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کاهش همزمان 28 درصدی معامالت و افزایش 62 درصدی قیمت

 بازار مسکن
زیر تیغ رکود و تورم

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی، گزارش تحلیلی بازار مسکن در مردادماه امسال را 
منتش��ر کرد و براس��اس آن، قیمت مس��کن در مردادماه نسبت به مرداد سال قبل، رش��د ۶۲درصدی داشته، اما 
از نظر تعداد معامالت، کاهش ۲۸درصدی را تجربه کرده اس��ت. مردادماه امس��ال ۱۳ هزار و ۱۲۰فقره خرید و 
فروش مسکن با متوسط قیمت هر متر مربع ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در تهران پشت سر گذاشته شد که...

دلیل رکوردشکنی  این روزهای بورس تهران چیست؟

هفته طالیی بورس

7

3

6

محاکمه رسانه ها و اقتصاددانان معتقد به تز رهایی بازار

آیا دولت از گرانی طال و ارز، سود می برد؟

تشخیص ارزشمندی کاال توسط مغز
خودشیفتگی کارفرما مسئول نابودی بهره وری کارکنان

3 رکن اصلی فروش در سطح جهانی
3 نکته مهم برای خلق محتوای جذاب در شبکه های اجتماعی
15 نمونه موفق از تبلیغات تعاملی برای تکمیل کمپین برندمان

5 نکته مشترک در نام تمام شرکت های بزرگ

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

هوآوی اولین شرکتی بود که 
 آیفون های جدید اپل را

به سخره گرفت

4

گرچه نگرانی از هجوم سـپرده های بانکی سررسـیده شده 
به سـمت بازار ارز، بانک ها را وادار به باالبردن نرخ سـود و 
تحمیل زیان ناشـی از آن، برای نگه داشت منابع کرد، اما در 

همین بین و در زمانی که مردم در تردید برای ورود 
به بازار پرریسک ارز یا ماندن در بانک ها بودند...

سود بانکی هم حریف دالر نشد

دالر تا کجا پیش می رود؟

یادداشت
 ضرورت پیش بینی پذیر شدن

سیاست و اقتصاد

افق های  نامشخص بودن   - ۱
پیش  رو و »ه��راس از آینده« 
از جمل��ه نش��انه های آش��کار 
جمعی  ذهنی��ت  ش��کل گیری 
جدیدی در ایران است که آثار 
خ��ود را بر همه ابع��اد زندگی 
اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی 
مردم ما نهاده اس��ت. چیرگی 
ای��ن دو وجه بر اف��کار عمومی 
ام��کان هرگون��ه گفت و گ��و و 
ت��الش برای توصی��ف و تبیین 
وض��ع موج��ود را نیز دش��وار 
می کند و فضای جدید تس��لط 
رس��انه ای را به س��وی خوانش 
و فهم نومیدان��ه  نه تنها از فردا 
بلک��ه از امروز و دیروز کش��ور 
پی��ش می ب��رد. ذه��ن و زبان 
مایوس و نگ��ران تاب و تمایل 
م��دارا، خ��ردورزی، مفاهمه و 
کنش مش��ترک برای خروج از 

تنگناها و بحرا ن ها ندارد.
۲ - رسانه ها در موقعیت هایی 
از این دس��ت با خطر گرفتاری 
در گ��رداب عملی��ات روانی و 
اخبار جعلی روبه رو می ش��وند. 
اجتماعی  صنف��ی-  زمینه های 
معم��وال میل به جع��ل خبر را 

به جای نقل آن بیشتر 
3می کنند و معموال...

هادی خانیکی
استاد علوم ارتباطات
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»وقت��ی از یک تپه بزرگ ب��اال رفتی تازه می بین��ی تپه های زیاد 
دیگری هم هس��ت که باید از آنها باال ب��روی.« این یکی از جمالت 
نلس��ون ماندال رهبر فقید آفریقای جنوبی اس��ت که این بار توسط 
ش��ی جین پینگ رئیس جمهور چین در نشست کشورهای بریکس 
در ژوهانس��بورگ بیان شد. امسال دهمین س��ال تشکیل مکانیسم 
کشورهای بریکس است و در این مدت،  نمونه های زیادی از همکاری 
گروهی موفق پنج اقتصاد نوظهور جهان - یعنی برزیل، روسیه، هند، 
چین و آفریقای جنوبی- دیده شده که از جمله آنها می توان به بانک 

جدید توسعه )ان دی بی( اشاره کرد.
ب��ه گ��زارش آینده نگر به نقل از بیجینگ ریوی��و، اوضاع جهان در 
س��ال های اخیر به شدت تغییر کرده و مسائلی مثل یک جانبه گرایی 
که انتظار نمی رفت گریبان تجارت دنیا را بگیرند با ریاست جمهوری 
دونال��د ترامپ در آمری��کا ناگهان دوباره پدیدار ش��ده اند. در چنین 
شرایطی احتماال اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه به 
نفع ش��ان اس��ت که در راه انقالب صنعتی چهارم و به نام ارزش های 
تجارت آزاد با یکدیگر همکاری گس��ترده ای داشته باشند و به رشد 

اقتصادی جامع تر یکدیگر کمک کنند.
نشس��ت اخیر کش��ورهای بریکس با عنوان »همکاری برای رشد 
جام��ع و رفاه مش��ترک در انقالب صنعتی چهارم« در س��ایه تقابل 
آمریکا با بقیه جهان و به خصوص چین در عرصه تجاری برگزار شد 
و طبعا این مس��ئله در نگاه آینده این کشورها به مناسبات خودشان 
تاثیر زیادی داشت. کشورهای عضو بریکس در بیانیه نهایی خودشان 
متعهد شدند که در نظام چندجانبه تجارت جهانی تمام تالش خود 
را برای دفاع از اقتصاد باز جهانی به کار ببرند تا منافع جهانی شدن و 

تحقق توسعه پایدار و رفاه همچنان شامل حال شان شود.
چن فنگینگ پژوهشگر ارشد اقتصاد بین الملل در انستیتوی روابط 
بین الملل چین با اشاره به همین موضوع می گوید کشورهای بریکس 
چاره ای ندارند جز آنکه در مقابل پروتکشنیس��م تجاری بایستند. او 
معتقد اس��ت که جهان امروز بی تعادل ش��ده و کش��ورهای در حال 
توسعه در نظام بین المللی دچار خسران شده اند. در چنین شرایطی 
هیچ کش��وری - حتی اقتصادهایی مثل چین، روس��یه یا هند- قادر 
نخواهند بود به تنهایی در برابر پروتکشنیسم تجاری آمریکا بایستند 
ام��ا وقتی بلوکی مثل بریکس وج��ود دارد، می توان در این خصوص 
چاره اندیش��ی کرد. پنج انگش��ت می توانند یک مش��ت بسازند و با 

مشکل مقابله کنند.
کش��ورهای بریکس نماین��ده حدود ۴۰درص��د از جمعیت جهان 
هستند و یک چهارم از اقتصاد جهانی را نیز به خود اختصاص داده اند. 
این کش��ورها در سال ۲۰۱۷ بیش از 5۰درصد رشد اقتصادی جهان 
را تش��کیل دادند. دیدگاهی که کش��ورهای بریکس به آینده دارند، 
متمرکز بر تعامل گس��ترده با سایر کش��ورهای در حال توسعه دنیا 
است و این همان چیزی بود که آنها سال گذشته در نهمین نشست 
بریکس در ش��یامن در چین نیز بر س��ر الگویش تواف��ق کردند. به 
گفته چن، بریکس                                     نه تنها به س��کویی برای همکاری در میان اعضای 
تش��کیل دهنده اش بدل ش��ده  بلکه راهی برای همکاری کشورهای 
جنوب با جنوب هم هست؛ یعنی مثال تعامل با کشورهایی در آفریقا 
مثل روآندا، س��نگال، گابن، اوگاندا، اتیوپ��ی، توگو، بروندی، نامیبیا 

و آنگوال.

بازاره��ای نوظه��ور و اقتصاده��ای در ح��ال توس��عه در کنار هم 
تش��کیل دهنده ۸۰درصد از رش��د اقتصاد جهانی هستند. بنا بر نرخ 
تب��ادل ارزی فعلی، این کش��ورها تقریبا ۴۰درص��د از بازده اقتصاد 
جهانی را تش��کیل می دهند. اگر آنها با س��رعت فعلی به رشد ادامه 
دهند، احتماال در ی��ک دهه آینده این رقم به نیمی از بازده اقتصاد 

جهانی خواهد رسید.
به گفته چن، اوج گیری جمعی کش��ورهای در حال توس��عه قابل 
بازگشت نیس��ت و بنابراین، کشورهای بریکس قدرت آن را خواهند 
داش��ت که نقش مهمی در ش��کل گیری نظام عادالنه تر جهانی برای 
حمای��ت از منافع بازارهای نوظهور ایفا کنند. بریکس در حال حاضر 
نی��ز تالش های موفقیت آمیزی برای اصالح نظام اداره اقتصاد جهانی 
و افزایش حضور و نمایندگی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال 
توسعه در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت داده است.

هو بیلیانگ، رئیس انس��تیتوی بازارهای نوظهور در دانشگاه نرمال 
پک��ن در این خصوص می گوید: »چین ب��ه وضوح اعالم کرده که به 
دنبال گش��ایش فضای کسب و کار است و می خواهد این رویه را در 
تطابق با روند عمومی توس��عه جهانی انجام دهد؛ یعنی درس��ت در 
نقطه مقابل پروتکشنیس��م تجاری که دولت دونالد ترامپ در آمریکا 

آن را دنبال می کند.«
ب��ه گفته ه��و، یک��ی از راه های تحق��ق این هدف این اس��ت که 
برنامه هایی مثل پروژه جاده ابریش��م جدید گس��ترش پیدا کنند و 
کش��ورهای در حال توس��عه در چنین چارچوبی ب��ه اقدامات عملی 
برای تس��هیل تجارت آزاد در جهان نزدیک و نزدیک تر ش��وند. این 
در ش��رایطی اس��ت که هماهنگی های تج��اری چندجانبه ای که در 
حال حاضر در دنیا وجود دارد کامال ایده آل نیس��تند اما به هر حال 
مجموعه ای از قواعد در این خصوص پذیرفته ش��ده اند و می توان بر 

مبنای آنها به بهبود تجارت جهانی امید داشت.
اهمیت همکاری در مرحله اول صنعتی سازی

در حال حاضر بس��یاری از کش��ورهای در حال توس��عه از توسعه 
ناهمگون و ناکافی در برخی حوزه ها رنج می برند و در این راس��تا از 
اقتصادهای توس��عه یافته جا مانده اند. حاال این کشورها می دانند که 

رشد جامع و پایدار بیشترین اهمیت را در آینده شان دارد.
یکی از راه های توس��عه همکاری بیش��تر میان کشورهای در حال 
توسعه را باید در گسترش مناسبات تجاری آنها با آفریقا جست وجو 
کرد که جزو اولویت های کش��ورهای بریکس هم بوده و می تواند به 
الگویی برای همکاری آینده کشورهای جنوب با جنوب تبدیل شود. 
بسیاری از کشورهای آفریقایی در مراحل اولیه صنعتی سازی هستند 
و نیازی واقعی به جذب س��رمایه گذاری، اکتساب تکنولوژی و تجربه 
در این کش��ورها وجود دارد. کشورهای بریکس در این راه می توانند 
در عرصه کاهش فقر، امنیت غذایی، نوآوری، توس��عه زیرساخت ها و 
صنعتی س��ازی سهم زیادی در آفریقا داشته باشند. به گفته هو،  این 
اهداف از طریق برنامه جاده ابریش��م جدی��د نیز قابل انجامند چون 
در این پروژه، س��رمایه گذاری های زیرس��اختی زیادی در کشورهای 
مختل��ف - از جمل��ه کش��ورهای آفریقایی- ص��ورت می گیرد که از 
یک س��و هدف چین را در توسعه مسیرهای تجارت جهانی برآورده 
می کند و از س��وی دیگر، می تواند به ایجاد فرصت های استثنایی در 
کشورهای کمتر توسعه یافته منجر شود و آینده آنها را متحول کند.

ایج��اد منطقه آزاد صنعتی در اتیوپی توس��ط چی��ن یکی از این 
نمونه هاس��ت. برنامه های توس��عه ملی و کاهش فق��ر در اتیوپی در 
همین راس��تا نزدیک تر و در دس��ترس تر به نظر می رسند چون ۲۰ 
کس��ب و کار مختلف در این ارتباط ش��روع ش��ده اند که دامنه ای از 
کااله��ای مختلف - از بتون گرفته تا کفش- را ش��امل می ش��وند و 
موقعیت های شغلی زیادی را برای مردم در اتیوپی ایجاد می کنند و 

سطح معاش را در این کشور باال می برند.
البته چین آن قدر روی گسترش برنامه جاده ابریشم جدید متمرکز 
است که تالش خواهد کرد همچنان کشورهای بیشتری را وارد این 
پروژه کند. این چیزی ش��بیه همان هدفی اس��ت که س��ازمان ملل 
متحد برای توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ میالدی در نظر گرفته است.

مناسبات جنوب با جنوب
در جهان امروز، موج جدیدی از تحوالت در عرصه علم،  تکنولوژی 
و صنعت بر پایه هوش مصنوعی، دیتاهای بزرگ، اطالعات کوانتومی 
و بیوتکنولوژی در حال ش��کل گیری است. این یعنی راه برای صنایع 
جدید و فرم های جدید کسب و کار هموار است و این مسئله می تواند 
به صورت اساس��ی روند توسعه جهانی و زندگی مردم را تغییر دهد. 
ش��ی جین پینگ رئیس جمهور چین در نشس��ت امسال بریکس به 
مسئله مش��ابهی اشاره کرد؛ اینکه حتما باید مس��یر پرابداع توسعه 
را ادامه داد و ش��راکت های مختلف را براساس انقالب صنعتی جدید 
ش��کل داد تا راه تقویت همکاری ها در عرصه سیاس��ت های اقتصاد 
کالن،  اس��تراتژی های توس��عه، تقویت و احیای نیروهای پیش برنده 

اقتصادی و احیای ساختارهای اقتصادی هموار باشد.
به گفته هو، جنگ های تجاری باعث ش��ده اند که جهان در س��ال 
۲۰۱۸ دوب��اره به یک تقاطع تاریخی برس��د و به همین خاطر، باید 
س��هم بیش��تر و مهم تری را به اقتصاد دیجیتال و جبهه های جدید 
علم��ی اختصاص داد تا روند توس��عه تجارت جهانی دچار مش��کل 
نش��ود. انق��الب تکنولوژیکی جدی��د در عین حال باعث ش��ده که 
برخی از کش��ورها فرصت های بیش��تر و بهت��ری را برای جهش های 
توس��عه ای پیش روی خود ببینند. این مس��ئله آنها را قادر می سازد 
که توانایی های موجود خود را تقویت هم بکنند، اما برخی کشورهای 

دیگر - به خصوص آنها که هنوز در راه توس��عه قدم برمی دارند- در 
ای��ن خطر قرار دارن��د که به دلیل ضعف در زیرس��اخت ها و کمبود 
س��رمایه و نی��روی کار ماهر و س��ایر ملزومات، قادر به اس��تفاده از 
پتانسیل های پیش��رفت در عرصه علم و تکنولوژی نباشند. بنابراین، 
همکاری در میان کش��ورهای عضو بریکس برای توس��عه آینده آنها 

کامال حیاتی است.
در حال حاضر، هر یک از کش��ورهای عضو بریکس از امتیازاتی در 
ح��وزه علم و تکنولوژی بهره می برد. به عنوان مثال، چین در عرصه 
تجارت الکترونیک، پرداخت موبایلی و اقتصاد مش��ارکتی پیش��رفت 
زیادی کرده اس��ت. یا هند موفقیت های زیادی درخصوص صادرات 
نرم افزاره��ای کامپیوت��ری و خدمات مرتبط با فن��اوری اطالعات به 
دست آورده است. اگر نقاط قوت هر یک از کشورهای عضو بریکس 
در کن��ار یکدیگر قرار بگیرد، این امیدواری وجود خواهد داش��ت که 
دستاوردهای بیشتری حاصل شود و شکافی که هنوز بین کشورهای 
در حال توس��عه و کشورهای توس��عه یافته باقی مانده است تا حدی 

کمتر شود.
ش��و ش��یوجون، پژوهش��گر مطالعات حوزه بریک��س در آکادمی 
مطالع��ات اجتماعی چین در این خصوص می گوید اهمیت همکاری 
فزاین��ده اعض��ای بریکس باعث می ش��ود فرصت های بیش��تری در 
راس��تای انقالب صنعتی چهارم به دست بیاید و همه از آن استفاده 

کنند.
دنیا س��ه بار با تغییر پارادایمی در عرصه تکنولوژی مواجه ش��ده 
اس��ت. دفعه اول انقالب صنعتی بود که از قدرت بخار و آب نش��أت 
گرف��ت و در انگلیس رخ داد. دفعه دوم معرفی برق بود که هم زمان 
در کش��ورهایی مثل آلمان، فرانس��ه و آمریکا انجام شد. دفعه سوم 
هم ظهور اینترنت و س��ایر اشکال تکنولوژی مخابراتی بود که توسط 
آمریکا و بخش��ی نیز توسط اتحاد شوروی صورت گرفت. بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه از این فرصت ها جا ماندند و طی دهه ها و 
قرون، در اقتصاد جهان به حاشیه رانده شدند. در شرایط مهم فعلی، 
کش��ورهای در حال توس��عه باید به همکاری با یکدیگر و استفاده از 

فرصت ها روی بیاورند تا در آینده بالی مشابهی سرشان نیاید. 

آیا کشورهای بریکس می توانند آمریکا را در عرصه تجاری دور بزنند؟

تقاطع تاریخی جنگ های تجاری



چند روزی اس��ت که در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، بحثی 
ش��کل گرفته که دولت برای جمع کردن نقدینگ��ی و همچنین جبران 
کس��ری بودجه و پرداخت بدهی های خود ب��ه بانک ها، اقدام به افزایش 
قیمت س��که و طال و همچنین ارز کرده اس��ت. این بحث، بازخوردهای 
مختلفی در میان اقش��ار مختلف جامعه داش��ته و عده ای این مساله را 
درست می دانند و بر نقش دولت تاکید می کنند و در مقابل، برخی دیگر 
این نقش را رد کرده و معتقدند نهادهای غیرپاس��خگو در آشفتگی بازار 

سکه و طال و ارز نقش دارند.
در این زمینه، غالمحسین دوانی، پژوهشگر اقتصادی درباره نقش دولت 
در این ماجرا به خبرآنالین، گفت: ممکن اس��ت دولت در این زمینه نقش 
داشته باشد و باید گفت البته به جز دولت، افراد دیگری نیز درگیر هستند؛ 
البته توجه کنید که ارز مملکت در دست دولت است و نباید فراموش کرد 
ک��ه تا قبل از دولت احمدی نژاد،  دولت ها در ش��ب عید اقدام به فروش ارز 

می کردند اما از آن زمان تاکنون دولت هر روز ارز می فروشد.
دولت بازنده اصلی گرانی ارز و طال  

دوانی معتقد اس��ت که اگ��ر دولت این ماجرا را ش��روع کرده اکنون 
بازنده اصلی ماجرا محسوب می شود. او توضیح داد: اگر دولت این بازی 
را ش��روع کرده باشد که امکان این مس��اله وجود دارد در نهایت بازنده 
بازی خواهد بود و این کار تبعات سیاس��ی دارد و ممکن است منجر به 
نارضایتی  ش��ود که باید پرس��ید دولت چگونه می تواند هزینه های آن را 

پرداخت کند.
وی ادام��ه داد:  به اعتقاد بنده علم اقتصاد س��ازوکار مخصوص دارد و 
نمی توان با آن بازی کرد حتی اگر دولت هم این ماجرا را ش��روع کرده 

باشد اکنون بازی از دست دولت نیز خارج شده است. 
نفع دولت از گرانی طال و ارز

دوانی در پاسخ به این سوال که این ماجرا چه نفعی برای دولت دارد، 
گفت: دولت با فروش بخش��ی از ارز توانسته بخشی از نقدینگی را جمع 
کن��د تا بیش از این نقدینگی به جامعه برنگردد. یکی از معضالت دولت 
این اس��ت که یک هزار و ۶۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در کش��ور 
وجود دارد که گفته می ش��ود از این میزان حدود ۲هزار و 5۰۰میلیارد 
تومان س��هم نقدینگی اس��ت و بیش از ۱۳هزار میلیارد تومان نیز سهم 
شبه پول است. رشد پول نیز آنچنان بوده که به نظر می رسد دولت قادر 
به مهار آن نبوده اس��ت یعنی دولت به دلیل مس��ائل هزینه ای، کنترل 

نقدینگی را عمال از دست داده است.
محاکمه رسانه ها و اقتصاددانان معتقد به تز رهایی بازار 

وی توضی��ح داد:  بحثی وجود دارد که برخ��ی اقتصاددانان می گویند 
نرخ ارز را تا هرجا که س��قف بازار اجازه می دهد،  رها کنید در حالی که 
این عده از این نکته غافل هستند که بازار سقف ندارد در جامعه ملتهبی 
مانند ایران چون فقط بازیگران بازار وارد این بخش نمی ش��وند و کسان 
دیگری نیز مانند مردم که بازیگر نیس��تند وارد این بازار می شوند؛  بازار 
دیگر سقف ندارد. برای نمونه در پیش فروش خودرو و در عرض ۳ساعت 
بیش از ۴۰هزار خودرو به فروش رفته است، بنابراین کسانی که انتظاراتی 
دارند به اعتقاد بنده باید محاکمه ش��وند و اگر قرار ش��د محاکمه ای در 
کش��ور صورت بگیرد و بعضی از مسئوالن به دلیل بی مبادالتی محاکمه 
ش��وند باید روزنامه ها و رس��انه ها و همچنین اقتصاددانانی که به این تز 

دامن می زدند نیز به عنوان خیانت ملی محاکمه شوند. 
وی ادام��ه داد: در حال حاضر تبعات این مس��اله منجر به زمین زدن 

ملت شده است و ممکن است منجر به بروز عواقب سیاسی شود. 
دوان��ی تاکید ک��رد:  به اعتق��اد بن��ده آن رس��انه ها و روزنامه هایی و 
تولیدگران اقتصادی کت و ش��لواری که بارها گفتند بازار را رها کنید تا 
خودش درس��ت شود اکنون باید در رس��انه ملی بیاورند به مردم جواب 
دهند که تبعات تز و نظرش��ان چه ش��ده است؟  زیرا اکنون سفره مردم 
خالی ش��ده اس��ت. در این مملکت اشتباه این است که همیشه سرباز و 
افس��ر نظامی و یا مختلس را محاکمه می کنند،  بنابراین آنچه اکنون در 
دنیای مجازی مطرح شده به این معناست که مردم بترسند و دالرها را 

به بازار بریزند تا دولت بخرد به نظرم خیلی واقعی نیست.
تاثیر دور جدید تحریم ها بر بازار ارز

این پژوهش��گر اقتصادی در پاس��خ به این سوال که با آغاز دور جدید 
تحریم ها در آبان ماه پیش بینی ش��ده قیمت ارز به شدت افزایش یابد و 
به حدود ۲۰ تا ۲5هزار تومان برسد،  آیا دولت می تواند شرایط را کنترل 
کرده و مانع افزایش نرخ ارز در بازار ش��ود،  گفت: به طور طبیعی با آغاز 
دور جدید تحریم ها،  ش��دت افزایش نرخ ارز بیشتر خواهد شد بنابراین 
ابزارها و اهرم های غیراقتصادی بر نرخ ارز موثر شده است مثال انتظارات 
و تصورات مردم که ممکن اس��ت اتفاقی بیفتد؛  دالالن و کسانی که در 
صدد ضربه زدن به دولت هستند و به این ماجرا دامن می زنند؛  نهادهای 
غیرپاس��خگو که عمده صادرات ارز غیرنفتی کش��ور را در دست دارند و 

ارزی هم به بازار تزریق نمی کنند این موارد در کنار هم در این وضعیت 
دخیل هس��تند و بیش از آنک��ه تصمیمات ترام��پ و تهدیدات آمریکا، 
اقتص��اد ما را زمین گی��ر کند و به ما ضربه بزند، در اصل سیاس��ت های 
نابخردان��ه دولت و کس��انی که عامدانه دنبال ضربه زدن  هس��تند این 

شرایط را به وجود آورده و تاثیرگذار بوده است.
دولت راهی جز شفافیت ندارد

وی برای حل این مش��کالت به دولت پیشنهاد کرد: دولت هیچ راهی 
به جز ش��فافیت ندارد؛ دولت معتقد اس��ت ۴۲میلیارد دالر ارز تخصیص 
داده و عده ای آن را گرفته و خورده اند که باید اسامی این افراد را اعالم 
کند؛  این افراد باید به صورت علنی محاکمه شوند و مشخص شود با این 
ارزها چه کرده اند؟ این میزان ارز را ارزخواران خورده اند و باید مشخص 
شود که ۴۲میلیارد دالر ارز را چه کسانی گرفته اند و با آن چه کرده اند؟ 
وی خاطرنش��ان کرد:  ممکن در این میان کس��انی باش��ند که ارز را 
گرفته و واقعا نس��بت به واردات کاال اقدام کرده باش��ند که کسی با آنها 
کاری ندارد اگر قرار باش��د ش��فاف عمل کنیم و در این لیست آقایان و 
آقازاده ها حضور نداش��ته باشند چه ایرادی دارد اسامی و لیستی که در 

اختیار بانک مرکزی است منتشر شود؟ 
دوان��ی تصری��ح کرد: به جای اینک��ه با ترامپ دربیفتی��م با داخلی ها 
دربیفتیم و با کس��انی که مس��بب ش��دند تا ترامپ بتواند از این اوضاع 

استفاده کند. 
راه حل مهار نقدینگی

وی برای مهار میزان فعلی نقدینگی در جامعه به دولت پیشنهاد داد:  
چرخ های تولید باید راه بیفتد و س��ازوکارهای اقتصادی مناس��ب برقرار 
ش��ود و مردم به دولت اعتم��اد کنند تا پول خود را ب��ه بازارهای مولد 
بیاورند. مردم در حال حاضر به دولت اعتماد ندارند و این س��د مدت ها 
و بیش از ۱۰س��ال است که شکسته شده؛  مردم می گوید دولت ها به ما 
دروغ گفته اند و ثروت ما روز به روز در حال کمتر شدن است و در مقابل 

در دولت نیز هیچ اتفاقی نیفتاده و این مساله مشهود است. 
ای��ن پژوهش��گر اقتصادی گفت: ب��رای مهار نقدینگ��ی در همه دنیا، 
 سیاس��ت های اقتص��ادی به کار می برند که چرخ تولی��د مولد راه بیفتد 
و وقتی این کار انجام ش��د مش��کل اش��تغال حل می ش��ود و در نتیجه 
م��ردم اطمینان می کنند تا س��رمایه های خ��ود را در کانال های صحیح 

سرمایه گذاری کنند. 

محاکمه رسانه ها و اقتصاددانان معتقد به تز رهایی بازار

آیا دولت از گرانی طال و ارز، سود می برد؟

در ش��رایطی که یکی از افتخارات دولت روحانی در چهار س��ال اول 
کاری اش، کاه��ش ش��دید ت��ورم از ۳۷درصد در پای��ان دولت محمود 
احمدی نژاد به ۸درصد و تک رقمی کردن آن در ماه های ابتدایی دوران 
دوم کاری اش ب��ود؛ ول��ی حاال ب��ا پرواز قیمت بیش��تر کاالها و چندین 
برابر ش��دن قیمت کاالهای اساس��ی از گوش��ت، مرغ گرفته تا برنج و... 
دولت نه تنها دستاوردهای کاهش تورمی خود را از دست داده است که 

کارشناسان هشدار می دهند؛ تورمی »لجام گسیخته« در پیش است.
هش��دارها درباره افزایش نرخ تورم در روزهای گذش��ته بسیار جدی 
ش��ده است تا جایی که حسین عبده تبریزی چند روز پیش در نشست 
نقد و بررس��ی سیاس��ت های اقتصادی دولت تدبی��ر و امید، اعالم کرد: 
»مس��اله جدی در اقتصاد کش��ور و البته خواس��ت آمریکا این است که 
تولید در کش��ور متوقف ش��ود تا تورم لجام گس��یخته ایجاد و کشور را 
مانند ونزوئال کند. در ایران نیز با اس��تفاده از سیاس��ت های ارزی، تولید 
ضرب��ه خورده و اولی��ن کار مجلس باید متوقف کردن تورم باش��د و تا 
زمانی که دوگانه نقدینگی و تورم را متوقف نکنیم، مس��اله اساسی حل 

نخواهد شد.« 
او درب��اره راهکارهای��ی برای اصالح ش��رایط و کنترل ت��ورم، گفت: 
»اص��الح بودجه و تامی��ن حداقل ها برای اقش��ار ضعیف موجب اصالح 
نظام بانکی و جلوگیری از تداوم خلق نقدینگی متکی بر پرداخت س��ود 
موهومی می ش��ود و مجلس نس��بت به این موارد باید اعالم موضع کند. 
اصالح��ات به معنای هزین��ه در کوتاه مدت برای سیاس��ت گذار و ایجاد 
منافع بلندمدت در کش��ور است و این نیازمند ائتالف های سیاسی است 

همانطور که در همه دنیا این اتفاق می افتد در حالی که با این تَش��ُتت 
آرای موج��ود نمی توان کاری ک��رد و به نظر می  رس��د در صورت عدم 

اصالحات تورم نقطه به نقطه امسال به صد در صد برسد.«
در شرایطی این کارشناس اقتصادی و بورسی کشور از بروز تورم نقطه 
ب��ه نقطه »صد درصدی « ابراز نگرانی می کند که در روزهای گذش��ته 
برخی از کارشناسان هم پیش بینی تورم باالی ۶۰درصد را برای اقتصاد 
ایران تا پایان س��ال دارند که این عدد هم بی س��ابقه و یک عدد منفی 
تاریخی برای اقتصاد کشور خواهد بود. نکته ای که در جلسه طرح سوال 
نمایندگان از رئیس جمهور هم از سوی محمدحسین فرهنگی، نماینده 
مردم تبریز در مجلس مطرح شد، او گفت: » تورم نقطه به نقطه ماهانه 
نوید تورم ۶۰درصدی در سال جاری را می دهد که باالترین میزان تورم 

در تاریخ معاصر کشور است.«
تخلیه تورم انباشته در اقتصاد

مس��عود نیلی، مش��اور اقتصادی رئیس جمهور هم چند روز پیش با 
بیان اینکه بیماری اصلی اقتصاد ایران، نقدینگی اس��ت، گفت: » به  نظر 
می رسد به آن میزانی که نقدینگی رشد کرده، تورم افزایش نیافته پس 
ممکن اس��ت تورم انباشته  ای در این س��ال ها بروز کرده باشد که چون 
تجرب��ه ای از آن نداریم، نمی توانیم آثار آن را هم به خوبی بس��نجیم. او 
در ادامه هش��دار داد: خطر این اس��ت که تورم انباش��ته ایجاد شده در 
س��ال های گذش��ته در اقتصاد ایران بروز کند. البته احتماال بخش��ی از 
تورم انباشته ایجاد شده در سال های گذشته در طول دو ماه گذشته در 

اقتصاد تخلیه شده است.«

او همچنین گفت: »نس��بت رش��د نقدینگی به تورم نش��ان می دهد در 
سال های 5۸ تا ۷۸، رابطه تورم و نقدینگی یک به یک بوده، اما در سال های 
5۲ تا 5۸ و ۷۸ تا 9۰ رشد نقدینگی موجب افزایش تورم نشده است، زیرا 
این امر تأثیرش را در نرخ ارز نشان داده است. اگرچه در سال های ۷۸ تا 9۰ 
دوره وفور درآمدهای نفتی بوده، اما بعد از آن علت اصلی افزایش نقدینگی، 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده اس��ت.« به گفته او »برای حل مشکل 

ساختاری اقتصاد، انجام اصالحات در نظام بانکی ضروری است.«
البت��ه در ای��ن بین برخ��ی از پیش بینی ها هم تا این ان��دازه بدبینانه 
نیس��ت، برای مثال مرکز مطالعات و پژوهش های بازرگانی وابس��ته به 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در گزارش��ی که ح��دود ۱۰ روز پیش 
منتشر کرد تورم را تا پایان سال ۲۰ پیش بینی کرد و نوشت: »نرخ تورم 
۱۲ ماهه در ش��هریور به ۱۲.۶ درص��د و در مهر به ۱۴.۲درصد افزایش 
یابد و این روند تا پایان س��ال ادامه داش��ته باش��د و در نهایت به تورم 

۲۰درصدی می رسیم.«
البت��ه طبق گ��زارش مرکز آم��ار ای��ران: »درصد تغیی��رات میانگین 
ش��اخص کل قیمت تولیدکنن��ده در چهار فصل منته��ی به فصل بهار 
س��ال ۱۳9۷ نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل )نرخ تورم تولیدکننده( 
معادل ۱۶,۸درصد بوده که نس��بت به تورم چهار فصل منتهی به فصل 
زمستان س��ال ۱۳9۶ )۱۲.9درصد( افزایش داشته است.« البته در این 
بی��ن مهم ترین موضوعی که وج��ود دارد برنامه دولت برای کنترل تورم 
اس��ت؛ برنامه ای که هنوز مش��خص نیست چیس��ت و چگونه قرار است 

تورم را در این شرایط کنترل کند. 

