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رونمایی از بسته ارزی بانک مرکزی

نگاه خیره فردوسی 
به میرداماد

با اعالم جزییات بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای مدیریت ارزی، داغ ترین خبرها از معاونت ارزی این بانک 
به گوش می رس��د؛ اخباری که بر تغییر قریب الوقوع معاونت ارزی کنونی داللت دارد و برخی این اتفاق را بخشی 
از تغییرات ارزی می دانند. به گزارش خبرآنالین، پرونده بحران ارزی ایران نه در بیس��ت و دومین روز  فروردین 
س��ال جاری، که از دی ماه س��ال گذشته گشوده شد، وقتی دالر نشان داد میلی به ماندگاری ندارد و هر روز خود 

را با پول بیشتری تاخت می زد.  آدرس ها آن روز نه در بستر اقتصاد که در جایی حوالی میدان سیاست داده...

 یک روز پیش از شروع دور تازه تحریم ها
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مدیرعامل هوآوی از سهم بازار 
کرین 980 و میت20 می گوید
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نامشـخص بودن جزییات بسته جدید ارزی و اینکه اجرایی 
شـدن آن چه تاثیری بر قیمت ها در بازار غیررسمی خواهد 
داشـت موجب شده اسـت تا معامالت در این بازار طی روز 

یکشـنبه به حداقل رسیده و تقریبا متوقف شود و 
معامله گران در انتظار شفاف شدن وضعیت باشند...

معامالت در بازار غیررسمی ارز به حداقل رسید

دالر و سکه در سراشیبی

یادداشت
کدام بسته سیاستی ارزی 
برای اقتصاد خوب است؟

بس��ته  ویژگ��ی  اولی��ن 
ارزی  موث��ر  سیاس��ت گذاری 
پای��داری و ثب��ات آن اس��ت. 
برنامه ریزی ه��ا باید ب��ا در نظر 
گرفتن امی��د به تثبی��ت بازار 
ارز در آین��ده و تأمین س��طوح 
مختل��ف تقاض��ا انجام ش��ود. 
دولت باید در بس��ته ارزی که 
از آن س��خن می گوی��د تکلیف 
را مش��خص کند ک��ه باالخره 
می خواه��د به س��مت ارز چند 
نرخ��ی حرک��ت کن��د ی��ا ارز 
تک نرخی. اگ��ر دولت به دنبال 
ارز تک نرخ��ی اس��ت بای��د در 
ای��ن زمینه مصال��ح ملی را در 
نظ��ر بگی��رد و در تعیین نرخ 
پایه ارزی نگاه سیاس��ی را کنار 
بگذارد. بای��د در تعیین نرخ به 
ای��ن س��مت حرکت ک��رد که 
ارزش ذاتی دالر و سایر ارزهای 
جه��ان روا در کش��ور ما چقدر 
اس��ت و براس��اس اقتضائ��ات 
اقتص��اد مل��ی در ای��ن زمینه 

تصمیم گرفت.
دول��ت در ماه های گذش��ته 
از  را  دالر  ارز  ک��رد  ت��الش 
مب��ادالت فرامرزی حذف کند. 

اکنون بیشتر معامالت 
9براساس یورو انجام...
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رئیس  جمهور در نامه ای به علی الریجانی:

به مجلس خواهم آمد و برخی حقایق را برای مردم بازگو خواهم کرد

بازگشت اولین مرحله از تحریم های آمریکا علیه ایران از امروز

رئیس جمهور در نامه ای به دکتر علی الریجانی رئیس مجلس شورای 
اسالمی با اعالم اینکه »سوال تعدادی از نمایندگان، در چارچوب قانون 
اساس��ی و زمان و ش��رایط مناسب مطرح نشده اس��ت«، تاکید کرد: اما 
برای جلوگیری از هر نوع اختالف بین قوا و احترام به مجلس ش��ورای 

اسالمی، در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، متن کامل نامه حجت االس��الم 
و المسلمین حسن روحانی به علی الریجانی به شرح ذیل است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر الریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

سالم علیکم، احتراما؛ درس��ت در سالروز تحلیف رئیس جمهوری دوره 
دوازدهم، سوال تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی واصل 
گردید. بی تردید س��وال از رئیس جمهور کشور با مراعات حداقل دو نکته 
می تواند مبارک باش��د؛ اوال در چارچوب قانون اساسی باشد، ثانیا در زمان 
و ش��رایط مناسب کشور اقدام شده باشد، که متاسفانه هیچ کدام از این دو 

حاصل نشده است، اما برای جلوگیری از هر نوع اختالف بین قوا و احترام 
به مجلس شورای اسالمی ان شاء اهلل در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد 
و به س��واالت پاس��خ خواهم داد. البته این امر می تواند فرصت خوبی باشد 
تا برخی از حقایق را برای مردم عزیز کش��ورم بازگو نمایم که آنها صاحب 
واقعی کشورند و مشروعیت من و شما نیز از آراء آنها است. حسن روحانی 

اولین مرحله از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران که در چارچوب 
برجام در سال ۹۴ تعلیق شده بود، براساس فرمان اجرایی رئیس جمهوری 
آمریکا در روز ۱۸ اردیبهش��ت س��ال جاری )۸ مه( روز دوشنبه ۱۵ مرداد 
اجرایی می ش��ود. به گزارش ایس��نا، مقام معظم رهبری در س��خنان خود 
در دوم خرداد س��ال جاری بعد از خ��روج آمریکا از برجام و متعهد نبودن 
ب��ه تعهداتش طبق برجام از زمان اجرایی ش��دن ای��ن توافق یک بار دیگر 
تاکید کردند که »مجموعه برخوردهای آمریکا از ابتدای مذاکرات هسته ای 
تاکنون، این تجربه مهم را به دس��ت می دهد که جمهوری اس��المی ایران 
نمی تواند با آمریکا تعامل کند، زیرا آمریکا پایبند به تعهدات خود نیس��ت. 
پایبند نبودن به تعهدات، مربوط به این رئیس جمهور و به این دولت آمریکا 
نیست بلکه دولت قبل هم که با ما مذاکره کرد، تقریباً به همین روش عمل 
کرد و آنها نیز برجام را نقض و ایران را تحریم کردند. ایشان همچنین بیان 
کردند که »در سال های اخیر، این درس گرفته شد که گره زدن حل مسائل 
کشور به خصوص مسائل اقتصادی به برجام و خارج از کشور، یک خطای 
بزرگ است. هنگامی که ما مسائل اقتصادی و کسب و کار را به برجام گره 
می زنیم، نتیجه این می ش��ود که صاحبان کار و س��رمایه چند ماه منتظر 
امضا ش��دن یا نش��دن برجام می مانند و بعد از آن هم منتظر اجرا ش��دن 
و یا اجرا نش��دن آن هستند و سپس نیز منتظر اینکه آیا آمریکا در برجام 
می ماند یا نمی ماند و در نهایت دستگاه فعال اقتصادی کشور همیشه معطل 
خارجی هاست. با این وجود و متاسفانه دولت و مجموعه دستگاه های مرتبط 
با امور اقتصادی و مالی و بانکی کشور در ماه های گذشته کارنامه خوبی از 
خود به یادگار نگذاش��تند و انتقادهای فراوانی از س��وی مردم و بنگاه های 

اقتصادی بزرگ و کوچک به دولت وارد شد.
تجربه شش ماه گذشته نشان داد همان طور که رهبری نگران آن بوده و 
هس��تند، اتفاق افتاد و فعالیت های اقتصادی و تجاری کشور بیش از پیش 

متاثر از فضای بیرونی و جوسازی های روانی قرار گرفت.
در عین حال دولت تالش کرده اس��ت بدون فرافکنی به ترمیم کش��تی 
شکس��ته اقتصاد کش��ور بپردازد که البته کاری بس دشوار به نظر می آید. 
نبود زیرساخت های مناسب و پویا در حوزه اقتصاد و سیاست موجب آسیب 
به بدنه زیرین اقتصاد کشور تحت الشعاع بازگشت تحریم های آمریکا علیه 
ایران شده که این نشان دهنده ضعف داخلی و سیستمی اقتصاد ایران است. 
اقتصاد تک محصولی و خروج سرمایه گذارهای خارجی از ایران در ۱۰ سال 
گذشته موجب شده تا بیش از پیش ضعف این سیستم خودنمایی کند و 
متاس��فانه برنامه مدونی برای بهبود این وضعیت به چش��م نمی خورد. این 
مس��ئله خود یکی از دالیل مهم اجرا نش��دن به موقع و مطلوب برجام در 
ایران بود چراکه زمان بسیار زیادی به طول انجامید تا مراکز مختلف تجاری 
و مال��ی و بانکی با مختصات بین المللی خ��ود را وفق دهند. این ضعف در 

حوزه  بانکی و قراردادهای نفتی بیش  از پیش خود را نش��ان داد به شکلی 
که بسیاری از قراردادها و تعامالت برای امضا شدن یا اجراشدن، یک سال 
معط��ل ماندن��د. از اواخر دهه ۸۰ و در حالی که کش��ور ه��ر روز با تهدید 
و تحریم های سیاس��ی و اقتصادی بیش��تر رو به رو می شد با حمایت قوی 
مقام معظم رهبری برنامه هایی از جمله »کوچک کردن دولت« و »اقتصاد 
مقاومتی« مورد تاکید و اجرا قرار گرفت، اما متاس��فانه هیچ یک از آنها به 
طور دقیق اجرایی نشد و در برخی موارد اجرای بد این برنامه ها ضربه های 

محکم تری را به اقتصاد ایران وارد کرد.
در این ش��رایط، با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران در مردادماه و 
آبان ماه س��ال جاری که برای حدودا دو س��ال به طور محدود در چارچوب 
برجام متوقف شده بود، کشور به دورانی سخت در تمامی سطوح سیاسی و 

اقتصادی و نیز تصمیم گیری وارد می شود.
با وجود تالش کش��ورهای اروپایی، چین و روس��یه به همراه ایران برای 
اجرای برجام بدون حضور آمریکا و انجام مذاکراتی فشرده که پس از اعالم 
خروج آمریکا از این توافق آغاز ش��ده اس��ت، نمی توان گفت این اقدامات و 
تالش ها بتواند از تاثیرات قابل توجه و مهم بازگش��ت تحریم های آمریکا بر 

فعالیت های اقتصادی و مالی ایران مانع شود.
کش��ورهای ۴+۱ پس از خروج آمریکا از برجام متعهد ش��دند تا س��از و 
کارهای اقتص��ادی، تجاری و مالی جدیدی را برای منتفع ش��دن ایران از 
مزای��ای ادامه اجرای برجام به ویژه در دو حوزه فروش نفت و تبادل  بانکی 
و مالی همچنان حفظ شود، در غیر این  صورت برجام هم چون االکلنگ از 

تعادل خارج و سقوط خواهد کرد.
محمدج��واد ظریف، وزیر امور خارجه کش��ورمان در پایان کمیس��یون 
مشترک برجام در وین که در سطح وزیران خارجه ایران و ۴+۱ انجام شد 
به طور تلویحی از پذیرش بس��ته اقتصادی پیشنهادی ۴+۱ از سوی ایران 
خبر داد و گفت: البته این بسته هنوز ناکافی است و نیاز است تا دو طرف 
به ویژه طرف های اروپایی بیشتر روی تضمین های مورد نظر ایران کار کنند.

ایران اعالم کرد، ضروری است این بسته اقتصادی تا قبل از اجرایی شدن 
بازگشت تحریم های آمریکا ارائه و اجرایی شود که به نظر این زمان به قبل 
از آبان ماه که تحریم های آمریکا در حوزه نفت و پتروشیمی اعمال می شود 
بازمی گردد. البته برخی مقامات کش��ورمان ابراز امیدواری کرده اند که این 

مذاکرات خیلی زودتر از آبان ماه محقق شود.
در عین حال تاثیر سیاسی و اقتصادی بازگشت تحریم های آمریکا خیلی 
پیش تر در حدود شش ماه گذشته خود را نشان داده است و قبل از اینکه 
موع��د اعمال بخش اول تحریم ها در مردادماه فرا رس��د س��ونامی افزایش 

قیمت ها خود را نشان داد.
تحریم های آمریکا که از ۱۵ مردادماه اعمال می شود، تحریم های جدیدی 

نیست و شامل تحریم های ملی آمریکا علیه ایران می شود که از سال ۱۳۸۹ 
در دولت محمود احمدی نژاد علیه ایران وضع و اعمال ش��د. این تحریم ها 
با ش��روع مذاکرات ایران و ۵+۱ در س��ال ۱۳۹۲ به طور موقت متوقف و با 

اجرایی شدن برجام در دی ماه ۱۳۹۴ متوقف شد.
هر چند توقف این تحریم های به طور کج دار و مریز از سوی دولت اوباما 
و سپس دولت ترامپ اعمال شد، اما گشایش های ایجادشده پس از اجرای 
برجام روح جدیدی را پس از س��ال ها به تعام��الت اقتصادی و مالی ایران 
دمید و ش��رکت های مختلف بزرگ و کوچ��ک برای تعامل به ایران آمدند. 
خیلی طول نکشید که ساز مخالف دونالد ترامپ با برجام کوک و کنسرتی 
از اقدامات علیه ایران در دولت او ش��کل گرفت که صرفا به حوزه اقتصادی 
و مالی و تجاری محدود نشد بلکه بخش های سیاسی و اجتماعی را نیز در 
برگرف��ت تا جایی که دولت ترامپ برای اولین ب��ار در تاریخ ایاالت متحده 
آمریکا به طور رسمی و علنی سیاست »تغییر سیاسی ایران« را از زیر میز 

به روی میز آورد.
ترامپ اعالم کرده است تمهیدات و تدابیری که در بازگشت تحریم ها علیه 
ایران در نظر دارد به گونه ای است که اثر این تحریم ها را به مراتب بیشتر و 

کشنده تر از قبل برای ایران خواهد کرد.
نگاهی کوتاه به تحریم ها

در ادام��ه گزارش حاضر، نگاهی کوتاه و اجمالی به تحریم هایی می کنیم 
که از ۱۵ مرداد علیه ایران اعمال می شود. البته بخشی دیگر از تحریم ها در 

آبان ماه سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی اعمال خواهد شد.
خبر خروج آمریکا از برجام در س��ه ماهه گذشته باعث شد تا بسیاری از 
کش��ورها و ش��رکت های بزرگ و کوچک در دنیا با توجه به مراوداتی که با 
آمریکا دارند هرچه س��ریع تر ایران را ترک کرده و قراردادهای شان را فسخ 

کنند.
براساس برنامه جامع اقدام مشترک، تعهدات آمریکا در برجام برای رفع 
یا تعلیق تحریم های اعمال شده یک جانبه اش علیه ایران در ضمیمه ۲ این 

توافق آمده و از صفحه ۵۳ به آنها اشاره شده است.
از ۱۵ م��رداد، تحریم ه��ای مربوط ب��ه طال، خودروس��ازی و دالر اعمال 
می ش��ود که در قالب قانون »اینارا«، معافیت های تحریمی مندرج در سایر 
قوانین آمریکا، فرامین اجرایی روس��ای جمهور آمریکا و متن برجام انجام 

می شود.
قوانین و فرامین در دوره های ۱۲۰ و ۱۸۰ روزه )بسته به مفاد مندرج در 

آن قانون( مجدد علیه ایران اجرا می شوند.
با توجه به ضمیمه شماره ۲ برجام همان گونه که تعلیق تحریم های آمریکا 

مورد اشاره قرار گرفته است بازگشت تحریم ها نیز به همان شکل است.
در بخش طال و سایر فلزات گرانبها آمده است: تجارت طال و سایر فلزات 

گرانبها توسط ایران براساس قوانین و بخش های مختلف مورد اشاره در بند 
۴-۵- مشمول تحریم های قرار می گیرد.

در بخش تحریم نرم افزار و فلزات آمده است که تجارت با ایران در مورد 
گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از قبیل آلومینیوم و فوالد، زغال سنگ 
و نرم افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی، در رابطه با فعالیت های سازگار با 
برجام و افراد و اشخاص حقوقی مذکور در الحاقیه های شماره ۳ و ۴ ضمیمه 

شماره ۲ مورد تحریم قرار می گیرد.
در بخش خودروس��ازی به تحریم فروش،  عرضه یا نقل و انتقال کاالها و 
خدمات مورد اس��تفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران و تحریم های 

خدمات تبعی برای هر دسته از تحریم های فوق می پردازد.
همچنی��ن تحریم ریال ایران، خرید و فروش اس��کناس آمریکا به دولت 
ایران، محدودیت های تج��ارت دوجانبه بر درآمدهای ایران که در خارج از 
کشور است شامل محدودیت های مربوط به نقل و انتقال درآمدها، تحریم 
خرید، پذیره نویسی یا تسهیل معامالت دیون حاکمیتی ایران، شامل اوراق 
قرض��ه دولتی، تحریم خدمات پیام رس��انی  مالی به بان��ک  مرکزی ایران و 

موسسات مالی ایرانی مندرج در الحاقیه شماره ۳ ضمیمه ۲ برجام.
عالوه بر این مجوز واردات فرش و مواد غذایی ایران توسط آمریکا و فروش 
هواپیماهای تج��اری، قطعات و خدمات مربوط به آنها به ایران از مردادماه 

مورد تحریم قرار می گیرد.
مرحله بعدی اعمال تحریم ها در ۱۳ آبان ماه خواهد بود که شامل معامله با 
بخش های کشتیرانی و کشتی سازی ایران، معامالت مرتبط نفتی با شرکت 
ملی نفت ایران، ش��رکت ملی نفتکش ایران و ش��رکت بازرگانی نفت ایران 
می شود. همچنین مبادالت موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی ایران و 
سایر موسسات مالی مشخص شده، ارائه خدمات پذیره نویسی، بیمه یا بیمه 

اتکایی برای انجام معامالت با ایران و بخش انرژی را شامل می شود.
ب��ا وجود تجربه چهار ده��ه ای ایران در برخ��ورد و مقابله با تحریم های 
یک جانبه و همه جانبه، اما به نظر می آید در شرایط کنونی، مدیریت سیاسی 
و اقتصادی کشور بیش از پیش به هوشیاری، دقت و تدبیر و امید نیاز دارد 
چراکه اکنون ش��اهد بسیج نیروهای ضد ایرانی و دشمنان قدیمی و جدید 

هستیم.
در ش��رایطی که آمریکا در آس��تانه انتخابات کنگره قرار گرفته اس��ت و 
از س��ویی روس��یه و چین ه��ر کدام با مس��ائل داخل��ی و منطقه ای خود 
درگیر هس��تند و اروپایی ه��ا توان و امکانات محدود سیاس��ی و اقتصادی 
برای جایگزینی خس��ارات آمریکا در برجام دارند، منطقی و س��ازنده است 
تا مسئوالن کش��ور با جدیت بیشتری در فرصت کوتاه ماه های آینده نگاه 
به درون داش��ته و به ترمیم و اصالح مش��کالت و زیرساخت های کشور در 

حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بپردازند. 



کدام بسته سیاستی ارزی برای اقتصاد خوب 
است؟

اولین ویژگی بسته سیاست گذاری موثر ارزی پایداری و ثبات آن 
است. برنامه ریزی ها باید با در نظر گرفتن امید به تثبیت بازار ارز در 
آینده و تأمین سطوح مختلف تقاضا انجام شود. دولت باید در بسته 
ارزی که از آن س��خن می گوید تکلیف را مشخص کند که باالخره 
می خواهد به سمت ارز چند نرخی حرکت کند یا ارز تک نرخی. اگر 
دول��ت به دنبال ارز تک نرخی اس��ت باید در این زمینه مصالح ملی 
را در نظ��ر بگی��رد و در تعیین نرخ پایه ارزی نگاه سیاس��ی را کنار 
بگذارد. باید در تعیین نرخ به این سمت حرکت کرد که ارزش ذاتی 
دالر و س��ایر ارزهای جهان روا در کش��ور ما چقدر است و براساس 

اقتضائات اقتصاد ملی در این زمینه تصمیم گرفت.
دول��ت در ماه های گذش��ته ت��الش ک��رد ارز دالر را از مبادالت 
فرامرزی حذف کند. اکنون بیش��تر معامالت براس��اس یورو انجام 
می شود. در سیاست گذاری قبلی اما مسئله برابری نرخ یورو با دالر 
در خارج از کشور و سایر ارزها مغفول مانده بود. برای مثال اگر در 
دیگر کش��ورها نرخ برابری یورو ۱.۱۹ دالر است، در ایران نمی توان 
نرخی را برای ارز تعیین کرده که با دیگر اجزای فرمول تعیین نرخ 
همخوانی نداشته باشد. نرخ برابری یورو به دالر و یورو به درهم به 
هم مرتبط است و اگر دولت غفلت کرده و روی یک ارز یا یک نرخ 
مشخص پافشاری کند زمینه آربیتراژ فراهم می شود. تفاوت در نرخ 

برابری ارزها به چرخه باطل خروج و برگشت انواع ارز می انجامد.
نکت��ه دیگر، تأمین همه تقاضاهای مش��روع و مقب��ول برای ارز 
اس��ت. گروه هایی مثل مسافر، دانش��جو، بیمار و یا فعاالن علمی و 
دانش��مندانی که برای حضور در نمایشگاه ها و نشست های خارجی 
ب��ه ارز نیاز دارند و فع��االن اقتصادی متقاضی��ان ارز در ایران اند و 
دولت باید در بسته سیاستی پاسخ به تقاضای مقبول این گروه ها را 
در نظر بگیرد و با در نظر گرفتن نرخ پایه مش��خص در حد معقول 

و متعارف به تقاضای این گروه ها پاسخ دهد.
در شرایط فعلی برای پاسخ به این تقاضا دولت ناگزیر به پذیرش 
دو نرخ برای ارز است. یک نرخ برای واردات کاالهای اساسی باهدف 
تثبی��ت قیمت ها و کنترل تورم، تأمین اقالم معیش��تی و موردنیاز 
م��ردم و واردات نهاده های تولید برای تولید کاالی داخلی اس��ت تا 
تولید داخل هم رقابت پذیر ش��ود. در بسته سیاستی موثر برای بازار 
ارز دولت نباید نرخ کارشناس��ی نشده ای را اعالم کند و  متقاضیان 

را در تنگنای تأمین ارز قرار دهد.
ک��م کردن فاصله ن��رخ بازار ثانویه با ن��رخ ارزی اعالمی دولت از 
دیگ��ر نکات مهم اس��ت. از نظر من دولت باید بپذیرد که بخش��ی 
از درآمدهای ارزی ناش��ی از فعالیت پتروشیمی ها توسط خود آنها 
و با قیمتی که مکانیس��م عرضه و تقاض��ا تعیین می کند به فروش 
برس��د و درآمد ناش��ی از فروش نفت به واردات کاالهای اساس��ی 
اختصاص پیدا کند. از س��وی دیگر اگ��ر دولت از فروش ارز حاصل 
از صادرات غیرنفتی و پتروش��یمی ها در ب��ازار ثانویه می گوید باید 
مش��خص کند که بازار ثانویه کجاس��ت و چه نهادی آن را مدیریت 
می کن��د؟ صادرکننده باید بداند ارز را به چه کس��ی می فروش��د و 
واردکننده باید بداند از چه کسی ارز می خرد و تضمین این مبادله 
با نرخ توافقی توس��ط چه نهادی انجام می ش��ود و به این ترتیب ارز 
بدون مداخله دول��ت و کامال رقابتی از طریق صادرکننده غیرنفتی 

به واردکننده غیرنفتی فروخته شود.
تضمین بانک مرزی برای دریافت سپرده های ارزی مردم و انتقال 
منابع ارز ایرانیان خارج از کشور به داخل از مهم ترین مسائلی است 
که باید در بس��ته سیاس��تی ارزی دولت دیده شود. پرداخت سود 
ارزی به کس��انی که ارز با منش��أ خارجی به کشور وارد می کنند و 
تعهد بانک مرکزی به پرداخت ارز در زمان مطالبه صاحب س��پرده 

همراه با سود ارزی باید از سوی دولت تضمین شود.
ب��ا در نظ��ر گرفتن این مالحظ��ات که البته ک��ف مالحظات در 
سیاس��ت گذاری ارزی اس��ت، می توان فضا را برای فعالیت صادرات 
غیرنفت��ی و تعیین نرخ معقول ارز در بازار ثانویه فراهم کرد. دولت 
باید به س��رعت زمینه فعالیت مطمئن و اعتماد بین اجزای مؤثر در 
ب��ازار ارز را فراه��م کند و به صرافی های مجاز و بانک ها که س��هم 
بزرگ��ی در نق��ل و انتق��االت ارزی دوره تحریم ها داش��تند، اجازه 

فعالیت بدهد.

تولیدکنندگان دست نگه داشته اند
کاهش تولید در سایه توهم دالر

باتوج��ه به التهاباتی که در بازار ارز ایجاد ش��ده و هزینه تولید و 
واردات کاالها را افزایش داده است، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
می گوید افزایش تقاضا برای خرید ارز، توهم در بازار و اقتصاد ایجاد 
کرده و باعث ش��ده تولیدکنندگان به دلیل هماهنگ نبودن قیمت 

کاالی نهایی با هزینه تمام شده، تولید را کم یا متوقف کنند.
سیدعالء الدین میرمحمد صادقی در گفت وگو با ایسنا، ادامه داد: 
باتوجه به نوس��اناتی که در بازار ارز ایجاد شده، هر کس سعی دارد 
پول��ش را به ارز تبدیل کند و منفعتی بب��رد، لذا این میزان تقاضا، 
توهم و جو روانی در بازار ایجاد کرده اس��ت. این در حالی است که 

ارقامی که معامله می شود محدود است.
وی همچنین اظهار کرد: این ش��رایط تولید را سخت کرده است، 
چراک��ه برای تولیدکنندگان تامین مواد اولیه با ارز ۱۲ هزار تومانی 
اصال مقرون به صرفه نیست، لذا مجبورند صبر کنند که اگر قیمت 
محصوالت تولیدی به میزان افزایش نرخ دالر، افزایش پیدا کرد آنها 
هم به تولید ادامه دهند. ب��ه گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، 
در ح��ال حاضر قیمت کاالها تقریب��ا ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش یافته 

است و از سوی دیگر به دلیل رکود در بازار کسی خرید نمی کند.
میرمحمد صادقی همچنین درب��اره انتصاب عبدالناصر همتی به 
عن��وان رئیس کل بانک مرکزی گفت: این انتخاب بر این مبنا بوده 
که وی مدت ها در بانک ملی فعالیت داشته  و عالوه بر این این گونه 

نقل می شود که در مسائل ارزی نیز مسلط است. 

با اعالم جزییات بس��ته پیشنهادی بانک مرکزی برای مدیریت ارزی، 
داغ ترین خبرها از معاونت ارزی این بانک به گوش می رسد؛ اخباری که 
بر تغییر قریب الوقوع معاونت ارزی کنونی داللت دارد و برخی این اتفاق 

را بخشی از تغییرات ارزی می دانند.
به گزارش خبرآنالین، پرونده بحران ارزی ایران نه در بیست و دومین 
روز  فروردین سال جاری، که از دی ماه سال گذشته گشوده شد، وقتی 
دالر نشان داد میلی به ماندگاری ندارد و هر روز خود را با پول بیشتری 

تاخت می زد.
 آدرس ه��ا آن روز ن��ه در بس��تر اقتصاد که در جای��ی حوالی میدان 
سیاست داده شده بود. هرچه بود دالر مهارنشدنی، بازار ارز را به التهابی 
آشکار کش��ید تا جایی که تعطیالت کشدار نوروزی نیز حریف آن نشد 
و به قول رئیس کل س��ابق بانک مرکزی، ولی اهلل س��یف، در میانه نوروز 
قیمت دالر در ش��رایطی رو به افزایش می گذاشت که نه خرید چندانی 

در کار بود و نه فروش آنچنانی .
 باالخره در دهه س��وم اولین ماه س��ال، اقدام ویژه دولت برای مقابله 
ب��ا بحران موجود صورت گرفت و دالر ب��ه قیمت ۴۲۰۰ تومان با اعالم 
ممنوعی��ت خری��د و فروش آن در بازار آزاد رونمایی ش��د. این دالر که 
به س��رعت به »دالر جهانگیری«  ش��هرت یافت، زمینه را برای اتفاقات 
بع��دی رقم زد. سوء اس��تفاده برخ��ی واردکنن��دگان از ارز ارزان قیمت 
اعالمی نسبت به بازار از یک سو و پررنگ شدن حاشیه فردوسی در اثر 
ممنوعیت خرید و فروش ارز توسط صرافی ها از سوی دیگر اتفاقاتی بود 

که هنوز دامنه آن از اقتصاد ایران جمع نشده است .
بسته ارزی بانک مرکزی اما بر چه نکاتی داللت دارد؟

ب��ازار ثانویه؛ ش��اید بتوان مهم تری��ن بند بس��ته ارزی دولت و بانک 
مرکزی را مختص بازار ثانویه دانست. بی تردید وجود بازار ثانویه مستلزم 
موجودیت بازاری در قالب بازار اولیه اس��ت که هم اینک در کشور فعال 

است.  پیش بینی ها داللت بر آن دارد که واردات کاالهای اساسی و دارو 
در بازار اولیه تامین ارز ش��وند؛ اقدامی که در شرایط کنونی نیز صورت 
می گیرد و واردات سایر اقالم، جز اقالمی که با منع ورود روبه رو شده اند 

از بازار ثانویه تامین ارز شوند.
 به این ترتیب بازار ثانویه را می توان به نوعی جایگزین مرکز مبادالت 
ارزی دانس��ت؛ مرکزی که در اوایل دهه ۹۰ برای عبور از دوره دش��وار 

تحریم های همه جانبه علیه ایران تدارک دیده شد.
 آنچ��ه در این میان اهمیت ف��راوان دارد، چگونگی عرضه ارز حاصل 
از صادرات محصوالت پتروش��یمی و البته فوالدی در بازار ایران اس��ت. 
بس��یاری از کارشناسان بر این اعتقادند که عرضه ارز حاصل از صادرات 
محصوالت پتروشیمی می تواند به ایجاد آرامش در بازار کمک کند. موثر 
کردن فعالیت س��امانه نیما و رفع نواقص آن را نیز باید بخشی از پروسه 

تعیین تکلیف بازار ثانویه به منظور تعمیق آن دانست.
سازوکار فعالیت صرافی ها: تعیین ساز و کار فعالیت صرافی ها در حالی 
که بانک ها همچنان با مش��کالت متعددی نظیر نبود ش��رایط برقراری 
روابط مالی و اعتباری با بانک های خارجی روبه رو هس��تند، از مهم ترین 

نکاتی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند. 
برخی با اس��تناد به اینک��ه در دوره های تحریمی بخ��ش عمده ای از 
س��ازو کار مالی ایران بر پایه فعالی��ت صرافی ها صورت می گرفت، تاکید 
دارند خ��ارج کردن این ظرفیت از مدار خ��ود می تواند بحران تحریمی 

ایران را تشدید کند.
از میان بردن بس��تر رانت ارزی: تجربه اعط��ای رانت ارزی به عده ای 
قلیل حاال تا س��الیان طوالنی در حافظه کارشناس��ی ایران باقی خواهد 
مان��د؛ آنجا ک��ه مابه التفاوت پرداخت��ی برای تامی��ن ارز واردات نصیب 
عده ای واردکننده ش��د، نه مردم، درس��ت نقطه ای ب��ود که بازنگری در 
ش��یوه های تامین ارز را گوش��زد می کرد. هرچند راه اندازی بازار ثانویه 

خ��ود عاملی موثر در از میان بردن رانت ارزی اس��ت، اما نظارت دقیق 
بر واردات کاالهای اساس��ی و دارو ب��ا ارز ۴۲۰۰تومانی، از ابتدا تا حلقه 
پایانی مصرف و تدوین س��ازوکاری برای آن از مهم ترین نکاتی است که 

در بسته ارزی بانک مرکزی مورد واکاوی قرار می گیرد.
ارزها از بالش ها بیرون می آیند؟

برخی نمایندگان مجلس بر این اعتقادند که بانک مرکزی الزم اس��ت 
تدابی��ری برای ورود ارزه��ای خانگی در ایران بیندیش��د. این در حالی 
است که پورابراهیمی، رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس می گوید: » 
بانک مرکزی قبال به بانک ها اجازه داده بود که حس��اب سپرده ارزی باز 
کنند، بانک ها در دوره آقای احمدی نژاد )س��ال ۹۱-۹۰( س��پرده ارزی 
باز کردند و مردم ارز خود را در نزد بانک ها س��پرده گذاری کردند. مردم 
وقتی می خواس��تند ارزش��ان را پس بگیرند، به آنها گفتند ببخشید ارز 
نداری��م، ما می توانیم به ش��ما ریال بدهیم، اما ریال ب��ا نرخ ارز دولتی 
یعنی عمال یک نوع کالهبرداری، خیانت در امانت انجام شد که موجب 

بی اعتمادی مردم شد.
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجلس با اش��اره به ط��رح دوفوریتی 
کمیس��یون برای مدیریت بازار ارز گفت: کمیسیون اقتصاد در آن طرح 
گفته اس��ت روش قبلی را قبول ندارد، باید بانک مرکزی خودش رسما 
اعالم کند، انواع اقالم ارزی را به صورت س��پرده بلندمدت، میان مدت و 
کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ س��ود سپرده را برای آن تامین می کند، 
به عبارت دیگر بانک مرکزی اصل و س��ود س��پرده های ارزی را به نرخ 

روز ضمانت کند.«
داس��تان ارز در ایران اما پیچیده تر از آن اس��ت که بتوان به س��ادگی 
درباره مفاد پرونده ارزی بانک مرکزی س��خن گفت. آنچه مس��لم است 
اینک��ه حکایت این روزهای ارز، فردا در تاریخ برای پند و مالل آیندگان 

تشریح خواهد شد. 

