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گمانه زنی ها درباره جزییات بسته پیشنهادی بانک مرکزی

سورپرایز ارزی؟
وعده های پر رنگ و لعاب و مانوری که در روزهای اخیر از س��وی مس��ئوالن دولتی و البته نمایندگان مجلس 
درباره بس��ته بانک مرکزی برای س��اماندهی اوضاع آشفته ارزی داده ش��ده،  همگان را در انتظار اتفاق تازه ای در 
حوزه ارزی قرار داده است؛  اما این که این بسته تا چه اندازه متفاوت از سیاست فعلی بوده و سیگنال های مثبتی 
با خود به همراه دارد را باید در رونمایی از آن دید.  به گزارش ایس��نا،  بعد از آن که نیمه دوم س��ال گذشته بازار 
ارز روزهای پرالتهابی را پشت سرگذاشت و مجموعه دولت و بانک مرکزی نتوانست کنترل مناسبی بر بازار داشته 
باشد و قیمت دالر در شش ماه از حدود ۳۷۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان پیش رفت،  امسال هم اتفاق خوبی در این بازار...

رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد

 تسهیالت گمرک
 برای ترخیص

کاالهای اساسی و دارو
6

4

2

بنزین بر سر دوراهی افزایش قیمت یا بازگشت سهمیه

پرونده سهمیه بندی بنزین بسته می شود؟ 

ریل گذاری اقتصاد شرکت های دانش بنیان
خبری فوری! لطفا منتظر پست مدیریت نباشید! ؟ 

مطالبه استارتاپ ها؛  راه را هموار کنید
10 ستاره  با بیشترین درآمد از اینستاگرام

بازار تبلیغات دیجیتال در ایران
بهترین استراتژی های بازاریابی محتوا 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اپل
یک تریلیون دالری شد

مهدی جباریان 
دکترای مدیریت استراتژیک 

3

برخی تحلیلگران اقتصـادی معتقدند زمانی که وضعیت بازار 
ارز ناآرام باشد،  باید مجموعه ای از راهکارها را در نظر گرفت 

تا بازار کنترل شود،  وگرنه با یک سیاست آزادسازی 
یا بازار ثانویه به تنهایی نمی توان شرایط...

مدیریت بازار ارز چگونه ممکن است؟ 

دالر سیاسی

یادداشت

 اقتصاد امروز ما
از نگاهی دیگر

اقتصاد امروز ما از نگاهی دیگر

ب��دون ش��ک بح��ث داغ این 
روزها یا بهتر بگویم این سال های 
کشور،  اقتصاد است؛  اقتصادی 
ب��ه موضوع��ی تمام عیار،   ک��ه 
استراتژیک تبدیل شده و تمامی 
امور از سیاس��ت خارجی تا نرخ 
ازدواج را تحت الشعاع قرار داده 
اس��ت.  این حوزه ای اس��ت که 
به طور قطع آینده به مس��یری 
که آن می پیماید بس��تگی دارد.  
تقریباً تمام��ی تحلیل هایی که 
در این زمینه انجام می گیرند بر 
پایه اقتصاد کالن است و توسط 
اقتصاددانان مطرح می ش��وند و 
یا نهایتاً با ترکیبی از سیاس��ت 
مط��رح می گ��ردد.  ام��ا من در 
اینجا بر آنم تا ب��ا تکیه برحوزه 
مدیریت اس��تراتژیک در سطح 
مل��ی از دریچ��ه ای دیگر به این 

مهم زاویه ای باز کنم. 
اقتصاد به عنوان یک ماشین 
زنده، قدرتمند و پویا می تواند 
گسترده ای  قطعاًت  از  متشکل 
تأثیرگذارترین  از  یکی  باش��د. 
اقتصاد  پیش��ران های  بخش ها 
هس��تند که به عن��وان موتور 
ای��ن سیس��تم را ب��ه حرکت 
ش��کوفایی  و  درمی آورن��د 
ای��ن بخش ها می توان��د باعث 
شکوفایی سایر قسمت ها شود.
ادامه در همین صفحه
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 به ط��ور نمونه و ب��رای باز ش��دن هر چه 
بیش��تر مطلب ب��ه دو صنعت گردش��گری و 
ساختمان اشاره می کنم.  صنعت گردشگری 
 ام��روز دومی��ن صنع��ت جهان��ی ب��ا حدود

2 هزار میلیارد دالر درآمد ساالنه است.  این 
صنعت در صورت عملکرد مناس��ب می تواند 
باعث شکوفایی در صنایع مصرفی،  تفریحی،  
راهس��ازی،  ساختمان،  خدمات و. . .  گردد.  
اما ما به طور گسترده ای از آن بی بهره ایم.  در 
ن��گاه اول و به ص��ورت نزدیک بینانه به نظر 
می رس��د آنچه که کم اس��ت زیرس��اخت ها 
هس��تند،  اما ب��ا تکیه بر بح��ث برندینگ و 
برن��د مل��ی،  بزرگترین کمبود م��ا در حال 
حاضر،  برندس��ازی ضعی��ف و بعضاً منفی به 
دالیلی مانند تبلیغات منفی و محدودیت های 
اجتماعی برای گردش��گران است.  باور کنید 
با حل ش��دن این مس��ائل بخش خصوصی و 
دولت��ی به خ��ودی خود برای ج��ذب منافع 

بیشتر زیرساخت ها را تقویت خواهند کرد. 
در صنع��ت دیگ��ر و یا بهت��ر بگویم بخش 
س��اختمان،  امکان ایجاد صدها هزار ش��غل 
وجود دارد از س��وی دیگر طیف گسترده ای 
از نس��ل جوان هس��تند که نیازمند مس��کن  
هس��تند و ب��ا ایجاد ت��وان مال��ی تبدیل به 
متقاضی در بازار مس��کن می شوند.  اما امروز 
چن��د مانع اساس��ی باعث کاه��ش جذابیت 
این صنعت برای س��رمایه گذاران شده است.  
اول از همه عوارض س��اخت در سالیان اخیر 
به طور سرس��ام آوری افزایش یافته که نتیجه 
آن کاهش سود صنعت بوده است.  این یعنی 
ما پی��ش از اینکه چرخی ب��ه حرکت بیفتد 
در حال مالیات گرفتن از آن هس��تیم و این 
عوارض را به صورت ناکارآ برای اداره شهرها 
هزینه می کنیم.  از س��وی مصرف کننده نیز 
تأمین مالی امکان پذیر نیس��ت به طوری که 
تناس��بی بین هزینه تهیه مسکن و درآمدها 
به خصوص در قش��ر ج��وان وجود ن��دارد و 
این نبود تأمین مالی خود باعث کند ش��دن 
دوره گردش س��رمایه می گردد به طوری که 
پروژه ای که باید از ابتدای سرمایه گذاری آن 
در مدت 2 سال تبدیل به پروژه ای دیگر شود 
۵ سال به طول می انجامد و این طوالنی شدن 
گردش سرمایه باعث می شود که سرمایه گذار 
بر اس��اس مکانیسم بازار سود بیشتری طلب 
کن��د که خ��ود ب��ه افزایش قیمت ه��ا دامن 
می زند و همچنی��ن باعث کاهش درآمدهای 
ش��هری به صورت چرخه ای در میان مدت و 

طوالنی مدت می گردد. 

در اینج��ا دیدی��م که دو بخش گس��ترده 
از صنای��ع ک��ه می توانن��د چ��رخ اقتصاد را 
بچرخانند درگیر مس��ائلی سیستمی هستند 
ک��ه بر کارک��رد آنها اثری منفی و گس��ترده 
دارد.  جالب است که این دو بخش از معدود 
بخش هایی هس��تند که وابس��تگی کمی به 
س��رمایه گذاری و حضور بازیگ��ران قدرتمند 
خارج��ی دارند و ب��ه دلیل درونزا بودنش��ان 
می توانن��د اثری پایدار و طوالن��ی بر اقتصاد 

بگذارند. 
از س��وی دیگر دهها سال است که اقتصاد 
م��ا وابس��ته به نف��ت و گاز اس��ت.  با وجود 
اینک��ه س��الیانی چند از ملی ش��دن صنعت 
نفت می گذرد ما در چند بخش بس��یار مهم 
برای بهره گیری از این منبع مالی وابس��ته به 
نظامات قدرتمند خارجی هستیم.  استخراج 
نفت وابسته به شرکت های چند ملیتی است 
که دائما تحت سیاس��ت های جهانی هستند.  
صدور نف��ت در گروی حمایت ش��رکت های 
بیمه و حمل و نقل بین المللی است و دریافت 
درآمدهای حاصل از فروش آن نیز وابتسگی 
مطلق به نظام های بانکی بین المللی دارد.  در 
نتیجه حتی با وجود ملی ش��دن این صنعت 
بهره گی��ری از آن به ش��دت به رفتار س��ایر 
بازیگ��ران جهانی وابس��تگی دارد که همین 
مس��ئله باعث ایجاد نقطه ضعف اس��تراتژیک 
برای اقتصاد ما ش��ده است.  به طوری که به 
وضوح همیش��ه این امکان هس��ت که از این 
محل ضربه های ش��دیدی به درآمد های ملی 

وارد شود. 
از دیدگاه دیگر و بر اس��اس سیاس��ت های 
صنعتی،  مشکل گسترده دیگری وجود دارد.  
م��ا به طور س��نتی سیاس��ت های حمایتی را 
نامحدود در نظ��ر گرفته ایم و هدف حمایت 
را صنایع��ی قرار داده ایم ک��ه از نظر حجمی 
صنایع بزرگی هس��تند،  این در حالی اس��ت 
که سیاس��ت صنعتی باید از صنایعی حمایت 
کند ک��ه می توانند در عرص��ه بین المللی به 
صورت بالقوه رقیبان بزرگی باش��ند و راهی 
برای ورود ارز به کش��ور ایجاد کنند.  باید در 
نظر داشت که تا ابد نمی توان از صنایع بزرگ 
و بعضاً ک��م بهره حمایت ک��رد زیرا باالخره 
روزی خواهد رس��یدکه این صنایع مجبورند 
ب��ا رقیب��ان جهان��ی رقاب��ت کنن��د و بدون 
داش��تن مزیت رقابتی و ت��وان رقابت پذیری 
در آن روز محک��وم ب��ه شکس��ت خواهن��د 
بود.  سیاس��ت های حمایتی باعث می ش��وند 
نوآوری و نیاز به افزایش بهره وری در صنایع 

ب��ه دلیل حمایت ها ک��م اولویت جلوه کند و 
این ن��ا آمادگی در زمانی بد باعث می ش��ود 
که شکستی بد برای این صنایع رقم بخورد. 
از دیدگاه صنعت محور که بگذریم،  مسئله 
دیگر ن��وع بهره گیری از سیاس��ت های پولی 
است؛  سیاس��ت های پولی که بر اساس نرخ 
س��ود و بهره و با تولیت بانک مرکزی تدوین 
می ش��وند،  سیاست های نامحدودی نیستند.  
بهره گیری از این سیاس��ت ها دارای مرزها و 
محدودیت هایی هس��ت ک��ه در صورتی که 
رعایت نش��وند می توانند به تأثیرات معکوس 
بینجامن��د.  از مهمتری��ن مش��کالتی که در 
تنظیم این سیاس��ت ها وجود دارد این است 
ک��ه ای��ن تنظیم ها بایس��تی همراه با س��ایر 
اصالحات اقتصادی اس��تفاده ش��وند.  به طور 
نمونه زمانی که سیاس��ت انبس��اطی پولی با 
کاه��ش نرخ بهره بانکی اس��تفاده می ش��ود 
باید صنایع سرمایه بر آمادگی جذب سرمایه 
آزاد ش��ده از بانک ها را داش��ته باش��ند،  در 
غیر این صورت س��رمایه سرگردان به صورت 
اتوماتیک به سمت بازارهایی مانند ارز و طال 
روان می گ��ردد ک��ه نتیج��ه آن را به راحتی 
می توان ح��دس زد.  همچنی��ن زمانی که از 
سیاست های انقباضی پولی استفاده می شود 
باید ب��ه این فکر کرد که میزان رکود حاصل 
از جذب پول در سیس��تم مالی به چه اندازه 
اس��ت و آیا بازار توان تحم��ل نبود نقدینگی 
را دارد و آی��ا این میزان ج��ذب نقدینگی و 
اس��تفاده افراطی از این روش ها در زمانی که 
چرخ سیاس��ت گذاری برعکس می شود به از 
دست رفتن اختیار این فنر رها شده نخواهد 

انجامید.  
به عالوه باید توجه داشت که این شرکت ها 
هستند که در سطح جهانی با یکدیگر رقابت 
می کنند و ش��رکت هایی که توان دس��تیابی 
به صرف��ه جویی در مقیاس،  صرفه جویی در 
حجم،  صرفه جویی در نوآوری و توس��عه و یا 
تمایز را نداشته باش��ند نمی توانند در سطح 
جهانی یا منطقه ای رقابتی س��ودآور داش��ته 

باشند. 
م��واردی ک��ه در باال ذکر ش��د تنها بخش 
کوچکی از نقطه نظراتی اس��ت که مدیریت 
اس��تراتژیک در سطح ملی می تواند بر اساس 
آن فضای خالی و ش��کاف های تصمیم گیری 
اثربخش را پر نماید و سؤاالتی که در اقتصاد 
به آنه��ا نمی توان جواب داد را پاس��خ دهد.  
مطمئن��اً حل مش��کالت امروز م��ا در گروی 

بهره گیری از این دیدگاه است. 



پرون��ده بنزی��ن همچنان روی میز دولت و مس��ئوالن وزارت نفت باز 
اس��ت و هر از چندی ش��ایعه ای در این حوزه نه تنها در فضای مجازی 
می پیچد، بلکه برخی از کارشناس��ان و نمایندگان مجلس نیز درباره آن 
س��خن می گویند، چنانچه با وجود خبرهای فراوانی که به تازگی درباره 
افزایش قیمت یا س��همیه بندی بنزین منتشر شده، اما معاون وزیر نفت 
اع��الم کرده که دولت برنامه ای ب��رای تغییر قیمت بنزین ندارد. این در 
شرایطی است که کارشناسان معتقد بودند سهمیه بندی بنزین می تواند 

زمینه تخلف و قاچاق سوخت را فراهم سازد. 
ب��ه گزارش خبرآنالین، چند روز پیش س��خنگوی کمیس��یون انرژی 
مجلس از احتمال دو نرخی ش��دن بنزین و س��همیه بندی آن خبر داده 
است. به گفته اس��دهلل قره خانی،  »در صورتی که مصرف بنزین کاهش 
پیدا نکند و یا از ناحیه تحریم ها تحت فشار قرار گیریم، بنزین دو نرخی 
ش��ده و سهمیه بندی اعالم می ش��ود که قیمت جدید را هم وزارت نفت 

تعیین خواهد کرد.«
وی متذکر ش��ده اس��ت:  »اکنون متأس��فانه دو اتفاق رخ افتاده؛ اول 
این که مص��رف بنزین افزایش پیدا کرده که حتی گاهی اوقات به باالی 
۱۰۰ میلیون لیتر می رس��د، حال این که تولید ما ۸۰ میلیون لیتر است.  
موضوع دیگر بحث تحریم های احتمالی اس��ت. بر این اساس اگر کاهش 
مصرف نداشته باشیم و همچنان مصرف رو به افزایش باشد و فاصله بین 

تولید و مصرف باال باشد، دولت ناگزیر به واردات بنزین است.«
هدایت اهلل خادمی، عضو کمیس��یون انرژی مجل��س نیز عنوان کرده 
اس��ت: »این که در جایی مصوب شده و تصمیم قطعی گرفته شده باشد 
که افزای��ش قیمت بنزین صورت گیرد، ن��ه در دولت نه مجلس چنین 

رویکردی اتخاذ نشده است.«
وی البته تصریح کرده اس��ت:  »این که در آینده قیمت بنزین افزایش 
پیدا کند، امری طبیعی اس��ت؛ چراکه اگر قرار باشد ما میزان سوخت را 
در کش��ور مدیریت کنیم و با کاهش سوخت روبه رو نشویم،  باید قیمت 

سوخت را در کشور افزایش دهیم.«

به گفته خادمی،  »یکی از راه های مدیریت سوخت این است که دولت 
بنزین را دو نرخی کند تا بتواند در این راس��تا به مطالبات مدنظر خود 
دس��ت پیدا کند؛ هرچند ارائه کارت س��وخت و سهمیه بندی بنزین نیز 
از دیگر مواردی اس��ت که می توان برای مدیریت سوخت به آنها استناد 

کرد.«
رد افزایش یا سهمیه بندی بنزین

اگرچ��ه پس از خبرهای فراوانی که اخی��راً در مورد افزایش قیمت یا 
س��همیه بندی بنزین منتشر ش��د، معاون وزیر نفت به طور رسمی اعالم 

کرد دولت برنامه ای برای تغییر قیمت بنزین ندارد. 
علیرض��ا صادق آب��ادی، مدیرعام��ل ش��رکت ملی پاالی��ش  و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ایران با تأکید بر این که دول��ت هیچ برنامه ای برای 
تغییر قیمت بنزین یا سهمیه بندی آن ندارد، اعالم کرد:  تولید و ذخایر 

به میزان الزم است. 
مردم توان پر کردن باک خودرو را ندارند

در این می��ان، رئیس هیأت مدیره انجمن صنف��ی جایگاه های فروش 
فرآورده های نفتی تک و دومنظوره سراسر کشور معتقد است:   »افزایش 
یا س��همیه بندی بنزین به هیچ عنوان نمی تواند مورد استقبال و پذیرش 
جامع��ه ق��رار گیرد.« بی��ژن حاج محمدرضا در گفت وگو ب��ا خبرگزاری 
خبرآنالین می گوید:   »هم اکنون خرید بنزین در جایگاه ها با عدم تمرکز 
از س��وی م��ردم مواجه اس��ت؛ به طوری که با وجود قیم��ت یک هزار و 
 ی��ک هزار و 2۰۰ تومانی بنزین، بس��یاری از ش��هروندان اقدام به زدن

2 یا ۳ و یا حتی ۵ لیتر بنزین کرده و موتورس��واران نیز حتی یک لیتر 
 بنزی��ن می زنند.« وی می افزاید: »به طور معمول خودروهایی که بیش از

۳۰ لیت��ر بنزی��ن  می زنند،  دارای پالک دولتی هس��تند که این نش��ان 
می ده��د عم��وم م��ردم از نظ��ر مالی ت��وان پر ک��ردن باک خ��ودرو و 
موتورسیکلت خود را ندارند.« حاج محمدرضا متذکر می شود:  »مسئوالن 
جواب بدهند نوس��انات کنونی قیمت ارز ت��ا بیش از ۱۰هزار تومان چه 

ربطی به افزایش قیمت بنزین دارد؟ «

رئی��س هیأت مدیره انجم��ن صنفی جایگاه های ف��روش فرآورده های 
نفتی تک و دومنظوره سراس��ر کش��ور در ادامه می گوید: »این ش��ائبه 
وجود داش��ت که مس��ئوالن ب��ه دنبال س��همیه بندی بنزین هس��تند؛  
به طوری ک��ه کارت هایی چاپ کرده اند که قدی��م به صورت تک منظوره 
استفاده می شد، اما اکنون دومنظوره طراحی شده است؛ به گونه ای یک 
دس��تگاه برای کیف پول الکترونیک است و پرداخت هزینه با آن انجام 
می ش��ود و کارت دیگر برای محاس��به میزان سهمیه مثاًل ۵۰-۴۰ لیتر 
یا بیش��تر و کمتر به عنوان سهمیه در نظر گرفته می شود و بقیه با نرخ 

آزاد محاسبه خواهد شد.«
به گفته وی،  »با توجه به تجربه قبلی س��همیه بندی بنزین باید گفت 
این کار برای مردم س��خت خواهد بود و موجب ترافیک و افزایش تعداد 

خودروها در جایگاه و. . . خواهد شد.«
مازاد 3۵ تا 40 میلیون لیتر بنزین چه شد؟  

حاج محمدرضا تصریح می کند:  » بارها مس��ئوالن مژده داده بودند که 
با وجود انبار پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس و م��ازاد ۳۵ تا ۴۰ میلیون 
لیتری بنزین،  قادر به صادرات هس��تیم. اکن��ون چرا باید با این میزان 
مازاد بنزین سخن از سهمیه بندی و واردات و افزایش قیمت زده شود.«

وی می گوی��د:   »تجربه س��همیه بندی قبلی ثابت ک��رد که این کار با 
مخالفت مردم مواجه می شود و همچنین زمینه تخلف و قاچاق سوخت 
را ممکن است فراهم سازد. چرا مسئوالن برنامه ریزی مناسب نمی کنند،  
زی��را ۹۰درصد کس��انی که از بنزین اس��تفاده می کنن��د، در چارچوب 

اشتغال و شغل خود از آن بهره می برند.«
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی جایگاه های فروش فرآورده های نفتی 
تک و دومنظوره سراس��ر کشور عنوان می کند:  »هر نوع سهمیه بندی و 
ایجاد محدودیت به طبقه خاصی از جامعه فش��ار می آورد و اس��تفاده از 
این شرایط برای افراد دغل کار خواهد بود و این افراد با توجه به سوابق 
اجرای چنین طرحی راه های سوءاس��تفاده را می دانند و کار اش��تباه و 

غلطی است.« 

بنزین بر سر دوراهی افزایش قیمت یا بازگشت سهمیه

پرونده سهمیه بندی بنزین بسته می شود؟ 

پاالیش��گاه س��تاره خلیج که تاکنون دو فاز آن به مدار آمده اس��ت،  
بارقه ه��ای امی��د را ب��رای خودکفای��ی بنزین در کش��ور روش��ن کرد؛  
به طوری که نه تنها پرونده واردات بنزین به کشور بسته شد،  بلکه پرونده 
صادرات بنزین به کشورهای دیگر گشوده شد و آمارها از تولید بیش از 

۹۵ میلیون لیتر بنزین در روز خبر می دهند. 
به گزارش ایس��نا،  ترازوی تولید و مصرف بنزین در ایران در دو سال 
اخیر تقریباً برابر بوده است؛ هرچند گاهی کفه مصرف سنگین تر شده و 
با اینکه پاالیشگاه ها در حد توان خود تولید کرده اند و دو فاز پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس نیز به مدار آمده اس��ت ولی باز ه��م فاصله ای بین 

مصرف و تولید بنزین وجود دارد که باید از طریق واردات پر شود. 
وضعیت تولید و مصرف بنزین در ایران

در سال ۱۳۹2 تولید بنزین در پاالیشگاه های کشور حدود ٦۰ میلیون 
لیتر در روز بود که س��هم بنزین یورو ۴ از این میزان ۳.۴ میلیون لیتر 
در روز بود. این مقدار تا س��ال ۱۳۹۵ تقریباً ثابت ماند. در س��ال ۱۳۹٦ 
فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس راه اندازی شد و تولید بنزین در 
سه ماهه آخر سال ۱۳۹٦ با تثبیت تولید در فاز اول ستاره خلیج فارس 
به ۷۵ میلیون لیتر در روز رسید که 2۸ میلیون لیتر آن طبق استاندارد 

ی��ورو ۴ بود. با افتتاح فاز دوم س��تاره خلیج فارس تولید بنزین در ایران 
توسط ۱۰ پاالیشگاه به ۸۸ میلیون لیتر در روز رسید. 

با راه اندازی فاز س��وم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ۱2 تا ۱۳ میلیون 
لیت��ر بنزی��ن به تولید داخل اضافه می ش��ود و ظرفی��ت تولید بنزین تا 
آذرماه به ۱۰۰ میلیون لیتر می رسد که ۸۰ میلیون لیتر از ۱۰۰ میلیون 

لیتر مذکور طبق استاندارد یورو ۴ و یورو ۵ خواهد بود. 
 طب��ق آخرین آمار، میانگین تولی��د بنزین در تیرماه امس��ال برابر با
۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر در روز بود که نسبت به تولید ٦۷ میلیون 
و ٦۰۰ هزار لیتری پارس��ال، بیانگر رشد 2۹.۱درصدی تولید بنزین در 

ایران است. 
افزایش بی رویه مصرف بنزین ایرانی ها

از س��وی دیگر آخرین گزارش ها از مصرف بنزی��ن در ایران حاکی از 
آن اس��ت ک��ه مصرف بنزی��ن در تیرماه به مرز ۳ میلیارد لیتر رس��یده 
اس��ت.  بر این اس��اس ایرانی ها در تیرماه 2 میلیارد و ۸۴۰ میلیون لیتر 
 بنزین س��وزاندند. مصرف بنزین از ابتدا تا انتهای تیرماه در سال جاری
۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  

)۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر( ۸.۵ درصد رشد داشته است. 

  میانگی��ن مص��رف بنزی��ن از ابتدای س��ال ت��ا آخر تیرماه امس��ال
۸٦ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  

)۷۹ میلیون و 2۰۰ هزار لیتر( ۹.٦درصد رشد داشته است. 
تولید به بیش از 9۵ میلیون لیتر رسید

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی در مورد آخرین میزان 
تولی��د بنزین در ایران از افزایش تولی��د روزانه ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 
لیتر بنزین در روزهای آینده خبر داده و اعالم کرده است که جای هیچ 

گونه نگرانی در تأمین بنزین مورد نیاز کشور وجود ندارد. 
علیرضا آرمان مقدم، مدیر برنامه ریزی تلفیقی ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفت��ی در این باره گفت:  به دلیل همزمانی افزایش 
مص��رف بنزی��ن با تعمیرات اساس��ی برخ��ی مجتمع های پتروش��یمی 
تولیدکننده ماده افزودنی )MTBE(،  بخش��ی از ظرفیت تولید بنزین 
 )MTBE(  در ایران به کار گرفته نش��ده اس��ت که به زودی و با تأمین
موردنیاز، تولید بنزین به روزانه ۹۵.۵ میلیون لیتر می رسد. این در حالی 
اس��ت که میانگین تولید روزانه بنزین از ابتدای مردادماه به ۹۳ میلیون 
و ۸۰ هزار لیتر رس��یده که در مقایسه با تولید ماه گذشته )۸۷ میلیون 

و 2٦۰ هزار لیتر( رشد ٦.۷درصدی داشته است.  

بازخوانی پرونده  تولید بنزین در ایران

مصرف بنزین در تیرماه به مرز 3میلیارد لیتر رسید

انرژی

چین درخواست آمریکا برای تحریم نفت 
ایران را رد کرد

دولت چین درخواس��ت ایاالت متحده ب��رای توقف واردات نفت 
از ای��ران را رد ک��رد.  دو مقام آگاه آمریکایی گفتند که واش��نگتن 
نتوانس��ت در مذاک��رات با چین،  آنها را ب��رای قطع واردات نفت از 
ای��ران ترغیب کند.  این در حالی ب��ود که مقامات آمریکایی بعد از 
خروج این کش��ور از برجام اعالم کردن��د خریداران نفت خام ایران 

باید تا چهارم نوامبر واردات نفتی خود از ایران را قطع کنند. 
به گزارش ایرنا، تارنمای شبکه خبری بلومبرگ به نقل از دو مقام 
آمریکایی عضو تیم مذاکره  کننده با چین اعالم کرد پکن درخواست 

آمریکا برای قطع واردات نفت از ایران را رد کرده است. 
بلومبرگ در گزارش��ی نوش��ت:  رد این درخواست آمریکا توسط 
چی��ن که اکنون ب��ا یکدیگر در یک جنگ تجاری به س��ر می برند 
ضرب��ه ای به تالش های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا،  برای 

منزوی کردن ایران بعد از خروج از توافق هسته ای است. 
دو مقام آمریکایی که خواستند نامشان فاش نشود به این نشریه 
گفته اند در عوض پکن، به جای کاهش واردات، خرید نفت از ایران 
را افزایش داده است. دولت آمریکا در چند هفته گذشته مذاکراتی 
را با کش��ورهای مختل��ف خریدار نفت ای��ران از جمله ژاپن،  هند،  
ک��ره جنوب��ی و ترکیه جهت قانع کردن آنها ب��ه قطع واردات نفت 
ایران تا ماه نوامبر  )آبان( انجام داده اس��ت که با شکس��ت مواجه 
ش��ده اس��ت. دولت چین که بارها تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 
ای��ران را غیرقانونی عنوان کرده اس��ت به گفته این نش��ریه در ماه 
ژوئیه خرید نفت از ایران را از 2٦ درصد به ۳۵ درصد افزایش داده 
اس��ت.  مقامات آمریکایی بعد از خروج این کش��ور از برجام اعالم 
کردند خری��داران نفت خام ایران باید تا چه��ارم نوامبر  )۱۳ آبان 
۱۳۹۷( واردات نفتی خود از ایران را قطع کنند،  در غیر این صورت 

مشمول تحریم های ثانویه آمریکا خواهند شد. 
تحریم ه��ای ثانویه آمری��کا علیه طرف های خری��دار نفت خام از 
ای��ران که مغای��ر قوانین تجارت بین المللی اس��ت،  موجب واکنش 
منفی کش��ورهای مختلف ش��ده، به طوری که تعدادی از کش��ورها 
در صدد مس��تثنی شدن خود هستند و برخی از کشورها نیز اعالم 

کرده اند که آن را اجرا نخواهند کرد. 
حج��م مبادالت تجاری دو کش��ور ایران و چین در س��ال 2۰۱۷ 
حدود ۳۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر بود که به نسبت سال 2۰۱٦ 

حدود ۱۹.۳ درصد رشد داشته است.  
حجم روابط اقتصادی دو کش��ور در ۴ ماهه نخس��ت سال 2۰۱۸ 
هم ۱۳.2 میلیارد دالر است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

۹.۳درصد افزایش یافته است.  
آمارها نشان می دهد ایران در سال 2۰۱۷ روزانه حدود ٦۳۰ هزار 
بش��که نفت به چین صادر کرده است در چهار ماهه اول 2۰۱۸ نیز 
تقریباً س��طح فروش نفت در همان سطح باقی مانده است اما حجم 

روابط حدود ۱۰درصد رشد داشته است. 

رویترز خبر داد
هند در واردات نفت از ایران رکورد زد

خبرگزاری رویترز اعالم کرد که واردات نفت هند از ایران در ماه 
ژوئیه  )تیر- مرداد( رکورد زده است. 

به گزارش رویترز، در آستانه بازگشت تحریم های آمریکا،  واردات 
نفت هند از ایران در ماه ژوئیه  )تیر- مرداد( با رشد ۳۰درصدی به 

رکورد ۷٦۸ هزار بشکه در روز رسید. 
واردات نف��ت هن��د از ای��ران در این ماه به عل��ت افزایش خرید 
پاالیشگاه های دولتی،  رشدی ۸۵درصدی را نسبت به موعد مشابه 

سال گذشته نشان می دهد. 
ارزیاب��ی داده های غیررس��می،  میزان واردات نفت آن دس��ته از 
پاالیش��گاه های هند که در س��ال گذشته به سبب اختالف ها بر سر 
ی��ک پروژه نفتی، خرید نفت خود از ایران را کاهش داده بودند،  از 

ماه آوریل  )فروردین( تاکنون جهشی جدی داشته است. 
رویترز تأکید می کند که در چهار ماهه نخست سال مالی جاری،  
واردات نف��ت هن��د از ایران در مجموع ۴۰درصد نس��بت به س��ال 
گذش��ته افزایش داشته است. آخرین آمار رسمی درخصوص میزان 
صادرات نفت ایران به هند مربوط به ماه ژوئن  )خرداد – تیر( است. 
 »دارمن��درا پ��رادان« وزیر نفت هند ابتدای هفت��ه گفته بود که 
واردات از ای��ران در این ماه رش��دی ۵۰درصدی نس��بت به موعد 

مشابه سال گذشته داشته است. 
هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران پس از چین اس��ت و همین 
موضوع موجب افزایش فش��ارهای واش��نگتن به دهلی نو و پکن در 

ماه های گذشته شده است. 
 »سوشما سواراج« وزیر امورخارجه هند گفته است که این کشور 

از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران تبعیت نخواهد کرد. 

وزیر نیرو از پایان خاموشی در آینده نزدیک خبر داد
وسایل سرمایشی را روی 2۵درجه قرار دهید

وزیر نیرو گفت که  مردم در تابستان امسال به خوبی در مصرف 
برق صرفه جویی کردند و با خنک شدن هوا، خاموشی های برق نیز 

رو به اتمام است. 
 ب��ه گزارش تس��نیم، رض��ا اردکانیان در حاش��یه بهره  برداری از 
پروژه ارتق��ای واحدهای ۱ و 2 نیروگاه علی آب��اد کتول به فناوری 
MAP2B در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه خاموشی،  سختی 
و درس هایی دارد،  اظهار داش��ت:  ب��ا فراگیری این درس ها که در 
دولت و صنعت گرفتیم،  امیدواریم مشکالت را زودتر برطرف کنیم. 
وی تصری��ح کرد:  از ۵۷ هزار مگاوات برق مصرف  ش��ده نزدیک 
به 22 هزار مگاوات به وس��ایل سرمایشی اختصاص دارد که انتظار 
داریم مردم در مناطق گرمس��یر دمای وسایل سرمایشی خود را در 
حد دمای آسایش  )2۵ درجه سانتیگراد( قرار دهند که با انجام این 

کار نقاط دیگر کشور مشکل خاموشی نخواهد داشت. 
اردکانی��ان  در خص��وص نوس��انات ارز نیز گفت:  ب��رای کاهش 
خس��ارت ناشی از نوس��انات ارز در زمان الزم برای اصالح قیمت و 
مصرف اقدامات الزم انجام نشد و به حوزه سرمایه گذاری و اولویت ها 
کم توجهی شد و باید شرایط را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی 

به ویژه در بخش آب تسهیل می کردیم.  

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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افزایش قیمت دالر در بازار ایران در چند ماه گذش��ته س��بب ش��ده 
راه حل ه��ای متفاوت��ی برای عبور از این ش��رایط از س��وی مس��ئوالن 
 و اقتصاددان��ان مط��رح ش��ود.  در این بی��ن،  از تثبی��ت قیمت دالر بر

۴2۰۰ تومان گرفته ت��ا ایجاد بازار ثانویه و تغییر افراد اقتصادی دولت،  
به عنوان گزینه های تجربه  شده و تجربه  نشده می توان نام برد.  