دوگانه نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران

تورم بزرگ در راه است؟

اقتصادجهان

بزرگ ترین ترس ژرمن ها
ترامپ خواب را از چشم آلمانی ها ربود

ترام��پ و سیاس��ت هایش تنها برای کش��ور ایران و کش��ورهای 
خاورمیانه عجیب و ترس��ناک نیس��ت بلکه مطالعات انجام شده در 
کشور آلمان نشان می دهد ترامپ اولین موضوعی است که خواب را 

از چشم مردم آلمان ربوده است.
به گ��زارش خبرآنالی��ن، یکی از ش��رکت های بیم��ه آلمانی در 
مطالع��ه ای با عن��وان بزرگ تری��ن ترس های آلمانی ه��ا  از ۲۴۰۰ 
نف��ر از زنان و مردان باالی ۳۰س��ال این کش��ور س��وال کرده که 
مهم تری��ن ترس و نگرانی آنها برای س��ال های پیش رو چیس��ت و 
جالب اینجاس��ت که  بزرگ ترین ترس اعالم شده توسط این افراد، 
ترامپ عنوان ش��د. مطالعه بزرگ ترین ترس های آلمانی ها هر ساله 
طی ۲۴ س��ال گذشته انجام شده اس��ت ولی هیچ گاه سیاست های 
ی��ک کش��ور هم پیمان به عن��وان بزرگ ترین نگران��ی مردم مطرح 
نب��ود. در س��ال های اخی��ر ترس اصلی م��ردم آلمان، تروریس��م و 
افزایش ش��مار پناهجوها بود که هر دو روی سطح امنیت و شرایط 
اقتصادی کشورش��ان می توانس��ت تاثیر منفی داشته باشد ولی این 
بار آلمانی ها نگران سیاست های رئیس جمهور آمریکا هستند که نه 
به پیمان های بین المللی پایبند است و نه منافع امنیتی و اقتصادی 
اروپا برایش اهمیت دارد. رئیس جمهوری که سیاس��ت هایش مورد 

انتقاد شمار زیادی از اقتصاددانان و سیاستمداران در دنیا است.
طب��ق ای��ن مطالع��ه، ۶9درصد از اف��راد اعالم کردن��د: ترامپ و 
بی توجهی او به پیمان های جهانی و توافق های بین المللی اصلی ترین 
و مهم ترین نگرانی مردم اس��ت. سیاست های مخالف تجارت آزاد و 
افزایش تعرفه های تجاری که توسط دولت ترامپ ایجاد شد و حتی 
علیه دوس��تان و هم پیمانان این کشور هم استفاده شد، باعث شده 
است تا مردم نگران سیاست گذاری های آتی او باشند. سیاست هایی 

که می تواند روی اقتصاد کشور آلمان اثر منفی داشته باشد.
پروفس��ور منفرد اش��میت، که مدی��ر این پ��روژه تحقیقاتی بود 
می گوید: دومین ترس مردم آلمان تروریس��م و حمالت تروریستی 
است. ۶5درصد از افراد مورد مطالعه اعالم کرده اند که هر روز نگران 
این مس��اله هس��تند. ۶۳درصد از افراد م��ورد مطالعه  اعالم کردند 
احس��اس می کنند مقامات کش��ور آلمان و س��ازمان ها و موسسات 
توانای��ی الزم برای برخورد با مس��اله پناهجوها را ندارند و  افزایش 
ش��مار پناهجوها در کش��ور هم در میان مدت می توان��د به اقتصاد 
آس��یب وارد کند. ۶۲درصد از افراد مورد مطالعه نگران این مس��اله 
بودند که افزایش ش��مار پناهجوها در کش��ور آلمان زمینه را برای 
افزای��ش تنش بین مردم آلمان و ای��ن پناهجوهای خاورمیانه ای را 
فراهم کند.  نکته مهم این اس��ت که طی ۱۰ سال گذشته همواره 
تروریسم اصلی ترین نگرانی مردم آلمان بوده است. در سال ۲۰۱۷ و 
۲۰۱۶ میالدی ۷۳درصد از مردم آلمان نگران افزایش تروریسم در 
کشور بودند. در سال ۲۰۱۶ دومین نگرانی مردم افزایش بدهی های 
دولت��ی در کش��ورهای اروپایی بود که به زعم آنها می توانس��ت به 

اقتصاد آلمان آسیب وارد کند.

نیویورک جای لندن را گرفت
جذاب ترین قطب مالی جهان

ب��ا افزایش خروج موسس��ات مال��ی از لندن به دلی��ل برگزیت، 
نیویورک جای این ش��هر را به عنوان جذاب ترین مرکز مالی جهان 

گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 
اصلی ترین ریس��ک بر سر فعالیت های مالی ش��هر لندن است چرا 
که احتماال بانک های مس��تقر در این ش��هر، دسترسی خود به بازار 
مشترک اتحادیه اروپا را که بزرگ ترین اتحادیه تجاری جهان است 
از دس��ت خواهند داد. بنابر نتایج ش��اخص مراکز مالی سال ۲۰۱۸ 
که براس��اس معیارهایی چون زیرساخت ها و دسترسی به بازارهای 
جهانی، ۱۰۰ ش��هر مالی جهان را رده بندی کرده اس��ت، نیویورک 
موفق ش��د جای لندن را بگیرد و دو ش��هر آس��یایی هنگ کنگ و 
س��نگاپور در رده های س��وم و چهارم قرار گرفته اند. مارک ییندل- 
از دس��ت اندرکاران تهیه این ش��اخص گفت: روز ب��ه روز به تاریخ 
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا نزدیک تر می شویم با این حال هنوز 
مشخص نیست که لندن می خواهد با این مساله چگونه کنار بیاید. 
ترس از دس��ت دادن کس��ب وکار در سایر ش��هرهای اتحادیه اروپا 

باعث کاهش رقابت پذیری لندن شده است.
از س��ال ۲۰۱۶ که انگلیس تصمیم ب��ه ترک اتحادیه اروپا گرفت 
برخ��ی از بزرگ ترین و مهم ترین مراکز مالی جهان تصمیم به ترک 
لن��دن و انتقال مقر فعالیت ه��ای خود به دیگر ش��هرهای اروپایی 
گرفته ان��د. احتمال می رود بین ۳5۰۰ تا ۱۲ هزار ش��غل مرتبط با 
صنای��ع مال��ی در لندن پس از برگزیت از بی��ن برود. خدمات مالی 
بزرگ ترین مالیات دهن��ده به دولت در بین صنایع مختلف انگلیس 
است و ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی انگلیس را تشکیل می دهد.

 10کشور برتر از نظر مزایای بازنشستگی
سوییس در صدر

طبق نتایج شاخص بازنشس��تگی ۲۰۱۸، کشورهای غربی بهترین 
سیس��تم بازنشس��تگی در جهان را در اختیار دارند. به گزارش ایسنا 
ب��ه نقل از فاکس نیوز، یک دهه پ��س از بحران اقتصادی جهان هنوز 
هم مردم سراس��ر جهان با مش��کالت متع��ددی از نظر تامین مخارج 
زندگ��ی خود مواجهن��د و هزینه های درمانی س��نگین باعث افزایش 
بدهی افراد سالمند و بازنشس��ته شده است. با این حال بازنشستگان 
در برخی از کش��ورها دارای سطح زندگی بهتری هستند. در مطالعات 
موسسه »ناتیکسیس«، از سیستم بازنشستگی ۴۳ کشور جهان از نظر 
مزایای رفاهی و امنیت مالی،  س��وییس در صدر رده بندی امسال قرار 
گرفته اس��ت، کشوری که به خاطر سیستم درمانی، کیفیت زندگی و 
مراقبت های درمانی زبانزد است. ایسلند موفق شده است با بهبود سطح 
درآمد افراد در آس��تانه بازنشستگی به رده دوم صعود کند. نام نروژ و 
سوئد به عنوان دو کشور دیگر منطقه اسکاندیناوی نیز در بین ۴ کشور 
برتر دیده می شود. آمریکا در بین ۱۰ کشور اول جایی ندارد و عنوانی 
بهتر از شانزدهمی کسب نکرده است. بر همین اساس ۱۰ کشور برتر 
از نظر نظام بازنشس��تگی به ترتیب عبارتند از: سوییس، ایسلند، نروژ، 

سوئد، نیوزیلند، استرالیا، ایرلند، دانمارک، کانادا، هلند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
شنبه

24 شهریور 1397

شماره 1159



دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی، گزارش 
تحلیلی بازار مس��کن در مردادماه امس��ال را منتشر کرد و براساس آن، 
قیمت مس��کن در مردادماه نسبت به مرداد سال قبل، رشد ۶۲درصدی 
داش��ته، اما از نظر تعداد معامالت، کاه��ش ۲۸درصدی را تجربه کرده 

است.
به گزارش مهر، مردادماه امس��ال ۱۳ هزار و ۱۲۰فقره خرید و فروش 
مس��کن با متوسط قیمت هر متر مربع ۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در 
تهران پش��ت سر گذاشته شد که این میانگین قیمت نسبت به ماه قبل 
از آن )تیرماه 9۷( ۶.۳درصد و نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل )مرداد 

9۶( ۶۲درصد افزایش یافت.
این افزایش بی س��ابقه قیمت )بیش از ۶۰درصد( در حالی اس��ت که 
از نظ��ر تعداد معامالت نس��بت به م��اه قبل )تیر امس��ال( ۴.9درصد و 
نس��بت به ماه مشابه سال گذشته )مرداد 9۶( ۲۸.۱درصد کاهش تعداد 
خرید و فروش مس��کن را شاهد هستیم. براساس اظهار نظر کارشناسان 
افزایش بیش از انتظار قیمت ها همزمان با کاهش شدید تعداد معامالت 

نشان دهنده ادامه رکود تورمی در بازار مسکن است.
گ��زارش تحلیلی دفت��ر برنامه ری��زی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و 
شهرس��ازی می افزاید: واحدهای مسکونی منطقه یک پایتخت با متری 
۱5 میلیون و ۸9۰هزار تومان گران ترین و منطقه ۱۸ با متری ۳ میلیون 
و 9۰ ه��زار تومان ارزان ترین منطقه تهران در مردادماه امس��ال بودند. 

مقایس��ه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مرداد امسال با 
مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد بیشترین افزایش قیمت مسکن 
در منطقه 5 با رشد ۸۳.۱درصدی رخ داده و کمترین میزان رشد نیز به 

منطقه ۱۲ با ۲۴.۳درصد تعلق دارد.
میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در مناطق ۱ تا ۶ تهران 
از قیمت متوس��ط پایتخت )۷.۴میلیون تومان( باالتر اس��ت. گران ترین 
واحدهای مس��کونی با سن بنای کمتر از 5 س��ال با میانگین ۸میلیون 
و ۶9۰ ه��زار توم��ان و ارزان ترین واحدها نیز به خانه های با س��ن بنای 
بی��ن ۱۶ تا ۲۰ س��ال با میانگین قیمتی ۶ میلی��ون و 5۰۰ هزار تومان 
اختص��اص داش��ت. از نظر تعداد معامالت نیز منطق��ه 5 با ۱۶۱9 فقره 
معامله مس��کن بیشترین تعداد خرید و فروش واحدهای مسکونی را در 
ماه گذشته در اختیار گرفت که معادل ۱۴.5درصد کل معامالت مسکن 
تهران محسوب می شود. کمترین سهم بازار مسکن نیز به منطقه ۱9 با 
۸۱ فقره معامله معادل ۰.۷درصد کل معامالت پایتخت تعلق دارد. این 
در حالی است که تعداد معامالت مسکن در منطقه ۱۳ تهران در مرداد 
امس��ال نسبت به مرداد سال گذشته نصف شده و کاهش ۴9.9درصدی 

داشته است.
واحدهای مسکونی کمتر از 5 سال ۳۸.۷درصد و واحدهای باالی ۲۰ 
سال ۱۲.۸درصد معامالت مسکن تهران را در مردادماه شامل می شدند 
به طور کلی 5۷درصد معامالت به واحدهای زیر ۱۰ س��ال تعلق داشته 

اس��ت. یکی از اتفاقات متفاوت بازار مسکن در ماه گذشته، تعلق گرفتن 
رکورد بیش��ترین معامله به واحدهای مسکونی واقع در بازه   های قیمتی 
بیش از متری ۱۲میلیون تومان با ۱۳.9درصد بود این در حالی است که 
در ماه های گذش��ته واحدهای بین متری ۳تا 5 میلیون تومان بیشترین 
حج��م معامالت را به خ��ود اختصاص می دادند. ولی در مرداد امس��ال 
واحدهای مس��کونی واقع در این بازه قیمت��ی )۳ تا ۴میلیون تومان در 
ه��ر متر( ۱۲.۴درصد و ۴ تا 5میلیون توم��ان در هر متر ۱۱.۸درصد از 
کل معامالت مس��کن را در اختیار داشتند که نشان می دهد استقبال از 
واحدهای گرانتر بیشتر بوده است! واحدهای زیر متری ۲ میلیون تومان 
هم با داشتن یک درصد معامالت، کمترین تعداد خرید و فروش مسکن 

را کسب کردند.
تحلی��ل ب��ازار مس��کن در مردادماه س��ال جاری نش��ان می دهد که 
واحده��ای ب��ا زیربنای ۶۰ تا ۸۰ متر مربع بیش��ترین تع��داد معامالت 
مس��کن )۲۷.۴ درصد( از نظر مت��راژ را در اختیار دارد از س��وی دیگر 
واحدهای ۱۸۰ تا ۲۰۰ متری با داش��تن س��هم ی��ک درصدی کمترین 

میزان معامالت مسکن را به خود اختصاص داده است.
همچنین رش��د معامالت واحدهای مسکونی زیر ۴۰ متری مربعی در 
مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته 5۴.۷درصد رشد داشته 
اس��ت در حالی که معامله خانه های با ارزش کمتر از ۷۰ میلیون تومان 

رشد منفی ۴۱.۷درصد را تجربه کرد. 

کاهش همزمان 28 درصدی معامالت و افزایش 62 درصدی قیمت

بازار مسکن زیر تیغ رکود و تورم

نوسان قیمت نفت در هفته های اخیر، موضوع بسیاری از رسانه های 
خبری دنیا بوده اس��ت و آنها درباره رس��یدن قیمت هر بشکه نفت 
ب��ه مرز ۱۰۰دالر تا انتهای فصل پایی��ز گمانه زنی ها کرده اند. همین 
ام��ر موجب ش��ده تا برخی از کارشناس��ان، نگران گذش��تن قیمت 
نف��ت از م��رز ۱۰۰ دالر و تاثیر منفی آن برروی اقتصاد کش��ورهای 
مصرف کنن��ده غربی و در نهای��ت اقتصاد دنیا باش��ند. بحران ارزی 
کش��ورهای در حال گذار هم تاثیر زیادی روی نابس��امانی بازار نفت 
در این روزها دارد. کش��ورهایی مثل چین و روس��یه و ترکیه شاهد 
افت زیاد ارزش پول ملی خود هس��تند و این وضعیت در کشورهای 
آرژانتین و برزیل و ش��ماری دیگر از اقتصادهای در حال گذار دیگر 
نیز دیده می ش��ود. نکته اینجاست که این بار تحوالت جهان، اوپک، 
بزرگ ترین کارتل نفتی را به حاش��یه رانده و ابتکار عمل را به دست 

دیگر کشورها داده است.
 همچنین آژانس بین المللی انرژی نیز در گزارش ماهانه خود هش��دار 
داده ک��ه قیمت های نفت ممکن اس��ت به باالی ۸۰ دالر در هر بش��که 
صعود کند؛ مگر این که سایر تولیدکنندگان، عرضه کمتر از سوی ایران 

و ونزوئال را جبران کنند.
ب��ه گزارش ایس��نا، آژانس بین المللی انرژی در ای��ن گزارش به متاثر 
ش��دن صادرات نفت ایران در آستانه اجرای تحریم های آمریکا و بحران 
اقتص��ادی در ونزوئال که تولید نفت این کش��ور را به پایین ترین میزان 
در چند دهه گذش��ته رسانده است، اشاره کرد. این آژانس گفت: معلوم 
نیست عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان چگونه کمبود عرضه به 

بازار را جب��ران خواهند کرد و این که چه میزان قادر به جبران خواهند 
بود.

آژانس بین المللی انرژی که به اقتصادهای بزرگ جهان درباره سیاست 
انرژی توصیه می کند، در گ��زارش ماهانه خود اعالم کرد: میزان عرضه 
محدودتر می ش��ود و اگر روند کاهش صادرات ونزوئال و ایران ادامه پیدا 
کند، بازارها ممکن است دچار کمبود عرضه شده و قیمت ها جهش پیدا 
کند، مگر این که افزایش تولید سایر کشورها، این مسئله را جبران کند.

قیم��ت نفت در روز چهارش��نبه به دلیل نگرانی ها نس��بت به کمبود 
عرضه و همچنین نس��بت به آسیب دیدن تقاضا به دلیل جنگ تجاری 

میان چین و آمریکا به باالی ۸۰ دالر در هر بشکه صعود کرده بود.
براس��اس گزارش آژانس بین المللی انرژی، اگرچه اوپک و متحدانش 
ش��امل روسیه وعده داده اند که تولیدشان را افزایش دهند، اما باید دید 
چطور به این وعده عمل می کنند. عربستان سعودی تولید نفت خود را 
در ماه میالدی گذشته ۷۰ هزار بشکه در روز افزایش داده و به ۱۰.۴۲ 
میلیون بشکه در روز رساند، اما هنوز با سطح ۱۱ میلیون بشکه در روز 

که مقامات عربستانی وعده داده بودند، فاصله دارد.
اگرچه آژانس هش��دار داده ک��ه چالش های بازاره��ای نوظهور نظیر 
سقوط ارزش ارزهای ملی و اختالفات تجاری، ریسکی را برای دورنمای 
تقاضا در س��ال ۲۰۱9 ایجاد کرده اس��ت، اما پیش بینی خود از رش��د 

مصرف را بدون تغییر نگه داشت.
در ای��ن بین، ریس��ک های عرض��ه فراوان تر هس��تند. ذخایر نفت در 
اقتصادهای توسعه یافته به پایین میانگین معمول رسیده و در سه ماهه 

چهارم کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.
ونزوئال که تولید نفتش به نصف نرخ تولید اوایل س��ال ۲۰۱۶ رسیده 
اس��ت، با وخامت بیش��تر وضعیت زیرس��اختی و فرار کارکنان، ممکن 
اس��ت امس��ال با افت ۱9درصدی تولیدش روبه رو ش��ده و تولیدش به 
یک میلیون بش��که در روز س��قوط کند. تولید نف��ت ایران نیز به ۳.۶۳ 
میلیون بش��که در روز رسیده اس��ت که پایین ترین میزان از ژوییه سال 

۲۰۱۶ است.
براس��اس گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی، روسیه و سایر اعضای 
اوپ��ک در منطقه خلیج فارس وعده داده اند تولیدش��ان را یک میلیون 
بش��که در روز افزایش دهند، اما آژان��س بین المللی انرژی درباره عملی 
شدن این وعده محتاط مانده و اعالم کرد مشخص نیست ظرفیت تولید 
ش��ناور اوپک که حدود ۲.۷ میلیون بش��که در روز اس��ت، چقدر سریع 
می تواند فعال ش��ود. ما وارد دوره بس��یار حساس��ی برای بازارهای نفت 
ش��ده ایم که ممکن اس��ت قیمت ها را از محدوده ۷۰ تا ۸۰ دالر که در 

چند ماه گذشته دیده ایم، به سطح باالتری افزایش دهد.

وزارت اقتص��اد اع��الم ک��رد وزارت خارج��ه، خزانه داری و دس��تگاه 
اطالعاتی آمریکا برای اغتش��اش در بازار ارزی ایران همکاری مش��ترک 

دارند.
به گزارش وزارت اقتصاد، مرکز حراس��ت این وزارتخانه در گزارش��ی 
اعالم کرد: براساس طرح همکاری مشترک وزارت خارجه، خزانه داری و 
دستگاه اطالعاتی آمریکا، برنامه عملیاتی اغتشاش در بازار ارزی ایران از 
طریق القای شوک های زمان بندی شده در راستای افزایش نااطمینانی به 
پایداری ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، با بهره گیری از پایگاه های 

آمریکا در برخی کشورهای همجوار در جریان است.
این گزارش با تاکید بر اینکه پژوهشگران مرکز حراست وزارت متبوع، 
این فرآیندهای عملیاتی را شناسایی و رصد می کنند، می افزاید: عوامل 
میدانی این پروژه که در ایران عمل می کنند اکثرا از هدایت چنین ساز 
و کار اطالعاتی آمریکا اطالع نداشته و تصور می کنند در فرآیند عملیات 

سوداگران بازار، مشارکت و کسب سود می کنند.
مرکز حراست وزارت اقتصاد بخشی از فرآیند عملیات مذکور را شامل 

شناسایی مبادی ریال دریافتی توسط این پایگاه ها مبتنی بر شناسایی، 
جذب و هدایت سرمایه های ایرانیان برای ایجاد اخالل در نظام اقتصادی 
و فراخوان ریال و چک های مسافرتی از مناطق مرزی اعالم کرده است.
س��اماندهی ش��بکه ای از عوامل کارگزار اس��عاری منطق��ه ای دارای 
م��راودات گس��تره با ب��ازار پولی ایران و اع��زام گروه ه��ای دارنده ریال 
ایرانی به ش��هرهای مرزی و حتی در عمق ایران به منظور آغاز عملیات 
جمع آوری دالر از یک س��و و فراخوان مراجعه سوداگران عمده بازار ارز 
به عوامل ساماندهی شده در پایگاه های موصوف، از سوی مرکز حراست 

وزارت اقتصاد به عنوان بخشی دیگر از این اقدامات ذکر شده است.
ای��ن گزارش اعالم کرده اس��ت که ایجاد همگرایی ب��ازاری عوامل به 
منظور س��اماندهی تمرکز ش��وک بر بازار و تالش ب��رای حفظ عملیات 
ش��وک تا پنج روز کاری و هدایت ارزهای جمع آوری ش��ده در مس��یر 
اخالل در نظام اقتصادی ایران، از جمله دیگر اقدامات مش��ترک وزارت 
خارجه، خزانه داری و دستگاه اطالعاتی امریکا در راستای اجرای برنامه 

عملیاتی اغتشاش در بازار ارزی ایران محسوب می شود.

وزارت اقتصاد اعالم کرد

ردپای آمریکا در اغتشاش ارزی ایران

احتمال جهش قیمت نفت به 80 دالر

بوی نفت از اوپک بر نمی خیزد

یادداشت

 ضرورت پیش بینی پذیر شدن
سیاست و اقتصاد

۱ - نامشخص بودن افق های پیش  رو و »هراس از آینده« از جمله 
نشانه های آشکار شکل گیری ذهنیت جمعی جدیدی در ایران است 
که آثار خود را بر همه ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی 
مردم ما نهاده اس��ت. چیرگی این دو وجه ب��ر افکار عمومی امکان 
هرگونه گفت و گو و تالش برای توصیف و تبیین وضع موجود را نیز 
دش��وار می کند و فضای جدید تسلط رسانه ای را به سوی خوانش و 
فهم نومیدانه  نه تنها از فردا بلکه از امروز و دیروز کشور پیش می برد. 
ذهن و زبان مایوس و نگران تاب و تمایل مدارا، خردورزی، مفاهمه 

و کنش مشترک برای خروج از تنگناها و بحرا ن ها ندارد.
۲ - رس��انه ها در موقعیت هایی از این دس��ت با خطر گرفتاری در 
گ��رداب عملیات روانی و اخبار جعلی روبه رو می ش��وند. زمینه های 
صنف��ی- اجتماعی معم��وال میل به جعل خبر را ب��ه جای نقل آن 
بیش��تر می کنند و معموال راه را بر انفصال و س��کوت صاحب نظران 
و س��رآمدان جامع��ه به جای حضور فعال و موثر آنان می گش��ایند. 
آینده بی افق، آزادی جریان اطالعات و سالمت دنیای رسانه ای را به 

وضوح در معرض تخریب و تهدید قرار می دهد.
۳ - پیدایش این گونه وضعیت الزاما ناش��ی از واقعیت ها نیس��ت، 
بازنمای��ی واقعیت ه��ا گاه تاثیرگذارتر از خود واقعیت ها می ش��ود. 
مهم ت��ر از مخاطرات موج��ود، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کش��ور، 
تصوی��ر ذهن��ی آنها به ویژه در ابعاد جمعی اس��ت و روش��ن اینکه 
مخالفان در همین فضای ذهنی و رس��انه ای بیش��تر سرمایه گذاری 
می کنن��د، تغییر افکار عمومی و آش��فته کردن ذهنیت های جمعی 

پیشران همه سیاست گذار ها است.
۴ - در چنین شرایطی ضرورت و در عین حال دشواری تشخیص 
و تبیین روندها و افق های اقتصادی و اجتماعی و سیاس��ی با وضوح 
بیش��تری حس می شود. کار، دانش، تخصص و تجربه درک درست 
مس��ئله ها، چالش ها و ابرچالش هاس��ت. آینده را کشف نمی کنند، 
آینده را می س��ازند. راه س��اختن آن، یافتن راه ها و روندهای تحقق 

برپایه عوامل ذی ربط و ذی مدخل است.
5 - البته آینده نگری و آینده پژوهی در شرایط پیچیده کاری به غایت 
سخت است، وقتی عاملیت انسانی و اجتماعی به مجموعه عوامل قابل 
مش��اهده عادی افزوده می شود تحلیل روندها و تبیین افق ها پیچیده، 
چندوجهی و تخصصی می ش��ود. بیان خاطره ای در این باب دشواری 
این کار را به درستی نشان می دهد. در بهمن ماه سال ۱۳۸۲ به همت 
موسسه پژوهش و برنامه ریزی سازمان مدیریت و تالش دکتر علی پایا و 
دکتر حسین راغفر نشست عالمانه ای پیرامون آینده نگری علوم در ایران 
سامان گرفت. روانشاد دکتر محمدامین قانعی راد که به این موضوع از 
نظر علوم اجتماعی می پرداخت برای نشان دادن سختی آینده نگری در 
علوم اجتماعی مثالی زد و گفت: ش��اید دشوار نباشد که از آینده علوم 
زیس��تی و مهندسی ژنتیک برای یک دهه بعد در ایران سخن درست 
بگوییم، اما آیا کسی می تواند نتیجه انتخابات مجلس هفتم را به درستی 
و یا تحوالت قیمت مسکن را در بهار آینده پیش بینی کند؟ پاسخ گفتن 
به پرس��ش او به راحتی سخت بوده چون تغییرهای موثر در وقوع این 

رخدادهای اقتصادی و سیاسی بیشتر، پیچیده تر و نامتعین تر بودند.
۶ - با وجود همه این واقعیت ها می توان و باید به سوی پیش بینی پذیر 
کردن سیاست و اقتصاد در ایران رفت، چنان که جهان دانش و تخصص ها 
نیز به این سو رفته است. گشودن باب گفت و گو در حوزه های آکادمیک، 
در جامع��ه مدن��ی و در میدان های تجربی، امکان ش��ناخت روندهای 
موجود و تحمل را فراهم می کند، رسانه ها، به ویژه رسانه های تخصصی 
می توانند عرصه هایی برای انعکاس این گفت و گوهای واقعی باشند. ابهام 
و ایهام غالبا محصول دنیاهای بس��ته و فضاهای غیرگفت و گویی است 
که در آنها مس��ئوالن در غیاب اندیش��مندان و کارشناسان  تک  گویی 
می کنند و نخبگان نیز به جای حضور در متن واقعیت ها در حاشیه ها 
می مانند و امکان زمینه فهم مشترک میان حکومت، نخبگان و جامعه 
ی��ا از میان می رود و ی��ا در نهایت ضعیف و بی اثر باقی می ماند. به جد 
باور کنیم که پیش بینی پذیر کردن سیاس��ت و اقتصاد برای ایران یک 
ضرورت حیاتی است که می تواند هراس از آینده را کم کند و فرصت ها 
و ظرفیت های ناش��ناخته را در براب��ر تهدیدها و مخاطرات پیش  رو به 

درستی نشان دهد.
منبع: آینده نگر
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جهش بدهی ویرانگر بانک ها
بدهی بانک ها به بانک مرکزی به روند رو به رشد خود ادامه داده و تا 
مرز ۱۴۷ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. به اعتقاد رئیس کل بانک 
مرکزی، این بدهی بخشی از همان عملکردی از بانک ها محسوب می شود 
که به مرور می تواند روند نظام و سیس��تم بانکی را نابود کند. به گزارش 
ایس��نا، بدهی بانک ها به بانک مرکزی طی سال های گذشته اغلب رو به 
افزایش بوده است؛ به گونه ای که آخرین آمارها از ثبت ۱۴۷ هزار میلیارد 
تومان از این بدهی تا تیرماه سال جاری حکایت دارد. این بدهی نسبت 
به تیرماه سال گذشته ۳۶.۴درصد افزایش داشته که بیانگر دو برابر شدن 
س��رعت رشد آن در مقایسه با دوره دیگر است. بدهی بانک ها در تیرماه 
سال گذشته نس��بت به همین ماه در س��ال ۱۳95 حدود ۱۸.۷درصد 
رشد داش��ته بود. روند اضافه برداش��ت بانک ها از بانک مرکزی همواره 
مورد انتقاد کارشناسان و البته روسای کل بانک مرکزی نیز قرار داشته 
است؛ چرا که جزو عوامل افزایش پایه پولی و به دنبال آن تورم محسوب 
می شود. از سوی دیگر این موضوع نشان دهنده بی نظمی بانک ها و عدم 
تراز در صورت های مالی آنها است. اخیرا همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
در اظهاراتی منتقدانه اضافه برداش��ت بانک ها را مورد بحث قرار داده و 
با اش��اره به این که نات��رازی صورت های مالی بانک ها جزو عوامل اصلی 
مش��کالت اقتصادی کشور است، گفته بود که رش��د سریع شبه پول و 
همچنین اضافه برداش��ت های بی قانون و بی قاع��ده برخی بانک ها مورد 
پذیرش نیست و به طور حتم با این بانک ها برخورد خواهد شد. وی البته 
تاکید داش��ت که بانک ها باید در عملک��رد خود منظم بوده و رفتار آنها 
اصالح شود در غیر این صورت ادامه روند فعلی موجب نابودی سیستم 
بانکی خواهد شد. در حالی سیستم بانکی منتظر اقدامات تازه ای از سوی 
بانک مرکزی برای اصالح روند موجود و به ویژه اضافه برداش��ت بانک ها 
اس��ت که در س��ال گذش��ته و در جریان کاهش نرخ سود بانکی، بانک 
مرکزی دست به ایجاد شرایطی برای تسویه این بدهی زد؛ به طوری که 
قرار بر این ش��د تا بدهی بانک ها به خط اعتباری تبدیل ش��ده و با نرخ 
سود بین ۱۶ تا ۱۸درصد تسویه شود، آن هم در شرایطی که در حالت 
عادی این بدهی باید با نرخ س��ود ۳۴درصدی به بانک مرکزی برگردد. 
گرچه بی نظمی مالی بانک ها از عوامل اصلی اضافه برداشت آنها محسوب 
می شود، اما وجود تسهیالت تکلیفی در طول سال یکی از مسائلی است 
ک��ه همواره مدیران بانکی معتقدند در ش��رایط کمبود منابع و تنگنای 

اعتباری آنها را وادار به دست بردن به منابع بانک مرکزی کرده است.

