 
ترس مشتری و نیز به خاطر آنکه کمپین 
تبلیغات��ی اش کام��ال مناس��ب و صحیح 
بود، توانس��ت موقعیت خ��ود را در قلب 

ورزش های ذکر شده تحکیم کند. 
خشم

در عی��ن ح��ال که ممکن اس��ت بری 
 Cillit Bang اسکات، سفیر خیالی برند
)تولیدکنن��ده اس��پری تمیزکنن��ده( به 
عنوان پرخاش جوترین تمیزکننده حمام 
در تاریخ ش��ناخته شود، احتماال می توان 
وی را به داش��تن تعصب شدید نسبت به 
برند محبوبش متهم کرد. خشم، داستان 

متفاوتی دارد. 

آگهی های��ی ک��ه احس��اس خش��م و 
آزردگ��ی مخاطب را تحری��ک می کنند، 
در دو قال��ب متف��اوت ق��رار می گیرن��د. 
روش مدافع��ان  حت��ی  و   مجری��ان 
 No win, no fee )هی��چ بردی بدون 
هزینه نیست( شما را متقاعد می کنند که 
کار خاصی را مجددا از ابتدا انجام دهید و 
خود را به عنوان ناجیانی برای سروسامان 
دادن ب��ه آن کار و انجام اقدامات الزم به 
نمایندگی از طرف شما نشان می دهند. 

ن��وع دیگ��ر، تبلیغات��ی هس��تند ک��ه 
بس��یار آزاردهنده بوده و باعث می شوند 
دندان های ت��ان را ب��ه هم بس��ایید، اما با 
اینکه به نوع��ی برخالف اهداف فروش و 
برند عرضه می ش��وند، هنوز هم کامال به 
یادماندنی هس��تند. م��ن از اینکه حامل 
خبر بدی باش��م، متنفرم، اما آیا شوخی 
)بای��د   Frosties ش��رکت  تبلیغات��ی 
خوش��مزه باش��ند! ( را به یاد دارید؟ بله؛ 

بد، گاهی اوقات خوب است! 
عشق

عش��ق، بزرگ تری��ن و در عی��ن ح��ال 
متفاوت ترین احساس��ی اس��ت که با یک 
فیلم کوت��اه ۳۰ ثانیه ای می ت��وان تصرف 
کرد. تا هنگامی ک��ه واقعیت افزوده بتواند 
ش��اپرک های غیرواقع��ی را ب��ه زندگ��ی 
دس��ته جمعی ما س��رایت دهد و ما را وادار 
کند که مثل احمق ها رفتار کنیم، با انبوهی 
از ل��ذت و ش��یرینی دروغی��ن آگهی های 
مرب��وط ب��ه روز ولنتای��ن، نرم افزاره��ای 
دوستیابی، عطرها و هر آگهی ای که تاکنون 

ساخته شده، تنها خواهیم ماند. 
م��ا راه درازی را ب��رای رس��یدن ب��ه 
صعب الوصول تری��ن  و  عمیق تری��ن 
طری��ق  از  م��ردم،  قلب��ی  احساس��ات 
درگاه های ف��روش فیلم ه��ای کوتاه ۳۰ 
ثانیه ای در پیش داریم، اما خوش��بختانه 
پن��ج احس��اس اصل��ی و بی��ش از ۱۵۰ 
احس��اس فرعی وجود دارد؛ این حوض، 
بسیار عمیق بوده و اعماقش، همچنان در 

حال بیشتر شدن است. 
• ه��ری الن��گ، مدیر ارش��د بازاریابی 
اخی��را  و  ب��وده   Pinnacle س��ابق 
Brand Architects، مرکز مش��اوره و 
بهینه س��ازی برند و بازاریابی را راه اندازی 

کرده است. 

5 احساس صعب الوصول در تبلیغات تصمیم جدید کوکاکوال، نظر شما را 
در مورد این برند تغییر خواهد داد

کوکاکوال باالخره دس��ت از لجبازی برداشت و به 
سلیقه  نسل جوان هم توجه نشان داد. 

کوکاک��وال زمانی جذاب بود، اما امروز معروف  ترین 
برند جهان دیگر مثل قبل از فروشش راضی نیست. 
به گفته  مش��اوران تجاری باتجربه،  کوکاکوال دیگر 
آن جایگاه سابق را در بین جوان ها ندارد و به همین 
دلیل شروع به انجام کاری کرده که بسیاری از نمانام 
)برند( ه��ای هم  نس��ل کوکاکوال ناچار ب��ه انجام آن 
شده اند؛ یعنی تغییر چهره  محصوالت و زیباتر کردن 

آنها، به  ویژه در مورد کوکاکوالی رژیمی. 
تولی��د کوکاکوالی رژیمی ب��ا طعم  های زنجبیل و 
لیمو، آلبال��و، پرتقال خونی و انب��ه، حاکی از تالش 
ترحم برانگیز این برند برای حفظ جایگاهش در بازار 

است. 
البته این طعم  های جدید دوست داشتنی هستند؛ 
همان طع��م قدیمی و اصیل کوکاک��وال که با چهار 
طعم جدید ترکیب  ش��ده و البته کوکاکوالی رژیمی 

ساده )و کسل  کننده( هم کماکان تولید می شود. 
ام��ا این محصوالت جدید بیش��تر یادآور ترکیبات 
ابت��کاری مادرها برای اس��تفاده از مواد غذایی رو به 

انقضا هستند. 
رافائ��ل آس��وادو، مدی��ر بخش آمریکای ش��مالی 
کوکاک��والی رژیم��ی، علت ای��ن ابت��کار را اینگونه 

توضیح می دهد: 
 »م��ا در حال مدرنیزه ک��ردن کوکاکوال و معرفی 
آن به نس��ل جدید هستیم. با همان اعتماد به  نفس 
و شکس��ت  ناپذیری همیش��گی در حال کار هستیم 
و هم��ان کوکاک��والی قدیمی که مردم عاش��ق آن 
هس��تند، همیش��ه در صف اول محص��والت ما باقی 
خواهد ماند، اما ما در حال اصالت بخش��ی بیش��تر و 
خواس��تنی تر کردن کوکاکوال برای همه  س��لیقه ها و 

همه  سنین هستیم.«

اما چرا بای��د محصولی این گونه بی  رقیب، مدرنیزه 
شود؟ 

اگ��ر به گفته مدیران این برند، کوکاکوال محصولی 
خاص است، پس چرا ارتباط نسل جوان با آن ضعیف 
شده اس��ت؟! آیا کوکاکوال زیادی خاص شده است؟ 
و چطور می ش��ود محصول��ی را اصیل ت��ر کرد؟! هر 
محصول��ی یا اصالت دارد یا نه و به  س��ختی می  توان 

اصالت بیشتری به محصول تزریق کرد! 
مثال تزریق بوتاکس ممکن اس��ت بتواند حجم لب 
را افزایش دهد، اما نمی  تواند ش��ما را آدم اصیل تری 
کن��د! احتم��اال متوجه ش��ده  اید که نویس��نده این 
س��طور، دیگ��ر میانه  خوب��ی با کوکاک��والی رژیمی 
ن��دارد، اما باز هم به آس��وادو فرص��ت می  دهیم که 
ح��رف قانع کننده ای بزند. به گفته  او، بچه  های هزاره  
س��وم بیش از هرنسل دیگری تش��نه  ماجراجویی و 
تجربه  های جدید هس��تند و م��ا می خواهیم در این 

مسیر در کنارشان باشیم. 
شاید ترجمه  سلیس این جمله این باشد که نسل 
ج��وان کوکاک��والی رژیمی نمی  خرن��د، پس ما فکر 
کردیم س��وژه جدیدی برای به اشتراک گذاشتن در 

اینستاگرام به دستشان بدهیم.
بعی��د به نظر می رس��د ک��ه این مزه ه��ای جدید 
می��وه  ای بتوان��د بچه  ه��ای ای��ن زمانه را بیش��تر از 

تلفن  های همراه شان سرگرم کند. 
به نظر می رس��د ک��ه خود کوکاک��وال هم چندان 
از روی می��ل و رغبت دس��ت به این ابت��کار نزده و 
مصرف کننده ه��ای باهوش، ب��ه  خوبی می فهمند که 
کوکاکوال حسابی ترس��یده است. فعالیت  های مدنی 
برای وضع مالیات برای نوش��یدنی  های قندی، تأثیر 

منفی بر کل برند کوکاکوال داشته است. 
مشخص است که خریداران کوکاکوالی رژیمی - 
که عمدتا میانس��ال هستند -  در مصرف مواد قندی 

محتاط تر شده اند. 
ای��ن طعم  های جدی��د و ترکیب  های ن��ه  چندان 
جالب، ش��بیه چند قطعه موسیقی زیبا هستند که با 

بی سلیقگی ترکیب  شده اند. 
inc :منبع

تبلیغاتخالق

تبلیغاتنوین

داستان گویی؛ استراتژی برتر 
تبلیغات در دنیای کسب وکار مدرن

دوران تبلیغاتی که با قط��ع برنامه های تلویزیونی و 
رادیویی انجام می شدند، پایان یافته است و شرکت هایی 

با داستان های برتر، پیروز خواهند بود. 
چ��ه به عنوان کارب��ر و چه به عنوان مدیر یا مش��اور 
بازاریاب��ی، قطعا متوج��ه تغیی��رات رخ داده در دنیای 
تبلیغات هستید. تبلیغات سنتی به مرور جای خود را به 
سبک جدیدی از معرفی محصوالت و خدمات داده اند و 
این روند هر روز با سرعت باالیی در حال پیشرفت است. 
تام جریس، مدیرعامل ش��رکت بازاریابی اسکای ورد 
در بوستون آمریکا است. او در مصاحبه ای با وب سایت 
فورب��س، ایده هایش در م��ورد اس��تراتژی  های مدرن 
بازاریاب��ی و تبلیغ��ات را توضی��ح داده و بیان کرده که 
دوران س��ختی پیش روی شرکت های تبلیغاتی است. 
از نظ��ر تام، تبلیغ��ات میان برنامه ای )ی��ا قطع کننده( 
مدت زیادی اس��ت که اعتبار خود را از دس��ت داده اند. 
این نوع تبلیغات تا چند س��ال قبل که تنها شبکه های 
نمایشی محدودی وجود داش��تند، با قطع برنامه ها به 
معرفی محصوالت و خدمات می پرداختند. حال آن که 
در دنیای کنونی، مخاطب ح��ق انتخاب زیادی دارد و 

به راحتی می تواند تبلیغات مزاحم را نادیده بگیرد. 
در ادامه، گفت وگوی تام جریس با بروس واینستین 
)از نویسنده های فوربس( را مطالعه می کنیم. او در این 
مصاحبه توضیح می دهد که داس��تان گویی با هس��ته 
قوی احساس��ی و عاطفی، تأثیر بسیار بیشتری نسبت 
به تبلیغات متمرک��ز روی ویژگی ها و حقایق محصول 
دارد. او معتقد اس��ت این نوع داستان گویی باید عالوه 
بر تبلیغات، پایه و اساس تمامی استراتژی های بازاریابی 
محتوایی هر شرکتی باشد. به بیان دیگر، داستان گویی 
پاسخ این سؤال مهم بازاریابان است: »در دنیای کنونی 

چگونه توجه مخاطب را به خود جلب کنیم؟«
بروس: شما معتقد هستید که دیگر زمان جلب توجه 
مخاطبان با استفاده از ویژگی ها و برتری های محصول 
پایان یافته اس��ت. از نظر ش��ما داستان گویی، برخالف 
بمباران اطالعات، راه حل کنونی ش��رکت های بازاریابی 
است. لطفا مثالی از یک شرکت موفق با این استراتژی 

بیان کنید. 
تام: شرکت تولیدی نوشابه انرژی زای ردبول را در نظر 
بگیرید. مخاطبان هدف این شرکت، نوجوانان و جوانان 
۱۵ تا ۲۵ س��اله هستند. شرکت این س��ؤال را از خود 
مطرح کرد که این مخاطبان عموما به دنبال چه چیزی 
هستند؟ آنها وقت خود را روی چه موضوعاتی متمرکز 
می کنند؟ پاس��خ، ورزش های مخاطره آمیز و بازی های 

ویدئویی و موسیقی بود. 
ردبول پس از پیدا کردن عالقه  مندی های مخاطبان، 
تصمیم گرفت به منبعی از داستان ها و محتوای مربوط 
با ورزش تبدیل شود. اگر امروز به وب سایت این شرکت 
مراجع��ه کنید، تصویر قوطی نوش��ابه ش��ما را جذب 
نخواهد کرد، بلکه داس��تان هایی در م��ورد ورزش های 
مخاطره آمیز، ش��ما را به ماندن در وب سایت و خواندن 
محتوای بازاریابی تشویق خواهد کرد. در نتیجه وقتی به 
فروشگاهی می روید و قوطی های ردبول را در کنار رقبا 
می بینید، احساس متفاوتی دارید. این راهکار، اساس و 
ذات برندسازی است. داستان ها کمک می کنند شما به 

برند حس داشته باشید. 
بروس: چ��را هرس��اله در نظرس��نجی های صداقت 
اجتماعی، فعاالن ح��وزه بازاریابی در پایین ترین رده ها 

قرار می گیرند؟ 
ت��ام: روند بازاریاب��ی در طول تاری��خ به گونه ای بوده 
که این بی اعتمادی را در مخاطبان ایجاد کرده اس��ت. 
قول ها و دروغ هایی که شرکت ها با تبلیغات به مخاطبان 
تزریق کرده اند، اعتماد را به مرور از بین برده اس��ت. در 
دنیای کنونی، اهمیت صداقت روز به روز بیشتر می شود 
و ش��رکت هایی که در این زمینه موفق نباشند، دوران 
س��ختی در پیش خواهند داش��ت، به خصوص هرچه 
مخاطبان برندها و ش��رکت ها بیش��تر در میان جوانان 

باشند، این مشکل بزرگ تر خواهد بود. 
به هر حال دش��واری بازاریابی به حدی رسیده است 
ک��ه پس از جذب مخاطب و تح��ت تأثیر قرار دادن او، 
هنوز با مش��کل اثرگ��ذاری روی تصمیمات��ش روبه رو 
هستید، چرا که صداقت در میان داستان های تان حس 

نمی شود. 
بروس: پس از نظر ش��ما، ایجاد اعتماد و پایبندی آن 

کامال به تصمیمات و عملکرد شرکت ها وابسته است. 
ت��ام: قطع��ا همین طور اس��ت. هم��ه م��ا تاکنون با 
بازاریابان مختلف روبه رو شده ایم و اکثر اوقات در میان 
صحبت های ش��ان به دنبال راه فرار بوده ایم. دلیل این 
رفتار ما چیزی به  جز ح��س کردن عدم صداقت نبوده 
است. باید به این نکته توجه کنیم که ساختن ارتباطی 
عمیق با مخاطب، وظیفه اصلی بازاریابی است. قدم اول 
برای ساخت ارتباط، شناخت نیازهای مشتریان است. 

