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واکنش سخنگوی دولت به افزایش نرخ ارز

تشکیل ستاد ویژه 
کنترل ارز

فرصت امروز: سخنگوی دولت در نخستین واکنش به افزایش قیمت دالر در روزهای اخیر از تشکیل ستاد ویژه 
کنترل ارز با دس��تور رئیس جمهور خبر داد و گفت: سیاس��ت های ارزی دولت برای کنترل بازار ارز طی چند روز 
آینده اجرایی و عملیاتی می شود. محمدباقر نوبخت روز گذشته در حاشیه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
در گفت وگو با رسانه ها در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت درباره کنترل نوسانات اخیر بازار ارز گفت: روند...

دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای برگزار شد

رونمایی از 83 دستاورد مهم هسته ای 
توسط رئیس جمهور
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آیا پایان دوران ریاست سیف بر بانک مرکزی با سکوت او درخصوص بازار ارز رابطه دارد؟

ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در وضعیت کنونی بازار ارز

9 دلیل محبوبیت مدیران احساسی
شناسایی و مهار 7 سطح »رهبری انرژی«

بازاریابی در فیس بوک فقط با 100 دالر
بازاریابی موفق با روش های کالسیک

درک مشکالت مهاجران با حضور در اتاقک شیشه ای
3 روش ایجاد هویت برند با استفاده از بازاریابی محتوا

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

استیو وازنیاک در واکنش به 
افشای اطالعات، از فیس بوک 

خداحافظی کرد
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بـازار شـایعه ایـن روزها در فضـای مجازی و شـبکه های 

اجتماعی درباره گرانی دالر داغ است؛ از سیاسیون 
که توهم توطئه از سوی جناح رقیب را...

آیا بانک مرکزی مقصر گرانی ارز است؟ 

بازار شایعه
داغ تر از گرانی دالر

یادداشت

یادداشت

 فرار سرمایه
عامل افزایش ارز

هرچی��زی  قیم��ت  اساس��اً 
براس��اس عرضه و تقاضا تعیین 
می ش��ود، هرچند که عرضه و 
تقاضا در بعضی جاهای کش��ور 
ی��ک نرخ و گاهی هم چند نرخ 
اس��ت. مث��ًا در م��ورد قیمت 
زمی��ن. عرض��ه و تقاضا قیمت 
زمی��ن را تعیی��ن می کن��د اما 

قیم��ت زمین در همه 
جای کشور یکسان...

س��ال های وحش��ت جنگ و 
حمله هوایی عراق بود و وس��ط 
حیاط مدرس��ه ما یک پناهگاه 
س��اخته بودند. آژیر قرمز که به 
صدا درمی آمد، چهارصد پانصد 
نفر دانش آم��وز دوره راهنمایی، 

به سمت  وحش��ت زده 
4دو در ورودی پناهگاه...

 صف های مقابل صرافی ها
و قیمت دالر

2

احمد 
حاتمی یزد

 کارشناس بانکی

محمد فاضلی 
عضو هیأت علمی 

دانشگاه شهید 
بهشتی

در س��ال ۱۳۹۶ فوالد مبارکه ۷میلیون و ۳۲هزار و 
۷۰۵ تن از محصوالت تولیدی خود را به بازار داخلی 
و جهانی تحویل نمود که این میزان تحویل محصول، 
رش��د ۱۲درصدی داشته اس��ت.  این خبر را محمود 
اکبری، مع��اون فروش و بازاریابی فوالد مبارکه اعام 

کرد و با تأکید بر اینکه در س��ال گذش��ته با توجه به 
نیاز بازار داخلی صادرات محصوالت شرکت ۱۷درصد 
کاهش یافته اس��ت، گف��ت: از این می��زان محصول 
۸۲درص��د به ب��ازار داخلی و ۱۸درصد ب��ه بازارهای 
جهانی عرضه ش��ده است.  وی افزود: در سال ۱۳۹۶ 

ب��ه می��زان ۵میلیون و ۷۴۰ه��زار و ۵۵۴ ت��ن انواع 
محصوالت شرکت به بازار داخلی عرضه شده که رشد 
۲۲درصدی نس��بت به س��ال ۹۵ داشته است؛ ضمن 
اینکه در ب��ازه زمانی مذکور تناژ ثبت سفارش ش��ده 
ب��ا ۱۲درصد رش��د به ۷میلی��ون و ۲۰۷ه��زار تن و 

حم��ل ریلی محصوالت با رش��د ۶درص��دی به یک 
میلیون و ۱۲۹هزار تن افزایش یافته اس��ت.  اکبری 
در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به رش��د 
کیف��ی محصوالت ف��والد مبارکه گفت: نظرس��نجی 
انجام ش��ده از مشتریان در انتهای سال نشان می دهد 

رضایتمندی مش��تریان نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل به می��زان ۲درصد افزایش یافته اس��ت که این 
امر نشان دهنده موثربودن تاش مدیریت و کارکنان 
فوالد مبارکه در س��ال گذش��ته برای تولید و عرضه 

محصوالت کیفی و مطابق نیاز مشتریان است. 

افزایش 12درصدی تحویل محصوالت فوالد مبارکه در سال 1396

فرصت امروز: دوازدهمین سالروز ملی انرژی هسته ای 
روز گذشته با حضور رئیس جمهور در سالن اجاس سران 
برگزار ش��د و ۸۳ دس��تاورد مهم و جدید هسته ای توسط 

حسن روحانی رونمایی شد. 
از میان این دستاوردها، س��ه دستاورد در سالن اصلی و 
پنج دس��تاورد به صورت ویدئو کنفرانس رونمایی شد و از 
بقیه دستاوردها نیز در نمایشگاه دستاوردهای هسته ای که 
در محل این برنامه برگزار ش��ده بود، توسط رئیس جمهور 
رونمایی شد. از این میان، با دستور روحانی و از طریق ویدئو 
کنفرانس، اولین محموله کیک زرد از کارخانه اردکان یزد به 
UCF اصفهان انتقال یافت، افتتاح واحد فرآیندی اختاط 
در مجتمع غنی سازی ش��هید احمدی روشن افتتاح شد، 
س��امانه تست لوپ های س��وخت  ۲بار و ۱۰ بار آغاز به کار 
کرد، مرکز تحقیق و توسعه علوم و مهندسی مواد در فردو 
آغاز به کار کرد، اولین شتاب دهنده خطی بومی کشور بهره 
برداری ش��د و همچنین عملیات اجرایی اولین شبیه ساز 

سنجش فرآیندی آغاز شد. 
ام��ا رئیس جمه��ور در این مراس��م با اش��اره به معرفی 
دس��تاوردهای جدید در روز ملی فناوری هسته ای، گفت: 
این پیام روش��نی برای برخی از دوس��تانی است که گاهی 
بدون دقت حرف می زنند و فکر می کنند در دولت یازدهم و 

دوازدهم حرکت هسته ای ما کند شده است. 
روحانی ادامه داد: ما پس از برجام توانس��تیم از همکاری 
س��ایر کش��ورهای دیگ��ر به خوبی اس��تفاده کنی��م. ما با 
برخی کشورهای اروپایی، روس��یه و چین همکاری داریم 
و در بس��یاری از پروژه ها در حال همکاری هستیم. مراکز 
جدیدی در ف��ردو برای تحقیقات در زمینه ایزوتوپ پایدار 
ایجاد کرده ایم و مسیر تحقیقات ما با سرعت بیشتری ادامه 

می یابد. 
به گزارش ایس��نا، وی خاطرنش��ان کرد: بع��د از برجام 
 کشور ما در مسیر تجارت هس��ته ای قرار گرفت. ما حدود
۴۰۰ تن کیک زرد را خریده ایم و مقداری مواد غنی ش��ده 
را فروختیم و در همکاری هس��ته ای مس��یر جدیدی آغاز 
کردیم. ما همچنین قدم های اولیه برای ساخت راکتورهای 
جدید را در بوشهر برداشته ایم. در مسیر فناوری هسته ای ما 
کوتاه نیامده و نمی آییم. ملت بداند، جوانان اندیشمند برای 
دستاوردهای علمی کشور یک لحظه هم درنگ نمی کنند. 
ما برای تحقیق در زمینه هسته ای از کسی اجازه نمی گیریم 

البته آماده همکاری و تعامل در این زمینه هستیم. مبنای ما 
هم از اول همکاری و تعامل سازنده با دنیا بود. 

او با تش��کر از همه کسانی که در س��ال های گذشته در 
زمینه هسته ای فعالیت کرده اند، خاطرنشان کرد: از سال ۶۰ 
در کنار مسئولیت هایی که در مجلس و شورای عالی امنیت 
ملی داشته ام، کاما در جریان هستم که چه گام های مهم، 
استوار و البته سختی در این زمینه برداشته شده است. ما 
به ش��هدای هسته ای که در این راه جان خود را نثار کردند 

درود می فرستیم. 
رئیس دولت تدبیر و امی��د ادامه داد: من به ملت بزرگ 
ای��ران با صراحت و ش��فافیت عرض می کن��م که صنعت 
هسته ای ما با توان و دقت بیشتر و محاسبه دقیق تر نسبت 
به دیروز حرکت می کند. ما س��ال گذشته ۴۲ پروژه افتتاح 
کردیم و امس��ال ۸۳ پروژه. این نش��انگر آن است که ما در 

مسیر فناوری علمی راه خود را ادامه می دهیم. 
وی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم دولت و مس��ئوالن 
این اس��ت که فضا را برای همه اندیش��مندان فراهم کند، 
تصریح کرد: امروز اقتصاد ما و زندگی ما دانش بنیان است، 
کسب و کار هم به تدریج دانش بنیان می شود. اکنون بیش 
از ۳ هزار شرکت دانش بنیان فعال بوده و درآمدهای فراوانی 
دارند و با س��رعت زیاد و تحس��ین برانگیزی در مسیر علم، 

دانش و توانمندی کشور حرکت می کنند. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از اظهارات خود با تأکید 
ب��ر اینکه یکی از اهداف ما، تأمین اقتدار ملی اس��ت، بیان 
کرد: اقتدار به معنای قدرت مش��روع و مفید برای کش��ور 
است، قدرتی که بنیانش تهدید، زورگویی و تجاوز نیست، 
بلکه قدرتی مشروع برای منافع ملی، امنیت و ثبات منطقه 
و صلح جهانی اس��ت. در این اقتدار ملی ما به قدرت نرم و 
قدرت س��خت نیاز داریم که ترکیب صحیح این دو، قدرت 

هوشمند را برای ما می سازد. 
وی با اش��اره به اینکه دیپلماسی و فعالیت اندیشمندان 
هس��ته ای دو روی یک سکه هستند، افزود: در یک سمت 
ت��اش می کنیم به فناوری روز که برای انرژی، بهداش��ت 
و س��امت، کش��اورزی، معادن، صنعت و م��واد غذایی ما 
الزم اس��ت دس��ت یابیم و به صورت مستمر فعالیت کنیم 
و از س��ویی به قدرت دیپلماس��ی نیازمندی��م زیرا قدرت 
دیپلماسی همان هنری است که حق ما را تثبیت می کند، 
حق��ی که بدخواه��ان می خواهند از ما بگیرن��د و آن را در 

مراجع بین المللی نامشروع جلوه دهند، دیپلماسی حق ما 
را پایدار می کند.  روحانی با بیان اینکه دیپلماس��ی نش��ان 
داد ملت ایران منطق و اس��تدالل کاف��ی برای حرف زدن 
پای میز مذاک��ره دارد و می تواند با بزرگ ترین قدرت های 
دنیا از لحاظ فنی، حقوقی و سیاس��ی ح��رف بزند، گفت: 
دیپلماس��ی ما نشان داد کشور ما می تواند به توافقی برسد 
که بتواند بار را از دوش مردم کم کرده و مس��یر پیش��رفت 
را فراهم کند. دیپلماسی به راه ما سرعت داد و هزینه های 
ما را کم کرد. بدون دیپلماسی هم می شود کار کرد، ولی با 
هزینه بس��یار باال. دیپلماسی موانع ما را بر می دارد و مسیر 
را کوتاه تر می کند.  وی خاطرنشان کرد: ما به قدرت نظامی 
و دفاع��ی، اقتصادی، فرهنگی، سیاس��ت داخلی و خارجی 
و قدرت س��خت و نرم نیازمندیم. ما به یک اقتدار مشروع 
در س��طح منطقه و جهان نیازمندیم اما بعضی ها یک روی 
سکه را نگاه می کنند، اگر سکه را بلند کنند پشتش معلوم 
اس��ت، اما حوصله این کار را ندارند، فکر می کنند پش��ت 
سکه خبری نیست.  رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ما ملت 
بزرگی داریم که در روزهای سخت روی پای خود ایستاده 
است، اظهار کرد: عده ای می خواهند ما تسلیم و تابع باشیم 
و از منافع خود چشم بپوشیم درحالی که ما هیچ گاه دنبال 
رضایت و خشنودی بدخواهان نیستیم. ما خشنودی خدا و 
ملت خود را می خواهیم البته برای همه ملت ها هم آرزوی 
خوشبختی داریم و اگر کمکی از ما بر بیاید به سایر ملت ها 
هم کمک می کنیم. همانطور که در یکی دو س��ال گذشته 
دنیا ش��اهد ب��ود برای کمک به ملت ه��ای منطقه در برابر 
تروریسم، ایستادگی کردیم و پشت تروریست ها و حامیان 
آنها را شکستیم، بنابراین آنها از ما ناراحت و ناراضی اند و اگر 
در جامعه ما مشکل کوچکی باشد آن مشکل را چند برابر 
می کنند، زیرا فکر می کنند ما برای مش��کات خود راه حل 
نداری��م درحالی که ما برای تمام مش��کات برنامه داریم و 
مشکات هر چه بزرگ باشد، ملت از مشکات بزرگتر است. 
اتکای ما به خداوند و ملت یکپارچه و متحد خودمان است. 
رئیس دولت دوازدهم با اش��اره ب��ه ادعاهای بدخواهان 
ملت ایران در طول سالیان گذشته، گفت: آنها می خواستند 
بگوین��د ایران در پی اهداف غیرقانونی و نامش��روع اس��ت 
و بین گفتار و عمل مردم و مس��ئوالن ای��ران فاصله دارد. 
می خواس��تند ما را در قطعنامه های ناحق زندانی کنند و با 
تحریم های غیرانسانی ملت ما را در فشار بگذارند. آنها فکر 

می کردند اگر ش��ش قدرت جهانی یک طرف میز مذاکره 
باش��د ما ت��وان آن را نداریم که منطق خود را به کرس��ی 
بنشانیم. ما نیازمند فناوری هسته ای برای علوم و رشته های 
مختلف علمی هس��تیم، زیرا فناوری هس��ته ای جزو علوم 
پیشتاز ماس��ت و ما آن را ادامه می دهیم، تعامل سازنده با 
دنی��ا را هم ادامه می دهیم. البته ما دس��تاورد جدیدی در 
میان افکار عمومی جهان به دست آوردیم و ثابت کردیم به 
عهدمان وفاداریم. فرهنگ و دین ما به ما یاد داده است اگر 
با کسی عهدی بستیم آغازگر نقض آن نباشیم. بعد از برجام 
تحقیقات زیادی انجام دادند که برجام را با دست خودمان 
تخریب کنند که این از س��ادگی آنها بود زیرا نمی دانستند 
ملت ما بیدارتر از این هاست. آنها اگر می خواهند نقض عهد 
کنند، بهای آن را باید خودشان بدهند، نه اینکه ملت ایران 
آن به��ا را بپردازد.  روحانی با بیان اینکه ۱۵ ماه اس��ت که 
تاش می کنند برجام را بشکنند و می گویند تازه فهمیده ایم 
که در برجام سر ما کاه رفته است، تصریح کرد: این ادعای 
درس��تی نیس��ت. ما در مذاکرات دنبال برد � برد بودیم تا 
کس��ی ضرر نکند. ساختمان برجام آنقدر محکم بود که در 
این ۱۵ ماه با انواع فشارها این ساختمان سالم مانده است. 
میلیاردها پول خرج کردند تا این ساختمان را بلرزانند، فکر 
می کنند با توئیت این س��اختمان می لرزد، ولی تا به امروز 
موفق نبوده اند. البته اگر روزی بتوانند به برجام لطمه وارد 
کنند، ما ملت پیروز هستیم. اگر از برجام عقب نشینی کنند 

آبرو و حیثیت خود را لکه دار می کنند. 
روحانی با تأکید بر اینکه ما برای همه شرایط پیش بینی 
الزم را داری��م و به برج��ام با آمریکا یا ب��دون آمریکا فکر 
کرده ایم، خاطرنش��ان کرد: در هیچ شرایطی مشکلی برای 
فن��اوری یا زندگی مردم پی��ش نمی آید. آنها فکر می کنند 
با تبلیغات خود می توانند ملت ما را از اس��تقال، آزادی و 
حاکمیت ملی پش��یمان کنند، درحالی که ملت از مس��یر 
انقاب دس��ت بر نمی دارد. ما آغازگر نقض پیمان نیستیم، 
اما اگر آنها برجام را نقض کنند حتما پش��یمان می شوند. 
آمادگی ما بیشتر از آن است که آنها فکر می کنند. اگر برجام 
را نقض کنند آثارش را در کمتر از یک هفته می بینند. من 
پارسال دستور دادم که تحقیقات درباره پیشران هسته ای 
انجام شود و ما امروز شاهد اولین دستاورد پیشران هسته ای 

بودیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: ما به فکر تهدید کس��ی نیستیم. 

قدرت ما و حتی قدرت نظامی ما برای تجاوز به کش��وری 
نیس��ت. روابط ما با همسایگان دوستانه خواهد بود. آنهایی 
که س��خنان ن��اروا می زنند می فهمند که ای��ن حرف ها به 
سودشان نیست. ما ۴۰ سال حکومت های مختلف در آمریکا 
را دیده ای��م، یکی هم همین دولت اخیر اس��ت. دولت های 
منطق��ه هم به ج��ای تکیه بر آمریکا باید ب��ه ملت خود و 

ملت های منطقه تکیه کنند، بیایید کنار هم باشیم. 
روحانی تأکید کرد: س��اح و موش��ک ما دفاعی است و 
م��ا برای دفاع هر س��احی الزم باش��د درس��ت می کنیم. 
س��اح ما برای تجاوز نیست و علیه همسایگان هم نیست. 
ما می خواهیم همه با هم قدرت منطقه ای بزرگ باش��یم و 

مشکات را با هم حل کنیم. 
وی در پایان با اشاره به اینکه راه و مسیر ما در چارچوب 
مصلحت و منافع ملی ترس��یم ش��ده و آن مس��یر را ادامه 
می دهیم، گفت: دستاوردهای هسته ای ما بیشتر می شود، 
جایگاه ایران در افکار عمومی جهان باالتر می ش��ود و ملت 
از مشکات عبور می کند. روز فناوری هسته ای، روز تاش 
مستمر جوانان، اندیشمند و دانشمند کشور ما برای تحقق 

منافع ملی و پیشرفت کشور است. 
همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی در این مراسم ضمن 
معرفی دس��تاوردهای جدید هسته ای با اشاره به پایبندی 
ای��ران به تعهداتش در برجام و اینکه تاکنون ۱۰ بار آژانس 
بین المللی انرژی اتمی پایبندی ایران را به تعهداتش اعام 
کرده تصریح کرد: تهدیدات لفظی و رسانه ای خللی در عزم 

ملت ایران ایجاد نمی کند. 
علی اکبر صالحی در بخش دیگری از صحبت های خود به 
موضوع ایمنی هسته ای و حرکت شتابان ایران در این زمینه 
گفت: در حال حاضر ایمنی هس��ته ای از اهمیت بس��زایی 
برخوردار است و خوشبختانه در پرتو مفاد مندرج در برجام 
شاهد همکاری و تعامل سازنده ایران با دیگر کشورها در این 
زمینه هس��تیم. به نحوی که می توان گفت فرآیند حرکت 
ایران در این زمینه در سال ۹۶ از سیر صعودی قابل توجهی 

برخوردار بوده است. 
بهروز کمالوندی، س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی نیز 
توضیحاتی را در خصوص فعالیت س��ایت هسته ای اراک، 
ایمنی صنعت هسته ای کش��ور، شرایط پس از برجام و. . . 
ارائه کرد و گفت: در حال حاضر محدودیتی برای پیشرفت ها 

نداریم و با برجام و بدون برجام پیشرفت هسته ای داریم. 

دوازدهمین سالروز ملی فناوری هسته ای برگزار شد

رونمایی از 83 دستاورد مهم هسته ای توسط رئیس جمهور



فرصت امروز: مهار دالر از دس��ت بانک 
مرکزی خارج شده و افسار گسیخته است؛ 
دالري ک��ه بانک مرکزي مدعي مهار آن از 
ابت��داي دول��ت یازدهم بوده اس��ت، اما در 
دولت دوازدهم و از اواخر س��ال گذش��ته، 
افس��ار آن از دس��ت بانک مرکزی رها شد 
و در اتفاقی تاریخی روز یکش��نبه مرزهای 
۵ هزار و ۸۰۰ تومان را نیز درنوردید و روز 

دوشنبه به ۶هزار تومان رسید.
اما در حال��ی دالر مرزهای ناممکن را در 
بازار ارز پش��ت سر گذاشته که قیمت سکه 
نی��ز در همان روز از این افسارگس��یختگی 
ن��رخ دالر در امان نماند و طا و س��که هم 
رش��دی قاب��ل توجه را تجرب��ه کردند. این 
افزای��ش بی ضابطه نرخ دالر و رش��د قابل 
توجه قیمت طا و س��که در حالی است که 
قیمت برخ��ی خودروهای داخلی نیز تحت 
تأثی��ر افزایش نرخ بیمه ش��خص ثالث در 
سال جدید افزایش یافت و گویی دومینویی 
در بازاره��ای موازی ش��کل گرفته اس��ت، 
چنانچه به دنبال افزایش نرخ ارز، نگرانی ها 
درب��اره افزای��ش قیم��ت کااله��ا از جمله 
کاالهای سرمایه ای مثل مسکن نیز افزایش 
یافته و کارشناس��ان معتقدند اگر نوسانات 
نرخ ارز کنترل نشود و همچنان رو به رشد 
باشد به طور قطع بازار مسکن را هم تحت 
تاثیر قرار می دهد. با این همه، نکته مهم در 
این میان آن است که مسئوالن باید قبل از 
آنکه افزایش ش��دید نرخ ارز به سایر بازارها 
س��رایت کند، نسبت به کنترل و تعدیل آن 

اقدام کنند.
اما نگاهی به تغییرات نرخ دالر در ۳ دهه 
گذشته نشان می دهد که این ارز در حدود 
۳۰ س��ال اخی��ر، رش��دی ۶۰۰۰ درصدی 
داشته و دالر آمریکا در این سال ها از حدود 
۹۶ توم��ان به حدود ۵۶۰۰ تومان رس��یده 
اس��ت. به گزارش ایس��نا، سال هاس��ت که 
دالر به عنوان ارز مبادالتی در س��بد ارزی 
جهان و البته ای��ران حکمرانی می کند و با 
توج��ه به این ش��رایط، تغییرات و تحوالت 
دالر هم��واره عامل��ی اثرگ��ذار در اقتصاد 
ای��ران بوده اس��ت. این ارز طی س��ال های 
اخی��ر اغلب با چند نرخ عرضه ش��ده و در 
دوره های محدودی تک نرخی بوده اس��ت؛ 
به طوری که در دهه ۷۰ برای دوره ای کوتاه 
ارز تک نرخی ش��ده اما چندان دوام نیاورد 

تا اینکه در ابت��دای دهه ۸۰ بانک مرکزی 
مجدد دس��ت به تک نرخی کردن ارز  زد و 
برای چند س��الی هر چند کوتاه پابرجا بود 
ولی در نهایت تحریم ها و  کند شدن روابط 
کارگ��زاری بانک ها و تب��ادالت بین المللی 
مانع از یکسان س��ازی پایدار شد و بار دیگر 

بازار ارز ایران چند نرخی شد. 
 در اوایل دهه ۹۰ جریان بازار ارز روزهای 
ملتهبی را تجربه کرد؛ به گونه ای که نوسان 
سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای خود معروف 
ش��د و همواره از آن یاد می َش��ود؛ دوره ای 
که دالر به یکباره از متوس��ط نرخی حدود 

۱۰۵۰ توم��ان در س��ال ۱۳۸۹ ت��ا ۲۶۰۰ 
تومان در س��ال ۱۳۹۰ رسید و در ادامه در 
س��ال ۱۳۹۲ تا بیش از ۳۲۰۰ پیش رفت 
و کانال ه��ای جدی��د دالر در این س��ال ها 
باز ش��د. البته مخاطبان ب��ازار ارز فراموش 
نکرده ان��د که آن زمان رک��ورد دالر ۴۰۰۰ 

تومانی حتی برای یک روز هم که ش��ده در 
تاریخ دالری ایران ثبت شد.

در سال ۱۳۹۱ با توجه به التهابات ارزی 
بود که مرکز مبادالت ارزی از س��وی بانک 
مرک��زی راه اندازی ش��د و ه��ر روز قیمت 
ح��دود ۳۹ ارز بر مبنای دولتی تعیین و به 
گروه های مشمول عرضه می شد و همچنان 
نی��ز به فعالیت خود ادامه می دهد، هر چند 
که اکن��ون لیس��ت دریافت کنن��دگان ارز 
مبادله ای خالی تر از گذشته است. همزمان 
در کن��ار فروش دالر در بازار آزاد، نرخی از 
س��وی بانک مرکزی برای کاالهای اساسی 
اعام ش��د که همان ۱۲۲۶ معروف اس��ت. 
ای��ن نرخ نیز به م��رور از صحنه ارزی محو 
شد و اکنون دالر با دو نرخ آزاد و مبادله ای 

عرضه  می شود.
ام��ا دالر در نیمه دوم س��ال قبل وارد دور 
تازه ای از نوسان و بی ثباتی در بازار ارزی ایران 
شد و تکرار جریان سال های ابتدایی دهه ۹۰ 
بود و شدت نوس��ان در مواقعی بیشتر شد و 
نرخ های عجیب تری به بازار آمد. دالر از حدود 
۳۷۰۰ تومان در ش��هریورماه سال ۱۳۹۶ تا 
پای��ان ۲۰ روز ابتدای��ی س��ال ۱۳۹۷ حدود 
۲۰۰۰ توم��ان گران ش��ده و تا ۵۷۰۰ تومان 

پیش رفته است.
ه��ر چند ک��ه رئیس کل بان��ک مرکزی 
چندی پیش ابراز امیدواری کرد که شرایط 
ب��ازار ارز ب��ه مانند س��ال ۱۳۹۲ بتواند به 
حال��ت عادی برگ��ردد، اما فع��ا خبری از 
این وعده و امید نیس��ت. از نگاه مسئوالن 
اقتصادی اوضاع فعلی بازار ارز عمدتا ناشی 
از تقاضای غیرواقعی و عوامل غیراقتصادی 
است و نمی تواند در بلندمدت دوام داشته 

باشد.
این در حالی است که مروری بر تغییرات 
نرخ دالر در ۳۰ س��ال قبل تاکنون نش��ان 
می ده��د که دالر از س��ال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۳ 
نوس��ان چندانی نداش��ته و در کانال ۲۰۰ 
تومان ب��وده اما به تدری��ج وارد کانال های 
باالت��ری ش��ده اس��ت. دالر حتی تا س��ال 
۱۳۸۷ ن��رخ ۱۰۰۰ توم��ان را ه��م تجربه 
نکرده و از این س��ال به بعد اس��ت که وارد 
دورتازه قیمتی می ش��ود و ن��رخ آن چهار 
رقمی ش��ده اس��ت. این ارز در ۳۰ س��ال 
گذش��ته اقتصاد ایران رش��د کرد و تا بیش 

از ۵۷ برابری را تجربه است.

»فرصت امروز« تغییرات نرخ دالر در 30 سال گذشته را بررسی می کند

رام کردن اسب سرکش دالر

قیمت دالر در 30 سال گذشته

بازار شایعه این روزها در فضای مجازی و 
ش��بکه های اجتماعی درباره گرانی دالر داغ 
است؛ از سیاسیون که توهم توطئه از سوی 
جناح رقیب را عل��م کرده اند، تا گروهی که 
ش��ایعه پراکنی می کنند که چه نشس��ته اید 
بان��ک مرکزی دالری در بس��اط ن��دارد.  به 
گزارش خبرآنای��ن، گروهی تصور می کنند 
بانک مرکزی دالر نقدی یا اس��کناس برای 
فروش ندارد که قیمت ارز گران ش��ده، این 
در حالی اس��ت که آنچه س��بب گرانی دالر 
یا یورو ش��ده اسکناس نیس��ت، بلکه فشار 
نقدش��وندگی حواله ارزی اس��ت.  بررس��ی 
ریش��ه آنچه بازار ارز را ای��ن روزها هیجانی 
ک��رده و عدده��ای روی تابل��وی صرافی ها 
باال م��ی رود نش��ان می دهد ک��ه اگرچه به 
گفته کارشناس��ان اقتصادی بخشی ناشی از 
تصمیم های دیرهنگام بانک مرکزی اس��ت، 
اما بخش بزرگی از آنه��ا خارج از اختیارات 
بانک��ی مرکزی و در بیرون از مرزها رخ داده 

است. 
سنگ اول چون نهد... 

در طول چهار دهه گذشته، مقصد مصارف 
ارزی ایران دوبی بود. یعنی طبق نقش��ه ارزی 
بانک مرکزی از سال های گذشته-که به دولت 
کنونی هم مربوط نیس��ت- برای س��ال های 
س��ال این بوده که ارز حاصل از صادرات را در 
 بازار دوبی مصرف کرده اس��ت. در واقع حدود
۷۰ درصد تس��ویه ارزی کش��ور که توس��ط 
صرافی ه��ا انج��ام می ش��ود، از طری��ق دوبی 
مصرف می شد، اما به دلیل اتفاق های سیاسی 
س��ال های گذش��ته، این بازار عمًا از دس��ت 
رفت و به س��ایر بازارها که این روزها به نام ارز 
سلیمانیه یا هرات ش��ناخته می شود، منتقل 
شد. البته حواله های ارزی که به این بازارهای 
می رود عمدتا قاچاق اس��ت و نمی تواند همه 
تقاض��ای ارزی ایران را پوش��ش بدهد و بعد 
از س��فر دونالد ترام��پ، رئیس جمهور آمریکا 

به عربستان س��عودی پیمانی بین عربستان، 
ابوظبی و آمریکا تش��کیل ش��د که اعام شد 
هدف آن مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، 
ام��ا در واقع ایران را هدف قرار داده بودند. این 
پیمان سبب ش��د از پذیرش حواله های ارزی 
ایران در دوبی جلوگیری شود. از آنجا که طی 
چند دهه گذشته مقصد حواله های ارزی ایران 
برای مصرف دوبی بوده، فشارهای سیاسی به 
امارات متحده عربی پس از صدور قطعنامه های 
ش��ورای امنیت )پیش از توافق برجام( سبب 
ش��د تا این بازار عمًا نیازهای ارزی کشور را 
تأمین نکند. به همین دلیل حواله های ارزی به 
ترکیه، سلیمانیه و هرات منتقل شد که البته 
این سه بازار به دلیل حجم باالی مصرف ارزی 
کش��ور، توانایی پاسخگویی به تقاضای جدید 

ارزی را ندارند. 
در این میان برخی ها پیشنهاد می کنند که 

بانک مرکزی باید به سرعت نقشه ارزی ایران 
را تغییر دهد. 