آخرین وضعیت تامین ارز کاالهای اساسی از زبان رئیس کل 
بانک مرکزی

3.2 میلیارد یورو پرداخت شد
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد ۳.۲ میلیارد یورو ارز برای واردات 
کاالهای مورد نیاز مردم در یک ماه گذشته تامین شده است. عبدالناصر 
همتی در پس��تی اینستاگرامی آورده است: گزارش کوتاهی از اقدامات 
بان��ک مرکزی در تامین ارز کاالهای مورد نیاز مردم عزیزمان معروض 
می دارد: دولت و بانک مرکزی با تشدید تحریم های دولت آمریکا و در 
چارچوب اقتصاد مقاومتی ضمن ش��تاب بخشیدن به تقویت و تحکیم 
ذخای��ر ارزی کش��ور، واردات غیرضرور را کنترل و صادرات را ش��تاب 
بخشیده و تامین ارز برای واردات کاالهای اساسی و ضروری و نیز مواد 
اولیه و سایر کاالهای مورد نیاز مردم را با تدبیر و اولویت بندی به نحو 
مطلوبی انجام می دهند. فقط ظرف یک ماه گذشته حدود ۱.۸ میلیارد 
یورو برای واردات کاالهای اساسی و ضروری شامل روغن، گوشت برنج، 
کنجاله، تجهیزات پزشکی، دارو و ... و ۱.۴ میلیارد یورو از طریق سامانه 
نیما برای واردات مواد اولیه و کاالهای س��رمایه ای و مصرفی مورد نیاز 
مردم تامین شده است. این برنامه با جدیت دنبال می شود و مردم عزیز 
مطمئن باشند تالش های الزم برای تامین کاالهای اساسی و ضروری 
آنها انجام خواهد ش��د. دولت آمریکا بیشتر اقداماتی که می خواست و 
می توانست در ۴ نوامبر انجام دهد را تاکنون انجام داده و از حاال به بعد 

بیشتر در پی جنگ روانی است.

 

دریچه

گرچه نگرانی از هجوم سپرده های بانکی سررسیده شده به سمت بازار 
ارز، بانک ها را وادار به باالبردن نرخ س��ود و تحمیل زیان ناش��ی از آن، 
برای نگه داش��ت منابع کرد، اما در همی��ن بین و در زمانی که مردم در 
تردید برای ورود به بازار پرریسک ارز یا ماندن در بانک ها بودند، برخی 
نش��انه ها و خبرها تصمیم گیری آنها را آسان تر کرده و تا حدی بازار ارز 

را به سود بانکی ترجیح دادند.
به گزارش ایسنا، در آستانه سررسید حساب های سپرده ای که بانک ها 
در ش��هریورماه سال گذش��ته و قبل از کاهش دستوری نرخ سود بانکی 
)حداکثر ۱5درصد( با سودهای باال باز کرده بودند، بانک مرکزی به آنها 
اع��الم کرد که می توانند این س��پرده ها را تا یک ماه دیگر تمدید کنند. 
دلی��ل هم این بود که در جریان التهابات بازار ارز و در زمانی که تمایل 
ب��رای ورود منابع به این بازار باال بود، ش��بکه بانک��ی بتواند با جذب و 
نگهداری سپرده ها مانع از خروج پول و حرکت به سمت بازار ارز و سکه 
و تش��دید نوسان شود؛ از این رو بانک ها نرخ سود در حساب های سپرده 
را در فاصله دوم ش��هریورماه به بعد افزایش داده و حتی س��پرده های با 

سود ۲۳درصدی افتتاح کردند.
گرچه این نرخ س��ود تا 5درصد باالتر از س��ود تسهیالت ۱۸درصدی 
فعلی بوده و زیان باالیی را به بانک ها تحمیل می کند، ولی ظاهرا ترجیح 
بر این بود که به هر ترتیبی ش��ده س��پرده ها در ش��بکه بانکی مانده و 
کمتر وارد بازارهای دیگر شود، اما در همین زمان بود که برخی خبرها 
و نش��انه ها بار دیگر هیجان برای تقاض��ای دالر را افزایش داد و بازار را 
دس��تخوش نوس��انات تندی کرد. ظاهرا بار دیگر س��پرده های بانکی به 

س��مت بازار ارز حرکت کرده و مردم ترجیح داده اند س��رمایه گذاری را 
برای دالر انجام دهند. این در حالی است که حتی مشاهدات میدانی از 
بازار ارز در روزهای اخیر نیز از این حکایت داش��ت که مردمی که برای 
خری��د آمده بودند، اغلب چک های بین بانکی به همراه داش��ته و حتی 

اظهار می کردند که بخشی از سپرده بانکی را برای خرید ارز آورده اند!
 ت��ا ح��دود دو هفت��ه اخیر قیمت دالر ب��رای مدتی بی��ن ۱۰ هزار تا 
۱۰ ه��زار و 5۰۰ توم��ان در ح��ال معامله بود، ولی بع��د از برخی اعالم 
نظره��ا و نرخ گذاری ها جریان بازار معکوس ش��د. ب��ه اعتقاد تحلیلگران 
بازار، واکنش های برخی مس��ئوالن از جمله بانک مرکزی تاثیرگذار بوده 
و به بازار پیام خطر داده اس��ت. این در حالی است که گفت وگو با برخی 
مدیران بانکی برای پیگیری جریان تغییر س��پرده ها در مدت اخیر و اثر 
آن بر بازار ارز با توضیحاتی از س��وی آنها همراه بود؛ به طوری که اظهار 
می کنند که هرچند به نظر نمی رس��یده اس��ت تا تمامی س��پرده گذاران 
مایل به تمدید حس��اب های خود حتی با س��ودهای باالتر باشند، اما این 
انتظار وجود داشت که تا حدی مانع از التهاب بازار ارز شوند که در ابتدا 
ت��ا حدی هم این گونه پی��ش رفت و با وجود این که حس��اب ها در خود 
بانک ها ثابت نماند و بین بانک ها جابه جا ش��د، ولی تا حدی در ش��بکه 
بانکی ماندگار بود، اما  در ادامه زمانی که بانک مرکزی به صراحت اعالم 
کرد که قرار نیس��ت ارزی به بازار تزریق شود، این نشانه ای برای مردم و 
فعاالن بازار ارز بود که ممکن اس��ت با کمبود ارز مواجه شده و باید نیاز 
خود را به س��رعت تامین کنند. از س��وی دیگر این انتظار وجود داش��ت 
که با کاهش عرض��ه، قیمت ها باالتر برود؛ از این رو تقاضا برای خرید در 

بازار با خارج کردن منابع از حس��اب های س��پرده باال رفت و در کنار آن 
برخ��ی خبرهای هیجانی دیگر موجب ش��د تا دالر تا مرز ۱5هزار تومان 
در هفته گذشته افزایش یابد. همچنین بعد از آنکه بازار تا حدی تعدیل 
و ت��ا ابتدای هفته قیمت ها تا ۱۲ ه��زار و 5۰۰ تومان کاهش یافته بود، 
بار دیگر ش��اهد بهم ریختگی بازار و رش��د قیمت دالر تا ۱۴ هزار و 9۰۰ 
تومان نیز بودیم. دلیل این موضوع نیز از نگاه برخی مدیران بانکی و البته 
تحلیلگران بازار تا حدی به پیام بانک مرکزی در هفته گذشته برای بازار 
ارز برمی گردد؛ به طوری که در ابتدای هفته با شروع توزیع ارز مسافرتی 
در بانک ها بانک مرکزی قیمت پایه را برای دالر حدود ۱۲ هزار  و ۶۰۰  
تومان اعالم کرد. این نرخ هم سطح بازار آزاد بود و به مخاطبان بازار این 
پیام را می داد که ۱۲ هزار تومان می تواند کف قیمتی دالر باش��د؛ از این 
رو بار دیگر هیجان در بازار باال رفت و قیمت ها از همان روز صعودی شد 
و تاکنون هم قیمت به کمتر از ۱۳ هزار تومان نرسیده و عمدتا بین ۱۳ 

هزار و 5۰۰ تا ۱۴ هزار و 5۰۰ تومان در نوسان است.
گرچ��ه تمام ماج��رای بازار ارز و نوس��انان و التهاب��ات آن محدود به 
این واکنش ها و سیاس��ت ها نیس��ت و عوامل متعددی باعث ایجاد این 
وضعیت شده است، ولی به نظر می رسد اعالم پیام هایی که اثر منفی بر 
بازار داش��ته، خود می تواند در ش��رایط فعلی به تشنج بیشتر بازار منجر 
ش��ود. به گفته مدیران بانک��ی، بانک مرکزی باید ب��ازار ارز را از طریق 
سیاس��ت گذاری ها کنترل کرده و تامین نیاز واقعی ارزی مردم از جمله 
ارزه��ای خدماتی از طریق صرافی ها و با توجه به  عرضه و تقاضا تامین 

و نرخ گذاری شود. 

سود بانکی هم حریف دالر نشد
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تدپیکس، متغیری برتر در میان بزرگان دنیا
عملکرد 6 ماهه بازار سرمایه، زیر ذره بین

 حال و هوای عجیب اتاق شیشه ای در شش ماه گذشته تغییرات 
ش��گرفی در مقایس��ه با سال های گذشته داشته اس��ت. گویی بازار 
س��رمایه، تصمی��م دارد ش��فافیت خ��ود را به رخ همگان بکش��د. 
صعودهای پی در پی، رکوردهای س��بز رنگ و مرزشکنی های پیاپی 
تنه��ا ی��ک نتیجه دارد: اوض��اع اقتصادی به آن ناگ��واری که تصور 

می کنید، نیست.
به گزارش س��نا، بازار س��رمایه در شش ماه گذش��ته روزهای پر 
پیچ و خمی را پش��ت سرگذاش��ته ام��ا خم به ابرو نیاورده اس��ت. 
قیمت گذاری های دس��توری، ریس��ک های سیاسی و سیستماتیک، 
نرخ های نامتناس��ب خوراک پتروش��یمی ها، مش��کالت پیش روی 
ص��ادرات نفتی، قیمت های پرنوس��ان خ��ودروی داخلی، تنگناهای 
صنعت قند و شکر، کمبود ارز در کشور و ... سنگریزه هایی بودند در 
پیش روی رشد ش��اخص، اما نه تنها این متغیر توانست رکوردهای 
قبلی خود را پش��ت سر بگذارد، بلکه در میان کشورهای خاورمیانه 

نیز قدی علم کرد و سری در میان سرها، برافراشت.
بازده��ی تدپیک��س از ابتدای امس��ال تا ۱۴ ش��هریورماه بالغ بر 
۴۳درصد گزارش ش��ده اس��ت که در میان برترین بورس های دنیا 
از قبیل، بورس امارات، عربس��تان، ترکیه، آمریکا، آلمان، فرانس��ه، 
بریتانیا، اس��پانیا، هلن��د، ژاپن، هند، هنگ کن��گ، مالزی و چین، 
توانست رتبه نخست بازدهی را کسب کند. حتی با وجود تحریم ها!

بنابر این گزارش، رتبه نخس��ت بازدهی در بازه زمانی ذکر شده با 
عدد ۴۳درصد مختص به بازار سرمایه ایران و شاخص تدپیکس بود 
و پس از این متغیر، دومین رتبه بازدهی، با فاصله ای بسیار زیاد به 

بورس بمبئی با بازدهی ۱5.5درصدی تعلق گرفت.
این در حالی است که، بورس نزدک با فاصله ای بسیار زیاد با بازدهی 

۸.9درصدی، توانست سومین رتبه را به خود اختصاص دهد.
اما بای��د گفت، تدپیکس ع��الوه بر بازدهی مثبت در ش��ش ماه 
گذش��ته، توانس��ته در ۳۰ روز گذشته نیز نخس��تین بازدهی را در 
میان بازارهای مهم ذکر ش��ده داشته باشد. بورس تهران با شاخص 
تدپیکس بازدهی ۳.۳درصدی را در ۳۰ روز گذشته به ثبت رسانده 
اس��ت و در رتبه بعدی ش��اخص داوجونز در بازار آمریکا توانسته با 
بازده��ی ۱.9درصدی، قرار بگیرد. رتبه س��وم نیز به بورس نزدک با 

بازدهی ۱.۷درصدی تعلق گرفت.
بررس��ی ش��اخص تدپیکس با بازارهای مهم دنی��ا در یک معیار 
دیگر، نشان می دهد که بازار سرمایه کشور با حداقل تعداد روزهای 
معامالتی از ابتدای س��ال تا ۱۴ ش��هریورماه نسبت به دیگر بازارها، 
بیش��ترین درص��د روزهای مثبت را در این می��ان از آن خود کرده 

است.
براس��اس این معیار، بورس تهران با داشتن ۱۰۸ روز معامالتی از 
ابتدای سال تا ۱۴ ش��هریورماه، ۶۱درصد از این روزهای معامالتی 
را در مدار صعودی بوده اس��ت. پس از بورس تهران، بورس بمبئی 
با پش��ت سر گذاشتن ۱۱۸ روز معامالتی، توانسته 59درصد از این 
روزها با رش��د شاخص BSE همراه شود. بورس آمستردام در هلند 
نیز با پش��ت سرگذاش��تن ۱۲۰ روز معامالتی تنها 5۸درصد از این 

روزها شاهد رشد شاخص اصلی )AEX( بوده است.
اما در مقایس��ه ای بین بورس های برت��ر خاورمیانه به این نتیجه 
می رسیم که بورس دوبی، با گذراندن ۱۱۷ روز معامالتی، ۴۴درصد 

از این روزها توانسته رشد شاخص دی اف ام را به ثبت برساند.
بورس عربستان سعودی با گذراندن ۱۱۲ روز معامالتی، ۴۸درصد 
از این روزها در مدار مثبت بوده اس��ت.پس از آن، بورس استانبول 
ب��ا گذران��دن ۱۱5روز معامالتی، 5۰درصد از این روزها را با رش��د 

شاخص همراه کرده است.
با احتس��اب این آمار، ب��ورس تهران نه تنها در میان کش��ورهای 
خاورمیان��ه، بلک��ه در میان بورس ه��ای برتر دنیا نیز بیش��تر تعداد 

روزهای معامالتی مثبت را از آن خود کرده است.
 

نماگربازارسهام

فرصـت امروز: »۱۷ ه��زار و ۳۴۷ واحد« میزان رش��د خیره کننده 
ش��اخص کل بورس تهران در هفته گذش��ته بود. دالر، مهم ترین بازیگر 
این روزهای بورس است و ریشه رشد شاخص بورس را باید در افزایش 
قیم��ت دالر جس��ت وجو کرد. در واق��ع، بورس ته��ران در هفته ای که 
گذش��ت، ش��اهد هفته ای توفانی در ش��اخص ها بود و هر لحظه با رشد 
ارق��ام رو به رو ب��ود، چنانچه در طول 5 روز کاری ش��اخص کل حدود 
۱۸ هزار واحد رش��د کرد که برای یک هفته، عددی عجیب محس��وب 
می شود. هفته گذشته و در روز شروع کار شاخص کل بورس تهران عدد 
۱۳۷هزار و 9۸۰ واحد را نش��ان می داد و پایان هفته نیز ش��اخص روی 
عدد ۱55 هزار و ۶۱ واحدی ایستاده بود. بر این اساس، رشد یک هفته 

گذشته بورس تهران نسبت به هفته قبل ۱۳درصد بوده است.
همچنی��ن در ای��ن هفته قیمت س��هم ها در برخ��ی از گروه ها مانند 
نفتی ها، محصوالت ش��یمیایی و فلزات اساس��ی با رشد زیادی رو به رو 
بود و در واقع رش��د همین س��هم ها هم بود که به رش��د ش��اخص کل 
منجر ش��د. در طول یک هفت��ه به خصوص در س��ه روز پایانی در این 
گروه ها ش��اهد صف خرید پایدار بودیم و روز آخر بازار فلزات اساسی و 

محصوالت شیمیایی با رشد حدود 5درصدی مواجه شدند.
ع��الوه بر اینها در هفته اخیر ش��اخص بازار اول ۱۴هزار و ۶۰۳ واحد 
رش��د کرد و ت��ا تراز ۱۱5 هزار و 9۲۰ واحدی ب��اال رفت. در عین حال 
ش��اخص بازار دوم با ۲5 هزار و ۷۸۶ واحد رش��د مواجه ش��د و به رقم 
۳۰۰ هزار و ۷۲۳ واحدی رس��ید. ش��اخص آزاد ش��ناور در این مدت با 
رش��د فزاینده ۱9 هزار و ۳5۰واحدی رو به رو ش��د و تا رقم ۱۶۶ هزار 
و ۲۴۶واحدی باال رفت در عین حال ش��اخص ۳۰ش��رکت بزرگ 9۴۱ 
واحد رشد کرد و به عدد ۷۶۳۷ رسید. حجم معامالت بورس تهران روز 
چهارش��نبه رقم ۳.۳ میلیارد سهم را رد کرد و تعداد معامالت این بازار 

به ۲۱9 هزار و ۷۴۶ رسید.

اما در این میان، س��وال مهم این اس��ت که دالیل رکوردش��کنی  این 
روزهای بورس و رش��د خیره کننده ش��اخص کل چیست و آیا در هفته 
پیش رو هم این روند ادامه دارد؟ به اعتقاد کارشناس��ان، ریش��ه اصلی 
رش��د ب��ازار بورس ته��ران را بای��د در افزایش قیم��ت دالر دنبال کرد. 
افزایش قیمت دالر باعث ش��ده اس��ت که برخ��ی از صنایع به خصوص 
صنایع وابسته به پتروشیمی ها، نفتی ها، فلزات، معدنی ها که حجم زیاد 
صادرات دارند با رش��د مواجه شوند. البته صدور دستورالعمل آزادسازی 
قیمت فوالد و عرضه آن هم در روزهای گذش��ته نقش اساسی در رشد 

بورس داشته است.
به اعتقاد کارشناس��ان شرکت های بورسی که درآمد آنها تاثیر مثبتی 
از ارز دارند، با ش��رایط جدید درآمدش��ان به صورت فزاینده ای افزایش 
پیدا خواهد کرد و همین موضوع انتظار افزایش درآمدی شرکت ها باعث 
افزایش قیمت س��هام شده اس��ت و باتوجه به پیش بینی افزایش و دوام 
قیمت ارز، ش��رکت ها می توانند به رش��د درآمدی مورد انتظار برسند و 
بازار س��هام تهران هم همچنان صعودی باشد. عالوه بر این بحث ارزش 
جایگزینی هم دلیل دیگر رش��د بوده اس��ت، به ط��ور طبیعی در بحث 

ارزش جایگزینی هم شرکت ها شاهد رشد هستند.
اما در این بین کارشناس��ان به افرادی هم ک��ه می خواهند وارد بازار 
ش��وند، هش��دارهای جدی می دهند که کامال حساب شده و با شناخت 
وارد بازار ش��وند زیرا هم اکنون رش��د س��هام مربوط به تعداد محدودی 
از ش��رکت ها است و س��رمایه گذاران باید به این نکته توجه ویژه داشته 
باشند زیرا اگر در شرکت هایی سرمایه گذاری کنند که افزایش قیمت ارز 
روی آن ها تاثیر عکس می گذارد، این نکته باعث زیان آن ها خواهد شد.

 سقف رقابت پتروشیمی ها در بورس کاال برداشته می شود  
ای��ن روزها بورس کاال در صدر خبرهای بازار س��رمایه قرار دارد و در 
تازه ترین اتفاق، در حالی که تاکنون س��قف رقابت معامالت محصوالت 

پتروشیمی در بورس کاال حداکثر ۱۰درصد بود، از امروز ۲۴شهریورماه 
ای��ن س��قف رقابت ب��از می ش��ود و تولیدکنن��دگان و مصرف کنندگان 

می توانند در فضای رقابتی به خرید اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، در هفته های گذشته صحبت های زیادی درباره عرضه 
محصوالت پتروش��یمی در بورس کاال و همچنین قیمت پایه و س��قف 
رقابت این محصوالت مط��رح بود. از زمانی که بحث دالر ۴۲۰۰تومانی 
مطرح ش��د، قیمت پایه عرضه محصوالت پتروش��یمی در بورس کاال بر 

مبنای این ارز مشخص و سبب به وجود آمدن رانت هایی شد.
در همین ارتباط، روز پنجش��نبه ۲۲ ش��هریور جلسه ای برگزار شد تا 
درباره س��قف رقابت محصوالت پتروشیمی در بورس کاال تصمیم گیری 
ش��ود. آنطور که محمد ش��ریعتمداری، وزیر صنع��ت، معدن و تجارت، 
اعالم کرده، قرار اس��ت از شنبه س��قف رقابت محصوالت پتروشیمی در 
بورس کاال برداش��ته ش��ود و به این صورت قرار است عرضه محصوالت 
در پتروش��یمی بدون سقف انجام شود. این تصمیم فرصت رانت خواری 
را کمتر و دس��ت بس��یاری از دالالن را از معامالت رانتی در محصوالت 

پتروشیمی کوتاه می کند.
تا این هفته س��قف رقابت معامالت محصوالت پتروش��یمی در بورس 
کاال ۱۰درص��د بود؛ یعنی مث��ال اگر قیمت پای��ه 5۰۰۰ تومان در نظر 
گرفته می ش��د، این قیمت تا حداکثر 55۰۰ تومان می توانست افزایش 
یابد و در نتیجه محصول خریداری ش��ده توس��ط ع��ده ای از دالالن به 
تولیدکنندگان واقعی با قیمت باالتری در بازار آزاد به فروش می رسید.

کارشناسان معتقدند با نزدیک شدن قیمت ها در بورس کاال به قیمت 
واقعی، خری��داران دیگر نمی توانند محصوالت خریده ش��ده را با انتظار 
افزای��ش قیم��ت و فروش در ب��ازار آزاد دپو کنند. ای��ن افزایش قیمت 
موجب می ش��ود که تقاضای کاذب از بین برود و محصوالت به دس��ت 

مصرف کننده واقعی برسد.

دلیل رکوردشکنی  این روزهای بورس تهران چیست؟

هفته طالیی بورس
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 قیمت الستیک و روغن موتور
رسما 9درصد افزایش یافت

مدیرکل نظارت بر کاالهای غیرفلزی سازمان حمایت گفت قیمت 
کاالهایی همانند الس��تیک خودرو و روغن موتور در گروه  کاالهای 
اولویت دار قرار دارند و دارای قیمت مصوب هس��تند که قیمت این 
دسته کاالیی، تیرماه امسال با حدود 9درصد افزایش نسبت به سال 

9۳ تعیین شد.
به گزارش تس��نیم، سید محمدحس��ین موالخواه اظهار کرد: در 
زمینه الس��تیک و روغن موتور حدودا ۴ سال افزایش قیمت صورت 
نگرفت، اما به دلیل افزایش قیمت های تمام شده و درجهت حمایت 
از تولیدکنن��دگان و با توجه به افزایش نرخ ارز و مواد اولیه تولید و 
بسته بندی و ... این موضوع در کارگروه تنظیم بازار مطرح و افزایش 

9درصدی مصوب شد .
وی با بیان اینکه بازرس��ی های متعددی هم از واحدهای تولیدی 
ب��رای درج قیمت مصوب انجام می ش��ود، اف��زود: تایرهای وارداتی 
سبک و س��نگین حتما باید درش��بکه تعریف ش��ده توزیع شوند و 
فارغ از اینکه واردکنندگان از ارز رس��می یا بازار ثانویه برای واردات 
استفاده کرده باشند، مشمول ضوابط قیمت گذاری کاالهای عمومی 

وارداتی خواهند بود .
موالخ��واه تصری��ح ک��رد: غیر از ای��ن میزان افزای��ش قیمت که 
نرخ نام��ه اش ه��م در س��امانه ۱۲۴ در دس��ترس اس��ت،  هیچ گونه 
افزای��ش قیمتی را نمی پذیریم و اگر هم افزایش قیمت غیرمعمولی 
در الیه ه��ای خرده فروش��ی و عمده فروش��ی اتف��اق بیفتد تخلف و 
گران فروش��ی محس��وب و با آن برخورد می شود و هم اکنون هم در 

سطح بازار در حال اعمال هستیم.
وی یادآور شد: عوامل اجرایی سازمان حمایت بازرسین اصناف و 
سازمان های صمت استانی هستند که بر انجام درست قیمت گذاری 

نظارت می کنند .
موالخواه در ادامه با اش��اره به افزایش قیمت ظروف یکبار مصرف 
گفت: از آنجا که واحدهای تولیدی مواد اولیه پتروشیمی را از بورس 
کاال تهیه می کنند و تغییرات قیمتی هم جهانی است و روی قیمت 
تمام شده تاثیر می گذارد این نوع کاالها افزایش حدود 5۰درصدی 

در قیمت ها صورت دادند .
وی افزود: قیمت پلی استایرن در بورس برای ظروف یکبارمصرف 
حدود 5۰درصد نسبت به مرداد سال گذشته افزایش داشته و تاثیر 
قیمت مواد پتروش��یمی در ظ��روف یکبار مص��رف و نایلون حدود 
۸۰درصد اس��ت و در نتیجه ظ��روف یکبار مصرف حدودا ۴۰درصد 
افزایش قیمت دارند که افزایش هزینه های سایر عوامل تولیدی هم 

به این هزینه اضافه می شود. 
موالخواه افزود: قیمت مواد پتروشیمی براساس ارز رسمی حساب 
می شود و هر واحد تولیدی باید براساس قیمت خریداری شده مواد 
اولیه از بورس نرخ محصوالت خود را قیمت گذاری کرده و براساس 
ضوابط س��ازمان حمایت حداکثر س��ود مجاز ب��رای واحد تولیدی 
۱۷درصد واحد تولیدی لحاظ ش��ده است و از آنجا که قیمت واحد 
تولیدی متفاوت و متعدد و براس��اس ظرفیت تولید متفاوت اس��ت، 
ه��ر واحد تولی��دی باید براس��اس هزینه های تولی��د واحد مربوطه 
ضوابط قیمت گذاری سازمان را اعمال کنند و به سازمان های صمت 
استان ها اعالم کردیم بر اساس هزینه های تولید در هر استان قیمت 

را اعالم و کنترل کنند .
وی بیان داش��ت: این کاال کاالی رقابتی اس��ت و با افزایش تقاضا 
افزای��ش قیم��ت اتف��اق می افتد، اما س��ازمان حمای��ت طبق روال 
سال های قبل در ایام عزاداری ماه محرم به شرکت های پتروشیمی 
و انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی ابالغ و اعالم کرد که عرضه 
محصوالت پتروش��یمی را در این ایام بیشتر کنند تا مشکل کمبود 

مواد پیش نیابد .

لزوم ورود بخش خصوصی در تهیه بسته 
جدید حمایت از تولید

ی��ک عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن با اش��اره به بس��ته 
جدی��د حمای��ت از تولید که ب��ه صورت مجزا در س��ازمان برنامه و 
بودجه و وزارت صنعت در حال بررسی  است، گفت: متأسفانه دولت 
بدون کار کارشناس��ی موضوعات را تصویب و در نهایت برای اصالح 

آنها بخشنامه ها می دهد.
آرم��ان خالق��ی در گفت وگو با خبرنگار تس��نیم، ب��ا اعالم اینکه 
تصمیم��ات اخیر دولت در ابالغ بخش��نامه ها و آیین نامه ها بس��یار 
عجوالنه و نش��ان از عدم کار کارشناس��ی در تدوین دستورالعمل ها 
است، اظهار داشت: در طول چند سال اخیر بخش خصوصی مدام از 
دولت درخواست همفکری از آنها برای تدوین بخشنامه های مختلف 
است اما متأسفانه دولت بدون کار کارشناسی موضوعات را تصویب 
و در نهایت برای اصالح آنها بخش��نامه ها و آیین نامه های متعددی 

را ابالغ می کند.
وی با اش��اره به بس��ته جدید حمایت از تولید که به صورت مجزا 
در س��ازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت در حال بررس��ی  است، 
گفت: در این بس��ته قرار اس��ت حمایت های الزم آن هم در شرایط 
اقتص��ادی ویژه از بخش تولید انجام ش��ود اما به اعتقاد ما باید این 
دو موضوع تلفیق و در نهایت یک بس��ته جامع متناس��ب با شرایط 
فعلی اقتصاد تهیه ش��ود تا در نهایت بتوانیم کمک ویژه ای به بخش 

تولید داشته باشیم.
این عض��و هیات مدیره خانه صنعت و معدن ب��ا اعالم اینکه این 
روزها تولیدکننده با افزای��ش قابل توجه هزینه های تولید روبه رو و 
ناچار به افزایش قیمت است، تصریح کرد: اگر قیمت کاالها در طول 
چند س��ال اخیر به صورت س��نجیده و متناس��ب با سطح درآمدی 
م��ردم و هزینه ه��ای تولید تغییر می کرد امروز ش��اهد رش��د قابل 
توجه قیمت ها نبودیم اما در این ش��رایط نیز می توانیم با همفکری 
مشکالت را پشت سر گذاشته و مانع تشدید افزایش قیمت ها شویم.
خالق��ی اضافه ک��رد: به نظر می رس��د دولت باید در این بس��ته 
حمایتی خود به صورت س��نجیده کاهش هزینه های تولید واحدها 
را در نظر بگیرد تا آنها امکان فعالیت داش��ته باشند متأسفانه امروز 
تولیدکننده تنها بوده و نمی داند سرنوشت کار تولیدی او در ماه های 

آینده چگونه خواهد بود.

اخبـــار

استاندار گیالن گفت سوبسیدهایی که دولت با هدف حمایت از عموم 
جامع��ه به واردات برنج اختصاص می ده��د، تولیدکنندگان داخلی را با 

مشکل مواجه کرده است.
به گزارش ایسنا، دکتر مصطفی ساالری در نشستی که با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و مجمع نمایندگان گیالن در استانداری برگزار 
ش��د، گفت: داشتن مرز آبی و خاکی با کشورهای همسایه و بنادر فعال 
موقعیت ممتازی برای گیالن در زمینه واردات و صادرات ایجاد کرده اما 
همچون سایر استان های مرزی با مشکالتی مواجه هستیم که امیدواریم 

با حمایت دولت رفع شود.
وی با اشاره به به مطرح بودن گیالن به عنوان قطب بزرگ تولید برنج 
در کش��ور، افزود: یارانه هایی ک��ه دولت با هدف حمایت از عموم جامعه 
ب��ه واردات برنج اختصاص می دهد، تولیدکنندگان داخلی را با مش��کل 

مواجه کرده است.
ساالری خواستار تجدید نظر دولت در سیاست های مربوط به واردات 
برنج ش��د و عنوان کرد: سال گذشته قیمت برنج ایرانی ۱۱ هزار تومان 
بود و امس��ال پیش بینی می ش��د که به ۱5 هزار تومان افزایش یابد اما 

متاسفانه این اتفاق رخ نداد.