رونمایی از بسته ارزی بانک مرکزی

نگاه خیره فردوسی به میرداماد

طرح پیش فروش س��که که بانک مرکزی از بهمن ماه س��ال گذش��ته 
در س��ه مرحله اجرا کرد، در مجموع موجب ش��د ت��ا 7میلیون و 6۰۰ 
هزار سکه تا اواسط اردیبهش��ت ماه پیش فروش شود. در آخرین مرحله 
از پیش ف��روش که اردیبهش��ت ماه و بعد از تک نرخ��ی کردن دالر روی 
عدد ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، پیش فروش س��که تمام در سررسید 
 ی��ک ماهه یک میلی��ون و ۵۹۰ هزار تومان، س��ه ماهه ی��ک میلیون و

۵۴۰ هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و ۴7۵هزار تومان، ۹ ماهه یک 
میلیون و ۴۱۰ هزار تومان و یک س��اله یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، 
قیمت س��که برای سررس��ید ۱۸ ماه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و 
سررس��ید دو س��اله یک میلیون و ۱6۰ هزار تومان تعیین ش��ده بود. با 
اتمام طرح پیش فروش س��که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه عنوان کرد که برای گرفتن عطش عده ای در جهت خرید س��که 

مجبور شدیم بیش از 7میلیون قطعه سکه در بازار پیش فروش کنیم.
س��که هایی ک��ه تاکنون تحویل ی��ک ماهه و س��ه ماهه آنه��ا انجام 
ش��ده اس��ت. طبق اعالم بانک مرکزی تاکنون و در واگذاری سکه های 
سررس��ید یک ماهه و ش��ش ماهه یک میلیون 6۱۰ هزار قطعه س��که 
تحویل ش��ده اس��ت که مع��ادل ۹۵درص��د تعهدات این دو سررس��ید 
می ش��ود. بانک مرکزی 7۹۰ هزار قطعه س��که در سررسید یک ماهه و 

۸۲۰ هزار قطعه س��که در سررس��ید سه ماهه به خریداران تحویل داده 
اس��ت و حدود ۵درصد از خریداران هم در این دو مرحله تاکنون برای 
دریافت س��که های خود به بانک عام��ل مراجعه نکرده اند. عالوه بر اینها 
 تحویل س��که های پیش فروش شده در سررسید شش ماهه هم از تاریخ

۱7 مرداد )چهارش��نبه این هفته( آغاز می شود و در مجموع ۲ میلیون 
و ۵۸۰ هزار قطعه س��که با سررسید شش  ماهه تا نیمه شهریور تحویل 

خریداران خواهد شد.
اما نکته مهم درباره پیش فروش 7 میلیون و 6۰۰هزار سکه و تحویل 
ی��ک میلیون و 6۰۰ ه��زار قطعه آن تاکنون، افزایش قیمت اس��ت که 
باوج��ود تحوی��ل این تعداد س��که در عمل اتفاق افتاده اس��ت. معموال 
پیش ف��روش س��که در بازار به دنب��ال خود کاهش قیم��ت را به همراه 
دارد، ام��ا این بار دیدیم که ب��ازار برخالف این اتفاق عمل کرد و قیمت 
س��که تمام )امامی( به رکورد تاریخی بیش از ۴ میلیون تومان رس��ید 
و ب��رای چن��د روز حتی ۴.۵ میلی��ون تومان را هم رد ک��رد؛ موضوعی 
که نش��ان می دهد قیمت یک س��که تمام که در پیش فروش یک ماهه 
یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان بوده اس��ت با س��ود بیش از ۲.۵میلیون 
تومانی رو به رو ش��ده اس��ت.  نکته مهمی که کارشناس��ان در این بین 
مطرح می کنند این اس��ت که از حجم زیاد س��که های خریده و تحویل 

ش��ده، تنها بخش خیلی کوچکی از آن وارد بازار ش��ده اس��ت و بخش 
مهمی از سکه ها توسط دالالن عمده، موسسات مالی و بانک های بزرگ 
خریداری ش��ده اس��ت و همین موضوع و ع��دم ورود و گردش آنها در 
بازار باعث ش��ده اس��ت که ب��ا افزایش عرضه در مقاب��ل تقاضا رو به رو 
 نباش��یم و قیمت کاهش پیدا نکند. در طرح پیش فروش س��که بیش از
۱۰۰ هزار نفر اقدام به پیش خرید س��که کردن��د. البته وزارت اقتصاد و 
دارای��ی اعالم کرده اس��ت ک��ه از افرادی که اقدام به خرید س��که و ارز 
کرده اند »مالیات بر سود اتفاقی« دریافت خواهد شد. مسعود کرباسیان، 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی از شناس��ایی خریداران عمده س��که و ارز 
ب��ا هدف مطالبه مالیات بر س��ود اتفاقی آنها خبر داده اس��ت. به گفته 
وزیر اقتصاد س��ازمان امور مالیاتی خریداران عمده س��که را شناس��ایی 
ک��رده  و طبق قانون آنه��ا مکلف به پرداخت »مالیات بر س��ود اتفاقی« 
هستند. او اعالم کرده است: ۱۰۰ نفر اول این لیست که بیشترین خرید 
را انج��ام داده اند، به ص��ورت اولویت دار مورد بررس��ی و مطالبه مالیات 
ق��رار می گیرند. همین روند در مورد ب��ازار ارز هم صورت می گیرد. هر 
مجموعه ای یا فردی که از طریق خرید و فروش ارز، سود اتفاقی به دست 
آورده باشد، مشمول این مالیات می شود و دایره بررسی ها و مطالبه گری 

ما شامل تمام بخش های اقتصادی کشور می شود. 
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فرصت امروز: درست یک روز پیش از شروع دور جدید تحریم ها، پنج 
فروند هواپیمای ای تی آر )ATR( که در جریان برجام از س��وی ایران 
خریداری ش��ده بود، روز یکش��نبه در فرودگاه مهرآب��اد تهران به زمین 
نشس��ت؛ هواپیماهایی که تحویل آن ب��ه ایران به نوعی می تواند نمادی 
از مخالفت بس��یاری از کشورها و ش��رکت های بین المللی با تحریم های 
مجدد ایران باش��د و از سوی دیگر به تعبیر وزیر راه و شهرسازی، نشانه 

پایبندی اروپا به برجام نیز می تواند تعبیر شود.
اگرچه که در ماه های گذش��ته بسیاری از ش��رکت های بین المللی به 
دلی��ل نگرانی از تش��دید تحریم ها و جریمه های س��نگین آمریکا، ایران 
را ت��رک ک��رده و یا گفته اند ک��ه همکاری های خود با ای��ران را خاتمه 
می دهند، اما ش��رکت ای تی آر عنوان کرده در صورتی که نتواند تعداد 
هواپیماه��ای مق��رر خود را به ایران تحویل ده��د، متحمل ضرر و زیان 

قابل توجهی خواهد شد.
ش��رکت ای تی آر )ATR( که یک ش��رکت هواپیماسازی فرانسوی 
– ایتالیایی مس��تقر در تولوز فرانسه است، بعد از توافق هسته ای برجام 
ایران قرار ش��د ۲۰ فروند هواپیمای س��ایز کوچک و متوسط را تحویل 
ش��رکت هواپیمایی ایران ایر دهد. این ش��رکت امیدوار است تا در زمان 
باقیمان��ده به ش��روع دور دوم تحریم های آمریکا در آبان ماه که ش��امل 
تحویل هواپیما هم می شود، بتواند تعداد دیگری از هواپیماهای سفارش 

داده شده توسط ایران را تحویل دهد.
در همی��ن زمین��ه، خبرگزاری رویترز در گزارش��ی نوش��ت: »به نظر 
می رس��د که شرکت فرانس��وی – ایتالیایی ای تی آر )ATR( به دنبال 
راه��ی برای تحویل هرچه زودتر تعداد هواپیماهای مقرر خود اس��ت تا 
قبل از اعمال نهایی و بازگش��ت تحریم های اقتصادی، تمامی ۲۰ فروند 

هواپیمای ATR وارد ناوگان هوایی ایران شده باشد.«
بعد از توافق هسته ای برجام در سال ۲۰۱۵ میالدی و برداشته شدن 
تحریم های اقتصادی، ش��رکت هواپیمایی ایران ایر قرارداد خرید و تهیه 
۲۰۰ فروند هواپیما را با غول های هواپیماسازی جهان همچون بویینگ 

آمریکا، ایرباس اروپا و ش��رکت فرانس��وی- ایتالیایی ای تی آر به امضا 
رس��اند تا بتواند به نوسازی و بازس��ازی ناوگان حمل و نقل هوایی خود 
اقدام کند. ش��رکت هواپیمایی ای تی آر پیش از این هم هش��ت فروند 
هواپیما به ایران تحویل داده بود که با فرود پنج فروند هواپیمای جدید، 
تعداد کل هواپیماهای ای تی آر تحویل ش��ده به ۱۳فروند رسیده است. 
همچنین پیش از این س��ه فروند هواپیمای ایرباس هم به ایران تحویل 
داده شده بود. در حال حاضر شرکت ای تی آر برای تحویل هفت فروند 
هواپیمای باقی مانده طبق قرارداد حدود س��ه ماه فرصت دارد تا شامل 
تحریم ه��ای آمریکا نش��وند. اگرچه تاکنون در مورد ق��رارداد مالی این 
هواپیماهای تحویل ش��ده صحبت��ی به میان نیامده، ولی کارشناس��ان 
معتقدن��د باتوج��ه ب��ه فش��ارهای آمریکا و ع��دم هم��کاری بانک  های 
بین الملل��ی با بانک های ایرانی برای جا به جایی منابع و فاینانس، خرید 
هواپیماه��ای جدید به ص��ورت نقدی صورت گرفته اس��ت. در قرارداد 
ابتدایی با شرکت های هواپیمای قرار بود ۱۵درصد منبع از سوی ایران و 
مابقی آن به صورت فاینانس تامین شود که در عمل این اتفاق رخ نداد.

نشانه پایبندی اروپا به برجام
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه تحوی��ل هواپیماهای جدید 
نش��انه پایبندی اروپا به برجام اس��ت، گفت: کسانی که فضای ناامیدی 
و عدم قطعیت را در کش��ور حاکم کردند اکنون باید پاس��خگوی مردم 
باش��ند. عباس آخوندی در مراسم ورود پنج فروند هواپیمای ATR به 
ایران با اش��اره به خروج یک جانبه آمریکا از برجام اظهار داش��ت: امروز 
جهان با پدیده جدیدی روبه روس��ت. قماربازی که هر لحظه جهان را با 

عدم قطعیت و تصمیم های نامشخص روبه رو می کند.
وی ادامه داد: بسیار مهم است که ما در این شرایط چگونه عمل کنیم 

و آینده ای پر از امید را در مقابل مردم ایران قرار دهیم.
آخوندی با اشاره به لزوم پایبندی ایران به برجام گفت: از روز نخست 
نظر من این بود که باید بدون فوت وقت از تداوم برجام دفاع کنیم و با 
باقی کش��ورهایی که متعهد به برجام هستند کار را ادامه دهیم. اکنون 

ثابت شده است که باید این اتفاق رخ می داد. وی افزود: کسانی که فضا 
را بالفاصله پس از خروج آمریکا از برجام گل آلود کردند و بیشتر به فضا 
تنش وارد کردند، اکنون باید به مردم پاسخگو باشند. متاسفانه بسیاری 
از این افراد پوس��تین وارونه به تن کردند. همان کسانی که بالفاصله از 
روی ناآگاهی یا منافع ش��خصی یا هر علت دیگری بیش��ترین همکاری 
را ب��ا آمری��کا کردند که فضای عدم قطعیت و ناامی��دی در ایران حاکم 
شود اکنون طلبکار دولت شده اند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، 
آخوندی ادامه داد: آن کس��انی که همراه و پش��تیبان موسسات مالی و 
اعتب��اری بودند که پول مردم و بیت المال را حیف و میل کردند، اکنون 
در صف مدعیان دولت قرار گرفته و به ظاهر حامی ملت ش��ده اند. حال 

آنکه خود کسانی هستند که این وضعیت را ایجاد کردند.
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین از تداوم تالش ها در راس��تای برجام 
خبر داد و گفت: ما ایران و ملت ایران را دوست داریم. به هیچ وجه یک 
لحظه درنگ نخواهیم کرد و پای منافع ملت ایران و جمهوری اس��المی 
خواهیم ایستاد. این اتفاق نشانه ای از تدبیر، تعامل سازنده جهان و یک 
نشانه مثبت از اتحادیه اروپا برای پایبندی به برجام است. در این شرایط 
که آمریکا با سیاس��ت های درس��ت جمهوری اس��المی ایران در جهان 
منزوی ش��ده است باید بتوانیم با حمایت سایر قدرت های جهانی مانند 
روسیه، چین، اتحادیه اروپا، ترکیه، هند و سایر همسایگان ایران از این 

شرایط سخت عبور کرده و لبخند را بر لب مردم بیاوریم.
آخوندی ضمن تش��کر از تمام کس��انی که این اتفاق را ممکن کردند 
خط��اب به فرزانه ش��رفبافی، مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اس��المی 
ایران گفت: توجه داش��ته باش��ید که این هواپیماه��ا از طریق فاینانس 
خریداری شده اند و باید از طریق عملیات هزینه خرید آنها تامین شود، 
بنابراین مس��یرهای پروازی این هواپیماها نه براس��اس درخواست های 
سیاسی، بلکه باید براساس مالحظات اقتصادی و بازرگانی تعیین شود.

او در پایان گفت: امیدواریم با ورود این هواپیماها مقدمات شکل گیری 
»همای« منطقه ای فراهم شود. 

یک روز پیش از شروع دور تازه تحریم ها، 5هواپیمای ATR روی باند مهرآباد نشستند

آخوندی: ورود هواپیماهای جدید نشانه پایبندی اروپا به برجام است

با وجود تالش دولت در هفته های اخیر به منظور کنترل قیمت ها در 
بازارها، اما گزارش مرکز پژوهش های مجلس از رشد ۱۵ تا ۸۲درصدی 

نرخ ها در چهار بازار ارز، طال، مسکن و بورس خبر می دهد.
به گزارش ایبنا، یکی از مسائلی که به ویژه امسال بخش های زیادی از 
جامعه را با خود درگیر کرده، مباحث مربوط به افزایش یکباره قیمت در 
بازارها، افت ارزش ریال، کاهش ناگهانی قدرت خرید و بروز دشواری های 
جدید معیشتی و اقتصادی خانوار است. در عین حال، دولت در ماه های 
گذشته تالش هایی را برای سروسامان دادن به تالطمات اقتصادی انجام 

داده که بخشی از آن، سیاست گذاری ارزی بوده است.
دول��ت تالش کرد در ماه های اخیر از طریق نرخ گذاری ۴۲۰۰ تومانی 
برای دالر و اختصاص آن به واردات کاال و خدمات به کشور به نوعی بازار 
ارزی کش��ور را مدیریت کند. با این حال، اختصاص منابع ارزی کش��ور 
به تمامی تقاضاهای وارداتی و کاالهای ثبت س��فارش شده، باعث ایجاد 
نوعی رانت و س��ودجویی برای برخی شد. این موارد باعث شد تا بعضی 
س��ازمان های نظارتی برای رس��یدگی به ابهامات اخیر ارزی اقداماتی را 
انجام دهند و به گفته رئیس دیوان محاس��بات، در زمینه رس��یدگی به 
تخلفات ارزی در س��ال ۹7، هیات ویژه ای به منظور رس��یدگی به ثبت 
س��فارش ۱۴ میلیارد دالر ارز برای انجام واردات تش��کیل ش��ده و این 
دیوان بنا دارد تا حداکثر یک ماه آینده فهرس��ت متخلفان ارزی را ارائه 

کند.

تالطمات و جهش نرخ ارز در ماه های اخیر باعث کشیده شدن دامنه 
تحوالت ارزی به س��ایر بازارها از جمله مس��کن، طال، سکه و بازار اقالم 
مصرفی خانوار شده است. هر قطعه سکه در یکی دو ماه اخیر با جهش 
چش��مگیر رکوردهای قیمتی مختلفی را به ثبت رس��اند و به بیش از ۴ 
میلیون تومان نیز رس��ید. همچنین ه��ر دالر آمریکا به حدود ۱۲ هزار 
تومان و هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز به مرز ۳۰۰ هزار تومان نزدیک شد.

اگرچه دولت قصد دارد سیاست های جدید ارزی خود را تا روز دوشنبه 
اع��الم کند، اما با این وجود، مرکز پژوهش های مجلس در روزهای اخیر 
نتیجه بررسی های انجام شده تا ابتدای تیرماه در برخی بازارها را منتشر 
کرد که بخش��ی از آن به این ش��رح اس��ت: از انتهای سال ۱۳۹6 نشانه 
التهاب در برخی از بازارها مانند بازار خودرو مش��اهده شد و در ماه های 
ابتدایی س��ال ۱۳۹7 و به خصوص خردادماه، بازاره��ا با التهاب مواجه 
ش��ده اند. بازار ارزهای خارجی، طال و س��که، خ��ودرو و در نهایت بازار 
بورس اوراق بهادار از جمله مهم ترین بازارهایی هستند که دچار التهاب 

شده و قیمت ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده اند.
نرخ ارز: متوسط نرخ یورو در خردادماه امسال )77۰۹۰ ریال( نسبت 
به خردادماه ۱۳۹6 )۴۲۴۱۰ریال( حدود ۸۲درصد رش��د داشته است. 
عالوه بر این نرخ یورو در ابتدای تیرماه به رقم بی سابقه ۱۰۲ هزار ریال 
رسیده است. س��ایر ارزهای خارجی نیز تقریبا به همین نسبت در بازار 

رشد داشته اند.

طال: متوس��ط قیمت س��که بهار آزادی در خردادماه ۱۳۹7 نسبت به 
خردادماه ۱۳۹6 حدود ۸۰.۵درصد رش��د داش��ته و از رقم ۱۱76 هزار 
توم��ان به ۲۱۲7هزار تومان رس��ید. این رقم در ابت��دای تیرماه به رقم 

بی سابقه ۳ میلیون تومان نزدیک شد.
قیم��ت مس��کن: طبق اعالم بان��ک مرکزی متوس��ط قیمت یک متر 
زیربنای مسکونی در شهر تهران در خردادماه ۱۳۹7 نسبت به خردادماه 
۱۳۹6 حدود ۴۵.۸درصد رش��د داشته است. بررس��ی ها نشان می دهد 
بخش عمده این رش��د در ماه های انتهای س��ال ۱۳۹6 و ابتدای س��ال 
۱۳۹7 رخ داده، ب��ه ط��وری که ای��ن متغیر تنها در دو م��اه منتهی به 

خردادماه ۱۳۹7 حدود ۱۵.۵درصد رشد داشته است.
ش��اخص بورس: ش��اخص بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای تیرماه 
۱۳۹7 به رقم ۱۱۱.۳۲۴ واحد رس��ید که نسبت به خرداد سال ۱۳۹6 

حدود ۴۰درصد رشد نشان می دهد.
یکی از مهم ترین وجوه تحوالت اخیر اقتصاد ایران که برخی نگرانی ها 
از کاهش قدرت خرید و افزایش فش��ار اقتصادی به طبقات متوس��ط و 
ضعیف را موجب ش��ده، افزایش قیمت در بازار انواع کاالها و خدمات و 
دارایی هاست. با این همه، به رغم اینکه تصمیم آمریکا در خروج از برجام 
به عنوان یک ش��وک در تحوالت بازارها به خصوص بازار ارز موثر بوده، 
ام��ا نمی توان و نباید نقش و اهمیت عوامل زمینه ای که اقتصاد ما را در 

برابر اینگونه شوک ها آسیب پذیر کرده است، نادیده گرفت. 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت 4 بازار ارز، طال، مسکن و بورس

دالیل جهش ناگهانی قیمت ها

نفت

آیا اوپکی ها به فروش نفت با قیمت باالتر نیاز دارند؟
قیمت سربه سری نفت برای کشورها

س��ایت اویل پرایس در گزارشی به موضوع قیمت سربه سری 
نفت برای کشورهای عضو اوپک پرداخت و با استناد به گزارش 
صندوق بین المللی پول، قیمت سربه س��ری نفت برای ایران در 
س��ال ۲۰۱۸ را 6۸ دالر برآورد کرد. از سوی دیگر، در گزارش 
اخیر صن��دوق بین المللی پ��ول قیمت سربه س��ری نفت برای 
عربس��تان هشت دالر بیشتر از س��ال قبل بود و این امر نشان 
داد که اقتصاد این کش��ور هنوز وابستگی زیادی به درآمد نفت 
دارد، اما با این همه، این کشور رکورددار قیمت سربه سری نفت 

در اوپک نیست.
همچنین قیمت سربه سری نفت برای بحرین در سال ۲۰۱۸ 
براب��ر ب��ا ۱۱۳ دالر خواهد بود که بع��د از لیبی در جایگاه دوم 
اوپک قرار دارد. قیمت سربه سری نفت برای کشور لیبی در سال 
جاری برابر با ۱۳۲ دالر اعالم شده است. قیمت سربه سری نفت 
برای کش��ور بحرین در سال آینده میالدی برابر با ۱۱۰.6 دالر 
برآورد شده، ولی مسئله اصلی این است که پیش بینی نمی شود 
ت��ا انتهای دهه ج��اری قیمت نفت به مرز ۱۰۰ دالر برس��د و 
ای��ن یعنی ادامه بحران و مش��کالت مالی برای اقتصادهایی که 

وابستگی زیادی به این منبع انرژی دارند.
اقتصاد عربستان نیازمند نفت 88 دالری است

بس��یاری از برآورده��ا حکای��ت از احتم��ال افزای��ش قیمت 
نف��ت دارد. در درج��ه اول وضعی��ت توافق هس��ته ای ایران و 
س��نگ اندازی های آمریکا باعث شده اس��ت تا احتمال افزایش 
قیمت نفت وجود داشته باشد و در درجه دوم شرایط اقتصادی 
ب��ازار نف��ت زمینه را برای این مس��ئله فراهم کرده اس��ت. در 
س��ال هایی که قیمت نفت در بازار پایین بود سرمایه گذاری در 
حوزه های نفتی، سرمایه گذاری در اکتشاف نفت و استخراج آن 
به حداقل رس��ید. به همین دلیل بازار نفت در آینده با مشکل 
کمبود عرضه روبه رو خواهد شد. از طرف دیگر بازسازی نسبی 
اقتصاد جهانی باعث می ش��ود تا تقاضا برای نفت و فرآورده های 
نفتی رش��د کند و این عدم توازن زمینه ساز رشد قیمت خواهد 
ش��د، اما این مسئله یک روی سکه در بازار نفت است. در روی 
دیگر س��که با تمایل عربستان برای افزایش قیمت نفت روبه رو 
هس��تیم. این کش��ور برای تامین منابع مالی م��ورد نیازش در 
اجرای امور اقتصادی و اهداف سیاس��ی نی��از به فروش نفت با 

قیمت باالتر دارد.
ه��ر زمانی ک��ه از مقام��ات عربس��تان س��عودی در مجامع 
بین المللی س��وال می شود که چه قیمتی برای نفت از نظر آنها 
مناس��ب است یا  اقتصاد عربستان با کدام قیمت نفت می تواند 
در تعادل باش��د، پاسخ آنها یکسان اس��ت. مقامات بزرگ ترین 
صادرکننده نفت اوپک در پاسخ به این سوال می گویند که برای 
آنها فرقی نمی کند قیمت در چه سطحی باشد زیرا منابع مالی 

دیگری برای کشور در اختیار دارند.
ام��ا تحلیلگ��ران بازار انرژی ب��ر این باورند ک��ه هنوز اقتصاد 
عربس��تان وابس��تگی زی��ادی به نف��ت دارد و حتی ب��ا وجود 
تالش ه��ای س��ال های اخیر برای  کاهش وابس��تگی اقتصاد به 
درآمد نفتی، هنوز موفقیت زیادی در این زمینه حاصل نش��ده 

است.
تایی��د این نظری��ه را می توان در گزارش اخی��ر صندوق هم 
مش��اهده کرد؛ گزارش��ی ک��ه قیمت سربه س��ری نف��ت برای 
کش��ورهای مختلف را تعیی��ن می کرد. بر طب��ق این گزارش، 
کش��ور عربستان نیاز دارد تا نفت را با قیمت ۸۸ دالر آمریکا به 
فروش برس��اند تا بتواند هزینه های کشور را تامین کند. این در 
حالی اس��ت که متوسط قیمت نفت در بازار جهانی در ماه های 
اخی��ر بالغ بر 7۰ دالر بوده اس��ت که باالترین قیمت از س��ال 
۲۰۱۴ تاکن��ون اس��ت ولی تا مبلغ مورد نیاز عربس��تان فاصله 
بس��یار زیادی دارد. متوسط قیمت هر بشکه نفت اوپک در سه 

ماه اول سال جاری میالدی 6۴ دالر آمریکا است.
صندوق بین المللی پول در این مورد نوشت: در سال گذشته  
اقتصاد عربستان با نرخ ۰.۵درصد منقبض شد، ولی هزینه های 
دولت��ی کاه��ش نیافت. با رش��د هزینه های دولت��ی و افزایش 
کس��ری بودجه، متوسط قیمت هر بشکه نفتی که برای داشتن 
شرایط متعادل اقتصادی مورد نیاز است هم افزایش یافته است.
در عین حال، بلومبرگ در گزارش اخیر خود نوشت که اخیرا 
نشانه هایی از تمایل عربستان برای افزایش قیمت نفت مشاهده 
شده اس��ت. عدم افزایش حجم تولید نفت در کشورهای اوپک 
تالش��ی است که  اعضای این سازمان به رهبری عربستان برای 
حصول نتیجه مطلوب خ��ود یعنی افزایش قیمت نفت در بازار 

انجام می دهند.
 قیمت سربه سری نفت برای کشورهای مختلف

صن��دوق بین الملل��ی پول در این گزارش اع��الم کرد: قیمت 
سربه س��ری نفت در عربس��تان بیش از دیگر کش��ورهای عضو 
اوپک اس��ت زیرا وابستگی اقتصاد این کش��ور به نفت بیش از 
دیگر کشورها اس��ت. قیمت سربه سری نفت برای عربستان در 
س��ال ۲۰۱7 برابر با ۸۲.6 دالر اعالم ش��ده بود در حالی که در 

سال ۲۰۱۸ قیمت سربه سری بالغ بر ۸7.۹ دالر خواهد بود.
 ایران بعد از عربس��تان به باالترین قیمت نفت برای داش��تن 
بودجه ای متوازن نیاز دارد. قیمت سربه س��ری نفت برای ایران 
در سال ۲۰۱۸ معادل 6۸.۱دالر پیش بینی شده است در حالی 
که قیمت سربه س��ری برای سال ۲۰۱7 برابر با 67.۴ دالر بود. 
یعنی در س��ال ۲۰۱7 قیمت سربه س��ری نفت برای ایران بالغ 
بر ۱۴ دالر بیش از متوس��ط قیمت نفت در بازار بود و در سال 
جاری هم از متوس��ط قیمت نفت در س��ه ماه اول امسال چهار 

دالر بیشتر است.
قیمت سربه س��ری نفت برای امارات در س��ال ۲۰۱۸ برابر با 
7۱.۵ و ب��رای قطر برابر با ۴7.۱ دالر خواهد بود و کش��ورهای 
ع��راق و کویت برای داش��تن بودجه ای متوازن نی��از دارند که 
ب��ه ترتیب هر بش��که نف��ت را با قیم��ت ۵۴ دالر و ۴۸.۱ دالر 
به فروش برس��انند، بنابراین بزرگ ترین صادرکننده اوپک برای 
داش��تن بودجه ای متوازن به باالترین قیم��ت نفت نیاز دارد و 
مطالعات صندوق بین المللی نفت نش��ان می دهد که تالش های 
این کش��ور برای ایجاد تنوع در اقتصاد و کاهش وابس��تگی به 

نفت و درآمد نفتی تاکنون ثمری نداشته است. 
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معامالت در بازار غیررسمی ارز به حداقل رسید
دالر و سکه در سراشیبی

نامشخص بودن جزییات بسته جدید ارزی و اینکه اجرایی شدن آن 
چه تاثیری بر قیمت ها در بازار غیررس��می خواهد داشت موجب شده 
اس��ت تا معامالت در این بازار طی روز یکش��نبه به حداقل رس��یده و 
تقریبا متوقف شود و معامله گران در انتظار شفاف شدن وضعیت باشند. 
با وجود گمانه زنی هایی که در رابطه با جزییات این بسته ارزی مطرح 
است، اما هنوز هیچ اطالعاتی از آن به طور مشخص و رسمی از سوی 
یک مقام دولتی و یا بانکی اعالم و تایید نش��ده اس��ت، از این رو افکار 
عمومی ش��ناخت دقیقی از  بس��ته جدید ارزی نداشته و البته برخی 
اخبار غیررسمی منتشره از آن در برخی بازارها معامالت را تحت تاثیر 

قرار داده است.
این در حالی است که از چند روز گذشته قیمت ها در بازار غیررسمی 
ارز که رو به رش��د رفته و تا حدود ۱۲ هزار تومان برای دالر و بیش از 
۱۳ هزار تومان برای یورو تعیین ش��ده بود رو به کاهش رفته اس��ت و 
حتی روز یکشنبه قیمت دالر  به کمتر از ۱۰ هزار تومان رسیده است. 
همچنین در بازار سکه قیمت هر قطعه بهار آزادی که در روزهای اخیر 
ت��ا حدود ۴میلیون و 7۰۰ توم��ان افزایش یافته بود نیز تا ۳میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان کاهش یافته اس��ت. در این ش��رایط سرکشی به بازار 
غیررس��می ارز و بررس��ی جریان بازار از میدان فردوس��ی تا چهارراه 
اس��تانبول از آرام ش��دن این بازار خبر می دهد، به طوری که به گفته 
صرافان و دالالن، روز یکشنبه با وجود اینکه قیمت ها کاهشی بود، اما 
معامالت به حداقل رسیده اس��ت. به گفته دالالن بازار، از سوی دیگر 
خریدار چندانی هم در این بازار وجود ندارد و به گونه ای همه در انتظار 
مش��خص شدن وضعیت مانده اند. بنا به گفته صرافی ها با وجود اینکه 
قیمت ها از ابتدای صبح یکشنبه تا حدی کاهشی پیش رفت، اما اکنون 
دیگر قیمت مش��خصی برای ارز در بازار نیست و اصال معامله ای انجام 
نمی شود. با این حال تا حدود ساعت۱۲ یکشنبه برای دالر نرخ تا مرز 

۹7۰۰تومان و یورو تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده بود.
همچنین فعاالن بازار می گویند این تصور که اجرایی ش��دن بس��ته 
جدید ارزی موجب خواهد ش��د تا با بازگش��ایی صرافی ها، قیمت بین 
۸۰۰۰ تا  ۹۰۰۰تومان برای دالر تعیین شود خود عاملی بوده تا برخی 
در انتظار کاهش قیمت مانده و برای جلوگیری از زیان، خریدی انجام 
ندهند. این در حالی است که صرافی ها می گویند بعید می دانند در بسته 
جدید ارزی قرار باش��د که آنها بار دیگر به معامالت فیزیکی اسکناس 
برگشته و بتوانند به زودی خرید و فروش را به مانند قبل انجام دهند. 

احتمال تکان در 9 پست
چرخش شایعات حول مدیران بانک مرکزی

بعد از گمانه زنی ها و ش��ایعاتی که درباره تغییر در ریاست کل بانک 
مرک��زی وجود داش��ت، اکنون نوبت ب��ه تغییرات در اعض��ای نه گانه 
هیات عامل و معاونان بانک رس��یده و اس��امی مختلفی برای برکناری 
و جایگزینی آنها در حال چرخش است؛ موضوعی که رئیس کل بانک 
مرکزی هنوز به آن ورود نکرده است. به گزارش ایسنا، حدود ۱۰ روزی 
است که عبدالناصر همتی جایگزین ولی اهلل سیف در بانک مرکزی شده 
و هنوز تغییری در مدیران خود ایجاد نکرده است. اخیرا شایعاتی درباره 
برکناری س��ید احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی در رس��انه ها 
پیچید و طولی هم نکش��ید که از سوی برخی منابع در بانک مرکزی 
تکذیب ش��د. با این حال تغییر در هی��ات عامل و معاونان فعلی بانک 
مرکزی امر بعیدی نیس��ت و ممکن است در آینده ای نزدیک، ترکیب 
هیات عامل دستخوش تغییراتی شود. این در حالی است که در اولین 
روز حضور همتی در بانک مرکزی و در جلس��ه ای که با مدیران عامل 
بانک ها داشت، هیچ یک از اعضای هیات عامل در کنار او قرار نداشتند 
و او ب��ه تنهایی و بدون حضور معاونانش این جلس��ه را برگزار کرد. در 
هر صورت همتی هنوز دست به تغییری در ترکیب هیات عامل نزده و 
حتی جانشین سیدمحمود احمدی -دبیرکل سابق بانک مرکزی- که 
چندی قبل از آمدن وی به بانک مرکزی، بازنشستگی خود را اعالم و از 

بانک خارج شد را هم تعیین نکرده است.
هیات عامل و معاونان فعلی چه کسانی هستند؟

ام��ا در حال حاضر ترکیب فعلی اعضای هیات عامل و معاونان بانک 
مرکزی کامل نیس��ت و فعال جای دبیرکل بانک مرکزی که س��ال ها 
محمود احمدی در این پست قرار داشت، خالی است و به طور حتم از 
اولین انتخاب های رئیس کل بانک مرکزی در این بخش انجام خواهد 
ش��د. دبیرکل بانک مرکزی در کنار مس��ئولیت هایی که برعهده دارد، 
کنترل جریان س��که و اس��کناس را نیز عهده دار بوده اس��ت. آخرین 
طرح ه��ای اجرایی ش��ده در حوزه س��که در زمان محم��ود احمدی-

دبیرکل س��ابق بانک مرکزی- طرح پیش فروش سکه در فاصله بهمن 
تا فروردین ماه با فروش بیش از 7میلیون و 6۰۰ قطعه سکه همراه بود 
و در کنار آن حراج س��که در زمستان س��ال گذشته برای آرامش بازار 
سکه و ارز که حدود ۵۰۰هزار قطعه فروخته شد و با اینکه در مجموع 
بیش از 6۰ تن طال به حراج رفت، اما هنوز نتوانسته اثر خود را بر بازار 
بگذارد. این در حالی اس��ت که آخرین پیشنهاد احمدی برای بازار ارز 
برای اوراق س��که بود که بتوان براساس آن سکه های پیش فروش را در 
بازار بورس معامله کرد اما این طرح مسکوت ماند. همچنین دیگر عضو 
هیات عامل س��یداحمد عراقچی اس��ت که این روزها شایعه برکناری 
او منتش��ر شد. عراقچی حدود یک س��ال پیش بود که در زمان شروع 
دولت دوازدهم و ماندگاری س��یف در بانک مرکزی، به جای غالمعلی 
کامی��اب به عنوان معاون ارزی انتخاب ش��د. انتخاب وی که برادرزاده 
عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه است، کم حاشیه نبود و برخی 
ب��ا انتقاد به آمدن او به معاون��ت ارزی که یکی از مهم ترین بخش های 
بانک مرکزی به شمار رفته و به هر حال سیاست گذاری ارزی را برعهده 
خواهد داش��ت، معتقد بودند که او معاون جوانی است که نمی تواند با 

نداشتن تجربه از عهده مسئولیتی که به او واگذار شده است، برآید.
این در حالی اس��ت که طی یک سال گذشته وی در هیچ جمعی از 
خبرنگاران حاضر نشد و هیچ گفت وگوی رسانه ای نیز نداشته است که 
گویای موضع او در حوزه ارزی باشد. در زمان حضور عراقچی اتفاق های 
ناخوش��ایندی در بازار ارز افتاد و در یک س��ال اخیر ش��اهد نوسان و 
تصمیم گیری های پرحاشیه ای در بازار ارز بودیم. هرچند که این موضوع 
را نمی توان کامال به نحوه مدیریت عراقچی در بازار مرتبط دانس��ت. با 
اینکه انتشار خبر برکناری عراقچی هرچند که تکذیب شد، اما موضوع 
بعیدی به نظر نمی رس��د و باید منتظر تغییرات��ی در حوزه ارزی بانک 

مرکزی بود.