فرصت طلبان وارد بازار شدند
همزمان با افزایش تقاضا در بازار ارز، گروهی 
از س��رمایه داران یا به عبارتی سفته بازان وارد 
بازار ارز ش��دند و بخش��ی از بازی را در دست 
گرفته اند. این گروه که عمدتا در داخل کشور 
زندگی می کنند و قصد انتقال س��رمایه و ارز 
خود را به خارج از کش��ور ه��م ندارند، وقتی 
می بینند که ارز در حال گران ش��دن اس��ت، 
شروع به خرید آن می کنند تا زمانی که گران تر 
شد بفروشند. این گروه ممکن است سود کنند 
یا بالعکس کارشان ضرر داشته باشد.  در میان 
دالیلی ک��ه این روزها برای افزایش قیمت ارز 
مطرح شده، تنها یک بخش آن به نقش بانک 
مرکزی برمی گردد؛ موضوعی که بس��یاری از 
کارشناس��ان بارها بر آن تأکید کردند که چرا 

بانک مرکزی چنین تصمیمی را اجرایی کرد. 
۱۱ شهریور ۹۶ زمانی که بانک مرکزی بانک ها 
را ملزم به رعایت نرخ سود بانکی ۱۵درصدی 
می کرد، شاید گمان نمی کرد که این تصمیم 

یکی از عوامل افزایش قیمت ارز شود. 
الزام بانک مرکزی ب��ه بانک ها برای رعایت 
نرخ س��ود ۱۵درصدی سبب ش��د تا بخشی 
از نقدینگ��ی موجود در بانک ه��ا عاقه ای به 
ماندن نداش��ته باشند. این بخش که به گفته 
کارشناسان عمدتا شبه پول بود، با این تصمیم 
ناگهان��ی بانک مرکزی از بانک ها خارج ش��د. 
هرچند بخشی از سپرده ها باقی ماند، اما رقم 
قابل توجهی از پولی که وارد بازارهای دیگر از 
جمله ارز شد، بر افزایش قیمت ارز از شهریور 
دام��ن زد.  بنا به گفته کارشناس��ان، افزایش 
حجم نقدینگی در س��ال های گذش��ته سبب 
ش��ده تا نس��بت نقدینگی به GDP به ۱۲۰ 

برس��د، رقمی که بانک مرکزی در س��ال های 
گذشته با کاهش سرعت گردش پول از حضور 
این پول قدرتمند در سایر بازارها از جمله بازار 
ارز جلوگیری ک��رده بود. اما به تدریج موجب 
کاهش رشد اقتصادی و بهم ریختگی حساب 
ترازنامه سود و زیان بانک ها شده بود، به همین 
دلیل هم بانک مرکزی ناچار شد برای حل این 

مشکل سراغ کاهش نرخ سود بانکی برود. 
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در این 
رابطه می گوید: »در شهریور ۹۶ مشخص بود 
که وضعیت متاطم تحریمی و ارزی در پایان 
س��ال خواهیم داش��ت، در واقع تصمیمی که 
بانک مرکزی در ش��هریور ماه اخذ کرد اگرچه 
تصمیم درس��تی بود، اما در زم��ان غلط و به 
شیوه غلط انجام ش��د و به دنبال بسته شدن 
حساب های سه ماهه و شش ماهه در بانک ها 

حجم نقدینگی بسیار سیالی باقی ماند.«
هرچند تبدیل حس��اب های کوتاه مدت به 
بلند مدت در همان ش��هریور ماه سبب شد تا 
حدود ۲۳ درص��د نقدینگی در بانک ها حفظ 
شود، اما برخی گزارش ها نشان می دهد رقمی 
در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد هم از تابس��تان از 
بانک ها خارج ش��د و به تدری��ج وارد بازارهایی 

مثل ارز و سکه شده است. 
نقش خروج سرمایه

اتفاق دیگری که این روزها کارشناس��ان 
اقتصادی به آن اشاره می کنند، شدت گرفتن 
خروج سرمایه اس��ت. بررسی ترازنامه بانک 
مرکزی در س��ال های اخیر نش��ان می دهد 
ک��ه س��ال های ۸۹ و ۹۰ بیش��ترین خروج 
س��رمایه از کش��ور صورت گرفته و مشخص 
اس��ت که ب��ه دلیل تحریم ه��ای بین المللی 
علیه کش��ورمان صورت گرفته اس��ت، اما از 
سال ۹۲ به بعد حساب سرمایه کشور رو به 
مثبت ش��دن گذاشت...  )نقش این عامل را 
در یادداش��ت احمد حاتمی یزد، کارشناس 

بانکی در همین صفحه می خوانید(

آیا بانک مرکزی مقصر گرانی ارز است؟ 

بازار شایعه داغ تر از گرانی دالر

گزارش2

یادداشت

فرار سرمایه عامل افزایش ارز

اساس��اً قیمت هرچیزی براساس عرضه و تقاضا تعیین 
می شود، هرچند که عرضه و تقاضا در بعضی جاهای کشور 
یک نرخ و گاهی هم چند نرخ است. مثًا در مورد قیمت 
زمین. عرضه و تقاضا قیم��ت زمین را تعیین می کند اما 
قیمت زمین در همه جای کش��ور یکس��ان نیست. ما در 
س��ال بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر درآم��د ارزی داریم که 
ناش��ی از صادرات اعم از نفت، گاز، فرآورده، پتروشیمی و 
صادرات س��نتی است. بر همین اساس ما حدودا پنج نوع 

تقاضا داریم که موجب اختاف ارز می شوند. 
۱ - مهم تری��ن بخش تقاضا ب��رای ارز مربوط به خرید 
کاال اعم از واس��طه ای، س��رمایه ای و مصرفی و خدماتی 
مانند پزشکی، فرهنگی )دانشجویان(، گردشگری، بانکی 
و حمل ونقل اس��ت که۷۰ درصد تقاضای ارز ما شامل آن 
اس��ت. ما ارز می دهیم و آن را خریداری می کنیم که ارز 
ای��ن بخش از طریق بانک ها و کانال های رس��می صورت 
می گی��رد، بنابراین کاماً قابل نظارت و کنترل اس��ت و 
پایین ترین نرخ ارز هم به این قس��مت تعلق می گیرد که 

هنوز هم نرخ آن زیر ۴ هزار تومان است. 
۲ - خرید ارز برای تأمین وجه مربوط به کاالهای قاچاق 
است. یعنی عده ای ارز می خرند برای این که کاالی قاچاق 
وارد کش��ور کنند. این دس��ته ارز را از طریق صرافی ها با 
قیمت باالتری تهیه می کنند. خیلی ها رقم این نوع قاچاق 
را ۱۵ میلی��ارد دالر بیان می کنن��د که هیچ گاه قابل اتکا 

نبوده زیرا آمار درستی از آن در دست نیست. 
۳ - وقتی که احساس ناامنی زیادتر می شود، عده ای به 
این فکر می افتند که دارایی ش��ان را از کشور خارج کنند. 
مثل اتفاقی که در دوران جنگ افتاد. بعضی تمام زندگی 
خود را فروختند، تبدیل به ارز کردند و به خارج رفتند. در 
شرایط کنونی هم تعداد این جور آدم ها بیشتر شده و هم 
از توان مالی باالتری برخوردارند و همان کار زمان جنگ 
را می خواهن��د تکرار کنند. نام ای��ن رفتار را می توان فرار 

سرمایه ها گذاشت. 
۴ - س��فته بازان که در داخل کشور زندگی می کنند و 
قصد انتقال س��رمایه و ارز خود را به خارج از کش��ور هم 
ندارن��د اما وقت��ی می بینند که ارز در حال گران ش��دن 
است، شروع به خرید آن می کنند تا زمانی که گران تر شد 
بفروش��ند. این گروه ممکن اس��ت سود کنند یا بالعکس 

کارشان ضرر داشته باشد. 
۵ - هزینه ه��ای دولت ب��رای امور نظامی و سیاس��ت 
خارجی است که در برابر آن هیچ کاال و خدماتی دریافت 
نمی ش��ود. این هزینه ها به تبعی��ت از هزینه های دفاعی 

کشور صرف می شود. 
این پنج گروه همه تقاضای کشور را تشکیل می دهند 
ک��ه اگر هر پنج مورد را جمع کنیم به اندازه درآمد ارزی 
کشور نمی ش��ود. یعنی درآمد منهای هزینه یعنی همان 
تراز بازرگانی ما در کشور مثبت است و از لحاظ اقتصادی 
دلیل��ی ندارد که ارز م��ا باال برود. دلیل ب��اال رفتن آن را 
بیشتر در گروه سوم و چهارم می توان جست. از زمانی که 
ترامپ اعام کرد ممکن است از برجام خارج شود، برخی 
سرمایه داران در کشور فکر می کنند مانند زمانی که تحت 
فشارهای شدید قبل برجام بودیم باید ثروت شان را تبدیل 
به ارز کنند و به خارج از کشور ببرند. این عده که احساس 

ناامنی می کنند تعدادشان کم اما پول شان زیاد است. 
اینجاست که دولت و بانک مرکزی باید تصمیم بگیرند 
که هرچقدر این قشر درخواست می کنند به آنها ارز بدهد 
یا اینکه محدودیت قایل شوند. این موضوعی مهم است و 
هر ایرانی باید از خودش س��ؤال کند که در ش��رایطی که 
افراد سرمایه دار تمایل به خروج ثروت از کشور دارند تا چه 

حدی باید به اینها کمک کرد. 
در س��الی که گذشت ما چیزی حدود ۱۸ میلیارد دالر 
ارز اضافه داشتیم. اگر بنا باشد که پول را به سرمایه داران 
بدهیم تا از کش��ور خارج کنند، بعد از تمام شدن آن باید 
چه کرد؟ بهتر اس��ت که دولت همه پس انداز ارزی خود 
را در اختی��ار آنها نگذارد زیرا پس از مدتی آنهایی که در 

کشور می مانند، بیشترین فشار را باید تحمل کنند. 
بانک مرکزی و دولت هم نمی دانند در مقابل این قشر 
از مردم چکار باید کنند. اگر ما حس وطن پرس��تی قوی  
داشتیم حتماً علیه کس��انی که می خواهند ثروت شان را 
از کشور خارج کنند موجی راه می انداختیم تا همه ارز را 
خارج نکنند اما متأس��فانه بخش اعظم این جو در اختیار 

همین قشر است. 
درحال حاض��ر ترامپ و طرفدارانش در منطقه فش��ار 
ش��دیدی به ایران می آورند تا اقتصاد ما را بی ثبات کنند. 
زمانی که حتی تصور بی ثباتی هم ایجاد ش��ود شاهد فرار 
سرمایه توسط ثروتمندان کش��ور خواهیم بود، لذا حتی 
کارشناس��ان بانک مرکزی هم ب��رای جلوگیری از خروج 
س��رمایه راه حلی غیر از کنت��رل کامل ارز )تخصیص ارز( 
ندارند. یعنی دولت فقط به کسانی پول بدهد که کاال وارد 
می کنند، به هر وارد کننده بابت هر کاال تعداد مش��خصی 
ارز با نرخ دولتی تخصیص داده می ش��ود. در این شرایط 
ب��ازار آزاد از بین می رود و قیمت ها در بازار س��ر به فلک 
می زند.  این ناامنی را ترامپ ایجاد کرده است و با تعیین 
ضرب االجل ۲۰ اردیبهش��ت برای خروج از برجام، قطعاً 
بازی ارز و دالر ادامه خواهد داش��ت و نرخ ارز هم افزایش 
بیشتری می یابد. اما رئیس جمهور آمریکا شخص بی ثباتی 
است و ممکن است از برجام خارج نشود. او بیشتر از این 
موضوع علیه ایران اس��تفاده می کند تا اقتصاد ما را به هم 
بریزد. بنابراین تا وقتی که ناامنی باقی بماند نوسان ارز هم 

به قوت خودش خواهد ماند. 
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احمد حاتمی یزد
 کارشناس بانکی

ام��ا به دنبال افزایش نرخ ارز نگرانی ها درباره افزایش قیمت کاالها 
از جمله کاالهای س��رمایه ای مثل مسکن افزایش یافته است، اما آیا 
ارز تأثیری در بازار مس��کن می گذارد؟ در نیمه دوم س��ال گذش��ته 
ش��اخص های اقتصادی نش��ان از افزایش معامات مسکن داشت و 
خرید و فروش آپارتمان در ش��هرهای ب��زرگ رونق گرفته بود، اما با 
افزایش قیمت ارز برخی نگرانی ها درباره افزایش قیمت مس��کن هم 
ش��دت یافته است.  کارشناسان می گویند از آنجا که ارز و مسکن در 
اقتصاد دو کاالی س��رمایه ای محسوب می شوند، می توان عنوان کرد 
زمانی که نرخ یکی از کاالهای سرمایه ای افزایش پیدا می کند، طبیعتاً 
روی س��ایر کاالها نیز اثر می گذارد. اما ای��ن تأثیر به معنای افزایش 
قیمت مسکن نیست، بلکه بررسی ها نشان می دهد که با افزایش نرخ 
ارز تقاضای بخش مس��کن هم کاهش می یاب��د. در واقع افرادی که 
متقاضی غیرمصرفی مسکن هستند، ممکن است سرمایه خود را به 
بازار ارز منتقل کنند. بنابراین افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت تب بازار 

مسکن را سرد می کند. 
اما برخی کارشناس��ان هم مثل بیت اهلل س��تاریان، استاد دانشگاه 

تهران معتقد است: »افزایش نرخ ارز سبب می شود بخشی از سرمایه  
به سمت بازار مسکن برود و بعد از پایان دوره نوسان و تغییر، افرادی 
که در این بازار س��رمایه گذاری کرده و سود برده اند وارد بازار مسکن 
ش��ده و با تقاضای تازه ای که ایجاد می کنند، موجب افزایش قیمت 
مسکن خواهند شد.« مقایسه افزایش نرخ ارز با دوره مشابه سال های 
۹۱ و ۹۲ نشان می دهد نوسانات ارزی آن سال ها با وجودی که بسیار 
شدید بود، اما اثر زیادی بر سایر بازارهای موازی از جمله مسکن باقی 
نگذاش��ت. یعنی رکود در این بازار کماکان ادامه داشت. آنچه سبب 
ش��د تا بازار مسکن در س��ال گذشته از رکود خارج ش��ود، رونق در 
سایر بازارها و البته بسته های سیاستی که دولت در قالب وام مسکن 
یکم در دس��تور کار قرار داد، بود.   با این همه، کارشناسان معتقدند 
بازار مسکن کش��ش افزایش قیمت شدید را ندارد و به همین دلیل 
چنین اتفاقی پیش بینی نمی شود، اما اگر اتفاقاتی مانند نوسانات ارزی 
در اقتصاد ادامه دار باشد، سبب می شود که تقاضای سرمایه گذاری و 
سفته بازی وارد بازار مسکن شود و همین موضوع باعث ایجاد تغییراتی 

در بخش مسکن می شود. 

آیا افزایش قیمت ارز، مسکن را گران می کند؟ 

قیمت دالر )تومان(دورهقیمت دالر )تومان(دوره

۱۳۶۷۹۶۱۳۸۳۸۷۴

۱۳۶۸۱۲۰۱۳۸۴۹۰۴

۱۳۶۹۱۴۱۱۳۸۵۹۲۲

۱۳۷۰۱۴۲۱۳۸۶۹۳۵

۱۳۷۱۱۴۹۱۳۸۷۹۶۶

۱۳۷۲۱۸۰۱۳۸۸۹۶۷

۱۳۷۳۲۶۶۱۳۸۹۱۰۴۴

۱۳۷۴۴۰۷۱۳۹۰۱۲۰۴

۱۳۷۵۴۴۴۱۳۹۱۲۶۰۷

۱۳۷۶۴۷۸۱۳۹۲۳۱۸۳

۱۳۷۷۶۴۶۱۳۹۳۳۲۸۰

۱۳۷۸۸۶۳۱۳۹۴۳۴۵۰

۱۳۷۹۸۱۹۱۳۹۵۳۶۵۰

۱۳۸۰۸۰۰۱۳۹۶۴۸۰۰

۱۳۸۱۸۰۱۱۳۹۷۵۷۰۰

۱۳۸۲۸۳۲--

سه شنبه
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قیم��ت دالر در حال��ی روزی تاریخی 
را پشت سر گذاش��ته که مسئوالن بانک 
مرک��زی همچن��ان در س��کوت به س��ر 

می برند. 
ب��ه گ��زارش »انتخ��اب«، گزارش های 
میدانی از بازار ارز نش��ان می دهد قیمت 
دالر از م��رز ۵۷۰۰ تومان نیز عبور کرده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که در اواخر 
پاییز سال گذش��ته که روند افزایش نرخ 
ارز آغاز ش��ده بود، مس��ئوالن اقتصادی 

کشور آن را گذرا و موقتی می دانستند. 
ولی اهلل سیف، رئیس  کل بانک مرکزی، 
۲۷ دی ماه س��ال گذش��ته کمی پس از 
آغاز روند افزایشی قیمت دالر در توییتی 
نوش��ته بود: »براس��اس روند هر ساله در 
ماه های بهمن و اس��فند، مس��یر کاهشی 

پیدا می کند.«
او دوم اس��فندماه س��ال گذشته روزی 
که قیم��ت دالر حدود ۴۵۶۰ تومان بود، 
گفت: بانک مرکزی دستورالعمل هایی را 
اباغ کرده بود که این دس��تورالعمل ها با 
اقدامات نیروی انتظامی در قالب برخورد 
ب��ا صرافی ه��ای غیرقانون��ی ک��ه با لفظ 
قیمت ها را کنت��رل می کردند، آرامش را 
به کش��ور برگرداند و این روند ادامه دارد 
به طوری که آرامش را همچنان در کشور 

شاهدیم. 
وی افزود: این روند در س��ه چهار روز 
گذش��ته کاهنده بوده و هیجانات کاذب 

قیمت ارز در حال تخلیه شدن است. 
س��یف درب��اره قیم��ت نهای��ی ارز در 
روزهای آینده گفت: اج��ازه دهید راجع 
به قیمت چیزی نگویم، نرخ تعادلی برای 
ارز در هر دوره نشأت گرفته از متغیرهای 

اقتصادی است. 
 او ۱۳ روز بعد و درحالی که قیمت دالر 
به ۴۴۶۰ تومان رسیده بود، گفت: سوال 
درباره نرخ دالر رس��می غیرمعمول است 

که فقط در کشور ما مطرح است. 
 س��یف، هش��تم فروردین م��اه هم در 
تقاضای  نوش��ت: خصیص��ه  یادداش��تی 
مذکور، موقتی بودن آن اس��ت و همانطور 
ب��ا  ارز  قیم��ت   ،۱۳۹۲ س��ال  در  ک��ه 
برچیده شدن این تقاضا افت کرد، انتظار 
می رود با بهبود ش��رایط ای��ن امر تکرار 

شود. 
 با ای��ن وجود هنوز انتظار رئیس بانک 
مرک��زی محقق نش��ده و قیم��ت دالر با 
رون��دی غیرقاب��ل پیش بین��ی در ح��ال 

افزایش است. 
مش��خص نیس��ت چرا رئیس کل بانک 
مرکزی که زمستان گذشته، حتی از ورود 
پلیس به بازار ارز نیز حمایت کرده و آن را 
از دالیل »کنترل قیمت« دانسته بود اکنون 
دست روی دس��ت گذاشته و هیچ اقدامی 
- هی��چ اقدامی - انجام نمی دهد. مگر باید 
منتظ��ر چه قیمت��ی برای دالر باش��یم تا 
دس��ت کم یک اظهارنظر، یک اقدام و یک 
حرکت موثر از رئیس بانک مرکزی ش��اهد 
باش��یم؟ مگر او خود را مسئول این اوضاع 
نمی داند که اکنون درباره آن سکوت کرده 

است؟ 
از طرفی، پس از اقدامات بانک مرکزی 
و ورود نی��روی انتظامی به ب��ازار ارز، که 
س��یف بارها بدان اش��اره ک��رده و آن را 
موفقیت آمی��ز دانس��ته، ف��روش دالر به 
متقاضیان به ش��دت محدود شده و این 
کار با س��قف مش��خص برای ه��ر فرد و 
صرفا با ارائه کارت ملی انجام می شود. از 

طرفی، صرافی ه��ا نیز تحت نظارت بانک 
مرک��زی فعالیت می کنند. پس اش��کال 
کار کجاس��ت ک��ه با این هم��ه نظارت و 
دخالت و اعم��ال محدودیت باز هم بازار 
ارز ب��ه قهقرا رفته؟ مگ��ر دالرها به افراد 
نامشخص فروخته و یا از راه های دیگری 
از بازار خارج می شوند که باید شاهد این 

اوضاع باشیم؟ 
 بهمن ماه س��ال ۹۱، درحالی که قیمت 
دالر، چن��دی قب��ل از آن، از کانال هزار 
افزایش  ناگهان ب��ه ۳۵۰۰تومان  تومانی 
یافته ب��ود، اعتماد مردم و فع��االن بازار 
ارز به محم��ود بهمنی، رئیس وقت بانک 
مرکزی به کلی سلب شده بود و توصیه ها، 
اظهارات و س��خنان او در بازار ارز نتیجه 
معکوس داشت. اکنون با عملکرد سیف، 
نوع دیگری از بی اعتمادی مردم به رئیس 

بانک مرکزی را شاهد هستیم. 
 به جز ارز، ط��رح بانک مرکزی درباره 
پیش فروش سکه نیز حال و روز مشابهی 
دارد. این طرح نه تنها کمکی به بازار سکه 
نکرده بلکه اکن��ون با عبور قیمت از یک 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، حتی س��که 
۲میلیون��ی را هم قاب��ل پیش بینی کرده 

است. 
 نکت��ه قابل تأم��ل اینکه، خ��ود بانک 
مرکزی پ��س از آغاز ط��رح پیش فروش 
س��که، قیمت پیش ف��روش را باال برد؛ به 
بیان ساده تر، بانک مرکزی خود این پیام 
را به بازار منتقل کرد که قیمت س��که را 
باالت��ر از قیمت فعلی پیش بینی می کند. 
اثرات روانی این اتفاق بی تردید بر گرانی 

سکه نیز اثر گذاشت. 
 همه ای��ن نابس��امانی ها در حالی رخ 
می ده��د که حک��م ولی اهلل س��یف برای 
ریاس��ت بانک مرکزی پنج س��اله است و 
تابس��تان امسال به پایان می رسد. اکنون 
سوال اینجاست که آیا این بی اعتنایی او 
به بازار ارز، با نزدیک شدن به پایان دوران 

ریاستش بر بانک مرکزی ارتباط دارد؟ 
 طبیعی است که در چنین شرایطی، 
امکان ج��ذب س��رمایه گذار خارجی و 
حتی داخل��ی کمتر و کمتر می ش��ود. 
س��یف چند روز پیش گفت��ه بود »باید 
بازار کشور را برای سرمایه گذار خارجی 
ج��ذاب کنیم«، اما خود او بهتر می داند 
اولین نکته ای که سرمایه گذار را جذب 
می کند ثبات اقتصادی است؛ ثباتی که 
در بازار ارز امروز هرگز نش��انه ای از آن 
دیده نمی شود. در چنین شرایطی امکان 
سرمایه گذاران  از  اقتصادی  برنامه ریزی 
سلب ش��ده و طبیعی اس��ت که کشور 
ق��ادر به جذب آنه��ا نخواهد بود. ماجرا 
محدود  خارج��ی  س��رمایه گذاران  ب��ه 
نمی شود؛ سرمایه گذاران داخلی نیز که 
کاالهای اساسی به کشور وارد می کنند 
و ب��رای ای��ن کار نی��از ب��ه ارز دارند، 
با مش��کل و معض��ل مش��ابهی روبه رو 

می شوند. 
 اوض��اع ب��ازار ارز واکنش تع��دادی از 
نمایندگان مجلس را برانگیخت. ش��هاب 
نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: متأس��فانه به رغم اینکه کمیسیون 
اقتص��ادی مجلس ش��ورای اس��امی از 
ماه ها قبل درخصوص نوس��انات بازار ارز 
به مسئوالن ذی ربط هشدار می دهد، اما 
اقدام موثری ب��رای مدیریت بازار صورت 

نگرفت. 
 نادری با انتقاد از کاهش شدید قدرت 

پول ملی، تصریح کرد: بانک مرکزی باید 
ب��ه این وضعیت نابس��امان در ب��ازار ارز 
خاتمه دهد، چراکه در چند ماه گذش��ته 
اقدام عملی برای مهار گرانی غیرمنطقی 
دالر انجام نش��د و تی��م اقتصادی دولت 
دوازده��م، بای��د پاس��خگوی وضعی��ت 
موجود در بازار باش��د، چراکه اگر قیمت 
دالر حتی براساس نرخ تورم نیز افزایش 
می یاف��ت بای��د قیمت ای��ن ارز نهایتا به 

حدود ۴۴۰۰ تومان می رسید. 
نادر قاضی پ��ور هم در نشس��ت علنی 
دیروز مجل��س در تذکر ش��فاهی گفت: 
آق��ای الریجان��ی؛ جل��وی گران��ی ارز را 
بگیری��د ت��ا مش��کات ح��اد اجتماعی، 

سیاسی و امنیتی حاصل نشود. 
 نماین��ده ارومی��ه با بی��ان اینکه نباید 
اجازه دهیم ریال ها به دالر تبدیل ش��ود، 
افزود: ادامه این روند باعث ورشکس��تگی 

بانک ها خواهد شد. 
 عل��ی الریجان��ی، رئی��س مجلس 
در پاس��خ ب��ه ای��ن تذکر گف��ت: باید 
حساس��یت الزمی در این زمینه وجود 
داشته باشد، البته کمیسیون اقتصادی 
مجلس نیز در این زمینه مامور ش��ده 
و در اولین فرصت نشس��تی را با وزیر 
اقتص��اد و رئی��س کل بان��ک مرکزی 

برگزار خواهد کرد. 
در واکنش��ی دیگر، حاج��ی دلیگانی، 
خواس��تار برکناری س��یف ش��د و گفت: 
دول��ت افزای��ش قیم��ت ارز را مدیریت 
می کن��د تا هفته ای حداق��ل ۲۰۰ تومان 
ب��ه قیم��ت دالر و یورو افزوده ش��ود. به 
گفت��ه او، اگر تغیی��ری در مدیران ایجاد 
نشود یعنی رئیس جمهور از وضع موجود 
رضایت دارند و ای��ن موضوع همه چیز را 

برای مردم شفاف خواهد کرد. 

آیا پایان دوران ریاست سیف بر بانک مرکزی با سکوت او درخصوص بازار ارز رابطه دارد؟

ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در وضعیت کنونی بازار ارز
نگاه

التهاب بازار ارز به روایت یک اقتصاددان
بانک مرکزی با کاهش سود بانکی، 

دارایی ها را به بازار ارز فرستاد
یک اقتصاددان معتقد است هرچه به ۲۲اردیبهشت، 
زمان اعام نظر ترامپ درباره برجام نزدیک تر می شویم، 

انتظار افزایش قیمت دالر در بازار باالتر می رود. 
جمش��ید پژویان در گفت وگو با »انتخاب«، در پاسخ 
به اینکه اوضاع متاطم بازار ارز چقدر با احتمال خروج 
آمریکا از برجام در روز ۲۲ اردیبهشت ماه، ارتباط دارد؟ 
گفت: کاما آش��کار است مس��ئله ای که امروز در بازار 
ارز شاهد آن هس��تیم، بخش عمده ای از آن مربوط به 
تهدید بازگش��ت تحریم ها و حتی تشدید آن به وسیله 

آمریکاست. 
او افزود: هرچند این موضوع یعنی احتمال بازگشت 
تحریم ها از آغاز روی کار آمدن ترامپ، مطرح بوده، ولی 
به هر حال ترامپ، توافق هس��ته ای را تمدید می کرد و 
اروپا هم به صورت جدی در مقابل این اظهارات ترامپ 
و تصمیم آمریکا ایس��تاده بود، ولی طی ماه های اخیر، 
رئیس جمهور آمریکا موفق ش��ده حداقل کش��ور های 
اصلی و عمده اروپایی یعنی آلمان، انگلیس و فرانس��ه 
را با خود همراه کند و به بهانه موش��ک های بالستیک، 
این احتمال باال می رود که اروپا هم به آمریکا بپیوندد. 

 رئیس پیشین شورای رقابت گفت: طبیعی است که 
در صورت بازگشت تحریم ها، درآمد های ارزی ما تحت 
تأثیر قرار می گیرند؛ صادرات نفتی و پتروشیمی ما تحت 
فشار قرار می گیرد؛ عرضه به طور کلی کاهش می یابد و 
بدیهی اس��ت که انتظاری که به دنبال این اتفاق وجود 
دارد، افزایش قیمت ارز است.  پژویان اضافه کرد: هرچه 
به تاریخ زمانی مذکور نزدیک می ش��ویم، بدیهی است 
که این انتظارات باالتر می رود، چون ما اثرات مثبتی را 
شاهد نیستیم؛ یعنی اروپا به آمریکا نزدیک می شود و نه 

دورتر و این انتظار واقعی است. 
او ادامه داد: در این شرایط، عده ای از کسانی که برای 
واردات یا قاچاق نیاز به ارز دارند، می خواهند زودتر ارز 
ارزان تر خریداری کنند و سوداگران هم دارایی های دیگر 
خود را به ارز تبدیل می کنند، به خصوص که دارایی های 
دیگر دارای بازده باالیی نیستند. سیاست های چند ماه 
گذشته ش��ورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و کاهش 
س��ود بانکی هم یکی از عواملی اس��ت که بخش��ی از 
دارایی هایی را که به صورت س��پرده یا س��رمایه گذاری 
در شرکت های سرمایه گذاری بودند، بخواهند به سمتی 
بروند که بازده باالتری دارد. در این شرایط، انتظار برای 

افزایش قیمت دالر می تواند منطقی باشد. 

دریچه

افت 40درصدی ارزش پول ملی
دالر نایاب شد! 

ادام��ه روند افزایش��ی قیم��ت ارز در ماه های 
اخیر به جایی رس��ید که قیمت دالر در روزهای 
گذشته با رس��یدن به ۵۸۰۰ تومان به مرز های 
۶۰۰۰ توم��ان نزدی��ک و نزدیک ت��ر می ش��ود. 
مشاهدات میدانی از بازار ارز و سکه حاکی از آن 
است که دالر که طی روزهای گذشته در تعداد 
محدودی از صرافی ها یافت می شد، روز دوشنبه 
در میان دستفروشان و دالالن هم نایاب شده و 
سکه نیز به روند افزایشی قیمت خود ادامه داده 

است. 
براس��اس گ��زارش میدانی ایس��نا، از چهارراه 
اس��تانبول و خیابان فردوس��ی ب��ه عنوان یکی 
از مراک��ز اصل��ی ف��روش ارز در پایتخ��ت، روز 
دوش��نبه ب��ازار ارز با محدودیت های بیش��تر از 
روزه��ای گذش��ته در فروش دالر همراه ش��ده 
اس��ت؛ به طوری که به غی��ر از صرافی ها که در 
روزهای گذشته هم عمدتا از فروش دالر و یورو 
خ��ودداری می کردند؛ در ح��ال حاضر دالالن و 

دستفروشان هم دالری برای فروش ندارند! 
در همین زمینه، رئیس س��ابق اتاق بازرگانی 
تهران ن��رخ واقعی دالر را نهایت��ا ۴۲۰۰ تومان 
دانس��ت و تصریح کرد که ن��رخ ۵۶۰۰ تومانی 
موجود در بازار اصا واقعی نیس��ت و عزمی هم 
برای کنترل این بازار وجود ندارد. این در حالی 
اس��ت که ارزش پول مل��ی ۴۰درصد افت کرده 

است. 
یحی��ی آل اس��حاق، رئی��س ات��اق مش��ترک 
بازرگان��ی ای��ران و عراق در گفت وگو با ایس��نا، 
با بی��ان اینکه افزایش ن��رخ دالر آثار واقعی در 
اقتص��اد دارد، تصریح کرد: پیش از این ماجراها 
ارزش پ��ول ملی تا ۳۴درصد کاهش یافته بود و 
می توان گفت که پس از تغییرات به وجود آمده 
در بازار ارز، ارزش پول ملی تا ۴۰درصد کاهش 
یافته اس��ت؛ یعنی عما یک میلیون تومان پول 
در جیب مردم ارزش��ی معادل ۶۰۰ هزار تومان 

پیدا کرده است. 
وی با بی��ان اینک��ه برخ��ی در مصاحبه های 
خود نس��بت به مردم بی انصافی می کنند، اظهار 
کرد: ما ش��اهد این پدیده هستیم که برخی در 
صحبت ه��ای خود می گویند: »افزایش نرخ دالر 
به نفع اقتصاد اس��ت«، در صورتی که طرح این 
موضوع به این ش��کل عم��ا بی انصافی در حق 

مردم است. 
آل اس��حاق ادامه داد: با نگاه��ی دقیق به بازار 
می توان اس��تدالل طرفداران افزایش قیمت ارز 
را به ط��ور کامل ردش��ده دانس��ت، چراکه آنها 
می گویند: »این روند به نفع صادرکننده خواهد 
بود« در صورتی که چنین نگاهی بسیار سطحی 
و ساده انگارانه است. زیرا صادرات شاید در اولین 
محموله های صادراتی به نفع صادرکننده باش��د 
ام��ا در ادامه، تولی��د از افزایش ن��رخ ارز متاثر 
خواهد شد و تولیدکننده کاالی خود را گران تر 
به صادرکنن��ده ارائه می کند و حاال صادرکننده 
ایرانی که پیش از این نیز قدرت رقابت چندانی 
با رقبای خارجی را نداش��ته  است، باید با قیمت 
باالت��ر کاالی خود را خری��داری و در بازارهای 
جهانی ارائه کند که عما این نشان می دهد در 

حوزه صادرات نیز ضربه خواهیم خورد. 
70درصد از کاالهای وارداتی مواد اولیه و 

قطعات یدکی است
رئیس ات��اق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق 
در ادامه تصریح کرد: استدالل دیگر افرادی که 
افزایش قیمت ارز را به نفع اقتصاد می دانند این 
است که »افزایش قیمت دالر به نفع تولید تمام 
خواهد ش��د«، اما نگاهی به آمار گمرک نش��ان 
می دهد که ۷۰درصد واردات کشور شامل مواد 
اولیه و قطعات یدکی می شود و این یعنی چنین 
حجمی از محصوالت وارداتی به کشور قرار است 
گران ش��ود که هزینه تولید را باال می برد و بازار 

را دچار اختال می کند. 
آل اسحاق همچنین با بیان اینکه چنین اتفاقی 
قدرت خرید مردم را به ش��دت می کاهد، اظهار 
ک��رد: عمدتا خریدی که در س��طح بازار صورت 
می گیرد توسط طبقه متوسط رو به پایین است 
که این طبقه با گرانی به وجود آمده دیگر توان 
س��ابق را نخواهد داش��ت و فق��ط می تواند غذا 
بخ��رد و اجاره خانه بدهد. به همین علت فروش 
تولی��دات داخلی مانند پرده یا لوازم غیرضروری 

کاهش می یابد. 
وی همچنی��ن با انتقاد از برخی مصاحبه هایی 
ک��ه در این خصوص صورت می گیرد، گفت: جو 
روانی برخی گفت وگوها باعث می شود نقدینگی 
۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در جامعه که 
دست مردم است، به سمت خرید ارز و طا برود 

و به افزایش قیمت ها شدت بخشد. 
عزمی برای کنترل نرخ ارز نیست

رئیس س��ابق اتاق بازرگانی تهران درخصوص 
اینکه آی��ا عزمی برای کنت��رل ارز وجود دارد؟ 
گفت: با چیزی که می بینیم می ش��ود گفت که 
دولت عزمی برای کنت��رل بازار ندارد و احتماال 
تصمیمات��ی ک��ه در این زمینه گرفته می ش��ود 
بیش از اینکه اقتصادی باش��د سیاس��ی است یا 

براساس برخی پیش بینی های جهانی است. 
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فرص��ت ام��روز: س��خنگوی دول��ت در 
نخستین واکنش به افزایش قیمت دالر در 
روزهای اخیر از تشکیل ستاد ویژه کنترل 
ارز با دستور رئیس جمهور خبر داد و گفت: 
سیاست های ارزی دولت برای کنترل بازار 
ارز ط��ی چند روز آینده اجرایی و عملیاتی 
می ش��ود. محمدباقر نوبخت روز گذش��ته 
در حاشیه جلس��ه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی در گفت وگو با رس��انه ها در پاسخ 
به پرسش��ی درباره اقدام��ات دولت درباره 
کنترل نوس��انات اخیر بازار ارز گفت: روند 
فعلی به هیچ وجه مناسب نیست حتی اگر 
یکی از مشاوران دولت درباره موافقت دولت 
ب��ا افزایش نرخ ارز صحبتی داش��ته کاما 
نظرات شخصی بوده و وضعیت فعلی باید 

کنترل شود. 
او ادامه داد: ب��ا توجه به ماموریتی که 
رئیس جمهور به معاون اول داده اند ستاد 
ویژه ای در این باره تشکیل شده هرچند 
رسانه ای نشده است، اما مجموع جلسات 
به این منجر ش��ده که باید سیاست های 
جدید و متفاوت و اصاح ش��ده ای نسبت 

به قبل اتخاذ و اجرایی کنیم. 
بودج��ه  و  برنام��ه  س��ازمان  رئی��س 
گفت: سیاس��ت های جدید روز دوش��نبه 
در جلس��ه ای ب��ا حض��ور رئیس جمهور 
جمع بندی و در چند روز آینده تش��ریح 
و اجرای��ی می ش��ود.  وی با بی��ان اینکه 
این سیاست ها وس��یع تر از سیاست های 
بانک مرک��زی خواهد بود، افزود: البته از 
بانک مرکزی ه��م انتظار داریم فعال تر و 
با تحرک بیش��تر بر بازار ارز مسلط شود، 
چراکه این وضعیت به هیچ وجه مناس��ب 
نیس��ت و ما مطمئن هس��تیم در شرایط 
جدید که سیاس��ت های م��ا تغییر کرده 

موفق خواهیم شد. 
دولت اجازه نمی دهد ثبات اقتصادی 

کشور آسیب ببیند
همچنین مع��اون اول رئیس جمهور در 
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 
ثب��ات اقتص��ادی را یک��ی از مهم تری��ن 
دس��تاوردهای اقتص��ادی دول��ت و نظام 
خواند و گفت ک��ه دولت اجازه نمی دهد 
با شوک های بیرونی و فضاسازی داخلی، 

ثبات اقتصادی کشور آسیب ببیند. 
اس��حاق جهانگیری با تأکی��د بر اینکه 
باید در س��ال جدی��د با جدی��ت هرچه 
بیش��تر برای تحق��ق اقتص��اد مقاومتی 
حرک��ت کنیم، تصریح ک��رد: باید عزم و 
اراده ای جدی تر در سال ۹۷ برای تحقق 

اقتصاد مقاومتی ایجاد ش��ود و مصمم تر 
از س��ال های گذش��ته در این مسیر گام 

برداریم. 
مع��اون اول رئیس جمهوری ادامه داد: 
مجم��وع ش��اخص های کان اقتص��ادی 
کش��ور در س��ال ۹۶ نش��ان می دهد که 
اقتصاد کش��ور از ثبات مناسبی در سال 
گذش��ته برخوردار بوده، ام��ا با این حال 
در س��ال ۹۷ نیازمند اقدامات و کارهای 
جدی تری هستیم به خصوص که با وجود 
تهدیدهای خارجی علیه کش��ورمان الزم 
اس��ت امور اقتصادی داخل کش��ور را به 
خوبی مدیریت کنیم تا در بخش سیاست 
خارج��ی نیز بتوانیم به نتایج بهتری نائل 

شویم. 
مع��اون  اول  پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
رئیس جمهوری، جهانگی��ری با تأکید بر 
اقتصاد  ضرورت حاکم شدن سیاست های 
مقاومتی بر تمام شئون اقتصادی کشور، 
اظهار داش��ت: همانگونه که مقام معظم 
رهب��ری فرموده ان��د قرار نیس��ت که دو 
برنامه در کشور داشته باشیم یعنی نباید 
از یک س��و برنامه ای برای توسعه کشور 

و از س��وی دیگر برنامه ای ب��رای اجرای 
اقتصاد مقاومتی تدوین کنیم. 

وی ادام��ه داد: تم��ام برنامه ها و نحوه 
اداره امور جاری کشور باید در چارچوب 
اقتص��اد مقاومت��ی تعریف ش��ود و باید 
دقت داش��ته باش��یم که هر برنامه ای که 
اجرا می کنی��م مطابق با اقتصاد مقاومتی 
باشد و هیچ گونه سیاست گذاری مغایر با 

اقتصاد مقاومتی انجام نشود. 
با یادآوری  معاون اول رئیس جمهوری 
ایج��اد ۱۲کارگ��روه مل��ی ب��رای اجرای 
برنامه ه��ای اقتص��اد مقاومتی در س��ال 
۹۶ خاطرنش��ان ک��رد: دبیرخانه س��تاد 

باید به صورت جدی تش��کیل جلس��ات 
این کارگروه ها را ب��رای تدوین و اجرای 
برنامه ه��ای اولویت دار اقتص��اد مقاومتی 
پیگی��ری کن��د و ضم��ن ارائ��ه گزارش 
عملک��رد ای��ن کارگروه ها در س��ال ۹۶، 
برنامه ها و دس��تور کار جلس��ات س��تاد 

اقتصاد مقاومتی را تعیین کند. 
جهانگیری افزود: یکی دیگر از اقدامات 
س��تاد فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی در 
سال۹۶ تعیین برنامه های اولویت دار برای 
دستگاه های اجرایی بود که بخش زیادی 
از این اولویت ها نظیر تکمیل شبکه ریلی 
کشور، توسعه میادین مشترک نفت و گاز 
و توس��عه صادرات غیرنفتی، برنامه هایی 
بلندمدت و فراتر از برنامه های یک س��اله 
بودند که این برنامه ها نباید متوقف شود 
و در س��ال ۹۷ نیز بای��د ادامه پیدا کنند 
و گزارش��ی از پیشرفت این برنامه ها ارائه 

گردد. 
وی با اش��اره به نامگذاری سال جدید 
تحت عنوان حمایت از کاالی ایرانی، این 
نامگذاری را منطبق بر سیاست های کلی 
اقتص��اد مقاومتی دانس��ت و گفت: باید 
برای تحقق شعار سال جدید نیز سیاست 
و برنامه های��ی عملیات��ی تدوین کنیم تا 
وظایف و تکالیف ه��ر بخش برای تحقق 

این شعار مشخص باشد. 
معاون اول رئیس جمه��وری در پایان، 
یکی از راه های حمای��ت از کاالی ایرانی 
را مب��ارزه با قاچاق کاال دانس��ت و گفت: 
دولت س��ال گذشته فهرس��تی از اقام و 
کااله��ای اصلی قاچ��اق را تدوین کرد تا 
تمرکز اصلی دس��تگاه های متولی مبارزه 
با قاچاق بر این کاالها باشد. خوشبختانه 
دستاوردهای خوبی نیز نظیر اجرای طرح 
رجیس��تری گوش��ی تلفن همراه حاصل 
ش��د و با اقدامات صورت گرفته در زمینه 
مب��ارزه با قاچاق کاال، می��زان واردات از 
مبادی رس��می افزایش یافت و از قاچاق 

این کاال جلوگیری شد. 