وی در ادام��ه به اختصاص ۱5۰ میلیارد تومان از س��وی دولت برای 
خرید تضمینی چای اش��اره کرد و گفت: ای��ن اقدام دولت قطعا تحولی 

جدی در تولید چای داخلی ایجاد می کند.
اس��تاندار گی��الن با تاکید بر لزوم همکاری بیش��تر بانک ه��ا در ارائه 
تس��هیالت به واحدهای تولیدی تاکید ک��رد: در گیالن تالش می کنیم 

سیاست های دولت را به خوبی اجرا کنیم.
وی با بیان اینکه معتقدم با جوان گرایی بس��یاری از مشکالتی که در 
حوزه اجرا وجود دارد رفع می شود، تصریح کرد: برای استفاده بیشتر از 
ظرفیت جوانان در جایگاه های مدیریتی آمادگی کامل دارم و هزینه های 

این تصمیم را نیز متقبل می شوم.
وی ادامه داد: ش��فافیت همیش��ه برای من به عنوان یک اصل کاری 
مطرح بوده و در طول 5 سال سابقه مدیریتم هرگز وارد هیچ معامله ای 

نشده و هیچ گونه سفارشی درباره شخصی نداشتم.
وی با ابراز خرس��ندی از انعکاس مشکالت توسط نمایندگان مردم به 
دولت، گفت: تعصب و جدیت نمایندگان در پیگیری مسائل و مشکالت، 

خدمت رسانی دولت به مردم را تسهیل می کند.
س��االری تاکید کرد: با سالمت و صالبت پیگیر رفع مشکالت موجود 

هستیم بدون اینکه در مسائلی که مجاز نیستیم، ورود کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت صنعت، مش��کالت واحدهای 
صنعتی بزرگ گیالن نظیر چوکا، چوب و کاغذ اس��الم و کاشی خزر که 

دارای ظرفیت صادراتی بسیار باالیی هستند، رفع شود.
داداش��ی رئیس مجمع نمایندگان گیالن نیز در این نشس��ت کمبود 
نقدینگ��ی و س��رمایه در گ��ردش را از مهمترین مش��کالت واحدهای 
تولیدی و صنعتی معرفی کرد و گفت: سود باالی تسهیالت بانکی برای 

این واحدها مشکل آفرین شده است.
وی خواستار ارائه تسهیالت کم بهره به واحدهای تولیدی شد و افزود: 

متاسفانه برخی بانک ها به مصوبات تمکین نمی کنند.
داداشی همچنین بر لزوم جلوگیری از واردات آن دسته از محصوالتی 

که مشابه داخلی دارند، تاکید کرد.
اص��الح قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده، الزام دس��تگاه های دولتی به 
استفاده از چای ایرانی، جلوگیری از واردات بی رویه برنج، افزایش تعرفه 
واردات چ��ای و تس��هیل ترخیص کاالها از گم��رک از جمله مهمترین 
خواس��ته های نمایندگان مردم گیالن در مجلس شورای اسالمی از وزیر 

صنعت، معدن و تجارت بود.

لزوم جلوگیری از واردات محصوالتی که مشابه داخلی دارند

رئیس انجمن صنفی گاوداران معتقد اس��ت که پشت پرده ممنوعیت 
صادرات شیرخش��ک،  کارخانه ه��ای لبنی به وی��ژه کارخانه های دولتی 
هس��تند ک��ه می خواهن��د از محل واردات، حاش��یه های زی��ان خود را 
جبران کنند که در این باره وزیر جهاد کش��اورزی مخالفت خود را کتبا 
اعالم کرده و اگر به نتیجه نرس��د، این مسئله را به دیوان عدالت اداری 
می کشانیم. به گزارش ایسنا، اواخر مردادماه امسال محمد شریعتمداری 
- وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت - در نامه ای به رئی��س کل گمرک 
ممنوعیت صادرات انواع کاغذ ش��امل کاغذ چاپ، بسته بندی و روزنامه، 
انواع پیژو، انواع شیرخش��ک س��نتی، انواع شیرخشک اطفال، چای فله 
و بس��ته بندی و کره در بس��ته بندی های باالی 5۰۰ گ��رم را از ابتدای 

شهریورماه اعالم کرد.
در پی ابالغ این مصوبه احمد مقدسی در نشستی خبری در پاسخ به 
س��وال خبرنگار ایسنا، مبنی بر اینکه دلیل این ممنوعیت و قرار گرفتن 
شیرخشک در ردیف کاالهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی 

ب��رای واردات را چ��ه می دانید؟ اظهار کرد: ماجرا از این قرار اس��ت که 
طی سال های گذشته کارخانه های لبنی شیر خام را از دامداران تحویل 
می گرفتند و با کارمزد و گرفتن خامه و چربی آن شیرخش��ک را صادر 
می کردند که در واقع در این سیس��تم کارخانه های لبنی بودند که برای 
دام��داران و کارخانه های شیرخش��ک تعیین تکلیف می کردند و البته با 
توجه به اینکه قیمت شیرخش��ک در دنیا با یارانه از س��وی دولت های 
مختلف پایین آمده بود، قدرت رقابت برای این محصول وجود نداش��ت 
به همین س��بب دولت سال گذش��ته ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه در این 
زمینه در نظر گرفت که تقریبا به ازای هر کیلو صادرات شیرخشک یک 

دالر اختصاص پیدا می کرد.
وی افزود: همین عامل س��بب ش��د تا حدود ۳۰هزار تن شیرخشک 
باقیمانده در انبارها صادر شود که ارزشی حدود ۷۰ میلیون دالر معادل 

بیش از  ۱۰درصد صادرات کل لبنیات در سال گذشته داشت.
رئی��س انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: امس��ال در پی افزایش نرخ 

ارز دامداران ارتباط خود را کارخانجات شیرخش��ک به صورت مستقیم 
برقرار کردند و از اوایل مردادماه خودشان به صورت مستقیم شیرخشک 
را البت��ه بدون یارانه دولتی صادر می کردن��د، اما ناگهان برخالف قانون 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت مصوب��ه ای ابالغ کرد که براس��اس آن 
صادرات شیرخش��ک ممنوع ش��د. مقدس��ی با بیان اینکه پش��ت پرده 
ممنوعیت صادرات شیرخش��ک، واردات آن از سوی کارخانه های لبنی 
است، گفت: جالب اینکه در پی این اعالم ممنوعیت شیرخشک آن هم 
توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت در ردیف کاالهای اساسی برای 
واردات قرار می گیرد تا مش��مول ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی ش��ود، سوال 
اینجاس��ت که وزارت صنعت، معدن و تجارت چرا برخالف قانون تمرکز 
وظایف بازرگانی بخش کش��اورزی و برخالف بسته ارزی جدید اقدام به 
ممنوع کردن صادرات شیرخش��ک و صدور مجوز برای واردات آن کرده 
اس��ت، آن هم در ش��رایطی که کش��ور می تواند در بازه زمانی کنونی از 

فرصت صادرات شیرخشک به بهترین نحو استفاده کند.

افزایش و کاهش میزان صادرات محصوالت مختلف در بخش صنعت 
و معدن طی س��ه ماه نخس��ت سال جاری نس��بت به مدت مشابه سال 
قب��ل اعالم ش��د. به گزارش ایس��نا، در صادرات بخش معدن طی س��ه 
ماهه نخس��ت سال جاری نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته شاهد 
رش��د ۶۲۰۰ درصدی صادرات مربوط به استخراج زغال سنگ و لیمیت 
بودیم اما در بخش اس��تخراج کانه های فلزی و اس��تخراج سایر معادن 
به ترتیب کاه��ش ۲۶.۷ و ۱۴.۷درصدی را تجربه کردیم. این در حالی 
اس��ت که در بخش ص��ادرات صنایع، گروه کاالی��ی کاغذ و محصوالت 
کاغذی، محصوالت غذایی و آش��امیدنی و ابزار پزش��کی بیشترین رشد 

ارزش��ی صادراتی رخ داده اس��ت. کاغذ و محصوالت کاغذی با رش��دی 
۲۳9درص��دی در میزان وزن صادراتی و رش��د ۱۶۶درصدی در میزان 
ارزش صادراتی طی س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری نس��بت به مدت 
مش��ابه سال قبل بیشترین رش��د در بخش صنعت را به خود اختصاص 
دادند. همچنین محصوالت غذایی و آشامیدنی با رشد ۲۷۳درصدی در 
می��زان وزن صادراتی و رش��د ۱۰۰.۷درصدی در میزان ارزش صادراتی 
طی بهار ۱۳9۷ نس��بت به س��ه ماهه مشابه سال گذش��ته کار خود را 
دنبال کردند. در عین حال ابزار پزش��کی، اپتیکی، دقیق و انواع س��اعت 
با رش��د ۶۰درصدی در میزان وزن صادراتی و رش��د 9۱.۸درصدی در 

می��زان ارزش صادراتی در مدت مذکور روبه رو ش��دند. در مورد کاهش 
می��زان ارزش صادرات بخش صنعت نی��ز باید اعالم کرد که محصوالت 
از توتون و تنباکو با کاهش��ی 99.۸درصدی، ماشین آالت و تجهیزات و 
نیز ماشین آالت و دس��تگاه های برقی به ترتیب بیشترین میزان کاهش 
را در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه 
کردند. محصوالت توتون و تنباکو با کاهشی 99.۸درصدی، ماشین آالت 
و تجهیزات با کاهش��ی ۳9.۱درصدی و ماشین آالت و دستگاه های برقی 
با کاهش��ی ۲۳.۴درصدی طی سه ماهه نخست س��ال جاری نسبت به 

مدت سال گذشته در میزان صادرات خود روبه رو شدند.

پشت پرده ممنوعیت صادرات شیرخشک

 ماجرا را به دیوان عدالت اداری می کشانیم

کاغذ در صدر، توتون و تنباکو در قعر

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

 قیمت های نجومی خودرو
»ِفیک« است

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی 
تهران به مردم هش��دار داد که قیمت ه��ای نجومی که برای 
خودرو در برخی س��ایت های خرید و ف��روش اینترنتی اعالم 
می ش��ود نادرست و اصطالحا فِیک اس��ت و نباید آنها را مبنا 

قرار داد.
سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: فراگیر شدن 
س��ایت های خرید و فروش اینترنتی و همچنین ش��بکه های 
اجتماعی بس��تری برای سوءاس��تفاده و ج��والن دالالن بازار 

خودرو ایجاد کرده است.
وی با اش��اره به اینکه هر کس��ی می تواند بدون هزینه و با 
صرف چند دقیقه وقت، آگهی مدنظر خود را در س��ایت های 
خری��د و فروش اینترنتی منتش��ر کند، خاطرنش��ان کرد: در 
همی��ن مورد پدیده جدیدی ک��ه در بازار خودرو با آن مواجه 
هس��تیم درج قیمت ه��ای نجومی و غیرواقع��ی و پرت برای 
خودرو از سوی دالالن در سایت های خرید و فروش اینترنتی 

همچون دیوار و باما است.
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی 
ته��ران ادامه داد: به عنوان مثال موج��ی که درباره پراید ۴5 
و 5۰ میلی��ون تومانی در جامعه به راه افتاد مربوط به همین 
دس��ته از اقدامات بود در حالی ک��ه در بازار واقعی خودرو به 

هیچ وجه شاهد چنین قیمت هایی نبودیم.
وی افزود: متاس��فانه فراگیر شدن شبکه های اجتماعی نیز 
به این فضا دامن زده اس��ت، به گونه ای که قیمت های پرت و 
غیرواقعی درج ش��ده در س��ایت های خرید و فروش اینترنتی 
در ش��بکه های اجتماعی به ویژه کانال های تلگرامی منتشر و 
دس��ت به دس��ت می ش��ود و می گویند فالن خودرو به فالن 
قیمت رس��ید در حالی که در بازار واقعی خودرو چنین اتفاقی 

نیفتاده است.
موتمنی ب��ا بیان اینکه مصرف کنن��دگان باید دقت کرده و 
فریب این افراد را نخورند، تصریح کرد: ما بارها اعالم کرده ایم 
که مس��ئوالن باید تدابیری برای فعالیت س��ایت های خرید و 
فروش اینترنتی بیندیش��ند و مانع از اعالم قیمت های نجومی 
و غیرواقع��ی برای خ��ودرو و دیگر کاالها ش��وند زیرا اینگونه 

اقدامات موجب به هم ریختن بازارها می شود. 
در ای��ن زمینه م��ردم قیمت های واقعی بازار خ��ودرو را از 
رسانه های رس��می همچون خبرگزاری ها و صداوسیما دنبال 

کنند.
به گزارش ایس��نا، پیش از این در گزارش��ی عنوان ش��د در 
حالی که دالالن و واسطه های بازار خودرو، قیمت های نجومی 
و تخیل��ی برای خودروهای داخلی عن��وان می کنند خبری از 

سازمان های نظارتی و برخورد با گران فروشان نیست.

در جدیدترین آمارهای رسمی، تولید انواع خودرو در مردادماه امسال 
به طور میانگین ۳۸درصد کاهش یافته است.

به گ��زارش پدال نیوز، تولید خودروس��ازان کش��ور در س��ومین ماه 
پی درپی از س��ال جاری در حالی کاه��ش پیدا می کند که مدیران عامل 
خودروس��از از ادام��ه تولید خ��ودرو و عدم کاهش طی چن��د ماه اخیر 
صحبت کرده بودند.  کاهش تولید خودروس��ازان در حالی اوج می گیرد 
ک��ه وزیر صنعت، معدن و تجارت و البت��ه معاونانش از افزایش تیراژ در 

سال جاری و شکستن رکورد تولید در کشور خبر داده بودند. 
 در جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع خودرو در مردادماه امسال 
به طور میانگین ۳۸درصد کاهش یافته اس��ت. اف��ت تولید از خردادماه 
روند کاهش��ی پیدا ک��رده و در این ماه ۱9درصد کاه��ش تولید وجود 
داش��ته و این رقم در تیرماه به بیش از ۲۳درصد کاهش تولید رس��یده 
اس��ت. حاال در مرداد با جهش فراوان به ۳۸درصد رس��یده و احتماال تا 
پایان ش��هریور ماه به 5۰درصد خواهد رس��ید. در این مدت تولید انواع 
خودرو از ۱۴۴هزار و۳۷۰ دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به ۸9هزار 
و۴5۰ دستگاه رسید. همچنین در مرداد ماه امسال تولید انواع سواری با 
افت ۳۸.۲درصدی همراه بوده و از ۱۳5هزار و ۶۸۰دستگاه در مردادماه 

۱۳9۶ به ۸۳هزار و ۷۸۷دستگاه کاهش پیدا کرده است.
 در مجم��وع در 5ماهه نخس��ت امس��ال تولید انواع خ��ودرو با افت 
9.5درصدی همراه بوده و از 5۸۰هزار و۷۸۳ دستگاه در 5ماهه نخست 

سال گذشته به 5۲5هزار و5۸۶ دستگاه خودرو کاهش یافته است.
این درحالی اس��ت که منص��ور معظمی، رئی��س هیات عامل ایدرو از 
افزایش تولید خودرو با اجرای بسته جدید ارزی بانک مرکزی خبر داده 
بود. مشخص نیس��ت این بسته ارزی تاکنون اجرا شده یا خیر و به طور 
کلی بسته جدید ارزی چه تغییری در تولید خواهد داد که کاهش تولید 

چند ماه اخیر را جبران کند.
 معظمی می گوید: »آثار مثبت بس��ته بانک مرکزی در آینده نزدیک 
در اقتصاد کش��ور نمایان خواهد شد. با بسته جدید بانک مرکزی عرضه 
خودرو بیشتر خواهد شد. دغدغه تولیدکنندگان و واردکنندگان از بین 

خواهد رفت. اختالف قیمت خودرو بین بازار و کارخانه خیلی زیاد است. 
با بس��ته جدید بانک مرکزی قیمت بازار سیاه خودرو حتما کاهش پیدا 
خواه��د کرد و مردم خودرو ارزان تری می خرند. البته قیمت تمام ش��ده 
تولید خودرو اندکی افزایش خواهد یافت ولی بازار سیاه از بین می رود.« 
 پیش فروش خودرو از س��وی خودروسازان در سال جاری ادامه داشته 
و س��ایپا در روزه��ای اخیر حدود 5۰هزار دس��تگاه خودرو پیش فروش 
کرده و قرار اس��ت این خودروها را تا آذرماه به مش��تریان تحویل دهد. 
ایران خ��ودرو نیز طی هفته آینده ۴۰هزار دس��تگاه خودرو پیش فروش 
خواهد کرد. قرار است ایران خودرو نیز اواخر پاییز و زمستان سال جاری 

خودروهایی را که پیش فروش خواهد کرد تحویل دهد. 
 ب��ه این موارد بای��د تعهدات قبلی خودروس��ازان را نی��ز اضافه کرد 
که هنوز تحویل مش��تریان نش��ده است. به بس��یاری از افرادی که قرار 
ب��وده خودروهای ش��ان را مرداد تحویل بگیرند، وع��ده مهر و آبان داده 
شده اس��ت. تولید خودرو در کشورمان به شدت کاهش پیدا کرده و به 
این ترتیب می توان نتیجه گرفت که خودروس��ازان به س��ختی خواهند 

توانست تعهدات قبلی خود را تامین کنند. 
 یکی از عمده ترین دالیلی که خودروس��ازان را به این وضع کش��انده 
است، سیاست های اش��تباه و مکرر وزارت صمت به عنوان سیاست گذار 

اصلی صنعت و البته دومین صنعت بزرگ کشورمان است. 
 سیاست های اشتباهی که چون خودروسازان زیر تیغ دولت و وزارت 
صنع��ت هس��تند، نمی توانند از آن انتقاد کنند. ب��ه هر حال تصمیمات 
ناصحیح اتخاذ شده در چند ماه گذشته و عدم ثبات قوانین در این مدت 
باعث شده تا هم خودروساز و هم قطعه ساز متحمل فشار بسیاری شوند. 
 به نظر می رس��د پی��ش از اینکه تحریم ها بر صنع��ت خودرو اثرگذار 
باش��د، تصمیمات و سیاس��ت گذاری های اش��تباه اثرگذار بوده و باعث 
کاهش تولید خودرو ش��ده اس��ت. کاه��ش تولیدی که ب��ه دلیل عدم 
ترخی��ص مواداولی��ه و قطعات نیمه س��اخته برای قطعه س��ازان و عدم 
ترخیص برخی قطعات برای خودروس��ازان بوده اس��ت. پرداخت یا عدم 
پرداخ��ت مابه التفاوت ارزی برای قطعات و عدم هماهنگی وزارت صمت 

و اقتصاد در چند ماه گذش��ته بسیاری صنایع از جمله صنعت خودرو را 
به ورطه کاهش تولید کشانده است. 

 ب��ا ادام��ه روند کاهش تولید خ��ودرو نه تنها قیمت ه��ا افزایش پیدا 
خواهد کرد، بلکه خودروس��ازان به رکورد تولید سال گذشته هم دست 
پیدا نخواهند کرد. به این ترتیب در صورتی که خودروسازان نتوانند به 
روال طبیعی تولید محصوالت ش��ان بازگردن��د در ماه های آینده باز هم 
شاهد افزایش فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار خواهیم بود.

 

 آیا وزارتخانه های صنعت و اقتصاد
عامالن اصلی کاهش تولید صنعت خودرو هستند؟

عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی در خصوص حضور 
ش��ورای رقابت در قیمت گذاری خودرو اظهار داش��ت: با توجه به اینکه 
خودروس��ازی، صنع��ت تولی��دی و پرجمعیت��ی از نظر اش��تغال زایی و 
کارآفرینی اس��ت و باید روند روبه رش��د این صنع��ت را در نظر گرفت 
ل��ذا درخصوص تاثیر حضور ش��ورای رقابت در مرتفع کردن مش��کالت 
ای��ن صنعت و همچنین قیمت گذاری و ی��ا کنترل و نظارت بر قیمت ها 
تاکنون هیچ اس��تراتژی خوبی برای س��اماندهی وضعیت خودروسازی 
در کشور مشاهده نش��ده است. غالمرضا شرفی در گفت وگو با خبرنگار 
پارلمانی خبرخودرو، گفت: باید در کش��ور س��امانه ای طراحی شود که 
وضعیت خودرو را به لحاظ قیمت گذاری براس��اس قیمت های واقعی که 
متناسب با سطح توقع و درآمد متقاضی و همچنین به سود تولیدکننده 
باش��د که با نوس��انات بازار زیان نبیند بررسی کند، اما پیش از این باید 
مجموعه هایی که چندین س��ال اس��ت در این عرصه فعالیت کرده اند را 

مورد ارزیابی قرار دهیم.
نماینده مردم آبادان در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح کرد: صنعت 
خودرو در کش��ور انحصاری شده اس��ت. در شرایط سخت اقتصادی که 
با کمبود ارزهای رایج در دنیا مواجه هس��تیم ش��اید انحصار برای مدت 
کوتاهی پاس��خگوی حل بحران باش��د و برخی از افراد، س��ازمان ها و یا 
ش��رکت ها بتوانند گره گشا باشند اما در درازمدت منجر به رکود و عدم 

رقابت پذیری خواهد شد.
وی در ادامه بر اصل رقابت پذیری در صنعت تاکید کرد و گفت: یکی 
از ش��اخص های توسعه پایدار در تولید رعایت اصل رقابت پذیری است و 
چنانچه این اصل را در برنامه ها در نظر نگیریم و کما فی السابق بر طبل 

انحصار بکوبیم این چنین می ش��ود که هیچ خالقیتی در زمینه تولید و 
یا حتی قیمت گذاری نخواهیم داشت.

این عضو کمیسیون انرژی در ادامه با اشاره به تنوع سیاست های اروپا 
در صنعت خودرو گفت: کش��ورهای اروپایی بر تنوع سیاست ها و ارتقای 
کیفیت محصوالت خود س��رمایه گذاری می کنند و گاهی شاهد هستیم 
هم��راه با کاهش قیمت خودرو، قیمت قطع��ات را افزایش می دهند لذا 
بای��د توجه داش��ت که صنعت خودروس��ازی ایران نیز بخش��ی از پازل 
جهانی است. شرفی خاطرنشان کرد: سیاست گذاری های صنعت خودرو 
بر سبد خانوار و بر روند تولید و صادرات اثرگذار است، همچنین صنایع 
خودروس��ازی بر تولید ناخالص ملی در تراز اقتصادی اثرگذار است و با 
ارتقای کیفیت و  به روزآوری محصوالت و نگاهی نو، ش��اهد مثبت شدن 

تراز اقتصادی کشور خواهیم بود.
نماین��ده مردم آبادان در مجلس ش��ورای اس��المی به سیاس��ت های 
اشتباه خودروسازان اشاره داشت و گفت: تولیدکنندگان، هیچ خالقیتی 
در ن��وآوری محصوالت، تولی��د انبوه و تنوع در تولی��د محصوالت خود 
ندارند و تنها بر ش��یوه عرضه و تقاضا پافش��اری می کنند در صورتی که 
بازارهای جهانی از این مرحله عبور کرده اس��ت و در زمینه نیازس��ازی 

تصمیم گیری می شود و گام برمی دارند.
وی در پای��ان تاکی��د کرد: با توج��ه به وضعیت کنونی ب��ازار جهانی 
چنانچه هر یک از کش��ورها متکی به بخش��ی از تولیدات خود باشند و 
نیاز بخش��ی از کشور را تامین کنند، مانند یک سلول خوداتکا مشکالت 
مرتفع خواهد ش��د لذا خودروسازان باید درخصوص این صنعت تصمیم 

منطقی اتخاذ نمایند.

صنعت خودروی ایران رقابت پذیر نیست
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عضو کمیس��یون فرهنگی شورای شهر تهران گفت زنان در زمینه های 
مختلف از توانمندی های باالیی برخوردار هستند، به همین دلیل به وجود 

آوردن فضای کسب و کار می تواند معرف خوبی برای زنان باشد.
به گزارش مهر، الهام فخاری با اش��اره به 
برگزاری نمایش��گاه ها در راستای حمایت از 
زنان سرپرس��ت خانوار، گفت: بدون تردید 
ایجاد این گونه فضاها می تواند زمینه معرفی 
زنان موفق و موثر در حوزه اقتصادی را بهتر 

و بیشتر در جامعه فراهم کند.
وی ب��ا بیان اینکه با ایجاد امکانات جانبی 
می ت��وان زن��ان را در عرصه کس��ب و کار، 
خدم��ات و همچنی��ن فرآورده هایی که در 
زمینه های مختلف تولید دارند به شهروندان 
معرفی کنی��م، افزود: زن��ان در زمینه های 
مختلف از توانمندی ه��ای باالیی برخوردار 
هس��تند، به همین دلیل ب��ه وجود آوردن 

فضای کسب و کار می تواند معرف خوبی برای زنان باشد.
وی ب��ا بیان اینکه بانوان��ی که در زمینه های تولید و خوداش��تغالی 
فعالیت دارند باید به جامعه معرفی ش��وند، تصریح کرد: اگرچه معرفی 

این افراد نیازمند اطالع رس��انی دقیق تر از س��وی نهادها و ارگان های 
ذی ربط است.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران ادامه 
داد: باید از ظرفیت س��رای محالت، شورای 
شهر و شهرداری تهران در جهت حمایت از 
کارآفرینی زنان و به خصوص زنان سرپرست 

خانوار استفاده کنیم.
فخ��اری یادآور ش��د: ش��ورا در س��طح 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت نقش 
دارد و بیش��تر در بحث سیاس��ت گذاری و 

هماهنگی اقداماتی انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه باید در ش��ورای ش��هر 
برنام��ه مش��خصی ب��رای حمای��ت از زنان 
سرپرست خانوار داشته باشیم، تصریح کرد: 
الزم اس��ت که این محورها به عنوان ارکان 

مهم مورد تاکید بیشتری قرار گیرند.
عضو کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی ش��ورای اسالمی شهر تهران در 
پایان خاطرنش��ان کرد: امیدواریم در سال دوم شورای پنجم درخصوص 

زنان حرف متفاوت، برنامه مشخص و اقدام موثری تری داشته باشیم.

مدیر مرکز رش��د پژوهش��گاه م��واد و انرژی گفت مرکز رش��د این 
پژوهش��گاه در راستای فعال کردن ظرفیت ها برای استفاده حداکثری 
از زیرس��اخت های فیزیکی و حمایتی مناس��ب ب��رای واحدهای فناور 

مستقر در مرکز رش��د اقداماتی انجام داده 
ک��ه یکی از آنه��ا، راه اندازی و آماده س��ازی 
فضاهای بالاس��تفاده در این پژوهش��گاه به 
منظ��ور اس��تقرار ش��رکت های فعال جهت 

ایجاد کسب وکار و اشتغال زایی است.
به گزارش ایس��نا، دکتر محمدرضا دادفر 
با اعالم ای��ن خبر گفت: مراکز رش��د یکی 
از ابزارهای اقتصادی هس��تند که به منظور 
حمای��ت از کارآفرین��ان تحصیلکرده ایجاد 
می ش��وند و با ارائ��ه امکانات و تس��هیالت 
عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت های جدید 

را فراهم می کنند.
وی با اش��اره به اینکه در حال حاضر ۲۶ 

واحد فناور و ش��رکت دانش بنیان، جذب مرکز رش��د این پژوهشگاه 
شده اند، افزود: با همکاری واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان، 
۱۲ اختراع در پژوهشگاه مواد و انرژی به مرحله تجاری سازی رسیده 

است. مدیر مرکز رش��د پژوهشگاه مواد و انرژی در ادامه اظهار کرد: 
استفاده از مراکز رشد، امروزه به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده 
ب��رای تبدی��ل خالقیت ه��ا و دس��تاوردهای علم��ی و تحقیقاتی به 
محصوالت قاب��ل ارائه به بازار و توس��عه 
کارآفرینی محس��وب می شوند که دارای 
مکان فیزیکی و تس��هیالت مش��ترک از 
جمله فضای اداری، فنی و آزمایش��گاهی 
همراه ب��ا خدمات حمایت��ی و همچنین 
شبکه س��ازی و برخ��ی خدم��ات جانبی 

هستند.
دکت��ر دادفر خاطرنش��ان ک��رد: مرکز 
رش��د پژوهش��گاه مواد و ان��رژی با توجه 
ب��ه سیاس��ت های ابالغ��ی وزارت عل��وم، 
تحقیق��ات و فناوری، در راس��تای نیل به 
سیاست تجاری س��ازی، کارآفرینی، انتقال 
تکنولوژی و تبدیل علم به ثروت تش��کیل 
شده اس��ت که می تواند وظیفه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و 
تسهیل زمینه تبدیل دس��تاوردهای پژوهشی به محصوالت تجاری را 

فراهم آورد.

تجاری سازی 12 اختراعضرورت حمایت از زنان سرپرست خانوار در عرصه کسب و کار

وجوه تمایز رهبران خوب از رهبران عالی غالباً به عادت هایی س��اده 
مربوط می ش��ود. تا به حال از خودتان پرسیده اید که چه خصلت هایی 
رهب��ران خوب را از رهبران فوق العاده متمایز می کند؟ این وجوه تمایز 
مهارت های ذاتی یا اس��تعدادهای طبیعی نیست، بلکه در ویژگی های 

تاثیرگذارتری ریشه دارد که مهارت پیدا کردن در آنها دشوار است.
ترقی کردن از یک رهبر خوب به یک رهبر عالی از متعهد ش��دن به 
تغییر دادن چند عادت بنیادین ش��روع می شود. رهبران فوق العاده ای 
مانند هاوارد ش��ولتز، جی رای��ت، بن فرانکلین، اپ��را و دیگران عموماً 
عادت هایی دارند که زمینه را برای بزرگترین دس��تاوردهای آنان مهیا 
س��اخته اس��ت. عادت را می توانیم کاری تعریف کنی��م که غالباً آن را 
انج��ام می دهیم و به تدریج به بخش��ی از ماهی��ت وجودی مان تبدیل 
ش��ده است. هر روز صبح نگاه کردن به گوشی تلفن یک مثال متداول 
از عادت های روزمره است که اکثر ما آن را بدون فکر انجام می دهیم.

اگر شما نیز می خواهید مانند این افراد مشهور به رهبری فوق العاده 
تبدیل شوید، سعی کنید عادت های زیر را در خود نهادینه کنید.