دریچه

فرصـت امروز: روز گذش��ته وزی��ر اقتصاد در جلس��ه علنی مجلس 
حاض��ر ش��د و در پایان، دومی��ن کارت زرد خ��ود را از مجلس دریافت 
کرد. در واقع، بهارس��تان دیروز ش��اهد روز پرهیاهویی بود و س��خنان 
مسعود کرباس��یان درباره 6۳ حس��اب قوه قضاییه به سرخط خبرهای 
رس��انه ها تبدیل شد. ماجرا از س��وال محمود صادقی، نماینده تهران از 
وزیر اقتصاد، درباره حس��اب های قوه قضاییه شروع شد و صحبت های او 

بارها اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس را نیز برانگیخت.
صادقی از کرباسیان پرسید: مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب های 
س��پرده توس��ط قوه قضاییه چیس��ت؟ تعداد این حس��اب ها، صاحبان 
حس��اب ها، مبالغ واریزش��ده و س��ود حاصله و موارد مصرف آن از چه 
قرار است؟ او ادامه داد: با گذشت سه ماه از درخواست از وزارت اقتصاد 
برای اعالم گزارش��ی از حس��اب های قوه قضاییه ب��ه مجلس، هنوز این 
گزارش ارائه نشده است. همه حساب ها و پرداخت ها به موجب قانون از 
خزانه داری کل کشور انجام می شود. وجوهی نظیر سپرده و وجه الضمان 
ک��ه به ط��ور موقت در اختیار دس��تگاه ها قرار می گیرد ت��ا وقتی که در 
اختیار دس��تگاه های مذکور است، تصرف در آنها بدون رضایت یا احراز 
رضایت از صاحبان حساب غیرقانونی است. وجوهی که به عنوان سپرده 
و وجه الضمان در نظام بانکی تش��کیل می شود، باید در بانک مرکزی یا 
در حسابی که ش��عب بانک ها افتتاح می شود، واریز شود که برداشت از 
این حساب ها ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه به خزانه واریز شوند.

صادقی مدعی ش��د: تصرف قوه قضاییه در وجوهی شامل وجوهی که 
مردم و اصحاب دعوا به این حساب ها واریز می کنند یا در قالب قرارهای 
کفایت یا اخذ محکوم، پرداخت می ش��ود در حکم تصرف غیرقانونی در 
وجوه عمومی اس��ت. س��پرده گذاری آنها و پرداخت نشدن این وجوه به 
خزانه کل کش��ور برخالف قانون محاس��بات عمومی کش��ور و اصل ۵۳ 

قانون اساسی است.
در پایان جلسه بررسی سوال محمود صادقی از کرباسیان، نماینده مردم 
تهران در مجلس با بیان این جمله که »وزیر اقتصاد یا نمی خواهد پاس��خ 
دهد یا نمی تواند پاسخ دهد« از رای گیری سوالش در صحن علنی مجلس 
منصرف شد و این انصراف صادقی به معنای قانع شدن از توضیحات مسعود 
کرباس��یان تلقی شد، اما با این وجود، مس��عود کرباسیان در جریان سوال 
نماین��ده بروجن درباره علت عدم اج��رای پروژه ملی طرح جامع مالیاتی و 
عدم اقناع نمایندگان، دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد، اما 

کرباسیان در پاسخ به سوال صادقی چه گفت؟

وزیر اقتصاد: حساب های سپرده قوه قضاییه قانونی است
وزیر اقتصاد در جلسه علنی دیروز مجلس و در پاسخ به سوال محمود 
صادقی، حس��اب های س��پرده قوه قضاییه در طول ۲۳ س��ال گذشته را 
قانونی دانس��ت و گفت: س��وال مطرح ش��ده مربوط به س��ال ۹۰ درباره 
مصاحبه وزیر وقت اقتصاد نسبت به حساب های قوه قضاییه است. وزیر 
وقت اقتصاد در اردیبهشت سال ۹6 در کمیسیون اقتصادی به این سوال 
پاس��خ داده که به دلیل قانع نشدن س��وال به صحن ارجاع شد، مجددا 
در دول��ت دوازدهم این س��وال مورد پیگیری قرار گرفت. حس��اب های 
افتتاح ش��ده در دوره رئیس فعلی قوه قضاییه و مدیریت بنده در وزارت 
اقتصاد نبوده اس��ت، ولی بنده به احترام مجلس و نمایندگان براس��اس 

اطالعات دریافتی این توضیحات را ارائه می کنم.
کرباس��یان ادامه داد: در اردیبهش��ت س��ال ۹6 وزیر وقت اقتصاد در 
کمیس��یون اقتصادی در پاس��خ به این سوال، به مصوبات شورای پول و 
اعتبار در س��ال های 7۸ تا ۹۵ اس��تناد می کند، این مصوبات مجوز الزم 
به حس��اب های قوه قضاییه را داده اس��ت که قانونی بودن مراحل آن را 

اعالم می کند.
وزیر اقتصاد افزود: همان گونه که نمایندگان می دانند این حس��اب ها 
از محل س��پرده های موضوع ماده۳ قانون محاس��بات عمومی به منظور 
س��پرده گذاری و اس��تفاده از سود حاصله بوده اس��ت که در اختیار قوه 
قضاییه قرار گرفته اس��ت. افتتاح این حساب ها به سال 7۸ برمی گردد، 
6۳ حس��اب بانکی در طول ۲۳س��ال افتتاح و بس��ته ش��ده است و در 
هر دوره س��ه یا چهار حس��اب فعال بوده اس��ت. الزم به ذکر است این 
حس��اب ها همگی به نام ق��وه قضاییه بوده و صاحب امضا هم روس��ای 

قوه بودند.

کرباسیان اضافه کرد: براساس گزارش خزانه و بانک، در سال های 7۸ 
تا ۹۱ شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون موافقت خود را با پرداخت 
سود سپرده ها اعالم کرده و صدور مصوبات شورای پول و اعتبار در طول 
۲۳ س��ال گذش��ته بیانگر قانونی بودن این اختیارات است. در سال ۹۵ 
بانک مرکزی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار، اخذ مجوز این شورا 
را برای سپرده های قوه قضاییه نیز الزامی ندانست، لذا این فرآیند بیانگر 

حساب های قوه قضاییه از سال 7۸ تاکنون بوده است.
به گزارش ایس��نا، وزیر اقتص��اد در بخش دوم توضیحاتش درباره این 
س��وال، گفت: باالترین مرجع قانونی برای افتتاح این حس��اب و س��ود 
س��پرده ها از س��ال 7۸ تا ۹۵، ش��ورای پول و اعتبار بوده که دو ناظر از 
مجلس در جلسات ش��ورا شرکت می کردند. هیات ناظر بانک مرکزی و 

مجمع عمومی بانک هم اجازه دادن سود را دادند.
وی اف��زود: اگر موضوع نقض قانون به صرف اینکه باید مصوبه مجلس 
باش��د، ما ارس��ال آن را در قانون مجلس گذاش��تیم و جزء ۲ بند »ه« 
تبص��ره ۱۲ این موضوع تاکید ش��د، اما در س��ال های قب��ل مجوز این 

موضوع را شورای پول و اعتبار داده است.
کرباس��یان با بیان اینکه حس��ابرس و بازرس نیز قانونی بودن را تایید 
کرده  اس��ت، گفت:  این سوال مطرح شده که آیا این حساب ها براساس 
اصل ۵۳ از وجوه دولت محس��وب می شود؟ این سپرده اشخاص و وجوه 
امانی که به حس��اب دولت واریز نمی شود، جزو درآمدهای دولت زمانی 
تعلق می گیرد که حکم قضایی صادر شود تا به حساب دولت واریز شود، 

این روند مشخص است.
وی در پایان مجددا تاکید کرد: تاکنون دیوان محاسبات، شورای پول 

و اعتبار و مجلس تاکید کرده که این روند قانونی بوده است. 

توضیح وزیر اقتصاد درباره 63 حساب قوه قضاییه

روز پرهیاهوی مجلس

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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 2 شرط اصلی
برای تداوم رشد بازار سرمایه

 رش��د این روزهای بازار س��رمایه را می توان با در نظر گرفتن دو 
عام��ل تحلیل کرد. عامل اول افزای��ش قابل توجه قیمت ارز در بازار 
اس��ت. پیامد این افزایش قیمت س��ودآوری ش��رکت هایی است که 
محص��ول آنها بر مبنای ارز قیمت گذاری می ش��ود یا محصوالت را 
صادر می کنند و به دنبال این ارزش جایگزینی ریالی این شرکت ها 

هم افزایش پیدا می کند.
عامل دوم رش��د قابل توجه ش��اخص کل بازار سرمایه هم مرتبط 
با موضوع ارز اس��ت. شایعه اعالم سیاس��ت های ارزی جدید دولت 
واکنش مثبت شاخص کل را در پی داشته است. بسته های مختلف 
سیاس��تی حاوی سناریوهایی اس��ت که اگر هر کدام اتفاق بیفتد با 

فرض ثبات سیاسی به بهبود احتمالی بازار سرمایه منجر می شود.
اکنون با دو س��ناریو روبه رو هستیم. در سناریو اول تغییر مبنای 
ارز پای��ه رخ می دهد یعن��ی ارز پایه از ۴هزار و خرده ای به حدود ۵ 

هزار و خرده ای می رس��د. این باعث می شود بخشی از درآمد ناشی 
از فروش محصوالت با این نرخ تس��عیر ش��ود و بخشی هم در بازار 
توافقی با نرخ های نزدیک به 7 هزار و ۵۰۰ تومان به فروش برس��د. 
در این سناریو افزایش درآمد انتظاری بنگاه ها را مشاهده می کنیم. 
در س��ناریوی دوم، کل ارز ناش��ی از فروش محصوالت صادراتی در 
بازار توافقی با نرخ باالتر از 6 هزار تومان مورد معامله قرار می گیرد 

و در اینجا هم افزایش درآمد انتظاری بنگاه ها را می بینیم.
با توجه به این س��ناریوها می توان رشد بلندمدت بازار سرمایه را 
پیش بینی کرد هرچند دو شرط برای تداوم رشد الزم است.  شرط 
اول ثبات سیاس��ی است و ش��رط دوم افزایش قدرت خرید در بازار 
داخلی اس��ت. با فرض اینکه قیمت محص��والت افزایش پیدا کند، 
اگ��ر نتوانیم محصول را در بازار داخل و خارج به فروش برس��انیم، 
پیش بینی های مبتنی بر سودآوری دچار ابهام می شود. برای فروش 
محص��ول در داخل ب��ه افزایش قدرت خرید مردم نی��از داریم. اگر 
بسته سیاس��ت ارزی دولت منجر به توانمندسازی و افزایش قدرت 
خرید مردم نشود، هرچند قیمت محصوالت باالتر می رود اما حجم 
ف��روش کاهش پیدا می کند. این ا نکاتی که س��رمایه گذاران باید در 
تصمیم گیری برای افزایش س��رمایه یا خرید س��هم در بورس به آن 

توجه کنند و بی مهابا نسبت به سرمایه گذاری اقدام نکنند. 

نماگربازارسهام

ش��اخص کل بورس روز یکشنبه با رشد بیش از ۴۰۰۰ واحدی برای 
اولین بار به کانال ۱۲۸ هزار وارد ش��د تا س��قف تازه ای برای بازار سهام 
ایجاد ش��ود. در واقع، ش��اخص بورس دیروز به پیشواز رونمایی از بسته 
جدی��د ارزی دول��ت رفت و با رش��د ۴هزار و۹۴۴پله ای نس��بت به روز 

نخست هفته، در جایگاه ۱۲۸ هزار و ۴۴۸ واحدی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، احتمال انتش��ار جزییات بس��ته جدید ارزی دولت در 
س��اعت های پایانی روز یکشنبه که حاوی دس��تورالعمل های دلنشینی 
برای شرکت های بورسی اس��ت، باعث استقبال بی سابقه از شرکت های 
صادراتی و ارزمحور در معامالت بورس ش��د. س��هامداران منتظر اعالم 
آزادی ش��رکت های پتروش��یمی و فلزی در فروش ارز صادراتی در بازار 
ثانویه س��امانه نیما هستند که می تواند س��ودآوری این شرکت ها را باال 

ببرد، تاکنون این ش��رکت ها باید ارز صادراتی خود را تنها 
به نرخ ارز رسمی به فروش برسانند.

اخبار مثبت سیاس��ی و چش��م انداز مثب��ت ترمیم تیم 
اقتص��ادی دول��ت نیز از دیگ��ر عوامل تاثیرگذار در رش��د 

شاخص به شمار می رود.
دول��ت ب��ه منظ��ور کنت��رل ب��ازار ارز و جلوگی��ری از 
سوء اس��تفاده از ارز دولتی بس��ته جدی��دی را به تصویب 
رسانده که امیدواری های زیادی به کارایی و نتیجه بخشی 
آن وجود دارد. قرار بوده تا این بسته یکشنبه شب از سوی 

رئیس بانک مرکزی رونمایی شود.
ب��ر این اس��اس، در معام��الت روز یکش��نبه، نمادهای 
صادراتی و ارزمحور مانند ف��ارس )هلدینگ خلیج فارس(، 
ف��والد )فوالد مبارک��ه(، فملی )ملی صنای��ع مس(، پارس 
)پتروش��یمی پارس( و کگل )صنعتی و معدنی گل گهر( با 
رشد خود بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند.

تداوم رشد دسته جمعی شاخص های بورس
همچنی��ن در ای��ن معامالت ۲ میلی��ارد و ۸۵۳ میلیون 
س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار ب��ه ارزش ۹ هزار و 6۵6 
میلی��ارد ریال در ۱۵۴ هزار و ۸6۵ نوبت دادوس��تد ش��د. 
بررس��ی ش��اخص های اصلی بازار س��رمایه نشان می دهد 
ش��اخص قیمت )وزنی- ارزش��ی( که در آن ارزش س��هام 
ش��رکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، یک 

هزار و ۲۰۰ واحد رشد کرد و شاخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و 
وزن همه ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان 

در نظر گرفته می شود، ۱۰۰واحد رشد کرد.
ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز 7۱ واحد باال رفت؛ این شاخص بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام ش��رکت های پذیرفته شده در بورس است. 
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز ۴هزار و ۳۱ واحد افزایش یافت؛ این شاخص 

بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
ش��اخص ب��ازار اول )مربوط ب��ه ش��رکت های بهتر از نظر س��رمایه، 

س��ودآوری و درصد س��هام آزاد ش��ناور( ۲ هزار و ۹۹6 واحد کاهش و 
شاخص بازار دوم بورس نیز ۸هزار و ۲۴۸ واحد افزایش یافت.

صدرنشینی گروه شیمیایی و پتروشیمی
گروه شیمیایی در معامالت دیروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 
۵۲۱ میلیون سهم به ارزش ۲هزار و ۹۴۸ میلیارد ریال داد و ستد شد. 
گروه فلزات اساس��ی به ارزش ۲ ه��زار و 7۰7 میلیارد ریال و کانی های 
فلزی به ارزش ۸۸۱ میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص 
دادن��د. همچنی��ن در رده چهارم معامالت، گ��روه فرآورده های نفتی با 
دادوستدی به ارزش ۸۴۹ میلیارد ریال قرار گرفت و گروه چند رشته ای 
صنعت��ی نیز ب��ا معامالتی به ارزش ۴7۳ میلیارد ری��ال، رده پنجم را از 

آن خود کرد.

افت فرابورس
ش��اخص فرابورس )آیفکس( در معامالت یکش��نبه ۵۴پله رشد کرد 
و در جای��گاه ی��ک ه��زار و ۴7۳واحدی قرار گرف��ت. همچنین در بازار 
فرابورس، بیش از یک هزار و ۴۳ میلیون س��هم و اوراق بهادار به ارزش 
بیش از ۵هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. در این معامالت، 
نماده��ای مارون )پتروش��یمی مارون(، زاگرس )پتروش��یمی زاگرس(، 
میدکو )هلدینگ معدنی خاورمیانه( و ذوب )ذوب آهن( بیش��ترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص داشتند.

معامالت آتی سکه در بورس حذف نمی شود
همچنین ش��اپور محمدی، رئیس سازمان بورس درباره برخی فشارها 
برای توقف و حذف معامالت آتی سکه در بورس کاال گفت: قرار نیست 
معامالت آتی س��که از بورس حذف ش��ود. معامالت آتی سکه در بورس 
باقی می ماند. برخی محدودیت ها برای معامالت آتی سکه در نظر گرفته 

می شود که سعی می کنیم این محدودیت ها برطرف شود.
گفتنی است پس از نوسان شدید قیمت سکه و عبور از مرز ۴میلیون 
تومان، ب��ا این تصور که معامالت بازار آتی س��که در بورس کاال، عامل 
جهت دهی به بازار نقد اس��ت، محدودیت هایی برای معامالت آتی سکه 
در نظر گرفته ش��د. در معامالت آتی، کاالیی مانند س��که را اکنون و با 
قیمت مش��خصی خریداری می کنند ام��ا تحویل و پرداخت وجه آن در 
آینده )به عنوان مثال آبان یا دی ۱۳۹7( انجام می ش��ود، 
ک��ه باید توجه داش��ت بخ��ش قابل توجه��ی از معامالت 
قرارداد آتی به تحویل س��که منجر نمی ش��ود. با توجه به 
اینک��ه در معامالت روزهای گذش��ته نرخ س��که »تحویل 
دی م��اه« در بازار آتی بورس کاال حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار 
تومان باالتر از قیمت نقد سکه بود، این تصور ایجاد شد که 
قیمت های آتی باعث گرانی سکه در بازار نقد می شود و بر 
این اس��اس، معامالت محدود شد. در واقع از یکسو، برخی 
با این ادعا که بورس آتی س��که، متهم اصلی رش��د بهای 
س��که در بازار نقد است، برای ایجاد محدودیت و یا حذف 
معامالت آتی س��که تالش کردند، اما از سوی دیگر، سایر 
کارشناس��ان که حامی شفاف سازی بازار معامالت هستند، 
تاکید دارند معامالت آتی س��که تاثیر چندانی بر بازار نقد 
نمی گذارد و در صورت توقف معامالت سکه در تاالر شفاف 
بورس، س��فته بازی در بازار نقد سکه افزایش یافته و روند 
معامالت به صورت مبهم و غیرقابل رصد می ش��ود. حامد 
س��لطانی نژاد، مدیرعامل ب��ورس کاال نیز در این باره گفته 
اس��ت: این ادعا که معامالت آتی س��که بورس کاال باعث 
افزایش قیمت سکه و خط دهی به بازار نقد شده است، »نه 

از لحاظ نظری و نه عملی درست نیست.«
وی اف��زود: س��اعت کار بازار آتی س��که در ایران پس از 
بازگش��ایی بازار نقد اس��ت، بنابراین نمی تواند بر بازار نقد 
تاثیر گذار باشد. مجموع فعاالن بازار آتی بیش از ۲۴ هزار نفر است که 
موقعیت های محدود خرید و یا فروش می گذارند؛ اما ش��مار زیادی از 

افراد در بازار نقد سکه فعالیت داشته و سکه معامله می کنند.
س��لطانی نژاد بازار آتی و نقد سکه را به دریاچه و دریا تشبیه و اضافه 
کرد: مش��خص است که بازار نقد بزرگ تر است و بر بازار آتی تاثیر می 
گذارد؛ نه برعکس. به گفته وی، بخش قابل توجهی از افرادی که دنبال 
س��فته بازی اند، در بازار آتی فعالیت می کنند که باعث می ش��ود وارد 

بازار نقد نشوند.

بورس با جهش 4 هزار واحدی به پیشواز بسته جدید ارزی رفت

سقف تازه شاخص کل بورس
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 کاهش 40 درصدی عرضه آب بسته بندی
در بازار

دبیر انجمن تولیدکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی از کاهش 
۴۰ درصدی عرضه آب بسته بندی به دلیل کمبود بطری خبر داد.

پیمان فروهر در گفت وگو با ایسنا، در ارتباط با کاهش میزان آب معدنی 
 PET و آش��امیدنی بس��ته بندی در بازار، اظهار کرد: می��زان هر کیلوگرم
به ۲۳ هزار تومان رس��یده است که نس��بت به قیمت ۴۵۰۰ تومانی سال 
گذش��ته نزدیک به ۵۰۰ درصد رش��د یافته است. همین مسئله موجب تا 
شاهد رشد افسارگسیخته قیمت مواد اولیه بطری باشیم و بازار این مواد به 
دست دالالن و سودجویان افتاده که باعث شده میزان عرضه آب بسته بندی 
در بازار حدود ۴۰ درصد کاهش یابد.  وی همچنین در پاسخ به این که گفته 
می شود بطری های شیشه ای آب بسته بندی روانه بازار شده است تا این گونه 
کمبود بطری پالس��تیکی آب بسته بندی جبران شود، تصریح کرد: چنین 
مس��اله ای امکان پذیر نیست، چرا که میزان تولید آب بسته بندی شیشه ای 
بسیار پایین است و تنها یک کارخانه در این بخش فعالیت می کند و توزیع 
گس��ترده ای وجود ندارد و فقط مخصوص مصرف در برخی رس��توران ها و 
کافی شاپ هاست. عالوه بر این با توجه به قیمت باالی بطری آب بسته بندی 
شیش��ه ای مردم تمایل چندانی نسبت به خرید نشان نمی دهند و اگر هم 
در برخ��ی واحده��ای فروش ش��اهد توزیع این بطری های شیش��ه ای آب 
هس��تیم، شاید به این دلیل است که فروشندگان قصد دارند میزان فروش 
در این رابطه را محک بزنند. دبیر انجمن تولیدکنندگان آب های معدنی و 
آش��امیدنی با تاکید بر اینکه به دلی��ل زیاده خواهی و طمع تولید کنندگان 
مواد اولیه بطری میزان تولید آب معدنی و آش��امیدنی بسته بندی در بازار 
کاهش یافته است و بسیاری از کارخانه ها در حال خاموشی  هستند، اظهار 
کرد: پریفرم فروشان علی رغم توافق انجام شده در وزارت صنعت، معدن و 

تجارت لجبازی کرده اند و پریفرم را به بازار عرضه نمی کنند.
فروه��ر ادامه داد: به دلی��ل اینکه چندی پیش مدیرکل دفتر صنایع 
غذایی، دارویی و بهداشتی در جلسه مشترک با تولیدکنندگان پریفرم به 
آنها اعالم کرد که حق ندارند هر کیلو پت را 7۰۰۰ تومان خرید کرده و 
به مبلغ ۲۰ هزار تومان بفروشند، به همین دلیل پریفرم فروشان لجبازی 
کرده اند و متاسفانه مواد مورد نیاز تولید بطری را به بازار عرضه نمی کنند 
که به همین دلیل ش��اهد کاهش ۴۰ درصدی آب بسته بندی در بازار 
هستیم. وی با بیان اینکه مجتمع تندگویان به اندازه توان خود در حال 
تولید است، خاطرنشان کرد: متاسفانه به حدی نوسان قیمت مواد اولیه 
بطری جذاب ش��ده اس��ت که به تعداد خریداران بورس اضافه ش��ده و 
سهم مواد مورد نیاز به تولید کنندگان کاهش یافته و مشخص نیست 
که پت عرضه ش��ده به کجا می رود و به دست چه کسی می رسد؟دبیر 
انجمن تولیدکنندگان آب های معدنی و آشامیدنی با اشاره به پیشنهادی 
که قرار اس��ت از س��وی فعاالن این صنعت به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به منظور قطع دس��ت دالالن مواد اولیه بطری ارائه ش��ود، بیان 
کرد: با این پیشنهاد دست سودجویان بازار مواد اولیه بطری قطع خواهد 
شد و امیدوار هستیم شرایطی در بازار پیش آید که دیگر شاهد چنین 
مسائلی نباشیم. هشدار کانون صنایع غذایی؛ حذف دالر دولتی کاالهای 
واس��طه ای خوراکی تورم ۱۰۰ درصد به همراه دارد. با توجه به اخباری 
که از سیاستهای ارزی جدید دولت به گوش می رسد، دولت قصد دارد 
کاالهای واس��طه ای خوراکی و همچنین ماشین آالت صنایع غذایی را 
از ش��مول ارز گروه اول خارج نماید. به گزارش  تس��نیم ، کاوه زرگران 
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران دراین رابطه گفت: بارها 
گفتیم تصمیمات اشتباه دولت در تعیین نرخ ارزقابل اجرا نخواهد بود 
حاال دولت کم کم به این نتیجه رسیده که باید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان را 
تنها به کاالی اساسی اختصاص دهد که این هم اشتباهی بزرگتر از قبلی 
اس��ت. وی گفت: قطعا پرداخت ارز دولتی به چند قلم کاال مانند ذرت، 
جو و دانه روغنی باعث جلوگیری از افزایش قیمت ها نخواهد ش��د و به 
محض خروج کاالهای واسطه ای خوراکی و ماشین آالت صنایع غذایی 
از لیست گروه اول، اثر افزایشی آن را بر بازار با حداقل  ۱۰۰ درصد تورم 
محصوالت غذایی شاهد خواهیم بود. زرگران گفت: این رفتارها عالوه بر 
اثرات اقتصادی زیانبار و فشار بر اقشار ضعیف جامعه اعتماد عمومی را 
نسبت به درایت و عملکرد دولت تحت الشعاع قرار میدهد. با چه درایتی 
این سیاست گذاریها انجام گرفته که حتی برای ۳ ماه قابل انجام نیست.
دبی��رکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران با بیان اینکه قیمت 
مصرف کننده محصوالت غذایی از س��ه بخ��ش قیمت درب کارخانه، 
هزینه پخش وحمل و نقل و مارجین خرده فروش��ی ها تشکیل شده، 
افزود: پرداخت ارز دولتی تنها به کاالهای اساسی فقط می تواند قیمت 
بخش��ی از مولفه اول را کنترل نماید و قطع��ا پس از افزایش نرخ دالر 
برای دیگر بخش ها، مولفه های دوم و سوم مستقیما تحت تاثیر افزایش 
قیمت قرار خواهند گرفت و صنعت با توجه به شرایط نامناسب فعلی یا 

باید قیمت ها را تعدیل کند و یا امکان تولید نخواهد داشت.
 

مرغ 3000 تومان گران تر از قیمت مصوب
 ناظران پاسخ نمی دهند!

در حالی که س��تاد تنظیم بازار در جلسه هفته گذشته مصوب کرد که 
قیمت هر کیلوگرم گوش��ت مرغ با ۹ درص��د افزایش، حداکثر باید ۸۱7۵ 
تومان فروخته شود، در بازار مصرف بیش از کیلویی ۳۰۰۰ تومان گران تر از 
این قیمت یعنی کیلویی ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه می شود و مسئوالن 
سازمان حمایت پاسخگو نیستند. به گزارش ایسنا، براساس آخرین مصوبه 
س��تاد تنظیم بازار که هفته گذشته اعالم ش��د، حداکثر قیمت مرغ زنده 
تحویل درب واحد مرغداری با ۹ درصد افزایش هر کیلوگرم ۵۱۵۵ تومان و 
حداکثر قیمت مصرف کننده گوشت مرغ با ۹ درصد افزایش معادل ۸۱7۵ 
تومان تعیین شده است، اما وضعیت بازار گویای قیمت های دیگری بوده و 
ای��ن محصول پروتئینی بیش از ۳۰۰۰ توم��ان باالتر از این نرخ مصوب به 
مردم فروخته می ش��ود، چرا که براساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا، 
هر کیلوگرم گوشت مرغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته 
می شود و مشخص نیست چرا تا این حد با افزایش قیمت گوشت مرغ مواجه 
شده ایم. چون خوراک مرغ به عنوان محصوالت اساسی وارداتی از ارز ۳۸۰۰ 
تومانی استفاده می کنند. البته پیش از این نیز مرغداران نسبت به مصوبه ستاد 
تنظیم بازار اعتراضات خود را نشان داده و گفته بودند که این قیمت ها را قبول 
ندارند. محمد یوسفی، رییس انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
در این باره به اظهار کرد که مدتی قبل قیمت ۹۲۵۰ تومان تایید شده بود 
ولی در حال حاضر وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت را ۸۲۰۰ تومان برای 
مصرف کننده اعالم کرده که ما در جریان نیس��تیم و هیچ دخالتی در آن 
نداشته ایم، چرا که این نرخ اعالم شده در حد قیمت کارشناسی هم نیست و 
با این شرایط اگر قصد تعطیلی مرغداری ها را دارند، بگویند که تعطیل کنیم.

اخبـــار

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه »در زنجیره تولید و توزیع 
به هم رحم نمی کنیم«، گفت: باید به هم رحم کنیم و نظارت خودمان 

بر خودمان را تقویت کنیم.
 ب��ه گزارش ایس��نا ، منطقه کویر، محمد ش��ریعتمداری عصر ش��نبه

- ۱۳ مرداد - در جلس��ه ستاد تنظیم بازار استان کرمان با اشاره به افتتاح 
دو واحد معدنی در شهرستان زرند، اظهار کرد: این فعالیت ها امید است که 
پیش بینی می شود هرکدام از واحدها بیش از ۲۴۰ اشتغال مستقیم داشته 

و به طور غیرمستقیم ۵۰۰ تا یک هزار اشتغال ایجاد کند.
وی افزود: امروز همچنین روند کار ایجاد سه واحد صنعتی کنسانتره، 
گندله و آهن اس��فنجی در س��یریز در مرز استان های کرمان و یزد آغاز 

شد.
ش��ریعتمداری در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور بیان کرد: به 
وسیله اخاللگری کش��وری در حوزه همکاری های بین المللی که تالش 
ک��رده عدم قطعیتی در حوزه سیاس��ت خارجی ایران ایجاد کند، تالش 
دشمنانه نظام سلطه علیه ایران ادامه دارد. سؤال این است که آیا ما نیز 
باید در این مس��یر گام برداریم یا توانایی این را داریم کاری کنیم تأثیر 

این اقدامات در اقتصاد در همان حد و اندازه ای که باید، باشد؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هر کس در این اتفاق سهیم است 
که به اندازه نیاز خرید کرده یا مال خود را به سرمایه دیگر تبدیل نکند 
تا این بهمن قوی تر نشود. وظیفه همه ماست که در این زمینه و در همه 

موضوعات با هموطنان گفت و گو کنیم.

ش��ریعتمداری درباره افزایش نرخ ارز اظهار کرد: در شرایطی که این 
افزایش نرخ رخ داد، نه عرضه ارز توسط دولت کاهش یافته، نه تقاضای 
فوق العاده ای ایجاد ش��ده و عوامل اقتصادی نبود بلکه ناش��ی از فش��ار 

بیرونی در عرصه بین المللی بود که بر اقتصاد ما تحمیل شد.
وی تصریح کرد: تقاضای گسترده ای به سمت بازار ارز سرازیر شد که 
ع��ادی نبود و نباید خ��ود را با این روند همراه کنیم و در تولید و توزیع 

باید کار طبق نظامات پیش برود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه »دولت متناس��ب با شرایط 
روز تصمیماتی را در ح��وزه اقتصادی می گیرد«، گفت: به تدریج ظرف 
مدت کوتاهی به شرایط ثابت و متناسب با حل مشکالت تولیدی کشور 
برمی گردیم. وی افزود: کاالهای اساس��ی و مورد نیاز مردم و واحدهای 
صنفی باید مورد کنترل دولت باش��د و کاالهای دیگر باید به تدریج به 

بازار ثانویه سپرده شوند.
ش��ریعتمداری تصریح کرد: صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را 

تحت عنوان تعهد ارزی برگرداند و در این زمینه شوخی نداریم.
وی با اش��اره به تخلفات در بازار بیان کرد: با تخلفات برخورد قانونی 
می ش��ود و نباید اجازه سوءاس��تفاده واحدهای میانی را بدهیم و رییس 
جمهور دستور تامین منابع موردنیاز برای نظارت بر صنف را به اتاق های 
اصن��اف صادر کردند تا بازرس��ان صنفی بتوانند به وس��یله کنترل های 

دقیق مشکالت را حل و فصل کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره گسترش بی محابای فروشگاه های 

زنجیره ای اظهار کرد: جلوی تاس��یس آنها ب��دون نظر اتاق های اصناف 
استانی گرفته شد و استان باید در این زمینه پیگیری کند.

وی درباره اداره بنگاه های تولیدی در ش��رایط تحریم افزود: ش��ورایی 
متش��کل از س��ه اتاق و معاونان وزارتخانه طرح جامعی در این زمینه به 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کرده تا مورد رسیدگی و تصویب 
ش��ود و تا زمان تصویب، توصیه اکید ما به مالیات، بیمه و ... این اس��ت 

فشار بر روی بنگاه های تولیدی را کاهش بدهند.
ش��ریعتمداری با بیان اینک��ه در زنجیره تولی��د و توزیع به هم رحم 
نمی کنی��م، گفت: باید به هم رح��م کنیم و نظارت خودمان بر خودمان 

را تقویت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: تالش این است دولت خیلی 

وارد نشده و بازار را خیلی تعزیراتی نکنیم.
وی با بیان اینکه باید ب��ا واحدهای صنفی و تولیدی متخلف برخورد 
کرد، افزود: نظامات دولتی برای برخورد با مجموعه تولیدکنندگان فعال 

است اما توصیه به انجمن و تشکل ها نظارت خود بر خودشان است.
شریعتمداری تصریح کرد: استانداری می تواند در خارج از وقت اداری 
از نی��روی اداری برای نظارت بر بازار اس��تفاده کند تا آرامش را به بازار 

بر گردانند.
وی درب��اره مش��کل مطبوع��ات در زمین��ه کاغذ و چاپ بی��ان کرد: 
کمیسیونی تشکیل شده و مسیر را وزیر ارشاد هدایت می کند و وزارت 

صنعت در حوزه واردات کاغذ و نیازمندی ها همکاری خواهد کرد.