واکنش سخنگوی دولت به افزایش نرخ ارز

تشکیل ستاد ویژه کنترل ارز  صف های مقابل صرافی ها
و قیمت دالر

س��ال های وحش��ت جنگ و حمله هوایی عراق بود 
و وس��ط حیاط مدرس��ه ما یک پناهگاه ساخته بودند. 
آژی��ر قرمز که به صدا درمی آم��د، چهارصد پانصد نفر 
دانش آموز دوره راهنمایی، وحشت زده به سمت دو در 
ورودی پناهگاه حمله می بردیم. پناهگاهی تاریک که 
کودکانه تصور می کردیم اگر بمب بر س��ر آن بریزد در 
ام��ان خواهیم بود؛ چه تصور خام��ی. بمبی اگر به آن 

پناهگاه می خورد، گور دسته جمعی ما می شد. 
بم��ب هیچ وق��ت ب��ه مدرس��ه م��ا نخ��ورد و هیچ  
دانش آموزی با بمب آسیب ندید، اما هر بار که صدای 
آژیر قرمز به صدا درآمد، شلوغی و حمله به در پناهگاه، 
چند آسیب دیده و دست و پا شکسته به جا گذاشت. ما 
از ترس بمب، با صدای آژیر قرمز، همدیگر را زیر دست 
و پا له می کردیم؛ برای رسیدن به گوری دسته جمعی 
که توهم جان پناه بود.  ازدحام این روزها برای خرید ارز 
جلوی صرافی ها هم چیزی شبیه حمله ما به پناهگاه 
مدرسه ماست. همه کاستی ها، ناتوانی ها و بی کفایتی ها 
درس��ت، ام��ا ما چرا ک��م و زیاد پول مان را به دس��ت 
گرفته ایم و جلوی صرافی ها صف کش��یده ایم؟ ما چرا 
باید با دامن زدن به یک »وحشت عمومی« خودمان را 

زیر دست و پا له کنیم؟ 
ترام��پ آژیر می کش��د، کش��ورهایی در منطقه هم 
ص��دای این آژیر را تقویت می کنند و ش��اید کس��انی 
هم در داخل عمدا یا از س��ر نادانی بر وحش��ت آژیرها 
می افزایند. آیا این ما هس��تیم که از ترس آژیر خود را 
برای رس��اندن به پناهگاهی که جز ابهام و تاریکی در 

آن نیست، زیر دست و پای یکدیگر له خواهیم کرد؟ 
می ترسیم ارزش پول ملی س��قوط کند و دارایی ها 
ما کاهش یابد؟ هر قدر بیش��تر جلوی صرافی ها صف 
بکش��یم، قیمت باالتر می رود و این س��قوط بیش��تر 
می شود، بدون آنکه چیزی گیر اکثریت بیاید. می ترسیم 
بمبی در اقتصاد منفجر شود و ما بیرون از پناهگاه، زیان 
کنیم؟ صف کشیدن برای خرید دالر، می تواند پیش از 
آنکه بمبی از راه برسد، ما را زیر دست و پای خودمان 
له کند.  می ترس��یم گروه هایی ب��ا دارایی های کان از 
خری��د و فروش در ب��ازار ارز س��ودهای کان ببرند و 
خرده پول های دست ما هیچ شود و از این نمد کاهی 
برای ما ساخته نشود؟ صف کشیدن ما برای خرید دالر، 
س��ود صاحبان دارایی های بزرگ را بیشتر می کند. هر 
یک تومان که با حضور وحشت آلود ما جلوی صرافی ها 
بر قیمت دالر افزوده می ش��ود، صاحبان س��رمایه های 
مشروع و نامش��روع حاضر در بازار ارز را بیش از آنچه 
تص��ور کنید افزای��ش می دهد.  بیایی��د از ترس آژیر، 
یکدیگر را در رس��یدن به توهمی از پناهگاه له نکنیم. 
آرام بگیریم و کنار بکش��یم، بگذار ببینیم آنها که تنها 
در میان میدان می مانند، کیس��تند. آنها که نان ش��ان 
در همراهی ما با ش��لوغی میانه میدان اس��ت.  آژیرها 
را همه به ص��دا درمی آورند، عکس های��ی از بی ارزش 
ش��دن پول فان کشورها پخش می کنند و همه برای 
آن است که من و شما بترسیم و خرده پول های مان را 
به میدان بیاوریم، وحشت بیافرینیم و در میانه تاریکی 
یکدیگ��ر را زیر دس��ت و پا له کنیم.  نترس��یم و فعا 
آرام بگیری��م. اوضاع که آرام ش��د، از دولتمردان ارائه 
گزارش��ی ش��فاف و دقیق، با صراحت و بی پرده پوشی، 
فارغ از ش��عار و پر از ش��عور و صادقان��ه با مردم طلب 
کنیم. بپرسیم این چه حکایتی است؟ این چه مصیبتی 
است که آرامش نداریم. چرا کسی پاسخ نمی دهد چه 
خبر است. آشکارشدن همه کاستی ها را مطالبه کنیم 
و مو از ماست بکشیم، اما فعا نترسیم و به این معرکه 
دامن نزنیم. مطالبه پاس��خگویی را فراموش نکنیم، اما 
در فضای ناآرام و پرتنش، کسی پاسخ نمی دهد. بیایید 
برای ایران، بر تنش های این فضا نیفزاییم. پناهگاهی در 
کار نیست، ما فقط خود را زیر دست و پا له می کنیم. 

دکتر ابراهیمی مطرح کرد
نقش بانک انصار در حمایت از 

تولید کاالی ایرانی
مدیرعام��ل بانک انصار در دیدار نوروزی با مدیران و 
کارکنان این بانک، با اش��اره به نامگذاری سال جدید 
به عنوان »س��ال حمایت از کاالی ایرانی« توسط مقام  
معظم  رهب��ری گفت: به منظور اج��رای رهنمودهای 
معظم له نس��بت به تحق��ق اقتصاد مقاومت��ی که در 
ش��عار چند س��ال اخیر مورد تأکید واقع ش��ده است، 
عمده منابع بانک انصار در مسیر سیاست های اقتصاد 
مقاومتی اختصاص یافته است و خدا را شاکر هستیم 
که توانسته ایم در این عرصه پیشتاز و طایه دار باشیم. 
به گزارش روابط  عمومی  بانک انصار، دکتر ابراهیمی با 
تبیین طرح های اقتصاد مقاومتی بانک انصار و سیاست 
کلی در تخصیص بیشترین تسهیات پرداختی این بانک 
به شرکت های تولید کننده مایحتاج اساسی مردم و کاالی 
باکیفیت ایرانی تصریح کرد: درحالی که تأمین  کننده مالی 
اقتصاد کش��ور بانک ها هستند، پیش��برد اهداف اقتصاد 
مقاومتی با اصاح شبکه بانکی و هماهنگی سیاست های 

مالی و پولی کشور میسر می شود. 
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یادداشت

بانکنامـه

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کاال توضیح داد
دلیل توقف معامالت آتی سکه

مدیر توس��عه بازار مشتقه بورس کاالی ایران درباره توقف 
معامات بازار مشتقه بورس کاالی ایران می گوید با توجه به 
نوسانات ش��دید در بازار سکه طا و عدم شفافیت اطاعاتی 
درباره بازار نقدی س��که طا، کمیته آتی روز گذشته تصمیم 
به توقف معامات بازار مش��تقه گرف��ت.  علیرضا ناصر پور در 
گفت وگو با ایسنا، درباره توقف معامات آتی و اختیار معامله 
س��که در فرابورس اظهار کرد: مولفه های تأثیرگذار بر قیمت 
سکه و درنتیجه وجود ابهام قیمتی شدید در بازار این دارایی، 
بر تصمیم سرمایه گذاران بازار مشتقه اثر گذاشته و مخاطرات 
بازار قراردادهای مش��تقه را به ش��دت افزایش می دهد.   وی 
افزود: با توجه به نوس��انات ش��دید در بازار س��که طا و عدم 
ش��فافیت اطاعاتی درباره بازار نقدی س��که طا کمیته آتی 
 روز گذش��ته با توج��ه به احراز ش��رایط اضط��راری مطابق

ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی معامات قراردادهای آتی و نیز 
ماده ۲۹ دس��تورالعمل اجرایی معام��ات قراردادهای اختیار 
معامله تصمیم توقف معامات مش��تقه س��که ط��ا در روز 

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ را گرفت. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۶.۹۷۵یورو اروپا

-۷.۸۵۰پوند انگلیس

۱.۵۸۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۷۴۹.۰۰۰مثقال طا

۱۷۲.۹۱۸هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۸۷۰.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۹۳۰.۰۰۰سکه طرح جدید

۹۲۲.۰۰۰نیم سکه

۵۹۱.۰۰۰ربع سکه

۳۵۶.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

از  ای��ران  ات��اق بازرگانی  نایب رئی��س 
عملک��رد ارزی بانک مرکزی انتقاد کرد و 
گفت: افزایش قیمت دالر هیجانی اس��ت 
و در واکن��ش به نگرانی مردم نس��بت به 
آینده اقتصادی کش��ور که با خرید ارز به 
دنبال حفظ نقدینگی شان هستند، ایجاد 
شده که شرایط را فقط به نفع سوداگری 

و سوداگران کرده است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ش��یب صعودی 
قیم��ت دالر ادامه دارد و ب��ا التهابی که 
در ب��ازار ارز به وجود آم��ده اکنون دیگر 
صرافی ه��ا و حتی دستفروش��ان ارز نیز 
دالری نمی فروش��ند و می گویند »دالری 
در ب��ازار وج��ود ندارد«. در این ش��رایط 
که قیمت دالر به ۵۸۵۰ تومان رس��یده 
است اظهارنظرهایی درباره نحوه عملکرد 
بانک  مرکزی صورت می گیرد که در یکی 
از آنها پدرام س��لطانی ب��ا انتقاد از روش 
عملکرد بانک مرکزی گفت: روندی که در 
حال، اتفاق افتاده پیش از این نیز به اجرا 
درآمده و انتقاداتی نسبت به آن وارد بوده 
اس��ت؛ یعنی اینکه مردم بخواهند جلوی 
در صرافی ها صف ببندند و بانک مرکزی 
ب��ا تزریق ارز بخواهد جلوی تقاضای بازار 
را بگی��رد یعنی به نوع��ی دولت، تقاضای 
کس��انی را که فعالیت تج��اری و تولیدی 
ندارن��د را تأمی��ن کند که کار درس��تی 

نیست. 
وی افزود: بانک مرک��زی باید به جای 
توزی��ع دالر ب��ه ش��کل فعلی آنه��ا را در 
اختیار مس��افران، تاج��ران و افرادی که 

قصد عملکرد موجه دارند، بگذارد. 
نایب رئی��س ات��اق بازرگان��ی ای��ران با 
اش��اره ب��ه صحبت برخ��ی از اف��راد که 
»افزایش قیم��ت ارز را کمک به صادرات 
دانس��ته اند«، تصریح کرد: افزایش بدون 

توجی��ه قیم��ت ارز و فضایی ک��ه ایجاد 
شده اس��ت نه تنها به اقتصاد مولد کمک 
نخواهد کرد بلکه فقط به نفع س��وداگری 

و سوداگران خواهد بود. 
 سلطانی ادامه داد: شاید افزایش قیمت 
دالر به نفع برخی حوزه ها مانند صادرات 
مواد معدنی خام ی��ا صادرات محصوالت 
کشاورزی در کوتاه مدت باشد ولی طبیعتا 
نگرانی که این ش��رایط برای ش��هروندان 
ایجاد می کند برای تولیدکننده نیز ایجاد 
خواهد کرد و ممکن است تولیدکنندگان 
دس��ت ب��ه رفتارهای��ی بزنند ک��ه برای 
حف��ظ ارزش کاالهای تولیدی مواد اولیه 

بیشتری را خرید و انبار کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه صحب��ت درباره 
حبابی بودن قیمت دالر در ش��رایط فعلی 
چن��دان امکانپذیر نیس��ت، گفت: از آنجا 
ک��ه درآمده��ای دقیق کش��ور در حوزه 
ارزی چن��دان مش��خص نیس��ت و قطعا 
دارایی ه��ای بانک مرک��زی از موجودی 
بازار بس��یار بیشتر است و از طرفی دیگر 
ش��رکت های صادرات��ی بخ��ش عمده ای 
از درآمده��ای ارزی خود را در حس��اب 
کش��ورهای دیگر نگهداری می کنند تا به 
علت مش��کل تحریم ها و انتق��ال پول به 
مشکل نخورند، نمی توان جواب دقیقی به 

حبابی بودن قیمت دالر داد. 
س��لطانی درخص��وص واکن��ش ب��ازار 
داخلی نس��بت به پدی��ده افزایش قیمت 
ارز، گفت: قطعا اجناس��ی که وابس��تگی 
ارزی دارند افزایش قیمت خواهند داشت 
که موجه اس��ت و در م��واردی دیگر نیز 
اجناسی که چندان وابستگی ارزی ندارند 
نیز به خاطر شرایط بازار اقدام به افزایش 
قیمت می کنند و در این فضا انبارش کاال 

با رشد مواجه خواهد شد. 

انتقاد نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از عملکرد ارزی بانک مرکزی

دالر هیجانی شده؛ همه چیز به نفع سوداگران است

محمد فاضلی 
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

سه شنبه
21 فروردین 1397

شماره 1037
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همگام با نوسانات دالر
دریچهفرابورس

با افزایش یکباره نرخ دالر، شرکت هایی 
که مواد اولیه و تجهی��زات از خارج وارد 
می کنن��د اما همچ��ون خودرویی ها اکثر 
قری��ب ب��ه اتف��اق محصول نهایی ش��ان 
فقط مش��تری داخلی دارد، با افت شدید 
قیمت سهام مواجه ش��دند، به طوری که 
سهامداران دو شرکت خودروسازی ایران 
روز دوش��نبه برای فروش سهم ش��ان به 

صف شدند. 
به گزارش ایس��نا، افزایش قیمت دالر 
موجب شده ش��رکت های صادرات محور 
مانند نفتی ها با رش��د در قیمت س��هام 
مواجه شوند اما ش��رکت هایی که عمدتا 
م��واد اولیه، تجهی��زات و قطع��ات را از 
خارج وارد می کنند و مش��تری محصول 
نهایی ش��ان به علت تعرفه های باالیی که 
روی خودروهای وارداتی اعمال می شود، 
عمدتا ایرانی ها هس��تند با کاهش شدید 
قیمت س��هام مواج��ه ش��دند، به طوری 
که روز دوش��نبه گروه خودرو و س��اخت 
قطع��ات در کن��ار گروه ه��ای بان��ک و 
مخابرات بیش��ترین تأثی��ر منفی را روی 

شاخص کل بورس گذاشتند. 
س��هامداران گروه خودرو ش��اهد افت 
بی وقفه قیمت سهام خود بودند، به طوری 
که در بسیاری از نمادهای پربازدید مثل 
ایران خودرو و سایپا قیمت آخرین معامله 
ت��ا مرز ۵ درصد افت ک��رد. این در حالی 
اس��ت که اگر کیفیت خودروهای ساخت 
داخ��ل ب��ه حدی ب��ود ک��ه در بازارهای 
داش��ت،  خوبی  مش��تری های  خارج��ی 
این صنع��ت می توانس��ت مث��ل صنایع 
ص��ادرات مح��ور قیم��ت س��هامش باال 
برود و ب��ه ارزآوری نیز کم��ک کند، اما 
ام��روزه در عمل بس��یاری از محصوالت 
خودروهایی  خودروساز،  شرکت های  این 
اس��ت که ی��ا قطع��ات اصلی ش��ان وارد 
می ش��ود یا تمام قطعات ش��ان )از جمله 
قطعات اصلی( وارد می ش��ود و در ایران 
فقط سرهم می ش��ود و در بازار داخل به 

فروش می رس��د. در نتیجه این صنعت با 
واردات مح��ور بودن هم ارز را از کش��ور 
خارج می کند و هم در دوران افزایش نرخ 
ارز به سهامداران زیان مضاعفی می دهد. 
در گ��روه خ��ودرو و س��اخت قطعات 
شاهد افت یکدست قیمت سهم ها بودیم. 
تعدادی از س��هم ها در این گروه با حجم 
زیاد عرضه مواجه شد و معامله گران برای 

فروش سهم هایشان در صف ایستادند. 
ش��اخص کل ب��ازده نق��دی و قیمتی 
ب��ورس اوراق بهادار ته��ران، ۷۷۹ واحد 
رش��د ک��رد و به رق��م ۹۷ ه��زار و ۱۲۰ 
واحدی رسید. شاخص کل هم وزن اما با 
اف��ت ۱۵۵ واحدی مواجه ش��د و تا رقم 
۱۶ هزار و ۹۲۰ پایین آمد. در عین حال 

شاخص آزاد شناور ۵۸۴ واحد رشد کرد 
و با رقم ۱۰۳ هزار و ۳۸۶ مواجه ش��د. از 
طرفی ش��اخص ب��ازار اول و بازار دوم هر 
ی��ک به ترتیب ۶۸۹ و ۹۵۰ واحد رش��د 

کردند. 
صنای��ع  اصفه��ان،  مبارک��ه  ف��والد 
پتروشیمی خلیج فارس و فوالد خوزستان 
هر ی��ک ب��ه ترتی��ب ۲۱۴، ۱۸۴ و ۹۵ 
واحد تأثیر مثبت بر نماگر بازار س��رمایه 
داشتند. در طرف مقابل شرکت ارتباطات 
س��یار ای��ران، بانک مل��ت و ایران خودرو 
۵۷، ۳۸ و ۳۶ واح��د تأثی��ر کاهنده روی 

شاخص ها اعمال کردند. 
در گ��روه فل��زات اساس��ی در برخ��ی 
نماده��ای شاخص  س��از همچ��ون فوالد 

مبارکه اصفهان شاهد صف خرید بودیم. 
این نماد در نهایت با رش��د قیمتی حدود 
۴ درصد مواجه شد و بسیاری از نمادهای 
این گروه افزایش قیمت را تجربه کردند. 
در گ��روه فل��زات اساس��ی ۱۵۱ میلیون 
س��هم به ارزش حدود ۴۷میلیارد تومان 

معامله شد. 
همچنی��ن گ��روه اس��تخراج کانه های 
فل��زی نیز ب��ا روند رش��د در قیمت های 
پایانی مواجه ش��دند و تعدادی از سهم ها 
همچ��ون معدن��ی و صنعت��ی چادرمل��و 
ش��اهد صف خرید بودن��د. در این گروه 
۴۲ میلیون س��هم ب��ه ارزش ۱۲ میلیارد 
و ۶۰۰ میلی��ون تومان مورد داد و س��تد 

قرار گرفت. 
ام��ا افزایش قیم��ت دالر ب��رای گروه 
س��وخت  و  کک  نفت��ی،  فرآورده ه��ای 
هس��ته ای س��بب ش��د قیم��ت س��هام 
ش��رکت های این گروه ب��ا افزایش مواجه 
ش��ود. افزای��ش قیم��ت دالر می توان��د 
درآمدی را برای این شرکت ها پیش بینی 
کند که ناش��ی از صادرات نفت و افزایش 
درآم��د آنه��ا باش��د. البت��ه ب��ا توجه به 
ریسک های ناشی از برهم خوردن برجام 
و اینک��ه احتمال دارد این ش��رکت ها با 
توجه به تحریم ها نتوانند محصوالت خود 
را به راحتی ب��ه دالر تبدیل کنند، قیمت 
س��هام آنها آن ط��ور که انتظ��ار می رفت 

افزایش پیدا نکرد. 
ارزش معام��ات بورس ته��ران به رقم 
۲۱۳ میلی��ارد توم��ان رس��ید و حج��م 
معامات عدد یک میلیارد س��هم و اوراق 
مال��ی را رد کرد. ام��ا در فرابورس ایران 
پ��س از دو روز کاه��ش م��داوم آیفکس 
 ۱۰.۹ فراب��ورس  کل  ش��اخص  دی��روز 
واحد رش��د کرد و به رقم ۱۰۹۶ واحدی 
رسید. ارزش معامات فرابورس ایران به 
رقم ۲۵۱ میلیارد تومان رس��ید و حجم 
معامات رقم ۲۴۵ میلیون سهم و اوراق 

مالی را تجربه کرد. 

مدیرعامل فرابورس ایران خبر داد
تقویت بازار بدهی در سال 96

مدیرعام��ل ش��رکت فراب��ورس ای��ران در خصوص 
عملکرد سال ۹۶ شرکت فرابورس ایران گفت در سال 
۹۶ فرابورس ایران شاهد اقدامات مثبت بسیاری بود که 
از مهم ترین این اقدامات می توان به تقویت بازار بدهی 

ایران اشاره کرد. 
امیر هامونی در گفت وگو با سنا، با اشاره به ورود تمام 
اوراق دولتی به بازار بده��ی فرابورس گفت: این اوراق 
پیش از این بیرون از بازار سرمایه معامله می شد اما در 
سال گذش��ته تمامی این اوراق در بازار فرابورس ایران 
پذیرش شدند و معامات ثانویه آنها در فرابورس شکل 
گرفت؛ لذا با این اتفاق، نرخ های افسارگس��یخته بازار 
بدهی که در خارج از بازار سرمایه شکل گرفته بود، مهار 
شد.  وی ارزش بازار بدهی را در حال حاضر بیش از ۴۹ 
هزار میلیارد تومان اعام کرد و گفت: در پایان سال ۹۶ 
ارزش بازاری فرابورس ایران به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان 
رس��ید.  هامونی با اشاره به ورود اوراق صکوک منفعت 
به فرابورس گفت: سال گذشته برای اولین بار صکوک 
منفعت با کمک کمیته فقهی سازمان بورس و همین 
 طور ش��ورای عالی بورس وارد بازار س��رمایه و بیش از

۵ هزار میلیارد تومان پذیره نویسی شد. 
وی همچنین به پذیره نویس��ی اوراق صکوک اجاره 
س��هام برای تأمی��ن مالی مجموعه تأمی��ن  اجتماعی 
و هلیدنگ شس��تا اش��اره کرد و گفت: بیش از ۳ هزار 
میلیارد تومان صکوک اجاره سهام برای مجموعه تأمین 
 اجتماعی و هلدینگ شس��تا در فرابورس پذیره نویسی 
شد؛ ضمن اینکه در بازار بدهی شاهد ورود انواع اسناد 
خزانه اس��امی، اوراق مش��ارکت، طرح ه��ای انتفاعی 
و اوراق مرابح��ه برای تأمین مالی گندم کش��اورزان و 
وزارت بهداشت بودیم.  مدیرعامل فرابورس ایران اظهار 
داشت: به نظر می رسد اگر پیش از این فرابورس ایران 
جزیی از بازار بدهی کشور بود در حال حاضر یک رکن 
است و بدون فرابورس ایران بازار بدهی در کشور معنی 
پیدا نمی کند. این اتفاق، مشارکت و خدمتی است که 
فرابورس ایران توانس��ته در عرصه بازار بدهی و تنظیم 
نرخ در تأمین مالی بنگاه ها انجام دهد و اثر گذار و ارزش 
آفرین باش��د.  هامونی دیگر اق��دام این مجموعه را در 
سال گذشته عضویت در فدراسیون بورس های اروپایی 
و آسیایی دانست و گفت: سال گذشته فرابورس ایران 
در هیأت مدیره فدراسیون بورس های اروپایی و آسیایی 
عضو ش��د. همین طور نایب رئیس��ی فراب��ورس ایران 
در کمیت��ه کاری این فدراس��یون اقدام خوب و مثبت 

دیگری بود که اتفاق افتاد. 

مرکز پردازش اطالعات مالی ایران اعالم کرد
برترین صندوق های سرمایه گذاری 

سال 96
فرصت امروز: با اعام عملکرد یکساله صندوق های 
س��رمایه گذاری مش��خص ش��د ک��ه ارزش دارای��ی 
صندوق های سرمایه گذاری معادل ۱۰درصد نقدینگی 
کل کشور اس��ت. بر این اساس، در طول سال ۱۳۹۶، 
صنع��ت صندوق های س��رمایه گذاری کش��ور به طور 
متوس��ط حدود ۱۸ درصد بازدهی ثبت کرده اس��ت؛ 
بیشترین میانگین بازدهی متعلق به گروه صندوق های 
س��رمایه گذاری »مختلط« بوده و این گروه طی مدت 
مذکور حدود ۲۱ درصد بازدهی نصیب سرمایه گذاران 
خود کرده است. میانگین بازدهی گروه های »با درآمد 
ثاب��ت« و »در س��هام« نیز به ترتی��ب عددهای ۲۰ و 
۱۶ درصد را نش��ان می ده��د.  صندوق های برتر گروه 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری مختلط که توانس��تند 
باالترین بازدهی س��ال ۱۳۹۶ را در این گروه کس��ب 
کنند به ترتیب شامل صندوق های »آسمان خاورمیانه« 
سبدگردان آس��مان،  »کوثر« کارگزاری بانک صنعت 
و معدن،  »مش��ترک پارس« کارگزاری آبان،  »تجربه 
ایرانیان« کارگزاری بانک آینده و »یکم نیکوکاری آگاه« 
کارگزاری آگاه است.  به گزارش مرکز پردازش اطاعات 
مالی ایران، صندوق های س��رمایه گذاری در سهام نیز 
هم راس��تا با بازده��ی بورس، نیمه دوم س��ال ۱۳۹۶ 
از پرطرفدارتری��ن صندوق های س��رمایه گذاری برای 
سرمایه گذاران ریسک پذیر بوده است. صندوق های برتر 
این گروه صندوقی طی یک سال مذکور بازدهی  باالیی را 
ثبت کرده اند.  صندوق های سرمایه گذاری »آوای ثروت 
کیان« کارگزاری بورس آثل،  »پاداش سرمایه پارس« 
سبدگردان پاداش سرمایه،  »آسمان یکم« سبدگردان 
آسمان،  »کارگزاری پارسیان« کارگزاری بانک پارسیان 
و »فیروزه موفقیت« کارگزاری فیروزه آس��یا بیشترین 
بازدهی س��ال ۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری در سهام 
کش��ور را کسب کردند.  بر اس��اس آمار اعامی مرکز 
پ��ردازش اطاعات مالی ایران، گروه صندوق های قابل 
معامله در بورس )ETF( نیز شاهد بازدهی های جذابی 
طی سال ۱۳۹۶ بوده اند. طی سال مذکور صندوق های 
»شاخص ۳۰ شرکت بزرگ فیروزه« کارگزاری فیروزه 
آسیا،  »هس��تی بخش آگاه« کارگزاری آگاه،  »آسمان 
آرمانی س��هام« س��بدگردان آس��مان،  »آرمان سپهر 
آیندگان« مش��اور سرمایه گذاری آرمان آتی و »توسعه 
اندوخته آینده« س��بدگردان انتخ��اب مفید، باالترین 

بازدهی را در این گروه نصیب خود کردند. 
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وزی��ر صنع��ت، معدن، تج��ارت گفت 
پیش بینی ه��ای جهانی نش��ان می دهد، 
ایران س��ال آینده رشد اقتصادی بیش از 

۴درصد را تجربه خواهد کرد. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در حاش��یه دوازدهمین اجاس 
کمیس��یون مش��ترک اقتصادی ایران و 
ازبکستان، س��فر معاون اول نخست وزیر 
ازبکس��تان به ایران را مهم خطاب کرد و 
آن را مقدمه ای برای س��فر رئیس جمهور 

ایران به ازبکستان دانست. 
وی اظهار کرد: ایران و ازبکس��تان یک 
تاریخ عمیق و اشتراکات فرهنگی، زبانی 
و تاریخی دارند و از سال های دور تاکنون 
روابط بین دو کش��ور روابط حسنه بوده 

است. 
ش��ریعتمداری اضافه ک��رد: نمی توانم 
کتم��ان کنم از زمانی  ک��ه میرضیایف به 
ریاست جمهوری کشور ازبکستان رسید و 
پ��س از روی کار آمدن روحانی به عنوان 
ریاس��ت جمهوری ای��ران رواب��ط بین دو 

کشور بیش از پیش تقویت شده است. 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت: از 
ماقات اول دو رئیس جمهور کش��ورهای 
ایران و ازبکستان، نقشه راهی برای توسعه 
جهش گونه روابط دو کشور طراحی شد و 
ما مصمم هستیم در این جهت قدم های 

جدی برداریم. 
وی تصری��ح ک��رد: سیاس��ت تعامل با 
همسایگان در کشورهای آسیای مرکزی 
و منطق��ه ای ج��زو سیاس��ت های اصلی 
جمه��وری اس��امی ایران در س��ال های 
گذش��ته بوده اس��ت و اکنون ب��ه دنبال 

تحقق این هدف هستیم. 
شریعتمداری اذعان کرد: ایران در سال 
گذش��ته از فروش نفت، ۵۲ میلیارد دالر 
درآمد کس��ب کرد و یکی از کش��ورهای 
مه��م در حوزه ص��ادرات نفت به ش��مار 

می رود. 

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت افزود: 
ص��ادرات غیرنفتی ایران در س��ال ۹۶ به 
۴۷ میلی��ارد دالر رس��ید و ظرف همین 
م��دت حدود ۵۰ میلی��ارد دالر کاال وارد 
ایران ش��د و در مجموع در سال گذشته 
می��زان صدور و خرید کاالی ایران با دنیا 

۲۰۰ میلیارد دالر بوده است. 
وی ادامه داد: طبیعتا چنین کش��وری 
می تواند همکار و ش��ریک تجاری خوبی 

برای ازبکستان باشد. 
ش��ریعتمداری تأکی��د ک��رد: در حوزه 
صنایع پتروش��یمی پیشرفت های بزرگی 
رخ  گذش��ته  س��ال های  در  ای��ران  در 
داده اس��ت. همچنی��ن در ح��وزه تولید 
ماش��ین های سنگین س��ال ۹۶ به تولید 

یک و نیم میلیون دستگاه رسیدیم. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در 
صنعت پایه ای مثل فوالد، کشور ما امروز 
در جایگاه خوبی در دنیا قرار دارد و ایران 
اکنون اولین تولیدکننده فوالد اس��فنجی 

در دنیا به شمار می رود. 
وی تصری��ح ک��رد: ۱۱۰ میلی��ون تن 
ظرفیت تولید فوالد در حال اجراس��ت و 
با ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی به زودی به 

بازار جهانی وارد می شود. 
ش��ریعتمداری اب��راز ک��رد: در ح��وزه 
صنایع س��اختمانی ۱۲۰ صنعت مختلف 
در ایران فعال هستند و همچنین صنایع 
خانگ��ی، برق و الکترونیک در س��ال های 
گذشته پیشرفت های خوبی را داشته اند. 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت اذعان 
ک��رد: صنع��ت دارویی ایران توانس��ته تا 

حدی رش��د کند که بتواند ۹۶درصد نیاز 
داخلی کش��ور را فراه��م آورد و افزون بر 
ص��ادرات دارو به کش��ورهای همس��ایه، 
واحد ه��ای داروس��ازی نی��ز در برخی از 

کشورها فعال شده است. 
وی گف��ت: اف��زون ب��ر تمام��ی ای��ن 
پیش��رفت های صنعت��ی، س��طح تولی��د 
خودروهای ایرانی توانسته در کشورهای 
دیگر نیز فعال ش��ده و صادرات صنعتی 

کشور را در این حوزه افزایش دهد. 
ش��ریعتمداری اظهار کرد: در مجموع 
ایران توانس��ته است در س��ال های اخیر 
رش��د منفی صنع��ت خود را ب��ه مثبت 
تبدیل کند و همانطور که ش��اهد بودیم 
در س��ال ۹۶، ح��دود ۵درص��د رش��د 
پیش بینی ه��ای  و  داش��تیم  اقتص��ادی 
جهانی نش��ان می دهد که ایران در سال 
آینده رش��د اقتصادی بیش از ۴درصد را 

تجربه خواهد کرد. 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت تأکید 
کرد: همه این موارد نش��ان می دهد افق 
روش��نی پیش روی فعالی��ت و همکاری 
مش��ترک صنعتی بین دو کشور ایران و 
ازبکستان وجود دارد و یکی از مهم ترین 
زمینه هایی ک��ه به آن توجه داش��ته ایم 
توس��عه همکاری های ترانزیت��ی بین دو 

کشور است. 
وی اب��راز امی��دواری ک��رد در آین��ده 
گس��ترش روابط بین ایران و کشورهای 
آس��یای میانه با تشکیل کریدور مشترک 
بین ای��ران، ازبکس��تان، ترکمنس��تان و 

گرجستان توسعه و تقویت شود. 
ش��ایان ذکر اس��ت، در ادامه این جلسه 
نخس��ت وزیر  اول  مع��اون  اف،  رحم��ت 
ازبکس��تان خواهان گسترش روابط ایران و 
ازبکستان در زمینه های مختلف شد و همچنین 
درخواس��ت کرد خط آهن خاف-هرات هرچه 
زودت��ر در جهت وصل کردن بنادر چابهار و 
بندرعباس با کشورهای آسیای مرکزی به 

بهره برداری برسد. 

ایران سال آینده رشد اقتصادی بیش از 4درصد را تجربه می کند

 واردات بیش از ۵۰ میلیارد دالر کاال به کشور
خبر

ازبکستان خواستار صادرات نفت و 
گندم به ایران شد

وزی��ر تج��ارت خارج��ی ازبکس��تان در واکنش به 
پیش��نهاد ای��ران برای برق��راری تج��ارت آزاد گفت: 
تعرفه های باالیی میان تجارت دو کش��ور وجود دارد 
به ط��وری که ما نی��ز قصد صادرات ۵ ه��زار تن نفت 
ب��ه ایران را داریم.  به گزارش تس��نیم، خوجاف وزیر 
تجارت خارجی ازبکس��تان روز گذش��ته در مراس��م 
افتتاحی��ه دوازدهمین اجاس کمیس��یون مش��ترک 
اقتص��ادی ایران و ازبکس��تان در واکنش به اظهارات 
وزی��ر صنعت ای��ران برای توس��عه رواب��ط تجاری و 
تجارت آزاد ایران و ازبکس��تان اظه��ار کرد: برقراری 
تجارت آزاد میان دو کش��ور برای ما بسیار مهم است 
و عق��د توافقنامه نیز مورد توجه ماس��ت.  وی افزود: 
این برقراری روابط آزاد تجاری میان دو کش��ور روابط 
اقتصادی دو کش��ور را به ش��کلی همه جانبه تحکیم 
می بخشد و ما امیدواریم در ماه ژوئیه که سفر مقامات 
بلندپایه )ایران( به کشورمان انجام می شود تمهیدات 
الزم برای امضای توافقنامه صورت گیرد.  وزیر تجارت 
خارجی ازبکستان افزود: با سفر ما به ایران تجارتخانه 
ازبکس��تان در ایران افتتاح می ش��ود ت��ا تولیدات دو 

کشور به نمایش درآید. 
قصد صادرات نفت و گندم به ایران داریم

خوج��اف با بیان اینکه تعرف��ه باالیی برای تجارت 
میان دو کش��ور وجود دارد، گف��ت: ما قصد تحویل 
۱۰۰ ه��زار تن گندم و ۵ هزار ت��ن نفت به ایران را 
داریم ک��ه در این ارتباط با مقام��ات ایرانی صحبت 
کرده ایم و امیدواریم به نتایج مطلوبی برسیم.  وی با 
بیان اینکه ازبکس��تان حبوبات خود را به کشورهای 
خاور نزدیک صادر می کند، گفت: ما در س��ال جاری 
برنام��ه صادرات ۲۰۰ هزار ت��ن حبوبات را داریم که 

می توانیم بخشی از آن را به ایران صادر کنیم. 
فعالیت بانک ازبکستان با ایران در چارچوب 

FATF است
وزی��ر تج��ارت خارج��ی ازبکس��تان در واکن��ش به 
تقاضای ایران برای توس��عه روابط بانکی گفت: در س��ال 
۲۰۱۷ بانک ه��ای ایران در چارچ��وب FATF به توافق 
رسیدیم و دستورالعمل مش��خصی در این زمینه داریم.  
وی در واکنش به پیش��نهاد ایران برای امکان استفاده از 
کارت های بانکی دو کش��ور در سفر گفت: در صورتی که 
پروژه شما با ترکیه و روسیه در این زمینه به نتیجه رسید 

ما نیز آمادگی داریم تا آن را مورد بررسی قرار دهیم. 

