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گمانه زنی ها از جزییات بسته جدید ارزی بانک مرکزی

بازار دوم ارز 
تقویت می شود

بازار ارز در آستانه تحولی دیگر قرار دارد. آن گونه که منابع آگاه از جزییات بسته جدید ارزی بانک مرکزی خبر 
می دهند، دولت به دنبال اجرای سه سیاست جدید در بازار ارز است که هدف اصلی آنها در گام اول تثبیت بازار 
و در ادامه جلوگیری از توزیع رانت اعالم  ش��ده اس��ت. بر این اس��اس، بسته جدید ارزی بانک مرکزی به زودی به 
دولت ارائه می شود و پس از بررسی و اعمال نظر سازمان برنامه وبودجه مورد تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی قرار... شاخص بورس در یک قدمی کانال 1۲۴ هزار واحد

ثبت رکورد خیره کننده در بورس تهران
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ریشه نابسامانی  بازار ارز و سکه، غیراقتصادی است

رمزخوانی تاثیر مذاکره روی اقتصاد ایران

10 نکته کارکردی در مورد رسانه های اجتماعی
سبک رهبری مطابق با زیردستان تان انتخاب کنید

رازهای موفقیت سه برند برتر در اینستاگرام
۴ رازی که بازاریابان قهار در مورد تاثیر بر مردم می دانند
تنوع فرهنگی را به منبع خالقیت تیم  تبدیل کنید
نگاهی به تبلیغات دیجیتال ایران و زیرساخت های وابسته

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 نخستین شرکت
 یک تریلیون دالری

کدام شرکت خواهد بود؟

۲
 هرچنـد اقتصـاد ایـران در ماه هـای اخیر با نوسـان هایی 

در بازارهـای مـوازی ازجمله بازار خودرو و سـکه 
روبه رو بوده اسـت، اما در بخش مسکن نیز مردم...

اکنون زمان مناسبی برای خرید ملک با هدف سود نیست

محتمل ترین سرنوشت مسکن 
در سال 97

یادداشت
 تصمیمات یک شبه

و آشفته بازار اقتصادی

در  ران��ت  و  مافی��ا  ایج��اد 
اقتص��اد ب��ه دلی��ل تصمیمات 
یک ش��به و ب��دون مطالع��ه ای 
است که از طرف تصمیم گیران 
اکنون  دولت  می ش��ود.  گرفته 
و  اصل��ی  تصمیم گیرن��ده 
تعیین کننده سیاس��ت ها است. 
دول��ت زمان��ی اعالم ک��رد که 
ارز 4200 تومان خواهد شد و 
فقط این ارز در دست یک عده 
خاص ق��رار می گی��رد. طبیعتاً 
افرادی که به ارز نیاز دارند و در 
دسته بندی دولت جایی ندارند، 
نمی توانن��د نیازهای ارزی خود 
درنتیج��ه  کنن��د  برط��رف  را 
ب��ازاری دیگر ب��رای تأمین ارز 

موردنیاز شکل خواهد گرفت.
اگر دولت از ابت��دا با برنامه ، 
می گرفت  منطقی  تصمیم های 
ارز  کاالهای��ی  چ��ه  ب��ه  ک��ه 
دولتی تعلق می گیرد، ش��رایط 
آش��فته کنونی در بازار ش��کل 
نمی گرف��ت. مش��کل کنون��ی 
سیستمی و س��اختاری است و 
به  باعث  اش��تباه  سیاست های 
وجود آمدن آن هس��تند. نباید 
برنامه ه��ای آن��ی و عجوالنه را 

تنظیم ک��رد که توان 
۲اجرایی آن نباشد...

فریال مستوفی
عضو اتاق بازرگانی
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گویا قرار نیس��ت ش��ایعات درباره کمبود، گرانی 
و س��همیه بندی بنزین به پایان برس��د و به صورت 
پیوس��ته ش��اهد ط��رح ادعاهایی عجی��ب مبنی بر 
تعطیلی و توقف فعالیت پم��پ بنزین ها در مناطق 
مختلف کش��ور هس��تیم که پیگیری ها نشان دهنده 

غیرواقعی بودن این ادعاهاست.
به گزارش ایرنا، ش��ایعه کمبود و یا سهمیه بندی 
شدن بنزین در کش��ور در هفته های اخیر، بارها در 
مناطق مختلف از جمله تهران تکرار شده که نگرانی 
م��ردم را به دنبال داش��ته، به ط��وری که در برخی 
مواقع، ش��هروندان بر پایه این ش��ایعات بی اس��اس 
تالش کرده اند به س��رعت خود را ب��ه نزدیک ترین 
جایگاه عرضه سوخت رسانده و سوخت گیری کنند 

تا مبادا با نبود بنزین مواجه شوند.
بر این اس��اس، یک بار ش��ایعه کمب��ود بنزین در 
ته��ران و تعطیل��ی جایگاه های عرضه س��وخت در 
پایتخ��ت و یک بار دیگر ادعای کمبود س��وخت در 
اس��تان های غربی مطرح می ش��ود و دفع��ه بعد نیز 
ش��ایعات از تعطیلی پمپ بنزین ها در اس��تان های 

شمالی کشور حکایت دارد.
پیگیری ها نش��ان می دهد انتشار این شایعات در 
برخ��ی موارد، دارای رگه هایی از واقعیت اس��ت که 
با رنگ و لعاب به سرعت تبدیل به شایعه می شود.

ب��ه نظر می رس��د ش��رایط و بس��ترها ب��ه دلیل 
بحث ه��ای مربوط به تحری��م و ورود کارتخوان های 
جدید برای طرح و پذیرش این گونه ش��ایعات آماده 

شده است.
واقعیت کمبود بنزین در غرب استان مازندران

تازه ترین این ش��ایعات مربوط به کمبود بنزین در 
استان مازندران بود که دوشنبه هفته جاری مطرح 
ش��د که براس��اس آن، در فضای مجازی ادعا ش��د 
جایگاه های س��وخت غرب مازندران به علت گرانی 
قیم��ت بنزین و اعتصاب تانک��رداران، دچار کمبود 

بنزین و تعطیل شده اند.
پیگیری این ش��ایعه نشان داد بخشی از این ادعا، 

درست و بخشی دیگر نادرست بوده است.
در واقع به دلیل هجوم مس��افران از سراسر کشور 
به اس��تان مازندران برای فرار از دست گرما، مصرف 
بنزی��ن در این اس��تان را چند برابر ک��رد که باعث 
ایجاد صف ه��ای طوالنی در جل��وی پمپ بنزین ها 
ش��د، ام��ا هیچ بحث��ی درب��اره کمبود بنزی��ن و یا 

اعتصاب تانکرداران وجود نداشته است.
غرب مازندران 54 جایگاه عرضه سوخت دارد که 
در فصل تابس��تان و به هنگام حضور گردشگران به 
طور میانگین حدود ی��ک میلیون و 800 هزار لیتر 
بنزین در آنها توزیع می شود، اما در دیگر فصل های 

سال این میزان 400 هزار لیتر کمتر می شود.
البته شیوع این شایعه به استان مازندران محدود 
نشد و به سرعت مردم گیالن نیز از این شایعه تاثیر 

پذیرفته و به سرعت روانه پمپ بنزین ها شدند.
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران نیز در واکنش به این ش��ایعات در اطالعیه ای 
اعالم کرد: بنزین مورد نیاز استان های شمالی کشور 
تامین ش��ده است و هیچ مشکلی در عرضه سوخت 

وجود ندارد.
در ای��ن اطالعیه تاکید ش��ده اس��ت: دولت هیچ 
برنام��ه ای برای تغییر قیمت و س��همیه بندی بنزین 

ندارد.
هفته گذش��ته نیز ش��ایعه ای مبنی بر تعطیلی و 
توقف عرضه بنزین در برخی جایگاه های شهر تهران 
به دلیل دو نرخی ش��دن بنزین مطرح شده بود که 

به سرعت تکذیب شد.
بنزین ۲ نرخی؛ از شایعه تا تکذیب

از مهم ترین ش��ایعه های بنزین��ی هفته های اخیر، 
س��همیه بندی و دونرخی شدن بنزین بوده است؛ بر 
این اس��اس برخی منابع خب��ری چندی پیش ادعا 
کردند دولت پیش��نهاد دونرخی ش��دن بنزین را به 

مجلس ارائه کرده است که به سرعت تکذیب شد.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در واکنش به این موضوع، 
مطرح ش��دن بحث دونرخی ش��دن قیمت بنزین را 
ش��ایعه دانس��ت و گفت: اکنون درباره این موضوع 

چیزی در دولت تصویب نشده است.
س��خنگوی کمیس��یون ان��رژی مجلس ش��ورای 
اس��المی نیز ادعای ارائه طرح دونرخی شدن بنزین 

را تکذیب کرد.
به گفته »اس��داهلل قره   خانی«، چنین پیش��نهادی 
ب��ا  عنوان الیحه دولت یا طرح از س��وی نمایندگان 
مجلس ش��ورای اسالمی به کمیس��یون انرژی ارائه 

نشده است.
سخنگوی دولت نیز در نشست خبری خود تاکید 
کرد »اس��تفاده الزامی از کارت س��وخت به معنای 

دونرخی شدن بنزین نیست.«
علیرض��ا رجب پ��ور، مدیر بازرگانی ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران در این باره گفت: 
تعطیل��ی جایگاه ه��ا صحت ندارد و فع��ال برنامه ای 
برای دونرخی شدن بنزین وجود ندارد و در صورت 

تغییرات، اطالع رسانی های الزم انجام خواهد شد.
به گفته وی، ازدحام موج��ود در برخی جایگاه ها 
مربوط به تعطیالت تابس��تانی و افزایش س��فرهای 
برون ش��هری اس��ت و توزیع بنزی��ن در جایگاه های 

عرضه سوخت بی وقفه ادامه دارد.
این مق��ام صنعت نفت یادآور ش��ده بود: افزایش 

مص��رف بنزین در تابس��تان گ��رم امس��ال به ویژه 
ماه های مرداد و ش��هریور قابل پیش بینی بوده و بر 
این اس��اس، س��وخت کافی در انبارها وجود دارد و 

مردم به شایعات توجهی نکنند.
رد پای تحریم در شایعات بنزینی

به نظر می رس��د عامل اصلی انتشار این شایعات، 
طرح وزارت نفت در استفاده از کارتخوان های جدید 
و همچنین نگرانی از تشدید تحریم های آمریکا بوده 

است.
گرچه ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی، 
عل��ت اس��تفاده از کارتخوان های جدی��د را فناوری 
ب��ه روز و باال ب��ودن می��زان تراکنش ه��ا و کاهش 
هزینه های نگهداری سامانه کارتخوان های هوشمند 
س��وخت اعالم و تاکید کرده اس��ت که اس��تفاده از 
این کارتخوان ها ارتباطی به سهمیه بندی ندارد، اما 
شایعه س��ازان بدون توجه به این مسائل به کار خود 

ادامه می دهند.
عام��ل دیگری که بس��تر مناس��بی را برای طرح 
ش��ایعات بنزینی فراهم کرده، نزدیک شدن به زمان 
تحریم های آمریکاس��ت که باعث ایج��اد این تصور 
ش��ده که تحریم می  توان��د باعث کمب��ود بنزین و 

سوخت در کشور شود.
این نگرانی در حالی مطرح ش��ده که با راه اندازی 
پاالیشگاه های ستاره خلیج فارس، ایران در تولید و 
تامی��ن بنزین، نگرانی نداش��ته و به مرز خودکفایی 
رس��یده و حتی واردات نیز به ش��دت محدود شده 

است.
رکوردشکنی مصرف بنزین در تابستان

فصل تابس��تان با اوج گیری سفرهای برون شهری 
همراه اس��ت که مصرف بنزین را به ش��دت افزایش 
می دهد، به طوری که امس��ال نیز رکورد بی  س��ابقه 
مصرف 121میلیون و 800 ه��زار لیتر بنزین برای 

31 تیرماه امسال به ثبت رسید.
میانگین مص��رف روزانه بنزین کش��ور در تیرماه 
امسال به 91 میلیون و 700 هزار لیتر رسید که در 
مقایس��ه با ماه مشابه در سال 1396 رشد بیشتر از 

8درصدی را ثبت کرد.
میانگی��ن مص��رف روزان��ه بنزین کل کش��ور در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال 8.5درصد رشد نشان 
می دهد. پارس��ال میانگین مصرف روزانه بنزین کل 

کشور 84میلیون و 600 هزار بشکه بود.
نکت��ه قاب��ل توجه اینک��ه اوج مص��رف بنزین در 
تابستان در استان های مسافرپذیر کشور رخ می دهد 
که امکان دارد باعث ایجاد صف های طوالنی در آن 
مناطق ش��ود و بر این اساس، بیشتر از دیگر مناطق 

کشور، مستعد طرح شایعات بنزینی هستند. 

بنزین ۲ نرخی؛ از شایعه تا تکذیب

بازار داغ شایعات بنزینی در فصل تابستان
سخنگوی صنعت برق کشور  اعالم کرد

خاموشی ها تا 10 روز آینده پایان می یابد
س��خنگوی صنعت برق کشور از کاهش 47درصدی 
خاموش��ی ها نس��بت به دو هفته گذش��ته خبر داد و 
گفت که میزان خاموشی ها تا بیستم مردادماه به صفر 

می رسد.
به گزارش ایرنا، »محمود حقی فام« روز چهارش��نبه 
در نشس��ت خب��ری اف��زود: کاهش خاموش��ی ها در 

شرایطی رخ داد که درجه حرارت چندان کم نشد.
ب��ه گفته وی، در روزهای اخیر خاموش��ی در برخی 
اس��تان های کشور از جمله بوشهر، خوزستان و جنوب 
ایالم به صفر رسیده و خاموشی ها در استان هایی مانند 
سیستان و بلوچستان، قم و تهران به میزان محسوسی 

کاهش پیدا کرده است.
حقی ف��ام که مس��ئولیت معاون��ت هماهنگی توزیع 
توانیر را به عهده دارد، در مورد برنامه های وزارت نیرو 
برای افزایش تولید برق و تامین برق مورد نیاز تابستان 
آتی گفت: ساخت 5هزار و 38 مگاوات نیروگاه حرارتی 
در دستور کار قرار گرفته است که این ظرفیت تا زمان 

اوج مصرف سال 1398 وارد مدار می شود.
س��خنگوی صنعت برق یادآوری ک��رد این پروژه به 
28ه��زار میلیارد ریال اعتبار نی��از دارد که اگر تامین 
ش��ود، می توانیم حتی بیش از 6 هزار مگاوات نیروگاه 
بس��ازیم. »البته ایجاد نیروگاه به معنای بی توجهی به 
مدیریت مصرف نیس��ت؛ زی��را در صورت خودداری از 
مدیری��ت مصرف، حتی اگر 10 ه��زار مگاوات نیروگاه 

ایجاد کنیم، باز هم دچار چالش می شویم.«
وی ی��ادآوری کرد خب��ر فروش برق عربس��تان به 
عراق با یک چهارم قیمت صادراتی ایران تکذیب ش��د 
و گف��ت: قرارداده��ای ایران در حوزه صادرات بس��یار 

منطقی و قابل توجیه است.
به گفت��ه حقی فام، اتصال واحد دوم نیروگاه پرند به 

شبکه سراسری برق کشور تاثیر زیادی بر حل مشکل 
کمبود تولید کشور دارد.

نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین نیز هفته گذشته با 
ظرفیت 307 مگاوات وارد مدار شد.

غرامت شرکت های برق در ازای بروز سوانح
س��خنگوی صنعت برق درباره غرامت ش��رکت های 
برق در ازای بروز س��وانح اعالم ک��رد: حداقل غرامت 
ف��وت ب��رای هر نف��ر 500 میلیون ری��ال، نقص عضو 
300میلی��ون ریال، تعهدات مالی جب��ران هزینه های 
پزشکی هر واحد مسکونی 700 میلیون ریال و غرامت 
ناشی از حوادث شبکه داخلی 17 میلیون ریال تعیین 

شده است.
حقی ف��ام گفت: س��ال 1393، 57 میلی��ارد ریال و 
س��ال 1394، 62 میلیارد ریال خسارت به مشترکان 
پرداخت شد. در س��ال 1395 متاسفانه موضوع بیمه 
تصویب نش��د اما پرونده های پارس��ال در حال بررسی 

است.
ب��ه گفته وی، اکنون صنعت ب��رق 50 هزار میلیارد 
ریال طلب جاری و راکد از مشترکان صنعت برق دارد 
که نزدیک به دو سوم این مطالبات نگران کننده نیست 
 و در دوره ه��ای زمانی مختلف پرداخت می ش��ود، اما
یک سوم از این طلب ها به سختی قابل وصول است.

به گزارش ایرنا، براس��اس گزارش ش��رکت مدیریت 
شبکه برق ایران، روز سه شنبه اوج مصرف برق 56هزار 
و 283 مگاوات گزارش شد که پارسال در همین زمان 

54 هزار و 599 مگاوات بود.
همچنین روز سه ش��نبه میزان مص��رف برق صنایع 
4هزار و 630 مگاوات بود که در مقایسه با دوشنبه که 
میزان آن 4هزار و 598 مگاوات ثبت شد، مصرف برق 

این بخش قدری افزایش یافت. 



هرچن��د اقتصاد ایران در ماه ه��ای اخیر با نوس��ان هایی در بازارهای 
موازی ازجمله بازار خودرو و سکه روبه رو بوده است، اما در بخش مسکن 
نیز مردم و س��رمایه گذاران دغدغه  های��ی دارند که آینده بازار امالک در 
ش��هرهای بزرگ و به ویژه ش��هر تهران چگونه خواهد ش��د؟ در واقع، از 
آنجایی  که مردم ایران مسکن را به عنوان یک دارایی سرمایه ای در نظر 
می گیرند، تحلیل وضعیت آینده این بازار به ویژه تا پایان سال از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت. در همین زمینه، دکتر بهروز ملکی، کارش��ناس 
اقتصادی و تحلیلگر بازار مس��کن در همایش»محتمل ترین سرنوش��ت 

مسکن در سال 97« به این پرسش ها پاسخ داده است.
به گزارش ایرنا، همایش »محتمل ترین سرنوش��ت ملک و مس��کن« 
ب��ا حض��ور جمع زی��ادی از فعاالن اقتص��ادی و عالقه من��دان به حوزه 
س��رمایه گذاری مسکن در محل س��اختمان مرکزی »کارگزاری مفید« 
برگزار ش��د. در ابت��دای این همایش به��روز ملکی با ی��ادآوری برخی 
پیش بینی های انجام ش��ده درباره رونق بازار مس��کن در س��ال های 96 
و 97 گف��ت: همان ط��ور که اغلب کارشناس��ان پیش بین��ی می کردند، 
افزایش قیمت مس��کن در ماه های اخیر رونق کوتاه مدت جذابی را برای 
سرمایه گذاران این حوزه به وجود آورد و از آن طرف مصرف کنندگان نیز 

شرایط سختی را تجربه کردند.
به گفته ملکی، اما  اکنون ش��رایط بازار مس��کن به مرحله ای رس��یده  
که اغلب مردم دنبال به دس��ت آوردن تحلیل دقیق از ش��رایط فعلی و 

ماه های آتی هستند.
او ب��ا طرح این پرس��ش که چ��را توجه به بخش مس��کن تا این حد 
در کش��ورمان مهم اس��ت، توضیح داد: بررس��ی  آمارهای بانک مرکزی 
نش��ان می دهد س��هم مس��کن از هزینه خانوار ایرانی 35 درصد، سهم 
امالک از ثروت خانوار 80 درصد، س��هم بخش ساختمان از اشتغال در 
کشور 14درصد و سهم بخش خصوصی در سرمایه گذاری مسکن چیزی 
 در ح��دود 98 درصد و در نهایت ارزش مس��کن موجود کش��ور حدود
10 میلیون میلیارد تومان اس��ت؛ به همین دلیل، توجه به این بخش از 

اقتصاد کشور اهمیت بسزایی دارد.
بیشترین سود در سرمایه  گذاری های بورسی

این کارش��ناس اقتصادی به روند رش��د س��رمایه گذاری در 26 سال 
گذشته در حوزه های مختلف اشاره کرد و گفت: اگر کسی در سال های 
1370 ت��ا 1396 دارای��ی اش را در بورس س��رمایه گذاری کرده باش��د، 
بیشترین سود ممکن را در مقایسه با سایر بازارها همچون مسکن، دالر 

و زمین دریافت کرده است. 
به گفته ملکی، در واقع آمارها نش��ان می دهد بیشترین رشد متوسط 
در 26 سال اخیر به ترتیب متعلق به بورس، زمین، سکه و مسکن بوده 
است. وی با یادآوری تقاضاها برای مسکن توضیح داد: در کشور دو نوع 
تقاضای »مصرفی« و »سرمایه ای« نسبت به مسکن وجود دارد؛ این در 
حالی است که در کشورهای توسعه یافته، افراد به خرید مسکن به عنوان 
یک کاالی س��رمایه ای عالقه ای نشان نمی دهند و دلیل این موضوع نیز 

سرمایه  ای نبودن مسکن در اقتصاد چنین کشورهایی است. 
اجاره نشین ها افزایش یافته اند

ملکی در ادامه س��خنانش با بیان اینکه در سه چهار دهه اخیر شاهد 
افزایش اجاره نش��ینی ایرانی ها هس��تیم، افزود: در س��ال 1365 حدود 
78درص��د از ایرانی ه��ا مال��ک بوده ان��د، درحالی که این آمار در س��ال 
1395 به حدود 61 درصد رس��یده است؛ به طور معمول چنین روندی 
نش��ان دهنده افزایش مس��تاجران در کش��ور اس��ت. در واقع آمار افراد 
مستأجر در سال 1365 حدود 11درصد بوده، اما این عدد در سال های 

اخیر در یک رشد چشم گیر به حدود 31 درصد رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه یکی از عوامل مؤثر بر قیمت امالک مس��کونی، 
آمار واحد های خالی است، گفت: در کشور خانه های خالی زیادی داریم؛ 
سه استان هرمزگان، البرز و اصفهان نقاطی هستند که بیش از 13درصد 
از خانه ها خالی اس��ت. تهران با ح��دود 10 درصد رتبه میانی خانه های 
مس��کونی خالی را در کش��ور به خ��ود اختصاص داده و در لرس��تان و 

گلستان حدود 7 درصد از خانه ها خالی است.
این تحلیلگر بازار مس��کن در پاس��خ به این پرس��ش که در سال های 
1370 ت��ا 1396 قیمت مس��کن چقدر افزایش یافته و بیش��ترین آمار 
متعل��ق به کدام مناطق بوده، توضیح داد: بیش��ترین رش��د ها به ترتیب 
متعل��ق به اراک، اصفهان و اردبیل بوده اس��ت.  در این ش��هرها قیمت 
مسکن در بازه زمانی یادشده حدود 110 برابر شده است؛ در شهر تهران 
قیمت ها حدود 100 برابر ش��ده و کمترین رش��د نیز به اس��تان قزوین 

تعقل دارد که قیمت مسکن 80 برابر شده است.
ملک��ی همچنین به رش��د قیمت ملک در مناط��ق مختلف تهران در 
تیرماه امس��ال نس��بت به سال گذشته اش��اره کرد و گفت: در این بازه 
زمان��ی منطقه پنج تهران تقریباً 70 درصد رش��د کرده و منطقه 9 نیز 
تغییرات قیمتی بسیار باالیی داشته است.  اساساً مناطق شمال و شمال 
غرب تهران، رشد شان بیشتر از سایر مناطق تهران بوده است. همچنین 
در 26 سال گذشته نیز مناطق یک، پنج و دو نیز بیشترین رشد قیمتی 

را نسبت به سایر مناطق تهران تجربه کرده اند.
توصیه به خریداران ملک

وی در توصیه ای به خریداران امالک مس��کونی تصریح کرد: فراموش 
نکنی��م که بهترین زمان ب��رای خرید ملک در آغاز دوران رونق اس��ت 
و بهتری��ن زمان ب��رای خروج یا فروش نیز پایان دوره رونق اس��ت.  در 
واقع پیش از آنکه بازار وارد رکود ش��ود، بهتر اس��ت افرادی که به قصد 

سرمایه گذاری وارد شده اند، امالک خود را به فروش برسانند.
این کارش��ناس مسکن افزود: نکته دیگری که نباید از نظر دور بماند، 
اینک��ه اب��دا نباید همه پول م��ان را در ملک س��رمایه گذاری کنیم؛ زیرا 
ملک یک دارایی دیر نقدش��ونده اس��ت و گاهی در مواردی شاهدیم که 
این دارایی در کوتاه یا میان مدت نقد نمی ش��ود؛ در واقع هرچه شهرها 

کوچک تر می شود، این شرایط سخت تر است.
این تحلیلگر اقتصادی در مقایسه بازار مسکن تهران و سایر شهرهای 
کش��ور نیز توضیح داد: باید در خصوص سایر شهرها یک نکته را تأکید 
کنیم؛ یک وقفه ای بین اتفاقات مس��کن تهران و س��ایر شهرستان های 
کش��ور وجود دارد.  البته مقتضیات هر شهر و منطقه متفاوت است، اما 
به طور معمول رخدادهایی در تهران ش��اهدیم که با یک وقفه، در سایر 
شهرها نیز به جریان می افتد. به همین دلیل اصطالحاً می گوییم تهران 

شهر پیشتاز در بازار مسکن است.
به گفته ملکی، با این حساب وقتی تهران وارد دوره رکودی می شود، 
س��ایر ش��هرها در دوره رونق هستند؛ مانند س��ال 1392، بازار مسکن 
ته��ران از خرداد به این طرف وارد دوره رکود ش��د، اما در مورد اصفهان 
شاهد بودیم که تا اواخر سال 92 رونق بازار مسکن در این استان ادامه 
داش��ت؛ بنابراین می توان گفت رصد بازار مس��کن ته��ران به عنوان یک 

قطب نمای خوب برای سرمایه گذاران شهرهای دیگر کشور است.
کجای چرخه رونق و رکود هستیم؟

ملک��ی در ادامه با طرح این پرس��ش که اکنون کج��ای چرخه رونق 
و رکود بازار مس��کن تهران قرار داریم، گفت: برای پاس��خ به این سؤال 
باید نگاهی به گذش��ته بازار مسکن داشته باشیم. در نیمه نخست سال 
1392 گذار به س��مت دوره رکود اتفاق افتاد.  به عبارت دیگر، از نیمه 
دوم 1392 تا اوایل 1395 ش��رایط رکودی بر بازار مسکن تهران حاکم 

بود؛ در س��ال 1395 گذار به س��مت رونق بود و بازار مس��کن شروع به 
حرکت کرد. در ادامه این روند در سال های 96 و اوایل 97 بازار مسکن 
وضعیت مناس��بی را تجربه کرد و رش��د بسیار سریعی را در شهر تهران 

پشت سر گذاشت.
وی ادامه داد: اینکه چه ش��رایطی در انتظار بازار مس��کن است، باید 
اشاره  کنیم که براساس نظرسنجی انجام شده از فعاالن اقتصادی، بیش 
از 28 درصد معتقدند رش��د قیمت ها بیش از 20 درصد خواهد بود و 9 
درصد نیز در مقابل تأکید می کنند رش��د قیمت ها متوقف خواهد شد و 

در نهایت 18درصد نیز رشد 10 درصدی را پیش بینی می کنند.
ملکی با تش��ریح دو س��ناریوی بازار مس��کن تا پایان امسال گفت: در 
یک س��ناریو گفته می ش��ود بازار مس��کن از این به بعد متوقف ش��ده و 
دیگر رش��دی نخواهد داش��ت؛ در واقع اکنون ک��ه میانگین قیمت هر 
متر آپارتمان در تهران 7 میلیون تومان اس��ت، پایان امس��ال در نهایت 

قیمت ها باالتر از 7 میلیون و 200 هزار تومان نخواهد رفت. 
به گفته این کارش��ناس مسکن، براساس یک سناریوی افراطی، رشد 
قیمت ه��ا همچنان ش��دید خواهد بود و قیمت مس��کن افزایش خواهد 
داش��ت و به س��مت میانگین هر مترمربع 9 میلیون تومان پیش خواهد 

رفت.
از سرعت افزایش قیمت ها کاسته می شود

این تحلیلگر ارش��د بازار مس��کن ادامه داد: اعتق��اد داریم هر چه به 
س��مت جلو می رویم، از س��رعت افزایش قیمت ها کاس��ته می شود؛ در 
واقع بازار مس��کن در حال حرکت به س��مت این است که نخریم، بهتر 
اس��ت. یعنی اگر کس��ی می خواست مس��کن بخرد، باید تاکنون خریده 
بود. از همه مهم تر اینکه بازار مس��کن س��ال های سراسر رکود را پیش 

رو خواهد داشت.
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد امسال هر چه به سمت پایان سال 
حرک��ت می کنیم، انرژی بازار افت می کن��د، البته این به معنای کاهش 
قیمت ها نیس��ت، بلکه تنها خریدوفروش ها از رون��ق می افتد. به همین 
دلیل کس��انی که  اکنون وارد بازار مسکن می ش��وند، نباید انتظار سود 
آن چنانی داش��ته باشند.  توجه داشته باشید، سود ساخت و ساز کمتر از 
دوره های پیشین خواهد شد. در واقع هیچ وقت دیگر سود دهه های 70 

و 80 در ساخت و ساز مسکن تکرار نمی شود.«
ملکی در توصیه به عالقه مندان سرمایه گذاری در حوزه مسکن تأکید 
کرد: فعاالن و عالقه مندان به حوزه س��رمایه گذاری مسکن نباید تحلیل 
تک بعدی نس��بت به موقعیت های اقتصادی به ویژه مسکن داشته باشند. 
بعضا ش��اهدیم که برخ��ی می گویند چون تورم ب��اال رفته مردم قدرت 
خریدش��ان کم شده اس��ت، این موضوع به خودی خود درست است، اما 
تنها دلیل برای رکود مسکن یا کاهش قیمت ها نخواهد بود، بلکه جمعی 
از نشانه های اقتصادی در تعیین شرایط پیش رو مؤثرند؛ به همین دلیل 
نبای��د به صورت تک بع��دی و انفرادی موضوع های اقتص��ادی را تحلیل 

کنیم.
گفتنی اس��ت آمارهای منتش��ر ش��ده از س��وی بانک مرکزی نشان 
می دهد حجم معامالت آپارتمان های مس��کونی شهر تهران در چهار ماه 
نخس��ت امس��ال 52 هزار و 600 واحد مسکونی بود که نسبت به مدت 
مشابه پارسال 1.7 درصد رشد داشته است. با این حال، شمار معامالت 
آپارتمان های مس��کونی ش��هر تهران نس��بت به خردادماه و همچنین 
تیرم��اه پارس��ال به ترتی��ب 9.2 درصد و 7 درصد کاهش یافته اس��ت. 
همچنین در ماه نخس��ت تابستان متوس��ط قیمت خرید و فروش واحد 
مس��کونی در ش��هر تهران به 69 میلیون و 700 هزار ریال رس��ید که 

نسبت به ماه خرداد 7.1 درصد افزایش دارد.

اکنون زمان مناسبی برای خرید ملک با هدف سود نیست

محتمل ترین سرنوشت مسکن در سال 97
یادداشت

تصمیمات یک شبه و آشفته بازار اقتصادی

ایج��اد مافیا و رانت در اقتصاد به دلیل تصمیمات یک ش��به و بدون 
مطالعه ای است که از طرف تصمیم گیران گرفته می شود. دولت اکنون 
تصمیم گیرنده اصلی و تعیین کننده سیاست ها است. دولت زمانی اعالم 
کرد که ارز 4200 تومان خواهد شد و فقط این ارز در دست یک عده 
خاص قرار می گیرد. طبیعتاً افرادی که به ارز نیاز دارند و در دسته بندی 
دولت جای��ی ندارند، نمی توانند نیازه��ای ارزی خود را برطرف کنند 

درنتیجه بازاری دیگر برای تأمین ارز موردنیاز شکل خواهد گرفت.
اگ��ر دولت از ابت��دا با برنامه ، تصمیم ه��ای منطقی می گرفت که 
به چه کاالهایی ارز دولتی تعلق می گیرد، ش��رایط آش��فته کنونی 
در بازار ش��کل نمی گرفت. مش��کل کنونی سیس��تمی و ساختاری 
اس��ت و سیاست های اشتباه باعث به وجود آمدن آن هستند. نباید 
برنامه های آنی و عجوالنه را تنظیم کرد که توان اجرایی آن نباشد. 
اگر برنامه ریزی های درس��ت صورت گیرد و طبق آن برنامه ها پیش 
رود، مش��کلی پیش نخواه��د آمد. قوانین، مقررات، بخش��نامه ها و 
لوایح را دولت تنظیم می کند. بی ش��ک مافیای اقتصادی نمی تواند 
ای��ن قانون ه��ا را تنظیم کند، تنه��ا می تواند از فرص��ت پیش آمده 
سوءاس��تفاده کند. زمانی که زمینه ب��رای فعالیت مافیای اقتصادی 
فراهم باش��د و آن را با دس��ت خودمان ایجاد کنیم زمین بازی که 

همان کشور و اقتصاد آن است در دست این افراد قرار می گیرد.
از س��وی دولت گفته شد که نرخ ارز 4200 تومان است، بدون آنکه 
به راهکارها و مس��ائل مرتبط دیگر توجه شود. در اتاق بازرگانی حدود 
پنج س��ال است به دنبال آن هستیم که یکسان س��ازی نرخ ارز اتفاق 
بیفتد و بارها پیشنهاد آن از س��وی اتاق به دولت داده شده است. نرخ 
ارز باید پیش تر از اینها تعیین و تک رقمی می شد اما زمانش و اینکه با 
چه پش��توانه ای اتفاق بیفتد بسیار مهم است. دولت در سیاست ارزی 
اخیر راه را باز گذاشته و اعالم کرده که تمامی تقاضاها برای ارز و سکه 
را بدون محدودیت تأمین می کند؛ بنابراین افراد اقدام به خرید سکه با 
تعداد باال کردند و آن را در سامانه به ثبت رساندند، اما بعد از مدتی با 
این اشخاص برخورد شد. درصورتی که ازنظر قانونی و عرفی اشتباهی 
صورت نگرفته بود، اما چون تصمیم یک ش��به و بدون برنامه ریزی بود، 
س��بب التهاب بازار اقتصادی و تورم ها شد. حتی فردی که چند هزار 
سکه خریده بود بازداشت شد. بدیهی است که یک فرد عادی نمی تواند 
این تعداد سکه را خریداری کند و بی شک عملی خالف قانون صورت 
گرفته اما باید دید چه تصمیم و ساختاری به او اجازه این خرید را داده 
اس��ت. دولت با تصمیمات خود موجب به وجود آمدن مشکل می شود 
و در ادامه تالش می کند که از این روند جلوگیری کند. باید پرس��ید 
چرا ابتدا خود دولت چنین فضایی را مهیا می کند که بعد از آن بخواهد 
با صرف نیرویی بیش��تر مانع آن شود؟ افراد سودجو که روابط خاصی 
دارند منتظر هستند از چنین شرایطی استفاده کنند و نتیجه آن نرخ 
ارزی خواهد ش��د که حتی در یک 24 س��اعت نمی تواند ثبات داشته 
باش��د. پیش  از این هم کاهش نرخ سود بانکی سیاست اشتباهی بود 
چراکه باعث شد مقدار کثیری پول  سرگردان و خارج از خدمت بانک ها 
تولید ش��ود و باعث افزایش نقدینگی ها ش��ود و به سمت سفته بازی، 
خریدوفروش ارز و س��که جهت بگیرد. اگر از ابتدا برای این سیاست ها 
محدودیت در نظر گرفته می شد و با هر کس که تعدی می کرد برخورد 
می ش��د، مشکل به وجود نمی آمد. البته الزم به ذکر است رانتی وجود 

دارد که کسی می تواند هزار عدد سکه خریداری کند.