معاون توس��عه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران از 
ابالغ جدید ثبت س��فارش کاال خبر داد و اعالم کرد: طبق دس��تور وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت ب��رای مدیریت بهینه مناب��ع ارزی، در بخش 
نیازهای اساس��ی، اس��تراتژیک، اقالم حس��اس، مواد اولیه، تجهیزات و 
قطع��ات اولویت بندی صورت می گیرد و ارز به نیازهای مهم خانوارها و 

صنایع تولیدی تخصیص می یابد.
به گزارش ایس��نا، محمدرضا مودودی اظهار کرد: ابالغ جدید ناشی از 
مشکالتی بود که بعد از صدور بخشنامه های مختلف در خصوص واردات 
کاال پی��ش آمده بود و دولت را ناگزیر به ابالغ اصالحیه های جدید کرد 

تا نیازهایی که کشور با آن روبه روست، به درستی پاسخ داده شود.
معاون س��ازمان توس��عه تجارت ایران در ادامه اف��زود: وجود اختالف 
پتانس��یل در قیمت ارز »رسمی و غیررس��می« در ماه های اولیه سال، 
مش��کالتی را برای تامی��ن ارز بخش خصوصی ایجاد ک��رد که به ویژه 
تولیدکنندگان را برای واردات مواد اولیه با مش��کل جدی مواجه ساخت 
و از آنج��ا که حجم تقاضا، باال و منابع برگش��تی ارز حاصل از صادرات، 
کمتر بود، فش��ار تقاضای ارز در بخش ثبت سفارش، بیش از میزان ارز 
برگشتی و اظهار شده در سامانه نیما بود که همین امر، شکاف عمیقی 

را میان عرضه و تقاضا ایجاد کرد.
مودودی با اش��اره ب��ه این فضای ارزی، ادامه داد: مش��کلی که پیش 
آمده بود، برآیند بخش��نامه ای بود که به صادرکنن��ده اجازه می داد ارز 
حاصل از صادرات خود را در مدت شش ماه به کشور بازگرداند و همین 
فرجه زمانی، مهلتی بود که انگیزه صادرکننده برای اظهار زودهنگام ارز 
صادراتی اش را کاهش می داد و ما شاهد حجم بسیار اندکی از بازگشت 

ارز صادراتی به س��امانه نیما بودی��م. وی افزود: این امر گرچه در نهایت 
منجر به کاهش مهلت زمانی از ش��ش به دو ماه شد، اما تأثیر خود را بر 
رسوب تقاضای ارز رسمی در بانک مرکزی گذاشت و حجم پرونده های 
ارجاعی به بانک، بس��یار زیاد شد. در راستای رفع همین معضل مربوط 
به فشار ثبت سفارش ها روی بانک مرکزی بود که وزیر صنعت، معدن و 
تجارت طی بخشنامه ای به دفاتر تخصصی وزارتخانه دستور داد تا برای 
مدیریت بهینه منابع ارزی، در بخش نیازهای اساسی، استراتژیک، اقالم 
حساس، مواد اولیه، تجهیزات و قطعات، با کمک وزارت جهاد کشاورزی 
و وزارت بهداش��ت، اولویت بندی دقیقی کرده و ارز را به نیازهای مهم 
خانواره��ا و صنایع تولیدی تخصیص دهن��د. محمدرضا مودودی در در 
یک برنامه زنده تلویزیونی سخن می گفت،  اظهارکرد: در ابالغیه جدید، 
ثبت سفارش ها ملغی یا متوقف نشد بلکه برای تخصیص بهینه ارزهای 
صادرات��ی و اطمینان از صحت اولویت بندی در خصوص نیاز و تقاضای 
واقعی کشور و واحدهای تولیدی، مقرر شد که تخصیص منابع ارزی بر 
اس��اس اولویت های واقعی صورت پذیرد. معاون توس��عه صادرات کاال و 
خدمات سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه درباره تغییرات و نظارت ها 
اف��زود: در این ابالغیه جدید، مواردی همچون اهلیت واردکننده، حجم 
مورد نیاز واردات بر اساس روند چندساله واردات صنایع، قیمت جهانی 
کاال و محدودیت برای واردکنندگان س��ال اولی منظور شده تا از توزیع 

نامناسب منابع محدم ارزی، جلوگیری و اجتناب شود.
مودودی یادآور شد: کشور در شرایط تحریم کنونی در فضای متعادل 
وش��رایط عادی سال های گذش��ته نیست و طبیعی اس��ت که نیازهای 
اولیه و نیازهای اس��تراتژیک به ویژه در بخش تولید از اولویت بیشتری 

برخوردارند و باید به آنها توجه ویژه ای ش��ود. لذا با توجه به حجم ثبت 
س��فارش متراکم ش��ده و تقاضاهایی که لزوماً از طرف افرادی که واجد 
شرایط باشند، نبوده و نیز مشکالت کمبود مواد اولیه تولیدکنندگان و سایر 
 تقاضاهای واقعی، با دس��تور وزی��ر به دفاتر تخصصی، فرآیند اولویت بندی

بر اس��اس نیاز واقعی و ارزیابی سوابق شرکت ها برای فعل واردات مورد 
بازنگری قرار گرفت و ادامه فرآیند اخذ ارز رس��می به صدور مجوز این 

دفاتر تخصصی منوط شد. 
صنعت 4 برابر کشاورزی ارز دولتی گرفت

معاون توس��عه صادرات کاال و خدمات اظهار کرد: بر اساس اطالعات 
س��امانه نیما و س��امانه جامع تجارت، بخش صنعت چه��ار برابر بخش 
کش��اورزی ارز تخصیصی داشته و حدود س��ه برابر، ارز تأمین شده که 
گویای اهمیت به مواد اولیه و تجهیزات و قطعات در بخش تولید است.
 م��ودودی همچنین هش��دار داد که ص��ادرات در گروه ه��ای کاالیی
۱ و ۲ و ۳ ب��ه ش��دت افزایش پیدا کرده و باید ب��ا محدودکردن و اخذ 
مابه التف��اوت از صادرات اقالمی که س��هم باالیی از مواد اولیه آنها با ارز 
رس��می تأمین شده، مانع اتالف منابع محدود ارزی کشور شد. مودودی 
گفت: نگرانی دولت این اس��ت که ممکن اس��ت در بخش واردات،بیش 
اظه��اری و در بخ��ش صادرات، ک��م اظهاری صورت گی��رد، لذا در این 
خصوص نیز اقداماتی که برآیند تفکر دولت، بخش خصوصی و دانشگاه 

است، در دست بررسی است.
وی در خاتم��ه ب��ا مثبت ارزیابی کردن فرآیند تجارت کش��ور، اظهار 
امیدواری کرد که بسته سیاست ارزی و تجاری دولت با رویکرد کاهش 

انحرافات هرچه زودتر ابالغ گردد.

وزیر صنعت: به شرایط ثابت و متناسب با حل مشکالت 
تولیدی کشور برمی گردیم

ثبت  سفارش برجاست

ارز برای واردات اولویت بندی شد

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

رنو در انتظار آینده روابط ایران-آمریکا 
 اگر رنو قراردادی را فسخ کند غرامت می پردازد

در گذش��ته بعد از خروج بنز از ایران و فس��خ یک طرفه قرارداد این 
ش��رکت با ایران خودرو دیزل، این ش��رکت به طرف ایرانی خس��ارت 
پرداخت کرد در حال حاضر نیز اگر قراردادی بین خودروسازان ایرانی 
و اروپایی به مرحله »قرارداد« رسیده باشد، پرداخت خسارت و تعیین 

غرامت ترک قرارداد نیز اتفاق می افتد در غیر این صورت »خیر«
به گزارش ایران آنالین، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: رنوی فرانس��ه بازار خودرویی ایران را »لقمه چرب« می داند اما 
چشم انتظار آینده روابط سیاسی، اقتصادی ایران و آمریکا برای ماندن 

یا رفتن از ایران است.
ولی ملکی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار داشت: باید 
بپذیریم مراودات سیاس��ی و اقتصادی خودروس��ازان اروپایی با آمریکا 
بس��یار بسیار بیشتر از ایران اس��ت و خیلی طبیعی است که برندهای 

خودروسازی فرانسوی نیز به همین دلیل ایران را ترک کنند.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس افزود: شرکتهای اروپایی قصد 
خروج از برجام و تهدید منافعش در ایران را ندارند اما وقتی پای منافع 
اقتص��ادی به میان می آید، منافع اقتص��ادی آنها با ایران خیلی خیلی 
کمتر از آمریکاست. به طور مثال شرکت مرسدس بنز به تازگی اعالم 
کرد تراز مثبت اقتصادی اش با آمریکا ۲۰ میلیارد دالر و با ایران کمتر 

از یک میلیارد دالر است.
وی ادامه داد: خودروس��ازان آلمانی، فرانس��وی و سایر خودروسازان 

اروپایی حاضر نیستند منفعت بیشتر را با منفعت کمتر عوض کنند.
س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال با اشاره 
به ارزیابی رنوی فرانس��ه از بازار خودروی ایران و آینده این بازار، گفت: 
نظر مدیران رنوی فرانس��ه نسبت به بازار خودرویی ایران این است که 
بازاری مطمئن و فاقد نوس��ان و رقابت قیمتی است به همین دلیل با 
هر قیمت گذاری، س��ود بی دردسری عایدش خواهد شد. رنو بازار ایران 
را لقمه ای چرب می داند اما با توجه به مراودات سیاسی و اقتصادی این 
شرکت با آمریکایی ها نمی توان به ادامه همکاری آنان با ایران مطمئن 

بود.
ملک��ی با اش��اره به قرارداد همکاری بین رنوی فرانس��ه و س��ازمان 
گس��ترش و نوسازی، گفت: آن قرارداد،  نهایی نشد و اصال معتقدم این 
قرارداد هم به سرنوشت قراردادی که سال ۱۳۸۴ با این شرکت به امضا 

رسید، دچار می شود.
سرانجام قطعه سازان صغیر صنعت خودرو چه می شود؟

اخبار فرار خودروس��ازان خارجی از بازار ایران حرارت بسیاری حتی 
در حوزه بین الملل صنعت خودرو ایجاد کرده اس��ت اما موج دوم این 
متارکه ناخواس��ته، سنگر کوچک قطعه سازان را در هم خواهد کوبید. 
صنفی که به مراتب ضررهای سنگین تری را متحمل می شوند و دیرتر 
از همه به چشم کارشناسان و خبرنگاران می آیند. به راستی رفتن رنو 
از ایران برای قطعه س��ازان تخصصی این برند در کشور چه تبعاتی به 

همراه خواهد داشت؟
به گزارش پدال نیوز، در مقایس��ه با خودروسازان، این قطعه سازان 
هستند که در جبهه های چند جانبه صنعت خودرو کشور برای بقا خود 
می جنگن��د. تامین ارز دولتی، تامی��ن مواد اولیه با قیمت های فزاینده، 
تولید قطعات انحصاری هر خودروساز همراه با تالش بسیار برای عدم 
افزایش قیمت، دریافت مطالبات سنگین معوقه خود از خودروسازانی 
که مدت ها اس��ت بده��ی آن ها را صاف نمی کنن��د، همگی مجموعه 
مشکالتی اس��ت که سرنوشت قطعه س��ازان را در حاله ای از ابهام فرو 

برده است. 
با ورود مجدد رنو به بازار کشور پس از برجام دروازه های خوشبختی 
به روی همه اعضای صنعت خودروسازی کشور باز شده بود و امید بر 
آن بود که با ادامه روند تولید و افزایش سطح داخلی سازی، قطعه سازان 
نیز ش��کوفاتر ش��وند. اما با زمزمه خداحافظی خودروسازان و شرکای 
خارجی صنعت خودرو ایران چون رنو فرانس��ه، چه بر سر قطعه سازان 

تخصصی این برند در ایران خواهد آمد؟ 
فرهاد به نیا، س��خنگوی انجمن قطعه س��ازان و کارش��ناس صنعت 
خ��ودرو در رابطه ب��ا اینکه با رفتن رنو از صنعت خ��ودرو ایران چه بر 
سر قطعه سازان ایرانی این برند می آید می گوید: » قطعا بدون حضور 
رنو ادامه کار بس��یار سخت خواهد شد. طی این سال ها و با حضور رنو 
بیشترین سقف خودکفایی تولید به 6۰ درصد رسید، حال بدون حضور 
رنو تولید محصوالت این برند در ایران متوقف خواهد ش��د. در نتیجه 
همه کسانی که در ایران در راستای تولید محصوالت رنو سرمایه گذاری 
کردند، خط تولید و قالب سازی راه انداختند یا دستگاه و ابزار مخصوص 

تهیه کردند دچار بحران خواهند می شد.« 
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر توانایی شرکت های قطعه ساز داخلی 
به منظور تولید قطعات مورد نی��از برای تامین خدمات پس از فروش 
۱۰ س��اله برند رنو در کشور می گوید: » کار بسیار دشواری است چرا 
که زمینه س��اخت برخی قطعات در ایران وجود ندارد. به عنوان مثال 
قطعاتی چون ترمز ضد قفل، کیسه ایمنی هوا، کامپیوتر مرکزی خودرو 
و ... هرچند قسمت هایی از آن ها در ایران تولید می شوند اما در حقیقت 
عمده تکنولوژی و س��هم تولید آن ها در اختیار برندها و ش��رکت های 
خارجی اس��ت که برای کش��ورهای مختلف خودروساز از جمله ایران 

تامین قطعه می کنند.«
منابع چینی خودروسازان به دلیل هیجان های ناشی از 

مذاکرات از دست رفت
یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت: خودروس��ازان بعد ازبه نتیجه 
رسیدن برجام بس��یاری از منابع چینی خود را به دلیل هیجانان های 
ناش��ی از مذاکرات از دس��ت دادند که همکاری دوباره با آن ها با صرف 
زمان و هزینه بیشتر امکانپذیر خواهد بود. فضل اهلل جمالو در گفت و 
گو با پایگاه خبری »عصر خودرو« ، با اشاره به آغاز تحریم های صنعت 
خودرو از فردا اظهار کرد: صنعت خودرو در مواجهه با تحریم ها به خوبی 
عمل نکرده و و پس از مذاکرات و به نتیجه رس��یدن آن بس��یاری از 
فرصت های پیش آمده و منابع جایگزین را بنا به دالیلی از دس��ت داد 
و این مسیرها و منابع چینی که در دوران تحریم با آن ها همکاری می 
کرد را به خوبی دنبال نکرد. وی با بیان این که با رویکرد پس از برجام 
که متاثر از هیجانات ناش��ی از مذاکرات بود بدون برنامه ریزی دقیق و 
توجه به مسایل، تمام توجه و تمرکز معطوف به تامین قطعه از اروپا شد، 
ادامه داد: در این شرایط منابع خوب چینی از دست خودروسازان خارج 
ش��د که در حال حاضر به دلیل جرایم پیش بینی ش��ده آمریکا برای 
این دس��ته از شرکت های چینی، همکاری دوباره با احتیاط و هزینه و 
همچنین زمان بیشتری خواهد بود و باید دید تا چه اندازه توان استفاده 

از فرصت های موجود برای خودروسازان مهیا است. 

براس��اس تازه ترین اخبار منتش��ر ش��ده، قیمت دالر در ب��ازار ثانویه 
در محدوده ۸۰۰۰ تومان تعیین ش��ده اس��ت و خودروسازان نیز مانند 
قطعه س��ازان قرار است تا ارز مورد نیاز خود را با چنین نرخ هایی از بازار 
ثانویه تامین نمایند.  به گزارش اینتیتر به نقل از دیجیاتو، چنین روندی 
به معنای حداقل ۲.۵ برابر افزایش قیمت خودرو نسبت به زمستان سال 
گذشته خواهد بود. تا همین چند ماه قبل نیز خودروسازان می توانستند 
ارز مبادل��ه ای ۳۸۰۰ تومانی را برای سفارش��ات خ��ود دریافت کنند و 
عجیب ت��ر آنک��ه ارز مورد نیاز برای واردات قطع��ات مونتاژی نیز با نرخ 
۳۲۰۰ توم��ان تامی��ن می ش��د. بنابراین می توان به ج��رات گفت که با 
رس��یدن نرخ دالر تحویلی ب��ه صنایع به 6۴۰۰ تومان، ش��اهد دوبرابر 
ش��دن هزینه ساخت خودروهای داخلی خواهیم بود. این درحالی است 
که با مطرح شدن نرخ های بیش از ۸۰۰۰ تومان، افزایش قیمت به ۲.۵ 
برابر نیز بعید به نظر نمی رس��د. درهمین رابطه در روزهای اخیر خبری 
در رابطه با احتمال رس��یدن قیمت پراید به ۵۰ میلیون تومان منتش��ر 
شده اس��ت که البته واقعیتی محتمل در شرایط اقتصادی فعلی به نظر 
می رس��د، اما پرسش اینجاس��ت که در صورت وقوع چنین اتفاقی، چه 

پیامد هایی گریبان صنعت خودرو و مشتریان را خواهد گرفت؟
کوچک شدن حجم بازار

نیازی نیس��ت به س��ال ها قبل بازگردیم، در س��ال ۹۱ در پی ۲ برابر 
ش��دن قیمت خودروهای داخلی، تیراژ خودرو ب��ه حدود نصف کاهش 
یافت. انبار شدن خودروهای ناقص در کف کارخانه ها و تشکیل کمپین 
نخری��دن خودرو صفر از دیگر پیامدهای این افزایش قیمت بود. این بار 
نیز بروز چنین ش��رایطی کامال متحمل اس��ت اما آنچه باعث تفاوت در 
این ماجرا می شود. تغییر شرایط کشور در سال ۹۲ است که در پی تمام 
ش��دن دولت دهم به وقوع پیوست و به تدریج نیز شرایط خودروسازان 

به ش��رایط عادی بازگشت. هرچند در این روند بسیاری از قطعه سازان 
ناچار به توقف فعالیت های خود شدند.

اما ش��رایط در حال حاضر اندکی متفاوت اس��ت. در واقع چشم انداز 
چندان��ی برای تغیی��ر نگرانی های اقتصادی وجود ندارد و ممکن اس��ت 
مسئله رکود و کاهش تیراژ تولید، مدت ها ادامه پیدا کند. در این صورت 
طبیعتا بار دیگر ش��اهد تعدیل نیروی گس��ترده در صنایع قطعه سازی 
خواهیم بود و حجم بازار خودرو کوچک و کوچکتر می ش��ود. در چنین 
حالتی حتی ورشکس��تگی ایران خودرو و سایپا یا ادغام این دو شرکت 

در یکدگیر نیز محتمل خواهد بود.
گران شدن تدریجی خودروهای دست دوم

همانط��وری که از روند دوماه گذش��ته بازار خودرو مش��خص اس��ت. 
کاه��ش عرضه در بلند مدت به افزایش قیمت منجر می ش��ود. چنانچه 
ف��رض کنیم پرای��د ۵۰ میلیونی یا ۲۰6 یکصد میلیون��ی با تیراژی در 
حدود نصف تیراژ فعلی عرضه ش��وند. مس��لما نیاز بسیاری از مشتریان 
»که پول کافی برای خرید چنین خودروهایی را ندارند« بی پاسخ خواهد 
ماند و همین مسئله به افزایش قیمت خودروها در بازار منجر می شود.

ُکند ش��دن رون��د کاهش قیم��ت خودروه��ای دس��ت دوم از دیگر 
پیامدهای این وضع اس��ت. در واقع با کاهش عرضه، خودرو حتی بیش 
از حاال تبدیل به کاالیی س��رمایه ای می ش��ود و این ام��ر باعث افزایش 

قیمت ها در بازار دست دوم خواهد شد.
احتمال نیاز به واردات خودروهای دست دوم خارجی

ای��ن یک رویه جهانی اس��ت که برای تامین نیازهای کش��ورهای کم 
درآمد، از واردات خودروهای دس��ت دوم خارجی بهره گرفته می شود. 
تاکنون در ایران به بهانه حفظ اشتغال و جلوگیری از خروج ارز، چنین 
رویکردی مورد موافقت مسئوالن واقع نشده است اما چند سال قبل در 

پی افزایش س��ن ناوگان خودروهای تجاری، اجازه واردات کامیون های 
دست دوم به کشور داده شد و حاال نیز برای جبران فاصله عظیم قیمتی 
تا ۵۰ میلیون تومان؛ بعید نیس��ت که ش��اهد عرضه برخی خودروهای 
دس��ت دوم باشیم. هرچند مس��لما مقاومت های بسیاری در این زمینه 
وجود خواهد داش��ت اما واقعیت این اس��ت که با توج��ه به محدودیت 
ه��ای ناوگان حم��ل و نقل عمومی و نیاز مبرم م��ردم به خرید خودرو، 
مس��لما با تضعیف صنعت خودرو و کاهش تیراژ، راه دیگری جز واردات 

خودروهای ارزان قیمت دست دوم باقی نخواهد ماند.
رونق استفاده از استارتاپ ها

طی س��ال های اخیر، اپلیکیش��ن هایی مانند اسنپ و تپ سی از رشد 
قاب��ل توجهی برخوردار بوده اند. طبیعتا با افزایش قیمت خودرو و خارج 
ش��دن این کاال از دس��ترس عموم، نیاز به استفاده از چنین برنامه هایی 
بیش��تر می شود. حتی احتمال فراگیر ش��دن سیستم های حمل و نقل 
اش��تراکی »سامانه اش��تراک گذاری خودروهای سواری برای اعضا« نیز 
وجود دارد و مس��لما چنین روندی، پنجره جدیدی برای سرمایه گذاری 

و کسب در آمد در کشور خواهد بود.
بازگشت مجدد روش های فروش اقساطی با شرایط ویژه

افزایش قیمت خودرو در س��ال ۹۱ باعث ش��د تا خودروسازان ناچار 
به ارائه تس��هیالت ویژه ای برای فروش اقس��اطی خودرو شوند. حاال در 
ص��ورت افزایش مجدد قیم��ت، بار دیگر لزوم ارائ��ه چنین راهکارهایی 
تش��دید می شود. در این میان نقش بانک ها یا توان مالی خودروسازان 
برای فروش اقس��اطی محصوالت  شان نقشی حیاتی بازی خواهد کرد و 
حتی ممکن اس��ت برخی خودروس��ازان خارجی ثروتمند نظیر فولکس 
واگن، رنو یا ش��رکت های چینی بتوانند با ارائه تس��هیالت بیشتر، گوی 

سبقت را از رقبای ایرانی خود بربایند.

نتایج احتمالی آزاد شدن قیمت خودرو های داخلی

ریی��س انجمن صنف��ی واردکنندگان خودرو به دولت پیش��نهاد کرد 
پ��س از فعال ک��ردن ثبت س��فارش های جدید، تخصی��ص ارز به آنها 
س��همیه بندی شود تا با شکسته شدن حباب کنونی قیمت ها، مدیریت 

بازار میسر شود.
»کورش مرشد سلوک« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 
پ��س از تصمیم وزارت صنع��ت، معدن و تجارت مبنی ب��ر قرار گرفتن 
خودرو در گروه چهارم واردات و ممنوعیت واردات آنها، به دلیل فش��ار 
تقاضا و محدودیت عرضه ش��اهد ش��کل گرفتن حب��اب قیمتی در بازار 

بودیم.
به گفته این مقام صنفی، امروز این حباب قیمتی در بازار خودروهای 
کارک��رده و همچنین بازار ثانوی��ه »خودروهای صفر کیلومتر که پس از 
تحویل توس��ط نمایندگی ها به مشتریان به بازار عرضه می شود« بیشتر 

است.
مرشد س��لوک یادآوری کرد: محدودیت های واردات خودرو، در عمل 
آن را از ی��ک کاالی مصرفی به کاالی س��رمایه ای تبدیل کرده و تقاضا 
ب��رای آن افزایش یافته اس��ت؛ بر این اس��اس در ش��رایط ثبات عرضه، 
افزایش و حبابی شدن قیمت ها اجتناب ناپذیر است و هرچه این عرضه 

محدودتر ش��ود، حباب بزرگتر می شود. وی تصریح کرد: تنها راهکار از 
بین بردن حباب  قیمتی یاد ش��ده، آزادسازی واردات یا دستکم سهمیه 
بندی واردات اس��ت که این پیش��نهاد نیز در نامه ای از س��وی انجمن 
صنفی واردکنندگان خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد.

»انتظار نداریم دولت یک شبه واردات را آزاد و ارز قابل توجهی به آن 
اختصاص دهد، اما می توان با فعال سازی ثبت سفارش های محدودی که 
در اختیار واردکنندگان قرار دارد، عالوه بر پاسخگویی به نیاز مشتریان، 

حباب موجود را مدیریت کرد.«
تعدیل قیمت با عرضه یک سوم پارسال

مرش��د س��لوک گفت: از آغاز امسال هفت هزار دس��تگاه خودرو وارد 
کش��ور ش��د و با توجه به حدود ۲۰ هزار ثبت س��فارش واردکنندگان، 
می توان امیدوار بود به اندازه یک س��وم متوس��ط س��ال های گذش��ته 
خودرو وارداتی به بازار عرضه کرد تا ش��رایط قیمتی کنونی تا حدودی 

تعدیل شود.
وی ادامه داد: به طور قطع در صورت محقق شدن این پیشنهاد، تاثیر 

آن بر کاهش حباب قیمتی خودروها بسته به نوع برند متفاوت است.
به گزارش ایرنا، واردات خودرو در اوایل س��ال ۱۳۹6 رشد شتابانی را 

تجربه کرد و همین امر س��بب ش��د وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
تیرماه با هدف »مدیریت منابع ارزی« س��ایت ثبت سفارش خودروهای 
خارج��ی را ببندد و اصالح آیین نامه واردات خودرو را به دولت ارس��ال 
کن��د.  س��رانجام ای��ن آیین نامه به تصوی��ب دولت رس��ید و از دی ماه 
پارس��ال سامانه ثبت س��فارش پس از اعمال اصالح ها، بار دیگر به روی 

واردکنندگان خودرو باز شد.
در نیمی از پارس��ال امکان ثبت س��فارش خودرو وجود نداش��ت اما 
بررس��ی آمارنامه های پارس��ال دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه 
تجارت حاکی است 7۰ هزار و پنج دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد 

و ۸۳6 میلیون دالر از گمرک های کشور ترخیص شد.
بر پایه این آمارها، ش��مار خودروهای ترخیص ش��ده در سال ۱۳۹۵، 

76 هزار و 7۱۵ دستگاه به ارزش ۲ میلیارد و هشت میلیون دالر بود.
این آمارها از کاهش ۸.7۵ درصدی شمار خودروهای ترخیص شده از 

گمرک و افت ۸.۵7 درصدی ارزش آنها حکایت دارد.
بر پایه این آمارها، پارسال ۹۳ هزار و ۴۸۹ مورد ثبت سفارش خودرو 
صورت گرفت که در مقایس��ه با سال ۱۳۹۵ کاهش ۵۱ درصدی نشان 

می دهد.

صنعت خودرو ایران به  رغم سابقه نیم قرن فعالیت خود داخل مرزهای 
کش��ورمان هم��واره با ف��راز و فرودهایی روبه رو بوده ک��ه در دوره هایی 
متناس��ب با ارتباطات خارجی کش��ورمان مش��کالتش عیان و به نوعی 
چالش برانگیز شده اس��ت. به عنوان مثال درپی خروج آمریکا از برجام 
اولین صنعتی که دس��تخوش تحوالتی نس��بت به آینده ش��د ، همین 
صنعت بود و با خروج ش��رکت های خارجی از کش��ور آینده ای مبهم را 
مقابل خود متصور ش��د ، تاجایی که گروهی اع��الم کردند تنها راهکار 

برطرف شدن چالش مذاکره با خارجی هاست.
ب��ه گزارش جام جم آنالین ، ابوالفضل خلخالی ، دانش��یار دانش��کده 
مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران در این زمینه معتقد است 
، پیش فرض اینکه تنها راهکار مدیریت مش��کالت صنعت خودروسازی 
کش��ورمان هم اکنون مذاکره با کش��وری خاص است منطقی نیست به 
ای��ن دلیل که تجارب و تخصص های قابل مالحظه در صنعت خودرویی 
ای��ران وج��ود دارد و می توانیم در این ش��رایط ب��ه آن اتکاء کرده و در 

راستای منافع ملی گام برداریم.
خلخال��ی ، در ادامه افزود: واقعیت این اس��ت که به هرحال ش��رایط 

ایده آل برای یک صنعتی مثل صنعت خودرو این است که ارتباطات بین 
المللی تنگاتنگی داش��ته باشد و هرچه بتوانیم روابط بین المللی بهتری 
داشته باشیم در این صنعت فرآیندها اقتصادی تر می شود ؛ ولی همیشه 
ش��رایط ایده آل نیست و باید برای روزهای سخت آمادگی کاملی داشته 
باش��یم. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: نکته ای که باید درنظر 
داشته باشیم این است که امروز همه دنیا با ما در زمینه صنعت خودرو 
یا س��ایر صنایع اختالف نظر ندارند و خیلی از کشورها عالقمند هستند 
با ما همکاری های مناس��بی را پایه ریزی کنند. به عنوان مثال چین در 
زمینه صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو پیشرفت های خوبی داشته 

و می توانیم همکاری خوبی با ا ین کشور داشته باشیم.
وی ب��ه خبرنگار ما گفت: با درنظر گرفتن این ش��رایط کامال منطقی 
است که در ش��رایط ایده آل مذاکراتی با کشورهای توسعه یافته داشته 
باش��یم. اما نباید فرام��وش کنیم امروز و به طور کل��ی این تنها راهکار 
نیس��ت و می توانیم با توجه ب��ه توانمندی های داخل��ی و امتیازاتی که 
صنعت خودروی ایران طی نیم قرن اخیر به خود دیده شرایط را به نفع 

اقتصاد کشورمان مدیریت کنیم.

خلخال��ی اظهار ک��رد: هم اکنون ۱۵۰۰ قطعه س��از فع��ال داریم که 
توانمندی ه��ای خوبی ایجاد کرده اند، از ای��ن رو اگر بتوانیم آنها را واقعا 
بگونه ای حمایت کنیم که تولید کنندگان زنجیره  تامین صنعت خودرو، 
بدون موانع فعلی به فعالیت تولیدی خودشان ادامه  دهند قطعا آینده ای 

روشن با کمترین اتکاء به خارج از مرزها خواهیم داشت.
دانشیار دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران تصریح 
ک��رد: اولویت اصلی صنعت خودروی ایران این اس��ت ک��ه موانع تولید 
کنن��دگان زنجیره تامین خودرو برطرف ش��ود تا ای��ن تولید کنندگان 
بتوانن��د بصورت بالنده در این صنعت با احس��اس اینکه صنعت خودرو 
برایش��ان صرفه اقتصادی دارد کار کنند. وی معتقد اس��ت ، اگر چنین 
شرایطی را برای تولید کنندگان مجموعه های خودرویی ایجاد کردیم و 
آنها کارشان را انجام دادند و صنعت خودرو روی زمین ماند ، می توانیم 
بگوییم تنها راهکار مذاکره اس��ت و نمی توانیم با اتکاء به توانمندی های 
داخلی در راس��تای اهداف تعیین شده کشورمان گام برداریم. البته من 
اعتق��اد دارم چنین نیس��ت و توانمندی های داخل در فضای مناس��ب 

قابلیت پاسخگویی به نیازهای کشور را دارند.

پیشنهاد واردکنندگان خودرو برای سهمیه بندی واردات

50سال دانش فنی صنعت خودرو داخل کشور وجود دارد

 نگران تحریم ها نباشیم

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
15 مرداد 1397

شماره 1130



کسب و کارامـروز8

اپل هشدار داده است که آتش جنگ تعرفه ای چین و ایاالت متحده، بیش از 
هر کس، دامن مصرف کنندگان را می گیرد. به گزارش زومیت، با تشدید اختالفات 
تجاری میان چین و آمریکا، اپل طی گزارشی رسمی به کمیسیون بورس و اوراق 

بهادار ایاالت  متحده )SEC( نسبت به اثرات زیان بار 
این جنگ تعرفه ای بر کسب وکار خود ابراز نگرانی 
کرد. کوپرتینویی ها در این گزارش تصریح کرده اند 
که اعمال تعرفه های س��نگین وارداتی توسط هر 
یک از این دو کش��ور علی��ه دیگری می تواند روند 
رو به رشد ش��رکت متبوع شان را متوقف کند. به 
گزارش بلومبرگ، اپل در گزارش خود خاطرنشان 
کرده اس��ت که تعرفه های گمرکی باالتر می تواند 
باعث افزایش هزین��ه تولید محصوالت، قطعات و 
مواد اولیه ش��ود. آن طور که این شرکت می گوید، 
این افزای��ش هزینه ها تأثیر منف��ی قابل توجهی 
بر س��ود ناخال��ص اش خواهد داش��ت. در گزارش 
اپل آمده اس��ت که وضع چنین تعرفه هایی باعث 

می شود که محصوالتش گران تر از قبل به دست مصرف کنندگان برسند و این به 
نوبه قدرت رقابت پذیری و تقاضای مصرف محصوالت را دستخوش تغییر خواهد 
کرد. در ادامه اپل توضیح داده است که چگونه دمیدن در شیپور جنگ تعرفه ای 

می تواند اثرات زیان باری بر محصوالت و مش��تریانش بر جای بگذارد. باال گرفتن 
اختالف��ات تجاری بین المللی می تواند منجر ب��ه اعمال تعرفه های گمرکی یا در 
دس��تور قرار گرفتن س��ایر اقدامات حمایت گرایانه ای شود که بی شک برای این 
شرکت، گران تمام خواهد شد. وضع تعرفه های 
باالتر افزایش هزینه تولید محصوالت، قطعات و 
مواد اولیه را در پی خواهد داشت. این هزینه های 
مازاد هم می توانند به نوبه خود بر سود ناخالص 
حاصل از فروش محصوالت تأثیر منفی بگذارند. 
تعرفه ها همچنین باعث باال رفتن بهای تمام شده 
محصوالت برای مشتریان می ش��وند و این امر، 
رقابت پذی��ری و تقاض��ای مصرف آنه��ا را کمتر 
می کند. از طرف دیگر، کش��ورها ممکن اس��ت 
دس��ت به اتخ��اذ سیاس��ت های حمایت گرایانه 
دیگ��ری بزنند که ب��از هم توانایی اپ��ل را برای 
عرضه محصوالت و خدمات خود تحت الش��عاع 
قرار خواهد داد. دست آخر، بالتکلیفی سیاسی از 
سرانجام اختالفات تجاری و اقدامات تالفی جویانه کشورها علیه یکدیگر می توانند 
منجر به کاهش اعتماد و هزینه کرد مصرف کنندگان ش��ود و این امر بیش از هر 

چیز، کسب وکار این شرکت را مختل می کند.

براس��اس آخرین خبرها، اپل از س��ال ۲۰۱۰ تاکنون، کمترین آمار 
فروش کامپیوترهای مک  را به نام خود به ثبت رسانده است.

به گزارش زومیت، هفته  گذش��ته اپل اعالم ک��رد که  ۳.7۲ میلیون کامپیوتر 
مک  در س��ه ماهه  سوم س��ال مالی خود به فروش 
رسانده است. کوپرتینونشین ها از روز اول ماه آوریل 
ت��ا روز ۳۰ ماه ژوئن، کمترین رک��ورد فروش را از 
سال ۲۰۱۰ تاکنون داشته اند. سه ماهه  سوم سال 
۲۰۱۰، اپل ۳.۴7 میلیون مک  به فروش رس��اند و 
از آن زم��ان تاکنون در هیچ فصلی آمار فروش این 
ش��رکت تا این اندازه افت نکرده بود. از فصل سوم 
س��ال ۲۰۱۳ تاکنون، این اولین باری است که اپل 
در فصلی کمتر از ۴ میلیون مک  می فروش��د. سال 
گذش��ته در همین بازه  زمانی، اپل موفق به فروش 
۴.۲۹ میلی��ون مک ش��د که خب��ر از افت فروش 
قابل مالحظه  ۱۳درصدی هر س��ال نسبت به سال 
قبل می دهد. درآمد مک نسبت به سال قبل حدود 

۵درصد کاهش یافته است. این افت فروش، می تواند دالیل متعددی داشته باشد. 
یکی از دالیل کاهش فروش دستگاه های مک، تغییر رویکرد کاربران از کامپیوتر 
مک به س��مت آیفون و آیپد است. خریداران بیشتر تمایل به خرید آیفون و آیپد 

دارند تا مک بوک. حدود 6۵درصد درآمد کوپرتینونشین ها در فصل قبل، مربوط 
ب��ه فروش آیفون و آیپد و تنها ۱۰درص��د درآمد اپل در این بازه  زمانی مربوط به 
مک ب��ود؛ تا جایی که اپل، آیپد را به نوعی جانش��ین کامپیوتر معرفی کرد. باید 
اش��اره کنیم که افت فروش مک، دالیل دیگری 
هم دارد. بیش��تر محصوالت مک به روزرس��انی 
نمی ش��وند. حتی برخی مدل ها، دیگر تولید هم 
 iMac( نمی شوند. البته چهار ماه قبل آی مک پرو
Pro( قبل از ش��روع بازه  زمانی سه ماهه  آخر، به 
بازار عرضه ش��د، ولی از سال ۲۰۱7 تا آن تاریخ، 
هیچ مدل دیگری از مک به روزرسانی نشده است. 
Apple از م��اه ژوئ��ن ۲۰۱7 تاکنون، آی مک و 
مک بوک پرو ۱۲ اینچی خود را به روزرسانی نکرده 
است؛ این در حالی است که از ماه مارس ۲۰۱۵ 
تاکنون، MacBook Air نیز جز افزایش جزئی 
س��رعت کالک در مدل اصلی  که سال قبل تر از 
آن عرضه شد، دستخوش هیچ گونه تغییری نشده 
 Mac Mini است و اصال به رورسانی را دریافت نکرده است. باید اضافه کنیم که
نیز از اکتبر ۲۰۱۴ به روزرسانی نشده و Mac Pro از دسامبر ۲۰۱۳ بدون تغییر 

مانده است؛ هرچند اپل در حال توسعه نسخه مدوالر برای سال ۲۰۱۹ است.