اخبار

تمامی برندهای تلفن همراه 
مشمول رجیستری شدند

با وجود اینکه پی��ش از این برندهای اپل، بلک بری، 
موتوروال، گوگل پیکسل، ال جی، هوآوی، نوکیا، سونی، 
تکن��و، ش��یائومی و مدل های S۹ و +S۹ سامس��ونگ 
مش��مول طرح رجیستری ش��ده بودند، از ابتدای ماه 
آتی تمامی برندها مش��مول اجرای این طرح می شوند.  
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران پویا، سامس��ونگ و 
س��ایر نش��ان های تجاری ابتدای روز شنبه مورخ یک 
اردیبهشت ۹۷ مش��مول طرح رجیستری خواهد شد.  
کارگروه رجیس��تری خطاب به فروش��ندگان توصیه 
کرده ک��ه در مهلت باقیمانده گوش��ی های موجود در 
فروش��گاه خود را که از مبادی قانونی وارد کشور نشده 
است در اس��رع وقت به فروش رسانند.  مشاهده شده 
اس��ت که برخی فروش��ندگان در روزه��ای منتهی به 
زمان مشمول ش��دن یک برند، با قرار دادن سیم کارت 
در تلفن های همراه اقدام به فعال س��ازی آنها کرده اند، 
ل��ذا در این باره هم اعام ش��ده اس��تفاده از این روش 
هیچ تضمینی را برای ثبت تلفن همراه در سامانه ایجاد 
نمی کند و مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از فعال سازی 
با این روش )از جمله ثبت نش��دن گوش��ی در سامانه( 
برعهده شخص فروشنده است.  بنابراین در صورتی  که 
دارای تلفن همراه با نش��ان تجاری سامسونگ و سایر 
نش��ان های تجاری هس��تید و تلفن همراه شما به هر 
دلیلی در چند ماه گذش��ته خاموش بوده، الزم اس��ت 
ت��ا قبل از زمان آغاز طرح، تلفن هم��راه خود را با قرار 
دادن س��یم کارت درون آن روشن کرده و حتی المقدور 
با آن تماس بگیرید یا پیامکی ارسال کنید.  در صورتی  
که تلفن همراه دارای دو یا چند سیم کارت است، باید 
 ،)Slot( با قرار دادن س��یم کارت درون همه شکاف ها

نسبت به فعال سازی تلفن همراه خود اقدام کنید. 

زعفران گران شد
 رشد صادرات طالی سرخ ایران به 

اقصی نقاط جهان
عضو ش��ورای مل��ی زعفران، گفت جوس��ازی و 
اظهارنظرهای غیرکارشناس��ی افراد سودجو، منجر 
به افزای��ش ۱۵۰ هزار تومانی نرخ زعفران در بازار 

شد. 
عل��ی حس��ینی عضو ش��ورای ملی زعف��ران در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، از افزایش 
۱۵۰ ه��زار تومانی نرخ طای س��رخ در بازار خبر 
داد و گفت: هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو زعفران 
۳ میلیون و حداکثر ۵ میلیون و ۳۰۰ تا ۵ میلیون 

و ۴۰۰ هزار تومان است. 
وی با اش��اره به دالیل گرانی زعفران در روزهای 
اخیر، افزود: از ماه های گذشته برخی افراد سودجو 
اق��دام ب��ه خری��د و انباش��ت زعف��ران در انبارها 
کردند ک��ه هم اکنون با جوس��ازی، اظهارنظرهای 
غیرکارشناس��ی و آش��فتگی ب��ازار، قص��د دارن��د 
بیش��ترین سود را عاید خود کنند و از آب گل آلود 

ماهی بگیرند. 
حس��ینی با پیش بینی قیمت زعف��ران در بازار، 
گف��ت: با توجه به گردش ضعیف مالی، مش��کات 
نقل و انتقال پول و فراوانی توزیع و رصد لحظه ای 
بازار توسط خریداران پیش بینی می شود که اتفاق 

خاصی در بازار رخ نخواهد داد. 
عضو ش��ورای مل��ی زعفران با اش��اره به آخرین 
وضعیت صادرات طای سرخ، تصریح کرد: صادرات 
زعفران روند عادی خود را طی می کند و ش��واهد 
حاکی از آن اس��ت که صادرات در سال ۹۶ نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال ماقبل خود رشد داشته، اما 
تاکنون گمرک آمار رسمی را اعام نکرده است.  به 
گفته وی، با توجه به کمبود منابع آبی و سازگاری 
زعفران با کم آبی و افزایش خودکار سطح زیرکشت 

چاره ای جز ایجاد بازارهای جدید نداریم. 
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سرنوش��ت صنعت خ��ودرو با 
ن��رخ ارزی که لحظ��ه به لحظه 
در ح��ال افزایش اس��ت به کجا 
خواهد رس��ید؟ به طور قطع این 
پرس��ش این روزها بیش از هر 
زم��ان دیگری ذهن مدیران این 
بخ��ش را درگی��ر کرده اس��ت. 
دیروز نرخ دالر ب��ه مرز ۶ هزار 
تومان رسید تا بیش از هر زمان 
دیگری نوس��ان و نبود ثبات در 

این بازار را به رخ بکشد. 
 ب��ه گ��زارش پای��گاه خبری 
اولیه  در ساعات  »عصرخودرو«، 
روز گذش��ته قیم��ت ه��ر دالر 
آمریکا به بیش از ۵۳۰۰ تومان 
رس��ید و در س��اعات پایانی کار 
۵۸۰۰ و در برخ��ی صرافی ه��ا 
۵۹۰۰ توم��ان را تجرب��ه ک��رد. 
افزایش ناگهانی و بی رویه قیمت 
ارزها در یک روز، در کنار نگرانی 
که برای خودروس��ازان و س��ایر 
فع��االن صنعت��ی ایج��اد کرده، 
کاهش وابس��تگی این صنعت به 
ارز را بی��ش از پیش مورد توجه 
ق��رار می ده��د. به ط��ور قطع با 
وجود اقداماتی که خودروسازان 
در زمینه داخلی سازی خودروها 
انجام داده و قراردادهایی در این 
زمین��ه منعقد کرده ان��د، به طور 
قطع این میزان وابستگی باید به 
شکل چش��مگیری کاهش یابد، 
در غیر این ص��ورت تاش های 
انجام ش��ده در ای��ن زمینه زیر 
سؤال خواهد رفت. اما به هرحال 
صنع��ت  در  هم اکن��ون  آنچ��ه 
خ��ودرو قابل مش��اهده اس��ت، 
تأثیرپذیری باالی این صنعت از 

نوسانات ارزی است. 
س��نجری،  کریم��ی  حس��ن 
کارش��ناس صنعت خ��ودرو در 

گفت وگو ب��ا پایگاه خبری عصر 
خودرو با بی��ان این که مدیریت 
صنع��ت خ��ودرو بی��ش از آن 
ک��ه ارزآور باش��د، ارزبر اس��ت، 
گف��ت: با وجود چنی��ن روندی 
صنعت خودرو ب��ه جای آن که 
س��ودآوری ارزی داش��ته باشد، 

هزینه ارزی خواهد داشت. 
وی با تأکید بر این که افزایش 

ن��رخ ارز تأثیر چش��مگیری بر 
قیم��ت تمام ش��ده قطعاتی که 
به ص��ورت واردات��ی در صنعت 
خ��ودرو م��ورد اس��تفاده ق��رار 
می گیرد، خواهد داش��ت، افزود: 
ب��ا توج��ه ب��ه چنی��ن روندی 
در  را  ارزی ش��رایط  نوس��انات 
صنعت خودرو نامس��اعد خواهد 
ک��رد و بالطب��ع برخ��اف نظر 

در  کارشناس��ان،  از  بس��یاری 
خودروه��ای پس��ابرجامی نی��ز 
اثرات به مرات��ب مخرب تری از 

خود برجای خواهد گذاشت. 
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
خ��ودرو ادام��ه داد: به طور قطع 
هرگونه نوس��ان ارز روی قیمت 
این خودروه��ا اثر منفی خواهد 
داش��ت و از آنجا که خودروهای 

پس��ابرجامی هن��وز ب��ه مرحله 
بنابراین  نرس��یده اند  ص��ادرات 
نمی توان این نوس��انات را برای 
ای��ن دس��ته از خودروها مثبت 
ارزیابی کرد. بنابراین از آنجا که 
نرخ ارز افزای��ش یافته و قیمت 
برابری دالر با ریال نیز در حال 
افزایش است، هرگونه نبود ثبات 
در ای��ن حوزه به ض��رر صنعت 
خودرو خواهد بود و تأثیرپذیری 
این صنعت را از نوس��انات نرخ 

ارز افزایش می دهد. 
کریمی س��نجری با اش��اره به 
ض��رورت درنظ��ر گرفت��ن ای��ن 
نوس��انات در تعیی��ن قیمت های 
جدید صنعت خودرو در سال ۹۷ 
اظهار کرد: حتی در صورت حباب 
و مقطعی بودن نرخ ارز الزم است 
این نوسانات در قیمت های جدید 
صنعت خودرو لحاظ شود، چراکه 
خودروس��ازی برآیند مس��تمری 
اس��ت و خودروس��ازان ناگزی��ر 
هستند حتی با قیمت های فعلی 
دالر نی��ز اقدام به ثبت س��فارش 

مواد اولیه خود کنند. 
وی افزود: این روند در نهایت 
منجر به قیمت تمام شده خودرو 
می ش��ود و حتی اگر قیمت ارز 
در مدار افزایش فریز شود روند 
تولی��د خودرو را دچار خدش��ه 
خواهد کرد و این در حالی است 
که هم اکن��ون نیز مصرف کننده 
داخل��ی از ش��رایط فعلی راضی 
نیس��ت چ��را که ق��درت خرید 
خری��دار داخلی ب��ه دلیل ثابت 
بودن ن��رخ دریافتی و نوس��ان 
نرخ ارز کاه��ش یافته و در این 
ش��رایط هم خودروس��از و هم 
مصرف کننده از هرگونه نوس��ان 

متضرر خواهند شد. 

گم��رک ای��ران اع��ام ک��رد مجموع 
صادرات غیرنفتی ایران در ۱۲ ماهه سال 
۹۶ ب��ه ۴۶ میلی��ارد و ۹۳۱ میلیون دالر 
رسید که در مقایسه با سال ۹۵ به میزان 
۶ و ۵۶ صدم درصد افزایش داشته است. 
ب��ه گزارش پ��دال نیوز، در س��ال ۹۵، 
۴۴ میلی��ارد و ۴۲ میلی��ون دالر کاال به 
خارج از کش��ور صادر ش��ده بود. س��ال 
۱۳۹۶ صادرات کاالهای صنعتی در یک 
رون��د قابل توجه��ی۲۲و۲۷ صدم درصد 
افزایش داش��ته و این در حالی است که 
صادرات محصوالت پتروش��یمی ۸ و ۲۹ 
صدم درصد و میعانات گازی ۳و۲۸ صدم 

درصد کاهش داشت. 
 بر اس��اس آم��ار، ص��ادرات غیرنفتی 
ایران به کش��ورهای مهم مقصد صادراتی 
در س��ال ۹۶ از جمله چین، کره جنوبی، 
ترکیه و عراق یک روند افزایش��ی داشته 

است. 
 در مجم��وع ص��ادرات کاالهای ایرانی 
به چین نس��بت به س��ال قب��ل آن، ۸ و 
۳۱ ص��دم درص��د افزایش یافته اس��ت. 

ص��ادرات غیرنفتی ایران ب��ه کره جنوبی 
و ترکی��ه به ترتیب ب��ا افزایش ۵۲ و ۲۵ 
صدم درصدی و ۲۲ و ۸۸ صدم درصدی 
همراه ش��د و ش��اهد افت ۹ و ۵۹ صدم 
درصدی صادرات کش��ورمان ب��ه امارات 
متحده عربی بوده ایم. همچنین صادرات 
غیرنفتی به عراق با افزایش ۴ و ۷۹ صدم 

درصد همراه بوده است. 
 آم��ار و اطاعات ۱۲ ماهه س��ال ۹۶ 
نش��ان می دهد که ۳۲ میلی��ارد و ۷۵۰ 
میلیون دالر کاالی واس��طه ای وارد شده 
و ب��ا ۶۰ و ۳۱ صدم درصدی بیش��ترین 
سهم واردات، مربوط به این گروه کاالیی 
بوده است. همچنین کاالهای سرمایه ای 
با ارزش ۸ میلیارد و ۶۹۷ میلیون دالری 

سهم ۱۶و ۲ صدم درصدی داشته اند. 
 در ای��ن م��دت، ۲۹ میلی��ون و ۹۱۰ 
ه��زار تن کاالی واس��طه ای و ۸۹۵ هزار 
ت��ن کاالی س��رمایه ای و در مجموع ۳۸ 
میلی��ون و ۷۳۶ هزار تن ان��واع کاال وارد 

کشور شده است. 
 بر این اساس در سال گذشته تشریفات 

گمرکی ۱۷۱ میلیون و ۳۶ هزار تن کاال در 
گمرکات کشور تماماً به صورت الکترونیکی 
و با کنترل کامل به روش هوش��مند انجام 
ش��ده که از این مق��دار ۳۸میلیون و ۷۳۶ 
هزار ت��ن س��هم واردات و ۱۳۲ میلیون و 
۳۰۰ ه��زار تن س��هم کااله��ای صادراتی 
غیرنفتی بود. با کمک سامانه جامع گمرکی 
و پنج��ره واحد تجارت فرام��رزی در حال 
حاض��ر اطاعات تمامی کاالهای وارداتی و 
صادراتی در بانک اطاعات تجارت خارجی 
کشور به تفکیک جزیی ترین اطاعات ثبت 

می شود. 
 در ۱۲ ماه��ه س��ال  ۹۶ ب��ه می��زان 
۵۴ میلی��ارد و ۳۰۲ میلی��ون دالر انواع 
کاال وارد کش��ور ش��د که در مقایس��ه با 
مدت مش��ابه س��ال قب��ل آن ۲۴ و ۳۱ 
صدم درص��د افزایش را نش��ان می دهد. 
عمده تری��ن دالی��ل افزای��ش واردات به 
کاالهای اساسی، قطعات منفصله خودرو 

و کاالهای سرمایه ای مربوط می شود. 
 اقام عم��ده صادراتی کش��ورمان در 
مدت یادش��ده به ترتیب شامل میعانات 

گازی ب��ه ارزش ۷ میلیارد و ۷۹ میلیون 
دالر، گاز طبیعی مایع ش��ده ۲ میلیارد و 
۴۹۵ میلیون دالر، پروپان مایع ش��ده به 
ارزش یک میلی��ارد و ۴۷۵ میلیون دالر، 
روغن ه��ای س��بک و فرآورده ه��ا به جز 
بنزین با یک میلیارد و ۳۲۷ میلیون دالر 
و متان��ول به ارزش ی��ک میلیارد و ۱۷۸ 
میلیون دالر است. سهم سایر کاالها ۲۴ 
میلی��ارد و ۷۰۳ میلی��ون دالر ب��وده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل آن، ۲۲ و 
۲۷ صدم درصد افزایش را نشان می دهد. 
 اق��ام عمده وارداتی درمجموع س��ال 
۹۶ نیز به ترتیب ش��امل قطعات منفصله 
جه��ت تولید خ��ودروی س��واری با یک 
میلی��ارد و ۸۰۱ میلیون دالر، ذرت دامی 
ب��ه ارزش یک میلی��ارد و ۶۱۰ میلی��ون 
دالر، برن��ج یک میلی��ارد و ۲۱۴ میلیون 
دالر، لوبیای س��ویا ب��ا ۹۴۳ میلیون دالر 
و وس��ایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به جز آمبوالنس 
و هیبریدی ب��ه ارزش ۸۰۹ میلیون دالر 

بوده است. 

رئی��س اتحادیه فروش��ندگان اتومبیل 
و نمایش��گاه داران گف��ت فق��ط از مردم 
می خواهم کاسب ها را دعا کنند تا با این 
وضعیت بازار ش��رمنده زن و بچه نشوند؛ 
چک هایشان برگشت نخورد و سرمایه ای 
که سال ها برایش زحمت کشیده اند یک 

شبه به باد نرود. 
 به گزارش پای��گاه خبری عصرخودرو، 
س��عید مؤتمن��ی در خص��وص وضعیت 
خری��د و ف��روش خودروه��ای داخلی و 
خارجی گفت: از شهریورماه سال گذشته 
تا امروز بازار آشفته است و درواقع هرچه 
زمان می گذرد وضعیت بدتر می ش��ود و 
میزان خرید و فروش در صنف ما کاهش 

پیدا می کند. 
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان اتومبیل 
و نمایش��گاه داران ادام��ه داد: در م��ورد 
خودروهای وارداتی که وضعیت مشخص 
اس��ت با توج��ه ب��ه اینکه س��ایت ثبت 
سفارش بعد از ۱۰ ماه بسته بودن باز شد 
اما همچنان وضعی��ت بازار این خودروها 
نابس��امان است و کسی خودروی خود را 

نمی فروش��د. از طرف دیگر این خودروها 
ام��روز در دس��ت ی��ک ع��ده محدودی 
هستند که معلوم نیست از کجا و چگونه 
توانستند در مدتی که سایت بسته بود یا 
اکنون که بازار به این شکل است خودرو 
داش��ته باش��ند. هر چند ک��ه االن برای 
خریدن یک خ��ودروی وارداتی از همان 

اشخاص هم راهکاری وجود ندارد. 
مؤتمنی افزود: در مورد خودروهای تولید 
داخل نیز وضعیت تا حدودی مناس��ب بود 
اما از صبح روز گذشته تا االن نمی دانم چه 
اتفاقی افتاده که حتی قیمت این خودروها 
نی��ز افزایش پیدا کرده ک��ه یکی از دالیل 
افزایش قیمت، عدم ورود خودرو به بازار از 

طریق سایپا و ایران خودرو است. 
ش��رکت  دو  ای��ن  داد:  ادام��ه  وی 
نمایندگی های  از طری��ق  خودروس��ازی 
خود خ��ودرو را به ب��ازار عرضه می کنند 
ام��ا االن در ۴۸ س��اعت اخیر این عرضه 
خودرو به حداقل رسیده است که به نظر 
می آید باال رفتن قیمت دالر و عدم ثبات 

در بازار ارز مهم ترین دلیل آن باشد. 

موتمنی افزود: در روزهای ابتدایی امسال 
قیمت خودروی داخلی نسبت به اسفندماه 
مطابق عرف معمول کاه��ش پیدا کرد اما 
اکن��ون خودروه��ای کارتک��س که پاک 
نش��ده اند در حال افزایش قیمت هستند. 
در کش��ور ما کس��ی که ۳۰ تا ۴۰ میلیون 
تومان پ��ول دارد فقط می تواند محصوالت 
ایران خودرو و س��ایپا را بخرد که امروز این 
امکان دیگر وجود ندارد زیرا نه خودرویی در 

بازار است و نه قیمت ها ثبات دارد. 
قیم��ت  افزای��ش  خص��وص  در  وی 
خودروهای خارجی گفت: نمایندگی رنو 
در ایران تم��ام خودروهای خود را گران 
کرده، به طوری که رنو تلیس��مان در ۲۴ 
س��اعت اخیر ۱۰ میلیون افزایش قیمت 
داش��ته و به ۲۷۵ میلیون تومان رسیده 
اس��ت. رنو کلئ��وس نیز ب��ا همین مقدار 
افزای��ش ۳۲۰ میلی��ون توم��ان معامله 
می ش��ود یا خودروی س��انتافه که س��ال 
گذشته همین موقع ۱۹۷ میلیون تومان 
ب��ود، االن ۳۵۰ میلیون معامله می ش��ود 

البته اگر در بازار موجود باشد. 

رئیس اتحادیه فروش��ندگان اتومبیل و 
نمایش��گاه داران ادامه داد: در خودروهای 
داخل��ی نیز ۲۰۶ تیپ ۲ در ۲۴ س��اعت 
گذش��ته از ۳۴ میلی��ون و ۶۰۰ ب��ه ۳۵ 
میلیون و ۵۰۰ رس��یده است یا سوزوکی 
ای��ران خ��ودرو در ۲۴ س��اعت اخیر ۱۰ 
میلیون افزایش قیمت داش��ته و به ۱۷۰ 
میلیون تومان رس��یده است. مزدا ۳ نیز 
با هش��ت میلی��ون توم��ان افزایش ۱۴۸ 

میلیون معامله می شود. 
وی در خصوص وضعی��ت خودروهای 
کار ک��رده گفت: در این بخش نیز قیمت 
دالر اثرگذار ب��ود، به طور مثال خودروی 
توس��ان مدل ۲۰۱۰ که س��ال گذش��ته 
۹۰ میلیون تومان بوده و بایس��تی قاعدتاً 
امس��ال قیمت آن کاهش پی��دا می کرد 
۱۱۰ میلی��ون توم��ان معامله می ش��ود. 
این در حالی اس��ت که کمتر کسی اقدام 
ب��ه فروش خ��ودروی خود در ای��ن بازار 
می کند و به قول معروف تا مجبور نباشد 
خودروی خود را نمی فروشد و معامله در 

این بخش به حداقل رسیده است. 

یک  میلیارد و 800 میلیون دالر قطعات خودرو وارد کشور شد

ایران خودرو و سایپا عرضه خودرو به بازار را به حداقل رسانده اند

اثرات مخرب نوسانات ارزی بر قراردادهای خودرویی
اخبار

اختالف یک میلیون تومانی شورا و 
شهرداری تهران

درحالی که عضو ش��ورای شهر تهران تأکید کرده که 
پرداخت یک میلیونی برای اخذ طرح ترافیک س��االنه 
قانونی نیس��ت، ش��هرداری تهران بر این موضوع اصرار 

دارد. 
 ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری عصرخ��ودرو، ماجرای 
طرح ترافیک س��ال ۹۷ آنقدر پیچیده ش��ده که حتی 
مس��ئوالن ش��هرداری و اعضای ش��ورای ش��هر را نیز 
به اختاف انداخته اس��ت؛ اختاف��ی که تنها ثمره آن 
زیان دیدن شهروندان و سرگردانی آنها میان اظهارات 
متناقص مسئوالن است. این اختاف آنجا باال گرفت که 
شهرداری ش��هروندان را ملزم به پرداخت یک میلیون 
تومان جهت درخواس��ت طرح ترافیک یکساله کرد و 

شورای شهر نیز این موضوع را خاف قانون دانست.
شارژ یک میلیون تومانی حساب شهروندی 

شرط صدور طرح ترافیک
محس��ن پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک 
شورای شهر تهران گفت همه گروه هایی که می خواهند 
از مجوز س��االنه ورود به طرح ترافیک اس��تفاده کنند 
باید یک میلیون تومان حساب شهروندی خود را شارژ 
کنند.  معاون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران 
با بیان اینکه اگر کس��ی بخواهد در طول س��ال مرتباً 
وارد محدوده طرح ترافیک ش��ود باید هزینه ای بیشتر 
از یک میلیون توم��ان پرداخت کند، اظهار کرد: ما در 
این شرایط گفتیم آنها یک میلیون تومان علی الحساب 
در حساب خود ش��ارژ  داشته باشند تا برای آنها مجوز 
س��االنه صادر شود و هر گاه که خواستند وارد محدوده 
ش��وند اگر شارژش��ان  تمام ش��ده بود دوباره باید پول 
پرداخت کنند که البته این فقط برای کسانی است که 

می خواهند مجوز ساالنه داشته باشند. 
اقدام شهرداری خالف قانون است

محمد علیخانی رئیس کمیس��یون حم��ل و نقل و 
ترافیک شورای شهر تهران در واکنش به دستورالعمل 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران مبنی  بر 
الزام ش��هروندان به ش��ارژ یک میلیون تومانی حساب 
شهروندی جهت صدور مجوز طرح ترافیک، اظهار کرد: 
این کار خاف قانون اس��ت، زیرا طبق قانون هر کسی 
که می خواهد وارد محدوده طرح ترافیک ش��ود باید به 
همان میزان تعیین شده هر ورود به طرح، هزینه و پول 
پرداخت کند و در حساب شهروندی خود به آن میزان 
پول داشته باشد. وی تصریح کرد: هر بخشنامه ای هم 
که اعام کرده اس��ت باید در حس��اب شهروندی یک 
میلیون تومان ش��ارژ باشد، خاف مصوبه و غیرقانونی 
است.  علیخانی در پایان خاطرنشان کرد: ما در جلسه 
کمیس��یون این موض��وع را مطرح می کنی��م و تذکر 

می دهیم تا این دستور لغو شود. 

لزوم سرعت بخشیدن به کار از 
طراحی تا النچ خودرو در بازار

توافق چندجانبه ایران خودرو با شرکت های خارجی و 
تولید خودروهایی در کاس و س��گمنت های مختلف بر 
پلت فرم اختصاصی یکی از کارهای بسیار مناسبی است 
که می تواند صنعت خودروی کش��ورمان را دچار تغییر و 
تحول جدی کند. به گزارش »اخبار خودرو«، چند سالی 
می شود که صنعت خودروی کش��ور ما درگیر تولیدات 
قدیمی اس��ت. نس��ل افرادی که خواه��ان خرید خودرو 
هس��تند تا مقدار بس��یار زیادی دچار تغییر شده است. 
دیگ��ر نگاه به خودرو با معیارهای صرف حرکت کردن و 
سالم بودن که در نسل های گذشته بود، عوض شده است. 
نسل جدید به دنبال طراحی زیبا و آپشنال بودن خودروها 
است. در چند سال اخیر کارهای خوبی در صنعت خودرو 
انجام شده است و خودروسازان داخلی به دنبال تغییر در 
تولیدات بوده اند، اما لزوم سرعت بخش��ی به این تغییرات 
باعث خواهد شد تا صنعت خودروی کشورمان در مسیر 

شکوفایی قرار بگیرد. 
راه حل های بسیاری پیش روی خودروسازان قرار دارد 
که البته باید هرچه س��ریع تر در راس��تای اعمال آن گام 
بردارند. در سال های اخیر نبود تنوع آپشن در خودروهای 
داخلی و قدیمی بودن طراحی باعث ش��ده اس��ت مردم 
به س��مت خودروهای چینی حرکت کنند؛ خودروهایی 
که شاید در س��ال های ابتدایی عرضه در بازار کشور، به 
لحاظ کیفی نسبت  به محصوالت داخلی برتری نداشتند 
ام��ا رفته رفته جای خود را در بازار ای��ران باز کردند و از 
نظر کیفی نیز طی این سال ها بسیار پیشرفت داشته اند. 
پیشرفت کیفی خودروهای چینی نه تنها برای محصوالت 
داخلی، بلکه برای برخی از محصوالت خارجی در بازار هم 
زنگ خطر را به صدا درآورده و این خودروها رقیب اصلی 

بسیاری از خودروها شده اند. 
هرچند در دو، س��ه س��ال اخیر اقدامات بس��یاری از 
س��وی خودروس��ازان داخلی انجام ش��ده است و شاهد 
تن��وع و افزای��ش کیفی خودروه��ا بوده ایم ام��ا باز هم 
نیازمن��د افزای��ش کیفی��ت و رقابت پذیری بیش��تر در 
صنعت خودروی کش��ورمان هستیم. تا چند سال پیش 
شاید داش��تن خودروهای اتومات در خودروسازی ایران 
بس��یار دور از انتظار بود اما در ح��ال حاضر خودروهای 
تولید داخل با گیربکس اتومات به بازار عرضه می شوند. 
این نشان می دهد درصورتی که خودروسازان داخلی در 
مس��یر صحیح قرار بگیرن��د و مدیریت صحیحی بر این 
مسیر حاکم باشد، پیشرفت و دستیابی به استانداردهای 
جهانی دور از انتظار نیس��ت. اما در شرایط فعلی صنعت 
خودرو نیازمند چه مواردی برای س��رعت بخش��یدن به 

توسعه صنعت خودرو است؟ 

اخبار

تخت گاز خودروها در جاده افزایش 
قیمت

اواخر س��ال گذش��ته، قیم��ت خودرو رک��ورد زد. 
درحالی که در طول سال۹۶ و حتی سال قبل از آن، 
قیمت ها ثابت بود و فروش��ندگان از راکد بودن بازار 
خ��ودرو صحبت می کردند و امیدی به تغییر بازار در 
ماه های پایانی س��ال نداش��تند، قیمت انواع خودرو 

به خصوص خارجی جهش پیدا کرد. 
به گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو« به نقل از 
ایران، زمزمه افزایش قیمت ها از تیرماه سال گذشته 
ش��نیده ش��د، درس��ت در زمانی که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت س��ایت ثبت سفارش واردات خودرو 
را قفل کرد. مش��خص نبودن وضعیت بازار خودرو از 
نیمه های آبان ماه بازار را با عدم تعادل روبه رو کرد. 
و هماهن��گ  نش��دن خودروه��ای خارج��ی  وارد 
نبودن تولید با تقاضا باعث ش��د آب��ان ماه وزنه گرانی 
س��نگین تر ش��ود و مردم نتوانند خ��ودروی مورد نظر 
خود را خریداری کنند. از این رو بخش قابل توجهی از 
خریداران خودروهای خارجی وقتی نتوانستند همگام با 
قیمت خودروهای خارجی جلو بروند محصوالت مونتاژ 
را ترجیح دادند و در نهایت شرکت های خودروسازی با 
موجی از درخواست روبه رو شدند که امکان پاسخگویی 
ب��ه همه آنها نب��ود. البته ای��ن چالش تنه��ا در مورد 
خودروهای مونتاژی نبود چ��را که خودروهای داخلی 
هم اس��یر دالل گری بازار شدند. خودروسازان آن زمان 
اظهار می داشتند که در زمینه تولید خودروهای مونتاژ 
محدودی��ت دارن��د چراکه تقاضاه��ای جدید غیرقابل 
پیش بینی بوده اس��ت و در م��ورد خودروهای داخلی 
هم تصور نمی کردند که در ماه های پایانی س��ال تقاضا 
بیش از ۱۵ درصد شود. به هر جهت موارد عنوان شده 
تا پایان س��ال ادامه پیدا کرد. حتی آزاد ش��دن واردات 
خودرو با کلی منع قانون��ی و افزایش تعرفه واردات در 
حدود ۴۰ درصد هم به آشفته بازار خودرو کمک کرد. 
در این میان سال گذشته دو اتفاق میهمان بازار خودرو 

شد؛ اول از همه گرانی و دیگری کمبود خودرو. 
اوضاع نامناسب اوایل سال

س��ال ۹۷ را ه��م خریداران خودرو به خوبی ش��روع 
نکردند چرا که هنوز قیمت ها باال اس��ت و البته برخی 
خودروه��ا ه��م همچنان اختاف قیمت��ی بین ۴ تا ۵ 
میلیون تومان دارند. این در حالی اس��ت که حاش��یه 
بازار خودروهای خارجی هم سر به فلک کشیده است. 
خودروهای خارجی توسط شرکت های وارد کننده بین 
۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان ارزان تر است اما نمایشگاه داران 

با قیمت های بیشتری خودروهای خارجی را به فروش 
می رسانند و دلیل این امر هم عدم عرضه خودرو توسط 
ش��رکت های وارد کننده است.  شنیده ها حکایت از آن 
دارد که در س��ال  جاری خودروس��ازان ب��رای افزایش 
قیم��ت محصوالت خود دس��ت به کار ش��دند و حتی 
درخواست هایی هم به شورای رقابت ارسال شده است. 
البته مانند هر س��ال هر گونه افزایش قیمت به خرداد 
ماه می رسد. با این تفاسیر به نظر می رسد نگرانی مردم 
از افزایش قیمت خودرو پربیراه نیست. با افزایش قیمت 
مواد اولیه و گرانی ارز، قیمت خودروهایی که ش��ورای 
رقابت لیس��ت آنها را در خودروها انحصاری گذاش��ته 
اس��ت، ش��اهد افزایش قیمت خواهیم بود اما در مورد 
خودروهایی که شورای رقابت برای آنها انحصاری ندیده 
اس��ت، قیمت ها رشد بیشتری را تجربه خواهند کرد و 
به نظر می رسد خودروهای مدل ۹۷ به قیمت حاشیه 
بازار نزدیک شوند. در این میان خودروهای کارکرده هم 
رشد قیمت را تجربه کردند و از سال گذشته توانستند 

مشتریان پر و پا قرصی برای خود دست و پا کنند. 
آینده آرامی متصور نیست

به هر ترتیب وضعیت س��ال گذش��ته بازار خودرو و 
شایعاتی که درباره آن شنیده می شود، گویای آن است 
که این بازار غیر قابل پیش بینی است و نمی توان آینده 
آرامی را برای آن متصور بود. همین امر هم باعث شده 
که کارشناس��ان بازار خودرو به مردم توصیه کنند که 
اکنون زمان خرید اس��ت و احتمال افزایش قیمت های 

برای ماه های آتی وجود دارد. 
س��عید موتمنی، رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران 
و فروش��ندگان خ��ودرو هم گفت: همیش��ه تقاضای 
خرید خودرو در اول سال کم است و همین موضوع 
کاه��ش قیمت ها را در بازار به وجود می آورد. قیمت 
خودروهای داخلی ارتباط زیادی با عرضه آنها توسط 
خودروس��ازان دارد به نحوی که اگر عرضه کم شود 

قیمت خودرو در بازار افزایش خواهد یافت. 

سه شنبه
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کسب و کارامـروز8

 مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از اباغ »برنامه توسعه 
زیست بوم شرکت های خاق« 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 خاق« توسط معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهوری اباغ 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 صاحی��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 خاق 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 اطاع 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 صاحیت 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. 

س��تاد توس��عه فن��اوری ح��وزه ان��رژی معاون��ت علم��ی گردهمایی 
شتاب دهنده ها و اس��تارت آپ های حوزه انرژی را برگزار می کند تا شاهد 
تقویت اکوسیستم استارت آپی کشور در حوزه انرژی هرچه بیشتر باشیم. 

ب��ه گ��زارش معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
ریاست جمهوری، ایجاد و تقویت اکوسیستم 
اس��تارت آپی کش��ور در حوزه ان��رژی امری 
اجتناب ناپذیر اس��ت، چراکه ظهور ایده های 
نوآوران��ه در ای��ن ح��وزه نق��ش مهم��ی در 
ش��کل دهی به آینده ان��رژی ای��ران دارد. در 
این راستا توسط س��تاد توسعه فناوری حوزه 
انرژی معاونت علمی گردهمایی شتابدهنده ها 
و استارت آپ های حوزه انرژی برگزار می شود. 
این رویداد تقویت اکوسیس��تم اس��تارت آپی 
کش��ور در ح��وزه انرژی، بسترس��ازی جهت 
ارتباط بهتر میان س��رمایه گذاران و صاحبان 

ایده را در نظر دارد. 
البته تجربیات مشابه در دیگر کش��ورها و تجربیات جهانی نشان داده 
که شکل گیری ش��بکه ای از فعاالن و نوآوران حوزه انرژی بسیار می تواند 
در ش��کوفایی اقتصادی و رش��د ش��رکت های نوپا موثر باش��د، بنابراین 

فارغ التحصیان حوزه های مرتبط با انرژی، به عنوان یکی از بازیگران اصلی 
آینده انرژی کشور، باید به سمت درست در مسیر کارآفرینی انرژی هدایت 

شوند که این رویداد تحقق این امر را از اهداف خود قرار داده است. 
و  ش��تابدهنده ها  ش��کل گیری  رون��د 
اس��تارت آپ های ح��وزه ان��رژی در ایران و 
جه��ان، پیش��ران ها و موان��ع ش��کل گیری 
اس��تارت آپ های ح��وزه  و  ش��تابدهنده ها 
ان��رژی در ای��ران، م��ورد کاوی فرصت ه��ا 
ناکامی ه��ای  و  موفقیت ه��ا  چالش ه��ا،  و 
شتابدهنده ها و استارت آپ های حوزه انرژی 
در ایران و راهکارهای تقویت مشارکت مردم، 
بخش خصوصی و نخبگان در شکل گیری و 
توسعه شتابدهنده ها و استارت آپ های حوزه 
ان��رژی در ایران محوره��ای این گردهمایی 
زنجیره  اس��ت. همچنین هوشمندس��ازی 
ارزش ان��رژی، بهینه س��ازی ان��رژی، برق و 
انرژی های تجدیدپذیر، نفت و گاز و محیط زیس��ت انرژی نیز موضوعات 
این گردهمایی اس��ت. این گردهمایی نخس��تین روز اردیبهشت ماه سال 

جاری برگزار می شود. 