1ـ یک برنامه روتین صبحگاهی سودمند برای خودتان ایجاد کنید
بنجامین فرانکلین یک برنامه صبحگاهی کاماًل دقیق و تعریف ش��ده 
داش��ت. فرانکلین بازه زمان��ی ۷ � 5 صبح را »س��اعت خوب قدرت« 
می نامی��د، او اولویت ه��ای روزش را در این زم��ان رده بندی می کرد و 
زمانی را نیز به نوش��تن، مطالعه و عب��ادت اختصاص می داد. به عالوه 
فرانکلین هر روز صبح این سوال را از خودش می پرسید که »امروز چه 
کار خوبی می خواهم انجام دهم؟« برنامه صبحگاهی تاثیر قابل توجهی 
بر موفقیت روز پیش رو دارد. تخصیص دادن این وقت تاثیر مستقیمی 
بر قابلیت های رهبری و مدیریتی تان خواهد داش��ت. درست است که 
این برنامه روزانه برای همه یکس��ان نیس��ت، اما معموالً شامل ورزش، 
عبادت، مدیتیش��ن، نوشتن، مطالعه یا اولویت دادن به مهم ترین کارها 
می ش��ود. مردم عموماً اجازه می دهند که رسانه های اجتماعی، ایمیل 
یا محیط ش��غلی طرز رفتارش��ان را ش��کل دهد. این طرز رفتار تاثیر 
مستقیمی بر روی ش��یوه هدایت و رهبری گروه دارد. رهبران همواره 
در ش��رایطی قرار می گیرند که باید واکنش هایی بجا و مناس��ب نشان 
دهند و مش��کل را با ارائه راهکارهای مفید حل کنند؛ اش��خاص تحت 

چنین شرایطی برخالف انتظار عمل خواهند کرد.  
از همه مهم تر اینکه حتماً هر روز باید س��اعت معینی از خواب بیدار 

شوید و به برنامه ای که برای خود تعریف کرده اید، پایبند بمانید.
2ـ داشتن نگرش مثبت

رهب��ران ب��زرگ می دانند ک��ه زندگی و مدیریت ام��ور در یک خط 
مس��تقیم پیش نمی رود. زندگی سرشار از فراز و نشیب هایی است که 
مش��کالت و مسائل غیرقابل کنترل غالباً بر س��ختی راه می افزاید، اما 
فردی که از خود رهبری قدرتمند و متنفذ ساخته است، خود را دست 
و پا بس��ته تسلیم مشکالت غیرمنتظره نمی کند. واقعیت این است که 
تنه��ا چیزی که در ط��ول روز در حیطه کنترل ما ق��رار دارد، نگرش 

مثبت و تالشمان برای بهبود اوضاع است. 
اپرا وینفری موفقیت بزرگ خود را به عنوان تهیه کننده، بازیگر و مجری 
تاک ش��و و یک انسان نوع دوست و خیر مرهون یک چیز می داند: نگرش 

مثبت. وینفری زندگی ای را برای خود مجس��م کرد که در آن بزرگ ترین 
امیدها و رویاهایش به واقعیت مبدل ش��ده بود. وینفری مثبت اندیشی را 
به خصلت پایدار و همیشگی خود تبدیل کرد و همه ما می دانیم که این 
ویژگی او را به کجا رسانده است. انتخاب با خودتان است که زندگی را از 
پشت عینک بدبینی ببینید یا روزی شاد و آفتابی را برای خودتان مجسم 
کنید. چنانچه متوجه اهمیت نگرش مثبت ش��وید و آن را هر روز به کار 
ببندید، این طرز فکر به س��رعت به عادتی تبدیل می ش��ود که بدون فکر 
آن را انجام می دهید، بنابراین اجازه ندهید که ش��رایط سخت یا اتفاقات 

ناخوشایند طرز فکر منفی را به شما دیکته کند.
3ـ تعریف اهداف گروهی و نوشتن آنها

اگر هدف برای زندگی، کسب و کار و گروه خود تعریف نکنید، مطمئن 
باش��ید که نتیجه رضایت بخش��ی نخواهید گرفت. به ق��ول زیگ زیگالر 
معروف »اگر هدف تان هیچ باش��د، احتماالً در هر تالش به چیزی بیشتر 
از هیچ نخواهید رسید.« دکتر گیل ماتیوز، استاد روانشناسی در دانشگاه 
دومینیکن کالیفرنیا، به مطالعه هنر و دانش تعریف هدف پرداخته است. 
نتیجه پژوهشی که بر روی ۲۶۷ نفر با مشاغل و پیشینه های مختلف انجام 
ش��د، حکایت از آن داشت که اگر هدفی را که در سر دارید، براساس یک 
برنامه منظم بنویس��ید، احتمال رسیدن به آن ۴۲درصد بیشتر می شود. 
ران ش��ایک، مدیرعامل و موس��س Panera Bread، اهداف ساالنه اش 
را هر سال کریس��مس بر روی کاغذ پیاده می کند. شایک می گوید: »هر 
سال ابتکارعمل هایی را که می خواستم در رابطه با خود، خانواده، وضعیت 
س��المتی، ش��غل و خدا پیاده کنم و به عبارت دیگر، هر آن چیزی را که 
برایم مهم بود، می نوشتم. برای خودم می نوشتم که چطور و چگونه به کجا 
می خواهم برسم.« شایک معتقد است که عمل کردن به این رسم ساالنه 
کمک کرده است که به ۷5درصد از تعهدات خود عمل کند. اکثر رهبران 
اهداف معینی را برای خودش��ان تعریف کرده اند، اما احتماالً تعیین هدف 
برای اعضای گروه از نظر بعضی از آنها دور مانده باش��د. رمز موفقیت در 
کس��ب و کار این است که آن هدفی را که می خواهید، همراه گروه تان به 
آن برسید و انتظاری را که از کارکنان تان دارید نیز تعریف کنید. سپس این 
اهداف را بنویسید و درباره راه های تحقق آنها به طور مرتب با کارکنان تان 

صحبت کنید.
4ـ تعریف یک رهبر موفق را در عمل پیاده کنید

رهب��ری را می ت��وان انج��ام اقداماتی تعریف کرد که ب��رای تولید یا 
بهب��ود وضعیت دلخواه یا موج��ود در یک دوره طوالن��ی، الهام بخش 
دیگران می ش��ود و آنان را صاحب اختیار و ق��درت می کند، اما صرف 
دانس��تن این تعریف برای تبدیل شدن به رهبری متنفذ کافی نیست، 
به عبارت دیگر به عمل کار برآید، به س��خندانی نیس��ت.    هنوز هم 
با رهبران قدرتمندی برخ��ورد می کنم که اطالعی از اهمیت کنش ها 
و اعمال ش��ان ندارند و نمی دانند که الگ��وی افراد تحت مدیریت خود 
هس��تند. بس��یاری از این رهبران افراد متحجری هس��تند که تعصب 
باالیی درباره تصمیمات و جایگاه خود دارند. ش��یال جانس��ون، یکی از 
موسسین شبکه BET، الگوی تمام و کمالی برای کارکنان خود است. 
او می گوی��د: »می خواه��م تمام کارمندانم مرا رهب��ری موقر و محترم 
بدانند که کار کردن برای او مایه افتخار است.«   عملکرد ما در دنیای 
پرمشغله و پرهیاهوی امروز مهم تر از حرف های مان است. هر روزتان را 
با هدف شروع کنید و بی وقفه تالش کنید که به الگویی قابل تحسین 
inc: برای کارکنان خود تبدیل شوید.                                   منبع

ارتقا از یک رهبر خوب به یک رهبر فوق العاده 

حس��ام زند حسامی درخصوص استارتاپ ها گفت که در حال حاضر بنا بر آمار 
به دس��ت آمده ۴هزار اس��تارتاپ در کش��ور فعالیت می کنند که محصوالت قابل 
ملموس��ی دارند و مردم از این محصوالت بهره می برند. به گزارش مهر، مدیرکل 
دفتر نوآوری و کس��ب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری با تاکید بر اینکه 
رشد استارتاپ ها هفته ای است، گفت: استارتاپ ها هفته ای ۸درصد رشد می کنند؛ 
اس��تارتاپ ها باید نوآوری داشته باش��ند تا محصول و خدمات جدیدی را عرضه 
کنند. وی با بیان اینکه استارتاپ شرکتی است که خدمات مقیاس پذیری را بر پایه 
فناوری اطالعات ارائه می دهد، بیان داشت: استارتاپ ها می توانند طوری فعالیت 
کنند که به ش��رکت های نوپا، تولیدی و ... تبدیل ش��وند. زند حسامی با تاکید بر 
اینکه نوآوری ش��رط ادامه فعالیت استارتاپ هاست، خاطرنشان کرد: استارتاپ ها 

در بازار آزاد باید فعالیت کنند و با مدل های نوآورانه تالش کنند تا زنده بمانند.

رشد 8درصدی استارتاپ ها در هفته

مترجم: مریم امیری خواه
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اس��تاندار کرمانش��اه گف��ت ب��رای حل مش��کل بی��کاری نی��از به 
سرمایه گذاری، تولید ثروت، برداشتن موانع بر سر راه سرمایه گذاری و 
تالش برای بهبود فضای کسب و کار داریم. به گزارش ایسنا، هوشنگ 

بازوند در آیین معارفه دکتر هدایت حاتمی 
ب��ه عنوان معاون اقتصادی و توس��عه منابع 
اس��تانداری که با حضور معاونین و مدیران 
ستادی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: 
در ش��رایط حال حاضر تالش برای حرکت 
در جهت حل مش��کالت بیکاری، توس��عه 
فض��ای کارآفرینی و بهبود فضای کس��ب و 
کار و همچنین تسریع در اجرای پروژه های 
اولویت های  عمرانی مهم ترین راهبرده��ا و 
کاری در اس��تان است. اس��تاندار کرمانشاه 
با اش��اره به مشکل بیکاری در استان گفت: 
ش��غل امکان دارد با سخنرانی از بین برود، 
اما با س��خنرانی ش��غل ایجاد نمی شود، لذا 

برای حل مشکل بیکاری نیاز به سرمایه گذاری، تولید ثروت، برداشتن 
موانع بر س��رراه سرمایه گذاری و تالش برای بهبود فضای کسب و کار 
داریم. وی افزود: بزرگ ترین موانع بر س��رراه س��رمایه گذاری در بدنه 

و مجموعه س��اختار اداری وجود دارد که این س��اختار مانع از جذب 
س��رمایه گذاری می شود  و س��رمایه گذار هم در جایی سرمایه گذاری 
می کند که اش��تغال و فضای کس��ب و کار در آن مناس��ب باشد. وی 
تصریح کرد: اگر اس��تان کرمانش��اه دارای 
نرخ باالی بیکاری و عدم فضای کس��ب و 
کار است، کمتر س��رمایه گذاری حاضر به 
سرمایه گذاری در استان می شود، اما ما در 
یک سال گذشته تالش خود را برای تغییر 
س��اختار اداری برای جذب سرمایه گذاری 
به کار گرفته ایم و از مدیران خواس��ته ایم با 
جدیت و پیگیری ب��ه دنبال ارتقای بهبود 

فضای کسب و کار در استان باشند.
بازون��د خاطرنش��ان س��اخت: بای��د با 
گفتمان مش��کل فضای کسب و کار را در 
اس��تان ح��ل کنیم و در همین راس��تا در 
جلس��ات س��تاد اقتصاد مقاومتی و ستاد 
تس��هیل قصد داریم این نوع گفتمان را گسترش دهیم تا روند جذب 
سرمایه گذاری در استان به یک فرهنگ تبدیل شود و مدیران هم باید 

این نوع رفتار را به زیرمجموعه های خود گسترش دهند.

معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
حمای��ت از آموزش در کس��ب و کارهای فرهنگی را از سیاس��ت های 
این وزارتخانه برش��مرد و بر ضرورت اولویت بندی موانع موجود در این 

راه تاکید کرد. به گزارش خبرنگار فرهنگی 
ایرنا، از وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، 
علی اصغ��ر کاراندی��ش مروس��تی در دیدار 
ب��ا اعضای هی��ات مدیره انجم��ن طراحان 
لباس و پارچه ای��ران گفت: موضوع اقتصاد 
فرهنگ از ابت��دای دولت یازده��م تاکنون 
در ای��ن وزارتخان��ه به ص��ورت جدی کلید 
خ��ورده و اقدام��ات زیرس��اختی خوبی هم 
ش��کل گرفته است. وی با اشاره به مصوبات 
قانونی کارگروه م��د و لباس با ابراز رضایت 
از اقدامات این کارگروه ابراز امیدواری کرد 
فعالیت های صورت گرفته، راهگشای فعاالن 

این عرصه باشد. 
کاراندیش در ادامه با تاکید ب��ر بازنگری مجوزها در وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی، گفت: تالش ما در این وزارتخانه، واگذاری امور به 
بخش خصوصی و حمایت از فعالیت های بخش های غیردولتی اس��ت؛ 

از همین رو در بررسی موانع و تدوین راهکارها تالش داریم تا دخالت 
و حضور دولت را به حداقل ممکن برسانیم.

مع��اون وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی تاکید کرد: ب��ر این باوریم 
دولت باید سیاس��ت گذاری امور و نظارت 
عام را عهده دار ش��ود تا بخش خصوصی با 

خالقیت هرچه بیشتر فعالیت کند.
کاراندی��ش با تاکید ب��ر اهمیت آموزش 
در مش��اغل، یادآور ش��د: سیاست وزارت 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی حمای��ت از 
آموزش در کسب و کارهای فرهنگی است 
و در همین راستا انجمن طراحان لباس و 

پارچه ایران را حمایت خواهد کرد.
مع��اون توس��عه مدیری��ت و منابع وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه همچنین 
ب��ر حمای��ت از طرح ه��ای دارای توجیه 

اقتصادی در بخش فرهنگ، تاکید کرد.
کاراندیش اظهار داشت: بر این باوریم که مسائل و مشکالت با گفت 
و گو قابل حل اس��ت و رس��یدن به راهکارهای مناس��ب با هم اندیشی 

بارز می شود.

سیاست وزارت ارشاد حمایت از آموزش در کسب و کارهای فرهنگی استبرای ایجاد اشتغال نیاز به بهبود فضای کسب و کار داریم

به عنوان یک کارآفرین در جس��ت وجوی گردش بیش��تر س��رمایه نقدی خود 
هستید؟ بسیاری از ما اینگونه هستیم. این شش شیوه مبتکرانه به گردش درآوردن 

درآمد را به کار بگیرید تا سرمایه نقدی را در کیف پول خود افزایش دهید.
   هنگامی که صحبت از کس��ب و کار می ش��ود، گردش س��رمایه نقدی یکی 
از مهم ترین ارکان اس��ت. همانگونه که سایمون سینک )Simon Sinek( شرح 
می دهد، اگر ش��رکت ش��ما را به اتومبیلی در چارچوب کسب و کار تشبیه کنیم، 
س��رمایه مالی سوخت آن است که اتومبیل شما را از نقطه A به نقطه B حرکت 
می دهد. بدون چنین سرمایه ای، فوراً سوخت شما تمام می شود و ناچارید درهای 

شرکت خود را ببندید.
ب��ا ای��ن وجود، مطالب آنالین عمدتاً س��ه راه��کار را در زمین��ه درآمدزایی به 
کارآفرینان معرفی می کنند: س��رمایه گذاری مخاطره آمیز، وام های کسب و کار و 
یا خودکفایی )bootstrapping( که بس��یاری از مولفان مطالب اینترنتی آن را 

»دریافت کمک مالی از خویشاوندان و یا دوستان ثروتمند« تعریف می کنند(. 
ب��رای بقیه اف��رادی که به ای��ن منابع دسترس��ی ندارند، قص��د ندارند تن به 
بدهی های سرس��ام آور بدهند و یا تمایلی ندارند افرادی همچون س��رمایه گذاران 
تصمیم گیری های مهم کسب و کار را برعهده بگیرند، شش شیوه مبتکرانه را برای 

به گردش درآوردن سرمایه نقدی معرفی می کنیم:
1. فروش محصوالت

فروش محصوالت اقدامی است که بسیاری از برندها در حال انجام آن هستند، 
اما به خوبی آن را اجرایی نمی کنند. هنگامی که صحبت از پوشاک، برچسب ها و 
موارد دیگر می شود، به خاطر داشته باشید که اهمیت پیام شما مهم تر از لوگوی 

شماست.
 Gary(به عنوان مثال، در مورد برند شخصی و موفقی همچون گری واینرچاک
Vaynerchuk(، افراد به دلیل مفهوم »تالش و تقال« است که عالقه به پوشیدن 
تی ش��رت های این برند دارند. این یکی از پیام های مد نظر این برند است و سبب 

حمایت افراد از این برند شده است.
ش��ما چطور؟ چه پیام و یا مأموریتی را  برای ش��رکت خود در نظر گرفته اید؟ 
در این صورت، قطعاً نس��بت به زمانی که تنها یک لوگو را برای برند خود در نظر 

می گیرید، شانس فروش تی شرت و برچسب برای شما افزایش می یابد. 
راه��کاری حرفه ای: برای پرهیز از هزینه های غیرض��روری در زمینه موجودی 
کاالهای��ی که قرار اس��ت به فروش برس��ند، می توانی��د از پلتفرم هایی همچون 

TeePublic و یا RedBubble برای سفارش فوری استفاده کنید. 
2. تهیه محصوالت آموزشی    

محصوالت آموزش��ی ش��یوه ای کارآمد برای تقویت رهبری فک��ری اینترنتی 
محس��وب می شوند، در حالی که به شکل همزمان س��بب جذب درآمد مکرر نیز 
می ش��وند. اگر قصد دارید محصوالت آموزشی را به کار بگیرید، زمانی را به تهیه 
فهرستی از رایج ترین سواالتی که مخاطبان و یا مشتریان مرتباً از شما می پرسند 

اختصاص دهید.
سپس، به نگارش یک کتاب الکترونیکی بپردازید و یا یک دوره آنالین را ترتیب 
دهید که با جزییات کامل به همان سواالت پاسخ می دهد. پس از آن، یک فروشگاه 
آنالین را در وب سایت خود راه اندازی کنید که از طریق آن محصوالت مذکور را به 

فروش برسانید و توجه افراد را به خود جلب کنید. 
3. عقد قراردادهای اسپانسری   

هنگامی که افراد درباره معامالت اسپانس��ری می اندیش��ند، فوراً قرارداد لبرون 

جیم��ز )LeBron James( ب��ا نایک، تایگ��ر وودز )Tiger Woods( با ویتیز 
)Wheaties( و یا موارد مشابه در ذهن آنها تداعی می شود. با این حال، هنگامی 
که صحبت از قراردادهای اسپانس��ری به میان می آید، در صورت خالق و مبتکر 

بودن حقیقتاً حد و مرزی برای شما وجود نخواهد داشت. 
به عنوان مثال، اگر یک سخنران عمومی هستید، با کارخانه های تولید پوشاک 
و یا برندهای متکی بر ارزش های فرهنگی که مطابق س��لیقه شما هستند ارتباط 
برقرار کنید و از آنها بپرسید که در صورت پوشیدن لباس های برند آنها در سخنرانی 
بزرگ بعدی خود از شما حمایت می کنند یا خیر. اگر یک طراح گرافیکی هستید، 
بررسی کنید که آیا می توانید از طریق ارائه طراحی ها در ازای نرخ اجاره پایین تر به 

تبادل خدمات با یک فضای همکاری محلی بپردازید. 
در این صورت، تا حدی کیف پول خود را خالی می کنید تا سرمایه خود را جای 

دیگری در کسب و کار خود استفاده کنید. 
4. ایجاد یک خبرنامه اضافی از طریق محدود کردن دسترسی 

افراد 
اصوالً این اقدام نیز یک نوع محصول آموزش��ی اس��ت، اما باید اهمیت ویژه ای 
برای آن در نظر گرفته شود. اگر تعداد فالوورهای آنالین و یا مشتریان وفادار شما 
رضایت بخش اس��ت، یک خبرنامه اختصاصی تهیه کنید که از طریق آن بتوانید 

عملی ترین استراتژی ها و رموز کسب و کار صنعتی خود را ارائه دهید.  
هرگونه حق عضویتی که از نظر شما مناسب تر است را برای کاربران در نظر 
بگیرید، چه این مبلغ ماهیانه ۱۰ دالر باشد، چه ۱۰۰ دالر. در صورتی که افراد 
تمایل داش��ته باشند برای اطالعاتی که در اختیار آنها قرار می دهید پرداختی 
منظمی داش��ته باشند، درآمد منظمی خواهید داشت و شانس اینکه این افراد 
نهایتاً به مشتریانی که هزینه ای را برای خدمات اساسی شما می پردازند تبدیل 
ش��وند افزایش می یابد )البت��ه در صورتی که در حال حاضر جزو این دس��ته 

افراد نیستند(.
  )crowdfunding( 5. به کارگیری شیوه سرمایه گذاری جمعی
پلتفرم ه��ای  ی��ا  و   Kickstarter، Indiegogoپلتفرم ه��ای از  اس��تفاده 
س��رمایه گذاری جمعی دیگر ش��یوه دیگری برای افزایش درآمد شما و تیم شما 
محسوب می شود. اگرچه  بسیاری از افراد تصور می کنند که این پلتفرم ها عمدتاً 
به منظور ارائه محصوالت فیزیکی مورد استفاده قرار می گیرند، در حقیقت )تقریباً( 

هیچ گونه قانونی برای آنکه این سرمایه صرف چه چیزی شود وجود ندارد.
Kic Lil Dicky(، هنرمند هیپ هاپ فیالدلفیا از - )هه عنوان مثال، لیل دیکی

starter برای تأمین مالی تهیه نخستین آلبوم خود و همچنین تور سراسر کشور 
خود استفاده کرد. در صورتی که به سرمایه نقدی بیشتری برای استخدام ستاره 
بعدی راک خود نیاز دارید، صادق باش��ید و صریحاً خواس��ته خود را بگویید و در 
صورتی که مأموریت شما با مخاطبان شما هماهنگ باشد، ممکن است از طریق 

سرمایه گذاری جمعی تأمین مالی آن صورت بگیرد.  
6.ارائه خدمات مشاوره

اگ��ر یک کارآفرین موفق و یا بلندپرواز هس��تید، قطعاً در زمینه مجموعه ای از 
مهارت ها بسیار قابل هستید. ماهیت این مجموعه مهارت ها هرچه که باشد، افرادی 
هستند که حاضرند برای آنکه به آنها بیاموزید چگونه در زمینه این مهارت ها بهتر 
شوند هزینه ای را بپردازند. به همین صداقت و سادگی. به همین دلیل، صفحه ای 

را برای ارائه خدمات مشاوره در وب سایت خود راه اندازی کنید.
در دنیای کسب و کار، همواره الزم است سرمایه نقدی را در گردش نگه دارید. 
در کنار به کارگیری ش��یوه های سنتی س��رمایه گذاری، امسال تالش کنید کمی 
خالق تر باشید. ممکن است این اقدام دقیقاً همان چیزی باشد که کسب و کار شما 

به آن نیاز دارد. موفق و پیروز باشید.  

همانطـور که قطعًا می دانید، هفته گذشـته مراسـم معارفه آیفون های 
جدید برگزار شـد و اپل روز بزرگی را پشـت سر گذاشت. این کمپانی از 
سـه موبایل آیفون XS، آیفون XS Max و آیفـون XRرونمایی کرد که 
همگی شباهت فراوانی به آیفون X پارسال دارند؛ حداقل از نظر طراحی 

پنل جلویی.
به گزارش دیجیاتو، با اتمام مراسـم، هوآوی به سرعت از فرصت پیش 
آمده اسـتفاده کرد و از طریق حسـاب خود در شـبکه اجتماعی توییتر، 

»بابت اینکه همه چیز را مثل سابق نگه داشتی« از اپل تشکر کرد.
مشخصًا پیامی که هوآوی می خواهد به مشتریان خود القا کند این است 
کـه موبایل های مورد انتظـار میت 20 و میت 20 پرو، اسـمارت فون هایی 
قدرتمندتـر از هر آن چیزی هسـتند که اپل به جهانیان نشـان داد. در 
واقـع با توجه به متون به نمایش درآمـده در ویدئوی هوآوی، ظاهراً باید 
منتظـر پرچمدارانی »فراتر از انسـجام«، »فراتر از افـق« و حتی »فراتر 
از هوشمند« باشـیم؛ هرچند که معنی این جمالت برای هیچ کس روشن 

نیست.
جالب اسـت بدانید که این تیزر نه تنها برای تمسـخر اپل ساخته شده، 
بلکـه تاریـخ رونمایی از میـت 20 و میت 20 پرو را نیـز اعالم می کند که 
قرار اسـت روز شانزدهم اکتبر و در شـهر لندن انجام شود. گفتنی است 
موبایل های خانواده میت 20 نخسـتین اسـمارت فون هایی هستند که به 
چیپسـت کایریـن 980 هوآوی مجهز خواهند شـد؛ چیپسـت پرچمدار 
هوآوی که درست مانند چیپست A12 بیونیک اپل با فرآیند 7 نانومتری 

تولید می گردد.
 

 6 شیوه برای تأمین مالی کسب و کار خود
بدون نیاز به سرمایه گذاری مخاطره آمیز 

هوآوی اولین شرکتی بود که 
 آیفون های جدید اپل را

به سخره گرفت

یادداشـت

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت یکی از مهم ترین 
سیاس��ت هایی که این بانک دنبال می کند توجه به اصل مشتری مداری است؛ 
زیرا مش��تریان بانک، کارآفرینند و می توانند به کش��ور برای عبور از ش��رایط 
حاضر کمک کنند. حس��ین مهری در گردهمایی سراس��ری مدیران و روسای 
ستاد و شعب بانک صنعت و معدن در تشریح سیاست های جدید بانک افزود: 
خدماتی که برای مش��تریان ارائه می شود باید از سه ویژگی سهولت، شفافیت 
و ارزان بودن برخوردار باش��د. وی با بیان اینکه بانک صنعت و معدن همیشه 
انتخاب اول صنعتگران اس��ت، تصریح کرد: مشتری مداری همواره برای تمام 
کس��ب و کارها مفید بوده و توصیه ش��ده اس��ت، بنابراین بانک به عنوان یک 
مش��اور و همراه با مشتریان، خواسته های آنها را شناسایی کرده و در راستای 

اجرایی شدن آن می کوشد. 

حمایت بانک صنعت و معدن از کارآفرین ها

)Dakota Shane( به قلم داکوتا شین
مترجم: رضوان دریس پور



ش��اید در عصر کنونی بس��یاری از افراد تبلیغات چاپی را اتالف وقت 
تلقی کنند. با این حال بررس��ی های کارشناسانه خالف این امر را اثبات 
می کند. در حقیقت بس��یاری از برندها راهکارهای نوینی برای توس��عه 
تبلیغات فیزیکی و دیجیتال شان از طریق مجالت و نشریه های مختلف 

پیدا کرده اند. 
تبلیغ��ات چاپی گونه ای از تبلیغات فیزیکی اس��ت که در رس��انه های 
چاپی درج می ش��ود. هدف از چنین کاری نیز دسترسی به مخاطب های 
تبلیغاتی در نش��ریه های مختلف است. در دهه های قبلی تبلیغات چاپی 
بهترین گزینه  برای خلق تبلیغات خالق محسوب می شدند. با این حال 
پس از توس��عه تکنولوژی و ورود اصطالح تبلیغ��ات دیجیتال به عرصه 
کس��ب وکار بس��یاری حکم به مرگ تبلیغات چاپی دادند. به این ترتیب 
اکنون تبلیغات چاپی را با صفت هایی نظیر گران، بی فایده و نامناسب با 

فضای رسانه توصیف می کنند.
آیا به راس��تی عصر تبلیغات دیجیتال پایان یافته اس��ت؟ نگارنده این 
مقاله عقیده ای عکس بس��یاری از کارش��ناس ها دارد. بر این اس��اس به 
نظر من هنوز هم تبلیغات چاپی از جایگاه مهمی در عرصه کس��ب وکار 
برخوردار هستند. در ادامه این مقاله به ۱5 مورد از تبلیغات موفق چاپی 
در عصر دیجیتال اش��اره خواهم کرد. ش��اید با مش��اهده این کمپین ها 
نسبت به کاربرد واژه »سنتی« در ارتباط با تبلیغات فیزیکی تجدیدنظر 

نمایید.
15 تبلیغ چاپی که هنوز هم خالقانه قلمداد می شوند

1. گالسیال
اگ��ر ت��ا ب��ه حال ب��ه فک��ر افزای��ش س��رعت فرآیند خن��ک کردن 
نوش��یدنی های تان افتاده اید، به خوبی ماهیت و ه��دف آگهی تبلیغاتی 
برند گالس��یال را درک خواهید کرد. بر این اس��اس کافی اس��ت برگه 
تبلیغات��ی ای��ن برن��د را از مجل��ه موردنظر ج��دا ک��رده، آن را به دور 
نوش��یدنی تان پیچیده و در یخچ��ال بگذارید. جنس کاغذ تبلیغاتی این 
برند از نوعی نمک خاص اس��ت. خاصیت این نمک افزایش چش��مگیر 
فرآیند خنک س��ازی اس��ت. به این ترتیب شما در کمترین زمان ممکن 

نوشیدنی خنک و گوارایی خواهید داشت.
2. نیوآ

این تبلی��غ جالب برنده جای��زه Mobile Grand Prix در س��ال 
۲۰۱۴ شده است. این آگهی دارای دستبندی جانبی برای خریدار مجله 
موردنظر بود. بر این اس��اس آن را بر روی دس��ت کودک مان بس��ته و 
ب��ا خیال راحت او را ب��ه مکان های دیدنی نظیر س��احل می بریم. نکته 
جالب این دستبند اعالم میزان فاصله دارنده دستبند از گوشی  هوشمند 
شماس��ت. به این ترتیب اگر کودک تان بیش از حد از شما دور شود، بر 

روی گوشی تان پیام خطر نقش می بندد.
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UTEC به عنوان یک دانشگاه معتبر در زمینه مهندسی و تکنولوژی 
در تالش برای جذب دانشجویان بیشتری به کالس های خود بود. بر این 
اس��اس آنها به جای درج چهره خندان فارغ التحصیل های خود بر روی 
بیلبوردهای تبلیغاتی به س��راغ طرحی جالب تر رفتند. آنها در تیزرشان 
ش��هر بیابانی لیما را به تصویر کشیدند. در این شهر به دلیل آب وهوای 
بیابانی آب منبع بسیار مهم و کمیابی محسوب می شود. شاید باور نکنید، 
اما بیلبوردهای دانش��گاه UTEC از رطوب��ت هوا آب تولید می کند. بر 
این اساس مردم شهر بسته به تمایل شان به نزدیکی این بیلبوردها رفته 
و آب آش��امیدنی مصرف می کنند. بی شک چنین بیلبوردهایی عالوه بر 
جلب توجه مردم تغییری اساس��ی در ماهی��ت تبلیغات فیزیکی نیز به 

حس��اب می آید. شعار تبلیغات دانشگاه UTEC نیز بسیار جالب است: 
ما به تغییر دنیا از طریق مهندسی ادامه خواهیم داد.

4. موتوروال
ب��ه ط��ور معمول ما در تبلیغ��ات چاپی با یک نوع مش��خصی و ثابت 
از تصویر مواجه هس��تیم. برخالف دنی��ای دیجیتال امکان تغییر صفحه 
تبلیغاتی یک مجله وجود ندارد. با این حال اندکی صبر کنید. آیا نسبت 
به عدم تغییر صفحه تبلیغات مجالت مطمئن هس��تید؟ اگر پاسخ شما 
مثبت اس��ت، تبلیغ جدید برد موتوروال نظر ش��ما را به طور کلی تغییر 
 Moto خواهد داد. بر این اساس آنها در تبلیغ جدیدشان برای محصول
X صفحه تبلیغاتی شان را به گونه ای طراحی کردند که مخاطب با لمس 
طیف های رنگ��ی مختلف پایین صفحه قادر به مش��اهده آن رنگ ها بر 
روی بدنه موبایل موتوروال باش��د. چنین پیش��رفتی در زمینه تبلیغات 
چاپی حقیقتا شگفت انگیز است. بر این اساس دیگر با صفحه ای بی تغییر 

در مقابل مان مواجه نیستیم.
5. کنتور ریکودز

هدف کنتور ریکودز از طراحی این تبلیغ جلب توجه افراد حرفه ای به 
برند و محصوالتش بود. بر این اساس آنها به جای ارسال ایمیلی حاوی 
مطالب مختلف پیرامون طرح های جدیدش��ان برای کارآفرینان دس��ت 
به خالقیت س��تودنی زدند. بر این اس��اس آنها نس��خه ای چاپی از طرح 
جدیدشان را برای کارآفرینان موردنظر ارسال کردند. این برگه در ابتدا 
بس��یار ساده به نظر می رسید. با این حال ویژگی آن بیان جزییات پس 
از اس��کن اش با گوشی های آیفون بود. به این ترتیب مخاطب با ترکیبی 
از تبلیغات جذاب و س��اده مواجه می ش��د. در حقیقت ایده برند کنتور 

ریکودز تالقی میان تبلیغات سنتی و مدرن به حساب می آید.
6. پژو

این تبلیغ پژو نیز در دس��ته خالقانه ترین ها جای دارد. در این تبلیغ 
مخاط��ب با نمای جلوی کابین یکی از خودروهای پژو مواجه می ش��ود. 
در ذیل این تبلیغ از مخاطب درخواس��ت عجیبی شده است:»به آگهی 
ضربه بزنید«. پس از ضربه به صفحه یک ایر بگ بسیار کوچک از درون 
فرمان ماش��ین به بیرون می جهد. ای��ن امر به گونه ای جالب و خنده دار 

بیانگر ایمنی خودروهای پژو است.
7. لکسوس

در سال ۲۰۱۳ برند لکسوس یکی از تبلیغات جذاب خود را به نمایش 
در آورد. بر این اساس با قرار دادن یک دستگاه آی پد در زیر این تبلیغ 
انواع ویژگی های مدل جدید لکسوس به صورت کامال پویا به نمایش در 
می آمد. اینکه یک صفحه ثابت بدل به ویدئویی جالب ش��ود، برای همه 
مخاطب ها جذاب خواهد بود. آگهی ترکیبی لکسوس در آن زمان جوایز 

بسیار زیادی را از آن خود کرد.
8. برند روشنایی یادرو

چرا باید آگهی س��اده را به مخاط��ب عرضه کرد، درحالی که می توان 
یک آگهی مبدل شونده به المپ را در اختیارشان قرار داد؟ بر این اساس 
برند روش��نایی یادرو تبلیغ خود را مانن��د کتاب های اوریگامی طراحی 
ک��رد. مخاطب با مطالعه راهنمای این آگهی به راحتی کاغذ را از مجله 
کن��ده، آن را بدل به قال��ب زیبای المپش می کند. نکت��ه جالب امکان 

طراحی گونه های مختلف المپ از طریق این آگهی است.
9. فورد

ب��ه منظور نمایش توانایی ها و ویژگی ه��ای منحصر به فرد مدل فورد 
اکس��پلورر، این برند آمریکایی س��ه نس��خه تبلیغ چاپی ب��ا المان های 
تعاملی طراحی کرد. بر این اس��اس مخاطب با اسکن کد QR هر کدام 
از آگهی ها امکان مش��اهده طرح سه بعدی خودروی جدید فورد را پیدا 
می کرد. بی ش��ک مش��اهده محصول یکی از بزرگ ترین خودروسازهای 

جهان حتی از قاب گوشی های هوشمند هم جذاب خواهد بود.