ما به عنوان یک شرکت بازاریابی همیشه به مشتریان 
توصیه می کنیم که تا حد امکان کمتر در مورد خودشان 
صحبت کنند. آنها باید روی مواردی که برای مخاطب 
ارزش دارد تمرکز کنند و داستان خود را با محوریت این 

موارد اعتمادساز تعریف کنند. 
به هر حال دنیای بازاریابی تغییر کرده است. شرکت ها 
در گذش��ته توجه مخاطب را می خریدند و امروزه باید 
آن را کس��ب کنند. در دنیای امروز باید تجربه ای برای 
مخاطب ایجاد کنید که ارزش وقت او را داشته باشد و 
این تجربه تنها با تعریف کردن داس��تان های مفید به 

دست می آید. 
forbes/zoomit :منبع
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آشنایی با روش های برنامه ریزی و 
پایش اهداف بازاریابی

در فعالیت های بازاریابی حتما باید نقش��ه و برنامه 
دقیقی داشته باشید تا بتوانید به اهداف خود برسید. 
اگر استراتژی درستی نداشته باشید احتمال اینکه 
در فعالیت های خود شکس��ت بخورید بسیار افزایش 
پیدا می کند. برنامه ریزی و داش��تن هدف برای شما 
مس��یر روش��نی را مش��خص می کند که از ابتدا تا 
پایان کار ش��ما را راهنمایی می کند. اگر برنامه ریزی 
دقیقی داشته باش��ید به خوبی می دانید که فعالیت 
خ��ود را چگونه آغاز کنید، در طی مس��یر به دنبال 
چ��ه چیزهایی باش��ید، چ��ه زمانی ب��ه رأس و اوج 
فعالیت های خود می رس��ید و در پایان نیز مقیاس ها 
و روش های دقیقی برای س��نجش فعالیت های خود 
دارید و می توانید مش��خص کنید ک��ه آیا به اهداف 

خود رسیده اید یا نه؟ 
مراحلی ک��ه ب��رای برنامه ریزی و پای��ش اهداف 
بازاریاب��ی خ��ود باید ط��ی کنید ش��امل مراحل و 
روش های زیر اس��ت که بر اس��اس آنه��ا می توانید 

نقشه های بازاریابی خود را ترسیم کنید: 
یک( موقعیت کنونی خود را مشخص کنید

اولی��ن گام در برنامه ری��زی اهداف این اس��ت که 
موقعیت کنونی را مش��خص کنی��د. تعیین موقعیت 
کنونی به ش��ما نش��ان می دهد که دقیقا در کجای 
بازار قرار دارید و چه قدر نیاز به تالش هس��ت و در 

کدام یک از بخش ها باید خودتان را تقویت کنید. 
دو( هدف ها باید خاص و مشخص باشند

هدف ه��ای خ��ود را به ط��ور کلی تعری��ف نکنید. 
اهداف کلی مسیر کلی ش��ما را نشان می دهد، ولی 
برای برنامه ریزی مس��یر و رس��یدن به آنها ش��ما را 
دچ��ار ابهام می کند. به عنوان مثال مش��خص کنید 
که میزان فروش ش��ما از فالن مقدار کمتر نباشد یا 
مش��خص کنید که چند ساعت کار مفید باید داشته 
باشید، هر کدام از کارکنان بخش های مختلف چقدر 
بهره وری باید داش��ته باشند. مش��خص کردن این 
جزییات به ش��ما کمک می کند تا بهتر برنامه ریزی 

کنید. 

سه( اهداف قابل اندازه گیری تعیین کنید
گاهی ممکن اس��ت ش��ما هدف های��ی را تعریف 
کرده باش��ید، ولی دقیق��ا نمی دانید که این هدف ها 
را چگون��ه بای��د اندازه گیری کنی��د و از کجا باید به 
این پی ببرید که االن به هدف خود رسیده اید یا نه؟ 
مثال هدف شما این است که میزان رضایت مشتریان 
را افزای��ش دهید ولی مش��خص نمی کنید که دقیقا 
می��زان رضایت آنه��ا را از چه طریق��ی می خواهید 
بس��نجید و پی ببرید که این مقدار افزایش داش��ته 
اس��ت. پس برای اهداف خودتان حتما مقیاس های 
اندازه گیری تعیین کنید که به درستی به شما نشان 
دهند که تا چه میزان توانسته اید به هدف های خود 

برسید. 
چهار( هدف های دور از ذهن و دسترس تعیین 

نکنید
از نظر مشاوره بازاریابی، بسیاری از اهداف هستند 
که ما دوس��ت داریم به آنها برس��یم، اما باید ببینیم 
که چقدر احتمال دارد به این اهداف برس��یم؟ اصال 
ما زمینه ها، توانایی، بودج��ه، امکانات و مهارت های 
کاف��ی برای رس��یدن به ای��ن اه��داف را داریم؟ در 
صورتی که هدف های غیرقابل دسترس��ی برای خود 
تعیی��ن کنید تنها موجب می ش��ود ک��ه انگیزه تان 
کاهش پیدا کند. در این شرایط هدف ها بزرگ است 
و ش��ما توانایی کافی برای رسیدن به آنها را ندارید، 
پس احساس ناامیدی و ناتوانی خواهید کرد و انگیزه 
حرکت و پیش��رفت را از دس��ت می دهی��د. در این 
مواق��ع هم بودجه و انرژی خود را هدر داده اید و هم 
اینکه احتمال شکست تان افزایش پیدا می کند. پس 
سعی کنید اهداف را بر مبنای واقعیت و توانایی های 

خود تعیین کنید. 
پنج( محدودیت های زمانی مشخص کنید

ب��رای هر هدفی ک��ه تعیین می کنی��د زمان الزم 
برای دس��تیابی به آن را نی��ز تعیین کنید. اگر برای 
هدف های خود برنامه ریزی زمانی نداش��ته باش��ید 
نمی توانید به درس��تی اندازه گی��ری کنید که آیا به 
هدف خود رسیده اید یا نه؟ یکی از مقیاس های مهم 
برای اندازه گیری موفقیت یک برنامه این اس��ت که 
آیا در مدت زمان الزم به آن رس��یده اید یا نه؟ پس 

تعیین زمان برای هر هدفی را فراموش نکنید. 
qmpmarketing :منبع
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5 آمار جالب برای کسب 
وکارآفرینان

این آمارها به شما کمک می کنند که برای هفته پیش رو 
آماده  شده و از روندهای تجاری کالن مطلع شوید.

1- اعتماد بریتانیایی  ها به شبکه های اجتماعی رو به 
افول است 

کمتر از یک  چهارم )۲4درصد( بریتانیایی ها برای کسب 
اطالعات و اخبار به ش��بکه های اجتماعی رجوع می کنند.  
اغل��ب مصرف کنن��دگان بریتانیایی در مورد ش��بکه های 
اجتماعی نگرانی  هایی دارند، از جمله اینکه این ش��بکه  ها 
ب��ه  قدر کافی منظم نیس��تند )۶4درصد(، این ش��بکه ها 
نمی توانند از آزارهای کالمی و تهدیدهایی که در بسترشان 
ص��ورت می گیرد جلوگیری کنن��د )۹۶درصد( و اقدامات 
الزم برای توقف رفتارهای غیراخالقی یا غیرقانونی در این 
ش��بکه ها صورت نمی گیرد )۷۰درصد(. حوزه  ی فناوری 
ب��ا ۷۵ درصد آرا، مورد اعتمادترین حوزه تجاری اس��ت و 
پس  از آن حوزه  آم��وزش )۷۰درصد(، خدمات تخصصی 
)۶8درصد( و حمل  و نقل )۶۷درصد( قرار دارند.  خدمات 
مالی با کس��ب ۵4 درصد آرا کماکان حوزه ای اس��ت که 

بریتانیایی ها کمترین اعتماد را به آن دارند. 
Edelman Trust Barometer :منبع
2- میزان افزایش حقوق ایده آل کارکنان بریتانیایی 

مشخص شد 
طی یک تحقیق که با نظرسنجی از بیش از هزار شاغل 
بریتانیایی صورت گرفته، مش��خص ش��د که ۷۲۰۰ پوند 
میزان افزایش حقوقی است که طبق نظر شرکت کنندگان 
می تواند امکان یک زندگی راحت را برای آنها فراهم کند. 

میانگین حقوق افراد در بریتانیا ۲۷۶۰۰ پوند اس��ت و 
۷۲۰۰ پوند افزایش حقوق، به معنی افزایش ۳,4۶ پوندی 
حق��وق به ازای هر س��اعت کار، یا به  عبارت  دیگر، معادل 

۲۶درصد افزایش حقوق است. 
البت��ه این رقم ب��رای اهالی ولز، 4۳۰۰ پون��د بوده،  اما 
س��اکنان جنوب ش��رقی انگلس��تان، ۹۹۰۰ پوند افزایش 

حقوق را ایده آل می دانند. 
احتمال طرح درخواس��ت افزایش حقوق از سوی زنان 
)۳8درص��د( کمتر از مردان )۵۱درصد( اس��ت. پنج دلیل 
اصل��ی این موضوع عبارتند از اینکه: زن  ها از حقوق ش��ان 
راضی هس��تند )۲۹درصد(، حقوق هم��کاران آنها تغییر 
نکرده اس��ت )۱۶درصد(، می ترسند کارش��ان را از دست 
دهن��د )۱۶درصد(، حقوق آنها بدون درخواس��ت افزایش 
پیدا کرده )۱۵درصد( یا از طرح درخواست افزایش حقوق 

خجالت می کشند )۱۱درصد(.
اهالی ش��هر بریستول انگلس��تان کمترین رضایت را از 
حقوق فعلی  شان دارند و تنها ۵درصد از آنها از حقوق شان 
اعالم رضایت کرده  اند. از س��وی دیگر لندنی  ها، بیشترین 

درخواست افزایش حقوق را مطرح می کنند. 
Indeed :منبع
3- در بین بازارهای در حال رشد، ایران بیشترین 

هزینه را صرف تبلیغات می کند 
طی سه سال آینده ایران بیش از هر بازار در حال رشد 
دیگری در جه��ان، هزینه های تبلیغات��ی انجام می  دهد. 
پیش بینی می شود که هزینه  های تبلیغاتی بازار ایران بین 
س��ال  های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، به می��زان ۷۱۳ میلیون دالر 
افزای��ش  یابد و به عدد یک میلیارد دالر برس��د.  کش��ور 
بعدی که هزینه های زیادی را صرف تبلیغات خواهد کرد 
بنگالدش اس��ت. رش��د 4۵۷ میلی��ون دالری هزینه های 
تبلیغات��ی این کش��ور بین س��ال های ۲۰۱۷ ت��ا ۲۰۲۰، 
هزینه های تبلیغاتی بازار بنگالدش را به یک میلیارد دالر 

خواهد رساند. 
ط��ی تحقیقی که بی��ن ۳۰ بازار رو به رش��د دنیا از 
جمله الجزیره، بولیوی، قبرس، اتیوپی، کنیا، سریالنکا، 
اوگاندا و زامبیا صورت گرفته است، مجموع هزینه  های 
تبلیغات��ی این ۳۰ بازار در س��ال ۲۰۱۷ به میزان ۹,۷ 
میلیارد دالر بوده که نس��بت به سال قبل، ۱۲,۷ درصد 
افزایش داش��ته اس��ت، درحالی که افزای��ش هزینه های 
تبلیغاتی کل بازارهای جهانی نسبت به سال قبل، تنها 

4 درصد بوده است. 
Zenith :منبع
4- فیس  بوک و گوگل هنوز بیشترین سهم از بازار 

تبلیغات دیجیتال را در اختیار دارند 
اکثر ش��رکت های اروپایی )۵۵درص��د( بودجه  ای برای 
تبلیغ��ات محیطی و مجازی معی��ن می کنند و ۶۶درصد 
ش��رکت های اروپایی برای بهینه س��ازی تبلیغات ش��ان از 
طری��ق فیس  بوک و گوگل، به کارکنان خودش��ان متکی 
هس��تند.  فیس  ب��وک و گوگل بر ب��ازار تبلیغات مجازی 
مسلط هستند و س��اخت تبلیغات ویدئویی هم روزبه روز 
محبوبیت بیشتری پیدا می کند. امسال دو سوم )۶۹درصد( 
هزینه های تبلیغات دیجیتال در اروپا صرف تبلیغ در موتور 
جست وجوی گوگل، یوتیوب، فیس  بوک و اینستاگرام شده 

است.
5- انگیزه  های اصلی خریداران بریتانیایی

س��هولت و راحت��ی، معیاره��ای اصل��ی تصمیم گیری 
بریتانیایی ه��ا برای خرید کردن از خرده فروشی هاس��ت و 
معیار بعدی آنها، عالقه به ثبت یک تجربه  شخصی است. 