گردهمایی شتاب دهنده ها و استارت آپ های حوزه انرژی برگزار می شود »برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق« ابالغ شد

نظ��ر به نام گذاری س��ال ۱۳۹۷ ب��ه نام حمای��ت از کاالی ایرانی از 
س��وی مقام معظم رهبری و همچنین اهمیت بیش از پیش شرکت ها 
و محصوالت دانش بنیان در اقتصاد کش��ور و تولید کاالی ایرانی بر آن 

شدم تا یادداشتی را در این خصوص به نگارش در آورم. 
در تعری��ف ش��رکت های دانش بنی��ان آمده اس��ت که ش��رکت ها یا 
مجموعه های��ی که به منظ��ور هم افزایی علم و ثروت، توس��عه اقتصاد 
دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد 
اخت��راع و نوآوری( و تجاری س��ازی نتایج تحقیق و توس��عه )ش��امل 
طراح��ی و تولید کاال و خدم��ات( در حوزه فناوری های برتر و با ارزش 

افزوده فراوان به ویژه در تولید 
نرم افزارهای مربوط تش��کیل 
ش��رکت های  را  می ش��وند 
دانش بنیان می گویند. با توجه 
به مس��ئله حمای��ت از کاالی 
ایرانی و آن قسمتی از متن که 
به توس��عه اقتصاد دانش محور 
اش��اره می کند به ادامه مطلب 

می پردازیم. 
با ن��گاه ک��ردن ب��ه دنیای 
اطراف مان قطعاً به این نتیجه 
خواهیم رسید که دیگر دنیای 
زور فیزیکی و انواع برتری های 
معدنی،  و سرمایه های  نظامی 
نفتی و... گذش��ته، و کس��انی 
در اقتص��اد قدرتمندترند، که 
دارای دانش بیش��تری باشند 
و اینک��ه دنی��ا به س��رعت در 
حال پی��ش رفتن به س��مت 
اقتص��اد دانش بنی��ان اس��ت. 
کپی برداری های زیاد و ناشیانه 
از ان��واع محصوالت در صنایع 

مختلف باعث ش��ده تا محصول نهایی دیگر به عنوان ارزش در صنعت 
مط��رح نباش��د و دانش تولید یک محصول و تکنول��وژی آن به عنوان 

ارزشمند ترین دارایی یک تولید کننده و صنعتگر محسوب می شود. 
تعاری��ف و توضیح��ات متنوع��ی در خصوص معنای لغ��وی اقتصاد 
دانش بنی��ان وج��ود دارد ول��ی عامه برداش��ت های از ای��ن کلمه این 
مفهوم را می رس��اند که اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی اس��ت که دانش 
و اطاعات دارای جایگاهی باالتری نس��بت به س��رمایه های فیزیکی و 
دارایی ه��ای نقدی همچون تجهی��زات، زمین و... اس��ت و به تبع آن 
کاالهای دانش بنیان کاالهایی هس��تند که سرمایه در آنها نه فقط پول 

و موارد ذکر شده، بلکه نوآوری و ابداعات است. 
بعد از تبیین معانی لغوی و مفهومی اقتصاد و محصوالت دانش بنیان 
ب��ه بررس��ی چگونگی تأثیر گ��ذاری مباح��ث مطروحه ب��ر حمایت از 
کاالی ایران��ی می پردازیم. همانطور که می دانید موضوع ش��رکت های 

دانش بنیان و توجه به بحث علم و اقتصاد و ثروت افزایی ناش��ی از آن، 
موضوع تقریباً جدیدی در محاف��ل تولیدی، صنعتی و اقتصادی ایران 
اس��ت که با توجه به نام گذاری امس��ال فرصت بس��یار مغتنمی برای 
معرفی، توانمندس��ازی، رفع مشکات و کًا پرداختن به این شرکت ها 

و حمایت از تولیدات شان به عنوان کاالی ایرانی است. 
تعداد ش��رکت های دانش بنیان در س��ال گذش��ته به بیش از ۳۳۶۰ 
شرکت و با اشتغال زایی حدود ۱۱۱۲۳۴ نفر به پایان رسید،  درحالی که 
میزان درآمدزایی این ش��رکت ها از ۲۳۸ ه��زار میلیارد ریال هم فراتر 
رفت��ه بود. با توجه به اینکه تقریباً عمده تولیدات این ش��رکت ها ۱۰۰ 
درصد ایرانی بوده و از کاالهای داخلی اس��تفاده ش��ده اس��ت و بنا بر 
آمار موجود می توان پی به پتانس��یل اقتصادی بزرگ این شرکت های 
برد. باالترین تعداد ش��رکت های ثبت ش��ده در سال گذشته مربوط به 
حوزه ماشین آالت و تجهیزات 
پیشرفته اس��ت و مقام بعدی 
مرب��وط به ش��رکت های فعال 
فن��اوری اطاعات  در ح��وزه 
نرم افزاره��ای  و  ارتباط��ات  و 
رایانه ای است. یعنی دو حوزه 
زندگی  در  پرکارب��رد  بس��یار 
مربوط  اول  ح��وزه  ام��روزی. 
ب��ه تجهی��زات مکانیک��ی که 
ی��ا در س��اخت کارخانه ه��ا و 
صنایع پرکاربرد هستند یا در 
مصارف صنعتی و دیگر حوزه 
که مصرف کنندگانش کاربران 
س��ازمانی و خانگی هستند در 

حوزه های نرم افزار و آی تی. 
به ط��ور مث��ال کارخان��ه ای 
تولیدات��ی  ق��رار اس��ت  ک��ه 
ی��ا  داخ��ل  مص��رف  ب��رای 
خارج داش��ته باش��د خود چه 
بهت��ر اس��ت از تجهی��زات و 
استفاده  داخلی  ماش��ین آالت 
کن��د ت��ا محصولی را بس��ازد 
ک��ه تجهی��زات تولیدش ه��م ایرانی هس��تند. اما ذکر ای��ن نکته که 
تولیدکنندگان ایرانی باید مس��ئله افزایش کیفیت را به عنوان سرلوحه 
امورات تولیدی س��ال جدید لحاظ کنند خالی از لطف نیست. بنابراین 
با افزایش کیفیت محص��والت داخلی و معرفی آنها به مصرف کننده ها 
و همچنین خرید باالخص محصوالت ایرانی که دانش بنیان هس��تند، 
می توان بر یکی از بزرگ ترین مش��کات حال حاضر کش��ور که همان 

مباحث و مشکات اقتصادی است فائق آمد. 
 ح��ال با توجه به تمام موارد فوق می توان به این نتیجه رس��ید که 
با حمایت جدی از ش��رکت های دانش بنیان که س��اده ترین آنها خرید 
و مصرف محصوالت ش��ان اس��ت، هم به عنوان وظیفه وضع شده مقام 
معظ��م رهبری در این س��ال با عن��وان خرید کاال ایران��ی جامه عمل 
پوش��انیدم و ه��م امکان رش��د و بالندگی این ش��رکت ها و به تبع آن 

اشتغال زایی برای جوانان و خانواده های ایرانی را فراهم ساخته ایم. 

وزنیاک، یکی از بنیان گذاران اپل، در واکنش به رسـوایی های اخیر فیس بوک، پس انتشار پستی 
حساب کاربری فیس بوک خود را بست. 

بـه گزارش زومیت، اسـتیو وزنیـاک در مصاحبه ای گفته اسـت که در پی افزایـش نگرانی ها در 
خصوص نحوه رفتار فیس بوک و سـایر شـرکت ها با اطالعات خصوصی افراد، قصد دارد فیس بوک 

را ترک کند. 
وزنیـاک می گوید: »مـردم تمام جزییـات زندگی خـود را در اختیار فیس بوک قـرار می دهند و 
فیس بـوک از این اطالعات برای تبلیغات اسـتفاده کرده و سـود می کند. تمام این سـود بر مبنای 

اطالعات کاربران است درحالی که کاربران هیچ سودی نمی برند.«
وزنیـاک می گوید ترجیـح می دهد برای اسـتفاده از فیس بوک هزینه پرداخت کنـد تا این که از 
اطالعات شـخصی او بابت تبلیغات اسـتفاده شود. او همچنین اپل را در حفاظت از حریم خصوصی 
افراد ستایش کرده و گفته است: »اپل از تولید و فروش محصوالت خوب خود درآمد کسب می کند 

نه از شما. در فیس بوک کاالی مورد داد و ستد شما هستید.«
اشاره او به طور خاص به ماجرای اخیر فیس بوک و کمبریج آنالیتیکا است؛ ماجرایی که در نهایت 
فیس بوک اعالم کرد که طی آن از اطالعات 87 میلیون کاربر استفاده تبلیغاتی شده است که بخش 

اعظم این تعداد کاربران آمریکایی بودند. 
تیـم کوک، دیگر بنیان گذار اپل، نیز چندی پیش در مصاحبه ای عملکرد فیس بوک را زیر سـؤال 
برده بود. وی در پاسـخ به این سـؤال که اگر جای زاکربرگ بودید در ایـن موقعیت چه می  کردید، 
گفت: »من جای او نیستم ؛ زیرا اپل اپلیکیشن ها را بررسی می کند تا مطمئن شود با استانداردهای 

امنیتی شرکت تطابق دارند.«
زاکربرگ نیز در مصاحبه ای به صحبت های تیم کوک واکنش نشان داد و آنها را به شدت سخیف 

دانست. 
زاگربـرگ گفـت: »برای این که سرویسـی کـه ارائه می کنید صرفـًا مخصوص آدم هـای پول دار 
نباشـد، مجبور هسـتید آن را طوری طراحی کنید که مردم بتوانند از پس مخارج آن بربیایند. ما 
در فیس بوک تالش می کنیم سرویسـی رایگان ارائه دهیم. به هیچ وجه فکر نمی کنم که این به این 

معنی باشد که ما به مردم اهمیت نمی دهیم.«
هرچند وزنیاک با انتشـار پسـتی در فیس بوک از این شـبکه اجتماعی خداحافظی کرده و موقتا 
حساب کاربری خود را بسته است، به نظر می رسد تصمیم سایر کاربران چیز دیگری بوده است. بر 
اساس آمارها فیس بوک با افت محسوسی در تعداد کاربران مواجه نشده است و همچنان 93درصد 

از آمریکایی ها از فیس بوک استفاده می کنند. 
 

نقش محصوالت دانش بنیان در حمایت از کاالی ایرانی

استیو وازنیاک در واکنش به افشای اطالعات، 
از فیس بوک خداحافظی کرد

یادداشت

یک اس��تارت آپ تندرستی از اپل شکایت کرده که در ساعت هوشمند خود 
از حق امتیاز اختراع های این شرکت استفاده کرده است. 

ب��ه گزارش مهر به نقل از انگجت، به تازگی ش��رکتی علیه اپل اقامه دعوی 
کرده اس��ت. این ش��رکت ادعا می کند حسگر ضربان قلب ساعت اپل براساس 

یک فناوری دزدی ساخته شده است. 
استارت آپ تندرس��تی Omni MedSci اپل را متهم کرده که با استفاده 
از چهار فناوری ثبت ش��ده این شرکت ساعت خود را ساخته است. این موارد 
همه به اس��تفاده از منبع نور در گجت پوش��یدنی برای س��نجش معیارهای 

مختلف خون اشاره دارند. 

ادعای یک استارت آپ 

 حسگر ضربان قلب ساعت اپل
دزدی است

معراج مبرانیا
DBA -دکترای مدیریت کسب وکار
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ال جی با وجود ضعف در بخش موبایل، به باالترین س��ود عملیاتی 
در ۹ سال اخیر دست پیدا کرد. 

ال جی الکترونیکس اعام کرده اس��ت که احتماال س��ود عملیاتی 
س��ه ماهه اول ۲۰۱۸ این ش��رکت، نسبت 
به سال گذش��ته ۲۰درصد افزایش خواهد 
داشت و به بیشترین میزان خود در ۹ سال 

اخیر خواهد رسید. 
به گزارش زومیت، تولیدکننده ش��ماره 
دوی تلویزیون در جهان، جزییات بیشتری 
فاش نکرده اس��ت، اما تحلیلگران معتقدند 
فروش موف��ق تلویزیون ه��ای OLED و 
احتماال لوازم خانگی، توانسته است ضعف 

بخش موبایل ال جی را پوشش دهد. 
س��ود ماه ه��ای ژانویه تا مارس ش��رکت 
ک��ره ای ۱.۱میلیارد دالر عنوان ش��ده که 
فرات��ر از انتظارها اس��ت. این عدد باالترین 

میزان س��ود عملیاتی ال جی پس از نیمه دوم سال ۲۰۰۹ به حساب 
می آید. 

به اعتقاد کارشناس��ان، فروش بس��یار موف��ق تلویزیون های اولد و 

همچنی��ن تلویزیون ه��ای مقرون به صرفه ال س��ی دی، درآمد بخش 
تلویزیون ال جی را به شدت افزایش داده است. 

لوازم خانگی و تلویزیون به ترتیب دو بخش کم رونق با رش��د کند 
به حساب می آیند، اما به گفته تحلیلگران، 
ال ج��ی در این ح��وزه فعالیت خود را در 

سطح باالیی انجام می دهد. 
تحلیلگ��ران می گوین��د در بخش لوازم 
خانگی حاشیه سود باال برای لوازم رده باال 
و محصوالت جدی��دی مانند کمد لباس 
هوش��مند، باعث افزایش سود ال جی در 

این بخش کم رونق از بازار شده است. 
انتظار م��ی رود بخش موبایل ش��رکت 
کره ای عملکرد مالی خ��ود را که درواقع 
رقم ضرر و زیان این ش��رکت اس��ت، در 
سه ماهه اخیر منتش��ر کند. ضرر و زیانی 
که به گفته تحلیلگران نسبت به سه ماهه 

قبل کاهش یافته است. 
ال جی می گوید درآمد این شرکت با ۳درصد افزایش همراه شده و 

ارزش سهام این شرکت روز جمعه ۵.۷درصد باال رفته است. 

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای، سال ۹۷ را سال ارتقای کیفیت 
آموزشی و محتوایی در دانشگاه فنی و حرفه ای اعام کرد. 

به گزارش مهر، ابراهیم صالحی عمران در مراسم دید و بازدید 
ن��وروزی ب��ا کارکنان س��ازمان 
مرکزی دانشگاه به پیام نوروزی 
مقام معظم رهبری اش��اره کرد 
و گف��ت: معظم له س��ال جاری 
ایران��ی  کاالی  از  حمای��ت  را 
نام گذاری کرده ان��د و به اعتقاد 
بنده دانش��گاه فن��ی و حرفه ای 
می توان��د ب��ا پتانس��یل بالق��وه 
کارکنان و دانشجویان در جهت 
خدمت ب��ه هم میهنان گام های 
بلن��دی در تحقق ش��عار س��ال 

برداشته و مؤثر باشد. 
وی اف��زود: خ��دا را ش��اکریم  

که در ماه های پایانی س��ال گذش��ته با حمایت های مس��ئوالن، 
علی  رغم تنگناها و مش��کات اقتصادی در س��ایه ایمان، تاش، 
اخاص و سخت کوشی کارکنان مشکات پیش رو مرتفع شد. 

رئیس دانش��گاه فنی و حرفه ای افزود: رس��الت و هدف اصلی 
دانشگاه فنی و حرفه ای آموزش های عالی مهارتی به دانشجویان 
اس��ت پس در س��ال جاری باید تمامی سعی و تاش خود را در 

این زمینه به کار ببندیم. 
وی خاطرنشان کرد: سازمان 
پشتیبانی  س��تاد  باید  مرکزی 
و کیفیت بخش��ی به سیس��تم 
در  مهارت��ی  آموزش ه��ای 
دانشکده و آموزشکده ها باشد. 
داشت:  اظهار  صالحی عمران 
ام��روزه مس��ئوالن کش��ور به 
این دانش��گاه  توانمندی ه��ای 
اعتق��اد دارند و ب��ر این باورند 
که دانش��گاه فن��ی و حرفه ای 
می تواند در توسعه کارآفرینی، 
گس��ترش  و  اش��تغال زایی 
فرهنگ مهارت آموزی مؤثر باش��د، بنابرای��ن باید از فرصتی که 
پیش آمده بیش��ترین بهره را ببریم و در جهت معرفی دانشگاه 

استفاده کنیم. 

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای: افزایش سود 20درصدی ال جی با وجود عملکرد ضعیف بخش موبایل

کیفیت آموزشی و محتوایی دانشگاه فنی و حرفه ای ارتقا می یابد

بدون تردید کارآفرینی از جمله کارهایی است که مشکات بسیاری 
به همراه خواهد داش��ت و س��ختی خاص خود را دارد. درواقع افراد به 
محض ورود به عرصه کاری خود به این علت که در پس��ت مدیریت و 
در باالترین جایگاه ش��رکت قرار می گیرند، با مسائلی مواجه می شوند 
که برای آنها تازگی خواهد داش��ت. این موانع ممکن اس��ت در صورت 
عدم کنترل مناس��ب به س��دی محکم در مس��یر موفقیت شما تبدیل 
شوند. به همین خاطر ضروری است که الگوی رفتاری مناسبی را برای 
خود داش��ته باشید. در ادامه به بررسی راهکارهای نوین برای تضمین 

موفقیت شما در امر کارآفرینی خواهیم پرداخت. 
1-توجه خود را تنها به امور مهم معطوف کنید

ای��ن امر ی��ک واقعیت طبیعی خواه��د بود که در مح��ل کار خود 
آن گونه که باید مورد توجه قرار نگیرید یا حتی سایرین شما را فردی 
غیرعادی محس��وب کنند. در این رابطه مهم تری��ن ایرادی که وجود 
دارد این اس��ت که کارآفرینان نیاز به اعتمادبه نفس کافی برای اتخاذ 
تصمیمات درس��ت برای تیم کاری خود دارند و توجه به این حرف ها 
تنها باعث خواهد شد تا شما به موردی بپردازید که هیچ گونه تأثیری 
در روند پیش��رفت شما نخواهد داشت. این امر که هر فردی زندگی را 
به نوعی خاص نگاه کند و سبکی منحصر به فرد برای خود در رابطه با 
مسائل مختلف داش��ته باشد؛ امری مطلوب محسوب می شود و باعث 
خواهد ش��د تا جهان با مواردی جدید مواجه شود. فراموش نکنید که 
انجام کاری تکراری نه تنها امری س��ودمند محس��وب نمی ش��ود بلکه 
باعث خواهد ش��د خاقیت و ن��وآوری از بین ب��رود. در همین رابطه 
توصیه می ش��ود حریم ش��خصی خود را حفظ کرده و از دخالت های 
بی ج��ای س��ایرین جلوگیری کنی��د. برای مثال در صورتی که ش��ما 
بخواهید در س��نین پایی��ن به کارآفرینی موفق تبدیل ش��وید، بدون 
شک سبک زندگی و رفتارهای شما با سایر اطرافیان تفاوتی چشمگیر 
پی��دا خواهد ک��رد. بدون تردی��د زمان هایی را که آن ها ب��ه تفریح یا 
اس��تراحت اختصاص می دهند، ش��ما در ح��ال کار روی اهداف خود 
هس��تید و این امر در اکثر موارد تمس��خر سایرین را به همراه خواهد 
داش��ت. با نگاهی به زندگی افراد موفق نیز ب��ه این نکته پی خواهید 
برد که آن ها نیز در مقاطعی از زندگی خود دچار عدم اعتماد از سوی 
س��ایرین و همچنین تمسخر واقع ش��ده اند. با این حال این امر باعث 
نش��د تا از رویای خود دست کشند و در نهایت موفقیت را برای خود 
به ارمغان آوردند. این باور را در خود تقویت کنید که همواره بیش از 
یک راه حل برای انجام کارها وجود دارد و در پی یافتن روش��ی نوین 
برای کاری تکراری باش��ید. درواقع این یک واقعیت اس��ت که همواره 
نمی توانی��د چیز جدیدی را به ب��ازار عرضه نمایید با این حال در بازار 
باید برای خود مزیت رقابتی را ایجاد کنید در غیر این صورت مخاطب 
تفاوتی را میان شما و سایر برندها حس نخواهد کرد. در همین راستا 
انجام کاری تکراری به شیوه ای جدید نیز می تواند به خوبی شهرت و 

موفقیت را برای شما به همراه داشته باشد. 
2- توجه داشته باشید که بزرگ ترین خواسته کارمندان درک 

آنها است
در بس��یاری از سازمان ها رابطه مدیران با کارمندان خود در سطحی 

محدود برقرار بوده و نگاه مدیران نسبت به پرسنل خود یکسان است. 
این امر بدون تردید امری منس��وخ ش��ده محس��وب می ش��ود و الزم 
اس��ت مدیران همواره در تعامل با کارمندان و تیم کاری خود باش��ند. 
همچنین توصیه می ش��ود میزان درک خود را از تمامی افراد حاضر در 
ش��رکت افزایش داده و با این اق��دام محبوبیت را در کنار احترام برای 
خ��ود به ارمغان آورید. بدون تردید ش��ما تنه��ا هنگامی قادر به درک 
درس��ت افراد خواهید ب��ود که ارتباطی قوی با آنها برقرار س��ازید. در 
همین راستا تاش برای به خاطر سپردن نام هر یک از افراد نخستین 
گام در راس��تای بهبود روابط به ش��مار می رود. توجه داشته باشید که 
کارمندان بازوی محرک ش��رکت محسوب می ش��وند به همین خاطر 

ضروری است تا رفتاری انسانی با آنها داشته باشید. 
3-تا حد امکان همه چیز را ساده کنید

عدم مطالعه موارد جدید و مقاالت منتش��ر ش��ده از جمله آفت های 
مدیران محسوب می شود. درواقع آن ها به این علت که صندلی مدیریت 
را نقطه پایانی خود تصور می نمایند، دیگر تمایلی برای ارتقای س��طح 
خود نداشته و این امر باعث خواهد شد تا امکان رشد بیشتر شرکت از 
بین برود. در همین راس��تا ضروری است همواره فروتنی خاصی داشته 
و ب��ه مانند برترین کارآفرینان نظیر مارک زاکربرگ که رفتاری توام با 
فروتنی دارند، الگوی ش��خصیتی خود را شکل دهید. همچنین توصیه 
می شود برای بهبود اوضاع و تسریع در انجام کارها اقدام به ساده سازی 
موارد مختلف شرکت کنید. این امر به شما این امکان را خواهد داد تا 
توجه خود را روی موارد مهم شرکت معطوف کرده و از پرداختن بیش 

از حد به مسائل کم اهمیت تر جلوگیری خواهد شد. 
4-تنها با تغییرات به وجود آمده خود را همسو نکرده و گاهی 

خود عامل تغییر در بازار باشید 
همواره در مقاالت متعدد به اهمیت همسو شدن با تغییرات بازار اشاره 
شده است. با این حال در این مقاله قصد داریم تا به این مقوله نگاهی نوین 
داشته باشیم. درواقع این امر که همواره پذیرنده تغییرات باشید، سیاستی 
درست نخواهد بود و الزم است خود تا حد امکان عاملی برای تغییرات و 
شکل دادن به بازار به نحوی که منافع شما بیشتر تأمین شود، باشید. در 
این رابطه نگاهی به روند تغییرات در صنعت های متفاوت می تواند راهنمای 

عمل بسیار خوبی محسوب شود. 
5-همواره پشتیبان تیم خود باشید و موفقیت های زودهنگام را 

نیز مورد توجه قرار دهید
این باور را در خود شکل دهید که اشتباه ممکن است برای هر فردی 
رخ دهد و نحوه برخورد شما با کارمندان تفاوت میان باتجربه بودن یا 
غیر حرفه ای بودن را رقم خواهد زد. در همین راس��تا اولویت را همواره 
در حفظ تیم خود قرار داده و از مقایس��ه کارمندان یا به رخ کش��یدن 
اش��تباهات آنها خودداری کنید. رس��الت ش��ما در امر مدیریت بدون 
ش��ک کمک به سایرین نیز محس��وب خواهد شد و این امر که بتوانید 
کارمندان خود را به افرادی با س��طح دان��ش و توانایی باالتری تبدیل 
کنید به ارتقای ش��خصیت ش��ما منجر خواهد شد. همچنین در مسیر 
موفقی��ت همواره در کنار اهداف بلند مدت خود، اهداف کوتاه مدتی را 
نیز مورد توجه قرار دهید تا ش��رکت روندی رو به جلو داشته باشد. در 
ای��ن رابطه حتی با تجزیه کردن هدف بزرگ خود به اهدافی کوچک تر 

نیز می توانید موفقیت بیشتری را برای خود به ارمغان آورید
entrepreneur :منبع

راهکارهای نوین برای موفقیت در امر کارآفرینی

استیو وازنیاک در واکنش به افشای اطالعات، 
از فیس بوک خداحافظی کرد

یادداشـت

رئیس اتاق بازرگانی اس��تان کرمانش��اه گفت در راس��تای حمایت از کاالی 
داخلی باید فضای کس��ب و کار مناسبی برای تولیدکنندگان استان کرمانشاه 
فراهم شود.  کیوان کاشفی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهکارهای 
بخش خصوص��ی برای حمایت از کاالی ایرانی، اظهار داش��ت: برای حمایت از 

کاالی داخلی باید مشکات تولیدکنندگان را برطرف کنیم. 
رئیس اتاق بازرگانی اس��تان کرمانش��اه با بیان اینکه باید فضای کس��ب و 
کار مناس��بی ب��رای تولیدکنندگان فراهم ش��ود، افزود: بای��د کمک کنیم تا 

تولیدکنندگان کاالهای صادراتی و بازارهای جدید داشته باشند. 

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه: 

باید فضای کسب و کار مناسب برای 
تولیدکنندگان فراهم شود

مترجم: امیرآل علی
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آیا محتوای ش��ما می تواند در »تس��ت 
لوگ��و« موف��ق باش��د؟ اگر ن��ه، یکی از 
چندی��ن مق��االت معمول��ی خواهد بود 
که ه��ر روز مخاطب ش��ما را هدف قرار 

می دهند. 
آیا محت��وای ش��رکت ش��ما می تواند 
در »تس��ت ب��دون لوگو« موفق باش��د؟ 
زمانی که با مشتریان استراتژی دیجیتال 
که با بازاریابی محتوا س��روکار دارند، کار 
می کن��م، از آنها می خواهم تس��ت لوگو 
را  -که از مقاله عالی مؤسس��ه بازاریابی 
محتوا الهام گرفته شده است- بگذرانند. 

شما نیز باید آن را امتحان کنید. 
ب��رای انج��ام ای��ن کار، مقاله هایی که 
نوش��ته اید، ب��ه ع��اوه مقاالت��ی را ک��ه 
رقبای تان نوش��ته اند در سند ورد، کپی و 
پیست کنید. آنها را چاپ کرده و کنار هم 
بگذارید. آیا می توانید بدون کمک لوگو یا 
نام شرکت ها، محتوای خود را از محتوای 
رقبا تش��خیص دهید؟ اگر محتوای شما، 
صدا و بیان مش��خصی نداش��ته باش��د، 

متمایز و برجسته نخواهد بود. 
این را می دانم: زمانی که برای اولین بار 
بازاریابی محتوا را ش��روع می کنید، حتی 
انتشار یک پس��ت وباگی در چند هفته 
نیز موفقیت بزرگی به نظر می رس��د، اما 
زمانی که فوت و فن اندیشه پردازی محتوا 
را کش��ف می کنید، باید زمان بگذارید تا 
محتوایی را که برندت��ان را زنده می کند 
خلق کنید. چرا؟ دریک دنیای دیجیتالی، 
زمانی که یک زاویه دید واضح و مشخص 
را که برای مخاطب م��ورد نظرتان مفید 
اس��ت ایجاد می کنی��د، بازاریابی محتوا 

تأثیر بیشتری خواهد داشت. 
عنصر مرم��وزی که محت��وای کلی را 
به یک شاهکار برندس��از تبدیل می کند 

چیست؟ صدای برندتان. 
دیما میدون- استراتژیس��ت برند- در 
ی��ک مصاحب��ه تلفن��ی گف��ت: »صدای 
برن��د، پی��ام ه��دف دار و ثاب��ت هوی��ت 
کسب وکار شماست«. میدون که شرکت 
استراتژی برند و بازاریابی دیجیتال به نام 
TrafficBoxرا تأسیس کرد، متخصص 
بازاریابی در موتورهای جست وجو و سئو 
)بهینه سازی س��ایت برای سهولت رویت 
سایت در موتورهای جست وجو( است. او 
همچنین می داند که این اس��تراتژی های 
دیجیت��ال، ب��دون یک محت��وای قوی و 

دارای هویت، کامل نیستند. 

می��دون می گوید: »س��ازمان هایی که 
بهترین اس��تراتژی محت��وا را دارند - از 
اس��تارت آپ ها گرفته تا کس��ب وکارهای 
جهانی- آنهایی هس��تند که محتوایی را 
ک��ه هوی��ت منحصر به فرد برندش��ان را 
انعکاس می دهد تولید کرده و س��پس از 
این محتوا برای ساخت ارتباطات قوی تر 
با مشتریان و مراجعین احتمالی استفاده 

می کنند«.
در پن��ج س��ال اخیر، محت��وای دارای 
هویت رواج بس��یاری یافته اس��ت. برای 
مراجعان و مش��تریان، خواندن محتوای 
دارای هویت- به طور کلی- از یک تبلیغ 
بازاریاب��ی جالب ت��ر و مرتبط ت��ر اس��ت. 
»دارای هویت« به معنای محتوای آگاهی 
دهنده، متقابل و س��رگرم کننده است که 
روز ی��ک خوانن��ده را ب��ا ارزش می کند. 
ب��ه دلیل وجود رس��انه اجتماعی، چنین 
محتوایی می تواند مانند یک آتش بزرگ 
باش��د که نس��بت به یک پیام بازاریابی، 

مخاطبان بیشتری را احاطه می کند. 
چشم انداز، صدا و ارزش: احیای 
بازاریابی محتوای دارای هویت

همان گون��ه ک��ه از نام��ش پیداس��ت، 
»بازاریاب��ی محت��وای دارای هویت« باید 
بر پایه هویت برندتان اس��توار باشد. اگر 
محتوای ش��ما نتواند در »تس��ت لوگو« 
موفق ش��ود، یک��ی از آن مطالب عمومی 
خواهد بود ک��ه روزانه مخاطبان را هدف 
ق��رار می دهند. ب��رای مش��خص کردن 
برندتان، با این سه گام، هویت برند خود 

را زنده کنید: 
1. دیدگاه خود را توضیح دهید

 احتماال س��ازمان ش��ما یک ماموریت 
یا چش��م انداز آینده، اهداف و ارزش هایی 
اساس��ی دارد. ای��ن مس��ئله را در نظ��ر 
بگیری��د: محتوای��ی که خل��ق می کنید 
چگون��ه ماموریت، اه��داف و ارزش ها را 
انعکاس می دهد. س��پس این دیدگاه را با 
نیاز مشتری ها هماهنگ کنید. هر بخش 
از محت��وا باید دیدگاه و تخصص منحصر 
به فرد ش��رکت تان را برای مشکاتی که 
مشتریان تان با آن مواجهند، به کار گیرد. 
 Open Forum مثال؟ اسپانسرهای
نظ��ر  در  را   American Express
بگیری��د، ب��رای فراهم ک��ردن »بینش، 
الهام و ارتباطات« برای صاحبان مشاغل 
کوچک، باید کس��ب وکار خود را توسعه 
درم��ورد  عناوی��ن  درحالی ک��ه  دهن��د. 
مباحثی مانند مدیریت پول تا س��اختن 
تیم هس��تند، ام��ا هر بخش��ی از محتوا 

ک��ه Amex در اینجا منتش��ر می کند، 
به توس��عه دیدگاهش در کمک به رونق 

کسب وکارهای کوچک اختصاص دارد. 
2. صدای برند خود را توصیف کنید

 صدای مش��خص و با ثب��ات یک برند، 
بخش ضروری بازاریاب��ی محتوای موفق 
اس��ت. اگرچه ممکن اس��ت تفکر خیلی 
واضح��ی از ص��دای برن��د خود داش��ته 
باشید، اما از خودتان بپرسید، آیا شخص 
دیگری نیز در این ش��رکت ب��ا این صدا 
موافق اس��ت؟ برندها، مانن��د افراد، برای 
ایجاد ش��هرت بای��د برخ��ی ویژگی ها را 
اولویت بندی کنند. پیام رسانی پراکنده و 
صدای ناهمانگ برن��د، می تواند مخاطب 

را آشفته کند. 
بنابرای��ن زمان بگذاری��د تا صدا و خط 
مش��ی برند را س��امان دهید. برای مثال، 
  )B۲B( ش��رکت های بن��گاه ب��ه بن��گاه
زیادی به دنبال ایجاد تعادل میان دانش 
حرفه ای و قابلیت دسترسی هستند. آنها 
می خواهند به عن��وان متخصص موضوع 
اصلی دیده ش��وند و در عین حال خیلی 
پیچیده یا فنی به چشم نیایند. در نتیجه، 
ممک��ن اس��ت خط مش��ی ص��دای برند 
بر اس��تفاده از زبان واضح و مش��خص و 
جلوگیری از اصطاحات فنی تأکید کند. 
 ،MailChimp's مثال؟ ص��دای برند
مثالی عالی از این اس��ت  که چگونه یک 
ش��رکت بنگاه به بنگاه )B۲B(  می تواند 
ای��ن تع��ادل را ایجاد کند. این ش��رکت 
از نش��ان دادن ش��خصیت با اس��تفاده از 
اش��ارات فرهنگ��ی و عب��ارات محاوره ای 
که به مش��تریان مربوط است، نمی ترسد. 
اشاره به شرلوک هولمز باهوش برای پیام 
خطای ۴۰۱ وب سایت را در نظر بگیرید. 
لزومی ندارد راهنم��ای برندتان طوالنی 
باشد: صدا و لحن را می توان با چند رهنمود 
پوش��ش داد. )من طرفدار راهنمای لحن و 
صدای MailChimp هستم که به عنوان 
بخشی از راهنمای سبک محتوا، به صورت 
رایگان در دسترس است(. چیزی که از همه 
مهم تر است این است که این رهنمودها و 
خط مش��ی ها را به گون��ه ای تنظیم کنید 
که برای هرکس��ی که در شرکت تان روی 
محتوا کار می کند، یک سری قوانین وجود 
داشته باشد. از کار نویسنده های آزاد گرفته 
تا مدی��ران بازاریابی، بازاریاب��ی محتوایی 
ش��رکت تان، یک صدای ثاب��ت را انعکاس 

می دهد. 
3. ارزش خود را توصیف کنید

محت��وای دارای هوی��ت، نه تنه��ا برای 

توصی��ف چش��م انداز خری��د - ب��ه نفع 
ش��ما- بلکه ب��رای اینک��ه ارزش واقعی 
پیش��نهادهای ش��ما را به یاد مش��تریان 
بیاورد نیز مفید اس��ت. چگونه می توانید 
محتوایی- از مطالع��ات موردی گرفته تا 
گزارش های رس��می- ایجاد کنید که به 
مش��تریان موجود کمک کن��د تا ارزش 
پیشنهادهای شما را به حداکثر برسانند؟ 
ش��اید بتوانید ی��ک پیش��نهاد جدید را 
مش��خص ی��ا تمرین ه��ای خ��اص برای 
ویژگی های پیش��رفته فراه��م کنید. کار 
کلیدی، استفاده از محتوای دارای هویت 
برای حرکت از یک ارتباط تبادلی به یک 
ارتباط مشتری مدار است که ارزش واقعی 

را ایجاد می کند. 
مثال؟ ش��رکت نرم اف��زار SAP بر این 
ماموریت تمرکز کرده بود. اگرچه بسیاری 
از محص��والت و خدم��ات آن از نظر فنی 
  )B۲B( برای ش��رکت های بنگاه به بنگاه
پیچیده به نظر می رس��د، اما گزارش های 
اصلی این شرکت، اهمیت تغییر دیجیتال 
را به ش��کلی ساده و عام توضیح می دهد. 
از همه مهم ت��ر، این محتوا، یک »فروش 
سخت« برای SAP نیست اما در عوض، 
ب��ا زیرکی تم��ام، مش��تریان را ب��ه یاد 
فواید ارزش��مندی که SAP می تواند به 
عنوان یک ش��ریک راهبردی ارائه دهد، 

می اندازد. 
به جای فرس��تادن اطاع��ات بازاریابی 
ب��رای مش��تریانی ک��ه از »محص��والت 
برت��ر« ش��ما تعریف می کنن��د، محتوای 
دارای هوی��ت را برای آنها بفرس��تید که 
نحوه اس��تفاده از محصوالت ش��ما برای 
حل مشکات ش��ان را توضی��ح می دهد. 
محتوای��ی که ارزش مش��اهده ش��ده را 
باال می برد، برند ش��ما را قوی و به حفظ 

مشتری کمک می کند. 
صحبت آخر

اس��تراتژی  ی��ک  محت��وا،  بازاریاب��ی 
بازاریابی کسب وکار به کسب کار ضروری 
اس��ت که اهمیت زیادی دارد. بر اس��اس 
HubSpot، بازاریاب��ان بن��گاه به بنگاه 
)B۲B(، ۲درصد از بودجه بازاریابی خود 
را به بازاریابی محتوا اختصاص می دهند، 
اما قبل از اینکه این کار را ش��روع کنید، 
اطمینان یابید که محتوای تان با دیدگاه، 
ص��دا و ارزش برندتان همخوانی داش��ته 
باش��د. این کار، نش��ان می دهد محتوای 
ارزش  و  ب��وده  مرتب��ط  و  مؤث��ر  ش��ما 

سرمایه گذاری را دارد. 
entrepreneur :منبع

3 روش ایجاد هویت برند با استفاده از بازاریابی محتوا
چگونه تصاویر بهتری برای 
وب سایت مان تهیه کنیم؟ )1(

هنگام��ی که صحبت از ج��ذب مخاطب در فضای 
اینترن��ت می ش��ود، صرف نظر از نق��ش مهم تصاویر 
امکان پذی��ر نیس��ت. تصاوی��ر حرف��ه ای و ج��ذاب 
مخاطب را نس��بت به مش��اهده وب سایت ها ترغیب 
می کند. براین اس��اس اگر از تصاوی��ر بی کیفیت در 
وب س��ایت مان اس��تفاده کنیم، کاربران به س��ادگی 
ما را کنار خواهند گذاش��ت. فرقی ن��دارد تصاویر با 
چه موضوعی در س��ایت قرار گیرند، کیفیت و نحوه 
تهیه ش��ان تأثیر مس��تقیمی بر نظر کاربران در مورد 

کل کسب وکارتان خواهد داشت. 
شاید ش��ما هم گمان کنید که برای تهیه تصاویر 
حرفه ای بای��د هزینه زیادی پرداخ��ت کرد. در این 
مقاله آن��درس ری��ورا در تاش ب��رای اثبات نظری 
متفاوت اس��ت. ب��ه این ترتیب ف��رض اصلی بر عدم 
ض��رورت آموزش حرفه ای یا اس��تخدام عکاس ماهر 
برای تهیه تصاویر وب س��ایت مان است. امروزه اغلب 
گوش��ی های هوش��مند به دوربین های پیش��رفته ای 
مجهز هس��تند. همین امر نیاز به خرید دوربین های 
حرفه ای را تا حدی کاهش داده است. با این حال به 
منظ��ور تهیه تصاویر ج��ذاب باید چند نکته مهم در 
مورد شیوه استفاد از دوربین را مدنظر داشته باشیم. 
در ادام��ه به نکات مهم در این زمینه اش��اره خواهد 
شد. به این ترتیب بدون هزینه اضافی و با استفاده از 
گوشی فعلی تان به راحتی قادر به حل مشکل تصاویر 

وب سایت خود خواهید بود. 
میزان نور

عکاس ه��ای حرف��ه ای توجه ب��ه ن��ور را مهم ترین 
بخ��ش از فرآیند تهی��ه تصاویر مطل��وب می دانند. در 
این راه اس��تفاده از فل��ش دوربین به هیچ وجه توصیه 
نمی شود. فلش دوربین با نور غیرطبیعی و مستقیم اش 
باعث تغییر حالت محیط طبیعی می ش��ود. این امر در 
نهایت باعث تهیه تصاویر ح��اوی نورهای غیرطبیعی 
خواهد ش��د. به جای فلش دوربین استفاده از نورهای 
طبیعی در اولویت اس��ت. استفاده از فضای باز همیشه 
یکی از گزینه های جذاب عکاس ها محس��وب می شود. 
با این حال اگر به هر دلیل نیاز به نور بیش��تری دارید، 

المپ های LED کوچک بهتر از سایر نمونه هاست. این 
المپ ها برخاف فلش دوربین حالت سایه ها را بهتر به 
نمایش در می آورد. در نهایت نیز تصویر خود را پس از 
تنظیم نور و اطمینان از شفافیت سوژه تان تهیه کنید. 