اپل هشدار داد

افزایش قیمت ها؛ پیامد مستقیم جنگ تعرفه ای چین و آمریکا
 اپل رکورد کمترین فروش کامپیوترهای مک را

از سال 2010 تاکنون ثبت کرد

آزادکاره��ا نقش پررنگی در پروژه های ش��رکت گوگل دارند و تعداد 
آنها نس��بت به هر زمانی بس��یار بیشتر ش��ده اما اعتبار زیادی به آنها 

داده نمی شود.
اگر بخش عمده ای از کس��ب وکار شما نیز به آزادکارها وابسته است 
یعن��ی نقاط مش��ترک زیادی با ش��رکت گوگل داری��د. طبق گزارش 
Bloomberg و به نقل از کسی که در جریان نیروی کار این شرکت 
ب��وده، ش��رکت گوگل برای اولین ب��ار در تاریخ ۲۰س��اله  خود بیش از 
هر زمانی کارمند آزادکار اس��تخدام کرده اس��ت. آمار دقیقی از تعداد 
کارمندان استخدام ش��ده در دست نیس��ت، اما به گزارش این شرکت 
تع��داد کارمندان تا پای��ان ماه ژوئن از مرز ۸۹هزار عبور کرده اس��ت. 
ش��رکت گوگل از ارائه هرگونه گزارشی مبنی بر تعداد دقیق کارمندان 
 Inc خود اجتناب کرده است، اما یکی از سخنگویان شرکت به سایت
گفته اس��ت ش��رکت گوگل برای انجام وظایف کارمندانی که مرخصی 
زایم��ان می گیرن��د از نیروی کار آزادکار کمک می گیرد. این ش��رکت 
همچنین برای انجام کارهایی که نیاز به اس��تعدادی فراتر از اس��تعداد 

نیروهای کار خود دارد از این افراد کمک می گیرد.
اس��تخدام کارمندان موقت در مخارج ش��رکت صرفه جویی کرده و 
همچنی��ن میزان بهره وری و کیفیت کار خروجی را باال می برد. یکی از 
مراکز نظرسنجی اعالم کرده است از هر پنج کارمند آمریکایی یک نفر، 

پیمانکار مس��تقل اس��ت. نتیجه  مطالعات دیگری نیز اعالم کرده است 
آزادکاره��ا ۱۵.۸درصد کل نیروی کار آمریکا را تش��کیل می دهند که 

همین آمار در دهه  گذشته ۱۰.۱درصد اعالم شده است.
کارمندان قراردادی گوگل از برخی مزایای ویژه  کارمندان تمام وقت 
بهره مند می شوند. به عنوان مثال می توانند از کافه تریای شرکت غذای 
مجان��ی دریافت کنن��د و به برخی از امکانات ش��رکت مانند باش��گاه 
بولینگ و باش��گاه بدنسازی دسترسی داشته باشند. آنها برای استفاده 
از سایر امکانات شرکت مانند استفاده از اتوبوس برای ورود به محوطه  
گ��وگل باید هزینه پرداخ��ت کنند، اما برای کارمن��دان تمام وقت این 
 Inc خدمات رایگان است. یکی از سخنگویان شرکت گوگل به سایت
گفته است شرکت برای هر سفر با اتوبوس کمتر از دو دالر از کارمندان 
قراردادی پ��ول می گیرد و اگر این خدمات رایگان بود به عنوان س��ود 

مالیاتی در نظر گرفته می شد و به درآمد ضربه می زد.
کارمن��دان گ��وگل همچنی��ن براس��اس نوع ق��رارداد خ��ود دارای 
نش��ان هایی با رنگ متفاوت هس��تند تا از طرف بخش امنیت شرکت 
از کارمندان تمام وقت تش��خیص داده ش��وند. این موضوع برای برخی 
کارمندان قراردادی چندان خوش��ایند نیس��ت زیرا با وجود حضور در 

شرکت احساس می کنند بخشی از نیروی کار گوگل نیستند.
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در س��ال های گذش��ته تمام کارمندان دنبال عناوین شغلی بودند و 
آزادکاری معنا نداشت، اما امروزه گسترش مهارت ها و آزادکاری میان 
مردم جا افتاده اس��ت. بعد از همه گیر ش��دن اینترنت تغییرات اساسی 
در چگونگ��ی، محل و زمان کار اف��راد به وجود آمد. کارمندان دورکار، 
آزادکارها و پیش��رفت تکنولوژی دس��ت به دست هم داده اند تا تعریف 
جدیدی از نیروی کار ارائه ش��ود. این تغییرات به اندازه ای الهام بخش 
بوده که مردم بیش از هر زمانی از ش��غل های خود اس��تعفا می دهند و 
می خواهند مستقل باشند. طبق اعالم مجله  Wall Street حدود ۳.۴ 
میلیون ش��هروند آمریکایی در آوریل ۲۰۱۸ درخواست استعفای خود 
را به کارفرما ارائه داده اند. با این حال این حجم از اس��تعفای ش��غلی 
لزوما به معنای رو آوردن آنها به کارآفرینی نیست. اغلب کارمندانی که 
استعفا می دهند با ۳۰درصد حقوق بیشتر در شرکتی جدید با موقعیت 

شغلی جدید مشغول به کار می شوند.
کارمندان��ی ک��ه برای مدتی در ش��رکتی مش��غول ب��ه کار بوده اند 
اعتمادبه نفس مستقل شدن پیدا می کنند و حاضر هستند برای بهبود 
ش��رایط خود ریس��ک کنند. وجود پروژه های دورکاری و آزادکاری به 
این افراد کمک کرده اس��ت به سایر اولویت های  خود در انتخاب شغل 
و نحوه  انجام آن بهای بیش��تری دهند. البته ترک محیط کار همیشه 
به معنای روی آوردن به آزادکاری نیس��ت و افرادی که س��ابقه  کاری 
مفید دارند اعتماد به نفس بیشتری برای استخدام شدن در شرکت های 

بزرگ تر با حقوق و مزایای بیشتر پیدا می کنند.
تعداد آزادکارها بیشتر از گذشته خواهد شد

این روزها اتصال وای فای و داش��تن سیس��تم کامپیوتری مناس��ب 
تنها ش��رط الزم برای انج��ام دادن پروژه ها هس��تند و درنتیجه اغلب 
م��ردم به آزادکاری گرایش پیدا کرده اند. بعد از رکود اقتصادی س��ال 
۲۰۰۸ تعداد افراد آزادکار رش��د زیادی داشته است و با وجود ارتباط 

قوی میان افراد پیش بینی می ش��ود کارفرماهای سابق به مشتری های 
جدید کارمندان تبدیل ش��وند و با تمرکز بیش��تری روی پروژه ها کار 
کنند، بنابراین به جای نشس��تن پشت میز و گرفتن حقوق ثابت سعی 
کنید حضور فعالی در رویدادها داشته باشید. آزادکارها تنها در صورتی 
حقوق می گیرند که به ارزش های شرکت اضافه کنند و این به نفع هر 
دو طرف اس��ت. با بیشتر ش��دن تعداد آزادکارها این سوال برای سایر 
کارمندان نیز پیش می آید که آیا آنها نیز باید از کار خود استعفا دهند 
یا خیر. واقعیت این اس��ت که این روند در آینده همه گیر خواهد ش��د 
زیرا امروزه اغلب مردم از وضعیت فعلی خود ناراضی هس��تند و ترس 
از ش��رایط ب��د اقتصادی به تس��ریع این روند کم��ک خواهد کرد. این 
روزها مردم کمتر به فکر عنوان ش��غلی هستند و بیشتر به مزایا توجه 
می کنند. درواقع میزان س��ودمندی پروژه و مهارت ها و مسئولیت های 
الزم برای انجام آن از عواملی هس��تند ک��ه پیش از پذیرفتن پروژه به 

طور دقیق مورد بررسی قرار می گیرند.
کسب تجربه بسیار مهم است

اغلب جوانان دنبال پیدا کردن راه های خالقانه در محیط کار هستند 
و به زودی ش��اهد این خواهیم بود ک��ه روش های جدیدی برای انجام 
دادن کارها توس��ط افراد باتجربه ارائه خواهد ش��د. کارمندان بیش از 
ه��ر زمانی به فکر تکمیل رزومه ی خود خواهند بود و به یک موقعیت 
ش��غلی یا درواقع پشت میز نش��ینی راضی نخواهند شد. این موضوع 
برای کارفرمایانی که دنبال اس��تخدام کارمندان کمتری هس��تند نیز 
در آینده بس��یار خوش��ایند اس��ت. درنهایت تنها مورد مهم در دنیای 
کس��ب وکار این است که یک کارمند بتواند کار خود را به بهترین نحو 
انجام دهد. کارمندان ج��وان و باتجربه ای که دنبال بهبود مهارت های 

خود هستند در آینده نقش کلیدی در بازار کار ایفا خواهند کرد.  
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ریچـارد یو، مدیرعامل گروه تجاری هوآوی در یک کنفرانس خبری به سـواالتی در مـورد وضعیت کنونی و آینده 
رقابتی این شرکت در بازار گوشی های هوشمند پاسخ داد.

بـه گزارش زومیت، هوآوی در هفته  گذشـته، بخش زیادی از تیترها و خبرهـای دنیای فناوری را به خود اختصاص 
داد. یکی از دالیل این اتفاق، گزارش شـرکت تحلیلی IDC در مورد تصاحب رتبه  دوم بزرگ ترین برند گوشـی های 
تلفن همراه در جهان توسـط این شـرکت بوده اسـت. البته کارشناسـان بازار بسـیاری از خبرهای منتشرشده را از 
روی احساسـات می دانند. در واقع تیتر »هوآوی، اپل را شکسـت داد« برای همه جذاب بود و موجب گسترش اخبار 

پیرامونی می شود.
گزارش IDC برمبنای تعداد محصوالت ارسال شـده توسـط این شـرکت در سـه ماهه  دوم سـال 2018 بوده است. 
اپل همیشـه در این دوره  زمانی کاهش فروش در گوشـی  موبایل همراه را تجربه کرده اسـت، چراکه از عرضه  آخرین 

محصول معرفی شده توسط آنها بیش از شش ماه گذشته است.
با توجه به اینکه Apple در این دوره  زمانی هیچ گوشی جدیدی معرفی نکرده و هوآوی، تعدادی پرچمدار به همراه 
چند گوشی میان رده را به بازار عرضه کرده است، شکست دادن آمریکایی ها توسط غول چینی، چندان دور از انتظار 

نبود.
حتی ریچارد یو، مدیرعامل گروه تجاری هوآوی نیز در کنفرانس خبری خود به این نکته اشـاره کرده اسـت. او در 
این کنفرانس به خبرنگاران گفت که اپل به احتمال زیاد در فصل آخر سال جاری بار دیگر جایگاه خود را پس خواهد 

گرفت. یو دلیل این پیش بینی را نیز عرضه  3 گوشی جدید توسط اپل عنوان کرد.
ایـن مدیـر میانی Huawei اعتقاد زیادی به آمارهای جذاب برای رسـانه ها مانند سـهم بازار و تعداد گوشـی های 

به فروش رفته ندارد و در این مورد می گوید:
رسـانه ها اهمیت زیـادی به این آمارها می دهند، اما از نظر من، سـهم بازار معیار مهمی نیسـت. اگر نیاز به سـهم 
بازار داشـته باشـید، تنها باید محصوالت بیشتری را به فروشگاه ها ارسـال کنید. این هدف نیز به سادگی و با عرضه 

گوشی های پایین رده امکان پذیر است.
این تاکتیکی اسـت که برندهای دیگر اسـتفاده می کنند. اگر ما نیز گوشـی های پایین رده  متعدد را به بازار سرازیر 

می کردیم، اکنون رتبه  اول سهم بازار در اختیار هوآوی بود، اما این هدف ما نیست.
یو افزایش درآمد و سـود را اولویت برتر خود می داند که تنها با فروش گوشـی های پرچمدار حرفه ای محقق خواهد 
شـد. سیاست مدنظر او در چند وقت اخیر توسـط غول چینی اجرا شده و موفق نیز بوده است. آمارهای اخیر حاکی 
از آن اسـت که درآمد کلی این شـرکت نسبت به سال گذشته حدود 15درصد رشد داشته و به 325.7 میلیارد یوآن 
)حدود 47.7 میلیارد دالر( رسیده است. البته این درآمد شامل تمامی بخش های هوآوی اعم از گوشی های هوشمند، 
تجهیزات مخابراتی و محصوالت مخصوص کسب وکارها بوده است. هوآوی از انتشار اخبار جزئی در مورد آمار فروش 

گوشی های هوشمند اجتناب کرده است، اما کارشناسان رشدی مشابه را برای این بخش متصور شده اند.
مدیرعامل گروه تجاری هوآوی، در ادامه آماری کلی از تعداد فروش و ارسـال آخرین گوشـی های پرچمدار شرکت 
عنوان کرد. آمار این محصوالت، رشـد قابل توجه نسـبت به نسل های قبلی را نشـان می دهد. سری پرچمدار پی 20 
تا 4 ماه پس از عرضه  اولیه، در مجموع 9 میلیون فروش داشـته اسـت. میت 10 نیز که حدود یک سـال از عرضه آن 
می گذرد، آمار فروش 10 میلیونی را به خود اختصاص داده اسـت. یو معتقد اسـت این پرچمدار به آمار 11 میلیون نیز 

خواهد رسید.
 

بخش عمده ای از شرکت گوگل توسط آزادکارها اداره می شود

آینده بازار کار چگونه خواهد بود

مدیرعامل هوآوی از سهم بازار 
کرین 980 و میت20 می گوید

رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت که براساس سیاست های بنیاد، گرفتن رتبه ای 
خوب در کنکور یا جایزه ای در یکی از جش��نواره های علمی و المپیاد ها به معنی 
نخبه بودن نیس��ت. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد مل��ی نخبگان، جوانان 
س��رمایه های این کشور هستند و به کمک مغز و ایده آنها می توانیم آینده کشور 
را بس��ازیم؛ آینده ای که بتواند نام ایران را در جهان درخش��ان تر کند و س��اختار 
اقتصاد نفتی را تغیر دهد، اما این جوانان نیاز به حمایت و کمک دارند تا بتوانند 
استعدادهای خود را شکوفا کنند. جوانان سرمایه های این کشور هستند و به کمک 
مغز و ایده آنها می توانیم آینده کشور را بسازیم؛ آینده ای که بتواند نام ایران را در 
جهان درخشان تر کند و ساختار اقتصاد نفتی را تغییر دهد، اما این جوانان نیاز به 

حمایت و کمک دارند تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند.

ستاری: کسب رتبه خوب در کنکور 
به معنی نخبه بودن نیست

دریچــه

دوشنبه
15 مرداد 1397

شماره 1130
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نشس��ت هماهنگ��ی برگزاری اردوی دوس��ت علمی ب��ا محوریت 
کارآفرینی اجتماعی و توس��عه پایدار در محل بنیاد نخبگان استان 
کردس��تان تشکیل ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 

نخبگان، جلسه هماهنگی برگزاری اردوی 
دوس��ت علم��ی ب��ا محوری��ت کارآفرینی 
اجتماعی و توس��عه پایدار ب��ه همت بنیاد 
نخبگان اس��تان کردستان تشکیل شد. در 
این نشس��ت، رحمت صادقی، رئیس بنیاد 
نخبگان اس��تان کردس��تان گفت: یکی از 
بهتری��ن و موفق تری��ن برنامه ه��ای بنیاد 
نخبگان اس��تان، برگزاری اردوی دوس��ت 
علمی اس��ت ک��ه امس��ال چهارمین دوره 
آن با هم��کاری اداره  کل آموزش وپرورش 
اس��تان برای ۱۵۰ نفر دانش آموز دختر و 
۱۵۰ نف��ر دانش آ  موز پس��ر ط��ی دو دوره 
در دو روز برگزار خواهد ش��د. وی افزود: 

آموزش و تقویت روحیه کارآفرینی اجتماعی و پرورش ش��هروندان 
خ��وب و کم هزینه برای جامعه از اهداف این برنامه اس��ت. عالوه بر 
آن، این برنامه به بسترس��ازی بهتر برای ایجاد ارتباط بین نخبگان 

و استعدادهای برتر و شبکه س��ازی نخبگانی کمک شایانی می کند. 
صادق��ی اضافه کرد: در این برنامه جمع��ی از رتبه های برتر کنکور 
سال های اخیر اس��تان و برگزیدگان المپیاد به عنوان دوست علمی 
در کن��ار دانش آم��وزان در مدت دو روز 
حضور خواهند داشت تا ضمن راهنمایی 
نحوه  دانش آموزان درخصوص  و مشاوره 
مطالعه و برنامه ریزی درس��ی، در فضایی 
صمیم��ی ارتب��اط و دوس��تی علم��ی با 
دانش آموزان برقرار کنند و از این طریق 
در تقوی��ت روحیه و نش��اط علمی آنان 

تأثیرگذار باش��ند.
رئیس بنی��اد نخبگان اس��تان در ادامه 
اظهار داش��ت: در این برنام��ه چند نفر از 
اساتید برجسته حوزه کارآفرینی و توسعه 
پایدار سطح کش��ور نیز مفاهیم مرتبط با 
این حوزه ه��ا را به دانش آم��وزان آموزش 
می دهند تا شرکت کنندگان در ادامه تحصیل خود به مقوله های بسیار 
مهمی مانند کارآفرینی، اش��تغال زایی و توس��عه  پایدار نیز توجه ویژه 

داشته باشند.

همزم��ان با رویداد تبریز ۲۰۱۸ ) پایتخت گردش��گری کش��ورهای 
اس��المی( نخس��تین کنگره ملی ناش��نوایان ایران در این ش��هر طی 

روزهای ۱۵ تا ۱۹ مردادماه 
سال جاری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی 
داده های  انتق��ال  ش��رکت 
آس��یاتک، نخستین کنگره 
مل��ی ناش��نوایان ای��ران با 
انجمن  بنیانگ��ذار  حض��ور 
زبان  مترجمی��ن  جهان��ی 
بین المللی  اس��اتید  اشاره، 
مدیران  ناش��نوایان،  حوزه 
س��ازمان های  فع��االن  و 
ناش��نوایان  مردم نه��اد 
اقش��ار  و  سراس��ر کش��ور 
ناش��نوایان ش��امل:  خاص 
هنرمندان،  پیشکس��وتان، 

معلمان، دانشجویان، جوانان ورزشکار، مددکاران، مترجمان زبان اشاره 
ناشنوایان و مسئوالن کشوری و استانی برگزار می شود.

بررسی نقایص موجود درخصوص مددکاری ناشنوایان ایران،  بررسی 
حقوق ش��هروندی و اداری ناش��نوایان ایران و بررسی حقوق کودک و 
نوجوان ناشنوا در خانواده 
و اجتماع و آسیب شناسی 
آن از جمل��ه موضوع��ات 

مهم این کنگره است
گ��زارش  ای��ن  بناب��ر 
ک��ه  آس��یاتک  ش��رکت 
هم��واره از س��ازمان های 
بح��ث  در  پیش��رو 
مس��ئولیت های اجتماعی 
ب��وده اس��ت اکن��ون نیز 
در همین راس��تا حمایت 
م��ادی و معن��وی از این 
کنگ��ره را برعه��ده دارد. 
حمایت از موسسه خیریه 
انجمن  از  محک، حمایت 
دیاب��ت و اهدای عضو و ده ها س��ازمان مردم نه��اد دیگر از جمله دیگر 

اقدامات مهم آسیاتک در این حوزه است. 

حمایت آسیاتک از  نخستین کنگره ملی ناشنوایان ایرانطرح دوست علمی کارآفرینی اجتماعی و توسعه پایدار اجرا می شود

در اردیبهش��ت ماه رویت��رز خب��ر داد ک��ه س��ازمان نظ��ارت بر 
بازار س��رمایه بریتانی��ا  Financial.org را در لیس��ت هش��دار 
سرمایه گذاران قرار داده؛ ش��رکتی که اخیرا فعالیت های هرمی آن 
به ایران هم کش��یده شده، اما تنها یک ماه پس از این ماجرا بدون 
اطالع قبلی در حس��اب فیس بوک این کمپانی اعالم می ش��ود که 
تغییرات اجباری اعمال شده و برخی از حساب های دالری به ارزی 

دیگر تغییر داده شده اند.
Financial.org چه کار می کند؟

Financial.org ش��رکتی است که از سال ۲۰۱6 فعالیت خود 
را آغاز کرده، در بریتانیا ثبت شده و حتی اسپانسر تیم اتومبیلرانی 
فرمول یک ویلیامز اس��ت. بنا بر گزارش ها این ش��رکت صدها هزار 
دالر س��رمایه )احتماال تا االن بس��یار باالتر از این میزان( از افرادی 
در آس��یا را مدیریت می کند و این در حالی اس��ت که حتی مجوز 

معامالت مالی در بسیاری از این کشورها را ندارد.
این کمپانی خود را فعال در زمینه کسب و کار مرتبط با آموزش و 
با ۲۰۰ هزار عضو معرفی می کند، اما در لیست عمومی شرکت های 
مجاز اعالم شده از سوی رگوالتوری امور مالی بریتانیا )FCA( برای 
خرید و فروش س��هام یا اوراق قرضه قرار نداشت تا اینکه به تازگی 

در لیست هشدار FCA قرار گرفته است.
Financial.org در هفته ه��ای اخیر رویدادهای تبلیغاتی برای 
ارز دیجیتال خ��ود، فوین در کواالالمپور مالزی، ش��انگهای چین، 
جاکارتای اندونزی و ش��هرهای دیگری در تایلن��د و ویتنام برگزار 

کرده است.
چه کشورهایی در مورد فعالیت این شرکت اخطار داده اند؟

تاکن��ون نهادهایی از ۸ کش��ور از جمله بریتانی��ا در مورد معامله 
با این ش��رکت اخطار داده اند. براس��اس گ��زارش رگوالتور امنیتی 
امارات متحده عربی در اردیبهش��ت ماه اعالم شده بود این شرکت، 
سرمایه گذارانی از سراسر آس��یا و حوزه خلیج فارس را جذب کرده 

است.
نه��اد مذک��ور در م��ورد معامله با این وب س��ایت، هر س��رویس 
ارائه ش��ده توسط آن و س��رمایه گذاری در اوراق بهادار مرتبط با آن 

هشدار داده بود. 
 Financial.org عالوه بر این در گزارش گفته ش��ده بود ک��ه
اجازه شرکت در معامالت مالی را ندارد. حتی پیش از آن کمیسیون 
تبادل و امنی��ت فیلیپین به تجار، کارگزاران، دالالن و آژانس هایی 
Financial. که سرمایه گذاری غیرمجاز در شرکت هایی از جمله
org را تبلیغ می کردند هش��دار و خبر از احتمال مجازات ۲۱ سال 

زندان داده بود.
عالوه ب��ر امارات متحده عربی، فیلیپین و بریتانیا، س��ازمان های 
قانون گ��ذار دیگری در مالزی، الئوس، س��نگاپور، اندونزی و تایلند 
هم این ش��رکت را در لیست هشدار شرکت های غیرمجاز قرار داده 
بودند. در مراجعه ای که رویترز به مکان دفتر این ش��رکت در لندن 
داش��ته، ادعا ش��ده که نام این ش��رکت به Mythen تغییر کرده 
اس��ت. عالوه بر این تیم فرمول یک ویلیامز نیز پاس��خی به رویترز 

نداده است.
سرمایه گذاری ها در Financial.org کجا می رود؟

۱7 ف��رد از چین، اندونزی، مالزی، س��نگاپور، تایلن��د، ویتنام و 
ام��ارات متحده عربی اعالم کرده اند که هر یک بین ۳ هزار تا ۴۰۰ 

هزار دالر را به Financial.org پرداخت کرده اند. بیشتر آنها ادعا 
کرده اند که پول های ش��ان در س��هام بلو چیپ  سرمایه گذاری شده. 
بلو چیپ به انواعی از س��هام ابرش��رکت ها گفته می شود که از نظر 
کیفیت، اطمینان، قابلیت و توانایی س��ودآوری شهرتی ملی را دارا 

باشند.
پیش از این کمپانی در وب س��ایت خود و به هفت س��رمایه گذار 
اعالم کرده بود اگر میزان س��رمایه گذاری خود را از ۳ هزار دالر به 
حداقل ۱۰ هزار دالر نرس��انند، ۲۰درصد از س��رمایه آنها را ضبط 
می کن��د. ب��رای این منظور مهلتی ت��ا انتهای ماه م��ه )۱۰ خرداد 
س��ال ۱۳۹7( تعیین ش��ده بود. افرادی که درخواس��ت انصراف از 
س��رمایه گذاری را ارائه داده بودند، با رد درخواس��ت مواجه ش��ده 

بودند.
ماجرای ارز مجازی فوین چیست؟

ام��ا در ۲۱ ژوئ��ن )۳۱ خردادم��اه( خبری مبنی بر بسته ش��دن 
حس��اب های دالری تمام��ی س��رمایه گذاران و تبدیل آنه��ا به ارز 
مجازی فوین )Foin( منتش��ر می شود. با این حال سرمایه گذاران 
برای فعال کردن حس��اب های ارز دیجیتالی خود باز هم باید مبلغ 
دیگ��ری بپردازند: این بار 7 ه��زار دالر و البته تنها تا ۳۱ ژوئیه )۹ 

مردادماه( ماه به آنها مهلت داده می شود.
Financial.org می گوی��د ام��کان انصراف از س��رمایه گذاری 
در فوی��ن تا س��ال آینده می��الدی وجود ن��دارد و در عین حال به 
نظر می رس��د دالرهای موجود در حساب های کاربران دیگر وجود 
خارجی ندارد.»Arnaud Georges«  مدیر اجرایی این شرکت، 
اعالم کرده این تصمیمات نهایی و غیرقابل بازگش��ت هس��تند. او 
در ادام��ه گفته که انتظار دارد به اولین میلیاردر فوین بدل ش��ود: 
»تنها برای یک سال کوتاه صبر کنید تا به سود فراوان خود تحقق 

بخشید.«
او همچنین در مورد س��رمایه گذاران یا اعضا گفته: »شایعه شده 
ک��ه س��رمایه گذاران یا اعضای ناخش��نود تصمیم به اق��دام قانونی 
گرفته اند. دادخواس��ت های قانونی قطعاً سال ها طول خواهد کشید 
و هی��چ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد و ممکن اس��ت ش��ما 
]س��رمایه گذاران[ در طول دوره دعوی قضایی فرصت نقد کردن یا 

تحقق بخشیدن به سود خود را از دست بدهید.«
در تماس های تلفنی و ایمیلی که رویترز با دفاتر لندن و ابوظبی 

این شرکت برقرار کرده، هیچ پاسخی دریافت نشده است.
بازنده ها چه می گویند؟

س��رمایه گذاری از ژاپن تصویری از حساب کاربری خود را منتشر 
کرده که براس��اس آن حس��اب ۹ هزار و ۸۰۰ دالری ناپدید شده و 
اکنون ۵۹ فوین دریافت کرده. او اعالم کرده بود دیگر به حس��اب 

خود دسترسی ندارد.
فرد دیگری از سنگاپور نیز با انتشار تصویری از حساب خود خبر 
از صفر ش��دن حساب ۳ هزار دالری خود داده و البته خبری هم از 
فوین در حس��ابش نیست. هر دو این افراد ادعا کرده اند که پیش از 
ناپدیدشدن موجودی دالری خود هیچ هشداری دریافت نکرده اند.

ش��نیده می شود از ایران نیز برخی در این شرکت سرمایه گذاری 
ک��رده و اکن��ون به فعالیت در زمینه جذب بیش��تر س��رمایه ادامه 

می دهند.
digiato: منبع

خطر کالهبرداری با ارز مجازی فوین بیخ گوش ایرانی ها

نگـــاه

گزارش مالی سامسونگ در سه ماهه دوم ۲۰۱۸ منتشر شده که خبر از کاهش 
اندک فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل می دهد. به گزارش دیجیاتو، براساس 
ای��ن گزارش کمپانی کره ای در مجموع به فروش ۵۲.۲۸ میلیارد دالری دس��ت 
یافته و به این ترتیب شاهد کاهش تقریباً ۴درصدی فروش نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته بوده. گزارش نکات مثبتی هم با خود دارد، سود عملیاتی نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 6درصد رشد کرده و حاال به ۱۳.۲۸ میلیارد دالر رسیده 
است. سامسونگ اش��اره کرده میزان زیادی از این افزایش سود به واسطه بخش 
نیمه هادی ها به دس��ت آمده. کره ای ها به دالیل کاهش درآمد نیز اشاره کرده اند. 
 OLED بنابر این گزارش از دالیل این موضوع تقاضای کم برای نمایش��گرهای
منعطف و قیمت پایین نمایشگرهای LCD عنوان شده است. شاید هم یکی از 

دالیل دیگر کاهش درآمد در بخش گوشی های هوشمند سامسونگ باشد.

گزارش مالی سامسونگ؛ کاهش اندک 
فروش نسبت به مدت مشابه در 2017



گل رز را هرچه بنامید، بویش خوش است - ویلیام شکسپیر
یک نام تجاری قدرتمند نماینده کسب و کارتان است، به مخاطبان و 
مش��تریان هدف تان مفاهیم معناداری را در مورد برندتان می گوید و در 
بازار رقابتی، عامل تمایز کس��ب و کار شما با سایرین است، اما هنگامی 
که نام و برند انتخابی تان در محقق کردن این اهداف ناتوان باشد، چکار 

باید بکنید؟
اگرچه تغییر نام با هدف جس��ت وجوی یک چیز تازه، امری نابخردانه 
اس��ت، اما ب��ا این حال مواقعی وج��ود دارد که ایج��اد تغییراتی از این 
دست، مزیت قابل توجهی را برای کسب و کارتان رقم می زند. در اینجا 
چهار دلیل ارائه  ش��ده است که نشان می دهد چه وقت انتخاب یک نام 
جدید، بهترین گزینه موجود اس��ت. افزون بر آن هفت نکته برای انجام 

موفقیت آمیز این کار ذکر شده است.
1- مسائل مربوط با عالمت تجاری

اکثر اوقات با ش��رکت هایی مواجه می ش��ویم که نام تجاری مشابهی 
دارند یا اینکه میزان تش��ابه بین نام ها به قدری زیاد اس��ت که همسان 
به نظر می رس��ند. در چنین ش��رایطی بهترین کار ممکن این اس��ت که 
یکی از ش��رکت ها فرصت را غنیمت شمرده و از طریق نامه ای رسمی از 

شرکت دیگر بخواهد تا نام تجاری اش را تغییر دهد.
و جای هیچ تعجبی نیس��ت که اگر ش��رکت دیگری تحت نام تجاری 
ش��ما دست به فعالیت بزند، ممکن است شما را متحمل خسارات مالی 

کند.
دقیق��ا چنی��ن مس��ئله ای برای جیک��وب چایلدری و ش��رکت تولید 
ادوی��ه اش اتفاق افتاد. او یک نامه رس��می تغییر ن��ام را از طرف یکی از 
ش��رکت های بزرگ رقیب دریافت ک��رد. این طور بود که آقای چایلدری 
ش��رکت جهانی کرادس��پرینگ را راه اندازی کرد، این شرکت که اکنون 
بیش از ۲۱۰۰۰۰کارمند دارد، تحت نام جدیدش بسیار قدرتمند ظاهر 

شد.
رس��وایی؛ یکی دیگر از مش��کالت بزرگ این است که شرکت دیگری 
ب��ا نام تجاری ت��ان کار کند و متهم به رس��وایی ش��ود. اعتباری که در 
این جریان خدش��ه دار می شود کس��ب و کار شما را نیز تحت تاثیر قرار 
می ده��د، بنابراین باید ب��رای حفظ پیغام برندت��ان، از نام تجاری خود 
مراقبت کنید و مطمئن شوید که سود خود را با هیچ کدام از شرکت های 

رقیب سهیم نمی شوید.
2- نام تجاری تان دیگر کسب وکارتان را آن طور که باید بازتاب 

نمی کند
کسب و کارها با گذشت زمان رشد کرده و دستخوش تغییر می شوند. 
برخ��ی از نام های تج��اری به قدر کافی قدرت تطبیق داش��ته و در این 
ش��رایط رو به رش��د دوام می آورند، اما اگر کس��ب و کارتان بیش از نام 
تجاری اش رش��د کرده است، شاید وقت آن رسیده که با جریانات تغییر 

همگام شوید و این نام کهنه را عوض کنید.
نلی آکالپ، کارآفرین، نویسنده و متخصص در زمینه کسب و کارهای 
کوچک در مجله وقایع کسب و کارهای کوچک گفت: » برای هر کسب 
و کار، رشد، نمو و تغییر در دوره حیات شغلی امری عادی است. ممکن 
است نامی که در روزهای اول کار انتخاب کرده اید دیگر جوابگوی بازار، 
فعالیت ها و هویت برندتان نباش��د«. حال س��واالتی که باید از خودتان 

بپرسید از این قرارند:
• آیا به تازگی محصوالت و یا خدمات تازه ای را اضافه کرده اید؟

• آیا کسب و کارتان با کسب و کار دیگری ترکیب شده است؟
• آیا فلس��فه و ماموریت کس��ب و کارتان تغییر چش��مگیری داشته 

است؟
اگر حتی به یکی از این س��واالت پاس��خ مثبت بدهید، بدان معناست 
ک��ه یک نام تج��اری جدید، هویت برند و کس��ب و کارت��ان را بهتر به 

نمایش می گذارد.
3- نام تجاری تان منحصربه فرد نیست

نام تجاری تان بایستی منحصربه فرد بوده و در بازار خود را به نمایش 
بگ��ذارد. به عبارت دیگر نامی که انتخاب می کنید باید بتواند به بهترین 
نح��و ممکن کلّیت هوی��ت برندتان را حمایت کن��د. نام های عمومی از 
قبیل »خدمات نش��ر و چاپ« و یا »حسابداران مالیاتی حرفه ای« مزیت 
رقابت��ی ای را برای  تان رغم نخواهد زد و مس��لما هم در خاطر نخواهند 
ماند. بنابراین حتی اگر خدمات تان را به بهترین شکل ممکن ارائه کنید، 
این امکان وجود دارد که مش��تریان تان به هنگام ارجاع، نام تجاری تان 
را ب��ه خوبی ب��ه خاطر نیاورند یا اینکه حتی اصال ب��ه یاد نیاورند و این 
بدان معناست که حتی بازاریابی تان نیز متحمل آسیب خواهد شد. اگر 
نام تجاری تان مش��ابه ب��ا ۱۰عنوان عمومی دیگر باش��د، احتمال اینکه 
مش��تریان بتوانند ش��ما را در پهنه  وب بیابند بس��یار پایین است. شما 
نمی خواهی��د که آنها تمام موتورهای جس��ت وجو را زی��ر و رو کنند تا 

بتوانند »خدمات لوله کشی آ ب ث« را پیدا کنند.
پس ش��ایان ذکر است که هیچ کس قلبا عالقه ای به کار کردن با یک 
ش��رکت معمولی و بی زرق و ب��رق ندارد. اگر ن��ام تجاری تان را به یک 
عن��وان جدید، منحصربه فرد و قدرتمند تغییر دهید، کس��ب و کارتان، 

برندتان و البته مشتریان تان سود می برند.
4 - نام تجاری تان سردرگم کننده است و یا اینکه تلفظ سختی دارد

اگر ن��ام تجاری تان س��ردرگم کننده اس��ت و یا تلفظ س��ختی دارد، 
مش��تریان نمی توانند به راحتی شما را پیدا کنند. بله به همین سادگی. 
نام تجاری ای که بی معنا اس��ت و مش��تریان را گی��ج می کند، در خاطر 
نمی ماند. در حقیق��ت، در اینجا باید جنبه هایی از علم مغز و اعصاب را 
در نظر گرفت. ماریانو زیگمان، موس��س البراتوار علوم اعصاب مش��تمل 
در UBA می گوید: »حافظه ش��بکه ای از المان های مرتبط است.« مغز 
انس��ان از طریق برقراری ارتباط میان اطالعات دریافتی حافظه را حفظ 

کرده و به آن دسترسی پیدا می کند. 
بنابرای��ن اگر نام تجاری تان گیج کننده باش��د و یا ارتباطی با ماهیت 
کس��ب و کارتان نداش��ته باش��د، ای��ن احتم��ال وج��ود دارد که مغز 
مش��تریان تان نتوانن��د ارتباطات الزم را ش��کل داده و توال��ی میان نام 
تجاری و کسب و کارتان را پیدا کنند و اگر این نام تلفظ سختی داشته 
باش��د، ممکن است یکی از رقیبان تان را به ش��ما ترجیح داده و با آنها 

وارد معامله شوند.
چگونه نام تجاری تان را تغییر دهید

اگر حس می کنید که زمان تغییر نام تجاری تان فرا رسیده است، این 
بار باید حواس تان را جمع کنید و تصمیم درستی اتخاذ کنید. عالوه بر 
این باید واقع گرا باش��ید: تغییر نام تجاری نیازمند فکر و تالش اس��ت و 
این مسئله تنها در مورد خودتان نیست، بلکه مربوط به مشتریان تان نیز 
می ش��ود. آنها با نام تجاری قبلی تان آشنا هستند و اکنون باید همه چیز 

را فراموش کرده و از نو آغاز کنند.
از اینج��ا به بعد می توانید با دنبال کردن نکات زیر نام تجاری انتخاب 
کرده و نام تجاری قبلی تان را تغییر دهید و مطمئن باشید که این نام تا 

مدت ها برای کسب و کارتان سودمند و کارکردی خواهد بود.