۶۷ درصد مصرف کنندگان بریتانیایی در هنگام خرید، 
برای مقایسه قیمت ها و کسب سود بیشتر از فناوری های 

دیجیتال استفاده می کنند. 
البته خریداران هن��وز برای ارتباطات غیرمجازی ارزش 
قائل هستند و ۶4درصد مصرف  کنندگان بر این عقیده  اند 

که فناوری نباید تعامالت انسانی را حذف کند. 
marketingweek :منبع

بازاریابیخالق

ایستگاهبازاریابی کلید

نوشته  ارین لیونز   تحلیلگر کسب  وکار
مترجم: صهبا صمدی

در بس��یاری از بنگاه ه��ای اقتص��ادی 
اطالعات به دست آمده از ارزیابی عملکرد 
ف��روش و همین طور بازخ��ورد مربوط به 
یک بخش از بنگاه به صورت س��امان مند 
ارائ��ه داده می ش��ود، درصورتی ک��ه اگر 
این بازخ��ورد از طرف افراد دیگر باش��د 
باعث می ش��ود کارکن��ان ادراک خود را 
در م��ورد محیط کاری ش��ان، ب��ا ادراک 

ارزیابی کنندگان دیگر مقایسه کنند. 
و  نوآوری ه��ا  عص��ر   ،۲۱ ق��رن 
ارزش آفرینی هاس��ت  ک��ه پدیدآورندگان 
آن، آحاد مردم هستند. در جهان رقابتی 
ام��روز تنها بنگاه های اقتصادی می توانند 
به حیات خ��ود ادامه دهد که به بهترین 
نحو از منابع که یکی از منابع مهم نیروی 
انسانی است استفاده کنند. اهمیت نقش 
س��رمایه انس��انی به عنوان مزیت رقابتی 
هر بنگاه اقتصادی به اندازه ای مهم اس��ت 
نامش��هود نقش  که به عنوان دارایی های 
مهم��ی در ارزش ب��ازار اقتص��ادی بازی 
می کن��د. ازآنجاک��ه کارکنان ب��رای رفع 
و جبران کاس��تی های گذش��ته و ارتقای 
به��ره وری و اثربخش��ی خ��ود، همچنین 
کش��ف توانایی های بالقوه خود، به اطالع 
از انتظ��ارات بن��گاه اقتص��ادی در مورد 
خ��ود و میزان عملکرد خ��ود نیاز دارند، 
ارزیابی عملکرد نیروی انس��انی فرآیندی 
بسیار مهم است. مفهوم ارزیابی عملکرد 

کارکنان بدین معنی اس��ت که در دایره 
کارکن��ان  و  مدیری��ت  کاری  عملک��رد 
فرآیندی شکل گیرد که بتواند با جریان 
بازخورد، فعالیت ها و اقدامات انجام گرفته 
را کنت��رل کند و در جهت بهبود س��وق 
دهد و نیروهای بالقوه را شناس��ایی کند. 
بازخورد ۳۶۰ درجه س��یکل کاملی است 
ک��ه خالص��ه بازخ��وردی از هم��ه افراد 
)سرپرستان، زیردس��تان و همکاران( در 
م��ورد جنبه های مختلف س��بک رهبری 

و مدیریت و عملکردشان ارائه می کند. 
 ه��دف ارزیابی های ب��ا بازخورد ۳۶۰ 
درجه، جس��ت وجوی بازخ��ورد از منابع 
هم قط��اران،  رؤس��ا،  همچ��ون  متن��وع 
زیردس��تان، اعض��ای گروه، مش��تریان و 
تأمی��ن  کنن��دگان، اطالع��ات دقیق تر و 
متنوع ت��ری در مورد عملکرد کارکنان به 
آنها داده ش��ود. در این مقاله سعی شده 
اس��ت پس از بیان نقش اساس��ی نیروی 
انس��انی در فروش��گاه های زنجیره ای، به 
تبیی��ن ش��اخص های ارزش��مندی برای 
ای��ن ح��وزه  ارزیاب��ی فروش��ندگان در 

پرداخته شود. 
ارزیابی عبارت است از: سنجش نسبی 
عملکرد ف��رد در رابطه با نحوه انجام کار 
مش��خص در ی��ک دوره زمانی معین، در 
مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین 
تعیین استعداد و ظرفیت های بالقوه فرد 
به منظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت 
درآوردن آنه��ا. . . طبق قانون اس��تخدام 
کش��وری در سال ۱۳۶8 ارزیابی عملکرد 

عبارت اس��ت از: س��نجش و قضاوت در 
رفتارها، شایس��تگی و لیاق��ت فردی در 

انتصابات شغلی. 
انواع روش های ارزیابی عملکرد 

کارکنان
ارزیاب��ی عملک��رد کارکن��ان به صورت 
روش های متفاوتی هست که هرکدام شان 
مزای��ای خ��اص خ��ود را دارد و بس��ته 
به شرایط س��ازمان، مورداس��تفاده قرار 
می گیرند. در اینجا به چند روش اش��اره 
می کنیم و در ضمن، به ش��رح مختصری 

از آن می پردازیم: 
)ج��دول ۱. ان��واع روش ه��ای ارزیابی 

عملکرد کارکنان(
مزایای روش 360 درجه

- درک صحیح کارکنان در س��ازمان از 
ارزیابی دیگران نسبت به خودشان -

ب��ا  ارتب��اط  در  آگاهی ه��ا  افزای��ش 
شایستگی های فردی

- افزایش آگاهی های مدیران باالدست 
از اینکه تا چه حد نیازمند توس��عه فردی 

در سازمان خود هستند
- اخ��ذ بازخوردهایی به مراتب دقیق تر 
از کارآمدی و کارایی س��ازمانی توس��ط 

مدیران باالدست
- دلگرم شدن کارکنان از فیدبک های 
ب��از و ب��دون غ��رض و رس��یدن به یک 

بصیرت جدید 
تقوی��ت آگاهانه در جهت رس��یدن به 

شایستگی سازمانی
- ارائه یک تصویر شفاف و واضح برای 

مدیران سازمانی از ارزش واقعی کارکنان 
تحت اختیار 

- روش��ن کردن جنبه ه��ای کارایی یا 
عدم کارایی موجود برای کارکنان 

- ایجاد فیدبک های مناسب و ارائه یک 
دی��دگاه بهتر از کارای��ی کارکنان قبل از 

ارزیابی
- مشخص کردن توسعه و آموزش های 

کلیدی موردنیاز برای کارکنان سازمان.
نتیجه گیری

ازآنجا ک��ه فرآیند بازخورد ۳۶۰ درجه 
به عنوان یک سیس��تم توسعه، به سرعت 
در حال رش��د اس��ت و طب��ق فرضیات 
تحقی��ق ای��ن روش ارزیاب��ی از دیدگاه 
مشتریان داخلی و خارجی روی عملکرد 
فروش��ندگان تأیید می ش��ود، بس��یاری 
از س��ازمان ها اعتقاد دارن��د که کارکنان 
بای��د از بین��ش دیگران درب��اره کارها و 
رفتارش��ان مطلع باش��ند. عمده توانایی 
س��ازمان ها،  در  درج��ه   ۳۶۰ بازخ��ورد 
به کارگیری کارکنان، مدیران و در پاره ای 
م��وارد کارکن��ان زیردس��ت در فرآین��د 
ارزیابی است که درنتیجه آن، سازمان ها 
می توانند سیستم جامع ارزیابی عملکرد 
مؤث��ری را به کارگیرند و ضم��ن ارزیابی 
صحیح از عملکرد کارکنان، مس��یر ترقی 
افراد برنامه ری��زی کنند.  مناس��ب برای 
بنابراین، درصورتی که سیس��تم بازخورد 
و ارزیاب��ی ۳۶۰ درجه به درس��تی به کار 
گرفته ش��ود، می تواند با توسعه سازمان 

در یک راستا قرار گیرد. 

ارزیابی 360 و افزایش عملکرد

متینه مقدم
دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی

ویژگی های موردنظر س��ازمان تعیین ش��ده و به پنج دس��ته امتیازبندی می شوند که شامل: س��طوح عالی، خوب، مورد انتظار، نیاز به مراقبت و آموزش، روش امتیازبندی
نامطلوب است. سپس امتیازات مربوط به معیار جمع شده و طبق این امتیازات یک ارزیابی کلی صورت می گیرد.

در چند جمله از قبل طراحی شده، ویژگی های موردنظر سازمان، نوشته شده که ارزیاب باید الزاما یکي از آنها را انتخاب کند.روش انتخاب اجباری

سرپرست وقایع مهم ناشی از عملکرد فرد را که در بهره وری سازمان مؤثر بوده یادداشت می کند و در ارزیابی پایانی فرد مورد مالحظه قرار می دهد.روش ثبت وقایع حساس

روش مبتنی بر مدیریت
بر مبنای هدف

سرپرست و زیردست با آگاهی از شرح شغل هدف های مورد انتظار را تدوین می کنند و بر اساس تحقق اهداف، عملکرد زیردست مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بر اساس یک معیار کلی مثال عملکرد، افراد در یک جدول از بهترین تا ضعیف ترین درجه بندی می شوند.روش درجه بندی

عملکرد هر یک از افراد با عملکرد یکایک سایر افراد مقایسه می شود.روش مقایسه فردبه فرد

خالصه بازخوردي از همه افراد در مورد جنبه های مختلف سبک رهبري و مدیریت و عملکردشان ارائه می کندروش بازخورد ۳۶۰ درجه

دوشنبه
20 فروردین 1397
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9 دانشگاه که بیشترین کارآفرین 
را به دنیا معرفی کرده اند

هم��واره در رابط��ه ب��ا کارآفرین��ان مق��االت 
متعددی به چاپ رس��یده اس��ت ک��ه زندگی آنها 
را از جنبه های مختلف مورد بررس��ی قرار داده و 
به نوع��ی در تالش برای معرف��ی مجموعه دالیل 
موفقی��ت آنها برای خواننده اس��ت. با این حال از 
جمله دانس��ته ها جذاب بدون تردید این است که 
آنه��ا مدارک تحصیل��ی خود را از کدام دانش��گاه 
دریاف��ت کرده اند. بدون تردی��د هنگامی که افراد 
ب��ا برترین دانش��گاه هایی ک��ه موفق ب��ه معرفی 
بیش��ترین تعداد کارآفرین ش��ده اند، آش��نا شوند 
در تصمیم گیری های خود برای انتخاب دانش��گاه 
تجدیدنظر خواهند کرد. اگرچه همواره مواردی را 
می توانید بیابید که بدون در اختیار داشتن مدرک 
یا به پایان رس��اندن دوران دانشگاه خود موفق به 
تبدیل ش��دن به کارآفرینانی جهانی ش��ده اند، با 
این حال حضور در دانش��گاه هن��وز هم به عنوان 
رایج تری��ن راه برای این امر محس��وب می ش��ود. 
گزارش ه��ا در این رابطه حاکی از آن اس��ت که از 
۱۰۰ شرکت برتر، بیشترین آمار مدیران و اعضای 
ارش��د آنها از افرادی تشکیل یافته است که سابقه 
حضور در دانش��گاه و اخذ مدرک را داشته اند. در 
ادامه به ۱۰ دانشگاه برتر که به عنوان قطب  تولید 
کارآفرینان جهانی محس��وب می ش��وند و بهترین 
پایگاه برای دریافت مدرک عالقه مندان کارآفرینی 

محسوب می شود، خواهیم پرداخت. 
1- دانشگاه هاروارد

متوسط تعداد کارآفرینان معرفی شده در 
هر سال: 6 نفر

هزینه تحصیل: 48.949 دالر
متوسط تعداد ثبت نام در هر سال: 20.324 

نفر
هاروراد دانش��گاهی خصوصی در شهر کمبریج 
ایالت ماساچوس��ت در ایاالت متحده آمریکا است. 
نام آن در ابتدا »دانش��کده نو« بود که بعدها پس 
از کمک های بس��یار کشیشی به نام جان هاروارد 
قدیمی ترین مؤسس��ه آموزش عالی در آمریکا نام 
خود را به هاروارد تغییر داد. از جمله معروف ترین 
افردی که در این دانش��گاه به تحصیل پرداخته اند 
می توان ب��ه ت��ی. اس. الیوت، ج��ان اف. کندی، 
باراک اوباما، مارک زاکربرگ و بازیگرانی نظیر مت 

دیمون و ناتالی پورتمن اشاره کرد. 
2- دانشگاه آکسفورد

متوسط تعداد کارآفرینان معرفی شده در 
هر سال: 5 نفر

هزینه تحصیل: 12.844 دالر
متوسط تعداد ثبت نام در هر سال: 23.195 

نفر
ای��ن دانش��گاه در ش��هر آکس��فورد در منطقه 
آکس��فورد شایر انگلستان قرار دارد و قدیمی ترین 
دانش��گاه انگلیس��ی زبان جهان محسوب می شود. 
جالب اس��ت بدانید که پ��س از اختالفی که بین 
دانش��جویان و مسئوالن آکسفورد در سال ۱۲۰۹ 
پدیدار شد، عده ای از کادر آکادمیک این دانشگاه 
به شهر کمبریج رفته و دانشگاهی را که امروزه به 
نام دانش��گاه کمبریج می شناسیم تأسیس کردند. 
از جمل��ه معروف ترین ش��خصیت هایی که در این 
دانش��گاه به تحصیل پرداخته اند می توان به البرت 
انیش��تن، جیمز کامرون، آدام اس��میت، تونی بلر، 
مارگارت تاچ��ر، رابرت م��ورداک و بیل کلینتون 

