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»فرصت امروز« تحوالت بازارها پس از سقوط قیمت دالر را بررسی می کند

روز خوش بازارها
با س��قوط قیمت دالر و اثرات مس��تقیم آن بر بازارهای موازی در این روزها، می توان به اطمینان گفت که روز 
خوش بازارها فرا رس��یده اس��ت، چنانچه روز سه شنبه قیمت ها در تمام بازارها همچون ارز، طال، موبایل و خودرو 
با کاهش قابل توجهی همراه بود. از یک س��و، بازار خودرو ش��اهد کاهش میانگین ۵۰میلیون تومانی قیمت ها بود 
و از سوی دیگر، به گفته رئیس اتحادیه طال و جواهر کاهش قیمت طال و سکه نیز کماکان ادامه دارد. همچنین 
ترمز بورس نیز سرانجام کشیده شد و با کاهش قیمت دالر، معامله گران دیروز شاهد افت بیش از ۷۰۰۰ واحدی 
ش��اخص بورس بودند. در عین حال، کاهش ش��دید قیمت دالر موجب شد تا قیمت برخی محصوالت وارداتی از 

جمله موبایل نیز ارزان شود و به گفته رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی، قیمت موبایل به...

 دولت چگونه می تواند
مانع از ادامه افزایش قیمت خودرو شود؟
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تازه ترین گزارش موسسه »فریزر« درباره شاخص آزادی اقتصادی 2۰1۸ منتشر شد

صدرنشینان لیگ »آزادی اقتصادی«

9 ویژگی مدیریتی از شخصیت های مشهور سینمایی
القاب و عناوین رهبر نمی سازند

قیمت اولیه محصول در فروشگاه شاید واقعی نباشد!
9 استراتژی موثر بازاریابی شبکه های اجتماعی

15روش رایج تبلیغاتی در سراسر جهان
سامسونگ صدای مادر را ماندگار می کند

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک مدیر جدید 
اینستاگرام را معرفی کرد
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فرصـت امـروز: کاهش قیمـت دالر با وجود نوسـانات زیاد 
کمـاکان ادامـه دارد و در تازه ترین اتفـاق، بانک ها نیز برای 

خرید ارز فروشندگان وارد بازار شده اند. همزمان با 
سقوط قیمت دالر، بانک مرکزی از تمام بانک های...

افت قیمت دالر همچنان ادامه دارد

بانک ها هم وارد بازار شدند

یادداشت
 ضرورت امروز

 مجازات بی پروای
مفسدین اقتصادی

امروز ش��رایط ایران وضعیت 
مناس��بی ن��دارد و تقریب��ا در 
همه حوزه ه��ا اعم از اقتصادی، 
سیاس��ی، اجتماعی و زیس��ت 
محیط��ی و ... دچ��ار بح��ران 
هستیم. از بحران ارزی و بانکی 
گرفته تا تحریم های بین المللی، 
همه و همه دس��ت به دس��ت 
هم داده تا وضعیت نابس��امان 
فعل��ی را رق��م بزن��د. هرچند 
ای��ران در عرص��ه بین المللی و 
سیاس��ت های اقتصادی شرایط 
مطلوبی ندارد اما می توان گفت 
عمده این مش��کالت از شرایط 
داخلی کش��ور ناشی می گردد. 
در کنار همه مس��ائل که خود 
به تنهایی معضلی مهم اس��ت، 
ران��ت و عدم ش��فافیت و عدم 
پاس��خگویی مس��ئولین اوضاع 
را وخیم ت��ر کرده اس��ت. همه 
عوام��ل مذکور باعث ش��ده که 
ج��و نااطمینان��ی و بی ثبات��ی 
جامع��ه در بی��ن م��ردم حاکم 
شود و خود مردم نیز بحران را 

جدی تر نمایند. 
سیاست ارزی دولت بارزترین 

نمون��ه بی تدبیری تیم 
3اقتصادی دولت است...

یلدا راهدار
عضو هیات نمایندگان 
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با وجود آنکه بس��یاری از دالالن ب��ازار ارز و حتی گردانندگان صرافی ها، 
سقوط دالر به زیر 9۰۰۰تومان را پیش بینی می کنند اما کارشناسان بدون 
اشاره به کمیت ارزش ارز، تنها به تحلیل رخدادهای بازار در روزهای اخیر 
پرداختن��د. صاحب نظران اعتقاد دارند که عوامل متعددی در کاهش قابل 
پیش بینی نرخ دالر تاثیرگذار بوده اس��ت، ام��ا نمی توان با قاطعیت درباره 
آین��ده این بازار نظر داد. به گزارش ایس��نا، اظهارنظرهای کارشناس��ی بر 
این نکته تاکید دارد که اقدامات دس��تگاه قضایی در برخورد با س��ایت ها و 
شبکه های اجتماعی که در اعالم نرخ ارز و طال فعال بوده اند، صدور احکام 
قضایی در مورد متهمان پرونده های اقتص��ادی، اقدامات دولت در افزایش 
اختیارات بانک مرکزی و رخدادهای بین المللی نظیر افزایش قیمت نفت و 
همراهی های اروپا و برخی کشورهای شرقی با ایران برای پشت سر گذاشتن 

دوران دشوار اقتصادی را در این سقوط دخیل دانسته اند.
 اما آنچه شفاف و روشن است آن است که به گفته شقاقی، استاد اقتصاد 
دانشگاه خوارزمی، در شش ماه آینده الگوی مصرفی مردم تغییر خواهد کرد 
و همین باعث می شود که دالر خود به خود با قدرت خرید مردم هماهنگ 
ش��ود و حبابی که در آن وجود دارد کم شود و این به معنای این است که 
اقتصاد ایران توان تحمل دالر بیش از 8۰۰۰ تومان را ندارد و دولت هم در 
ای��ن وضعیت باید تمام تالش خ��ود را برای کنترل نقدینگی به خرج دهد 

چون اگر چنین اقدامی نکند سوداگری همچنان وجود خواهد داشت.
او گفت��ه دولت باید در این مدت نقدینگی ه��ا را قفل کند و در کنار آن 
تم��ام تالش خود را ب��رای رونق بازار ثانویه به کار ببندد چون اگر این بازار 
ناکارآمد باشد واردکنندگان رسمی هم مجبور می شوند به سمت بازار آزاد 

روی بیاورند که این وضعیت خطرناکی است.
این استاد اقتصاد در توضیح اینکه گفته می شود دولت کسری بودجه و 
حتی بودجه خود را به وسیله بازی با نرخ ارز تأمین می کند، این موضوع را 
قبول ندارد و می گوید این بازی خطرناکی است و هیچ دولتی حاضر نیست 

چنین بازی خطرناکی را انجام دهد.
اما گزارش های میدانی خبرنگاران ایسنا در سراسر کشور و به خصوص در 
استان های فعال تر در خرید و فروش غیررسمی ارز نشان می دهد که تفاوت 
قیمتی دالر بین خرید و فروش زیاد ش��ده و گاها به 6۰۰۰ تومان رس��یده 
اس��ت و با وجودی که طی چند روز گذش��ته نرخ ارز از مرز 19 هزار تومان 
نیز گذش��ته بود حاال از دیروز تاکنون نرخ ارز سقوط آزاد کرده و در برخی 
ش��هرهای ایران حتی به کمتر از 1۰ هزار تومان رسیده است اما آنچه که 
مشخص است دالالن و یا فروشندگان ارز، قیمت های ثابتی را برای خرید و 