همه چی��ز را از برندتان آغاز کنید. ن��ام تجاری تان باید درونمایه ای از 
برندت��ان را به نمایش بگذارد. پس، کار را با فکر کردن در مورد برندتان 

آغاز کنید:
• کسب و کارتان دقیقا چه کاری انجام می دهد؟

• نقطه تمایز شما با رقبای تان در چیست؟
• هوی��ت برندتان چیس��ت؟ )عجیب و غریب، تش��ریفاتی، رس��می، 

سرگرم کننده، پرتکاپو، گرم(
• ارزش منحصربه فردتان در چیست؟

عجله نکنید. ش��ما برند قبلی تان را می ش��ناختید، پس ممکن اس��ت 
وسوسه شده و این پروسه را اشتباه پیش ببرید، اما این کار را نکنید. به 
محض اینکه برند جدیدتان را شناسایی و تعریف کردید، به نام هایی فکر 
کنی��د که مهم ترین المان ها را پش��تیبانی می کنند. اگر یکی از نام های 
موجود در لیس��ت ارتباط مفهومی با برندتان ندارد، آن را از فهرست تان 

خط بزنید.
توجه داشته باشید که عنوان منتخب تان تلفظ آسانی داشته باشد

خوش��بختانه این قضیه کامال منوط به خودتان است. در عصر گوگل 
و اینترنت اش��یا، بسیار ضروری اس��ت که کسب و کارتان به راحتی در 

اینترنت پیدا شود.
مارگارت ولفس��ان، موسس و سرپرس��ت خالقیت آژانس برندینگ و 
نام گذاری ریور پالس ولف اینطور اشاره می کند: »حضور دیجیتال برای 
موفقیت هر کسب و کار ضروری است. مردم باید با تالشی کم به دنبال 

شما بگردند و سریعا پیدای تان کنند.«
پس اسمی انتخاب نکنید که یافتن تان را سخت کند و حتی تلفظ آن 

برای محققان هم دشوار باشد!
زیاده روی نکنید - هدف تان میانه روی باشد 

نام منحصربه فردی انتخاب کنید، اما توجه داش��ته باشید که انعطاف 
کافی را داش��ته باشد و فضای رشد را برای کسب و کارتان فراهم کند. 
نام های موجود در لیس��ت را مرور کرده و از انتخاب اس��امی که شرایط 

زیر را دارند، خودداری کنید:
• در ارتباط با فناوری باشد که دیر یا زود از مد می افتد

• دید محدودی داشته باشد و از پیشرفت های آینده جلوگیری کند
• دارای ارجاع��ات جغرافیایی ای باش��د که کس��ب و کارت��ان را برای 

بازارهای بزرگ تر نامانوس سازد
• آنقدر عمومی و کلی باش��د که هویت خاص خود را نداشته و نتواند 

به مشتریان  تان چیزی در مورد برندتان بگوید
ولفسان در ادامه بیان می دارد که نام تجاری باید توانایی دوام آوردن 
در ش��رایط رش��د و افزایش کاالها را داشته باشد. یک مثال خوب برای 
این قضیه زمانی بود که اس��تیو جابز نام شرکت خود را از اپل کامپیوتر 
ب��ه اپل تغییر داد. این تغییر نام، این امکان را برای ش��رکت فراهم کرد 
که فهرست کاالهای تولیدی خود را گسترش داده و محصوالت تازه ای 

را روانه بازار کند.
تمایزگذاری را فراموش نکنید

آیا رقبای خود را می شناس��ید؟ یکی از مس��ائل مهم این است که نام 
تجاری جدیدتان موجب برتری برند ش��رکت شما نسبت به رقیبان تان 
ش��ود. پس بنابراین رقیبان خود را بشناسید و آنگاه نامی انتخاب کنید 
که با نام تجاری آنها اش��تباه گرفته نشود. اگر غیر از این باشد، پیش از 

آنکه خودتان متوجه شوید، دوباره در مسیر تغییر نام می افتید.
امور لجستیکی خود را سازماندهی کنید

تغییر ن��ام تجاری تنها یک فعالیت برندینگ خالقانه نیس��ت - بلکه 

فعالیت��ی عمل��ی نیز هس��ت. در اینج��ا فعالیت ها و امور لجس��تیکی و 
قانونی ای که باید مد نظر داشته باشید، ارائه شده اند:

• مطمئن شوید که نام مدنظرتان قابل انتخاب است.
• بررس��ی کنید که آیا در حال حاضر کس��ی از این نام استفاده کرده 

است یا نه.
• ن��ام تجاری جدید خود را در س��ازمان ثبت ش��رکت ها، ثبت کنید. 
البته بهتر اس��ت پیش از ورود به مراح��ل ثبتی قوانین و مقررات تغییر 

نام تجاری را مطالعه نمایید.
• تمام��ی اس��ناد و مدارک حقوقی و قانونی که ن��ام جدیدتان در آن 

منعکس می شود را به روزرسانی کنید.
به یاد داشته باشید که داستان خود را روایت کنید

تغییر ن��ام تجاری تنها یک تغییر نام س��اده نیس��ت، بلکه بازتعریف 
برندینگ اس��ت و یک بخ��ش مهم از موفقی��ت در بازتعریف برندینگ، 
شامل روایت داستانی است که می خواهید مشتریان تان با استناد به آن 

با برند و شرکت شما ارتباط برقرار کنند.
از آنجایی که نام تجاری تان اصلی ترین المان برندتان است، درک این 
نکته که این نام جدید چگونه با داستان برند پیوند ایجاد می کند، بسیار 
حیاتی است. آلینا ویلر، نویسنده کتاب طراحی هویت برند در اثر مذکور 
خود می گوید: »نام ها ابزارهای قدرتمندی هس��تند، اما نمی توانند تمام 
داس��تان را روایت کنند. یک تغییر نام ساده که نتواند تمامی ارتباطات 

برند را در نظر بگیرد، تخیلی به نظر می رسد.
فرق��ی نمی کند که پس از تغییر ن��ام چه رویه تبلیغاتی و بازاریابی ای 
را در پی��ش می گیرید، به هرحال نکته مهم این اس��ت که مش��تریان و 
مخاطبان محصول و ش��رکت تان بتوانند ای��ن تازگی و تغییر را درک و 

لمس کنند.
تمامی المان های برندینگ را به روزرسانی کنید

به اشتراک گذاری داستان برندتان، بخش مهمی از پروسه تغییر نام و 
بازتعریف برند اس��ت. برای اینکه به نهایت تاثیرگذاری دست یابید، باید 
تمامی المان های برندینگ بصری خود را به روزرس��انی کنید. این کارها 
شامل به روزرس��انی لوگوی تجاری، کارت های ویزیت، وب سایت، اوراق 

اطالعات و داده ها و هر مقوله بصری دیگر می شود.
همان طور که ویلر بیان می کند:

• نحوه کارک��رد توامان طراحی ها، ارتباطات و دیگ��ر ابزارها را با نام 
جدید در نظر بگیرید تا بتوانید داس��تان خ��وب و تاثیرگذاری را روایت 

کنید.
• کلّی فکر کنید. هرگاه که نام تجاری یک شرکت را تغییر می دهید، 
به خاطر داشته باشید که این نام بخشی از یک برند تمام و کمال است.
• توجه داش��ته باشید که تک تک جنبه های برندتان از آغاز تا به انتها 
تحت تاثیر قرار می گیرند. مطمئن ش��وید که پروس��ه تغییر نام و دوره 

انتقالی پس از آن، از برندتان شروع می شود.
کالم آخر

تغییر نام تجاری همچون یک درگیری اس��ت. شاید پس از تغییر نام، 
بازس��ازی روابط فش��ار زیادی بر کس��ب و کارتان اعمال کند. پس اگر 
می توانی��د از آن جلوگیری کنید، این کار را نکنید، اما اگر می بینید که 
با نامه رس��می تغییر نام مواجهه هس��تید و یا فعالیت های شرکت تان با 
نام تجاری اش س��نخیتی ندارد، پس باید ب��ه تغییر نام تن دهید. وقتی 
که به این نتیجه رس��یدید که جز تغییر ن��ام چاره دیگری وجود ندارد، 

تمام حواس تان را جمع کرده و این بار انتخاب درستی داشته باشید.
entrepreneur: منبع

چرا و چگونه باید نام تجاری کسب وکارتان را تغییر دهید

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir
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عرضه محصول در س��ال ۲۰۱۸ کاری مشکل است. در برخی صنایع 
»برای ش��روع ب��ه خدمات نرم اف��زاری، برنامه های موبایل و وبس��ایت 
شبکه های اجتماعی فکر کنید«، از همیشه مشکل تر شده است. حدودا 
۸۰ درصد از محصوالت جدید در تمامی صنایع با شکس��ت مواجه می 
شوند. اگرچه برای کارآفرینان و شرکت هایی که امسال به دنبال عرضه 

محصول  هستند، همه چیز عذاب و غم و اندوه نیست. 
با اینکه ممکن اس��ت رقابت ش��دید باش��د، حداقل یک مورد به نفع 
برندهایی اس��ت که در ش��رف آغاز عرضه محصول هس��تند: دسترسی 
بیش��تر از همیشه به ابزارها و ترفندهایی جهت تبلیغ آن محصول فقط 
الزم اس��ت از این ابزارها و ترفندها و نحوه استفاده از آنها اطالع داشته 
باش��ید. آیا در نظر دارید که محصول جدیدی را توسعه دهید، یا آماده 
اید که توی گود پریده و محصولی را روانه بازار کنید؟ در اینجا مطالبی 
آمده است که الزم است برای کسب مهارت در عرضه محصول در سال 

۲۰۱۸ از آنها اطالع داشته باشید.
مخاطبان خود را بشناسید

آش��نایی با مخاطبان انتخابی خود، اولین قدم برای کسب مهارت در 
عرضه موفقیت آمیز محصول اس��ت. بررسی مشکالت مشتریان انتخابی، 
پایگاه های مورد اس��تفاده آنها و نوع پیام هایی که به آن پاسخ می دهند، 
ضروری است. اگر در این مرحله شکست بخورید، در تمام مراحل دیگر 
عرضه محصول خود هم شکس��ت خواهید خورد. اما من می دانم که چه 

فکری توی سرتان است.
چطور می شود درباره مخاطبی که هنوز در اختیار ندارید چیزی 

بیاموزید؟
ش��ما می توانی��د بازار را »از طریق نظرس��نجی یا اگ��ر بودجه کافی 
دارید، از طریق گروه های هدف« قبل از توسعه محصول یا در حین این 
 )SmartSurvey( کار بررس��ی کنید. پایگاه هایی مثل اسمارت سروی

و سروی مانکی )SurveyMonkey( می توانند به شما کمک کنند. 
شما می توانید مخاطبان رقبای خود را با استفاده از ابزارهایی همانند 
 )YouGovProfiles( و یوگاوپروفایلز )SimilarWeb( سیمیالر وب

تجزیه و تحلیل کنید. 
ب��ه مجردی ک��ه تا حد امکان اطالع��ات جمع کردید، م��ی توانید از 
یافته ه��ای خود برای تهی��ه تصویری از ظاهر مش��تری معمول و مورد 
انتظ��ار خ��ود تهیه کنید.  هر چه جزئیات بیش��تری در اختیار داش��ته 
باش��ید بهتر است، اما چند موضوع اصلی که بهتر است به حساب آورید 

از این قرارند:
سن

جنسیت
محل اقامت

درآمد متوسط
وضعیت خانوادگی

سرگرمی ها و عالیق
وب سایت خود را قبل از عرضه محصول آماده کنید

ش��ما  ممکن اس��ت تصور کنید ک��ه ایجاد یک وب س��ایت در زمان 
برنامه ریزی برای عرضه محصول، در پایین فهرس��ت اولویت هایتان قرار 
خواهد داش��ت، یعنی در صورتی که وب س��ایت شما تنها پایگاهی برای 

تبلیغ یا فروش محصول تان باش��د. هرچه باشد وجود یک وب سایت در 
زمانی که هنوز محصولی برای فروش ندارید، چه فایده ای دارد؟ پاس��خ 

کوتاه به این سؤال، »خیلی« است. 
اول از همه، ایجاد وب سایت در فاصله زمانی هر چه بیشتری از عرضه 
محصول کمک می کند و باید مطمئن شوید که این وب سایت از دیدگاه 
فن��ی و کاربردی بی عی��ب و نقص و برای موتورهای جس��ت و جو بهینه 
س��ازی شده است. شما همزمان می توانید محتوایی خلق کنید تا مردم 
را به سایت خود کشانده و با برند خود آشنا کنید. شما می توانید از این 
محتوا و افرادی که برای خواندنش وارد وب س��ایت تان می ش��وند، برای 

ایجاد فهرست ایمیل خود استفاده کنید. 
در وب س��ایت خ��ود فرم های ثبت نام برای آن دس��ته از مش��تریان 
احتمال��ی قرار دهید که می خواهند از زم��ان عرضه محصول تان اطالع 
داش��ته باش��ند. برای گرفتن نتایج بهتر، س��عی کنید این فرم ها را در 
چندین محل در نوارهای جانبی، داخل خود محتوا و در فرم های بیرون 

پَر »pop –up forms« به هنگام خروج از وب سایت قرار دهید. 
برای گرفتن نتایج حتی بهتر، سعی کنید مردم را به ثبت نام تشویق 
کنی��د. روش بدیهی انجام این کار، پیش��نهاد تخفیف به آن مش��تریان 
احتمال��ی اس��ت که قبل از عرض��ه محصول عالقه مندی خ��ود را ثبت 

می کنند. 
قبل از عرضه محصول، برنامه ارجاع فراگیری خلق کنید

ی��ک برنام��ه ارج��اع فراگی��ر می توان��د محصول ت��ان را ب��ا حداقل 
س��رمایه گذاری، در معرض دید هزاران »یا حت��ی ده ها هزار« نفر قرار 

دهد.
 در واق��ع ش��ما ممک��ن اس��ت ب��ا ترفندی آش��نا باش��ید ک��ه هریز

»Harry’s« »خدمات عرضه تیغ ریش تراشی مبتنی بر آبونمان« برای 
جمع کردن۱۰۰۰۰۰ مشترک در تنها یک هفته به کار برد. 

بنابراین نحوه کار برنامه ارجاع فراگیر چگونه است؟
کار این برنامه شباهت زیادی به یک برنامه ارجاع فراگیر معمول دارد، 
جز اینکه به جای تشویق مردم به ارجاع تنها یک نفر دیگر به شما، آنها 

را تشویق می کنید تا چندین نفر را ارجاع دهند. 
بیایید بگوییم که بازارگرمی ش��ما جهت عرضه یک محصول خدمات 
ن��رم افزاری به بازار اس��ت. ش��ما ممکن اس��ت برای ه��ر ارجاع موفق، 
پیش��نهاد استفاده رایگان از محصول را برای یک ماه بدهید. شما حتی 
می توانید به ارجاع گر »یا ارجاع گران« برتر خود جایزه اس��تفاده رایگان 
مادام العمر از محصول را ارائه دهید »فقط مطمئن ش��وید که سیستمی 

را برای جلوگیری از تقلب در ارجاع پیاده سازی کرده اید.«
آی��ا به اف��زودن یک برنام��ه ارجاع فراگی��ر در عرض��ه محصول خود 
می اندیش��ید؟ در اینجا نکاتی آمده اس��ت تا قبل از ش��روع مدنظر قرار 

دهید:
شما به محلی برای اجرای برنامه خود نیاز خواهید داشت »که به طور 

ایده آل همان وب سایت شماست.«
آماده باش��ید تا ب��ا قراردادن تبلیغ��ات پول��ی در پایگاه هایی همانند 

فیس بوک، سرمایه ای را برای شروع کار اختصاص دهید. 
به اشتراک گذاشتن برنامه خود و ارجاع دیگران را تا حد امکان برای 

مشترکان فعلی خود آسان نمایید. 
آماده ارائه یک کمپین قطره ای )drip campaign( باشید

همانطور که واقعا آماده عرضه محصول می شوید، تدارک یک کمپین 
قط��ره ای را بچینید که به اولین مش��ترکان ام��کان می دهد تا از آماده 

خرید بودن محصول آگاهی یابند و بطور خودکار ایمیل های تکمیلی را 
برای افرادی می فرستد که محصول را فورا خریداری نمی کنند. 

بای��د برنامه ریزی کنید ت��ا اولین ایمیل ش��ما در همان لحظه عرضه 
محصول تان ارسال شود. این ایمیل ارسالی باید عالوه بر اعالم محصول، 
به افراد موجود در فهرس��ت ایمیل ت��ان یادآوری کند که آنها می توانند 
محصول را با قیمت ویژه ای خریداری کنند »یا هر پاداش دیگری که به 

اولین مشترکان ارائه دادید«. 
شما برای بیشینه کردن تأثیر ایمیل های خود می توانید از قدرت فومو 
»FOMO ترس از دس��ت دادن« در س��طور متن ایمیل تان اس��تفاده 
کنید. برای انجام این کار، تأکیدتان بر محدود بودن پیشنهاد ویژه باشد 
و این موضوع که مش��تریان درصورت تمایل به استفاده از این پیشنهاد 

باید سریعا اقدام کنند.
س��رانجام زمانی که مش��تری خرید خ��ود را انجام می ده��د، باید به 
 ،»upsell« سلس��له ای از ایمیل ها هدایت ش��ود که برای بیش فروشی

تشویق به خرید دوم و ارجاع افراد طراحی شده اند. 
در همه جا حاضر باشید

بدیهی اس��ت که هر چه بیشتر مش��اهده کرده باشید، شانس بهتری 
برای عرضه موفقیت آمیز محصول دارید.

در اینجا فهرس��تی »که اصال جامع نیست« از کارهایی آمده است که 
می توانید قبل و بعد از عرضه محصول، برای قرار گرفتن در معرض دید 

بیشترین تعداد از مشتریان احتمالی انجام دهید:
تا جایی که م��ی توانید تدارک کمپین های تبلیغاتی را در پایگاه های 

»مناسب« بچینید.
مسابقاتی را ترتیب دهید.

کار با رابطان و افراد با نفوذ را در نظر بگیرید.
محصوالت را برای وبالگ نویسان بفرستید.

برای وب س��ایت های معتب��ر و مربوط��ه و ایمیل فرس��تاده و درباره 
فرصت هایی ب��رای نمایش پیام مهمانان پرس و ج��و کنید »وواال نوربر 
Voila Norbert می تواند در یافتن آدرس های ایمیل به ش��ما کمک 
کند و میل ش��یک Mailshake اجرا و مدیریت خدمت رسانی شما را 
آس��ان تر می س��ازد«. بازاریابی آفالین را »در صورت مناسب بودن« در 
نظ��ر بگیرید. آیا مراس��می وجود دارد که بای��د در آن حضور یابید؟ آیا 
باید در خیابان ها باش��ید؟ آیا مخاطبان شما به اشکال مختلف بازاریابی 

مستقیم، پاسخ می دهند؟
برنامه ریزی، برنامه ریزی و باز هم برنامه ریزی کنید

بس��یار خ��وب، اقرار می کن��م که این م��ورد بدیهی اس��ت، اما تهیه 
برنامه ریزی ه��ای ضعیف، ناتمام و ناقص توس��ط س��ازمان ها، بخصوص  
سازمان هایی که رهبران بی تجربه دارند، غیرمعمول نیست،از این دست 

افراد نباشید.
شما می بایست دقیقا بدانید که چقدر می توانید برای بازاریابی عرضه 
محصول خود هزینه کنید و از نحوه هزینه کردن آن اطالع داشته باشید. 
ای��ن کار به معن��ای تصمیم گیری درباره ترفندهای مورد اس��تفاده تان، 

طول مدت آن و کسانی است که مسئول اجرای آنها خواهند بود. 
ب��رای هم��ه ن��وع پیام��دی برنامه ریزی کنی��د. برای شکس��ت خود 
برنامه ریزی کنید که یعنی تصمیم بگیرید چه زمانی ترفند یا استراتژی 
شکس��ت خورده خود را ح��ذف کنید و چه کاری در ع��وض آن انجام 

دهید، مثال زمانی که تقاضا از عرضه پیشی می گیرد. 
allbusiness :منبع

اگر خریداران شما به روش های نامطلوب متوسل شدند 
روش پاسخ دهی مؤثر به 5 تاکتیک 

ناخوشایند مذاکره 

بر غافلگیری خود فائق ش��وید، رویداد واقعی را بررسی کنید و  با آرامش 
پاسخ دهید. ماه هاست که با یک خریدار همکاری می کنید. چندین جلسه 
برگ��زار و ارتباط خوبی برقرار کرده اید، به اعتراضات ش��ان پاس��خ داده اید و 
حال که انتظار قطعی ش��دن فروش را دارید، امیدوارید که مثل آب خوردن 
اتفاق بیفتد. آنگاه وارد مرحله مذاکره برای فروش می شوید.  متأسفانه همه 
خریداران با حالت دوس��تانه و میل به همکاری وارد مذاکره نمی ش��وند. در 
عوض برخی خریداران، یک رویکرد موضع گیرانه تر اتخاذ می  کنند. آنها یا می 
خواهند که شما قیمت را کاهش دهید و یا بیشتر از هزینه ای که می پردازند، 
درخواست دارند. برخی از خریداران دست به هر کاری می زنند تا همه چیز 
را به نفع خود کنند و تاکتیک های شان از بقیه خجالت آورتر هستند. در اینجا 
پنج تاکتیک ناخوشایند خریداران و نحوه پاسخ دهی شما به آنها آمده است.

1. بداخالقی
برای مدتی در حال مذاکره بوده اید و درگیر حل مش��کالت شده اید. شما 
پیش��نهادی را ارائه می دهید و خریدار می گوید: »بسیارخب،  این پیشنهاد 
احمقانه اس��ت، توهین آمیز است. دیگر کافی است!« و بعد بر می خیزد و در 
را به هم می کوبد. گاهی اوقات بداخالق بودن، واکنش��ی ساختگی نسبت به 
قیمت یا عبارت خاصی در طرح پیشنهادی است تا شما را وادار به پاسخ دهی 
کن��د. اگر این اتفاق برای تان می افتد، بر خ��ود نلرزید. حرفه ای باقی بمانید 
و فریب نخورید. یک اس��تراحت کوتاه را پیش��نهاد دهید. شما می توانید به 
خریدار کمک کنید تا با قبول اینکه مس��أله مورد مذاکره چقدر برای همه 
افراد دخیل اهمیت دارد، غرور خود را حفظ کند.  سپس از یک تخته سفید 
اس��تفاده کنید و نکات اصلی را شرح دهید و به اهداف و امکانات بازگردید. 
اگر اعتراض آنها تنها درخواس��تی برای تخفیف قیمت باش��د، جواب منفی 
دهید. زمانی که این کار را می کنید، مرزی را تعیین می کنید. ضمنا طوری 
ب��ه بهبود راه حل ها و گفت وگوی خ��ود ادامه دهید که گویی این بداخالقی 

اتفاق نیفتاده است. 
2. تئاتر پوچی

تصور کنید این جمله را می گویید که »هزینه این راه حل در یک دوره ۱۲ 
ماهه، ۳۲۰۰۰۰ دالر خواهد بود« و پاسخ خریدار این باشد که »من اینطور 
فکر نمی کنم. باید نهایتا ۴۰۰۰۰ دالر باشد.«خریدار با این تاکتیک و با اطالع 
از نامعقول بودن آن، درخواست زیادی می کند و امیدوار است که با کاهش 
تقاضاهایی که هنوز هم عمال غیر منطقی هستند، به نظر منطقی برسد. در 
این موقعیت، فورا پاسخ دهید و توخالی بودن تهدید شان را با دعوت به بحث 
اثبات کنید. اگر واکنش ش��دیدی نش��ان دادند، شما هم همین کار را انجام 
دهید. چیزی مثل این بگویید که »اگر جای من بودید، چه واکنش��ی نشان 
م��ی دادید؟« یا »فکر می کنید اگر این به این بحث ادامه دهم، معاونم چه 
خواهد گفت؟« با بیان یک مثال از دلیل  احمقانه بودن درخواست ش��ان، این 

تاکتیک را بی اعتبار کنید.
3. حافظه انتخابی

خری��دار با این تاکتیک، به راحتی فراموش می کند که برای چه مواردی 
توافق کرده است. به همین خاطر است که باید پس از بحث های مذاکره برای 
فروش، یادداش��ت برداشته و به اشتراک بگذارید. مطمئن شوید که مدارک 
خوبی در دس��ت دارید و کال می توانید از این مسأله اجتناب کنید. اگر این 
اتفاق چندین دفعه رخ ده��د، از آنها انتقاد کرده و توضیح بخواهید. چیزی 
مثل این بگویید که »به نظر می رسد ما دایما در حال دور شدن از مسایلی 
هستیم که قبال توافق کرده ایم. ما چکاری می توانیم در جهت پیشرفت انجام 
دهیم تا مطمئن شویم که این اتفاق دوباره رخ نمی دهد؟« سپس مکالمه را 

به اهداف و امکانات بازگردانید.
4. پلیس خوب، پلیس بد

خری��دار با این تاکتیک، یک »پلیس ب��د« را در مراحل پایانی وارد بحث 
م��ی کند تا برای کاهش قیمت فش��ار وارد آورد، موافقت نامه را تغییر دهد، 
دوباره مس��ائل پایان یافته را به بحث بگذارد، و... بهترین پاس��خ شما به این 
تاکتیک، آوردن پلیس بد خود به صحنه است تا در میدان بازی برابر باشید. 
پلک نزنید یا به نظر مرعوب نرس��ید. مهم تر از همه اینکه تس��لیم نشوید. 
بر اهداف، امکانات، الزامات و جایگزین ها پافش��اری و بر  نتایج تمرکز  کنید. 
خریداران اغلب اوقات سعی دارند شما را با در تنگنا قرار دادن خسته کنند. 
تس��لیم نشوید. مطمئن ش��وید که در زمان حال باقی می مانید و عجله ای 

نداشته باشید.
5. مطلب نهایی

شما در چهار ماه گذشته مشغول مذاکره برای یک معامله بزرگ بوده اید، 
و آماده امضای موافقت نامه ای هس��تید که هزینه آن نزدیک به قیمت آخر 
)reservation price(شماس��ت، ام��ا هنوز ه��م می تواند در بتنا بهترین 
جایگزین برای موافقت نامه مذاکره شده BATNA جای گیرد. خریدار برای 
شما ایمیلی با این مضمون می فرستد که »قرارداد امضا شده در پیوست آمده 
است. یک  مطلب دیگر هم هست که ما در قرارداد وارد و مشخص کردیم، 
نیازی نیست که پولی پرداخت کنیم و بیعانه ای را بفرستیم که به آن اشاره 

کردید. ما پس از گذشت ۱۲۰ روز، شروع به پرداخت خواهیم کرد.«
مطل��ب آخ��ر)one last thing(، تاکتی��ک پیچیده ای اس��ت که روی 
حساس ترین نقطه فروشنده دست می گذارد و از عنصر اشتیاق برای قطعی 
ش��دن معامله اس��تفاده می کند تا فروش��نده را به اعطای امتیازات نهایی 
وادارد.  ب��رای پرداختن به این تاکتیک، الزم اس��ت از خود بپرس��ید که آیا 
))مطلب آخر((، توافق را به خطر می اندازد یا خیر و باعث بروز چه مشکالتی 
می شود؟ آیا مایلید مشغول آن بازی شوید که برای خریدار، تقریبا به منزله 
 )a game of chicken( م��دل تع��ارض دو بازیکن در نظریه ب��ازی ه��ا
است؟ سؤاالتی بپرسید و یک پیشنهاد تجاری را ارائه دهید، مگر اینکه این 
درخواس��ت اهمیت چندانی نداشته نباش��د. گاهی اوقات هم هیچ نوع بازی 
صورت نمی گیرد. خریدار شما ممکن است بخاطر سیاست شرکت، مجبور 
به بیان این مطلب باش��د و ممکن اس��ت در صورت عدم توافق شما قادر به 
پیشروی نباشد.  در هر صورت الزم است دالیل، نتایج و پیامدها را تجزیه و 
تحلیل کنید و آنگاه دوباره بحث را با خریدار پیش بکش��ید. به آنها یادآوری 
کنید که فرایند رس��یدن به توافق قطعی، ش��امل انعطاف پذیر بودن هر دو 
طرف می ش��ود.  ش��ما در نقش یک فروشنده، با انواع مختلف تاکتیک های 
خری��داران مواجه خواهید ش��د که برخی رایج تر و برخی دش��وارتر از بقیه 
هستند. فروشندگانی که آمادگی این سناریوها را دارند، کمتر طی مذاکرات 
تس��لیم می شوند. خریداران عادت کرده اند که با روش های خاصی واکنش 
نشان دهند. وظیفه شما فهمیدن رویداد واقعی و پاسخ مقتضی به آن است.
entrepreneur :منبع 
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7 نکته در باب مدیریت مالی کسب وکارهای 
کوچک

مدیریت مس��ائل مالی برای تمامی صاحبان کس��ب وکارهای کوچک می تواند 
چالش برانگیز باش��د. اغلب دلیل موفقیت در کس��ب وکارهای کوچک به س��بب 
مهارت هایی س��ت که برای تولید محصول یا ارائه خدمات از خود نشان می دهید. 
اگر تجربه کافی در این زمینه نداشته باشید، این فرآیند می تواند به شکل یک کار 
روزمره و تکراری درآید و ش��ما را به دام ع��ادات بد مالی بیندازد که طبعا روزی 
به کس��ب وکار شما ضربه خواهد زد. مهم ترین گام برای تمامی صاحبان مشاغل، 
آموزش دادن به خود است. با درک مهارت های بنیادین مورد نیاز جهت راه اندازی 
کسب وکاری کوچک، صاحبان مشاغل می توانند آینده مالی پایدار و باثباتی را برای 
خود ایجاد کنند. عالوه بر یادگیری، حفظ انس��جام، دیگر وجه غالب در مدیریت 
سالم امور مالی محس��وب می شود. رایان واتس��ون)Ryan Watson(، یکی از 
بنیانگ��ذاران و رئیس Upsourced Accounting معتقد اس��ت: »هیچ چیز 
ترس��ناک تر، پرهزینه تر و پرریس��ک تر از آن نیست که در پایان سال یک جعبه 
پر از رس��ید و صورت حساب بانکی بررسی نش��ده روی میز حسابداری  باشد.« 
اگر به عنوان یکی از صاحبان مشاغل می خواهید همواره مسائل مالی کسب وکار 

خود را تحت کنترل داشته باشید، این نکات می توانند برای شما راهگشا باشند.
1- به خودتان حقوق بدهید

اگر صاحب کس��ب وکاری کوچک هستید، ساده خواهد بود اگر تالش کنید هر 
کاری را به صورت روزبه روز انجام دهید. گذش��ته از این، چنین س��رمایه افزوده ای 
اغلب می تواند تأثیر بس��زایی در کمک به رشد کسب وکار شما ایفا کند. الکساندر 
لوری )Alexander Lowry(، استاد و مدیر بخش کارشناسی ارشد رشته تحلیل 
مالی در دانشگاه گوردن معتقد است که صاحبان کسب وکارهای کوچک نباید نقش 
خود را در ش��رکت نادیده بگیرند و به همین میزان باید برای خودشان نیز حقوق 
پرداخت��ی در نظر بگیرند و از این طریق اطمینان حاصل کنند که مس��ائل مالی 
ش��خصی و تجاری، هر دو در ش��رایط خوبی قرار دارند. وی اذعان دارد »بسیاری 
از صاحبان کسب وکارهای کوچک و متوسط، به ویژه در بدو امر، پرداختی به خود 
را فرام��وش می کنند. آنها بر این باورند که راه اندازی تجارت و پرداخت به دیگران 
اهمیت بیشتری دارد. اما یادتان باشد شما هم بخشی از این کسب وکار هستید.« 