ثبات به اقتصاد ایران بازمی گردد؟

 رش��د دو روز اخیر بازار سرمایه ناشی از تالش برای ساماندهی فروش ارز 
صادرکنندگان گروه های پتروشیمی و فوالدی است. پیش ازاین مشخص نبود 
که ارز صادرکنندگان این گروه ها با چه نرخی عرضه می شود و از سوی دیگر 
بعضی احتمال فروش با نرخ 4 هزار و200 تومان را مطرح می کردند. به تازگی 
درباره عرضه این ارز در بازار ثانویه و تعیین نرخ باالتر برای فروش توافق شده 
و همین مسئله به رشد شاخص کل در بازار سرمایه انجامید. امید این است 
که روند رشد در بازار سرمایه ادامه پیدا کند اما برنامه های کوتاه مدت، احتمال 
بروز نوس��ان را تشدید می کند. یک احتمال دیگر درباره تغییر شاخص کل 
معامله کارگزاری های دولت و اشخاص حقوقی است. این امکان محتمل است 
و باید بررسی کرد که چه میزان از خرید سهام توسط حقوقی ها انجام شده و 
چه میزان از سوی حقیقی های خریداری شده است. ارائه پیشنهاد مذاکره از 
سوی ترامپ هم زمان با تفاهم در مورد فروش ارز صادراتی در بازار ثانویه به 
کمک شاخص کل آمده است. این مسئله روانی همچنین بر نرخ دالر در بازار 
داخلی اثر گذاشت و کاهش آن را به دنبال داشت. به طورکلی مجموع شرایط 
نش��ان از دیدگاه مثبت در بازار س��رمایه دارد. از دیگر نکات اثرگذار در بازار 
سرمایه تغییر ریاست بانک مرکزی و تأکید رئیس کل جدید بر اعالم برنامه ای 
تازه در آینده اس��ت. وعده ریاس��ت جدید ثبات بیشتر است و این مسئله به 
اثرگذاری مثبت در بازار منجر شده است. البته هم زمان با حضور عبدالناصر 
همتی در بانک مرکزی قیمت سکه افزایش پیدا کرد اما در بازار نه کسی سکه 
می فروشد و نه می خرد و در بعضی موارد تنها فروش انجام می شود. افزایش 
ن��رخ ارز در بازار داخل هم با رکود خریدوفروش همراه ش��ده اس��ت. اکنون 
سؤال این است که حضور رئیس جدید در بانک مرکزی تا چه اندازه به بهبود 
اقتصاد کمک می کند؟ تحوالت اقتصادی ناش��ی از تصمیم یک فرد نیست. 
یک مجموعه دراین باره تصمیم گیری و سیاست گذاری می کنند و نمی توان 
انتظار داش��ت که با تغییر یک فرد از مجموعه به ناگاه بازار سروسامان پیدا 
کند. بهره بانکی، ثبات بازار و دیگر شاخص های اقتصادی همه باید اصالح و 
بهبود پیدا کند. وضعیت اقتصاد در چهار ماه گذشته نشان می دهد که بانک 
مرکزی عملکرد موفقیت آمیزی نداشته است. پس از تک نرخی کردن ارز هر 
زمان که بانک مرکزی اعالم کرد افزایش قیمت حباب است و واقعی نیست، 
قیمت بیش��تر شد. بازار بی ثبات اس��ت و بازگرداندن ثبات به آن، همان طور 
که رئیس جدید بانک مرکزی هم اعالم کرده، در اولویت قرار گرفته اس��ت. 
امیدواریم تجربه سیاس��ی، بانکی و دانش اقتصادی همتی برای بازگرداندن 
ثبات به کمک او بیاید، هرچند بی ثباتی های اخیر نه ناش��ی از عملکرد فرد 

بلکه محصول یک مجموعه است.
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داده های منتشرش��ده از س��وی مرکز آمار ایران نش��ان می دهد که 
تیرماه امسال برای خانوارهای شهری گران تر تمام شده است. براساس 
آنچه مرکز آمار ایران گزارش داده اس��ت، نرخ تورم 12 ماهه منتهی به 
تیرماه 1397 برای خانوارهای کش��ور به 8.7درصد رس��یده اس��ت. در 
این میان اس��تان کرمانشاه با نرخ تورم 11.6درصد بیشترین نرخ تورم 
12 ماه��ه را داش��ته و کمترین آن معادل 6.3درصد مربوط به اس��تان 
کهگیلویه و بویراحمد بوده اس��ت. مقایس��ه آمارهای مربوط به تیرماه 
با آمارهای ماه قبل حاکی از این اس��ت که ش��کاف نرخ تورم 12 ماهه 
اس��تان های کشور در تیرماه امس��ال 5.3درصد است که نسبت به ماه 

قبل 0.1 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
براس��اس داده های منتشرشده از س��وی مرکز آمار ایران، در تیرماه 
1397 ن��رخ تورم کاال و خدمات مصرفی خانوارهای کش��ور نس��بت به 
ماه قبل 4.4درصد افزایش نشان می دهد که بیشترین نرخ تورم ماهانه 
خانوارهای کشور مربوط به استان تهران با 7.6درصد افزایش و کمترین 
نرخ تورم ماهانه مربوط به اس��تان خراسان رضوی با 1.6درصد افزایش 

بوده است.
همچنی��ن مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کش��ور 
در تیرماه س��ال جاری نس��بت به تیرماه سال قبل را 13.8درصد اعالم 
کرده که بیشترین نرخ آن معادل 17.4درصد مربوط به استان تهران و 

کمترین آن معادل 9.5درصد مربوط به استان اردبیل است.
بر این اس��اس خانوارهای ساکن اس��تان تهران در تیرماه سال جاری 
نس��بت به تیر 1396 به طور متوس��ط 3.5درصد بیشتر از میانگین کل 
کشور و خانوارهای ساکن استان اردبیل به طور متوسط 4.4درصد کمتر 
از میانگین کل کش��ور برای خرید یک مجموعه کاال و خدمات یکسان 

هزینه کرده اند.
رشد تورم برای شهری ها

مرک��ز آمار ایران نرخ ت��ورم 12ماهه منتهی به تیرماه امس��ال برای 
خانوارهای ش��هری کشور را 8.8درصد اعالم کرده که 0.1 واحد درصد 

از میانگین نرخ تورم کل کشور باالتر است.
در ای��ن میان تورم ماهانه تیرماه برای خانوارهای ش��هری 4.6درصد 
افزایش داش��ته اس��ت که بیش��ترین آن معادل 7.6درص��د مربوط به 
خانوارهای شهری استان تهران بوده و کمترین آن معادل 1.6درصد به 

خانوارهای شهری استان گلستان تعلق داشته است.
از س��وی دیگر میزان افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه س��ال 
جاری نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل برای کل خانوارهای ش��هری 
14درصد اعالم ش��ده است. خانوارهای شهری اس��تان همدان با تورم 
نقطه به نقطه 17.6درصدی بیشترین و خانوارهای شهری استان اردبیل 
ب��ا نرخ تورم 9.2درص��دی کمترین میزان تورم را در ماه تیرماه س��ال 

جاری نسبت به تیرماه سال قبل تجربه کرده اند.
تورم روستایی 1.۴درصد کمتر از شهری

در تیرم��اه امس��ال، نرخ ت��ورم 12 ماه��ه به 8.2درصد رس��یده که 
0.5درصد از نرخ تورم کل کش��ور کمتر اس��ت. ضمن اینکه نرخ تورم 
ماهانه مناطق روس��تایی در تیرماه نیز 3.2درصد اعالم شده که از نرخ 
تورم ماهانه کل کشور که 1.2درصد نسبت به تورم کل و 1.4درصد از 

تورم ماهانه خانوارهای شهری کمتر بوده است.
در این ماه خانوارهای روستایی استان تهران بیشترین تورم ماهانه را 
معادل 6.6درصد تجربه کرده اند و کمترین آن نیز به خانوارهای استان 

خراسان رضوی با 1.1درصد افزایش تعلق داشته است.
همچنین تورم نقطه به نقطه مناطق روستایی استان های کشور، یعنی 

میزان تغییر ش��اخص تورم در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال 
گذش��ته، 12.7درصد گزارش شده که بیشترین آن معادل 16.9درصد 
مرب��وط به خانوارهای روس��تایی اس��تان تهران و کمتری��ن آن معادل 
8.5درصد مربوط به خانوارهای روستایی استان سیستان  و بلوچستان 

بوده است.
کاهش 7درصدی تعداد چک های برگشتی

همچنین آمار مبادالت چک در خردادماه امس��ال نشان می دهد که 
تعداد چک های برگش��تی 7درصد کم شده اس��ت. براساس اطالعاتی 
که بانک مرکزی منتش��ر کرده اس��ت، ح��دود 9.1 میلیون فقره چک 
به ارزش��ی حدود 780 هزار میلیارد ریال در خردادماه 1397، در کل 
کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ ب�ه ترتیب 
8.2درصد و 1.8درصد کاهش نش��ان می ده��د. همچنین در خردادماه 
بالغ  بر 1.3 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 135 هزار میلیارد ریال 
در کش��ور برگشت خورده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به 

ترتیب 7 و 3.3درصد کاهش نشان می دهد.
در اس��تان تهران نیز در این مدت بالغ ب��ر 3.3 میلیون فقره چک به 
ارزش��ی حدود 446 هزار میلیارد ریال مبادله شد. 53.3درصد از تعداد 
چک ه��ای مبادله ای کل کش��ور در خردادماه 1397، در س��ه اس��تان 
تهران، اصفهان و خراس��ان رضوی مبادله ش��ده اس��ت که به ترتیب با 
36.4درصد، 9.5درصد و 7.6درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر 

استان ها دارا بوده اند.
همچنین 67.9درصد از ارزش چک های فوق در س��ه اس��تان تهران 
)57.1درصد(، خراس��ان رض��وی )5.5درصد( و اصفه��ان )5.3درصد( 
مبادله ش��ده که بیش��ترین س��هم را در مقایسه با س��ایر استان ها دارا 

بوده اند.
چک های وصولی

ح��دود 7.8 میلیون فقره چک به ارزش��ی بالغ بر 645ه��زار میلیارد 
ریال در خردادماه 1397، در کل کش��ور وصول ش��د که نسبت به ماه 
قب��ل از نظ��ر تعداد و مبلغ ب��ه ترتیب 8.4درص��د و 1.4درصد کاهش 
نش��ان می دهد. در ماه مورد گزارش 85.4درصد از کل تعداد چک های 
مبادله ای و 82.7درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای در کل کش��ور 
و بالغ بر 2.8میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 379 هزار میلیارد ریال 

در استان تهران وصول شد.
در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد 86درصد و از نظر 
ارزش 85.1درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول ش��ده اس��ت. 
در ماه مذکور در بین س��ایر استان های کش��ور بیشترین نسبت تعداد 
چک های وصول��ی به کل چک های مبادله ای در اس��تان، به ترتیب به 
استان های گیالن )89.2درصد(، یزد )87.9درصد( و البرز )87.7درصد( 
اختصاص یافته است و اس��تان های کهگیلویه و بویراحمد )77درصد(، 
کردس��تان )77.4درص��د( و چهارمح��ال و بختی��اری )80.5درص��د( 
پایین ترین نس��بت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده 

در استان را به خود اختصاص داده اند.
 در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت 
ارزش چک ه��ای وصول��ی به کل ارزش چک های مبادله ای در اس��تان 
به ترتیب به اس��تان های کرمانشاه )89.4درصد(، بوشهر )85.3درصد( 
و گیالن )84.5درصد( اختصاص یافته اس��ت و اس��تان های خوزستان 
)69.3درصد(، س��منان )72.1درصد( و لرستان )72.2درصد( کمترین 
نس��بت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله شده در 

استان را به خود اختصاص داده اند.

چک های برگشتی
بالغ ب��ر 1.3 میلیون فقره چک به ارزش��ی ح��دود 135هزارمیلیارد 
ریال در خردادماه 1397، در کل کش��ور برگش��ت داده شده است که 
نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 7درصد و 3.3درصد 
کاهش نشان می دهد. در اس��تان تهران بالغ بر 464 هزار فقره چک به 
ارزش��ی بالغ بر 66 هزار میلیارد ریال برگش��ت داده شد و در کل کشور 
14.6درص��د از کل تعداد چک های مبادله ای و 17.3درصد از کل مبلغ 
چک های مبادله ای برگش��ت داده ش��ده است. در ماه مورد گزارش، در 
اس��تان تهران 14درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 14.9درصد 

از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است.
 در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور بیشترین نسبت ارزش 
چک های برگش��تی ب�ه کل ارزش چک های مبادله ش��ده در استان به 
ترتیب به اس��تان های خوزس��تان )30.7درصد(، سمنان )27.9درصد( 
و لرس��تان )27.8درصد( اختصاص یافته اس��ت و استان های کرمانشاه 
)10.6درصد(، بوش��هر )14.7درصد( و گی��الن )15.5درصد( کمترین 
نس��بت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در 

استان را به خود اختصاص داده اند.
افت 37درصدی صادرات میعانات گازی

اما آخرین آماری که روز گذشته منتشر شد، مربوط به گمرک ایران 
بود و بر این اس��اس، ص��ادرات میعانات گازی در چهار ماهه نخس��ت 
امس��ال نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته 37درصد کاهش داشته 

است.
براس��اس تازه ترین آمار گمرک ایران از تج��ارت خارجی چهار ماهه 
نخست امس��ال، در این مدت 3میلیون و 580 هزار تن میعانات گازی 
از ایران صادر ش��ده که ارزش آن به یک میلیارد و 863میلیون و 945 
هزار دالر می رس��د. ص��ادرات میعانات گازی در س��ال جاری از لحاظ 
وزنی9.57درصد و از لحاظ ارزش 12.06درصد از کل واردات انجام شده 

در این مدت را به خود اختصاص می دهد.
این در حالی اس��ت که میزان صادرات میعانات گازی در مدت مشابه 
س��ال گذشته، برابر 5میلیون و 679هزار و 240 تن به ارزش 2میلیارد 
و 227میلیون و 713 هزار دالر بوده اس��ت. صادرات این مواد در سال 
گذش��ته 15.07درصد از کل وزن صادرات انجام شده و 16.54درصد از 

ارزش کاالهای صادراتی ایران را به خود اختصاص داده بود.
به این ترتیب صادرات میعانات گازی تا پایان تیرماه امس��ال نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزنی 36.96درصد و از لحاظ ارزش 

16.33درصد کاهش داشته است.
ورود ۲۲8 میلیون دالر تلفن همراه در ۴ماه

همچنین بررسی تازه ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان 
می دهد، در چهار ماه نخس��ت س��ال جاری، 228 میلیون و 138 هزار 
دالر گوش��ی تلفن همراه به کشور وارد ش��ده است که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، با افزایش 146.58درصد مواجه شده است.
واردات گوش��ی تلفن همراه 1.50درصد از ارزش کل واردات به ایران 
در این مدت را ش��امل می ش��ود. این در حالی است که در مدت مشابه 
س��ال گذشته 92 میلیون و 520 هزار دالر گوشی تلفن همراه به ایران 
وارد شده بود که 0.58درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود 
اختصاص داده بود. به این ترتیب آمار نشان می دهد که واردات گوشی 
تلفن همراه به لطف اجرای طرح رجیس��تری در چهار ماه نخست سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش 146.58درصد 

افزایش یافته است. 

از افزایش نرخ تورم در تیرماه تا کاهش مبادالت چک در خردادماه امسال

چند روایت معتبر درباره اقتصاد ایران
نگاه

ریشه نابسامانی  بازار ارز و سکه، غیراقتصادی است
رمزخوانی تاثیر مذاکره روی اقتصاد ایران

نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد اس��ت که 
دول��ت در درجه اول باید از ش��تاب زدگی و اتخاذ تصمیمات پی در 
پی و حتی بعضا رفتارهای مبتنی بر آزمون و خطا بپرهیزد. به گفته 
حسین سالح ورزی، ما می توانیم با صبر و متانت و بدون ذوق زدگی 
شرایط را درخصوص اینکه یک مذاکره ای که منجر به حفظ حقوق 

ملت ایران باشد، اعالم کنیم.
نایب رئیس اتاق ایران، در گفت وگو با خبرآنالین با اشاره به فضای 
سیاس��ی و اقتصادی کشور، اظهار داش��ت: اگر واقع بینانه و منطقی 
بخواهیم برخورد کنیم، بس��یاری از کارشناسان معتقدند بخشی از 
التهابات و نابس��امانی های موجود در بازار ارز و س��که کشور، منشأ 
غیراقتصادی دارد و به دلیل انتقال و بروز نگرانی در س��طح جامعه، 
نگرانی های ناش��ی از تحریم های گسترده، کاهش درآمدهای ارزی، 

بروز تورم گسترده و کاهش ارزش پول ملی است.
وی افزود: بر این اس��اس، انتقال فضای احتمال رفع مش��کالت از 
طریق گفت وگو به جامعه، حتما می تواند اثر مثبت در بازار داش��ته 
باش��د و موجب کاه��ش نگرانی ها، کاهش تقاضا ب��رای ارز و طال و 

وجود آرامش نسبی در بازار و اقتصاد ایران می شود.
نایب رئیس اتاق ایران در پاس��خ به این پرس��ش که در ش��رایط 
کنونی دولت باید چه سیاس��تی را اتخاذ کند ت��ا آرامش را به بازار 
بازگردان��د؟ تصری��ح کرد: به نظ��ر من دولت در درج��ه اول باید از 
ش��تاب زدگی و اتخاذ تصمیمات پی در پ��ی و حتی بعضا رفتارهای 

مبتنی بر آزمون و خطا بپرهیزد.
به اعتقاد س��الح ورزی، تصمیمات خلق الس��اعه می تواند نشان از 
بح��ران احتمالی باش��د؛ ضمن اینکه دولت ب��ا تدبیر و اقتدار ضمن 

محکوم کردن رفتار آمریکا، پایبندی خود را به برجام نشان داد.
وی عنوان کرد: در این شرایط نیز به نظرم با توجه به اینکه رفتار 
و گفتار ترامپ صادقانه نیس��ت، هیچ دلیلی ن��دارد که ما بخواهیم 

واکنش عجوالنه ای نشان دهیم.
نایب رئیس اتاق ایران متذکر ش��د: ما می توانیم با صبر و متانت و 
بدون ذوق زدگی شرایط را درخصوص اینکه یک مذاکره ای که منجر 
به حفظ حقوق ملت ایران باش��د، اع��الم کنیم. در مجموع این گونه 

رفتارها نشان داده که به بازگشت آرامش به بازار کمک می کند.
س��الح ورزی با اش��اره به ش��رایط اقتصادی کش��ور، گفت: اولین 
اقدام��ی ک��ه در حال حاضر دول��ت باید انجام دهد، این اس��ت که 
حداقل سرعت افزایش نقدینگی را یا متوقف کند و یا کاهش دهد، 

چون سرعت رشد نقدینگی رو به تزاید است.
وی اف��زود: از س��وی دیگر، باید تدابیری را نس��بت به بازگش��ت 
اعتماد عمومی بیندیش��د و نیز دولت در رابطه با انضباط مالی خود 

تصویر شفاف تری را نشان دهد.
نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: کاهش هزینه ها و کوچک شدن 
دولت باید انجام ش��ود؛ این در حالی است که در این شرایط شاهد 

هستیم دولت روی تفکیک وزارتخانه ها تاکید دارد.
سالح ورزی در عین حال تاکید کرد: به نظر من دولت در رابطه با 

مبارزه با فساد باید خیلی شفاف و روشن عمل کند.
وی درب��اره عملکرد دولت در مبارزه با فس��اد ارزی، عنوان کرد: 
باالخره سیاس��ت هایی اتخاذ شد که منجر به توزیع رانت در کشور 
ش��د و در آن زم��ان هر چقدر کارشناس��ان هش��دار دادند که این 
سیاس��ت ها می تواند منجر به ایجاد حفره های فس��اد و توزیع رانت 
شود، توجهی نش��ان ندادند، ولی در اینکه نشان دادند در مبارزه با 
فساد ولو اینکه در بدنه دولت باشد، گذشت نخواهند کرد، قدم رو به 
جلو بود، ولی این مس��تلزم این است که برای ریشه کن  کردن فساد 

یک مقدار جدی تر و گسترده تر عمل کنند.

آتش تحریم های نفتی ایران دامن چه کسانی 
را می گیرد؟

آتش تحریم های نفتی علیه ایران دامن بس��یاری از کشورها را در 
سراس��ر دنیا گرفته است؛ به طور ی که آثار آن قبل از آغاز تحریم ها 
در برخی کشورها کامال مشخص شده و حتی این موضوع آمریکا را 
هم تهدید کرده اس��ت.به گزارش ایسنا، با خروج ترامپ از برجام باز 
هم سیاس��ت بر نفت سایه انداخت و تهدیدهای نفتی علیه ایران از 
سوی آمریکا آغاز شد. ترامپ ابتدا سعی کرد با درخواست از برخی 
اعض��ای اوپک برای افزایش تولید، جایگاه ایران را در اوپک به خطر 
بیندازد و بعد از آن با تهدید مشتریان نفتی ایران سعی کرد واردات 
نفت از ایران را متوقف کند، اما این یک روی س��که تعامالت نفتی 
ایران است و هرچند ممکن است تصمیمات ترامپ ایران را با چالش 
مواجه کند اما در سوی دیگر نه تنها مشتریان نفتی بلکه آمریکا هم 

از ایجاد تنش در تعامالت نفتی ایران آسیب می بیند.
دردسرهای یک شرکت چند ملیتی

در این راس��تا طب��ق اظهارنامه جنرال الکتریک، این ش��رکت در 
س��ال 2017 میلیون ه��ا دالر س��فارش از ایران برای کس��ب و کار 
نف��ت و گاز خود دریافت کرده بود که ش��امل س��فارش هایی برای 
قطع��ات ماش��ین آالت و تجهیزات م��ورد اس��تفاده در نیروگاه های 
گازی ب��ود. جنرال الکتری��ک اع��الم ک��رد فعالیت های خ��ود را با 
تغییرات صورت گرفته در قانون آمریکا تطبیق می دهد. فعالیت های 
جنرال الکتری��ک در ای��ران تاکنون مح��دود و مطابق ب��ا مقررات، 

مجوزها و سیاست های دولت آمریکا بوده است.
روشن شدن چراغ افزایش قیمت بنزین در ژاپن

همچنین خبرگزاری کیودو به نقل از برخی منابع گزارش داد که 
ش��ماری از توزیع کنندگان س��وخت در ژاپن در حال بررسی توقف 
واردات نف��ت از ایران در پیروی از تحریم های وضع ش��ده از س��وی 

آمریکا هستند.
در ژاپن که با کمبود منابع طبیعی روبه روست، توقف واردات نفت 
از ایران به معنای افزایش قیمت بنزین و دیگر فرآورده های نفتی به 
دلی��ل افزایش هزینه خرید نفت خواهد بود. طبق اعالم اداره منابع 
ملی و انرژی ژاپن، قیمت بنزین در ژاپن، هفته گذش��ته به باالترین 

حد خود در سه سال و نیم گذشته رسید.
قیمت نفت وارداتی از ایران در مقایس��ه با دیگر کش��ورها، نسبتا 
مناس��ب تر اس��ت و حدود 5درصد از مجموع واردات نفت ژاپن، به 

خرید نفت از ایران اختصاص دارد. 
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بانک مرکزی اعالم کرد
سال پایه محاسبه تورم تولیدکننده تغییر کرد

بانک مرکزی از تغییر س��ال پایه محاس��به ش��اخص بهای)تورم( 
تولیدکنن��ده از 1390 به 1395 خبر داد که براس��اس آن، دقت و 
حساس��یت اندازه گیری ش��اخص بیشتر و اس��تفاده بعدی از آن در 
محاس��بات اقتصادی موجب تبیین بهتر ش��رایط اقتصادی کش��ور 

خواهد شد.
به گ��زارش بانک مرکزی، مدی��ر اداره آمار اقتص��ادی این بانک 
درباره ضرورت این تغییر گفت: محاس��به شاخص های قیمت بر دو 
محور استوار است؛ نخست »سبد اقالم شاخص« و دیگری »بررسی 

تغییرات قیمت اقالم مشمول شاخص در طول زمان« است.
محم��ود چلویان افزود: به دالیل علمی و اجماع بین المللی »اقالم 
نماینده مشمول ش��اخص قیمت« و »ضرایب اهمیت اقالم« که در 
س��ال پایه تعیین می ش��وند، تا س��ال پایه بعد ثابت در نظر گرفته 
می ش��ود و با گ��ذر زمان نیز تغییراتی در س��بد ش��اخص قیمت و 
وزن های اقالم سبد به وجود می آید که بر دقت اندازه گیری شاخص 

تاثیر منفی دارد.
مدیر آمار اقتص��ادی این بانک ادامه داد: از این رو با هدف حفظ 
دقت اندازه گیری، ش��اخص های قیمت هرچند س��ال یک بار به روز 
رسانی می ش��ود. چلویان یادآور شد: در اس��تانداردهای بین المللی 
توصیه می ش��ود س��بد ش��اخص های قیمت و وزن های آن به موقع 

تغییر کند که به آن، تغییر سال پایه شاخص گفته می  شود.
وی درباره تغییر سال پایه و تاثیر آن بر متغیرها و رشد اقتصادی 
نیز گفت: ش��اخص های قیمت از جمله شاخص بهای تولیدکننده از 
ابزارهای مهم مورد اس��تفاده در مبحث حساب های ملی و محاسبه 

متغیرهای اقتصادی است.
مدی��ر اداره آم��ار اقتص��ادی بانک مرک��زی، تغییر س��ال پایه به 
صورت دوره ای را امری الزم دانس��ت و افزود: ش��اخص های قیمت 
مصرف کنن��ده و تولیدکنن��ده در تبیین ش��رایط اقتصادی کش��ور 
کاربرد بس��یاری دارد که به طور قطع این ش��اخص ها، مالکی برای 
اندازه گیری وضع اقتصادی محسوب می شود که اگر دقت شان دچار 
نقصان ش��ود، محاس��بات و برنامه ریزی های بعدی را دچار مشکل 
می کن��د. وی با بیان اینکه تغییر س��ال پایه ش��اخص تولیدکننده 
موجب تغییر در اعداد ش��اخص و درصد تغییرهای وابس��ته به آن 
می ش��ود، گفت: وقتی ترکیب اقالم س��بد ش��اخص و وزن های آن 
نس��بت به سبد قدیمی تغییر می کند، ش��اخص قیمت تولیدکننده 
نیز از نظر عدد ش��اخص و درصد تغییرهای آن در دوره های ماهانه 
و س��االنه تغییر می کند و نتایج براساس سال پایه جدید دقیق تر از 
نتایج براس��اس سال پایه قدیم اس��ت. چلویان افزود: پیش از این، 
سال پایه ش��اخص های قیمت1390 بوده و براساس برنامه ریزی ها، 
مقرر ش��ده هر پنج سال یک بار، س��ال پایه تغییر کند، بنابراین در 
مردادماه پارسال، سال پایه شاخص بهای مصرف کننده و در تیرماه 

امسال سال پایه شاخص بهای تولیدکننده تغییر کرده است.
به گفته مدیر اداره آمار، اکنون سبد این شاخص مشتمل بر 659 
کاال و خدمت است که مطابق ویرایش چهارم طبقه بندی استاندارد 
بین الملل��ی فعالیت ه��ای اقتصادی )ISIC( در هش��ت گروه اصلی 
طبقه بندی ش��ده اند. وی ادامه داد: خالصه نتایج تیرماه امسال این 
شاخص در وب س��ایت بانک مرکزی منتشر شده و به زودی گزارش 

کاملی نیز در این باره منتشر خواهد شد.

آخرین قیمت ها از بازار طال و سکه
قیمت های طال و س��که روز چهارشنبه در بازار نسبت به روز قبل 
از آن افزایش��ی ش��د. بازار طال و ارز که روز سه ش��نبه روند نزولی 
قیم��ت را در پیش گرفته بود، روز چهارش��نبه ب��ا افزایش قیمت و 
رش��د چشمگیری همراه شد، اما در ادامه قیمت ها نسبت به ساعات 

آغاز بازار مقداری کاهش یافت.
ب��ه گزارش ایس��نا و طبق اع��الم اتحادیه طال و جواه��ر تهران، 
قیمت س��که تمام طرح جدید 4میلی��ون و 76هزار تومان و قیمت 
س��که تمام طرح قدیم 3میلیون و 791 هزار تومان است.  براساس 
 ای��ن گزارش، قیمت نیم س��که نیز در روز چهارش��نبه، 2میلیون و

11 هزار تومان بود و هر قطعه ربع سکه نیز یک میلیون و 11 هزار 
تومان قیمت گذاری ش��د. هر مثقال طالی 17 عیار هم یک میلیون 
و 325ه��زار و 500 تومان و هر گرم طالی 18 عیار نیز 305 هزار 
و 900 تومان داد و س��تد ش��د. همچنین هر سکه یک گرمی 506 
هزار تومان قیمت داشت و هر اونس طال در بازار جهانی 1223دالر 

و 700 سنت خرید و فروش شد.

سفیر ایران در انگلیس خبر داد
تالش ۴ کشور برای بازگشت ایران به لیست 

FATF سیاه
 FATF س��فیر ایران در انگلیس گفت که اگر ایران نتواند درباره
به یک جمع بندی مناسب دست یابد ممکن است با دست خودمان 
نظ��ام بانکی و مال��ی را دچ��ار تحریم های تحمیل��ی کنیم. حمید 
بعیدی ن��ژاد با بیان اینکه موضوع FATF ام��روز به عنوان یکی از 
اولویت های سیاس��ت اقتصادی کش��ور در ابعاد مختلف مورد بحث 
قرار گرفته اس��ت، گفت: خوش��بختانه پس از بحث های زیادی که 
درب��اره FATF صورت گرفته مفاهمه بیش��تری بی��ن مخالفان و 
موافقان شکل گرفته و روز به روز بسیاری از مطالب روشن شده که 
امیدوارم این روشنگری ما را به تصمیم بسیار مناسب رهنمون کند.
بعیدی نژاد که با خبرگ��زاری خانه ملت گفت وگو می کرد، یادآور 
ش��د: در جلس��ه آخری ک��ه در پاریس انجام ش��ده آمری��کا، رژیم 
صهیونیس��تی، عربس��تان و آرژانتین تالش زیادی کردند که ایران 
را دوباره به لیس��ت سیاه بازگردانند. سفیر ایران در انگلستان افزود: 
خوشبختانه کش��ورهایی که ارتباطات خوبی با ایران دارند با تالش 

های این چهار کشور مقابله کردند.
وی تصری��ح کرد: در نهایت اجالس تصمیم گرفت که زمان س��ه 
ماهه به ایران دهد تا ایران به جمع بندی نهایی برسد که امیدوارم با 
این بحث های کارشناس��ی به یک تصمیم متعادل و مناسبی برسیم 
تا نظام مالی و بانکی کش��ور بتواند از امکاناتی که در سطح جهانی 

وجود دارد بهره مند شود.

دریچــه

بازار ارز در آس��تانه تحولی دیگر ق��رار دارد. آن گونه که منابع آگاه از 
جزییات بس��ته جدید ارزی بانک مرکزی خبر می دهند، دولت به دنبال 
اجرای س��ه سیاست جدید در بازار ارز است که هدف اصلی آنها در گام 
اول تثبیت بازار و در ادامه جلوگیری از توزیع رانت اعالم  ش��ده اس��ت. 
بر این اس��اس، بس��ته جدید ارزی بانک مرکزی به زودی به دولت ارائه 
می شود و پس از بررسی و اعمال نظر سازمان برنامه وبودجه مورد تصویب 
س��تاد اقتصاد مقاومتی قرار می گیرد. طبق این بس��ته پیش��نهادی، ارز 
صادرکنندگان عمده غیرنفتی از س��امانه نیما به بازار ثانویه منتقل شده 
و با نرخ توافقی معامله می ش��ود، صرافی ها به چرخه ارزی برمی گردند و 

میزان ارز مسافری نیز نصف خواهد شد.
در واق��ع، انتقال مبادالت ارزی صادرکنندگان عم��ده به بازار ثانویه، 
پایه و اس��اس بسته جدید ارزی بانک مرکزی است که البته نحوه دقیق 
اجرای آن پس از اظهارنظر س��ازمان برنامه وبودجه مشخص خواهد شد. 
قرار است صنایع پتروشیمی، فوالدی و معدنی که 80درصد از صادرات 
غیرنفتی کش��ور به آنها تعلق دارد و تاکنون باید ارز حاصل از صادرات 
خود را به نرخ مصوب در سامانه نیما به واردکنندگان گروه دوم کاالیی 
می فروختند، ارز خود را مانن��د صادرکنندگان بخش خصوصی در بازار 

ثانویه و به نرخ توافقی به واردکنندگان تخصیص دهند.
خبره��ا حاکی از این اس��ت که بان��ک مرکزی به دنب��ال بازگرداندن 
صرافی ه��ای مج��از ب��ه چرخ��ه ارزی اس��ت و احتماال توافق��ات ارزی 
صادرکنندگان و واردکنندگان بر بس��تر صرافی ها انجام خواهد ش��د که 

نرخ پیشنهادی برای آن بین 8000 تا 8500تومان اعالم  شده است.
این خواس��ته ای بود که سه ماه پیش از سوی بخش خصوصی کشور 
پیش��نهاد شد، اما مورد قبول واقع نشد و حاال پس از گذشت سه ماه از 
آغاز اجرای سیاس��ت های ارزی دولت و توزیع رانت گس��ترده به برخی 

افراد خاص، در دستور کار قرار می گیرد.
س��ومین برنام��ه بانک مرکزی در ح��وزه مدیریت ب��ازار ارز، احتمال 

کاهش 50درصدی ارز مس��افری اس��ت که با نرخ مصوب به مس��افران 
واجد ش��رایط تخصیص می یابد. در شرایط فعلی به واسطه اختالف بیش 
از 100درصدی نرخ ارز دولتی و غیررسمی، عمال تخصیص ارز مسافری 
ب��ه توزیع رانت تبدیل ش��ده و پیش  از این دفاتر خدمات مس��افرتی را 
به س��مت تبلیغ سفر رایگان تش��ویق کرده بود. براس��اس قواعد فعلی 
تخصیص ارز مس��افری، بس��ته به دوری یا نزدیکی مقصد، هر مس��افر 
مع��ادل 500 یا هزار ی��ورو ارز با نرخ دولتی دریاف��ت می کند که بهای 
آن ب��ر طبق نرخ مصوب حدود 2.5 ت��ا 5 میلیون تومان خواهد بود، اما 
به واس��طه اختالف قیمتی شدید میان ارز دولتی و ارز غیررسمی، بهای 
این میزان ارز در بازار غیررس��می معادل 6 تا 12 میلیون تومان برآورد 
می ش��ود. در این وضعیت تخصی��ص ارز دولتی به هر مس��افر به منزله 

تخصیص رانت 3.5 تا 7میلیون تومانی به هر مسافر بوده است.
شیفت رانت از ارز به ریال

اگ��ر قرار باش��د در برنامه جدید بانک مرک��زی ارز حاصل از صادرات 
غیرنفتی صادرکنندگان عمده از سامانه نیما خارج شود و به نرخ توافقی 
به واردکنندگان کاالهای گروه دوم و مواد اولیه و ماشین آالت تخصیص 
یابد، از آنجایی  که قیمت گذاری خوراک دریافتی واحدهای پتروش��یمی 
با نرخ دولتی محاسبه می شود، عمال رانت قابل توجه ریالی به سمت این 

واحدها سرازیر خواهد شد.
پیش  از این دولت با پتروش��یمی ها توافق ک��رده بود در ازای تحویل 
خ��وراک ارزان ب��ه آنها، ارز حاصل از صادرات آنه��ا را با نرخ مصوب در 
سامانه نیما به واردکنندگان کاالهای ضروری و مواد اولیه و ماشین آالت 
م��ورد نیاز تولید تخصیص دهد، اما حاال در حالی قرار اس��ت این رابطه 
بهم بخورد که هنوز تصمیم تازه ای برای تغییر نرخ خوراک این واحدها 

گرفته نشده است.
در این وضعیت دولت ناچار است نرخ خوراک این واحدها را برمبنای 
همان ارزی محاس��به کند که آنها در بازار توافقی می فروش��ند در غیر 

ای��ن صورت رانت بزرگ��ی که تاکنون در قالب تخصی��ص ارز دولتی به 
واردات ب��ه جیب عده ای از افراد می رفت، حاال یکس��ره به جیب تعداد 
اندکی از شرکت ها و افراد فعال در حوزه پتروشیمی و صادرات غیرنفتی 

محصوالت آنها سرازیر خواهد شد.
از س��وی دیگر، دولت در فروردین ماه امسال برای جلوگیری از گرانی 
تصمی��م گرفت تمام نیازهای قانونی تقاضاه��ای ارزی را با نرخ مصوب 
تأمین کند، اما در عمل قیمت گذاری بازار برمبنای نرخ غیررسمی ادامه 
پی��دا کرد و باعث ش��د کاالهای وارداتی با نرخ دولت��ی، در بازار به نرخ 

غیررسمی به فروش برسند.
ح��اال با تغییر مبن��ای ارز واردات از دولتی به توافق��ی، عمال واردات 
گران ت��ر تمام خواهد ش��د و قیمت های فعلی بازار که تناس��بی با نرخ 
ارز دولتی ندارند، به س��مت واقعی سازی حرکت خواهند کرد در نتیجه 
گرانی کاالها امری اجتناب ناپذیر بوده و مردم ناچار به قبول آن هستند 
پ��س دولت ب��رای حفاظت از دهک های پایین جامعه از فش��ار گرانی و 
تورم، باید تمهیداتی بیندیش��د. گفته می ش��ود قرار است ستادی برای 
بررس��ی مش��کالت حوزه هایی که از تحریم ها اثرپذی��ری باالتری دارند 
تش��کیل ش��ود و احتماال سیاس��ت هایی نیز برای کنترل قیمت ها برای 
دهک های آسیب پذیر اجرایی خواهد شد که هنوز از جزییات آن خبری 

منتشر نشده است.
ارز شناور در بسته جدید ارزی

از س��وی دیگر، روز گذشته ابوالفضل سروش، نماینده مردم تهران در 
مجلس، »ارز ش��ناور« را یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای مدیریت 
بازار ارز دانس��ت و از گنجانده ش��دن این راهکار در بس��ته ارزی جدید 

بانک مرکزی خبر داد.
به گفته س��روش، بس��ته ارزی جدید بانک مرکزی بسته ای علمی تر، 
کامل تر و دقیق تر اس��ت و امیدواری برای پایداری نرخ ها در بازار ارز را 

بیشتر می کند. 