فروش اعالم نکرده اند و قیمت ها توافقی تعیین شده است.
بازار خرید و فروش دالر در برخی اس��تان ها همچون خوزستان، فارس، 
خراس��ان رضوی، اصفهان، مرکزی، مازندران و البرز ش��لوغ شده و بیشتر 
شهروندان در حال فروش دالرهای خانگی شان از ترس از دست دادن بیشتر 
ارزش دارایی های ش��ان هستند و دالالن نیز از خرید دالرها امتناع کرده و 
برای فروشندگان ناز می کنند. بیشتر فروشندگان دالر، مردم عادی هستند 

که حتی خانه و ماشین شان را تبدیل به دالر کردند و حاال از ترس از دست 
رفتن بیش��تر ارزش دارایی های شان در این سفته بازی دنبال مشتری برای 

دالرشان هستند. قیمت ها شکسته اما خریداری وجود ندارد.
دالالن بازار معتقدند روند کاهش��ی ادامه خواهد داشت مگر آنکه دوباره 
ورق برگردد و تقاضای آن از عرضه اش بیشتر شود و نوسان در بازار ارز ایجاد 
کند اما در این میان صرافان هم به بازار پرازدحام روبه روی صرافی های شان 
نگاه می کنند؛ بر روی صندلی های شان لم داده اند و میلی به خرید و فروش 

دالر ندارند و تنها در مقابل حواله های دریافتی مردم ارز تحویل می دهند.
زمزمه های دالر 11 هزار تومانی در کرج

به عنوان مثال مش��اهدات میدانی خبرنگار ایسنا در البرز نشان می دهد 
که همزمان با روند کاهشی و سیر نزولی سریع قیمت ارز در کشور، قیمت 
دالر در کرج هم تحت تأثیر قرار گرفته و از روز گذش��ته با کاهش حدوداً 
6۰۰۰ تومانی همراه بوده است. بازار ارز کرج در حال تجربه نوسانات سریع 
و لحظه ای قیمت دالر است و به حدی که قیمت دالر ناگهان بین 3۰۰ تا 

4۰۰ تومان تغییر می کند.
طبق آخرین قیمتی که بر روی تابلوی صرافی های کرج نقش بس��ت تا 
س��اعت 13:4۰ روز سه ش��نبه 1۰مهر هر دالر آمریکا توسط صرافی ها 12 
ه��زار و 4۰۰ خریداری و با قیمت 12 هزار و 99۰ به فروش می رس��د. در 
بازار غیررس��می هم زمزمه هایی از خرید و ف��روش دالر در کانال 11 هزار 

تومان وجود دارد.
تکاپو برای فروش دالر در شیراز

 و یا در استان فارس و شیراز، افت شدید قیمت دالر، بسیاری از شهروندان 
ش��یرازی که طی هفته های گذشته و با هدف حفظ ارزش دارایی یا کسب 
درآم��د به خری��د دالر مبادرت ک��رده بودند را به مرکز مبادله رس��می و 
غیررسمی ارز در این کالنشهر کشاند؛ فروشندگانی که تا ساعت های پایانی 
شب گذشته و به امید یافتن خریداری منصف به بازار آمده بودند تا دالرهای 

خانگی شان را بفروشند.
چهارراه زند در ش��یراز، روزهای هش��تم و نهم مه��ر پررفت و آمدترین 
روزهای سال را تجربه کرد؛ بسیاری از خریداران دیروز دالر و سایر ارزهای 
رایج، راهی این مرکز شده بودند تا شاید جلوی زیان تصاعدی که دارایی شان 
را تهدید می کرد، س��دی ایجاد کنند. اگرچه در میان این بازار، خریدارانی 
هم یافت می شد که دالرهای خانگی را از دست مشتریان نگران بستانند اما 

تعداد آنان از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کرد.
دالر در بازار اراک قیمت ندارد

اما در اس��تان مرکزی و شهر اراک وضع کمی متفاوت تر است و با وجود 
س��یر نزولی قیمت دالر از روز گذش��ته در کش��ور، صرافی ها در بازار اراک 

قیمتی برای دالر عنوان نمی کنند.
در حالی که تا دیروز بازار خرید دالر در کشور داغ بود و افراد از هر دری 
ریال جور می کردند تا بتوانند دالر بخرند، اما دیشب ورق در اراک برگشته 
و خریداران دالر ظرف مدت کوتاهی به فروشنده تبدیل شدند و دست به 

دامان دالالن و صرافان شده اند تا با فروش دالر خود کمتر متضرر شوند. از 
آن س��و صرافی های اراک هیچ قیمتی برای دالر بیان نکردند، با این جمله 
ک��ه »قیمت نداریم، خرید و فروش هم نداری��م« در واقع آب پاکی را روی 

دست فروشندگان ریختند.
این در حالی اس��ت که در دو روز گذشته وقتی اراکی ها برای خرید دالر 
مراجعه می کردید با طرح چند شرط از سوی صرافی ها مواجه می شدند به 
این شکل که بیش از 1۰۰ دالر فروش نداشتند، مبادله به صورت کامال نقد 
انجام می شد و نکته جالب تر اینکه دالر با قیمتی کمی بیشتر از قیمت بازار 

فروخته می شد. 
مردم تبریز برای فروش ارز شبانه صف کشیدند

برخی مردم آذربایجان ش��رقی به سوی خیابان دارایی تبریز برای فروش 
ارز رفته اند و دالالن هم برای خرید دالر مردمی که در خیابان دارایی تبریز 

صف کشیده اند، تمایل نشان نمی دهند.
یکی از صراف های خیابان دارایی تبریز به ایس��نا، گفته بعد از آن که نرخ 
دالر از 19 هزار تومان به کمتر از 1۵ هزار تومان رس��ید، بیش��تر مردم از 
ترس ریزش قیمت، می خواهند دالر خود را بفروش��ند. ش��ب گذشته دالر 
در بازار تبریز زیر 14 هزار تومان هم معامله می ش��د. همچنین صحبت با 
برخی صرافی ها گویای آن اس��ت که امکان خرید یورو نیز در بازار بس��یار 

محدود است.
جوالن دالالن ارز در راسته سپه اصفهان

مش��اهدات خبرنگار ایس��نا در اصفهان نش��ان می دهد که ب��ازار ارز در 
اصفهان روز سه ش��نبه همچون سایر نقاط کشور پرتالطم است و سپه که 
از خیابان های معروف خریدوفروش ارز در اصفهان است همچون دیروز پر 
از فروش��نده ارز و به خصوص دالر اس��ت و نرخ اعالم ش��ده نیز بنا بر آنچه 

دالرفروش و یا دالالن می گوید، بستگی دارد.
اما در این میان هم هستند دالالنی در اصفهان که خریدار آنی دالر باشند 
اما برخی ش��ان می گویند قیمت فروش آن از 13 هزار و 4۰۰ تومان کمتر 
نیست با این اوصاف صرافی هایی هم بودند که دالر را 12 هزار تومان اعالم 