10. فولکس  واگن
فولکس واگن در این آگهی از س��ه صفحه در کنار هم اس��تفاده کرده 
است. به این ترتیب مخاطب با دانلود اپ مخصوص فولکس واگن امکان 
حضور در یک آزمون رانندگی را پیدا می کرد. عالوه بر این اپ کاربردی 
ش��رکت به شما در هنگام رانندگی نیز کمک می کند. بر این اساس اگر 
از الین خود انحراف پیدا کنید، این اپ با لرزش گوش��ی تان ش��ما را از 
این انحراف آگاه خواهد کرد. همچنین ترافیک احتمالی و مسیریابی نیز 

از طریق این اپ قابل بررسی است.
11.  سونرا

برن��د ارتباطات��ی س��ونرا در جدیدترین آگهی خود س��رعت اینترنت 
۴G خود را به رخ رقبا و مخاطب کش��یده اس��ت. بر این اس��اس با قرار 
دادن یک دس��تگاه آیفون در وس��ط این آگهی شما امکان انجام یکی از 
بازی های دونفره آیفون به صورت تعاملی و فیزیکی را خواهید داش��ت. 

در حقیقت صفحه آگهی در اینجا نقش صفحه بازی را ایفا می کند.
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فروش��گاه حوزه پوش��اک و م��د C&A آگهی تعامل��ی زیبایی را در 
برخی از مش��هورترین مجالت مد و پوش��اک منتشر کرد. بر این اساس 
خوانندگان امکان اتصال مستقیم به اکانت فیس بوک شان برای مشاهده 
لباس ه��ای مختلف این فروش��گاه ب��ر تن خود را داش��تند. در حقیقت 
نرم افزار فیس بوکی این برند با اسکن عکس های مختلف هر کاربر وی را 

در قالب لباس های مختلف شبیه سازی می کرد. 
13.   نیوآ

ای��ن دومین تبلیغ موفق برند نیوآ در زمینه تبلیغات چاپی اس��ت. بر 
این اس��اس آنها در صفحه تبلیغ ش��ان از پنل های خورش��یدی استفاده 
کردند. مخاطب با قرار دادن پنل در زیر نور خورشید امکان شارژ کردن 
گوش��ی خود را پیدا می کرد. به همین راحتی برن��د نیوآ میزان توانایی 
خ��ود در هماهنگی با فن��اوری حفاظت از محیط زیس��ت را به نمایش 

گذاشت.
14.   شیکون و بنیوی

ش��رکت تولید انرژی شیکون و بنیوی تبلیغ خود را به منظور توسعه 
اس��تفاده و رویکرد به سوی انرژی س��بز روانه بازار کرد. در نگاه نخست 
این آگهی یک برگه س��یاه و س��فید س��اده با متنی معمولی بود. با این 
ح��ال اگ��ر آن را در زیر نور خورش��ید می گرفتیم، مت��ن آن به صورت 
رنگ��ی نمایان می ش��د. در حقیقت برند ش��یکون و بنیوی برای نمایش 
قابلیت های انرژی خورشیدی چنین تبلیغ خالقانه ای را روانه بازار کرد.
پس از موفقیت نس��خه نخس��ت آگهی برند ش��یکون و بنیوی آنها به 
س��راغ معرفی نمونه های متعدد رفتند. بر این اس��اس هر س��اله شمار 

باالیی از تبلیغات این چنینی آنها در مجالت مختلف به چاپ می رسد.
CW Network   .15

برند CW این آگهی چاپی را در نمایش��گاه س��رگرمی هفتگی سال 
 LCD ۲۰۱۲ ب��ه نمای��ش در آورد. این آگهی در بردارنده یک رش��ته
کوچ��ک بود که به طور ویدئویی برخی از توییت های جذاب ش��رکت را 
برای مخاطب به نمایش در می آورد. در آن مراس��م س��رگرمی هفتگی 
آگه��ی CW به عنوان برترین آگهی س��ال و آگه��ی الهام بخش مورد 

تقدیر قرار گرفت.
اکن��ون بی��ش از یک دهه اس��ت که محت��وای دیجیتال��ی گزینه ای 
اس��تراتژیک برای بازاریاب ها به حساب می آید. با این حال چنین امری 
ب��ه معنای انق��راض آگهی های چاپی نیس��ت. در حقیقت اکنون برندها 
برای ارائه تبلیغات جذاب چاپی نیاز به تلفیق آن با دس��تاوردهای نوین 
تکنولوژی دارند. به این ترتیب خروجی آنها باب میل طیف وس��یع تری 

از مخاطب ها قرار خواهد گرفت.
hubspot: منبع

5 نکته مشترک در نام تمام شرکت های بزرگ

 انتخاب نام مناس��ب ب��رای اس��تارتاپ یا ش��رکت تان مهم تر از 
آن چیزی اس��ت که فکر می کنید. یک نام مناس��ب و هوش��مندانه 
طرفداران ت��ان را تح��ت تاثیر ق��رار می دهد و توجه آنه��ا را جلب 
می کن��د. بالعک��س یک نام پیش پاافتاده یا کپی ش��ده آن ش��ور و 
شوقی را که برای راه اندازی این کسب و کار داشته اید، به مشتریان 

احتمالی تان انتقال نمی دهد.
خوش��بختانه هیچ گاه برای تغییر نام شرکت دیر نیست. صاحبان 
بعضی از موفق ترین کس��ب و کارهای دنیا، بعد از آنکه ایده بهتری 
به ذهنش خطور کرد، نام شرکت ش��ان را تغییر دادند. زیراکس  در 
ابتدا ش��رکت عکاسی هالوید  نام داشت و داتسون  نام قبلی نیسان  
بود؛ LG نیز مخفف نامی اس��ت که از ادغام دو ش��رکت Lucky و 
GoldStar به دست آمد. یک نام عالی می تواند ناگهان به ذهن تان 

خطور کند یا اینکه آن را بعد از مدتی فکر کردن پیدا کنید.
دس��تورالعمل جادویی برای ایجاد یک ن��ام عالی وجود ندارد، اما 
تمامی نام های تاثیرگذار دارای 5 ویژگی مش��ترک هس��تند که در 

ادامه آنها را توضیح می دهیم:
1ـ بهترین نام ها، نام هایی به یادماندنی هستند   

ب��رای انتخاب نام مناس��ب عجله نکنید، ابتدا ه��ر نامی را که به 
ذهن تان می رس��د، بنویسید، س��پس این نام ها را سبک و سنگین 
کنی��د و تصمیم نهایی را بگیرید. بین ای��ن دو مرحله یک هفته یا 
بیش��تر به خودتان فرصت بدهید و تمام جوانب را به خوبی حالجی 

کنید.
حت��ی بع��د از آنکه نام ه��ای مناس��ب را یافتی��د، بگذارید بارش 
فکری تان باز هم ادامه داشته باشد. در نهایت بهترین نام ها را بدون 
نیاز به مراجعه به لیست تان به خاطر خواهید آورد، در واقع سرعت 
فراخوانی این نام ها از حافظه تان شما را متعجب خواهد کرد؛ چنین 
نام ه��ای به یادماندنی ای حالل مش��کالت هس��تند. اگر نامی ملکه 
ذهن تان ش��ده است، احتماالً از یاد و ذهن مش��تریان تان نیز پاک 

نخواهد شد.   
2ـ هرچه کوتاه تر، بهتر

  وجه اش��تراک نایک، اپ��ل، فیس بوک، توییتر، پیکس��ار و ایبی 
چیست؟ تمام آنها ش��رکت هایی بسیار موفقند که نام شان فقط دو 

هجا دارد.
نام ه��ای کوتاه ت��ر بهت��ر در یاد می مانن��د، بنابراین س��عی کنید 
هوشمندانه نامی کوتاه و موثر را انتخاب کنید که به راحتی فراموش 
نش��ود. در عین حال دقت کنید که در دام و عبارت سازی و صنایع 
ادبی مانند جناس نیفتید؛ ش��اید این عبارات جالب باش��ند، اما این 
بام��زه بودن غالباً به ضررتان تمام می ش��ود. به ی��اد آوردن کامل و 
صحی��ح نامی مانند »دنیای دیوانه دیوانه دیوانه کامپیوتر« دش��وار 
اس��ت، به عالوه برخی تمایلی ندارند تا شرکتی با چنین نامی را به 

دوستان خود معرفی کنند.

3ـ بهترین نام ها کاربردی نیز هستند
ب��ه کارکرد یا خدمت خاصی که ش��رکت تان ارائه می دهد، توجه 
کنید. مارک اندرس��ن، یکی از بنیانگذاران نت اس��کیپ، در س��ال 
۱99۸ در ح��ال کار بر روی یک پروژه نرم اف��زاری منبع باز جدید 
و رایگان بود. دانیل ارنهافت  در کتاب »مارک اندرس��ن: جنگجوی 
وب«  نوشته است: »اندرسن از مرورگر موزائیک نت اسکیپ راضی 
بود، اما برنامه هنوز آنقدر س��ریع و ایمن نبود که کاماًل مورد پسند 
او باشد، بنابراین اندرسن تصمیم گرفت که برنامه را بازنویسی کند 
و »گودزیالیی« را خلق کرد که س��وئیت اینترنت قبلی اش را کاماًل 

نابود کرد.«
 اندرسن در سال ۲۰۰۲ موزائیک � گودزیال را با نام »موزیال« به 
دنیا معرفی کرد؛ موزی��ال اینترنت را کاماًل متحول کرد. فایرفاکس، 
مرورگر وب موزیال، هنوز هم یکی از پرطرفدارترین مرورگرهای وب 

در سراسر جهان است.
4ـ بعضی از بهترین نام ها داستانی در پس خود دارند

 ش��رکت تراکتور هالت در روز ش��کرگزاری سال ۱9۰۴ عکاسی 
را ب��رای گرفت��ن عک��س از آخرین تراکت��ور بخار خود اس��تخدام 
کرد. با اس��تناد به بیوگرافی موسس ش��رکت، بنجامین هالت، این 
ع��کاس تراکتور را مانن��د هزارپایی توصیف کرد که در دل دش��ت 
می خ��زد. این نظر به گوش هالت رس��ید و او مش��تاقانه نام هزارپا 
»Caterpillar« را انتخاب کرد. هالت این نام را در س��ال ۱9۱۰ 
رس��ماً به عنوان نام تجاری جدید برای ش��رکت تجهیزات ساخت و 

ساز خود به ثبت رساند.    
درس��ی که باید از این داستان بگیرید این است که همواره گوش 
شنوایی داشته باشید؛ الهام هر لحظه ممکن است به سراغ تان بیاید.
5ـ به یادماندنی ترین نام ها زبان خودشان را ابداع می کنند

 واژه س��ازی اولین و خالقانه ترین راه برای انتخاب نامی فراموش 
نش��دنی است. موسس��ین گوگل و اسنپ چت نام شرکت شان را در 
کت��اب لغت پیدا نکردند، چون چنی��ن واژه هایی پیش از این وجود 

نداشت.
دو واژه ی��ا دو مفهوم را با هم ترکیب کنید، امالی لغات را تغییر 
دهید، ذهن تان را باز بگذارید و خودتان را محدود نکنید. مشتریان 
برندهای خطرپذیر و مس��تقلی را دوس��ت دارند که سعی می کنند 
خودشان را از رقبای محافظه کار و خسته کننده شان متمایز سازند، 
بنابرای��ن بگذارید رقبای ت��ان نام هایی تکراری و پی��ش پا افتاده را 
انتخاب کنند که فقط توصیفی الکی از نوع فعالیت ش��ان اس��ت؛ اما 

شما همرنگ جماعت نباشید.
businessinsider: منبع
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چندی قب��ل رزی بلیر، وبالگ نوی��س، نویس��نده و بازیگر، مجموعه 
استوری هایی را در اینستاگرام بارگذاری کرد. در این استوری ها مجموعا 
۲5۰ نفر نقش مس��تقیم داشتند. سپس رزی اکانتی در توییتر ایجاد و 
اس��توری های قبلی را دوباره بارگذاری کرد. در توییتر نیز اس��تقبال به 

مانند اینستاگرام باال بود. 
ماجرا از آنجا ش��روع شد که ماه گذش��ته رزی به همراه همسرش در 
پرواز نیویورک به داالس حضور داشتند. با این حال به دلیل تهیه بلیت 
به صورت جداگانه صندلی آنها دور از یکدیگر بود. به همین خاطر رزی 
از خانمی که در کنار همس��رش نشسته بود، تقاضای تغییر صندلی اش 
ب��ا خ��ود را کرد. پس از ای��ن کار رزی اقدام به تهی��ه مطلبی جذاب از 
ماجرای آن روزش کرد. شاید در وهله نخست اقدام رزی منجر به تولید 
محتوای بسیار بی کیفیتی شود، با این حال افراد نابغه در حوزه بازاریابی 
و تبلیغات توانایی تبدیل هر المان معمولی به محتوایی جذاب را دارند. 
هنگام بحث از ش��یوه ارائه تجربه خرید مطلوب به مش��تریان معموال 
ذهن رهبران تجاری به سوی تمرکز بر روی محصوالت، خدمات پس از 
فروش، تخفیف های متعدد و تبلیغات فراوان می رود. اگرچه هر کدام از 
این اقدام ها در جای خود اهمیت باالیی دارد، اما فقط المان های سنتی 
توانای��ی جلب مخاطب را ندارند. منظور من در اینجا توجه به حوزه های 
تازه  اس��ت. بر این اساس هر برندی توانایی تبدیل هر کدام از اقداماتش 
به تجربه ای به یادماندنی برای مشتریان را دارد. اگر نظر من را بخواهید، 
در ای��ن زمینه محتوای اکانت های تان در ش��بکه های اجتماعی بهترین 

فرصت محسوب می شود. 
در این مقاله من به س��ه نکته مهم به منظ��ور خلق محتوایی جذاب 
در ش��بکه های اجتماعی اش��اره خواهم کرد. الگوی من برای تهیه این 
توصیه ه��ای عالوه بر کمپین های بزرگ و موفق نحوه عملکرد رزی بلیر 
نیز بوده اس��ت. اجازه دهید به س��راغ بررسی ش��یوه های تحول فرآیند 

جذب مخاطب و ارائه تجربه  مطلوب از خرید به آنها برویم.
1. بازنگری در معنای محتوای تان

بازاریابی محتوایی راهکاری هوشمندانه برای توسعه کسب وکار است. 
درست به همین خاطر برندهای بزرگی نظیر آمازون، نت فلیکس و گوپ 
س��رمایه گذاری باالی��ی در این زمینه می کنند. ه��دف این برندها خلق 
محتوای جدید و ارائه آن به مخاطب است. در اینجا تولید محتوای نو و 

ابتکاری اهمیت باالیی دارد.
نکته مهم درخصوص ش��یوه کار بلیر اثبات امری جالب اس��ت. بر این 
اس��اس محتوای ش��ما برای جل��ب نظر مخاطب نیاز به کیفیت بس��یار 
باال، برنامه ریزی دقیق و اس��تفاده از آخری��ن ابزارهای روز ندارد. وی از 
محتوای در ظاهر س��اده مانند اسکرین شات، پیام های متنی)در عصری 
که بس��یاری پیام متنی را ناکارآمد تلق��ی می کنند(، ویدئوهای کوتاه و 
البته تصاویر و ویدئوهای ضبط شده با گوشی همراهش استفاده می کند.
من در زمینه بازاریابی تجربه نس��بتا مطلوبی دارم. البته تخصص من 
بازاریابی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی نیست. بر این اساس بیشتر 
دوران حرف��ه ای من به س��اخت پادکس��ت، ویدئ��و و مصاحبه حرفه ای 

گذش��ته اس��ت. به همین دلیل وقتی با نکات بلیر آش��نا شدم، در وهله 
نخست باورشان برای من خیلی سخت بود. در هر صورت ترک محتوای 
استاندارد و اعتماد به محتوای معمولی در کنار حساسیت کمتر پیرامون 
نتیجه کار اصال باب میل من نبود. وقتی نحوه کار رزی بلیر را مشاهده 
می کنی��د، انگار او اصال خ��ود را در جایگاه یک بازاری��اب آنالین تصور 
نمی کن��د. بر این اس��اس او صفحه خ��ود را مانند ی��ک اکانت معمولی 
مدیریت می نماید. وقتی دلیل این کار را اندکی قبل از وی جویا ش��دم، 
پاس��خ وی کام��ال واضح و تاثیرگ��ذار بود: »محتوای رس��می که اغلب 
بازاریاب ها بدان اعتماد دارند، در ش��بکه های اجتماعی بس��یار خش��ک 
و ناکارآمد قلمداد می ش��ود. در ش��بکه های اجتماعی کاربران به دنبال 
محتوای حرفه ای  و طوالنی نیس��تند. در ع��وض آنها خوراک های کوتاه 

برای سرگرمی و در بهترین حالت یادگیری سریع می خواهند.
2. اهمیت آمادگی برای تصاحب فرصت ها

وقتی ذهنیت ش��ما نس��بت ب��ه فرصت مطل��وب ب��رای بازاریابی در 
ش��بکه های اجتماعی و تبلیغات تغییر کند، دیگر موقعیت های مطلوب 
را ن��ادر قلمداد نخواهید کرد. بر این اس��اس هر اتف��اق بی اهمیتی نیز 
توانایی ایجاد سر و صدا را دارد. درست به همین خاطر بلیر و همسرش 
به نکته ای که تقریبا همه ما بدان بی توجه هس��تیم، دقت کردند. از دل 
همی��ن توجه نیز یک رخ��داد بی نظیر در توییتر متولد ش��د. به توییت 
ذیل توجه کنید: »ش��ب گذش��ته من و همسرم در راه بازگشت به خانه 
صندلی های متفاوتی در هواپیما داشتیم. به همین خاطر از خانم کناری 
شوهرم درخواس��ت جابه جایی صندلی های مان را کردم. وی نیز با روی 
خ��وش به من جواب مثبت داد. به هنگام درخواس��ت از وی من اندکی 
ش��وخ طبعی نیز به درخواس��تم  اضافه کردم. بر این اساس به وی گفتم 

شاید فرد کناری شما در صندلی جدید عشق زندگی تان باشد.«
بی ش��ک هیچ کدام از ما انتظار توییتی اینقدر صمیمانه از س��وی یک 
کارآفرین و بازاریاب حرفه ای را نداریم. علت شکل گیری چنین برداشتی 
نیز نحوه س��نتی رفتار کارآفرینان در جامعه اس��ت. آنها به طور معمول 
افرادی دقیق، تالشگر و جدی به نظر می رسند. با این حال بلیر با تغییر 
این ساختار س��نتی تصویر جدید از خود به مخاطب ارائه کرد. بی شک 
این تغییر عادت بود که توجه زیادی را در س��طح اینترنت و شبکه های 

اجتماعی به خود جلب کرد.
به عنوان یک بازاریاب یا صاحب کسب وکار در مورد فرصت های پیش 
رو فکر کنید. به یاد داشته باشید که فرصت ها خودشان را به شما عرضه 
نمی کنند، بلکه ش��ما از حوادث مختلف فرصت می سازید. به این ترتیب 
ش��اید امکان تبدیل جریانی کامال معمولی با اندکی خالقیت به فرصتی 

طالیی وجود داشته باشد.
3.ارتباط با مردم و خلق وفاداری

یک��ی از اهداف اصلی در تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی ایجاد 
رابطه ای نزدیک و صمیمانه با کاربران اس��ت. نتیجه این برقراری ارتباط 
نیز شناخت بیشتر آنها از شما، پسند مطالب و اعتماد بیشتر به برندتان 
خواه��د بود. در حقیقت محتوای جالب باع��ث افزایش اعتماد مخاطب 
و اختص��اص زم��ان کافی برای مطالعه مطالب ش��ما می ش��ود. به طور 
عکس، محتوای بی کیفیت و کلیش��ه ای باعث ایجاد ذهنیت مش��خصی 
در مخاطب خواهد ش��د: این هم یکی دیگر از برندهای حوصله س��ر بر 

و کلیشه ای است. 
یکی از مش��کالت اساس��ی که من به هنگام کار ب��ا برندهای مختلف 
مش��اهده می کن��م، ناتوانی در برقراری ارتباط مناس��ب ب��ا کاربران در 
شبکه های اجتماعی اس��ت. این امر حتی در مورد برندهایی با محتوای 
بس��یار جذاب نیز صادق است. بر این اس��اس باید دلیل محکمی برای 
این نوع بی توجهی کاربران وجود داش��ته باش��د. خوشبختانه پاسخ این 
معما اندکی قبل کش��ف ش��ده است. بر این اس��اس برندها باید فرد یا 
گروهی مشخص را برای برقراری ارتباط با کاربران در نظر داشته باشند. 
ش��اید در نگاه نخس��ت این مفهوم بسیار ش��بیه به تیم پشتیبانی فنی 
باش��د. ب��ا این حال منظور من چی��زی فراتر از اینهاس��ت. کارویژه تیم 
پش��تیبانی رس��یدگی به مشکالت مش��تریان اس��ت. بر این اساس آنها 
معموال با کاربران ش��بکه های اجتماعی که مش��تری ش��رکت محسوب 
نمی ش��وند، کاری ندارند. اگر برند شما به دنبال تعامل بیشتر با کاربران 
در ش��بکه های اجتماعی است، باید نس��بت به ایجاد گروهی به منظور 
تعام��ل و گفت وگو با آنها اقدام کنی��د. وظیفه این گروه از افراد صحبت 
و برقراری ارتباط با کاربران ش��بکه های اجتماعی اس��ت. پاس��خگویی 
ب��ه کامنت ها  و پیام های خصوصی و همچنین مش��اهده، الیک و درج 
کامنت در پس��ت های جالب برخی از کاربران از جمله اقدامات مناسب 

چنین تیمی خواهد بود.
به یاد داش��ته باش��ید که نکته مهم تعامل و ایجاد ارتباط با کاربران 
ش��بکه های اجتماعی به مثابه ش��خصیتی انسانی اس��ت. بر این اساس 
نوع رابطه م��ا باید از الگوی برند-مخاطب ب��ه مخاطب-مخاطب تغییر 
کن��د. توییت ه��ای جنجالی بلیر را به یاد بیاورید. وی به هنگام ارس��ال 
توییت مش��هور خود که در بخش قبل بیان ش��د، خود را در سطح یک 
فرد خاص یا برندی ش��خصی تعریف نکرد. سنخ روایت گری وی درست 
مانند کاربران عادی بود. به همین خاطر مخاطب نیز به هنگام مشاهده 
آن احس��اس نفرت یا انزجار نمی کرد. ش��ما نیز باید دقیقا الگوی بلیر را 
دنبال کنید. بر این اس��اس در عین حال که یک برند هستید، در تعامل 
با مخاطب آن را بروز ندهید. نحوه بیان ش��ما در ارتباط با کاربران باید 
درس��ت مانند س��ایر کاربران معمولی باش��د. در غیر این صورت دچار 

مشکل بسیاری از برندهای دیگر در جذب مخاطب می شوید.
به موازات توس��عه برندتان پیرامون چگونگی درگیرس��ازی گروهی از 
کاربران ی��ا کارمندان تان برای اداره هرچه صمیمانه تر اکانت های تان در 
ش��بکه های اجتماعی فکر کنید. در حقیق��ت بهترین روش برای ایجاد 
ارتباط��ی صمیمان��ه و خودمانی با کاربران اس��تفاده از اف��رادی مانند 
خودش��ان اس��ت. همکاری با افراد تاثیرگذار در مقی��اس محلی یکی از 
ش��یوه های مناسب در این زمینه است. بر این اساس شما برندتان را در 

ظاهر یک شخص به مخاطب عرضه خواهید کرد. 
به عنوان نکته پایانی به یاد داش��ته باشید که ارائه محتوای جذاب به 
مخاطب در آغاز بس��یار دشوار خواهد بود. با این حال در مراحل بعدی 
کار شما راحت تر می شود. مشکل بسیاری از کسب وکارها پس از شروع 
فرآیند تولید محتوای جذاب توقف در میانه راه است. به هر دلیلی شما 
نباید چنین فرآیند مهمی را نیمه کاره رها کنید. به یاد داشته باشید که 

تداوم رمز موفقیت در شبکه های اجتماعی است.
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3 رکن اصلی فروش در سطح جهانی

در جهان امروز که شرکت های تازه بنیان و کارآفرین های عالی به 
وفور یافت می ش��وند، نمی توان خبرهای زیادی که در مورد شکست 
یک اس��تارتاپ و یا مش��کالتی که در امر فروش اجناس به صورت 
مداوم ش��نیده می ش��ود را نادیده گرفت. نکتۀ قابل تأمل این اس��ت 
که عدم وج��ود مهارت های مربوط به تکنولوژی، کمبود س��رمایه و 
یا محصوالت غیرمؤثر، علت وقوع این اتفاق نیس��تند. مشکل اصلی 

عموماً به امر فروش باز می گردد.
در یک استارتاپ، هیچ چیز مهم تر از توانایی فروش نیست. با این 
حال، تعداد کمی از ش��رکت ها از ای��ن واقعیت اطالع دارند. در دهۀ 
اخیر، من افتخ��ار همکاری با گروه های فروش ش��رکت های بزرگ 
و موف��ق تکنولوژی مح��ور با درآمد بالغ ب��ر 5۰۰ میلیون دالر را در 
سراسر کشور داشته ام. سپس زندگی حرفه ای خود را صرف حمایت 
و همکاری با مؤسس��ین ش��رکت های تکنولوژی تجاری-تجاری در 
سال های ابتدایی فعالیت و کمک به پیاده سازی یک سیستم فروش 

در سطح جهانی کردم.
در ادام��ه به این یافته های چند س��اله اش��اره خواهم کرد. راه حل 
تمام��ی مش��کالت فروش منوط به انجام صحیح س��ه اصل س��اده، 
صرف نظر از بزرگی شرکت است که وجودشان برای شروع، پیشرفت 
و س��اخت یک تی��م فروش در س��طح جهانی از الزامات محس��وب 

می شود.
افراد

اولین قدم در اختیار داشتن افراد خبره و مناسب است. بزرگ ترین 
اش��تباهی که در فهرست شکست یک تش��کیالت در زمینۀ فروش 
وج��ود دارد، عدم توج��ه و اهمیت به مدیریت اس��ت. مالمت کردن 
مأم��وران فروش به دلیل فروش ضعیف، کاری س��اده اس��ت، اما در 
صورت فروش ضعیف، این مدیران در س��طوح سرپرستی و معاونت 
هس��تند که عموماً  کار خود را درس��ت انجام نداده اند. بله، طبیعتاً 
استخدام مأموران فروش خبره از اهمیت زیادی برخوردار است، اما 
اگ��ر مدیریت گروه توس��ط یک مدیر معمولی انجام  ش��ود، مهارت، 

تجربه و یا تالش تیم فروش بی نتیجه خواهد ماند.