تعادل رنگ سفید
یکی از مش��کات همه عکاس های مبتدی تنظیم 
درس��ت رنگ س��فید اس��ت. در حالت عادی اغلب 
رنگ های سفید )به ویژه صورت افراد( به طور طبیعی 
و مناس��ب با پس زمینه تصویر ثبت نمی ش��وند. در 
اینجا نیازی به نگرانی نیس��ت. در حقیقت ایراد کار 
نه از دوربین گوش��ی های هوش��مند، بلکه ناآگاهی 
کاربران نس��بت ب��ه تنظیمات جانبی دستگاه  ش��ان 
اس��ت. با مراجعه به منوی تنظیمات و بخش تعادل 
رنگ س��فید )White Balance( به راحتی امکان 
انتخ��اب گزینه مناس��ب برای بهب��ود کیفیت رنگ 
س��فید وجود دارد. براین اساس با توجه به محیطی 
ک��ه در آن قرار دارید )فضای باز، نور چراغ LED یا 
 White دیگر انواع المپ ها( گزینه مناسب در بخش
Balance  را انتخ��اب کنی��د. اگر تنظیم این بخش 
برای تان دشوار است، آن را روی حالت خودکار قرار 
دهید تا هوش مصنوعی دوربین به کمک تان بیاید. 

پس زمینه
پس زمینه عکس به اندازه سوژه اصلی اهمیت دارد. 
ب��ه عنوان مثال تهیه تصویر در خانه تنها معطوف به 
کیفیت س��وژه اصلی نیست. در این مورد باید توجه 
کافی به پس زمینه نیز داشت. تصمیم گیری در مورد 
پس زمینه ارتباط نزدیکی با سوژه اصلی عکس دارد. 
به ای��ن ترتیب در صورت تبلیغ ب��رای لوازم خانگی 
نیازمن��د پس زمین��ه ای ش��امل یک خان��ه معمولی 
هس��تید. توجه به این نکته ضروری است که تصویر 
پس زمینه نباید جذاب تر از موضوع اصلی باش��د. در 
غیر این صورت توج��ه مخاطب از پیام اصلی تصویر 
منحرف خواهد ش��د. عکاس های حرفه ای برای خلق 
تصاویر زیبا از دو پس زمینه اصلی استفاده می کنند. 
پس زمینه نخس��ت ش��امل یک دیوار آماده یا پرده 
عکاسی است. این پس زمینه معموال در استودیو های 
عکاس��ی وجود دارد. دس��ته دوم ش��امل استفاده از 
محیط های طبیعی است. به این ترتیب سوژه عکس 
را در محیطی کاما طبیعی قرار دهید. منظور از این 
جمله ثبت عکس در موقعیتی است که محصول تان 

به طور معمول در آن مورد استفاده قرار می گیرد. 
ادامه دارد. . . 
businessnewsdaily :منبع
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ایستگاهتبلیغات

درک مشکالت مهاجران با حضور 
در اتاقک شیشه ای

س��ازمان عفو بین الملل انگلستان با هدف تأکید بر 
اهمیت وق��ت گذراندن با خان��واده، خانواده ها را در 
اتاقک شیش��ه ای قرار می دهد. این در حالی است که 
سازمان از نمایندگان مجلس خواست تا با شرکت در 
بحث ه��ای پارلمانی رأی به اتحاد دوباره خانواده های 
پناهن��دگان از طریق الیحه پیون��د خانواده های آنها 

بدهد. 
در ای��ن اتاق��ک شیش��ه ای در لن��دن ی��ک می��ز 
ناهارخ��وری، تلویزی��ون و مبل راحت��ی وجود دارد. 
این اتاقک شیش��ه ای در فاصله بی��ن ۹ تا ۱۱مارس 
ب��ه امید افزایش آگاهی درب��اره این موضوع به مدت 
یک ساعت میزبان تعدادی از خانواده ها خواهد بود. 
اقدام خاقانه آژانس تبلیغاتی VCCP یک ویدئو 
را در بر می گیرد که در ۲۰۰۰ تاکس��ی در سرتاس��ر 
لندن پخش خواهد شد. در همین راستا ما شاهد به 
اشتراک گذاری تعدادی ویدئو و تصویر در کانال های 

اجتماعی سازمان عفو بین الملل انگلستان هستیم. 
به گفته س��ام اس��ترادیک، مدیر بخش دیجیتال و 
ارتباط��ات در س��ازمان عفو بین الملل، این س��ازمان 
معتقد اس��ت ک��ه تک ت��ک اف��راد باید ام��کان به 
اشتراک گذاری شگفتی های زندگی خانوادگی، حتی 
خس��ته کننده ترین لحظات را داش��ته باشند. اکنون 
س��ازمان عفو بین الملل انگلس��تان فرصت دسترسی 
به نمایندگان مجلس برای برگزاری جلس��ه در هفته 
آینده و رأی دادن به یک الیحه خصوصی برای اتحاد 

دوباره پناهندگان را دارد. 
انگلس��تان اخیرا قوانین غیرعادالنه ای را برای دور 
نگه داش��تن خانواده های پناهن��دگان از هم تصویب 
کرده است، بنابراین سازمان عفو بین الملل انگلستان 
از م��ردم می خواه��د ت��ا ش��رایط احتمال��ی زندگی 
پناهندگان در انگلس��تان را تصور کنند. پناهندگان 
برای همیش��ه از برادران، خواه��ران مادران و پدران 
خود دور افتاده اند و هر یک در کشور دیگری به طور 
جداگانه زندگی می کنند. سازمان از دولت انگلستان 
می خواه��د تا ب��ا تغییر قوانین یک م��کان امن برای 

زندگی پناهندگان به وجود آورد.  

جنگل ها را نجات دهید، پول 
پس انداز کنید

 با هدف بزرگداش��ت روز جهانی جنگل ها، آژانس 
تبلیغاتی BlackSheep هند، ایده عدم درآمدزایی 
درختان را رد می کند و ش��رح می دهد که در صورت 
ناکام��ی در زمین��ه نج��ات جنگل ها، هزین��ه تولید 
اکسیژن برای انس��ان ها بر روی زمین فقط به مدت 

شش ماه چقدر خواهد بود. 
شاخه: امور خیریه و جذابیت ها

 Save Environment Save مش��تری: 
Kashmir Movement

BlackSheep. Works :آژانس تبلیغاتی
کشور: هند

دست اندرکاران
مدییر خاقیت / نویسنده: آصف امین تبت باکوال
مدی��ر خاقی��ت / مدی��ر هن��ری: س��ونل ج��ی 

کاتارناوار 

 Heinz طعم خوب مایونز شکالتی
تضمین می شود

 دقیق��ا همزمان با روز ش��وخی اول آوریل و عید 
پاک، Heinz از یک دستور آشپزی جدید رونمایی 

کرده است. 
با ترکیب ش��کات تل��خ بلژیکی و مایون��ز، مایونز 
ش��کاتی خ��وب و خوش��مزه Heinz ب��ه عن��وان 
مخلوطی از مواد تش��کیل دهنده شیرین و طعم دار، 

توسط کارشناسان آشپزی در Heinz تولید شد. 
ب��ه گفت��ه Heinz، ب��ا وج��ود س��ختی بهب��ود 
کارک��رد ش��رکت ب��ر مبن��ای پیش��نهادات اخی��ر 
برن��د، ظاه��راً Heinz بهتر از گذش��ته عمل کرده 

است.  
اخیر در اس��تفاده از تخم مرغ ب��ه جای مایونز در 
 Heinz کیک های شکاتی و براونی ها، باعث شد تا
تصمیم به حرکت در مسیر پیشرفت با مایونز جدید 

شکاتی خوب و خوش طعم شرکت بگیرد. 
به وس��یله بهترین مواد اولیه و تخم مرغ به تعداد 
نامحدود، ش��کات غنی و غلیظ تولید می ش��ود. در 
کنار آن حتی Heinz یک ویدئو را نیز انتش��ار داد 
که شیوه تهیه آن به بهترین شکل ممکن را به تصویر 
می کش��د.  امید خود را از دست ندهید. شاید مایونز 

شکاتی در آینده واقعاً در بازار عرضه شود. 
mbanews :منبع
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در دنیای کس��ب وکار هم��ه برندها از 
بودجه باالیی برای تبلیغ محصوالت شان 
در فیس بوک برخوردار نیستند. از سوی 
دیگر ش��رکت هایی هم که بودجه نسبتا 
مناس��بی در اختی��ار دارند، همیش��ه با 
گزین��ه صرفه جوی��ی در مخ��ارج مواجه 
هس��تند. در این مقاله دارا فونتین با سه 
نف��ر از اعضای تیم ش��بکه های اجتماعی 
Hootsuite  ب��ه بررس��ی ش��یوه های 
امکان پذیر بازاریابی در فیس بوک تنها با 
صرف ۱۰۰ دالر پرداخته است. در ادامه 
موضوعات زیر مورد بررس��ی قرار خواهد 

گرفت: 
هدف گ��ذاری  فرآین��د  در  چگون��ه   -
مخاطب در زمان و هزینه مان صرفه جویی 

کنیم
- معیاره��ای کلیدی برای موفقیت در 

برگزاری کمپین های فیس بوکی
- نش��انه های مص��رف اش��تباه بودجه 

شرکت
- اشتباه شماره یکی که اکثر برندها و 

بازاریاب ها در فیس بوک انجام می دهند
بازنگری در وضعیت فعلی

پ��س از اختص��اص ۱۰۰ دالر ب��رای 
بازاریاب��ی در فیس ب��وک نخس��تین گام 
بای��د نگاهی مج��دد به وضعی��ت فعلی 
محتوای اکانت تان باش��د. در این زمینه 
توجه به توصیه آماند وود، مدیر بازاریابی 
شبکه های اجتماعیHootsuite، خالی 
از فایده نیس��ت: »اگر متوجه محبوبیت 
در  بازاریابی م��ان  ش��یوه های  از  یک��ی 
ش��بکه های اجتماعی ش��ویم، بیشتر راه 
را پیموده ای��م. در حقیقت اگر یک روش 
بدون اختصاص بودجه ویژه موفقیت آمیز 
عم��ل می کند، ب��ه احتمال ف��راوان در 
صورت صرف هزینه بیش��تر نتیجه بسیار 
بهت��ری نیز به بار خواه��د آورد. به عاوه 
با بودج��ه اندکی نظی��ر ۱۰۰دالر تاش 
برای پیاده سازی روش های جدید ریسک 
باالیی دارد. برهمین اس��اس باید س��راغ 

شیوه های مطمئن رفت«. 
با نگاهی دقیق به وضعیت پست های تان 
از نظ��ر میزان دریافت الی��ک، کامنت و 
بازدید، نمونه های موفق از شکست خورده 
بازشناس��ی خواهد شد. در اینجا توجه به 
یک نکته ضروری اس��ت. محتوای اکانت 
رس��می شرکت به طور معمول یک تبلیغ 
حرف��ه ای نیس��تند، برهمین اس��اس با 
بررس��ی آنها فقط ه��دف ایده یابی دنبال 

می ش��ود. به عبارت دیگر، پس از انتخاب 
گزینه مناس��ب باید س��راغ تبدیل آن به 

یک محتوای تبلیغاتی برویم. 
پ��س از انتخاب بهترین پس��ت تان در 
فیس ب��وک باید به س��راغ تقوی��ت آن از 
طریق صرف هزینه برویم. خوش��بختانه 
سرویس تبلیغاتی جدید فیس بوک امکان 
تبدیل هر پس��تی از صفحه کسب وکار به 
ی��ک تبلیغ مناس��ب را می دهد. عاوه بر 
این، امکان تعیین میزان هزینه، مخاطب 
ه��دف و زمان بندی ارس��ال تبلیغ وجود 

دارد. 
معمای تعیین مخاطب

هنگامی که صحب��ت از هزینه محدود 
ب��ه می��ان می آید، خواس��ته ش��رکت ها 
اطمینان از هدف گذاری بهترین مخاطب 
ممکن اس��ت. نیک مارتین به عنوان یک 
بازاریاب حرفه ای در این زمینه روی نگاه 
واقع بینان��ه تأکید دارد: »هنگام بررس��ی 
مخاطب ه��ا واقع گرا باش��ید. فرقی ندارد 
بودجه ش��ما چه مقدار است، استفاده از 
پژوهش های کاربردی همیش��ه خروجی 
فرایند بازاریابی را بهبود خواهد بخشید. 
همچنی��ن ب��ه هن��گام ص��رف بودج��ه 
ان��دک هیچ��گاه روی مخاط��ب جهانی 
هدف گ��ذاری نکنید. به منظ��ور دریافت 
نتیجه بهت��ر انتخاب موقعیت های محلی 

بهترین گزینه به حساب می آید«.
یکی از اصول پایه ای پژوهش پیرامون 
مخاط��ب یافتن چگونگی ج��ذب آنها از 
سوی شرکت است. کریس��تین کالینگ 
به عنوان هماهنگ کننده بازاریابی مبتنی 
 Hootsuite بر شبکه های اجتماعی در
معتقد است که باید به نوع دستگاه مورد 
اس��تفاده خود و کاربران توجه کرد: »در 
Hootsuite بیشتر نظرات و ایمیل های 
دریافت��ی از س��وی کارب��ران به وس��یله 
گوش��ی های هوش��مند ارس��ال می شود. 
برهمین اساس هنگام تصمیم گیری برای 
اجرای کمپین های تبلیغاتی هدف اصلی 
ما کاربران گوشی های هوشمند هستند«.

به محض اینکه متوجه ویژگی مخاطب 
شدیم، برنامه ریزی برای جذب وی بسیار 
 Hootsuite راحت تر خواهد ش��د. تیم
در اینجا دو توصی��ه راهبردی و در عین 
حال ساده برای موفقیت در هدف گذاری 

مخاطب با بودجه اندک دارد: 
- راهکار نخست س��رمایه گذاری روی 
مخاطب ه��ای فعلی ش��رکت اس��ت. به 
این ترتیب اس��تراتژی اصل��ی باید روی 
کاربرانی که حداقل یک بار س��ایت تان را 
چک کرده اند، باشد. اگر اکانت رسمی تان 

در فیس بوک دنبال کنن��ده باالیی دارد، 
استفاده از این شیوه اثربخش خواهد بود. 
- یک��ی از امکانات جدی��د فیس بوک 
شناس��ایی کاربران جدید با اس��تفاده از 
آنالیز ویژگی های مش��تریان شماست. به 
این ترتیب ش��ما به جای سرمایه گذاری 
مجدد روی مش��تریان فعلی تان به سراغ 
طی��ف وس��یع تری از مش��تریان بالق��وه 

خواهید رفت. 
در م��ورد تأکید بر روی تنه��ا دو الگو 
وودز ب��ر روی محدودی��ت بودجه تأکید 
دارد: »با اس��تفاده از ۱۰۰ دالر نمی توان 
انتظار هدف گذاری روی طیف متنوعی از 

مخاطب را داشت«. 
موفقیت چه شکلی است؟ 

در کنار س��رمایه گذاری هرچند اندک 
روی مخاط��ب باید اهداف واضحی را نیز 
در سر داش��ت. در این مورد عدم آگاهی 
از اهداف به نظر وود ش��بیه تاش بدون 
برنامه اس��ت: »اگر اهداف واضحی در سر 
داش��ته باش��یم، امکان مقایس��ه واکنش 
مخاطب ه��ا و حتی گروه بن��دی دقیق تر 
کاربران نیز وجود خواهد داش��ت. به این 
ترتی��ب در فرآیند تبلیغات امکان تحدید 
گزینه های پیش رو و تمرکز هرچه بیشتر 
ب��ر روی مخاطب های مناس��ب تر فراهم 

می شود«. 
در این مرحل��ه ابتدا بای��د اهداف مان 
را مش��خص کنی��م. در مرحل��ه بعد باید 
از پیش��رفت فرآیند تبلیغاتی مان مطابق 
با خواس��ته های ش��رکت مطمئن شویم. 
اگ��ر انج��ام این کار برای ش��ما دش��وار 
است، اس��تفاده از تجربیات دیگر برندها 
گزینه مناس��بی خواهد بود. براین اساس 
نگاهی دقیق به شیوه تعیین اهداف سایر 

رقبای تان بیندازید. 
پ��س از تعیی��ن اه��داف بای��د میزان 
را  فیس بوکی م��ان  کمپی��ن  موفقی��ت 
بس��نجیم. بودج��ه ۱۰۰ دالری م��ا ب��ه 
اندازه ای نیست که فرصت آزمون و خطا 
را فراه��م کند، برهمین اس��اس از همان 
ابت��دا بای��د به بررس��ی م��داوم خروجی 
کمپین توجه داشت. در این زمینه برخی 

از معیارهای مناسب به شرخ زیر است: 
- میزان دستیابی به مخاطب هدف

- نرخ تبدیل کاربران به مخاطب ثابت
- وضعیت ترافیک سایت

- تعداد ثبت نام و مکالمه کاربران
- مقدار درآمد

به هنگام بررس��ی ای��ن معیارها دوره 
پیش از صرف هزین��ه و بعد از آن را نیز 
با هم مقایسه کنید. به این ترتیب میزان 

اثربخش��ی ۱۰۰ دالرتان بی��ش از پیش 
نمایان خواهد شد. 

مقایس��ه وضعی��ت فعلی برندم��ان با 
وضعیت ایده آلی که براس��اس اهداف مان 
در ذه��ن داریم به جهت ده��ی اقدامات 
بعدی نیز کمک می کند. به عاوه از این 
طری��ق از صرف تمام هزینه در راس��تای 
دس��تیابی ب��ه اهداف مان نی��ز مطمئن 

خواهیم شد. 
بررسی مداوم عملکرد تبلیغات

به هنگام اجرای کمپین های تبلیغاتی 
ب��ا بودج��ه اندک بررس��ی تم��ام نکات، 
هرچند جزئی، ضروری است. بزرگ ترین 
اشتباه بازاریاب ها و شرکت ها در تبلیغات 
ش��بکه های اجتماعی فراموش��ی بررسی 
مداوم عملکردش��ان اس��ت. اگر خواستار 
دریاف��ت نتیجه از ه��ر دالر از بودجه تان 
هس��تید، باید بیش��ترین توجه را به این 

بخش اختصاص دهید. 
اگرچ��ه معیاره��ای بررس��ی عملک��رد 
تبلیغات ب��رای بودجه های ب��زرگ تقریبا 
هنگام کار با بودجه اندک نیز قابل استفاده 
اس��ت، اما اعضای تی��م Hootsuite به 
منظ��ور دریافت بهترین نتیج��ه با بودجه 
اندک روی بررس��ی وضعیت هر دو ساعت 

یک بار تأکید دارند. 
به منظور بررس��ی هرچه بهتر وضعیت 
تبلیغ��ات در فیس ب��وک اس��تفاده از ابزار 
»فیس ب��وک پیکس��ل« توصیه می ش��ود. 
این ابزار جانبی فیس ب��وک به صورت کد  
روی وب س��ایت ها قرار گرفت��ه و اطاعات 
دقیق در م��ورد نحوه فعالیت تبلیغ تان در 
فیس بوک به شما می دهد. کالینگ مزیت 
اس��تفاده از فیس بوک پیکس��ل را اینگونه 
ش��رح می دهد: »با اس��تفاده از فیس بوک 
پیکسل کار شناسایی مخاطب های مناسب 
بسیار راحت تر می شود. به این ترتیب این 
ابزار کاربرانی را که فقط مطالب را مشاهده 
می کنند به ش��ما معرفی خواه��د کرد. به 
عب��ارت دیگر، ب��ا اس��تفاده از فیس بوک 
پیکسل در کمترین زمان امکان صرف نظر 
از مخاطب های نامناسب و صرفه جویی در 

هزینه ها وجود دارد«.
به عنوان آخرین نکته باید اهمیت ارائه 
محت��وا در قالب های گوناگ��ون را یادآور 
ش��ویم. ام��روزه مخاطب ها س��لیقه های 
گوناگونی دارند. برهمین اس��اس هنگام 
س��ازماندهی کمپین تبلیغاتی باید روی 
قالب ه��ای متفاوت نظی��ر تصویر، ویدئو، 
پادکس��ت و متن ه��ای جانب��ی به ط��ور 

هماهنگ سرمایه گذاری کنید. 
hootsuite :منبع

8 شیوه بازاریابی قدیمی که در شبکه های بازاریابی در فیس بوک فقط با 1۰۰ دالر
اجتماعی تأثیرگذار هستند

بازاریابی موفق با روش های 
کالسیک)1(

بی تردید در دنیای امروز تصور اینکه دان دراپر، شخصیت 
مشهور سریال Mad Men، برای بررسی وضعیت آژانس 
تبلیغاتی استلینگ کوپر از همکارانش بخواهد با اسنپ چت 
باهم گفت وگو کنند، بس��یار عجیب وغری��ب خواهد بود. 
اگرچ��ه دیگر تکنولوژی های ده��ه ۶۰ میادی جایی در 
زندگی ما ندارند، اما هنوز هم برخی از ایده های بازاریابی 
و تبلیغ��ات آن دوره را می توان در عصر مدرن به کار برد. 
ایده های عص��ر Mad Men بی��ش از هرجای دیگر در 
شبکه های اجتماعی قابل اجرا هستند. برهمین اساس در 
این مقاله کیتی سهیل به سراغ سوژه های جالب و اصول 
تبلیغاتی دهه های قبل رفته اس��ت. در ادامه برخی از این 

ایده ها را با یکدیگر مرور خواهیم کرد. 
1- تبلیغات تأثیرگذار با استفاده از اطالعات دقیق

در آغ��از س��ریال Mad Men دن دراپر پژوهش��ی از 
سوی یک کارشناس در زمینه روان شناسی افراد سیگاری 
دریافت می کند. هدف از آن پژوهش اقناع ش��رکت های 
تولیدکننده به کاهش میزان عرضه محصوالت شان به بازار 
بود. دراپر به جای توجه به آمارهای ارائه شده در آن برگه 
به طور مستقیم به س��راغ مدیرعامل یکی از شرکت های 
تولیدکننده رفت. فارغ از نتیجه عمل دان بی  تردید همه 
افراد فع��ال در حوزه بازاریابی به اندازه وی ریس��ک پذیر 

نیستند. 
 ،Ogilvy & Matherدیوید اوگیلوی، موس��س برند
یک��ی از بزرگ ترین کارآفرینان قرن بیس��تم به حس��اب 
  Mad Men می آی��د. در حقیقت ای��ده اصلی س��ریال
برگرفته از شخصیت دیوید است. این کارآفرین بزرگ در 
مورد اس��تفاده از اطاعات حاصل از پژوهش در تبلیغات 
اظهارنظر جالبی دارد: »ارائه تبلیغات به مردمی که توجه 
چندانی ب��ه داده های حاصل از تحقیقات ندارند، بس��یار 
خطرناک است. در واقع آنها مانند ژنرال هایی هستند که 

به پیام های دشمن توجهی نمی کنند«. 
اوگیلوی پیش از شروع فعالیتش به عنوان یک کارآفرین 
حرفه ای در آزمایش��گاه و مؤسس��ه Gallup به خوبی با 
اهمیت داده های معتبر آشنا شده بود. برهمین اساس در 
طول دهه ۶۰ که شاهد اوج گیری موسسات وی هستیم، 
همزمان تبلیغات ح��اوی اطاعات دقیق نیز رواج زیادی 
پیدا می کنند. به عنوان مثال یکی از تبلیغات مشهور آن 
دوره متعلق به رولز رویس است. در آن تبلیغ رولز رویس 
با ارائه اطاعات دقیق ثابت کرد که خودروی تولیدی اش 
بی صداترین موتور ممکن را در اختیار دارد. تیتر آن آگهی 
به شرح زیر بود: »در سرعت ۶۰ مایل بر ساعت بلند ترین 
صدای رولز رویس متعلق به ساعت الکتریکی اش است«. 

امروزه با رش��د ش��بکه های اجتماعی کاربران روزانه با 
خیل عظیمی از اطاعات طبقه بندی شده مواجه هستند. 
برهمین اس��اس اگر در حوزه تبلیغ��ات به ذکر جماتی 
سطحی بسنده کنیم، توجه چندنی را جلب نخواهیم کرد. 
در حقیقت امروزه توصی��ه دیوید اوگیلوی بیش از پیش 
مورد توجه دس��ت اندرکاران عرصه تبلیغ��ات قرار گرفته 

است. 
2- قوانین را پس از یادگیری کنار بگذارید

در تاالر مش��اهیر تبلیغ��ات بیش از هر چی��زی افراد 
قانون شکن را مش��اهده می کنیم. البته منظور من از این 
جمله کس��انی است که قوانین رایج در زمینه بازاریابی را 
به س��خره گرفته اند. براین اساس کمتر کسی با پیروی از 
اصول جاری توانس��ته موفقیتی در عرصه کس��ب وکار به 

دست آورد. 
ویلیام برنباچ یکی از موفق ترین کارگردان های تبلیغاتی 
دنیا محس��وب می ش��ود. وی عاوه بر فعالیت تبلیغاتی 
وسیع در س��ال ۱۹۴۹ آژانس »ُدیل دن« را نیز تأسیس 
کرد. در زمین��ه موضوع مورد بحث، ویلیام عقیده جالبی 
دارد: »قوانین چیزهایی اند که توسط هنرمندان شکسته 
می شوند. یک اثر به یادماندنی هیچگاه از دل یک فرمول 
بی��رون نمی آید«. برهمین اس��اس کمپین »کوچک فکر 
کنید« برنب��اچ در دهه ۶۰ برای برند فولکس واگن تقریبا 
تمام س��نت های تبلیغاتی آن دوران را شکس��ت. ویلیام 
برای جلب نظر ش��هروندان آمریکایی شیفته ماشین های 
غول پیکر، کمپین خ��ود را برخاف آنچه انتظار می رفت، 
طراحی کرد. در پوستر تبلیغاتی فولکس واگن یک اتومبیل 
کوچک در یک فضای بزرگ سفید رنگ نقش بسته بود. 
این ایده به دلیل کوچکی س��وژه و محیط ساده پیرامون 
برخاف جریان عمده تبلیغات دهه ۶۰ محسوب می شد. 
با این حال همین ایده به نظر ساده در آن دوران موفقیت 
بس��یار زیادی را برای فولکس واگ��ن در آمریکا به ارمغان 
آورد.  ش��اید در نگاه نخست تغییر قوانین در شبکه های 
اجتماعی دش��وار به نظر برس��د، با این حال چنین کاری 
هنوز هم غیرممکن نیست. به عنوان مثال آژانس تبلیغاتی 
BETC در یک��ی از آخرین کارهایش س��راغ افراد معتاد 
به الکل رفته اس��ت. برهمین اس��اس آنها ب��ه جای ارائه 
توصیه هایی در زمینه ترک مصرف این ماده زندگی جمعی 
از آنها را در اکانت رسمی ش��ان به تصویر کشیدند. با این 
حال در ویدئوه��ای BETC خبری از محتوای دلخراش 
نب��ود. تمرکز اصلی روی ناتوانی اغلب افراد معتاد به الکل 
در آوازخوانی قرار داشت. به این ترتیب به مخاطب توصیه 
می شد به منظور حفظ توانایی آوازخوانی از اعتیاد به الکل 

دوری کند. 
ادامه دارد. . . 
hootsuite :منبع

برند بنتلی )Bentley( چطور 
از داستان پردازی برای جذب 

مخاطبان استفاده می کند

ب��ه این تصویر نگاه کنید. چ��ه می بینید؟ پل گلدن گیت 
)Golden Gate(. ام��ا چه چیز دیگری می بینید؟ دقیق تر 
نگاه کنید. . . برای برند بتنلی، داستان این تصویر از آن چیزی 

شروع می شود که شما نمی بینید. 
اگر به وب سایت بنتلی س��ری بزنید و این عکس را بزرگ 
کنید، مردی را می بینید که در حال رانندگی با یک ماش��ین 
بنتلی مولس��ان )Bentley Mulsanne(  متالیک اس��ت. 
حتی می توانید تصویر را بزرگ تر کرده و لوگوی بنتلی را روی 
صندلی عقب به وضوح ببینید. توضیح زیر عکس این اس��ت: 
»از بزرگ ترین حرکات تا کوچک ترین جزییات!«.  داستانی از 
تعهد کمپانی خودروسازی بنتلی به الکچری و ایجاد تجربه ای 
بی عیب و نقص.  البته بنتلی در این مورد کاما صادق است. 
برای ایج��اد این تجربه بی عیب و نقص، ای��ن برند لوکس از 
همان فناوری ای اس��تفاده کرده که توسط سازمان تحقیقات 
فضای��ی آمریکا )NASA(  برای تصویربرداری ۳۶۰ درجه از 
مریخ توسط کاوشگر Curiosity استفاده شده است. تصویر 
باال که در صفحه اول وب س��ایت این کمپانی قرار داده شده، 
حاوی ۳۵ میلیون پیکسل است )برای درک عظمت این عدد، 
در نظر بگیرید که دوربین آیفون ۶ تصاویر ۸ هزار پیکس��لی 
خلق می کند(. کمپانی بنتلی مدعی است که اگر این تصویر با 
وضوح واقعی آن چاپ شود، به اندازه یک زمین فوتبال خواهد 
ب��ود.  با خلق این تصویر بی نظیر، بنتلی در واقع دقتی را که 

در جزییات محصوالتش به کار می برد به رخ کشیده است. 
کوین روز )Kevin Rose(، عضو هیأت مدیره گروه فروش 
و بازاریاب��ی این کمپانی اع��ام می کند که هدف از خلق این 
تصویر، همین بوده است: »ما با خلق این تصویر می خواستیم 
جزییات بی نظیر ماش��ین مولس��ان و می��زان انگیزه و تعهد 

شرکت را نشان دهیم«. 
استراتژی صحیح کمپانی بنتلی

بهتر اس��ت بازاریاب ها از این حرکت درس��ت بنتلی درس 
بگیرند 

به جای س��اختن یک تبلیغ پ��ر زرق و برق و مجلل، گروه 
تبلیغاتی بنتلی سعی کرد از زاویه جدیدی به کار کمپانی نگاه 
کند. آنها یک داستان خلق کردند. مثل صحنه های فیلم های 
هالیووی، یک پ��ل را می بینیم که منظره زیبایی خلق کرده 
است. این روش��ی هوشمندانه است چون مناظر زیبا معموال 
جذاب هستند و در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته 

شده و توجه را جلب می کنند. 
فقط کافی است در گوگل عبارت »توجه بنتلی به جزییات« 
یا »بنتلی ناس��ا« را جس��ت وجو کنید تا به صدها مطلبی که 
در نش��ریات، وباگ ها و سایر وب سایت ها در ستایش بنتلی 
منتش��ر شده، برسید )البته داس��تان این عکس اولین بار در 
  )Outbrain( یکی از س��تون های مجله اینترنتی آوت برین
منتش��ر ش��د(. مهم تر از همه اینکه با به تصویر کشیدن این 
منظره زیبا، کمپانی بنتلی به خوبی توانست توجه مخاطبان 

را به خود جلب کند. 
5 درسی که می توان از این داستان گرفت

پس اگر در صنعت خودروس��ازی هستید بهتر است دفعه 
بعدی که می خواهید محتوای تبلیغاتی تولید کنید این نکات 

را به خاطر داشته باشید. 
۱- نیازی نیس��ت برای پیدا کردن یک زاویه دید جدید به 
کارهای عجیب و غریب دس��ت بزنید. ب��ه جای پرداختن به 
ویژگی های خاص، به مزایای رقابتی ماشین تولیدی تان فکر 
کنید )بیشتر مردم به موتور راهبر نیسان اهمیتی نمی دهند. 
اما نکته ای که باعث شد من یک نیسان بخرم این بود که دالل 
ماشین به من گفت که سه صندلی بچه را می توان در صندلی 

عقب این ماشین جا داد.(
۲- سعی کنید راهی پیدا کنید که بتوانید پوشش خبری 
مناس��بی برای کارتان داشته باش��ید و محصول تولیدی را از 
زاویه جدیدی بررس��ی و به مخاطبان جدیدی معرفی کنید. 
این پوشش خبری مناسب می تواند یک مقاله منتشر شده در 
یک وب س��ایت خبری یا یک ویدئو از تست رانندگی خودرو 

باشد که در یوتیوب منتشر می شود. 
۳- به این نکته فکر کنید که چطور می توانید افراد بیشتری 
را به تماشا یا خواندن داستان جالبی که در مورد محصول شما 

نوشته  شده جلب کنید؟ 
۴. محتوای تبلیغاتی تان را تقویت کنید. این محتوای مثبت 
را ب��ه منبعی پایان ناپذیر تبدیل کنید. مانند کاری که بنتلی 
انجام داد، در مردم عاقه ایجاد و توجه مخاطب را جلب کنید. 
باعث ش��وید که مخاطبان به سایر محصوالت برندتان توجه 
کنند و بخواهند چیزهای بیش��تری را در مورد محصوالت و 

برند شما کشف کنند. 
۵- حلقه ه��ا را به هم متصل کنید و محتوای تولیدی را به 
سایر کانال های بازاریابی تان متصل کنید. برای مثال می توانید 
این محتوای تبلیغاتی جدید را برای مخاطبان قبلی ارسال و 
توجه آنها را به محصول جدید معطوف کنید و از این طریق، 

شاخص های کلیدی عملکرد )KPI( را بهینه سازی کنید.
outbrain :منبع
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9 دانشگاه که بیشترین کارآفرین 
را به دنیا معرفی کرده اند)2(

هم��واره در رابطه با کارآفرین��ان مقاالت متعددی 
به چاپ رس��یده است که زندگی آنها را از جنبه های 
مختلف مورد بررس��ی قرار داده و به نوعی در تاش 
ب��رای معرفی مجموع��ه دالیل موفقی��ت آنها برای 
خواننده اس��ت. با این حال از جمله دانسته ها جذاب 
بدون تردید این است که آنها مدارک تحصیلی خود 
را از ک��دام دانش��گاه دریافت کرده ان��د. بدون تردید 
هنگامی که افراد با برترین دانشگاه هایی که موفق به 
معرفی بیشترین تعداد کارآفرین شده اند، آشنا شوند 
در تصمیم گیری ه��ای خ��ود برای انتخاب دانش��گاه 
تجدیدنظ��ر خواهند کرد. اگرچ��ه همواره مواردی را 
می توانید بیابید که بدون در اختیار داش��تن مدرک 
ی��ا به پایان رس��اندن دوران دانش��گاه خود موفق به 
تبدیل ش��دن به کارآفرینانی جهانی شده اند، با این 
حال حضور در دانشگاه هنوز هم به عنوان رایج ترین 
راه برای این امر محسوب می شود. گزارش ها در این 
رابطه حاکی از آن اس��ت که از ۱۰۰ ش��رکت برتر، 
بیش��ترین آمار مدیران و اعضای ارشد آنها از افرادی 
تش��کیل یافته است که س��ابقه حضور در دانشگاه و 

اخذ مدرک را داشته اند.
در شماره قبل چهار دانشگاه از ۹ دانشگاه برتر که 
به عنوان قطبهای تولید کارآفرینان جهانی محسوب 
میش��وند و بهتری��ن پایگاه ب��رای دریاف��ت مدرک 
عاقه مندان به کارآفرینی محس��وب میشود، معرفی 

شد و اکنون پنج دانشگاه دیگر را مرور می کنیم.
5- دانشگاه کرنل

متوسط تعداد کارآفرینان معرفی شده در هر 
سال: 4 نفر

هزینه تحصیل: 52.853 دالر
متوسط تعداد ثبت نام در هر سال: 22.319 نفر

کرنل یک��ی از معتبرترین دانش��گاه های آمریکا و 
از اعضای آیوی لیگ اس��ت که طبق سیاس��ت های 
اعط��ای زمی��ن ب��رای راه ان��دازی مراکز پژوهش��ی 
توس��ط دولت فدرال ایاالت متحده آمریکا در ش��هر 
دانش��گاهی ایتاکا در ایالت نیویورک تأس��یس شده 
 اس��ت. از چهره های سرشناس��ی که از این دانشگاه 
م��درک خود را دریافت کرده ان��د می توان به آبراهام 

مازلو، بیل ماهر و فرانسیس فوکویاما اشاره کرد. 