کنند اما ترجیح می دادند بیشتر تماشاچی باشند تا معامله گر.
آخرین وضعیت کاهش نرخ دالر در بازار همدان

 همدان هم امروز شاهد حضور گسترده مردم استانش برای خرید دالر در 
صرافی های همدان بود و پس از انتشار خبر سقوط ارزش دالر در بازارهای 
مختلف، همدانی ها نی��ز به صرافی ها مراجعه کرده اند تا دالرهای ش��ان را 

بفروشند.
خبرنگار ایس��نا در همدان می گوید نیروهای پلیس برای آرام سازی جو 
و جلوگیری از تنش احتمالی  در کنار یکی از صرافی ها حضور داش��تند و 
مردم نیز با یکدیگر درباره وضعیت بازار دالر به تبادل نظر می پرداختند. در 
این میان صرافی ها خریدوفروش نداشته و فقط دالل ها دالرهای خانگی را 
ب��ا قیمت 8۰۰۰ تومان خریداری می کردند و همان دالر را با نرخ 12 هزار 

و ۵۰۰ تومان می فروختند.

شهروندان اهوازی به دنبال فروش سریع دالر
خبرنگار ایس��نا در اهواز نیز گفته بس��یاری از مردم اه��واز برای فروش 
دالرهای خود، به صرافی ه��ا و دالالن هجوم آورده اند و قصد فروش دارند.  
شهروندان اهوازی با مراجعه به خیابان 24 متری اهواز که مرکز صرافی ها 
و محل حضور دالالن برای خرید و فروش ارز است، به دنبال آن هستند تا 
دالرهایی که در دست دارند را با قیمت هرچه باالتر و به سرعت به فروش 
برسانند و شرایط بازار به شکلی است که قیمت دالر لحظه ای پایین می آید.

 ترافیک سنگینی در طول این خیابان به وجود آمده و بسیاری از مردم 
در ای��ن بازار در ح��ال دریافت مزنه ای برای خرید و ف��روش دالر بودند تا 
تصمیم گی��ری کنند که می خواهن��د دالرهای خانگی خ��ود را به فروش 
برس��انند یا خیر. ب��ا وجود اینکه در خیابان 24 متری اهواز، جای س��وزن 
انداختن نبود و همه مردم برای خرید و فروش دالر در بازار حضور داشتند، 
اما صرافی هایی که در این محل بودند در حالت نیمه تعطیل قرار داشتند و 
دالر معامله نمی کردند و می گویند تا زمانی که قیمت دالر مشخص نشود 

خرید و فروش دالر انجام نخواهند داد.
سردرگمی دالر به دستان در مازندران

در مازندران نیز مش��اهده خبرنگار ایسنا نشان می دهد که بازار خرید و 
فروش دالر به شدت کساد شده نه صرافی ها به خود اجازه خرید می دهند 
و ن��ه دارندگان دالر، تمایلی به نگه داش��تن آن دارند و با حضور در مقابل 
صرافی ها خواستار فروش آن هستند و البته در برخی شهرهای مازندران نه 

فروشنده می فروشد و نه خریداری برای خرید وجود دارد.
نفیس��ی، معاون ارزی بانک ملی شعبه بابل نیز گفته نرخ دالر نسبت به 
روزهای قبل رو به کاهش داشته و از ساعت 12 ظهر روز گذشته پایین آمده 
است و البته با توجه به اینکه در حال حاضر سایت ها هم اجازه ندارند مبلغ 
ارز را اعالم کنند و اس��تناد هم بر روی نرخ های اعالم ش��ده در سایت است 

بنابراین اطالعات کاملی در دست نیست.
حال و هوای بازار خرید و فروش دالر در قم

در قم نیز با کاهش قیمت خرید ارز، دالالن در کنار حرم حضرت فاطمه 
معصومه)س( تجمع کرده و به دنبال ارزهای مسافران خارجی و زائران برای 
خرید هستند و همینک بازار خیابانی خرید فعال است و صرافی ها نیز فقط 

اقدام به خرید دالر می کنند.
 صرافی های مشهد از فروش دالر امتناع می ورزند

بازار ارز مشهد نیز از شب گذشته تاکنون شلوغ بوده است؛ فروشنده ارز 
زیاد شده و خریداری در بازار نیست و سبب شده قیمت از حدود 1۷ هزار 
تومان به یکباره به حدود 12 هزار تومان کاهش یابد و صرافی ها نیز در این 

میان از فروش دالر امتناع می ورزند.
خبرنگار ایس��نا در مشهد می گوید حجم معامالت از ساعت 8 صبح روز 
گذشته ابتدا راکد اما از ساعت 11 به بعد به یکباره شدت بیشتری گرفت 
و  در نهایت با افزایش جمعیت، یگان های امداد وارد کوچه ثبت ش��دند و 

جمعیت را متفرق کردند و ظاهرا کسی دستگیر نشده است.  

گزارش میدانی از آخرین وضعیت بازار ارز در سراسر کشور

فروشنده دالر هستید یا خریدار؟



»جامعه باز و دشمنان آن« نام کتابی از کارل پوپر فیلسوف اتریشی، 
انگلیس��ی است که در سیری تاریخی به بررسی ویژگی های جامعه باز 
در اندیش��ه فلس��فی می پردازد. پوپر در اثر س��ترگش افالطون، هگل 
و مارک��س را به عنوان دش��منان جامعه باز معرفی می کند و اندیش��ه 
آنه��ا را ب��ه نقد می کش��د. اما می توان اس��تعاره پوپر درب��اره »جامعه 
باز و دش��منان آن« را ب��ه حیطه اقتصاد تعمی��م داد و از »اقتصاد باز 
و دش��منان آن« نیز س��خن گفت. بیش��تر از یک قرن اس��ت که علم 
اقتصاد درگیر مناظره ای فکری اس��ت که در یک سوی آن، فیلسوفان 
و اقتصاددان��ان ب��ازار آزاد ایس��تاده اند و از اقتصاد مبتن��ی بر مالکیت 
خصوصی دفاع می کنند؛ همان چی��زی که »آزادی اقتصادی« نامیده 
می ش��ود و چندین دهه است که تحت عنوان شاخصی علمی از سوی 
موسسات بین المللی سنجیده می شود و کشورهای جهان را نسبت به 
درجه آزادی اقتصادی رتبه بن��دی می کند؛ مفهومی که به تعبیر فون 
میزس، اقتصاددان اتریش��ی به این معنی اس��ت که افراد بتوانند راهی 
را ک��ه می خواهند به جامع��ه بپیوندند انتخاب کنند. در س��وی دیگر 
این مجادله فکری، اما فیلس��وفان و اقتصاددانانی ایستاده اند که منتقد 
»آزادی اقتصادی« هس��تند و بر نق��ش پررنگ دولت در اقتصاد تاکید 
می کنند؛ فیلسوفانی همچون ژان ژاک روسو، کارل مارکس و جوامعی 
که می توان آنها را بنا به استعاره پوپر، جوامع بسته نامید و اقتصاددانان 