گمانه زنی ها از جزییات بسته جدید ارزی بانک مرکزی

بازار دوم ارز تقویت می شود

در ش��رایطی ک��ه دولت به دنبال جذب س��رمایه گذاری ب��رای اتمام 
طرح های عمرانی نیمه تم��ام و یا واگذاری آنها به بخش خصوصی برای 
اتمام و بهره برداری اس��ت، حاال عده ای از نمایندگان مجلس در طرحی 
جدی��د پیش��نهاد راه اندازی بانک توس��عه ایران ک��ه زیرمجموعه بانک 
مرکزی اس��ت را ارائه داده اند. هدف از راه اندازی این بانک تامین منابع 
الزم برای طرح های توسعه در کشور بیان شده است. البته تاسیس این 
بانک جدید باعث بزرگ ش��دن بیش��تر دولت و پیچیده تر شدن ساختار 
بان��ک مرکزی می ش��ود؛ همچنین این اقدام می تواند ب��ا روح واگذاری 
کارها به بخش خصوصی زاویه داش��ته باش��د و به دولتی ش��دن بیشتر 

پروژه های توسعه ای در کشور منجر شود.
از س��وی دیگ��ر، نماین��دگان مجل��س با تهی��ه طرح تاس��یس بانک 
تک ش��عبه ای توسعه ایران، خواس��تار تغییر اساس��نامه 5 بانک توسعه 
صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن نیز شدند.

این طرح از س��وی گروهی از نمایندگان مجلس در حالی مطرح شده 
اس��ت که چند ماه پیش دول��ت اعالم کرد حاضر اس��ت 18هزار طرح 
نیمه  تمام دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و اقداماتی هم در این 
زمینه انجام ش��ده اس��ت. علی عبدالعلی  زاده، رئیس »کارگروه پیگیری 
پروژه های نیمه تمام« در ای��ن زمینه گفت:» 15 هزار طرح نیمه  تمام و 
آماده بهره  برداری اس��تانی و 3هزار طرح ملی در کش��ور آماده واگذاری 
به بخش خصوصی است. تکمیل این طرح ها نیازمند 500 هزار میلیارد 

تومان هزینه است که دولت توان تأمین این میزان اعتبار را ندارد.«
ام��ا راهکارها ب��رای تامین این س��رمایه حتما افزای��ش نقش دولتی 
نیس��ت بلکه به اعتقاد کارشناس��ان باید کار به بخش خصوصی واگذار 
ش��ود ولی برخالف این دیدگاه گروه��ی از نمایندگان مجلس معتقدند 

ب��ا راه اندازی بانک جدیدی به عنوان بانک توس��عه ایران می توان منابع 
الزم برای طرح های توس��عه کش��ور را از طریق این بانک تامین کنند، 
اما نکته جالب در طرح پیش��نهادی نمایندگان این اس��ت: بانک توسعه 
اس��المی تحت هیچ عنوان، حق سپرده گیری از بخش خصوصی )اعم از 
اشخاص حقوقی و حقیقی( را ندارد و انجام فعالیت ها و خدمات متعارف 

بانکداری، جز آنچه در قانون مجاز دانسته شده ممنوع است.
اما در کنار اینکه این طرح به نوعی ممکن است نقش دولت را پررنگ تر 
کن��د در یک ماده ب��ه حمایت از تولی��د پرداخته آن هم ب��ا راه اندازی 
بانک های »توسعه بخش��ی«. در تبصره 2 ماده 4 وزارت اقتصادی مکلف 
ش��ده است که ظرف س��ه ماه بعد از الزم االجرا شدن این قانون با تغییر 
اساس��نامه بانک های صنعت و معدن، توس��عه صادرات، توس��عه تعاون، 
مسکن و کش��اورزی آنها را به بانک های توس��عه ای بخشی تبدیل کند 
و وظیفه این بانک ها تامین س��رمایه گردش ارزان قیمت برای واحدهای 
تولیدی و صادراتی است. همچنین بانک توسعه ایران در این طرح باید 
اوراقی تحت عنوان اوراق رونق منتشر و منابع آن را در اختیار بانک های 
توسعه بخش��ی قرار دهد تا به واحدهای تولیدی تس��هیالت با نرخ سود 

پایین ) حداکثر نصف نرخ سود مجاز تسهیالت بانکی( ارائه شود.
در ای��ن طرح راه های تامین س��رمایه مورد نیاز از راه انتش��ار »اوراق 
توس��عه« و یا اوراق مشارکت خاص به تفکیک طرح های توسعه ای دیده 
ش��ده اس��ت؛ اتفاقی که در ح��ال حاضر هم رخ می ده��د. البته به نظر 
می رس��د که منبع اصل��ی مالی این طرح بودجه های دولتی باش��د زیرا 
طب��ق ماده 7 بعد از تصویب این طرح باید س��ازمان برنامه و بودجه هر 
ماه بودجه های مصوب طرح  های توس��عه را به خزانه بانک توسعه واریز 

کند تا به پروژه ها تخصیص داده شود.

جزییات طرح تاسیس اولین بانک تک شعبه ای
ای��ن ط��رح در 12 ماده و 6 تبصره تهیه ش��ده ک��ه در ماده یک آن 
آمده اس��ت: بانک توس��عه جمهوری اس��المی ایران، موسسه وابسته به 
بانک مرکزی اس��ت و به موجب این قانون برای تس��هیل و تس��ریع در 
توسعه زیرساخت ها و صنایع حیاتی کشور و ایجاد رونق در فعالیت های 

اقتصادی مولد و اشتغال زا تاسیس می شود.
همچنین در ماده 2 نیز مطرح شده است: رئیس جمهور، رئیس هیات 
امنای بانک توسعه جمهوری اسالمی ایران است و اعضای آن عبارتنداز: 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل 
بانک مرکزی. همچنین یک نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در 
جلس��ات هیات امنای بانک توسعه ایران شرکت می کند. اساسنامه این 
بانک حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون توس��ط هیات امنا تهیه 
و به تصویب هیات وزیران می رس��د. رئی��س کل بانک مرکزی همزمان 
عهده دار ریاست بانک توسعه نیز خواهد بود. این بانک در تهران مستقر 

می شود و هیچ شعبه و یا نمایندگی در استان ها نخواهد داشت.
طبق ماده 3، این بانک تحت هیچ عنوان حق س��پرده گیری از بخش 
خصوصی اعم از اش��خاص حقیق��ی و حقوقی خصوصی را ندارد و انجام 
فعالیت ه��ا و خدمات متع��ارف بانکداری جز آنچه در ای��ن قانون مجاز 

دانسته شده، ممنوع است.
 به گ��زارش مرکز پژوهش های مجلس، ماموریت ه��ای این بانک نیز 
عبارتن��د از: ایجاد اعتب��ار بلندمدت برای تامین مال��ی طرح های کالن 
توس��عه ای و پشتیبانی از بانک توسعه ای بخش��ی از طریق ایجاد اعتبار 
کوتاه مدت ب��رای آنها به منظور تامین س��رمایه در گردش ارزان قیمت 

مورد نیاز واحدهای تولیدی. 

پیشنهاد تغییر اساسنامه 5 بانک از سوی نمایندگان مجلس

بانک توسعه ایران در راه است؟
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افزایش ۴0 درصدی ایجاد کدهای معامالتی 
جدید در بورس تهران

مدیرعامل بورس تهران اعالم کرد در چهار ماه گذشته تعداد 55 هزار 
کد جدید معامالتی در بورس تهران و 22 تاالر منطقه ای ایجاد ش��ده 
است. به گزارش تسنیم، حسن قالیباف اصل با بیان این مطلب گفت: در 
چهار ماه گذشته تعداد 55 هزار کد معامالتی جدید در بورس تهران و 
22 تاالر و دفتر منطقه ای صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل افزایش 40 درصدی را نشان می دهد. مدیرعامل بورس تهران 
افزود: این س��رمایه گذاران برای نخستین بار وارد بازار سرمایه شده اند و 
این کدهای معامالتی، وجوه جدیدی را به بازار سرمایه تزریق می کنند 
که در خدمت تامین مالی ش��رکت ها و بنگاه ها در سراس��ر کشور قرار 
می گیرد. مدیرعامل بورس تهران با اش��اره ب��ه افزایش ارزش معامالت 
خاطرنش��ان کرد: بازار از نظر نقدشوندگی در وضعیت مناسب تری قرار 
گرفته اس��ت، به طوری که در چهار ماهه 97 ارزش معامالت در بورس 
تهران از رقم 254 هزار میلیارد ریال عبور کرده و نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل رشد 28 درصدی داشته اس��ت. وی به افزایش ارزش روزانه 
معامالت اشاره کرد و اظهار داش��ت: متوسط روزانه ارزش معامالت به 
بیش از 3300 میلیارد ریال بالغ ش��ده  که نسبت به دوره مشابه سال 
قبل با افزایش 32 درصدی همراه ش��ده است. سخنگوی بورس تهران، 
بازار سرمایه را بازاری شفاف، نقدشونده و با ابزارهای مالی متنوع عنوان 
و تصریح کرد: بازار سرمایه برای تمام سلیقه ها متناسب با ریسک و بازده 
انتظاری، ابزار معامالتی متنوع از قبیل سهام، صندوق های قابل معامله، 
قرارداد اختیار معامله و اوراق بدهی شامل اوراق مشارکت، انواع صکوک 
و گواهی س��پرده بانکی را مهیا کرده است. وی در پایان افزود: این ابزار 
معامالتی متنوع به جذب منابع و تامین مالی بخش خصوصی و دولت، 
افزایش عمق بازار و ورود وجوه جدید به بازار کمک شایانی کرده است.

معاون وزیر صنعت تاکید کرد
نقش محوری بورس کاال در تنظیم بازار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت براس��اس تدابیر اتخاذ 
ش��ده، عرضه تولیدات ف��والدی در ب��ورس کاال موجب افت قیمت 

در بازار آزاد و در نتیجه مانع از سفته بازی در این بخش می شود.
جعفر س��رقینی در گفت وگ��و با ایرنا اضافه ک��رد: تنظیم و ابالغ 
دستورالعمل جدید مربوط به محصوالت فوالدی، اقدام جدی برای 

کنترل بازار فوالد است و به متعادل سازی قیمت ها منجر می شود.
کارگ��روه تنظی��م بازار با محوریت ایجاد ثب��ات و آرامش در بازار 
محصوالت فوالدی 19 تیرماه امس��ال تشکیل جلسه داد و براساس 
آن اولویت تامین نیاز داخلی بر صادرات و حفظ ارزش افزوده تبدیل 
محصوالت فوالدی در سقف ظرفیت های نصب شده و صادرات آنها 

پس از فرآوری را مصوب کرد.
وی اظهار داش��ت: همچنین الزام عرضه کنندگان نسبت به عرضه 
مس��تمر و مکفی )ب��ر مبنای کف عرضه( در ه��ر مرحله به صورت 

میانگین هفتگی در تاالر اصلی از دیگر مفاد این کارگروه است.

دریچه

یک روز شگفتی س��از دیگر نیز در تاریخ بورس تهران به ثبت رسید و 
شاخص بورس روز چهارشنبه با ادامه رشد شدید چند روز اخیر با بیش 
از 2700 واحد افزایش به مرز کانال 124 هزار واحد رس��ید. رسیدن به 
کانال 123 هزار واحدی دستاورد جدید بورس است که در معامالت روز 
گذشته کسب شد و این صعود به پشتوانه رشد قیمت سهام شرکت های 
صادرات محور به دس��ت آمد. احتمال آزادی ش��رکت های پتروشیمی و 
فلزی در فروش ارز صادراتی در بازار ثانویه سامانه نیما، چشم انداز مثبت 
ترمیم تیم اقتصادی دولت، اخبار مثبت سیاس��ی و ادامه نوسان نرخ ارز 

از عوامل تاثیرگذار در رشد تاریخی شاخص بورس بودند.
تداوم رشد دسته جمعی شاخص های بورس

بر این اس��اس، روند افزایش قیمت ها در بورس تهران روز چهارشنبه 
نیز ادامه داشت، به طوری که در نمادهای گروه محصوالت شیمیایی که 
بیش��ترین تاثیر را روی ش��اخص های بازار داشتند، صف خرید را شاهد 
بودیم. به گزارش ایس��نا، دیروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار تهران 2777 واحد رش��د ک��رد و به رقم 123 هزار و 951 
واحدی رس��ید. ش��اخص کل هم وزن نیز با 105 واحد رشد به رقم 17 

هزار و 936 دست یافت.
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با 2356 واحد رش��د رقم 133 هزار و 29 
واحدی را تجربه کرد و ش��اخص ب��ازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب 

1686 و 7248 واحد نسبت به روز گذشته رشد را نشان دادند.
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، پتروش��یمی پارس و سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروش��یمی تامین سه نمادی بودند که به ترتیب با 450، 

235 و 179 واحد تاثیر مثبت بیش ترین بخش افزاینده را روی نوسانات 
ش��اخص بازار س��هام داش��تند، اما در ط��رف مقابل معدن��ی و صنعتی 
چادرمل��و، مل��ی صنایع مس ایران و کالس��یمین به ترتی��ب با 71، 21 
و 15 واحد تاثیر کاهنده س��عی کردند دماس��نج بازار را به سمت پایین 

هدایت کنند.
روز چهارش��نبه نیز مانند روز سه ش��نبه در بسیاری از نمادها شاهد 
صف خری��د معامله گران بازار س��هام بودیم که از جمل��ه آن می توان 
به نمادهایی در گروه محصوالت ش��یمیایی اش��اره کرد. این گروه روز 
چهارشنبه شاهد روند افزایش��ی قیمت ها در قیمت پایانی بود. تاپیکو 
که یکی از تاثیرگذارترین نمادهای دیروز در شاخص بازار بود، با صف 
خریدی با حجم بیش از 95 میلیون س��هم در 1335 سفارش روبه رو 
ش��د. آن گونه که تابلوی معامالت نش��ان م��ی داد، بیش از 91 درصد 
از خری��داران این س��هم حقیقی و مابقی حقوق��ی بودند. در این گروه 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس و پتروشیمی پارس نیز با صف خرید 

مواجه شدند.
در گروه فلزات اساسی نیز علی رغم افت تعدادی از نمادها شاهد صف 
خرید در نماد فوالد خوزستان بودیم. در این گروه نزدیک به 50میلیون 
سهم به ارزش بیش از 175 میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. 
در گروه اس��تخراج کانه های فلزی، معدنی و صنعتی چادرملو بیشترین 
افت قیمت را ش��اهد بود، اما در طرف مقابل معدنی و صنعتی گل گهر، 
توس��عه معادن و فلزات و توس��عه معادن روی ایران با بیش از 3 درصد 

افزایش قیمت نسبت به روز سه شنبه مواجه شدند.

اما در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای نیز نمادهایی 
ک��ه با افزایش قیمت روبه رو بودند، عمدتا حدود چهار درصد یا بیش از 
آن رشد کردند. برخی از نمادهای این گروه با صف خرید مواجه بود. در 
عین حال در گروه خودرو و س��اخت قطعات برخالف روز سه شنبه افت 
قیمت  را ش��اهد بودیم. هر چند که تک سهم هایی هم بودند که اندکی 

رشد قیمت را تجربه کردند.
ثبت رکورد جدید در فرابورس

ارزش معام��الت بورس تهران روز چهارش��نبه به رق��م 742 میلیارد 
تومان رسید و حجم معامالت 2.1 میلیارد سهم و اوراق مالی را رد کرد. 
آیفکس نیز دیروز با رش��د 33.78 واحدی روبه رو ش��د و به رقم 1428 
رس��ید. ارزش معامالت ای��ن بازار به رقم 321 میلیارد تومان رس��ید و 
حجم معامالت آن عدد 958 میلیون س��هم و اوراق مالی را تجربه کرد. 
براس��اس معامالت روز چهارشنبه، نمادهای مارون )پتروشیمی مارون(، 
زاگرس )پتروش��یمی زاگرس( و میدکو )هلدینگ معدنی خاورمیانه( با 

رشد خود بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

شاخص بورس در یک قدمی کانال 1۲۴ هزار واحد

ثبت رکورد خیره کننده در بورس تهران

مدیرعام��ل بورس کاال اعالم کرد بازار آت��ی بورس، ابزاری برای مهار 
قیمت س��که به شمار می رود و از مزایای راه اندازی آن، دور نگه داشتن 

افراد سفته باز از بازار نقد است.
به گزارش ایرنا، پس از نوسان شدید قیمت سکه و عبور از مرز چهار 
میلیون تومان، با 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 شد.
در معامالت آتی، کاالیی مانند س��که را اکنون و با قیمت مش��خصی 
خری��داری می کنند اما تحویل و پرداخ��ت وجه آن در آینده )به عنوان 
مث��ال آبان یا دی 1397( انجام می ش��ود، که باید توجه داش��ت بخش 

قابل توجهی از معامالت قرارداد آتی به تحویل سکه منجر نمی شود.
ب��ا توجه به اینکه در معامالت روزهای گذش��ته نرخ س��که »تحویل 
دی م��اه« در بازار آتی بورس کاال حدود 300 تا 400 هزار تومان باالتر 
از قیمت نقد س��که بود، این تصور ایجاد ش��د که قیمت های آتی باعث 
گرانی سکه در بازار نقد می شود و بر این اساس، معامالت متوقف شد.

در واکنش به این ادعاها، برخی کارشناس��ان تاکید می کنند معامالت 
آتی س��که تاثی��ر چندانی بر بازار نق��د نمی گ��ذارد و در صورت توقف 
معامالت س��که در تاالر ش��فاف بورس، س��فته بازی در بازار نقد س��که 
افزایش یافته و روند معامالت به صورت مبهم و غیرقابل رصد می شود.

بازار آتی، ابزاری برای خروج سفته بازان از بازار نقد 
مدیرعام��ل ب��ورس کاال در گفت وگو با ایرنا تاکی��د کرد این ادعا که 
معامالت آتی س��که بورس کاال باعث افزایش قیمت س��که و خط دهی 

به بازار نقد شده است، نه از لحاظ نظری و نه عملی درست نیست.
حامد س��لطانی نژاد افزود: مطالعات علمی دانش��گاهی نشان می دهد 

بازار نقد به بازار آتی جهت می دهد.
سلطانی نژاد یادآوری کرد: بازار آتی و مشتقه در آمریکا بیش از 150 
سال قدمت دارد و سایر کشورها نیز بازارهای آتی با عمر طوالنی دارند 

که نشان دهنده اهمیت آن در عرصه اقتصاد است.
وی با رد تاثیرپذیری بازار نقد س��که از بازار آتی در بورس کاال گفت: 
باید توجه داشت که ساعت کار بازار آتی سکه در ایران پس از بازگشایی 

بازار نقد است، بنابراین نمی تواند بر بازار نقد تاثیر گذار باشد.
مدیرعام��ل بورس کاال ادامه داد: مجموع فعاالن بازار آتی بیش از 24 
هزار نفر اس��ت که موقعیت های مح��دود خرید یا فروش می گذارند؛ اما 
ش��مار زیادی از افراد در بازار نقد س��که فعالیت داش��ته و سکه معامله 

می کنند.
س��لطانی نژاد بازار آتی و نقد سکه را به دریاچه و دریا تشبیه و اضافه 

کرد: مش��خص اس��ت که بازار نقد بزرگ تر اس��ت و بر ب��ازار آتی تاثیر 
می گذارد؛ نه برعکس.

ب��ه گفت��ه وی، بخش قابل توجه��ی از افرادی که دنبال س��فته بازی 
هس��تند، در بازار آتی فعالیت می کنند که باعث می ش��ود وارد بازار نقد 

نشوند.
س��لطانی نژاد افزود: تجربه نشان داده هر جا کاال در مقابل حجم پول 
قرار گرفته اس��ت، کاال بازنده ش��ده و پول همه کاال را بلعیده است که 

نتیجه آن افزایش بی رویه قیمت می شود.
»اکن��ون نیز حج��م عظیم نقدینگی را در کش��ور داریم که در مقابل 
هر کاالیی قرار گیرد آن را می بلعد و راهکار دنیا برای رفع این مش��کل، 

راه اندازی بازار مشتقه و آتی است.«
مدیرعام��ل بورس کاال ادامه داد: در ب��ازار آتی، کاال را در مقابل پول 
ق��رار نمی دهیم، بلکه به تعبی��ری می توان گفت از قدرت پول در مقابل 

پول، بهره می گیرد که باعث کاهش نیاز به کاالی واقعی می شود.
س��لطانی نژاد ادامه داد: همچنین باید توجه داش��ت در بازار مشتقه، 

بسیاری از قراردادها به تحویل کاال منجر نمی شوند.
وی بیان داش��ت: این تصور کارساز نیست که با هدف مدیریت بازار و 
اش��باع بازارهایی مانند طال و سکه، آنقدر سکه و طالی فیزیکی به بازار 

عرضه کنیم تا همه تقاضاها پاسخ داده شود.
»تجرب��ه ثابت کرده اس��ت هر چ��ه کاال به بازار عرضه ش��ود، پول و 
نقدینگ��ی موجود در جامعه آن را می خرد و می بلعد؛ حتی اگر کاال زیر 

قیمت بازار نیز عرضه شود، باز پول آن را می بلعد.«
س��لطانی نژاد به تجربه چین اش��اره کرد و ادامه داد: زمانی که رش��د 
اقتصادی چین زیاد شد، مسئوالن این کشور به توسعه بازارهای مشتقه 
کاالهای مختلف توجه نش��ان دادند، زیرا می دانس��تند زمانی که رش��د 
اقتصادی آنها رونق بگیرد، این بازارهای مش��تقه به مدیریت بازار کمک 

می کنند.

مدیرعامل بورس کاال:

بازار آتی، ابزار مهار نرخ سکه است
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 آغاز پایش کارت های بازرگانی
توسط اتاق تهران

رئیس اتاق تهران گفت به منظور هرچه بیش��تر شفاف س��ازی و 
جلوگیری از سوءاس��تفاده و تقل��ب، اتاق تهران از هفته گذش��ته، 
فرآین��د پایش کارت های بازرگانی صادرش��ده توس��ط خود را آغاز 

کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اتاق بازرگانی تهران، 
مس��عود خوانس��اری در واکنش ب��ه اتفاقات روزهای گذش��ته و به 
منظور هرچه بیشتر شفاف سازی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده 
و تقل��ب اعالم ک��رد که اتاق تهران از هفته گذش��ته، فرآیند پایش 

کارت های بازرگانی صادرشده توسط خود را آغاز کرده است.
رئی��س اتاق تهران با تاکید بر اینکه هم��واره تمام مراحل قانونی 
صدور و تمدید کارت بازرگانی در این اتاق به طور کامل اجرا ش��ده 
اس��ت، گفت: با توجه به سیاست های ارزی جدید، اقبال به دریافت 
کارت بازرگان��ی بس��یار زیاد ش��د و این هجوم که ناش��ی از تالش 
ب��رای دریافت ارز دولت��ی بود، ممکن بود ش��رایطی ایجاد کند که 
سوءاستفاده هایی نیز شکل بگیرد. در نتیجه اتاق تهران خود تصمیم 

گرفت تا کار پایش مجدد را آغاز کند.
خوانس��اری ادامه داد: در این پایش مجدد، تمام افرادی که دارای 
کارت بازرگان��ی ب��وده اما آدرس یا ش��ماره تلفن و س��ایر مدارک 
ارائه ش��ده توس��ط آنها با واقعیت تطبیق نداشته باش��د، به فوریت 
مس��دود خواهد شد و در صورت مش��اهده هر تخلفی، متخلفان به 

مراجع ذی ربط معرفی خواهند شد.
رئی��س اتاق تهران همچنین با اش��اره ب��ه محدودیت هایی که به 
تازگی از سوی دولت برای کاربرد کارت بازرگانی اعمال شده است، 
تاکید کرد که پایش این مسئله در حیطه مسئولیت های اتاق نیست 
مگ��ر اینکه اطالعت مربوط به تخصیص های صورت گرفته از ابتدای 

سال در اختیار اتاق قرار گیرد.
مس��عود خوانس��اری از بان��ک مرک��زی درخواس��ت ک��رد کلیه 
گش��ایش هایی که از ابتدای س��ال صورت پذیرفته، ب��ه اتاق تهران 
اعالم ش��ود ت��ا برابر مصوبه دول��ت مبنی بر محدودیت در س��قف 

کارت های یک ساله و دوساله اقدام مقتضی صورت پذیرد.
براب��ر محدودیت هایی ک��ه دولت در کارب��رد کارت های بازرگانی 
وضع کرده اس��ت دارنده کارت بازرگانی در سال اول تا سقف 500 
هزار دالر و در صورت عملکرد مثبت در سال دوم تا سقف 2 میلیون 

دالر اجازه واردات کاال دارند.

تولید قارچ کاهش یافت
 قیمت واقعی هر کیلو قارچ

در مزرعه 8 هزار تومان
یک مقام مس��ئول گفت که بازدهی پایین کامپوس��ت ها در فصل 
گرما و عدم تأمین مواد اولیه از سوی برخی واحدهای پرورش منجر 

به کاهش تولید روزانه قارچ شد.
عل��ی صدیق پناه، رئی��س انجمن صنفی تولیدکنن��دگان قارچ در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت تولید 
قارچ اظهار کرد: گزارش های اخیر مبنی بر مصرف قارچ های س��می 
نگرانی هایی میان مردم ایجاد کرد که با هماهنگی های صورت گرفته 
با اعضای انجمن صنفی و وزارت جهاد کش��اورزی، این نگرانی ها در 

میان آحاد جامعه کاهش یافت.
ب��ه گفته وی، اگرچه در گزارش های 10 س��ال اخیر، در برخی 
مواقع اتفاقاتی مبنی بر مس��مومیت مصرف قارچ های س��می در 
کش��ور رخ داده بود، اما همانند امس��ال بزرگ نمایی نش��ده بود و 
نمی دانم امس��ال به چه دلیل علیه این صنف عکس العمل نش��ان 

داده شد.
صدیق پناه اف��زود: باتوجه به آنکه میان آح��اد جامعه این باور را 
ایجاد کرده ایم که در مصرف قارچ پرورش��ی جای هیچ گونه نگرانی 
نیس��ت، اما گزارش های متعدد از مصرف قارچ های س��می، آسیب 

جدی به پرورش دهندگان قارچ خوراکی وارد کرد.
ای��ن مقام مس��ئول با تأکید ب��ر اینکه وزارت جهاد کش��اورزی و 
تولیدکنندگان اجازه نمی دهند قارچ غیرمعمولی بر سر سفره خانوار 
ق��رار گیرد، تصریح ک��رد: زیان پرورش دهن��دگان در ماه های اخیر 
مشکالت متعددی برای آنها ایجاد کرد که با هماهنگی صورت گرفته 
میان وزارت جهاد کش��اورزی و بانک ها، انتظار می رود با تنفس در 
بازپرداخت اقساط عقب افتاده، زیان وارده به تولیدکنندگان جبران 

شود.
ب��ه گفته وی، برخی واحدهای پرورش��ی کوچک ب��ه دلیل زیان 
چش��مگیر ماه های اخیر از گردونه تولید خارج ش��دند که با کمک 
انجم��ن و وزارت جهاد کش��اورزی انتظار م��ی رود مجددا به چرخه 

تولید بازگردند.
صدیق پناه با اش��اره به اینکه در ماه های اخیر روزانه 450 تا 650 
ت��ن قارچ در واحدهای پرورش تولید می ش��د، بی��ان کرد: بازدهی 
پایین کامپوس��ت ها در فصل گرما و عدم تأمین مواد اولیه از سوی 
برخی واحدهای پرورش ناشی از زیان وارده در ماه های اخیر موجب 

شد که تولید روزانه به 250 تا 300 تن کاهش یابد.
رئیس انجمن صنف��ی پرورش دهندگان قارچ های خوراکی درباره 
آخری��ن وضعیت قیمت قارچ در ب��ازار گفت: قیمت کنونی هر کیلو 
ق��ارچ به دلیل کمبود عرضه 7 هزار و 800 تا 9 هزار تومان اس��ت 
و ای��ن درحالی اس��ت که در ماه ه��ای اخیر به دنبال جوس��ازی و 
اطالع رس��انی نادرس��ت در برخی رس��انه ها، قیمت  به کیلویی یک 

هزار و 500 تومان نیز رسیده بود.
وی قیم��ت تمام ش��ده هر کیلو قارچ را 6 ه��زار و 800 تا 7 هزار 
توم��ان اعالم کرد و افزود: واقعیت امر آن اس��ت که قیمت قارچ از 
س��ال 92 به بعد ناش��ی از کاهش قدرت خرید خانوار و مش��کالت 
اقتصادی در بازار تغییری نداش��ته اس��ت و در ش��رایط کنونی تنها 
تحت تأثیر مس��ائلی نظیر کمب��ود تولید به نرخ 7 هزار و 800 تا 9 
هزار تومان رس��یده که این قیمت س��ود چندانی برای تولیدکننده 

در بر ندارد.
صدیق پن��اه در پای��ان نرخ واقع��ی هر کیلو ق��ارچ در مزرعه را 8 
ه��زار تومان اعالم کرد و گفت: امس��ال قیمت هر کیلو کلش گندم 
تحت تأثیر مس��ائلی از قبیل خشکسالی و کاهش بارندگی از 250 
به 550تا 600 تومان افزایش یافت و این امر در کنار افزایش سایر 

نهاده های تولید در قیمت تمام شده تأثیر بسزایی دارد.

اخبـــار

مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی گفت با توجه به اجرای 
طرح خرید توافقی زعفران از طریق بورس کاال، ایران در س��ال های آتی 

مرجع تعیین قیمت جهانی زعفران می شود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از سازمان مرکزی تعاون 
روستایی، حسین شیرزاد با اشاره به اینکه سال گذشته با هدف حمایت 
از زعفران کاران اس��تان های خراس��ان رضوی و جنوبی، سازمان مرکزی 
تعاون روس��تایی ای��ران به نمایندگی از وزارت جهاد کش��اورزی اجرای 
سیاس��ت حمایتی خرید توافقی زعفران را در دستور کار قرار داد، اظهار 
کرد: در قالب این طرح، مقدار قابل توجهی انواع زعفران رشته ای بریده 
شامل نگین و ش��به نگین )یا سرگل(، رشته ای درجه یک شامل پوشال 
مرغوب و پوشال معمولی براساس اس��تانداردهای برگرفته از استاندارد 

ملی 1-259 از کشاورزان خریداری شد.
وی افزود: با توجه به حاکمیت مطلق ایران در تولید زعفران )نزدیک 
به 85درصد تولید زعفران جهان(، نقش ارزآوری محصول زعفران و آثار 
آن بر کلی��ه فعاالن ملی و بین المللی زعف��ران و همچنین جهت  گیری 
صادراتی وزارت جهاد کشاورزی در طرح خرید توافقی زعفران، سازمان 
تعاون روستایی نسبت به عرضه صادرات محور محصول خریداری شده از 

طریق بازار بورس کاالی ایران اقدام کرده است.
ش��یرزاد درباره اه��داف عرضه زعفران در ب��ورس کاال بیان کرد: این 
طرح دارای اهداف ملی و بین المللی اس��ت که در دو چش��م انداز کوتاه 
و بلندمدت طراحی ش��ده است؛ به عنوان مثال اهدافی همچون بازیابی 
جای��گاه زعفران ایران در بازارهای جهانی، اعت��الی برند زعفران ایران، 
مرجعی��ت قیمت زعف��ران در ایران برای بازاره��ای بین المللی به جای 
تبعی��ت از قیم��ت دیگران، تناس��ب جایگاه تج��اری با جای��گاه تولید 
و ص��ادرات زعفران ای��ران در دنیا، کاهش آثار رقاب��ت مخرب تجار در 

بازاره��ای هدف صادراتی و ایجاد یک ب��ازار بین المللی و معتبر زعفران 
در کش��ور با جایگاه و برد جهانی از اهداف و رویکردهای جدید سازمان 

مرکزی تعاون روستایی است.
مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در زمینه چگونگی 
روند عرضه زعفران روی تابلوی بورس توس��ط سازمان تعاونی روستایی 
در آین��ده، پیش بینی کرد: برنامه عرضه زعفران قاعدتاً توأم با کش��ش 
ب��ازار و در عین حال ب��ا هدف حفظ و ارتقای منافع کش��اورزان ایرانی 
و حفظ مناف��ع مصرف کنندگان نهایی خواهد بود. به نظر می رس��د در 
صورت تحقق اهداف این برنامه، ما در س��ال های آینده ش��اهد خواهیم 
بود ک��ه یگانه مرجع تعیین قیمت زعفران در جهان، کش��ور جمهوری 
اس��المی ایران و بورس بین المللی آن خواهد بود و در عین حال شاهد 
یک شفافیت کم نظیر در قیمت و کیفیت زعفران کشور عزیزمان در دنیا 
خواهیم بود که ش��هرت و اعتمادسازی حاصل از آن برای ما بزرگ ترین 

سرمایه خواهد بود.
وی ادامه داد:چشم انداز ما همین شهرت و اعتماد بازار جهانی نسبت 
به برند زعفران ایران و قیمت و کیفیت اعالمی در بورس بین المللی آن 
اس��ت و ان شاءاهلل به گونه ای عمل خواهیم کرد که از این پس، صادرات 

زعفران فقط با گواهی بورس امکان پذیر باشد.
ش��یرزاد درباره اینکه محصول خریداری ش��ده با چ��ه قیمتی عرضه 
می ش��ود؟ افزود: در وهله نخست، محصول براس��اس بهای تمام شده با 
حاش��یه س��ود پایین عرضه می ش��ود تا اعتماد تجار و بازارهای جهانی 
جلب شود. به این ترتیب، قیمت عرضه هر گرم زعفران پوشال معمولی 
48ه��زار و 566 ریال، پوش��ال مرغوب 53،954 ریال، رش��ته ای بریده 
ممتاز )شبه نگین( 57 هزار و 187 ریال و رشته ای بریده ممتاز )نگین( 
60هزار و 419 ریال اس��ت که قیمت مناس��بی برای بازارهای صادراتی 

تلقی می ش��ود. وی افزود:حجم عرضه ها به گونه ای تنظیم می ش��ود که 
تعادل نس��بی در بازار حاکم باش��د و با ش��یوه عرضه مناسب، نوسانات 
بازار این محصول با ارزش کنترل می ش��ود تا خریداران خارجی بتوانند 
روی قیمت های ایران برنامه ری��زی کرده و به فعالیت اقتصادی با ایران 
بپردازند. به گفته شیرزاد در آینده با ایجاد و تجهیز بستر مناسب جهت 
حفظ و نگهداری، موجبات تعادل )قیمت و بازار( این محصول را فراهم 
می کنی��م تا ضمن حمای��ت از تولیدکنندگان در خری��د به موقع هنگام 
پیک برداشت، منافع مصرف کنندگان را نیز مد نظر قرار داده و از طریق 

صادرات آن در جهت تقویت تراز تجاری قدم موثری برداریم.
مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران درخصوص نحوه 
خری��د زعفران توس��ط تجار داخلی و بین الملل��ی، تصریح کرد: در بازار 
ایجادشده نگاه بر فعالیت تجار داخلی است و همه فعاالن و عالقه مندان 
صنعت زعفران می توانند نس��بت به خرید زعفران از تابلوی بورس به دو 
صورت نقدی و اعتباری اقدام کنند؛ به ویژه افرادی که سابقه فعالیت در 

بازارهای داخلی و صادراتی زعفران را دارند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که ظرفیت تجار صادرکننده زعفران، 
برای کشور یک سرمایه بوده و ترجیح می دهیم این عزیزان کماکان در 
بازار حضور داش��ته باش��ند و از ظرفیت های تجاری آنان جهت ارتقای 
س��هم ایران در بازارهای جهانی زعفران اس��تفاده شایسته به عمل آید. 
ضمنا قیمت گذاری و تس��ویه در این معام��الت به صورت ریالی خواهد 

بود.
ش��یرزاد اضاف��ه ک��رد: در هر صورت اولوی��ت با اس��تفاده از ظرفیت 
صادرکنندگان داخلی اس��ت لیکن در صورتی که صادرکنندگان داخلی 
از ظرفیت ایجادش��ده اس��تفاده بهینه نکنند، بدیهی است که فروش و 

تسویه ارزی در رینگ صادراتی نیز انجام خواهد شد.