2- برای رشد کسب وکار خود سرمایه گذاری کنید
ج��دای از مس��ائل مالی، به فرصت های رش��د کس��ب وکار خ��ود نیز توجه 
داش��ته باش��ید. این امر به ش��ما امکان می ده��د در جهت رس��یدن به یک 
 سیس��تم مالی س��الم حرکت کنید و به رش��د خود ادامه دهید. ادگار کوالدو
)Edgar Collado(، کارش��ناس ارش��د امور مالی در موسسه مشاوران مالی 
توبیاس )Tobias( می گوید، صاحبان مش��اغل بای��د همواره نگاهی به آینده 
داش��ته باشند. او معتقد اس��ت »یک کس��ب وکار کوچک که تمایل به رشد، 
نوآوری و جذب بهترین کارمندان را دارد، باید به صراحت اعالم کند که متمایل 
به س��رمایه گذاری برای آینده خود است. مش��تریان از افزایش سطح خدمات 
استقبال می کنند. کارکنان نیز از این که شما روی شرکت و آینده شغلی آنان 
سرمایه گذاری می کنید خرسند خواهند بود. درنهایت شما نیز با سرمایه گذاری 

روی آینده، ارزش بیشتری برای کسب وکار خود ایجاد خواهید کرد.«
3- داشتن استراتژی مناسب برای صورت حساب ها

هر یک از صاحبان کسب وکار مش��تریانی دارند که همواره هنگام پرداخت 
و تایی��د صورت حس��اب ها ب��ا تأخیر عمل می کنن��د. مدیریت مس��ائل مالی 
نیز ب��ه معنای مدیریت جری��ان نقدینگی برای حصول اطمینان از س��المت 
عملکرد کس��ب وکار به صورت روزمره اس��ت. اگ��ر در دریافت پ��ول از برخی 
مش��تریان و مراجعان خود مش��کل دارید، ش��اید وقت آن رس��یده باشد که 
 کمی در ارائه صورت حس��اب به آنها خالقیت به خرج دهید.  جیمز استفوراک 
)James Stefurak(، سردبیر مجله Invoice Factoring Guide دیدگاهی 
جالب توجه در این زمینه دارد؛ »وقتی حجم صورت حس��اب های پرداخت نشده 
ش��ما باال باش��د، می تواند مش��کالتی در زمینه گردش نقدینگی برای تان ایجاد 
کند. اگر مش��تریان شما در پرداخت صورت حساب ها تأخیر دارند، به جای صادر 
کردن قبض های مکرر و تماس های پیاپی، می توانید شرایط پرداخت را به صورت 
»۲درصد از ۱۰ تا ۳۰ روز« تعیین کنید. این یعنی اگر مشتری صورت حساب را 
ظرف ۱۰روز پرداخت کند ۲درصد از مبلغ کل به او تخفیف داده می شود. در غیر 

این صورت پرداخت کامل باید ظرف ۳۰ روز انجام گیرد.«
4- تقسیم بندی و بسط پرداخت مالیات

 مای��کل ات��زل )Michele Etzel(، مال��ک ش��رکت خدمات حس��ابداری
 Bayside پیشنهاد می دهد، اگر پس انداز به منظور پرداخت مالیات های فصلی 
برای تان مشکل است، می توانید به صورت ماهانه آن را پرداخت و در نتیجه این 

پرداخت ها را نیز همانند دیگر هزینه های جاری ماهانه مدیریت کنید.
5- بر حساب های دفتری خود نظارت داشته باشید

این نکته به نظر امری بدیهی می رس��د، اما درواقع از اهمیت بسیاری برخوردار 
اس��ت. هر روز یا هر ماه زمان مش��خصی را به مرور و نظارت بر حساب های خود 
اختصاص دهید. این  کار به ش��ما امکان می دهد آشنایی بیشتری با مسائل مالی 
کس��ب وکار خود پیدا کنید و در عین حال چش��م اندازی از احتمال وقوع جرائم 
 مالی نیز به دس��ت آورید. ترنس چانون)Terence Channon(، رئیس شرکت
 NewLead در این باره می گوید »هیچ گاه مصارف بانکی را نادیده نگیرید و همواره 
زمانی را صرف مرور صورت حس��اب های پرداخت ش��ده کنید. در غیر این صورت، 

کسب وکارتان به سمت هزینه های بی فایده و حتی اختالس خواهد رفت.«
6- در کنار هزینه ها، به بازگشت سرمایه نیز توجه داشته 

باشید
س��نجش هزینه ه��ا و بازگش��ت س��رمایه گذاری می تواند تصویر روش��نی 
 از س��رمایه گذاری های عاقالن��ه و ی��ا ب��ی ارزش را ارائ��ه دهد. دبورا س��وئینی
)Deborah Sweeney(، مدیرعامل شرکت MyCorporation می گوید، 
صاحبان مش��اغل کوچک باید همواره نس��بت به اینکه کجا پول شان را هزینه 
می کنند، هوشیار و محتاط باشند. او در ادامه اظهار می دارد »تمرکز بر بازگشت 
سرمایه گذاری موضوعی ست که همراه تمامی هزینه های شما مطرح می شود. 
عدم توجه به این مس��ئله مانند آن است که پول خود را بر سر یک شرط بندی 
بد یا نامربوط از دس��ت بدهید. اگر قرار نیس��ت س��رمایه گذاری شما بازگشت 
داشته باشد، ادامه آن  را متوقف کنید و به راهکارهایی بپردازید که برای شما و 

کسب وکارتان سودمند و کارآمد باشند.« 
7 - عادات مالی خوب را در خود تثبیت کنید

تثبی��ت و تعریف قواع��د و قوانین داخلی در مورد ام��ور مالی -حتی اگر به 
سادگی تعیین زمان های مشخص برای مرور و به روز رسانی اطالعات مالی باشد- 
می تواند تأثیر بسزایی بر حفظ سالمت مالی کسب وکار شما بگذارد. توجه مداوم 
به مسائل مالی محیط کار می تواند خطر فساد و ریسک های مالی را به حداقل 
برس��اند.« ک��والدو نیز در این زمینه اظهار م��ی دارد »ضعف در کنترل داخلی 
مجموعه می تواند منجر به بروز فس��اد یا دزدی در میان کارکنان و اگر شما یا 
کارمندتان پایبند قانون مش��خصی در این مورد نباشید، سبب بروز مشکالت 

حقوقی در این مجموعه شود.«
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ی��ک ش��رکت ژاپنی و یک ش��رکت آمریکایی تصمی��م گرفتند تا در 
رودخانه میس��وری یک مس��ابقه قایقرانی برگزار کنن��د. گروه هر کدام 
از ش��رکت ها برای مدت طوالنی تمرین می کردند تا به اوج آمادگی شان 
برای حضور در مسابقه برسند. در روز مسابقه،  شرکت ژاپنی با اختالف 
یک مایل پیروز ش��د. گروه ش��رکت آمریکایی بهم ریخت و دلس��رد و 
افسرده ش��ده بودند. مدیر شرکت یک بیانیه ماموریت برای آنها تدارک 
دید و نشان داد که دلیل این شکست را به عنوان یکی از اهداف در آن 
گنجانده است. گروه ارزیابی از کارکنان مدیریت ارشد تشکیل شد. آنها 
ش��روع به بررسی کردند و فعالیت های مناس��ب را سفارش کردند. آنها 
فهمیدند که گروه ش��رکت ژاپنی هشت نفر را برای پارو زدن و یک نفر 
را برای فرماندهی اختصاص داده بودند، در حالی که گروه آنها  هش��ت 
نف��ر را برای فرمانده��ی و یک نفر را برای پارو زدن انتخاب کرده بودند. 
ش��رکت آمریکایی با صرف مبالغ هنگفتی، یک موسس��ه مش��اوره ای را 
برای راهنمایی آنها به خدمت گرفت. ش��رکت مش��اوره ای نتیجه گیری 
ک��رد که تعداد زیادی از افراد گروه به کار فرماندهی پرداخته اند،  تعداد 
کم��ی از آنه��ا کار پاروزنی را انجام داده اند. برای جلوگیری از شکس��ت 
توهین  آمی��ز دیگ��ری در برابر گروه ژاپنی، در س��ال بعد، گروه پاروزنان 
آمریکایی سازماندهی مجدد شدند. ساختار مدیریتی جدید در بردارنده 
چهار مدیر فرماندهی و سه مباشر فرماندهی بخشی و یک دستیار مباشر 
فرماندهی بود. گروه، این سیس��تم عملکرد جدید را به کار بردند که به 
فرد پاروزن قایق برای کار س��خت تر و بیش��تر، انگیزه بیشتری را بدهد. 
آن سیستم که به طرح کیفیت برتر گروه پاروزنی شهرت یافت، طراحی 
ش��ده بود تا پاروزن ها را توانمند س��ازد و کار آنها را غنی کند. طرح با 
مالقات ها، ناهار، خودکارها و تی ش��رت های رایگان برای پاروزن ها آغاز 

شد.
س��ال آینده، گ��روه ژاپنی مس��ابقه قایقران��ی را با اخت��الف دومایل 
برنده ش��د. مدیریت گروه آمریکایی آن پاروزن ه��ا را به خاطر عملکرد 
ضعیف ش��ان اخراج کردند، تامین مالی آن مس��ابقه قطع ش��د، قایق ها 
همگی فروخته ش��دند و سرمایه گذاری های ش��ان را در تجهیزات جدید 
متوق��ف کردند. آنه��ا پاداش هایی را به مدی��ران فرماندهی که عملکرد 
باال داش��تند، دادن و مبالغ پس اندازش��ده را میان مجریان ارشد تقسیم 

کردند.
وظایف موجود در بعد ساختاردهی آغازین شامل وظایف سنتی نقش 
رهبری _ س��ازماندهی و تعریف و هدایف فعالیت های کاری زیردستان 
می ش��ود. بعض��ی وقت ها ای��ن جنبه از ش��غل یک مدیر ب��ا تقاضاهای 
بع��د مالحظه ای در تع��ارض قرار می گیرد. برای انجام یک ش��غل)آغاز 
ک��ردن س��اختاردهی(، مدیران باید وظایف مش��خصی را ب��ه کارکنان 
تخصی��ص دهند، راه انجام وظایف را مش��خص کنن��د و بر کار نظارت 
کنند تا اطمینان حاصل آید که کارها به طور صحیحی انجام می شوند. 
این چنین فعالیت های کاری ممکن اس��ت که مس��تلزم تصمیم گیری و 
رفتارهای اس��تبدادی باش��ند و زمان یا فرصت آن برای رهبران نباشد 
تا نیازها یا احساس��ات زیردس��تان را مدنظر قرار دهن��د. میزان معینی 
از کار بای��د با س��طح معینی کیفی��ت در زمان مش��خصی انجام گیرد. 
موفقیت سازمانی و شغل مدیر وابسته به اجرای مستمر این استانداردها 

اس��ت. ولی این همیش��ه برای مدیران کار آسانی نیس��ت تا رفتارهای 
مالحظه ای و س��اختاردهی آغازین را متوازن سازند. وظایف رهبری در 
بعد س��اختاردهی آغازین ش��بیه به وظایف رهبران وظیفه گرا در نظریه 
اقتضایی، رهبری هدایتی در نظریه مس��یر_ هدف، حالت  اس��تبدادی 
در نظری��ه تصمیم گیری هنجاری و سرپرس��تی در مدل مراوده رهبر_ 
پیرو می باش��د. هرچند ابعاد مالحظه ای و ساختاردهی بیش از ۵۰سال 
پیش مطرح ش��ده بودند، پژوهش های اخیر آش��کار س��اخته اند که این 
ابعاد توصیف کننده معتبری برای رفتار رهبری اس��ت. در یک فراتحلیل 
از ۳۲۲مطالع��ه، محققان دریافتند که بعد مالحظه  دارای همبس��تگی 
مثبت و معنی داری با کیفیت عملکرد رهبر و عملکرد گروه یا س��ازمان 
او اس��ت. س��اختاردهی آغازین با عملکرد گروه نیز با رضایتمندی رهبر 
مرتبط بوده اس��ت. به ط��ور کلی، هر  دو بعد به اثربخش��ی رهبر و نیز 
به س��طح انگیزش زیردس��تان مرتبط اس��ت. با این ح��ال خصوصیات 
مورد نیاز برای رهبری موفق با توجه به س��طح مدیر در سلس��له مراتب 
س��ازمانی تغییر می کند. مدیر اجرای ارش��د یک ش��رکت تولیدکننده 
اتومبیل وظایف مختلفی را انجام می دهد، پس نس��بت به سرپرس��تان 
بخ��ش رنگ کاری خ��ودکار از خط مونتاژ به توانایی ه��ای متفاوتی نیاز 
دارد. به طور کلی، هرچه جایگاه فرد روی سلس��له مراتب سازمانی باالتر 
باش��د، فعالیت های مالحظه ای کمتر و فعالیت های ساختاردهی آغازین 
بیش��تری الزم اس��ت. یک مجری سطح باال نس��بت به یک سرپرست، 
مهارت های روابط انس��انی بیشتری را نیاز دارد؛ چون مجری نوعا تعداد 
کمتری از زیردس��تان را کنترل می کند و کمتر به طور مس��تقیم با آنها 
تعامل دارد. معاون س��ازمان ممکن است که تنها با شش نفر از روسای 
شعبات سروکار داشته باش��د، در عین حال سرپرستان صفی می توانند 
۱۰۰ یا حتی بیش��تر از ۱۰۰ کارگر را مدیری��ت کنند. پس رهبران در 
س��طوح مختلف وظایف، خصوصیان و مشکالت متفاوتی در فضای کار 
دارند. پژهش های روانشناس��ان س��ازمانی _صنعی در مورد سرپرستان 
صف بیان می دارد، سرپرستان که دارای بهره ورترین کارگروه ها هستند، 

دارای ویژگی های زیرند:
۱ . سرپرس��تان اثربخش، فردمحور هس��تند و نس��بت به سرپرستان 

ناموفق وظیفه مالحظه ای بیشتری دارند.
۲ . سرپرس��تان اثربخش حمایت کننده اند و بیشتر به کارکنان کمک 

می کنند و از آنها در برابر مقامات باالتر دفاع می کنند.
۳ . سرپرس��تان اثربخش دموکراتیک هستند. آنها با کارکنان جلسات 
مک��رری برگزار می کنند تا دیدگاه های آنها را جویا ش��وند و مش��ارکت 
را تش��ویق کنند. سرپرستان با اثربخش��ی کمتر بیشتر استبدادی عمل 

می کنند.
۴. سرپرستان اثربخش انعطاف پذیرند. آنها به کارکنان اجازه می دهند 
تا به هر صورت ممکن به اهداف ش��ان برسند، البته اهدافی که با اهداف 

سازمان سازگارند.
۵. سرپرستان اثربخش خودشان را به عنوان مربی و نه رئیس توصیف 
می کنن��د. آنها ب��ر کیفیت تاکید دارن��د، راهنمایی های آش��کار فراهم 
می آورند و بازخوردهایی به موقع به کارکنان ش��ان ارائه می کنند. با این 
حال در سطوح عالی سازمان، مدیران و مجریان کمتر درگیر رفتارهای 
مالحظه ای هس��تند و بیش��تر رفتارهای س��اختاردهی آغازین را انجام 
می دهند. به عبارت دیگر، آنها کمتر مردم گرا هس��تند و بیش��تر کارگرا. 
مجریان موفق خصوصیات دیگری هم دارند که ما در اینجا اثر حضور در 

دانشگاه و شخصیت را در زیر مورد بحث قرار می دهیم.
حضور در دانش��گاه با موفقیت های شغلی در سطوح اجرایی همبستگی 
مثبت دارد. کارکنانی که دارای پیشینه دانشگاهی هستند، نسبت به افرادی 
که تجربه دانشگاهی ندارند در طبقات مدیریتی زودتر باال می روند. مدارج 
دانش��گاهی با ارزشیابی های بالقوه مدیران و نیز پیشرفت های آینده در کار 
همبس��تگی مثبتی دارد. افرادی که مدارج باالتری را می گیرند پتانس��یل 
بیش��تری برای ارتقا، کسب هرچه زودتر نخس��تین ارتقای شغلی و بعد از 
اس��تخدام و ارتقا در س��طح مدیریتی دارند. یکی از پیش بینی کننده های 
معتبر ارتقا، تخصص دانش��گاهی است. دانش��جویانی که متخصص علوم 
انس��انی و علوم اجتماعی هس��تند در عملکرد ش��غلی و تمرین های مرکز 
ارزیابی، ارزیابی های باالتری به دس��ت می آورند و در نردبان ترقی سازمانی 
زودتر و بیشتر باال می روند. آنهایی که در مدیریت بازرگانی تخصص دارند 
در طبقه دوم قرار می گیرند. دانش��جویان ریاضیات، علوم پایه و مهندسی 
در مرتبه س��وم ق��رار دارند. متخصصان علوم انس��انی و علوم اجتماعی در 
تصمیم گیری ها، خالقیت در حل مس��ائل تجاری، توانایی های ش��ناختی، 
مهارت  های ارتباطاتی و نوش��تاری و انگیزه برای پیش��رفت برتر از دیگران 
هستند. آنها همراه با متخصصان بازرگانی نسبت به متخصصان ریاضی، علوم 
پایه، مهندس��ی در مهارت های میان شخصی، توانایی رهبری، مهارت های 
ارتباطات کالمی و انعطاف پذیری رتبه باالتری می گیرند. برای مدت طوالنی 
فرض می شد که هوش با رهبری رابطه خیلی باالیی دارد و رهبران نسبت به 
زیردستان خود به طور قابل مالحظه ای باهوش ترند. پژوهش های بعد، این 
فرضیه را تایید نکرد. مطالعات انجام شده نشان دادند که همبستگی پایینی 
بین هوش و رهبری وجود دارد. به عبارت دیگر، یافته ش��د که توانایی های 

هوشی با پیش بینی عملکرد در جایگاه های رهبری رابطه معناداری ندارد.
جنبه های مختلفی از ش��خصیت، به ویژه پنج عامل بزرگ با عملکرد 
ش��غلی رابطه دارد. تعدادی از روانشناس��ان ۱7 نفر از ماموران اجرایی 
ارش��د ش��رکت های بزرگ را مورد مطالع��ه قرار دادند. آنه��ا یافتند که 
ش��خصیت یک جزو مهم موفقیت ش��غلی در عالی ترین سطح مدیریتی 
اس��ت. عامل وجدان با مفه��وم کنترل در میان ماموران اجرایی ارش��د 
گ��روه مدیریت عالی مرتب��ط بود. عامل ثبات عاطفی، انس��جام گروه و 
انعطاف پذی��ری هوش��مندانه را تحت تاثیر قرار می  دهد. خوش��خویی از 
جانب ماموران اجرایی ارش��د با حس انس��جام گ��روه مدیریت عالی در 
ارتباط بود. برونگرایی با تس��لط رهبر در ارتباط بود. گش��ودگی در برابر 

تجارب با خطرپذیری گروه در ارتباط بود.
در آخ��ر: در مطالعه ای از مدیران چینی یافته ش��د که برخالف اکثر 
نتایج پژوهش انجام ش��ده در آمریکا، عوامل پنج گانه اصلی ش��خصیت، 
پیش بینی کننده ه��ای خوب��ی ب��رای رهبری اثربخ��ش در فضای کاری 
نبودن��د. برای مثال، برخالف یافته های مطالعات انجام ش��ده از مدیران 
آمریکای��ی در میان مدیران چینی، برونگرایی ب��ه طور منفی با رهبری 
رابطه داش��ت. ای��ن یافته، موضوع تفاوت ه��ای فرهنگی در خصوصیات 
رهب��ران اثربخش را حمایت می کند. در ی��ک مطالعه از ۵7۱ تحویلدار 
بانک که در یک موسس��ه استخدام شده بودن و در هنگ کنگ و آمریکا 
دفتر اداری داش��ت، محققان یافتند که مدیران با احتمال خیلی باالیی 
رواب��ط مبنی بر اعتم��اد و تعهد را با زیردس��تانی ش��کل می دهند که 
ش��خصیت آنها به شخصیت مدیران ش��باهت داشته باشد. پس شباهت 

در شخصیت منجر به مراوده های باالی رهبری _پیرو می شود.
ادامه دارد... 

دانش رهبری خوب-قسمت ششم

 طرح شکست خورده آمریکایی ها و خروج آنها از دریاچه 

نویسنده: حامد هدائی
روانکاو فروش ایران

مترجم: شاهین نصیری
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اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- نشس��ت شورای اداری 
س��ازمان های حوزه معاونت خدمات شهری ش��هرداری بندرعباس 
به میزبانی س��ازمان س��یما، منظر و فضای سبز ش��هری شهرداری 
بندرعباس برگزار شد. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری بندرعباس، در این نشست ابتدا هر یک از روسای سازمان ها 
به تش��ریح عملکرد و برنامه های سازمان و همچنین به بیان مسائل 
و مشکالت پرداختند. اسماعیل موحدی نژاد، معاون خدمات شهری 
شهرداری بندرعباس در ادامه نیز با اشاره به خدمات رسانی به مسافران 
و گردشگران نوروزی در سال ۹7 اشاره کرد و گفت: از ماه های ابتدایی 
سال، نباید از اجرای برنامه های مربوط به نوروز غافل شویم. وی افزود: 
پیش بینی افزایش ظرفیت و امکانات اسکان در بوستان خلیج فارس و 
فراهم سازی شرایط اسکان در بوستان خلیج فارس یکی از برنامه هایی 
اس��ت که از اکنون باید نس��بت به آن اقدام��ات الزم صورت بگیرد. 
معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس اذعان کرد: تمام تالش 
شهرداری باید این باش��د که بوستان های ساحلی را تا حد امکان از 
اسکان مسافرین خالی کرده و فضای مناسبی را در ساحل بندرعباس 

برای تفریح مسافرین و همچنین شهروندان فراهم کند. موحدی نژاد 
در بخش دیگری از س��خنانش بیان کرد: مناطق سه گانه شهرداری 
باید پیش از اجرای پروژه های عمرانی استعالم مربوط به ایمنی را از 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی دریافت کنند.
 راه اندازی آزمایشگاه و پژوهشگاه حوزه فضای سبز 

در بندرعباس
سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 

بندرعباس نیز در ادمه این نشس��ت از تصمیم این سازمان برای 
راه اندازی آزمایشگاه و پژوهشگاه مرتبط با حوزه فضای سبز خبر 
داد و بی��ان ک��رد: ایجاد خزانه نهال با مش��ارکت اداره کل منابع 
طبیعی اس��تان و انعقاد تفاهم نامه همکاری با آموزش و پرورش 
برای س��پردن ب��ذر و گلدان به دانش آم��وزان ابتدایی به منظور 
آش��نایی آینده سازان با فرهنگ کاش��ت و داشت فضای سبز از 
دیگر اقدامات جدی این سازمان است. رضا حیدری زاده با اشاره 
به اقدامات این سازمان در تامین آب مورد نیاز فضای سبز، بیان 
کرد: در حال حاضر مراحل پایانی برای انعقاد تفاهم نامه استفاده از 
پساب فاضالب را سپری می کنیم. وی در این زمینه بیان کرد: بر 
اساس تعهدات، تا پایان سال میزان ۵۰ لیتر بر ثانیه از این پساب 
در اختیار ش��هرداری قرار می گیرد که این میزان طی سه سال 
آینده تا سقف ۲۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش می یابد. حیدری زاده ادامه 
داد: سرانه فضای سبز شهر بندرعباس با احتساب کمربند سبز 
شهر به ازای هر نفر، ۹ متر مربع بوده که این میزان ۲۵ درصد از 

سرانه کشوری کمتر است.

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیرعامل سازمان آب و برق 
خوزس��تان با حکم وزیر نی��رو، به عنوان رئیس ش��ورای 
هماهنگ��ی مدی��ران وزارت نیرو در خوزس��تان منصوب 
ش��د. طی حکمی از س��وی "رضا اردکانی��ان" وزیر نیرو، 
"محمدرض��ا شمس��ایی" مدیرعامل س��ازمان آب و برق 
خوزس��تان برای مدت یک س��ال به عنوان رئیس شورای 
هماهنگ��ی مدیران وزارت نیرو در اس��تان منصوب ش��د. 

برنامه ریزی و برگزاری جلس��ات مس��تمر و منظم شورا، 
ایجاد هم افزایی، هماهنگی و همکاری سازنده با مسئوالن 
و نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای اس��المی، تشکیل 
کارگروه برق و انرژی و آب و آبفا در استان، ایجاد همدلی 
و وحدت رویه بین شرکت ها برای ارتقای کیفیت و سطح 
خدمت رسانی به مردم از جمله اولویت های ذکر شده در 

این حکم انتصاب است.

قم- خبرنگار فرصت امروز- معاون فنی و عمران شهرداری قم 
گفت: تامین تجهیزات مترو که شامل بحث برق، سیگنالینگ، تهیه 
واگن ها و... در دستور کار پیمانکار است و امیدواریم تا پایان سال ۹7 فاز 
اول را به مرز راه اندازی برسانیم و در این شرایط باید حداقل سه قطار 
داش��ته باشیم. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ، علیرضا قاری 
قرآن با بیان اینکه خط اول قطار ش��هری قم از قلعه کامکار تا مسجد 
مقدس جمکران به طول ۱۴.۵ کیلومتر در دو فاز در حال احداث است، 
گفت: فاز اول این پروژه حدود 6 کیلومتر را شامل می شود. معاون فنی 
و عمران شهرداری قم با تاکید بر اینکه حفاری ۱۲ کیلومتر از مسیر به 
صورت مکانیزه انجام شده است، خاطرنشان کرد: باقی مسیر به صورت 
دستی در حال حفاری است. قاری قرآن با بیان اینکه 6 ایستگاه در فاز 

اول راه اندازی خواهد شد که به مرور در اختیار شهروندان قرار می گیرد، 
گفت: دو ایستگاه به صورت کامل و ۴ ایستگاه در حد سفت کاری برای 
عب��ور قطار در اختیار قرار خواهد گرف��ت. وی اذعان کرد: دو مورد از 

ایستگاه ها در مراحل نهایی اس��ت و مابقی به صورت زیرسطحی در 
حال احداث است؛ با توجه به مسائل ترافیکی مجبور هستیم که کار را 
به صورت زیرسطحی انجام دهیم. معاون فنی و عمران شهرداری قم 
تصریح کرد: در بخش تجهیزات نیز که شامل بحث برق، سیگنالینگ، 
تهیه واگن ها و... در دستور کار پیمانکار است و امیدواریم تا پایان سال 
۹7 فاز اول را به مرز راه اندازی برسانیم و در این شرایط باید حداقل سه 
قطار داشته باشیم. قاری قرآن اضافه کرد: البته برخی مسائل همچون 
تغییر نرخ دالر و... ممکن اس��ت پروژه را دچار وقفه کند اما پیگیری 
انجام شده تا بتوانیم طبق هدف گذاری به برنامه دست پیدا کنیم و پس 
از این بخش نیز تکمیل فاز دوم پروژه را به شرط تامین منابع مالی در 

دستور کار خواهیم داشت.

سـاری - دهقـان : دکتر علی اصغر فرش��اد، قائ��م مقام معاون 
اجتماعی و رئیس دبیرخانه ش��ورای عالی س��المت و امنیت غذایی 
در اجالس روس��ا، معاونین اجتماعی و مدیران شبکه هاي بهداشت 
و درمان کالن منطقه یک با بیان اینکه باید به همکاري بین بخشي 
جهت اجتماعي شدن سالمت توجه شود، اظهار کرد: نظام سالمت 
ایران از سال ۱۳۲۹ به این باور رسیده که همکاري بین بخشي براي 
س��المت الزم است. دکتر فرشاد با بیان اینکه در سال های متمادی 
ش��وراهای مختلف جهت همکاری بین بخشی تشکیل شده است، 
گفت: در س��ال ش��ورای عالی س��المت در س��ال ۱۳7۰ قانون شد 
و در روز گذش��ته نی��ز مراحل اولیه آیین نام��ه آن در دولت مصوب 

ش��د که یک س��اختار پایدار قانونمند برای تامین حمایت های بین 
بخش��ي شکل گرفته است. وی با تاکید براینکه در گذشته ابزار الزم 

جهت همکاری بین بخشی وجود نداشته است، افزود: در حال حاضر 
این ابزار در اختیار مدیران ش��بکه در سطح استان وجود دارد که در 
کارگروه سالمت استان ها می باشد که به شورای عالي سالمت متصل 
هستند که ۹ وزیر و روساي سازمان محیط زیست و برنامه و بودجه 
در آن حضور دارند و مصوبات آن مصوبه دولت مي باشد. دکتر فرشاد 
افزایش کیفیت نان، کاهش آالینده هاو سموم کشاورزی، سند ملی 
سالمندان، ایدز و ... نیازمند مشارکت بین بخشی است، گفت: کنترل 
کیفیت روغن ها، بهبود کیفیت آرد و نان، ساماندهي استفاده از سم 
را از دس��تاوردهاي مهم ش��ورا در حوزه امنیت غذایي و تغذیه در ۴ 

سال اخیر است.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- سرپرس��ت شهرداری کرج با 
تاکید بر لزوم ساماندهی مشاغل شهری، گفت: حل مشکل مجموعه 
صنفی و صنعتی کرج، بس��تر اش��تغال خیل عظیمی از جوانان را 
فراهم می کند.  محمدرضا احمدی نژاد در بازدید اس��تاندار البرز 
از شهرک صنفی - صنعتی کرج در محدوده شیخ آباد، اظهار کرد: 
شهرک صنفی صنعتی کرج موقعیِت برجسته و ظرفیت بالقوه ای 
برای اس��تان البرز و کالنشهر کرج به ش��مار می رود.   سرپرست 
ش��هرداری کرج تاکید کرد: حل مشکالت این مجموعه صنفی - 
صنعتی بس��تر اش��تغاِل خیل عظیمی از جوانان را نیز فراهم می 

کند و در جهت بهبود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه تاثیر گذار 
خواهد بود.  وی با بیان اینکه ساماندهی مشاغل شهری سطح شهر 
و جانمایی واحدهای صنعت��ی - صنفی کوچک در این مجموعه 
مستلزم ایجاد زیرساخت های الزم است، افزود: به رغم این که این 
اقدام بس��یار پر هزینه و گسترده است اما شهرداری آمادگی خود 
را در ای��ن زمینه اعالم می دارد.  احمدی نژاد در پایان با تاکید بر 
لزوم شناسایی و بررسی مشکالت مشاغل مختلف شهری، گفت: 
س��اماندهی مشاغل شهری و تعیین موقعیت مکانی مناسب برای 

فعالین این عرصه ضروری است.

مشـهد - صابر ابراهیم بـای - مدیر مخابرات منطقه خراسان 
رض��وی  در جلس��ه امض��اء تفاهم نامه ف��ی ما بی��ن اداره کل راه و 
شهرسازی و مخابرات منطقه خراسان رضوی با اشاره به اینکه بدون 
شک امروزه  در دنیا همه  حوزه های کاری و کسب و کارها با حوزه 
ICT در تعامل  هستند بیان کرد: امروزه بزرگترین شرکت های دنیا 
اغل��ب در ح��وزه IT و ICT فعالیت می کنند و آنچه که امروز خلق 
ثروت می کند فناوری اطالعات و ارزش افزوده ناشی از آن می باشد  و 
ما باید با تمام توان خود در این راستا حرکت کنیم. مهندس کارگزار با 

بیان اینکه امضای اینگونه تفاهم نامه ها گام مثبتی در جهت پیشبرد 
اهداف دولت الکترونیک است اظهار کرد: قطعا بزرگ شدن دولت به 
نفع مردم و اقتصاد نیست و به طور طبیعی هرچقدر که دولت بزرگتر 
ش��ود هزینه های آن بیشتر می ش��ود و این مساله باعث نارضایتی 
مردم خواهد ش��د. مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی گفت: دو 
طرف تفاهم نامه  با عمل کردن به وظایف خود ،قطعا شاهد گسترش 
خدمات الکترونیک به مردم خواهیم بود که این موضوع تا  حد بسیار 
زیادی در  کاهش هزینه و در  سرعت ارائه خدمات  تاثیر گذار خواهد 

بود. وی گفت:هر چقدر ما بتوانیم خدمت الکترونیکی دستگاه های 
مختلف  را در کشور به مردم بیشتر ارائه کنیم شاهد صرفه جوئی در 
تمام امور و همچنین رضایتمندی بیشتر مردم شده ایم. مدیر کل راه 
و شهرس��ازی خراسان رضوی هم در ادامه افزود:با امضای این تفاهم 
نامه طرفین تمام تالش خود را در جهت گس��ترش توان استانی در 
حل مشکالت و معضالت کاری انجام خواهند داد تا مردم بتوانند در 
ک��م ترین زمان ممکن خدمات مورد نیاز خ��ود  را از اداره کل  راه و 

شهرسازی استان دریافت کنند.