معتقد به بازار آزاد را دشمنان آن توصیف کرد.
اقتصاد باز و دشمنان آن

در ی��ک کالم، آزادی اقتصادی مفهومی اس��ت که به محدودیت های 
دولتی کمتر برای مش��ارکت نهادها و بنگاه های خصوصی گفته می شود 

و می توان آن را فرآیند کاهش نظارت مس��تقیم بر اقتصاد دانس��ت. این 
مفهوم آنقدر مهم و کلیدی اس��ت که چندین دهه اس��ت تحت عنوان 
ش��اخصی به همی��ن نام و به منظ��ور اندازه گی��ری آزادی اقتصادی در 
کش��ورهای مختلف جهان از سوی موسس��ات علمی بررسی و سنجیده 
می ش��ود. در این بین، دو ش��اخص آزادی اقتص��ادی جهان )EFW( و 
شاخص آزادی اقتصادی )IEF( مهم ترین معیارهای سنجش این مفهوم 
است؛ ش��اخص اول از س��وی »موسسه فریزر« و ش��اخص دوم توسط 
»بنیاد هریتیج« هرس��اله سنجیده و منتشر می شود، اما به نظر می رسد 
در س��نجش »آزادی اقتص��ادی« رتبه بندی »مؤسس��ه فریزر« معتبرتر 
و مس��تندتر باشد که س��ال گذش��ته مدیرانش به ایران نیز آمدند و در 

نشست هم اندیشی اتاق بازرگانی تهران شرکت کردند.
در همین حال، تازه ترین گزارش »موسس��ه فریزر« درباره ش��اخص 
»آزادی اقتص��ادی« در س��ال 2۰18 منتش��ر ش��د و وضعی��ت آزادی 
اقتصادی 162 کش��ور جهان بررس��ی و اعالم ش��د. در این رتبه بندی، 
هنگ کنگ به عنوان آزادترین اقتصاد دنیا در رتبه نخست قرار گرفته و 

ایران نیز در رتبه 13۰ ایستاده است.
آزادترین اقتصادهای جهان

در تازه ترین گزارش »موسس��ه فریزر« اطالع��ات اقتصادی در فاصله 
زمانی س��ال های 2۰۰۰ تا 2۰16 مورد مطالعه قرار گرفته  و 3 کش��ور 
عراق، بالروس و س��ودان نیز برای نخس��تین بار در این رده بندی لحاظ 

شده اند. این شاخص بر اساس ۵ زیرمجموعه تعریف شده است:
* حج��م و اندازه دولت )مصرف دولت به عنوان درصد GDB، حجم 

یارانه ها، سرمایه گذاری دولت و نرخ های مالیات بر درآمد و حقوق(
* س��اختار قانونی امنیت حقوق مالکیت )استقالل از دستگاه قضایی، 
حمایت از مالکیت معنوی، دخالت نظامی و یکپارچگی دستگاه قضایی(
* دسترسی به نقدینگی سالم )رشد نقدینگی، آزادی مالکیت ارزهای 

خارجی، نرخ تورم فعلی و تغییر تورم در پنج سال اخیر(
* آزادی تج��ارت خارجی )مالیات و تعرفه های گمرکی، موانع تجاری 
قانونی، تفاوت نرخ ارز رس��می و بازار سیاه، کنترل بازار سرمایه و حجم 

بخش تجارت(
* قوانی��ن مال��ی، ب��ازار کار و تجارت )می��زان مش��ارکت بانک های 
خصوصی و خارجی، محدودیت نرخ س��ود بانکی، س��هم س��پرده ها در 
بانک های خصوصی، محدودیت در قوانین دستمزد و اخراج نیرو و سهم 

اشتغال زایی دولت(
همانند س��ال های گذشته، هنگ کنگ و سنگاپور رتبه  های اول و دوم 
را از آن خود کرده اند. نیوزیلند، س��وئیس، ایرلند، آمریکا، گرجس��تان، 
موریش��س، انگلیس، اس��ترالیا و کانادا در رده های س��وم تا دهم جای 
گرفته ان��د. ش��اخص اقتصادی عددی از 1 تا 1۰ ب��وده و هنگ کنگ با 
عدد 8.9۷، بیش��ترین نمره را کس��ب کرده اس��ت. همچنین ونزوئال با 
نمره 2.88، بس��ته ترین اقتصاد جهان اس��ت و پس از این کشور، لیبی، 
آرژانتین، الجزایر، س��وریه، کنگو، آفریقای مرکزی، آنگوال، گینه بیسائو 
و سودان در جمع 1۰کشور با بسته ترین نظام های اقتصادی قرار دارند.

جایگاه ایران در لیگ آزادی اقتصادی
ای��ران در رده بن��دی »موسس��ه فری��زر«  ب��ا 6.۰3 امتی��از، باالتر از 
کش��ورهایی چون اوکراین، برزیل و مصر و پایین تر از کشورهایی چون 
ویتن��ام و یونان و چی��ن در رده 13۰ جهان قرار گرفته اس��ت. در این 
رتبه بندی، آلمان در رده بیستم، اتریش بیست و هفتم، کره جنوبی سی 
و پنجم، ژاپن چهل و یکم، فرانسه پنجاه و هفتم و ترکیه هشتاد و ششم 
برآورد شده است. متوسط درآمد سرانه کشورهای باالی جدول 4۰ هزار 
و 3۷6 دالر در س��ال و برای کش��ورهای فقیر 1۰ هزار و 66۰ دالر در 
سال است. همچنین متوسط امید به زندگی کشورهای برتر ۷9.۵ سال 

و برای کشورهای انتهای جدول 64.4 سال است. 

تازه ترین گزارش موسسه »فریزر« درباره شاخص آزادی اقتصادی 2۰1۸ منتشر شد

صدرنشینان لیگ »آزادی اقتصادی«

آزادی اقتص��ادی مفهومی گس��ترده اس��ت که عموماً ب��ه مقررات و 
محدودیت های دولتی کمتر برای مشارکت نهادها و بنگاه های خصوصی 
اطالق می شود. به عبارت دیگر آزادی اقتصادی را می توان فرآیند کاهش 
نظارت مستقیم بر اقتصاد دانست تا توسعه اقتصادی حاصل شود. اساساً 
چنین هدفی با ایجاد زیرساخت های قانونی که از آنها به عنوان نهادهای 
آزادی یاد می ش��ود، محقق خواهد شد. بسیاری از کشورها در دهه های 
اخیر این فرآیند را با هدف افزایش رقابت پذیری فضای اقتصادی شان در 
س��طوح مختلف دنبال کرده اند. تا جایی که عماًل در کشورهای درحال 
توسعه، آزادسازی اقتصادی به افزایش سرمایه گذاری های خارجی ختم 
می ش��ود. یعنی سیاست هایی در این کش��ورها در پیش گرفته می شود 
که با کاهش قوانین دس��ت و پاگیر، ورود سرمایه های خارجی به داخل 
کش��ور تس��هیل شود. اگر به کش��ورهایی که در چند س��ال اخیر رشد 
اقتصادی نسبتاً باالیی داشته اند، نگاه کنیم، تاثیر این مورد را به وضوح 
مش��اهده خواهیم کرد. در این نوش��تار شاخص های آزادی اقتصادی در 