اشاره کرد. 
3- دانشگاه کمبریج

متوسط تعداد کارآفرینان معرفی شده در 
هر سال: 5 نفر

هزینه تحصیل: 12.844
متوسط تعداد ثبت نام در هر سال: ۲۱.۶۵۶ نفر
این دانشگاه در شهر کمبریج )بریتانیا( در کناره 
رودخانه َکم، واقع ش��ده  اس��ت. کمبریج در سال 
۱۲۰۹ تأس��یس ش��ده و به علت قدمت��ی که به 
همراه دانش��گاه آکس��فورد دارند به آنها آکسبریج 
گفته می ش��ود. از جمله چهره ه��ای مطرحی که 
در این دانش��گاه به تحصیل پرداختند می توان به 
ساش��ا بارون کوهن، جان میلتون، چارلز داروین و 

استفان هاوکینگ اشاره کرد. 
4- دانشگاه تگزاس

متوسط تعداد کارآفرینان معرفی شده در 
هر سال: 4 نفر

هزینه تحصیل: 10.030 دالر 
متوسط تعداد ثبت نام در هر سال: 65.302 

نفر
این دانش��گاه که از چندین زنجیره دانش��گاهی 
تش��کیل شده است، پایگاه اصلی آن در شهر کالج 
استیش��ن تگزاس قرار دارد. این دانشگاه نخستین 
مؤسس��ه تحصی��الت تکمیلی تگزاس محس��وب 
می ش��ود که هدف اولی��ه از تأس��یس آن تربیت 
متخصصانی در امور کشاورزی و نظامی بوده است. 
از شناخته ش��ده ترین افرادی که در این دانشگاه 
تحصیل کرده اند می توان به اوون ولیس��ون، متیو 

مک کانهی و نیل دگراس تایسون اشاره کرد. 
ادامه دارد
cnbc :منبع

به ط��ور کل��ی، وقتی کس��ی 
شایس��ته«  ح��د  »بی��ش از  را 
می خوانند، به این معنی اس��ت 
که رزومه او بسیار گسترده تر و 
بسیار تأثیرگذارتر از آن چیزی 
است که مدیر کارگزینی انتظار 
داش��ته اس��ت. به رغم توانایی  و 
تمایلی که چنی��ن فردی برای 
انجام آن کار دارد، غالبا از سوی 
دایره منابع انسانی کنار گذاشته 
می شود و مدیر کارگزینی هرگز 
رزومه او را نمی بیند. این امر به 
دالیل متعددی تأسف آور است: 
-  ممکن اس��ت دای��ره منابع 
انس��انی ندان��د که ت��ا چه حد 
می تواند با شایستگی های اضافه 
فرد مورد نظر کنار بیاید، از این 
رو هر کسی را که شایستگی اش 
فراتر از حداقل الزامات مشخص 
شده از س��وی مدیر کارگزینی 

باشد کنار می گذارد. 
-  کسانی که دارای شایستگی 
بی��ش از ح��د نی��از ب��رای کار 
هستند، هرگز فرصتی نمی یابند 
تا نشان دهند که بهترین گزینه 

برای آن شغل هستند. 
ب��رای  کارگزین��ی  -  مدی��ر 
آم��وزش و تربی��ت ی��ک ف��رد 
زی��ادی  زم��ان  کم صالحی��ت 
ص��رف می کند و کس��ی را که 
می توانس��ت از هم��ان روز اول 
کارش را به خوبی انجام دهد از 

دست می دهد. 
چرا کارمند بیش از حد 
شایسته خوب نیست؟ 

بس��یاری از مدیران به دالیل 
مختلف��ی تمایلی به اس��تخدام 
کارکنان بیش از حد شایس��ته 
ندارن��د. بعض��ی از ای��ن دالیل 
غیرموج��ه  برخ��ی  و  موج��ه 

هستند: 
باالس��ت:  -  دستمزدش��ان 
این رایج تری��ن دلیل برای عدم 
استخدام این دسته از کارمندان 
اس��ت. چنین دلیل��ی در برخی 
م��وارد، قابل قب��ول و در اکث��ر 
موارد غیرقابل قبول است. وقتی 
ش��رکت میزان حقوق )یا حدود 
آن( را ب��رای یک ش��غل اعالم 
می کن��د، مس��لما متقاضی آن 
ش��غل نیز پذیرفته است که در 
ازای همی��ن می��زان حقوق کار 
کند. بله درست است، کارمندان 
اس��ت حقوق  ممکن  باتجربه تر 
بیشتری درخواست کنند، چون 
می دانند توان همکاری بیشتری 
دارن��د، اما اگر حقوقی که اعالم 
کرده اید باالترین مبلغی اس��ت 
ک��ه در توان تان اس��ت، آنها به 
اندازه همان حقوق کار می کنند 

انجام��ش  ه��م  خوب��ی  ب��ه  و 
می دهند. 

-  تعلی��م دادن آنها دش��وار 
مدی��ران،  از  بس��یاری  اس��ت: 
ت��ازه کار،  مخصوص��ا مدی��ران 
نگرانن��د ک��ه اگ��ر ف��ردی ب��ا 
تجربه ت��ر از خود را اس��تخدام 
کنن��د، آن فرد به ج��ای اینکه 
کاره��ا را طبق خواس��ته مدیر 
انج��ام ده��د، ش��یوه و روش 
منحصر ب��ه خ��ودش را دنبال 
کند. این س��ؤالی است که باید 
پاس��خش را از ف��رد داوطل��ب 
بخواهید، اما این پرس��ش باید 
در حین فرایند مصاحبه باش��د 
و از آن ب��ه عن��وان ابزار تعیین 
صالحیت اس��تفاده نش��ود. اگر 
خواس��تند کاره��ا را به ش��یوه 
خود انجام دهن��د، آنها را کنار 
بگذارید و  سراغ داوطلب بعدی 
بروید. اما اگر اظهار داشتند که 
می توانند برحس��ب تجربه خود 
پیشنهادش��ان را در موضوعات 
گوناگون ارائ��ه دهند، اما قطعا 
کاری  روال  از  ک��ه  حاضرن��د 
ش��رکت تبعیت کنند، آسایش 
دو گیتی را به دس��ت آورده اید. 
می توانی��د از آنها روش بهتری 
بیاموزید و اگر چنین نش��د، در 
ه��ر حال آنه��ا کار را مطابق با 

نظر شما انجام خواهند داد. 
کار  ب��ه  -  مهارت های ش��ان 
نمی آید: این م��ورد هم باید در 
فرآین��د مصاحب��ه از داوطل��ب 
پرسیده ش��ود و نباید به عنوان 
اب��زار تعیی��ن صالحی��ت مورد 
اس��تفاده ق��رار گی��رد. اگر هم 
چنین باش��د، یک کارمند بیش 
از  احتم��اال  شایس��ته  ح��د  از 
مهارت ه��ای بهت��ری برخوردار 

اس��ت، زی��را دارای مهارت های 
گسترده تری چه در زمینه فنی 
و چه در زمینه بین فردی است. 
را  روش های جدیدی  می توانید 
که ب��رای انجام کار نی��از دارند 
ب��ه آنه��ا بیاموزی��د و از قابلیت 
عال��ی آنه��ا در انج��ام همزمان 
چن��د کار بهره ببرید و با کمک 
توانایی ش��ان ب��رای فعالیت در 
امور  کاری،  زمینه ه��ای  تم��ام 

بیشتری را به ثمر برسانید. 
-  خس��ته خواهند ش��د: این 
مورد ممکن اس��ت تک��راری به 
نظر برس��د، اما به جای اینکه از 
آن به عن��وان توجیهی تصنعی 
برای کنار گذاشتن یک کارمند 
بیش از حد شایس��ته اس��تفاده 
کنی��د، بهت��ر اس��ت در حی��ن 
مصاحب��ه از داوطل��ب در مورد 
آن س��ؤال کنی��د. همانطور که 
در جدول پایی��ن خواهید دید، 
چندان  اوقات خس��تگی  گاهی 

هم بد نیست. 
-  اوضاع که بهتر شود، شرکت 
را ت��رک می کنند: بل��ه، ممکن 
اس��ت وقت��ی اوض��اع کار بهتر 
ش��ود، ش��رکت را ترک کنند، 
ام��ا در این زمینه ه��ر کارمند 
دیگری هم جای او باشد همین 
کار را خواه��د کرد. این دیگر به 
شما در مقام مدیر بستگی دارد 
که تا چه حد به آنها احس��اس 
قدرشناس��ی بدهی��د و در آنها 
انگی��زه ایجاد کنید ت��ا بتوانید 
را  معلومات ش��ان  و  خودش��ان 
پ��س از بهتر ش��دن اوضاع در 
کن��ار خ��ود نگ��ه داری��د. یک 
کارمن��د بیش از حد شایس��ته 
می تواند واقع��ا انتخاب پایدارتر 

و بادوام تری باشد. 

از ماتریس تصمیم گیری 
کمک بگیرید

یک  مهارت های  زی��ر  جدول 
مدی��ر را ب��ا انگی��زه کارمندان 
ماتریس  این  می کند.  مقایس��ه 
س��اده چهارخان��ه می توان��د به 
ش��ما در تصمیم گی��ری درباره 
اس��تخدام ی��ک کارمن��د بیش 
از ح��د شایس��ته کم��ک کند. 
به یاد داش��ته باش��ید که برای 
اس��تخدام بهترین داوطلب باید 
به ارزیابی های سابق دایره منابع 
انس��انی از این کارکنان بیش از 
داشته  شایس��ته دسترسی  حد 
باش��ید، اما با فهم این ماتریس 
خودتان قادر ب��ه انجام این کار 
خواهید ب��ود. در این جدول در 
هر محور دو حالت نش��ان داده 
شده، اما در واقعیت بین هر یک 
از این دو حالت طیفی از حاالت 

مختلف وجود دارد. 

انواع کارکنان بیش از حد 
شایسته

اینک��ه کارمند بی��ش از حد 
شایس��ته چ��ه ن��وع کارمندی 
اس��ت فقط در فرآیند مصاحبه 
باید  مش��خص می ش��ود. مدیر 
سؤال های درس��تی مطرح کند 
و ب��ه دق��ت به پاس��خ ها گوش 
ده��د. بعض��ی از کارکنان یک 
ش��غل را صرفا به عن��وان راهی 
برای رس��یدن به ش��غل بعدی 
انتخاب می کنند. این افراد برای 
رسیدن به اهداف باالتر همواره 
انگیزه دارند. ب��ا این حال، اکثر 
کارکنان از شغل خود راضی اند. 
اگ��ر فرصتی ب��رای ترفیع رتبه 
س��ر راه ش��ان قرار گیرد حتما 
خوش��حال می ش��وند، اما برای 

رس��یدن به آن کسی را از میان 
برنمی دارند. 

مدیران کم صالحیت
استخدام  در  مانع  بزرگ ترین 
کارکنان بیش از حد شایس��ته 
هس��تند.  کم صالحیت  مدیران 
ای��ن مدیران کس��انی هس��تند 
مراتب  به  مهارت های ش��ان  که 
کوچک ت��ر از جایگاهی هس��ت 
که در آن قرار داش��ته و همواره 
سعی در پنهان کردن این قضیه 
دارند. آنها دوست ندارند اشتباه 
کنند یا مورد اخطار قرار گیرند. 
این مدیران تمایل��ی ندارند در 
گروه شان کسی دست به کاری 
بزند، زیرا ممکن اس��ت اثر بدی 

روی شان داشته باشد. 
ای��ن مدی��ران دس��ت از این 
تص��ور برنمی دارن��د ک��ه وقتی 
کاری به خوبی توسط گروه شان 
انجام می شود، بر روی خودشان 
نیز اث��ر خوبی می گ��ذارد. آنها 
س��خت درگیر حفاظت از شغل 
خ��ود هس��تند. اینه��ا مدیرانی 
هس��تند ک��ه امیدوارن��د دایره 
منابع انسانی به دلیل ترسی که 
از کارکنان بیش از حد شایسته 

دارد، آنها را کنار بگذارد. 
با این هم��ه، مدیران خوب از 
کارکنان بیش از حد شایس��ته 
استقبال می کنند. آنها می دانند 
ک��ه ب��رای ترفیع گرفت��ن باید 
کس��ی را برای به عهده گرفتن 
ش��غل فعلی ش��ان آماده کنند. 
این مدیران از کارکنان بیش از 
استقبال می کنند،  حد شایسته 
چون می دانند که این کارکنان 
به آنه��ا جلوه خوب��ی می دهند 
ترفیع ش��ان  ب��رای  نردبان��ی  و 

می شوند. 
مدی��ران خ��وب ای��ن را هم 
می دانند که برای کسب ترفیع، 
عملکرد گروه ش��ان باید فراتر از 
حد انتظار باش��د. ی��ک کارمند 
بی��ش از ح��د شایس��ته، حتی 
برای یکی دو سال هم که شده، 
می توان��د نقش بزرگ��ی هم در 
بازده ف��ردی و ه��م در تربیت 
سایر کارکنان گروه داشته باشد. 