با این حال،  برخی اقتصاددانان عقیده دارند تا زمانی که سیاست های 
حاکم بر اقتصاد در کشور تغییر نکند،  نمی توان انتظار تغییر محسوسی 
در بازار داش��ت. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا 
در گفت وگو با ایرناپالس،  با بیان اینکه »باید سیاست ها و جهت گیری ها 
عوض شود و شرایط اقتصاد رانتی تغییر کند«، به لزوم توجه به شرایط 
اضط��راری در مواجهه با جنگ اقتصادی تأکید می کند. به گفته اس��تاد 
اقتصاد دانش��گاه الزهرا،  بحران اقتصادی کنونی راه حل مش��خص دارد؛  
اما نیازمند عزم سیاس��ی است و اگر مسئوالن صادقانه با مردم برخورد 
کنند، می توان به راه حل رس��ید. در این راه باید گفت وگوی ملی برگزار 

شده و اجازه دهند گروه های مختلف با آرای متفاوت بحث کنند. 
راغف��ر در ارزیابی ش��رایط اقتصادی حاضر گفت: بس��یاری از افراد از 
این ش��رایط اقتصادی منتفع هس��تند و نفع شخصی می برند. بر اساس 
 اس��ناد منتشرش��ده در جریان مافیای فوالد طی سال گذشته،  افرادی

۷۳۰۰ میلیارد تومان س��ود داش��ته اند، اما مالیات��ی که پرداخت کردند 
تنها ۱.۳درصد بوده اس��ت. از س��وی دیگر،  بحث بازار ثانویه ارز مطرح 
می ش��ود و این افراد می توانند ارز حاصل از ص��ادرات را در این بازار به 
قیمت باالتر بفروشند.  هدف از راه اندازی بازار ثانویه ارز،  تثبیت قیمت 
ارز بر روی ۹ و ۱۰ هزار تومان بوده است. در این رابطه چه کسانی برنده 
هس��تند؟ چرا نباید افرادی که از منابع ملی استفاده کرده و در بسیاری 
موارد از یارانه های بس��یار بزرگی به��ره بردند، به مملکت مالیات دهند. 
چرا نباید منابع ارزی شان را وارد نظام بانک مرکزی کرده و از آن طریق 
توزیع کنند؟ قطعاً نمی توانیم انتظار مداوای اقتصاد را از کس��انی داشته 
باش��یم که خودش��ان از این بیماری و درد و زجر مردم منتفعند.  ان ها 
پرسش های جدی مردم است. او در تبیین راه برون رفت از شرایط فعلی 

اقتصاد ایران ادامه داد:  مس��ئوالن ۳۰ س��ال پس از پایان جنگ اکنون 
متوجه ش��ده اند که هنوز در جنگ هستیم و این بار جنگ اقتصادی در 
پیش اس��ت. اگ��ر واقعاً این موضوع را باور دارند چرا ش��رایط اضطراری 
زم��ان جنگ را اعمال نمی کنند، زیرا ش��رایط جنگی و نحوه مواجهه با 
آن در همه جای دنیا قاعده دارد.  برای رس��یدن به راه حل عبور از این 
شرایط،  پرسش این است که ظرف کمتر از یک هفته، چه کسی و بین 
چه کسانی 2۰ میلیارد دالر ارز را توزیع کرد؟ چطور این موارد مشخص 
نمی شود؟ تا زمانی که شرایط فعلی پابرجا باشد، نمی توانیم انتظار اصالح 

اوضاع را داشته باشیم. 
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه الزهرا ادامه داد: یک��ی از راه حل های موجود 
این است که دولت اعالم کند از منابع ارزی خود برای واردات کاالهای 
اساس��ی اس��تفاده می کند و از آنجا که تمام ارز مورد نیاز برای واردات 
مواد غذایی و دارویی ۱۰ میلیارد دالر و هزینه های بخش تولید کش��ور 
نیز 2۰ میلیارد دالر را ش��امل می شود،  به راحتی می توان ارز مورد نیاز 
را تأمین کرد. اگر این موضوع رس��ماً اعالم شود، تقاضا به  شدت کنترل 

خواهد شد. 
راغف��ر با بیان اینکه واردات خودروهای لوکس منابع کش��ور را بلعید،  
پرس��ید: چرا بای��د دولت ارز خ��ود را برای واردات خ��ودروی لوکس و 
فعالیت ه��ای غیرضروری اختصاص دهد. چه کس��انی برنده اند و اهداف 
چه کس��انی در این رابطه تأمین می شود؟ بنابراین راه حل وجود دارد و 
بس��یار هم روشن و مشخص است، اما عزم سیاسی که اصلی ترین حلقه 
به شمار می آید، وجود ندارد. اگر این عزم سیاسی شکل بگیرد و آقایان 
ب��اور کنند آمریکا در جنگ با ماس��ت و به دنبال ماه��ی گرفتن از آب 
گل آلود و انداختن همه مشکالت به گردن تحریم ها نبوده و می خواهند 
صادقان��ه با مردم برخورد کنند آن وقت می توانیم به راه حل برس��یم. در 
این راه باید گفت وگوی ملی برگزار شده و اجازه دهند گروه های مختلف 
با آرای متفاوت بحث کنند و از درون آنها راه حل های عملی اداره کشور 

استخراج شود.  
به گفته راغفر،  یکی از این راهکارها این است که یارانه های عظیمی 

که به فوالد،  پتروش��یمی و س��یمان داده ش��ده،  پرداخت نشود و این 
صنای��ع اگر می توانند،  روی پای خودش��ان بایس��تند. در واقع این امر 
همان بازار آزادی اس��ت که طرفداران آن در سال های گذشته شعارش 
را می دادند و اعتقاد داش��تند براس��اس قاعده بازار آزاد افراد ناکارآمد از 

دور خارج خواهند شد.  
او ادام��ه داد: یکی دیگر از کارهایی که می توان انجام داد این اس��ت 
کس��انی که صادرات دارند پیمان نامه ارزی امض��ا کنند. درواقع منابعی 
ک��ه ص��ادر می ش��ود متعلق به م��ردم ب��وده و ارز آن باید ب��ه صندوق 
دول��ت برگردد. هدف از احداث پتروش��یمی ها که با منابع همین مردم،  
استقراض از کشورهای خارجی و استفاده از درآمدهای نفتی ایجادشده،  
به این امید بوده که این منابع بتوانند جایگزین خود نفت باشند. یعنی 
این که ارزش افزوده ایجاد کرده و با صادرات، ارز بیش��تری به کشور وارد 
شده و برای توسعه مورد استفاده قرار گیرد. در شرایطی که بازار ثانویه 
به وجود آمده،  همه کاالها با قیمت دالر در آن بازار تعیین می ش��ود و 
دیگ��ر قیمت ۴2۰۰ تومان وجود ندارد. دولت برای کنترل بازار ارز باید 

در اولین قدم دالر را به همان قیمت۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ تومان برگرداند. 
ای��ن اقتصاددان نهادگرا با بیان اینکه نگاه ها باید از نگاه اقتصاد غارتی 
تغییر کند، ادامه داد: ش��واهد نش��ان می دهد مؤسسات مالی و اعتباری 
غیرمج��از،  اصلی ترین منتفعین و مردم اصلی ترین بازندگان این اوضاع 
آش��فته هس��تند.  همه فعل و انفعاالت و نقل و انتقال های پولی و مالی 
امروزه در کشور ثبت و ضبط می شود و بانک مرکزی می داند چه کسانی 

۵۷ تن سکه را خریده اند. 
راغفر در پایان در پاسخ به اینکه تغییر افراد تا چه حد می تواند راه را 
برای رسیدن به شرایط مطلوب اقتصادی هموار کند، گفت:  تنها عوض 
شدن تیم اقتصادی راهش نیست، بلکه باید سیاست ها و جهت گیری ها 
عوض شود و نگاه ها باید از نگاه اقتصاد غارتی تغییر کند. اکنون نیازمند 
ایدئولوژی متفاوتی هس��تیم که باید حمای��ت از منافع مردم اصل قرار 

گرفته و در آن صورت،  آدم مناسبش هم پیدا می شود.  

حسین راغفر مطرح کرد

ضرورت گفت وگوی ملی برای عبور از بحران اقتصادی

 ش��ورای جهانی طال در جدیدترین گزارش از وضعیت طالی جهانی 
در س��ه ماهه دوم امس��ال اعالم کرد پس از خروج ترامپ از برجام و به 
رغ��م موانع خرید و فروش در ایران تقاضای این فلز گرانبها 2۰2درصد 
رش��د داشته اس��ت. همچنین در گزارش شورای جهانی طال اعالم شده 
 میزان تقاضای جهانی برای این فلز زرد در س��ه ماهه دوم امس��ال با}

۴درصد کاهش به ۹٦۴.۳ تن رسیده است. 
به گزارش خبرگزاری ها، از نظر ش��ورای جهانی طال کاهش تقاضا در 
هند به ۸درصد و کاهش خرید از س��وی صندوق های مبادالت تجاری و 
بانک مرکزی کش��ور ها هم در کاهش تقاضای جهانی تأثیر جدی داشته 

است. 
براساس اعالم این شورا در سه ماهه دوم امسال میالدی میزان خرید 
صندوق های مبادالت تجاری ۴٦درصد کاهش داش��ته است. همچنین 
میزان خرید بانک مرکزی کش��ور ها هم ب��ا ۷درصد کاهش همراه بوده 
اس��ت. به گفته شورای جهانی طال سرمایه گذاری در این بخش ۹درصد 

کاهش داش��ته و سهم خرید از جواهرات نیز در کل 2درصد افت داشته 
اس��ت. ش��ورای جهانی طال همچنین اعالم می کند تقاضای کلی برای 
طال در نیمه نخس��ت امس��ال ٦ درصد نس��بت به مش��ابه قبل کاهش 
داش��ته که عمدتا به دلیل کاهش جدی در خرید صندوق های مبادالت 
تجاری بوده اس��ت. تقاضای کلی ط��ال در جهان ۱۹۵۹.۹ تن در فاصله 
ماه های ژانویه تا ژوئن بوده که این رقم نس��بت به مش��ابه سال گذشته 
 کاه��ش دارد.  در همین بازه زمانی در س��ال گذش��ته تقاضا برای طال

2۰۸٦.۵ تن بوده اس��ت. تقاضای طال در نیمه نخس��ت امسال کمترین 
میزان از سال 2۰۰۹ تاکنون محسوب می شود. در سه ماهه دوم امسال 
تقاضا برای طال با ۴ درصد کاهش به ۹٦۴.۳ تن رس��یده اس��ت. خرید 
طال برای سرمایه گذاری هم ۹درصد و صندوق های مبادالت تجاری هم 
۴٦درصد کاهش داش��ته اس��ت. هویت اعالم کرد: »تقاضا برای اروپا تا 
حدودی زیاد بوده اس��ت. دلیل عم��ده آن اختالف در انتخابات ایتالیا و 

ابهامات زیاد در سیاست های بانک مرکزی اروپا است.«

در چین هم افزایش جنگ تجاری با واش��نگتن و افت ارزش بازار های 
سهام این کشور تقاضا را به سمت طال سنگین تر کرد. 

ش��ورای جهانی طال همچنین می نویس��ند تقاضا برای انواع جواهرات 
افزایش��ی نداشته چرا که کاهش ارزش ارز ها در کشور هایی که متقاضی 
عمده هستند مثل چین،  ترکیه و هند تضعیف شد و از آنجا که تضعیف 
ارزش ارز قیمت طال را برای خریداران گران می سازد تقاضا برای خرید 

طال به شدت کاهش یافت. 
میزان تقاضای جواهرات در هند در س��ه ماهه دوم امسال با ۸ درصد 
کاهش به ۱۴۷.۹ تن رسیدکه عامل آن بیشتر تضعیف ارزش روپیه بود.  
تقاض��ا در چین نیز با مقاومت هایی همراه بود و تنها با ۵ درصد افزایش 

به ۱۴۴.۹ تن رسید. 
در دیگر س��و تولید و اکتش��اف و بازسازی بیش��تر طال کمک کرد تا 
عرضه جهانی طال با ۳درصد افزایش به ۱۱2۰.2 تن در س��ه ماهه دوم 

امسال برسد.  

شورای جهانی طال اعالم کرد

افزایش 202درصدی خرید طال در ایران

دریچه

مدیریت بازار ارز چگونه ممکن است؟ 
دالر سیاسی

برخ��ی تحلیلگران اقتصادی معتقدن��د زمانی که وضعیت بازار ارز 
ناآرام باش��د، باید مجموعه ای از راهکاره��ا را در نظر گرفت تا بازار 
کنترل ش��ود، وگرنه با یک سیاس��ت آزادس��ازی یا ب��ازار ثانویه به 

تنهایی نمی توان شرایط را کنترل کرد. 
به گزارش خبرآنالین، اقتصاد ایران از ابتدای امس��ال اس��یر دالر 
و حاشیه های آن بوده اس��ت. از همان روزهای آغازین سال ۱۳۹۷ 
شاهد رکوردشکنی های پیاپی دالر بودیم که با هیچ منطق اقتصادی 
همخوانی نداشت. دولت حتی با وجود به کارگیری سیاست سرکوب 
قیمت ها نیز موفق نش��د افس��ار رشد قیمت ها را بکشد. همین چند 
روز پیش دالر وارد کانال ۱۱ هزار تومانی شد و عددی تاریخ ساز را 

در کارنامه خود ثبت کرد. 
درب��اره چرایی ای��ن اتفاق می توان گفت ک��ه افزایش قیمت دالر 
بیش از آن که منش��ا اقتصادی داشته باش��د، منشا سیاسی دارد. از 
یک س��و باید فشارهای خارجی به کشور و دولت را مدنظر قرار داده 
و از سوی دیگر، افزایش قیمت آن به ضعف مدیریت و تدبیر داخلی 
برمی گردد.  سیاس��ت های ارزی در ماه های گذش��ته اغلب به شکل 
کوتاه مدت اتخاذ ش��ده و به نظر می رس��د که در ای��ن تصمیمات، 
رد پایی از کار کارشناس��ی نبوده اس��ت. از س��وی دیگر، اصرارهای 

بی حاصل باعث بدتر شدن شرایط ارزی شده است. 
ب��ا یک نگاه اجمالی به سیاس��ت های اخیر تی��م اقتصادی دولت 
متوجه می ش��ویم که مش��کالت تغییری نکرده و همان مش��کالت 
هس��ت. در عین حال، راه حل هایی که دول��ت به دنبال آن بوده نیز 
تغییری نکرده اس��ت. اگر ۷۰ س��ال پیش تصمیم اشتباهی گرفته 
شد،  نباید مرتبا تکرار می شد، اما نگاهی به تاریخ نشان می دهد که 
ما اش��تباه ها را مرتبا تکرار کرده ایم. به نظر می رسد تکرار اشتباه ها 
نیز بیش��تر به نگاه سیاس��تمداران برمی گردد.  سیاسیون در هزینه 
فایده کردن یک سیاس��ت گذاری بیشتر از آن که اهداف بلندمدت را 
مدنظر قرار دهند، به دنبال مطلوب هایی هستند که در کوتاه مدت و 

به سرعت جواب دهند. 
پیروی از روش های آزمون و خطا؟ 

آزمون و خطا روش��ی قدیمی است برای دستیابی به راه حل یک 
مش��کل که با این روش با تک��رار آزمایش های گوناگون به موفقیت 
منتهی می ش��ود،  اما به نظر می رس��د آزمون و فقط خطا،  روش��ی 
اس��ت که برخی از سیاس��تمداران داخلی برای اتخاذ راه حل، برای 
چالش داخلی استفاده می کنند. در روش آزمون و فقط خطا، اصرار 
بر این اس��ت که از سیاست های شکست خورده قبلی حتماً استفاده 

شود که شاید بتوان به نتیجه مورد نظر رسید. 
به نظر می رس��د که س��یکل معیوب سیاس��ت گذاری ارز و حتی 
سیاس��ت گذاری در س��ایر حوزه ها نقط��ه پایانی ن��دارد.  در نتیجه 
سیاس��ت گذاران اقتصاد ایران در ش��رایط بحرانی ب��ه یک تصمیم 
مش��خص روی می آورند و هر چقدر شرایط بحرانی تر می شود،  علم 

خود را در تصمیم گیری نسبت به سایرین ارجح می دانند. 
افزای��ش قیمت دالر که اخیراً ش��اهد آن بودی��م، تا مقدار زیادی 
ب��ه اصطالح بعد روان��ی دارد. یعنی به موض��وع تحریم بازمی گردد.  
البته اگر در س��ال های گذشته در مقاطعی از زمان نرخ ارز سرکوب 
نمی ش��د و دولت اجازه می داد ارز متناس��ب با ت��ورم داخل منهای 
خ��ارج به قیمت فروش برس��د و در واقع قیم��ت دالر افزایش پیدا 

می کرد،  قطعاً دیگر این شرایط پیش نمی آمد. 
تأثیر ارز بر تورم

متأس��فانه افزایش بی رویه قیمت دالر باعث ش��ده قیمت س��ایر 
کاالهای وابس��ته به دالر نیز در بازار در فرصت های زمانی مناسبی 
ب��اال و پایین برود. دالر تنها به بازار ف��روش محدود باقی نمی ماند.  
افزای��ش نرخ ارز از طریق مختلفی بر س��طح عمومی قیمت ها و در 
نتیجه تورم مؤثر اس��ت. طبق گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس،  
افزایش نرخ ارز قیمت کاالها و خدمات نهایی س��بد مصرفی خانوار 
را افزایش می دهد. ضریب اهمیت مهم ترین کاالها و خدمات س��بد 
خان��وار که به طور مس��تقیم تحت تأثیر ارز ق��رار می گیرد، می تواند 
افزای��ش قیمت این محص��والت را طی چند روز آنده نش��ان دهد.  
ب��رای مثال،  حدود یک درص��د از هزینه های خانوار مربوط به برنج 
خارجی می شود که با افزایش ۱۰درصدی نرخ ارز،  ۰.۱ درصد نرخ 
ت��ورم مصرف کننده از این محل افزایش خواهد یافت.  ضمن این که 
ب��ا توجه به این که تولید داخلی برخی کاالها مثل وس��ایل صوتی و 
تصوی��ری،  دارو و. . .  س��هم باالیی از مص��رف داخلی این کاالها از 
مح��ل واردات تأمین می ش��ود و بنابراین تحت تأثیر افزایش نرخ ارز 
ق��رار خواهند گرفت.  بر این اس��اس،  از دالیل افزایش قیمت ها در 
ماه های اخیر،  عالوه بر تأثیر نرخ ارز بر شاخص قیمت تولیدکننده،  
تأثیر مستقیم آن بر شاخص قیمت مصرف کننده نیز هست.  به طور 
کلی انتظار بر آن اس��ت که به ازای افزایش ۱۰درصدی نرخ ارز،  از 
محل افزای��ش کاالها با ضریب اهمیت باال،  تورم حدود یک درصد 

افزایش یابد. 
تأثیر ارز بر قیمت کاالهای وارداتی

تأثی��ر افزایش قیم��ت دالر تنها به همین جا ختم نمی ش��ود.  از 
طری��ق افزای��ش قیمت کاالای وارداتی،  واس��طه ای و س��رمایه ای،  
هزینه ه��ای تولی��د و در نتیجه قیمت کاالها و خدمات وابس��ته به 
واردات را افزای��ش می دهد.  با توجه به این ک��ه دولت اقداماتی در 
این حوزه داش��ته،  ارز صادرات��ی می دهد،  قاچاق را کنترل کرده و 
سایر کاالها، تا این اندازه درخواست و تقاضا برای دالر اصاًل منطقی 
نیس��ت.  این که اعالم ش��ده باالخره کاالهای گ��روه دو هم به بازار 
ثانوی��ه می رود و با ارز آزاد فروخته ش��ود،  به بازار فش��ار می آورد.  
تغییر مرتب سیاس��ت های ارزی خود مسئله س��از است.  تند شدن 
فضای سیاس��ی کشور بسیار مهم است،  وگرنه هیچ اتفاق اقتصادی 
خاصی در کش��ور رخ نداده که بگوییم ارز ب��ه خاطر آنها دو برابر و 
یا بیش��تر شده اس��ت،  بنابراین بخش اصلی ماجرا،  به نگرانی هایی 
بازمی گردد که در جامعه وجود دارد.  بخش��ی از ماجرا هم ناشی از 

دخالت هایی است که از بیرون در بازار ارز صورت می گیرد. 
دولت برای این که التهاب بازار ارز را بخواباند،  باید بخش��ی از ارز 
نفتی خود را به بازار تزریق کند.  وقتی ش��رایط کش��ور ناآرام باشد،  
بای��د مجموعه ای از راهکارها را در نظر گرفت تا بازار کنترل ش��ود،  
وگرنه با یک سیاس��ت آزادس��ازی یا بازار ثانویه به تنهایی نمی توان 
شرایط را کنترل کرد. از طرف دیگر، دولت باید با دیپلماسی درست 
به مردم نشان دهد که چشم انداز و اتفاقات بهتری را به چشم خود 

خواهند دید و به آینده اقتصاد ایران امیدوار شوند.  
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رئیس کل بانک مرکزی: 
در حال بررسی راه های برون رفت از وضعیت 

فعلی ارزی هستیم
رئیس کل بانک مرکزی گفت  به همراه صاحبنظران، کارشناسان 
 و مس��ئوالن اقتصادی به ط��ور تمام وقت در حال بررس��ی راه های

برون رفت از وضعیت فعلی ارزی هستیم. عبدالناصر همتی در مطلبی 
در صفحه ش��خصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: این 
روزها خیلی از فعاالن حوزه رس��انه که بابت همراهی خوب آنها در 
تنویر افکار عمومی در ماه ها و سال های گذشته قدردان هستم، این 
س��ؤال را مطرح می کنند که چرا همتی ارتباط خود با رس��انه ها را 
قطع کرده است و توضیحی در مورد مسائل ارزی، پولی و اقتصادی 
نمی دهد؟ وی در پاس��خ به این موضوع نوش��ته است:  اول اینکه از 
روزی که مس��ئولیت گرفته ام به همراه صاحبنظران،  کارشناسان و 
سایر مسئوالن اقتصادی تمام وقت درگیر بررسی راه های برون رفت 
از وضعی��ت فعل��ی ارزی و یافتن بهترین راه ب��ا کمترین آثار منفی 
هستیم و نتیجه حاصله را اطالع رسانی خواهیم کرد.  رئیس شورای 
پول و اعتبار ادامه داد: دوم اینکه هرچند مسئوالن بانک مرکزی در 
تمام کشورها بیشتر عمل می کنند و به ندرت سخن می گویند، ولی 
با توجه به شرایط خاص کشورمان حتماً در حد ضرورت مصاحبه و 

توضیحات الزم را ارائه خواهم داد. 

اطالعیه  بانک پاسارگاد
جزییات سومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای 

پاسارگاد به زودی اعالم می شود
دبیرخان��ه جش��نواره فیل��م ۱۸۰ ثانی��ه ای بان��ک پاس��ارگاد در 
 اطالعی��ه ای اع��الم کرد ک��ه جزیی��ات س��ومین جش��نواره فیلم

۱۸۰ ثانیه ای پاسارگاد به زودی اعالم می شود. پیرو تماس های مکرر 
و مراجعه  فیلمسازان عزیز و هنرمندان گرامی در ارتباط با برگزاری 
س��ومین جشنواره فیلم ۱۸۰ ثانیه ای بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی 
دبیر اجرایی جش��نواره اظهار داش��ت: دبیرخانه جش��نواره در حال 
حاضر فعال بوده و در حال مذاکره با ش��ورای سیاست گذاری جهت 
برنامه ری��زی برای تهیه فراخوان جش��نواره و پذی��رش آثار عزیزان 
اس��ت.  به گفت��ه رفیعی،  هنرمندان ارجمن��د می  توانند در صورت 
نی��از از طریق تماس با ش��ماره ۸2۸۹۳۰۳۰ و یا مراجعه حضوری 
به آدرس تهران، خیابان ولیعصر،  باالتر از بزرگراه آیت اهلل هاش��می 
رفسنجانی )نیایش(،  خیابان ارمغان غربی، پالک ٦۸، طبقه چهارم،  
با دبیرخانه جش��نواره در ارتباط باش��ند. بدیهی اس��ت پس از اتمام 
برنامه ری��زی ب��رای برگزاری دوره بع��دی جش��نواره،  مراتب طی 

فراخوان در رسانه های مختلف اطالع رسانی می گردد. 

مدیرعامل بانک مسکن اعالم کرد
2 خبر خوش مسکنی برای مردم

مدیرعام��ل بانک مس��کن از دو پیش��نهاد پرداخ��ت وام صندوق 
پس انداز مس��کن یک��م به خانه های با عمر 2۰ س��ال و نیز افزایش 

سقف تسهیالت اوراق از ٦۰ به ۸۰ میلیون تومان خبر داد. 
ابوالقاس��م رحیمی انارکی با تش��ریح دو اقدام بانک مس��کن برای 
افزای��ش قدرت خرید م��ردم در بازار،  گفت:  با پیش��نهاد به بانک 
 مرک��زی محدودیت وام صن��دوق یکم برای واحده��ای با عمر زیر
۱۵ سال برداشته می شود،   ضمن این که سقف وام اوراق حق تقدم 
نیز افزایش می یابد.  به گزارش تسنیم،  رحیمی انارکی به برنامه های 
بانک مس��کن ب��رای افزایش قدرت خرید مردم ب��رای ورود به بازار 
اش��اره کرد و اظهار کرد:  در ارتباط با صندوق پس انداز مسکن یکم 
بانک مسکن در حال انجام یک اقدام است؛ در این صندوق افزایش 
س��قف تسهیالت مستلزم چند محدودیت اس��ت. اولین محدودیت 
توانایی پرداخت اقس��اط از سوی متقاضیان وام است. وی ادامه داد:  
محدودیت بعدی در ارتباط با تأمین کس��ری منابع احتمالی است که 
ب��ه وجود می آید.  در این زمینه اولین اقدام این بوده که حداقل مدت 
صدور پروانه ساختمانی را به بانک مرکزی پیشنهاد داده ایم که بر اساس 
آن از ۱۵ س��ال به 2۰ س��ال افزایش یابد.  وی با بیان این که با این کار 
دامنه واحدهای مسکونی که می توانند از وام صندوق یکم استفاده کنند 
افزایش می یابد در پاسخ به تسنیم که این پیشنهاد چه زمانی به بانک 
مرکزی ارائه ش��ده و آیا اقدامی روی آن صورت گرفته اس��ت،  افزود:   
اخیراً این پیشنهاد را به این بانک داده ایم و هنوز اطالعی از سوی بانک 
مرکزی درباره -موافقیت یا عدم موافقت- این پیشنهاد به بانک مسکن 
داده نشده است.  مدیرعامل بانک مسکن تأکید کرد:  این کار به بخشی 
از مردم کمک می کند تا واحدهای با طول عمر بیشتر و با قیمت های 
مناسبت تری خریداری کنند. رحیمی انارکی در پاسخ به پرسشی مبنی 
ب��ر این که با افزایش مدت صدور پروانه س��اختمانی برای دریافت وام 
صندوق یکم این احتمال وجود دارد با افزایش تقاضا قیمت واحدهای 
زیر 2۰ سال افزایش یابد،  اظهار کرد:  تفاوت قیمتی خیلی چشمگیر 
افزایش نمی یابد چراکه دامنه وام صندوق پس انداز مسکن یکم خیلی 
وسیع تر می شود؛  به عبارت دیگر عرضه بیشتری صورت می گیرد و به 
ب��ازار کمک می کند.  وی در ادامه با اش��اره به این که وضعیت منابع و 
مصارف صندوق یکم مناس��بی دارد،  تأکید کرد:   در بانک مسکن در 
حال افزایش س��قف اوراق حق تقدم وام مسکن به سقف صندوق یکم 
هس��تیم که این اقدام نیز در قالب پیش��نهادی به بانک مرکزی ارائه 

شده است. 
وی در این باره توضیح داد: این افزایش س��قف برای سراسر کشور 
اس��ت و همین رقم وامی ک��ه در صندوق پس ان��داز یکم پرداخت 
می ش��ود در روش تأمی��ن وام از طریق اوراق ح��ق تقدم پرداخت 
خواهد ش��د.  به عنوان مثال در تهران برای خرید مس��کن از محل 
اوراق حق تقدم ٦۰ میلیون تومان وام به متقاضی پرداخت می شود 
و در صن��دوق یک��م ۸۰ میلیون تومان.  به بانک مرکزی پیش��نهاد 

داده ایم سقف وام اوراق نیز به ۸۰ میلیون تومان افزایش یابد. 
وی در پاس��خ به اینکه با اقدامات جدید بانک مسکن چه اتفاقی 
در بازار می افتد، گفت:   انتظار داریم مردم بتوانند بخش��ی از قدرت 
خرید از دس��ت رفته با این دو برنامه بازیابی کنند. مدیرعامل بانک 
مس��کن همچنین یادآور شد:  پرداخت 2۰ میلیون تومان وام جعاله 
مسکن  )تعمیر( بدون دریافت اوراق همچنان تا پایان شهریور ادامه 

خواهد داشت و تداوم آن به منابع و مصارف بانک دارد. 
 

بانکنامه

وعده ه��ای پر رنگ و لع��اب و مانوری که در روزهای اخیر از س��وی 
مس��ئوالن دولتی و البته نمایندگان مجلس درباره بس��ته بانک مرکزی 
برای س��اماندهی اوضاع آش��فته ارزی داده ش��ده،  همگان را در انتظار 
اتفاق تازه ای در حوزه ارزی قرار داده اس��ت،  اما این که این بسته تا چه 
اندازه متفاوت از سیاس��ت فعلی بوده و س��یگنال های مثبتی با خود به 

همراه دارد را باید در رونمایی از آن دید. 
به گزارش ایسنا،  بعد از آن که نیمه دوم سال گذشته بازار ارز روزهای 
پرالتهابی را پشت سرگذاشت و مجموعه دولت و بانک مرکزی نتوانست 
کنترل مناس��بی بر بازار داشته باشد و قیمت دالر در شش ماه از حدود 
۳۷۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان پیش رفت،  امسال هم اتفاق خوبی در این بازار 
نیفتاد.  س��ال که ش��روع ش��د وضع ملتهب بازار به روند خود ادامه داد 
و در 2۰ روز ابتدایی س��ال،  قیمت دالر از ٦۰۰۰ تومان نیز عبور کرد.  
دولت نیز که ظاهراً برنامه ای برای کنترل بازار و هرج و مرج آن نداشت،  
تصمیمی گرفت که کارشناسان حتی در همان ساعات اولیه تماما آن را 

عجوالنه و اشتباه تلقی کرده و خواستار بازنگری آن شدند. 
دولت در سیاس��ت جدید ارزی به یکباره قیمت ه��ای تند بازار ارز را 
غیررس��می اع��الم و برای دالر ن��رخ ۴2۰۰ توم��ان را در نظر گرفت و 
تم��ام واردات را ب��دون هیچ اولویت بندی مش��مول ارز ارزان قیمت کرد 
که خود در س��امانه ارزی نیما آن را تحت نظر داش��ت و بین واردکننده 
و صادر کنن��ده در جری��ان بود؛  روالی که به زودی ب��ا توجه به فعالیت 
ب��ازار ارز به ایجاد رانت و فس��ادی در تخصیص و تأمی��ن ارز و واردات 
انجامید که ش��خص رئیس جمهور نیز نسبت به آن معترض و خواستار 

شفاف سازی شد. 
به هر حال روال غیرش��فاف بازار ارز در شرایطی که این روزها اقتصاد 
ایران در آستانه اجرایی ش��دن تحریم های اعالمی رئیس جمهور آمریکا 
در حوزه تجاری و طال و ارز قرار دارد،  مجموعه ای از عواملی را رقم زد 
که اوضاع بازار ارز را بیش از گذشته تکان داد و به سمت ارقام تاریخی 
تا ۱2 هزار تومان برای دالر و بیش از ۴ میلیون برای سکه پیش برد. 

اما از حدود یک هفته قبل که رئیس جمهور تغییراتی در ریاست بانک 
مرک��زی ایجاد کرد، از مع��اون اول روحانی گرفته تا همتی -رئیس کل 
بانک مرکزی- و سایر مسئوالن دولتی و البته برخی نمایندگان مجلس،  
از تدوین بسته ارزی جامعی خبر داده اند که قرار است اوضاع موجود را 
س��امان دهد.  گرچه تاکنون بانک مرکزی و دولت کوچکترین اطالعاتی 
از این بسته را اعالم نکرده اند اما واکنش ها به گونه ای بوده که انگار باید 
منتظر اتفاق های عجیب و تازه ای بود که در روزهای آینده با این بسته 

رقم خواهد خورد. 
این در حالی است که برخی خبرهایی که هنوز به طور رسمی از سوی 
بانک مرکزی تأیید نش��ده اس��ت از این حکایت دارد که قرار اس��ت ارز 
۴2۰۰ تومانی که تاکنون برای کاالی اساس��ی و گروه دوم کاالیی یعنی 
م��واد اولی��ه کارخانه ها و تولید اختصاص پی��دا می کرد،  فقط به کاالی 
اساس��ی اختصاص پیدا کرده و مابقی کاال ها با نرخ جدید وارد شود.  به 
عبارتی به جز کاالهای اساس��ی و حیاتی که با ارز ناشی از درآمد نفتی 
تأمین خواهد ش��د، مابقی واردات و صادرات وارد بازار ثانویه ش��ود.  در 
این بازار که در همان س��امانه نیما قرار دارد،  قرار اس��ت تمام ارز ناشی 

از صادرات غیرتفتی از جمله پتروشیمی ها و فلزات با نرخ توافقی عرضه 
ش��ده و واردکنندگان ارز مورد نیاز خ��ود را تأمین کنند.  این در حالی 
است که از مدتی پیش و برای گروه سوم کاالیی که غیرضروری هستند 
این جریان شروع شده بود و قیمت ارز برگرفته از بازار آزاد تعیین و در 

روزهای اخیر تا ۱۰ هزار تومان هم پیش رفته بود. 
برخی کارشناس��ان معتقدند آزادس��ازی نرخ ارز برای س��ایر گروه ها 
به اس��تثنای کاالی اساسی سیاست تأیید ش��ده ای می تواند باشد؛  چرا 
که خود مش��وق صادرکننده برای عرض��ه ارز و تأمین منابع خواهد بود 
اما مش��روط به اینک��ه بازار ارز بار دیگر رها نش��ده و بت��وان معامالت 
در صرافی ه��ا را نیز س��اماندهی کرد؛  چراکه در غی��ر این صورت بازار 
غیرش��فاف و زیر زمینی ارز بار دیگر به ارقام پرت دالر و سوءاس��تفاده 

سودجویان خواهد انجامید. 
ب��ه هر صورت ایران در آس��تانه تحریم احتمال��ی آمریکا که در زمان 
خروج از برجام برای یک مهلت ۹۰ روزه اعالم کرده بود قرار دارد و در 
هفته پیش رو ممکن اس��ت اجرایی ش��ود؛  شرایطی که می تواند فضای 
روانی آن به ش��دت بازار ارز را تحت تأثیر قرار دهد.  این در حالی است 
که بس��ته ارزی دولت احتماال تا یکی دو روز آینده رونمایی خواهد شد 
ت��ا در ای��ن زمان بتواند پادزه��ری مقابل التهابات ب��ازار ارز و تحرکاتی 
باشد که این روزها بازار را بیش از گذشته دستخوش تغییر کرده است.  
در این ش��رایط باید در انتظار سیاس��تگذاری جدید در بازار ارز بود که 
آی��ا می تواند جری��ان تازه و اثرگذاری رقم بزند یا مانند بس��ته قبلی در 

آینده ای نزدیک زمینه ساز روالی نامناسب در بازار باشد؟  

گمانه زنی ها درباره جزییات بسته پیشنهادی بانک مرکزی

سورپرایز ارزی؟ 

یک مقام آگاه انتقال بخشی از کاالهای گروه اول به گروه دوم،  تأمین 
ارز گروه کاالیی دوم از طریق بازار ثانویه و عرضه ارز حاصل از صادرات 
محصوالت پتروش��یمی و فوالدی را از اصلی ترین محورهای بسته ارزی 

دولت عنوان کرد. 
یک مقام آگاه در گفت وگو با فارس،  با اشاره به محورهای بسته ارزی 
دولت اظهار داش��ت:  همانطور که به نوعی در خبرهای رس��انه ها به آن 
پرداخته شده است کلیت بسته ارزی جدید دولت افزایش و تعمیق بازار 

ثانویه ارزی است.  
وی اف��زود: براس��اس ای��ن برنامه قرار اس��ت ارز حاص��ل از صادرات 

محصوالت پتروشیمی و فوالد که رقم قابل توجهی را شامل می شود در 
بازار ثانویه ارزی عرضه ش��ود از طرف دیگر گروه کاالیی دوم نیاز ارزی 

خود را از این بازار تأمین کند.  
ای��ن مقام آگاه تصریح کرد:  هم اکنون ۵۰ درصد از واردات کش��ور را 
کااله��ای گروه اول در ب��ر می گیرد و به همین دلیل یک��ی از برنامه ها 
که هم اکنون در حال بررس��ی کارشناس��ی است این است که بخشی از 
کاالهای گروه یک به گروه دوم منتقل ش��ود تا تعداد بیشتری از کاالها 

با ارز به نرخ قیمت رسمی تعیین شود.  
وی در پاسخ به این سؤال که آیا صرافی ها در این بسته مجددا فعالیت  

عادی خود را آغاز می کنند، گفت:  یکی از موضوعاتی که در حال بحث 
و بررس��ی است همین فعالیت  صرافی ها اس��ت اما هنوز این موضوع به 
تصمیم نهایی نرسیده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییر قیمت 
ارز پایه از ۴2۰۰ به ۵۵۰۰ گفت:  این سناریو طرفداران جدی در دولت 

ندارد و بعید است چنین سناریویی جدی گرفته شود. 
وی درخصوص زمان نهایی ش��دن سیاست های جدید ارزی گفت:  با 
توج��ه به تغییر و تحول مدیریت��ی در بانک مرکزی و همچنین مباحث 
مطرح در بسته به نظر می رسد بسته ارزی بانک مرکزی و دولت تا اواخر 

هفته آینده نهایی و اعالم شود. 

آش��فتگی و التهاب بازار ارز نتیجه پیاده ش��دن سیاس��ت های اشتباه 
است.  ایده بازار ثانویه ازجمله تصمیمات درست دولت بود که آن هم در 
عمل ناکام ماند و جدیتی برای اجرای درس��ت آن وجود نداشت.  شاید 
دولت با تکیه  بر ذخایر ارزی خود پیش از این می توانست بازار را کنترل 
کند اما حاال با توجه به کمبودی که در این ذخایر احس��اس می ش��ود،  

باید سیاست های دیگر را پیش بگیرد.  
ضم��ن آنکه باید تأکید کرد ب��ا توجه به باال رفتن قیمت دالر در بازار 
غیررس��می ذخایر ارزی در حال از بین رفتن اس��ت؛  حتی در پی این 
وضعیت ش��اهد ثبت س��فارش های چند برابری بودیم. اساس کار دولت 
این است که نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد و ارز بیشتری به بازار 
غیررس��می عرضه کن��د تا میزان عرضه و تقاضا به نقطه تعادل برس��د.  
ای��ن نظارت ها بر بازار ثانویه می تواند آن را به نقطه تعادلی برس��اند که 
نش��ان دهنده آن اس��ت که اکتفای دولت به راه اندازی بازار ثانویه کافی 
نیس��ت وگرن��ه قیمت ها باال می رود و مانند آنچ��ه از نرخ ۸ هزارتومانی 

در این بازار می ش��نویم،  ش��اهد پیامد مثبتی به دنبال ش��روع کار این 
بازار نباشیم. 

ارزی ک��ه وارد ب��ازار ثانویه ش��د ارز فع��االن اقتصادی خ��رد بود که 
نمی توانست پاس��خگوی مطالبات ارزی در این بازار باشد.  در چند روز 
اخیر اعالم شده ارز پتروش��یمی ها وارد بازار ثانویه خواهد شد و شورای 
اعتب��ار پ��ول نی��ز آن را تصویب کرده اس��ت.  اگر این اق��دام نیز مانند 
تصمیمات گذش��ته در مرحله اجرا ضعف داش��ته باشد آشفتگی بیشتر 
خواهد ش��د،  اما اگر این ایده به درستی پیاده شود ارز بیشتری به بازار 
ثانویه وارد می ش��ود و عرض��ه در جایگاه باالت��ری از تقاضا قرار خواهد 
گرفت و آرامش به بازار برخواهد گش��ت و قیمت ارز پایین خواهد آمد.  
سیاس��ت های نابخردانه ای وضع شده که باعث ش��ده افراد سودجویی از 

حجم باالی بازار نقدینگی استفاده کنند و اوضاع را آشفته تر کنند. 
اگر سیاس��ت درس��تی پیش بگیریم و اجازه دهیم ب��ازار ثانویه رونق 
 بگی��رد،  بازار آزاد را تش��کیل دهی��م و از س��هم ارز واردات و صادرات

۳۰ درصد در دست دولت برای تأمین کاالهای اساسی مانند غذا و دارو 
ق��رار بگی��رد بازار خود را پیدا می کند و به آرامش می رس��د.  در چنین 

شرایطی مدیریت نیز برای دولت راحت تر خواهد بود. 