کشورهای مختلف را معرفی می کنیم و مختصراً توضیح می دهیم.
شاخص های سنجش آزادی اقتصادی

همه ساله ارزیابی های مختلفی به منظور اندازه گیری آزادی اقتصادی 
در کش��ورهای مختلف جهان صورت می گیرد. در این میان دو شاخص 
 )IEF( و ش��اخص آزادی اقتصادی )EFW( آزادی اقتص��ادی جه��ان
مهم ترین معیارهای س��نجش این مقوله هستند. شاخص اول که توسط 
گوارتنی، الس��ن و بالک در موسس��ه فریزر ایجاد شده، تا سال 2۰۰۰ 
بسیار رایج بود و بیشترین کاربرد را در مطالعات و پژوهش ها داشت. در 
مقابل ش��اخص آزادی اقتصادی که از س��وی بنیاد هریتیج و مجله وال 
اس��تریت معرفی ش��د، به دلیل جامعیت در ارزیابی پژوهش های آماری 

مناس��ب تر اس��ت. اما از آنجا که این شاخص در سال 199۵ ایجاد شده 
و اطالعات آن برای س��ال های پیش از این تاریخ در دس��ترس نیس��ت، 
در انجام پژوهش های مقایس��ه ای - تاریخی کارب��رد کمتری دارد. طبق 
گفته های سازندگان این دو شاخص، رده بندی های ارائه شده همبستگی 
زی��ادی با میانگین درآمد باالتر در کش��ورهای مختلف دارد و وزن این 
مورد در نتیجه کلی رتبه بندی حدود 1۰درصد اس��ت. معیارهای اصلی 
هر دو شاخص عبارتند از: آزادی در مبادالت تجاری، اندازه و نقش دولت 
در اقتصاد، سیاست های پولی و مالی کشورها و قوانین مربوط به حقوق 
مالکیت. همچنین امید به زندگی، س��طح س��واد، مرگ و میر نوزادان، 
دسترس��ی ب��ه منابع آب و فس��اد در جامعه، دیگر معیارهایی هس��تند 
که برای ارائه رده بندی در نظر گرفته می ش��وند. براس��اس بررسی های 
انجام ش��ده، آزادی اقتصادی بیشتر، با ش��ادی و نشاط مردم یک کشور 
به شدت همبس��تگی دارد. این مورد را هر دو شاخص  موسسه هریتیج 
و فری��زر تایی��د می کنند، اما ای��ن دو معیار تفاوت های��ی هم با یکدیگر 
دارند. برای مثال، ش��اخص موسس��ه فریزر نش��ان می دهد کشورهایی 
ک��ه آزادی اقتص��ادی باالتری دارند، به طرز معن��اداری کمتر در جنگ 
شرکت داشته اند. دموکراسی در یک کشور تاثیر چندانی بر این شاخص 
نش��ان نمی دهد. درصورتی که ش��اخص بنیاد هریتیج چنین چیزی را 
مدنظ��ر قرار می دهد. البت��ه تاثیر جنگ را لحاظ می کند. جالب اس��ت 
که با نگاهی به س��ه کشور صدرنش��ین رده بندی بنیاد هریتیج متوجه 
می شویم درگیر بودن در جنگ های جهانی به شدت در آزادی اقتصادی 
تاثیر داش��ته است. به عبارت دیگر هنگ کنگ، س��نگاپور و استرالیا در 
طول دهه های اخیر تقریباً هیچ جنگی را تجربه نکرده اند. همان طور که 
اشاره ش��د، بنیاد هریتیج ابعاد بیشتری از فعالیت های بخش خصوصی 

را در س��نجش آزادی اقتص��ادی در نظر می گیرد که همین امر س��بب 
ش��ده تا با استفاده از این شاخص، آزادی اقتصادی در پژوهش ها حدود 
6/2درص��د افزایش یابد. به همین دلیل اعض��ای بانک جهانی هم برای 
محاسبه تغییرات سرمایه گذاری در کشورهای مختلف از شاخص آزادی 

اقتصادی بنیاد هریتیج استفاده می کنند.
شاخص »آزادی اقتصادی« در بوته نقد

به  رغم مزایای معرفی ش��اخص برای محاس��به آزادی اقتصادی، این امر 
کاس��تی هایی نیز دارد. الس��ن، که خود از ایجادکنندگان شاخص موسسه 
فریزر بوده اس��ت، اذعان می کند: »بدون ش��ک تمامی ت��الش ما معرفی 
شاخصی به منظور محاسبه هرچه دقیق تر آزادی اقتصادی است، اما این کار 
از جهاتی مشابه اقتصاددانانی است که به دنبال روش بهینه برای محاسبه 
تولید ناخالص داخلی کش��ورها هس��تند، چون هرچه تالش کنید باز هم 
فعالیت های اقتصادی وجود دارند که قابل کمی س��ازی و سنجش نیستند. 
چنین مش��کلی در مورد آزادی اقتصادی نیز صدق می کند.« عالوه بر این، 
انتقاداتی هم به نحوه محاس��به این ش��اخص ها وارد ش��ده است، از جمله 
اینکه نتایج حاصل از این شاخص ها، به دلیل فروضی است که در ساختار 
آنها نهفته و ممکن اس��ت کاماًل با واقعیت تطابق نداشته باشد. رابطه میان 
اس��تانداردهای زندگی و آزادی اقتصادی مثالی برای این مورد اس��ت. این 
در حالی اس��ت که در کشورهای توس��عه نیافته، که آمارها چندان شفاف 
نیس��تند، بخش زیادی از اقتصاد به صورت غیررس��می فعالیت می کنند. 
بنابراین محاسبه آزادی اقتصادی با این روش ها که مستلزم آمارهای واقعی 
است، چندان دقیق و کارآمد به نظر نمی رسد. برخی بر این باورند که باید 
متغیرهای اجتماعی بیشتری را متناسب با شرایط هر کشور در تحلیل وارد 

کرد تا نتیجه کار با واقعیت مطابق باشد. 

مروری بر شاخص های سنجش آزادی اقتصادی

آزادی اقتصادی، از تئوری تا واقعیت

نگاه

آزادی اقتصادی به زبان ساده

ف��ون میزس، اقتصاددان نامدار مکت��ب اتریش می گفت آزادی 
اقتصادی به آن معناس��ت که افراد بتوانند راهی را که می خواهند 
ب��ه جامعه بپیوندند انتخاب کنند؛ مراد مرد اتریش��ی این بود که 
روا نیس��ت برای چیزی انتزاعی به نام منافع جمعی و اجتماعی، 
آزادی انتخاب را از آدم های واقعی با گوشت و پوست و استخوان 
گرفت. از نظ��ر او و همفکران��ش آزادی در انتخاب روش زندگی 
ارزشی اساس��ی به شمار می آید و دلیل پیشرفت تمدن بشری را 
هم باید در همین جس��ت وجو کرد. انس��ان ها حق دارند چنان که 
می خواهن��د وقت، اس��تعداد و توان خود را برای ش��کل دادن به 
زندگی ش��ان ب��ه کار گیرند و به همین ترتیب ح��ق هم ندارند به 
اجبار آنچه را دیگران برای س��اختن زندگی خودش��ان نیاز دارند 
از آنها بگیرند. دش��وار نیس��ت دریابیم که مفاهیم حقوق مالکیت 
خصوص��ی، مبادله داوطلبانه، حکومت قان��ون و بازار آزاد هم در 
پیوند با آزادی اقتصادی طرح می شوند. انسان ها باید بتوانند آنچه 
را می خواهن��د و می توانند تولی��د و عرضه کنند و آن را آزادانه با 
دیگران مبادله کنند. همچنین بس��یاری هم معتقدند که رسیدن 
به آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی ممکن نیست و حتی اگر 
از نظر سیاسی هم در پی آزادی مدنی و اجتماعی باشیم، در واقع 
بدون آزاد گذاش��تن مردم در معیشت شان )آزادی اقتصادی( آب 