حرف آخر
بهتری��ن  خ��وب  مدی��ران 
کارکنان��ی را که در توان ش��ان 
باش��د اس��تخدام می کنن��د. از 
کارکنان��ی که ممکن اس��ت از 
خودش��ان بزرگ ت��ر، باهوش تر 
یا مجرب تر باش��ند نمی ترسند. 
آنها مه��ارت س��ایر کارکنان را 
طوری هدای��ت می کنند که به 
عملکرد گروه در بهترین سطح 
کمک ش��ود. این چیزی اس��ت 
که مدی��ران را ب��ه ترفیع رتبه 

می رساند. 
thebalance :منبع

استخدام کارمندان بیش از حد شایسته
کارآفرینی

4راهکار مدیریتی برای ایجاد 
انگیزه در تیم کاری

در امر مدیریت بدون ش��ک نحوه استفاده از احساسات 
از جمله مهارت هایی اس��ت که می تواند شما را در ارتباط 
ب��ا کارمندان به فردی حرفه ای تبدی��ل کند. با این حال 
نقطه ش��روع برای انجام این کار بدون تردید خودآگاهی 
اس��ت. درواقع شما باید شناخت درس��تی از ویژگی های 
خود نظیر نقاط قوت و ضعف های موجود داشته باشید تا 
بتوانید موارد مدنظر را در ش��رکت به عنوان یک سیاست 
مطرح کنید. در این رابطه الزم اس��ت تا خصوصیت های 
شما به اندازه ای خوب باشد که سایرین بتوانند شما را به 
عنوان الگوی خود انتخاب کنند. توجه به این امر ضروری 
اس��ت که امروزه دیگر نمی توانید با یک سیاست ثابت در 
زمینه مدیریت شرکت خود موفق ظاهر شوید. در همین 
راستا همسو بودن با جدیدترین روش های مدیریتی گامی 
س��ودمند محس��وب می ش��ود. افراد هنگامی که در شما 
صفات پس��ندیده بیش��تری را حس کنند، در محیط کار 
احساس آرامش بیشتری داشته و به کار خود عالقه مند تر 
خواهند ش��د. در همین راستا و در ادامه به بررسی چهار 

راهکار برای موفقیت در این زمینه خواهیم پرداخت. 
1- به سطح دانش خود بیفزایید

ب��رای ایج��اد انگیزه الزم اس��ت م��واردی را بیابید که 
می توان��د به این امر کمک کند. یک��ی از اقدامات رایج در 
این رابطه افزایش س��طح دانش مدیریتی اس��ت. در واقع 
به هر میزان که شما نس��بت به کار خود دانش بیشتری 
داش��ته باش��ید، در زمینه تعامل با تیم کاری نیز موفق تر 
ظاهر خواهید ش��د و به همین خاطر بسیار ضروری است 
که مطالعاتی مداوم داشته باشید. همچنین افزایش سطح 
ارتباط ش��ما با کارمندان در نهایت به شناخت بیشتر آنها 
منتج خواهد شد که شما را در انتخاب شیوه های مدیریتی 
راهنمایی خواهد کرد. با این حال توجه داش��ته باشید که 
نباید از اهمیت س��خنان خود غافل شوید. درواقع توصیه 
می ش��ود در زمان هایی مش��خص تمامی افراد حاضر در 
ش��رکت را جمع کرده و سخنرانی ای انگیزشی برای آنان 
داشته باشید. البته حتما نباید موضوع جلسه در این اقدام 
ش��ما خالصه شود، بلکه می توانید آن را به عنوان بخشی 
از یک جلسه کامال مفید در نظر بگیرید. با این حال تأثیر 
س��خنان شما تنها هنگامی در سطح مطلوب قرار خواهد 

گرفت که متنی پربار را وضع کنید. 
2- حافظه  خود را تقویت کنید

حواس پرتی از جمله ویژگی های نسبتا مشترک مدیران 
محس��وب می شود و علت عمده آن در حجم کاری باالی 
این افراد اس��ت. با این حال ای��ن امر خصوصا در رابطه با 
وعده های شما می تواند زمینه ساز نارضایتی های بسیاری 
باش��د. به همین خاطر همواره در اوق��ات فراغت خود از 
ورزش های فکری غافل نشده و تا حدامکان در تلفن همراه 
خود هش��دار دهنده ای برای کارها تعیی��ن کنید. امروزه 
با رش��د همه جانبه تلفن  های همراه و همچنین امکانات 
متنوعی که آنها در اختیار ما قرار می دهند، بهتر اس��ت از 
این وسیله برای سروسامان دادن به کارهای خود به جای 
استفاده از چند وس��یله مختلف و حجیم استفاده کنید. 
همچنین یک حافظه قوی به شما کمک خواهد کرد تا در 
مواقع اضطراری حضور ذهنی مناسب برای پاسخگویی به 
نیازهای متنوع داشته باشید که خود به شخصیت شما به 
عنوان مدیر و راهنمای شرکت خواهد افزود. همچنین این 
امر که کارمندان خود را به خاطر آورید و به محض دیدن 
آنها بتوانید با ن��ام کوچک آنها را صدا بزنید در ذهن تیم 
کاری تأثیری مثبت خواهد گذاشت و به نوعی اهمیت آنها 

را برای شما روایت گر خواهد بود. 
3- به احساسات دیگران احترام بگذارید 

ام��روزه موفق تری��ن رهبران ک��ه به عن��وان الگوهای 
س��ایر مدیران محس��وب می ش��ود به این باور رسیده اند 
که احساس��ات اف��راد نی��ز می تواند یک��ی از منابع مهم 
تصمیم گی��ری مدنظر قرار گیرد. با این حال در این رابطه 
عقل نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا از بروز خطا جلوگیری 
ش��ود. در ارتباط با تیم کاری الزم اس��ت به این امر توجه 
داش��ته باشید که مخاطب ش��ما از انسان ها و نه روبات ها 
تشکیل یافته است و به همین خاطر در صورتی که رفتار 
شما با آنها الگویی کامال انسانی و با بها دادن به احساسات 
سایرین باشد، در زمینه مدیریتی حرفه ای بازنده خواهید 
ب��ود. همچنین در این رابطه الزم اس��ت تا با حدس زدن 
واکنش احتمالی افراد نسبت به سیاست  های کاری جدید 
خود از بروز مشکالت احتمالی جلوگیری کنید. هنگامی 
که افراد در شرایطی سخت قرار گیرند، حجم استرس باال 
در کنار سختی های کاری که به واسطه رفتار نادرست شما 
ش��کل گرفته است، تیم کاری شما را که بازوی شما برای 
رسیدن به اهداف مدنظر محسوب می شوند با فرسودگی 

شدید مواجه خواهد ساخت. 
4- روحیه بخش و مشوق سایرین باشید

خالقیت به عنوان یکی از عنصرهای حیاتی موفقیت در 
کسب وکار تنها در شرکت هایی شکوفا خواهد شد که افراد 
از روحیه و شرایط مناسبی برخوردار باشند. درواقع تیم شما 
باید همواره انگیزه ای بس��یار باال ب��رای انجام کارهای خود 
داش��ته باشد. به همین خاطر هم است که توصیه می شود 
مدی��ران تا حد امکان از بیان مش��کالت ب��ه تمامی اعضا 
خودداری کنند. با ای��ن حال این امر به معنای پنهانکاری 
نیس��ت و تنها به این امر اشاره دارد که کارمندان از دید و 
تجربه شما نسبت به امور مختلف آگاهی نداشته و به همین 
خاطر مش��کالتی را که قادر به برطرف کردن آن در زمانی 
کوتاه هستید بهتر اس��ت با تیم خود در میان نگذارید. در 
پایان توجه داش��ته باشید که مهم ترین فردی که می تواند 
روحیه تمام اعضای تیم را باال ببرد تنها مدیر شرکت است. 
entrepreneur :منبع

رهبری

مترجم: امیرآل علی

مترجم: نسیم حسینی

مترجم: امیرآل علی

مدیر از جایگاه خود محافظت می کندمدیر خواهان ترفیع رتبه استانگیزۀ کارکنان

الف- کارمند بیش از حد شایسته را استخدام کارمند خواهان ترفیع رتبه است
می کند

ب- کارمند بیش از حد شایس��ته را استخدام 
نمی کند

ج-کارمند بیش از حد شایس��ته را استخدام کارمند از شغل خود راضی است
می کند

د- کارمند بیش از حد شایس��ته را اس��تخدام 
می کند
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اخبار

تبریـز - فالح- استاندار آذربایجان شرقی حل مشکل بیکاری 
را نیازمن��د توانمندس��ازی نیروی کار دانس��ت و گف��ت: اگر برای 
توانمندس��ازی جوانان، برنامه ریزی دقیق و مناس��ب داشته باشیم 
به دنبال آن اش��تغال ایجاد خواهد ش��د. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، دکتر مجید خدابخش در نشس��ت ستاد س��امان دهی امور 
جوانان اس��تان، خاطرنش��ان کرد: باید تحلیل ه��ای دقیقی از آمار 
فارغ التحصیالن بیکار دانشگاه ها و هنرستان های فنی و حرفه ای ارائه 
شود تا بر اساس آن برای توانمندسازی نیروی کار برنامه ریزی شود. 
وی با بیان اینکه بس��ته ها و تسهیالت حمایتی اشتغال، تنها برای 
افراد توانمند پیش بینی ش��ده است، گفت: کسی که توانایی ایجاد 
شغل را نداشته باشد از این تسهیالت نیز نمی تواند در مسیر درست 
اس��تفاده کند و اگر موضوع توانمندسازی در سطوح مختلف انجام 
شود بسته های حمایتی هم موثر خواهد بود. خدابخش با بیان اینکه 
دانشگاه های ما جوانان را برای استخدام در ادارات پرورش می دهند، 

گفت: فرصت استخدام دولتی بسیار محدود است و هر جوانی باید 
توانمندی ایجاد شغل برای خود را داشته باشد. استاندار آذربایجان 
شرقی ادامه داد: شعار هر جوان آذربایجانی یک مهارت، شعار بسیار 
خوبی است اما باید فعالیتی گسترده انجام شود تا این شعار محقق 
شود. وی با تاکید بر آموزش مفاهیم عمومی به افراد متقاضی کسب 

مهارت، گفت: با توجه به تحول و پیشرفت تکنولوژی های جدید باید 
مفاهیم و مطالب جدید متناسب با تکنولوژی روز آموزش داده شود. 
خدابخش در ادامه با اش��اره به موضوع نقش صنعت گردشگری در 
توسعه اشتغال، بیان کرد: باید به دنبال آموزش حرفه های مورد نیاز 
در این حوزه باشیم. وی با اشاره به اهمیت بخش خدمات در ایجاد 
اشتغال نیز خاطرنشان کرد: برای ایجاد شتغال تنها نباید به موضوع 
تولید تمرکز کنیم، بخش خدمات یک حوزه بس��یار وسیع بوده و 
امروز در کشورهای بزرگ وزن اصلی اشتغال به عهده بخش خدمات 
است. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نام گذاری سال جدید با 
عنوان س��ال حمایت از کاالی ایرانی از س��وی مقام معظم رهبری، 
گفت: قطعا تولیدکننده داخلی اگر کیفیت کاالی خود را باال ببرد 
مورد حمایت ق��رار می گیرد، همچنان که برخی از کاالهای ایرانی 
مانند شیرینی و شکالت به دلیل کیفیت باالی آن بر مشابه خارجی 

ترجیح داده می شود.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- مهندس اکبر حسن بگلو در 
جمع کارکنان معاونت مدیرعامل در توزیع برق ارومیه بیان کرد: 
سال ۹۶ با تمام فراز و نشیب و اتفاقاتی که رخ داد، گذشت و باید 
از تالش های صادقانه و خدمتگذاری بی منت همکاران خود تشکر 
و قدردانی کنم. وی در ادامه اشاره کرد: تاکیدات مقام عالی وزارت 
و مدیرعامل شرکت توانیر بر استفاده و حمایت از کاالی با کیفیت 
و اس��تاندارد ایرانی بوده و این مهم در اولویت فعالیت های شرکت 
توزی��ع نیروی برق آذربایجان غربی قرار خواهد گرفت. مدیرعامل 
ش��رکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اضافه کرد: یکی دیگر 
از تاکیدات وزیر نیرو، بح��ث مدیریت مصرف در زمان های پیک 
می باش��د بنابراین این انتظار را از همکاران خود داریم که نهایت 
تالش خود را انجام دهند که تابستان ۹۷ را همانند تابستان سال 
گذشته بدون قطعی سراسری بگذرانیم. حسن بگلو عنوان کرد: یکی 

دیگر از حوادث ابتدایی سال جدید، طوفان ارومیه بود که در جریان 
این طوفان شاهد حضور شبانه روزی همکاران خود بودیم، حتی 
در جریان این اتفاقات همکاران غیرفنی نیز حضور فعال داشتند. 
وی خاطرنش��ان کرد: اما در جریان طوف��ان اخیر یکی از اتفاقات 

تل��خ و ناراحت کننده بروز حادثه برای ۲ نف��ر از همکاران در اثر 
بی احتیاط��ی و عدم رعایت اصول ایمنی بود. مدیرعامل ش��رکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ادامه داد: در س��ال ۹۷، رعایت 
اصول ایمنی از برنامه های اصلی این شرکت خواهد بود، همچنانکه 
در س��ال ۹۶ دوره های آموزشی بسیاری در راستای ایمنی برگزار 
شد،ضمنأ تداوم این آموزشها  در سال جاری نیز باید رعایت شود. 
حسن بگلو خاطرنشان کرد: افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به 
مشترکین یکی دیگر از برنامه های اصلی شرکت توزیع نیروی برق 
آذربایجان غربی برای س��ال ۹۷ است که با جدیت این موضوع را 
پیگیری خواهیم کرد تا بتوانیم، همانند سال های گذشته خددمات 
مورد انتظار مشترکین را ارائه کنیم. وی همچنین ابراز امیدواری 
کرد: در س��ال جاری امیدوارم، بتوانیم در راستای افزایش رضایت 

شغلی همکاران نیز اقداماتی انجام دهیم.