دول��ت اع��الم کرده ب��ود ک��ه تمام��ی ارز موردنی��از واردکنندگان و 
صادرکنندگان را تأمین خواهد کرد که نهایتاً مشخص شد در این اقدام 

ناتوان است و تصمیم اشتباهی اتخاذ کرده است. 
دولت اکنون ق��درت خریدی ندارد زیرا هیچ گاه تمام قد در بازار ارز ورود 
نکرده اس��ت.  دولت در تصمیم هایی که می گیرد خود را عقب می کش��د و 
پای خود را از معادالت بیرون می کش��د در چنین شرایطی افراد سودجو از 
شرایط سوءاستفاده می کنند و سناریوهایی می نویسند که این آشفته بازار 
ش��کل می گیرد.  اگر دولت سناریو را خود بنویسد و اجرای آن را به عهده 
بگیرد و در بازار ثانویه حضور قوی داش��ته باش��د آرامش به بازار بر خواهد 
گشت.  بیش از هرزمانی نیاز به جدیت دولت در اجرایی کردن تصمیمات 
داریم.  تصمیمات پیشین به علت کوتاهی بانک مرکزی و دولت به درستی 
اجرا نش��د.  بازار ثانویه هشداری است به سرکشی قیمت ارز،  این بازار در 
آینده نزدیک می تواند ثبات بخش قیمت دالر باشد،  اما به شرطی که دولت 
بازیگر اصلی بازار باشد و به جز کاالهای گروه ۳ کاالی گروه 2 هم به این بازار 
اضافه شود در این صورت با اصالح یکسری ساختارهای اقتصادی پیش بینی 
 می ش��ود قیمت دالر به نقطه مطلوبی برس��د که نرخ متعادل آن بین ٦ تا
۷ هزار تومان است.                                                      منبع:  ایسنا 
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شفافیت بهترین حمایت از بازار سرمایه است
حرکت ادامه دار نقدینگی به سوی بورس

مدیرعامل ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران،  بازار سرمایه کشور را 
در حال رش��د توصیف کرد و گفت:  خوشبختانه در روزها و هفته های 
اخیر نقدینگی خوبی به سمت بازار سرمایه آمده و همچنان این روند 
ادامه دارد.  حس��ن قالیباف اصل،  در گفت وگو با س��نا، افزود:  با توجه 
به حجم باالی نقدینگی س��رگردان در جامعه،  بازار س��رمایه یکی از 
پتانس��یل های بسیار خوبی اس��ت که می تواند این نقدینگی را جذب 
کند و در فضای کس��ب و کار و تقویت تولی��د ملی به خدمت بگیرد.   
س��خنگوی بورس تهران،  همچنین رونق در بازار س��رمایه را فرصت 
خوبی برای عرضه های اولیه و پذیرش های جدید دانست و اظهار داشت:  
ناشران و بنگاه های اقتصادی می توانند به آسانی از طریق بازار سرمایه 
تأمی��ن مالی کنند.  قالیباف اصل ادامه داد:  در ش��رکت بورس اوراق 
به��ادار ته��ران،  بحث پذیرش یک بحث جدی اس��ت و هم اکنون نیز 
فرآیند پذیرش چند ش��رکت به انجام رس��یده و با موافقت سهام دار 
عم��ده،  این ش��رکت ها قابلیت عرضه در ب��ورس را دارند.  مدیرعامل 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد:  زمانی که بازار سرمایه 
با رشد همراه می شود،  لزوما به معنای رشد یکسان همه سهام نیست،  
اما در مجموع بازار س��رمایه در شرایط فعلی محل مناسب و مطمئنی 
برای س��رمایه گذاری است و تنوع خوبی هم دارد.  قالیباف اصل گفت:  
هم اکنون دارایی های ارزشمند،  سهام شرکت های مهم و بنگاه های پایه 
اقتصاد کش��ور، در بازار سرمایه حضور دارند،  لذا یک پتانسیل و محل 
خوبی برای س��رمایه گذاری فراهم است؛  اما افراد حتماً با مطالعه وارد 
شوند و اگر مطالعه ندارند از نهادهای مالی بازار سرمایه استفاده کنند 
و از سرمایه گذاری به شکل مستقیم خودداری کنند.  وی همچنین بار 
دیگر به س��رمایه گذاران توصیه کرد بازار سرمایه را بلندمدت ببینند و 
بنگاه ه��ای اقتصادی نیز فرصت های متعدد برای تأمین مالی از طریق 
این بازار را مغتنم بش��مارند.  قالیباف اصل سپس از سهامداران عمده 
دعوت کرد اگر ش��رکت هایی را در اختیار دارند که می توانند آنها را به 

بورس بیاورند،  از این مسیر برای تأمین مالی خود اقدام کنند. 
وی در پاس��خ به س��ؤالی در خصوص راه های حمایت دولت از بازار 
س��رمایه گفت:  کمک به ش��فافیت و ایجاد رقابت س��الم در این فضا 
بهترین حمای��ت از بازار خواهد بود.  مدیرعامل ش��رکت بورس اوراق 
بهادار تهران توضیح داد:  بازار سرمایه برای دولت و سیاستگذاران هم 
فضای خوبی است که با شفاف سازی فضای کسب و کار بتوانند اعتماد و 
قابلیت پیش بینی را در اقتصاد باال ببرند و اجازه دهند که کشف قیمت 

در بازارها انجام شود. 
قالیباف اصل با بیان اینکه این اقدام می تواند یک گام مثبت در جهت 
ارتقای بازار مالی در اقتصاد کش��ور نیز باشد،  گفت:  اگر کشف قیمت 
در همه بازارها از جمله بازارهای مالی کشور شکل بگیرد و داد و ستدها 
بر اساس مکانیسم بازار باشد،  شاهد رشد و توسعه بیشتر بازار سرمایه 
خواهیم بود.  بانکها ملزم به واگذاری س��هام بنگاههای در اختیار خود 
در بورس ش��دند در راس��تای اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون 
اساسی،  بانک ها باید کلیه سهام در اختیار خود در بنگاه های اقتصادی 

را از طریق بورس برای واگذاری عرضه کنند. 
ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی در بخش��نامه ای واگذاری سهام 

بنگاه های در اختیار از طریق بورس را ابالغ کرد. 
در این بخش��نامه که به مدیران عامل بانک های دولتی،  غیردولتی،  
شرکت دولتی پست بانک،  مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک 
ایران �� ونزوئال ابالغ ش��ده آمده اس��ت،  وفق بند “ب” ماده ۱٦ قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور مصوب ۱۳۹۴،  
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های تابعه آنها موظف 
بوده اند ظرف مدت س��ه س��ال از زمان الزم االجرا شدن قانون مذکور  
)خرداد ماه سال ۱۳۹۷( سهام تحت تملک خود و شرکت های تابعه ای 
را که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق 
به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده یا اکثریت اعضای هیأت 
مدیره آنها را بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تعیین می کرده اند،  

در بنگاه های غیربانکی واگذار کنند. 

دریچه

ارزش معامالت بورس تهران در مقایس��ه با پایان خردادماه ۹۷، بیش 
از۴۰درصد افزایش یافت و به ۹٦ هزار و ۸٦۰ میلیارد ریال رس��ید. در 
واقع،  طی 2۱ روز کاری تیرماه سال ۱۳۹۷،  ارزش معامالت در مقایسه 
ب��ا پایان خردادماه،  برابر با ۴۰.۹۷درص��د افزایش یافت و از ٦۹ هزار و 
۱۰۹ میلی��ارد ری��ال به ۹٦ هزار و ۸٦۰ میلیارد ریال رس��ید. همچنین 
حجم س��هام معامله شده از 2۴ هزار و ۹۳۹ میلیون سهم به ۳۳ هزار و 

۴۷2 میلیون سهم معادل ۳۴درصد افزایش یافت. 
 ب��ه گزارش ایس��نا، از ابتدای س��ال تاکنون متوس��ط روزان��ه حجم و 
ارزش معام��الت ب��ازار اول و دوم به ترتیب برابر با ۱۱۹۴ میلیون س��هم و 
2۷۱۱ میلیارد ریال بوده اس��ت. از س��وی دیگر، در تیر م��اه ۹۷،  دفعات 
معامالت س��هام برابر با ۴2درصد در مقایس��ه با پایان خ��رداد ۹۷ افزایش 
یاف��ت و از ۱۴۹۹ه��زار دفع��ه ب��ه 2۱2۵ه��زار دفعه بالغ ش��ده اس��ت.  
 ش��اخص ب��ورس در تیر م��اه ۹۷ در مقایس��ه با خ��رداد ۹۷،  ب��ه میزان
 ۴2 واح��د کاه��ش یاف��ت و از ۱۰۸ ه��زار و ۸۷۳ واحد ب��ه ۱۰۸ هزار و
۸۳۱ واح��د رس��ید.  ارزش ب��ازار در تی��ر ماه ۹۷ در مقایس��ه ب��ا خرداد 
۹۷ ب��ا ۳۸ ه��زار و ۷٦ میلی��ارد ریال رش��د براب��ر با یک درص��د افزایش 
یاف��ت.  براس��اس معامالت نرم��ال،  در این م��اه ارزش س��هام خریداری 
 ش��ده اش��خاص حقوقی در حدود ۳۸ هزار و ۷٦۰ میلی��ارد ریال و معادل

۴٦ درصد از کل خرید ها بود،  درحالی که ارزش سهام فروخته شده آنها ۴۳ 
ه��زار و ٦۱ میلی��ارد ریال و در حدود ۵۱درصد از کل فروش ها بود.  بر این 
اساس در این سومین ماه از بهار سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به 
مقدار ۴۳۰۱ میلیارد ریال ش��د. در عین حال میزان خرید و فروش سهام 

اشخاص حقیقی به ترتیب ۵۳ و ۴۸درصد از ارزش خرید و فروش بود. 
تاالر شیشه ای رنگ ارزی به خود گرفت

همچنین بورس تهران در هفته ای که گذش��ت، بیش از همیشه رنگ 
و لعاب ارزی به خود گرفت، چنانچه در ابتدای هفته گذش��ته، همس��و 
ب��ا خبر فروش ارز ش��رکت های صادرات محور جهت تنظیم بازار و طبعا 
تعدیالت مثبت س��ود سهام ش��رکت های این گروه از این محل، بازار با 

جهش مواجه بود. 

امیرعل��ی امیرباق��ری، تحلیلگر بازار س��رمایه در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، درخصوص وضعیت بازار س��رمایه طی هفته گذش��ته 
با اعالم این مطلب گفت: در میانه هفته پس از ورود قیمت غیر رسمی 
ارز به محدوده خرید هیجانی و اش��باع و همچنین اعالم آمادگی رئیس 
جمهور آمریکا مبنی بر مذاکره بدون ش��رط ب��ا ایران،  بازار های موازی 
وارد فاز اصالحی ش��دند که می تواند مقدمه ای بر فاز ریزشی آنها باشد.  
پس از ثبت قله های قیمتی س��که و دالر که هیچ گونه تناسبی با فضای 
ح��ال و آتی اقتصاد ایران ندارند و عمدت��ا معلول علل روانی و ترس در 
طرف عرضه و تقاضا هس��تند، باید منتظر س��نگین ش��دن طرف عرضه 
در ای��ن بازار ها بود. رش��د حبابی قیمت ارز و س��که به همراه نمودار ها، 
اندیکاتور ها و واگرایی های مشهود تکنیکال در این حوزه موید فاز اصالح 
قیمتی و زمانی بوده اس��ت بنابراین در مقطع کنونی سرمایه گذاری در 

این بازار ها بسیار پرریسک ارزیابی می شود. 
تحلیلگر بازار س��رمایه بیان کرد:  روز ش��نبه ششم مردادماه در بازار 
بورس و فرابورس بترتیب تعداد ۱۳۵۷ و ۵۹٦ میلیون برگه اوراق بهادار 
به ارزش ۳۴۵۸ و ۱۹۷۳ میلیارد ریال مورد دادوس��تد واقع ش��د.  کلیه 
شاخص های بازار در این روز روندی جهنده بخود دیدند.  شاخص کل با 
رش��د 2. ۸ درصدی به رقم ۱۱۱۸۷۸ واحد رسید.  شاخص ۳۰ شرکت 
بزرگ با رش��د ۳.۸ درصدی روبه رو ش��د و به رقم ۵۳۹۴ واحد رس��ید.  
آیفک��س با ۳.۵ درصد افزایش به رقم ۱2۷۵ واحد رس��ید.  نماد فارس 
بیش��ترین تأثیر مثبت بر شاخص و نماد شپنا بیشترین ارزش معامالت 

را از آن خود کردند. 
امیرباق��ری اضافه کرد:  روز یکش��نبه هفتم مردادم��اه در بازار بورس 
تع��داد ۱٦٦٦ میلیون برگه اوراق بهادار ب��ه ارزش ۵۴۷۷ میلیارد ریال 
مورد معامله قرار گرفت.  فرابورس نیز میزبان معامله ۵۵۷ میلیون برگه 
اوراق ب��ه ارزش ۳۴2۷ میلیارد ریال بود.  در این روز کلیه ش��اخص ها 
با رش��د چش��مگیر روبه رو بودند.  ش��اخص کل با رشد ۱.۸ درصدی به 
 س��طح ۱۱۳۸۵2 واحد رسید.  آیفکس نیز با ۱.۵ درصد افزایش به رقم
۱2۹۴ واحد دس��ت یافت.  فوالد و فملی در صدر ارزش ریالی معامالت 

و تأثیر مثبت بر شاخص کل بودند. 
وی افزود:  روز دوش��نبه هش��تم مردادماه در بازار بورس و فرابورس 
 به ترتی��ب تع��داد 2۰۳۹ و ۹٦۸ میلی��ون برگه اوراق به��ادار به ارزش
۵۰۹۴ و ۳۵۱۹ میلیارد ریال معامله شد.  در این روز شاخص کل بورس 
با رشد 2.۵ درصدی به سطح ۱۱٦۷۵٦ واحد رسید.  کلیه شاخص های 
بازار در این روز با جهش مواجه ش��دند.  ش��اخص ۳۰ ش��رکت بزرگ 
با رش��د ۳.۵ درصدی به س��طح ۵۷۳۳ واحد رس��ید.  آیفکس با رش��د 
۳. ۳ درص��دی ۱۳۳۷ واحدی ش��د.  فوالد و فملی همزمان بیش��ترین 
تأثیر مثبت بر ش��اخص کل و بیشترین ارزش ریالی معامالت را به خود 

اختصاص دادند. 
امیرباقری ادامه داد:  روز س��ه شنبه ۹ مردادماه در بازار بورس تعداد 
۱2۱۵ میلی��ون برگه اوراق بهادار ب��ه ارزش 2۸۷۴ میلیارد ریال مورد 
دادوس��تد قرار گرفت.  همچنین در بازار فراب��ورس ۴2۰ میلیون برگه 
اوراق به ارزش ۳2۸۹ میلیارد ریال معامله شد.  کلیه شاخص های بازار 
در این روز با جهش سنگین روبه رو شدند.  شاخص کل با جهش نزدیک 
به ۴ درصدی به سطح ۱2۱۱۷۳ واحد رسید.  شاخص ۳۰ شرکت بزرگ 
 با رش��د ۴.۵ درصدی به س��طح ۵۹۸۸ واحد رس��ید.  آیفکس با جهش
۴.۳ درصدی به س��طح ۱۳۹۵ واحد رسید.  نماد فارس بیشترین تأثیر 

مثبت بر شاخص و شبندر بیشترین حجم ریالی معامالت را داشتند. 
وی درپای��ان گف��ت:  روز چهارش��نبه ۱۰ مردادماه در ب��ازار بورس 
تع��داد 2۱۳٦ میلیون برگه اوراق بهادار ب��ه ارزش ۷۴2۱ میلیارد ریال 
معامله ش��د.  در این روز شاخص کل با افزایش 2۷۷۷ واحدی به سطح 
۱2۳۹۵۱ واحد رسید.  نماد های فارس،  پارس و تاپیکو بیشترین تأثیر 
مثبت را بر شاخص داش��تند.  بیشترین ارزش معامالت در اختیار نماد 
 ف��والد ب��ود.  در بازار فراب��ورس آیفکس با ۳۴ واحد افزایش به س��طح
۱۴2۹ واحد رس��ید.  در ای��ن بازار ۹۵۸ میلیون برگ��ه اوراق به ارزش 
۳2۱۰ میلیارد ریال معامله ش��د.  مارون بیش��ترین تأثیر مثبت و هرمز 
بیش��ترین اثر منفی را بر ش��اخص نهادن��د.  ذوب،  زاگ��رس و میدکو 

بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند.  
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معاون وزیر صنعت خبر داد 
واردکنندگان باسابقه در اولویت تخصیص ارز

مع��اون وزیر صنع��ت،  معدن و تج��ارت گفت:  ای��ن وزارتخانه 
درخواس��ت ارز متقاضیانی را که س��ال های گذشته فعالیت وارداتی 
داشته اند،  در اولویت قرار می دهد تا به ثبت سفارش ها سرعت دهد. 
به گزارش خبرگزاری مهر،  رضا رحمانی با بیان این مطلب افزود:  
دولت به این نتیجه رس��یده اس��ت که متقاضیان ارز رس��می باید 
دوباره ارزیابی ش��وند و برای دریافت آن به معاونت های مختلف این 
وزارتخانه مراجعه کنند.  این موضوع هرچند زمان بر اس��ت اما در 

نهایت به تنظیم بازار ارز می انجامد. 
مع��اون وزیر صنعت،  معدن و تجارت با بیان این که تاکنون 
نزدیک به ۸۰ هزار رکورد از ثبت س��فارش ها به وزارت صنعت،  
معدن و تجارت رس��یده که بررس��ی آنها کاری زمانبر اس��ت،  
گفت:  در این زمینه مقرر ش��د درخواس��ت افرادی که س��ال 
گذش��تته نیز متقاض��ی ارز بودند با یک نوس��ان 2۰ درصدی 

پذیرفته شود. 
رحمانی خاطرنش��ان کرد:  به ای��ن ترتیب،  نزدیک به ۸۰ درصد 
درخواس��ت ها در مدت کوتاهی به طریق سیس��تمی پاس��خ داده و 
مدارک س��ایر افرادی که ب��ه جمع متقاضیان اضافه ش��ده اند،  در 

سیستم ثبت می شود. 
صادرات ایران به برزیل 2۵ برابر شد

ایران در سال جاری صادرات به برزیل را افزایش داده و نسبت به 
سال گذشته به 2۵ برابر رسانده است. 

به گزارش ایس��نا،  براساس تازه ترین  آمار گمرک ایران از تجارت 
خارجی چهار ماهه نخس��ت س��ال جاری،  در این مدت ۳۴ هزار و 
۱2۴ تن کاال از ایران به برزیل صادر شده است که ارزش آن به ۱۴ 
میلیون و ۸۹۴ هزار دالر می رس��د.  صادرات ایران به برزیل در این 
م��دت ۰.۰۹ درصد از کل وزن ص��ادرات و ۰.۱ درصد از ارزش کل 

صادرات ایران در این مدت را شامل می شود. 
این در حالی است که صادرات ایران به برزیل تا پایان تیرماه سال 
گذش��ته تنها ۱2٦۳ تن به ارزش سه میلیون و 2۳۵ هزار دالر بوده 
اس��ت که کمتر از ۰.۰۱ درصد از حج��م صادرات و ۰.۰2 درصد از 

ارزش صادرات ایران در آن مدت را دربرگرفته است. 
به این ترتیب این آمار نش��ان می دهد که ص��ادرات ایران به این 
کشور در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از لحاظ وزنی 2٦۰۱ درصد افزایش داشته و به عبارت دیگر 

2۵ برابر شده است. 
از سوی دیگر ارزش این صادرات نیز در همین مدت ۳٦۰ درصد 
رش��د داش��ته اس��ت که از این مقایس��ه می توان نتیجه گرفت که 
میزان رش��د صادرات کاال به برزیل با ارزآوری آن متناسب نیست و 

کاالهای کم ارزش تری به این کشور صادر شده است. 

با دستور وزیر صنعت
صادرات روغن نباتی ممنوع شد

وزی��ر صنعت،  معدن و تجارت به گمرک دس��تور داد تا صادرات 
هرگونه روغن نباتی ممنوع شود. 

به گزارش ایس��نا،  وزیر صنعت،  معدن و تجارت در بخشنامه ای 
به رئیس کل گمرک اعالم کرد که با توجه به تخصیص ارز رس��می 
برای روغن خام وارداتی و لزوم تأمین و تنظیم بازار روغن خوراکی 
تولی��د داخل و ش��مول ای��ن کاال در اولوی��ت اول کاالیی،  موضوع 
مصوبه ۴۸۰2۱ س��تاد هدفمندس��ازی یارانه ها از تاریخ نهم مرداد 
ماه امس��ال صادرات هرگونه روغن ساخته ش��ده از کلیه گمرکات 

ممنوع است. 
محم��د ش��ریعتمداری در ادامه این مکاتبه آورده اس��ت:  »لطفا 
مراتب را به تمامی گمرکات اجرایی ابالغ کنید همچنین ممنوعیت 
صادرات روغن خام نیز قبال طی نامه ای مورخ شش��م تیر ماه س��ال 

جاری به وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شده بود.«
او همچنین رونوش��تی به وزیر کش��ور برای تشدید کنترل مرزها 

در این زمینه نوشت. 
به گزارش ایس��نا،  بر اساس آمار رس��می وزارت جهاد کشاورزی 
در ۱2 ماهه س��ال گذش��ته بالغ بر ۴۷ هزار و ۳۹۰ تن انواع روغن 
حیوانی،  پالم و نباتی به ارزشی بالغ بر ٦۸ میلیون و ۱۸۰ هزار دالر 
به کشورهای مختلف صادر شده بود که ۱.2۱ درصد از نظر وزنی و 

۸.۷۱ درصد از نظر ارزشی کاهش را تجربه کرد. 

هند در واردات نفت از ایران رکورد زد
خبرگزاری رویترز نوشت:  در آستانه بازگشت تحریم های آمریکا،  
 واردات نف��ت هن��د از ای��ران در ماه ژوئی��ه  )تیر- مرداد( با رش��د

۳۰ درصدی به رکورد ۷٦۸ هزار بشکه در روز رسید. 
به گزارش بامداد جمعه ایرنا به نقل از این رس��انه،  واردات نفت 
هند از ایران در این ماه به علت افزایش خرید پاالیشگاه های دولتی،  
رش��دی ۸۵ درصدی را نسبت به موعد مش��ابه سال گذشته نشان 

می دهد. 
ارزیابی داده های غیر رس��می،  میزان واردات نفت آن دس��ته از 
پاالیش��گاه های هند که در سال گذش��ته به سبب اختالف ها بر سر 
یک پروژه نفتی،  خرید نفت خود از ایران را کاهش داده بودند،  از 

ماه آوریل  )فرودین( تاکنون جهشی جدی داشته است. 
رویترز تأکید می کند که در چهار ماهه نخست سال مالی جاری،  
واردات نف��ت هن��د از ایران در مجموع ۴۰درصد نس��بت به س��ال 

گذشته افزایش داشته است. 
آخرین آمار رس��می درخصوص میزان صادرات نفت ایران به هند 

مربوط به ماه ژوئن  )خرداد – تیر( است. 
 »دارمن��درا پ��رادان« وزیر نفت هند ابتدای هفت��ه گفته بود که 
واردات از ای��ران در این ماه رش��دی ۵۰ درصدی نس��بت به موعد 

مشابه سال گذشته داشته است. 
هند دومین خریدار بزرگ نفت ایران پس از چین اس��ت و همین 
موضوع موجب افزایش فش��ارهای واش��نگتن به دهلی نو و پکن در 

ماه های گذشته شده است. 
 »سوشما سواراج« وزیر امورخارجه هند گفته است که این کشور 

از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران تبعیت نخواهد کرد. 
 

اخبـــار

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه ترخیص کاالهای اساسی و دارو 
از گم��رکات،  ۴ماهه ص��ورت می پذیرد،  گفت:  ۱۴میلیون و ۵2۵ هزار 

تن کاال در۱۱ ماهه اخیر ترخیص شده است. 
به گزارش صدا و س��یما،  فرود عس��گری در برنام��ه گفت وگوی ویژه 
خبری ش��بکه دوم س��یما گفت:  در خصوص ترخیص کاال به خصوص 
مواد اولیه،  تصمیمات خوبی گرفته  ایم،  در ۱۱ ماه اخیر چهارده میلیون 
و پانصد و بیس��ت و پنج هزار تن ترخیص کاال داشتیم که در مقایسه با 

مدت مشابه سال قبل دو و سه دهم افزایش ثبت شده است. 
رئیس کل گمرک ایران افزود:  برای کمک به بخش تولید و کاالهای 
اساس��ی تصمیماتی همچون ابالغ بسته های حمایتی به منظور افزایش 
نقدینگی ابالغ ش��ده،  به گونه ای که واردکنن��دگان می توانند کاالهای 
خود را ٦ ماهه به ش��رط ۷۰ درصد ترخیص و ۳۰ درصد پس از تسویه 

ترخیص نمایند. 
وی تصریح کرد:  برای کاالهای اساسی و دارویی با تفاهمنامه ای که با 
وزارت بهداش��ت امضا شده قرار بر این است که ترخیص ۴ ماهه صورت 
پذی��رد؛  یعنی اقالم دارویی بدون معطلی پس از ورود به گمرک با طی 

کردن مراحل اداری به کارخانجات و انبارهای مربوط فرستاده شود. 
همچنی��ن کوهکن،  نماینده مجلس ش��ورای اس��المی نی��ز در این 
برنام��ه اف��زود:  برخی تولیدات ایرانی از کیفیت ب��اال و در حد صادرات 
برخوردارند،  بخشی از تولید ما جوابگوی بخشی از نیازهای جامعه است 
و معموالً کس��ری آن از طریق واردات انجام می گیرد؛  ولی بخش��ی هم 

ممکن است به طور کلی از طریق واردات تأمین شود.  البته در برخی از 
زمینه های تولیدی به خودکفایی رسیده ایم. 

محمدرض��ا کالمی،  مدیر کل امور برنامه ری��زی و تنظیم بازار وزارت 
صنع��ت،  گف��ت:  به قدر و اندازه نیاز و س��رانه مصرف کش��ور،  کاالی 
مصرفی وجود دارد و تولید می شود؛  ولی همین تولید کافی به الگوهایی 
همچون تقاضای بازار وابس��ته اس��ت،  در ش��رایط فعلی دشمنان ما به 

دنبال آشفته سازی فضای اقتصادی و تأمین ایران هستند. 
وی تصریح کرد:  مردم باید آگاه باشند که متاثر از تحریکات دشمنان 
کش��ور،  افزایش مصرفی را ایج��اد نکنند.  کاالهای اساس��ی به صورت 

مستمر تولید و عرضه می شود و مشکلی وجود نخواهد داشت. 
کالمی با رویکرد مبارزه با احتکار تصریح کرد:  فهرس��تی از کاالهای 
اساسی در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گرفته،  هرکس در حلقه عرضه 
محصوالت و اقالم ضروری به هر دلیلی از اعالم موجودی س��رباز زده و 
به امید سوءاس��تفاده یا افزایش قیمت،  کاالی��ی را در انبار ذخیره کند 
بای��د بداند دولت به اندازه کافی موج��ودی کاال دارد و این افراد متضرر 
خواهند شد ضمنا در هر کجای کشور ستاد تنظیم بازار با متخلفین امر 

برخورد و به جرم احتکار محکوم خواهند شد. 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس هم گفت:  عامل بازدارندگی 

افزایش قیمت، کنترل و کاهش تقاضا است. 
کوهک��ن اف��زود:  در فرهن��گ اقتصاد غل��ط عرضه و تقاض��ا،  برای 
گرانفروشان کف و سوت می زنیم و این از عدم کنترل حاصل می شود. 

همچنین صفایی سخنگوی اتاق اصناف در ارتباط تلفنی با این برنامه 
گف��ت:  اصالح فرهنگ مصرف جامعه می تواند ب��ر جلوگیری از احتکار 
مؤثر باش��د،  ممکن است در ش��رایط فعلی تولید و تأمین کاال به اندازه 
کافی هس��ت اما عرضه آن چطور؟  واقعیت این اس��ت که عرضه به قدر 
کافی نیس��ت.  به نظر من بهترین راهکار برای تنظیم بازار،  اصالح نرخ 
ارز است،  همه اینها به هم مرتبط است.  او ادامه داد:  احتکار موضوعی 
است که به تازگی و در ماه های اخیر جزو آمار تخلفات اتاق اصناف قرار 
گرفته است و پیش از این نکاتی همچون عدم درج قیمت و کم فروشی 

در صدر تخلفات در حوزه کاری ما محسوب می شد. 
کالمی مدیر کل برنامه ریزی و تنظیم بازار وزارت صمت در اس��تودیو 
گف��ت:  هزینه واقعی تولی��د که برای یک واحد صنفی ایجاد می ش��ود 
طب��ق منطق اقتصادی باید مورد توجه ق��رار گیرد در غیر اینصورت در 

درازمدت از دور خارج شد و برای کشور ایجاد ضرر می کند. 
او ادام��ه داد:  گرانفروش��ی از دو ناحیه ایجاد می ش��ود یک تقاضای 
متورم ش��ده در جامعه و دیگری عدم تمایل به عرضه اس��ت یعنی امید 
داش��تن به فروش بیش��تر یا کم کردن فاصله عرضه و تقاضا در بورس 
آن هم به نفع فروشندگان،  در هر دو صورت توپ در زمین تنظیم بازار 
وزارت صمت اس��ت.  ما دولتی ها برای حمایت از بازار سرمایه  )بورس( 
گفته ایم مبنای عرضه در ب��ورس باید برابر قیمت جهانی ضرب در نرخ 
ارز رسمی باشد،  برای اینکه تقاضای کاذب،  منجر به افزایش قیمت در 

بورس نشود سقف رقابت را هم ۵ درصد در نظر گرفته ایم. 

رئیس کل گمرک ایران اعالم کرد 

تسهیالت گمرک برای ترخیص کاالهای اساسی و دارو

عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس،  گفت:  وزارت جهاد 
در 2 مرحله،  پیشنهاد افزایش 2۰ درصدی قیمت گندم را به شورای 
اقتصاد اعالم کرده و این ش��ورا هر دوبار،  پیش��نهاد مطرح شده را رد 

کرد. 
به گ��زارش خان��ه ملت،  ج��الل محم��ودزاده عضو هیأت رئیس��ه 
کمیس��یون کش��اورزی،  آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی،  
درب��اره کاهش میزان تولید گن��دم درپی عدم افزای��ش قیمت خرید 
تضمین��ی گندم،  اظهار کرد:  قیم��ت خرید تضمینی گندم باید بیش 
از ۱۰ درص��د افزایش پیدا می کرد زیرا می��زان تورم و قیمت نهاده ها،  

ماشین آالت و کود بیشتر بوده است. 
عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی،  آب و منابع طبیعی مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه قیمت گندم باید بین هزار و ٦۰۰ تا هزار 
و ۷۰۰ تومان در نظر گرفته می ش��د،  گفت:  متأسفانه در حال حاضر 
قیم��ت گندم خارجی ح��دود 2 هزار و ۱۰۰ تومان اس��ت،  اگر قصد 
داش��ته باش��یم گندم خارجی خریداری کنیم باید ب��رای هر کیلوگرم 

2 هزار و ۱۰۰ پول پرداخت کنیم این درحالی اس��ت که دولت گندم 
تولید داخل را با قیمت هزار و ۳۰۰ خریداری می کند. 

نماینده مردم مهاباد در مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به اینکه 
گندم تولید داخل از کیفیت بهتری نس��بت به گندم خارجی برخوردار 
اس��ت،  ادامه داد:  کیفیت گندم تولید ش��ده در ایران به واسطه تعداد 
روزهای آفتابی در کش��ور افزایش پیدا می کند و بهتر از گندم خارجی 
اس��ت.  این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
دول��ت در زمینه اعالم قیمت خرید گندم غفلت کرد و در این موضوع 
تنها جهاد کشاورزی مقصر نیست بلکه کل بدنه دولت و شورای اقتصاد 
تقصیر دارند،  گفت:  وزارت جهاد کش��اورزی در دو مرحله پیش��نهاد 
افزای��ش 2۰ درصدی قیمت گندم را به ش��ورای اقتصاد اعالم کرده و 

این شورا هر دو بار پیشنهاد مطرح شده را رد کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ع��دم افزایش قیم��ت خرید تضمین��ی گندم 
باعث ش��ده تا کش��اورزان به دنبال کش��ت محصوالت دیگر بروند و از 
کش��ت محصوالت اس��تراتژیک فاصله بگیرند،  تصریح کرد:  قوانین و 

آیین نامه های ابالغی در زمینه خرید تضمینی گندم مش��کالت بسیار 
زیادی ایجاد کرد و باعث شد بین ۱۴ تا ۱۵ درصد میزان خرید گندم 
کاهش داش��ته باشد.  نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسالمی 
با اش��اره به اینکه کاهش میزان خرید تضمینی گندم حاکی از کاهش 
تولید و یا هدایت گندم خوراکی به س��مت دامداری ها اس��ت،  اضافه 
کرد:  با توجه به گرانی نهاده های دامی و کاهش قیمت گندم تعدادی 

از افراد محصوالت را به سمت مصرف دام و طیور هدایت کردند. 
عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی،  آب و منابع طبیعی مجلس 
ش��ورای اس��المی در پایان با تأکید بر اینکه مسائل اتفاق افتاده نشان 
داد دول��ت در زمینه گندم هنوز به خودکفایی نرس��یده زیرا مدیریت 
غلط��ی دارد و نمی تواند بازار داخل��ی را تنظیم کند،  گفت:  اگر روند 
غلط موجود در زمینه خرید تضمینی گندم ادامه داشته باشد مطمئناً 
تولی��د گندم بیش��تر از حال کاهش پیدا می کند و وابس��تگی دولت و 
کشور به واردات افزایش پیدا می کند و این موضوع زنگ خطری برای 

تولید محصول استراتژیک گندم است. 

وزیر امور خارجه چین هشدار داد حل مناقشات تجاری بین کشورها 
براساس قوانین داخلی و حل نگرانی های خود با اقدام یک جانبه،  مغایر 
اصول اساسی س��ازمان تجارت جهانی است و آمریکا با چنین اقداماتی 
نه تنها به هدف خود نمی رسد بلکه مزه میوه تلخ آن را خواهد چشید. 

به گزارش ایرنا 'وانگ یی' روز جمعه در نشس��ت خبری در حاش��یه 
اجالس س��ران 'آسه آن' در سنگاپور تأکید کرد:  اکنون در عصر جهانی 
ش��دن هستیم کاالهای تولیدی کش��ورها مختلف از طریق زنجیره های  
ارزش و صنای��ع به هم پیون��د خورده اند و ارتباط نزدیک دارند.  نزدیک 
به ٦۰ درصد از کاالهای صادراتی چین به آمریکا توس��ط ش��رکت های 
خارجی از جمله ش��رکت های بین المللی آمریکایی در خاک چین تولید 
می ش��ود آیا آمریکا قصد دارد از ش��رکت های خود عوارض گمرکی اخذ 

کند؟  وی ادامه داد:  بس��یاری از کاالهای صادراتی چین به آمریکا در 
بازارهای آمریکا مش��ابه ندارند و بدون جایگزین هستند آیا آمریکا قصد 
دارد با اخذ عوارض گمرکی هزینه زندگی و فش��ار مالی را بر مردم خود 

افزایش دهد؟  
وزی��ر خارجه چین افزود:  آمریکا قصد دارد ب��ا اخذ عوارض گمرکی 
صادرات کاالهای چین به آمریکا را کاهش دهد اما در واقع آمریکا باید 
کاالهای مش��ابه را از کش��ورهای دیگر وارد کند و با این کار نمی تواند 
مس��ئله عدم تعادل تجاری که به گفته خ��ود آن ها دلیل اصلی افزایش 

عوارض گمرکی است را حل کند. 
وانگ یی همچنین گفت:  آمریکا باید با تعدیل برنامه ها و دیپلماس��ی 
تج��اری خود،  ص��دای مصرف کنن��دگان آمریکایی را بش��نود و ضمن 

اهمیت دادن به خواس��ت عموم مردم آمری��کا،  فراخوان عدالت خواهی 
جامعه جهانی را بپذیرد. 

او تصریح کرد:  تالش آمریکا برای اعمال فشار هیچ نتیجه ای نخواهد 
داش��ت چین حاضر است با هر کشوری که خواس��تار مذاکره باشد،  از 
جمل��ه آمریکا گفت  و گو کند اما این گفت وگو باید بر پایه احترام متقابل 

و برابری باشد. 
آمریکا تاکنون ۳۴ مییارد دالر تعرفه بر کاالهای وارداتی چین اعمال 

کرده است اقدامی که به واکنش مشابه چین مواجه شده است. 
واش��نگتن در اقدامی جدید اعالم کرده اس��ت قص��د دارد تعرفه ۱۰ 
درص��دی بر 2۰۰ میلیارد دالر از کاالهای وارداتی چین را به 2۵ درصد 
افزایش دهد که باعث تشدید جنگ تجاری میان دو کشور شده است. 