در هاون کوبیده ایم.
ام��ا آزادی اقتص��ادی را باید از جنبه دیگری ه��م مورد توجه 
قرار داد؛ برخالف دیدگاه رایج، پیش فرض دیدگاه آزاد گذاش��تن 
انس��ان ها این نیست که با انسان هایی صد درصد عاقل روبه روایم؛ 
درس��ت برعکس به دلیل نادانی و ناتوانی ذاتی انسان هاس��ت که 
نبای��د اختی��ار بعض��ی از آنها را به دس��ت بعضی دیگر س��پرد و 
کس��انی را محکوم به پیروی از برخی دیگر کرد. از این رو اس��ت 
که هواداران آزادی اقتص��اد به حضور و مداخله دولت در اقتصاد 
نقدهای جدی دارند؛ زیرا ب��ر این باورند که کارگزاران دولت هم 
انس��ان هایی معمولی هستند با تمام کاستی ها و ناتوانی های دیگر 
انس��ان ها؛ سپردن سرنوش��ت اقتصادی دیگر افراد به آنها درست 
نیست. این را هم نباید از یاد برد که دولتی ها به اندازه خود افراد 

انگیزه و دانش برای بهبود وضعیت آنها ندارند.
آزادی اقتصادی به معنای هرج و مرج و نبود قانون هم نیست، 
از قضا نیازمند یک س��اختار حقوقی و قانونی اس��توار اس��ت که 
آزادی افراد به رس��میت ش��ناخته و حمایت ش��ود. فون هایک، 
متفک��ر بزرگ دیگر مکتب اتریش، هم اش��اره می کند که آزادی 
در درجه اول »آزادی از اجبار دیگران« اس��ت، در این معنا افراد 
پیش و بیش از آنکه دست ش��ان باز باش��د تا آنچه را می خواهند 
انج��ام دهند، نیاز دارند تا از ش��ر آزار دیگ��ران در امان بمانند و 
کس��ی نتواند اختیار آنها را در تعیین سرنوشت شان محدود کند. 
ای��ن یعنی نیاز به قانون های بی طرفانه ای اس��ت ک��ه برای همه 
یکس��ان اجرا ش��ود. آزادی بدون »قانون« ش��وخی بزرگی است. 
قوانی��ن راهنمایی و رانندگ��ی در بزرگراه را در نظ��ر بگیریم، به 
رانن��دگان نمی گویند کجا بروند و دقیقا چ��ه کنند؛ ولی رفتارها 
را پیش بینی پذیر می کنند. بیش از آنکه هدف شان محدود کردن 
افراد باش��د، دنبال فراهم کردن بیش��ترین قلم��رو عمل با حفظ 

ایمنی خود فرد و دیگرانند.
آنها را اشخاصی به سلیقه خود تعیین نکرده اند و البته سودمندی 
آنها برای خود افراد هم روش��ن اس��ت و از این رو پذیرفتنی اند. اگر 
بخش��ی از افراد هم قانون ها را رعایت نکنند، س��ودمندی آنها برای 
دیگ��ران هم کاهش می یاب��د، از این رو باید آنها را به طور یکس��ان 
برای همه به کار گرفت. برابری واقعی، برابری در مقابل قانون اس��ت. 
البته برابری مقابل قانون به معنای نتایج برابر نیس��ت، ولی ضمانت 
می کن��د که منافع یک گروه بر دیگران برتری داده نش��ده اس��ت و 
قاعده بازی برای افراد فارغ از جایگاه اجتماعی و جنسیت و نژاد و... 
یکی است.  وقتی از آزادی اقتصادی صحبت می کنیم، پیش نیاز آن 
وجود قانون های خوب است، این به معنای افزودن بر انبوه تبصره ها 
و مقررات نیست، بلکه برعکس کاستن آنها به حداقل ممکن و تالش 
برای حفظ آزادی عمل افراد اس��ت. دولت خوب، دولتی نیس��ت که 
»سیاست گذاری اقتصادی« موثر تدوین می کند، بلکه دولتی است که 
موانع را از جلوی پای اهالی اقتصاد بر می دارد و آنها را آزاد می گذارد 
تا خود کارشان را تدبیر کنند. دولت خوب »پر قانون« نیست، دولتی 
است که همان حداقل قانون های الزم را به خوبی اجرا می کند و افراد 

را »آزاد« می گذارد.
در دنیا رتبه بندی ها و شاخص هایی هم برای اندازه گیری آزادی 
اقتصادی تعریف ش��ده اس��ت؛ دو تا از معتبرترین آنها را هر ساله 
موسس��ه فریز و بنیاد هریتیج منتشر می کنند که مولفه ها و ابعاد 
کم و بیش مش��ابهی را هم می س��نجند. اگر کشورها را براساس 
آزادی اقتصادی به چهار دس��ته »آزاد«، »کم و بیش آزاد«، »کم 
و بیش بسته« و »بسته« تقس��یم کنیم، درآمد سرانه کشورهای 

گروه نخست )آزاد( تا ۷ برابر گروه چهارم )بسته( است.
این البته به هیچ رو غریب نیست، باال بودن کارایی اقتصادهای 
آزاد نس��بت به انواع برنامه ریزی ش��ده و دس��توری بارها و بارها 
به اثبات رس��یده است. با پیچیده تر ش��دن مناسبات اقتصادی و 
افزایش جمعیت، آزادتر ش��دن اقتصاد دیگر یک انتخاب نیست، 
الزام حیاتی است که باید به آن تن داد و اال  همانطور که دیدیم 
حتی کش��ور ثروتمندی مانند ونزوئ��ال هم با خطر قحطی روبه رو 
خواهد ش��د.  زیرشاخص ها/مولفه های ش��اخص آزادی اقتصادی 
)فریزر( نیز همسو با همین دیدگاه انتخاب شده اند، برای سنجش 
این ش��اخص ۵ مولفه/زیرش��اخص به کار گرفته ش��ده اند: اندازه 
حکومت، کارآمدی سیستم قانونی و حقوق مالکیت، سیاست های 
مناسب پولی، آزادی تجارت بین الملل، مقررات )مقررات بازارهای 