اهواز - شبنم قجاوند- جلسه بررسی حوادث انسانی در ایستگاه 
های برق و تش��ریح برنامه ها و فعالیت های حوزه HSE ش��رکت 
توانیر، با حضور سید اعتضاد مقیمی مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست HSE توانیر و مسئوالن و کارشناسان مربوطه 
در محل سالن جلسات شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.  
در این جلس��ه مدیر کل دفتر HSE شرکت توانیر اهمیت سالمت 
نیروی انس��انی و تاثیر آن برعملکرد شرکت های برق منطقه ای را 
بیان کرد و در ادامه جلس��ه موضوعاتی از قبیل؛ اهمیت شناسایی و 
کنترل جنبه های زیس��ت محیطی گاز SF۶ و گازهای گلخانه ای، 

به روز رس��انی دستورالعمل های عملیاتی ایمنی و توجه مضاعف به 
ضوابط و تعهدات ایمنی پیمانکاران، تخصیص بودجه و اعتبارات حوزه 
HSE و استقرار نرم افزار جامع و تخصصی HSE مورد بحث قرار 
گرفت.  در این جلسه حوادث انسانی رخ داده در ایستگاه های برق با 
حضور کارشناسان و مسئوالن مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
و حاضرین در جلس��ه در پایان از ایستگاه برق فوق توزیع کیانپارس 
بازدید کرده و درخصوص مس��ائل ایمنی ایس��تگاه ها به تبادل نظر 
 HSE پرداختند. این جلس��ه با همت معاونت منابع انسانی و گروه

شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار گردید .

اصفهان - قاسم اسـد- رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان 
گفت: برخي از ش��هروندان به ش��وخي از طرح مترو به عنوان یکي 
از آثار باس��تاني و تاریخي یاد مي کردند چرا که این طرح ۵ ساله، 
بیش از ۱۵ سال به طول انجامید و تکمیل خط یک مترو، یکي از 
آرزوهاي دیرینه اصفهاني ها بود.   به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي 
شهرداري اصفهان، فتح اهلل معین در مراسم بهره برداري از آخرین 
فاز خط یک مترو اظهار داشت: بخشي از تأخیر در راه اندازي خط 
یک، به دلیل مشکالت منطقي و بخش دیگري به دلیل بي توجهي 
به این طرح بود که خوش��بختانه در دوره مدیریت جدید شهري و 
ش��وراي پنجم مترو به منظور تسهیل در تردد شهروندان و کاهش 
آالینده ها در اولویت قرار گرفت به طوري که از لحاظ اعتباري نیز 
توجه ویژه اي به این طرح شد که در نوع خود بي سابقه است. وي 
با اشاره به این که خط دو و سه مترو اصفهان وارد فاز اجرایي شده 

اس��ت، ادامه داد: برای خط سه مترو از میدان آزادی تا اتوبان ذوب 
آهن نیز مذاکراتي با پیمانکاری بنیاد مستضعفان انجام شده است.  
رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان اضافه کرد: تاکنون احداث دو 
ایستگاه عاشق اصفهانی و زینبیه در مسیر خط دو قطار شهری آغاز 
شده که به دنبال جذب فاینانس و اوراق مشارکت برای تکمیل آن 

هس��تیم، در این راستا مذاکراتي با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و 
دارایی انجام ش��ده اس��ت.    معین ادامه داد: امید است با حمایت 
استاندار اصفهان و همت مدیریت شهري بخش هایي از خط دو و 
سه مترو طي  چهار سال آینده به بهره برداري برسد.  وي در پایان 
از همه دس��ت اندرکاران پروژه تشکر و عنوان کرد: بسیار خرسندم 
خ��ط یک مترو اصفهان در فاصل��ه دو والدت حضرت زهرا )س( و 
حضرت امیر المومنین )ع( تکمیل ش��ده و در آس��تانه سال نو در 
اختیار شهروندان قرار گرفته است. گفتني است طول خط یک قطار 
شهری اصفهان ۲۰ کیلومتر و دارای ۲۰ ایستگاه است که در سال 
های گذش��ته فاز اول و دوم این خط از ایس��تگاه قدس تا چهار راه 
تختی در اختیار شهروندان قرار گرفته بود. در سال جاری نیز خط 
یک ابتدا به آزادی و هم اکنون به ایستگاه پایانی خود یعنی ایستگاه 

صفه رسیده است.

تبریز - فالح- سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری 
منطقه ۹ کالنشهر تبریز معرفی شد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، طی آئینی با حضور احمد زارع فرمانده س��ازمان بسیج 
ش��هرداری تبریز، اکبر خردمند مدیر مالی ش��هرداری تبریز، 
حس��ین زاده مدیر درآمد شهرداری تبریز و همچنین شهردار، 
معاونان و مدیران ش��هرداری منطقه ۹ تبریز، مهندس یونس 
آقاجان بعنوان سرپرس��ت معاونت مالی و اقتصادی شهرداری 
منطقه ۹ کالنشهر تبریز معرفی شد. در ابتدای این جلسه، بهرام 
نسیانی شهردار منطقه ۹ تبریز اظهار داشت: تغییرات در ارکان 
شهرداری تنها با هدف بهبود بخشیدن به عملکرد مجموعه است  

و با توجه به سابقه درخشان مهندس یونس آقاجان و آشنایی 
ایش��ان با منطقه انتظار می رود ایشان با اتخاذ سیاستی جامع 

برای رسیدن به درآمدی پایدار که از جمله مهمترین ضروریات 
در ش��هرداری منطقه ۹ کالنشهر تبریز می باشد، بستر الزم را 
جهت مرتفع شدن محدودیت های درآمدی این شهرک آماده 
نموده و با عنایت به تکمیل زیرس��اخت های الزم سکونت، در 
آینده زمینه برای ش��تاب روزافزون در مقوله ساخت و ساز در 
این ش��هرک مهیا گردد. الزم به ذکر است در پایان این جلسه 
اکبرخردمند با تقدیم حکم ابالغی مهندس یونس آقاجان بعنوان 
سرپرست معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه ۹ از سوی 
شهردار تبریز، از زحمات زمان صادقی در طول مدت تصدی این 

معاونت تشکر کرد.

خدابخش: شعار هر جوان آذربایجانی یک مهارت، شعار بسیار خوبی است

استاندار آذربایجان شرقی: دانشگاه های ما جوانان را برای 
استخدام در ادارات پرورش می دهند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:  

 افزایش کیفیت خدمات، حمایت از کاالی ایرانی و رعایت ایمنی برنامه کاری سال 97 

برگزاری جلسه بررسی فعالیت های حوزه HSE و حوادث انسانی در ایستگاه های برق

رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان تأکید کرد: 

بي توجهي؛ علت اصلي تأخیر در راه اندازي خط یک مترو  

نسیانی: دستیابی به درآمد پایدار از مهمترین ضروریات در شهرداری منطقه 9 تبریز است 

یونس آقاجان به عنوان سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهرداری منطقه 9 کالنشهر تبریز معرفی شد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان صنعت 
مع��دن و تجارت اس��تان قزوین گفت: تاکن��ون ۹8۶ واحد 
در بخش صنعت و کش��اورزی به مبلغ ۷۷۳ میلیارد تومان 
تسهیالت دریافت کرده اند به گزارش روابط عمومی سازمان 
صنعت معدن و تجارت اس��تان قزوین ، کارگروه تس��هیل و 
رفع موانع تولید اس��تان روز ش��نبه با حضور دکتر حبیبی 
معاون اقتصادی استاندار، مهندس پرزحمت رئیس سازمان 
صنع��ت معدن وتج��ارت و مدیران بانکهای عامل درس��الن 
جلس��ات استانداری قزوین برگزار شد مهندس پرزحمت در 
این جلس��ه با اش��اره به نامگذاری س��ال جدید توسط مقام 
معظم رهبری به نام حمایت از کاالی ایرانی، گزارشی از روند 

پرداخت تس��هیالت بهین یاب ارائه کرد وی با ارائه گزارشی 
از روند پرداخت تسهیالت گفت:تاکنون ۵۰8 واحد تولیدی 
در استان از محل تسهیالت رونق تولید به مبلغ ۳8۹ میلیارد 

توم��ان وام گرفته اند. پرزحمت افزود: تاکنون 4۳۲ فقره وام 
به مبلغ 4۵۹ میلیارد تومان هم به صورت پرداخت مستقیم 
در بخش های صنعت وکش��اورزی پرداخت شده است. وی 
همچنین بیان کرد: تاکن��ون ۲۳ طرح تولیدی صنعتی ۶۰ 
درصد به باال به مبلغ ۲۷ میلیارد تومان و ۱۹۶ طرح صنعتی 
س��رمایه در گردش به مبلغ ۲۷۹ میلیارد تومان تس��هیالت 
رونق تولید دریافت کرده اند. رئیس س��ازمان صنعت معدن 
و تجارت استان قزوین تصریح کرد: در مجموع تاکنون ۹8۶ 
واحد در بخش صنعت و کش��اورزی ب��ه مبلغ ۷۷۳ میلیارد 
تومان تسهیالت پرداخت مس��تقیم و رونق تولید در استان 

پرداخت شده است

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان قزوین:

986 واحد در بخش صنعت و کشاورزی قزوین تسهیالت دریافت کردند

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداري ساری تشریح کرد
شناساندن ظرفیت هاي گردشگري ساري

ساری - دهقان - محمد محبوب به فعالیت هاي معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري ساري 
در ایام نوروز اش��اره نموده و گفت: اجراي برنامه هاي مختلف با هدف شناس��اندن فرهنگ بومي و 
محلي ، ظهور و بروز ظرفیت هاي گردشگري مرکز استان و ایجاد نشاط اجتماعي از اقدامات معاونت 
فرهنگي اجتماعي شهرداري ساري بوده است. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومي 
و امور بین الملل شهرداري ساري ، محمد محبوب معاون فرهنگی اجتماعی شهرداري مرکز استان 
در گفتگویي به اقدامات این معاونت در ایام نوروز اشاره نموده و  اظهار داشت: آیین معنوی تحویل 
سال مانند سنوات گذشته و در راستاي پاسداشت رشادت های شهیدان در گلزارشهدا با حضور مسئوالن، خانواده شهدا و جمعي 
از شهروندان ساروی برگزار شد. وي  با بیان اینکه معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري ساري از اول اسفند ماه سال گذشته با 
حمایت و مشارکت در برپایی4 بازارچه خیریه در کنار اجراي برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي به استقبال  نوروز ۹۷ رفت و در 
ادامه افزود: برپایی نمایشگاه صنایع دستی با همکاری سازمان میراث فرهنگی وگردشگری از اول تا ۱۳ فروردین در بوستان ملل 
، اجرای جنگ عیدانه از 4تا ۹ فروردین در این بوستان از دیگر اقدامات این معاونت بوده است. محبوب با اشاره به مشارکت صدا 
و سیماي طبرستان و شهرداري ساري در تهیه ویژه برنامه تلویزیوني بهارون ادامه داد: این ویژه برنامه در راستاي معرفی ظرفیت 
هاي تاریخی و گردشگري مازندران  در بوستان جدید االحداث والیت ، تهیه و ضبط و در ایام نوروز از صدا وسیماي استان پخش 
گردید. معاون فرهنگی اجتماعی شهرداري ساری از تهیه ده هزار بسته فرهنگی ویژه نوروز شامل نقشه راهنما، بروشورهای نوروزی 
، لوح فشرده رادیو ساری، کیسه های زباله پسماند خبر داد و گفت: بسته هاي فرهنگی گردشگری شهر ساری در راستای معرفی 
اماکن تاریخی، تفریحی، گردشگری و آشنایی با فرهنگ بومی محلی، آیین ها و سنت ها و اطالع رسانی از برنامه های نوروزی 

شهرداری در ایستگاههاي نوروزي ) میدان امام- میدان فرح آباد- بلوار کشاورز- بلوار امام رضا( میان گردشگران توزیع گردید.

معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان:
کاهش ذخیره 20 درصدی آبخوان های استان نسبت به آمار بلند مدت

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: ذخیره آبخوانهای استان 
حدود ۲۵4 میلیون متر مکعب  معادل حدود ۲۰ درصد کاهش را نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان میدهد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد: آبخوانهای کم عمق استان حدود ۲۱۱ میلیون مترمکعب 
و آبخوانهای عمیق حدود 4۳ میلیون متر مکعب کاهش را نسبت به آمار بلند مدت نشان می دهد.وی افزود: مقدار بارندگی تجمعی 
متوسط در استان از ابتدای سال آبی جاری )ابتدای مهر ۹۶( لغایت پایان اسفندماه، ۳۰4 میلیمتر بوده که نسبت به آمار بلند مدت که 
۲۹۶ میلی متر است، افزایش ۲ درصدی نشان میدهد.وی بیان کرد: ولی متوسط دمای اندازه گیری شده در  ایستگاه معرف دشت: 
۱۲.8 درجه سانتیگراد که نسبت به آمار بلندمدت که ۱۲.۶ درجه سانتیگراد است ، ۰.۲ درجه افزایش را نشان می دهد.  ایستگاه 
معرف ارتفاعات: ۶.۶ درجه سانتیگراد که نسبت به آمار بلند مدت که ۵.۵ درجه سانتیگراد است ، ۱.۱ درجه افزایش را نشان می دهد.
مهندس حسینی اضافه کرد: رواناب اندازه گیری شده در ایستگاههای شاخص رودخانه های استان، بین 48 تا 8۷ درصد کاهش را 
نسبت به آمار دوره بلند مدت نشان میدهد.وی در خاتمه از کشاورزان و بهره برداران مجاز آب های زیرزمینی خواست ضمن خودداری 
از کشت برنج نهایت صرفه جویی را در استفاده از آب به عمل آورده و به جهت پیشگیری از خسارت به محصوالت خود و دیگران 
حداقل ۲۰ درصد از سطح کشت خود را کاهش دهند.حسینی همچنین از کشاورزان و بهره برداران مجاز آب های سطحی درخواست 

نمود که با توجه به کاهش شدید رواناب رودخانه ها نسبت به کاهش سطح کشت خود به میزان حداقل ۵۰ درصد اقدام نمایند.

مدیر کل راه و شهرسازي استان گلستان:
ظرفیت هاي زیر ساختي و حمل و نقلي موجود به توسعه اقتصادي استان 

سرعت مي بخشد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل راه و شهرسازي استان گلستان در اولین جلسه کارگروه حمل و نقل و مسکن استان 
گلستان گفت: ظرفیت هاي موجود زیر ساختي و حمل و نقلي استان گلستان توسعه اقتصادي استان را تسریع و به آن سرعت مي 
بخشد.به گزارش اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان،  مهندس حسین محبوبي مدیر کل راه و شهرسازي 
استان گلستان در این جلسه اظهار داشت: کارگروه حمل و نقل و مسکن استان گلستان یکي از ۱۹ کارگروه تشکیل شده در استان 
و با هدف تدوین چشم انداز برنامه راهبردي استان گلستان در افق ۱4۰4 در راستا و امتداد سند چشم انداز سیاست هاي اقتصاد 
مقاومتي،برنامه ششم و سند آمایش با رویکرد بهبود فضاي کسب و کار، کارآفریني و اشتغالزایي کشور در حوزه حمل ونقل ومسکن 
در استان مي باشد.رئیس کارگروه حمل و نقل و مسکن استان ادامه داد : استفاده بهینه از منابع و امکانات در اختیار، شناسایي به موقع 
فرصت هاو عوامل تهدید و استفاده موثر ار آن و مقابله به موقع در برابر تهدید ها، بومي سازي برنامه هاي راهبردي و مشارکت مردم 
و سازمانهاي عمومي و بخش خصوصي با نگاه توسعه بنگاه هاي اقتصادي در حوزه حمل و نقل و مسکن از دیگر اهداف تشکیل این 
کارگروه مي باشد.این مقام مسئول ادامه داد: موقعیت جغرافیایي و طبیعي ووجود فرودگاه بین المللي،قرار گرفتن در کریدور  غرب به 
شرق و شمال به جنوب، فعال بودن راه آهن بین المللي اینچه برون )سراسري(، پایانه مرزي، منطقه آزاد و تجاري اینچه برون از جمله 
زیرساخت هاي مناسبي است که در استان گلستان درحوزه حمل و نقل دارا مي باشد و به عنوان یک نقطه قوت در جهت رسیدن 

به توسعه اقتصادي گلستان محسوب مي شود.

دکترسیدحسن حسینی شاهرودی  : 
ضرورت ارتقای کیفیت و رقابت پذیری کاالهای ایرانی با مشابه خارجی

شاهرود- حسین بابامحمدی :عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه کاالی ایرانی 
باید رقابت پذیر باشند، گفت: نظام بانکی، نظام فرسوده مالیاتی و نیز بیمه ها بزرگ ترین مانع جدی بر 
سر راه تولید کشور هستند. دکتر سید حسن حسینی شاهرودی درباره شعار سال۹۷ مدنظر رهبر 
معظم انقالب اسالمی، تأکید کرد: در ۱۰ سال اخیر تأکید معظم له همواره بر مقوله اقتصاد بوده به 
این دلیل که آسیب در حوزه اقتصاد، می تواند سایر حوزه ها مانند فرهنگ و ... را نیز تحت تأثیر قرار 
دهد لیکن باید رویکرد زیرساخت های کشور به خصوص در حوزه اقتصادی به سمت تقویت پیش برود.   
حسینی شاهرودی درباره مخاطبان شعار سال۹۷ مبنی بر حمایت از تولید داخلی، گفت: شرایط امروز آن گونه نیست که بتوانیم فقط 
مردم را متقاعد کنیم تا در میدان حضور داشته باشند و هر نوع کاالی ایرانی را با هر کیفیت و هر قیمتی خریداری کنند چراکه شرایط 
معیشتی مردم نیز خوب نیست پس باید دانست که مخاطب شعار سال۹۷ نه فقط مردم بلکه مسئوالن و تولیدکنندگان نیز هستند. 
وی با تاکید بر اینکه شعار سال باید مدنظر همه آحاد جامعه باشد لذا ما معتقد هستیم همه باید در تحقق آن فعاالنه عمل کنند، افزود: 
از سوی دیگر به جز مردم، مسئوالن و نظام اقتصادی نیز مخاطبان شعارسال هستند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره روش های 
حمایت از تولید نیز گفت: برخی اوقات مطرح می شود که تولید نیازمند به حمایت نیست یعنی موارد مرتبط با بازار و تولید می بایست 
به مردم واگذار شود اما باید تأکید کرد که ما در حوزه اقتصاد نیازمند برخی زیرساخت ها هستیم که تبیین این زیرساخت ها نمود بارز 
همان حمایت است. حسینی شاهرودی تأکید کرد: زیرساخت ها در حوزه اقتصادی، توسط مردم تعیین نمی شوند و این مقوله بر عهده 
نظام حکومتی از طریق قوانین، روابط بین المللی، صادرات، انتقال ارز، تجارت جهانی و ... است که فراهم کردن آن در زمره بخش های 
سیاست های حمایتی از کاالی داخلی محسوب می شود. وی افزود: امروز باید برای تحقق شعار سال مدنظر رهبر معظم انقالب اسالمی 
برنامه ای منسجم با استفاده از تمام ظرفیت های کشور تشکیل شود که تمام آحاد جامعه در آن وظایف خود را دانسته و به سمت تحقق 
این امر گام های درستی برداشته شود. عضو خانه ملت یکی از دالیلی که در نام گذاری سال ها جهت گیری اقتصادی دنبال می شود را 
آسیب هایی دانست که از جانب حوزه اقتصادی به زیرساخت های فرهنگی کشور وارد آمده است و تصریح کرد: نام گذاری سال های 

اخیر، به صورت زنجیره ای از اقدامات اقتصادی است که می تواند  نجات بخش مشکالت کشور باشد.

مشتری مداری از شاخص های بارز بانک مهر اقتصاد است
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز - عبدالرحیم دشمن زیاری – رئیس اداره 
امور ش��عب  بانک مهر اقتصاد استان بوش��هر  در این دیدارکه به مناسبت آغاز 
س��ال جدید صورت گرفت،ضمن تبریک سال جدید، گزارشی از عملکرد بانک 
در س��ال ۹۶ ارائه کرد. وی با اش��اره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص 
اقتصاد مقاومتی افزود: این بانک با تمام توان و تالش مضاعف سعی در پرداخت 
تسهیالت با رویکرد افزایش تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال در استان نموده است.  
دشمن زیاری در ادامه سخنانش از افزایش پرداخت تسهیالت در سال ۹۶ خبر 
داد و بیان کرد: در سال گذشته ۱۰ هزار فقره تسهیالت در استان به بسیجیان واقشارمختلف مردم پرداخت شده است.  سردار 
رزمجو - فرمانده سپاه امام صادق )ع( در این دیدار ضمن تبریک سال جدید و خداقوت به پرسنل بانک مهر اقتصاد گفت:وابستگی 
زیادی بین بانک مهر اقتصاد استان و نهادهای ارزشی بسیج و سپاه وجود دارد، مدیران و کارمندان بانک مهر اقتصاد استان با 
داشتن روحیه والیتمداری و خدمت به بسیجیان، فعالیت های مثبت و سازنده ای در عرصه های مختلف اقتصاد مقاومتی دارند. 
وی مشتری مداری را از شاخص های بارز بانک مهر اقتصاد برشمرد و اذعان داشت: مشتری مداری و همبستگی میان کارکنان 
بانک همواره از شاخصه های متمایز کننده آن بوده که موجب پیشبرد هر چه بهتر اهداف سازمانی و ارتقای سطح کیفی بانک 

شده است.
سردار رزمجو خاطرنشان کرد: تالش و فعالیت بانک مهر اقتصاد در سال های گذشته در شبکه بانکی کشور ثابت کرده این بانک 

گره گشای بسیاری از مشکالت مردم بوده و در راه کمک به مردم جامعه از هیچ تالشی دریغ نکرده است.
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مسدود شدن 1.2 میلیون اکانت 
توییتر از سال 2015 با هدف مبارزه با 

تروریسم
توئیت��ر از س��ال ۲۰۱۵ تاکن��ون ۱,۲ میلی��ون اکانت 

مرتبط با تروریست ها را مسدود کرده است. 
به طور معم��ول یکی از روش های جذب نیرو توس��ط 
گروه های تروریس��تی، بهره بردن از شبکه های اجتماعی 
اس��ت. بر اساس گزارش اخیر توییتر به نظر می رسد این 
کمپانی موفق شده به میزان باالیی از این گونه فعالیت ها 

در شبکه اجتماعی خود جلوگیری کند. 
به گزارش دیجیاتو، این ش��رکت اخیرا مسدودیت ۱,۲ 
میلیون��ی اکانت های مرتبط با تروریس��م را در »گزارش 
ش��فافیت توییتر« اع��الم کرده؛ گزارش��ی که به صورت 
دوره ای اطالعاتی از قبیل تعداد اکانت های حذف ش��ده 
و درخواست های اعالم شده از سوی دولت ها را مشخص 

می کند. 
بر این اساس به طور دقیق تر مشخص شده که در نیمه 
دوم س��ال ۲۰۱۷ )۱۰ تیر تا ۱۰ دی سال ۱۳۹۶( حدود 
۲۷۵ هزار اکانت مرتبط با تروریس��ت ها مسدود شده. با 
ای��ن حال این میزان نس��بت به نیمه اول س��ال ۲۰۱۷ 
کاهش��ی 8,4 درصدی داشته. این کمپانی در پستی که 
در این خصوص در وبالگ خود گذاش��ته اعالم کرده که 
س��ال ها اس��ت روی این موضوع کار می کند تا توییتر را 
برای افرادی که قصد ترویج تروریس��م دارند، به فضایی 

نامطلوب بدل کند. 

توییت��ر همچنین اع��الم کرده فعالیت ه��ای مرتبط با 
تروریس��م آنالین اکنون به طور فزاینده ای در این شبکه 

اجتماعی در حال کم شدن است. 
همانند بس��یاری از کمپانی های بزرگ حوزه فناوری، 
توییتر نیز تالش می کند با ارائه گزارش های این چنینی، 
مش��خص کن��د که چ��ه ن��وع اطالعاتی در این ش��بکه 
اجتماعی هستند و همچنین دلیل حذف برخی اکانت ها 
چیست. در برخی از موارد اکانت هایی به دلیل دستورات 
مراج��ع قانونی به حالت تعلیق در می آیند و برخی دیگر 
به دلیل نقض ش��رایط استفاده از شبکه اجتماعی مذکور 

حذف می شوند. 
بن��ا ب��ر ادع��ای توییت��ر، ۹۳درص��د از اکانت ه��ای 
تروریست ها توسط فناوری های ویژه این شبکه اجتماعی 
مس��دود شده و حدود س��ه چهارم از این اکانت ها پیش 

از اینکه حتی یک توییت ارسال کنند، تعلیق شده اند.

رضایت مش��تری به کیفیت محصول و خدمات نیز 
وابس��ته اس��ت. کیفیت دقیقا چیس��ت؟ کارشناسان 
مختل��ف کیفیت را این گونه معنا کرده اند: »مناس��ب 
بودن جهت اس��تفاده«، »همس��انی با احتیاجات« و 
»عاری از نوس��انات کیفی« ما تعریف انجمن کیفیت 
آمری��کا را ب��ه کار می بری��م: »کیفی��ت، ب��ه مجموع 
ویژگی ه��ا مش��خصه های ی��ک محصول ی��ا خدمات 
اطالق می ش��ود که مرتبط با توانای��ی برآورده کردن 
نیازهایی اس��ت که به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم 
بیان می ش��ود.« در واقع این یک تعریف مشتری مدار 
اس��ت. می توان گفت هرگاه محصوالت یک فروشنده 
انتظارات مش��تری را برآورده کند یا فراتر از آن برود 

به کیفیت دست یافته است. 
شرکتی که بیشتر اوقات رضایت بیشتر مشتریانش 
را جل��ب می کند ش��رکت باکیفیتی تلقی می ش��ود، 
اما م��ا باید بتوانیم میان کیفیت همس��انی و کیفیت 
عملک��ردی تمایز قائل ش��ویم یا آنه��ا را طبقه بندی 
کنیم. محصوالت شرکت لکسوس نسبت به هیوندا در 

عملکرد باکیفیت ترن��د، به این ترتیب که اتومبیل های 
لکسوس راحت تر، س��ریع تر و بادوام ترند. با این  همه 
اگر تمام واحدهای ش��رکت های لکسوس و هیوندای 
به وعده های کیفی مربوط به خود عمل کنند، هر دو 

شرکت کیفیت عملکردی همسانی دارند. 
تأثیر کیفیت محصول و خدم��ات باکیفیت، رضایت 
مشتری و سوددهی شرکت با هم ارتباط نزدیکی دارند. 
باال رفتن سطح کیفیت منجر به باال رفتن سطح رضایت 
مش��تری می ش��ود که حامی قیمت های باالتر و اغلب 
هزینه های کمتر اس��ت. مطالعات نش��ان می دهد بین 
کیفیت نسبی محصول و سوددهی شرکت همبستگی 
باالی��ی وجود دارد. تولید کاالهایی ک��ه در بازار جهانی 
مطرح هس��تند باعث ش��د برخی از کش��ورها و حتی 
گروهی از آنها شرکت هایی را که در به کارگیری کیفیت 
برتر مثال زدنی هس��تند مورد تأیید قرار دهند یا به آنها 
جوای��زی نظیر جایزه دمین��گ در ژاپن، جایزه ملی مل 
کولم بالریج در آمریکا و جایزه کیفیت اروپا اعطا کنند. 