شورای اقتصاد پیشنهاد افزایش 20 درصدی قیمت گندم را نپذیرفت

چین:  آمریکا مزه میوه تلخ جنگ تجاری را خواهد چشید

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

یک کارشناس خودرو: 
التهاب بازار خودرو قابل پیش بینی بود

یک کارش��ناس خودرو با اش��اره به اظهاراتی که در خصوص حباب 
قیمت خودرو ایجاد شده است،  گفت:  به هر دلیلی که عرضه یا تقاضا 
در مدت کوتاهی دستخوش تحول شود بر قیمت خودرو تأثیر می گذارد 
که این افزایش قیمت ناپایدار در اقتصاد ما حباب نام دارد اما در حال 
حاضر ما با معضل تورم تولید روبه رو هس��تیم و دیگر حباب قیمت در 
کار نیس��ت.  به گزارش اقتصادآنالین،  فربد زاوه با بیان این که خودرو 
یکی از چهار بازار سفته بازی است،  اظهار کرد:  خودرو نسبت به سه 
بازار طال،  ارز و مسکن ارجح است از این جهت که نگهداری آن مانند 
طال و ارز پر ریسک و مانند مسکن گران نیست و فروش راحت تری نیز 
دارد.  او با بیان این که التهابات این بازار قابل پیش بینی بود خاطرنشان 
کرد:  ممنوعیت ثبت سفارش��ات و افزایش تعرفه ها که از ماه ها پیش 
ایجاد ش��ده بود،  و از ط��رف دیگر کاهش نرخ تولید نیز مزید بر علت 
ش��د تا این بازار روز به روز بیشتر ملتهب شود.  بر اساس آمار رسمی،  
در خ��رداد ماه ۸ درصد از تولیدات خودرو کاهش یافت که پیش بینی 
می ش��ود این کاهش ادامه دار باشد.  زاوه ادامه داد:  کاهش عرضه و از 
طرف دیگر افزایش تقاضا منجر به جهش ش��دید قیمت خودرو شده 
است که البته این موضوع در کوتاه مدت منجر به رکود تورمی خواهد 
شد یعنی الزاما قدرت خرید مردم جوابگوی افزایش قیمت نیست. این 
کارشناس خودرو به افزایش قیمت نهاده های تولید اشاره کرد و گفت:  
در حال حاضر یکی از مباحث مهمی که در حوزه خودرو مطرح ش��ده 
موضوع تورم نهاده های تولید است و حتی اگر تولید به عدد قبلی هم 
بر گردد تولیدکننده ام��کان این که قیمت را پایین بیاورد ندارد.  زاوه 
درباره افزایش قیمت چش��مگیر خودروه��ای وارداتی توضیح داد:  در 
حوزه خودروهای وارداتی خود تحریمی عامل تمام مشکالت این بازار 
است چرا که قبل از به وجود آمدن حتی سایه تحریم از جانب آمریکا،  
موانعی که در داخل کش��ور برای این بازار ایجاد کردیم منجر به بروز 
چنین مش��کالتی شد.  این کارشناس صنعت خودرو درباره آینده این 
بازار اظهار کرد:  تا زمانی که دولت اصرار دارد از ابزارهای شناخته شده 
برای کنترل بازار استفاده نکند وضعیت بازارهای داخلی به همین شکل 

باقی می ماند.  راه کنترل اقتصاد کنترل نقدینگی و شفافیت است. 

 
رئیس سازمان گسترش: 

خودروهای سنگین برزیلی به ایران می آید
دول��ت برزیل آمادگی کامل خ��ود را برای تأمی��ن منابع مالی و 
س��رمایه گذاری از طریق فاینانس در بخش خودروهای س��نگین و 
تجاری عالم کرد.  به گزارش پرشین خودرو،  منصور معظمی رئیس 
هیأت عامل س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران )ایدرو(،  با 
بیان این مطلب و پس از نشس��ت با س��فیر برزیل گفت:  در حوزه 
خودروه��ای تجاری و س��نگین اعم از اتوبوس،  کش��نده و کامیون 
نیز با همکاری 2 کش��ور برزی��ل و ایران،  تأمی��ن قطعاًت منفصله  
)CKD( به صورت کامل امکان پذیر خواهد ش��د.  وی ادامه داد:  با 
وجود فشارهای ناشی از تحریم،  تولید و تأمین این خودروها و نیز 

قطعاًت یدکی آن بدون نگرانی دنبال خواهد شد. 
  مردم،  نگرانی بابت تولید خودرو در سال جاری نداشته باشند

معظمی همچنین اظهار داشت:  در جلسه ای که در دفتر وزیر صنعت با 
حضور خودروسازان و تعدادی از قطعه سازان برگزار شد،  برنامه ریزی های 
الزم به گون��ه ای صورت پذیرفت که تأمین ارز تولیدکنندگان داخلی از 
راه های مختلف انجام ش��ود.  رئیس سازمان گسترش خاطرنشان کرد:  
مردم هیچ نگرانی بابت تولید خودرو در سال جاری نداشته باشند چراکه 

تولید به میزان رفع نیاز بازار ادامه خواهد داشت. 

هک شدن سایت سفارش واردات خودرو  
تکذیب شد

رئی��س پلیس فتا اعالم کرد،  در ماج��رای واردات غیرقانونی ٦۴۰۰ 
دستگاه خودرو که سال ۱۳۹٦ اتفاق افتاد،  سایت وزارت صنعت برای 
ثبت سفارش،  هک نشده است.  به گزارش زومیت تا این زمان،  تنها 
موضوع قطعی که مورد تأیید تمامی نهادهای دولتی ذی ربط قرار گرفته 
است؛  ماجرای واردات غیرقانوی ٦۴۸۱ خودرو به کشور در فاصله بسته 
بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو است.  شاید جالب ترین نکته 
در این رویداد،  اسناد به ظاهر قانونی و سندهای الکترونیکی مربوط به 
خودروهای وارداتی باشد که نشان از صدور مجوز برای واردات خودروها 
دارد.  در گزارش مورخ 22 اردیبشت ۱۳۹۷،  فرود عسگری،  رئیس کل 
گمرک ایران به خبرنگاران گفته بود:  برای این ٦۴۰۰ خودرو در سامانه 
گمرک،  ثبت  سفارش وجود دارد و ما نمی توانیم آن را تشخیص دهیم 
که جعلی هست یا نیست.  فعاًل ادعا مبنی بر جعل مطرح شده است.  
اساس��اً متولی تأیید یا عدم تأیید اصالت ثبت  سفارش گمرک نیست.  
از نظر ما این خودروها س��ند الکترونیکی دارد که دستگاه صادرکننده  
)س��ازمان توسعه تجارت( باید پاسخ دهد.  در تاریخ 2۴ تیرماه ۱۳۹۷،  
رئیس جمهور هم به موضوع واردات غیر قانونی خودرو،  ورود کرد و طی 
گزارشی به مردم،  خواستار برخورد قاطع با متخلفان شد.  بنا به ادعای 
برخی مسئوالن در آن زمان،  این پرونده جنجالی از سوی دستگاه های 
ذی ربط و نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گرفت و متهمان مختلفی 
برای آن پیدا شدند.  از باندی فاسد تا هکرهایی که سایت راهک کرده 
تا خودرو ثبت سفارش کنند و حتی استناد به دست نوشته وزیر سابق 
صنعت خطاب به مصطفی خسروتاجمعاون خود مطرح شد،  اما تا این 
لحظه متخلفان پرونده هنوز به عموم مردم،  معرفی نش��ده اند.   امروز 
۱۱ مرداماه ۱۳۹۷،  رئیس پلیس فتا اعالم کرد که موضوع هک شدن 
س��ایت ثبت سفارش خودرو،  واقعیت ندارد.  سردار کمال هادیانفر در 
گفت وگو با خیرنگاران،  ضمن پاس��خ به س��ؤالی درباره پرونده واردات 
خودروه��ای لوکس و برخی موضوعات مطرح ش��ده درخصوص هک 
ش��دن سایت وزارت صعنت،  با رد این ادعا اظهار کرد:  پرونده واردات 
این خودروها که در اس��تان هرمزگان تشکیل شده بود به دستور مقام 
قضایی برای بررسی های فنی به پلیس فتا ارجاع شد و بررسی های فنی 
ما در بخش س��ایبری نشان داد به هیچ وجه،  هیچ هک در این ماجرا 
اتفاق نیفتاده است.  این موضوع را به سازمان بازرسی و مراجع قضایی 
هم اعالم کرده ایم و تأکید داش��ته ایم که سایت وزارت صنعت و معدن 

در ماجرای واردات خودرو هک نشده است.  

کارشناس��ان بانکی معتقدند منابع مالی ش��بکه بانکی محدود است و 
باید این امر را به عنوان یک واقعیت قبول کرد.  این در حالی اس��ت که 
نیازهای بخش تولید کش��ور ازجمله خودروس��ازی و قطعه سازی بسیار 

است. 
به گزارش پدال نیوز،  باتوجه به این که قرار است تا ۴۸ ساعت آینده 
تحریم های آمریکا علیه خودروسازی کشورمان آغاز شود،  خودروسازان 
داخلی باید بیش از پیش به فکر مقابله با تحریم ها باشند.  در این زمینه 
تأمین مالی خودروسازان از اهمیت بسزایی برخوردار است،  اما باتوجه به 
این ک��ه تحریم های بانک��ی نیز آغاز خواهد ش��د و بانک های داخلی نیز 
نمی توانند تس��هیالت در اختیار خودروس��ازان قراردهند،  آن ها باید به 

فکر راه جایگزین برای تأمین مالی خود باشند.  
 سال هاس��ت خودروس��ازان عادت کرده اند برای تأمی��ن نقدینگی و 
س��رمایه در گردش خود،  به نظام بانکی وابس��ته باشند و این در حالی 
است که منابع نظام بانکی بسیار محدود بوده و نیازهای صنعت خودرو 
بسیار اس��ت.  پس طبیعی است که خودروسازان به  سایر روش ها برای 
تأمی��ن مال��ی صنعت خودرو رجوع ک��رده و از آنها بهره ب��رداری کنند،  
دراین زمینه استفاده از پتانسیل بازار سرمایه،  موضوعی است که بسیار 
موردغفلت خودروس��ازان قرار گرفته است و آنها به تازگی با ظرفیت این 
بازار آشنا شده  و به دنبال بهره برداری حداکثری از پتانسیل آن هستند،  

این در حالی است که باید در آینده شاهد استفاده هرچه بیشتر صنعت 
خودرو کشورمان از بازار سرمایه به منظور تأمین مالی باشیم.  

 هزینه تأمین مالی بورس محور به مراتب کمتر است 
 تأمی��ن مالی از طریق بازار س��رمایه چ��ه از طریق بورس اوراق و چه 
بورس کاال به طور قطع می تواند برای خودروس��ازان راهگش��ا باشد.  از 
سویی باید توجه کرد استفاده  از ظرفیت بازار سرمایه برای خودروسازان 
به ص��ورت بلندمدت و پایدار خواه��د بود و از این طرف آنها می توانند با 
یک برنامه ریزی درس��ت و مناسب بس��یاری از نیازهای مالی و اعتباری 

خود را از طریق بازار سرمایه مرتفع کنند. 
از سوی دیگر،  هزینه تأمین مالی از طریق بورس برای خودروسازان،  
از تأمی��ن مالی به واس��طه نظام بانکی بس��یار کمتر خواه��د بود و این 
یک امتیاز بزرگ برای خودروس��ازان در جهت کاهش هزینه محس��وب 
می ش��ود،  موردی که کارشناس��ان طی چند سال گذش��ته برای عبور 
خودروس��ازان از وضعیت فعلی بر آن تأکید بس��یاری ورزیده اند و حال 

خودروسازان در حال عمل به این موارد هستند.  
ضرورت کاهش هزینه های تولید و هزینه های ثابت 

 کارشناس��ان بانکی معتقدند منابع مالی شبکه بانکی محدود است و 
باید این امر را به عنوان یک واقعیت قبول کرد.  این در حالی اس��ت که 
نیازهای بخش تولید کش��ور ازجمله خودروس��ازی و قطعه سازی بسیار 

است.  دراین باره خودروس��ازان باید با اتخاذ تدابیری بتوانند به فعالیت 
خ��ود ادام��ه دهند.  آن ها بای��د هزینه تولید محصوالت خ��ود را پایین 

بیاورند و بهره وری و کارایی خود را افزایش دهند.  
 خودروسازان همچنین باید از هزینه های ثابت خود بکاهند و ساختار 
خود را بسیار چابک و روان کنند.  دست آخر نیز باید روش های تأمین 
مال��ی خود را متنوع کنند.  در همین رابطه بازار س��رمایه به عنوان یک 
ظرفیت بسیار مناسب می تواند در خدمت خودروسازان،  بخش تولید و 

صنعت کشور قرار بگیرد.  
 روش تأمین مالی در ابعاد بزرگ و طوالنی مدت 

 اس��تفاده از پتانس��یل بورس اوراق و بورس کاال برای خودروس��ازان 
به راحت��ی امکان پذیر اس��ت و آنها می توانند به س��ادگی از این راه اقدام 
به تأمین مالی کنند.  به بیان دیگر،  با توجه این که دو ش��رکت س��ایپا 
و ایران خودرو،  از بنگاه های بزرگ اقتصادی کش��ور به حساب می آیند،  
به خوبی می توانند از ظرفیت بازار سرمایه به منظور تأمین مالی استفاده 
کنن��د.  درحالی ک��ه تأمین مال��ی در بورس در ابعاد ب��زرگ و به صورت 
طوالنی مدت انجام می ش��ود و این نکته ای است که به تازگی موردتوجه 
خودروس��ازان گرفته و بسیار عالقه مند هس��تند تأمین مالی خود را از 
طری��ق بورس کاال انجام دهند.  این در حالی اس��ت که خودروس��ازان 

نمی توانند چنین تأمین مالی را از طریق نظام بانکی انجام دهند.  

بازار سرمایه راه حل مطمئن برای تأمین مالی خودروسازان

آغاز تحریم های صنعت خودرو تا 48 ساعت دیگر

با روندی که در پیش است هیچ امیدی به آینده صنعت قطعه سازی 
نیست و در صورتی که تالشی برای رفع مشکالت ارزی و ترخیص مواد 
اولیه این صنعت نشود به زودی شاهد تعطیلی این صنعت خواهیم بود.
به گزارش پرش��ین خودرو، در هفته های اخیر با وجود طرح مش��کل 
ترخیص قطعات از س��وی دست اندرکاران و فعاالن صنعت قطعه سازی 
کش��ور همچنان گام اساس��ی برای رفع مش��کالت این صنعت برداشته 
نش��ده اس��ت به طوری که با ادامه وضع کنونی نمی توان آینده خوبی 

برای صنعت خودرو و قطعه سازی کشور برآورد کرد.
ترخیص قطعات در حالی هفته هاس��ت در گمرک با مش��کل مواجه 
ش��ده اس��ت که این وضعیت جریان تولید خودروس��ازان را کند و بازار 
خودرو را نیز دچار مش��کل کرده است به طوری که به گفته فعاالن این 
صنعت با ادامه این روند باید منتظر اتفاق های ناخوش��ایندی در بخش 

صنعت قطعه و خودروسازی کشور باشیم.
با توجه به وضع پیش رو در صنعت خودرو کش��ور، محمد ش��هپری 
عضو هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان ایران، در گفت و گو با خبرنگار 
پرشین خودرو، با ابراز ناامیدی از جریان تولید در صنعت خودرو و قطعه 
سازی کشور اظهار داش��ت: در وضعیت کنونی خودروساز مقصر نیست 
چرا که برای بازگش��ت به تولید گذش��ته و پاسخ گویی به تقاضای بازار 
باید قطعات به موقع در اختیار خودروس��از قرار گیرد که متاس��فانه این 

مساله معضل خودروسازان و افت تولید در صنعت خودرو شده است.
وی گف��ت: ام��روز خودروس��از و قطعه س��از هر دو گرفتار ش��دند و 

مش��کالت قطعه س��ازان نیز هر روز بیشتر می ش��ود در حالی که عمال 
اقدامی از س��وی دولت برای رفع آن که بخ��ش مهمی از این گرفتاری 

مربوط به تخصیص ارز است، صورت نمی گیرد.
ش��هپری تصریح کرد: عالوه بر موانع تخصی��ص ارز برای تامین مواد 
اولیه ، اوضاع نقدینگی قطعه س��ازان نیز ش��رایط را برای تولید و خرید 

قطعات دچار مشکل کرده است.
امیدی به آینده صنعت قطعه سازی نیست!

این عضو انجمن قطعه س��ازان یاد آورشد : با روالی که در پیش است 
آین��ده خوبی را برای صنعت خودرو و قطعه س��ازی کش��ور نمی توان 

پیش بینی کرد.
ش��هپری با توجه به افت تولید خودروس��ازان در جریان اتفاقات اخیر 
و خ��روج ش��رکای خارجی گفت : در صورت خ��روج چینی ها وضعیت 
صنعت خودرو در حوزه تولید بسیار سخت تر خواهد شد و بازار خودرو 

با مشکالت جدی تر مواجه خواهد شد.
 راه خالصی از تحریم های داخلی در صنعت خودرو هست؟

وی همچنین بخش��ی از مش��کالت موجود را تع��دد قوانین دولت و 
تحری��م ه��ای داخلی اعالم و تاکی��د کرد: امروز قوانی��ن متعدد دولت، 
صنعت خودرو و قطعه س��ازی را جدای از تحریم های خارجی با نوعی 
تحریم داخلی مواجه و همین مس��اله ش��رایط تولید در این صنعت را با 

دشواری های زیادی روبرو کرده است.
ب��ه گفته این قطعه س��از داخل��ی، در حالی دولت بن��ا دارد ارز را به 

کااله��ای اساس��ی اختصاص ده��د که همچن��ان ارز به بخ��ش هایی 
اختص��اص م��ی یابد که به در وضعی��ت کنونی هی��چ ضرورتی ندارد و 
متاس��فانه این مساله معضل جدی در کشور است که باید دولت هر چه 

سریعتر نسبت به این مساله تصمیم جدی بگیرد.
مشکالت گریبانگیر قطعه سازان تمامی ندارد

وی با اشاره به تداوم مشکالت ارزی قطعه سازان و خودروسازان برای 
ترخی��ص قطعات و مواد اولی��ه مورد نیاز از گم��رک ، گفت : این روند 
در حالی در خصوص تولید اعمال می ش��ود که همچنان دولت تکلیف 
ارز مس��افرتی را مش��خص نکرده و همچنان به این بخش ارز اختصاص 
پی��دا می کند و ی��ا ارز دولتی برای واردات ٦ هزار خودرو اختصاص می 
یابد چنانچه هم اکنون این مس��اله حاش��یه های نجومی را در بازار این 

خودروها ایجاده کرده است.
این فعال در صنعت قطعه سازی با ابراز نگرانی از بیکاری گسترده در 
بخش های تولیدی و قطعه سازی در کشور افزود: به عنوان تولید کننده 
ای که بیش از ۴ هزار نفر در واحد قطعه سازی اش فعالیت دارند برای 

وضعیت بوجود آمده در تولید و بیکاری های آتی نگرانم.
ش��هپری در پایان خاطرنش��ان کرد: چگونه ی��ک تولیدکننده در این 
اوض��اع می تواند اقدام به تعدیل نیرو کند در ش��رایطی که به مش��کل 
اش��تغال و مسائل اقتصادی در کشور واقف است و دغدغه تامین هزینه 
خان��واده های آنه��ا را دارد اما راه گریزی برای برون رفت از مش��کالت 

تولید هم ندارد!

خودروسازان مقصر شرایط کنونی نیستند

فلج شدن صنعت خودرو و قطعه سازی با قوانین متعدد و تحریم های داخلی
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در نشست نخبگان متخصص بازگشته 
به کشور ضمن تأکید بر فراهم سازی محیط برای رشد کارآفرینان از اقتصاد 
نفتی و منبع محور انتقاد کرد و گفت:  رشد اقتصادی از دل دولتی که پول 

مردم را هزینه می کند حاصل نمی شود،  بلکه از 
درون کارآفرینی بیرون می آید که پول خودش 
را خ��رج می کند.  به گزارش ایس��نا،  س��ورنا 
س��تاری در این نشستی که امروز 11 مرداد در 
پژوهشگاه علوم و فناوری انرژی دانشگاه شریف 
برگزار شد،  با بیان اینکه بزرگ ترین مسئله ما 
در کشور تفکرات نفتی است،  به ویژه آنکه همه 
چیز باید با پول نفت حل ش��ود،  تصریح کرد:  
هیچ وقت به محیطی که افراد تأثیرگذار بتوانند 
در آن پرورش پیدا کنند،  توجه نکرده ایم.  وی 
بر لزوم اختص��اص هزینه  برای تغییر و تقویت 
محی��ط تأکید کرد و گف��ت:  باید جهت گیری 
اقتصاد عوض  ش��ود؛  رش��د اقتص��ادی از دل 

سیاس��تمداری که پول ش��ما را هزینه می کند،  در نمی آید.  معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور با اش��اره به اینکه از چند سال پیش سهم دانش در 
اقتصاد کش��ور بیشتر شده است،  خاطرنشان کرد:  امروز جامعه باید ارزش 

کارآفرینی را ببیند که کار خود را از یک اتاق کوچک آغاز کرده است.  این 
جوانان به زودی سیستم های سنتی ما را نابود کرده و بازیگران جدید جامعه 
خواهند بود.  س��تاری از فروش 60 هزار میلیاردی شرکت های دانش بنیان 
ت��ا به امروز خبر داد و گفت:  امروز دولت باید 
در حوزه های مش��خصی از جمله بهداش��ت،   
آموزش و دفاع متمرکز شود.  محیط نیز باید 
به گونه ای تغییر کند که بازیگران سنتی که 
در عرصه کس��ب و کار که ب��ا رانت نفت باال 
آمده ان��د،  تغییر کنن��د.  وی ادامه داد:  ورود 
دولت به عرصه کسب و کار عموما به معنای 
ع��دم رقابت و ب��ه عبارتی انتخ��اب یک فرد 
غیر شایس��ته وابس��ته به رانت است،  که اگر 
این رانت قطع ش��ود،  کسب و کار نیز از کار 
می افتد.  معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
تصریح کرد:  چهار،  پنج سال دیگر صنایعی 
همچون خودروس��ازی و فوالد،  صنایع برتر 
به حس��اب نمی آیند.  آن زمان دیگر داش��تن دودکش مزیت نیست،  بلکه 
صنایعی روی کار خواهند آمد که از یک اتاق 3*2 ش��روع به کار کرده اند؛  

هدف ما ایجاد چنین زیست بومی در کشور است.

طبق گزارش مالی جدید هواوی،  این ش��رکت چینی رش��دی 1۵ 
درصدی در درآمد نیمه نخست سال 201۸ را تجربه کرده است. 

به گزارش زومیت هواوی عالوه بر این که در س��ال های اخیر به یک 
قطب ب��زرگ در تولید گوش��ی های موبایل 
تبدیل ش��ده اس��ت،  در صنای��ع مخابراتی 
نیز ب��ه لطف تجربه باال موفقیت های زیادی 

کسب کرده است. 
طبق گزارش جدید،  حجم معامالت این 
غول چینی در نیمه نخس��ت س��ال 201۸ 
به ۴۷. 6۷ میلیارد دالر رس��یده اس��ت که 
1۵ درصد افزایش نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال گذشته را نشان می دهد.  تالش برای 
افزایش بهره وری کلی در زمینه های مختلف 
فعالیت این ش��رکت چینی در کنار عوامل 
متنوع دیگر به عنوان عامل اصلی این نتایج 

مثبت عنوان شده است. 
Huawei همچنی��ن فعالیت جدی در توس��عه فناوری ۵G و ادامه 
فروش راهکارهای سرتاس��ری برای نس��ل جدید ارتباطات در مقیاس 
جهان��ی را نوی��د داده اس��ت؛  هواوی در ش��رایط کنونی ب��ا موانع و 

بررس��ی های رگالتوری دست وپنجه نرم می کند؛  به عنوان مثال دولت 
آمریکا محدودیت های فراوانی برای این ش��رکت چینی ایجاد کرده و 
دولت اس��ترالیا نیز به دنبال اقدامی مش��ابه اس��ت.  انتظار می رود که 
ه��واوی به عنوان بزرگ تری��ن تولیدکننده 
تجهی��زات مخابرات��ی،  هن��وز ه��م ب��ه 
روی  س��رمایه گذاری های خود  سودآوری 

شبکه ۵G ادامه دهد. 
بخ��ش موبای��ل و س��رویس های آی تی 
هواوی نیز در عملکرد کلی ش��رکت تأثیر 
داش��ته اند؛  البته در آخرین گزارش مالی 
ارائه شده به صورت دقیق به ارقام مشارکت 
این بخش ها اشاره ای نشده است.  هواوی 
عموما گزارش نیمس��ئله ای از س��وددهی 
خود منتش��ر نمی کند و ب��ه ارائه جزییات 
دقیق عملکرد خود تنه��ا در گزارش های 
س��االنه اکتف��ا می کند.  ه��واوی موفقیت 
گوشی های سری پی 20 را یکی از نکات بارز در عملکرد نیمه نخست 
س��ال می داند؛  پی 20 پ��رو با تمرکز روی بخ��ش دوربین،  توجهات 

زیادی را در سطح جهان به خود جلب کرد. 

رئیس پارک علم و فناوری اس��تان زنجان گفت:  کلمه کارآفرین در 
کشورمان بسیار به گوشمان خورده است اما در تربیت افراد کارآفرین 
موفق نبوده ایم.  به گزارش ایسنا،  داود مرادخانی در جلسه هم اندیشی 

مرکز رشد و کانون شکوفایی و خالقیت در 
شهرستان خرم دره در جلسه استقرار مرکز 
رش��د در شهرس��تان خرم دره با اش��اره به 
اینکه پارک علم و فناوری استان 32 پارک 
استانی کشور است که راه اندازی شده است،  
اظهار کرد:  30 ش��رکت تا پایان ۹6 مستقر 
در این پارک مس��تقر شده است و در حال 
حاضر نیز ش��رکت های مستقر در پارک به 

3۵ شرکت رسیده است. 
وی با اش��اره به اینکه شرکت های مستقر 
در مرکز رش��د جامع پارک به 20 ش��رکت 
رسیده اند،  افزود:  در تالش هستیم فرهنگ 
اس��تقرار این شرکت ها در اس��تان نهادینه 

ش��ود.  وی ب��ا بی��ان اینکه در اس��تان زنجان از رابط��ه بین صنعت و 
دانش��گاه غفلت شده اس��ت درحالی که در کشور چیزی فراتر از آن در 
حال شکل گیری است،  تصریح کرد:  در حال حاضر در وزارتخانه بین 

۴ دس��تگاه وزارت علوم،  وزارت کش��ور،  معاونت ریاست جمهوری و 
سازمان مدیریت موضوعی تحت عنوان شبکه استانی جامعه و دانشگاه 
ش��کل گرفته اس��ت که چیزی فراتر از دفتر ارتباط با صنعت اس��ت و 
هدف آن ارتباط بیش��تر دانشگاه و جامعه 

است. 
مرادخان��ی با بی��ان این مطل��ب که در 
ه��ر صنعت��ی م��ا یکس��ری زنجیره های 
تأمین به حلقه ه��ای اقتصاد داریم،  ادامه 
داد:  زمانی که ای��ن حلقه ها به هم متصل 
نمی شوند صنعت نمی تواند روی پای خود 

بایستد. 
وی با بیان اینکه س��الیان سال است در 
زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه بحث 
می شود،  بیان کرد:  با تمامی این بحث ها 
هن��وز ما در رابطه با چگونگی نحوه اتصال 
این بخش ها با مش��کل مواجه هستیم که 
ای��ن امر نیز به این دلیل اس��ت ک��ه حلقه های بعد از دانش��گاه را در 
مملکت طراحی نکرده ایم و عمدتا فارغ التحصیالنی تولید می شوند که 

مهارت آموزی و کارآفرینی را نیاموخته اند. 

بیس��ت و چهارمی��ن نمایش��گاه کامپیوت��ر،  الکترونی��ک و تجارت 
الکترونیک��ی در حال��ی این هفت��ه به کار خود پای��ان داد که به گفته 
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات پس از نزدیک به ربع قرن فعالیت،  

ب��رای نخس��تین بار قدم در مس��یری برای 
تخصصی ت��ر ش��دن گذاش��ت.  الکامپ که 
بزرگتری��ن رویداد بخش فن��اوری اطالعات 
کشورمان است،  کار خود را از ششم مرداد 
در 1۸ س��الن و فضایی به مس��احت حدود 
2۷ ه��زار مترمربع آغاز کرد و ش��امگاه نهم 
مرداد به کار خ��ود پایان داد؛  در این دوره 
نیز فع��االن بخش فن��اوری اطالعات همه 
داشته های خود را به معرض دید و قضاوت 

عمومی درآورند. 
الکام��پ امس��ال ب��ا اینک��ه در روزهای 
کاری هفت��ه برپا ب��ود،  از همان روز افتتاح 
با استقبال پرش��ور جوانانی روبه رو شد که 

مشتاقانه می آمدند تا ببینند چه دستاوردهای نوینی در بخش فناوری 
اطالعات رخ داده تا از آن اطالع داشته باشند. 

گرچه س��ایه مش��کالت ارزی و احتمال بروز تحریم های یک جانبه 

آمری��کا بر فضای عمومی کش��ور اثر گذاش��ته اس��ت و انعکاس آن را 
می ش��د در اظهارات فعاالن بخش فن��اوری اطالعات به وضوح دید اما 
ش��ور و شعف جوانان و حضور گسترده کس��ب و کارهای نوین،  روح 
امید را در این نمایش��گاه جاری و س��اری 
س��اخته ب��ود.  در ه��ر س��الن و غرفه از 
نمایش��گاه هیاهوی جوانان و استارتاپ ها 
انگار امان از مش��کالت بری��ده بود و موج 
امید همه جا پر می زد.  س��الن هایی که به 
معرفی دس��تاورد های دولت الکترونیک و 
دول��ت همراه اختصاص یافت��ه بود،  پر از 
جمعیت مشتاقی بود که تالش می کردند 
بدانند دولت الکترونیک و همراه چیست و 

چه دستاوردی برای آنان به همراه دارد. 
 »محمدباق��ر اثن��ی عش��ری« رئی��س 
س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور در 
افتتاحی��ه الکامپ 2۴ ب��ه افت و خیزهای 
این نمایش��گاه اشاره و در عین حال گفت:  در نمایشگاه امسال شاهد 
خیزش توس��عه فناوری اطالعات و مشارکت مردم در این حوزه بودیم 

که آثار آن را می توان در زندگی شهروندان مالحظه کرد. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تأکید کرد

رشد 1۵ درصدی درآمد هوآوی در نیمه اول سال 2018تکیه بر درآمدهای نفتی کارآفرینی را نابود می کند رئیس پارک علم و فناوری استان زنجان: 

پایان الکامپ با چاشنی آغاز یک دوره تخصصی ترموفقیت چشمگیری در تربیت افراد کارآفرین نداشته ایم

برنده��ای Bon-Ton، رادی��و ش��اک، Toys R Us  و IheartMedia در 
سال های اخیر با مشکالت فراوانی در زمینه توسعه کسب وکارشان در عصر دیجیتال 
مواجه بوده اند. شاید مش��اهده حضور فروشگاه های مطرحی مانند رادیوشاک در 
این لیس��ت عجیب به نظر برس��د، اما امروزه نه تنها برندهای مطرح بلکه تقریبا 
همه کس��ب وکارها با چالش های مشابه دست و پنجه نرم می کنند. اگرچه برخی 
از ش��رکت ها در مواجهه با چالش های عصر دیجیتال ضررهای زیادی را متحمل 
ش��د ه اند، اما برخ��ی دیگر به خوبی خود را با این ش��رایط هماهنگ می کنند. در 
حقیقت بس��یاری از شرکت های س��نتی با بهره گیری از تکنولوژی مدرن شرایط 
توسعه هرچه بیش��تر را برای خود مهیا کرده اند. در حقیقت این برندها به خوبی 
ضرورت استقبال از تکنولوژی های نوین را پذیرفته  اند. مدیران چنین برندهایی از 
اخذ دس��تاورهای نوین فناوری هیچ ترس��ی ندارند. به این ترتیب آنها همیشه به 
دنبال راهکارهای ساده، اقتصادی و هوشمندانه در حرکت هستند. مشتریان نیز با 
مشاهده هماهنگی سریع چنین برندهایی بیش از پیش بدان ها عالقه مند خواهند 
ش��د.  در این مقاله به بررسی چهار نمونه برند موفق در اخذ تکنولوژی مدرن در 

استراتژی بازاریابی و کسب وکارشان خواهیم پرداخت. 
نیویورک تایمز

20 سال پیش اگر در ساعت های اوج مصرف از مترو وارد یک واگن می شدید، 
همه مردم سرهای ش��ان در روزنامه نیویورک تایمز بود. اکنون اما داستان اندکی 
متفاوت اس��ت. در حقیقت امروزه اغلب مردم س��رگر گوش��ی های هوشمندشان 
هستند.  فناوری دیجیتال از 1۵ سال پیش به طور همه جانبه ای دنیای مطبوعات 
و به طور مش��خص روزنامه ها را مورد حمله قرار داده اس��ت. بنابر گزارش مجله 
آتالنیتک بین سال های 2000 تا 201۵ درآمد مطبوعات مکتوب از انتشار آگهی 
سقوط شدیدی داشته است. براین اساس سود مذکور از 60 میلیارد به 20 میلیادر 
دالر کاهش یافته است. چنین رقمی دقیقا معادل درآمد دنیای مطبوعات در ۵0 
سال قبل است.  روزنامه ها که عرصه رقابت را کامال به ضرر خود می دیدند، چاره 
را در هماهنگی با تکنولوژی جدید یافتند. براین اس��اس نیوریورک تایمز یکی از 
نخس��تین برندهایی بود که اش��تراک دیجیتالی اش را راه اندازی کرد. سابقه 16۷ 
ساله این نشریه معتبر به رونق هرچه بیشتر فروش حق اشتراک اینترنتی اش یاری 
رس��انده اس��ت. به این ترتیب افراد با پرداخت هزینه ای کمتر نسخه الکترونیکی 
روزنام��ه را دریافت می کنند. نکته جالب در خصوص فعالیت نیویورک تایمز عدم 
اتکای آن به تبلیغات اس��ت. براین اساس مخاطب های این نشریه از شر تبلیغات 

آزاردهنده در امان هستند. 
فیدلیتی

فیدلیتی از زمان تاسیس در سال 1۹۴6 به عنوان یک موسسه ارائه مشاوره مالی 
تا به حال راه طوالنی را برای هماهنگی با تکنولوژی آنالین طی کرده است. معمای 
اصلی برندهای فعال در زمینه امور مالی رقابت شان با استارتاپ های آنالین در دهه 
اخیر محسوب می شود. با این حال برند فیدلیتی به جای رقابت با این استارتاپ ها 
خود بدل به کسب وکاری دیجیتال شد.  در زمینه فعالیت دیجیتالی بی تردید اپ 
فیدلیتی چش��مگیرترین موفقیت آنها به حساب می آید. با کسب امتیاز ۴.۷ از ۵ 
در استور اپل و میلیون ها دانلود باید به رضایت کاربران از این اقدام شرکت اعتراف 
ک��رد. یکی از نوآوری های منحصر به فرد فیدلیتی ارائ��ه امکان انجام معامالت و 
رس��یدگی به امور مالی در زمان سفر است. به این ترتیب با بهره گیری از فناوری 
اینترن��ت برند فیدلیتی مزیت رقابتی ویژه ای برای خود دس��ت و پا کرده اس��ت. 
همچنین کاربران حرفه ای و ش��رکت های کوچک و بزرگ نیز با توجه به نیازشان 

استقبال خوبی از خدمات جدید این برند باسابقه نشان داده اند. 