اصفهان- قاسـم اسد- مدیر دفتر فن آوری های نوین از نصب 
ماژول دیسپاچینگ بر روی سامانه سپاد خبر داد و گفت : اطالعات 
فیدرهای ۲۰ کیلوول��ت به صورت خودکارد هر ۵ دقیقه یک مرتبه 
مورد پردازش و بررس��ی قرار می گیرد . مهندس وحید متقی مدیر 
دفتر فن آوری های نوین گفت : برای اولین بار در ایران با نصب این 
ماژول پردازش اطالعات بر روی دیتای فیدرهای ۲۰ کیلوولت صورت 
می گیرد که با کاهش ،افزایش ،قطع ولتاژ ، خطای آن بر روی سیستم 
سپاد مشخص می شود و بارفیدرهای فشار متوسط به صورت آن الین 
قرائت و تحلیل می شود. وی در ادامه افزود : ماژول دیسپاچینگ بر 
روی بستر GIS فعال شده است که به صورت هوشمند مسیر فیدرها 
را مورد تحلیل و پردازش قرار می دهد . وی به مزایای این پروژه اشاره 

کرد وگفت:با این فن آوری به طورهوشمند بدون اینکه اپراتور پست 
6۳ کیلوولت و یا مردم اعالم قطعی نمایند یا دچار ضعف برق شوند 
اطالعات مکان و مش��کل موجود به واحد عملیات ارائه می شود ودر 

کوتاهترین زمان ممکن قطعی ها برطرف می شود . متقی به اهمیت 
پایش ولتاژ اشاره کرد و گفت :تحویل ولتاژ استاندارد و پایدار در تمام 
روزهای سال از مهمترین رسالت های شرکت های توزیع می باشد و 
نیاز است که از روش های جدید و نوین نسبت به پایش ولتاژ شبکه 
اقدام نماییم که در این راستا سامانه پردازش اطالعات دینامیک شبکه 
)س��پاد( به تجمیع دیتا بین سامانه های بیلینگ ،GIS ، اطالعات 
کنتورهای فهام ، بازار برق و اطالعات ofline ارس��الی از دس��تگاه 
تس��ت دیماندی وغیردیماندی می پ��ردازد و در حال حاضر نزدیک 
ب��ه ۸ هزار نقطه آن الین رصد می ش��ود و ح��دود ۱۰۰ هزار نقطه 
به صورت آف الین ولتاژ مش��ترکین را را به صورت لحظه به لحظه 

پردازش می کند

برگزاری نشست سازمان های حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری بندرعباس

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان شد

معاون شهردار قم:

فاز اول مترو قم تا پایان سال 97 به مرز راه اندازی می رسد

رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی در اجالس روسا، معاونین اجتماعی و مدیران شبکه هاي بهداشت و درمان کالن منطقه یک :

مازندران 90 درصد در اجرای برنامه جامع بین بخشی سالمت و امنیت غذایی پیشرفت داشت

سرپرست شهرداری کرج:

مشاغل شهری کرج ساماندهی شود

امضای تفاهم نامه همکاری بین مخابرات منطقه خراسان رضوی و اداره کل راه و شهرسازی استان

ولتاژ برق غیر استانداردی در شهر اصفهان وجود ندارد؛

برای اولین بار در ایران صورت گرفت :نصب ماژول دیسپاچینگ بر روی سامانه سپاد

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید :
تولیدکنندگان استان قزوین 460 میلیارد تومان تسهیالت گرفتند

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان قزوین 
گفت: برای رونق تولید بالغ بر ۴6۰ میلیارد تومان تسهیالت به 6۲۸ واحد صنعتی و کشاورزی 
اس��تان پرداخت شده است. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان 
قزوین، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به ریاست معاون اقتصادی استاندار روز 
شنبه در استانداری تشکیل شد. مهندس پرزحمت دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
استان قزوین در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری به نام 
حمایت از کاالی ایرانی گزارشی از روند پرداخت تسهیالت بهین یاب و مصوبات کارگروه در سال گذشته و نیز پنج ماهه امسال ارائه 
کرد. مهندس پرزحمت گفت: در استان قزوین تاکنون به 6۲۸ واحد در بخش صنعت، معدن و کشاورزی بالغ بر ۴6۰ میلیارد تومان 
تسهیالت رونق تولید پرداخت شده است. وی اضافه کرد: همچنین ۲۵7 متقاضی در سامانه بازسازی و نوسازی بهین یاب در استان 
ثبت نام کرده اند و ۱۰ مورد تسهیالت به مبلغ ۲۹ میلیارد تومان به آنها پرداخت شده است. مهندس پرزحمت با اشاره به آخرین 
پرداختیهای تسهیالت به واحدهای صنعتی و تولیدی استان قزوین تصریح کرد: در هفته گذشته ۱۲ مورد تسهیالت رونق تولید به 

مبلغ ۴۲ میلیارد ریال و ۱ فقره تسهیالت به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی استان پرداخت شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان:
انسداد 96 چاه غیر مجاز در گلستان در سه ماه ابتدای سال 97

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان از انسداد ۹6 حلقه چاه غیر مجاز 
در سه ماه اول سال جاری در گلستان خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی 
درخصوص گروه های گشت و بازرسی آبهای زیرزمینی استان اظهار کرد: گشت و بازرسی وپیگیری آبهای زیرزمینی شامل اکیپ 
های فنی، حقوقی و قرائت کنتور در استان  از محل طرح تعادل بخشی منابع آب در حال انجام است .وی افزود: این گروه ها در طول 
ساعات شبانه روز گشت و بازرسی خود را از منابع آب زیرزمینی استان انجام داده و در مناطق مختلف حضور فیزیکی دارند واز جمله 
فعالیت های آن ها پیگیری اخبار مردمی است.معاون شرکت آب منطقه ای استان اظهار داشت: در این بازدید ها ، با با بررسی ۲۹۴ 
شکایت واصله،  ۹۸ مورد چاه غیر مجاز جدید کشف گردید که در ۳۴ مورد  آن با پی گیری به موقع و با همکاری دستگاه قضایی 
و انتظامی از حفر چاه غیر مجاز )در حال حفر (جلوگیری  شد و ۹ دستگاه حفاری غیر مجاز نیز توقیف گردید.وی افزود: همچنین 
طی سه ماه ابتدای سال ۱۱۱ مورد تحویل اخطاریه جهت انسداد چاه های غیر مجاز جدید و قبلی به مالکین تحویل شدکه ۴6 حلقه 
آن توسط خود مالکین و با نظارت شرکت آب منطقه ای انسداد صورت گرفت. ۱۰۳ حلقه چاه غیر مجاز نیز جهت انسداد به مراجع 
قضایی معرفی شدند واز طریق مراجع انتظامی نیز 7۸ مورد پیگیری انجام شد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای 
در ادامه اظهار کرد: همچنین ۵۰ مورد نیز انسداد چاه های غیر مجاز توسط پیمانکاران مربوطه صورت گرفت که مجموعا ۹6 مورد 
انسداد چاه انجام شده است.مهندس حسینی بیان کرد: ضمنا ۱۲۸ مورد بازدید از چاه های پر شده قبلی در سه ماهه ابتدای سال 

توسط گروه های گشت و بازرسی آب زیرزمینی صورت گرفت .

مدیریت منابع انساني و روساي واحد هاي تابعه از منطقه چشمه خوش
کرمانشاه - منیر دشتی - پایگاه اطالع رساني شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب آقاي کمریان مدیرمنابع انساني این شرکت 
به همراه رؤساي واحد هاي تابعه در ادامه بازدید هاي دوره اي خود از مناطق عملیاتي به مدت ۳ روز از مناطق و واحد هاي عملیاتي 
و تاسیسات و اماکن رفاهي در منطقه چشمه خوش، دهلران و سرکان مالکوه بازدید نمودند. مدیر منابع انساني در جمع کارکنان و 
رؤساي ناحیه سرکان مالکوه هدف از این بازدید را اطالع از وضعیت منابع انساني و سطح خدمات ارائه شده و پیگیري پروژه هاي 
مرتبط با منابع انساني و رسیدگي به خواسته هاي کارکنان بیان فرمودند. در این بازدیدها رؤساي واحد هاي تابعه منابع انساني)رئیس 
امور کارکنان، رئیس آموزش، رئیس برنامه ریزي، رئیس خدمات، رئیس مددکاري و ...( ایشان را همراهي نمودند، با استماع خواسته 
ها و گله مندي هاي کارکنان ضمن ارائه پاسخ مناسب موارد مطرح شده، دستور الزم جهت پیگیري و اعالم آخرین نتیجه به متقاضي 
در اولین فرصت صادر گردید. مدیر منابع انساني و هیات همراه عصر همان روز در جمع کارکنان واحد بهره برداري دانان حاضر شدند، 
و ضمن قدرداني از زحمات و تالش جهادي وخستگي ناپذیر همکاران در امر تولید نفت و گاز که در شرایط سخت اقلیمي کار مي 
کنند، خواستار ایجاد، تجهیز و بروز رساني امکانات و اماکن رفاهي و بهسازي فضاي کمپ استراحت کارکنان شدند. ایشان رضایت 
کارکنان را از اولویتهاي کاري و یکي از پروژه هاي بهبود برشمردند و برگزاري چنین جلساتي را با حضور مدیران و رؤساي عالي شرکت 
که بدون واسطه در جمع صمیمي کارکنان و با هدف آشنایي با خواسته هاي برحق منابع انساني دانسته که سبب ارتقاي سطح تعهد 

سازماني و افزایش انگیزه در کارکنان خواهد شد. 

در هفته دولت؛ طرح گازرسانی به 12 روستای صعب العبور لنگرود افتتاح می شود 
 رشت- زینب قلیپور- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از گازرساني به ۱۲ روستاي صعب العبور و کوهستانی 
شهرس��تان لنگرود تا هفته دولت امس��ال خبر داد.وي با اعالم این خبر اظهار داشت: برای گازرسانی به ۱۲روستاي پنو، مالز گوابر، 
سوگوابر، لموش پشت، اشکان، کهلبون، فتحعلی گوابر، خرما، بندر محله، چالدشت، زرگوش و الته در دو خوشه خرما و بلوردکان 
بیش از ۱۱ میلیارد ریال هزینه شده است.مدیرعامل گاز گیالن ادامه داد: تاکنون بیش از ۳۰ کیلومتر عملیات شبکه گذاری در این 
روستاها صورت پذیرفته و ۵6 انشعاب گاز نصب شده است.مهندس اکبر بیان نمود: هم اکنون ۱۲7 روستای لنگرود با جمعیتی بالغ 
بر ۱۳ هزار ۵۰۰ خانوار از نعمت گاز برخوردارند و بر طبق تعاریف وزارت نفت اگر بیش از ۹۵ درصد سوخت شهرستانی از طریق گاز 
طبیعی تامین گردد آن شهرستان بعنوان شهرستان سبز بلحاظ گازرسانی معرفی می گردد و هم اکنون شهرستان لنگرود با پوشش 
صد درصدی خانوارهای شهری و ۹6 درصدی خانوارهای روستایی از نعمت گاز، بعنوان یکی از شهرستان های سبز استان می باشد.

مهندس اکبر در خاتمه ابراز امیدواری نمود طبق برنامه ریزی های بعمل آمده و در صورت تأمین منابع مالی، تا پایان سال ۹7 با 
گازرسانی به ۵ روستای دیگر، درصد بهره مندی روستایی این شهرستان به باالی ۹۸ درصد افزایش یابد.

تقدیر فرماندار مسجدسلیمان از آتش نشانان نفت و گاز مسجدسلیمان
اهواز- شـبم قجاوند - در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان 
مسجدس��لیمان ، فرماندار این ش��هر از رییس و پرس��نل اداره ایمنی ، 
بهداشت و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
تجلیل کرد . علیرضا گوروئی فرماندار و رییس ستاد مدیریت بحران این 
شهرستان در جلسه ی این ستاد در روز گذشته از سهراب ترکیان رییس 
و پرسنل اداره H.S.E و همچنین اداره ترابری شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان به خاطر مشارکت و حضور موثر و فعاالنه در اطفای حریق های شهری - صنعتی و منابع طبیعی در 
روزهای گرم تابستان خوزستان و مسجدسلیمان با اهدای لوح تجلیل کرد . الزم بذکر است با توجه به شدت گرمای تابستان 
استان خوزستان و وقوع چند حادثه آتش سوزی در محیط های طبیعی ، صنعتی و شهری مسجدسلیمان ، تیم های آتش 
نشانی اداره H.S.E شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان علیرغم گرمای فزاینده و غیرقابل تحمل این روزهای 
خوزستان ، با حضور فعاالنه و بموقع توانستند ضمن مهار و خاموش کردن آتش سوزی ها از بروز خسارات جانی جلوگیری 

نمایند .

شهردار اراک :
معابر ورودي و خروجي آرامستان اراک به 12 معبر افزایش مي یابد

اراک- مینو رستمی- شهردار اراک با اشاره به باز شدن ۹ راه جدید باز در  آرامستان گفت: معابر ورودي و خروجي آرامستان 
اراک به ۱۲ معبر افزایش مي یابد.  داوود تاجران در صحن رسمي شوراي شهر اراک با اشاره به رسیدگي به وضعیت ترافیک آرامستان 
بیان کرد: در این راستا به منظور سهولت تردد شهروندان به زودي ۹ راه جدید باز خواهد شد و تعداد معابر ورودي و خروجي به ۱۲ 
راه مي رسد.   وي افزود: با ایجاد این ۱۲ معبر جدید ۲ طرف آرامستان امکان تردد خواهد داشت و طرح ترافیک آرامستان نیز در 
حال تهیه است.  تاجران با بیان اینکه نزدیکي آرامستان به شهر جالب نیست، به همین دلیل مطالعاتي در این راستا در حال انجام 
است، اما در بحث جانمایي آرامستان، پسماند و کشتارگاه، وزش باد غالب و مسیر آب زیرزمیني باید مورد توجه قرار گیرد.  شهردار 
اراک با اشاره به در دست ساخت بودن مجسمه امیرکبیر و جانمایي در نقطه اي مناسب از شهر بیان کرد: به منظور انجام طرح 
بازآفریني شهر، مشاور این پروژه با رقم قرارداد ۳۵۰ میلیون تومان از هفته گذشته کار خود را آغاز کرده است.  تاجران در این جلسه 
به درخواست رییس شوراي شهر لیست مدیران مشمول طرح ممنوعیت بکارگیري بازنشستگان شهرداري اراک را ارائه کرد و با 

وجود آمادگي وي براي توضیح در این راستا فلک افالکي این موضوع را به فرصتي دیگر موکول کرد. 

تقدیرازدکترچمن درراستای خدمت رسانی وتجهیز مرکز خدمات سالمت روستایی طرود 
شـاهرود - حسین بابامحمدی - به جهت خدمت رسانی وتجهیز مرکزخدمات سالمت روستایی طرود،توسط  
ش��ورای اسالمی و دهیاری روستای هدف گردشگری طرود ازدکترچمن رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تقدیر 
وقدردانی گردید.  درمتن پیام مذکور خطاب به دکتر چمن رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود آمده است: » بدینوسیله 
به مصداق)من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق( از پیگیری های مجدانه شما در خدمت رسانی و تجهیزمرکزسالمت 
روستایی طرود صمیمانه سپاسگذاریم و توفیقات روزافزون شما وهمکاران گرامی تان را از ایزدمنان خواستاریم.امیداست 

باهمت جنابعالی درآینده شاهد شکوفاترشدن منطقه در مبحث سالمت باشیم.«
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دستیابی به پیشرفت شغلی و موفقیت مالی خواسته هر 
فردی در طول دوران کاری اش اس��ت، اما متاس��فانه اکثر 
اف��راد از اصول و روش های رس��یدن به ای��ن موفقیت آگاه 
نیس��تند.  اغلب انس��ان ها س��خت کار می کنند بدون آنکه 
پیش��رفتی در کارش��ان حاصل ش��ود. این امر سبب ایجاد 
احس��اس عدم شایس��تگی و توانایی جهت انجام کارها در 
این افراد می ش��ود. آیا ش��ما نیز تا به حال چنین حسی را 
تجربه کرده اید؟ اگر جواب تان مثبت است، احتماال دوست 
دارید که دلیل این عدم پیش��رفت را بدانید و همچنین یاد 
بگیرید که چگونه و به چه طریقی می توانید در زمینه مالی 
و شغلی فرد موفقی باشید؟ اصلی ترین دلیل عدم پیشرفت  
افراد در زمینه  ش��غلی و مالی نداشتن هدف است، در واقع 
ش��ما کارهای ت��ان را از روی ع��ادت و ب��دون انگیزه انجام 
می دهید. پس برای حل این مش��کل و موفقیت باید شروع 
به هدف گ��ذاری و تعیین اهداف خود کنید. الیزابت کراکا، 
مربی اجرایی و مدیر ارش��د استراتژی در این باره می گوید: 
»از مزایای تعیین اهداف این اس��ت ک��ه واقعا به خودتان 
کمک می کنید تا به آنچه می خواهید دست یابید. شما باید 
از خواس��ته قلبی خود و مس��یری که باید برای رسیدن به 
این خواس��ته طی کنید، آگاه باشید.«  در ادامه به بررسی 

روش های صحیح و اصولی هدف گذاری می پردازیم:
بدانید که چه خواسته هایی دارید

اولین قدم برای تعیین اهداف این اس��ت که نوع نگرش 
و خواس��ته های خود را مش��خص کنید و یک چشم انداز و 

تعریف مشخص برای زندگی خود داشته باشید.
برای آگاهی از نوع نگرش و خواسته های خود ببینید چه 
اموری ش��ما را هیجان زده می کند؟ اگر در انتخاب نوع کار 
خود آزاد بودید، چه کاری را انتخاب می کردید؟ با پاسخ به 

چنین سوال هایی از خواسته های درونی خود آگاه شوید.
ک��راکا هنگام انجام این تمرین ب��ا مراجعان خود متوجه 
می ش��ود که اکثر مردم توانایی دس��تیابی به خواسته های 
خ��ود را دارند، در واقع آگاهی از خواس��ته درونی س��بب 
افزایش انگیزه جهت هدف گذاری در افراد می ش��ود و آنها 
می توانن��د به کمک این اهداف ب��ه زندگی رویایی خویش 

دست یابند.
اهداف تان را هوشمندانه تنظیم کنید

تکنیک تنظیم هوش��مندانه اهداف یک��ی از راهکارهایی 
اس��ت که آلیسون تاسک، مربی حرفه ای موفقیت و زندگی 
با مراجعین خود کار می کند. این تکنیک شامل ویژگی های 

زیر است:
• اهداف باید دقیق و با جزییات کامل تنظیم شوند.

•  میزان پیشرفت اهداف براساس معیارهای خاصی قابل 
اندازه گیری باشد. 

•  اهداف باید معقول و قابل دستیابی باشند.
•  اهداف باید با ارزش های شما سازگار باشند.

•  اهداف باید دارای بازه زمانی باشند.
تاس��ک می گوید اگر اه��داف ش��ما از ویژگی هایی فوق 
برخوردار باش��ند، برای رس��یدن به آرزوهای خود ش��انس 
بیش��تری خواهید داش��ت. زیرا ش��ما تمام حواس خود را 
روی اتفاق های مورد نیاز برای دستیابی به اهداف متمرکز 
می کنید. به عنوان مثال اگر می خواهید کاهش وزن داشته 
باش��ید، گفتن این جمله که من می خواهم وزنم را کاهش 

دهم درست نیست. به جای آن می توانید بگویید من برای 
عروسی بهترین دوستم تا شش ماه آینده ۱۰کیلوگرم وزن 
کم خواهم کرد. همیشه اهداف خود را هوشمندانه و دقیق 

تنظیم کنید.
 اهداف خود را روی کاغذ بیاورید

اینک��ه فقط در ذهن خود ب��ه اهداف تان فکر کنید کافی  
نیست، زیرا به احتمال زیاد به علت مشغله  ذهنی در طول 
روز اه��داف خود را فراموش خواهید کرد. بهترین راه برای 
تعیین اهداف نوشتن آنها اس��ت. کراکا توصیه می کند که 
تنها به نوش��تن اهداف اکتفا نکنید بلکه بهتر است لیست 
را در جای��ی قرار دهید که همیش��ه بتوانی��د آن را ببینید. 
می توانید فایل لیست اهداف خود را روی صفحه رایانه خود 
قرار دهید یا روی کاغذ نوشته و روی آینه یا درب یخچال 

بچسبانید تا در ذهن تان ماندگار شوند.
 برای اهداف خود برنامه عملی بنویسید

تنها نوش��تن اهداف نمی تواند س��بب موفقیت تان شود، 
ش��ما باید یک برنامه عملی جهت رس��یدن ب��ه هر یک از 
اهداف خود تنظیم کنید. برای این کار می توانید از راهکار 
پیش��نهادی کراکا اس��تفاده کنید: ابت��دا  در باالی صفحه 
خواس��ته های خود را ب��ا توضیحات کام��ل و کوچک ترین 
جزییات بنویسید. سپس پنج هدف اصلی که با رسیدن به 
آنها به خواسته  نهایی خود نزدیک می شوید را لیست کنید. 
در مرحل��ه  بعد ن��ام تمامی ماه های س��ال را در زیر اهداف 
وارد کنید و س��پس لیست کارهایی را که باید هر ماه برای 
رس��یدن به اهداف خود انجام دهید، بنویسید. نوشتن یک 
برنامه  عملی به شما کمک خواهد کرد که آرزوها و اهداف 
خود را در دس��ترس و قابل دس��تیابی ببینید و این سبب 

افزایش امید و انگیزه در شما خواهد شد.
بازه زمانی مشخصی تعیین کنید

هر دو مربی کراکا و تاسک توصیه می کنند که مدت زمان 
الزم برای دس��تیابی به اهداف تان را مش��خص کنید. سعی 
کنید زمانی که در نظر می گیرید کامال واقع بینانه و منطقی 
باش��د. به عنوان مث��ال اگر بخواهید ک��ه در طول ۱۲ ماه 
درآمد س��االنه  خود را چن��د برابر کنید، ب��ه احتمال زیاد 
شکست خواهید خورد. زیرا زمان معقول برای دستیابی به 
این ثروت چیزی در حدود پنج یا ش��ش س��ال است. برای 
زمان بندی هرچ��ه بهتر می توانید از تقویم گوش��ی همراه 
خود یا برنامه های مش��ابه استفاده کنید. فقط به این نکته 
توجه کنید که تعداد اهداف معقولی را برای یک مدت زمان 

مشخص در نظر بگیرید.
 اهداف بزرگ خود را به هدف های کوچک تر تقسیم 

کنید
موفقیت و رس��یدن به اهداف بزرگ به زمان زیادی نیاز 
دارد، گاهی اوقات این امر س��بب می ش��ود تا ش��ما حس 
شکست و ناامیدی داشته باشید. برای داشتن انگیزه  دائمی 
و اجتناب از این حس بهتر اس��ت که اهداف بزرگ خود را 
به هدف ه��ای کوچک تری که در بازه ه��ای زمانی کوتاه تر 
مانن��د یک هفت��ه می توانید انجام دهید تقس��یم کنید. به 
گفته تاس��ک اهدافی که با واحد های کوچک تری تقس��یم 
شده اند ش��انس بیشتری برای دس��تیابی دارند. زیرا انجام 
ه��ر یک از این کارهای کوچک میزان اعتماد به نفس ما را 
افزایش می دهد، در نتیجه انگیزه  بیشتری جهت ادامه کار 

به  سوی هدف بزرگ تر خواهیم داشت.
 در قبال اهداف خود حس مسئولیت داشته باشید 

داشتن حس مسئولیت پذیری در قبال اهداف تان شانس 
موفقیت ش��ما را افزایش می دهد. ب��رای افزایش این حس 
می توانید برنامه ها و اهداف خود را با فردی مانند همس��ر، 
دوس��ت نزدیک یا یک متخصص به اشتراک بگذارید و از او 
بخواهید تا میزان پیش��رفت شما را هفته به هفته پیگیری 
کند. البته بهترین کار این اس��ت که به جای پاسخگویی به 
شخص دیگر، سعی کنید تا در قبال خودتان مسئولیت پذیر 
و پاسخگو باشید. برای این کار از خود بپرسید که چرا باید 
به این هدفم برس��م و دالی��ل اهمیت و مهم بودن هدف  را 

برای خود توضیح دهید.
میزان پیشرفت خود را اندازه گیری کنید

بخش مهمی از هدف گذاری هوش��مند نظارت بر میزان 
پیش��رفت اس��ت. هرچن��د وقت یک ب��ار  لیس��ت کارهای 
انجام ش��ده و همین طور کارهای عقب افتاده خود را بررسی 
کنی��د و تغیی��رات الزم را جهت نتیجه گی��ری هرچه بهتر 
در برنام��ه  خود اعمال کنید. تاس��ک ه��ر دو  هفته یک بار 
از مراجعی��ن خ��ود می خواهد که میزان پیش��رفت خود را 
در ی��ک هدف اندازه گیری کنند و ب��ه خود امتیازی مابین 
۱ ت��ا ۱۰ بدهند. این کار به آنها کمک می کند تا دید بهتر 
و واضح تری نس��بت به موقعیت خود داش��ته باش��ند. شما 
می توانید تا پیش��رفت های خود را جش��ن بگیرید و به این 
ترتیب انگیزه و انرژی فراوانی برای ادامه مسیر کسب کنید.

از موفقیت های دیگران انرژی و انگیزه بگیرید
مقایس��ه کردن توانایی ها و موفقیت های خود با دیگران 
یکی از موانعی اس��ت که سبب ناامیدی و احساس شکست 
در ش��ما می ش��ود. با توجه ب��ه اینکه امروزه بیش��تر مردم 
موفقیت های خود را در ش��بکه های اجتماعی به اش��تراک 
می گذارند، باید سعی کنید به آسانی در دام مقایسه خود با 
دیگران نیفتید. کراکا مقایسه خود با دیگران را گرداب سیاه 
بدبختی می نامد و می گوید: »تمرکز روی س��ایر انس��ان ها 
تمام انرژی ش��ما را خواهد گرفت و بنابرین ش��ما نخواهید 
توانس��ت تا حرکت مفید و روبه رشدی جهت دستیابی به 
اهداف خود داش��ته باش��ید.« به جای حس��ادت و مقایسه  
خود، افرادی که قبال به اهداف مورد نظر شما رسیده اند را 
پیدا کرده، ب��ا آنها ارتباط برقرار کنید و بخواهید که نکات 
مفی��د و کاربردی را در رابطه ب��ا نحوه  انجام کار در اختیار 

شما قرار دهند.
 از شکست های خود درس بگیرید

اگر برای دس��تیابی به هدفی در لیس��ت خود به مشکلی 
برخورد کردید، اجازه ندهید احس��اس شکست و ناامیدی 
بر ش��ما غالب ش��ود به جای آن ببینید کجای کار اشتباه 
عم��ل کرده اید و چرا کارها درس��ت پیش نمی رود. ش��اید 
روش درستی برای انجام کار انتخاب نکرده اید و باید روش 
جدیدی را امتحان کنید. حتی در بعضی موارد نیاز اس��ت 

که تغییراتی در هدف خود به وجود بیاورید.
مهم تری��ن اصل این اس��ت که بدانید راه ه��ای فراوان و 
متفاوتی برای رس��یدن ب��ه اهداف تان وجود دارد و ش��ما 
می توانید با توجه به ش��رایط راهکارت��ان را تغییر دهید و 

بهترین و موثرترین روش را انتخاب کنید.
GOBANKINGRATES/zoomit: منبع

تنظیم هوشمندانه اهداف شغلی و مالی و دستیابی به آنها
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11 راز خوشحال نگه داشتن کارمندان بدون افزایش حقوق

زمانی که بودجه شرکت محدود است، توجیه افزایش حقوق به منظور پاداش دهی به کارمندان دارای عملکرد باال 
می تواند دشوار باشد، اما اگر کسی به کارش عشق بورزد، به انجام تمام و کمال آن افتخار و احساس ارزشمندی کند، 
راه های فراوان دیگری به جز یک چک حقوق با مبلغ بیشتر وجود دارد تا بتوان قدردانی خود را به خاطر انجام خوب 
وظایف نش��ان داد. مطالعات نش��ان داده اند که کارمندان دارای رضایت شغلی باال عموما بهره وری، تعهد و وفاداری 
بیش��تری نس��بت به شرکت های خود دارند. مدیران اس��تخدامی، متخصصان منابع انسانی و رهبران کسب و کار، 
بهترین روش های راضی نگه داشتن کارمندان را برای زمانی بیان کردند که حقوق عامل انگیزشی محسوب نمی شود.

1- صادق باشید
 بازخ��ورد و توانای��ی درک نگرانی های کارمندان اهمیت دارد، اما کاری که بع��دا انجام می دهید برای ابقای 
)retention( آنها ضروری اس��ت. شما همیش��ه باید با در میان گذاشتن چیزهایی که یاد گرفته اید و فرآیند 
بررسی مسئله، صداقت خود را نشان دهید. مثال ما پس از نظرسنجی اخیر از تعامل تمام شرکت تصمیم گرفتیم 
نتایج را با همه کارمندان به اش��تراک بگذاریم. ما نه تنها در مورد زمینه های برتر موفقیت مان، که همینطور در 
مورد زمینه های نیازمند بهبود و روش مورد نظرمان برای بررس��ی این زمینه ها در مس��یر پیش��رفت گفت وگو 
کردیم. گفت وگوی صادقانه و اعتراف ساده به اینکه حرف های کارمندان را شنیده ایم، می تواند تأثیر زیادی داشته 
 )Parkmobile( مدیر منابع انسانی و امور اداری شرکت پارک موبایل ،)LauraGrieco( باشد – لورا گریکو

2- مرخصی بیشتری بدهید
به کارمندان دارای بهترین عملکرد، با کمی مرخصی بیشتر پاداش دهید. این کارمندان ابرستارگان شما هستند، 
بنابراین می توانید مطمئن باشید که عالوه بر لذت بردن از چند روز مرخصی اضافه در کنار دوستان و خانواده، 

  )itBandz( بنیانگذار و مدیرعامل ایت بندز )Stacia Pache( کار خود را انجام خواهند داد – استیسیا پاچ
3. تعادل کار و زندگی را اولویت خود سازید

برای مش��ارکت نی��روی کار و رقابتی ماندن، تمرکز صرف روی مزایا دیگ��ر کفایت نمی کند. کارفرمایان 
برت��ر محیط��ی را خل��ق می کنند تا کارمندان احس��اس کنند به س��ازمان تعلق دارن��د و از تجربه کاری 
 مثبت��ی بهره مند می ش��وند که بخش��ی از ی��ک زندگی ارزش��مند و رضایت بخش اس��ت – دیوید باالرد

)David Ballard(، مدیر اجرایی همکار برای تعالی سازمان ها در انجمن روانشناسی آمریکا 
4- گفت وگو درباره موضوعات معمولی را تشویق کنید

صاحب��ان کس��ب و کار باید اقداماتی صورت دهند تا فضاهایی را ب��رای گفت وگوی راحت و تبادل ایده 
کارمندان ایجاد کنند. مکالمات گاه به گاه در اتاق استراحت می تواند تبدیل به مکالمات جمعی شود. این 
مکالمات را با مبلمان، میزها، میان وعده ها و آش��امیدنی های خوب در صورت امکان، جاذب و مؤثر سازید 

)Staples Advantage( معاون ارشد شرکت استیپلز ادونتیج ،)Tom Heisroth( تام هیزرات –
5- یک مسیر شغلی خلق کنید

ما در تحقیقات خود به این نتیجه رس��یدیم که ارائه حمایت رش��دی از طریق فرصت های آموزش��ی و منتورینگ 
)mentoring( شغلی به کارمندانی که باور ندارند فرصت های شغلی جالبی برای شان در شرکت وجود دارد، باعث 
شده است آنها شرکت را ترک کنند. داشتن بحث های منظم پیرامون برنامه ریزی شغلی با کارمندان، اهمیت زیادی 
برای کسب و کار دارد. برای قسمت آموزش و توسعه، مطمئن شوید که کارمندان به انواع مختلف مسیرها یا فرصت های 

شغلی در سرتاسر شرکت ملتفت هستند – ماریا کرایمر )Maria Kraimer(، استاد رشته بازرگانی دانشگاه آیووا 
6- کارمندان را دلخواه تر سازید

اگر با افزایش حقوق کارمندان به دنبال حفظ آنها هستید، دیگر خیلی دیر شده است. افرادی را بیابید 
که از ابتدا دارای همان ارزش های عملیاتی س��ازمان تان هس��تند، قابلیت آنها را زودتر محک بزنید و این 
ارزش را در فرصت های رشد ابراز کنید. ما تعصب زیاد در مورد ابتکار عمل و تأثیر سازنده داریم. اعضای 
گروه ما همواره پس از ابتکار س��ازنده، پروژه های ارزش��مندتری را پاداش می گیرند – زاکاری واتس��ون 

 .)HoneyCo( مدیرعامل شرکت هانی کو )Zachary Watson(
7- محیط کاری مثبتی را ترویج کنید

کارمندان ش��اد، ش��رکت ش��ادتری ایجاد می کنند. ما در دفتر کار خود آش��کارا از دستاوردها قدردانی 
می کنیم، ناهار گروهی ارائه می دهیم، پارکینگ درجه یک رزرو می کنیم و یا س��مت ها را تغییر می دهیم. 
م��ا همینطور خواه با قبول مس��ئولیت های مطلوب جدید، گذراندن برنامه های آموزش��ی برای یادگیری 
مهارت های جدید، یا پیش��برد دانش شرکت با رفتن به سفرهای کاری، به رشد و توسعه کارمندان کمک 

)Bumkins( رئیس شرکت بومکینز )Jakki Liberman( می کنیم  – جکی لیبرمان
8- الگو قرار گیرید

نمی توان اهمیت قدم گذاشتن به دفتر در جایگاه رئیس با لبخند و اطمینان از اینکه همین احساس مهم بودن 
)mifold( مدیرعامل و مخترع میفولد )Jon Sumroy( را به همه می دهم، دست کم گرفت – جان سومروی

9- از کارمندان قدردانی و به آنها پاداش دهید
پیش��رفت و قدردانی، مشوقان خوبی برای کارمندان هستند. زمانی که کارمندان خطر می کنند، به آنها 
پاداش دهید. به آنها کوپن صرف ش��ام در رس��توران، یک روز مرخصی اضافه، بلیت نمایش و . . .  بدهید. 
کارهای کوچک روی هم انباش��ته می ش��وند - چارلی پوالچی )Charlie Polachi(، ش��ریک مدیر در 

)Polachi Acess Executive Search( شرکت پوالچی اکسس اکسکیوتیو سرچ
10- همیشه تشکر کنید

تجربه من این اس��ت که کارمندان به ندرت محض خاطر پول ناراحت می شوند یا شرکت را ترک می کنند. 
دلس��ردی کارمندان معموال به این خاطر است که رئیس خود را دوست ندارند، تعلق خاطر ندارند یا احساس 
می کنند که چیزی برای آموختن ندارند. برخورداری از یک فرهنگ و محیط کاری مثبت کمک زیادی می کند، 
چ��را که کار گروهی و گفت وگو را تش��ویق می کند که تعلق خاط��ر و فرصت آموختن افراد گروه از یکدیگر را 
افزایش می دهد. ما همینطور مکررا در شبکه های اجتماعی از همه افراد در تمام سطوح سازمان برای کار عالی 
یا تالش برترشان، محترمانه قدردانی می کنیم. این تجلیل   ها هزینه ای ندارند، اما برای قدردانی از انجام تمام و 
کمال وظایف اهمیت دارند و عمال با بخشیدن وجهه اجتماعی به افراد پاداش می دهند که ارزش زیادی دارد – 

)Roofstock( بنیانگذار همکار و مدیر عامل روف استاک ،)Gary Beasley( گری بیسلی
11- مزایای دیگری به جز اصول اولیه ارائه دهید

روش ه��ای زیادی به جای افزایش حق��وق با کمک به کارمندان در حوزه های دیگر زندگی ش��ان وجود 
دارد. شما می توانید سطح باالتری از بیمه عمر یا بیمه از کار افتادگی به کارمندان ارائه دهید تا از درآمد 
خود محفاظت کنند. دیگر مزایای جانبی، همچون دندانپزش��کی و چشم پزشکی و سالمتی، همگی برای 
کارمندان جذاب هس��تند و مزایای عضویت در باشگاه های ورزشی و بلیت حمل و نقل، پاداش عالی برای 
خوشحال و سالم نگه داشتن کارمندان است. ارائه مزایای بیشتر از این جهت اهمیت دارد که کارمندان تان 
می فهمند شما واقعا به آنها و خانواده شان توجه می کنید – بابی هوتالینگ )Bobby Hotaling(، رئیس 
businessnewsdaily: منبع             )The Hotaling Group( و مدیر عامل گروه هوتالینگ

به قلم: مارسی مارتین
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