ش��رکت هایی که برای میانبر زدن هزینه های خود 

را کاه��ش داده بودند، هنگامی که متوجه ش��دند به 
کیفیت تجربه خرید مش��تریان لطم��ه زده اند مجبور 
ب��ه پرداخ��ت هزینه آن ش��دند. برای مث��ال خطوط 
هوایی نورث وست عرضه مجله ها، بالش ها و فیلم های 
رای��گان و حتی بس��ته های کوچک بیس��کویت های 
چوب ش��ور را در پروازه��ای داخل��ی متوق��ف کرد و 
همچنین برنامه های پرواز خود را کاهش و قیمت ها را 
افزایش داد. یکی از مس��افرانی که مکرر پرواز می کرد 
دراین باره خاطرنش��ان کرد: »ش��رکت نورث وس��ت 
بی آنک��ه قیمت ه��ا را پایین بی��اورد هزینه ها را عماًل 
کاهش داده است.« تعجبی ندارد که بالفاصله پس از 
آن شرکت نورث وست در شاخص میزان رضایتمندی 
مش��تری در آمریکا و نظرس��نجی کیفیت مش��تری 
ج��ی.دی پاور در میان خطوط هوایی درجه یک ایالت 
متحده رتبه آخر را به دس��ت آورد. شرکت هووم دی 
پو نیز هنگامی که روی کاهش هزینه ها تمرکز فراوانی 

کرده بود با چنین مشکلی مواجه شد. 
hormond :منبع

کیفیت محصول و خدمات در برقراری ارتباط با مشتریان

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 939 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس:  نخستین موضوع این است که 
پنیر در دس��ته تنقالت ق��رار نمی گیرد که کودکان در 
تصمیم گیری برای خرید آن نقش داشته باشند. تصمیم 
گیرن��ده نهایی چنین محصولی بزرگس��االن و والدین 
کودکان هستند. این تولیدکننده باید مزیت رقابتی را 
که در محصول وجود دارد به زبان بزرگس��االن عنوان 
کند. در واقع با اینکه محصول برای کودکان و نوجوانان 
است، آن را به بزرگ ترها معرفی کند که برای خرید پنیر 
تصمیم می گیرند. برای مثال اگر این پنیر در سالمتی 
نوجوانان تاثیرگذار است، باید این پیام را به بزرگساالن 

برس��اند. اگر این تولیدکننده محصول پفک بود چون 
انتخاب کنن��ده کودکانن��د باید محصول ی��ا آگهی را 
به گونه ای طراحی می کرد که بچه ها جذب آن می شدند 
و برای خرید به سمت آن گرایش پیدا می کردند؛ ولی 
پنیر از آن دس��ته محصوالت است که در یخچال قرار 
گرفت��ه و بزرگ ترها تصمیم به خرید آن می گیرند.  از 
طرف��ی بای��د در نظر گرفت که گاه��ی محصوالت به 
خاطر تمایز داش��تن، نیاز به محل فروش متفاوتی نیز 
دارند. ش��اید برای محصول این تولیدکننده پنیر نیز 
قضیه به این شکل باشد و نیازی به توزیع این محصول 
به طور عام در سوپرمارکت ها نباشد. مثال این محصول 
باید در مهدهای کودک یا مدارس توزیع ش��ود؛ یعنی 

بازار هدفی که محصول را می خواهد بفروشد، در محل 
دیگری باش��د، اما اگر ای��ن تولیدکننده هدف و مرکز 
فروش را سوپرمارکت درنظر گرفته بهترین پیشنهادی 
ک��ه می توان به او کرد، چیدمان درس��ت محصول در 
سوپرمارکت است؛ مسئله ای که باعث تمایز این پنیر 
از بقیه محصوالت مشابه می ش��ود. در واقع آن قدری 
ک��ه چیدم��ان در فروش و نش��ان دادن این محصول 
نقش دارد، طراحی پوس��تر و آگهی تاثیرگذار نخواهد 
بود. کمک به چیدمان محصول به این ش��کل برعهده 
ویزیتور سوپرمارکت است. در واقع این ویزیتورها باید 
آموزش داده ش��وند تا بتوانند این تمایز را به بهترین 

شکل نشان دهند. 

تولید محصول برای نوجوانان

پرسش: تولیدکننده پنیر هستم و محصولی را در گروه سنی نوجوانان تولید و آن را در بازار توزیع کرده ام. متاسفانه پیام و 
شعاری که برای آگهی های این محصول طراحی کرده ام با گروه سنی مخاطبان اصلی این محصول همخوانی ندارد. پیشنهاد 
شما برای رفع این مشکل چیست؟ چگونه می توانم تمایز محصول را از دیگر محصوالت مشابه در بازار به مشتریان نشان دهم؟ 

کلینیک کسب و کار

تفکر وفور چیست؟ 
چرا غالبا از پیروزی ها، موفقیت ها و دستاوردهای مان 
احساس رضایت نمی کنیم؟ چرا به سادگی ایمان مان را 

به راهی که در پیش گرفته ایم از دست می دهیم؟ 
آیا تابه حال فکر کرده اید که از زمان، پول و عش��ق 
کافی برخوردار نیستید؟ بسیاری از ما با ذهنیت »اگر 
فقط« زندگی می کنیم. اگر فقط ش��غل رؤیایی ام را به 
دس��ت می آوردم، اگر فقط حقوق بهتری داشتم، اگر 

فقط به تعطیالت می رفتم. 
ای��ن ذهنیت باعث می ش��ود همیش��ه حس کنیم 
جای��ی گی��ر افتاده ایم. ح��س کنیم چیزهای��ی را که 
می خواهی��م »به اندازه کاف��ی« نداریم و بعد، خودمان 
هم »به اندازه کافی« خوب نیستیم. همین تفکر فقدان 
است که برنامه های کس��ب وکار یا معاشرت های ما را 
ش��کل می دهد. زمانی که دیگران موفق می ش��وند، ما 
می ترسیم. در یک فرهنگ س��ازمانی مبتنی بر ترس، 
عجوالنه واکنش نش��ان می دهیم و اقدام می کنیم، از 
زی��ر بار مهلت و سررس��ید تحویل کارها ش��انه خالی 
می کنیم، به دنبال غیرممکن ها هس��تیم و زمان کمی 

را صرف تفکر شفاف و خالقانه می کنیم. 
ول��ی اگر بتوانی��م رویکرد دیگ��ری در قبال زندگی 
پیش بگیریم چه می شود؟ چگونه می توانیم از ذهنیت 

»کمبود و فقدان« به ذهنیت »وفور« برسیم؟ 
درحالی ک��ه فقدان ناش��ی از تمرکز ما روی مواردی 
اس��ت که نداریم، ذهنیت وفور از متمرکز شدن روی 
داش��ته های مان حاصل می شود. این تفکر به ما کمک 
می کن��د به جای محدودیت ه��ا، ام��کان و احتماالت 
مثبت را ببینیم و دیدگاه مان را عوض کنیم. می توانیم 
زندگی انعطاف پذیرتر و خالقانه تری داش��ته باشیم و 

سطوح همکاری و بهره وری تیم ها را افزایش دهیم. 
چگونه می توانید با این تفاوت ها آش��نا شوید و این 
ذهنیت را در خودتان ش��کوفا کنید؟ ابتدا توجه کنید 
که هرکدام از این ذهنیت ها، چه احساس��ی را در شما 
به وجود می آورد. آیا در برخی از قسمت های بدن تان 
احس��اس تنش می کنید؟ آی��ا اغلب اف��کاری که در 
ذهن تان تکرار می شود، با این عبارات شروع می شود: 

»من نمی توانم«، »تو نباید«، »نمی خواهم«؟ 
اگر موفق ش��دید احس��اس واقعی خود را تشخیص 
دهید، می توانید از این ابزارها برای حرکت به س��مت 

ذهنیت وفور استفاده کنید: 
سپاسگزاری و کفایت

روان شناس��ان ای��ن ایده را از مطالعات »س��ازگاری 
هدونی��ک« یا انطباق��ات لذت اس��تخراج کرده اند که 
توضیح می دهد زمانی که ما انتظارات مان را از سطوح 
باالتر پ��ول، زم��ان و منابع محق��ق می کنیم، خیلی 
زود دوب��اره به همان رضای��ت خاطر پیش از موفقیت 
بازمی گردی��م. بنابرای��ن اگر ما امروز راضی نیس��تیم 
و ت��الش می کنیم و بیش��تر به دس��ت می آوریم، این 
»بیش��تر« هن��وز برای ما کافی نیس��ت. اگ��ر به همه 
چیزهای��ی که تاکنون به دس��ت آورده اید نگاه کنید، 
می بینید که هرگز احساس کفایت نکرده اید، بلکه این 

دستاوردها فقط امتیازات شما محسوب می شوند. 
بار دیگر به واژه »کاف��ی« توجه کنید: کافی بودن، 
به ان��دازه کاف��ی داش��تن، موفقیت های کافی کس��ب 
کردن. سپاسگزاری ترشح هورمون دوپامین را در مغز 
افزایش می دهد و کمک می کند احس��اس ش��ادی و 
سالمتی بیش��تر و ذهنیت بازتری داشته باشید. پس 
روی آنچه انجام می دهید و آنچه به دس��ت می آورید 
تمرکز کنید. چه چیزی زندگی ش��ما را شگفت انگیز 
می کند؟ نوش��تن وقایع روزانه به ش��ما کمک می کند 
خط س��یر عصبی خود را بهتر بشناس��یدو راحت تر به 

این ذهنیت برسید. 
ایمان و باور درونی

زمانی ک��ه احس��اس می کنید همه دنیا علیه ش��ما 
اس��ت، به راحتی اعتقاد خود را به یک مس��یر بهتر از 
دس��ت می دهید. همه ما باید گاهی به خاطر بیاوریم 
که وکیل و نماینده زندگی خودمان هستیم. زمانی که 
ب��ه ذهنیت فقدان و کمب��ود دچارید، چه راهکاری به 
ش��ما کمک می کند تا دوباره احتم��االت مثبت را به 
ی��اد بیاورید؟ به هم��ه ابزارها و راه هایی که به ش��ما 
کمک می کنند فکر کنید: مدیتیشن، پیاده روی، وقت 
گذراندن در طبیعت، لذت بردن از یک داستان، کتاب، 
فیلم یا معاش��رت، انج��ام یک کار خالقان��ه، یا حتی 
عطری ک��ه خاطرات خوبی را در ش��ما زنده می کند. 
فهرس��تی از هم��ه چیزهایی که فک��ر می کنید ذهن 
شما را به احتماالت مثبت بازمی گرداند بنویسید. این 
هفته، هر زمان که متوجه شدید امید و باور خود را از 
دس��ت داده اید، از فهرست فوق استفاده کنید و دست 

به عمل بزنید. 
جشن گرفتن موفقیت دیگران

هنگامی ک��ه ما در یک ذهنی��ت مبتنی بر کمبود و 
فق��دان قرار داریم، رقبا، دوس��تان و ش��رکای خود را 
به چش��م یک تهدید می بینیم، زیرا فکر می کنیم اگر 
آنها چیزی را که ما می خواهیم داش��ته باش��ند، دیگر 
نمی توانیم ما هم به همان موفقیت یا جایگاه برس��یم. 
باور ما بر این ایده اس��توار است که در جهان اطراف، 
همه چیز به اندازه کافی وجود ندارد. ولی اگر با ذهنیت 
وف��ور زندگی کنیم، در کنار دیگ��ران از موفقیت آنها 
خوشحال می شویم و می د انیم در این دنیا، برای همه 
ما منابع و احتمال پیش��رفت وجود دارد. اگر دیگران 
به موفقیت برسند، مس��یر موفقیت شما را هم هموار 
می کنند. س��عی کنی��د در طول این هفت��ه، موفقیت 
دیگران را جش��ن بگیرید. از آنها الهام بگیرید و سپس 
احس��اس خودتان را با قبل مقایسه کنید. چه چیزی 
در زندگی ش��ما عوض می شود؟ از خودتان بپرسیدکه 
احساس موفقیت چیس��ت؟ اطمینان، اعتمادبه نفس، 
ذهن ب��از، بهتر کار کردن؟ هر عنصری که الهام بخش 

شما است را بنویسید و از آن انگیزه بگیرید. 
forbes/zoomit :منبع
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی- نبش کوچه چهارم - پالک 68- واحد 4

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

مسیرموفقیت بستهبندیخالق
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