اعتباری، بازار کار و کسب و کار.(
به بیانی دیگر، اگر حکومت کش��وری بزرگ نباشد و در اقتصاد 
مداخله نکند، سیستم قانونی و حقوق مالکیت مناسبی را نهادینه 
کرده باشد، دستش در عرضه پول و دستکاری بازار پول باز نباشد؛ 
تجارت بین المللی را با موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای محدود نکند 
و بازارهای گوناگون در آن نظم مناس��بی داش��ته باشند، می توان 

گفت که با یک اقتصاد آزاد روبه رو هستیم. 
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با س��قوط قیمت دالر و اثرات مس��تقیم آن بر بازارهای موازی در این 
روزها، می توان به اطمینان گفت که روز خوش بازارها فرا رسیده است، 
چنانچه روز سه ش��نبه قیمت ها در تمام بازارها همچون ارز، طال، موبایل 
و خ��ودرو ب��ا کاهش قابل توجه��ی همراه بود. از یک س��و، بازار خودرو 
ش��اهد کاهش میانگین ۵۰میلیون تومانی قیمت ها بود و از سوی دیگر، 
ب��ه گفت��ه رئیس اتحادیه ط��ال و جواهر کاهش قیمت طال و س��که نیز 
کماکان ادامه دارد. همچنین ترمز بورس نیز س��رانجام کشیده شد و با 
کاهش قیمت دالر، معامله گران دیروز شاهد افت بیش از ۷۰۰۰ واحدی 
ش��اخص بورس بودند. در عین حال، کاهش ش��دید قیمت دالر موجب 
ش��د تا قیمت برخی محصوالت وارداتی از جمله موبایل نیز ارزان شود 
و به گفته رئیس اتحادیه دس��تگاه های مخابراتی و لوازم جانبی، قیمت 

موبایل به موازات کاهش دالر 2۰درصد ارزان شود.
گزارش های میدانی نش��ان می دهد که فضای ف��روش در بازار ارز تهران 
و شهرس��تان ها تقویت ش��ده و قیمت هایی که با ش��انتاژ دالالن به صورت 
بی حس��اب باال رفته بود حاال با هراس مردم از کاهش شدید، در روند قوی 
نزولی قرار گرفته اس��ت. در این میان البته اتفاقاتی نظیر س��یگنال مثبت 
مجل��س برای تصوی��ب لوایح چهارگان��ه مربوط ب��ه FATF و همچنین 
اتمام حجت قوه قضاییه با کانال ها و س��ایت هایی که بی حساب و لحظه ای 
قیمت ارز را اعالم می کردند نیز توانسته است جو هیجانی بازار را خنثی کند 
چراکه این کانال ها در ساعات تعطیلی بازار نیز فعالیت داشتند و قیمت هایی 

را اعالم می کردند که مبنای خریدوفروش دالالن قرار می گرفت.
روز خوش بازارها فرا رسید

چن��د ماهی بود که نرخ ارز نوس��انات صعودی داش��ت و خیال پایین 
آمدن هم نداش��ت اما از روز دوشنبه تدابیر دولت کارساز افتاد و کاهش 
نرخ ارز آغاز شد. به گزارش ایسنا، بازار ارز روز سه شنبه نیز همانند عصر 
دوش��نبه شاهد حضور افراد زیادی است که تقاضای فروش دالر و یورو 
را دارند. این در حالی اس��ت که اکثر صرافی ها خرید و فروش ندارند و 
تابلوهای ش��ان را خاموش کرده اند. همچنین روز سه ش��نبه در بازار بین 
قیمت خرید و فروش دالر 4۵۰۰ تومان اختالف مشاهده می شد چراکه 
ن��رخ خرید دالر در بین دالالن فردوس��ی 1۰ تا 11 هزار تومان اما نرخ 

فروش آن 13 هزار و ۵۰۰ تومان بود.
در پی روند کاهش��ی نرخ ارز در چند روز گذشته، دیروز نیز بازار آزاد 
ارز بس��یار ش��لوغ بود و مردم برای فروش ارزهای خ��ود به بازار هجوم 
آورده ان��د و ن��رخ خرید دالر در بین دالالن رقمی بی��ن 1۰ تا 11 هزار 
تومان اس��ت. همچنین دالالن، دالر را به قیمت 13هزار و ۵۰۰ تومان 
می فروش��ند که برخالف هفته گذش��ته اختالف چشمگیری بین قیمت 
خرید و فروش آن به چشم می خورد و دالالن، این اختالف قیمت را به 

دلیل روند کاهشی نرخ ارز اعالم می کنند.
همچنی��ن یورو در بازار آزاد بی��ن دالالن از 14 هزار و ۵۰۰ تومان تا 
1۵۰۰۰ تومان خریداری می ش��ود و این در حالی اس��ت که نرخ فروش 
این ارز در بازار آزاد 16 هزار تا 1۷ هزار و ۵۰۰ تومان متغیر است. این 
در حالی اس��ت که بیش��تر دالالن معتقدند ن��رخ ارز در روزهای آینده 

نیز کاهشی خواهد بود و حتی ممکن است تا 8۰۰۰ تومان نیز برسد.
کاهش 5۰ میلیون تومانی قیمت خودرو

ام��ا کاهش نرخ تنها به ب��ازار ارز محدود نبود و فع��االن بازار خودرو 
از کاه��ش میانگی��ن ۵۰ میلیون تومانی قیمت ها در ب��ازار خودرو خبر 
می دهن��د. با آغاز روند س��قوط قیمت دالر از بعدازظهر روز دوش��نبه، 

انتظار می رفت قیمت ها در بازار خودرو نیز روند نزولی به خود بگیرد.
در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده از بازار خودرو 
قیمت ها در بازار خودرو به ش��دت کاهش یافت. به گفته رئیس اتحادیه 
نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودروی تهران، در حال حاضر قیمت 
خودروه��ای داخلی بین 1.۵ تا 12میلیون توم��ان و قیمت خودروهای 
وارداتی که نس��بت مستقیم با نرخ ارز دارند به طور میانگین ۵۰میلیون 

تومان کاهش یافته است.

این وضعیت در حالی اس��ت که ب��ه گفته فعاالن بازار خودرو در حال 
حاض��ر همه در این بازار فروش��نده ش��ده اند و هیچ خری��داری در بازار 
وجود ندارد. در این شرایط رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان 
خ��ودروی تهران پیش بینی می کند که در روزهای آتی نیز روند کاهش 

قیمت ها در بازار خودرو ادامه خواهد یافت.
قیمت سکه هم کاهش یافت

همچنی��ن رئیس اتحادیه طال و جواهر اعالم کرد که روند قیمت طال 
و س��که در روز دوشنبه کاهشی بوده و پیش بینی می شود که این روند 
ادامه داش��ته باشد، چراکه آخرین قیمت ثبت شده برای هر قطعه سکه 

تمام طرح جدید 4میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.
برخالف هفته گذش��ته، این هفته روند کاهش��ی قیمت طال و ارز در 
بازار حاکم شد، به گونه ای که به گفته ابراهیم محمد ولی، هر قطعه سکه 
تم��ام ط��رح جدید 4میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه س��که تمام 

طرح قدیم 4میلیون و 3۰۰ هزار تومان معامله شد.
به گفته او، روز دوش��نبه در بازار نیم س��که تا 2میلیون و 29۰ هزار 
تومان کاهش یافت و ربع س��که یک میلیون و 3۰۰ هزار تومان فروخته 