فرآیند
دوم، وجود یک فرآیند اس��تراتژیک اس��ت. زمانی که از نظر افراد 
تیم، کار ش��رکت تکمیل ش��د، چه اقدامات و فعالیت هایی را از آنها 
می خواهید؟ چه تعداد تماس تلفنی باید با مشتریان احتمالی برقرار 
 کنن��د؟ پس از برق��راری تماس چه کاری انج��ام می دهند؟ پس از 
چندبار ت��الش برای فروش محصوالت به یک مخاطب، دیگر با آنها 
تماس نمی گیرند؟ از چه کانال های دیگری برای رسیدن به مخاطب 
استفاده می کنند؟ زمانی که با مشتریان احتمالی صحبت می کنند و 
یا اعتراض آنها را می شنوند چگونه رفتار می کنند؟ چه مشکالتی را 

برای مشتریان حل وفصل می کنند؟
اینها تنها قس��مت کوچکی از س��ؤاالتی هس��تند که باید قبل از 
اولی��ن تم��اس تلفنی مأمور فروش به آنها پاس��خ داده ش��ود. مدل 
سنتی و بدون برنامه دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت. هنگامی که 
فرآیندی این چنین به وجود آمد، باید از چگونگی پیشبرد و آموزش 
فرآیند به افراد تیم و همچنین مسئول گروه مطمئن شوید. مدیران 
شما باید س��خت کوش ترین افراد تشکیالت ش��ما باشند و از عهده 
مس��ئولیت و آموزش تمامی تیم برای پیش��برد فرآیند به ش��کلی 

مطلوب برآیند. 
فرهنگ 

هنگامی که افراد مناس��ب و فرآیند مورد نیاز را به دس��ت آوردید، 
قدم سوم فرهنگ شرکت شما خواهد بود. این نکته  ای است که اکثر 
شرکت ها در آن با مشکل مواجه می شوند. فرهنگ به وجود یک میز 
پینگ پنگ در س��الن اس��تراحت و یا مکانی برای چرت زدن خالصه 
نمی شود. البته، اینها موارد قابل توجهی هستند، اما ربطی به فرهنگ 
شرکت ش��ما ندارند. فرهنگ شرکت، مجموعه قوانین و ارزش هایی 
هس��تند که تشکیالت ش��ما را تعریف می کنند و از باالترین سطح 

شرکت شروع می شوند. 
اگر مدیرعامل ش��رکت منظم ترین فرد گروه باش��د، فرهنگ تیم 
ف��روش نیز از همی��ن قاعده پیروی خواهد ک��رد. اگر معاون فروش 
همواره برای ارتقای ش��خصی خ��ود تالش کند، فرهنگ تیم فروش 
نی��ز آن را منعکس خواهد کرد. اگر مدی��ران فروش خود را ملزم به 
موفقیت باال و خواس��ت محکم برای پی��روزی کنند، تیم فروش نیز 
هم��گام با این فرهنگ پیش خواهد رفت. بیش��تر رهبران دوس��ت 
ندارن��د این گون��ه صحبت ها را بش��نوند، ام��ا حقیقت ام��ر همین 
اس��ت. بیش��تر افراد به نقش های مدیریتی به عن��وان یک راه فرار 
از مس��ئولیت های دش��وار نگاه می کنند؛ در حالی ک��ه باید زودتر از 
دیگران سر کار حاضر شوند، دیرتر روز کاری خود را به پایان رسانند 

و برای کمک به تیم خود تالش کنند.
بزرگ ترین دس��تاوردهای زندگی عموماً در کوچک ترین جزییات 
پیدا می ش��وند. پیدا کردن افراد خبره، ساخت یک فرآیند قوی و به 
وجود آوردن فرهنگی مناس��ب هیچ  پیچیدگی  خاصی ندارد. ش��ما 
تنه��ا باید خود را برای انج��ام این امور متقاعد کنید. شکس��ت در 
دنیای اس��تارتاپ لزوماً آمار و ارقام نیس��ت ک��ه تمام تالش خود را 
ص��رف فرار ک��ردن از آن کنید. از دیگران پیش��ی بگیرید و در بازی 

فروش پیروز شوید!
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 خودشیفتگی کارفرما
مسئول نابودی بهره وری کارکنان

خودشیفتگی خود بر دیگران را درک کنید و برای تعدیل و تغییر رفتارتان 
دس��ت به کار شوید.   با توجه به پژوهش های دانشگاهی و صفحات اقتصادی 
نش��ریات، خودشیفتگی  یکی از خصلت هایی اس��ت که در بین کارآفرینان و 
صاحبان کسب و کارها رو به فزونی است. البته خودشیفتگی همواره بد نیست: 
افراد خودپس��ند رهبران جذابی هستند که توانایی اجرا کردن چشم اندازهای 
راهبردی کالن را دارند. اما افراد خودپسند غالباً اشخاص خودخواهی توصیف 
می ش��وند که باور دارند از اطرافیان شان برتر هستند. در حالی که کارآفرینان 
برای رس��یدن به موفقیت به اعتماد به نفس باال و انگیزه قوی نیاز دارند، غالباً 
در دام مشکالت مربوط به جنبه های تاریک خوشیفتگی گرفتار می شوند: این 
رهبران خودشیفته زیر بار خطراتی غیرضروری می روند، زمانی که نیاز به تغییر 
اس��ت، سرس��ختانه به تصورات خود پایبند می مانند و تالش و فداکاری های 
اطرافی��ان را نادی��ده می گیرن��د. این مقاله ب��ه اختصار به تبیی��ن جنبه های 
مشکل س��از خودش��یفتگی و راهکارهای کاهش پیامدهای منفی این خصلت 
می پردازد. مطالب این مقاله نتیجه پژوهشی است که بر روی ۲۶۲ نفر کارمند 
و مدی��ران مس��تقیم آنها ظرف یک بازه زمانی چهار هفته ای در یک ش��رکت 
 Organizational تکنولوژی چینی بزرگ انجام شده و در ماه مه ۲۰۱۸ در
Behavior and Human Decision Processes به چاپ رسیده است. 
در مجموع باید گفت که عوارض مضر ناش��ی از خودش��یفتگی رهبران دامنه 

گسترده ای دارد.
عوارض خودشیفتگی کارفرمایان

در ابتدا از مدیران شرکت مورد بررسی خواسته شد که پرسشنامه شخصیت 
خودش��یفته  معتبری را تکمیل کنند که عموماً در این نوع از مطالعات از آن 
استفاده می شود. در مقابل از کارکنان خواسته شد که میزان احساس تعلق خود 
به سازمان را گزارش کنند. پژوهشگران معتقد بودند که نیاز به احساس تعلق، 
محرک و نیاز بنیادین انسان است، اما رهبران خودپسند به دلیل خودخواهی 
و توجه بیش از حد به خود نمی توانند این نیاز کارکنان ش��ان را برآورده کنند. 
رهبران خودشیفته عادت به نادیده گرفتن احساسات دیگران دارند. برای مثال 
مدیرعامل سابق یاهو، ماریسا میر به نظر دیگران، فردی خودخواه و بی مالحظه 
بود که غالباً عادت داش��ت دیر در جلسات حاضر شود و پیشنهادها و ایده های 
دیگر اعضا را با بی اعتنایی گوش می داد و با تحقیر رد می کرد. ایالن ماس��ک، 
مدیرعامل تس��ال و اس��پیس ایکس نیز به خش��ن بودن و سرزنش بی ر حمانه 
کارکنانی که نمی توانند بر طب��ق معیارهای غیرممکن او رفتار کنند، معروف 
اس��ت. یکی از مهندسین سابق اسپیس ایکس رفتار ماس��ک با کارکنانش را 
بی ادبان��ه می داند و می گوید که به نظر می رس��د بعضی کارکنان زیر وزن این 
روابط نابرابر در حال له شدن هستند. بنابراین عجیب نیست که ماسک و میر 
به عنوان خودشیفته ترین مدیران در صنعت تکنولوژی شناخته می شوند. نتایج 
مطالعه مورد بحث بیانگر آن است که 5۱درصد از کارکنانی که تحت مدیریت 
فردی خودشیفته کار می کنند، با این جمله که کارفرمای شان برای شان ارزش 
قائل است، مخالف یا کاماًل مخالف بودند. به عالوه عدم احساس تعلق به محیط 
کار عوارض گس��ترده ای را بر روی رفتار کارکنان به جا می گذارد که مهم ترین 

آنها به شرح زیر است:
• ۳۴درص��د کارکنانی که در این مطالعه ش��رکت کردن��د، در مقابل جمله 
»دیگ��ران در انج��ام وظایفم به من کمک می کنند«، گزین��ه مخالف یا کاماًل 

مخالف را عالمت زدند.
• ۳۱درص��د کارکنان، در مقابل جمله »پیش��نهادهای خ��ود را برای بهبود 
ش��رکت با کارفرمای��م در میان می گذارم«، گزینه مخالف ی��ا کاماًل مخالف را 

عالمت زدند.
• ۳۷درصد کارکنان در مقابل جمله »کارفرمایم با همکارانم رفتار بی ادبانه ای 

دارد و بددهن است«، گزینه موافق یا کاماًل موافق را عالمت زدند.
• ۱۸درص��د کارکنان در مقابل جمله »عم��داً کارهای محوله را دیرتر انجام 
می دهم تا خواسته های مدیر خودخواهم را نادیده گرفته باشم«، گزینه موافق یا 
کاماًل موافق را عالمت زدند.  چنین رفتارهایی به اندازه کافی برای شرکت های 
تثبیت ش��ده دردسرس��از است، چه برسد به اس��تارتاپ هایی که بقای شان به 
همکاری و عملکرد س��ریع تمام کارکنان وابسته است؛ با این توصیف عوارض 

خودشیفتگی برای شرکت های نوپا مهلک و ویرانگر است.
راهکارهای جلوگیری از افتادن در دام خطرات برخاسته از 

خودشیفتگی رهبران
از کارکنان خواس��ته شد، بگویند که آیا مدیرش��ان قبل از تصمیم گیری با 
آنها مش��ورت می کند یا خیر. این نوع مشاوره شگرد نفوذی  است که رهبران 
از آن برای جلب حمایت کارکنان استفاده می کنند، در عین حال می توان آن 
را پیامی دانس��ت که مدیران به این وسیله اعالم می کنند که برای همکاری و 
همفکری کارکنان ش��ان ارزش قائل هستند. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد 
که فقط ۲۷ درصد از رهبران خودشیفته به طور مرتب با کارکنان شان مشورت 
می کنند، اما ۴۳ درصد تنها در بعضی موارد از کارکنان نظرس��نجی می کنند. 
نکته مهم این است که مشورت رهبران خودشیفته با کارکنان نه تنها عوارض 
نش��أت گرفته از این خصلت را کاهش می دهد، بلکه کام��اًل این پیامدها را از 
بین می برد. در این بخش با س��ه راهکار موث��ر برای کمرنگ کردن پیامدهای 

خودشیفتگی آشنا می شوید:
شنونده فعالی باشید

منظور از شنیدن فعال این است که به جز گوش دادن به صحبت های طرف 
مقابل ت��ان، بر روی پی��ام در حال تبادل تمرکز کنید. متاس��فانه اکثر رهبران 
خودش��یفته توانایی تمرکز کردن روی نظرات و س��خنان دیگ��ران را ندارند و 
توصیه های دیگران را نادیده می گیرند.  یک نمونه ش��ناخته ش��ده از رهبران 
خودش��یفته ای که رفتارشان را با شنیدن فعال تغییر دادند، استیو جابز است. 
بخش اعظم موفقیت جابز در زمان دوباره در دست گرفتن زمام امور اپل در سال 
۱99۷ مرهون تغییرات چش��مگیری است که نسبت به دوره تصدی قبلی در 
سال ۱9۸5 در روابط میان فردی ا ش ایجاد کرد. جابز نه تنها شنونده فعال تری 
شده بود، بلکه به نظر می آمد که از شنیدن ایده های کارکنان لذت می برد. نتایج 
پژوهش بیانگر آن است که زمانی که رهبران خودشیفته با دقت به پیشنهادهای 
کارکنان گوش می دهند، کارکنان نیز خصلت های زننده مدیرش��ان را تاحدی 

نادیده می گیرند.
کارکنان را به مشارکت دعوت کنید

فقط شنونده نباشید، از کارکنان تان دعوت کنید که در فرآیندهای مربوط به 
تصمیم گیری و رشد کسب و کارتان شرکت کنند. مطالعه انجام شده نشان داد 
که نتیجه مشارکت دادن کارکنان از سوی رهبران خودشیفته در امور مربوط 
به رهبری ش��رکت، القای حس تعلق و مالکیت در کارکنان اس��ت که تاحدی 
پیامدهای مضر خودپسندی رهبران را کاهش می دهد. انتقال چنین پیام های 
رفت��اری به کارکنان نش��ان می دهد که رهبر خودشیفته ش��ان نه فقط گوش 
شنوایی برای شنیدن نگرانی ها یا پیشنهادهای ش��ان دارد، بلکه واقعاً خواهان 
entrepreneur: مشارکت و همکاری آنها در امور مهم شرکت است.       منبع
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آخری��ن تجربه خریدتان را مرور کنی��د. زمان تصمیم گیری، از قیمت 
و محصول��ی که می خریدید، اطالع داش��تید، اما آیا تصمیم ش��ما برای 
خری��د تحت تأثیر این مس��ئله بود که ابتدا قیم��ت و یا ابتدا محصول را 
دیده اید؟ این سؤال ریشه اصلی تحقیقات آزمایشگاهی جهت تشخیص 
چگونگی فرآیند تصمیم گیری مغز برای خرید و به وسیله ابزارهای علم 

عصب شناسی صورت گرفته است.
متخص��ص   ،)Uma Karmarkar(کارم��ارکار اوم��ا  گفت��ه  ب��ه 
عصب شناس��ی و دستیار پروفس��ور دانش��کده بازاریابی هاروارد، »ما به 
دنبال این بودیم که آیا دیدن قیمت در وهله اول، فرآیند تصمیم گیری 
و یا چگونگی کدگذاری ارزش یک محصول توسط مغز را تغییر می دهد 
یا خیر. به دلیل وجود ابزارهای عصب شناس��ی، شانس بررسی و واکاوی 
ه��ر دو س��ؤال را پیدا کردیم.« همکاران کارم��ارکار در این تحقیق، بابا 
ش��یو)Baba Shiv(، پروفس��ور بازاریاب��ی و متخص��ص اقتصاد مبتنی 
ب��ر عصب شناس��ی و برایان نوتس��ان)Brian Knutson(، پروفس��ور 

روانشناسی و عصب شناسی دانشگاه استنفورد بودند. 
ای��ن محققان به این نتیجه رس��یدند که مش��اهده قیمت محصوالت 
در قدم اول، احتمال تمرکز مش��تریان بر روی ارزش��مند بودن محصول 
در قب��ال قیمت را افزای��ش می دهد و در نتیجه آنه��ا را وادار به خرید 
محصوالت��ی با قیمت مناس��ب می کند. پژوهش آنها ب��ا نام،  »آگاهی از 
قیم��ت؟ تأثیرات عصب��ی و رفتاری در تصمیم گیری به دلیل مش��اهده 
 Cost Conscious? The Neural and اول  ق��دم  در  قیم��ت 
Behavioral Impact of Price Primacy on Decision-

Making«، در نس��خه آتی مجله Marketing Research به چاپ 
خواهد رسید.

ای��ن تحقیق می  تواند به خرده فروش��ان و بازاریاب ها در تصمیم گیری 
برای زمان تمرکز بر روی قیمت ها، فروش بهتر محصوالت با استفاده از 
این استراتژی و چگونگی ساخت پیام های حراجی برای مشتریان کمک 
کند. )تحقیق مرتبط HBS با چگونگی دید مشتریان در مورد قیمت ها 
را می توانید در مقاله »بررسی و تحلیل برچسب قیمت« مشاهده کنید(.

آزمایش مغز در هنگام خرید
در یک مجموعه از آزمایش��ات، ش��رکت کنندگان در حالی که در یک 
functional Ma - )سس��تگاه عکس ب��رداری رزونانس مغناطیس��ی 

netic Resonance Imaging )fMRI(( به پش��ت خوابیده بودند، 
در ش��رایط شبیه سازی خرید قرار گرفتند. دستگاه fMRI با استفاده از 
یک الکترومگنت بزرگ با قدرتی معادل  تس��ال۳، گردش خون در مغز 
را مادامی که س��وژه های آزمایش به نش��انه های احساسی واکنش نشان 
می دادند دنبال می کرد. در این تحقیق، ش��رکت کنندگان به عکس های 

محصوالت و قیمت های شان واکنش نشان می دادند.
در آزمایش اول که در مرکز عکس برداری دانش��گاه اس��تنفورد انجام 
ش��د، به هر ش��رکت کننده ۴۰ دالر برای خرید پرداخت و س��پس ۸۰ 
محصول مختلف به همراه قیمت های ش��ان بر روی یک نمایشگر درون 

دس��تگاه fMRI به آنها نش��ان داده ش��د. ب��ه گفته کارم��ارکار، »این 
عمل باعث حقیقی تر ش��دن تجربه خرید ش��د.« برای تش��ویق افراد به 
خرید، محصوالت ب��ا مبلغی کمتر از قیمت های معمول خرده فروش��ی 
قیمت گذاری ش��دند. برخی اوقات شرکت کنندگان ابتدا قیمت و بعضی 
اوقات ابت��دا محصول را دیدند. اما در تمامی ح��االت، در نهایت عکس 
محص��ول و قیمت به صورت همزمان به آنها نش��ان داده ش��د. در این 
مرحله، آنها انتخاب خود را برای خرید محصول به وسیله دکمه های بله 
و خیر تعبیه شده در دس��تگاه انجام می دادند. پس از خروج از دستگاه، 
ش��رکت کنندگان با در نظر گرفتن نمره ۱ ت��ا ۷ و جهت ارزیابی میزان 

عالقه شان به هر محصول، در یک نظرسنجی شرکت کردند.
در لحظ��ه ای ک��ه ش��رکت کنندگان قیم��ت و محص��ول را همزمان 
می دیدن��د، محققان توجه خود را ب��ر روی فعالیت مغز متمرکز کردند. 
آنها بیش��تر عالقه مند به واکنش های قشر پیش پیشانی )قسمتی از مغز 
که وظیف��ه تخمین ارزش تصمیم را برعهده دارد( و هس��ته اکومبنس 
)قس��متی ک��ه به عنوان مرک��ز لذت ش��ناخته می ش��ود و فعالیتش با 
دلپذیر بودن محصوالت ارتباط مستقیم دارد( بودند. به گفته کارمارکار، 
»آنچه برای ما اهمیت داشت، مشخص شدن وجود و یا عدم وجود تفاوت 
در ای��ن مناط��ق مغز در زمان نمایش اطالعات یکس��ان بر روی صفحه 

نمایش بود.«
نتایج نش��ان داد که فعالیت مغز براس��اس ترتیب مشاهده قیمت و یا 
محصول، متفاوت بود. به گفته کارمارکار، »الگوی فعالیت قش��ای پیش 
پیش��انی نشان داد که ترتیب اهمیت دارد. در واقع، سیگنال های عصبی 
دریافتی هنگامی که ابتدا قیمت نمایش داده ش��ده بود با زمانی که ابتدا 
محص��ول را دی��ده بودند، متفاوت ب��ود. در مورد اول، س��والی که برای 
تصمیم گی��ری پیش می آمد ای��ن بود که »آیا این محصول را دوس��ت 
دارم؟« و هنگامی که ابتدا قیمت نشان داده شده بود، سوال به »آیا این 

محصول ارزشش را دارد« تغییر پیدا می کرد.«
با این وجود، مش��اهده قیمت در نگاه اول تأثیر چش��مگیری بر رفتار 
خریداران نداشت. ش��رکت کنندگان تقریباً تعداد خریدهای مشابهی به 
ثبت رس��اندند و میزان عالقه آنها در نظرس��نجی انجام شده، صرف نظر 
از مش��اهده قیمت و یا محصول در نگاه اول، مش��ابه بود. این محققان 
احتمال می دهند که حتی اگر ش��رکت کنندگان در ش��رایط مش��اهده 
قیمت در اولین تصویر به ارزش محصول به تناسب قیمت شک داشتند، 

میزان جذابیت محصوالت در هر دو شرایط مشابه بودند.
بیش��تر ش��رکت کنندگان در ده��ه س��وم زندگی خود بودن��د و اکثر 
محص��والت به ویژگی های آنه��ا )اعم از فیلم ه��ا، لباس ها، هدفون های 
ضدنویز و . . .( همخوانی داش��ت. به گفته کارمارکار، »اگر واقعاً چیزی 
را بخواهید و توان مالی خرید آن را داش��ته باشند، یقیناً آن را خواهید 
خرید. برای این گونه تصمیمات »آس��ان«، مشاهده قیمت و یا محصول 

در نگاه اول تأثیر چندانی ندارد.«
ب��ا وجود اینکه نتای��ج آزمایش اولی��ه برای این محقق��ان از اهمیت 
برخ��وردار بود، تی��م کارمارکار خواه��ان نش��ان دادن کاربردهای نتایج 
تحقیق ش��ان در دنی��ای واقعی و برای خرده فروش��ان نیز ب��ود؛ تأثیری 

معنادار بر تصمیم خرید محصول توس��ط مش��تری. ف��رض آنها بر این 
بود که مش��اهده قیمت در نگاه اول احتماالً شانس خرید محصوالت را 
افزایش خواهند داد؛ البته مادامی که این تصمیم بیشتر به کاربردی بودن 

محصول مرتبط باشد و نه به خواسته های احساسی.
پارچ های تصفیه آب و باتری ها

بر این اس��اس، محققان یک آزمایش تکمیلی ترتیب دادند که در آن 
۸۳ ش��رکت کننده با اس��تفاده از کامپیوتر، محصوالت خسته کننده اما 
کارب��ردی را ارزیابی می کردند. این محصوالت ش��امل، یک پارچ تصفیه 
آب، یک بس��ته باتری قلمی، یک فلش USB و ی��ک چراغ قوه بود که 

همانند آزمایش fMRI، با کمی تخفیف عرضه می شدند. 
برای هر چهار محصول، ش��رکت کنندگان تنها قیمت و یا یک عکس 
از محصول را به مدت هش��ت ثانیه مش��اهده می کردن��د و به دنبال آن 
یک صفحه تصمیم گیری که ش��امل عکس و قیمت محصول بود به آنها 
نش��ان داده می ش��د. در این مرحله، شرکت کنندگان به محصوالت از ۰ 
ت��ا ۱۰۰ نمره می دادند و نمرات باالی 5۰ به منزله قصد خرید محصول 

قلمداد می شد.
این بار، مش��اهده قیمت در نگاه اول تأثیر مستقیمی بر تصمیم گیری 
خریداران گذاشت. در صورت مشاهده قیمت پیش از محصول، احتمال 
خرید در ش��رکت کنندگان بیش��تر بود. این نتایج برای خرده فروش��ان 
نش��ان دهنده آن اس��ت که هنگام تبلیغات اقالم کاربردی، باید از اهرم 
قیمت اس��تفاده کنند. همچنین در ش��رایطی که تبلیغات ابتدا بر روی 
قیمت صورت می پذیرد، خرده فروش��ان باید اجازه برجسته شدن کاربرد 

محصول را نیز بدهند.
به گفته کارمارکار، »س��وال اصلی این نیست که آیا قیمت سبب بهتر 
به نظر رس��یدن یک محصول می ش��ود، بلکه این اس��ت که آیا محصول 
ارزش قیمت تعیین شده را دارد یا خیر. قرار  دادن قیمت در ابتدای کار، 
ارتباط میان س��ود حاصله از قیمت مناس��ب و منفعت خود محصول را 

استحکام می بخشد.«
ام��ا این تحقی��ق از یک احتمال دیگر نیز پرده ب��رداری کرد. بعد از آنکه 
مش��تریان تصمیم به خرید و یا عدم خرید یک محصول می گرفتند، اعالم 
می کردند که شخصاً حاضرند چه مبلغی را بابت یک محصول پرداخت کنند 
و این مقدار را در یک فرم آنالین وارد می کردند. میانگین میزان پرداختی 
در مواردی که ابتدا قیمت را مش��اهده کرده بودند، کمی پایین تر بود. این 
نکته نشان می داد که اگر خرده فروشان می خواهند از نمایش قیمت در ابتدا 
استفاده کنند، نیازمند تبلیغ قیمت های حقیقتاً مناسبی هستند. برای مثال، 
یک تبلیغ چشمگیر که بر روی یک ماشین ۲۰ هزار دالری، 5 دالر تخفیف 

در نظر گرفته باشد، مشتریان را منصرف خواهد کرد. 
به گفته کارمارکار، »اگر تخفیف ارائه ش��ده چش��مگیر نباش��د، شما 
با نش��ان دادن قیمت در وهل��ه اول، نقطه ضعف خود را نش��ان داده اید؛ 
زیرا افراد قیمت ها را موش��کافی می کنند و مطمئن خواهند شد که آیا 
محصول ارزش قیمت تعیین ش��ده را دارد یا خیر. شما نمی توانید مردم 

را در مورد قیمت ها فریب دهید.«
hbs: منبع

تشخیص ارزشمندی کاال توسط مغز
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اخبار

تبریز - فالح: مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان در 
دیدار با مدیرکل صداوس��یماي مرکز آذربایجان ش��رقي بر هم 
افزایي دستگاه هاي فرهنگي تاکید کرد. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز به نقل از روابط عمومي صداوسیماي مرکز آذربایجان 
ش��رقي، محمد محمدپور گف��ت: اداره کل فرهنگ و ارش��اد و 
صداوسیما هر دو هدف مشترکي را دنبال مي کنند و آن حفظ 
و ارتق��اي فرهنگ جامعه اس��ت. وي افزود: مصرف فرهنگي در 
استان مثبت است و این را مي توان در استقبال بي نظیر مردم 
از برنامه هاي فرهنگي و هنري در نقاط مختلف استان مشاهده 
کرد. وی با تقدیر و تش��کر از همکاري و همراهي صداوسیما از 
اطالع رساني فعالیت هاي فرهنگي و هنري اظهار کرد: فرهنگ 
و ارشاد اس��المي و صداوسیما در حوزه فعالیت خود اشتراکات 
کاري زیادي دارند و براي هم افزایي بیشتر باید نسبت به تشکیل 
جلسات کارشناسي و اتاق فکرهاي تخصصي در راستاي استفاده 
از ظرفیت ها متقابل اقدام شود. وی با بیان اینکه فرهنگ و هنر 

جزو اثرگذارترین شاخص هاي توسعه هر کشوري است، اعالم 
کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان در چند سال اخیر 

توانسته با برگزاري رویدادهاي مختلف فرهنگي و هنري از رشد 
قابل مالحظه ای برخوردار باش��د. مدیرکل صداوسیماي مرکز 
آذربایجان ش��رقي نیز گفت: توجه و اهمیت به مقوله فرهنگ و 
هن��ر و رفع دغدغه هاي هنرمندان باید جزو اولویت هاي کاري 
دس��تگاه هاي اجرایي باشد. مرتضي صفري افزود: صداوسیما و 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المي مي توانند با تعامل هر چه 
بیشتر، برنامه هاي فرهنگي و رسانه اي فاخری را ارائه کنند و راه 
را براي فعالیت هر چه بهتر هنرمندان هموار کنند. وي با تاکید بر 
اینکه بحث فرهنگ و هنر یکي از مهمترین مسائلي است که در 
حال حاضر باید به طور جدي پیگیري، اجرایي و عملیاتي شود، 
خاطرنشان کرد: صداوسیما همواره همراه و پیشگام در انعکاس 
فعالیت هاي فرهنگي و هنري است. مدیرکل صداوسیماي مرکز 
آذربایجان شرقي ابراز امیداوري کرد: ان شااهلل با استمرار و تداوم 
برنامه ها، روز به روز ش��اهد توفیقات بیشتر در حوزه فرهنگ و 

هنر استان باشیم.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- طی مراسمی با حضور 
دبیرکل سازمان بین المللی دریانوردی در تهران، "طارق فرجامی" 
ج��وان ۲9 س��اله اهل بندر کنگ اس��تان هرمزگان در فهرس��ت 
دریانوردان نمونه سال 9۷ ایران مورد تقدیر قرار گرفت. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، "طارق 
فرجامی" ناخدای یک لنج صیادی که س��ابقه ۱۲ س��ال فعالیت 
دریانوردی با شناورهای سنتی صیادی و باری را در کارنامه حرفه 
ای خود دارد، در این مراسم به عنوان "فعال سنتی جستجو و نجات 
دریایی نمونه کشور" مورد تقدیر قرار گرفت. همکاری داوطلبانه او 
با مرکز ام.آر.سی.س��ی)MRCC( بندرعباس در عملیات امداد و 
نجات دریایی، مقابله با آلودگی آب دریا و یدک کش��ی لنج های 
مضطر به درخواس��ت مراکز جس��تجو و نج��ات دریایی و تعاونی 

لنجداران منطقه باعث ش��د تا فعالیت ه��ای داوطلبانه این جوان 
اهل بندر کنگ در یکی از مهم ترین رویدادهای دریایی کشور که 
عالی ترین مقام س��ازمان بین المللی دریانوردی نیز در آن حضور 

داش��ت، دیده شود و توسط مس��ئوالن مورد تقدیر قرار گیرد. اوج 
اقدامات داوطلبانه و انسان دوستانه این دریانورد نمونه در تاریخ ۲۴ 
آبان 9۶ در حالی رقم خورد که ش��ش نفر از سرنش��ینان یک لنج 
مغ��روق در ۱۳ مایلی آب های جنوب بندر لنگه در حال جدال با 
خطر مرگ بودند. با توجه به خطیر بودن این اتفاق، موثرترین عامل 
نجات این دریانوردان مضطر، احساس مسئولیت و حضور به موقع 
"طارق فرجامی" دریانورد ۲9 ساله هرمزگانی بود که حماسه ای 
از ایثارگری و انس��ان دوس��تی خلق کرد. یادآور می شود، هفدهم 
ش��هریورماه س��ال جاری با حضور کیتاک لیم؛ دبیر کل سازمان 
جهانی دریانوردی، عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی و محمد 
راس��تاد؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از ۳۶ دریایی نمونه 

ایران، تجلیل شد.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- حس��ین اش��رفی در دیدار 
جمعی از شهرداران و اعضای شورای اسالمی شهرهای استان قزوین 
به تشریع اجرای پروژه های سرمایه گذاری در سطح شهر پرداخت. 
وی در این دیدار اظهار کرد: در حال حاضر چندین پروژه س��رمایه 
گذاری چون مجتمع تجاری و خدمتی اوریاد، اسپیرو، رزت)ستادیوم( 
، پل های عابر پیاده، سالن های  ورزشی چند منظوره، سیستم جامع 
حمل و نقل و بار مس��افر، نوسازی مجتمع 5۰۰ دستگاه، کارخانه 
تولید انرژی از پسماندهای شهری و کمربندی دوم در سطح شهر 
ارومیه در دست اجراس��ت. معاون مالی و اقتصادی شهردار ارومیه 
گفت: پروژه سرمایه گذاری تولید انرژی از پسماند های شهری در دو 

فاز بصورت پروژه سرمایه گذاری BOT  با سرمایه گذاری ترکیه و 
تکنولوژی آلمان در دست اجراست که ۱5 الی ۲۰ سال زمان بهره 

برداری آن پیش بینی ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: مجتمع تجاری 
رزت)اس��پیرو( در فازهای A  و B در فضای ۲۱۳ هزار مترمربع  با 
س��رمایه گذاری ۸ هزار میلیارد ریال در دس��ت اجرا ست که سهم 
ش��هرداری ارومیه از این پروژه س��رمایه گذاری ۳۰ درصد اس��ت . 
معاون مالی و اقتصادی شهردار ارومیه تصریح کرد: پروژه اوریاد در 
س��ه فاز به صورت روش مش��ارکت مدنی و با سرمایه گذاری چهار 
هزار میلیارد ریال در دست اجراست. وی خاطرنشان کرد: شهرک 
ویالیی اس��پیرو با ۲5 واحد تجاری در دس��ت ساخت بوده که این 
پروژه س��رمایه گذاری مقدمه ای برای ساخت شهرک توریستی با 

۳۰۰ واحد ویالیی است.

اصفهان - قاسم اسد- بسیاری از صادرکنندگان برجسته ایرانی 
برای حضور در نوزدهمین نمایش��گاه بین المللی سنگ شویتو چین 
اع��الم آمادگی و ثبت نام کرده اند. به گزارش روابط عمومی ش��رکت 
نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان، شهر شویتو کشور چین، 
بزرگترین مرکز تجارت س��نگ این کش��ور از تاریخ ۱۷ الی ۲۰ آبان 
۱۳9۷  میزبان غرفه داران ایرانی در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی 
سنگ شویتو خواهد بود. حضور ساالنه صادرکنندگان برجسته سنگ 
خام س��اختمانی همچون بازرگانی پورمحسنی، پرفیمان، بازرگانی 
مقیمی، بازرگانی براتی، بازرگانی اسالمی، شرکت متکو، سنگ تاالر، 
بازرگانی متین آوا و چندین ش��رکت دیگر تایی��دی بر اعتبار و بازار 

فروش بی نظیر موجود در این نمایش��گاه اس��ت. این صادرکنندگان 
برجسته ایرانی، امسال هم برای حضور در نمایشگاه بین المللی سنگ 

شویتو چین ثبت نام کرده اند و در آن حضور خواهند داشت تا بازارهای 
جهانی را با محصوالت تولید شده در ایران آشنا کنند. با صدور مجوز 
برگزاری سازمان توسعه تجارت ایران، امکان بهرمندی غرفه داران از 
حمایت های دولتی نیز فراهم خواهد شد. این امیدواری وجود دارد که 
با سیاست های حمایتی دولت از صادرکنندگان ایرانی جهت حضور در 
نمایش��گاه های خارج از کشور و تخصیص یارانه دولتی به غرفه داران 
ایرانی، کمک ش��ایانی به توسعه و احیای صنعت سنگ ساختمانی 
کشور انجام شود. عالقمندان برای دریافت اطالعات بیشتر و حضور در 
این نمایشگاه معتبر بین المللی می توانند با شماره های ۳۲۶۱۲55۷-

۰۳۱ و ۰9۱۲9۴۷9۲۶5 تماس بگیرند.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف استان قم گفت: 
طرح بصیرت عاشورایی با همکاری ۸۰ نفر از مبلغان سازمان اوقاف 
در ۴۴ بقعه متبرکه اس��تان قم اجرایی می شود. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم، حجت االس��الم 
والمسلمین س��ید اسماعیل حسینی مقدم ظهر امروز در نشست 
خبری طرح بصیرت عاشورایی سال ۱۳9۷ و در جمع اهالی رسانه با 
اشاره به طرح های سازمان اوقاف که با محوریت بقاع متبرکه اجرایی 
می ش��وند اظهار کرد: طرح بصیرت عاشورایی نیز به مناسبت فرا 
رسیدن ماه های محرم و صفر و با حضور ۸۰ نفر از روحانیون مبلغ 
س��ازمان اوقاف در ۴۴ بقعه اس��تان قم اجرا خواهد شد. وی افزود: 
هدف از اجرای این طرح، پاس داش��تن فرهنگ عاش��ورا و اجرای 
امینانه نیات واقفان خیراندیشی است که اموال خود را با هدف اقامه 

عزای حس��ینی وقف کرده اند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
ق��م با بیان اینکه س��تادی در ای��ن اداره کل به منظور هماهنگی 
فعالیت های اوقاف در اجرای طرح بصیرت عاشورایی تشکیل شده 
است گفت: این طرح شامل چندین ویژه برنامه است که در روزهای 

مختلف دهه اول ماه محرم اجرایی می شوند. وی ادامه داد: همایش 
بزرگ »لبیک یا حسین« در دومین روز ماه محرم همزمان با سالروز 
ورود کاروان حس��ینی به سرزمین کربال در چهار بقعه متبرکه قم 
اجرایی می ش��ود و مراسم ش��اخص آن در آستان مقدس امامزاده 
شاه ابراهیم)ع( خواهد بود. حسینی مقدم خاطرنشان کرد: مراسم 
»شیرخوارگان حسینی« هم در اولین جمعه ماه محرم به میزبانی 
آس��تان مقدس امامزاده ابراهیم)ع( شهر قم و امامزاده ابراهیم)ع( 
شهر دستجرد برگزار می شود. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
قم با بیان اینکه دیگر برنامه طرح بصیرت عاشورایی، همایش بزرگ 
»احلی من العسل« خواهد بود گفت: این همایش ویژه نوجوانان و 
جوانان است و آستان مقدس امامزادگان جعفر شهید)ع( و احمد)ع( 

میزبان آن هستند. 

در دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اعالم شد؛

صداوسیما همواره همراه و پیشگام در انعکاس فعالیت های فرهنگی و هنری است

نام "طارق فرجامی" در فهرست دریانوردان نمونه ایران؛

یک جوان هرمزگانی با حضور دبیرکل سازمان جهانی دریانوردی تقدیر شد

معاون مالی و اقتصادی شهردار ارومیه:

شهرک ویالیی اسپیرو در دست ساخت است

حضور صادرکنندگان برجسته ایرانی در نمایشگاه سنگ شویتو چین

اجرای طرح بصیرت عاشورایی در 44 بقعه قم

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- شهردار قدس در حاشیه 
همایش صیانت از حقوق شهروندی گفت : حقوق شهروندی برگرفته 
از قانون اساسی می باشد وهر دستگاهی بنابر شرایط و حوزه خدمات 
و ش��رح وظایفی که تعیین شده مسئول پاسداشت بخشی از حقوق 
ش��هروندی اس��ت. مس��عود مختاری درادامه افزود :ماده 55 قانون 
ش��هرداری ها  به  این مهم اختصاص دارد . ش��هرداری موظف است 
با ایجاد مراکز تفریحی ,فرهنگی , رعایت اصول شهرسازی ,نظارت بر 
ساخت وسازها و ... نگهبان حقوق مردم باشد . در حوزه ی شهرداری 
ها حقوق شهروندی بر دو بخش است . بخشی از آن برعهده حوزه ی 
مدیریت شهری است و وظایفی که در قبال مردم تعریف شده است 
و بخش دیگر سهمی است که شهروندان نسبت به شهر خود دارند 
بعنوان مثال شهرداری موظف است که زباله ها را جمع آوری کند و 
وظیفه شهروندان این است که یک بار در روز و در ساعت مشخصی 
ب��ه صورت بهداش��تی و تفکیک ش��ده زباله های خ��ود را به اماکن 
درنظرگرفته ش��ده منتقل کنند. مختاری در خصوص بافت فرسوده 
و تراکم آن در شهرقدس اظهار داشت :بیشترین فضای بافت ناکارآمد 

و فرس��وده شهری در شهرهای اس��تان تهران  مربوط به شهرقدس 
می باش��د. بافت فرسوده شامل قطعات ریزدانه با متراژ پایین و فاقد 
استحکام بنای الزم و نورگیر مناسب، معابر کم عرض است. طبق آمار 
بافت ناکارآمد در شهرقدس ۲۷۰هکتارمی باشد در حقیقت ۱۰درصد 
از بافت کل شهرقدس جزبافت فرسوده محسوب می شود . متاسفانه 
حدود ۱۱۴هزار نفراز کل جمعیت ش��هر و به عبارت دیگر یک سوم 
از جمعیت شهرقدس در بافت فرسوده زندگی می کنند . وی عنوان 
داشت: برنامه ی شهرداری جهت برون رفت از این مشکل استفاده از 

ظرفیتی اس��ت که دولت برای احیا بافت فرسوده قرار داده . بعنوان 
مثال هزار فقره وام بهسازی و نوسازی بافت فرسوده به شهرقدس تعلق 
گرفته است  ضمنا شهرداری در بافت فرسوده پروانه های ساختمانی را 
به صورت رایگان صادر می کند اما شهروندان نسبت به بهسازی منازل 
خود اقدام نکرده اند .  شهردار قدس علت نبودن پارکینگ  مناسب در 
سطح شهر را چنین  شرح داد : شهرستان قدس طی مدت کوتاهی 
جمعیت زیادی را در خود جای داده و به لحاظ شهرس��ازی و کالبد 
شهری بسیاری از اصول در آن رعایت نشده است و مشکالتی از قبیل 
نبودن پارکینگ مناسب  نتیجه نداشتن برنامه منظم شهرسازی از 
همان ابتدای شکل گیری بوده اس��ت.او ادامه داد : در تدوین برنامه 
پنج ساله مقرر شد چند دستگاه پارکینگ عمومی با مشارکت بخش 
خصوصی س��اخته ش��ود  و یکی از این پروژه ها با مشارکت بخش 
مذبور در مراحل آخر قانونی می باشد و پروژه  دیگر در حال فراخوان 
عمومی برای جذب س��رمایه گذار است. البته بحث مهمتر نظارت بر 
س��اخت و سازهای جدید اس��ت بناهای جدید باید دارای پارکینگ 
باشند  وشهرداری تحت هیچ شرایطی در این مورد کوتاه نخواهد آمد . 

شهرداری نگهبان حقوق شهروندان

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان
تولید بیش از 15 هزار گیگاوات ساعت برق در پنج ماهه نخست سال در خوزستان 

اهواز- شبنم قجاوند- معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان از کاهش 
۳ درصدی انرژی مصرفی در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: نیروگاه های خوزستان در پنج 
ماهه نخست سال نود و هفت ۱5 هزار و 9۰۴ گیگاوات ساعت برق تولید کرده اند. سید مهرداد بالدی 
موسوی بیان کرد: سهم نیروگاه های برق  آبی از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه 9۷ برابر با ۳ هزار و 
۲5۳ گیگاوات ساعت )۲5 درصد( و  سهم نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی  برابر با ۱۲ هزار و 
۶5۱ گیگاوات س��اعت )۷5 درصد( بوده است. وی ادامه داد: نیروگاه های حرارتی و گازی استان در 
سال جاری ۱۲ هزار و ۶5۱ گیگاوات ساعت تولید داشته اند که از این میزان ۴۸ درصد توسط بخش دولتی )نیروگاه رامین و ماهشهر( 
و 5۲ درصد توسط نیروگاه های بخش خصوصی ) زرگان، آبادان، بهبهان و فجر( تولید و به شبکه تحویل گردیده است. معاون برنامه 
ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان اظهار کرد: نیروگاه های حرارتی و گازی استان در این دوره به طور متوسط در 
هر روز بیش از ۸۱ گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه  تحویل داده اند.بالدی موسوی از کاهش ۳ درصدی انرژی مصرفی در پنج 
ماهه نخست امسال خبر داد و  افزود: پیک مرداد ماه سال جاری ۷ هزار و ۷۶۶ مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه 
سال قبل حدود 5 درصد  کاهش داشته است، انرژی مصرفی در پنج ماهه سال نیز برابر با ۱9 هزار و ۶۴۰ گیگاوات ساعت بوده است 

که نسبت به مدت مشابه در سال قبل  حدود ۳,۱ درصد کاهش داشته است.

افزایش 5 درصدي تحویل گاز طبیعي به نیروگاه شهیدرجایي
قزویـن- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان قزوین از 
افزایش 5 درصدي تحویل گاز به نیروگاه ش��هید رجایي در 5 ماهه ابتدایی سال 9۷ 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.  به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان 
قزوین، مهندس بوش��هري با اش��اره به تحویل بیش از ۱ میلیارد و ۳9۶ میلیون متر 
مکعب گاز طبیعي به نیروگاه شهید رجایي در 5 ماهه ابتدایی امسال اعالم کرد: شرکت 
گاز استان توانسته است با افزایش 5 درصدی تحویل گاز به نیروگاه در ماه های اخیر 
همچنان در مسیر کمک به کاهش آالیندگی های زیست محیطی ، صرفه جویی های اقتصادی و فراهم سازی زمینه تولید برق بیشتر، 
حرکت نماید. وي در ادامه با اشاره به مصرف ۲ میلیارد و ۱۲۴ میلیون متر مکعب گاز در 5 ماهه ابتدایی امسال در استان گفت: از 
کل گاز مصرف شده از ابتدای سالجاری تا کنون ، ۶5 درصد آن مربوط به نیروگاه شهید رجایی بوده است و ۳5 درصد مابقی که 
شامل مصرف ۷۲۷ میلیون متر مکعب گاز بوده است در بخش خانگی و صنعتی استان مصرف شده است. بوشهری در پایان افزود: 
این شرکت در زمینه تحویل گاز به نیروگاه و صنایع استان با تمام توان خود گام بر می دارد و امیدواریم بتوانیم زمینه های بهره مندی 

هرچه بیشتر صنایع استان از این انرژی پاک را فراهم نماییم.

انتصاب مدیران جدید معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه گلستان، مدیران جدید 
معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی منصوب شدند.براساس این احکام دکتر نورالدین دبیری به سمت مدیریت امور آموزشی و دکتر 
حسن خندان فدافن به سمت مدیریت امور تحصیالت تکمیلی و دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه منصوب شدند.در بخشی از این 
احکام آمده است:از جنابعالی انتظار می رود با توکل به خداوند سبحان و بهره مندی از تجارب ارزشمند سایر مسؤلین محترم دانشگاه 
و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در ارتقاء تحصیلي دانشجویان، که از سرمایه های عظیم این مرز و بوم هستند موفق ومؤید 
باشید.همچنین طی نامه هایی از زحمات دکتر علی اکبر نجفی کانی و دکتر عزیز رحیمی مدیران سابق امور آموزشی و امور تحصیالت 
تکمیلی و دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه تقدیر و تشکر بعمل آمد.الزم به یادآوری است، دکتر دبیری استادیار گروه مهندسی 

صنایع دانشکده فنی و مهندسی گرگان و دکتر خندان فدافن استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم هستند.

اعزام دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به اردوی جهادی
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دانش��جویان دانش��گاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، به همراه سایر دانشجویان 
دانشگاه های استان گلستان برای ارائه خدمات داوطلبانه به اردوی جهادی اعزام شدند.مراسم افتتاحیه این اردو با حضور مسئوالن 
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در مسجد امام صادق )ع( کوی عرفان برگزار شد.شایان ذکراست: این اردو با هدف کمک های 
داوطلبانه در حوزه های فرهنگی، آموزشی و عمرانی انجام می شود.گفتنی است: این دانشجویان از تاریخ ۱۸ لغایت ۳۰ شهریور ماه در 

دو گروه خواهران و برادران در مناطق کوی عرفان و الغدیر، فعالیت جهادی خواهند داشت.

در پنجمین جلسه شورای مدیران روابط عمومی شهرداری و سازمان های تابعه مطرح گردید
برنامه ریزی ، خردجمعی وهمگرایی سازمانی ، اصول دستیابی به موفقیت

سـاری - مهدی جویبـاری - روابط عمومی ها از فرصت ب��ه وجود آمده برای 
همگرایی و نیز ارتقاء س��طح دانش تخصصی ب��رای انعکاس دقیق عملکرد مدیریت 
شهری استفاده نمایند برنامه ریزی ، خردجمعی وهمگرایی سازمانی ، اصول دستیابی 
به موفقیت پنجمین جلسه شورای مدیران روابط عمومی شهرداری ساری و سازمان 
های تابعه با حضور قاس��می عضو شورای اسالمی ش��هر ، رجبی مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسماند ، رضازاده مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مرکز استان 
و مدیران روابط عمومی شهرداری های مناطق و سازمان های تابعه به میزبانی سازمان مدیریت پسماند برگزار گردید. در این جلسه 
قاسمی عضو شورای اسالمی شهر ساری ، در سخنانی با قدردانی از اقدامات سازمان مدیریت پسماند در زمینه اجرای طرح تفکیک 
زباله از مبداء ،برگزاری نشست های تخصصی  را موثر دانست و اظهار داشت: عملکرد مطلوب روابط عمومی ها در انعکاس دقیق و 
درست اقدامات سازمان متبوع خود ، نقش مثبتی در بهبود کیفیت و تسریع ارائه خدمات به شهروندان خواهد داشت. وی افزود: 
برنامه ریزی ، آسیب شناسی و ارائه طرح های نوین باید در دستور کار روابط عمومی های شهرداری و سازمان های تابعه قرار گیرد . 

همزمان با فرارسیدن ایام عزاداری حسینی؛
سوگواره بصیرت عاشورایی در 50 بقعه متبرکه استان مرکزی برگزارمی شود

اراک- مینو رسـتمی - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: برنامه های سوگواره 
بصیرت عاشورایی ویژه محرم و صفر امسال در دو بخش فرهنگی و اجرای نیت واقفین، در 5۰ بقاع 
متبرکه شاخص استان مرکزی اجرا می شود. حجت االسالم و المسلمین حسین دالوری در نشست 
با خبرنگاران و اصحاب رس��انه در اراک اظهار داش��ت: بخش اول سوگواره بصیرت عاشورایی امسال 
برنامه های فرهنگی و تبلیغی پیش  بینی  شده، که در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار 
می ش��ود و بخش دوم هم اجرای صحیح و امین نامه نیات واقفی��ن در موضوع های روضه خوانی و 
عزاداری و اطعام است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی افزود: برنامه ها از بیستم شهریور مصادف با اول ماه محرم تا هفدهم 
آبان ماه س��ال جاری ادامه دارد. دالوری خاطرنش��ان کرد: در همین راستا از 5۰ مبلغ که در خصوص برنامه های خانواده، کودک و 
مشاوره خانواده تخصص دارند کمک گرفته شده است که از این تعداد ۲5 مبلغ بومی و ۲5 مبلغ دیگر اعزامی هستند که این مبلغین 

در 5۰ بقعه متبرکه شاخص استان برنامه های خود را اجرا اجرا می کنند. 

رئیس شورای شهر شهریار:
اصالح و تکمیل ساختار اداری شهرداری ازاولویت های شورای شهریار 

شـهریار- خبرنـگار فرصت امروز- ش��هبازیان اصالح و تکمیل س��اختار اداری شهرداری 
ازاولویت های مهم شورای شهر مطرح کرد ودراین باره افزود : متاسفانه از گذشته های دور تا کنون 
در قسمت هایی از شهرداری موازی کاری صورت می گیرد که این موضوع تا حد زیادی باعث افزایش 
هزینه در شهرداری و استهالک زمان وانرژی می شودودر پی آن موجبات نارضایتی ارباب رجوع می 
گردد. وی ادامه داد:  نمایندگان مردم در پارلمان شهریدر همین راستا باجدیت در پی اصالح ساختار 
اداری ش��هرداری می باش��ند ودر پی آن هستیم که هزینه های جاری شهرداری  به طور مملوسی 
کاهش یابد . دکتر شهبازیان در ادامه گفت : از مهمترین اهداف شورای شهر ارائه خدمات شهری مناسب،  به تمامی نواحی و مناطق 
شهر به دور از هر گونه تبعیض می باشد و تمامی اعضای شورای شهر سعی و تالش دارند تا با عدم تمرکز و اختصاص خدمات شهری 

به نواحی خاص، موجبات توسعه عدالت محور شهر را فراهم نمایند. 

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری رشت خبر داد: 
تغییر جهت جریان حرکتی معابر منتهی به میدان صیقالن از پایان شهریور

رشت- مهناز نوبری- حسن هادیزاده مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری رشت در گفت و گویی اظهار داشت: براساس 
صورتجلسه مورخ 9۷/5/9 کارگروه شورای ترافیک استان به جهت تسهیل در امر عبور و مرور و احترام به حقوق شهروندان فهیم شهر 
رشت به جهت مرتفع کردن معضل و گره ترافیکی در ایام سال از هفته آخر شهریور ماه میدان بسیج )صیقالن( و همچنین معابر 
منتهی به میدان جریان تردد تغییر می کند.هادیزاده افزود: در این راستا معبر آیت اهلل شهید احسانبخش از جنوب به شمال یک 

طرفه شده و اصالح هندسی قسمت هایی از رفوژ میانی و میادین انجام می پذیرد.
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 بس��یاری از واکنش های هیجانی و افراطی ما نس��بت به 
افرادی که با آن ها در ارتباط هس��تیم، ریشه در احساسات 

و تجربیات گذشته  ما دارد.
به یک مثال آش��نا توجه کنید: یکی از کارمندان شرکت 
به نام دریک، از یکی از کارمندان ارش��د جدید خود به نام 
جروم خواس��ت که تعامل فعاالنه تری با برخی از مشتریان 
داش��ته باش��د، اما ناگهان جروم عصبانی شد و با واکنشی 
ش��دید و تدافعی، دفتر را ترک ک��رد. دریک در مورد آنچه 
که می دید، واقعاً گیج ش��ده بود. از سمت دیگر، جروم نیز 
نمی دانست چرا چنین واکنشی نشان داده است. او معموالً 
احساسات خود را تحت کنترل داشت. به هرحال، اظهارنظر 
دریک ناراحت کننده بود و او نیز بدون تفکر پاسخ داده بود.
اتفاقی که بین ج��روم و دریک رخ داده، زمانی قابل درک 
اس��ت که بدانی��م مغز انس��ان الگوهای ش��ناختی خاصی 
دارد. به ط��ور خالصه، مغ��ز ما طبق دو الگ��وی انطباقی و 
تولیدکنن��ده عم��ل می کند. زمانی که اتفاق��ات در این دو 
الگو قرار نمی گیرند، مغز چیزی را که می بیند، به اش��کال 
آش��نا مرتبط می کند. تجارب قبلی ما، به عنوان میانبرهایی 
برای درک و تفس��یر اطالع��ات جدید مورداس��تفاده قرار 
می گیرند. این امر کاماًل منطقی اس��ت: اگر یک ارتباط بین 
داده های جدید و قدیمی پیدا شود، مغز با استفاده از دانش 
ذخیره ش��ده  خود، وضعیت جدید را با هزینه  بسیار کمتری 
پ��ردازش می کند، تا اینکه بخواه��د همه چیز را از نو درک 

کند.
روابط ما با دیگران نیز پروس��ه معناس��ازی مش��ابهی را 
طی می کن��د. مغز، براس��اس »بانک داده ه��ای ارتباطی« 
فعلی، تجربی��ات جدید را به گونه ای پ��ردازش می کند که 
با روابط قبلی ما س��ازگاری داش��ته باش��د. به همین دلیل 
وقتی س��عی می کنیم فردی را درک کنیم که او را به خوبی 
نمی شناس��یم، مغز ما فرض را بر این می گ��ذارد که رفتار 
این فرد، مش��ابه با سایر افرادی اس��ت که رابطه با آن ها را 
تجربه کرده ایم، بنابراین وقتی مخاطب، تداعی کننده  یکی 
از افراد موردعالقه  ما اس��ت، نس��بت به او احس��اس خوبی 
داری��م. یا زمانی که مخاط��ب، یادآور فردی اس��ت که به 

ما آس��یب زده، در برابر او گوش به زنگ و هش��یار می مانیم. 
ب��ه همین ترتیب ما غالباً به طور ناخ��ودآگاه و بدون تفکر، 
خصوصیاتی را به افراد مختلف نسبت می دهیم که واقعیت 
ندارند. ما می خواهیم براساس تجارب گذشته، با مخاطبان 

حال حاضر برخورد کنیم.
جروم پس از آرام شدن متوجه شد که رفتار دریک؛ او را 
به یاد پدربزرگ مغرور و سرکوبگرش می اندازد. هنگامی که 
دریک به میز چوبی بزرگ خود تکیه داد و از او خواست که 
فعال تر عمل کند، پدربزرگش را دید که به میز آش��پزخانه 
تکیه داده و از او می پرس��د چرا پس��ر زرنگ تری نیس��ت. 
واکن��ش جروم در مقابل دریک، دقیقاً همان واکنش��ی بود 
که در مقابل پدربزرگش نش��ان می داد: عصبانی ش��دن و 

گریختن.
این ارتباط »نادرس��ت« میان افراد، نخس��تین بار توسط 
فروی��د و در پرون��ده  مش��هور دورا مطرح ش��د. زمانی که 
فروید تالش می کرد علت ناموفق بودن مداخالت درمانی- 
ارتباط��ی خ��ود را با این بیمار بیابد، متوجه ش��د که دورا، 
احساس��ی را که نس��بت به یکی از افراد گذشته  خود دارد، 

به او منتقل می کند.
درواقع منابع اصلی واکنش های ارتباطی ما، افرادی هستند 
ک��ه در دوران کودک��ی نقش مهمی در زندگی ما داش��ته اند 
)مانند والدین، خواهر و برادر، سایر اطرافیان(. به همین دلیل 
ما واکنش��ی را که نس��بت به این اشخاص داشته ایم، به سایر 
افراد زندگی خود منتقل می کنیم، بنابراین پزشکان، معلمان، 
س��لبریتی ها و اشخاص مقتدر، اولین گروهی هستند که این 

واکنش ها را در ما بیدار می کنند.
زمانی که با اولین دیدار، به کسی عالقه مند می شوید، او 
فردی را در ذهن ش��ما تداعی کرده که در گذشته احساس 
خوبی به او داشته اید. درست مثل زمانی که فوراً به شخص 
مخاطب خود اعتماد می کنید، بدون اینکه متوجه باش��ید 
او یادآور فرد قابل اعتمادی در گذش��ته  شما است. یا وقتی 
ش��یفته  مدیری می ش��وید که یادآور مادرب��زرگ حامی و 
پشتیبان شما است. همچنین بالفاصله از فردی که تأثیرات 
منفی ش��خص دیگری را در گذشته  ش��ما تداعی می کند، 

بدت��ان می آید. اگر تابه ح��ال در تعامل ب��ا مخاطب خود، 
واکنش هیجانی شدیدی نشان داده اید، به احتمال زیاد یک 
واکنش انتقالی )Transference Reactions( را تجربه 
کرده اید. ازآنجاکه واکنش های انتقالی، اساس��اً احساس��ات 
و تجربیات گذش��ته  ما هس��تند، بروز آن ه��ا در زمان حال 

نامتناسب و عجیب به نظر می رسد.
واکنش های انتقالی در حد اعتدال، چالش��ی محس��وب 
نمی ش��وند، اما زمان��ی که تبدی��ل به رفتاره��ای افراطی 
می ش��وند، می توانند واقعاً مش��کل آفرین باش��ند و مانع از 
ارتباط مناسب با افرادی شوند که تأثیرات مهمی در زندگی 
ما خواهند داشت. اگر ما مستعد پذیرش واکنش های شدید 
و تکراری باشیم، بیشتر به خاطر مسائل عمیق تر یا کارهای 

نیمه تمام گذشته، به مشکل برمی خوریم.
واکنش ه��ای انتقال��ی ناخودآگاه، می توانن��د ما را گمراه 
کنن��د، اما آگاهی از آن ها به ما کمک می کند بس��یاری از 
انگیزه ه��ای پنهان خود را بشناس��یم. در ای��ن صورت یاد 
می گیریم که از وقوع اشتباهات تکراری جلوگیری کنیم و 

کنترل بیشتری روی زندگی خود داشته باشیم.
ب��ه الگوهای رفتاری که ش��ما را به دردس��ر انداخته اند، 
فکر کنی��د. به زمان هایی فکر کنید که دیگران یا مس��ائل 
را بد قضاوت کرده اید. برای اینکه تحلیل بهتری از اتفاقات 
داش��ته باش��ید، این س��ؤاالت را از خودتان بپرس��ید: چه 
افرادی باعث می شوند احساس عصبانیت، اضطراب، خشم، 
ناراحتی یا خوشحالی کنم؟ چه چیزی را در مورد این افراد 
دوس��ت دارم یا دوست ندارم؟ این افراد، یادآور چه کسانی 
در گذشته  من هستند؟ چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟ 
کشف ارواح گذشته، اولین قدم در راه پایان دادن به سلطه 

آن ها در زندگی امروز ما است.
گاهی اوقات کنترل واکنش های انتقالی، چالشی است که 
به تنهایی نمی توانید از عهده  آن برآیید. ش��اید بخواهید از 
یک مشاور یا روانش��ناس کمک بگیرید. با کمک این افراد 
تضادها، اختالفات، مش��کالت و مس��ائل گذشته، به جایی 

برمی گردند که به آن تعلق دارند: گذشته.
HBR/zoomit: منبع

چرا در محیط کار واکنش های افراطی نشان می دهیم؟

قانون گذاران نیویورک به 2 ارز دیجیتال با پشتوانه دالر مجوز دادند
اداره خدمات مالی ایالت نیویورک به ۲ ارز دیجیتال چراغ س��بز نش��ان داده که در رده سکه های دارای 
پش��توانه های پایدار )با پشتوانه هایی از قبیل دالر یا طال( به شمار می روند و بر دالر تکیه دارند. این گونه 

ارزها از نوسنات غیرقابل پیش بینی نمونه هایی نظیر بیت کوین در امان هستند.
به گزارش دیجیاتو، ۲ ارز دیجیتال جدید توس��ط ش��رکت های پاکسوس تراست و جمینی تراست ارائه 
شده اند و قرار است در تبادالت به کار روند. بنا بر گزارش ها به نظر می رسد این اتفاق خبر از بلوغ ارزهای 

دیجیتال می دهد.
برادران وینِکلووس که گفته می شود ایده اولیه فیس بوک را ارائه داده بودند و بعدها از مارک زاکربرگ 
برای س��رقت ایده شکایت کردند در حال بدل شدن به بازیگرانی مطرح در حوزه دنیای ارزهای دیجیتال 

هستند. این دو اکنون در پروژه شرکت جمینی تراست نیز دخیل هستند.
این ۲ ارز دیجیتال به صورت یک به یک با دالر در ارتباط هس��تند، به عبارتی هر واحد از آنها ارزش��ی 
معادل با یک دالر دارد. برای پشتوانه، به اندازه ارزهای ارائه شده دالر در نظر گرفته شده است. این شرکت 
ارزهای ایالت متحده مرتبط با دالرهای جمینی منتش��ر ش��ده را در بانک ه��ای قانونی آمریکا با تضمین 

سازمان بیمه سپرده سرمایه گذاری فدرال )FDIC( نگهداری می کند.
ارز  پاکسوس که براساس اتریوم توسعه داده شده می تواند به عنوان یک جایگزین شناور برای پول نقد 
در مبادالت جهانی کاربرد داش��ته باشد در حالی که مشابه با ارزهای دیجیتال از قابلیت های غیرمتمرکز 

حسابداری نیز بهره می برد.
هر دو این ارزها از ۱9 ش��هریورماه در مبادالت مرتبط قابل اس��تفاده هس��تند. مشتریان می توانند ارز 
دیجیتال پاکسوس را از سایت این ارز دیجیتال با قیمت یک دالر به ازای یک پاکسوس خریداری کنند. 

عالوه بر این امکان خرید آن توسط صرافی ها تحت عنوان PAX فراهم شده است.
 

چرا تنها درصد کمی از کسب و کارهای اجتماعی پردرآمد هستند؟

اگر شرکت های اجتماعی نتوانند در تامین منابع شان موفق باشند،  نمی توان انتظار داشت که بتوانند با 
عملکردش��ان، جوامع انسانی را تحت تاثیر قرار دهند. این درحالی است که تنها درصد کمی از ده ها هزار 

شرکت اجتماعی، درآمدهای قابل توجهی دارند. واقعا چرا اینگونه است؟
یکی از دالیل آن، شکس��ت رویکرد کارآفرینی در بس��یاری از س��ازمان های اجتماعی است. آن ها برای 
رش��د و تأثیری که می خواهند بگذارند، به حمایت نیاز دارند اما برای دریافت چنین حمایت هایی بس��یار 
کوچک هس��تند. آن ها از بینش مشتریان ش��ان آگاه نیستند. درحالی که بینش مش��تریان می تواند مدل 
کسب وکارش��ان را جذاب تر کند. آن ها نیازمند استعدادهای جدید اجرایی، تزریق سرمایه و سیستم هایی 

هستند که قادر به حمایت از سازمانی در حال توسعه باشد.
ش��اید الزم باش��د س��ازمان هایی به منظور اعتباربخشی به کس��ب و کارهای اجتماعی راه اندازی شود؛ 
س��ازمان هایی که ب��ا کاهش چالش های پی��ش روی کس��ب و کار های اجتماعی، از طری��ق ارائه خدمات 

باکیفیت تر و جذب سرمایه گذاران متخصص در راستای تأمین نیازهای آنها قدم بردارند.
سازمان اجتماعی می خواهد دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کند، بنابراین باید این کار را در 
مقیاس معنا داری انجام دهند، ش��رکت های اجتماعی باید کسب وکارشان را به شیوه  شرکت های خصوصی 
توس��عه دهند. باید نیازهای مشتریان را بهتر از رقبای شان، مرتفع کنند. با این بینش، شرایط برای ایجاد 
و ارائه طیف وس��یعی از خدمات مالی غیرمستقیم و کمک به شرکت های بزرگ اجتماعی فراهم می شود. 
در مراحل اولیه این پش��تیبانی ها ممکن است بیشتر از نوع حمایت های حرفه ای باشد. اما در مراحل بعد 

این حمایت می تواند از طریق بدهی و سایر انواع تأمین مالی، برطرف شود.
 همان طور که ش��رکت های اجتماعی نیاز به شبکه پش��تیبانی واقعی برای سرمایه گذاری دارند، نیاز به 
حمایت حرفه ای واقعی هم دارند. آنها می توانند بعد از انجام کار روزانه ش��ان با اختصاص تنها ۱۰ درصد 

زمان بیشتر، به کار حرفه ای بپردازند. که البته قابل تحسین است.
توجه داشته باشید شرکت های اجتماعی نیازمند استعدادهای برتر در حوزه کسب وکار هستند. کسانی 
ک��ه به صورت تمام وقت در نق��ش اجرایی، ارائه دهنده خدمات حرفه ای یا به عن��وان تأمین کننده فعالیت 
کنند. اما اگر رویکردش��ان از راه اندازی کس��ب و کار اجتماعی تنها پرکردن اوقات فراغت باشد؛ بهتر است 

قبل از ورشکستگی، خودشان از کار کناره گیری کنند.
اما برای جذب اس��تعدادها در ش��رکت های اجتماعی باید به بعضی فعالیت ها توجه بیش��تری داش��ت: 
انتخ��اب مدل کس��ب وکار؛ ارائه خروجی که نش��ان دهد ش��رکت برای تالش های موف��ق، پاداش در نظر 
می گیرد؛ دادن این اطمینان به کارکنان که ش��رکت قابلیت رش��د و توس��عه دارد و می تواند بدهی ها را 

پرداخت کند.
در نهایت قوانین معمول کس��ب وکار باید در مورد ش��رکت های اجتماعی نیز اعمال شود. البته با درنظر 
گرفتن یک استثنا: به جای استفاده از سهامداران و سود سهام، سود سرمایه و سود سهام بازتولید خواهد 

شد تا مزایای بیشتری را برای جامعه به ارمغان بیاورد.
hbr/modirinfo:  منبع
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