ایران مرجع تعیین قیمت جهانی زعفران می شود

با وج��ود ماه ها اخت��الل در بازار عرضه گوش��ی های تلف��ن همراه و 
احتکار گس��ترده در این بخش، وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر 
از ارس��ال راهکارهای اجرایی برخورد با احتکارکنندگان در قالب نامه ای 

به دادستانی داد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران پویا، نوسانات نرخ ارز در ماه های اخیر 
ب��ازار کااله��ای وارداتی را با تغییر و تحوالتی مواج��ه کرده که بعضا به 
ضرر مصرف کنندگان تمام یا مانع از دسترسی آنها به کاالها شده است.
بازار تلفن همراه نیز از این قضیه مس��تثنا نیس��ت و هم زمان با بروز 
نوس��انات نرخ ارز، به ش��دت نس��بت به این موضوع واکنش نشان داد 
و بعده��ا هم ک��ه ارز 4200 تومانی به برخی واردکنن��دگان این حوزه 
اختصاص یافت تا به این ش��یوه به تنظیم بازار بپردازند، ش��اهد بودیم 
ک��ه تخلفات��ی نظیر ع��دم عرض��ه در بازار، احت��کار، ف��روش کاالهای 
خریداری شده با ارز 4200 تومانی به نرخ ارز آزاد و. . . به وقوع پیوست.
با وجود تالش مس��ئوالن اجرایی کش��ور برای شفاف س��ازی و انتشار 
لیس��ت اس��امی واردکنندگان گوش��ی با ارز 4200 تومانی، اما ش��اهد 
بودی��م که ش��دت تأثیرپذیری این ح��وزه از نرخ ارز به اندازه ای اس��ت 
ک��ه واردکنندگان و فعاالن این ب��ازار به راحتی تن به قوانین نمی دهند 

و برخورد با آنها نیز کار س��اده ای نیست زیرا در غیر این صورت تاکنون 
وضعیت بازار باید به تعادل نسبی می رسید.

همچنان نیز با گذشت ماه ها اختالل در وضعیت عرضه محصوالت این 
بازار، شاهد کمبود محصول در بازار هستیم که مشکوک به نظر می رسد 
و اغلب مردم معتقدند که فعاالن این بخش رو به سمت احتکار آورده اند 

تا در آینده کاالهای خود را با قیمت باالتر به فروش رسانند.
چندی پیش هم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به کاالهای 
واردش��ده در این حوزه با ن��رخ دالر 4200 تومانی گفته بود که حدود 
50درصد از کاالها وارد چرخه عرضه نش��ده و به عبارتی احتکار ش��ده 

است؛ این آمار جدای از کاالهای توقیف شده است.
آذری جهرمی در جمع خبرنگاران، به پیش��نهادات برخی کارشناسان 
برای مقابله با این وضعیت اش��اره کرد و گفت: برخی معتقدند که باید 
مدت زمان��ی را برای این بخش در نظر گرف��ت و اعالم کرد اگر تا تاریخ 

مشخصی عرضه نشوند، امکان رجیستری آنها وجود نخواهد داشت.
وی افزود: این پیش��نهادات بررسی شد اما به این نتیجه رسیدیم که 
دور زدن این ایده بسیار ساده است و کسی که گوشی ها را احتکار کرده، 
می تواند با قرار دادن س��یم کارت در آنها، روند فعال سازی و رجیستری 

را طی کند. وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: بنابراین پیشنهاداتی از این 
دست عملیاتی نبود؛ نخستین راهکار نظام مقابله با احتکار این است که 

تکلیف بازار و نحوه تأمین ارز مشخص شود و بازار ارز ثبات پیدا کند.
وی یادآور ش��د: در این شرایط اس��ت که احتکارکنندگانی که دنبال 
سودجویی هستند، با منطقی شدن شرایط اقدام به عرضه محصوالت شان 

می کنند.
البت��ه آذری جهرم��ی ای��ن را هم گف��ت ک��ه در راس��تای مقابله با 
احتکارکنندگان، دستگاه های مربوطه در حال رسیدگی موضوع هستند.

به گزارش تس��نیم، حال با گذش��ت مدت زمانی کوتاه وزیر ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات خبر از ارس��ال راهکارهای اجرای��ی برای برخورد با 
احتکارکنن��دگان در قالب نامه ای به دادس��تانی تهران در روز گذش��ته 

دادند.
امی��د می رود با این راهکارها که جزییاتی از مفاد مطرح در آن مطرح 
نش��ده، بازار عرضه گوش��ی های تلفن همراه س��امان یابد و از وضعیت 
پرالتهاب کنونی خارج ش��ود، هرچند که به گفته وزیر ارتباطات بخش 
بزرگ��ی از وضعی��ت این بازار مربوط به تأثیرپذی��ری آن از بازار ارزهای 

خارجی است.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت که به هیچ 
قیمتی نباید روند تولید در کشور متوقف شود.

به گزارش ایس��نا، آرمان خالق��ی در همایش گرامیداش��ت روز ملی 
صنع��ت و معدن در یاس��وج اف��زود: اگر قرار اس��ت تملک��ی در حوزه 
واحده��ای صنعتی و تولیدی بدهکار انجام ش��ود، نباید این موضوع به 
توق��ف روند تولید ختم ش��ده و ش��رایط فعلی م��ا در اقتصاد، وضعیتی 

فورس ماژور است.
وی با بیان اینکه باید شرایط فعالیت سرمایه گذاران در کشور تسهیل 

ش��ود و هدفگذاری هایی نیز در این بخش انجام شده است، اظهار کرد: 
به هر دلیلی نمی توان مدیر صنعتی را ممنوع الخروج کرد و باید اقدامات 
اصولی و کارشناسی ش��ده با هدف عدم واردشدن ضربه به تولید محقق 
ش��ود.  این عض��و هیأت  مدیره خان��ه صنعت، معدن و تج��ارت ایران با 
اش��اره به ارائه خدمات توس��ط شرکت های خدمات رس��ان، خاطرنشان 
کرد: همچنین براس��اس برنامه ریزی ها، ش��رکت های خدمات رسان حق 

قطع کردن خدمات واحدهای تولیدی را نخواهند داشت.
وی با اش��اره ب��ه پیش  بینی تحریم های آینده، تصری��ح کرد: احتمال 

تحریم ها در آینده جدی اس��ت و آمری��کا با به کارگیری تیم ها و با تمام 
ت��وان به دنب��ال اجرایی کردن تحریم اس��ت و ما نیز بای��د در برابر این 
تحریم ها برنامه داش��ته باش��یم. خالقی ادام��ه داد: نباید منتظر حرکت 
دشمن بود و اهداف تشدید تحریم ها مواردی مانند حمل و نقل و بیمه 
خواه��د بود. این عضو هیأت مدیره خان��ه صنعت، معدن و تجارت ایران 
با اش��اره به آسیب های صادرات نکردن، عنوان کرد:  اگر صادرات محقق 
نش��ود، واحدهای صادرات محور به س��مت بازار داخل آمده و واحدهای 

کوچک تر و متوسط لطمه می خورند. 

راهکارهای پیشنهادی وزارت ارتباطات برای برخورد با احتکارکنندگان موبایل 

روند تولید به هیچ قیمتی نباید متوقف شود

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

خوش بینی به گشایش های سیاسی و هجوم 
نقدینگی به گروه خودرو

ام��روز مطابق انتظ��ار در گروه خ��ودرو و با توجه ب��ه خوش بینی به 
گشایش های سیاس��ی شاهد ورود نقدینگی و تشکیل صفوف خرید در 
اکثر نمادها بودیم.  به گزارش پایگاه خبری»عصرخودرو«، امروز مطابق 
انتظار در گروه خودرو و با توجه به خوش بینی به گشایش های سیاسی 
شاهد ورود نقدینگی و تشکیل صفوف خرید در اکثر نمادها بودیم.این در 
حالی است که در جو مثبت معامالت روز قبل بسیاری از نمادهای این 
گروه به کف مجاز قیمتی نیز رس��یده بودند.  در جریان داد و ستدهای 
دیروز شاخص گروه با رشد قابل مالحظه 587 واحدی مواجه شد و لذا 
بازدهی گروه یک روزه 4درصد رش��د کرد و عدد ش��اخص در ارتفاع 14 
ه��زار و 815 واحد ایس��تاد.  ارزش معامالت گروه 19.7 میلیارد تومان، 
حجم معامالت بیش از 158 میلیون و تعداد معامالت نزدیک 10 هزار 
نوبت معامالتی بود.  دیروز عمده نمادهای گروه صف خرید شدند، به این 
ترتیب خس��اپا با رشد مثبت کامل و صف خرید 18میلیونی 82 تومانی 
ش��د، با این حال حقوقی سهم 5.6 میلیون عرضه کننده بود. خودرو نیز 
با رشد حوالی 5 درصد به قیمت 212 تومان رسید.  در این بین معدود 
نماده��ای خاهن،  خفنر،  خلنت،  خنصیر و خپویش معامالت منفی را 
تجربه کردند.  در صورت مذاکره ایران با آمریکا گروه خودرو بیش از هر 
گروهی منتفع می ش��ود و با توجه به افت های قیمتی نمادهای گروه تا 
کف قیمتی می توان شاهد بهبود وضعیت و روزهای خوبی در گروه بود. 

شایعه گرانی بنزین تکذیب شد
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت ش��ایعات 
مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور بی اساس است. 

به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«،  سیدمحمدرضا موسوی خواه 
با اش��اره به شایعات منتش��ر ش��ده در فضای مجازی افزود: اگر قرار به 
افزایش قیمت حامل های انرژی در میان باشد وزارت نفت به ویژه شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی موضوع را اطالع رسانی و با مردم در میان 
خواهد گذاشت.  وی با بیان اینکه تاکنون هیچ بحثی در رابطه با افزایش 
قیمت و سهمیه بندی بنزین در سطح دولت و مجلس مطرح نبوده است، 
گفت: موض��وع مورد بحث فعلی راهکارهای کنترل مصرف س��وخت و 
توزیع مناسب فرآورده های نفتی در سطح کارشناسان، سیاست گذاران و 
مسئوالن بوده است.  موسوی خواه  ضمن تأکید بر اینکه هیچ کمبودی به 
لحاظ منابع ارزی و انرژی در کشور وجود ندارد،  افزود: هم اکنون وضعیت 
ذخایر فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، نفت گاز و نظایر این از شرایط 
بسیار خوبی در سطح کشور برخوردار است.  وی  با اشاره به اینکه توزیع 
فرآورده های نفتی به وسیله نفتکش های جاده پیما از انبارهای این شرکت 
به اقصی نقاط کشور صورت می گیرد، ادامه داد: ترافیک های جاده ای و به 
تبع آن تردد و معطلی نفتکش ها در برخی از مسیرهای مواصالتی کشور 
در هفته گذشته موجب تعطیلی موقت و گاه و بی گاه برخی جایگاه های 
سوخت در شهرهای شمالی کشور مانند چالوس،  نوشهر،  تنکابن شده 
است.  مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: این 
عامل ضمن دامن زدن به ش��ایعات گس��ترده به خصوص گرانی قیمت 
بنزین در جامعه خیل عظیمی از مردم را به جایگاه های سوخت کشاند. 

اولویت تخصیص ارز به واردات لوازم یدکی 
تغییر کرد

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آالت خودرو 
در خصوص تخصیص ارز دولتی به واردات لوازم یدکی اظهار داشت که 
در پی اعتراض به اولویت بندی ه��ای ارزی صورت گرفته که موجبات 
نارضایتی اعضای اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی را به دنبال داشت و 
درخواست تغییر اولویت بندی اعالم شده توسط اتحادیه،  خوشبختانه 
واردات قطع��ات یدکی از رتبه هفتم به رتبه اول لیس��ت اولویت بندی 
تخصی��ص ارز دولتی انتقال یافت.  به گ��زارش خبر خودرو، غالمرضا 
بخش��ی زاده در ادام��ه اظهار داش��ت: هر چند مش��کل اولویت بندی 
تخصیص ارز برطرف ش��ده اس��ت اما با این وجود مشکالت همچنان 
ادامه دارد و ما خواستار بازگشت اوضاع موجود به حالت قبل هستیم.  
وی با اشاره به تأثیر قیمت ارز بر بازار لوازم یدکی اتومبیل گفت: مشکل 
اصلی بازار لوازم یدکی در حال حاضر عدم ثبات قیمت ارز است که در 
حال بررسی این موضوع و حل مشکل هستیم.  وی در ادامه افزود: آقای 
الریجانی، رئیس مجلس قول داده اند که به زودی مشکل ارز و قیمت آن 
را برطرف خواهند کرد و این موضوع در مجلس در حال بررسی است.  
رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آالت 
تصریح کرد: امیدواریم هر چه زودتر مشکالت ارزی کشور حل شود تا 

مشکالت تأمین لوازم یدکی نیز حل شود. 

 باید تولیدات داخلی
صنعت خودرو را گسترش دهیم

عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس ش��ورای اسالمی در 
خصوص آش��فتگی بازار خودرو اظهار داشت بازار خودرو تحت تأثیر 
تحریم های احتمالی اس��ت و در حال حاضر نیز برخی ش��رکت های 
خارج��ی تعهدات خود را به طور کامل انج��ام نمی دهند یا تعهدات 
جدی��د را نمی پذیرند که همین موارد الته��اب بازار را افزایش داده 
است.  محمد نعیم امینی فرد در گفت وگو با خبر خودرو افزود: طبق 
گفته ه��ای وزارت صمت ثبت س��فارش های اخیر انجام گرفته روند 
قانونی نداش��ته اس��ت که ناش��ی از عدم شفافیتی اس��ت که مانند 
موریانه ارکان اقتصادی و بعضاً اجتماعی ما را تهدید می کند و عماًل 
با این نوع رویکردها مهم ترین س��رمایه کشور که سرمایه اجتماعی 
است را از دست می دهیم.  نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای 
اس��المی افزود: تیم اقتصادی دولت نی��ز در این جریانات بی تقصیر 
نیس��ت و ع��دم هماهنگی که بین این تیم اقتص��ادی وجود دارد و 
عدم فرمانده��ی واحد و تعدد مراکز تصمیم گیری در ش��کل گیری 
این مش��کالت بسیار مؤثر بوده است و در حال حاضر وزارت صنعت 
با همکاری تیم اقتصادی دولت باید چاره ای برای رفع مش��کالت به 
وجود آمده بیندیش��د.  وی در ادامه اف��زود: رئیس جمهور باید در 
مورد تی��م اقتصادی خود تجدید نظر کند و هماهنگی بیش��تری را 
در این تیم ب��ه وجود آورد و عذرخواهی وزارت صنعت هر چند که 

دیرهنگام است اما اتفاق مثبتی است. 

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در خصوص 
آش��فتگی بازار خودرو اظهار داش��ت که  کلیه وقایعی که از پایان سال 
95 تا به امروز رخ داده اس��ت صرف نظر از دالیل و علت های بین المللی 
و محیطی، مسائلی بس��یار مبهم، پیچیده، غیرشفاف، فسادزا و مخربی 

بوده اند که سبب آشفتگی و تورم زیادی در بازار شده اند. 
محمدرضا نجفی در گفت وگو با خبرخودرو افزود:  این تورم خلق الساعه 
جی��ب عده ای را با دس��ترنج دیگران، من غیر ح��ق در یک دوره زمانی 
کوتاه پر کرد، این امر نتیجه تصمیمات ناس��نجیده و نادرس��تی بود که 
اواخر سال 95 و اوایل سال 96 اتخاذ و عملیاتی شد و مع االسف تا اواخر 

سال 96 هم به رغم همه تذکرات ادامه پیدا کرد. 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 

دهم ش��ورای اسالمی، گفت: پایه و اساس بسیاری از آشفتگی های بازار 
خودرو اعم از خودروهای داخلی و وارداتی، رویکرد و اقدامات مذکور بود 
و به همین دلیل تحقیق و تفحصی که در مجلس آغاز کردیم و در حال 
حاضر در دستور کار مجلس قرار گرفته است یکی از محورهای مهم آن 

پرداختن به همان فرآیند مبهم نادرست و پیچیده است. 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س، ادامه داد:  این گونه وقایع 
خود را به بخش های دیگر اقتصاد و جامعه تحمیل می کند و زمانی که ما 
اقتصادمان را با این گونه رفتارها غیر قابل پیش بینی می کنیم نتیجه آن 
این است که دیگر سرمایه گذاری در کشور به کفایت انجام نمی گیرد. 

وی تأکی��د ک��رد: بای��د اقتص��اد را پیش بینی پذی��ر کرده و ریس��ک 
سرمایه گذاری را کاهش داد. هر اقدامی که مخل پیش بینی پذیری بوده 

و حقوق ذی نفعان قانونی و مشروع را نادیده بگیرد درواقع سرمایه گذاری 
و تولی��د و صنعت را غیراقتصادی و غیرممکن می کند و پرواضح اس��ت 
که این چالش آثار خود را در میان مدت و بلند مدت نشان خواهد داد. 
نجف��ی در ادامه با اش��اره به مش��کالت صنعت خودرو بیان داش��ت: 
زمانی که اهداف کمی و برنامه های میان مدت و س��االنه تولید مش��خص 
باش��د تأمین مقادیر مورد نیاز قطع��ات و ملزومات داخلی و خارجی آن 
ممکن بوده و برنامه پذیر می ش��ود و در چنین شرایطی پذیرفته نخواهد 
بود که با کاهش تولید خودرو و آش��فتگی در بازار مواجه شویم، به این 
بهان��ه که کمبود قطعات داریم. طبیعی اس��ت ک��ه وظیفه متولیان این 
ح��وزه تأمین منابع، قطعات و ملزوم��ات به کیفیت، به هنگام و با قیمت 

تمام شده منطقی مطابق برنامه و اهداف تولید دوره ای است. 

هیچ عذری برای کاهش تولید و کمبود قطعات قابل پذیرش نیست

در ش��رایط فعل��ی و در حالی ب��ا افزایش قیمت خودرو و داغ ش��دن 
بازار ثبت نام برای پیش فروش، سوء اس��تفاده هایی نیز در این میان انجام 
می شود که انجمن ملی لیزینگ هشدار داد که مشتریان در زمان خرید 
خودرو نس��بت به اعتبار ش��رکت ها و اش��خاص آگهی دهنده تحت نام 

لیزینگ دقت کنند.
به گزارش ایسنا، طی سال های گذشته همواره بودند شرکت هایی که 
با نام لیزینگ و در حالی که هیچ مجوزی از بانک مرکزی نداشته اند، به 
فعالیت پرداختند و در مواردی با سوءاس��تفاده از اعتماد مردم دست به 
کالهبرداری زده و سرمایه های کالنی را به جیب زده اند. طی مدت اخیر 
با ساماندهی موسسات غیرمجاز بخشی از لیزینگ ها نیز ساماندهی شده 
و تحت ش��رایط و دستورالعمل هایی که بانک مرکزی تعیین کرد، مجوز 
فعالیت دریافت کرده و قابل اعتماد برای س��رمایه گذاری هستند. اما در 
این میان و در این روزها که قیمت خودرو رو به افزایش رفته و بازار در 
تالطم است، تقاضا برای ثبت نام در طرح های پیش فروش یا خودروهای 

لیزینگی نیز افزایش داشته است.
ظاهرا این جریان موجب سوءاستفاده برخی از نام و اعتبار لیزینگ ها 
ش��ده و بر این اس��اس ش��رکت ملی لیزینگ به خریداران خودروهای 
لیزینگی هش��دار جدی داده و اعالم کرده اس��ت که »در شرایط فعلی 
اقتص��اد کش��ور و آش��فته بازار ثبت ن��ام و پیش فروش خ��ودرو و امکان 
بهره برداری اش��خاص حقیقی و حقوقی سودجو از نام و اعتبار نهادهای 
مجاز در بازار واس��طه گری پول��ی و مالی تحت عنوان فروش لیزینگی و 
اعتباری خودرو و با درج عباراتی مانند کارگزار رس��می لیزینگ بانکی، 

نماینده لیزینگ معتبر، لیزینگ دولتی و استفاده از واژه های واسپاری و 
لیزینگ مجاز، قطعا عده ای از هموطنان و شهروندان در معرض این گونه 
آگهی ه��ا قرار گرفته و بدون ش��ناخت از ماهیت و صالحیت اش��خاص 
آگهی دهنده با عناوین یاد ش��ده، نس��بت به واریز وج��ه و مبالغی بابت 

پیش پرداخت یا ثبت نام به حساب آنان اقدام می کنند.«
ش��رکت ملی لیزینگ در این رابطه تاکید داش��ته که  »ش��رکت های 
لیزین��گ دارای مجوز فعالی��ت و به عبارتی مجاز نس��بت به ثبت نام یا 
پیش ف��روش خودرو اقدام نک��رده و در زمان فعلی هی��چ گونه تعهدی 
به مش��تریان و عموم مردم  بابت دریاف��ت مبالغ پیش فروش و ثبت نام 
ندارن��د. همچنی��ن بر اس��اس مف��اد دس��تورالعمل اجرای��ی نظارت بر 
ش��رکت های لیزینگ مصوب 14 دی ماه 1395 ش��ورای پول و اعتبار  
که  توس��ط بانک مرکزی به  انجمن ملی لیزینگ  ابالغ ش��ده اس��ت؛ 
ایجاد ش��عبه و نمایندگی توسط ش��رکت های لیزینگ مجاز صرفا پس 
از تایی��د بانک مرکزی امکان پذیر اس��ت و ش��رکت های لیزینگ مجاز 
حق واگذاری عاملیت انعقاد قرارداد و اعطای تس��هیالت )کارگزاری( به 

دیگران ندارند.«
ام��ا پیش از این نیز موقعی- دبیر کل انجمن ملی لیزینگ- در رابطه 
با معتبر بودن این شرکت ها و سوءاستفاده هایی که برخی در این رابطه 
انجام می دهند، گفته بود که از س��ال 1390 به بعد هر ش��رکتی که از 
واژه لیزینگ در نام خود اس��تفاده می کن��د، باید مجوز بانک مرکزی را 
داش��ته باشد. یعنی هر شرکتی که مشخصا لیزینگ را در تابلو، سربرگ 
یا آگهی خود قرار می دهد، الزاما دارای مجوز اس��ت و در قالب مقررات 

بان��ک مرکزی فعالیت می کند. از ای��ن رو اگر تخلفی انجام دهند، طبق 
ضوابط و مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

در حال حاضر 36 ش��رکت لیزینگ با مج��وز بانک مرکزی فعالیت 
ک��رده و هرگونه تخلف��ی در آنها باید با پاس��خگویی این بانک همراه 
باش��د. این 36 لیزینگ عبارتند از آتی نگر افام، آریا دانا، افق اقتصاد، 
اقتص��اد نوین، امید، انصار، ایران و ش��رق، ایرانیان، بهمن، پارس��یان، 
پاسارگاد، پیمان کارآفرین، توسعه پارسه، توسعه تعاون، توسعه گستر 
برنا، جامع س��ینا، حکمت ایرانیان، خودروی قدیر، رازی، رایان سایپا، 
سپهر پارس، س��پهر صادرات، صنعت نفت آیندگان، صنعت و معدن، 
عظیم خودرو، فرازاندیش��ان صنعت و توسعه، گسترش سرمایه گذاری 
مل��ی، لیزین��گ و رفاه فرهنگی��ان، ماش��ین آالت س��نگین ایرانیان، 
ماش��ین آالت و تجهیزات پاسارگاد، ملت، مهر کشاورزی، میالد شهر، 

کارآفرین، کارآمد و کارساز.
بای��د یادآور ش��د که تعداد ش��رکت های لیزین��گ دارای مجوز بانک 
مرکزی ممکن اس��ت هرچند مدت یکبار دچار تغییراتی ش��ود که علت 
این موضوع ب��ه این برمی گردد که مجوز فعالیت ش��رکت های لیزینگ 
ب��ه ص��ورت موقت صادر می ش��ود، بنابراین در زمان سررس��ید و پایان 
مجوز فعالیت، نام شرکت لیزینگ مربوطه از سایت بانک مرکزی حذف 
می شود. البته این جریان چندی پیش مورد انتقاد شرکت های لیزینگ 
نیز قرار گرفت چراکه با حذف نام آنها از بانک مرکزی همزمان خدمات 
سیس��تم پلیس راهور ناجا و ثبت شرکت ها برای لیزینگ ها قطع شده و 

با مشکالتی همراه است.

مدیرکل روابط عمومی س��ازمان تعزی��رات حکومتی می گوید پرونده 
ثبت س��فارش خودرو بهمن 96 به تعزیرات ارس��ال شد و این سازمان 
نهایتاً پس از پنج ماه بررس��ی و اقدام، به سازمان یافته بودن جرم مزبور 
رس��ید.  به گزارش افکارنیوز، سیدیاس��ر رایگانی در پاسخ به این سوال 
که معاون اول قوه قضائیه گفته بر اس��اس اعالم وزارت صنعت، معدن و 
تجارت،وزارتخانه مزبور از 25 بهمن سال گذشته که به یقین رسیده اند 
در بحث ثبت سفارش خودرو تخلفاتی صورت گرفته نامه نگاری هایی را 
با وزارت اطالعات و س��ازمان تعزیرات انجام داده اند، اظهار کرد: پرونده 
ثبت س��فارش خودرو،  بهمن 96 با گزارش س��ازمان توسعه تجارت به 
س��ازمان تعزیرات حکومتی ارسال ش��د و تعزیرات در این پرونده جرم 
س��ازمان یافته را احراز کرد و در نهایت پرونده با قرار عدم صالحیت به 

دادسرای انقالب اسالمی تهران ارسال شد. 
این مقام مس��ئول در سازمان تعزیرات حکومتی اضافه کرد: زمانی که 
تخلف به تعزیرات حکومتی اعالم ش��د پرونده با تعیین شعبه ویژه برای 

این موضوع به تعزیرات تهران ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت. 
مدی��رکل روابط عمومی س��ازمان تعزی��رات حکومت��ی توضیح داد: 
 بر اس��اس تحقیقات انجام ش��ده، گ��زارش مبنی بر این ب��ود که حدود
6 ه��زار و 481 فقره ثبت س��فارش غیرقانونی خودرو در زمانی که ثبت 

سفارش ممنوع بوده انجام شده است. کل این ثبت سفارش ها در حدود 
274 فقره درخواس��ت و حاوی 6ه��زار و 481 مجوز بوده و کل افرادی 
ک��ه به س��ایت مراجعه و درخواس��ت کردند،  274 ش��خص حقوقی یا 
حقیقی بودند. رایگانی با بیان اینکه طبق اعالم س��ازمان توسعه تجارت، 
ثبت سفارش های انجام شده به صورت غیرقانونی و جعل رایانه ای انجام 
گرفته اس��ت، افزود:  کل خودروهایی که از محل این ثبت س��فارش از 
گمرک ترخیص ش��ده،  یک هزار و 924 دستگاه خودرو است که 155 
دستگاه بعد از اعالم جرم، در گمرگ اظهار شد و آماده ترخیص بود که 

جلوی آن گرفته شد. 
وی ب��ا بیان اینکه حدود چهارهزار و 402 ثبت س��فارش هم اساس��اً 
به گمرک ارائه نش��ده، گفت:  بنابراین ح��دود 2 هزار مورد با این ثبت 
س��فارش ها به گمرک اظهار شده و از محل آن تعدادی خودرو ترخیص 

شده است.  
مدی��رکل رواب��ط عموم��ی س��ازمان تعزی��رات حکومتی ادام��ه داد: 
دلی��ل صدور قرار عدم صالحیت س��ازمان تعزی��رات در تهران و برخی 
شهرس��تان ها برای این پرونده این بود که جرم مزبور مس��تلزم موضوع 

جعل بوده و بررسی جعل در صالحیت محاکم قضایی است. 
رایگانی افزود: با توجه به تحقیقات انجام ش��ده در الیه های مختلف، 

ب��رای ارتکاب این جرم که قطعا س��ازمان یافته بوده و ش��بکه ای وجود 
داشته، این احتمال وجود دارد که برای جعل این ثبت سفارش ها برخی 
افراد دولتی هم که دسترس��ی به سایت سازمان توسعه تجارت دارند و 
ثبت سفارش انجام می دهند دخیل بوده باشند. همچنین بحث انفصال 
از خدمات دولتی هم در این پرونده مطرح اس��ت که رس��یدگی به آن 

خارج از صالحیت سازمان تعزیرات قرار دارد. 
وی گفت: موضوع صدور قرار عدم صالحیت متعاقب تشکیل جلساتی 
با نمایندگان دادس��رای عمومی و انقالب تهران و دادس��تانی کل کشور 
انج��ام گرفته و نهایتاً ب��ا صدور و ثبت این ق��رار در تاریخ 13 تیر 97،  

پرونده برای مرجع ذی صالح ارسال شده است. 
مدیرکل روابط عمومی تعزیرات حکومتی در پاس��خ به این سؤال که 
رس��یدن تعزیرات به س��ازمان یافته بودن این جرم پن��ج ماه زمان برده 
اس��ت، گفت: این طور نبوده که تعزیرات اقدامی نکرده باش��د و رسیدن 
به س��ازمان یافته بودن این جرم پنج م��اه زمان ببرد، بلکه در این مدت 
تعزی��رات اقدام��ات الزم را انجام داده و فقط در ی��ک مورد از ترخیص 
240 خودرو از گمرگ جلوگیری و از سازمان های مختلف استعالم کرد 
و نهایتاً پس از وصول پاس��خ استعالم ها به این نتیجه رسید که موضوع 

از مصادیق جرایم سازمان یافته و در صالحیت رسیدگی دادسراست. 

هشدار؛فریب سوءاستفاده از نام لیزینگ ها را نخورید

تأخیر 5 ماهه تعزیرات در اعالم نظر درباره پرونده ثبت سفارش خودرو
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کسب و کارامـروز8

برنامه توس��عه زیس��ت بوم ش��رکت های خالق از حضور شرکت های 
خالق در نمایش��گاه های تخصصی و تج��اری منتخب داخلی حمایت 
می کند.  ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری، به منظور توسعه و 
ترویج کسب وکارهای خالق و با بررسی های 
ب��ه عم��ل آم��ده روی خوش��ه های صنایع 
خالق، دبیرخانه برنامه توس��عه زیس��ت بوم 
شرکت های خالق به منظور حمایت از حضور 
این ش��رکت ها در نمایشگاه ها و رویدادهای 
تخصصی و تج��اری مرتبط )منتخب( با هر 
خوش��ه، با پرداخت 50درصد از هزینه های 
اج��اره غرفه تا س��قف 20 میلی��ون ریال از 
حضور ش��رکت های خالق در نمایشگاه ها و 
رویدادهای منتخب حمایت به عمل خواهد 

آورد.
نمایشگاه های منتخب در سال 1397 که 

شامل این حمایت می شوند عبارتند از: نمایشگاه بین المللی الکترونیک 
و تجارت الکترونیک )الکامپ و الکام اس��تارز(، نمایش��گاه بین المللی 

رسانه های دیجیتال، جشنواره بین المللی ربع رشیدی تبریز، نمایشگاه 
ملی صنای��ع دس��تی، نمایش��گاه بین المللی صنایع خ��الق اصفهان، 
نمایش��گاه بین المللی گردشگری و صنایع وابس��ته، نمایشگاه بازی و 
اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان، نمایشگاه و جشنواره کاالهای 
فرهنگی با الگوی ایرانی-اسالمی، نمایشگاه 
بین المللی میدکس، معماری، خانه مدرن 
تهران)MIDEX(؛  داخلی  دکوراسیون  و 
جش��نواره بین الملل��ی پویانمایی تهران و 
همچنین  س��ایر جشنواره ها و رویدادهای 
اختصاصی ستاد توسعه فناوری های نرم و 
هویت س��از معاونت علمی.  از ابتدای سال 
1397 دبیرخانه برنامه توس��عه زیست بوم 
ش��رکت های خالق از حضور شرکت های 
خالق در دو رویداد نمایش��گاه بین المللی 
و   )inotex2018( فن��اوری  و  ن��وآوری 
 )Tehran Game Convention)TGC بین الملل��ی  روی��داد 

حمایت به عمل آورده است.

سونی گزارش مالی مربوط به سه ماهه  دوم سال 2018 را منتشر کرده 
که نش��ان از کاهش هرچه بیشتر فروش گوشی های هوشمند این کمپانی 
طی سه ماهه  دوم دارد. به گزارش زومیت، سونی گزارش مالی مربوط به سه 

ماهه  دوم سال جاری میالدی را منتشر کرد که 
براساس آن این کمپانی موفق شده تا درآمدی 
17.9 میلیارد دالری را طی بهار 2018 کسب 
کند. براساس اطالعات ارائه شده، سونی موفق 
ش��ده تا س��ود خالص 2.07 میلیارد دالری را 
 Sony طی س��ه ماهه  اول کسب کند. هرچند
در حوزه هایی نظیر بازی، موسیقی و همچنین 
سیس��تم های صوتی و س��رگرمی، عملکردی 
قابل قب��ول و روبه رش��د را از خ��ود به نمایش 
گذاشته است، اما باید به رکود هرچه بیشتر در 
حوزه  موبایل نیز اشاره کرد. گزارش مالی سونی 
برای سه ماهه دوم سال 2018 میالدی نشان 
از این دارد که س��ونی موبایل باز هم عملکرد 

ضعیف تر از پیش داش��ته است. س��ونی اعالم کرده که در طول بهار سال 
2018 موفق ش��ده تا تنها 2 میلیون دس��تگاه گوشی هوشمند به فروش 
برس��اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 1.4 میلیون 

دس��تگاه کاهش پیدا کرده است. سونی طی سال مالی 2017 میالدی که 
مقارن با سال شمسی است، موفق شده بود تا 13.5میلیون دستگاه گوشی 
هوشمند راهی بازار کند. برآوردها در ماه آوریل برای سال جاری مالی سونی 
نشان از این داشت که سونی موفق به عرضه  
10 میلیون دستگاه گوشی  هوشمند خواهد 
ب��ود، حال آنکه پس از انتش��ار گزارش مالی 
مربوط به بهار 2018، پیش بینی ها از عرضه  
9 میلیون دس��تگاه گوشی هوش��مند برای 
س��ال مالی 2018 که اسفندماه سال جاری 
شمس��ی به پایان می رس��د، خبر داده است. 
بخش موبایل ض��رری 97 میلیون دالری را 
به س��ونی تحمیل کرده است. انتظار می رود 
درآمد سونی موبایل برای سال مالی 2018 از 
فروش موبایل رقمی نزدیک به 5.49میلیارد 
دالر باش��د. هرچند س��ونی و اچ تی سی جزو 
اولین تولیدکنندگان گوش��ی های هوشمند 
اندرویدی هستند، اما امروز این دو کمپانی از نظر سهم بازار در قعر جدول 
قرار دارند و کمپانی های چینی موفق شده اند تا با عرضه محصوالتی ارزان تر 

و در عین حال به روز و زیبا، این دو کمپانی را به حاشیه برانند.

 حمایت از حضور شرکت های خالق در نمایشگاه های تخصصی
و تجاری منتخب داخلی 

سونی از تضعیف هرچه بیشتر بخش موبایل خبر داد

همه ما تاکنون به جلس��اتی رفته ایم که بدون هیچ دلیلی برگزار می ش��وند و 
طبیعتا هم نتیجه ای در پی نخواهند داش��ت. این جلسات خسته کننده، زمان بر 
و غیرضروری هستند.  موفق ترین افراد در حوزه کسب و کار می دانند که مالقات 
صرف به معنی س��ودمند بودن نیست. در اینجا روش برگزاری جلسات 10 رهبر 

معروف دنیای کسب و کار ارائه شده است: 
جف بزوس: همیشه سعی کنید تعداد افراد حاضر کم باشد 

می خواهید در مورد اس��تراتژی جف بزوس برای کنترل جلس��ات بدانید؟ دو 
عدد پیتزا بخرید. اگر این مقدار غذا برای س��یر شدن تمام افراد حاضر در جلسه 
کافی نباشد، بدان معناست که افراد زیادی در آنجا حضور دارند، که این مسئله 
می تواند منجر به بی نظمی جلسه و از بین رفتن خالقیت افراد شود. جف بزوس 
برای جلوگیری از تفکر جمعی و بررسی تک به تک ایده ها، جلسات آمازون را با 

تعداد محدودی از افرادش برگزار می کند. 
جک ما: باهوش ترین فرد حاضر در اتاق نباشید 

میلیاردر چینی و موسس گروه علی بابا همیشه سعی می کند که باهوش ترین 
فرد حاضر در کنفرانس نباشد. ما که زمانی معلم زبان انگلیسی بود و به ازای هر 
ساعت تدریس 12 دالر دریافت می کرد، به فرد ماهری در کسب و کار و تکنولوژی 
بدل ش��د. زمانی این اتفاق افتاد که عمده افراد پیرامون او ضریب هوش��ی بسیار 
باالتری داش��تند. ما فلسفه اش را در انجمن اقتصادی جهان بیان داشت: »من به 
مدت چند سال به دنبال افرادی بودم که از خودم باهوش تر باشند و هنگامی که 
تعداد زیادی از آنها را پیدا می کنم، کار من این اس��ت که شرایطی را فراهم کنم 
که این افراد نخبه بتوانند در کنار یکدیگر کار کنند.« نکته کار ما این اس��ت که 
او می داند اگر قصد کنترل گروهی را دارید باید بتوانید افرادتان را آرام نگه دارید. 