دیسنی پارک
اگرچه برند دیس��نی مانند ش��اهزاده های کارتونی نیازی ب��ه رهایی از چنگال 
ورشکستگی نداشت، توجه به جهت گیری آن به سوی تکنولوژی های نوین شایان 
توجه اس��ت. در سال 201۵ دیسنی پارک اعالم کرد که قصد سرمایه گذاری یک 
میلیارد دالری روی سنس��ورهای هوش��مند را دارد. به این ترتیب تمام تجهیزات 
و افراد درون دیس��نی پارک به سنس��ورهای شناس��ایی هوشمند مجهز خواهند 
 IP ش��د. امروزه بازدیدکنندگان از دیس��نی پ��ارک از س��اعت های مخصوص با
اختصاصی اس��تفاده می کنند. این امر عالوه بر ارائه اطالعات موردنیاز در صورت 
ض��رورت محافظ ه��ا را باخبر خواهد کرد. در نتیجه هم��ه بازدیدکنندگان پارک 
به صورت آنالین از پش��تیبانی برخوردار هس��تند. عالوه بر این به جای پرداخت 
هزینه جداگانه در بخش های مختلف پارک، استفاده از کلید هتل و بلیت های بازی 
همه بازدیدکنندگان از دستبندهای هوشمند استفاده می کنند. در پایان نیز این 

دستبندهای ویژه به عنوان هدیه به بازدیدکنندگان اهدا خواهد شد. 
والمارت

درحالی که فروشگاه های کوچک در رقابت با فروشگاه های آنالین شکست های 
س��نگینی را متحمل می ش��وند، آمازون به عنوان غول فروش اینترنتی به س��راغ 
برنده��ای بزرگی نظیر تارگ��ت، Home Depot، Best Buy  یا والمارت رفته 
اس��ت. نکته جالب اینکه آمازون در رقابت با هرکدام از این فروش��گاه های بزرگ 
موفقیت های چشمگیری به دست آورده است. البته والمارت در این میان استثنا 
محس��وب می ش��ود. در حقیقت والمارت به جای انفعال دست به واکنشی جانانه 
در مواجهه با هجوم اس��تارتاپ هایی نظیر آمازون زده است. براین اساس والمارت 
سرویس های تازه ای مانند سرویس آنالین مرجوعی کاال، سطح قیمت های پایین 
و از همه مهم تر تاکید بر عدم نیاز به پرداخت حق عضویت برای سفارش آنالین را 
در دس��تور کار قرار داده است.  اقدامات والمارت برای هماهنگی با عصر دیجیتال 
به س��رویس های تازه محدود نمانده است. براین اساس آنها حتی به سراغ فروش 
آنالین محصوالت برندهای مختلف نیز رفته اند. همچنین اپ موبایلی این فروشگاه 
هر ساله کاربران بیشتری را به خود جلب می کند. براین اساس آخرین آپدیت اپ 
والمارت امکان خرید هوش��مند و پرداخت آنی بدون محدودیت سقف پرداخت را 
فراهم کرده اس��ت. همچنین به هنگام استفاده از این اپ همیشه امکان برقراری 
ارتباط کامال رایگان با تیم پشتیبانی وجود دارد.  هاروارد بیزینس ریویو در توصیف 
تالش های بی وقفه والمارت برای تثبیت جایگاهش به عنوان فروش��گاهی محبوب 
از جمالت زیبایی اس��تفاده کرده اس��ت: »والمارت در ح��ال تبدیل به یک برنده 
دیجیتالی اس��ت. در حقیقت آنها یکی از س��ریع ترین نرخ های توسعه کسب وکار 
آنالین را به ثبت رسانده اند. همچنین خالقیت های مداوم شان در زمینه جلب نظر 
مش��تری آنها را بیش از هر زمانی محبوب مشتریان گردانده است. در یک کالم، 
والمارت در عصر افول کسب وکار فروشگاه های بزرگ بدل به یک برنده تمام عیار 
شده اس��ت.«  نکته اصلی در مورد والمارت به چالش کش��یدن آمازون است. در 
حقیقت زمانی آمازون همه فروشگاه های فیزیکی را به دردسر انداخت، اما اکنون 

والمارت در حال جبران شکست هاست. 
جمع بندی نهایی

درحال��ی که هرکدام از برندهای مذک��ور در این مقاله واکنش های متفاوتی در 
مواجهه با تکنولوژی جدید ارائه کرده اند، یک اقدام میان همه  آنها مشترک است: 
تالش برای ارائه تجربه بهتر به مشتری. بی تردید در عصر دیجتال برندهایی موفق 
هستند که مشتریان را در مرکز توجه شان قرار دهند. به این ترتیب همه اقدامات 
شرکت باید حول محور مشتریان شکل بگیرد. در این میان فرقی ندارد تکنولوژی 
چقدر به پیش��رفت ادامه دهد، زیرا برندهایی با اولیت دهی به مشتری هیچ گاه از 
راهکار مطلوب تهی نخواهد ش��د. به این ترتیب چنین برندهایی همیشه بهترین 
inc :راه نجات را پیدا خواهند کرد.                                                    منبع

نقطه قوت مهارت های رهبری ش��ما چیست و چگونه می توانید به رهبر 
بهتری تبدیل شوید؟ برخی نکات کاربردی به شما کمک می کنند در مدتی 
کوتاه، پیش��رفت بیشتری داشته باشید.  شاید اس��تراتژی هایی که در این 
مطلب با شما به اشتراک می گذاریم، راه حل همه جانبه ای برای پایان دادن به 
همه چالش های رهبری شما نباشد، ولی این توصیه ها به شما کمک می کند 

در شرایط خاص، سریع تر پیشرفت کنید. 
 Leadership From مارسل شوانتز، بنیان گذار موسسه آموزش رهبری
the Core، مهم ترین نکات بسیاری از کتاب های رهبری را در مجموعه ای 
متشکل از 30 راهنمایی کاربردی جمع آوری کرده و معتقد است که رهبران 

می توانند در یک دوره 30 روزه، همه این توصیه ها را عملی کنند: 
30 راهکار برای بهبود رهبری در 30 روز

1- ب��ه صحبت های همه اعضای س��ازمان گوش دهی��د و راه هایی برای 
صحبت کردن با آن ها، ارائه اطالعات و به اش��تراک گذاری یا بحث در مورد 

ایده ها بیابید. 
2- به یاد داش��ته باش��ید که نزدیک ترین افراد س��ازمان به مش��تریان، 
کارمندانی هستند که می دانند در حال حاضر چه اتفاقی در حال روی دادن 

است. با تالش تمام بفهمید که آنها چه می دانند. 
3- مشتاقانه با همه تیم ها کار کنید و حمایت دیگران را به دست آورید. 
این بدان معنی است که با افرادی که خارج از شبکه ارتباطات ضروری شما 

هستند نیز رابطه برقرار کنید. 
۴- مطمئن شوید که اعمال و گفتار شما با یکدیگر مطابقت دارد. 

۵- هرگز بعضی از کارمندان را به عده دیگری از آنها ترجیح ندهید. اگر به 
عده ای توجه کنید و عده دیگری را نادیده بگیرید، مس��بب اختالفات درون 
تیمی خواهید بود. در عوض از توانایی های همه کارمندان درراه رس��یدن به 

اهداف تیم استفاده کنید. 
6- هنگامی ک��ه با رفتار یا ایده های یکی از اعضای تیم مخالف هس��تید، 
مخالفت خود را به صورت خصوصی ابراز کنید نه در معرض عموم. به عالوه، 
بهتر اس��ت هرچه س��ریع تر این کار را انجام دهید و آن را به دس��ت زمان 

نسپارید. 
۷- کنترل دائمی اعضای تیم را متوقف کنید. به آنها آزادی عمل بدهید. 
اجازه دهید همان طور که در طول راه رش��د می کنند، خودشان مسئولیت 

نتایج اقدامات و تصمیمات شان را به عهده بگیرند. 
۸- هر اطالعاتی را که می توانید، با اعضای تیم به اش��تراک بگذارید. آنها 
هرچه بیشتر بدانند، شرایط، اهداف و وظایف را بهتر درک می کنند. هرچه 
بهتر درک کنند، احساس تعهد بیشتری خواهند داشت و زمانی که خود را 

متعهد بدانند، از تالش دست برنمی دارند. 
۹- برای کارمندان یادداشت های تشکر شخصی ارسال کنید. رهبرانی که 
از تالش و کار کارمندان قدردانی می کنند، به آنها انرژی بیشتری می بخشند. 
10- بهترین افراد را برای اداره شرکت بیابید و به آنها آزادی عمل زیادی 
بدهید، حتی اگر مرتکب اشتباه شوند. هرگز آنها را قضاوت و سرزنش نکنید. 
11- اعضای تیم را در سطح شخصی بشناسید. بگذارید همه افراد بدانند 

که شما برای زندگی آنها اهمیت قائلید. 
12- این جمله را به خاطر بس��پارید: »بازخورد، صبحانه قهرمانان است« 
کارمندان می خواهند بدانند که چگونه کار می کنند. رهبران خوب همیشه و 

به طور منظم به اعضای تیم خود بازخورد می دهند. 
13- روابط مثبت و روحیه همکاری را توس��عه دهید. هنگامی که اعضای 
تیم احساس اتحاد دارند، از بیان نظرات و ایده های متفاوت خود نمی ترسند 

و همین امر زمینه های نوآوری را فراهم می کند. 

1۴- به دیگران کمک کنید موفق شوند، رشد کنند و مهارت های جدیدی 
یاد بگیرند. هر رهبری که می خواهد ماکزیمم پتانس��یل کارمندان را به کار 

بگیرد، باید این جمله را شعار همیشگی خود بداند. 
1۵- رهبران خوب از نیازهای افراد خود مطلع هستند. پس با کارمندان 

در مورد نیازهای آنها صحبت کنید. 
16- اطمینان حاصل کنید که کارمندان اهداف خود را می شناس��ند. هر 
کاری که می توانید انجام دهید تا آنها را پشتیبانی و تشویق کنید و هرگاه به 

راهنمایی شما نیاز داشتند، مربی خوبی باشید. 
1۷- مالکیت پروژه ها و وظایف را به کارمندان بس��پارید و اجازه دهید به 

روش خودشان کارها را پیش ببرند. 
1۸- انواع مختلف اطالعات را در دسترس کارمندان قرار دهید. 

1۹- به جای بررس��ی عملکرد ماهانه، به صورت غیررس��می و دوستانه به 
کارمندان بازخورد ارائه کنید. 

20- در مورد شیوه های تشویق کردن کارمندان، دقت عمل داشته باشید. 
کافی نیست که به کارمندی بگویید »کارت خوب بود« و سپس دور شوید. 
به جای عملکردهای معمول کارمندان، منتظر یک دستاورد خاص باشید و 

آن را تحسین کنید. 
21- اگر قول یا وعده ای داده اید، حتما با اقدامات خود آن را دنبال کنید. 
حتی اگر اقدامات شما به نقطه ای منتهی شود که توضیح بدهید که چرا آن 

برنامه یا وعده، فعال قابل  اجرا نیست. 
22- از صحبت کردن در مورد شکست ها، چالش ها و تصمیمات سختی 
که اتخاذ کرده اید، نترسید. صادق باشید و همان طور که اخبار خوب را اعالم 
می کنید، اخبار بد را نیز اطالع رس��انی کنید. نکته مهم این است که در هر 

شرایطی صادق باشید. 
23- یک شنونده فعال باشید. ذهن تان را به روی ایده های دیگران باز نگه 

 دارید. در دسترس باشید و خودخواهی را کنار بگذارید. 
2۴- اطمین��ان حاصل کنید ک��ه همه افراد، به خوب��ی متوجه اند چرا به 
جلسات کاری فراخوانده می ش��وند. قوانینی تنظیم کنید که جلسات را به 

محیطی امن برای گفت وگوها تبدیل کند. 
2۵- به جای واکنش نشان دادن، پاسخگو باشید. 

26- تیم خود را به روز نگه دارید. اجازه دهید کارکنان بدانند که کار آن ها، 
چگونه به پیش��رفت یک پروژه مهم و نزدیک ش��دن به اهداف نهایی کمک 

می کند. 
2۷- روی چیزهایی که مهم تر هس��تند تمرکز کنید و اولویت بندی های 
خود را بر همین اس��اس تنظیم کنید. همان طور که اس��تیو جابز می گفت: 
»تصمیم گیری در مورد کارهایی که نباید انجام بدهی، به اندازه تصمیم گیری 
در م��ورد کارهای��ی که باید انجام بدهی مهم اس��ت. ای��ن موضوع در مورد 
شرکت ها صدق می کند، همان طور که در مورد محصوالت نیز صادق است.«

2۸- پیش از اینکه سریعا نتیجه گیری )و قضاوت( کنید، این فرض را در 
نظر بگیرید که دیگران با بهترین نیت کاری را انجام داده اند و ممکن است 

شما از همه ماجرا باخبر نباشید. 
2۹- متقابال بازخورد دریافت کنید. همیشه به کارهایی که انجام داده اید و 

اینکه چگونه می توانید بهتر باشید، فکر کنید. 
30- در نهایت کارمندان خود را دوست داشته باشید. همان طور که وینس 

لومباردی، مربی افسانه ای فوتبال آمریکایی زمانی گفته بود: 
عش��ق، وفاداری است. عشق، کار تیمی است. عشق یعنی به شأنیت افراد 

احترام می گذارید. این قدرت هر سازمانی است. 
inc/zoomit :منبع

اپل با رس��یدن به ارزش 20۷.0۵ دالر به ازای هر س��هم،  پیش از آمازون به شرکتی با ارزش 
بازار یک تریلیون دالر بدل شد. 

به گزارش زویمت اپل امروز به نخستین شرکت آمریکایی با ارزش بازار یک تریلیون دالر بدل 
شد.  کوپرتینونشین ها به لطف جهشی در ارزش سهام خود،  موفق شدند تا پیش از آمازون،  غول 
خرده فروش��ی آنالین دنیای فناوری،  به عنوان نزدیک رقیب این ش��رکت،  به چنین دستاوردی 
دس��ت پیدا کنند.  خاطرنشان می کنیم که برخالف تصور عموم،  Apple نخستین شرکت یک 
تریلیون دالری دنیا نیس��ت؛  چرا که PetroChina برای مدت کوتاهی در سال 200۷ به این 

رقم دست پیدا کرد. 
اپل،  شرکتی در حوزه فناوری با فعالیت در زمینه فروش محصوالتی همچون آیمک تا آیفون،  
در س��ال 1۹۷6 توسطاستیو جابز و استیو وازنیاک با هدف فروش کامپیوترهای شخصی تأسیس 
ش��د و اکنون به مدد رس��یدن ارزش سهام آن به 20۷. 0۵ دالر به ازای هر سهم،  به دستاوردی 
تاریخی دس��ت یافته اس��ت.  کوپرتینونشین ها یک روز پس از انتشار گزارش مالی فراتر از انتظار 

سه ماهه سوم 201۸ به این مهم نائل آمده اند.  ارزش سهام اپل از زمان منصوب شدن تیم کوک 
به س��مت مدیرعاملی این شرکت،  پس از درگذشت اس��تیو جابز،  بالغ بر 2000 درصد افزایش 

یافته است. 
اپل ۴2 س��ال پس از تأسیس خود و 11۷ س��ال پس از دستیابی شرکت US Steel به عنوان 
نخستین شرکت یک میلیارد دالری در سال 1۹01 میالدی،  به ارزش بازار یک تریلیون دالری 
رس��یده اس��ت.  جهش ارزش سهام کوپرتینونشین ها یک روز پس از انتشار گزارش مالی فراتر از 
حد انتظار آنها برای سه ماهه سوم سال 201۸ رخ داد.  غول دنیای فناوری در سه ماهه گذشته به 
سودی بالغ بر 11. ۵ میلیارد دالر از درآمدی ۵3. 3 میلیارد دالری رسیدو همین موضوع ارزش 
س��هام آن را به اندازه ای افزایش داد که ارزش بازار این ش��رکت به سادگی از ۹3۵ میلیارد دالر به 
یک تریلیون دالر جهش کند.  لوکا ماس��تری،  مدیر مالی ارش��د اپل می گوید:   »میزان رشد در 

سراسر دنیا بسیار قابل توجه بود.”
عملکرد قابل س��تایش اپل باعث شد تا این ش��رکت از رقبای خود در حوزه فناوری گذر کند.  

عملکرد فراتر از حد انتظار کوپرتینونشین ها در نقطه مقابل فیسبوک قرار می گیرد؛  شرکتی که 
هفته گذشته،  بدترین روز را در تاریخ بازار بورس تجربه کرد و بیش از 120 میلیارد دالر،  معادل 

20 درصد از ارزش بازار خود را از دست داد. 
آم��ازون غالبا به عنوان دومین گزینه محتمل برای دس��تیابی ب��ه ارزش بازار یک تریلیون دالر 
به ش��مار می رفت،  با وجود انتش��ار گزارش مالی فراتر از حد انتظار،  از دستیابی به چنین ارزش 
بازاری باز ماند؛  بدین ترتیب این شرکت با تجربه افتی جزئی در ارزش سهام خود با ارزش بازار 
۸۸3 میلیارد دالر در رتبه دوم قرار دارد و آلفابت با ۸۴۵ میلیارد دالر،  س��ومین شرکت باارزش 

دنیا به حساب می آید. 
اپل فعالیت خود را در س��ال 1۹۷6 با فروش کامپیوتره��ای رومیزی آغاز کرد؛  اما اقبال خود 
را با آغاز قرن بیس��ت ویکم در عرضه گجت هایی همچون آیپاد در س��ال 2001 و آیفون در سال 
200۷ یافت؛  از آن زمان تاکنون،  کوپرتینونشین ها 1۸ آیفون مختلف را عرضه کرده و بیش از 

1. 2 میلیارد دستگاه به فروش رسانده اند. 

نیویورک تایمز، فیدلیتی، دیسنی پارک و والمارت 

4 شرکت که نوآوری دیجیتالی آنها را نجات داد مهارت های رهبری خود را در ۳0 روز بهبود دهید

اپل پیش از آمازون به شرکتی با ارزش بازار یک تریلیون دالر بدل شد

اپل یک تریلیون دالری شد
یادداشـت

رویداد »اس��تارت آپ ویک« با حضور جمعی از فعاالن حوزه اس��تارت آپ ها 
از 12 الی 1۹ مردادماه 13۹۷ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود. 

به گزارش ایس��نا،  در این روی��داد ۸ روزه میزگردهای تخصصی و کارگاه های 
آموزشی متعددی برگزار می شود و بخش اول این رویداد،  با عنوان  »استارت آپ 
ویک« در تاریخ 12 مردادماه و با حضور فعاالن اکوسیستم کارآفرینی ایران آغاز به 
کار خواهد کرد.  افتتاحیه این رویداد با برگزاری پنل های تخصصی با موضوعات 
اکوسیس��تم ارزش آفرینی ایران،  اکوسیس��تم شهرس��تان ها، اس��تارت آپ های 
شکس��ت خورده،  رسانه ها و چالش ها همراه اس��ت.  در دومین روز از این رویداد 
نیز،  با همکاری  »پارک فناوری پردیس«، دو کارگاه با محوریت  »کس��ب وکار و 

مدیریت محصول« برای شرکت کنندگان برگزار خواهد شد. 

برگزاری رویداد »استارت آپ ویک« 
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور گفت:  باشگاه کارآفرینان 
نوجوان،  فرصتی برای شناس��ایی ایده های نوجوانان فراهم کرد و شرایطی برای 
شناس��ایی هوش کارافرینانه به وج��ود آورد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،  مهدی حسین نژاد،  در آئین اختتامیه راه اندازی 
باشگاه کارآفرینان نوجوانان گفت:  عامل شخصی است که باید کارآفرینی را شروع 
کند و به پایان برساند. وی خواستار برگزاری این باشگاه،  به شکل مجازی و برای 
عموم مردم شد.  همچنین رحیم سرهنگی، مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره وری 
این وزارتخانه نیز در این مراسم،  خواستار همراهی خانواده ها برای حضور فرزندان 
خود در باشگاههای کارآفرینی بعدی شد و گفت:  امروز پایان کار باشگاه نیست و 

نباید برای کارآفرینی پایانی متصور شویم. 

یک مقام مسئول اعالم کرد: 
باشگاه کارآفرینان نوجوان،  فرصتی برای 

شناسایی هوش کارآفرینانه

به قلم: جیسون آلبانسه   
ترجمه: علی آل علی  

دریچــه

شنبه
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ت��ا یک ده��ه پی��ش، تلویزی��ون، بیلبورده��ای محیط��ی و روزنامه 
کانال های اصلی تبلیغاتی در ایران بودند. با پیش��رفت های انجام ش��ده 
در زیرس��اخت های فناوری و افزایش نف��وذ اینترنت، تمایل به تبلیغات 
دیجیت��ال افزایش پیدا کرد. ع��اوه بر آن، بازدهی باال، نرخ بازگش��ت 
س��رمایه باال و تاثیر مثبت این نوع از تبلیغات، شرکت ها را مجاب کرده 

که از تبلیغات سنتی به دیجیتال تغییر رویه دهند. 
یک��ی از اتفاقات تاثیرگذار در اقتصاد ایران در س��ال های اخیر، برجام 
یا س��ند توافق هسته ای ایران بوده است. این س��ند فضایی تقریبا آرام 
را از لح��اظ سیاس��ی و اقتصادی در کش��ور ایجاد کرد ک��ه به تبع آن، 
ش��رکت های خارج��ی نیز همکاری بیش��تری با ایرانی ه��ا انجام دادند. 
به عاوه ثبات نس��بی اقتصادی باعث ش��د ش��رکت های داخلی هزینه 
بیش��تری برای تبلیغ��ات در نظر بگیرند. البته پ��س از خروج آمریکا از 
برجام در س��ال جاری و افت شدید ارزش ریال نسبت به دالر و ارزهای 
جهانی، بار دیگر ناآرامی نس��بی به ش��رکت های خصوصی نفوذ کرده و 
ب��ه  احتمال زیاد باعث کاهش س��هم تبلیغات از هزینه های س��ازمان ها 

خواهد شد. 
آمار ساالنه هزینه تبلیغات دیجیتال در ایران

آمارهای شرکت های تبلیغات دیجیتال، دیدی کلی نسبت به وضعیت 
موجود بازار تبلیغات در کش��ور ارائه می دهد. به عن��وان مثال آمارهای 
ش��رکت ادرو به عنوان یکی از بزرگ ترین آژانس های تبلیغات دیجیتال 
در ایران، نش��ان دهنده کاهش تبلیغات دیجیتال منتشرشده توسط این 
شرکت در سه ماه اول سال ۲۰۱۸ نسبت به سال قبل بوده است. البته 
در ماه های بعدی که حدودا با ش��روع س��ال جدید شمسی همراه بوده، 

تعداد تبلیغات منتشرشده افزایش پیدا کرده است. 
عدد)Adad( یک��ی از بزرگ ترین آژانس های تبلیغ��ات موبایلی نیز 
آمار قابل توجهی از دستگاه های کاربران مشاهده کننده تبلیغات منتشر 
کرده که سامس��ونگ و ه��وآوی را در رتبه های اول و دوم در ایران قرار 
می دهد. در دس��ته بندی اپراتورهای موبایل نیز همراه اول، ایرانس��ل و 
رایتل به ترتیب درصد های ۵۳.۲۹ و ۳۶.۶۵ و ۳.۱۲ را به خود اختصاص 
 داده ان��د. نکت��ه قابل توج��ه اینکه همراه اول و ایرانس��ل با س��هم های

۲۴.۴۴ و ۲۹.۶۲، بزرگ تری��ن ارائه دهندگان اینترنت به کاربران موبایل 
هس��تند. ش��رکت مخابرات ایران، رایتل و ISPهای خصوصی همچون 

شاتل، آسیاتک و پارس آناین در رتبه های بعدی قرار دارند. 
آمار ماهانه انتشار تبلیغات در شبکه ادرو

آمارها نش��ان می دهد کاربران موبایل در ایران، بیش��تر تبلیغات را با 
اس��تفاده از اینترنت همراه مش��اهده می کنند. ۶۳.۴۷درصد از ترافیک 
تبلیغات در کش��ور بر بس��تر اینترنت همراه و بقیه بر بستر وای فای به 
این کاربران عرضه می شود. از لحاظ دسته بندی موقعیتی نیز استفاده از 
ابزارهای تغییر IP  س��بب شده آمار بیش از نیمی از مشاهده کنندگان 
تبلیغات موبایلی از موقعیت ناشناس گزارش شود. پس از آن خوزستان، 
تهران، ف��ارس، اصفهان و مازن��دران، پرترافیک تری��ن مناطق تبلیغات 

موبایلی بوده اند. 
در دسته بندی اپلیکیشین های ناشر تبلیغات، بخش بازی و سرگرمی 
ب��ا ۵۶.۶۲درصد در صدر قرار دارد و بخش های ابزار، آموزش و فرهنگی 

و مذهبی، موقعیت های بعدی را به خود اختصاص داده اند. 
دسته بندی نوع اینترنت کاربران در مشاهده تبلیغات موبایلی

تک راس��ا در ادامه گزارش خود برای بررسی دقیق تر موقعیت کنونی 
و چالش ه��ا و راهکارهای پیش روی بازار تبلیغ��ات دیجیتال در ایران، 
با تعدادی از متخصصان این حوزه در کش��ور مصاحبه کرده اس��ت. این 
۲۶ کارش��ناس از ۱۷ ش��رکت تبلیغات دیجیتال و آژانس های تبلیغاتی 
انتخاب ش��ده اند. یکی از س��واالت این مصاحبه در مورد عاقه کاربران 
به انواع دس��ته بندی تبلیغات دیجیتال بوده که ویدئو در رتبه اول قرار 
گرفته اس��ت. در بخشی دیگر به نظر این کارشناسان، تبلیغات پرداخت 

به ازای کلیک، بیشترین طرفدار را در میان تبلیغ دهندگان دارد. 
سهم انواع مختلف اپلیکیشن های کافه بازار در نمایش تبلیغات

بررس��ی جالب دیگر، انواع تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی را مورد 
مطالع��ه ق��رار داده که انواع ارگانیک )تبلیغ با اس��تفاده از پس��ت های 
اختصاص��ی خود ش��رکت( پول��ی، اینفلوئنس��ری و ان��واع دیگر مورد 
بررس��ی قرار گرفته اند. آمارها نش��ان می دهد در ش��بکه های اجتماعی 
فیس بوک، توییتر و لینکدین، تبلیغات ارگانیک نقش پررنگ تری دارند. 
در اینستاگرام تبلیغات اینفلوئنسری بیشتر استفاده می شود و تلگرام و 

آپارات، بیشتر تبلیغات پولی را به خود اختصاص داده اند. 
کارشناس��ان در ادام��ه این مصاحبه ب��ه رضای��ت تبلیغ دهندگان از 
تبلیغ��ات دیجیت��ال پرداخته اند. از نظر بیش از نیم��ی از آنها، خدمات 
شبکه های تبلیغاتی نیازهای تبلیغ دهندگان را به خوبی برطرف می کند. 
س��وال بعدی در مورد درصد رضایت و مفی��د بودن این نوع از تبلیغات 
در ذهن تبلیغ دهندگان بوده که درصد پاسخ های مثبت و منفی تقریبا 

برابر بوده است. 
نظرسنجی: سهم انواع تبلیغات در پلتفرم های مختلف اجتماعی

یکی از چالش های تبلیغات آناین، کاهبرداری در مورد تعداد نمایش 
یا کلیک از س��مت ناشران تبلیغات است. در این بررسی کارشناسان به 
این نکته اذعان کردن��د که هنوز کاهبرداری در این بخش آمار باالیی 
دارد، اما تاش ش��رکت ها برای پیش��گیری از این م��وارد، در حد قابل 
قبولی اس��ت. در نهایت اکثر این کارشناس��ان در م��ورد زمان افزایش 
تمایل شرکت ها برای تبلیغات دیجیتال، ماه ها ی پایانی سال شمسی را 
انتخاب کردند و در مورد سوددهی این بازار در سال جاری عموما نظری 

متوسط یا رو به پایین داشتند. 
فرصت های پیش رو

ویدئو
محتوای ویدئویی در س��ال های اخیر رش��د قابل توجهی در اینترنت 
داش��ته اس��ت. این نوع از محت��وا در حال تغییر نوع تعام��ل کاربران با 
برندها اس��ت و افزایش استفاده از آن، سبب رشد هرچه بیشتر ترافیک 
مبادله ای در اینترنت شده است. آمارها نشان می دهد ویدئو نقش مهمی 
در برانگیختن احساس��ات و ج��ذب مخاط��ب دارد. ۸۰درصد کاربران 
اینترنت، ویدئویی را که در ۳۰ روز گذش��ته مش��اهده کرده باش��ند به 
یاد می آورند و ۴۶درصد آنها پس از مش��اهده محتوای ویدئویی، اقدامی 

مرتبط با آن انجام می دهند. 
سهم انواع محتوای ویدئویی در ترافیک جهانی

پیش بینی می ش��ود تا سال ۲۰۲۱ حدود ۸۲درصد از ترافیک جهانی 
اینترنت به ویدئو اختصاص داشته باشد. این آمار در سال ۲۰۱۶ حدود 

۷۳درصد بوده اس��ت. عاوه بر آن، ویدئوهای زنده که در س��ال ۲۰۱۶ 
تنها ۳درص��د از ویدئوهای اینترنتی را به خ��ود اختصاص می دادند، تا 
سال ۲۰۲۱ سهمی ۱۳درصدی خواهند داشت. تا این سال، در هر ثانیه 

یک میلیون دقیقه ویدئو در ترافیک اینترنت مبادله خواهد شد. 
آمار کشورهای اس��تفاده کننده از محتوای ویدئویی، افزایش ترافیک 
اینترن��ت در خاورمیان��ه و ش��مال آفریق��ا را تصدیق می کن��د. چراکه 
عربستان صعودی و ترکیه با ضریب نفوذ ۹۵درصدی محتوای ویدئویی، 
در صدر جدول قرار دارند. پس از این کشورها، چین، نیوزیلند و مکزیک 

با ضرایب نزدیک به ۹۰درصد قرار دارند. 
در ای��ران، ب��ا بهبود خدم��ات اینترنت خطی و موبایل��ی و همچنین 
توسعه زیرساخت ها و کاهش قیمت برای کاربران نهایی، تولید محتوای 
ویدئویی رشد مناسبی را در سال های اخیر تجربه کرده است. از طرفی 
پروژه اینترنت ملی و ارائه خدمات به وب س��ایت های میزبانی ش��ده در 
داخل کشور و همچنین تخفیف روی ترافیک مصرفی آنها، دلیل دیگری 
بر اس��تقبال ب��االی مخاطبان از ویدئو بوده اس��ت. در نهایت، ناش��ران 
محتوای ویدئویی با همکاری ش��رکت های ارائه دهنده اینترنت، ترافیک 
مصرفی کاربران را در بس��یاری مواقع رایگان کرده اند که عاملی بس��یار 
تاثیرگذار در افزایش مخاطبان محتوای ویدئویی بوده اس��ت. در آماری 
کلی، آپارات به عنوان یکی از بزرگ ترین س��رویس های اش��تراک ویدئو، 
روزانه ۱۸ میلیون پخش ویدئو دارد و فیلیمو نیز آمار ۱۸ میلیون دقیقه 

ویدئو در روز را به خود اختصاص داده است. 
نظرسنجی: پیش بینی وضعیت بازار تبلیغات در سال جاری

طبق آمار ارائه ش��ده از طرف آپارات، تعداد کاربران مش��اهده کننده 
ویدئو در کل ش��بکه های اش��تراک ویدئو در ایران، روزانه ۷ میلیون نفر 
اس��ت. این ش��رکت آماری نیز از کاربران خود ارائه کرده که طبق آن، 

۷۰درصد مش��اهده کنندگان ویدئو از موبایل برای این منظور اس��تفاده 
می کنن��د. تپ س��ل، یک��ی از آژانس های تبلیغ��ات دیجیت��ال نیز آمار 
۲۵میلیون را برای تعداد ویدئوهای مش��اهده شده در روز در ایران بیان 
کرده است. البته این آمار، ویدئوهای شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها 
مانند اینس��تاگرام و تلگرام را ش��امل نمی ش��ود. فیلیمو نی��ز آماری از 
محدوده س��نی کاربران خود منتش��ر کرده که گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ را 
با ۵۲.۲۲درصد در رتبه اول و گروه س��نی ۱۸ تا ۲۴ س��ال را در رتبه 

بعدی قرار داده است. 
گوشی های هوشمند

گوش��ی های هوش��مند در س��ال های اخیر در ایران نی��ز مانند دیگر 
کش��ورها نفوذ باالیی داش��ته اند. این اتفاق، زمان استفاده از گوشی های 
موبایل را نیز افزایش داده و در نتیجه، این پلتفرم به فضایی محبوب برای 
تبلیغ دهندگان تبدیل شده است. در سال ۲۰۱۴ تنها ۲میلیون گوشی 

هوشمند در ایران فعال بود که امروز به ۶۱میلیون عدد رسیده است. 
ع��اوه بر افزای��ش کاربران، اپلیکیش��ن های بومی نیز در س��ال های 
اخیر رشد چشمگیری داش��ته اند. خصوصا در بخش بازی ها و ابزارهای 
کارب��ردی، اپلیکیش��ن های ایرانی در حال نفوذ هرچه بیش��تر در میان 
کارب��ران هس��تند. در این می��ان بس��یاری از تبلیغ دهن��دگان ترجیح 
می دهند تبلیغات خود را در اپلیکیش��ن های رایگان به نمایش بگذارند. 
طبق آمار منتش��ر ش��ده از کافه بازار، ۳۶ میلیون کاربر از این سرویس 
اس��تفاده کرده و تعداد اپلیکیش��ن ها در آن به ۱۵۱ هزار عدد رس��یده 
اس��ت. تیم های توسعه دهنده اپلیکیشن در این سرویس نیز به ۲۳ هزار 
نفر رس��یده که با همکاری کافه بازار، درآمدی ۱۸۰۰ میلیارد ریالی را 

در طول یک سال کسب کرده اند. 
تعداد گوشی های هوشمند فعال در ایران

در ادامه آمارهای ارائه ش��ده توس��ط کافه بازار، به برند گوش��ی های 
کاربران در این س��رویس می رسیم که سامسونگ و هوآوی به ترتیب با 
۵۲ و ۳۳درصد در رتبه های اول و دوم قرار دارند. آمارها نشان می دهد 
اکث��ر کاربران این دو برند نیز به خرید اپلیکیش��ن در کافه بازار تمایل 
نش��ان داده اند. همین افزایش تمایل به خرید، درآمد اپلیکیشن ها را در 
سال ۱۳۹۶ با رش��د ۹۴درصدی و درآمد بازی ها را با رشد ۶۴درصدی 

روبه رو کرده است. 
)DMP( پلتفرم های مدیریت داده

یک��ی از فرصت هایی که در بازار فناوری ای��ران کمتر به آن پرداخته 

شده، پلتفرم های مدیریت، آنالیز و تحلیل داده است. این پلتفرم ها داده 
خام را از منابع مختلف آناین و آفاین جمع آوری کرده و با روش های 
نوی��ن آن را آنالی��ز می کنن��د. داده از منابع مختلف��ی همچون مرورگر 
اینترنت، اپلیکیش��ن های موبایل، ش��بکه های اجتماعی، سیس��تم های 
مدیریت خدمت مش��تریان، تلویزیون های هوشمند و حتی دستگاه های 
پوز و آمارهای سرش��ماری جمع آوری می ش��ود. با تحلیلی این داده ها 
می توان هدف گیری صحیح تری در مورد مخاطبان تبلیغات انجام داد. 

پلتف��رم DMP داده های جم��ع آوری ش��ده را در گروه های مختلف 
دس��ته بندی می کند و مخاطبان را براس��اس س��ن، عای��ق، موقعیت 
جغرافیای��ی و گروه بندی اجتماعی و اقتص��ادی مرتب می کند. در حال 
حاضر ش��رکت هایی که به طور اختصاص��ی در این زمینه کار کنند، در 
ای��ران وجود ندارند. فعالی��ت جدی در این حوزه ب��ه تصمیمات کان 
شرکت ها در دس��ته بندی مخاطبان و اجرای کمپین های پربازده کمک 

خواهد کرد. 
چالش های
بحران ارز

کاه��ش ارزش ریال ایران در برابر ارزه��ای جهانی از ماه های ابتدایی 
سال جاری ش��دت گرفت و نابسامانی نسبی در اقتصاد نیز شرکت های 
متع��دد را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. این بح��ران باعث کاهش هزینه 
ش��رکت ها در بخش های مختلف خصوصا تبلیغات شده است. در نتیجه 
درآمد شرکت های تبلیغاتی نیز در این مدت کاهش قابل توجهی داشته 

است. 
در ای��ن میان فرصت مناس��ب برای ش��رکت های تبلیغاتی، رجوع به 
ش��رکت های بین المللی خصوصا در کش��ورهای همسایه است. در حال 
حاض��ر قیمت پایین زندگی و حقوق و مزایا برای ش��رکت های خارجی، 

فرصت مناس��بی را برای آنها فراهم کرده تا سرمایه گذاری های جدیدی 
خصوصا در بازار تبلیغات ایران داشته باشند. 
GDPR قانون

تجدی��د نظر در قانون حفاظت از داده در اتحادیه اروپا، ش��رکت های 
تبلیغاتی مختلفی را در جهان تحت تاثیر قرار داده اس��ت. قوانین جدید 
تمرک��ز زیادی بر محافظت از داده کارب��ران و همچنین جمع آوری آنها 
دارد ک��ه کمی با ماهیت ش��رکت های تبلیغاتی یعنی جمع آوری داده و 
هدف گیری دقیق ت��ر کاربران زاویه دارد. نکته مه��م اینکه جریمه های 
این قانون س��نگین بوده و بعضا تا ۴درصد از درآمد س��االنه ش��رکت ها 
را تا ۲۰میلیون یورو ش��امل می شود. اگرچه شرکت های ایرانی در حال 
حاض��ر عضویتی جدی در این قان��ون ندارند، اما ورود به این انجمن در 
آین��ده نزدیک برای آنها اجتناب ناپذیر اس��ت. نکته مه��م اینکه وزارت 
ارتباطات ای��ران ب��ه طور کل��ی از این قانون حمایت ک��رده و مذاکرات 

جدی تر برای اجرای آن در کشور، دور از انتظار نیست. 
ش��رکت های تبلیغاتی در کنار اطاع از جزیی��ات این قانون و رعایت 
آن در فعالیت های خود، می توانند آن را نوعی فرصت نیز قلمداد کنند. 
پی��روی از این قان��ون و عضوی��ت در انجمن مربوطه، ب��ازار هدف این 

شرکت ها را در ابعاد جهانی گسترش خواهد داد. 
مسدودکننده های تبلیغات

اپلیکیشن ها و افزونه های مسدودکننده تبلیغات، تهدیدی جدی برای 
صنعت تبلیغات دیجیتال هس��تند. این ابزاره��ا روز به روز نیز در حال 
گس��ترش و پیشرفت هس��تند. در این میان تبلیغات منبع اصلی درآمد 
بس��یاری از ناشران محتوا در اینترنت اس��ت و استفاده از این افزونه ها، 
س��بب کاهش درآمد آنها خواهد شد. آمارها نش��ان می دهد ۱۱درصد 
از کارب��ران اینترنت از این ابزارها اس��تفاده می کنند. البته در دو س��ال 
گذش��ته تعداد تبلیغات مسدودشده کاهش داش��ته، اما کاهش درآمد 
همچنان در شرکت های تبلیغاتی مشاهده شده است. بسیاری از ناشران 
با افزایش مسدود شدن تبلیغات در نزد کاربران، سرویس های خود را در 

عضویت های پولی و بدون نمایش تبلیغات نیز ارائه می دهند. 
کالهبرداری

کاهب��رداری تبلیغات��ی یک��ی از چالش های جهانی ح��وزه تبلیغات 
دیجیتال اس��ت. این نوع از کاهبرداری عموما زمانی اتفاق می افتد که 
اسکریپت های خودکار یا روبات ها، بازدید یا کلیک جعلی برای تبلیغات 
ایجاد کنند. اثبات روبات بودن یا نبودن یک کلیک یا مش��اهده تبلیغ، 

از چالش های بزرگ آژانس های تبلیغاتی و شرکت های واسطه تبلیغات 
دیجیتال است. 