6- دانشگاه میشیگان 
متوسط تعداد کارآفرینان معرفی شده در هر 

سال: 3نفر
هزینه تحصیل: 14.836دالر

متوسط تعداد ثبت نام در هر سال: 44.718 نفر
این دانش��گاه در ایالت میش��یگان و شهر ان آربور 
آمریکا واقع شده  اس��ت. از فارغ التحصیان بنام این 
دانش��گاه می توان به جرالد ف��ور، الری پیچ، مایکل 

فلیپس و مدونا اشاره کرد. 
7- دانشگاه سلطنتی لندن 

متوسط تعداد کارآفرینان معرفی شده در هر 
سال: 3نفر

هزینه تحصیل: 12.844 دالر
متوسط تعداد ثبت نام در هر سال: 16.929 نفر

این دانش��گاه واقع در کنزینگتون جنوبی در مرکز 
لندن است. از برجسته ترین چهره های فارغ التحصیل 
شده از این دانشگاه می توان به برایان مای، الکساندر 
فلمینگ، ویلیام هنری پرکین و درک بارتون اش��اره 

کرد.
8- دانشگاه کارلتون 

متوسط تعداد کارآفرینان معرفی شده در هر 
سال: 2نفر

هزینه تحصیل: 52.782 دالر
متوسط تعداد ثبت نام در هر سال: 2.105 نفر

کارلتون نام دانش��گاهی جام��ع و بین المللی واقع 
در ش��هر اتاوا پایتخت کانادا اس��ت. از شاخص ترین 
چهره های تحصیل کرده در این دانش��گاه می توان به 
ش��ان اسمیت، جیمز دوتیه، سم واستون و نورم مک 

دونالد اشاره کرد. 
9- دانشگاه بودون

متوسط تعداد کارآفرینان معرفی شده در هر 
سال: 2 نفر

هزینه تحصیل: 51.848 دالر
متوسط تعداد ثبت نام در هر سال: 1.806 نفر

از جمله دانش��گاه های خصوصی واقع در اس��تان 
نیوبرانزویک ش��هر کانادا است. ش��ناخته شده ترین 
چهره های معرفی شده از این دانشگاه نیز می توان به 
افرادی نظیر رید هس��تینگز، الفرد کینزی، فرانکلین 

پیرس و ساموئل تورستون اشاره کرد. 
cnbc :منبع

اگرچ��ه تمام��ی اف��رادی که 
ب��ه کارآفرینی عاق��ه دارند، به 
دنبال موفقیت هس��تند، با این 
حال توجه به این نکته ضروری 
است که موفقیت در کسب وکار 
اقدام��ی ف��ردی نیس��ت و تنها 
زمانی میسر خواهد بود که افراد 
بتوانن��د با تیم خ��ود هماهنگی 
مطلوبی داشته باش��ند. درواقع 
ام��روزه مق��االت متع��ددی در 
مناس��ب  ارتباط  اهمیت  زمینه 
مدیران با کارمندان منتشر شده 
است که رمز موفقیت در این امر 
بدون شک جلب اعتماد طرفین 
محسوب می ش��ود. نکته جالب 
در این زمینه این اس��ت که بنا 
بر آمارهای منتش��ر شده بیشتر 
کارمندان مدیران احساس��ی را 
از جمله قاب��ل اعتمادترین نوع 
مدیران می دانند که در ادامه به 
بررسی دالیل وجود این دیدگاه 

خواهیم پرداخت. 
1- آنها احساسات را درک 

می کنند
محل کار افراد به عنوان خانه 
دوم آنها در نظر گرفته می شود 
و ب��ه همین خاطر بس��یار مهم 
است که در این محیط احساس 
راحتی داشته باش��ند. مدیرانی 
ک��ه ب��ه احساس��ات خ��ود بها 
می دهند عموما افرادی دلس��وز 
هس��تند و احساسات دیگران را 
نی��ز محترم می ش��مارند. بدون 
تردی��د کار با چنی��ن مدیری از 
برخوردار  باالیی  بسیار  جذابیت 
خواهد ب��ود و در زمینه کاهش 
می��زان اس��ترس نی��ز کم��ک 
مطلوب��ی محس��وب می ش��ود. 
توجه داش��ته باش��ید ک��ه این 
گون��ه رفتاره��ا ب��ه ش��خصیت 
آدم کاریزم��ای خاص��ی خواهد 
بخشید که زمینه را برای کسب 
اعتماد س��ایرین ایج��اد خواهد 
نتای��ج فوق الع��اده ای را  کرد و 
برای ش��رکت به ارمغان خواهد 
آورد. در واقع کارمندان تنها به 
ف��ردی که وظایف را مش��خص 
کن��د احتی��اج نداش��ته و نقش 
حمایتی نی��ز از جمله اقدامات 
الزامی مدیران محسوب می شود 
که توسط مدیرانی احساسی به 

خوبی صورت می گیرد. 
2- آنها اخالق مدار هستند

افرادی ک��ه از هویتی اخاقی 
برخوردارند در ش��رایط مختلف 
واکنش��ی یکس��ان و منصفان��ه 
دارند و اینکه بتوان رفتار فردی 
را پیش بین��ی ک��رد در زمین��ه 

اعتم��اد ام��ری مه��م و حیاتی 
محسوب می ش��ود. بدون تردید 
مدیران��ی ک��ه از ای��ن خصلت 
برخوردارند  محبوبیت بیشتری 
ن��زد کارمندان دارند و آنها خود 
را متعهد به رعایت برخی موارد 
می دانن��د ک��ه امنی��ت را برای 
کارمن��دان ب��ه هم��راه خواهد 
داش��ت. توجه داشته باشید که 
در بس��یاری از موارد مش��اهده 
کارمن��دان  ک��ه  اس��ت  ش��ده 
برخ��ی از ش��رکت ها صرف��ا به 
علت مدیریت شایس��ته، تمامی 
پیشنهادهای شرکت های رقیب 
را نادی��ده می گیرن��د که بدون 
ش��ک این س��طح از وف��اداری 
بازتاب رفتار مناسب مدیریت با 

آنها بوده است. 
3- آنها همواره به اهمیت 
دیگران اعتراف می کنند

بس��یاری از مدیران این تصور 
را ک��ه از س��ایرین برترن��د در 
خود تقویت می کنن��د و با این 
دیدگاه هیچ گونه اهمیتی برای 
تیم خود قائل نمی شوند. با این 
حال مدیران دلس��وز همواره از 
تاش ه��ای تک تک اف��راد تیم 
قدردان��ی کرده و اهمیت آنها را 
برای پیشبرد اهداف تعیین شده 

یادآوری می کنند. 

4- حرف و عمل آنها کامال 
یکی است

اینک��ه مدیران بای��د همواره 
سخنران تیم کاری خود باشند 
و چی��زی برای بی��ان کردن در 
زمینه ساز  باشند،  داشته  اختیار 
بس��یاری از تضادها خواهد شد. 
برخ��ی از مدی��ران م��واردی را 
بیان می کنند و از سایرین توقع 
دارند که خود در عمل برای آنها 
نبوده  قائل  ارزشی  کوچک ترین 
و این امر اعتب��ار مدیریت را به 
شدت زیرس��ؤال خواهد برد. با 
این حال مدیران احساس��ی به 
دلی��ل اینک��ه در بی��ان حاالت 
و اف��کار خ��ود صادق هس��تند، 
معموال مواردی را بیان می کنند 
که کاما مطابق حقیقت بوده و 
ای��ن وضعیت احتم��ال پذیرش 
س��خن را ب��ه ش��دت افزای��ش 
خواه��د داد. درواق��ع مدیریت 
الزم است مانند پدری برای تیم 
خود باش��د که هری��ک از اعضا 
از حض��ور وی احساس��ی خوب 

داشته باشند. 
5- آنها آرام هستند

آرام��ش از جمل��ه م��واردی 
اس��ت که باعث می شود مسائل 
در محیط��ی مناس��ب و به دور 
از هیاه��و م��ورد بررس��ی قرار 

گیرد. درواق��ع آرامش مدیریت 
در نهای��ت باعث خواهد ش��د تا 
جوی ب��دون تنش در ش��رکت 
ش��کل گیرد. به همی��ن خاطر 
بس��یار اهمیت دارد که مدیران 
هم��واره آرامش��ی خ��اص را به 
سایرین منتقل و از واکنش های 
تن��د اجتناب کنند. درواقع فرق 
ب��ارز فردی بالغ با انس��انی خام 
در نح��وه رفتار وی در ش��رایط 
حساس است که انتظار می رود 
مدی��ران در این زمینه حرفه ای 
عم��ل کنند. با ای��ن حال نتایج 
تحقیق��ات نش��ان می ده��د که 
می��ان  از  مدی��ران  آرام تری��ن 
احساسات  که  هس��تند  افرادی 
خ��ود را ب��دون محدودیت های 
بیه��وده ک��ه برخ��ی مدی��ران 
برای خود قائل می ش��وند، ابراز 
می کنند. بدون ش��ک همه ما از 
احس��اس و عاطفه برخورداریم 
و بها ن��دادن نه تنها محیط کار 
را به مکانی خش��ک و غیرقابل 
تحمل تبدیل خواهد کرد، بلکه 
باعث خواهد ش��د تا مدیران نیز 
در معرض بیماری های روحی و 

روانی قرار گیرند. 
6- آنها مهربان هستند

ب��ا نگاهی واقع بینان��ه به این 
واقعی��ت پ��ی خواهید ب��رد که 

همه چیز را می توان با مهربانی 
تغییر داد. ب��رای مثال هنگامی 
که با کارمن��دی ناراضی مواجه 
هس��تید، اگر بخواهید شما نیز 
به اب��راز نارضایت��ی بپردازید و 
واکنش��ی مش��ابه از خود نشان 
دهی��د، از یک مس��ئله کوچک، 
بزرگ ش��کل خواهد  مش��کلی 
گرف��ت. باای��ن حال سیاس��ت 
درست این است که همواره در 
قبال تیم خود مهربان باش��ید و 
محبت خود نس��بت ب��ه آنها را 
در عمل نیز نش��ان دهید. بدون 
تردید رفتار شایس��ته ش��ما در 
افزایش آستانه تحمل کارمندان 
نسبت به شرایط س��خت تأثیر 

بسزایی خواهد داشت. 
7- آنها همواره به فکر منافع 

جمع هستند
اینکه در تصمیمات و اقدامات 
تنها به فکر منافع شخصی خود 
نباش��ید از جمل��ه باالترین نوع 
رفت��ار اس��ت که ب��ه خوبی در 
مدیران احساسی دیده می شود. 
درواقع این دس��ته از مدیران به 
این باور رس��یده اند که موفقیت 
طوالنی مدت تنها زمانی میسر 
خواه��د بود ک��ه همه اف��راد با 
هماهنگی مناسب در قالب یک 

تیم فعالیت کنند. 
8- آنها برای تیم خود 

ریسک پذیرند
از جمل��ه الزام��ات اعتم��اد به 
مدیری��ت ای��ن اس��ت ک��ه آنها 
باور داش��ته باش��ند که تحت هر 
ش��رایطی مدیریت تم��ام تاش 
خود را خواهد کرد. این امر باعث 
می ش��ود تا حتی در سخت ترین 
شرایط راندمان مثبت شرکت به 
دلیل ع��دم بروز اعتراضات حفظ 
شود. با این حال رسیدن به چنین 
دس��تاوردی تنها با تاش کردن 
میسر نخواهد ش��د و الزم است 
مدیران خود را موظف بدانند که 
در برخی از موارد برای حفظ تیم، 

خود را به خطر بیندازند. 
9- آنها به دنبال موفقیت و 

نه شهرت اند
مدیران هنگامی  از  بس��یاری 
که ش��رکت موفقیتی را کسب 
می کند خود را نفر اول داستان 
معرف��ی می کنن��د. درواقع این 
دس��ته از مدی��ران صرف��ا ب��ه 
دنبال ش��هرت هس��تند. با این 
احساس��ی هیچ  مدی��ران  حال 
گونه نی��ازی به این قبیل کارها 
نداش��ته و تمرک��ز خ��ود را بر 
کس��ب موفقیت در کن��ار تیم 

خود می گذارند. 
entrepreneur :منبع

9 دلیل محبوبیت مدیران احساسی
کارآفرینی

 شناسایی و مهار 7 سطح
»رهبری انرژی«

رهب��ران در نقش های مختلفی ظاهر می ش��وند، از نقش 
پدر و م��ادر و معلم گرفته تا مربیان ورزش��ی و مؤلفان. هر 
کس به نوبه خود یک رهبر اس��ت، اگرچه رهبر بودن برای 
برخی همیش��ه هم انتخاب آگاهانه ای نیست.  جودی گرین 
والد، مربی حرفه ای و متخصص »ش��اخص رهبری انرژی«، 
در س��خنرانی خود در دانشگاه برکلی در سال ۲۰۱۷ گفت 
که  هر کس��ی را که در تعامل با دیگران است رهبر می داند. 
رهبری انرژی علمی اس��ت که روش تأثیرگذاری ش��خصی 
اف��راد را به گون��ه ای ارتقا می دهد که اث��ر مثبتی بر مدیر و 
نیز اطرافیان او بگذارد. اگر این فرآیند با هدف دنبال ش��ود، 
می تواند روابط شخصی و حرفه ای شما را به نحو چشمگیری 
بهبود بخشد و به نوبه خود کسب وکار شما را دگرگون کند.  
به گفته گرین والد، اولی��ن قدم برای آنکه رهبر تأثیرگذاری 
باشید آشنایی با اصول رهبری انرژی و هفت سطح آن است.  
گرین والد می گوید شما باید »مشخص کنید کدام سطح به 
شما تعلق دارد و ]آیا[ آن سطح منفی است یا خیر. درک و 

آشنایی اولین قدم به سوی ایجاد یک تغییر مثبت است«.
سطح 1

این رهبران بسیار خودآگاه هستند، اما در عمل ناموفقند. 
رهبران س��طح یک اغل��ب عزت نف��س پایین��ی دارند، در 
ش��رایط بحرانی کار می کنند و بازدهی کمی دارند. به گفته 
گرین والد»تعصب و تعهد برخی رهبران نسبت به مأموریت 
شرکت شان بسیار کم یا اصا هیچ است. ممکن است چنین 
مفاهیمی را به یاد نیاورند، چرا که )معموال( در حال مقابله با 
بحران بوده و برنامه روشنی برای کار خود ندارند. مهارت های 
ارتباطی، به معنای توانایی در الهام بخشی و انگیزه بخشی به 

دیگران، در آنها ضعیف است یا اصا وجود ندارد. 
احساس��ات اصلی: گناه، تردید به خ��ود، ناامیدی، ترس، 

نگرانی، افسردگی
سطح 2

در نظ��ر این رهب��ران، اقدامات و نتایج حاصل خش��م و 
نافرمانی هستند. تمرکز آنها بر اطرافیان، اضطراب، ناامیدی، 

مقاومت، تاش، کنترل و احساس محق بودن است. 
تعامل با این دسته از رهبران اغلب مانند یک بازی مجموع 
- صفر اس��ت که در آن دنیای شان از برندگان )خودشان( و 
بازندگان )دیگران( تشکیل شده است. مدیریت دیکتاتوری 

در بین رهبران سطح ۲ امری غیرطبیعی نیست. 
احساسات اصلی: خشم، ناخشنودی، تنفر، سرزنش، طمع، 

ناسازگاری، غرور
سطح 3

در این سطح حرکت آشکاری از ترس )سطح ۱( و انرژی منفی 
)سطح ۲( به سوی انرژی مثبت و اشتیاق برای پذیرش مسئولیت 
اقدام��ات خ��ود روی می دهد.  افکار رهبران س��طح ۳ مثبت  و 
احساسات ش��ان برآمده از بخشش است. اقدامات و نتایج در این 

سطح می توانند شامل عقانیت، توجیه، تحمل و مدارا باشند. 
احساسات اصلی: آسودگی، آرامش ذهنی

سطح 4
رهبران در این س��طح بر گروه خود تمرکز می کنند. آنها 
خالصان��ه به دیگران توجه می کنند و هی��چ چیز را به خود 
نمی گیرند. در عوض قادرند ش��رایط و اف��راد را با بی طرفی 
تحت نظ��ر بگیرند. آنها س��رزنده، بخش��نده، حامی، مفید و 
مراقبت کننده از خود هس��تند.  گرین والد اشاره می کند که 
این دس��ته از رهبران ب��ه دلیل برخ��ورداری از مهارت های 
استثنایی، در زمینه منابع انسانی، خدمات مشتری و فروش، 

بهترین عملکرد را دارند. 
احساسات اصلی: مهربانی، عشق، قدرشناسی

سطح 5
رهبرانی که در این سطح فعالیت می کنند از لحظه لحظه 
زندگی بهره می برند و به گذشته توجهی ندارند. آنها ذهنی 
ب��از دارند و به جای تمرکز صرف بر خودش��ان، بر س��ازمان 
ب��ه عنوان یک کل متمرکز می ش��وند.  این رهبران وقتی با 
چالش یا تهدیدی روبه رو می ش��وند، اغلب به آنها به چش��م 
فرصت هایی برای رشد و توسعه می نگرند. عاوه براین، چنین 
رهبرانی سعی نمی کنند تفاوت های دیگران را تغییر دهند، 
بلکه در عوض بر پذیرش و آش��تی با ای��ن تفاوت ها تمرکز 

می کنند. 
احساسات اصلی: آرامش

سطح 6
این رهبران تحت تأثیر کش��ف و شهود خود بوده و اغلب 
افرادی خ��اق، باهوش و دوراندیش هس��تند. افراد در این 
س��طح از رهبری، آدم های پیرامون شان را مصداقی از خود 
می دانن��د که این امر ط��رز تلقی اعضای گ��روه از قدرت و 
کامیاب��ی را تقویت می کند.  به اعتقاد گرین والد »با رهبران 
س��طح ۶، همگان هم��واره برنده اند. این دس��ته از رهبران، 

رهبرانی با استعداد و هوشیار هستند«.
احساسات اصلی: لذت

سطح 7
دس��تیابی به هفتمین و باالترین سطح اغلب دشوار است 
و افراد معدودی تا به حال آن را تجربه کرده اند. این س��طح 
با خصوصیاتی همچون عاری بودن از س��رزنش، شرمندگی 
و ترس از شکس��ت شناخته می شود.  رهبران سطح ۷ هیچ 
قضاوتی نمی کنند و برخاف رهبران سطح ۲، بر این باورند 
ک��ه برد و باخت هر دو تصوراتی واهی هس��تند. آنها بی پروا 

هستند و همزمان به خلق و مشاهده می پردازند. 
احساسات اصلی: شور و اشتیاق

در نهایت به گفته گرین والد، وقتی نسبت به شیوه رهبری 
خود و تأثیری ک��ه بر کارکنان و همکاران ت��ان دارد آگاه تر 
ش��وید، می توانید دیگر شیوه های رهبری را نیز مطالعه و در 

جهت رسیدن به نوع رهبری دلخواه تان تاش کنید. 
businessnewsdaily :منبع
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اخبار

تبریز – فالح: استاندار آذربایجان شرقی و معاون عمرانی  وی در 
راس هیئتی از مراحل اجرای عملیات احداث مدول دوم تصفیه خانه 
فاضاب کانشهر تبریز بازدید کردند .به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
استاندار آذربایجان شرقي در بازدید از عملیات اجرایي پروژه مدول 
دوم تصفیه خانه فاضاب تبریز، توسعه شبکه فاضاب این کانشهر را 
یکي از کارهاي ارزشمند دولت تدبیر و امید برشمرد. مجید خدابخش 
اظهار داشت: مدول دوم تصفیه خانه فاضاب تبریز یکي از پروژه هاي 
مهم استان اس��ت که عاوه بر کارکرد اصلي آن، در راستاي احیاي 
دریاچه ارومیه نیز اس��تفاده خواهد ش��د و به ای��ن خاطر پروژه اي 
دومنظوره اس��ت. وي با اش��اره به اینکه این پ��روژه جزو پروژه هاي 
اولویت دار اس��ت، افزود: براي جذب اعتبارات مورد نیاز این پروژه از 
محل منابع داخلي شرکت هاي آب و فاضاب و همچنین اعتبارات 
س��تاد احیاي دریاچه ارومیه تاش مي کنیم. اس��تاندار آذربایجان 
شرقي با ابراز امیدواري نسبت به اتمام کامل این پروژه تا سال ۹۸، 
گفت: با افتتاح این پروژه و با احتساب پساب تصفیه شده مدول اول 
تصفیه خانه فاضاب در مجموع س��االنه ۱۲۵ میلیون مترمکعب از 
پس��اب تصفیه ش��ده آن وارد دریاچه ارومیه خواهد شد .وي افزود: 
براي اجراي تصفیه خانه نی��ز ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بیني 
ش��ده بود که تاکنون ۷۰ میلیارد تومان از این اعتبار تأمین شده و 
پیمانکار پروژه نیز به س��رعت در حال اجراي آن اس��ت. خدابخش، 
توسعه شبکه فاضاب شهر تبریز را یکي از اقدامات ارزشمند دولت 
تدبیر و امید برشمرد و گفت: خوشبختانه در این مدت بیش از ۲۰۰ 
میلیارد تومان براي توسعه شبکه فاضاب در نقاط مختلف شهر تبریز 

هزینه شده و با تداوم این سیاست در دولت دوازدهم، به زودي شاهد 
این خواهیم بود که کل ش��هر تبریز تحت پوش��ش شبکه فاضاب 
قرار گیرد. محمدصادق پورمهدي، معاون عمراني استاندار آذربایجان 
ش��رقي نیز در این بازدید از اجراي شبکه هاي فاضاب در ۱۶ شهر 
استان خبر داد و گفت: در صورت همکاري شوراها و شهرداري ها، در 
بقیه شهرها نیز آمادگي الزم براي اجراي شبکه فاضاب وجود دارد. 
به گفته وی، عملیات اجرایي مدول دوم تصفیه خانه فاضاب ش��هر 
تبریز از خرداد سال ۹۵ شروع شده و هم اکنون با ۳۶ درصد پیشرفت 
فیزیکي در بخش عملیات ساختماني و ابنیه در حال اجراست. معاون 
عمرانی اس��تاندار اضافه کرد: یکي از اهداف مهم طرح احداث مدول 
دوم تصفیه خانه فاضاب کانشهر تبریز، استفاده از پساب تولیدي 
به عنوان تأمین کننده بخشی از آب مورد نیاز احیاي دریاچه ارومیه 
است که با بهره برداري از آن ساالنه بالغ بر ۱۲۵ میلیون مترمکعب 
پس��اب تصفیه ش��ده به این دریاچه انتقال مي یاب��د. وی ادامه داد: 

جمع آوري و دفع بهداش��تي فاضاب با هدف سالم س��ازي محیط 
زیست شهري، افزایش سطح بهداشت عمومي، محیطي و منطقه اي، 
ممانعت از آلودگي آبهای س��طحي و زیرزمیني و محیط زیست از 
محل فاضاب هاي شهري، استفاده از کود آلي استاندارد تولید شده 
در کش��اورزي منطقه و تامین ظرفیت تصفیه و انتقال بخش عمده 
فاضاب جمع آوري ش��ده سطح ش��هر تبریز از دیگر اهداف ایجاد 
مدول دوم تصفیه خانه فاضاب تبریز است . مدیرعامل شرکت آب و 
فاضاب استان آذربایجان شرقی نیز در جریان این بازدید با اشاره به 
اجرای مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضاب کانشهرتبریز گفت: در 
حال حاضر تعداد ۵ واحد تصفیه خانه فاضاب در دست اجراء است 
که با تکمیل آنها ظرفیت تصفیه فاضاب نیز به مقدار قابل توجهي 
افزایش خواهد یافت. علیرضا ایمانلو افزود: یکی از این تصفیه خانه ها 
طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضاب تبریزاست. به گفته وی، 
فرآیند تصفیه فاضاب مدول دوم تصفیه خانه فاضاب تبریز از نوع 
STEP FEED می باشد که این فرآیند از نوع فرآیندهای حذف 
مواد آلی با قابلیت حذف ازت و فس��فر بوده و با توجه به مرحله ای 
بودن سیستم توزیع فاضاب در واحد بیولوژیکی، یکی از پیشرفته 
ترین و کارآمدترین فرآیندهای به روز تصفیه فاضاب ش��هری می 
باش��د .ایمانلو ادامه داد: جمعیت تحت پوشش این طرح  ۹۶۰۰۰۰ 
نف��ر و ظرفیت تصفیه خانه نیز ۲۰۷۰۰۰ مترمکعب در ش��بانه روز 
خواهد بود .ایمانلو افزود: هزینه اجرای طرح ۲۰۰۰ میلیارد ریال و از 
محل اعتبارات تخصیص یافته برای احیای دریاچه ارومیه، درآمدهای 

عمومی و منابع داخلی شرکت می باشد.

اهواز - شـبنم قجاوند- مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: عملیات احداث طرح جامع دیسپاچینگ انتقال 
و فوق توزیع این ش��رکت با ارزش س��رمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد 
ریال به پایان رسید و مورد بهره برداری قرار گرفت. محمود دشت 
بزرگ بیان کرد: عملیات احداث طرح جامع دیس��پاچینگ انتقال 
و فوق توزیع ش��امل تامین تجهیزات اینترفیس و بس��تر ارتباط 
نوری، س��اختمانی، نصب، تس��ت و راه اندازی بوده اس��ت. وی در 
م��ورد اهداف پروژه اظهار کرد: اس��تفاده از آخرین دس��تاوردهای 
سیستم های اس��کادا در نظارت و کنترل شبکه های برق، امکان 
UNMAN نمودن پست های فوق توزیع، بهره برداری بهینه از 
شبکه برق با استفاده از نرم افزارهای کاربردی )PAS(، استفاده از 

نرم افزارهای ویژه جهت مطالعات، بررسی حوادث، برنامه ریزی و 
توسعه شبکه و به حداقل رساندن خاموشی های ناخواسته و سرعت 

در پایدار نمودن شبکه در زمان های بحران و کاهش تلفات جانی 
و تجهیزات برق ناش��ی از خطای انسانی از اهداف بهره برداری این 
پروژه بود. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ایجاد یک 
سیستم گزارش گیری از شبکه به صورت زنده و لحظه ای را یکی 
دیگر از ویژگی های طرح جامع دیسپاچینگ دانست و افزود: این 
مرکز کنترل جدید ایس��تگاه های انتق��ال )AOC( و فوق توزیع 
)RDC( تحت پوشش شرکت برق منطقه ای خوزستان، قابلیت 
توسعه ۲۰ ساله خواهد داشت. دشت بزرگ تصریح کرد: این طرح 
اجرایی مشتمل بر یک مرکز کنترل فوق توزیع در اهواز، یک مرکز 
پشتیبان در ناحیه شمال استان خوزستان و همچنین شش مرکز 

کنترل فوق توزیع در نواحی شش گانه می باشد.

اصفهان - قاسم اسد- اصفهان که از سال های دور قطب صنعت 
طای ایران به شمار می رفته است، تیرماه امسال میزبان دوازدهمین 
نمایشگاه طا خواهد بود. به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان، دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع، 
ابزار، ماش��ین آالت، تولیدات فلزات گرانبها و س��نگ های قیمتی که 
در سراسر کش��ور با عنوان نمایشگاه طا شناخته می شود، از ۲۴ تا 
۲۸ تیرماه امس��ال در اصفهان برگزار خواهد شد و بزرگان فعال این 
صنع��ت را در قطب طای کش��ور گردهم جمع خواهد کرد. فعاالن 
عرصه های ماشین س��ازی، مخراج کاری و تراش سنگ های قیمتی، 
قلم��کاری و ری گیری، تولیدات فلزات گرانبها، س��نگ های تزئینی 

و تجهیزات و صنایع وابس��ته می توانند با حضور در این نمایش��گاه، 
بخش��ی از فعالیت ه��ا و توانمندی های خود را ب��ه نمایش عمومی 
بگذارند.  شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان تاش کرده  
اس��ت رویکردهای علمی به برگزاری این نمایش��گاه داشته باشد به 
طوری که حضور مراکز علمی آموزش��ی و موسسات فعال در زمینه 
تولیدات فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی در این نمایشگاه از جمله 
ویژگی های اصلی آن به شمار می رود. دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع، ابزار، ماشین آالت، تولیدات فلزات گرانبها و سنگ های قیمتی 
در حالی برگزار می ش��ود که هن��ر بی نظیر ایرانیان در اس��تفاده از 
ماش��ین آالت و ابزار و سنگ های تزئینی در ساخت مصنوعات طا 

و جواهر و پیاده س��ازی طرح های منحصر به فرد و همچنین قدمت 
پیشه وران ایرانی در این صنعت باعث شده صنعت طای ایران و در 
راس آن استان اصفهان، طای ناب و درخشان بازارهای جهانی باشد. 
یازدهمین دوره این نمایش��گاه سال گذشته و در چهار سالن برگزار 
ش��د که طی آن ۱۲۳ مجموعه داخل��ی و ۱۷ مجموعه خارجی به 
عرضه توانمندی های خود پرداختند. این نمایشگاه سال گذشته بیش 
از ۱۰ هزار بازدیدکننده داشت که پنج هزار بازدیدکننده، به صورت 
تخصصی در حوزه های مرتبط با موضوع نمایشگاه فعالیت داشتند.

عاقمندان به حضور در این نمایش��گاه می توانند با شماره تلفن های 
۰۹۱۳۴۶۳۲۳۱۲ و ۰۳۱۳۲۶۱۱۶۰۳ تماس بگیرند.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- شهردار کرج بخشنامه حمایت 
از کاالی ایرانی با عنوان "حمایت از کاالی ایرانی، استمرار مجاهدانه 
و مدیرانه اراده ملی در مسیر پیشرفت ایران اسامی" را به معاونین، 
مدیران ادارات کل ستادی، مدیران مناطق ده گانه و روسای سازمان 

های تابعه شهرداری کرج اباغ کرد. 
متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

با سام،
هر سال در نخستین ساعات سال نو، رهبر معظم انقاب اسامی 
)مدظله العالی( در پیامی ن��وروزی به عموم مردم ایران با نامگذاری 
سال پیش رو، مسیر حرکت یک ساله کشور را مشخص می فرمایند.

امس��ال نیز در تداوم راهبرد اصلی پیش��رفت ایران اس��امی و با 
محوریت اقتصاد و وضعیت معیش��ت مردم، معظم له س��ال ۱۳۹۷ 
را "س��ال حمای��ت از کاالی ایران��ی" نامگذاری نمودن��د. برخی از 
مهمتری��ن دالیل لزوم مصرف کاالی ایرانی در بیانات ایش��ان را می 
توان در مواردی همچون "ایجاد اس��تقال اقتصادی و سیاس��ی"، 
"افزای��ش ابتکارات تولید کنندگان"، " کاهش ت��ورم" ، " افزایش 
ثروت ملی" و " ایجاد کار و اش��تغال" بی��ان نمود. قطع یقین این 
نامگذاری به منزله رمز عملیات برنامه ها و اقدامات تمامی دس��تگاه 

های اجرایی کشور تلقی گشته و شهرداری کانشهر کرج نیز نهایت 
مس��اعی خویش را بکار خواهد بست تا با برنامه ریزی و اقدام عملی 
مناس��ب منویات مقام عظمای والیت را در س��ال ۱۳۹۷ در تمامی 
س��طوح و در کلیه تصمیم��ات، برنامه ها و اقدام��ات به عنوان یک 
تکلی��ف اخاقی و وظیفه اداری عملیات��ی نماید. با عنایت به مراتب 
ف��وق و نظر به اهمیت و ضرورت موضوع، به موجب این بخش��نامه 
تمامی واحدهای تابعه شهرداری در کلیه سطوح موظف و متعهد می 
باش��ند تا با ش��ناخت عمیق از جایگاه و نقش خود در تحقق اهداف 
این راهبرد مهم و پرهیز از اقدامات ش��عاری و سطحی، برنامه های 
منسجم و قابل اجرا را در کوتاهترین زمان ممکن تدوین نموده و به 

مرحله اجرا گذارند و در این چارچوب موارد زیر می بایستی سرلوحه 
اقدامات قرار گیرد:  خرید کاالی خارجی )اعم از کاالی ساخته شده، 
قطعات، ملزومات، تجهیزات و غیره( که دارای تولید مشابه داخلی می 
باش��د، تحت هر عنوان ممنوع بوده و ذیحسابان مکلفند از پرداخت 
اعتبار خرید کاالهای یاد ش��ده به صورت مستقیم و یا اسناد مندرج 
در صورت وضعیت های ارس��الی از پیمانکاران خودداری نمایند. در 
موارد استثناء که خرید کاالهای داخلی از نظر کیفیت، قیمت، هزینه 
ه��ای نگهداری، حجم تولید، زمان تحویل و یا س��ایر موارد اجتناب 
ناپذیر، قابل توجیه و به صرفه و صاح نباشد، با پیشنهاد باالترین مقام 
مربوطه و تایید کمیس��یون عالی معامات، خرید کاالی مورد نیاز از 
دیگر مجاری ممکن با طی تشریفات قانونی مجاز خواهد بود. ضروری 
است تا با هدف ارتقاء کیفیت محصوالت داخلی، در چارچوب وظایف 
و ماموریت ه��ای محوله قانونی با به کارگیری ظرفیت های موجود 
شهرداری، زمینه رقابت س��الم و جدی بین تولید کنندگان داخلی 
فراهم گردد. تبلیغ کاالهای خارجی در فضاهای مرتبط با شهرداری 
جز در موارد مصرح قانونی ممنوع می باشد. بدیهی است مسئولیت 
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مسئولین ذیربط بوده و 

عواقب سهل انگاری و قصور احتمالی متوجه آنان خواهد بود.