شریل سندبرگ: همیشه فهرست داشته باشید 
ش��ریل س��ندبرگ نابغه دنیای تکنولوژی، هنگام برگزاری جلسات روش های 
س��نتی را ترجیح داده و به س��راغ دفتر س��یمی  محبوب اش می رود. او برای هر 
جلسه، نکات و اهدافی را دست نویس می کند. هنگامی که تمامی مطالب نوشته 
شده مورد بحث قرار بگیرند، جلسه به اتمام می رسد. حتی اگر تنها هشت دقیقه 
گذشته باشد. حاشیه ای وجود ندارد، سندبرگ جلسات خود را سرراست به سوی 

هدف پیش می برد. 
وارن بافت: جلسات برنامه ریزی شده نداشته باشید 

می خواهید جلسه ای با وارن بافت داشته باشید؟ تا آخرین دقیقه منتظر باشید. 
او ترجیح می دهد که هیچ چیزی را پیش از 24 ساعت قبل از وقوع برنامه ریزی 
نکند. اگرچه کمتر کس��ی موهبت زندگی این چنینی را داراست، اما روش بافت 
می تواند برای س��ایر کارآفرینان نیز کارکردی باش��د. بافت با اعتقاد به کارکردی 
بودن انعطاف، به جای اسیر کردن خود با برنامه ای سخت گیرانه، به چیزهایی که 

در لحظه نیاز به تمرکز دارند، فکر می کند. 
اوپرا وینفری: جلسه ای برگزار نکنید 

اس��تراتژی اوپرا در برگزاری جلسات، در واقع برگزار نکردن آنها است! وینفری 
ایمیل هایی که مسائل را به تفصیل عنوان کرده باشند ترجیح می دهد و تنها زمانی 
در جلسات حاضر می شود که ضرورتی وجود داشته باشد. او تا جایی پیش رفت 
که کورتا اسکات کینگ، همسر مارتین لوتر کینگ را مجبور به لغو پروازش کرد 
و مکالمه شان را به یک تماس تلفنی محدود کرد. وی در یکی از مصاحبه هایش 
این اتفاق را این گونه به یاد می آورد: »خانم کینگ، هرچیزی را که الزم می دانید 
پشت تلفن بگویید و خودتان را از پرواز خالص کنید. موضوع هرچیزی که باشد 
من تمایل بیشتری به شنیدن تلفنی اش دارم و متعاقبا تمایل بیشتری به انجامش 

خواهم داش��ت. چرا که اگر این همه راه را بیایید و نخواهم کارتان را انجام دهم، 
انجامش نخواهم داد و تنها وقت تان تلف ش��ده است.« وینفری با دانستن اینکه 
ه��رروز میزان زمان محدودی را در اختی��ار دارد، ترجیح می دهد کارهایی را که 
واقعا دوست دارد انجام دهد و قرارهای مالقات کاری در فهرستش جایی ندارند. 

مارک پارکر: در جلسات طرح های ساده بکشید
مارک پارکر، مدیر عامل نایک، دوست دارد در جلسات و کنفرانس ها طرح های 
س��اده بکش��د. او هرگز بدون همراه داشتن دفتر نقاش��ی اش در جلسه ای حاضر 
نمی ش��ود. پارکر که نیمکره های مغزش را با حاالت چهره روی صفحات نقاشی 
می کند، به دنبال یافتن توازن اس��ت و هر صفحه باقی مانده را به ایده های ناب 
و فکرهای بکر اختصاص می دهد. پارکر در کنفرانس خالقیت در طراحی س��ال 
2013، نقش این عادت عجیب را در موفقیت شغلی اش این گونه توضیح می دهد: 
»م��ن خیلی به توازن فکر می کنم«. »اکثر ماها ت��وازن نداریم، و این قابل قبول 

است، اما باید برای موفق شدن تمام توجه تان را به اصل توازن معطوف کنید«. 
استیو جابز: تنها افراد مهم را دعوت کنید 

برای اس��تیو جابز کمیت ب��اال کوچک ترین اهمیتی نداش��ت. جابز به برگزاری 
جلس��ات با افراد مهم معروف بود و اگر ش��خص اضافه ای در ات��اق می ماند از وی 
درخواس��ت می کرد که آنجا را ترک کند. وقتی تعداد افراد زیاد می شد، سادگی ای 
را که در حقیقت موتور خالقیت جابز بود خاموش می کرد. هنگامی که دفتر اوباما 
استیو جابز را به همراه سایر غول های تکنولوژی به کاخ سفید دعوت کرد، وی این 
دعوت را نپذیرفت. تعداد افراد زیادی در آنجا حضور داشتند و جابز مالقاتی حضوری 

را ترجیح می داد. هرچه تعداد افراد کمتر باشد، جلسه سودمندتر خواهد بود. 
گری ِویِنرچوک: زمان درنظرگرفته شده برای جلسه را به نصف 

کاهش دهید 
گری وینرچوک به برنامه ریزی زمانی برای جلسات اعتقاد دارد و برای هر جلسه 
مدت زمان معلومی را در نظر می گیرد و سپس آن را به نصف کاهش می دهد. با 
کاهش دادن زمان، افراد مجبور می شوند بحث های حاشیه ای را به حداقل رسانده 
و هرچه س��ریع تر موضوع اصلی را به سرانجام برسانند. وینرچوک می گوید: »اگر 
من قرار مالقات یک ساعته ای با تیمم داشته باشم، تمام چیزهایی را که نیاز داریم 
متناس��ب با آن یک ساعت در نظر می گیریم. قدری شوخی می کنیم و در مورد 
چیزهایی حرف می زنیم که برای شان برنامه ریزی خاصی نداشته ایم. اما اگر مدت 
زمان همان جلسه را به نیم ساعت کاهش دهیم، باز هم تمام کارها و موضوعاتی 

را که باید مورد بررسی قرار گیرند به سرانجام خواهیم رساند. 
 ایالن ماسک: موضوع را واسازی کرده و سپس

آن را یکپارچه کنید 
ایالن ماسک از تیمش انتظار دارد تا موضوع را بشکنند. اعضای حاضر در جلسه 
یک ایده یا موقعیت را به اصولی ابتدایی تبدیل می کنند، )ایالن ماسک این کار را 
روش مناسبی برای مواجهه با حقایق و وقایع می داند( تا آزادی الزم را برای اینکه 
از باال به مسئله نگاه کنند، داشته باشند. سپس آنها یک بار دیگر این اصول را در 

کنار همدیگر می گذارند و آن را از نقطه نظر تازه ای مورد بررسی قرار می دهند. 
نیل بلومنتال: برنامه سفت و سختی داشته باشید 

نی��ل بلومنتال، موس��ِس واربی پارک��ر، »نت فلیکس عینک ها«، از س��ندروم 
مالقات ه��ای بی حاص��ل و بی انته��ا دوری می کن��د و در ع��وض برنامه ری��زی 
س��خت گیرانه ای داش��ته و انتظار دارد متن موضوعات در نظر گرفته شده برای 
جلس��ه، تا 24 س��اعت قبل از برگزاری، از طریق گوگل داکس برایش فرس��تاده 
شود. او نظرات خود را در مورد موضوعات مطرح شده اعالم می کند تا از حداکثر 

سودمندی و کارایی خود و تیمش اطمینان حاصل کند. 
entrepreneur :منبع

اپل، آمازون و گوگل بیشترین شانس را برای ثبت نام خود به عنوان نخستین شرکت با 
ارزش یک  تریلیون دالر در دنیا دارند. به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، مسابقه 
بـرای رسـیدن به ارزش بازار یک تریلیون دالر در بین پنج شـرکت بـزرگ آمریکایی به 
شـدت داغ است. در این میان شانس شـرکت اپل برای ثبت این رکورد به نام خود باالتر 
از سـایر رقبا ارزیابی می شود. طبق آخرین آمار منتشرشده از صورت وضعیت درآمد اپل، 
ارزش این شـرکت در بازار به 938.7 میلیارد دالر رسـیده است. با توجه به پیش بینی ها 

برای افزایش تلفن های همراه اپل، انتظار می رود این شـرکت موفق شـود این رکورد را به 
نام خود ثبت کند.

از سـوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان بازار سـهام معتقدند شانس سایر رقبای این 
شـرکت برای کسـب این عنوان هم کم نیسـت. آمازون- بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی 
جهان- که با انتشـار صورت درآمد خود همه را شـگفت زده کرد نیز به سـرعت در حال 
نزدیک شدن به یک تریلیون دالر است. ارزش سهام آمازون در بازار پس از آن باال رفت 

10 رهبر معروف در عرصه کسب وکار، همچون ماسک، بزوس و 
جابز، چگونه جلسات را مدیریت می کنند؟ 

نخستین شرکت یک تریلیون دالری کدام شرکت خواهد بود؟

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک )ایران الکامپ 2018( از 
شش��م مردادماه تا عصر نهم مردادماه در فضایی بالغ بر 30 هزار مترمربع در 
محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار و دیروز به کار خود پایان داد.

به گزارش مهر، در این نمایشگاه آخرین دستاوردها و خدمات حوزه فناوری 
اطالع��ات در بخش های مختلفی از جمله اس��تارتاپ ها، تولیدکنندگان گیم، 
ارائه دهندگان خدمات محتوا، ش��رکت های بانک��داری و پرداخت الکترونیکی 
و تولیدکنندگان تجهیزات الکترونیکی به نمایش گذاش��ته شد. در عین حال 
حدود 28 دستگاه دولتی نزدیک به 300 خدمت الکترونیکی خود را در سالن 

دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ بیست و چهارم اعالم کردند.

بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ 
به کار خود پایان داد

یادداشت

مترجم: علی  اکبری
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دبیر ش��ورای عالی رسانه و فضای مجازی بسیج اصناف کشور گفت 
که بهره گیری از توان ایرانی در گسترش دانش بنیان فناوری اطالعات 
و ارتباط��ات، گام موثری در حمایت از کاالی ایرانی و رونق کس��ب و 

کار است.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری صدا و س��یما،  
مجی��د طلیم��ی در آیین پایانی بیس��ت و 
چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی الکامپ 
با بیان مطلب فوق افزود: گس��ترش فزاینده 
فناوری های اطالعات��ی و ارتباطاتی به ویژه 
ش��بکه جهانی اینترنت، آثار چش��مگیر آن 
در ابع��اد زندگی ف��ردی و اجتماعی، لزوم 
سرمایه گذاری وس��یع و هدفمند در جهت 
بهره گیری حداکثری از فرصت های ناشی از 
آن برای پیش��رفت همه جانبه کشور به ویژه 
در حمای��ت از کاالی ایران��ی، ارائه خدمات 
گس��ترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و 

همچنین ضرورت برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از 
آسیب های ناش��ی از آن در بخش علمی و فرهنگی، اقتضا می کند که 

به این امر توجه بیشتری داشته باشیم.

وی گفت: افزایش س��رعت رشد علمی در دانشگاه ها و مراکز علمی، 
ایجاد و تقویت احس��اس هویت افتخارآمیز ایرانی-اسالمی در جوانان، 
انقالبی بودن دانش��گاه ها و دانش��جویان و نقش آفرینی واقعی جوانان 
پرش��ور ایران��ی، از الزامات تبدیل ش��دن 
نظام اس��المی به یک قدرت علمی مطرح 
و الگوی مردم س��االری همراه با اسالم در 
عرصه فناوری اطالع��ات و ارتباطات دنیا 

است.
طلیم��ی با اش��اره به حمای��ت جدی از 
کس��ب و کاره��ای خ��الق در س��ال 97 
افزود: پیرو تأکید س��ورنا ستاری، معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهور بخش��ی از 
دانش بنیان  ش��رکت های  که  تس��هیالتی 
دریافت می کنند، به شرکت های خالق نیز 

اختصاص خواهد یافت.
وی حمایت از شتاب دهنده ها را یکی از 
پایه های جدی توس��عه این کسب و کارها دانست و گفت: اکنون بیش 
از 40 ش��تاب دهنده کس��ب و کارهای خالق فعال هستند که به طور 

قطع با حمایت هایی که صورت می گیرد توسعه می یابند.

یک جامعه شناس گفت که با بهبود وضع مالی خانواده ها، گرایش به 
مهاجرت بعضی اقشار جامعه کاهش داده می شود.

 مجتبی ترکارانی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا ، درباره اوضاع بیکاری 
اس��تان، اظهار کرد: انتظار اینکه بتوان این 
حج��م باالی بی��کاری را با س��رمایه گذاری 
داد،  پاس��خ  کوتاه م��دت  در  اقتص��ادی 

غیرممکن است.
وی ادام��ه داد: بنابراین نباید جامعه را با 
وعده های پوچ مش��غول ک��رد و عمر آدم ها 

را تلف کرد.
ترکاران��ی اضافه کرد: دولت ضرورت دارد 
با تعیین بیکاری به عنوان یک مس��ئله مهم 
سیاس��ی، امنیت��ی، اقتص��ادی و اجتماعی 
ب��ه مس��اعدکردن فض��ای کس��ب و کار و 
س��رمایه گذاری توج��ه کن��د و راه را برای 
مش��اغل و کس��ب و کار کوچک و متوسط 
هم پا با یک استراتژی توسعه پایدار باز کند.

این دکترای جامعه شناسی توس��عه و اقتصاد تصریح کرد: به عنوان 
مثال اگر در اس��تانی مثل لرستان گردش��گری به عنوان محور توسعه 

تعریف شود می توان مشاغل خدماتی و تولیدی گسترده ای را در ذیل 
این رهیافت تعریف کرد، ولی این موضوع نیاز به توس��عه در بعد کالن 
دارد تا همواره اشتغال اصلی استان را تا حدی جذب کند و هم راه را 

برای درآمدزایی هموار کند.
وی یادآور ش��د: در استانی مثل لرستان 
نیز باید فقرزدایی در کنار کاهش بیکاری 
م��ورد توجه ق��رار گیرد. فقر در لرس��تان 
مخصوص��ا در س��ال های اخیر ب��ه خاطر 
خشکسالی و کم آبی و باالرفتن بیکاری در 

خانواده ها عمیق تر شده است.
ترکارانی خاطرنش��ان ک��رد: در صورتی 
که بتوان کمک ه��ای دولتی این خانوار ها 
را شناسایی کرد و تحت پوشش نهادهای 
حمایتی ق��رار داد، می توان ب��ار زیادی را 
از دوش خانواده ها برداش��ت و باعث ش��د 
بیکاران بتوانن��د به راحتی مهاجرت کرده 

و در پی کاری برآیند.
این جامعه ش��ناس عنوان کرد: با بهبود وضع مالی خانواده ها گرایش 

به مهاجرت بعضی اقشار جامعه کاهش داده می شود.

دولت راه را برای کسب و کار کوچک با استراتژی توسعه پایدار باز کندگسترش فناوری اطالعات گامی موثر در رونق کسب و کار

در ش��رایط امروز جامعه که بیکاری جوانان و تحصیلکردگان دغدغه اصلی 
خانواده ها و مشکل عمده مسئوالن است، کارآفرینی، ایجاد کسب و کار و خلق 

ارزش افزوده یکی از راهکارهای مناسب برای ایجاد اشتغال پایدار است. 
به گزارش ایرنا، امروزه موضوع کارآفرینی و اش��تغال زایی یکی از مهم ترین 
مش��کالتی است که اکثر کشورهای جهان حتی کشورهای توسعه یافته از آن 

رنج می برند. 
مسئله اشتغال جوانان، یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها و دولت هاست؛ 
تصور رایج در میان مردم این است که این موضوع از وظایف دولت است، ولی 
در واقع کارآفرینی و اش��تغال زایی الزاما برعهده دولت ها نیست، بلکه دولت ها 
موظف به توسعه زیرساخت ها و بسترسازی مناسب و باثبات در اقتصاد و دنیای 
کسب و کار هستند و وظیفه اصلی در این مورد بر دوش بخش خصوصی است. 

کارآفرینی، رمز ایجاد ارزش افزوده باالست
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کش��وری با بیان اینکه کشور با نرخ باالی 
بیکاری جوانان از جمله فارغ التحصیالن دانشگاهی روبه روست، گفت: مطابق 
پیش بینی برنامه و بودجه، باید ساالنه 955 هزار شغل جدید در کشور ایجاد 
ش��ود.  جمشید تقی زاده اظهار داش��ت: ایجاد فرصت های شغلی زیاد تنها از 
طریق جذب س��رمایه گذاری و ایجاد محدودیت در واردات میسر نخواهد بود، 
بلکه باید در کنار آن ایجاد س��ریع شغل توسط واحدهای تولیدی در سطوح 
ب��اال نیز انجام ش��ود.  وی با تاکید بر اینکه هدف کارآفرینی اش��تغال آفرینی 
صرف نیست، بلکه کارآفرین دنبال یک حرکت جدید است، خاطرنشان کرد: 
کارآفرینی به دنبال ایجاد ارزش افزوده است و نقش ویژه ای در کسب و کار دارد. 
تق��ی زاده با بیان اینکه هیچ تولیدی بدون ش��غل ایجاد نمی ش��ود، اظهار 
داشت: در اصل ایجاد اشتغال وظیفه دولت است، ولی کارآفرینی وظیفه بخش 
خصوصی است.  مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به موفقیت 
استارتاپ ها و ایجاد ارزش افزوده توسط آنها، گفت: باید حمایت های جدیدی 

از این حوزه نوپا انجام گیرد. 
وی با بیان اینکه کارآفرینی نقش ویژه ای می تواند ایفا کند و مشکالت دولت 
در فضای کسب و کار را کاهش دهد، خاطرنشان کرد: دولت باید بستری فراهم 
کند تا کارآفرینی به دولت متکی نشود بلکه دولت متکی به کارآفرینی شود. 

تقی زاده افزود: آقایان سه قوه بدانند که اگر بخواهیم مشکالت را حل کنیم، 
باید اختیارات به استان ها داده شود تا مشکالت به نحو احسن رفع شود. 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری سیاست گذاری برای رشد اقتصادی 
را وظیفه دولتمردان دانست و گفت: باید ابالغیه رهبری در مورد ایجاد اشتغال 

اجرا شود. 
دولت نمی تواند بنگاهداری کند

استاندار آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه هر جا دولت ها در سرمایه گذاری 
مداخله کردند، موفق نش��دند، گفت: تجربه نش��ان داده که دولت نمی تواند 
بنگاهداری کند.  مجید خدابخش اظهار داش��ت: کارآفرینی، اش��تغال زایی و 
تولید صنعتی، به طور قطع باید توس��ط بخش خصوصی انجام گیرد، زیرا در 

غیر این  صورت دچار اشتباهات متعددی خواهیم شد. 
استاندار آذربایجان ش��رقی خاطرنشان کرد: هر جا دولت در سرمایه گذاری 
مداخله کرده اس��ت به انحرافات عجیب رسیدیم و مشکالتی روی دست مان 

مانده که نمی توان حل کرد. 
وی ب��ا بیان اینکه 70 س��ال پیش کارخانه هایی از قبیل کبریت س��ازی و 
چرم سازی توس��ط بخش خصوصی در تبریز راه اندازی شد، افزود: برای خلق 

ثروت، تولید و اشتغال باید به سمت بخش خصوصی رفت. 
خدابخش با تاکید بر اینکه دولت به معنای بوروکراسی و ساختار و ضابطه در 
مقابل اقتصاد مترادف با تکنوکراسی است، خاطرنشان کرد: این دو با یکدیگر 

موفق نمی شوند و هیچ  وقت در موازات یکدیگر پیش نمی روند. 

اس��تاندار آذربایجان ش��رقی اف��زود: دولت نمی تواند واحده��ای اقتصادی 
را مدیریت کند و بنده صدها نمونه از مش��کالتی را ک��ه دولت در واحدهای 

اقتصادی ایجاد کرده است می توانم مثال بزنم. 
خدابخش با انتقاد از عدم تفویض اختیارات به استان ها گفت: نمی توان در 
مرکز نشس��ت و برای کارآفرینان و واحدهای تولیدی شهرستان ها تکلیف و 

میزان ارز تعیین کرد. 
وی اف��زود: ما در تبری��ز مراکز پیوند کلیه، کبد و قلب داریم و همه اعتماد 
کرده و جهت درمان به تبریز می آیند؛ پس چرا اعتماد تخصیص بودجه از مرکز 
به استان ها انجام نمی گیرد، آیا به این معناست که مرکزنشینان هوش برتری 

نسبت به شهرستانی ها دارند. 
خدابخش با بیان اینکه بوروکراس��ی فوق الع��اده بی رحم بوده و کتاب های 
زیادی در رابطه با بیماری بروکراس��ی نوش��ته شده اس��ت، خاطرنشان کرد: 
بروکراس��ی روح انس��ان را خرد و خمیر کرده و حتی بشر را از بشریت خارج 
می کند، از این رو باید دس��ت کارآفرینان را بوسید که سرمایه و حیثیت خود 

را صرف جامعه کرده اند. 
کارآفرینان چه می گویند؟ 

رضا مقیمی اصل، کارآفرین برتر کش��ورمان در حوزه صنعت به ایرنا گفت: 
مدام از من می پرسند که مشکل کارآفرینان چیست و من در جواب می گویم 
که فرد زنده همیش��ه مشکل دارد، وگرنه مرده که مشکل ندارد، باید تا زنده 

هستیم مشکل را حل کنیم. 
مقیمی اصل به کارآفرینان جوان و تازه وارد توصیه کرد که هیچ وقت از عشق 

به کار خود دست برندارند و با عشق کار را ادامه دهند. 
وی اف��زود: مهم ترین نقش پررنگ در زندگ��ی کارآفرینی بنده، مربوط به 

همسرم سپس نیروهای شرکت و حمایت مسئوالن است. 
عل��ی محمدی قدیم، کارآفرین حوزه خدمات نیز اظهار داش��ت: در مجمع 

جهانی خدمات، فناوری و ارتباطات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
وی افزود: شاغالن این حوزه از منظر نیاز به منابع آبی، زمین و ... مثل سایر 
حوزه ها احتیاج خاصی ندارند و بیشترین شاخص فناوری اطالعات و ارتباطات، 

نیروهای دانش بنیان و سرمایه انسانی است. 
این کارآفرین برتر بیان کرد: 360 نفر در مقاطع کارشناسی به باال در بخش 
خدمات فناوری و ارتباطات شرکت ما فعال هستند و تالش مضاعف خواهیم 

کرد تا به هدف خود برسیم. 
محمدی قدیم با بیان اینکه اگر با دقت به اهداف خود در فناوری و ارتباطات 
برسیم، این فناوری توسعه خواهد یافت، گفت: ما بخش عظیمی از تعهد وزیر 
جوان را نش��انه گرفتیم تا از قبل خدمات نیابتی در تهران، برای 30 هزار نفر 

اشتغال ایجاد کنیم. 
وی اف��زود: امیدواریم به همت مس��ئوالن و نیروی جوان، زمینه احس��اس 

امنیت برای کارآفرینی در کشور فراهم شود. 
ای��ن کارآفرین برتر آذربایجان ش��رقی اعالم کرد: طبق آمار مجمع جهانی 
اقتصادی، کش��ورهایی که بهترین مرکز برای حضور کارآفرینان، ش��فافیت و 

زیرساخت دارند در کارآفرینی موفق هستند. 
وی توضیح داد: اگر کشور در حوزه درک قدرت، منزلت اجتماعی کارآفرینان 
و کارآفرینی نوپا توجه رسانه ای داشته باشد، قطعا موفق می شود و زمینه نشاط 

فراهم خواهد شد. 
محمد کریم زاده هیبت، کارآفرین برتر حوزه کشاورزی آذربایجان شرقی نیز 
گفت: ابتدا کار را با 10 نفر شروع کردیم و در حال حاضر با تولید 50 محصول 

و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای 300 نفر، کار خود را ادامه می دهیم. 
وی ادامه داد: شرکت برای نوآوری در تولیدات، محصوالت شیرین خرما را 

برای افرادی که نمی توانند از قند استفاده کنند، به بازار عرضه می کند. 

برای افزایش تلفن های همراه اپل، انتظار می رود این شـرکت موفق شـود این رکورد را به 
نام خود ثبت کند.

از سـوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان بازار سـهام معتقدند شانس سایر رقبای این 
شـرکت برای کسـب این عنوان هم کم نیسـت. آمازون- بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی 
جهان- که با انتشـار صورت درآمد خود همه را شـگفت زده کرد نیز به سـرعت در حال 
نزدیک شدن به یک تریلیون دالر است. ارزش سهام آمازون در بازار پس از آن باال رفت 

که گزارش صورت درآمد این شـرکت نشان داد سـودآوری این شرکت در سه ماهه دوم 
سال، دو برابر پیش بینی ها بوده است. شرکت گوگل نیز که ارزش آن به 870 میلیارد دالر 

رسیده است از دیگر شانس های اصلی کسب این عنوان است.
الزم به ذکر اسـت که این سه شرکت در کنار مایکروسافت و نتفلیکس، به پنج شرکت 
بزرگ تکنولوژی آمریکا معروف هسـتند. جف بزوس ثروتمندترین فرد جهان بنیان گذار 

و مالک آمازون است.

گذر از بیکاری با کارآفرینی

نخستین شرکت یک تریلیون دالری کدام شرکت خواهد بود؟

دریچــه

برنامه »حرفه ای ش��و« در ش��بکه آموزش تولید ش��ده که به زودی روی آنتن می رود. 
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی ش��بکه آموزش س��یما، برنامه »حرفه ای ش��و« در 
قالب مسابقه و در راستای برنامه »پنجه های کارآمد« با مشارکت دفتر کار و دانش وزارت 
آموزش و پرورش و س��ازمان فنی و حرفه ای کشور و همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای برای 
ضرورت هدایت تحصیلی و ش��غلی بین جوانان و تقویت روحیه کارآفرینی دانش آموزان، 
در شبکه آموزش سیما تولید شده است. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره 
کارآفرینی و نیاز امروز آموزشی و هدایت تحصیلی دانش  آموزان و والدین براساس نیاز کشور 
و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، این برنامه به هدایت تحصیلی و معرفی رشته های 
هنرستان های کار و دانش و فنی و حرفه ای برای مخاطب عام و محصالن و افزایش آگاهی 

عمومی جامعه نسبت به مشاغل و رشته های تحصیلی می پردازد.

کارآفرینی دانش آموزان سوژه برنامه 
تلویزیونی می شود



در این مطلب گزارش جامع وب سایت تک راسا در ارتباط با بازار تبلیغات دیجیتال ایران در سال 2018 و زیرساخت های وابسته به آن را بررسی 
می کنیم.  وب سایت تک راسا یکی از پلتفرم های بررسی و آنالیز فضای فناوری و استارتاپ ایران، از سال 2015 و با تمرکز روی محتوای انگلیسی 
کار خود را ش��روع کرده اس��ت. این وب سایت از زمان تاسیس به منبعی مطالعاتی برای س��رمایه گذاران، کارآفرینان و فعاالن اکوسیستم استارتاپی 
در ارتباط با تصمیم گیری در مورد ورود و فعالیت در بازار ایران تبدیل ش��ده اس��ت. این وب سایت به تازگی گزارشی از فضای تبلیغات دیجیتال در 
ایران و همچنین توس��عه زیرس��اخت های این صنعت در سال های اخیر ارائه کرده که در ادامه این مطلب، به بررسی آن می پردازیم. نکته قابل ذکر 
اینکه شرکت ادرو به عنوان یکی از پیشگامان تبلیغات دیجیتال در ایران، در این گزارش با تک راسا همکاری کرده است. عالوه بر این شرکت، 26 

متخصص بازاریابی از 17 شبکه تبلیغات ایرانی نیز در این گزارش با تک راسا همکاری کرده اند. 
اطالعات گزارش تک راس��ا از منابع مختلفی اعم از ش��رکت های خصوصی و عمومی، ش��رکت های تحقیقات بازار، دانشگاه ها، متخصصان صنعت 

 Iran AdTech Overview تبلیغات، وزارت ارتباطات، مرکز آمار ایران و برخی سازمان های دولتی دیگر جمع آوری شده است. این گزارش با نام
2018 توس��ط تک راس��ا منتشر شده اس��ت. این گزارش با تمرکز روی بازار تبلیغات دیجیتال آماده ش��ده اما نگاهی نیز به توسعه زیرساخت های 
موبایل و اینترنت کش��ور داش��ته، چراکه این زیرس��اخت ها، نیروی محرکه اصلی برای پیش��رفت این بازار هس��تند. طبق آمار، دولت ایران از سال 
 1392 )2013( بیش از 5.3 میلیارد دالر برای توسعه این زیرساخت ها هزینه کرده است. این آمارها نرخ نفوذ گوشی های موبایل در ایران را 110

53 درصد و تعداد کاربران اینترنت موبایلی در کشور را 53 میلیون نفر عنوان کرده است. 
یکی از نکاتی که در خالصه گزارش به آن اش��اره ش��ده، پیشرفت قابل توجه محتوای ویدئویی و دسترسی بیشتر کاربران به پهنای باند باال برای 
مش��اهده این نوع از محتوا اس��ت. در نتیجه این پیش��رفت ها ناشران توجه بیشتری به محتوای ویدئویی نش��ان داده اند. البته در این میان اشاره ای 

نیز به کاهش کم سابقه ارزش ریال و پیش بینی کاهش درآمد شرکت ها شده که در نتیجه، کاهش هزینه برای تبلیغات را در پی خواهد داشت. 

نگاهی به بازار تبلیغات دیجیتال ایران و زیرساخت های وابسته )بخش اول(

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

معرفی فناوری تبلیغات
AdTech  به معنای فناوری یا تکنولوژی تبلیغات اس��ت. فناوری های گسترده ای اعم از آنالیز 
رفتار مشتریان، تشخیص تقلب، سیستم های خریدوفروش تبلیغات و بسیاری موارد دیگر امروزه 
در صنع��ت تبلیغ��ات به کار گرفته می ش��وند. هدف اس��تفاده از تمامی ای��ن فناوری ها، نمایش 
تبلیغات با دقت بیش��تر به کاربران هدف اس��ت. در بخش ظاهری ی��ا Front End فناوری ها، 
مواردی همچون بنرهای دیجیتال، تبلیغات ش��بکه های اجتماعی، تبلیغات موتورهای جست وجو 
  Back End و تبلیغ��ات موبایل��ی و ویدئویی را می توان نام برد. به طور کلی بخ��ش مدیریتی یا
فناوری ها نیز وظیفه هدف گیری صحیح کاربران و مخاطبان را برعهده دارد. به عالوه این بخش، 

ابزارهای آنالیز و بررسی را نیز برای هر دو بخش ناشران و تبلیغ دهندگان تامین می کند. 
در س��ال های اخیر پیش��رفت های این فناوری ها باعث ش��ده تا صنعت تبلیغات دچار تحوالت 
اساس��ی شود. با استفاده از این فناوری ها، ش��رکت ها می توانند مخاطبان هدف را بهتر شناسایی 
ک��رده و آنالیز دقیقی از بازدهی تبلیغات خود داش��ته باش��ند. همین مزایا باعث ش��ده تا توجه 
بیش��تری به این صنعت معطوف ش��ده و س��رمایه گذاری در آن نیز افزایش یابد. به طور خالصه 
می توان گفت هدف تبلیغات دیجیتال، نمایش محتوای مناسب برای مخاطب مناسب با کمترین 

هزینه است. 
بازار تبلیغات جهانی

به ط��ور خالصه طبق آمار وب س��ایت های Statista و Zenith، هزینه تمام انواع تبلیغات در 
جهان در س��ال 2018 به حدود 570 میلیارد دالر خواهد رسید. در بخش تبلیغات اینترنتی نیز 
آمار سال 2017 رقم 203 میلیارد دالر را گزارش کرده که رقم 225 میلیارد دالر تا سال 2020 

برای آن پیش بینی می شود. 
در حال حاضر هنوز هم تلویزیون به عنوان مهم ترین ابزار تبلیغات در جهان شناخته می شود و 
34.1 درصد از هزینه های تبلیغات در این بخش حضور دارد. روزنامه ها و مجالت نیز هنوز سهم 
قابل توجهی دارند و هر کدام به ترتیب 9.5 و 5.2 درصد از هزینه ها را به خود اختصاص داده اند. 
در این میان در س��ال 2017 س��هم تبلیغات اینترنتی در پلتفرم دس��کتاپ )کامپیوتر شخصی یا 
لپ تاپ( 17.8 درصد بوده که پیش بینی می شود تا سال 2020 به 15.3 درصد کاهش پیدا کند. 
دلیل این کاهش ها نیز ظهور و گسترش سریع پلتفرم تبلیغات اینترنتی موبایلی است که در سال 
گذش��ته 19.8 درصد از هزینه های تبلیغاتی را به خود اختصاص داده بود. سهم این پلتفرم برای 

سال 2020، 29.3 درصد پیش بینی می شود. 
 

سهم انواع تبلیغات در بازار جهانی )درصد( - سیاه سال ۲017، نارنجی سال ۲0۲0
در بخش درآمد از تبلیغات دیجیتال، رقمی حدود 266میلیارد دالر برای سال 2018 تخمین 
زده ش��ده اس��ت. بزرگ ترین بخش این درآمد به تبلیغات موتورهای جس��ت وجو تعلق داشته و 
ح��دود 96میلی��ارد دالر خواهد بود. گوگل و فیس بوک پیش��تازان تبلیغ��ات دیجیتال در جهان 
هس��تند و بی��ش از 50 درصد درآم��د جهانی و 60درصد درآمد در آمری��کا را به خود اختصاص 
داده اند. در کش��ور چین نیز علی بابا با س��همی بیش از یک س��وم پیشتاز است و بقیه درآمد بین 
شرکت های بایدو و تنسنت تقسیم می شود. از لحاظ دسته بندی منطقه ای آمریکا با 106میلیارد 
دالر درآمد از این صنعت در رتبه اول قرار دارد و کش��ورهای چین، انگلس��تان، ژاپن و آلمان در 

رتبه های بعدی قرار دارند. 
بازار تبلیغات خاورمیانه و شمال آفریقا

ارزش بازار تبلیغات در منطقه غرب آس��یا )خاورمیانه( و شمال آفریقا حدود 10 درصد از بازار 
جهانی اس��ت. اگرچه در این بازار نیز تغییرات به س��مت مدرن ش��دن پیش می رود اما در حال 
حاضر تنها 10درصد از هزینه ها در تبلیغات دیجیتال انجام می شود. در این منطقه هنوز روزنامه 
و تلویزیون، کانال های اصلی تبلیغاتی هستند. البته سهم کانال های سنتی در حال کاهش بوده و 
اینترنت در سال های اخیر رشد ثابتی را تجربه کرده است. نکته مهم دیگر اینکه اکثر شرکت های 
بزرگ تبلیغاتی این منطقه در کش��ورهای مصر و امارات متحده عربی واقع هس��تند و دولت های 

عرب بیش از هر صنعتی در تبلیغات هزینه می کنند. 
 

درصد رشد انواع تبلیغات در خاورمیانه و شمال آفریقا
آمارها نش��ان می دهد با افزایش نفوذ اینترنت در جوامع این منطقه، اقتصاد آن نیز به س��مت 
دیجیتال ش��دن پیش می رود. در این میان روزنامه ها به عنوان یک کانال س��نتی با کاهش درآمد 
تبلیغاتی 50 درصدی، رکورد بیش��ترین کاهش را به خود اختصاص داده و اینترنت با رشد ثابت 
12درصدی تنها کانال رو به رش��د بوده است. مشکالت سیاسی و کاهش بهای نفت در سال های 
اخیر باعث کاهش درآمد اغلب ش��رکت های این منطقه ش��ده و به همین دلیل هزینه اختصاص 
داده شده برای تبلیغات نیز کاهش پیدا کرده است. البته کارشناسان معتقدند سال های 2018 و 
2019 برای این بازار امیدوارکننده تر خواهد بود. در نهایت پیش بینی ها نش��ان می دهد بر خالف 
تمامی مناطق جهان، رش��د درآمد بخش تبلیغات در خاورمیانه و ش��مال آفریقا تا س��ال 2020 

منفی خواهد بود. 