آماره��ا نش��ان می ده��د در س��ال ۲۰۱۸ نزدیک ب��ه ۱۹ میلیارد از 
هزین��ه تبلیغات دیجیت��ال یعنی چیزی حدود ۹درص��د از هزینه کل، 
در تبلیغات کاهبرداری خرج خواهند ش��د. این آمار در س��ال ۲۰۱۷ 
حدود ۱۴میلیارد بوده و برای س��ال ۲۰۲۲ رق��م ۴۴میلیارد دالر برای 
آن پیش بین��ی می ش��ود. در ایران نیز آمار ح��دودی ۱۸ تا ۲۱درصدی 
برای نمایش ه��ا و کلیک های دروغین یا هم��ان کاهبرداری تبلیغاتی 

تخمین زده می شود. 
شبکه های اجتماعی

محدودیت های داخلی و تحریم های بین المللی سبب شده تا بازیگران 
صنعت دیجیتال و خصوصا بخش تبلیغات و بازاریابی با محدودیت های 
جدی برای کس��ب درآمد بین المللی روبه رو شوند. در این میان معدود 
ش��بکه های اجتماعی باقی مانده یعنی اینستاگرام و تلگرام هنوز منابع 
مناس��بی برای هزینه کردن در تبلیغات اینترنتی و کس��ب بازخورد از 

آنها هستند. 
در مورد کاربران ایرانی اینس��تاگرام آمار دقیقی در دس��ت نیس��ت، 
اما کارشناس��ان تک راس��ا رقم حدودی ۳۰میلیون را برای آن تخمین 
می زنند. تحریم های بین المللی امکان حضور رس��می شرکت های ایرانی 
در اینس��تاگرام را از بین برده اس��ت. البته در این میان برخی شرکت ها 
راه هایی برای دور زدن تحریم ها و استفاده از پلتفرم تبلیغات این شبکه 
اجتماعی پیدا کرده اند. در نهایت اکثر شرکت ها و تبلیغ دهندگان ایرانی 
ترجیح می دهند از تبلیغات اینفلوئنس��ری در این شبکه استفاده کنند، 

چراکه هم ارزان تر است و هم مشکل تحریم ها را ندارد. 
قیمت اینفلوئنس��رهای ایرانی برای تبلیغ در اینستاگرام متنوع است. 
یک کاربر معروف با میانگین فالوور بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای هر پست 
ح��دود ۲ تا ۵ میلیون تومان هزینه دریافت می کند. افراد مش��هور تر با 
فالوور بیش از یک میلیون نفر، هزینه هایی در حدود ۲۰ میلیون تومان 
را نیز برای یک پس��ت تبلیغاتی دریافت می کنند. تعداد س��رویس های 
آناین برای پیگیری و آنالیز کمپین های تبلیغات اینفلوئنس��ری ایرانی 

در اینستاگرام فعال هستند، اما هنوز مشکات کیفیتی زیادی دارند. 
تلگرام شبکه دیگری است که در نبود پیام رسان های مشهور توانسته 
جای خود را در میان کاربران ایرانی باز کند. آمارهای غیررسمی خبر از 
کس��ب درآمد حدود ۲۰۰ هزار نفر از این اپلیکیشن پیا م رسان در ایران 
می دهند. شرکت های تبلیغاتی تاش های زیادی داشتند تا تبلیغات در 
این شبکه را سازمان دهی  و ابزارهای آنالیزی را نیز به آن اضافه کنند، 
اما هنوز هم بخش زیادی از سفارش��ات تبلیغات تلگرام به صورت سنتی 
انجام می ش��ود. نکته قابل ذکر دیگر اینکه فیلترینگ تلگرام در ماه های 
گذش��ته، تاثیر خاص��ی روی نمایش تبلیغات در این ش��بکه یا کاهش 

درآمد ناشران نداشته است. 
ترندهای بازار تبلیغات

  فناوری ه��ای مدرن��ی همچ��ون ه��وش مصنوعی، واقعی��ت افزوده 
و واقعی��ت مجازی توانایی تبدیل ش��دن ب��ه کانال های��ی جدید برای 
تبلیغ��ات را دارن��د. به ع��اوه این ابزاره��ا می توانند منابع��ی جدید از 
اطاعات کاربران در اختیار ش��رکت ها قرار دهند تا گس��تره این نوع از 
تبلیغات بیش از پیش ش��ود. امروزه بس��یاری از تبلیغات سنتی نادیده 
گرفته شده یا مسدود می شوند. این در حالی است که در آینده نزدیک 
ش��رکت هایی ک��ه از اطاعات جس��ت وجوهای صوتی و دس��تگاه های 
هوشمند برای هدف گیری مخاطبان استفاده کنند، در نمایش تبلیغات 
موفق ت��ر خواهن��د بود. عاوه بر ای��ن موارد، واقعیت اف��زوده و واقعیت 
مج��ازی توانایی تولید تبلیغات خاقانه ت��ر را در اختیار تبلیغ دهندگان 
قرار می دهد که مش��ارکت و درگیری مخاطبان را بیش��تر خواهد کرد. 
پیش بینی ها رش��د ترافیک این دو فناوری را تا س��ال ۲۰۲۱، س��االنه 

۸۲درصد عنوان می کنند. 
پیش بینی ارزش بازار واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

سرور تبلیغاتی
سرور تبلیغاتی فناوری نوآورانه جدیدی است که قابلیت های متعددی 
را در اختیار تبلیغ دهندگان،  آژانس ها و شبکه های تبلیغات و همچنین 
ناش��ران قرار می دهد. این س��رویس اطاعات مربوط به تبلیغات مانند 
تصاوی��ر، بنره��ا، ویدئو و م��وارد دیگ��ر را نگهداری و ب��رای مخاطبان 
هدف ارس��ال می کند. این مخاطبان هدف در وب س��ایت، اپلیکیش��ن  
پخش کننده های ویدئویی منتخب، محتوا را مش��اهده می کنند. ناشران 
ایرانی پی��ش از این تنها از بنرهای ثابت در محصوالت رس��انه ای خود 
اس��تفاده می کردند، اما امروزه اس��تفاده از سرورهای تبلیغات و نمایش 

تبلیغات برنامه ریزی شده بیش از پیش مشاهده می شود. 
سیستم همکاری در فروش

ای��ن سیس��تم ها که مدتی اس��ت جای خ��ود را در بازار ای��ران پیدا 
کرده اند، با پرداخت پورس��انت به ازای هر محصول به ناش��ران تبلیغات 
کار می کنند. امروزه ش��رکت های ایرانی عاوه بر استفاده از این روش ها 
از مفاهیمی همچون اشتراک درآمد کلی شرکت در این بخش استفاده 

می کنند. 
تبلیغات اعالنی

تبلیغ��ات در بخش اعان دس��تگاه ی��ا همان  پوش نوتیفیکیش��ن در 
س��ال های اخیر طرفداران زیادی داش��ته است. این نوع از تبلیغات پس 
از کس��ب اج��ازه از کارب��ر، در زمان های مختلف، تبلیغ��ی را در بخش 
اعان گوش��ی هوش��مند یا کامپیوتر به او نشان می دهد. در نتیجه این 
اقدام حتی زمانی که فرد از اپلیکیش��ن یا وب س��ایت استفاده نمی کند 
نیز تبلیغات مرتبط را مش��اهده خواهد کرد. از س��ال گذشته این نوع از 
تبلیغات با رشد مناسبی در بازار تبلیغات دیجیتال ایران روبه رو بوده اند. 

تبلیغات محلی
این نوع از تبلیغات که با نام Native نیز شناخته می شوند، محتوایی 
مش��ابه با وب سایت ناشر دارند. محتوای این تبلیغات را می توان بهتر از 
ان��واع دیگر در میان محتوای اصلی مثا در بین نتایج جس��ت وجو، فید 

خبری سایت یا بخش های دیگر به نمایش گذاشت. 
در پایان باید به این نکته اش��اره کرد که بازار تبلیغات ایران در حال 
 گذار از حالت س��نتی به دیجیتال اس��ت. البته هنوز راه درازی در پیش 
اس��ت و آمارها و پیش بینی ها نش��ان می دهد که تا چند سال آینده نیز 

فاصله هزینه های تبلیغات دیجیتال با سنتی بسیار زیاد خواهد بود. 
TECHRASA/zoomit :منبع

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

بازار تبلیغات دیجیتال در ایران

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir
شنبه
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امروزه اینس��تاگرام در صدر ش��بکه های اجتماعی ایس��تاده اس��ت و 
تعداد کاربران بسیار باال آن را به مکانی مناسب برای انجام فعالیت های 
اقتصادی مبدل س��اخته است. در این بین س��تارگان و افراد مشهور از 
جمله محبوب ترین افراد محسوب می شوند که تعداد طرفداران بسیاری 
را ب��ه س��مت خود جذب می کنن��د. به همین خاطر انج��ام تبلیغات به 
وس��یله آنها خود می تواند ش��انس دیده شدن برند شما را افزایش دهد. 
در این رابطه بس��یار مهم اس��ت که بدانیم بهترین ها در این رابطه چه 
پیج هایی هستند. بدون ش��ک حضور ستارگان در یک شبکه اجتماعی 
خود یک امتیاز محس��وب می شود و همین سبب می شود تا اینستاگرام 
مبالغ��ی را ب��رای فعالیت آنها در نظر بگیرد. با ای��ن حال این ارقام تنها 
به واس��طه پرداخت های اینس��تاگرام نبوده و تبلیغات آنها را نیز شامل 
می ش��ود. در همین راس��تا و در ادامه به بررسی ۱۰ فردی که بیشترین 

درآمد را از اینستاگرام دارند، خواهیم پرداخت. 
1- کایلی جنر
کشور: آمریکا

سن: 22
حرفه: مدل

تعداد فالوور : 110 میلیون
متوسط میزان درآمد به ازای هر پست: یک میلیون دالر

وی از جمل��ه ۱۰ نوجوان تاثیر گذار جهان به علت محبوبیتی که دارد 
محس��وب می ش��ود و پله های اولی��ه آن را نیز باید ب��ه علت حضور در 
خانواده ای معروف )کارداش��یان و جنر( دانست. وی در حال حاضر چند 
برند محصوالت آرایشی را به نام خود ثبت کرده و در این عرصه فعالیت 
زیادی از خود نشان داده است. وی همچنین رکورددار بیشترین میزان 

الیک برای یک پست و جوان ترین میلیونر خودساخته است. 
2- سلنا گومز
کشور: آمریکا

سن: 26
حرفه: خواننده

تعداد فالوور : 138 میلیون
متوسط میزان درآمد به ازای هر پست: 800 هزار دالر

وی در کودک��ی در چند نقش س��ینمایی به بازی پرداخته و س��پس 
به صورت کاما حرفه ای وارد عرصه خوانندگی ش��د. او جوان ترین سفیر 
یونیس��ف و نخس��تین فردی اس��ت که توانس��ت بیش از ۱۰۰ میلیون 
دنبال کنن��ده در اینس��تاگرام به دس��ت آورد. در حال حاض��ر نیز وی 
عاوه بر حضور فعال در دو عرصه س��ینما و موس��یقی، در زمینه مد و 
طراحی لباس نیز فعالیت هایی را صورت داده است. به دلیل فعالیت های 
گس��ترده و شهرت بس��یار، سیاس��ت های متعددی وی را جزو ۵۰ زن 

تاثیرگذار جهان به حساب می آورند. 
3-کریستیانو رونالدو

کشور: پرتغال
سن: 33

حرفه: فوتبال
تعداد فالوور : 133 میلیون 

متوسط میزان درآمد به ازای هر پست: 750 هزار دالر
وی از جمله پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال محس��وب می ش��ود 
که امس��ال در انتقالی جنجالی پس از کسب عنوان لیگ قهرمانان برای 
سومین س��ال متوالی، به یوونتوس پیوست. همین امر باعث شد تا وی 

برای هفته ها در صدر اخبار نقل و انتقاالت قرار گیرد. از جمله افتخارات 
وی نیز می توان به چندی��ن دوره قهرمانی در لیگ های داخلی انگلیس 
و اس��پانیا، قهرمانی در مس��ابقات یورو ۲۰۱۶ و ۵ دوره عنوان توپ طا 

اشاره کرد. 
4- کیم کارداشیان 

کشور: آمریکا
سن: 37

حرفه: مدل
تعداد فالوور : 113 میلیون

متوسط میزان درآمد به ازای هر پست: 720 هزار دالر
وی همواره به عنوان فردی که به دلیل حواش��ی خود توانسته است به 
شهرت برسد، مطرح می شود. با این حال شروع شهرت وی را باید پس 
از حضور در برنامه تلویزیونی Reality television دانس��ت. در حال 
حاض��ر نی��ز وی حضوری فعال در زمینه مد و آرایش داش��ته و صاحب 
برندی به نام خود اس��ت. به تازگی نیز او موفق ش��د جایزه ای از س��وی 
داوران صنعت مد و پوش��اک به علت تاثیری که داش��ته است، دریافت 
کند. درواقع او س��بکی جدید را وارد این عرصه کرده است که در حال 
حاضر توسط بسیاری از برندها و افراد در سراسر جهان دنبال می شود. 

5- بیانسه
کشور: آمریکا

سن: 36
حرفه: خواننده

تعداد فالوور : 115 میلیون
متوسط میزان درآمد به ازای هر پست: 700 هزار دالر

وی از جمله پرفروش ترین و پرافتخارترین خوانندگان تاریخ به ش��مار 
می رود و ازدواج وی با دیگر خواننده معروف جی زی، باعث ش��ده است 
تا به آنها لقب زوج موس��یقی را بدهند که این امر خود در ش��هرت آنها 
تاثیرگذار بوده اس��ت. همچنین وی به علت بازی در فیلم تحسین شده 
Dreamgirls، نامزد دریافت جایزه گلدن گلوپ بوده که توانایی او در 

این عرصه را نیز به اثبات می رساند. 
6- دواین جانسن

کشور: آمریکا
سن: 46

حرفه: بازیگر
تعداد فالوور : 109 میلیون 

متوسط میزان درآمد به ازای هر پست: 650 هزار دالر
قهرمان ۸ دوره مس��ابقات کش��تی کج این روزه��ا در عرصه بازیگری 
بس��یار درخشان ظاهر شده و توانس��ته است شهرتی مثال زدنی را برای 
خود به ارمغان آورد. وی در سال گذشته موفق شد عنوان پردرآمدترین 
بازیگر جهان را به دست آورد. با این حال شروع موفقیت وی را باید در 
ورزش راگبی دانس��ت. وی همچنین در کتاب رکوردهای گینس موفق 
شده است عنوان باالترین دستمزد برای یک بازیگر را به ثبت برساند. 

7- جاستین بیبر
کشور: آمریکا

سن: 24
حرفه: خواننده

تعداد فالوور : 100 میلیون
متوسط میزان درآمد به ازای هر پست: 630 هزار دالر

ش��روع موفقیت وی به ش��کلی کاما جالب رقم خورد. وی با انتش��ار 
ویدئوی��ی از خوانندگ��ی خود در یوتیوب توانس��ت نظر مدی��ر برنامه و 

اس��تعدادیاب معروف، اس��کوتر براون را به دست آورد. همین امر شروع 
 موفقیت ه��ای او در عرص��ه موس��یقی بود، ب��ه نحوی که توانس��ت در

س��ال ۲۰۰۹ عن��وان بهترین آهنگ س��ال را ب��ه انتخاب بس��یاری از 
س��ایت های معتبر به دس��ت آورد. موفقیت و شهرت وی تا حدی پیش 
رفت که در س��ال ۲۰۱۳ توانس��ت به عنوان س��وم تاثیرگذارترین افراد 

جهان دست پیدا کند. 
8- نیمار

کشور: برزیل
سن: 26

حرفه: فوتبال
تعداد فالوور : 101 میلیون

متوسط میزان درآمد به ازای هر پست: 600 هزار دالر
نیمار فوتبال خود را در باش��گاه س��انتوس ش��روع کرد و با درخشش 
خود توانس��ت توجه باشگاه بارس��لونا را به دس��ت آورد. وی در نهایت 
ب��ا قراردادی جنجالی راهی این تیم ش��د و پس از س��ه فصل حضور با 
شکس��تن رکورد نقل و انتقاالت و رقم ۲۲۲ میلیون به تیم پاری س��ن 
ژرمن پیوس��ت. وی همچنی��ن در فیلم تریپل ایکس نیز نقش��ی کوتاه 
را داش��ته که همین امر احتمال حضور گس��ترده تر او را در این عرصه 

افزایش داده است. 
9- لیونل مسی
کشور: آرژانتین

سن: 31 
حرفه: فوتبال

تعداد فالوور : 96 میلیون
متوسط میزان درآمد به ازای هر پست: 500 هزار دالر

ش��روع فوتبال وی در باش��گاه نیول��ز اولد بویز رقم خورد. اس��تعداد 
بی نظیر وی باعث ش��د تا مسئوالن باش��گاه بارسلونا هزینه های درمانی 
مش��کل کوتاه ق��دی وی را برعه��ده گرفته و وی را به اس��تخدام خود 
درآورند. به عقیده بس��یاری وی برترین بازیکن تاریخ محسوب می شود 
و موفق ش��ده اس��ت با بارس��لونا به تمامی افتخارات ممکن دست پیدا 
کن��د. با این ح��ال وی در عرصه ملی تاکنون عن��وان قهرمانی ای را به 
دس��ت نیاورده، با این حال حضور در دو فینال کوپا و جام جهانی، خود 
بیانگر تاثیرگذاری وی محس��وب می شود. باوجود محبوبیت فوق العاده، 
فعالیت کم وی در این شبکه اجتماعی باعث شده است تا در این لیست 
اختافی فاحش با رقیب س��نتی خود )کریستیانو رونالدو( داشته باشد. 
پیش بینی می ش��ود در صورت حل این مش��کل وی بتواند در لیس��ت 

سال های آینده جزو پنج نفر اصلی باشد. 
10-کندال جنر
کشور: آمریکا

سن: 22
حرفه: مدل

تعداد فالوور : 93 میلیون 
متوسط میزان درآمد به ازای هر پست: 500 هزار دالر

وی از جمله جوان ترین مدل های حال حاضر جهان معرفی می ش��ود 
ک��ه همکاری وی با برندهای مطرح از همان ابتدای فعالیت، باعث ش��د 
ت��ا پله های موفقیت را در مدت زمانی بس��یار کوتاه طی کند. به عقیده 
بس��یاری این رابط��ه خواهران نانتی او )کایلی جنر و کیم کارداش��یان( 
س��کوی پرتاب وی بوده  اند. از جمله افتخارات وی نیز می توان به عنوان 

پردرآمدترین مدل در سال ۲۰۱۷ اشاره کرد. 
hopperhq :منبع

بهترین استراتژی های بازاریابی محتوا که 
شرکت تان نسبت به آنها بی توجه است

بازاریابی محتوا در تئوری س��اده اس��ت، اما در عمل بسیار پیچیده 
می شود. س��ردرگم شدن با جزییات و درگیر ش��دن با استراتژی های 
حرفه ای که چندان اهمیت ندارند، بس��یار آسان است.  معموال افرادی 
را می بینم که به شکلی وسواس��ی استراتژی های بازاریابی را به صورت 
تصادفی امتحان کرده و از نتیجه بخش نبودن آنها احس��اس شکس��ت 
می کنن��د. وقتی به وب س��ایت آنها س��ر می زنم و نگاهی به کارش��ان 
می اندازم، متوجه می شوم که خیلی از اصول اولیه را هم اجرا نکرده اند.  
ش��اید وقت آن رسیده اس��ت که متقاعد شوید از به روزترین و بهترین 
استراتژی های بازاریابی جامانده اید و تمام وقت خود را به استراتژی های 
اختصاص داده اید که تاریخ انقضای شان گذشته است.  در اینجا برخی 
از تاثیرگذارترین استراتژی ها در زمینه بازاریابی داخلی ارائه شده است: 

از محتوای بصری به نحو احسن استفاده کنید
هرگز قدرت جلوه های بصری را دس��ت کم نگیرید. جلوه های بصری 
به گونه ای محتوای شما را انتقال می دهند که کلمات هرگز قادر به انجام 
آن نخواهند بود، اما استفاده از عکس های قدیمی و عام نمی تواند تاثیر 

الزم را بر مخاطبان تان داشته باشد. 
انواع محتواهای بصری که میزان ترافیک وب سایت تان را 

افزایش می دهد
برای مثال، عکس هایی که برای مقاالت وباگ یا سایت خود انتخاب 
می کنید، باید همواره باکیفیت بوده و با موضوع کارتان در ارتباط باشد. 
در حقیقت، محتوایی که تصاویر مرتبط داش��ته باش��د، در مقایسه با 
محتوایی که فاقد تصاویر مرتبط باشد، ۹۴درصد بیشتر مخاطبان را به 
خود جذب می کند.  قرار دادن محتواهای بصری در پس��ت ها توجهات 
بیشتری را به خود جلب کرده و همچنین موجب تقویت سئو می شود 

و محتوا را از لحاظ زیبایی شناسی نیز بهبود می بخشد. 
اینفوگرافی

هرچند که به تازگی اینفوگرافی ها از بین رفته اس��ت، اما تاثیرشان 
پابرجا است. به جای آنکه به شما بگویم چرا اینفوگرافی ها خوب هستند، 
نش��ان تان می دهم. در واق��ع اینفوگرافی ها راهی ب��رای نمایش دادن 
داده های آماری و مطالب خس��ته کننده هستند که به شکلی مطلوب 
و همه پس��ند طراحی شده و به شدت قابلیت اشتراک گذاری دارند. آنها 
سه برابر بیشتر از سایر انواع محتواهای موجود در شبکه های اجتماعی 
به اشتراک گذاشته می شوند.  توانایی اشتراک پذیری چندان تاثیری در 
س��ئو ندارد، اما با این حال میزان آگاهی از برندتان را افزایش داده و به 

شما کمک می کند تا صدای خود را به گوش مخاطبان تان برسانید. 
اسالیدشو

اس��ایدها راه موثری برای به اش��تراک گذاری ارائه ه��ا در وباگ یا 
وب س��ایت تان هس��تند. این ابزار نه تنها موجب جلب توجه مخاطبان 
می شود، بلکه به خاطر داشتن تصاویر و نمودارها محتوای تان را در نظر 

مخاطبان جذاب تر می کند. 
محتوای »همیشه  سبز« ایجاد کنید

محتوای همیشه سبز محتوایی است که مدت ها باقی بماند. این محتواها 
راهنمای افراد تازه کار برای افزایش ترافیک ارگانیک وب سایت شان است. 
محتوای همیشه سبز زمان و انقضا ندارد و مخاطبی که سال ها بعد با آن 
روبه رو شود امکان استفاده از آن را خواهد داشت. این دست محتواها برای 
افزایش اعتبار سایت  تان ضروری بوده و موجب افزایش بازدید وب سایت 
در موتورهای جست وجو می شود. متاسفانه بسیاری از شرکت ها هیچ گونه 
محتوای همیش��ه سبزی تولید نمی کنند.  من ش��رکت های بسیاری را 
دیده ام که محتواهای مختصر و مفید خود طبق برنامه زمانی مش��خص 
منتش��ر می کنند، این کار عالی اس��ت. وقتی می خواهید طبق برنامه ای 
مشخص برای مخاطبان خود محتوا فراهم کنید، نباید انتظار داشته باشید 
که آنها روزانه متن هایی بیش از ۲۰۰۰ کلمه بخوانند. احتیاجی نیس��ت 
که تمام محتوای تولیدی تان از نوع همیشه سبز باشد، اما وجود این نوع 
محتوا یک نوع مزیت رقابتی محس��وب می شود. بگذارید صادقانه بگویم، 
س��اختن محتوای همیشه سبز نیازمند کار بسیار زیاد است.  باید بیشتر 
تحقیق کنید و برای چارچوب بندی ساختار محتوای تان بسیار فکر کنید 
و بخش نوش��تاری محتوا هم بیشترین زمان ممکن را به خود اختصاص 
می دهد. )محتوای همیشه سبز معموال بین ۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلمه دارد(. 

ایجاد تنوع در فرمت محتواهای تان
م��ا اغلب محت��وا را با پس��ت های وباگی برابر می دانی��م، وباگ یا 
وب سایت ش��امل قطعات دیگری هم می ش��وند، اما محتوا به اشکال 
و فرمت های مختلفی ارائه می ش��ود. وباگ نویسی تنها یکی از راه های 
بازاریابی داخلی اس��ت. همان طور که پیش از این اش��اره کردیم، انواع 
مختلفی از فرمت های بصری و برهم کنشی وجود دارد که بسته به نوع 
و سلیقه مخاطب تان می توانید از آنها استفاده کنید. من به شما توصیه 
می کن��م که مقداری از هرکدام را امتحان کرده تا ببینید مخاطبان تان 
کدام یک را بیش��تر می پس��ندند. س��پس می توانید برای رس��یدن به 

اهداف تان، تمرکز خود را بر آن دسته از محتواها معطوف کنید. 
محتوای مشتری محور بسازید

هدف از بازاریابی داخلی افزایش میزان فروش به واسطه فراهم کردن 
ارزش افزون��ه برای خریداران اس��ت. کمک کردن ب��ه دیگران در عین 
ت��اش برای موقعیت یابی زیرکانه خودمان در جایگاه راه حل پروس��ه، 
عملی متعادل کننده اس��ت. یکی از بزرگ ترین مشکات کسب و کارها 
این است که محتوای شان بیش از برخوردشان متمرکز است، اما نکته 
مهم این اس��ت که باید این مس��ئله را به ش��کل راه چاره بیان کنید. 
پیام ها را به شکلی چارچوب بندی کنید که دربردارنده ارزشی که برای 
خواننده فراهم می کنند، باشد. با چنین راهکارهای زیرکانه در عین حال 
قدرتمندی می توانید به ش��کلی موثر می��زان فروش تان را بدون تکرار 
مداوم »از ما بخرید« افزایش دهید. برعکس س��عی بر س��رگرم کردن 
مخاطب داش��ته و جلوه های بصری جذابی ارائه کنید و پیوس��ته ربط 
فرهنگی محتوا با مخاطب را به یاد داشته باشید. با این روش استراتژی 

بازاریابی داخلی تان تاثیرگذاری بیشتر و موثرتری خواهد داشت. 
هم��واره جایگاه و زمانی برای ارتقای اس��تراتژی بازاریابی داخلی تان 
وج��ود دارد، اما عمده محتوای تان باید بر افزایش ارزش مخاطبان خود 
متمرکز باشد. حتما دلیلی وجود دارد که ایمیل های زاید را بدون آنکه 
بخوانیم پاک کرده، اما در عین حال پست های وباگی را هرروز دنبال 

می کنیم. نگذارید که محتوای تان شبیه به ایمیل های زاید باشد. 
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فرض کنید که گزینه زیر به ش��ما ارائه شده باشد. افزایش دو برابری 
حقوق یا دادن عنوان ش��غلی جدید به ش��ما که در آن واژه »مدیریت« 
گنجانده ش��ده باشد؛ یعنی ش��غل جدید، نه صرفا عنوان شغلی جدید. 
ش��ما کدام گزینه را انتخ��اب می کنید؟ وقتی که رئیس سیس��تم های 
اینترنتی این گزینه را به کارکنان فروشش ارائه کرد، افزایش دو برابری 
حقوق یا عنوان »مدیر فروش« به جای »فروش��نده«، تقریبا همه افراد 

آن عنوان جدید را انتخاب کردند. 
او می گوید »چیزی که س��بب می شود افراد بمانند، صرفا پول نیست. 
چرا آنها باید بروند، همیش��ه آنها به سوی ش��ما برمی گردند. این بدین 
خاطر اس��ت که آنها ش��اد هس��تند، یک عنوان زرق و ب��رق دار آنها را 

قدردان تر می کند.«
کارکنان به طور خاص عناوینی را دوس��ت دارند که احس��اس بهتری 
از خودش��ان ارائ��ه کنن��د و اصطاحاتی چ��ون مدیریت یا ریاس��ت را 
ش��امل ش��وند. ارباب رجوع و افرادی با رده ه��ای پایین تر به ایمیل ها و 
فکس های شان زودتر پاسخ می دهند. مدیر بودن به معنای این است که 
هرگز دیر نخواهند کرد. همه این مزایا س��بب می شود که آنها بهره ورتر 

شوند. 
شرکت هایی که از دانشگاه ها نیروی خود را استخدام می کنند، از این 
پدیده آگاه هس��تند و عناوین شغلی محل آغاز کار را ارتقا می دهند. به 
جای اینکه به دنبال »نماینده فروش« باشند، آنها متقاضی برای »طرح 
توس��عه رهبری – مدیریت« جست وجو می کنند. همان شغل با عنوانی 

متفاوت. نتیجه؟ متقاضیان شغل بیشتر می شوند. 
نمونه هایی از عناوین شغلی به اصطاح دهن پرکن در زیر آمده است. 

- مامور ارشد پاسخگویی
- مامور ارشد نظارت

- مسئول آموزش
- کارشناس ارشد امور نوشیدنی )برای هتل های بزرگ(

پائول الیت، یکی از اعضای ارش��د موسسه بروکینگز؛ کسی که درباره 
آنچه خود آن را خزش عنوان ش��غلی می نامی��د مطالعاتی را انجام داد، 
درباره شغل خودش گفت که نیاز داشت تا رئیس ستاد شود. من تا وقتی 
که به ریاس��ت ستاد نرسیدم، کسی نبودم. نظریه رهبری ضمنی رهبری 
را از نظر افرادی که هدایت می ش��وند، تعریف می کند. طبق این دیدگاه، 
هر کدام از ما از طریق تجارب قبلی خود با انواع رهبران مختلف، نظریه 
ضمنی یا تصویر ذهنی مان از رهبر ایده آل را ایجاد می کنیم. اگر مدیر یا 
رئیس جدید ما با آن دیدگاه یا ادراک ایده آل متناسب باشند، پس او را 
به عنوان رهبری خوب در نظر می گیریم. در غیر  این صورت، ما آن رئیس 
جدید را رهبری ضعیف در نظر می گیریم. این نظریه بیان می دارد که هر 
کسی می تواند به عنوان رهبری خوب طبقه بندی شود، اگر آن فرد توسط 
زیردس��تان به عنوان فردی ادراک شود که تصویر ذهنی آنها از شخصیت 
رهبری خوب متناس��ب باشد. پس، رهبری می تواند خیلی انتزاعی باشد. 

معی��ار یا خصوصیت عین��ی وجود ندارد که بتواند یک ف��رد را به عنوان 
رهب��ری خوب یا بد تعریف کند. به ج��ای آن، فرد رهبری خیلی خوب 
است، تنها اگر که رفتار او با انتظارات ما سازگار باشد. برای مثال، فرض 
کنید که تجارت ش��ما در فضای کار، ش��ما را به این باور سوق دهد که 
مدیر ایده آل، مدیری مهربان اس��ت و نظرات شما را درباره تصمیم هایی 
که محیط کاری را تحت تاثیر قرار می دهد، جویا می ش��ود و مدنظر قرار 
می دهد. این نوع رهبران ممکن است این احساس را در شما ایجاد کنند 
که ش��ما یک شریک هس��تید و نه یک زیردست. وقتی که رئیس جدید 
شما به صورت یک دیوان ساالر مس��تبد به نظر می آید، احتماال برداشت 
می کنی��د که او رهبری خوب نیس��ت. با این حال، همکار ش��ما ممکن 
اس��ت که تحت رهبری فرد دیگری کامیاب شود، شاید این فرد دوست 
داش��ته باش��د که به او گفته ش��ود چه کاری را انجام دهد و شاید میلی 
به مش��ارکت در تصمیم گیری ها نداش��ته باش��د. بر طبق نظریه رهبری 
ضمنی، به نظر می رس��د که رهبران بزرگ صرفا در چشم بینندگان شان 
بزرگ هس��تند؛ یعنی در ادراکات پیروان ش��ان. با این حال، این موضوع 
همیشه صادق نیس��ت که یک مدیر بتواند تقریبا تمامی رفتارها را ابراز 
دارد و توس��ط زیردس��تان به عنوان رهبری خوب ادراک ش��ود. از لحاظ 
علمی، رفتار رهبری مش��روع، محدود به صفاتی اس��ت که در فضای کار 
قابل پذیرش هس��تند. در یک مطالعه از ۹۳۹ ش��اغل در صنایع مختلف 
انگلیس، آزمون کاغذ مدادی انجام شده بود تا نظریه های ضمنی رهبری 
را اندازه گی��ری کن��د. در نتیجه، چهار ویژگی شناس��ایی ش��دند که با 
رهب��ری خوب در ارتباط بودن��د و دو ویژگی با رهبری بد مرتبط بودند. 
ویژگی های مثبت عبارت بودند از حساس��یت، هوش، وفاداری و پویایی. 
ویژگی های بد هم ش��امل ستمگری )Tyranny( و زورگویی می شدند. 
این صفات مثبت و منفی با کارکنان در همه سطوح استخدامی، مرحله 
زندگی حرفه ای و س��ابقه کار ثابت بود. نظریه ش��خصیت ضمنی یکی از 
رویکردهای غیر معمول به رهبری اس��ت. با این حال، سودمندی آن در 

فضای کار تعیین شده است. 
با این حال بسیاری از پژوهش های روان شناسان سازمانی - صنعتی بر 
سبک های رهبری )Leadership styles( و رفتارهایی متمرکزند که 
توس��ط رهبران در فضای کاری به کار برده می شوند. سازمان ها توسط 
انواع مختلفی از رهبران هدایت می ش��وند؛ اس��تبدادی و دموکراتیک، 
مراوده ای یا استحاله ای و کاریزماتیک. رهبری در فضای کار، سبک های 
مختلف��ی را روی پیوس��تار س��بک های مدیریت در ب��ر می گیرد. این 
پیوس��تار از س��بک رهبری اس��تبدادی که در آن رهبر همه تصمیم ها 
را اتخاذ می کند و به زیردس��تان می گوید که چه کاری را انجام دهند، 
تا س��بک رهب��ری خیلی دموکراتی��ک که در آن رهبر و زیردس��تانش 
به طور مش��ترک در مورد مس��ائل بح��ث می کند و به طور مش��ترک 
تصمیم های��ی را اخذ می کنند که کار آنها را تح��ت تاثیر قرار می دهد؛ 
س��بکی که اثربخش ترین است وابسته به ماهیت وضعیت و نیز نیازها و 
خصوصیات پیروان اس��ت طیف بندی شده است. در وضعیت های کاری 
پراس��ترس که مس��تلزم سرعت غیر عادی و عملکرد ش��غلی کارا است، 
بهره وری و رضایتمندی تحت سبک رهبری استبدادی تعیین می شود. 

روان شناسان س��ازمانی - صنعتی بیان داشته اند که کارکنانی که تحت 
این چنین شرایطی کار می کنند، تشخیص می دهند که ماهیت کار آنها 
سبک مشارکتی را نمی پذیرد. آنها این زمان را ندارند تا کمیته تشکیل 
دهند و جلسه بگیرند تا بهترین راه رسیدگی به آتش را تعیین کنند. 