تبریز – فالح: معاون سیاسی  و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی 
با بیان اینکه عملکرد نظام اسامی در بسیاری از زمینه ها چشمگیر 
و قابل توجه اس��ت، اظهار داشت: امروز ایران در منطقه ای پرتاطم، 
جزو امن ترین کش��ورهای دنیاست و این امنیت را مرهون حمایت 
مردم از نظام، هدایت رهبری و جان فشانی نیروهای امنیتی هستیم. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، رحیم ش��هرتی فر در مراسم معارفه 
سرپرس��ت فرمانداری عجب شیر، با تأکید بر اینکه نباید تنها نقاط 
ضع��ف را ببینیم و از نقاط قوت غفلت کنیم، اف��زود: نفوذ ایران در 
صحنه بین الملل امروز به اثبات رسیده و همراهی مردم در عرصه های 
مختلف از جمله انتخابات اخیر ریاست جمهوری، نشان دهنده نشاط 
سیاسی نظام جمهوری اسامی است. وی با بیان اینکه مشکل اصلی 
کش��ور مسائل اقتصادی اس��ت، گفت: بر همین اساس مقام معظم 
رهبری س��ال جاری را به عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی معرفی 
کرده اند و در این راستا باید به دنبال رونق تولید و اقتصاد و رفع معضل 
بیکاری جوانان باشیم. شهرتی فر گفت: دولت طرح های مختلفی در 

این زمینه در دس��ت اجرا دارد که امیدواریم با اجرایی ش��دن آنها 
وضعیت تولید، اش��تغال و اقتصاد کشور بهبود یابد. معاون استاندار 
آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به قرار گرفتن شهرستان عجب شیر 
در مجاورت دریاچه ارومیه، بیان کرد: در دولت تدبیر و امید ۴۴ پروژه 
در مس��یر احیای دریاچه عملیاتی شده و دولت علی رغم تنگناهای 
ملی اعتبارات این پروژه ها را تأمین کرده است. وی با اشاره به طرح 
انتق��ال آب از رودخانه زاب به دریاچه ارومی��ه، بیان کرد: برای این 

پروژه باید ۳۳ کیلومتر تونل حفر شود که تا امروز ۱۷ کیلومتر از آن 
کار شده و در صورت اتمام این تونل ساالنه ۶۰۰ میلیون مترمکعب 
آب به پیکره دریاچه ارومیه تزریق خواهد ش��د. شهرتی فر ادامه داد: 
همچنین با اتمام مدول دوم تصفیه خانه فاضاب تبریز ساالنه ۱۲۵ 
میلیون مترمکعب آب از این طریق به دریاچه ارومیه سرازیر خواهد 
شد. معاون استاندار با تأکید بر استفاده از ظرفیت عجب شیری های 
مقیم اس��تان های دیگر برای توس��عه این شهرستان، اجرایی شدن 
سند تدبیر توسعه شهرستان را نیز ضروری دانست. وی با تأکید بر 
اهمی��ت نظارت مردم بر انجام امور، بی��ان کرد: برای تحقق نظارت 
مردم ضرورت دارد تا از تشکل های ضابطه مند و سازمان یافته حمایت 
کنیم، هرکجا مردم به صورت سازمان یافته و متشکل نظارت داشته اند 
توانسته اند به دس��تگاه های دولتی کمک کنند و در این رابطه باید 
فرمانداری ه��ا تاش کند. در این مراس��م ع��ادل اصغرپور به عنوان 
سرپرست فرمانداری عجب ش��یر معرفی و از خدمات شمس الدین 

مراثی فرماندار سابق این شهرستان قدردانی شد.

مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی: در حال حاضر تعداد 5 واحد تصفیه خانه فاضالب در دست اجراء است 

استاندار آذربایجان شرقی: کل شهر تبریز تحت پوشش شبکه فاضالب قرار می گیرد

با بهره برداری از طرح جامع دیسپاچینگ انتقال و فوق توزیع صورت گرفت؛

به حداقل رساندن خاموشی های ناخواسته و سرعت در پایدار نمودن شبکه

قطب طالی ایران میزبان دوازدهمین نمایشگاه طال می شود

شهردار کرج بخشنامه جامع »حمایت از کاالی ایرانی« را ابالغ کرد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی:

در دولت تدبیر و امید 44 پروژه در مسیر احیای دریاچه عملیاتی شده  است 
ساالنه 600 میلیون مترمکعب آب به پیکره دریاچه ارومیه تزریق خواهد شد

 متصل شدن 3 روستای شهرستان مشگین شهر به شبکه گاز 
در آغازین روزهای سال 1397

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با آغازین روزهای سال نو، پروژه گازرسانی 
به ۳ روستای بخش مرکزی مشگین شهر به بهره برداری رسید.  به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت گاز استان اردبیل : مهندس فیروز خدائی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل 
در آئین افتتاحییه پروژه گازرسانی که با حضور نماینده مردم فهیم شهرستان مشگین 
شهر در مجلس شورای اسامی ، فرماندار ، بخشدار ، جمعی از مسئولین ادارات شهرستان 
مش��گین شهر و اهالی روستای موییل برگزار ش��د اظهار داشت : با افتتاح این پروژه ها 
صد درصد خانوارهای روستایی بخش مرکزی مشگین شهر از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند. در این مراسم وي با اشاره به 
ظرفیت های بالقوه موجود در منطقه به جهت توسعه گردشگری و جذب سرمایه گذاران ، توسعه روزافزون منطقه را از برکات نظام 
مقدس جمهوری اسامی برشمرد و افزود : پروژه گازرسانی به این روستاها در قالب ۲۳ هزار متر شبکه گذاری و با اعتباری بالغ بر 
۲۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید که بیش از ۵۰۰ خانوار روستایی تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفتند. در ادامه دکتر ولی 
ملکی نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسامی افتتاح پروژه گازرسانی به این روستاها را به اهالی تبریک گفته و ابراز 
امیدواری کرد که با اصاح الگوی مصرف و استفاده ایمن از این نعمت خدادادی همه ی مشترکین گاز طبیعی شکرگزار این نعمت 
الهی باشند. وی همچنین از عملکرد شرکت گاز استان اردبیل به جهت توسعه گازرسانی در این استان بویژه شهرستان مشگین شهر 

تشکر و قدردانی نمود.

ارتقای شاخص گازرسانی در خراسان رضوی طی سال 96
مشهد - صابر ابراهیم بای- به برکت نظام مقدس جمهوری اسامی ایران و تاش و پیگیری مداوم مدیران و مسئوالن کشوری 
و استانی در سال ۹۶، جهش قابل ماحظه ای در گازرسانی استان ایجاد شد. مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی، ضمن بیان 
مطلب فوق، با اشاره به تحقق ۱۰۰ درصدی شعار سال گذشته این شرکت مبنی بر "گازرسانی هر ۱۲ ساعت به یک روستا" اظهار 
کرد: در سال ۹۶، گازرسانی به شهر همت آباد از توابع شهرستان فیروزه و ۳۶۵ روستای استان با جمعیتی بالغ بر ۵۳ هزار و ۶۱۹ 
خانوار و اعتبار دو هزار و ۷۴۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید. سیدحمید فانی ادامه داد: در همین مدت عملیات 
گازرسانی به شهر "بار" نیشابور و ۳۸۳ روستای دیگر استان نیز با ۴۵ هزار و ۳۶۱ خانوار و اعتباری معادل سه هزار و ۲۱۳ میلیارد و 
۹۵۳ میلیون ریال آغاز شد. مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی بیان کرد: هم اکنون از دو هزار و ۵۳۰ روستای واجد شرایط 
بهره مندی از نعمت الهی گاز، یک هزار و ۷۹۹ روستا گازدار و تعداد مشترکان گاز روستایی و شهری استان نیز به دو میلیون و ۱۴۱ 
هزار مورد رسیده که از این تعداد، یک میلیون و ۷۲۷ هزار مشترک شهری و ۴۱۴ هزار مشترک نیز روستایی هستند. فانی افزود: 
با اقدامات انجام شده، در حال حاضر ۷۲ شهر با ضریب نفوذ ۹۹.۹ درصد از مزایای شبکه گازرسانی برخوردارند و عملیات اجرایی 
گازرسانی به شهر'بار' به عنوان تنها شهر واجد شرایط فاقد گازطبیعی استان نیز با شتاب مطلوبی در حال انجام است. وی اضافه کرد: 

با اتمام پروژه های در دست اجرا، ضریب نفوذ گاز روستایی در خراسان رضوی به ۹۴ درصد خواهد رسید.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان:
75 شرکت مسافران نوروزی گلستان را جابجا کردند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- ایوب میرشاهی در گفت و گو با پایگاه اطاع رسانی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گلستان اظهار کرد: خدمات این شرکت ها از طریق ناوگان سواری، مینی بوس و اتوبوس در قالب سفرهای برون شهری و برون استانی 
ارائه شد.به گفته وی؛ در این پیوند امسال ۲۲۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی مسافران نوروزی آماده سازی شده است و روزانه ۱۸۰ 
دستگاه گردشگران را به ۷۰ مقصد می کرد.معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان افزود: سال قبل ۲۲۰ 
هزار مسافر نوروزی از خدمات ناوگان حمل و نقل اداره کل راهداری گلستان بهره مند شدند.وی با بیان اینکه اولویت ارائه خدمات 
به مسافران، توجه به ایمنی سفر است، گفت: نشست های هماهنگی و دوره های آموزشی برای مدیران عامل و مدیران فنی شرکت 
های مسافربری استان برگزار شد.میرشاهی در خصوص فروش نوروزی بلیت به مسافران هم اظهار کرد: این طرح از میانه اسفند ماه 

در استان عملیاتی شد و متقاضیان به صورت اینترنتی و حضوری نسبت به خرید بلیت سفر خود اقدام کردند.

دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری گلستان با همکاران شرق استان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس محمد هادی رحمتی مدیرعامل شرکت آب و فاضاب شهری گلستان با حضور در 
مناطق آب و فاضاب شهرستان های علی آبادکتول، رامیان، آزادشهر، گنبد، کاله، گالیکش و مینودشت با همکاران این شرکت 
دیدار کرد.رحمتی در این دیدارها با تبریک سال نو به همکاران شرکت، بر عملی شدن شعار سال و حمایت از کاالی ایرانی در شرکت 
تاکید کردند و تحقق منویات رهبری را وظیفه همه مردم و مسئوالن عنوان کرد.به گفته وی، مدیران و کارکنان شرکت آب و فاضاب 
شهری گلستان باید در محیط کار و همچنین امور غیراداری و شخصی در جهت عملی شدن شعار سال با خرید کاالی ایرانی گام 
بردارند.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب شهری گلستان با اشاره به اهمیت خدمت به مردم تصریح کرد: ارائه خدمت بهتر و مطلوب تر 
به مردم و افزایش رضایتمندی شهروندان باید در اولویت فعالیت همکاران در سال ۹۷ باشد.مهندس رحمتی همچنین برای همکاران 

خود در این ادارات آرزوی موفقی و سامتی کرد.

مدیرعامل پاالیشگاه شازند خبرداد
اختالل در اورهال پاالیشگاه شازند با بسته شدن حساب هاي شرکت

اراک - مینو رستمی - مدیرعامل پاالیشگاه شازند گفت: بسته شدن حساب هاي شرکت، اورهال این مجموعه را با چالش مواجه 
کرده است.  علیرضا امین در بازدید استاندار مرکزي از پاالیشگاه شازند عنوان کرد: شرکت در سال ۱۳۷۲ با ظرفیت تولید ۱۵۰ هزار 
بشکه در روز کار خود را آغاز کرد و امروز ظرفیت تولید روزانه ۲۵۰ هزار بشکه را دارد.  وي با اشاره به اینکه پاالیشگاه شازند مدرن ترین 
و سورآور ترین پاالیشگاه نفت کشور است که با تکنولوژي روز در خاورمیانه فعالیت دارد، گفت: فاز دوم شرکت در سال ۸۵ کار خود را با 
هدف افزایش ظرفیت تولید تا ۲۵۰ هزار بشکه، افزایش تولید بنزین در ازاي کاهش نفت کوره، ارتقاي کیفیت محصوالت فعلي و آینده 
و تحقق استانداردهاي یورو۴، اصاح فرآیند جهت دریافت خوراک مخلوط نفت خام سبک و سنگین به جاي نفت خام اهواز و کاهش 
مواد آالینده زیست محیطي  آغاز کرد و در تیرماه ۸۹ به بهره برداري رسید.  امین افزود: با توسعه فاز دوم تولید روزانه یک میلیون لیتر 
گاز مایع به ۳.۶ میلیون لیتر، یک میلیون لیتر بنزین سوپر به ۳.۶ میلیون لیتر، ۳.۷ میلیون لیتر بنزین یورو۴ به ۱۲.۳ میلیون لیتر و 
۷.۴ میلیون لیتر گازوئیل به ۸.۹ میلیون لیتر افزایش یافت و توان تولید بنزین به میزان ۱۶ میلیون لیتر در روز وجود دارد.  وي گفت: 
فعالیت این مجموعه عظیم یک مزیت براي کشور است، اما مبلغ حاصل از فروش کلیه فرآورده هاي شرکت در اختیار دولت قرار مي 

گیرد و حتي براي هزینه جاري باید چانه زني صورت گیرد.  

شهردار قدس:
بودجه سال 97شهرداری در مقایسه با ادوار گذشته بی سابقه است

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- مسعود مختاری بودجه در نظر  گرفته شده شهرداری قدس 
را در سال ۹۷  از نظر کمی و کیفی در طول ادوار گذشته بی سابقه دانست و اظهار داشت: تحقق این 
بودجه در گرو همدلی و وفاق همه مجموعه این شهرداری به ویژه مدیران مناطق است. وی افزود: اهتمام 
و تاش مدیران مناطق در وصول عوارض و درآمدهای شهرداری و نیز فعال شدن کمیسیون های ماده 
۱۰۰، ماده ۷۷ و بند ۲۰ در راستای وصول مطالبات شهرداری و پیگیری اخذ حقوق قانونی شهروندان 
در قالب برنامه ریزی های انجام  شده و تأمین منابع مالی ما را در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده 
یاری خواهد کرد. شهردار قدس بر تشکیل جلسات مستمر کمیته درآمد توسط حوزه معاونت مالی تأکید و خاطرنشان کرد: برگزاری 
این جلسات صرفاً در شهرداری مرکزی کارساز نخواهد بود و باید به صورت دوره ای در مناطق، حوزه خدمات شهر و سازمان های تابعه 
شهرداری انجام شود تا مسائل و مشکات شهری به صورت اختصاصی در مناطق پیگیری و دنبال شود. مختاری بیان کرد: دقت در 
انجام هزینه ها و انضباط مالی بیش از گذش��ته در ش��هرداری مورد توجه قرار گیرد به گونه ای که بازخورد و نتایج حاصل از آن قابل 
لمس و مشاهده باشد. مدیریت شهری قدس با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه معاونت عمرانی یادآور شد: پروژه های عمرانی 
خوبی از سال گذشته شروع شده است که توقع داریم این اقدامات به سمت علمی شدن بیشتر کارها پیش برود. در اجرای پروژه های 
عمرانی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بحث نظارت بر پروژه های عمرانی، استفاده از مصالح باکیفیت با ماندگاری باالتر و به روز 

مد نظر قرار گیرد. 

مدیرعامل گاز گیالن: 
در سال 96 بالغ بر 600 کیلومتر شبکه گذاري در گیالن انجام شده است 

رشت- زینب قلیپور- مهندس اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیان از اجرای ۶۰۰ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در سال 
۹۶ در استان خبرداد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیان با اعام این خبر افزود: بیش از ۵۶۷ کیلومتر از  این میزان شبکه گذاري در 
۵۴۹ روستاي استان و بالغ بر ۳۲ کیلومتر در حفرات خالی شهرها انجام شده و مجموع طول شبکه گاز در استان به بیش از ۲۰ هزار 
کیلومتر افزایش یافته است.مهندس اکبر گفت: میزان شبکه گذاري در سال ۹۶ نسبت به میزان سال قبل تر کاهش یافته که این مهم 
به علت نزدیک شدن به پایان عملیات گازرساني در استان مي باشد.وي ادامه داد: همچنین در سال گذشته ۱۶ هزار  و هفتصد انشعاب 
گاز در استان نصب شده که ۲۱ درصد آن در شهرهای گیان می باشد و با احتساب آن مجموع انشعابات گاز در استان به بیش از ۵۶۷ 
هزار افزایش یافته است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیان ابراز امیدواري کرد تا با گازرساني به روستاهاي باالي ۲۰ خانوار باقیمانده در 

قالب فاز دوم پروژه بند »ق«، در پایان امسال شاهد اتمام عملیات و توسعه کمی گازرساني در استان باشیم.
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ب��رادران چی��پ و دن هیث ب��ا درک مفهومی که 
نخستین بار مالکوم گلدول در کتاب خود به نام نکته 
پیشنهادی ارائه کرده بود، درصدد برآمدند تا آنچه را 
که موجب دش��واری در فهم ی��ک ایده برای مخاطب 
می ش��ود، کش��ف کرده و با او همراه��ی کنند. آنها با 
در نظ��ر گرفتن حوزه وس��یعی از ایده ه��ا و از منابع 
گوناگون - نظیر روایات ش��فاهی نقل ش��ده در شهر، 
تئوری های توطئه و اختیارات سیاست های عمومی- 
شش خصوصیت را شناس��ایی کردند که معرف تمام 
ایده های فوق العاده اس��ت و واژه اختصاری ساکسس 
را برای ساماندهی این شش خصوصیت به کاربردند. 
- س��اده: جوهره هر ایده ای را پی��دا کنید. ایده ای 
را در نظ��ر گرفته، چکی��ده آن را به دس��ت آورید و 
هر آنچه را ضروری نیس��ت حذف کنی��د. »در میان 
خطوط هوایی، شرکت سوث وست ایرالنیز ارزان ترین 

بیلیت ها را ارائه می کند.«
- غیرمنتظ��ره: توجه مردم را با ش��گفت زده کردن 
آنه��ا جل��ب کنی��د. خدمات رس��انی نوردس��تروم به 
مشتریان به این دلیل معروف است که فراتر از کمک 
ک��ردن به آنها در خری��د رفته و با اهمی��ت دادن به 
اوضاع  و احوال شخصی آنها - نظیر اتو کردن پیراهن 
پیش از جلس��ات، گرم نگه داش��تن اتومبیل ش��ان به 
هن��گام خری��د یا کادو ک��ردن هدایایی ک��ه از مکیز 
خری��داری می کنند- به صورت��ی غیرمنتظره، توقعات 

کنونی مشتریان را باالتر برده است. 
- مش��خص: مطمئن ش��وید م��ردم ایده های تان را 
به آس��انی درک می کنند و بعدها به سهولت به خاطر 
می آورند. شرکت هواپیمایی بویینگ با تعیین هدفی 
بس��یار دقیق برای مهندس��ان خود، موفق به طراحی 
هواپیمای ۷۲۷ خود شد. آنها موظف بودند هواپیمایی 
طراحی کنند که برای ۱۳۱ نفر مسافر ظرفیت داشته 
باش��د، قادر به پرواز مس��تقیم از نیویورک به میامی 
بوده و در باند پرواز ۲۲-۴ فرودگاه لگاردیا که مناسب 

هواپیماهای بزرگ نیست فرود بیاید. 
- باورپذی��ر: باورپذی��ر ارائه دهی��د. خدمات توزیع 
شبانه سیف اکس��پرس در هند، نحوه توزیع بی نقص 
۶۹ه��زار جل��د از آخرین رم��ان هری پات��ر به تمام 
کتاب فروشی های کشور را در ساعت ۸ صبح روزی که 
انتش��ار یافت، برای یک استودیوی فیلم سازی بالیوود 
شرح داد و به تمام تردیدها در مورد توانایی های خود 

پایان بخشید. 
- احساس��ات: در درک اهمیت ی��ک ایده به مردم 
کمک کنید. پژوهش بر روی تبلیغات ضد اس��تعمال 
دخانیات ک��ه بر مبنای واقعیت بودند در مقایس��ه با 
تبلیغاتی که جاذبه حس��ی داش��تند، نش��ان داد که 
تبلیغات با جاذبه احساس��ی گیرات��ر و به یادماندنی تر 

هستند. 
- روایات: به مردم اجازه دهید ایده ها را در حکایات 

بگنجانن��د. تحقیقات باز هم حاکی از این اس��ت که 
حکایات موجب انگیزش ذهنی می شود و تصور کردن 
رویداده��ا، به خاط��ر آوردن و یادگیری را س��هولت 

بیشتری می بخشد. 
ب��رادران هیث معتقدن��د که ایده ه��ای فوق العاده، 
ن��ه به صورت خود ب��ه خ��ودی، بلک��ه از طریق این 
خصوصیات به وجود می آین��د. نمونه ای از این مورد، 
فعالیت ه��ای تبلیغاتی س��اب وی ب��ا هنرنمایی جرد 
بود که با خوردن روزانه دو س��اندویچ، در عرض س��ه 
م��اه ۱۰۰ پوند وزن خود را کم کرد و موجب رش��د 
۱۸درصدی فروش س��اب وی در عرض یک سال شد. 
طب��ق نظر برادران هی��ث، این ایده در ش��ش جنبه 

ماندگار امتیاز باالیی به دست آورد. 
۱- ساده: کاهش وزن. 

۲- غیرمنتظره: کاهش وزن از طریق خوردن فست فود. 
۳- مش��خص: کاه��ش وزن ب��ا خ��وردن روزانه دو 

ساندویچ ساب وی. 
۴- باورپذیر: ارائه مستندات برای کاهش وزن ۱۰۰ 

پوندی. 
۵- احس��اس: فائق آمدن بر مشکات دشوار مربوط 

به کاهش وزن. 
۶- روای��ات: روایت تجربه ش��خصی در مورد اینکه 
چگونه خوردن روزانه دو ساندویچ ساب وی منجر به 

کاهش باورنکردنی وزن می شود. 

6 خصوصیت ماندگار ساختن

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 940 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس: موفق شدن یا نشدن یک امر 
درونی است و به عوامل بیرونی ارتباط ندارد یا حداقل 
اینکه خیلی کم ارتباط دارد. اگر کارایی الزم را برای 
شرکت ندارید بهتراست به درون خود مراجعه کنید 
و بر اساس توانایی شخصی و تجربه و تخصص ببینید 
چه کار مفیدی می توانید برای شرکت انجام دهید. با 
توجه به تنوع حوزه فعالیت ش��ما در زمینه بازاریابی 

می توانی��د بخش های��ی را ک��ه با تجرب��ه و انگیزه و 
تخصص شما هماهنگی بیشتری دارد، انتخاب کنید. 
اگر اعتماد به نفس خود را از دست داده باشید طبعا 
احساس نگرانی و ترس و دلهره به سراغ شما می آید 
و همین عاملی برای عدم موفقیت می ش��ود.  ش��ما 
می توانی��د ب��ا مطالعه توانایی های روحی و جس��می 
به علت ه��ای کارآمد نبودن خود پ��ی ببرید، زیرا با 
توجه به سؤال، شما قبا کارآمد بودید، اما این روزها 
احس��اس می کنید که برای ش��رکت مفید نیستید، 

بنابراین شاید خس��تگی، بی خوابی، تغذیه نامناسب، 
رف��ت و آمده��ای دور و دراز، درگیری ه��ای ذهنی، 
مسائل حاش��یه ای زندگی، انگیزه های مالی، ناتوانی 
جس��می و امثالهم عواملی برای کارآمد نبودن شما 
باش��د. ش��اید یک مرخصی بتواند حال درون شما را 
خوب کند و اعتماد به نفس الزم را به شما برگرداند 
و باز مثل گذش��ته احساس مفید بودن کنید. در این 
مورد شاید یک روان ش��ناس با گفت وگوی حضوری 

بتواند بیشتر به شما کمک کند. 

افزایش کارایی در بازاریابی

پرسش: مدتی است که در یک شرکت خصوصی در بخش بازاریابی مشغول کار شده ام، اما این روزها احساس 
می کنم کارایی الزم را ندارم و احتمال اخراج شدن می دهم. چه پیشنهادی دارید تا در کارم موفق شوم؟  کلینیک کسب و کار

زبان قدرت؛ راهکاری برای پیشرفت 
زنان در کسب وکار

یک��ی از رفتارهای اش��تباه زنان که مانع پیش��رفت آنها 
می ش��ود، صحب��ت ک��ردن با زب��ان ضعف و ع��دم وجود 

اعتمادبه نفس در انتخاب کلمات است. 
به عنوان یک زن، قطعا تاکنون مواردی را تجربه کرده اید 
که از موضع ضعف سخن بگویید یا حتی پیش از تمام شدن 
حرف، از ایده خود عذرخواهی کنید. به عنوان مثال، به این 
عبارت توجه کنید: »البته شاید نظر من اشتباه باشد؛ اما. . .« 
قطعا چنین ابراز نظری نشان دهنده ضعف شماست و پیش 

از ارائه پیشنهاد، آن را مردود خواهد کرد. 
انتخاب کلمات و ش��ناخت چگونگ��ی ترکیب آنها، قدم 
اساس��ی برای رس��یدن به موفقی��ت در مذاکرات اس��ت. 
صحبت هایی که ش��ما انجام می دهید، تأثی��ر باالیی روی 
درک دیگران از شما داشته و تأثیرگذاری، فرصت های آتی 
و موفقیت های کاری شما را رقم خواهد زد. قطعا زنان تمایل 
زیادی به صحبت کردن و ابراز عقیده دارند، اما این انتخاب 
زبان و کلمات است که می تواند موفقیت آنها را تضمین یا 

تخریب کند. 
اغل��ب اوقات، زنان به صورتی صحبت می کنند که حتی 
پی��ش از ارائه نظرات، از آنها عذرخواهی می کنند. عاوه بر 
آن، آنها از زبانی اس��تفاده می کنن��د که امکان بروز تمامی 
قابلیت ها را از خودش��ان دریغ می کنند. به عنوان مثال آنها 
عموما از پافشاری روی ایده های شان عذرخواهی می کنند 

یا حتی موفقیت های خود را به حساب شانس می گذارند. 
البت��ه مانند مردان، غرور و اعتمادبه نفس کاذب در میان 
زنان نیز به وفور دیده می ش��ود. منظ��ور از تأکید روی زبان 
ق��درت، حمای��ت از این نوع غرور نیس��ت؛ چرا که همه ما 
از پیامدهای ناگوار غرور در صحبت کردن مطلع هس��تیم. 
هدف از تش��ویق زنان به اس��تفاده از زبان قدرت، پرروش 
افرادی با پتانسیل ها، استعدادها و توانایی های فراوان است 
تا بتوانند مانند مردان موفق، خود را در جامعه بروز دهند. 

تحقیقات متعددی در مورد مزایای وجود زنان در تیم های 
کاری انجام ش��ده اس��ت و همه آنها به این حقیقت اذعان 
دارند که IQ کلی تیمی که اعضای زن دارد، باالتر از بقیه 
خواهد بود. مش��کل اینجا اس��ت که این زن��ان ارزش خود 
را پایین تر می دانند و ب��ه بهانه رعایت ادب یا جلوگیری از 
توهین، نمی توانند تمامی پتانس��یل خود را در اختیار تیم 
قرار دهند. آنها عموم��ا از ابراز نظر خودداری می کنند و با 
این کار نه تنها به خود، بلکه به تیم و همکاران نیز آس��یب 

می زنند. 
دکتر جودیث باکستر، مؤلف کتاب »زبان رهبری زنان«، 
در کتاب خود به این نکته اشاره می کند که زنان حدود چهار 
برابر بیشتر از مردان از زبان شک و تردید در ضعف استفاده 
می کنند. آنها از اینکه مخاطب در مورد نظرش��ان احساس 
منفی بروز دهد می ترس��ند و به همین دلیل پیش از ارائه 
آن، به بررس��ی می پردازند و حتی نظرشان را اشتباه تلقی 
می کنند. عبارت هایی همچون »احتماال اشتباه می گویم«، 
»البت��ه من در این مورد متخصص نیس��تم« و »این فقط 
نظر من است«، در میان تمام زنان به وفور مشاهده می شود؛ 
عبارت های��ی که ایده ها را پیش از بی��ان مورد قضاوت قرار 

می دهند. 
بی��ان ایده ای که عموم افراد ب��ا آن مخالفت کنند، قطعا 
کار اش��تباهی نیست. حتی اگر بدانید اکثر افراد با آن ایده 
مخالفت خواهند کرد، نباید از ابراز نظر خود معذرت خواهی 
کنی��د. ارائ��ه نظ��ر و پش��تیبانی از آن موج��ب افزای��ش 
اعتماد به نفس خواهد شد و شما را فردی قوی با شایستگی 

احترام معرفی خواهد کرد. 
قطع��ا همه م��ا می دانیم که دنی��ای امروز ب��ه رهبران 
زن بیش��تری نیاز دارد. برای رس��یدن به این هدف باید از 
قضاوت خودتان و حذف نظرات به خاطر ترس از رد شدن، 
خودداری کنید. در نهایت به این نکته توجه داش��ته باشید 
که معذرت خواهی به خاطر ابراز نظر، تنها قدرت و توانایی 
شما برای تغییر کارها را کمتر از پتانسیل ها نشان می دهد. 
برخ��ی کلمات و عبارات را می توان به راحتی تغییر داد تا 
زبان از حالت ضعف به قدرت برس��د؛ عباراتی که در ظاهر 
ساده هستند اما قطعا تأثیری شگرف روی اعتماد به نفس 
و پیشرفت های آتی زنان خواهند داشت. در ادامه به معرفی 
برخی از این عبارت ه��ا و جایگزین های مثبت و تأثیرگذار 

آنها می پردازیم: 
- احتم��اال می توانم این کار را انج��ام دهم < این کار را 

انجام خواهم داد
- بای��د این کار را انجام دهم < اگر بخواهم می توانم این 

کار را انجام دهم
- امیدوارم بتوانم < در حال تمرین برای یادگیری هستم

- تاش می کنم < انجام می دهم
- عصبی هستم < هیجان زده هستم

- امیدوارم بتوانم < قطعا می توانم
- بسیار دشوار است < چالش بزرگی است

- در این کار خوب نیستم < باید این کار را یاد بگیرم
ب��ه هر حال راه های زیادی ب��رای افزایش تأثیرگذاری 
زنان در محیط های حرف��ه ای و کاری وجود دارد. تغییر 
زب��ان یکی از م��وارد تحت کنترل فرد اس��ت و با تغییر 
آن می ت��وان تأثیر زیادی روی ارتباطات و عملکرد کاری 
گذاش��ت. برای شروع بهتر اس��ت از همین امروز، تمرکز 
بیش��تری روی کلماتی که انتخاب می کنید و نحوه بیان 
آنها داش��ته باش��ید. کلمات و عبارات ب��ا تأثیر منفی را 
کش��ف کنید و به دنبال جایگزین های مناسب باشید. از 
یک همکار بخواهید که با توجه به صحبت های شما، این 
بخش ه��ای مخرب را پیدا و گوش��زد کند. قطعا با تغییر 
کلم��ات، واکنش اطرافیان به خ��ود و عملکردتان را نیز 

تغییر خواهید داد. 
فراموش نکنی��د که کلمات، ش��ما را تعریف می کنند و 
مکالمات، ارزش تأثیرگذاری شما را افزایش می دهند. پس 
ارزش خود را بشناسید و از آن پشتیبانی کنید. نظرات خود 
را به روشنی بیان کنید و تمام هوش و مهارت خود را در هر 

مکالمه ای به کار ببرید. 
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 مغز زنان نسبت به مردان
فعال تر است

طبق پژوهش��ی ت��ازه مغز زنان در بس��یاری از نواحی 
نسبت به مردان فعال تر است. دانشمندان ابراز امیدواری 
کرده اند که به لطف این یافته بتوانند توضیحات مطلوبی 
در خصوص علل دلهره، افس��ردگی، بیخوابی و اختاالت 

تغذیه ای در این جنسیت ارائه کنند.
ب��ه گ��زارش دیجیات��و، ای��ن تحقیق را که توس��ط 
جمعی از دانش��مندان کلینیک های آمن در کالیفرنیا 
انجام ش��ده می ت��وان بزرگ ترین پژوه��ش مبتنی بر 
تصویرب��رداری از مغز تا به امروز دانس��ت. برای انجام 
پژوهش مذکور نیز اسکن های مغزی انجام گرفته روی 
۴۶ ه��زار نفر ک��ه در بیش از ۹ کلینیک تهیه ش��ده 
بود مورد بررس��ی و مقایسه قرار گرفتند و تفاوت های 
موج��ود میان مغز زنان و مردان که در این اس��کن ها 

قابل رویت بودند تحلیل شدند.
براساس یافته ها، در زنان و مردان فشار خون به ترتیب 
در نواحی قرمز و آبی رنگ بیشتر بود. درک این تفاوت ها 
از آن جه��ت اهمی��ت دارد که اطاعات بیش��تری را در 
رابطه با نح��وه تاثیرگذاری اختاالت مغ��زی در زنان و 

مردان فراهم می کند.
به طور مث��ال احتمال آنکه زنان به بیماری هایی نظیر 
آلزایمر، افس��ردگی و دلهره دچار شوند به مراتب بیشتر 
اس��ت و در عین حال ش��انس آنکه مردان به اختال کم 
توجهی- بیش فعالی یا اختاالت رفتاری ابتا پیدا کنند 

زیادتر از زنان است.
ای��ن پژوهش که نتایج آن در نش��ریه بیماری آلزایمر 
منتش��ر شد در نهایت نشان داد که مغز زنان در بسیاری 
از بخش ه��ا خصوصا کورتکس یا بخش جلوی مغز که به 
تمرک��ز حواس و کنترل ضربان قلب ارتباط پیدا می کند 
نسبت به مردان فعالیت بیشتری را انجام می دهد. عاوه 
بر این، دستگاه کناره ای مغز که حاالت روحی و دلهره را 
تحت کنترل دارند نیز در زنان نس��بت به مردان فعال تر 

است.
ب��ا این حال اما آنطور که این پژوهش نش��ان می دهد 
مراک��ز بصری و هماهنگ س��از مغز در مردان نس��بت به 

زنان فعال تر هستند.
بنیانگ��ذار  و  روان ش��ناس    Daniel G. Amen

کلینیک های آمن در همین رابطه گفته است:
این پژوهش��ی بسیار مهم است که به درک تفاوت های 
مغزی میان دو جنس مخالف می انجامد. تفاوت های قابل 
شمارش��ی که میان مغز زنان و م��ردان وجود دارد و به 
لطف این پژوهش پرده از روی آنها برداش��ته ش��ده ما را 
در درک ریس��ک های جنسیتی ابتا به اختاالت مغزی 

نظیر آلزایمر یاری می دهند.
محققان برای انجام این پژوهش ۱۱۹ داوطلب س��الم 
و ۲۶۶۸۳ بیم��ار را که به طیف وس��یعی از بیماری های 
مغ��زی نظیر آس��یب های مغزی، دو قطب��ی، اختاالت 
روح��ی، ش��یزوفرنی و دیگر ش��رایط دچ��ار بودند مورد 

ارزیابی قرار دادند.
ب��رای انجام تحقی��ق نیز س��وژه ها بای��د فعالیت های 
ش��ناختی خاصی را انجام می دادند یا اینکه اس��تراحت 
می کردند و در همین حین دانش��مندان فشار خون آنها 
را ب��ا اس��تفاده از مقطع نگاری کامپیوت��ری تک فوتونی 

اندازه گیری کردند.
آنها برای این منظ��ور ۱۲۸ ناحیه مغزی را در ابتدای 
پژوه��ش تحلیل و ب��ار دیگر در جری��ان فعالیت تمرکز 
محوری که به سوژه ها محول کرده بودند بررسی کردند.

دانش��مندان دریافتند که فشار خون در نواحی جلوی 
مغز زنان در قیاس با مردان بیش��تر است که این مساله 
می توان��د علت قوی ب��ودن زن��ان در خصوصیاتی نظیر 
همدردی، درک مس��تقیم، تعاون و همکاری، کنترل بر 
خویشتن و نشان دادن نگرانی ها را به خوبی توضیح دهد.
عاوه بر این، مش��خص شد که فشار خون در دستگاه 
کناره ای مغز زنان به مراتب بیشتر از مردان است که این 
مس��اله نیز تا حدودی نش��ان می دهد چرا زنان بیش��تر 
مس��تعد دلهره، افس��ردگی، بیخوابی و اختاالت غذایی 

هستند.
با ای��ن حال اما نباید از یاد برد که مغز انس��ان متغیر 

است و شناخت آن کاری بس دشوار.

مسیرموفقیت بستهبندیخالق
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