 

میانگین رشد ساالنه هزینه  در بخش تبلیغات در مناطق مختلف جهان
صنعت فناوری در ایران

پیش��رفت های زیرس��اختی س��ال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین محرک های رش��د بازار 
تبلیغات در ایران، بس��یار امیدوارکننده بوده اند. دسترس��ی بهتر به اینترنت، افزایش پهنای باند 
و افزایش س��رعت باعث ش��ده تا پلتفرم های جدیدی وارد بازار تبلیغات کشور شده و رشد کنند. 
در این س��ال ها پلتفرم هایی همچون موبایل، تبلیغات ویدئویی و تبلیغات صوتی به لطف افزایش 

سرعت و پهنای باند نفوذ بهتری پیدا کرده اند. 
آمارهای کاربران ایرانی نشان می دهد 53.2میلیون کاربر اینترنت موبایل در کشور وجود دارند 
و کاربران اینترنت های خطی مانند ADSL و فیبر نوری نیز 11.7میلیون نفر هستند. این آمارها 
در س��ال گذشته میالدی 47.3 و 10.4میلیون نفر بوده اند که از رشد کاربران این بخش حکایت 
دارد. افزای��ش تعداد کاربران و نفوذ هرچه بیش��تر اینترنت در زندگ��ی ایرانی ها، تاثیر مثبتی بر 

اکوسیستم تبلیغات دیجیتال خواهد داشت. 
 

نرخ نفوذ کاربران موبایل در ایران
نفوذ گوش��ی های موبایل در میان کاربران نیز رش��د قابل توجهی داش��ته و در س��ال جاری به 
110.53درصد رس��یده است. این آمار نسبت به سال گذش��ته 6درصد رشد داشته و در مقایسه 
با نفوذ 39.5درصدی نس��بت به س��ال 2008، یک جهش بلند را نش��ان می ده��د. الزم به ذکر 
اس��ت تعداد س��یم کارت های ثبت نام شده در ایران امروز به 169.5 میلیون عدد رسیده که البته 
88میلیون از آنها فعال اس��ت. نرخ نفوذ س��یم کارت ها نیز در س��ال 2008 حدود 47درصد بوده 
که در س��ال جاری میالدی به 212درصد رس��یده اس��ت. این آمار نس��بت به سال گذشته رشد 

18درصدی داشته است. 

پهنای باند بین المللی در ایران
البت��ه افزایش ه��ا تنها محدود به تعداد س��یم کارت ها و کاربران نبوده و پهنای باند و س��رعت 
اینترنت نیز رش��د قابل توجهی داشته است. پهنای باند اینترنت جهانی در ایران در سال 2017 
برابر با 743 گیگابیت بر ثانیه بوده که در سال جاری با رشدی حدود 2 برابر به 1500 گیگابیت 
بر ثانیه رس��یده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت این عدد در س��ال 2008 حدود 6 گیگابیت در ثانیه 
بوده اس��ت. البته پهنای باند اینترنت داخلی نس��بت به سال گذش��ته رشد چندانی نداشته و در 
محدوده 6800 گیگابیت در ثانیه مانده اس��ت. این عدد در س��ال 2010 حدود 31 گیگابیت در 

ثانیه بوده است. 

نرخ نفوذ سیم کارت های فعال در ایران
آم��ار اپراتورهای موبایل در ایران نش��ان دهنده افزایش نفوذ آنه��ا در میان کاربران و همچنین 
بهبود خدمت رسانی به مناطق مختلف کشور است. در این میان همراه اول با سهم 59.53درصدی 
از ب��ازار در رتب��ه اول قرار دارد و ایرانس��ل و رایتل با آماره��ای 38.47 و 2درصدی در رتبه های 
بعدی هس��تند. از لحاظ مناطق تحت پوش��ش، همراه اول با نرخ نفوذ پوشش 62.5 درصدی، در 
مجموع حدود 75هزار کیلومتر و حدود 96.5 درصد از کل جمعیت را تحت پوشش دارد. ایرانسل 
ب��ا ضریب نف��وذ 40درصدی، نزدیک به 36هزار کیلومتر را پوش��ش می دهد و رایتل نیز 27هزار 
کیلومتر را تحت پوش��ش خود قرار داده اس��ت. از لحاظ دسترس��ی به اینترنت همراه پرسرعت، 
1246 ش��هر به اینترنت نس��ل سوم و چهارم دسترس��ی دارند. در این آمار، همراه اول صددرصد 

مناطق شهری و ایرانسل 97درصد از آن را تحت پوشش خود دارد. 
پهنای باند داخلی در ایران
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ت��الش برندها ب��رای تغیی��ر روش از الگوهای س��نتی بازاریابی نظیر 
تلویزیون، رادیو و تبلیغات فیزیکی دیگر بر هیچکس پوشیده نیست. در 
حقیقت اکنون بیش��تر برندها تالش های خود را معطوف به ش��بکه های 
اجتماعی کرده اند. در میان شبکه های اجتماعی مختلف نیز اینستاگرام 
به دلیل سلطه افراد تاثیرگذار بین المللی و محلی، آگهی های طبقه بندی 
ش��ده و فرمت های محتوایی چندگانه بدل به پلتفرم میزبان عالی برای 
کس��ب وکارها به منظور برندس��ازی شده اس��ت. برای برخی از برندها 
کار حتی به جایی رس��یده که اینس��تاگرام نقش ی��ک تغییر بزرگ در 
کسب وکارشان را بازی می کند. چنین برندهایی به طور کامل برندسازی 
و تبلیغات اینستاگرامی را جایگزین الگوهای سنتی کرده اند. دلیل اصلی 
چنین چرخش سریعی نیز انطباق بیشتر استراتژی های اینستاگرامی با 
بودجه محدود شرکت هاست. همچنین آزادی عمل در اینستاگرام برای 
برندهای خواهان ارائه تصویری خاص از خود نیز مناس��بت تر از س��ایر 
روش ها به حس��اب می آید. در ادامه این مقاله به بررسی مقوله های ذیل 

خواهیم پرداخت: 
- آیا اس��تراتژی برندسازی مبتنی بر اینستاگرام برای کسب وکار شما 

مناسب است؟ 
- چگونه با محتوای اینس��تاگرامی مان تقاضای مش��تریان را برآورده 

سازیم و از این طریق فرآیند جذب مشتری را تسریع کنیم. 
- ایده های خالقانه به منظور دیده ش��دن برندتان از س��وی مشتریان 

جدید به طور روزانه. 
- الگوهای کلیدی مورد اس��تفاده برندهای موفق که شما قادر به اخذ 

آنها به صورت فوری هستید. 
رازهای موفقیت سه برند برتر در اینستاگرام

Glossier -1
در س��ال 2014 امیلی ویس، وبالگ نویس مشهور حوزه زیبایی، برند 
Glossier را در زمین��ه آرای��ش و مراقب��ت از پوس��ت راه اندازی کرد. 
برخالف سایر برندهای زیبایی که شاید در فروشگاه محلی یا مغازه های 
اط��راف خیابان مش��اهده کنیم، Glossier  یک برن��د کامال اینترنتی 
است. در اینجا اجازه دهید به بخشی از مصاحبه ویس با مجله دیجیتال 
Mashable توج��ه کنی��م: »فعالیت م��ا به طور کام��ل در کانال های 
اجتماعی صورت می پذیرد. در واقع امروزه ش��ما به لطف پیشرفت های 
تکنولوژی توانایی مدیریت آس��ان ی��ک برند موفق همراه با نتایج مثبت 
آنی را دارید. ما در Glossier مش��تریان مان را به خوبی می شناس��یم. 
ب��ه این ترتیب بهترین راهنمایی ه��ا و توصیه های زیبایی را به آنها ارائه 

می کنیم.« 
اهمیت ساخت یک برند منسجم و دارای جلوه بصری جذاب

اگر به حوزه لوازم آرایشی و بهداشتی عالقه داشته باشید، جست وجو 
در اینستاگرام بدون مش��اهده خیل عظیمی از پست های پیرامون برند 
Glossier برای ش��ما غیرممکن خواهد بود. فرقی ندارد که  این پست 
برای یک تاثیرگذار موفق یا یکی از مش��تریان کامال معمولی باش��د، در 
هر صورت ش��رکت در زمینه ایجاد دوس��تان متعدد ب��رای برندش در 

شبکه های اجتماعی کامال موفق عمل کرده است. 
به لطف بس��ته بندی پیش��رفته و چش��م نواز Glossier و همچنین 
برندسازی زبانزد آنها در دنیای مد و زیبایی تصاویر محصوالت این برند 
به شدت مناسب عکاسی است. اجازه دهید سری به آمارهای رسمی نیز 
بزنیم. براین اس��اس هش��تگ Glossier در زمان نگارش مقاله حاضر 
بیش از 194 هزار پس��ت دارد. نکته جالب اینکه هر دقیقه بر شمار این 

پست ها افزوده می شود. 
بس��ته بندی زیبای محصوالت Glossier به معنای عدم توجه مشتری 
به مختوای آن نیس��ت. در حقیقت به اندازه تصاویر موجود از بس��ته بندی 
محصوالت امکان یافتن عکس ها و اس��توری های مربوط به استفاده از آنها 
نیز وجود دارد. براین اساس به طور معمول کاربران و آرایشگرهای حرفه ای 

تصاویری از خود در حال استفاده از محصوالت شرکت پست می کنند. 
پرسش اصلی در اینجا کامال روشن است: برند شما به منظور دستیابی 

به جایگاهی مانند Glossier چه کارهایی می تواند انجام دهد؟ 
- انتخاب یک سبک و جلوه بصری مشخص و تداوم آن: به طور کلی 
برند Glossier  در ش��بکه های اجتماعی و به ویژه اینس��تاگرام با رنگ 
صورتی محصوالتش ش��ناخته می شود. براین اساس در همه پست های 
صفحه رس��می این ش��رکت از چنین المانی استفاده شده است. به این 
ترتیب آنها موفق به خلق جلوه بصری پایداری برای برندش��ان شده اند. 
شما نیز اگر به دنبال کسب موفقیتی مشابه Glossier هستید، باید از 

الگوی فوق پیروی کنید. 
- نورافک��ن را روی مش��تریان قرار دهید: اگرچ��ه Glossier تجربه 
همکاری تبلیغاتی با افراد تاثیرگذار مشهوری در شبکه های اجتماعی را 
دارد، اما صفحه رسمی شان پر از پست های مربوط به مشتریان معمولی 
اس��ت. بی تردید تصاویر ارسالی از س��وی مشتریان عادی دارای کیفیت 
تاثیرگذاری حرفه ای نیست. شاید عجیب باشد، اما این نکته دقیقا مزیت 
موردنظر Glossier برای اثبات کیفیت محصوالتش است. براین اساس 
وقتی کاربران تصاویر زیبای س��ایر مش��تریان به هنگام استفاده از لوازم 
آرایش��ی ش��رکت را مش��اهده می کنند، چنین ذهنیتی را پیدا خواهند 
ک��رد: اگر این مش��تری معمولی توانایی اس��تفاده ماهرانه از محصوالت 
Glossier را دارد، پ��س کیفیت آن بس��یار باالس��ت. در حقیقت این 
ش��یوه تبلیغات روش خاص Glossier ب��رای جلب اعتماد مخاطب ها 

به حساب می آید. 
La Croix -۲

با شناختی که از برند جان سخت La Croix )فعال در زمینه تولید 
آب گازدار( دارم، به هیچ وجه از خبر افزایش دو برابری سود شرکت از 
س��ال 2015 تا 2017 تعجب نکردم. در حقیقت این ش��رکت در طول 
زمان مذکور از س��ود 49.3 میلیون دالری به بیش از 107 میلیون دالر 

سود رسیده است. 
اگرچه اکنون بیش از 30 س��ال از ش��روع فعالیت این برند می گذرد، 
ب��ا این حال La Croix  تازه همین چند س��ال پی��ش تجدید حیات 
ب��ه معن��ای واقعی کلمه پی��دا کرد. نکت��ه جالب اینک��ه تجدید حیات 
 ش��رکت با افزایش عالقه به اینستاگرام همراه شده است. بی تردید برند
La Croix تنها تولیدکننده آب گازدار در آمریکا و دنیا نیس��ت. با این 
حال تمرکز آنها روی برندس��ازی دیجیتالی و ترجیح آن به ش��یوه های 
س��نتی مزیت قابل توجهی به بار آورده است. در این زمینه الرا انتیس، 
روزنامه نگار مجله فورچون، اظهارنظر جالبی دارد: »این ش��رکت به طور 
قابل مالحظه ای در اینس��تاگرام فعال است. آنها در این شبکه اجتماعی 
با تاثیرگذارهای محلی )کس��انی که به جای شهرت میان میلیون ها نفر 
فقط بین چند هزار نفر کاربر که معموال از یک نقطه هستند محبوبیت 
دارن��د( رابط��ه تنگاتنگی برق��رار کرده اند. همچنین آنه��ا کاربران را به 
اش��تراک گذاری مطالب شان با اس��تفاده از هشتگ La Croix تشویق 

می کنند.« 
عالوه بر فعالیت تبلیغاتی وسیع در اینستاگرام، La Croix  به دلیل 
اس��تفاده از کالری اندک و عدم بهره گیری از ش��یرین کننده ها به عنوان 
برندی س��الم نزد مشتریان شناخته می شود. به این ترتیب آنها به عنوان 

جایگزینی برای نوشابه های پر از قند شهرت یافته اند. 
به مانند Glossier در اینجا نیز La Croix از بس��ته بندی خالقانه 
س��ود فراوان��ی می برد. بر این اس��اس مش��تریان با افتخار پس��ت هایی 
پیرامون خریدشان از این شرکت به اشتراک می گذارند. با فعالیت مدام 
در اینس��تاگرام این برند موفق به جلب توجه همگانی ش��ده است. نکته 
جالب اینکه به موازات این افزایش جلب توجه هزینه های تبلیغاتی آنها 

نیز کاهش یافته است. 
پرسش اصلی در اینجا نیز درست به مانند بخش قبلی است: برند شما 

چگونه می تواند به قدرتی نظیر La Croix دست یابد؟ 
- محت��وا: بی تردید همه ش��رکت ها محصوالتی با بس��ته بندی جذاب 
تولی��د نمی کنند. با این حال اگر اندک��ی خالقیت به خرج دهیم، حتی 
از ساده ترین بس��ته بندی ها هم تصاویر جالبی شکار خواهد شد. به این 
ترتیب منبع مناس��بی ب��رای تولید محتوای جذاب در اینس��تاگرام در 

اختیار خواهیم داشت. 
- توج��ه ب��ه ترندهای حوزه س��بک زندگ��ی: La Croix  در زمان 

مناسبی اقدام به فعالیت در شبکه های اجتماعی کرد. منظور من زمانی 
است که نوش��ابه های گازدار هر روز شهرت ش��ان را از دست می دهند. 
در این میان مش��تریان نیز به دنبال جایگزینی برای نوش��ابه های مضر 
هستند. درست در چنین موقعیتی سر و کله La Croix پیدا می شود. 
آنها با پاس��خ به درخواست مش��تریان در زمینه سبک زندگی موفق به 

بازآفرینی برندشان بر محور خواسته های تازه مردم شدند. 
- هم��کاری با تاثیرگ��ذاران محلی: فرقی ندارد در چه کس��ب وکاری 
هستید، حتما در آن زمینه تاثیرگذار محلی در اینستاگرام وجود خواهد 
داش��ت. به این ترتیب با آگاهی بیش��تر از نحوه همکاری با این دسته از 
افراد تاثیرگذار با هزینه ای بس��یار اندک فرآیند برندسازی تان را سرعت 

بخشید. 
Article -3

برند Article از س��ال 2014 فعالیت قابل توجهی در زمینه معرفی 
و ف��روش مبلمان به مش��تریان آمریکای ش��مالی داش��ته اس��ت. نکته 
جالب در مورد آنها فعالیت موفق بدون داش��تن حتی یک اتاق فیزیکی 
نمایش محصوالت به مش��تریان است. در حقیقت این شرکت پیشرو در 
عرصه دیجیتال به حذف افراد میانی )فروش��ندگان، کارکنان فروشگاه، 
کارش��ناس های ماهر و حتی تولیدکنندگان( اعتقاد دارد. به این ترتیب 

مشتریان تجربه موثر و در عین حال اقتصادی تری را خواهند داشت. 
ب��ه دلیل نب��ود هرگونه ات��اق فیزیکی ب��رای نمای��ش محصوالت به 
مش��تریان برن��د Article  فعالیت با برنامه در اینس��تاگرام را ضروری 
یافته اس��ت. در این زمینه مدیر بخش بازاریابی شرکت این گونه توضیح 
می دهد: »اینس��تاگرام و ش��بکه های اجتماعی نظیر پینترس��ت کمک 
فراوانی در زمینه نمایش خالقانه محصوالت به مش��تریان کرده اس��ت. 
در حقیقت آنها پلتفرم هایی بصری هس��تند. برای کسب وکارهایی نظیر 
Article نیز چنی��ن فضاهایی بهترین فرصت برای بازاریابی و تبلیغات 

را فراهم خواهد کرد«. 
تیم بازاریابی ش��رکت به منظور اطمینان از کس��ب بهترین نتیجه در 
اینس��تاگرام همیش��ه به ویژگی های جدید این پلتفرم توجه داشته اند. 
بر این اس��اس آنها یکی از نخس��تین برندهایی هس��تند ک��ه از ویژگی 
تبلیغات اینستاگرام اس��تفاده می کنند. همچنین یکی از استراتژی های 
اصلی Article توجه فزاینده به مخاطب های خود اس��ت. براین اساس 
تیم بازاریابی به جای اس��تفاده از معیارهای سنتی برای یافتن مشتری 
به کاربرانی با س��لیقه های مرتبط با کس��ب وکار برندش توجه می کند. 
ب��ه منظور فهم بهت��ر موفقیت این برند در زمینه برندس��ازی مبتنی بر 
اینس��تاگرام اجازه دهید س��ری به آمار فروش آنها بزنیم. براین اس��اس 
فعالی��ت در اینس��تاگرام 36درصد از فروش Article را تش��کیل داده 

است. 
به راستی چگونه امکان تدوین استراتژی تبلیغاتی و برندسازی مشابه 

Article برای ما وجود دارد؟ 
- اس��تفاده از تبلیغات اینستاگرام: ش��بکه های اجتماعی در سال های 
گذشته کارایی ش��ان در زمینه توسعه کسب وکار را ثابت کرده اند. براین 
اس��اس استفاده از تبلیغات اینس��تاگرام گزینه ای بسیار منطقی به نظر 
می رسد. در حقیقت روزگار اتکای صرف به تبلیغات فیزیکی به سر آمده 
اس��ت. اکنون دیگر زمان ورود به دنیای دیجیتال برای پیگیری فرآیند 

برندسازی و کسب سود است. 
- تمرکز روی مش��تریان هدف: فرقی ندارد پست شما ساده یا تبلیغاتی 
اس��ت، در هر صورت ش��ما نیاز به ش��ناخت دقیق از مش��تریان هدف تان 
دارید. در این زمینه گردآوری مش��خصات مشتریان هدف بهترین راهکار 
برای ساماندهی امور تبلیغاتی محسوب می شود. برای شروع با کاربرانی که 

پست های مربوط به کسب وکارتان را الیک می کنند، ارتباط برقرار کنید. 
- امکان خرید ساده از طریق اینستاگرام را برای مشتریان فراهم کنید: 
بدون در اختیار داش��تن فروش��گاهی آنالین، برن��د Article به خوبی 
از ضرورت امکان مش��اهده و خرید آس��ان محصوالتش در اینس��تاگرام 
آگاهی دارد. به این ترتیب آنها معموال از »پست های خرید« اینستاگرام 
اس��تفاده می کنند. این پست ها امکان خرید مستقیم محصوالت موجود 

در تصویر را به کاربران می دهد. 
hootsuite :منبع

 ۴ رازی که بازاریابان قهار در مورد تاثیر بر 
مردم می دانند

همی��ن االن، چند دقیقه به تاثیرگذارترین آدم ه��ای زندگی تان فکر کنید. 
مسلما این افراد کاری را درست انجام داده اند که در فهرست تان قرار گرفته اند، 
درست است؟  شاید در دستیابی به چیزی کمک تان کرده اند.  وقتی هیچکس 
گوش��ش بدهکار نبود به حرف های تان گوش داده اند.  شما را تشویق کرده اند 
که کارتان را بهتر انجام دهید.  شاید این فرد مادرتان، ورزشکار مورد عالقه تان، 
یا معلم دوم ابتدایی تان باش��د. این افراد هرکسی که باشند، حتما کاری انجام 
داده اند که موجب تمایز آنها از صدها یا هزاران انس��انی که تا به حال دیده اید 
شده اند.  حال، چند دقیقه ای به کسب و کارتان فکر کنید. آیا چنین تاثیر قابل 
توجه��ی را بر دیگران دارید؟ چگونه بر افراد تاثیر می گذارید و زندگی ش��ان را 
متحول می کنید؟  آگاه باش��ید که ما به حرف کس��انی گوش می دهیم که در 
نظرمان تاثیرگذار جلوه کنند، پس تعجبی نیس��ت که کسب و کارتان برای به 
فعالیت واداشتن افرادش، به یک طرح و نقشه نیاز دارد.  ما برای اینکه در این 
زمینه کمکی ارائه کرده باش��یم، در اینجا چهار رازی را که بازاریابان بزرگ در 
مورد تاثیرگذاری بر افراد می دانند ارائه کرده ایم تا با به کارگیری آنها بتوانید رونق 

کسب و کارتان را ارتقا ببخشید. 
همه چیز با »خوب گوش دادن« آغاز می شود

هرکسی که به طور غیرداوطلبانه در کنفرانس تاریخ هنر حاضر شود یا مجبور 
به شنیدن یک آواز مذهبی باشد، با هنر »ادای گوش دادن« آشنا است. بیایید 
صادق باشیم، همه ما این کاره هستیم.  هرچند زمانی که به نقطه ای حساس 
که نیازمند کار واقعی، پیگیرانه و اطالعات درست، می رسیم ارتقای فن گوش 
دادن، هم تراز پیش��برد و توسعه کس��ب و کار اهمیت می یابد.  اگر می خواهید 
م��ردم را متقاعد کنید که به جای بقیه، به حرف ش��ما گوش کنند، ابتدا  باید 
خودتان به حرف های آنها گوش کنید. چه چیزی را می خواهند بش��نوند؟ چه 
چیزی می گویند؟  شبکه های مجازی نقطه شروع بسیار خوبی هستند. شنیدن 
و دریافت نظرات مشتریان پیرامون برندتان می تواند پاسخگوی شکایات بوده، 
سواالت را پاسخ دهد و اثبات اجتماعی قدرتمندی را نمایان کند. مادامی که این 
سه نکته را به آنها اثبات نکنید، تمایلی به شنیدن سایر حرف هایتان نخواهند 
داش��ت. اگر با ارتباطات آفالین روبه رو هس��تید، توجه داشته باشید که سطح 
عالقه  و اشتیاق تان به صورت فیزیکی و زبانی منتقل می شود.  برای اینکه طرف 
مقابل از اینکه به حرفش گوش می کنید مطمئن شود، به حرف هایش واکنشی 
احساسی نشان دهید. پیام متنی ننویسید و خیره نگاهش نکنید. ارتباط چشمی 
ایجاد کنید یا اینکه حداقل سری تکان دهید.  افزون بر این، از سوال پرسیدن 
واهمه ای نداشته باشید. سوال پرسیدن موجب می شود طرف مقابل تان نه تنها 
به این نتیجه برسد که به حرف هایش گوش می کنید، بلکه مطمئن می شود که 
حرف هایش برای تان جذاب است. نیازی به یادآوری نیست که سوال پرسیدن 

موجب درک بهتر موضوع صحبت می شود. 
شخصی سازی ضروری است

»من به شخصه طرفدار توت فرنگی و خامه هستم، اما به تازگی فهمیده ام که 
ماهی به دالیل عجیب و غریبی، کرم دوست دارد. پس وقتی که به ماهیگیری 
رفتم به چیزی که می خواستم فکر نکردم. بلکه به چیزی که آنها می خواستند 
فکر کردم. من خامه و توت فرنگی را به عنوان طعمه استفاده نکردم. به جای آن، 
کرم یا یک ملخ از قالب آویزان کردم و ماهی گفت: خودت نمی خواستی این را 
بخوری؟ خب وقتی که می خواهیم بین مردم ماهی گیری کنیم چرا از این رویه 

استفاده نکنیم؟« - دنیل کارنگی
هر فردی روزانه بارها در معرض پیام های بازاریابی قرار می گیرد. اگر می خواهید 
روی فردی تاثیر بگذارید تا محصوالت تان را بخرد، وجود شخصی س��ازی الزم 
است. اگر کرم دوست دارند و خودتان توت فرنگی و خامه دوست دارید، به آنها 
کرم بدهید.  کرم ها را فراموش کنید، من به تازگی اش��تراک Ipsy را ثبت نام 
کرده ام، این شرکت هر ماه بسته های ِگلَم شخصی سازی شده را برای مشترکان 
خود ارسال می کند. به واژه کلیدی شخصی سازی شده توجه داشته باشید.  قبل 
از اینکه اشتراک این شرکت را دریافت کنم، ایپسی یک سری سواالت در مورد 

رنگ پوست، رنگ مو، رنگ چشم و عادات بهداشتی من پرسید. 
آنها به جای اینکه هرماه محصوالت مش��ابهی را برای همه ارس��ال کنند، با 
اس��تفاده از تاییدنامه ها مناس��ب ترین محصوالت را برای من می فرس��تند. در 
نتیجه من تمایل بیش��تری به تجدید کردن اش��تراکم دارم. این در واقع تاثیر 
ب��ه بهترین نحو ممکن اس��ت.  پس هرگاه فرصتی پی��دا کردید که پیام تان را 
برای گروه خاصی از مخاطبان تان بفرستید، به بهترین نحو از آن استفاده کنید. 
شخصی سازی حس انحصار را افزایش می دهد و بگذارید واقع بینانه بگویم، چه 

کسی از احساس مهم بودن بدش می آید؟ 
آبرو و اعتبارتان اهمیت دارد

اگر به اتاقی وارد ش��وید که تعدادی بازاریاب در آن نشس��ته باشند و از آنها 
بپرس��ید که در جایگاه یک بازاریاب کدام تاکتیک را مهم تر از بقیه می دانند، 

احتماال با پاسخ های متنوعی روبه رو خواهید شد. 
ارتقای رسانه های اجتماعی، تولید محتوا، فرصت های کمک بازاریابی

اما س��اختن اعتبار چطور؟  اگر می خواهید ب��ه مردم اعتماد بنفس بدهید، 
بای��د آنها را قانع کنید که تصمیم باب میل ش��ما بگیرند، احتمال آن می رود 
که نسبت به آخرین توییت تان یا بیشتر از آن نسبت به توانایی اعتمادشان به 
ش��ما، بی توجه باشند.  مشتریان خوشحال و راضی نقش خطیری در ساختن 
اعتبار و آبروی بازاریابان تازه کار دارند. اگر مشتریان شما راضی باشند، احتمال 
اینکه پرسش��نامه های ش��ما را پر کنن��د و در موارد مطالعه ای وب س��ایت تان 
مش��ارکت کنند، بیشتر است. توجه داشته باش��ید که این موارد به نوبه خود 
بسیار ارزشمند هستند.  اگر به مشتریان پتانسیلی گواهی ای مبنی بر کارکرد 
صحیح و معتمدانه ش��رکت تان ارائه کنید، ش��کی که به هنگام خرید در آنان 
ب��روز می کن��د، از بین خواهد رفت.  نیازی به اذعان نیس��ت که ترکیب کردن 
این گواهی ها با داس��تان های موفقیت شغلی، به افراد موضوعی برای گفت وگو 
ارائه می کند. اگر بتوانید قدرت بازاریابی کالمی را مهار کنید، پس کار خود را 

درست انجام می دهید. 
مخاطبان تان می خواهند احساس ارتباط داشته باشند

مردم می خواهند با کس��ب و کاری معامله کنند که درک ش��ان کند.  منظور 
کس��ب و کاری نیس��ت که فقط نام و عنوان شغلی ش��ان را بداند، بلکه مقصود 
کسب و کاری است که بداند دقیقا چه چیزی آنها )مشتریان( را به وجد می آورد 
و تسکین شان می دهد.  اینجا همان جایی است که بایست تالش های بازاریابی 
همدالنه را تحت کنترل درآورد.  همان طور که می دانید، مشتریان هدف عادت 
کرده اند که به عنوان »گوش« ش��ناخته شوند و به خاطر همین است که وقتی 
س��ازوکار بازاریابی ای بتواند واکنش احساسی از طرف آنان دریافت کند، به آن 
بی تف��اوت نخواهد بود.  در حقیقت، در یک تحقیقی که 880 ش��رکت در آن 
حضور داشتند، مشخص شد که سرعت فروش کمپین های احساسی 19درصد 

بیشتر است. 
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روان شناسان سازمانی- صنعتی تشخیص داده اند که رهبری اثربخش 
وابس��ته به تعامل س��ه عامل اس��ت: خصوصیات و رفتاره��ای رهبران، 
خصوصیات پیروان و ماهیت وضعیتی که در آن رهبری روی می دهد. 

در نظریه اقتضایی )Contingency theory( که توسط فرد فیدلر 
مطرح ش��د، اثربخش��ی رهبری از تعامل بین خصوصیات شخصی رهبر 
و جنبه های��ی از آن وضعیت تعیین می ش��ود. رهبران اساس��ا به صورت 
رابطه مدار و وظیفه مدار طبقه بندی می شوند. نوع رهبری که اثربخش تر 

خواهد بود، وابسته به میزان کنترل رهبر بر آن وضعیت است. 
کنترل، مش��روط به سه عامل است: رابطه بین رهبر و پیروان، میزان 
س��اختار یافتگی وظیف��ه )Degree of task structure(، اختیار یا 
 .)Leaders authority or position power( جای��گاه ق��درت
اگر رهبران با پیروان خود آش��نا باش��ند، وظیفه خیلی ساختار یافته یا 
یکنواخ��ت را هدایت کنند و اگر اختیار یا ق��درت برای اجرای انضباط 
داش��ته باش��ند، میزان باالیی از کنترل بر وضعیت را دارا هس��تند. این 
وضعیت را می توان به عنوان وضعیت مطلوب در نظر گرفت. برای مثال، 
گروهبان هایی که با س��ربازان در جوخه های شان می توانند بهتر برخورد 

کنند، رهبرانی با کنترل باال و اثربخشند. 
از س��ویی دیگر، اگر رئیس یک باش��گاه تفریح��ی که هیچ گونه هدف 
رس��می، اختیار ب��رای تکلیف خواس��تن اعضا یا جم��ع آوری مقرری ها 
را نداش��ته باش��د، آن رئیس، رهبری با کنترل پایی��ن در یک وضعیت 
نامطلوب است. طبق نظریه اقتضایی، رهبران وظیفه گرا در وضعیت هایی 
ک��ه محیط خیلی مطلوب یا خیلی نامطلوب اس��ت، اثربخش تر خواهند 
ب��ود. وقتی وضعی��ت در مطلوبیت میانه ای ق��رار دارد، رهبر رابطه مدار 

اثربخش تر خواهد بود. 
درباره نظریه اقتضایی تحقیق های زیادی انجام ش��ده اس��ت، بعضی 
از آنها حمایت کننده و تش��ویق کننده هس��تند. با این ح��ال، اکثر این 
تحقیق��ات در محیط های آزمایش��گاهی و ن��ه در محیط های واقعی کار 
انجام ش��ده اند. اعتبار نظریه اقتضایی مورد بحث است، ولی سال هاست 
که در مورد آن، تحقیق های نظری و روشمند زیادی انجام شده است. 