اما رهب��ران م��راوده ای کسب و کارهای ش��ان را از طریق شناس��ایی 
نیازهای زیردستان ش��ان و اعطای پاداش هایی ب��رای ارضای این نیاز ها 
در عوض س��طح معینی از عملکرد زیردستان، انجام می دهند. همچون 
نظریه مس��یر - ه��دف، از رهبران مراوده ای انتظار م��ی رود تا این گونه 
فعالیت کنند: »تعیین اهداف، بیان آش��کارا توافق��ات در رابطه با آنچه 
رهب��ر از اعض��ای س��ازمان انتظ��ار دارد و چگونه آنها باب��ت تاش ها و 
تعهدات ش��ان جبران خدمت می ش��وند و فراهم آوردن بازخورد سازنده 
در ش��غل« رهبران مراوده ای ب��ر افزایش کارایی رویه ها و مس��یر های 
یکنواخت و تثبیت ش��ده انجام کار متمرکزند و بیشتر با قواعد جاری و 
موجود س��رو کار دارند تا اینکه بخواهند تغییراتی را در ساختار سازمان 
ایجاد کنند. پس، آنها باالترین اثربخش��ی را در س��ازمان هایی دارند که 
فراتر از محیط های آشوب و مرحله بی قاعده کارآفرینانه زندگی سازمانی 
که مش��خصه بسیاری از ش��رکت های جدید هستند، قرار داشته باشند. 
رهبری مراوده ای فعالیت هایی را ایجاد و استاندارد س��ازی می کند که به 
بلوغ، تنظیم اهداف، کارایی فعالیت ها و افزایش بهره وری سازمان کمک 
می کند. رهبران اس��تحاله ای در رفتارهای ش��ان آزادی عمل بیش��تری 
دارند. آنها توسط ادراکات پیروان شان محدود نمی شوند و به جای اینکه 
براساس انتظارات پیروان شان عمل کنند، تاش دارند تا نیازهای پیروان 
را تغیی��ر دهند و متحول س��ازند و تفکرات آنه��ا را مجددا جهت دهی 
کنند. رهبران اس��تحاله ای زیردس��تان را با ح��س هدفمندی و تجربه 
آنچ��ه می توانند انجام دهند به چالش می کش��ند و در آنها رغبت ایجاد 
می کنن��د. این رهبران چش��م اندازی از آنچه فرهنگ س��ازمان می تواند 
باش��د، خلق می کنند و آن را برای کارکنان مطرح می س��ازند. کارکنان 
را ترغیب می کنند تا توانایی های ش��ان را توس��عه دهن��د، در حالی که 
ب��رای آنها بازخورد و پیش��نهاداتی فراهم می آورن��د. در یک مطالعه از 
۲۰۰ مدی��ر )از سرپرس��تان گرفته تا مدیران اجرایی ارش��د( در صنایع 
مختل��ف، محققان دریافتند که رهبران اس��تحاله ای نس��بت به رهبران 
مراوده ای در عامل های ش��خصیتی همچ��ون برونگرایی و خوش خویی 
نم��ره باالتری گرفته بودند. در یک فراتحلیل از ۴۵ مطالعه انجام گرفته 
در مورد رهبری نش��ان داده ش��د که زنان نس��بت به مردان به احتمال 
خیلی بیش��تری رهبرانی استحاله ای باش��ند. در مطالعه ای از مدیران و 
مجریان بازرگانی، افسران عالی رتبه ارتش، مدیران عالی رتبه در دولت و 
در دانشگاه ها این نتیجه به دست آمد؛ افرادی که توسط زیردستان شان 
به عنوان رهبران اس��تحاله ای توصیف ش��ده بودند، س��هم بیشتری در 
دستیابی به اهداف سازمانی ایفا می کردند، کارکنان گزارش کرده بودند 
که آنها برای رهبران اس��تحاله ای نس��بت به رهبران مراوده ای سخت تر 
کار می کنن��د، در عملکرد ش��غلی، باالتر ارزیابی ش��ده بودند و رضایت 

شغلی بیشتری داشتند. 
کارکنانی که ب��رای رهبران اس��تحاله ای کار می کردند گزارش کرده 

بودند که س��ر کار خوش بینانه تر و مشتاقانه تر عمل می کنند و کارشان 
را چالش��ی و مهم ارزیابی کرده بودند. آنها همچنین در سامتی روانی 
نس��بت به کارکنانی که ب��رای رهبران م��راوده ای کار می کردند، باالتر 

ارزیابی شده بودند. 
مطالعات پژوهشی از این ایده حمایت می کند که رهبران استحاله ای 
در به دست آوردن تعهد زیردستان شان به تغییرات سازمانی و دستیابی 
به اهداف س��ازمانی اثربخش تر هس��تند. پژوهش های دیگر هم نش��ان 
داده اند که رهبران اس��تحاله ای سبب القای حس توانمندی به کارکنان 
و ح��س یکس��ان بینی )Identification( ب��ا رهبر و ب��ا واحد کاری 
می ش��وند. آنها همچنین، زیردس��تان را ترغیب می کنن��د تا به گونه ای 
فرات��ر از واقعیت، فکر و عم��ل کنند، پس بهترین کیفیت زیردس��تان 
را آش��کار می سازند. رهبران اس��تحاله ای قادر به ایجاد خاقیت بیشتر 
میان زیردستان هستند و نیز سبب باور کارکنان به اهمیت وظایف شان 
می ش��وند. اثربخش��ی رهبران اس��تحاله ای در بسیاری از س��ازمان ها و 
کشورهای مختلف مانند ایاالت متحده، چین، هندوستان، اسپانیا، ژاپن 
و اس��ترالیا ثابت شده است. اغلب، رهبران اس��تحاله ای، سبک رهبری 
فرهمن��د را ابراز می دارند. رهب��ران فرهمند ی��ا کاریزماتیک در زمینه 
تخصص شان دانش باالیی دارند، دارای شخصیت خود ارتقایی اند، سطح 
انرژی باالی��ی دارند، به خطرپذی��ری تمایل دارند و از اس��تراتژی های 
غیر معمول استفاده می کنند. آنها از قدرت شان به طور اثربخش استفاده 
می کنند تا دیگران را به کار بگیرند و اعتمادشان را جذب کنند. رهبران 
فرهمند پیروان خود را ترغیب می کنند تا به طور مس��تقل فکر کنند و 
سوال بپرسند. آنها ارتباطات باز را با زیردستان حفظ می کنند و آزادانه 
تش��خیص های خود را با آنها به اشتراک می گذارند. آنها تمایل دارند که 
میان پیروان شان نگرش های کاری مثبتی ایجاد کنند. رهبران فرهمند 
همچنین، بصیرت را به پیروان ش��ان ابراز می کنند. آنها تاش می کنند 
تا آن بصیرت را عملی کنند و سبک ارتباطاتی قدرتمندی را به نمایش 
می گذارن��د، مثل تن صدای خوب، اظهارات پویای چهره ای و راهی پویا 
ب��رای تعامل ب��ا دیگران. در تحقیق��ی که ۱۱۵ کارمن��د و ۳۲ مدیر را 
در آژانس های دولتی در بر می گرفت، نش��ان داده ش��د که بین رهبری 
فرهمند، آن گونه که توس��ط زیردس��تان ادراک ش��ده و احساس تعلق 

کارکنان همبستگی مثبتی وجود داشته است. 
در مطالعه ای از ۲۵ مدیر س��طح میانی در یک موسس��ه تولید کننده تلفن 
هم��راه در آلمان، محققان دریافتند که می ت��وان به مدیران آموزش داد که به 
رهبرانی الهام بخش تر تبدیل شوند. این برنامه آموزشی که یک روز و نیم به طول 
می انجامد، شامل آموزش رفتارهای رهبران فرهمند در تهیه و ارائه سخنرانی های 
الهام بخش است. در مورد محتوا و نحوه ارائه سخنرانی ها هم بازخوردهایی، چه 
منفی و چه مثبت، ارائه می شود. رهبران فرهمند افرادی هستند که فعالیت های 
پرمخاطره را انجام می دهند، تغییر س��ازمانی را هدایت می کنند و پاداش های 
ترغیب کنن��ده ای برای بهره وری کارکنان اعطا می کنند. ولی رهبران فرهمند 
می توانند بدرفتاری هم نکنند. آنها همچنین می توانند به نیازهای پیروان شان 

بی تفاوت باشند و فقط برای منافع خودشان کار کنند. 
ادامه دارد. . . 

دانش رهبری خوب )بخش چهارم(

خبری فوری! لطفا منتظر پست مدیریت نباشید! ؟ 

حامد هدائی
روانکاو فروش ایران

شنبه
13 مرداد 1397

شماره 1128



همزمان با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید،  بسترسازی جدیدی برای 
س��ند توس��عه س��بد اقتصادی به ویژه توجه به بخش خدمات و اقتصاد 
ش��رکت های دانش بنیان آغاز ش��د،  اما ش��یوه نامه حمای��ت از عرصه 

یادشده در حوزه نظام بانکی همچنان وجود ندارد. 
به گزارش ایرنا، درس��ال های اخیر ش��رکت های کوچک و متوسط به 
عنوان نهادهای کارآفرین در امور اقتصادی کشورهای توسعه یافته مورد 
توجه قرار گرفت، به گونه ای که در این کشورها همگام با رشد و توسعه 
تحقیق��ات علمی در حوزه فناوری های نوین، رویکرد جدیدی در انتقال 

فناوری و ارتباط میان دانشگاه و بخش صنعت به وجود آمد.
در تازه تری��ن فهرس��ت ش��غل های پردرآمد ک��ه در کان��ال مجازی 
روزنام��ه ایران منتش��ر ش��د،  ۱۱ حرف��ه از جمله دس��تیار مجازی یا 
مش��اوران آنای��ن و مج��ازی،  تدوین گ��ر،  تدریس آنای��ن، متصدی 
 خدمات و مشتریان توسعه  دهنده وب از جمله این مشاغل عنوان شد.  

همچنین مترجمی، متخصص SEO، تولید محتوا و ویراستاری، حسابداری، 
بازاریاب ش��بکه های اجتماعی و گرافیس��ت از دیگر حرفه های پردرآمد 
 معرفی ش��د که نیازی به فضای فیزیکی بزرگ و هزینه های باال ندارند. 
از مزای��ای ش��رکت های دانش بنیان هزینه کم در ایجاد فرصت ش��غلی 
و در واقع کم دردس��ر بودن آن اس��ت که به گفت��ه رئیس پارک علم و 
فناوری یزد،  ش��رکت های فناور این مجموعه با ۳۰۰ میلیون ریال قادر 
به ایجاد یک ش��غل هستند اما برخی مس��ئوالن و بانک ها این موضوع 

را باور ندارند.
داریوش پورس��راجیان درباره وضعیت این ش��رکت ها افزود:  صادرات 
محص��ول فناوری این مجموعه از س��ال ۱۳۹۳ تا س��ال ۱۳۹۶ به ۱. ۶ 

میلیون دالر رسیدو برای ۶۰۰ نفر نیز اشتغال پایدار ایجاد کرد.
فعالیت 259 شرکت دانش بنیان در یزد

اکنون ۲۵۹ شرکت زیرمجموعه پارک علم و فناوری یزد فعالیت دارند 
که از این تعداد ۶۸شرکت در مرحله پیش رشد،  ۴۵ شرکت رشد،  ۶۹ 
 شرکت پس��ا رشد و ۷۷ شرکت در انتظار اس��تقرار در پارک هستند.  
رئی��س پارک عل��م و فناوری یزد با بیان اینکه اکنون ۱۶۰ ش��رکت در 
پارک علم و فناوری یزد مس��تقرند، یادآور شد: عاوه بر این ۴۰ شرکت 
در صف قرار دارند و با راه اندازی س��اختمان جدی��د با ۵ هزار مترمربع 

زیربنا در مجموعه کارخانه اقبال مستقر خواهند شد. 
داریوش پورس��راجیان ادامه داد: همچنین ۸۰ شرکت دانش بنیان در 
اس��تان فعال اس��ت که از این تعداد ۲۹ مورد در پ��ارک علم و فناوری 

مستقر هستند. 
به عقیده کارشناسان، کسب و کارهای نوآور بزودی جایگاه بزرگترین 
ش��رکت  های کشور و منطقه را از آن خود خواهد کرد به گونه ای که در 

آینده حدود ۴۰ درصد شغل های کنونی از بین می روند. 
این توسعه را می توان از رشد روزافزون سهم بخش خدمات نسبت به 
س��ایر بخش در اشتغال کشورها به خوبی مشاهده کرد طوریکه متوسط 

این سهم در دنیا ۶۰درصد و در ایران ۵۰ درصد اعام شد.
در بهار امسال سهم بخش خدمات از اشتغال کشور ۵۰. ۱ درصد بود 
که در مردان ۴۹. ۵ درصد و در زنان ۵۲. ۴ درصد اعام شد و این آمارها 
 بیانگر رش��د سریع در حوزه های اقتصاد شرکت های دانش بنیان است.  

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات استان یزد با تشریح وضعیت سبد 
اقتصادی اس��تان می گوید: با وجود تعریف س��ه حوزه صنعت،  خدمات 
و کش��اورزی در این س��بد، این منطقه عمًا اس��تانی صنعتی و معدنی 

تلقی می شود.
اس��تان  تمرک��ز  پی��ش  س��ال   ۲۰ از  اف��زود:   ف��داکار  اک��رم 
س��رامیک  و  کاش��ی  ف��والد،  همچ��ون  بزرگ��ی  صنای��ع  در 
 ق��رار داش��ت و س��هم کوچک��ی ه��م ب��رای نس��اجی دی��ده ش��د.  

وی تصری��ح کرد:  با وجودی که این صنایع،  نقش قابل ماحظه ای در 
پایین بودن نرخ بیکاری داش��ت، چون زنجیره ارزش��ی نس��بتا کوتاهی 
دارد به مرور زمان با رکود تقاضا به ویژه در بخش مس��کن با مش��کاتی 

مواجه شد.
یزد در دوران گذار

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطاعات اس��تان یزد به همزمانی رش��د 

مهاجرت به این اس��تان به دالیل مختلف و رش��د بیکاری اظهار داشت:  
با استقرار صنایع و با شرایطی همچون کم آبی و آالیندگی ها در استان 

روبه رو شدیم که با وضعیت اقلیمی منطقه مطابقت نداشت.
فداکار توضیح داد: به این دلیل حضور مدیران ارش��د استان در دولت 
یازدهم، به درستی توقفی را در توسعه این گونه صنایع داشتند و با نگاه 

به مقوله پایداری توسعه، دوران گذار آغاز شده است. 
به گفته دبیر کارگروه فناوری اطاعات یزد،  در دوران گذار،  تصمیم 
گی��ران به این نتیجه رس��یدند که با توجه به ش��رایط موجود و به ویژه 
تقاض��ای ش��غلی دانش آموختگان دانش��گاهی ناش��ی از فرهنگ نخبه 
پروری یزدی ها، باید به س��مت ریل گذاری جدیدی در س��بد اقتصادی 

استان یزد گام برداشت.
وی با بیان اینکه نتایج ریل گذاری جدید “زمان بر« خواهد بود،  ادامه 
داد:  با این وجود ضمن تاش بیش��تر برای عملی ش��دن فعالیت ها باید 
س��هم خدمات در کاهش نرخ بیکاری به ویژه در میان دانش آموختگان 

دانشگاهی و بانوان در سند آمایش به خوبی دیده شود.  

مزیت نیروی انسانی خالق،  ماهر و نخبه 
کارشناس��ان معتقدند که سیاست گذاری مناسبی برای تحقق اقتصاد 
مبتنی بر دانش،  نیازمند ش��ناخت درست وضع موجود است و بیش از 
هر چیزی،  باید شاخص  هایی برای سنجش سهم صنایع نوین و مبتنی 

بر دانش از اقتصاد کشور و مسائلی نظیر اشتغال طراحی شود. 
به گفت��ه آنها به این ترتیب با بکارگی��ری رویکردهای آینده  پژوهی،  
تأثی��ر ارتقای این صنایع بر مس��ائل دارای اهمیت آینده مورد بررس��ی 

قرار گیرد. 
مدی��رکل ارتباط��ات و فن��اوری اطاع��ات ی��زد در ای��ن خص��وص 
می گوی��د:  ب��ا ش��ناخت مناس��ب می ت��وان از متخصص��ان ن��رم افزار 
اس��تان در بخش ه��ای کش��اورزی و صنعتی اس��تفاده کرد ک��ه نمونه 
آن کاه��ش ۳۰ درص��دی مص��رف آب بخ��ش کش��اورزی در اج��رای 
ط��رح دومین س��ند هوشمندس��ازی مش��ترک می��ان وزارتخانه های 
 ارتباط��ات و فن��اوری اطاع��ات و جه��اد کش��اورزی اش��اره ک��رد.  

فداکار مهمترین مزیت استان را وجود نیروهای انسانی نخبه از گذشته 
تاکنون و رتبه کش��ور در تعداد نخبگان به نس��بت جمعیت عنوان کرد 
و یادآور ش��د:  ای��ن مزیت در کن��ار محدودیت های موج��ود همچون 
آالیندگی محیط و کمبود آب،  حرکت به س��مت توسعه صنایع مبتنی 

بر نیروی انسانی خاق و ماهر را ضروری می کند.
دبیر کارگروه فناوری اطاعات یزد ادامه داد:  در واقع همه این مسائل،  

تعریفی از اقتصاد دانش بنیان و واژه های زیرمجموعه آن دارد که مدیران 
 ارش��د اس��تان در سیاس��تگذاری ها به صورت کامی تکرار می کنند.  

این مسئول تأکید کرد:  فهم و اجماع بر لزوم تکیه بر اقتصاد دانش بنیان 
ایجاد ش��ده و در س��ند آمایش هم مورد توجه قرار دارد ولی در عمل، 
تمرکز در برنامه ریزی ها و وجود دس��تورالعمل های از پیش تعریف شده 

به استان یزد اجازه کار نمی دهد.  
یزد رتبه سوم در تعداد شرکت های دانش بنیان 

مدی��رکل ارتباط��ات و فن��اوری اطاعات ی��زد درباره ش��رکت های 
دانش بنی��ان و ش��رکت های خاق نیز گف��ت:  فعالیت این ش��رکت ها 
بس��یار گس��ترده اس��ت و ش��امل ایجاد فرآیندهای دانش بنیان،  بهره 
 وری و ف��رآوری باال در هر حوزه ای با روش های فناوری هم می ش��ود.  

فداکار درباره آمار شرکت های دانش بنیان همچین افزود:  یزد با داشتن 
۸۰ ش��رکت دانش بنیان دارای مجوز رس��می در این حوزه به نس��بت 

جمعیت رتبه سوم را در کشور دارد.
وی ب��ا بیان اینکه در میان این ش��رکت ها بیش��ترین س��هم مربوط 

ب��ه ش��رکت های “آی.  س��ی.  تی« اس��ت و از این نظر ی��زد رتبه دوم 
کش��وری را دارد،  افزود:  س��رمایه گذاری های خوبی در حوزه توس��عه 
 فناوری کشور انجام شده که باید در استان نیز مورد توجه قرار گیرد.  

این مس��ئول هزینه پایین ایجاد ش��غل، اس��تقال و ارتباط کم با بازار 
ارز را از مهمتری��ن مزیت ه��ای اقتصاد دانش بنیان عن��وان کرد و ادامه 
داد:  در ش��رایط فعلی با توجه به ریل گذاری سبد اقتصاد استان، تغییر 

دستورالعمل های اجرایی و حمایتی از حالت سنتی ضروری است.
فداکار می گوید: نه تنها قواعد و ساختارها با رشد سبد اقتصادی استان 
تغییر نکرد بلکه صاحبان کسب و کار هم همچنان سنتی می اندیشند و 

در برابر تغییرات جدید مقاومت می کنند. 
رشد 10 برابری پنل باند ورودی

امروزه به کمک استارت  آپ ها تحوالت قابل توجهی در ساختار کسب 
 و کارهای س��نتی رخ داده است و با توجه به جهش قابل توجه،  شتاب 
توانی این شرکت ها و تحوالت عمده عرصه اقتصاد کشور در آینده بسیار 

نزدیک قابل پیش بینی است.
به گونه ای که در استان،  توزیع میوه،  مواد غذایی و حتی نان تازه و گرم به 
 صورت اینترنتی و با کمترین هزینه از سوی تعدادی جوان انجام می شود.  

مدی��رکل ارتباطات و فن��اوری اطاعات یزد با ی��ادآوری اینکه در این 
شرایط،  هنر مسئوالن ایجاد زیرساخت ها و حمایت واقعی از این زیست 
بوم است،  یادآور شد:  در چند سال اخیر و در دولت تدبیر و امید پنل 

باند ورودی یزد ۱۰ برابر شد که بیانگر رشد فوق العاده این حوزه نسبت 
به سایر بخش هاست.

حضور موفق زنان در حوزه دانش بنیان
دبیر کارگروه فناوری اطاعات یزد به فعالیت گسترده و موفقیت زنان 
در حوزه دانش بنیان این استان اشاره کرد و افزود:  وقت آن است که در 
 بستر این باند،  اجازه شکل گیری و رشد شغل های فناوری داده شود.  

این مسئول با تأکید بر اینکه باید بیلبوردها و تبلیغات شهری یزد به معرفی 
شغل های آی. تی و توانایی اقتصاد دانش بنیان اختصاص یابد،  ادامه داد:  
امروز همه دس��تگاه ها به نوعی ب��ا این صنعت و اقتصاد کار دارند که به 
دلیل توانمندسازی آن و ورود به تمام بخشهاست و دیگری هم اهمیت 
 جایگاه صنعت ای تی و اقتصاد دیجیتال است که باید مورد توجه باشد.  

دبیر کارگروه فناوری اطاعات یزد می گوید:  در واقع ای تی از یک نظر 
در تحول دیجیتال نقش دارد و خیلی از ش��رکت های غیر ای تی و حتی 
ورزشی از این صنعت استفاده می کنند و از سوی دیگر اقتصاد دیجیتال 
بر مبنای فناوری اطاعات وجود دارد که هر روز در حال گسترش است.

ب��ه گفته ف��داکار، در تحول دیجیتال س��ایر بخش ها ش��اهد تغییر و 
پیشتازی هس��تیم یعنی یک دستگاه،  سرفصل تغییرات دیجیتال ارائه 
می دهد اما در اقتصاد دیجیتال، فناوری اطاعات خودش پیش��تاز است 
بنابرای��ن هیچکس بی نیاز از این صنعت نیس��ت و باید مقاومتها هرچه 

زودتر شکسته شود چون تغییرات در هر صورت انجام خواهد شد.
نقش شرکت های دانش بنیان در کاهش بیکاران

پیش��تر اس��تاندار یزد در ترس��یم برنامه ه��ای دول��ت در حمایت از 
ش��رکت های دانش بنیان اس��تان در نشست شرکت ها، اس��تارتاپ ها و 
فعاالن حوزه “آی. سی.  تی” گفته بود که فعالیت این شرکت ها موجب 
توس��عه و آبادانی استان نسبت به گذشته می شود و دولت از برنامه های 

آنها حمایت می کند.
محمود زمانی قمی افزود: یزد هم اکنون ۴۵ هزار بیکار دارد که از این 
تعداد حدود ۱۸ هزار نفر آنها،  افراد دانش آموخته دانش��گاهی هستند 
که ۱۰ هزار نفر از این تعداد خانم هستند که با صنایع سنتی نمی توان 

پاسخ این بخش را داد.
وی تصری��ح ک��رد: فعالیت و گس��ترش ش��رکت های دانش بنیان راه 
اصلی کاهش آمار بیکاری دانش آموختگان دانش��گاهی اس��ت و باید با 
برنامه ریزی درس��ت نس��بت به ارتقای برنامه های آنها در اس��تان اقدام 

الزم انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری یزد 
همچنین گفت: در اس��تان تعداد زیادی ش��رکت های دانش بنیان وجود 
 دارد که در کشور و عرصه جهانی موفقیت های زیادی کسب کرده اند.  

علی زینی وند با بیان اینکه بیشتر این شرکت ها مشکل نقدینگی دارند،  
افزود:  صنایع می تواند با حل این مشکل،  از ظرفیت باالی شرکت های 
دانش بنیان و ای تی و ای س��ی تی استفاده کند و بسیاری از بخش های 

راکد را نجات دهد.
در ه��ر ح��ال جهت گی��ری دولت نیز به س��وی اقتص��اد دانش بنیان 
در ح��ال تغییر اس��ت،  اما ای��ن امر نیازمن��د عزم و تعاملی دوس��ویه 
اس��ت طوریکه فعاالن کس��ب  و کاره��ای نوآور،  باید با آگاهی نس��بت 
ب��ه ای��ن ش��رایط پیگیری ه��ای خ��ود را بیش��تر کنند،  ع��زم خود را 
 در براب��ر س��دها و موانع از دس��ت ندهند و روی پای خود بایس��تند.  

در کنار این مس��ائل باید مش��کات ش��رکت های دانش بنیان همچون 
نبود ش��یوه نامه های س��نتی،  مالکیت، ارزش گذاری و توسعه تقاضا در 
بازار و مش��کات نقدینگی آنها با حمایت دولت هرچه سریع تر برطرف 
ش��ود، تا بتوان با سودآوری باال همراه با اش��تغال بیشتر، زمینه کاهش 
آمار بیکاری فراهم ش��ود ک��ه در این خصوص نق��ش عوامل بازیگر در 
اقتصاد دانش بنیان از جمله بنگاه اقتصادی این شرکت ها و نیز نخبگان، 

دانشگاه ها، رسانه ها و حتی حوزه های علمیه مهم است.
اس��تان یزد بر اساس سرش��ماری آبان س��ال ۱۳۹۵،  یک میلیون و 
۱۳۸هزار نفر جمعیت دارد که ۸۵ درصد در ۲۱شهر و بقیه در روستاها،  

آبادی ها و مناطق عشایری زندگی می کنند.
تاکنون آماری از تعداد نخبگان استان رسماً منتشر نشده است.  
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ریل گذاری اقتصاد شرکت های دانش بنیان

اس��تارتاپ ها یا کس��ب و کارهای نوپای مبتنی ب��ر فناوری اطاعات 
دارای ظرفیت ه��ای مناس��بی ب��رای تحول در اقتص��اد جامعه از جمله 
اشتغال و درآمدزایی هستند، اما موفقیت را در گرو همراهی دولت برای 

هموار شدن مسیر فعالیت آنان می دانند. 
به گزارش ایرنا،  تصویب قوانین حمایتی،  رفع قوانین و مقررات دست 
و یاگیر در خصوص مجوز فعالیت ش��رکت استارتاپی و معافیت مالیات 
 و بیمه از جمله خواس��ته های ش��رکت های اس��تارتاپی از دولت است. 
رس��ول س��رائیان معاون وزیر ارتباط��ات و فناوری اطاع��ات و رئیس 
س��ازمان فن��اوری اطاع��ات ای��ران در گفت وگ��وی رس��انه ای درباره 
مش��کات ش��رکت های اس��تارتاپی در ای��ران و عملکرد این س��ازمان 
ب��رای رف��ع موان��ع، اع��ام ک��رد ک��ه در دول��ت یازدهم ۱۵مش��کل 
شناس��ایی ش��ده و برای رفع این موانع تاش ش��د؛  یکی از مش��کات 
 مه��م بیمه و بع��د از آن هم مالی��ات از اهمیت باالیی برخودار اس��ت. 
این مس��ئول در ح��وزه فناوری اطاع��ات اضافه کرد ک��ه طبق قانون 
برنام��ه شش��م دول��ت نمی توان��د کس��ب و کاره��ا از جمله کس��ب و 
کاره��ای اس��تارتاپی را از مالی��ات مع��اف کند اما پیش��نهاد ش��ده تا 
ش��رکت های نوپا در صورتی که درآمدی کمت��ر از ۵۰۰ میلیون تومان 
 داش��ته باش��ند،  در سه س��ال اولیه ش��روع کار از مالیات معاف باشند. 
کارشناسان این حوزه هم اعتقاد دارند که معافیت مالیاتی و بیمه ای در 
دو س��ال اول شروع فعالیت استارتاپ ها،  می تواند در راستای حمایت از 
کسب و کارهای نوپا تلقی شده و بخشی از راه را برای آنان هموار کند.

س��یداحمد حسینی مسئول یکی از شرکت های استارتاپی در حاشیه 
نمایش��گاه الکامپ ۲۴ که روز سه ش��نبه نهم مرداد به پایان رسید،  به 
خبرن��گار ایرن��ا گفت:  ما از دولت پول نمی خواهی��م اما در عوض راه را 

برای ما هموار کند و مانعی برای فعالیت های ما نباشد.
وی اظهار داش��ت:  هرچند برخی از دس��تگاه ها در جهت حمایت از 
اس��تارتاپ ها اقدامات خوبی را انجام داده اند اما این رویکرد باید به بدنه 
دولت تس��ری پیدا کند تا شاهد ایجاد بس��ترهای مناسب برای فعالیت 

کسب و کارهای نوپا در کشور باشیم. 
وی ب��ا یادآوری این که اغلب نیروهای اس��تارتاپ ها جوان هس��تند،  

اف��زود:  هرچند نیروهای ج��وان اقدامات خوبی را ب��رای رفع نیازهای 
جامع��ه به عم��ل آورده اند اما برخی از مس��ئوالن جس��ارت اس��تفاده 
 از آن��ان را ندارن��د و فق��ط در ش��عار این موض��وع را بی��ان می کنند. 
هس��تند خ��اص  قان��ون  نیازمن��د  اس��تارتاپی  ش��رکت های    

عض��و هی��أت علمی دانش��گاه ته��ران ه��م در این ب��اره ب��ه خبرنگار 
ایرن��ا گف��ت:  ش��رکت های اس��تارتاپی در زمان تأس��یس ی��ا فعالیت 
و نح��وه پرداخ��ت بیم��ه نیازمن��د قوانی��ن خ��اص هس��تند؛  اغل��ب 
کش��ورهای دنی��ا آنها را در ای��ن موارد اس��تثنا و قوانی��ن خاص برای 
 آنه��ا تنظی��م کرده ان��د و ما در ای��ران به ای��ن چیزی ها فک��ر نکردیم. 
دکتر مه��دی محمدی اظهار داش��ت:  به همین دلیل،  اس��تارتاپ در 
مقاب��ل ش��رکت بالغ ق��رار گرفت��ه و چالش هایی برای این ش��رکت ها 
پی��ش می آید،  به طور مثال تاکس��ی اینترنتی با ش��رکت تاکس��یرانی 
 ب��ه مش��کل می خ��ورد،  چرا که م��ا قوانی��ن الزم را طراح��ی نکردیم. 
وی اف��زود:  اس��تارتاپ ها نمی توانند خود را با قوانین ش��رکت های بالغ 
تطبی��ق دهند و در این صورت یا باید شکس��ت بخورند یا ادامه فعالیت 
آنها به کندی انجام خواهد ش��د و در نتیجه مشکاتی در محیط کسب 

و کار برای آنها به وجود می آید.
محم��دی،  وجود مقررات دس��ت و پاگیر و عدم معافی��ت مالیاتی و 
بیم��ه ای را از مش��کات اس��تارتاپ ها اعام کرد و بیان داش��ت:  اغلب 
اس��تارتاپ ها نیروه��ای ج��وان هس��تند و معم��والً تجربه ه��ای اول 
کارآفرین��ی آنان اس��ت و ب��ه خاطر همی��ن انتظارات بی��ش از حد از 
 ایده ه��ای اولی��ه خود دارند که این هم از دیگر مش��کات آنان اس��ت. 
ب��ا  آن��ان  عض��و هی��أت علم��ی دانش��گاه ته��ران تصری��ح ک��رد:  
صورت��ی  در  می ش��وند،  س��رخوردگی  دچ��ار  شکس��ت  اولی��ن 
اس��ت.  شکس��ت  ب��ا  هم��راه  اس��تارتاپی  کار  ماهی��ت   ک��ه 
وی با اش��اره به اینکه اغلب استارتاپ های موفق شکست هایی را تحربه 
کرده اند و ایده های بعدی آنها موفقیت آمیز بوده است،  خاطرنشان کرد:  
به خاطر همین باید به این نیروها آموزش دهیم که شکس��تن آخر راه 
نیست بلکه می توانند مهارت های جدیدی را برای آنان به همراه آورد تا 

این افراد صاحب مهارت های جدید برای رشد شوند.

محمدی اظهار داش��ت: تیم س��ازی موضوع مهم استارتاپ ها است که 
بای��د به آن توجه جدی داش��ته باش��ند. موضوع تأمی��ن منابع مالی و 
 تعامل آنها با سرمایه گذران از دیگر موضوعات مهم در این حوزه است.  

وی ادام��ه داد:  در کن��ار کمبود قوانین،  جس��ارت مدی��ران هم یکی 
دیگر از مواردی اس��ت که ضعف آن س��بب مش��کل برای استارتاپ ها 
 می ش��ود.  قوانین مناسب و جس��ارت مدیران مکمل یکدیگر هستند.  

محمدی افزود: ما باید قوانینی داش��ته باشیم که جسارت را در مدیران 
ما تقویت کند،  وقتی قوانین سفت و سختی داریم که دست مدیران را 
 بسته و حداقل ریسک پذیری می کند، وضعیت به همین منوال می شود. 
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران اظهار داشت:  وقتی قوانین تسهیل کنند 
 رفتار ریسک پذیر باشد،  مدیران هم ترجیح می دهند ریسک پذیر باشند.  
آمادگی مجلس برای رفع خاهای قانونی در فعالیت های استارتاپ ها

در همی��ن حال، رئیس کمیته فناوری اطاع��ات و ارتباطات مجلس 
شورای اسامی در نشست خبری که روز سه شنبه ۹ مرداد( در حاشیه 
نمایش��گاه الکامپ ۲۴ برگزار شد در پاس��خ به سؤال خبرنگار علم ایرنا 
گف��ت: ما برای تصویب قوانین جدید یا اص��اح قوانین موجود آمادگی 

داریم تا خاهای قانونی در زمینه فعالیت استارتاپ ها برطرف شود.
رمضانعلی س��بحانی فر اف��زود:  این فناوری هر روز در حال توس��عه 
اس��ت و خدماتی وجود دارند که ما فکر نمی کردیم در این بس��تر ارائه 
 می شود،  لذا در جاهایی ممکن است خا های قانونی وجود داشته باشد. 
وی اف��زود: فع��االن این حوزه می توانند موارد را ب��ه وزارت ارتباطات یا 
فرهنگ و ارش��اد اسامی اعام کنند تا از طریق دولت الیحه ای تدوین 
 و به مجلس ش��ورای اسامی ارس��ال ش��ود تا این موانع برطرف شود. 
س��بحانی فر ادامه داد:  فعاالن این حوزه همچنین می توانند موانع کار 
را به نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی اعام کنند و اگر جاهایی خأل 
قانونی وجود داشته ویا نیاز به قانونگذاری باشد،  و قوانین مزاحم وجود 

داشته باشد، آنها را اصاح می کنیم. 
 دول��ت و مجلس برای حل مش��کات اس��تارتاپ ها ت��اش می کنند

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات نیز در همین 
ارتباط گفت:  گرایش دولت و مجلس به سمت حل مشکات استارتاپ 

هاست و در این زمینه تاش می کنند،  اما تبدیل مصوبات در سیستم های 
 اجرایی به فرایند زمان بر است و تأخیر در رفع مشکات به این دلیل است. 
نصراهلل جهانگرد پس از بازدید از سالن الکام استارز در نمایشگاه الکامپ 
۲۴ در گفت وگو با خبرنگار ایرنا،  اظهار داش��ت:  دولت از دو سال قبل 
برای رشد این حوزه تاش دارد و مصوبات زیادی در این زمینه داشته،  
اما چارچوب های اجرایی ما تا این تغییر را عمل کند،  زمان خواهد برد. 
وی با یادآوری این که باید با پیگیری های مس��تمر،  ش��رایط اجرایی 
ش��دن مصوب��ات را فراهم کنیم،  گف��ت:  در حال حاضر س��ازمان ها و 
وزارتخانه ه��ای زی��ادی از جمل��ه معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت 
اطاع��ات  فن��اوری  و  ارتباط��ات  کار،   وزارتخانه ه��ای  و  جمه��وری 
 و صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، ای��ن موض��وع را پیگی��ری می کنن��د. 
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات خاطر نشان 
کرد: این دس��تگاه ها برای رفع مشکات و موانع پیش روی استارتاپ ها، 
 ت��اش می کنن��د که امیدواریم به زودی این مش��کات برطرف ش��ود. 
وی با بیان این که رس��انه ها در بیان مش��کات اس��تارتاپ ها به منظور 
حل آنها نقش مهمی دارند،  گفت: آنان مش��کات استارتاپ ها را مورد 
 ب��ه مورد برجس��ته کنن��د، این موضوع ب��ه حل موانع کم��ک می کند. 
جهانگرد تصریح کرد:  اس��تارتاپ ها حضور گس��ترده تری در نمایشگاه 
الکامپ ۲۴ داش��تند، براس��اس آمار مسئوالن نمایش��گاه، امسال۴۲۰ 
شرکت اس��تارتاپی حضور داش��تند که نیمی از آنها س��ال گذشته هم 

شرکت کرده بودند که این موضوع نشان دهنده رشد خوب آنها است.
 وی ادامه داد: ظرفیت های ش��رکت های اس��تارتاپی بهتر شده و آنها 
نسبت به گذشته توانمندتر شده اند که نشان می دهد بازار در این بخش 
در حال رشد و گسترش است. وی افزود:  اگر بتوانیم داده های نهادهای 
دولت��ی و بنگاه های بزرگ را به ص��ورت قانونمند در اختیار این جوانان 
قرار دهیم، آنها می توانند بر اس��اس این داده ها ش��امل خدمات بانکی و 

بهداشتی خدمات بسیار وسیع تری برای مردم فراهم کنند. 
بیس��ت و چهارمی��ن نمایش��گاه الکترونی��ک،  کامپیوت��ر و تج��ارت 
الکترونیک ۶ مرداد ماه در محل نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز به 

کار کرد و نهم مرداد پایان یافت. 

مطالبه استارتاپ ها؛  راه را هموار کنید
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد- معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران طی بازدید از شرکت پاالیش 
نفت اصفهان بر ضرورت بهره برداری هرچه س��ریعتر از پروژه واحد 
تصفیه هیدروژنی نفت گاز این پاالیش��گاه تاکید کرد. علیرضا صادق 
آبادی در بازدید سه شنبه، نهم مرداد ۹۷ از پاالیشگاه اصفهان، تداوم 
تولید در این پاالیشگاه را ضروری دانست و گفت: اهمیت پروژه های 
مرتبط با این پاالیش��گاه و واحد تصفیه هیدوژنی نفت گاز به منظور 
تولید این محصول با استاندارد یورو۴ بسیار زیاد است. به گفته وی این 
پروژه ملی باید هر چه زودتر به اتمام و بهره برداری برسد. مدیرعامل 
سابق شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز به وضع پروژه های در دست 
اجرای این پاالیش��گاه اشاره کرد و افزود: طرح واحدهای تقطیر ۳ و 
تصفیه هیدروژنی نفت گاز از مهمترین آنهاس��ت. لطفعلی چاوشی با 

اشاره به واحدهای به بهره برداری رسیده در این پاالیشگاه گفت:  از 
سال ۸۶ طرح بهبود و بهینه سازی فرآیند پاالیشگاه اصفهان آغاز شد 
اما در سال ۸۷ که پاالیشگاه به بخش خصوصی واگذار شد به دلیل 

نبود اعتبار، پروژه های عمده طرح به حالت تعلیق درآمد؛ با این حال 
در سال ۹۲ دو واحد مجتمع بنزین سازی به بهره برداری رسید. وی 
اضافه کرد: واحد ایزومریزاس��یون )واحد سوم مجتمع( به دلیل نبود 
کاتالیس��ت متوقف شد تا اینکه توانستیم کاتالیست مورد نیاز را که 
تکنولوژی س��اخت آن تا آن زمان تنها در اختیار دو کشور آمریکا و 
فرانس��ه بود، بومی سازی کرده و موفق به بهره برداری کامل از طرح 
مذکور در سال ۹۴ شویم.    گفتنی است در این بازدید روند پیشرفت 
پروژه های این پاالیش��گاه و مشکات موجود بر سر راه اجرای آنها با 
حضور پیمانکاران پروژه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. معاون وزیر 
نفت همچنین با اهدای گل به جایگاه شهدای پاالیشگاه اصفهان در 
دوران دفاع مقدس، با حضور  بر سر مزار دو شهید بی نشان مدفون در 

این شرکت به مقام شامخ این شهیدان ادای احترام کرد.