با این حال نظریه مسیر- هدف )Path-goal theory(  در رهبری 
ب��ر رفتارهایی تمرک��ز دارد که یک رهبر ابراز می دارد تا زیردس��تان از 
طریق آنها به اهداف ش��ان برس��ند. این نظریه بیان می دارد که رهبران 
می توانن��د انگیزه، رضایتمندی و عملکرد ش��غلی زیردستان ش��ان را از 
طری��ق دادن پاداش ارتقا دهند که این پاداش ها وابس��ته به دس��تیابی 
به اهدافی خاص اس��ت. به عبارت دیگر، رهبران اثربخش، کارکنان را از 
طریق نشان دادن مسیر هایی که باید از آن پیروی کنند و فراهم آوردن 
ابزاره��ای الزم برای انجام دادن، یاری می کنند. در ادامه چهار س��بکی 
که رهبران می توانند برای تس��هیل دس��تیابی کارکنان به اهداف اتخاذ 

کنند ذکر شده است: 
ب��ه  رهب��ر   :)Directive leaderships( هدایت��ی  رهب��ری   -1
زیردس��تان می گوید که چ��ه کاری را باید انجام دهند و چگونه باید آن 

را انجام دهند. 
2- رهبری حمایتی )Supportive leaderships(: رهبر نگرانی ها 

را ابراز می دارد و از زیردستان حمایت می کند. 
3- رهب��ری مش��ارکتی )Participative leaderships(: رهبر به 
زیردس��تان اجازه می دهد تا در تصمیم های موثر بر کارش��ان مشارکت 

داشته باشند. 
4- رهبری تفویض��ی )Delegative leaderships(: رهبر اهدافی 
چالش��ی برای زیردستان ش��ان تنظی��م می کند و بر س��طوح باالیی از 

عملکرد شغلی تاکید می کند. 
موثر بودن س��بک رهبری به وضعیت و صفات زیر دس��تان وابس��ته 
اس��ت. رهبران باید منعطف باش��ند و باید س��بکی را انتخاب کنند که 
مناس��ب باش��د. برای مثال، کارکنانی ک��ه دارای مهارت های اندکی بر 
انجام درس��ت وظایف هس��تند، تحت س��بک رهبری هدایتی عملکرد 
بهتری خواهند داش��ت. کارکنانی که مهارت های باالیی دارند به هدایت 
کمتری نیاز دارند و تحت شرایط رهبری حمایتی کارکرد بهتری دارند. 
رهبران باید قادر باشند به طور صحیح ماهیت وضعیت و نیز توانایی های 
زیردستان ش��ان را درک کنند و مناس��ب ترین رویک��رد را اعمال کنند. 
تاکنون نتایج یافته شده در مورد نظریه مسیر - هدف متناقض هستند، 
ولی روان شناس��ان س��ازمانی - صنعتی همواره ای��ن نظریه را آزمون و 

پاالیش می کنند. 
Leader-( نمونه دیگر از سبک های رهبری مدل مبادله رهبر -پیرو

Member Exchange(  است که با راه هایی سرو کار دارد که در آن 
رابط��ه رهبر و پیرو )مبادله رهبر -پیرو یا ال ام ایکس( فرآیند رهبری را 
تحت تاثیر قرار می دهد. حامیان این مدل از سایر نظریه های رهبری به 
خاطر تمرکزشان بر س��بک ها و رفتارهای رهبری میانه رو و نیز نادیده 
گرفتن تفاوت های فردی میان زیردس��تان انتقاد می کنند. رابط بین هر 
رهبر و زیردس��ت یا زوج باید به ط��ور جداگانه مدنظر قرار گیرد، چون 

رهبران با هر زیردست به طور متفاوتی رفتار می کنند. 
زیردس��تان دو دس��ته اند؛ کارکنان درون گروهی که سرپرس��تان به 
آنها عنوان افرادی شایس��ته، قابل اعتم��اد و دارای انگیزه باال می نگرند 
و کارکن��ان بی��رون از گ��روه که سرپرس��ت ب��ه آنها به عن��وان افرادی 
ناشایس��ت، غیر قاب��ل اعتم��اد و دارای انگی��زه ضعیف می نگ��رد. مدل 
مبادله رهبر - پیرو دو س��بک رهبری را مش��خص می کند؛ سرپرستی 
که در آن رهبری براس��اس اختیار رس��می قرار دارد و س��بک رهبری 
ک��ه در آن نفوذ از طریق اقن��اع )Persuasion( اعمال می ش��ود. در 
مورد زیردس��تان بیرون از گروه، رهبرانی از س��بک سرپرستی استفاده 
می کنند و وظایفی را تخصیص می دهند که س��طوح پایینی از توانایی و 
مس��ئولیت را طلب می کنند. بین رهبران و اعضای خارج از گروه، رابطه 
شخصی اندکی وجود دارد. در مورد زیردستان درون گروهی، رهبران به 
جای سرپرس��تی رهبری می کنند و وظایف و مس��ئولیت های مهم را به 
اعضای گروه تخصیص می کنند که این وظایف س��طوح عالی از توانایی 
را طل��ب می کنند. رهب��ران و اعضای درون گروهی روابط ش��خصی را 
برقرار می کنند که در آن از زیردستان درون گروهی حمایت می شود و 
آنها درک می شوند.  تحقیق های انجام شده در سطوح مختلف مدیریت 
عموم��ا از مدل م��راوده رهبر - پیرو حمایت کرده اند. تحقیق ها نش��ان 
داده ان��د که کیفیت رابطه بین رهبر - پیرو را می توان از طریق آموزش 
بهتر کرد که منتج به بروز بیش��تر رهبری نسبت به سرپرستی می شود. 
در نتیج��ه، آموزش به منظور بهبود کیفیت مبادله رهبر- پیرو منجر به 
افزایش رضایت ش��غلی و بهره وری و کاهش خطاها در میان زیردستان 

می شود. 
نتایج مطالعاتی که از زوج های ش��اغل سرپرست در مرکز پزشکی در 
یک ش��رکت توزیعی انجام شد، نش��ان داد کارکنانی که باور داشتند در 
س��طح باالیی از مبادله رهبر - پیرو با سرپرستان شان قرار دارند، نسبت 
به آنهایی که باور داش��تند در س��طح پایینی از مبادله رهبر- پیرو قرار 

دارند با سرپرستان بیشتر رابطه برقرار می کردند. به عالوه، کارکنانی که 
س��طح باالیی از روابط مبادله رهبر- پیرو را داش��تند و به طور مکرر با 
مدیران ارتباط برقرار می کردند، نس��بت به کارکنانی که س��طح پایینی 
از روابط مبادله رهبر – پیرو داش��تند و به ط��ور مکرر با مدیران رابطه 
برقرار می کردند از جان��ب مدیران ارزیابی های باالتری گرفته بودند. در 
تحقیق��ات انجام گرفته در چین، یافته ش��د که مبادل��ه رهبر- پیرو در 
سطح باالیی زیردستان را تشویق می کند، درباره چگونگی عملکردشان 
از جانب سرپرس��تان بازخورد منفی طلب کنند، چون باال بودن مبادله 
رهبر- پیرو، سبب می ش��ود کارکنان در روابط شان با سرپرستان آنقدر 
احس��اس امنیت کنند که نه تنها انتقادات را می پذیرند، بلکه فعاالنه در 

طلب آن برمی آیند. 
مطالعات انجام ش��ده در ش��رکت های آمریکایی نشان داد که مبادله 
رهبر - پیرو باال منجر می شود که کارکنان چه در سطح فردی و چه در 
سطح گروهی احساس آزادی زیادی کنند و به نوبه خود، به نظر می آید 
که به رضایت ش��غلی باالتر و بهبود عملکرد منتج شود. سایر تحقیق ها 
ثاب��ت کرده ان��د که هر چه مبادله رهبر - پیرو بیش��تر ش��ود، کارکنان 
 Organizational citizenship( »رفت��ار ش��هروندی س��ازمانی«
behavior(  بیش��تری را ابراز می دارند که ای��ن رفتار به فعالیت هایی 
اش��اره دارد که فراتر از حیطه ش��غلی هس��تند و در کل، برای افزایش 
عملکرد س��ازمانی طراحی ش��ده اند. نشان داده شده است که سطح باال 
از مراوده رهبر - پیرو نگرش های کارکنان به س��ازمان و نیز مش��تریان 
و ارباب رج��وع را ارتقا می دهد. تحقیق های زیادی هم گزارش کرده اند 
که مبادله رهبر- پیرو باال س��بب افزایش رضایت شغلی و عملکرد میان 
کارکنان مجازی می ش��ود و یک چهارم زمان خود را برای کارکردن در 
محیط خانگی )Telecommuting(  صرف می کنند، آنها زمان قابل 
توجهی را در فضای خارج از اداره کار می کنند و در ارتباط مس��تقیم با 

رهبران شان نیستند. 
عوامل متعددی یافته ش��ده اند که سطح مراوده رهبر - پیرو را تحت 
تاثیر قرار می دهد. وقتی که کارکنان و رهبران گروه دارای یک جنسیت 
هس��تند و وقتی که نیاز مشابهی به رش��د و قدرت دارند، یعنی نیاز به 

توفیق و کامیابی، سطح مبادله رهبر - پیرو باالتر است. 
ش��خصیت هم، م��رداوده رهبر - پی��رو را تحت تاثیر ق��رار می دهد. در 
مطالعه ای درباره مبادله رهبر - پیرو نش��ان داده شد که در مورد کارکنان 
ب��ا برون گرایی باال مبادل��ه رهبر - پیرو با عملکرد ش��غلی رابطه ای ندارد، 
برعکس، کارکنانی که برونگرایی کمی داشتند به طور منفی، توسط سطوح 
پایین تر از مبادله رهبر- پیرو تحت تاثیر قرار گرفته بودند. محققان این گونه 
نتیجه گیری کردند که افراد درونگرا نس��بت به افراد برونگرا برای عملکرد 

خود در کارشان به حمایت رهبران بیشتر نیاز دارند. 
در آخر: س��ایر تحقیقات نش��ان دادند که وقتی سرپرستان باور دارند 
آنها توس��ط سازمان شان حمایت می شوند، مفهومی که در آن مطالعه با 
عنوان حمایت سازمانی ادراک شده پی او اس مطرح شده بود، نسبت به 
زیردستان ش��ان حمایتی تر بودند و این به نوبه خود، مبادله رهبر - پیرو 
و نیز عملکرد و رضایت ش��غلی زیردستان را افزایش داده بود. به عبارت 
دیگر، سرپرس��تانی که احساس می کردند توس��ط ارشدهای شان مورد 
حمایت قرار گرفته بودند به گونه ای رفتار می کردند که از زیردستان شان 
حمایت می کردند که این خود مراوده رهبر- پیرو را افزایش می داد. این 
یافته های حاصل از محیط کار به عنوان مزیتی برای مدل مراوده رهبر - 

پیرو نسبت به سایر نظریه های رهبری محسوب می شود. 
ادامه دارد. . . 

 تنوع فرهنگی را به منبع خالقیت تیم
 تبدیل کنید

تیم های��ی که اعضای آن از مناط��ق مختلف یا فرهنگ های 
متفاوت دورهم جمع شده اند، به کمک برخی تدابیر می توانند 

نتایج بسیار خالقانه تری ارائه دهند. 
تحقیقات نش��ان می دهد در س��ازمان های امروزی، تفاوت 
فرهنگی اعضای تیم به ارائه نتایج بهتر منجر می شود. این امر 
اصوال دستاورد مطلوبی است: این تیم ها معموال خروجی های 
خالقانه تری دارند، زیرا طیف گسترده تری از ایده ها، اطالعات 
و دیدگاه ه��ای اعض��ای تیم را کن��ار هم ق��رار می دهند. اما 
درعین حال این تیم ها غالبا از هنجارهای متضاد و فرضیه های 
مختل��ف اعضای گروه نیز رنج می برند ک��ه می تواند آنها را از 
دس��تیابی به پتانس��یل های خالقانه باز نگه دارد. درواقع اگر 
مدیران ندانند که چگونه باید این شرایط را اداره کنند، ممکن 

است تنوع فرهنگی، مانع از عملکرد خالقانه تیم شود. 
دانش��گاه  س��ازمانی  رفت��ار  اس��تاد  جان��گ،  س��وجین 
اینس��ید، اخی��را نتایج تحقیق��ات خود را در ای��ن زمینه، در 
نشریه Organization Science منتشر کرده است. او در 
ای��ن مقاله توضیح می دهد که کارگ��زاری فرهنگی، فاکتوری 
کلیدی اس��ت که به تیم های چن��د فرهنگی اجازه می دهد از 
مزای��ای تنوع آرا منتفع ش��وند و درعین حال از ریس��ک های 
پنه��ان آن در ام��ان بمانند. تعری��ف جان��گ از کارگزاری یا 
واس��طه فرهنگی، عامل تسهیل تعامالت بین افرادی است که 
با زمینه های فرهنگی مختلف، دورهم جمع شده اند. او در دو 
مطالعه، ابتدا »آرش��یو بیش از 2 ه��زار تیم چند فرهنگی« و 
س��پس »83 تیم چند فرهنگی با ترکیبات فرهنگی مختلف« 
را مورد بررس��ی قرار داد و متوجه ش��د زمانی که یک یا چند 
عض��و تیم به عنوان واس��طه فرهنگی عم��ل می کردند، تیم ها 

خالقیت بیشتری از خود نشان می دادند. 
اما این کارگزاران فرهنگی، چه کسانی هستند؟ آنها اعضایی 
هستند که نسبت به سایرین، تجربیات چند فرهنگی بیشتری 
دارن��د و به عن��وان پلی بین هم تیمی های ت��ک فرهنگی خود 
عم��ل می کنند. کارگزاران عموم��ا در یکی از این دو پروفایل 
قرار می گیرند: اول، ممکن است کار با فرهنگ های مختلفی را 
تجربه کرده باشند که متناسب و مشابه با فرهنگ هایی است 

که هم اکنون با آنها در ارتباطند. 
به عنوان مث��ال در تیمی که اکثر اعضای آن، افراد آمریکایی 
و هندی هس��تند، یک کارگزار فرهنگی ممکن اس��ت فردی 
باش��د که تجربه کار کردن ب��ا آمریکایی ها و هندی ها را دارد. 
این افراد را »اینس��ایدر فرهنگی« می نامند. حالت دوم، فردی 
اس��ت که تجربه کار کردن با فرهنگ های مختلفی را دارد که 

هم اکنون در تیم دیده نمی شوند. 
این کارگزار در مثال قبل، فردی اس��ت که تجربه همکاری 
ب��ا اس��ترالیایی ها و کره ای ه��ا را دارد. این افراد »اوتس��ایدر 

فرهنگی« خوانده می شوند. 
جان��گ در مطالع��ات خود متوجه ش��د که اینس��ایدرها و 
اوتس��ایدرهای فرهنگ��ی، از راهبرده��ای متمایزی اس��تفاده 
می کنند ت��ا تعامالت تیم خود را افزایش دهند: اینس��ایدرها 
معم��وال از دان��ش توأم خ��ود در مورد فرهنگ ه��ای مختلف 
اس��تفاده می کنند تا اطالعات و ایده های فرهنگ های مختلف 
اعضای تیم را با هم ادغام کنند. به عبارتی، آنها غالبا ایده هایی 
را مطرح می کنند که ترکیبی از عناصر هر دو فرهنگ اس��ت. 
از طرف دیگر اوتسایدرها، موضع خود را به عنوان یک شخص 
ثال��ث بی طرف تثبیت می کنند تا اطالع��ات و ایده های دیگر 
فرهنگ های تیم را اس��تخراج کنند. به این ترتیب اوتسایدرها 
معموال تمایل دارند از س��ایر اعضای تیم سواالتی بپرسند و از 
آنها بخواهند که دانش فرهنگی خود را به اش��تراک بگذارند. 
هر دو ن��وع کارگزاری فرهنگی، به تقویت خالقیت تیم منجر 

می شود. 
این نتایج برای سازمان ها به چه معنا است؟ 

نخس��تین و مهم تری��ن نکته: این تحقیقات نش��ان می دهد 
که نمی توان به س��ادگی افرادی با فرهنگ های مختلف را کنار 
هم ق��رار داد و از آنه��ا انتظار خروجی های خالقانه داش��ت. 
اگ��ر می خواهیم از حداکثر پتانس��یل خالقیت تیم اس��تفاده 
کنی��م، حتما به یک یا چند اینس��ایدر و اوتس��ایدر فرهنگی 
نیاز داریم. گرچه بس��یاری از سازمان ها، از نوع دوم کارگزاران 
بهره نمی برند، چراکه به اش��تباه تص��ور می کنند فقط افرادی 
می توانند تعام��الت فرهنگی درون تیم را تس��هیل کنند که 
از دانش خ��اص آن فرهنگ ه��ا برخوردار باش��ند. بااین حال 
اوتس��ایدرها نیز همانند اینسایدرها، واقعا در افزایش خالقیت 

تیم موثرند. 
این نکته خبر خوبی برای تیم هایی اس��ت که تنوع فرهنگی 
گس��ترده تری دارند، زیرا بعید اس��ت که در تیم، اینسایدری 
حضور داشته باشد که تجربه همکاری با همه فرهنگ ها را در 

پیشینه خود داشته باشد. 
نکت��ه بع��د اینکه، نتایج فوق به این معنا نیس��ت که ش��ما 
صرفا باید فردی را به عنوان کارگزار فرهنگی اس��تخدام کنید 
و وظیفه او را برق��راری ارتباط بین فرهنگ ها بدانید. انتصاب 
رس��می لزوما تضمین نمی کند ک��ه فرد، حضور کارا و موثری 
داشته باش��د. در عوض سازمان ها باید ش��رایطی را به وجود 
آورن��د که کارگزاران فرهنگی، فرصت ظهور پیدا کنند. به یاد 
داشته باش��ید که کارگزار فرهنگی بودن، مستلزم تالش های 
شناختی و عاطفی اس��ت. به همین علت کارگزاران فرهنگی 
موث��ر را غالبا در تیم هایی می بینیم که از امنیت روانی باالیی 
برخوردارن��د. به عالوه، موفق ب��ودن کارگزار، ب��ه همکاری و 
مساعدت اعضای تیم به عنوان یک گروه متحد بستگی دارد و 
معموال در تیم هایی دیده می ش��ود که اختالفات و تفاوت های 

فرهنگی را یک منبع یادگیری می دانند. 
هم��کاری در تیم ه��ای چن��د فرهنگی، تالش��ی پیچیده و 
چندوجهی اس��ت. گرچه این ش��رایط می تواند چالش برانگیز 
باش��د، ول��ی تحقیقات نش��ان می دهد که درک و ش��ناخت 
دینامیک های کارگزاران فرهنگی، مزیت مهمی در تش��خیص 

پتانسیل های خالقیت تیم است. 
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10 نکته کارکردی در مورد رسانه های اجتماعی از طرف گای کاوازاکی

رس��انه های اجتماع��ی بخ��ش اصل��ی اس��تراتژی های بازاریاب��ی 
کسب وکار کوچک و بزرگ هستند.  

اگرچه در خصوص مقوله های دس��تیابی پذیری،    اغلب ش��بکه های 
اجتماعی با هدف س��ادگی و کارکردگرایی طراحی می ش��وند،    اما با 
این حال بازاریابی رس��انه های اجتماعی به ش��کلی سودمند،    چیزی 

فراتر از کلیک،    تایپ و پست است.  
خوش��بختانه    گای کاوازاکی، مغز متفک��ر بازاریابی چندی از نکات 
عملی ای که می تواند در حوزه روش های موفق بازاریابی رس��انه های 

اجتماعی برای هر کسی سودمند باشد را ارائه کرده است.  
   دانش بازاریاب��ی گای کاوازاکی و نکاتی که در زمینه رس��انه های 

اجتماعی ارائه می کند، ظرفیتی بی انتها دارد.  
10 نکته کارکردی در مورد رسانه های اجتماعی

از گای کاوازاکی  
1- ساختن پلت فرم رسانه اجتماعی تان را از دیروز آغاز کنید

گای به جای اینکه بهترین چیزها را برای روز مبادا نگه دارد،  نکات 
موجود در زمینه رس��انه های اجتماع��ی را با زمان بندی صحیح آغاز 
می کند.   گرچه اکثر مردم در مورد پروسه های اجتماعی متفق القول 
هس��تند، اما هنگامی که نوبت به کوشش های حوزه کاری می رسد، 
این رویکرد گام به گام آنقدر که به نظر می رس��د کارکردی نخواهد 
بود. پیشنهاد گای این است که به جای اینکه تفکر،     خالقیت، اتمام 
کار و تالش های فروش تان در پی همدیگر باشند، آنها را به متوازات 

یکدیگر به انجام برسانید.  
این بدان معناست که هرگاه محصول، سرویس یا ایده جدیدی به 

ذهن تان می رسد، باید پلت فرم اجتماعی خود را بنیان کنید.  
این س��ؤال را از خودتان بپرس��ید:  چرا باید صبر کرد؟ همین طور 
که در عرصه کسب وکار به پیش می روید،     محتوای رسانه اجتماعی 
خود را به ش��کلی ایجاد کنید که ش��ما را به پیش سوق دهد. وقتی 
پلت فرم رس��انه اجتماعی تان را از آغ��از راه اندازی می کنید،  فرصت 
ایجاد رش��د س��ریع، دریافت بازخورد و دنبال کردن رویه را خواهید 

داشت.  
۲- خدمات را بخش بندی کنید

به منظور ساخت محتوایی که کارکردی باشد،   درک کردن میزان 
توان هر پلت فرمی که استفاده می کنید،    حیاتی است.  

گای پلت فرم های مختلفی را چارچوب بندی کرده است:   
- فیس ب��وک: ای��ن پلت ف��رم ب��رای ارتباط ب��ا افرادی اس��ت که 

می شناسید.
- توییتر: از این ش��بکه برای انتش��ار دیدگاه های خود،     ایده های 

جدید و واکنش ها استفاده کنید.
- گوگل پالس: این ابزار موقعیت منحصربه فردی برای دنبال کردن 
انگیزه ها و اش��تیاق تان اس��ت،    عالوه بر ای��ن می توانید با افرادی که 

نمی شناسید عالیق مشترکی را به اشتراک بگذارید.
- پینترس��ت: پین برد ها تمام��ا در مورد الصاق ک��ردن چیزهایی 

هستند که عالیق و سلیقه شما را بازتاب می کنند.  
- لینکداین:  این حساب کاربری گزینه ای مناسب برای نشان دادن 
توانایی هایتان اس��ت، به بیان دیگر ای��ن ابزار برای بازاریابی خودتان 

و توانایی تان است.  
3-  یک نمایه عالی ایجاد کنید

گای بیان می دارد که برای هر شخص به طور متوسط 2 تا 3 ثانیه 
طول می کشد که مبنی بر زیبایی شناسی سایت تان تصمیم به دنبال 

کردن شما بگیرد یا نه.  
این بدان معناس��ت که کلید موفقیت در زمینه رسانه اجتماعی در 
توانایی ش��ما برای ایجاد یک نمایه ای که شخصیت کسب وکارتان را 

بازتاب کند و مردم را پذیرا باشد،     نهفته است.  
وی نمایه فیس بوک را پنجره ای رو به  روح رسانه اجتماعی دانسته 
و آن را اب��زاری مؤث��ر در روایت داس��تان تان می داند. چندین عامل 
وجود دارند که در گیرایی و زیبایی حساب کاربری تان مؤثر هستند 
ک��ه از جمله آنها می ت��وان به تصویر نمایه،    تصویر پوش��ش نمایه    و 

بیوگرافی اشاره کرد.  
در فهرس��ت پیش��نهادی او، تصوی��ر نمایه ای ک��ه نمایانگر چهره 
خودتان باش��د    در صدر اس��ت. به جای انتخاب عکس های گروهی یا 
چندنفره،    عکس��ی را انتخ��اب کنید که بر خودت��ان متمرکز بوده و 

90درصد تصویر نمایانگر چهره خودتان باشد.  
مردم در فضای مجازی مجذوب افرادی می ش��وند که تصویر نمایه 
حساب کاربری ش��ان، فردی دوست داشتنی و قابل اعتماد را بازتاب 

کند،    کسی که در یک جایگاه حرفه ای انتخاب اول شان باشد.  
تصوی��ر پوش��ش نمایه در خص��وص مباحث ش��خصیتی،     روندی 
تس��هیل کننده دارد. از این فضا برای راه اندازی تصویری که عالیق، 

افق دید و داستان تان را روایت کند،    استفاده کنید.  
در قس��مت بیوگرافی،  به حدی اطالعات در اختیار مردم بگذارید 
که تصمیم گیری در خصوص ش��ما و کس��ب وکارتان را برای ش��ان 
آس��ان تر کند. مسائل اصلی را ذکر کنید،    هرچیزی که فکر می کنید 
برای کارتان مؤثر واقع می ش��ود را عنوان کنید اما زیاده روی نکنید. 
برای روایت کردن تمام داس��تان زمان و مکان مناس��بی وجود دارد 

ولی قسمت بیوگرافی رسانه مجازی مناسب این کار نیست.  
۴-  یک لینک اضافه کنید

حضور در ش��بکه های مج��ازی به این معنا نیس��ت که فقط وقت 
صرف کنید و در پاس��خ هی��چ چیزی دریافت نکنی��د. کاوازاکی به 
بقیه توصیه می کند تا از وب سایت هایی همچون Alltop.  com و 
StumbleUpon  استفاده کنند و مردم را به جست وجوی مطالب 

و محتوای مشابه تشویق کنند.  
او ب��ر این عقیده اس��ت که وقت��ی می خواهید حس��اب کاربری و 
نمایه تان با مردم صحبت کند،    باید به آنها ثابت کنید که اگر شما را 
دنبال کنند،    چیزهایی خوبی نصیب ش��ان می شود. با ایجاد محتوای 
مناسب و راه اندازی لینک هایی که محتوای تولیدی خودتان و سایر 
ش��رکت های مؤثر را بازتاب کند،    می تواند حوزه دسترس��ی تان را در 

شبکه های مجازی توسعه داده و اعتبار مدنظرتان را کسب کنید.  
5- تقلب کنید!  

هرگاه ش��ک داش��تید،    تقل��ب کنی��د!   ورود به فهرس��ت داغ 
س��ردمداران فرصت��ی را ب��رای ورود به بحث ه��ا و گفت وگوهای 
پرسروصدای صنعت  تمرکزی تان فراهم می کند. پیشنهاد کاوازاکی 
این است که نگاهی به گوگل پالس انداخته تا ببینید هم اکنون چه 
موضوع��ات و ایده هایی در صدر تمامی موارد موجود هس��تند. کار 
کردن روی یکی از این ایده ها یا بازنشر و توییت دوباره لینک هایی 
ک��ه در این خصوص صحب��ت می کنند، ترافیک وب س��ایت تان را 
افزایش داده و نشان دهنده این است که از اخبار مسائل روز مطلع 

هستید.  
6-  خودتان را مهار کنید

هیچ چیز بدتر از خودنمایی بیش از حد نیس��ت. در بیش��تر مواقع 
انتش��ار زیاد مطالب و محتواهایی که ماهیتی اینچنینی دارند،    تأثیر 
عکس خواهد داش��ت.  پس به جای اینک��ه محتوایی تولید کنید که 
ذاتا واکنش��ی و خنثی کننده باش��د،    وقت خود را صرف جلب توجه 
مخاطبان ش��بکه های مجازی کنید. به مح��ض اینکه به مردم ثابت 
کنی��د در فراه��م ک��ردن محتوای علم��ی و آموزنده توانا هس��تید، 
می توانید محتوای مد نظر خودتان را نش��ر داده و آنها را به س��وی 
کس��ب وکار خودتان و محصول و خدمات تولیدی تان س��وق دهید. 
گای در خص��وص انتش��ار اطالع��ات و محتواهایی ک��ه در خصوص 
کسب وکار خودتان هستند، نس��بت 20 به یک را پیشنهاد می کند.  

به ازای هر 19 مطلبی که برای مخاطبان خود منتشر می کنید و در 
آن اطالعات و منابع الزم را در اختیارش��ان قرار می دهید، می توانید 
به عنوان جایزه یک پس��ت را به کس��ب وکار خود اختصاص داده و 

محصول خود را تبلیغ کنید.  
7-  جلوه های بصری اضافه کنید

محتوای بصری می تواند بهتر از هر گونه محتوای متنی مخاطبان 
و دنبال کنندگان ت��ان را به خود جذب کند. می توان گفت اکنون به 
نقطه ای رسیده ایم که اگر کسی از شما پرسید آیا از محتوای بصری 
اس��تفاده کنم یا نه، تنها یک جواب مطلق برای سؤالش وجود دارد: 

 قطعاً این کار را بکن.  
اگر برای یافتن تصویر مناس��ب با متنی که آماده کرده اید مشکل 
Creativ Wikimedia و -  ااری��د، وب س��ایت هایی همچ��ون
Commons گنجین��ه بزرگی از تصاویر را در اختیارتان می  گذارند 
که تقریباً هرچیزی را که به ذهن تان خطور کند،     پوشش می دهند.  

8- پاسخگو  باشید
می توان گفت تقریباً برای همه ما پیش آمده اس��ت که مطلبی را 
در شبکه های مجازی منتشر کنیم و پس از آن بارها میزان الیک ها، 
   کامنت ها و بازنش��رها را چک کنیم. تفاوتی نمی کند که مردم به چه 
شکلی نسبت به محتوای تان واکنش نشان دهند،     تصدیق آنها کافی 

است، پس چرا از آنها قدردانی نمی کنید؟  
پاس��خ دادن ب��ه نظ��رات و وارد ش��دن ب��ه بح��ث و گفت وگو با 
مخاطبان ت��ان،    راه مؤث��ری برای ورود به مرحل��ه بعدی موفقیت در 
رس��انه های مجازی اس��ت.  ش��بکه های مجازی به منظور برقراری 
ارتباط طراحی ش��ده اند،    پس نترس��ید و وجود خودتان را به اطالع 
دیگران برس��انید. شما خودتان با حس رضایتی که اعالن شبکه های 
مجازی به همراه دارد آش��نا هس��تید،     پس آن را ب��ا دیگران نیز به 

اشتراک بگذارید.  
9-  یا مثبت باشید یا ساکت بمانید

نهمین توصیه گای کاوازاکی برای موفقیت در ش��بکه های مجازی 
این است که اگر چیز خوبی برای نشر ندارید، هیچ چیز دیگری هم 
منتش��ر نکنید.  مادران هم این قانون را به فرزندان خود می آموزند،     
اما ش��ایان ذکر اس��ت که این قانون طالیی در دنیای رسانه مجازی 

نیز صدق می کند.  
اگ��ر خدمات ب��دی دریافت کردید یا اینکه نس��بت ب��ه یک کاال 
یا س��رویس خاص،    حس و تجربه بدی داش��تید،    نیازی نیس��ت که 
این موج منفی را در ش��بکه های مجازی نش��ر دهید. وقتی بیشتر و 
دقیق تر نگاه کنید می فهمید که انتشار نظرات منفی در مورد کسی 

یا چیزی، هیچ نقطه قوتی ندارد.  
به جای اینکه وقت خود را صرف نوش��تن و انتش��ار یک نظر منفی 
کنید، ببینی��د چه چیزی را می توان از ای��ن تجربه ناموفق آموخت 
و س��عی کنید خودت��ان آن را در برخورد با مش��تریان تکرار نکنید. 
 از موقعیت ه��ای اینچنین��ی برای کمک به خودتان اس��تفاده کنید،   

چرا که این کار هم مورد توجه دنبال کنندگان تان قرار خواهد گرفت.  
10-  تکرار کنید

گای کاوازاک��ی به عنوان حس��ن خت��ام این فهرس��ت ده گانه،    
مهم ترین نکته را در آخر ذکر می کند:   شاید کلید موفقیت شما و 
کسب و کارتان،     انتش��ار مطالب زیاد باشد. درحالی که اکثر مردم 
نگران زیاد بودن تعداد مطالب ش��ان هستند،    گفتنی است که آنها 
حتی به حد نصاب نزدیک هم نش��ده اند. برای به نتیجه رس��اندن 
ای��ن مقوله،    گای یک س��ؤال طرح می کند:   از کج��ا می دانید که 
حوزه تأثیرتان به اندازه ای رس��یده است که تمامی مطالب در دم 

خوانده شوند؟  
تکرار و بازنش��ر همراه با ویرایش مطالب راه مؤثری برای دستیابی 
به ترافیک قوی تر و جذب دنبال کنندگان بیش��تر است. به رغم اینکه 
نظر کاوازاکی بر این است که تا رسیدن به حد نصاب انتشار مطالب 

را ادام��ه دهید،    ما توصی��ه می کنیم از صنعت خ��ود و میزان زمان 
دنبال کنندگان خود مطلع باشید.  

برای جلوگیری از اشباع مطالب،     سطوح مختلفی از تکرار و بازنشر 
محتوا را تجربه کنید. گرچه ارائه پیش��نهادات در شبکه های مجازی 
تأثیر فوق العاده ای دارد،     اما با این حال بایس��تی از نحوه پاسخگویی 

و واکنش های مردم آگاه باشید.  
impactbnd   :منبع
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد- رایزن بازرگانی ایران در لبنان گفت: بازار 
لبنان  برای محصوالت ایرانی می تواند پل ارتباطی)هاب( قاره آسیا 
و آفریقا باشد. سیدمحمدحسین سجادنژاد در سمینار آشنایی با بازار 
لبنان در جمع فعاالن اقتصادی استان اصفهان در سالن همایش های 
بین المللی اتاق بازرگانی تصریح کرد:لبنانی های در دنیا به تجارت  
کاال بین کش��ورها مش��هورند و ایران می تواند از مزیت این کشور 
برای صادرات مجدد به سایر کشورها استفاده کند.   وی با اشاره به 
جمعیت 5 میلیون نفری لبنان گفت:بیش از 12 تا 15 میلیون لبنانی 
در خارج این کشور بویژه در آفریقا،آمریکای التین و کشورهای عربی 
حاش��یه خلیج فارس اقامت دارد. وی لبنان را کاتالیزور کشورهای 
فرانسوی زبان آسیا و آفریقا معرفی کرد و گفت:زبان فرانسه دومین 
زبان رسمی این کشور به شمار می رود که باعث ایجاد توانمندی در 

تجارت کاال به کشورهای فرانسوی زبان شده است . وی مهمترین 
بخش اقتصادی این کشور را خدمات شامل بانکداری و گردشگری  
نام برد و گفت:77 بانک خصوصی در این کشور با ارز دالر فعالیت 

می کنند که حتی کرس��ی های بانک مرکزی این کش��ور به این 
بانکها اختصاص دارد. سجادنژاد  اظهار کرد:لبنان ساالنه 20 میلیارد 
دالر واردات و 4 میلی��ارد دالر صادرات دارد که مواد س��وختی با 6 
میلیارد دالر ،مواد غذایی با 4 میلیارد دالر و دارو با  1/2 میلیارد دالر 
بیشترین اقالم وارداتی این کشور را تشکیل می دهند.    وی خطاب 
به فعاالن اقتصادی گفت:برای تجارت با لبنان به هیچ عنوان نباید 
درگیر مسایل قومی،دینی  و مذهبی انان شد و فقط بازار لبنان برای 
شما باید مهم باشد .    قاسم علی جباری رییس کمیسیون حمایت 
از سرمایه گذاری ،تامین مالی و تسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی 
اصفهان در این همایش گفت:لبنان یک فرصت بین المللی برای بازار 
ایران اس��ت تا از طریق آن بتوانند با کشورهای اروپایی و آفریقایی  

ارتباط تجاری برقرار کنند. 

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز استان 
البرز گفت: در بخش شهری 5/99 درصد مردم ما دارای گاز هستند 
به گزارش خبرگزاری تس��نیم از کرج، حسین تقی نژاد صبح امروز 
در آئین افتتاح مرکز آموزش علمی نیروهای پیمانکاری استان البرز 
در طرح ش��رکت گاز و سازمان فنی و حرفه ای استان البرز اظهار 
داشت: شرکت گاز استان البرز 6000 هزار کیلومتر گازرسانی انجام 
داده است که 280 علمک گاز  و 800 هزار مشترک گاز در استان 
البرز وجود دارد. وی با بیان اینکه  که در بخش شهری 99 درصد 
مردم ما دارای گاز هستند، افزود: همزمان با راه اندازی انرژی های نو 
تاکید ما بر قدم های خوب و جدید در حوزه گاز استان البرز است.  

مدیرعامل ش��رکت گاز استان البرز با اشاره به اینکه بنا به دستور 
وزیر باید از کمی��ت به کیفیت حرکت کنیم و بیش از 75 درصد 

کارهای خود را برون سپاری کنیم، گفت:  آموزش و تربیت نیروهای 
گاز اس��تان البرز به عنوان یک کار جدید با مرکز فنی و حرفه ای 
اس��تان به عنوان پایلوت در اس��تان البرز با 120 نفر نیرو در مرکز 
شهید خدایی کرج انجام شد. وی با اشاره به اینکه نیروهایی که با 
ما کار می کنند پیمانکار هستند، عنوان کرد: 20 میلیون تومان برای 
این مرکز توس��ط دولت هزینه شده است و برآورد ما برای کل آن 
2 میلیارد تومان است. وی با اشاره به اینکه ما نیروهای پیمانکاری 
را نمی توانیم استخدام کنیم ولی برای آنها آموزش می گذاریم که 
سبب ارزش بسیار زیادی برای آنها می شود، بیان کرد:  در این مرکز 

مدرک مربوطه به افراد داده می شود.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- برای نخستین بار در کشور، توسط 
متخصصان شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری 
مارون، تعویض و تغییر در ساختار بلبرینگ الکتروموتورهای ایستگاه 
پمپاژ بنه باشت بهبهان طراحی و ساخته شد. مدیرعامل شرکت بهره 
برداری از س��د، نیروگاه و ش��بکه های آبیاری مارون گفت: تغییرات 
س��اختار بلبرینگ های الکتروموتورهای ایستگاه پمپاژ بنه باشت با 
هدف استفاده بهینه و صرفه جویی اقتصادی برای اولین بار در ایران 
طراحی، ساخته و با موفقیت آزمایش شد. "رحمان خندانی"، با اشاره 
ب��ه اقتصاد مقاومتی و لزوم نهادینه کردن اس��تفاده علم و تجربه در 
حمایت از صنعت رو به رش��د میهن اسالمی گفت ما بر آن شدیم تا 
عالوه بر کاهش چش��مگیر هزینه های جاری اورهال های دوساالنه 
بر عملکرد بهتر ایس��تگاه آبرس��انی بنه باشت به کش��اورزان، گامی 
جدید با بهره بری بیشتر برداریم. وی خاطرنشان کرد: در اکثر مواقع 

خرابی رولبرینگ این الکتروموتورها در سر کوپلینگ اتفاق می افتاد 
که باتوجه به باالبودن قیمت این نوع رولبرینگ ها و ش��رایط کنونی 
اقتصادی بر آن شدیم تا جایگزین مناسبی برای این مهم ایجاد شود. 

وی ادامه داد: با بررس��ی های کارشناس��ی و فنی و با تکیه بر تجربه  
فنی تکنیسین ها و کارشناسان معاونت نگهداری و تعمیرات شبکه 
ها به عنوان یک کار تحقیقاتی – آزمایش��ی تصمیم به تعویض نوع 
 بلبرینگ های الکتروموتورها گرفتیم که نتیجه آن استفاده از بلبرینگ 
)C322-C3( ب��ه جای رولبرینگ )U-322-C3( بود . مدیرعامل 
ش��رکت بهره برداری از س��د، نیروگاه و ش��بکه های آبیاری مارون، 
بهبود عملکرد و کم ش��دن خرابی رولبرینگ ه��ای الکتروموتورها، 
کاه��ش هزینه تامین رولبرینگ الکتروموتورها در هر دوره تعمیرات 
دوساالنه، کم شدن ارتعاشات الکتروموتور و در نتیجه کاهش ارتعاشات 
منتقل شده، کاهش دمای رولبرینگ ها در هنگام کارکرد و در نتیجه 
کاهش دمای س��یم پیچ و عمر بیش��تر عایق و کاهش چش��مگیر 
صدای الکتروموتور را از ویژگی و اهداف تغییر در س��اختار بلبرینگ 

الکتروموتورهای ایستگاه پمپاژ بنه باشت معرفی کرد.

قم- خبرنگار فرصت امروز- معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان قم گفت: توسعه کرسی های تالوت قرآن مشکالت 
اخالقی و اجتماعی را کاهش می دهد و باید تالش کنیم آن را توسعه 
دهیم. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان 
قم، حجت االس��الم احمدی، معاون فرهنگ��ی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان قم در حاشیه بازدید از چهل و یکمین دوره مسابقات 
استانی گفت: وقتی ولی دوران ما یعنی رهبر معظم انقالب اسالمی بر 
لزوم تربیت ده میلیون حافظ قرآن تاکید کردند اوقاف به عنوان یکی 
از رسالت های اصلی خود تحقق این مسئله را در دستور کار قرار داد. 
وی افزود: اوقاف با اجرای طرح تربیت حافظ قرآن در سراسر کشور در 
این زمینه پیشقدم است و استان قم به خصوص با بهره بردن از مربیان 

مجرب و توانمند در این مسیر گام برداشته و چندین هزار حافظ قرآن 
تربیت کرده است. احمدی بیان کرد: قم استانی قرآنی است و کرسی 

های تالوت در طول س��ال در آن برپا می شود و مردم شوق دینی و 
قرآنی دارند. وی افزود: کرسی های تالوت قرآن شمیم و بوی خوش 
قرآن را در همه استان فراگیر می کند و باید توسعه داشته باشد زیرا 
ریشه بسیاری از مشکالت کشور در دوری از قرآن کریم است. معاون 
فرهنگی اوقاف قم بیان کرد: اگر فضای قرآنی در طول سال در کشور 
ایجاد شود فضای سالمتری را شاهد خواهیم بود و وضعیت نابسامانی 
را که امروز در برخی بخش های کشور وجود دارد کمرنگ می شود. 
یادآور می شود این دوره از مسابقات با حضور بیش از دو هزار نفر در 
مرحله شهرستانی برگزار و نزدیک به 300 نفر به استانی در دو بخش 
بانوان و اقایان راه یافتند و مرحله استانی نیز از روز اول مرداد آغاز و تا 

ششم مرداد ادامه دارد.