ق�م- خبرنگار فرص�ت امروز- مجمع عمومی عادی س��الیانه 
صاحبان سهام شرکت آب و فاضاب استان قم به ریاست معاون برنامه 
ریزی و اموراقتصادی آب و فاضاب کشور برگزار و صورت های مالی 
سال ۹۶ تصویب شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضاب 
استان قم، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آب و 
فاضاب اس��تان قم به ریاست مس��عود خشائی معاون برنامه ریزی و 
امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور و با حضور سایر 
مدیران و کارشناسان آبفای کشور برگزار شد. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضاب اس��تان قم در ابتدای این جلسه که سهامداران نیز حضور 
داشتند به ارائه گزارشی از فعالیت های هیئت مدیره آبفای قم طی یک 
سال گذشته پرداخت و با اشاره به محدودیت های منابع مالی، از ارتقا 
فعالیت ها به ویژه در احداث شبکه های فاضاب خبر داد. نمایندگان 

معاونت های تخصصی شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور نیز در 
ادامه با اش��اره به آمار و ارقام، راهنمایی های فنی و توصیه های الزم 
را ارائه کردند. نماینده موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران نیز  

با بیان اینکه ش��رکت آب و فاضاب استان قم موفق به اخذ گزارش 
مقبول حس��ابرس و بازرس قانونی برای صورت های مالی س��ال ۹۶ 
شده است، گزارش حسابرس و بازرس مستقل قانونی را برای اعضای 
مجمع تشریح کرد و سپس مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، معاونین 
و مدیران شرکت به سواالت، ابهامات و مسائل مطرح شده پاسخ دادند. 
مسعود خشائی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی 
آب و فاضاب کشور نیز در پایان با تقدیر از تاش ها و اقدامات صورت 
گرفته، بر لزوم کاهش هزینه ه��ا و افزایش بهره وری در بخش های 
مختلف ش��رکت آب و فاضاب تاکید ک��رد. در پایان ضمن تصویب 
صورت های مالی س��ال ۹۶ درمجمع عموم��ی، در خصوص انتخاب 
حسابرس و بازرس قانونی، روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی ها و 

ارتقا فعالیت های شرکت در سال ۹۷ تصمیم گیری شد.

اهواز- شبنم قجاوند- ش��هردار اهواز در جلسه شورای اداری 
ش��هرداری اهواز اعام کرد: در صورت تحقق بیس��ت بسته سرمایه 
گذاری در اهواز، حداقل هزار میلیارد تومان درآمد در سال جاری برای 
شهرداری محقق می شود که انقابی در زمینه درآمدهای شهرداری 
اس��ت. در این جلس��ه که با حض��ور معاونین و مدیران ش��هرداری 
اهواز تش��کیل شد، منصور کتانباف در تحلیلی از وضعیت درآمدی 
شهرداری ها در حال حاضر اذعان کرد: با توجه به افزایش بی سابقه 
قیمت ها در زمینه های مختلف، قیمت ساخت مسکن افزایش یافته 
اس��ت و به تبع آن کاهش ساخت و ساز را شاهد هستیم و این امر 
تاثیر منفی را بر درآمدهای شهرداری اهواز خواهد داشت.  وی افزود: 
از سوی دیگر در قوانین ارزش افزوده که در مجلس در حال تصویب 
است، وضعیت مناسبی برای شهرداری ها متصور نیست. ضمن آنکه 
با توجه به ش��رایط فعلی مالیات ارزش افزوده و سهم شهرداری نیز 

کاهش یافته اس��ت. ش��هردار اهواز به دیگر منابع درآمدی این نهاد 
عمومی غیردولتی اشاره و بیان کرد: در زمینه عوارض بهای خدمات و 
پسماند نیز با توجه به تجارب قبلی افق امیدوارکننده ای در پیش رو 
نیست. از شرکت ها و صنایع جز سه یا چهار شرکت دریافتی عوارض 
نداریم که در مقایسه با درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ناچیز 

اس��ت. کتانباف با بیان اینکه باید به گزینه های دیگر تامین منابع 
فکر کنیم، اظهار داشت: براساس اطاعات دریافتی شهرداری های 
کشور سالهاست که سه گزینه جلب مشارکت، دریافت تسهیات و 
فروش اموال را برای تامین منابع خود برگزیده اند.  این مقام مسئول، 
وضعیت حاضر را برای جلب س��رمایه گذار در ش��هرداری  مناسب 
دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت های انجام شده در چند 
ماهه گذشته، بستر مناسبی برای مشارکت بخش خصوصی فراهم 
ش��ده است. چند پزشک برای س��اخت یک بیمارستان با محوریت 
س��رطان اعام آمادگی کرده اند. با احداث این بیمارس��تان بزرگ و 
تخصصی عاوه بر ارتقای کیفیت س��امت و افزایش رضایتمندی 
ش��هروندان، حداقل برای ۱۲۰۰ نفر اش��تغال زایی ایجاد می شود. 
شرکت هایپر اس��تار آماده انعقاد قرارداد برای ساخت حداقل چهار 

فروشگاه بزرگ است. 

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- سرپرس��ت شرکت 
ش��هرک های صنعت��ی الب��رز گفت که مش��کل کمبود آب 
واحدهای صنعتی شهرک صنعتی نظرآباد برطرف می شود. 
محمدامین بزازی پور فرش��ی اظهار داشت: با هدف برطرف 
کردن مشکل آب واحدهای صنعتی شهرک صنعتی نظرآباد، 
اجرای عملیات حفاری چاه آب ش��ماره ۳ این ش��هرک آغاز 
شده اس��ت. وی اضافه کرد: عملیات حفاری چاه آب شماره 
۳ شهرک صنعتی نظرآباد با ظرفیت آبدهی ۴۰ لیتر بر ثانیه 
به منظور رفع مش��کل آب صنایع مس��تقر در این ش��هرک 
در حال انجام اس��ت. فرش��ی با بیان اینکه برای اجرای این 

عملیات به عمق ۲۱۰ متر ، حدود ۲۵۰ میلیون تومان هزینه 
شده است،اظهار امیدواری کرد: با اتصال این چاه به انشعاب 

شهرک، مشکل کمبود آب واحدهای صنعتی شهرک صنعتی 
نظرآباد مرتفع گردد. سرپرست شرکت شهرک های صنعتی 
البرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحقق شعار 
سال، اظهار داشت: به همین منظور برگزاری تورهای صنعتی 
با هدف آش��نایی اقشار مختلف مردم و دستگاه های دولتی 
و خصوصی با توانمندی های صنعتی اس��تان در دستور کار 
قرار گرفته اس��ت. بزازی فرشی گفت: بازدید متخصصین از 
برخی واحدهای تولی��دی و صنعتی می تواند گامی بلند به 
منظور شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های صنایع استان و 

نیز شناسایی مشکات و رفع آنها باشد.

بندرعب�اس- خبرن�گار فرصت ام�روز- در جریان 
مراس��م برترین های فص��ل اخیر فوتبال ایران در س��الن 
همایش ه��ای ب��رج می��اد، تیم فوتب��ال س��احلی بانوان 
ش��هرداری بندرعباس جوایز برترین های فوتبال س��احلی 
بان��وان را از آن خود کرد. به گ��زارش مدیریت ارتباطات 
و امور بین  الملل شهرداری بندرعباس، مراسم برترین های 
فوتبال ایران برگزار شد و در نهایت برترین های لیگ برتر، 
لیگ یک، لیگ فوتبال ساحلی، فوتبال بانوان،  فوتبال پایه 
و در نهایت لیگ فوتسال در آن مشخص شدند. مهسا عرب 
و وجیهه ژاله دو بازیکن تیم ش��هرداری بندرعباس که با 

۳۴ گل زده عنوان مش��ترک خانم گلی لیگ برتر فوتبال 
ساحلی را به دست آوردند، با اهدای تندیس مورد تجلیل 

قرار گرفتند که جایزه آن ها توس��ط پریا شهریاری، رئیس 
دپارتمان فوتبال ساحلی ایران  داده شد. همچنین سهیا 
لرس��تانی از تیم ش��هرداری بندرعباس)تیم قهرمان سال 
گذش��ته لیگ برتر فوتبال س��احلی بانوان( عنوان بهترین 
بازیکن این مس��ابقات را به دست آورد و مورد تجلیل قرار 
گرفت. در ادامه نیز جایزه بهترین باش��گاه فوتبال ساحلی 
بانوان ب��ه محمدمه��دی جهانبخش)مدیرعامل باش��گاه 
فرهنگی ورزشی ش��هرداری بندرعباس( به عنوان برترین 
تیم س��احلی در بخش بانوان و قهرم��ان فصل اخیر لیگ 

برتر رسید.

معاون وزیر نفت تاکید کرد:

ضرورت تسریع در اجرای تصفیه هیدروژنی نفتگاز پاالیشگاه اصفهان

با حضور معاون شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور صورت گرفت

تصویب صورت های مالی سال 96 شرکت آب و فاضالب استان قم

شهردار اهواز:

به شرط تحقق 20 بسته سرمایه گذاری، هزار میلیارد تومان درآمد محقق می شود

سرپرست شرکت شهرک های صنعتی البرز:

مشکل کمبود آب شهرک صنعتی نظرآباد برطرف می شود

درخشش هرمزگانی ها در مراسم برترین های فصل گذشته فوتبال کشور

 رش�ت- زینب قلیپور- در پی فراخوان های گسترده مبنی بر 
دعوت از ش��هروندان برای بازدید از تصفیه خانه بزرگ آب گیان از 
س��وی این شرکت و ثبت نام از طریق سامانه ارتباطات مردمی ۱۲۲ 
، جمعی از ش��هروندان گیانی که برای مش��کات کیفی آب با این 
سامانه تماس داش��تند پس از دریافت خدمات و رضایت از کیفیت 
آب برای بازدید از تصفیه خانه ثبت نام نمودند.در ابتدای این نشست 
مهندس هادی نیزه باز قائم مقام مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب 
استان گیان با اشاره به اهمیت این تصفیه خانه که یکی از تأسیسات 
حساس شرکت آب و فاضاب می باشد، آشنایی شهروندان با روش 
تصفیه آب به جهت آگاهی از نحوه تولید آب آشامیدنی و بهداشتی 
را بس��یار ضروری عنوان کرد.وی در ادامه افزود: آب تصفیه شده در 
تصفیه خانه در تمام روزهای سال با کیفیت استاندارد های جهانی، 
ب��ا رعایت فاکتور های ش��یمیایی و فیزیکی در حد مطلوب و تحت 
نظارت مرکز بهداش��ت تولید می شود.قائم مقام مدیرعامل شرکت 
آبفای گیان در بخش دیگری از س��خنان خود ابراز داش��ت: تأمین 
و توزیع آب ش��رب و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضاب از وظایف 

ذاتی این شرکت است که در راستای ارتقاء خدمات ، با بهره برداری 
از فاز دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیان تا سال آینده ، ظرفیت تولید 
آب استان به ۶۰۰۰ لیتر در ثانیه خواهد رسید.سپس دکتر یعقوبی 
مدیر تصفیه خانه بزرگ آب گیان و نماینده شرکت سرمایه گذار تانا 
انرژی فرآیند تصفیه آب را تش��ریح نمود و افزود: فاکتورهای موجود 
در آب به سه بخش فیزیکی ، شیمیایی و میکروبیولوژی تقسیم شده 
که فاکتورهای بیولوژی با گندزدایی متعادل س��ازی می شود.وی با 
تاکید کنترل مستمر دستگاههای نظارتی بر خروجی آب تصفیه خانه 

بزرگ گیان تصریح کرد: مراکز بهداشت به عنوان دستگاه نظارتی بر 
تمام��ی پارامتر های کیفی آب از مرحله تولید تا توزیع نظارت دارند 
و س��امت و بهداش��ت آب را در حد استانداردهای جهانی تأئید می 
نمایند.دکتر یعقوبی ۵۰درصد مشکات کیفی آب منازل را ناشی از 
شبکه های خانگی و مخازن موجود در آپارتمانها دانست و تأکید کرد: 
شستشوی مستمر مخزن موجود در ساختمانهای مسکونی در ارتقاء 
کیفیت آب منازل بسیار حائز اهمیت است و درصورت وجود هرگونه 
مشکلی در کیفیت آب ،مشترکین با تماس از طریق سامانه ۱۲۲ می 
توانند جهت شستش��وی ش��بکه و نمونه برداری اقدام نمایند .  وی 
همچنین با بیان محدودیت منابع آبی و تغییر شرایط اقلیمی اظهار 
داشت: نحوه مواجهه شهروندان با بحران آب بسیار مهم است و این 
امر مستلزم آموزش صحیح و مناسب مدیریت مصرف و رعایت آن از 
سوی شهروندان می باشد.گفتنی است در ادامه بازدیدکنندگان ضمن 
مشاهده تاش و زحمات مجموعه آب و فاضاب در تأمین آب شرب 
بهداشتی و سالم به شهروندان ، با بازدید از قسمتهای مختلف تصفیه 

خانه با پروسه تصفیه آب و روند اجرای آن آشنا شدند.

باهدف آگاهی رسانی، جمعی از شهروندان گیالنی از تصفیه خانه بزرگ آب گیالن بازدید کردند 

بازدید فرماندار از سامانه تله متری آب و فاضالب شهر کرمانشاه
کرمانشاه – منیر دشتی – به نقل از روابط عمومی شزرکت آب و فاضاب استان کرمانشاه -فضل اله رنجبر فرماندار شهرستان 
کرمانشاه در رأس هیئتی از سامانه تله متری آب شهر کرمانشاه بازدید کرد و از نزدیک در جریان چگونگی پایش و کنترل از راه دور 
تاسیسات پمپاژ و مخازن آب این شهر قرار گرفت. در این بازدید مهدی رشیدپور مدیریت آب و فاضاب شهر کرمانشاه ضمن ارائه 
توضیحات کلی در مورد نحوه پایش و کنترل از راه دور تأسیسات پمپاژ و مخازن آب توسط سامانه تله متری تأکید کرد: در صورت 
تخصیص بودجه الزم جهت گسترش و ارتقاء این سامانه، قطعا کیفیت ارائه خدمات مربوط به آب شرب به شهروندان کرمانشاه توسط 
این مدیریت هم ارتقاء پیدا خواهد کرد. وی افزود: چنانچه اعتبار الزم در خصوص بهبود مدیریت ش��بکه آب و توس��عه سامانه تله 
متری جذب شود عاوه بر پمپاژ و مخازن می توان در فاز دوم، چاهها و در فاز سوم، کل شبکه)خطوط اصلی، فرعی و انشعابات( را 
تحت پوشش این سامانه، کنترل و پایش نمود. سپس در ادامه مهندس فرامرزی کارشناس مسئول تاسیسات آب امور بهره برداری 
آب و فاضاب شهر کرمانشاه در این خصوص  توضیحات فنی و تخصصی ارائه و به سئواالت فرماندار پاسخ داد. بر اساس این گزارش 

فرماندار کرمانشاه نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن خدمات شبکه آب شهر کرمانشاه قول همکاری و مساعدت در این خصوص را داد.

معاونت جوانان جمعیت هالل احمر گلستان:
فعاالن کانون های دانشجویی و جوانان جمعیت هالل احمر گلستان به 

اردوهای کشوری نشاط و امید اعزام می شوند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- اعضای فعال کانون های دانشجویی و جوانان هال احمر گلستان به اردوهای کشوری نشاط و 
امید سازمان جوانان جمعیت هال احمر اعزام می شوند.این دوره از اردوهای کشوری طی ۴ مرحله در دوبخش پسران و دختران ویژه 
کانون های دانشجویی و جوانان هال احمر سراسر کشور برگزار میشود.به گزارش روابط عمومی جمعیت هال احمر گلستان؛ طبسی 
با اعام این خبر گفت: این دوره از اردوهای کشوری طی ۴ مرحله در دوبخش پسران و دختران ویژه کانون های دانشجویی و جوانان 
هال احمر سراسر کشور برگزار میشود.معاون امور جوانان جمعیت هال احمر گلستان خاطرنشان کرد: در اولین مرحله از این دوره 
۱۴ نفر از اعضای فعال  کانون های جوانان و ۱۴ نفر از اعضای فعال کانون های دانشجویی هال احمر استان در بخش دختران اعزام 
شدند.اعضای فعال پسر نیز طبق برنامه زمانبندی مشخص اعزام خواهند شد.گفتنی است اردوهای کشوری نشاط و امید از تاریخ  ۱ 

لغایت ۲۱ مرداد به میزبانی اردوگاه کشوری مهر شهرستان بندر انزلی استان گیان انجام خواهد شد.

معاونت پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر گلستان:
مربیان امدادوکمک های اولیه جمعیت هالل احمر گلستان همزمان با 

سراسر کشور آزمون تعیین سطح شدند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- آزمون تعیین سطح مربیان امداد و کمک های اولیه که به صورت همزمان روز پنجشنبه چهارم 
مرداد در تهران و تمامی استان های کشور با نظارت ۳۲ تن از کارکنان و مربیان داوطلب منتخب اجرا شد، میزان دانش، مهارت و 
توانایی روش تدریس مربیان در مباحثی چون احیای قلبی-ریوی، خونریزی ها، انواع شوک، سوختگی ها، مسمومیت ها، انواع بانداژ و 
حمل مصدوم روز پنجشنبه مورد ارزیابی قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی جمعیت هال احمر گلستان؛آزمون تعیین سطح مربیان 
امداد و کمک های اولیه که به صورت همزمان در تهران و تمامی استان های کشور با نظارت ۳۲ تن از کارکنان و مربیان داوطلب 
منتخب اجرا شد، میزان دانش، مهارت و توانایی روش تدریس مربیان در مباحثی چون احیای قلبی-ریوی، خونریزی ها، انواع شوک، 
سوختگی ها، مسمومیت ها، انواع بانداژ و حمل مصدوم روز پنجشنبه مورد ارزیابی قرار گرفت.این آزمون که پیش از این نیز در سال 
های ۸۶ و ۸۸ در هال احمر برگزار شده بود، امسال نیز پس از اصاح و بازنگری بخشی از دستورالعمل ها، آموزش ناظرین، ایجاد بانک 
سؤاالت استاندارد و ... به همت اداره کل آموزش های تخصصی و ضمن خدمت و با هماهنگی معاونین آموزش و پژوهش استان ها 
اجرا شد.الزم به ذکر است، در آزمون فوق مربیان دارای گواهینامه درجه ۳ و مربیانی که به رغم گذراندن دوره های آموزشی تاکنون 

موفق به دریافت گواهینامه نشده اند شرکت کردند.

معاون سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری قزوین خبرداد
احداث مجتمع آموزشی برای کودکان قزوینی با اعتبار 7میلیارد تومان

قزوی�ن- خبرنگار فرصت امروز- ترابی، معاون س��رمایه گذاری و مش��ارکت های 
اقتصادی ش��هرداری قزوین گفت: با مشارکت بخش خصوصی،مجتمع آموزشی کودک با 
سرمایه گذاری بالغ بر ۷ میلیارد تومان در قزوین احداث می شود. به گزارش روابط عمومی 
معاونت سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری قزوین؛ علیرضاترابی در جلسه 
بررسی و ارزیابی پروژه مجتمع آموزشی کودک که با حضور سرمایه گذار برگزارشد، گفت: 
پرورش نیروی انسانی خاق، نیاز امروز جامعه ایران است که در صورت بی توجهی به آن،  
جامعه از قافله پیشرفت عقب می ماند. وی ادامه داد: این نیاز باید از دوران کودکی دیده شود تا کودک با  بازی و آموزش مهارت های 
مختلف، ذهن خود را خاق و بارور  کند؛ از این رو وجود مکانی که هر دو نیاز کودک )بازی و آموزش( را ارائه دهد، در قزوین احساس 
می شد. ترابی با اشاره به مثبت ارزیابی کردن نگاه بخش خصوصی به  ساخت مجتمع آموزشی کودک در قزوین گفت:  این مجتمع 

آموزشی با سرمایه گذاری بالغ بر ۷ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع احداث خواهد شد.

خاموشی های برق در استان کرمانشاه 30درصد کاهش یافت
کرمانش�اه - منیر دشتی - مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه گفت: حجم خاموشی های زمان بندی شده برق در 
اس��تان کرمانش��اه حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. علیمراد مرادی  مجد اظهار داش��ت: هرچه به پایان مرداد ماه نزدیک شویم 
خاموشی ها برق یا برنامه مدیریت بار اضطراری کاهش خواهد یافت. وی عنوان کرد: خوشبختانه رعایت مصرف برق در استان سبب 
شده تاکنون حجم خاموشی ها ۳۰ درصد کاهش یابد و امید داریم با کاهش دما در روزهای آینده این حجم به شدت کاهش می یابد. 
مرادی مجد به صرفه جویی مردم در مصرف بهینه در این مدت اشاره کرد و گفت: بسیاری از روزها به دلیل کاهش مصرف برق که 
عمده آن ناشی از مصرف بهینه مردم این برنامه خاموشی اعمال نشد. وی با تأکید بر اینکه در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه برنامه 
مدیریت بار اضطراری اعمال نشده است افزود: امید داریم مردم در حداکثر سه هفته آینده با کاهش مصرف سبب کاهش خاموشی 
شوند. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه با اشاره به اینکه روند مصرف به گونه ای بوده که نیمه اول مرداد ماه پیک مصرف 
کشوری بوده است گفت: مصرف برق بعد از آن شیب نزولی خواهد داشت و با کاهش مصرف کشوری خاموشی ها نیز کاهش می یابد.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان شاهرودخبرداد
اجرای طرح جمع آوری سالح های جنگی ،مهمات و شکاری غیرمجاز 

شاهرود- حسین بابامحمدی:  حسین رجبی ازطرح جمع آوری ساح های جنگی ، مهمات 
وش��کاری غیرمجازدرشهرستان شاهرود خبرداد. دادستان عمومی وانقاب شهرستان شاهرودگفت 
:مردم عزیزشاهرود ، بسطام وبیارجمند باارائه اطاعات دقیق درخصوص اختفا ومحل نگهداری ساح 
ومهمات غیرمجاز به مراجع نظامی وانتظامی، ضمن سهیم بودن درپیشگیری ازوقوع جرم ، شهرستان 
رانیز درمقابل جرایم خشن ایمن سازند. دادستان عمومی وانقاب شهرستان شاهرودافزود: قطعا هویت 
همیاران محترم این طرح محرمانه خواهدبود. حسین رجبی درادامه گفت:  پاداش مالی برای همیاران 
طرح مذکور که اخبارآنها منتهی به کشف ساح شود ،برای ساح جنگی ومهمات مبلغ ۲ میلیون ریال وبرای ساح شکاری مبلغ 

یک میلیون ریال درنظرگرفته شده است. 

ستاد اربعین 97 در اوقاف ایالم راه اندازی شد 
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- با حضور حجه االس��ام مرتضی عزیزی مدیر کل اوقاف و امور خیریه اس��تان ایام و روس��ای 
واحدهای این اداره کل ، ستاد اربعین اوقاف ایام تشکیل جلسه داد.  در این جلسه مشکات سال گذشته موکب های سازمان اوقاف 
در مرز مهران بررسی شد و برای اجرای هرچه باشکوه تر اربعین امسال برنامه ریزی الزم انجام گرفت. حجه االسام عزیزی در این 
جلسه بر بسیج تمام امکانات اوقاف استان تاکید کرد و افزود: اربعین یکی از مهترین حوادث سالهای اخیر است که اتحاد و همبستگی 
مسلمان سراسر جهان را در پی داشته است.  وی اظهار کرد : از ظرفیت اماکن مذهبی استان از قبیل آستان امامزادگان ، مساجد ، 
حسینیه و تکایا برای اسکان زائرین اربعین  استفاده خواهد شد. سازمان اوقاف و امور خیریه در سالهای اخیر از محل عواید موقوفات 

مرتبط با امام حسین )ع(  خدمات مختلفی به زائرین اربعین ارائه نموده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز: 
50 درصد مصرف گاز در البرز در مناطق مسکونی است

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت گاز استان البرز با بیان اینکه قطعی برق به روند گازرسانی ارتباطی ندارد، 
گفت: البرزی ها ساالنه بیش از ۵.۳ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می کنند که ۵۰ درصد این میزان نیروگاه و صنعتی و ۵۰ درصد 
برای واحدهای مسکونی است. حسین تقی نژاد ، با اشاره به گزارش مردمی درباره قطعی گاز در منطقه گلشهر اظهار داشت: استان 
البرز ۸۰۰ هزار مشترک گاز دارد و درباره قطعی منطقه ای به شرکت گاز گزارش نشده است. مدیرعامل شرکت گاز استان البرز افزود: 
اگر گاز مشترکی به هر دلیلی قطع شود با شماره ۱۹۴ تماس گرفته تا عوامل فنی شرکت گاز برای تعمیر به محل اعزام شوند. وی با 
تاکید بر اینکه در زمینه تامین گاز نیروگاه های البرز مشکلی وجود ندارد، گفت: برای گاز واحدهای مسکونی و تجاری ریگاتور نصب 

شده که جریان فشار بیش از یک حد مجاز باشد دستگاه برای ایمنی بیشتر گاز را قطع می کند که بیشتر برای تنظیم ایمنی است.
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با نگاهی به کارمندان حاضر در یک ش��رکت به این نکته 
پی خواهید برد که برخی از انگیزه و آستانه تحمل سختی 
ب��ه مراتب بیش��تری برخوردارند. اگرچه ممکن اس��ت این 
موض��وع به علت ی��ک محرک خارجی باش��د، با این حال 
در این مقاله قصد معرفی راهکارهایی را داریم که بیش��تر 
ب��ه خود فرد مرتبط بوده و می توان��د راندمان کاری وی را 
متحول س��ازد. در بسیاری از شرکت ها مشاهده شده است 
ک��ه کارمندان پ��س از مدتی دیگر انگی��زه اولیه  را ندارند 
و این موضوع روند کار و پیش��رفت را ب��رای آنها با کندی 
محسوس��ی مواجه خواهد س��اخت. به همین خاطر بسیار 
مهم اس��ت که بدانیم چگونه انگیزه های خود را به بهترین 
ش��کل ممکن حف��ظ کنیم. در همین راس��تا و در ادامه به 

بررسی 5 راهکار موجود خواهیم پرداخت. 
1- مشکالت را شناسایی کنید 

ریش��ه بس��یاری از خس��تگی های ناش��ی از کار در عدم 
رس��یدگی درست به مشکالت پیش رو است. در این رابطه 
همواره مش��اهده ش��ده اس��ت که کارمندان برخی مسائل 
را کوچک ش��مرده یا به دالیلی دیگ��ر از پرداختن به آنها 
خودداری می  کنند. بدون ش��ک تلنبار ش��دن این دسته از 
م��وارد خود ب��ه معضلی بزرگ تبدیل خواهد ش��د که فرد 
را از کاری که مش��غول آن است، خس��ته خواهد کرد. این 
در حالی اس��ت که اگر برای این موضوع زمانی را مشخص 
کنید، دیگر خود را از مش��کالت آت��ی مصون نگه خواهید 
داش��ت. با ای��ن حال در صورتی که تا ام��روز در این رابطه 
اقدام��ی را صورت نداده اید، توصیه می ش��ود تا زمانی را به 

این موضوع اختصاص داده و مشکالت را در جایی مکتوب 
کنی��د. با این اقدام ش��ما قادر خواهید بود ت��ا برنامه ریزی 
درستی برای آن داشته باش��ید. توجه داشته باشید که در 
این رابطه مدیران نیز می توانند نقش کلیدی داشته باشند. 
برای مثال این موضوع که شخصا از کارمندان نمونه تجلیل 
به عمل آورید، خود محرک خوبی برای همگان خواهد بود. 
نکته دیگری که در این بخش الزم است به آن توجه کنید 
این اس��ت ک��ه باید به میزان اس��تراحت و نوع تغذیه خود 
توجه داشته باشید تا نیاز بدنی شما به خوبی تامین شود. 
2- موفقیت های هرچند کوچک خود را مورد توجه 

قرار دهید 
تش��ویق کردن خود از جمله اقداماتی اس��ت که خستگی 
ناش��ی از کار را کاهش داده و انگیزه فرد را زیاد خواهد کرد. 
اگرچه در این رابطه برخی بر این باور هس��تند که انجام این 
کار توس��ط دیگران نتیجه بهتری را به همراه خواهد داشت، 
با این حال واقعیت این اس��ت که هیچ فردی به مانند ش��ما 
نمی تواند در هر لحظه در کنارتان باش��د و به آن صورتی که 
شما تمایل دارید، تشویق تان کند. به همین خاطر برای ایجاد 
حس خوب در خود همواره منتظر اتفاقی بزرگ نباشید و حتی 
پیشرفت های کوچک روزانه خود را نیز بزرگ قلمداد کنید. با 
این سیاس��ت شما قادر به مشاهده روند رشد فوق العاده ای از 
جانب خودتان خواهید بود. در واقع این سیاست به شما کمک 

خواهد کرد تا فضا را برای ورود افکار منفی تنگ کنید. 
3- هدف سازی مداومی داشته باشید

یک مورد بس��یار جذاب در رابطه با افراد این اس��ت که 
هدف می تواند به زندگی آنها انگیزه بخش��د. در این رابطه 
حتما مش��اهده کرده اید هنگامی که هدفی دارید، فعالیت 
و انگیزه شما افزایش چش��مگیری پیدا می کند. در همین 

راس��تا توصیه می ش��ود تا اهداف کوتاه و بلند مدت زیادی 
داش��ته باشید و به محض دستیابی به چند مورد آن، موارد 
جدید را اضافه کنید. این اقدام به ش��ما کمک خواهد کرد 

تا همواره با انگیزه ای باال کارهای خود را پیگیری کنید. 
4- ورزش را جدی بگیرید 

نتایج تحقیقات در این رابطه حاکی از آن است که انجام 
ورزش به صورت روزانه باعث افزایش سطح انرژی و آستانه 
تحمل در افراد می ش��ود. به همین دلیل توصیه می شود تا 
صبح ها قبل از حضور در ش��رکت ورزشی مانند پیاده روی 
داش��ته و در زمان های اس��تراحت خود تمرین های یوگا یا 
مدیتیش��ن را انجام دهید. با این ح��ال در این رابطه خود 
را محدود به موارد معرفی ش��ده نکرده و هر ورزش��ی را که 
تمای��ل دارید، می توانید به لیس��ت خود اضافه کنید. توجه 
داش��ته باشید که ش��دت ورزش ش��ما باید به مرور زمان 

افزایش پیدا کند تا تاثیر خود را حفظ کند. 
5- اهمیت کار خود را بشناسید

ریش��ه بس��یاری از بی انگیزه  بودن در افراد ناشی از عدم 
ش��ناخت درست اهمیت کارشان است. این موضوع درواقع 
موردی است که شرکت گوگل به خوبی به آن پاسخ داده و 
کارمندان آن یکی از دالیل رضایت ش��غلی خود را در مهم 
دانستن کار خود می دانند. حس ارزشمند بودن بدون شک 
معنای��ی متفاوت به کار ش��ما خواهد بخش��ید. با این حال 
در این رابطه نبای��د منتظر عکس العملی از جانب مدیریت 
باش��ید و در راس��تای حفظ روحی��ه، توصیه می ش��ود تا 
خودتان پیش��قدم باشید. در این رابطه تغییر نگرش نسبت 
به کاری که مشغول آن هستید یا انجام چند پروژه جدید، 
خود می تواند تفکر شما را به در جهت مطلوب قرار دهد. 
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5  راهکار برای حفظ انگیزه 

اغلب کارآفرینان این جنبه از مدیریت کارمندان را نادیده می گیرند

چه نوع افرادی گروه ش��ما را تش��کیل می دهند؟ ش��ما احتماال آن مقاالت فهرس��ت وار را در اینترنت 
دیده اید که به ش��ما مدیریت موثرتر گروه خود را می آموزند. جالب اینجاس��ت که توصیه های نشان داده 
ش��ده در این مقاالت فهرس��ت وار بسیار سیاه و سفید هستند: )کار ایکس )X(  را انجام دهید. کار )Y( را 

انجام ندهید. به هر قیمتی که شده از کار زد )Z(  اجتناب کنید.(
رهبری کردن این طوری کار نمی کند. نمی توان رهبری موثر را بدون در نظر گرفتن افراد تحت رهبری 
خود، به دس��ته ای از بایدها و نبایدها خالصه کرد. به یاد داش��ته باش��ید که حتی دو نفر از افراد گروه تان 

تفکر یکسانی ندارند. 
شما می توانید از کلمات دقیقا یکسانی استفاده و زبان بدن یکسانی را به اعضای گروه نشان دهید و آنها 

بسته به شخصیت خود مطالب کامال متفاوتی را خواهند شنید. 
اول اینکه ذهنیت اعضای گروه تان را درک کنید )من ش��خصا از مدل دیس��ک DISC برای انجام این 
کار استفاده می کنم(، آنگاه آنها را به صورتی رهبری می کنم که با احساسات شخصی آنها هماهنگ است. 

برای افرادی که با مدل دیسک آشنایی ندارند، ترجمه اش این است: 
د: سلطه گر

ی: بانفوذ
س: با ثبات

ک: با وجدان
چندین آزمون دیسک رایگان به صورت آنالین موجود است. کاری کنید تا گروه تان یکی از این آزمون ها 
را انج��ام دهد و نتایج خود را به ش��ما گ��زارش دهند. حال به بهترین نحوه رهب��ری هر یک از تیپ های 

شخصیتی دیسک نگاهی بیندازید: 
تیپ سلطه گر

این افراد وظیفه گرا و خوش برخورد هستند. آنها کسانی هستند که بیرون خواهند رفت و کارها را انجام 
خواهند داد. کارمندان س��لطه گر از ایده های مربوط به تصویر بزرگ به هیجان می آیند، بنابراین آنها را با 
صحب��ت درباره نتایج و پیامدها تش��ویق کنید. مثال اگر بتوانید به آنه��ا بگویید که پروژه خاصی به اندازه 

20درصد در سود خالص شرکت سهم خواهد داشت، موافقت شان را فورا به دست خواهید آورد. 
در ش��رکت من، ما از نمودار س��ازمانی اس��تفاده می کنیم تا نه تنها نقش هر یک از کارمندان را روشن 
کنیم، بلکه همین طور انتظارات خود را مش��خص کنیم، بنابراین ما از این ابزار استفاده می کنیم تا به این 

تیپ های سلطه گر امکان اطالع از نتایج و پیامدهای مورد انتظار از آنها را بدهیم. 
تیپ بانفوذ

همان طور که می توان تصور کرد، افراد با نفوذ مردم گرا و خوش برخورد هستند. زمانی که با این اعضای 
گروه صحبت می کنید، همیش��ه اهداف پروژه خود را به اعضای گروه و ارتباطات گزارش دهید. این افراد 
زمانی بیشترین حس در خانه بودن را دارند که در حال کار با همکاران خود باشند، بنابراین به آنها اجازه 

دهید که افراد دیگر را به کار وادارند و یک گروه میان کارکردی ایجاد کنند. 
تیپ باثبات

افرادی که امتیاز باالیی در باثباتی به دست می آورند، تمایل دارند محتاط تر و ساکت تر باشند و دوست 
دارند اعضای گروه خود را از پشت صحنه حمایت کنند. این افراد با مورد توجه همگان قرار گرفتن راحت 
نیس��تند، بنابراین آنها را به جای تش��ویق برای رهبری کردن وادارید تا درباره نحوه کمک به پیش��رفت 

اعضای گروه شان بیندیشند. 
تیپ باوجدان

سرانجام اعضای گروه با وجدان شما هر دو خصوصیت وظیفه گرایی و جزییات گرایی را دارا هستند. این 
افراد تضاد خوبی با تیپ سلطه گر دارند و می توانند به ادامه حرکت گروه خود در مسیر کمک کنند. آنها 
را وادار به برنامه ریزی و مستندکردن یک پروژه کنید و از آنها بخواهید تا مطمئن شوند که همکاران شان 

پاسخگو هستند. 
خود من زمانی دوست دارم این تیپ شخصیتی را درگیر کنم که نیاز به خلق فرآیند جدیدی برای یک 
فعالیت خاص داشته باشم یا کاری را مستند کنم که در آن عالی عمل می کنیم. این افراد هرگز جزئیات 

مهم را از دست نمی دهند و همیشه برای هر فرآیندی نظارت و موازنه ایجاد می کنند. 
در نهایت اگر گروهی پر از کارمندان دارای اعتماد به نفس و خودرأی داش��ته باش��ید که در حال داد و 
بیداد بر س��ر هم هستند و سعی دارند که صدای شان را به گوش بقیه برسانند، هیچ گاه قادر نخواهید بود 
که به جایی برس��ید. با گروهی هم که مطیع و درونگرا بوده و دوس��ت ندارند آزادانه عقاید خود را بیان 
کنند، موفقیت چندانی کسب نخواهید کرد. این موازنه است که در اینجا اهمیت دارد، بنابراین تفاوت های 

اعضای گروه خود را پذیرا باشید و آنها را طبق نیازهای شان رهبری کنید. 
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