 شـاهرود - حسـین بابامحمدی :دکتر سید حسن حسینی 
ش��اهرودی  در دیدار با مردم خ��ون گرم  مجن ضمن بیان اقدامات 
انجام شده در چند هفته اخیر، گفت: در حال پیگیری ثبت ملی بافت 
تاریخی شهر مجن هستیم. کارشناسان طی هفته گذشته مطالعات 
اولیه را انجام داده اند و بعد از جلسه ای که هفته آینده خواهیم داشت، 
مطالعات اصلی شروع خواهد شد و موضوع ثبت ملی را با جدیت دنبال 
خواهیم کرد. وی در ادامه به اعتبارات در نظرگرفته شده برای پروژه 
های عمرانی اشاره کرد و ابراز داشت: یک و نیم میلیارد تومان اعتبار 
برای سد مجن در سال گذشته تخصیص داده شده بود. برای سالن 
باستانی مجن نیز اخیرا هزینه پیمانکار پرداخت شده و 200 میلیون 
تومان هم از سوی فرماندار برای این پروژه در نظر گرفته شده است. 

700 میلیون تومان نیز از سوی فرمانداری برای تملک دارایی، برای 
شهرداری گذاشته شده است. نزدیک به 45 میلیارد تومان اعتبار فقط 
در مسیر مجن  پیش بینی هزینه شده که 21 میلیارد تومان مربوط 

به زیرگذر و روگذر س��ه راهی مجن و بس��طام و نزدیک 20 میلیارد 
تومان برای جاده چهار بانده  که 16 کیلومتر از آن انجام شده است و 
قرار است این تا سه راهی تاش چهاربانده شود تا فضای مطلوبی برای 
مس��افران به وجود آید.نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس در 
بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به موضوع سرمازدگی گفت: 
حدود س��ه ماه پیش به اتفاق آقای نجار بازدیدی از روستای مجن و 
باغات پشت بسطام صورت گرفت. در سال گذشته و امسال 21 روستا 
دچار سرمازدگی شد و میلیاردها خسارت به وجود آمد. پیگیری ها 
برای این امر در تهران انجام شد و بعد از تصویب سازمان حوادث، آقای 
نوبخت قول داد که اعتبار کالنی را برای سرمازدگی در هیئت دولت 

مطرح و مصوب کنند که هنوز محقق نشده است.

شهرقدس - محبوبه ابوالقاسمی - روح اهلل بصیری نیا که پیش 
از این به مدت 13 سال سراسر ایران را پیموده است در ادامه سفرهای 
خود پیام رسان شرکت آب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب استان 
تهران خواهد شد. او در این سفر پیامی با موضوع »مصرف بهینه آب« 
را به همه شهرها و روستاهای کشور می برد. بصیری نیا، عضو کمیته 
ایرانگردی و جهانگردی فدراس��یون دوچرخه سواری، ساکن شهریار 

اس��ت. او در ادامه سفرهای حرفه ای خود تصمیم دارد پیام آور صلح 
و دوستی و سفیر آب باشد. طی مراسمی که با حضور سلیمی معاون 
مالی پشتیبانی، رحیمی مدیر دفتر حقوقی، ولی زاده مدیر دفتر روابط 
عمومی، کسائیان فرمانده بسیج، قربانی مسئول امور فرهنگی برگزار 
ش��د ضمن اهدای لوح تقدیر، پیام آبفای شهرها و شهرکهای غرب 

تهران به وی ابالغ گردید . 

ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، دکتر سید عباس موسوی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفتگو با خبرنگار وبدا در 
این دانش��گاه با اعالم مطلب فوق گفت : با توجه به بروز بیماری 
گاس��ترو آنتریت از غروب روز سه شنبه 26 مرداد ماه سال جاری 
در روستاي بندپي شهرستان نوشهر و افزایش مراجعات به اورژانس 
بیمارستان شهید بهشتي نوشهر ، دانشگاه علوم پزشکي مازندران 
فورا تیم مرکز عملیات بحران را در منطقه مورد نظر مستقر نمود . 
وی علت ایجاد و طغیان این بیماری را آلودگی آب آشامیدنی اعالم 

کرد و گفت: ب��رای کنترل طغیان بیماري بالفاصله اقدامات الزم 
براي مدیریت و اصالح شبکه آب آشامیدني منطقه بندپي نوشهر 
با همکاري آب و فاضالب روستایي آغاز و آب سالم و قابل استفاده 
در اختیار مردم قرار گرفت. دکتر موسوی با اظهار این مطلب که 
در طی 10 روز از زمان طغیان این بیماری در مجموع 761 بیمار 
به بیمارستان و مراکز بهداشتی شهرستان نوشهر مراجعه نمودند 
گفت : از این تعداد 53 نفر بستري شدند و 386 نفر با دریافت سرم 
تح��ت مراقبت قرار گرفته و بقیه مراجعه کنندگان نیز به صورت 

سرپایي درمان شدند.

رایزن بازرگانی ایران در لبنان در جمع فعاالن اقتصادی اصفهان:

بازار لبنان  برای محصوالت ایرانی می تواند پل ارتباطی قاره آسیا و آفریقا باشد 

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز:

 99 درصد مردم در بخش شهری استان البرز از نعمت گاز برخوردار هستند

تعویض و تغییر در ساختار بلبرینگ الکتروموتورهای ایستگاه پمپاژ بنه باشت بهبهان

توسعه کرسی های تالوت قرآن مشکالت اخالقی و اجتماعی را کاهش می دهد

دکترحسینی شاهرودی خبرداد؛

گلنگ زنی زیر گذر و رو گذر سه راهی مجن و بسطام  با هزینه ای بالغ بر ۲1 میلیارد تومان

»مصرف بهینه آب« پیام دوچرخه سوار ایرانی  به سراسر کشور 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نوشهر را اعالم کرد : 

پایان طغیان بیماری اسهالی

پیگیری درخواست های مردمی در مرکز سامد استانداری
بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان هرمزگان با حضور در مرکز ارتباط مردم و دولت استانداری) سامد( 
درخواس��ت ها و مشکالت مردمی را بررسی کرد. در این ارتباط که به صورت 
تلفنی برقرار شد، شهروندان درخواست ها و مشکالت برقی خود را که از طریق 
دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد استانداری اعالم کرده بودند، توسط مهندس 
ذاکری مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق پاسخ داده شد و موارد دیگر نیز 

مورد پیگیری قرار گرفت. در این مرکز 13 درخواست از سراسر استان اعالم شده بود که پس از بررسی مورد پیگیری قرار گرفت.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی گرگان: 
مسئولیت روحانیون در مسیر ترویج فرهنگ جامعه بسیار خطیر است 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- حجت االسالم حسن نیشابوری گفت: مسئولیت روحانیون در مسیر ترویج فرهنگ جامعه 
بسیار خطیر است.حجت االسالم حسن نیشابوری در گفتگویی با بیان اینکه دشمنان به دنبال تغییر ارزش های اسالمی هستند باید 
در مقابل آن ها هوشیار باشیم، بیان کرد: مسئولیت های روحانیون در مسیر ترویج فرهنگ اسالمی در جامعه بسیار خطیر است.وی 
با بیان اینکه امروز راه رسیدن به مصونیت در قبال دشمنان، ترویج فرهنگ دینی و استفاده از ظرفیت های جامعه است، بیان داشت: 
حوزه فرهنگی بسیار مهمتر از حوزه های دیگر از جمله سیاست و اقتصاد است و حوزه فرهنگی زیر بنای حوزه های دیگر است.رئیس 
تبلیغات اسالمی گرگان ضمن تاکید بر فعالیت روحانیون در راستای تولید محتوای فاخر فرهنگی، بیان داشت:دشمن می خواهد 
ذائقه مردم را تغییر دهد و روحانیون و مبلغان با هوشیاری نباید بگذارند چنین شود.نیشابوری تاکید کرد: باید فرهنگ و سبک زندگی 

اسالمی در بین مردم و جوانان ترویج پیدا کند.

برگزاری دومین اجالس مدیران بیمه سالمت منطقه یک کشور در گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دومین اجالس مدیران کل بیمه سالمت منطقه یک کشور با حضور مدیران بیمه سالمت 
استان های سمنان ، گلستان و مازندران در محل ادا ره کل بیمه سالمت گلستان برگزار گردید . این اجالس با محوریت موضوعات 
انتقال تجارب استان های عضو منطقه یک در خصوص مدیریت منابع ، بررسی چگونگی پذیرش اسناد بخش دولتی مازاد بر سقف  
پس از اعمال سقف و بررسی دستوالعمل سازمان در این مورد و بررسی مشکالت احتمالی و راهکا رهای مناسب و بررسی دستورالعمل 
سازمان در این مورد و بررسی مشکالت احتمالی و راهکارهای مناسب و بررسی تمدید قرار داد با نمایندگی ها پس از پایان شهریور 
برگزار گردید .در این اجالس مدیر کل بیمه سالمت گلستان ضمن ابراز خرسندی از میزبانی این اجالس و هم زمانی آن با میزبانی 
مسابقات ورزشی منطقه یک کشور در گروه بانوان گفت : ورزش در حفظ و ارتقا سالمتی  و تندرستی همکاران به ویژه بانوان نقش 
به سزایی داشته و باید سعی شود که کارکنان سازمان بیمه سالمت به عنوان یکی از نهاد های متولی سالمت در کشور در این امر 
پیشرو باشند .در ادامه در خصوص موضوعات اجالس بحث و تبادل نظر گردیده و تجارب و پیشنهادات مورد توافق حاضرین جهت 

اعالم به سازمان مورد تصویب قرار گرفت .

تشکیل جلسه صدور پروانه بهداشتی اماکن عرضه فرآورده های خام دامی در ایالم
ایالم- هدی منصوری- در راستای اجرای آئین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی و مواد 2 و 91 قانون نظام صنفی با 
موضوع صدور پروانه مراکز عرضه فرآورده های خام دامی و ارتقاء امنیت غذایی مصرف کنندگان جلسه ای با حضور مسئولین اتاق 
اصناف استان و اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در محل اداره کل دامپزشکی استان تشکیل گردید. در ابتدای جلسه دکتر پیرانی 
مدیرکل دامپزشکی استان با بیان جایگاه نظارتی دامپزشکی و نقش دامپزشکی در ارتقاء امنیت غذایی شهروندان بر لزوم همکاری 
بین بخشي دستگاه های نظارتی و کنترل و نظارت دقیق بر فرآورده های خام دامی در اماکن عرضه تأکید داشتند. ایشان ضمن 
برشماری تخلفات صورت گرفته در برخی از اماکن عرضه فرآورده خام دامی اعم از مراکز عرضه گوشت، شیر و تخم مرغ و برخورد 
قاطع و به موقع دامپزشکی با این تخلفات، ضرورت صدور پروانه بهداشتی از سوی دامپزشکی برای این مراکز را یادآور شدند. در این 
جلسه مسئولین اتاق اصناف استان و اماکن نیروی انتظامی آمادگی خود را جهت اجرایی شدن طرح اعالم داشتند. در ادامه جلسه 
مقرر گردید تفاهم نامه ای بین اداره کل دامپزشکی و اتاق اصناف جهت تسریع در روند اجرایی شدن آیین نامه نظارت بهداشتی 

دامپزشکي منعقد گردد.

تصویب اهدای زمین  جهت ساخت پایگاه اورژانس هوائی و ساختمان 
دائمی انتقال خون در رباط کریم 

رباط کریم- خبرنگار فرصت امروز- محمد تقی قاسمی لو سخنگوی شورای شهر  رباط کریم از اختصاص 1000متر زمین 
در شهرک آبشناسان این شهر  برای ساخت پایگاه هوائی  و 300 متر زمین  برای احداث  ساختمان دائمی  پایگاه انتقال خون خبر 
داد. سخنگوی شورای اسالمی  شهر رباط کریم با اشاره به نیاز شهرستان  به داشتن پایگاه امداد هوایی اورژانس در  خصوص ساخت 
این پایگاه گفت: در آخرین جلسه پارلمان محلی با توجه به موقعیت استراتژیک راه های رباط کریم و حجم بیشمار تردد خودروها و 
قرار گرفتن فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( در دل شهر، اعضای شورای اسالمی شهر مصوب کردند تا 1000زمین در شهرک 
آبشناسان به منظور احداث و راه اندازی این پایگاه اهدا شود.. قاسمی لو  درادامه افزود: با توجه به نبود ساختمان دائمی پایگاه انتقال 
خون و ازآنجا که کانکس این پایگاه در خیابان مصلی تا آستانه تعطیلی پیش رفت،اعضای شورای شهر برای برون رفت از این وضعیت 

و خدمت شایسته به شهروندان عزیز 300متر زمین را برای ساخت ساختمان دائمی پایگاه انتقال خون در نظر گرفته اند.

بیش از یک میلیون و بیست هزار مشترک گاز در گیالن 
 رشت- مهناز نوبری- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از جذب 3 هزار مشترک جدید در تیر ماه امسال خبر 
داد.مدیرعامل شرکت گاز استان با اعالم این خبر افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد رشد داشته و با جذب 
این تعداد مشترک مجموع مشترکین گاز در گیالن به یک میلیون و 24 هزار مشترک رسیده است.مهندس اکبر ادامه داد: هم اکنون 
درصد بهره مندي خانوارهاي شهري استان 99.96 درصد مي باشد و درصد بهره مندي خانوارهاي روستایي گیالن به 93.5 درصد 
رسیده است.وی اظهار داشت: با وجود بهره مندی اکثریت خانوارهای گیالنی از نعمت گاز، عملیات گازرسانی به مناطق باقیمانده که 
عمدتاً صعب العبور  و کوهستانی هستند با جدیت در حال انجام می باشد و بر اساس برنامه ریزی های بعمل آمده تا پایان امسال با 
گازرسانی به این روستاها درصد بهره مندی خانوارهای روستایی استان به باالی 95 درصد خواهد رسید.مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن با عنوان این موضوع که عملیات توسعه گازرسانی در گیالن رو به اتمام است هدف اصلی شرکت گاز را افزایش سطح کیفی 
خدمات در جهت افزایش رضایتمندی مشترکین گاز بیان کرد و اجرای پروژه های کیفی مختلف از قبیل طرح قرائت و چاپ آنالین 
صورتحساب، راه اندازی سامانه پرداخت تلفنی 3415، راه اندازی نرم افزار موبایلی خدمات الکترونیک گاز گیالن و.... را گوشه ای از 
این اقدامات کیفی عنوان نمود.مهندس اکبر در پایان با اشاره به وضعیت کشور و لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی اظهار داشت: در 
کنار عملیات گازرسانی، فرهنگ سازی الگوی مصرف از جمله اهداف مهم شرکت گاز استان گیالن است و در همین راستا این شرکت 
با اجرای پروژه هایی مانند طرح سفیران انرژی و همکاری با صدا و سیما، آموزش و پرورش، رسانه های مکتوب و مجازی و سازمان 

های تبلیغی توانسته تا حد زیادی فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی را در استان ترویج دهد.

تسهیالت اشتغال زایی به جوانان لرستانی پرداخت می شود
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان گفت: تسهیالت اشتغال زایی 10 تا 30 میلیون تومانی به جوانان لرستانی پرداخت می شود. علی 
یاور عزیزپور اظهارداشت: براساس تفاهم نامه ای که بین وزارت ورزش و جوانان و بانک قرض الحسنه رسالت منعقد شده است، وزارت 
ورزش اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان و بانک قرض الحسنه رسالت دو میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال در اختیار جوانان قرار 
می دهد. وی با بیان اینکه پرداخت تسهیالت برای مشاغل خاصی در نظر گرفته شده است، افزود: در رده سنی جوانان )18 تا 35 سال( 
اگر متقاضی باشد، این تسهیالت اشتغال زایی به وی پرداخت می شود. مدیرکل ورزش و جوانان لرستان عنوان کرد: برای اجرای این 
کار در لرستان روز گذشته جلسه درون دستگاهی برگزار و تفاهم شد که این کار هرچه سریعتر پیگیری و در سطح استان عملیاتی 
شود. وی میزان وام پرداختی را 10 تا 30 میلیون تومان برشمرد و بیان کرد: حداکثر سود این وام 4 درصد است و در راستای تولید 
در اختیار جوانان شهرهای کوچک و روستاهای استان قرار می گیرد. عزیزپور با بیان اینکه ثبت نام این وام از فردا در حوزه ورزش و 
جوانان استان آغاز می شود گفت: این تسهیالت برای اشتغال مشخصی از جمله تولید پوشاک با تاکید بر البسه ورزشی،کیف و کفش، 
لباس مدارس، دامداری )با تاکید بر دام سبک(، گیاهان دارویی و تولید میوه و سبزیجات خشک، نان و شیرینی در نظر گرفته شده 
است. وی با اشاره به اینکه محصول تولیدی افرادی که وام دریافت می کنند تضمینی خریداری می شود، خاطرنشان کرد: این وام به 

طور حتم باید منجر به تولید شود که تولید نیز منجر به سرمایه برای خانواده و وام گیرنده می شود.

احداث دو دستگاه بانک خازنی در پست باغ معین اهواز
اهواز - شـبنم قجاوند- دو دس��تگاه بانک خازنی 11 کیلو ولت در پست 11/33/132 کیلو ولت باغ معین اهواز شرکت 
برق منطقه ای خوزستان شامل تامین تجهیزات و عملیات ساختمانی نصب و راه اندازی شد. مجری طرح های پست شرکت 
ارزش سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه را پنج میلیارد و 500 میلیون ریال اعالم کرد. نیما دریاپور گفت: کاهش تلفات، 
افزایش ولتاژ و اصالح ضریب توان در مناطقی از شهرستان اهواز و آزاد سازی بخشی از ظرفیت ترانسفورماتور T3 و T4 پست 
باغ معین و خط 132 کیلو ولت تغذیه کننده پس��ت، از اهداف بهره برداری این پروژه اس��ت. وی عنوان کرد: ظرفیت این دو 

دستگاه بانک خازنی 6/9 مگاوار می باشد.

پنجشنبه
11 مرداد 1397
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ارزیابی ه��ای عملکرد ابزار کارآمدی برای مدیران و کارمندان 
هس��تند. در واقع، برای مدیران، گزارشی از عملکرد کارمندان 
ط��ی دوره های گوناگون ارائه م��ی دهند و برای کارمندان، یک 
ابزار ارائه بازخورد کارآمد هستند که می توانند به آنها برای ادامه 
حرکت در مسیر درست کمک کنند. یکی از نمونه های متعارف 
ارزیابی  عملکرد، ارزیابی  عملکرد شخصی است که کارمندان از 
طریق آن عملکرد خود را ارزیابی کرده و بازخوردی را نسبت به 

محیط کار خود ارائه می دهند. 
ارزیابی  عملکرد شخصی از جهات مختلف دارای کاربرد است. 
نخس��ت، مدیران را از دیدگاه کارمندان درب��اره نقش خود در 
سازمان آگاه می کند. از طرفی، این ارزیابی کیفیت نشان دهنده 
ارتباط روزمره مدیران و کارمندان است؛ در صورتی که ارزیابی 
کارمند از عملکرد خود دارای تفاوت شگرفی با دیدگاه مدیر او 
باشد، این مسئله احتماال نشان از عدم ارتباط آنها با یکدیگر دارد. 
در نهایت، ارزیابی ها از عملکرد ش��خصی کارمندان بازخوردی 
را توس��ط کارمندان در زمینه شیوه کاری آنها و راه های بهبود 

شرایط محل کار به مدیران ارائه می دهند.
به بیان دیوید هس��ل )David Hassell( بنیانگذار و مدیر 
عام��ل سیس��تم 15Five ، »کارمن��دان امروزی ذاتا توس��ط 
قابلیت کار کردن مستقل و فرصت های یادگیری و رشد ترغیب 
می ش��وند. بنابراین، از دی��دگاه مدی��ران، ارزیابی های عملکرد 
شخصی که اس��تقالل و توسعه را در پی دارند، بسیار ارزشمند 
هستند«. »محصول کاری کارمندانی که ذاتاً ترغیب می شوند، 
نس��بت به کارمندانی که انگیزه های برون��ی همچون مزایا و یا 
تاکتیک های ایجاد رعب و وحشت دارند، تأثیرگذارتر و پایدارتر 
است«.  با این وجود، نگاه انداختن به خود در آینه و ارائه ارزیابی 
دقیق دش��وار اس��ت. کارمندان اغلب برای آنکه خالصه ای غیر 
جانبدارانه از کار خود ارائه دهند، با مش��کل مواجه می ش��وند؛ 
برخی از آنها منتقدان اصلی خود هستند، در صورتی که برخی 
دیگر  عملکرد خود را آنچنان دقیق بررسی نمی کنند. در اینجا 
پن��ج نکته را مط��رح می کنیم که برای بررس��ی موفقیت آمیز 

عملکرد خود به شما کمک می کند.
1- به عملکرد خود افتخار کنید 

هدف اصلی ارزیابی عملکرد ش��خصی، برجس��ته جلوه دادن 
دس��تاوردهای ش��خصی اس��ت. کارمن��دان باید ب��ه وظایف و 
پروژه های مشخصی اشاره کنند که نمود عملکرد موفقیت آمیز 
آنهاس��ت. به عالوه، الزم اس��ت کارمندان هنگام اش��اره به این 
دس��تاوردها به تأثیرات کلی این دستاوردها بر کسب وکار مورد 

نظر اشاره کنند تا ارزش آنها برای شرکت مشخص شود.
جول��ی ریک��ن )Julie Rieken(، مدی��ر عام��ل ش��رکت 
Applied Training System Inc  اش��اره می کن��د ک��ه 
کارمندان باید اقدامات خود را با اهداف مدیران هماهنگ کنند. 
این نوع هماهنگی برای مدیران اطمینان بخش است و شناسایی 

اهمیت نقش کارمندان در شرکت را به دنبال دارد.
به بیان ریکن، »اگر مدیر شما دستیابی به رقم خاصی را مد 
نظر قرار داده اس��ت، او را از نقش خود در دس��تیابی به آن رقم 
خاص آگاه کنید«. »دس��تاوردهای فهرست شده باید با اهداف 

کسب و کار مطابقت داشته باشند«.

۲- صادق و دیدی منتقدانه داشته باشید
ارزیابی عملکرد تنها به موفقیت ها محدود نمی شود. کارمندان 
همچنین باید منتقدانه به م��وارد ناکامی خود بپردازند. صادق 
بودن به مفهوم مدنظر قرار دادن حوزه هایی اس��ت که می توان 

آنها را بهبود بخشید.
با این حال، باید توجه داشت که افراد در ارزیابی ها به مالمت 
خ��ود نپردازند. تیموثی باتلر )Timothy Butler(، اس��تاد با 
تجربه و مدیر برنامه های توس��عه شغلی در مدرسه کسب وکار 
هاروارد به کارمن��دان توصیه می کند که در هنگام مورد انتقاد 
قرار دادن زمینه هایی که الزم است در آنها پیشرفت کنند از زبان 
رشد و ترقی )developmental language(  استفاده کنند.  
باتلر در گفت وگو با مجله ه��اروارد بیزنس ریویو  گفت: »در 
عوض آنکه بگویید من در این زمینه ها ناموفق هس��تم، بگویید 
می خواهم بر روی این زمینه ها کار کنم. این موارد را یاد گرفته ام. 

این فهرست اقداماتی است که در ادامه راه باید انجام دهیم«.
3- دائما برای پیشرفت تالش کنید

بس��یار حائز اهمیت است که طی ارزیابی های شخصی هرگز 
از تالش باز نایس��تید؛ انس��ان ها دائما در حال تطبیق یافتن با 
شرایط، یادگیری و تغییر کردن هستند. چه سال فوق العاده ای 
را پش��ت سر گذاشته باشید، چه در تحقق انتظارات خود ناکام 
عمل کرده باش��ید، مهم آن است که همواره تشنه پیشرفت و 
یادگیری باشید. هسل معتقد است، »نخستین قدم اتخاذ یک 
ذهنیت رش��د و آگاهی از آن اس��ت که ظرفیت انسان ها ثابت 
نیس��ت. ما همواره در شرایط تغییر هستیم و قابلیت های ما بر 
اس��اس عوامل زیادی همچون محیطی که در آن زندگی و کار 
می کنیم، افزایش یا کاهش می یابند«. »اتخاذ چنین چارچوبی 
مانع از آن می شود که افراد مبهوت شکست های احتمالی شده 

یا از موفقیت های خود بیش از اندازه شاد شوند.«
مدیران نیز ش��اهد تمایل افراد به ارتقا بوده و اتفاقات جدید 
را به مثابه آموزش پذیری افراد تلقی می کنند. اگر کارمندی در 
تالش بوده است، ایجاد فضا برای رشد می تواند عملکرد او را ارتقا 
بخشد. ار سویی دیگر، کارمندانی که در موقعیت پیشرفت بوده 
و در جست وجوی فرصت های رشد هستند، از رخوت و کسلی 

دوری می کنند. 
۴- پیگیری دستاوردها  

هنگام��ی که زم��ان دفاع از عملک��رد خ��ود در ارزیابی های 
شخصی فرا می رسد، به کارگیری داده های حقیقی برای اثبات 
فعالیت هایی که طی س��ال انجام داده اید، بسیار کاربردی است. 
اغلب کارمندان و مدیران آنها از عملکرد کارمندان آگاهی دارند، 
اما اس��تفاده از ارقام ملموس ب��رای اثبات هرگونه ادعا بر اعتبار 

ارزیابی شخصی انجام شده توسط کارمند مورد نظر می افزاید.
 WD مدی��ر عام��ل ،)Mike Mannon( مای��ک مان��ون
Communications  معتقد اس��ت »اگر کارمندان ... روزانه 
10 ثانیه را به یادداش��ت مهم ترین دس��تاوردها، موفقیت های 
کل��ی، موفقیت های معیار، و بازخوردی ک��ه در آن روز دریافت 
کرده اند اختصاص دهند، 10 برابر بیش��تر به داده هایی دس��ت 
 می یابند که برای ارزیابی شخصی به آنها نیاز دارند«. هانک یالف

 Yuloff Creative  مالک دفتر مش��اوره ،)Hank Yuloff(
Marketing Solutions   نی��ز نظری موافق با مایک مانون 
دارد: »م��ا به مراجعه کنندگان خود می آموزیم که فهرس��تی از 
دس��تاوردهای روزانه و هفتگی خود تهی��ه کنند تا وقتی زمان 

ارزیابی عملکرد شخصی فرا می رسد، کمتر ناچار به پیدا کردن 
پاسخ های حدسی درباره ارزش خود برای شرکت شوند«.

5- حرفه ای عمل کنید
کارمندان همواره باید در هنگام نگارش ارزیابی های عملکرد 
ش��خصی حرفه ای عمل کنند. این مس��ئله به مفهوم آن است 
که آنها باید از اس��تفاده از چنی��ن موقعیت هایی برای نکوهش 
مهارت ه��ای ضعیف مدیریتی  رئیس خود یا انتقاد از همکاران 

خود برای سخت تر کردن زندگی سایر کارمندان پرهیز کنند.
حرف��ه ای بودن ب��ه مفهوم آن اس��ت که به مقول��ه ارزیابی 
و بررس��ی، همچ��ون هر پروژه مه��م دیگری که ب��ر روی میز 
کار ش��ما ق��رار می گی��رد، توج��ه مقتض��ی ش��ود. دامینیک 
جونز)Dominique Jones(، مدیر ارشد عملیات در شرکت  
BetterU Education Corporation ، توصیه می کند با 
ارزیابی عملکرد شخصی همچون یک اثر هنری برخورد کنید که 
به مرور زمان کامل می ش��ود. وی معتقد است اگر به خود برای 
تفکر زمان بدهید و به دقت ش��واهدی را برای ارزیابی عملکرد 

خود ارائه دهید، از نتیجه حاصل بسیار خشنودتر خواهید بود.
جونز در مقاله ای در یک وبالگ  نوش��ته است: »برای اثبات 
ادعاهای خود از مثال ها استفاده کنید... نوشته های خود را از نظر 
امالیی و گرامری چک کنید«. همه این موارد نشان از آن دارند 

که این فرآیند چقدر برای شما جدی است و اهمیت دارد«.
ارزیابی های عملکرد را به اتفاقی دائمی تبدیل کنید

ارزیابی ه��ای عملکرد به افراد کمک می کند از جایگاه و نحوه 
عملکرد خود و همچنین اهداف سازمان آگاهی بیابند. اغلب، این 
ارزیابی ها ساالنه یک بار در محیط کار به انجام می رسند، اما الزم 
است این فرآیندها به فرآیندهایی دائمی برای ارزیابی منصفانه 
و صحی��ح عملکرد کارمندان و ایجاد یک فرهنگ ارتباط و ارائه 

بازخورد دائمی تبدیل شوند. 
به بیان هس��ل، »ارزیابی های عملکرد ش��خصی را نمی توان 
صرفا رویدادی ساالنه تلقی کرد. در واقع، این ارزیابی ها بخشی از 
شیوه ای دائمی و مداوم برای تفکر هستند«. »اگر تنها تصویری 
کل��ی از عملکرد را در نظر بگیرید، هرگز حقیقت را درنخواهید 
یافت. تمرکز بر تجربه  و یا رویدادی مش��خص و س��پس تهیه 

شرحی مهم از عملکرد بسیار آسان است«.
انجام چنین اقداماتی از »اثر تأخر« )recency bias( یا نوعی 
دید تونلی که در عوض چش��م انداز کلی، بر وقایع اخیر متمرکز 
ش��ده است جلوگیری می کند. به عالوه، نوعی فرهنگ جامع و 
تعاملی ایجاد می ش��ود که در آن، کارمندان به همان اندازه که 
از مدیران خود بازخورد دریافت می کنند به ارائه بازخورد درباره 
آنها دعوت می شوند. به طور کلی، محیط های کاری تعاملی که 
در آنها به تمامی موارد و افراد توجه می ش��ود، شانس بیشتری 

برای کسب موفقیت دارند. 
به بیان هس��ل، مدیرانی که نقش رهبری و یا مش��اوره  را بر 
عهده می گیرند، قابلیت آن را دارند که تفکرات بیرونی و بسیاری 
از دیدگاه های مورد نظر را فراهم کنند، به نحوی که کارمندان 
ناکامی ها را به عنوان فرصت های یادگیری تلقی می کنند. آنها 
همچنین می توانند از قدردانی ارائه شده نسبت به اقدامات مثبت 
خود لذت ببرند و نه آنکه دائما در موفقیت های گذش��ته خود 
سیر کنند، چرا که در هر شرکتی نیازی دائمی مبنی بر بهینه 

سازی عملکرد کارمندان به مرور زمان وجود دارد.
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ارزیابی عملکرد شخصی

 5 نکته برای نگارش ارزیابی عملکرد شخصی

۴ نوع مشتری که نباید با آنها کار کنید
برای آزادکارها و بنیانگذاران انتخاب مش��تری خوب بس��یار مهم بوده و حک��م مرگ و زندگی را دارد، 

داشتن مشتری نامناسب لذت کار را از بین می برد. 
مش��تری حرف اول و آخر هر کسب وکاری اس��ت و بدون وجود آنها کسب وکار معنایی ندارد. به همین 
دلیل آزادکارها و بنیان گذاران کس��ب وکارهای جدید باید در انتخاب مش��تری دق��ت کنند. تا زمانی که 
ش��خصی از مش��تری راضی نباشد، از کس��ب وکارش لذت نخواهد برد و این موضوع نهایتا روی بهره وری 
و محصول نهایی تولید ش��ده تاثیر می گذارد. اما چگونه می توان مش��تری های بد را از مشتری های خوب 
تشخیص داد و از کار کردن با آنها اجتناب کرد؟ در ادامه این مقاله به معرفی چهار مدل از مشتری هایی 

می پردازیم که بهتر است با آنها همکاری نکنید. 
1- مشتری هایی که بیش از اندازه مغرور هستند

شاید تا به حال با این مدل از مشتری ها برخورد کرده باشید. آنها کسانی هستند که احساس می کنند 
هم��ه چیز را می دانند و هیچ نصیحتی را از طرف ش��ما یا دیگران قبول نمی کنند. آنها به نظر خود بیش 
از اندازه اهمیت می دهند و به همین دلیل کمک کردن به آنها برای رس��یدن به موفقیت آس��ان نیس��ت. 
هر تالش��ی که برای بازخورد دادن می کنید و نقدهای س��ازنده ای که می دهید به غرورشان آسیب می زند 
و حتی ممکن اس��ت حالت تدافعی پیدا کنند. چگونه می توان با ش��خصی که حاضر به ش��نیدن بازخورد 
و انتقادات س��ازنده نیس��ت رابطه همکاری حرفه ای برقرار کرد؟ تالش برای همکاری با این افراد نه تنها 

ارزشی ندارد بلکه باعث اتالف وقت می شود. 
۲- مشتری هایی که به شما و وقت تان احترام نمی گذارند

مش��تری هایی که برای وقت دیگران ارزش قائل نیس��تند مانند مش��تری های مغ��رور به هیچ کس جز 
خودشان توجه نمی کنند. درواقع آنها فاقد احترام عمومی نسبت به افرادی هستند که با آنها کار می کنند. 
آنها همواره س��عی دارند زمان و تالش��ی را که برای انجام یک پروژه کش��یده شده است نادیده بگیرند. 
خودش��ان هی��چ توجهی به مهلت اتمام پروژه ندارند و وظایف خ��ود را به روزهای آخر موکول می کنند و 
بابت این موضوع از ش��ما ش��اکی هستند. یا از همه بدتر اینکه ناگهان نظرشان را عوض می کنند و مجبور 
هس��تید همه کارها را دوباره انجام دهید. هیچ ش��خصی الیق بی احترامی نیست، اما بعضی مشتری ها در 
طول انجام پروژه رفتار خوشایندی با همکار خود ندارند. اینکه بابت انجام کار پول می گیرید به این معنا 
نیس��ت که باید بی احترامی آنها را بپذیرید. اجازه ندهید هیچ کس چنین رفتاری با ش��ما داش��ته باش��د. 
رفتارهای تبعیض آمیز جنس��یتی نیز به هیچ عنوان پس��ندیده نیس��تند و در صورت مشاهده باید هرچه 

سریع تر همکاری خود را خاتمه دهید. 
3- مشتری هایی که عالیق و انگیزه های متفاوتی دارند

مشتری هایی که هیچ عالقه و احساسی به پروژه های خود نشان نمی دهند انواع دیگری از مشتری های 
ناس��ازگار و موهن هس��تند. آنها امید و انگیزه ای به طرف مقابل نمی دهند و پروژه مورد نظر هیچ اهمیتی 
برای ش��ان ندارد. این افراد نه تنها بهترین امکانات را در اختیارتان قرار نمی دهند، بلکه هیچ تالش��ی برای 
موفقیت پروژه نمی کنند. درواقع می توان گفت کیفیت نهایی کار برایشان اهمیتی ندارد و بهترین خود را 
وارد عمل نمی کنند. درنهایت بعد از همکاری با چنین افرادی متوجه می شوید پروژه ای در سطح متوسط 
ارائه ش��ده که نام ش��ما روی آن است. مطمئنا هیچ آزادکار یا کارآفرینی نمی خواهد در این موقعیت قرار 
بگیرد و درنتیجه راضی می شود دستمزد خود را پایین آورد، کار را سریع ترین انجام دهد و شاید برخالف 

میلش راضی شود پروژه را به نام آنها تمام کند. 
۴- مشتری هایی که احساس ریاست می کنند

دنیا به هیچ دیکتاتور دیگری نیاز ندارد و مطمئنا هیچ کس دلش نمی خواهد مش��تری دیکتاتور داش��ته 
باشد. دیکتاتورها افرادی هستند که عالقه زیادی به کنترل کردن دیگران دارند و »نه« را به عنوان جواب 
قبول نمی کنند. کار کردن با چنین مشتری هایی این احساس را می دهد که هیچ مدیریتی روی کار خود 
ندارید و در قفس عقاید مش��تری حبس ش��ده اید. از آنجایی که کنترل تمام حرکات با آنها است درنتیجه 
اجازه نمی دهند تصمیم های خالقانه بگیرید. آنها هیچ ارزش��ی برای ایده های شما قائل نیستند و تجارب 

شما را نادیده می گیرند. 
کار کردن با چنین مش��تری هایی احساس سوءاس��تفاده به فرد می دهد و هیچ فایده دیگری ندارد. این 
افراد ش��ما را مانند عروس��ک های نخی تحت کنترل می گیرند و هر طور دل شان بخواهد تکان می دهند. 
اگر صاحب کس��ب وکار یا آزادکار هستید بهتر است مشتری های خود را با دقت بیشتری انتخاب کنید تا 

از کار خود لذت ببرید. 
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