شد. همچنین نرخ 68۰ هزار تومان برای سکه گرمی به ثبت رسید.
محمد ولی ادامه داد: بازار طال نیز در همین وضعیت قرار داشت، چرا 
ک��ه هر مثقال طالی 1۷ عیار به یک میلی��ون و 844 هزار تومان و هر 
مثقال طالی 18عیار نیز به یک میلیون و 961 هزار تومان رس��ید و هر 
گرم طالی 18 عیار هم 42۵ هزار تومان معامله شد که بیش از ۵۰ هزار 

تومان افت قیمت را در یک روز تجربه کرده است.
رئیس اتحادیه طال و جواهر گفت: گرچه در شرایط کنونی پیش بینی 
قیمت در بازار طال و س��که دش��وار اس��ت اما با توجه به روند کاهش��ی 
قیمت ها از ابتدای هفته و ش��دت گرفتن کاهش از روز دوشنبه، به نظر 

می رسد شاهد کاهش قیمت طال و سکه در بازار باشیم.
دالر بیش از 7۰۰۰ تومان نمی ارزد

در همی��ن زمینه، رئیس س��ابق اتاق بازرگانی ته��ران ضمن تاکید بر 
اینکه دولت باید بازار ارز را به س��مت قیمت واقعی آن که حدود ۷۰۰۰ 
تومان است، هدایت کند، گفت: کسانی که زندگی خود را وارد قمار بازار 
ارز کرده اند، خس��ارات فراوانی دیده اند و بای��د بدانیم که بازار ارز، بازار 
س��وداگری نیست و نباید سرمایه های خودمان را با این قمار خطرناک، 

از بین ببریم.
در پی کاهش قیمت دالر و رس��یدن نرخ خرید آن به حدود 1۰ هزار 
تومان در بازار یحیی آل اس��حاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
ع��راق درب��اره وضعیت بازار ارز اظهار کرد: قطع��ا قیمت واقعی دالر آن 
نرخ های کذایی هفته  گذش��ته که تا بیش از 19ه��زار تومان رفته بود، 
نیس��ت و به دلیل عوامل متعددی مانند عوامل بین المللی، جو روانی و 
... این شوک در بازار ارز به وجود آمد که می توان گفت همه عوامل آن 

غیراقتصادی بود.
وی افزود: دولت باید به گونه ای بازار ارز را مدیریت کند که نرخ دالر 
ب��ه  کمتر از 1۰ هزار تومان یعنی حدود ۷۰۰۰ تومان برس��د و پس از 
آن کنترل ها و نظارت های خود را بر این بازار به گونه ای اعمال کند که 

قیمت ها تثبیت شود.
رئیس ات��اق مش��ترک بازرگانی ایران و ع��راق ادام��ه  داد: انتظارات 
بازیگ��ران متعدد در داخل و مس��ائل بین المللی باعث ش��د قیمت دالر 
کاهش پیدا کند و از س��وی دیگر نیز عوامل��ی مانند خرابکاری عده ای 
که در گذش��ته از کشورهای همس��ایه برای بر هم ریختن بازار ارز، پول 
می گرفتند، سبب گرانی و التهاب در بازار ارز شدند، اما به نظر می رسد 

این روزها ورق برگشته و بازار به سمت آرامش حرکت می کند.
آل اس��حاق با اش��اره به اینکه دولت و رسانه ها باید به گونه ای فضا را 
مدیریت کنند که قیمت دالر به آنچه از نظر علمی مدنظر بانک مرکزی 
و دولتمردان اس��ت برس��د، گفت: پس از آن باید به س��مت تثبیت نرخ 

مورد نظر حرکت کنند و به اقتصاد این کشور جان تازه ای ببخشند.

بورس معکوس کشید
اما در ش��رایطی که قیمت ها در بازارهای ارز، طال و خودرو نزولی بود 
قیمت ها در بازار سهام نیز کاهش یافت. کاهش یکباره قیمت  سهم ها در 
بورس تهران و افت بیش از ۷۰۰۰ واحدی ش��اخص، همزمان با کاهش 
قیم��ت دالر در بازار، می تواند محکم ترین دلیل باش��د که نش��ان دهد 
ادعای کس��انی که اعالم می کردند رشد قیمت سهم ها و رونق بورس در 
هفته ها و ماه های گذشته دالیل مدیریتی داشت، اشتباه بود. در ماه های 
گذش��ته با افزای��ش قیمت دالر بورس تهران نیز ش��اهد افزایش قیمت 
س��هم ها بود، به طوری که هر روز به طور متوس��ط شاخص کل 4۰۰۰ 
واحد رش��د می کرد و رکورد جدیدی را به ثبت می رس��اند. این موضوع 
سبب شده بود در بسیاری از گروه های بورسی مخصوصا در شرکت هایی 
که صادرات محور هس��تند در روزهای متمادی صف ه��ای خرید ایجاد 

شود و فزونی تقاضا بر عرضه، قیمت ها را افزایش دهد.
اما ب��ا کاهش نرخ دالر، روز سه ش��نبه از ابتدای باز ش��دن معامالت 
بورس، قیمت ها لحظه به لحظه کاهش یافت و در بس��یاری از س��هم ها 
صف ه��ای فروش پایدار ب��ه وجود آمد. از ابتدای باز ش��دن معامالت با 
روند کاهش��ی قیمت ارزهای خارجی از جمله یورو و دالر، شاخص کل 
با ش��تاب فزاینده ای رو به کاهش گذاشت، به طوری که تا پایان ساعات 
معامالتی این کاهش ادامه داشت و در نهایت با ۷22۰ واحد کاهش به 

رقم 188 هزار و 2۵9واحدی رسید.
کاهش یکباره قیمت  س��هم ها در ب��ورس تهران و افت بیش از ۵۰۰۰ 
واحدی ش��اخص، همزمان با کاه��ش قیمت دالر در بازار آزاد، تنها یک 
س��اعت پس از باز ش��دن معامالت و ادامه س��قوط آن ت��ا کانال 188 
هزار واحدی تا پایان س��اعت داد و س��تدها، می تواند محکم ترین دلیل 
برای نش��ان دادن ادعای کس��انی باشند که اعالم می کردند رشد قیمت 
س��هم ها و رونق ب��ورس در هفته ها و ماه های گذش��ته دالیل مدیریتی 
داش��ت، چرا که امروز با اولین تلنگر در حوزه ارز و کاهش قیمت دالر، 
صف های فروش میلیونی تقریب��ا در تمام گروه ها و مخصوصا گروه های 

صادرات محور و ارزآور ایجاد شد.
موبایل 2۰درصد ارزان شد

کاهش شدید قیمت دالر در بازار همچنین باعث شده است که قیمت 
برخ��ی محصوالت وارداتی از جمله موبایل ارزان ش��ود و رئیس اتحادیه 
دس��تگاه های مخابراتی و لوازم جانبی گفته اس��ت که قیمت موبایل به 

موازات کاهش دالر 2۰درصد ارزان شده است.
بعد از اوج گیری قیمت دالر و ایجاد التهاب قیمتی در بازار محصوالت 
وارداتی، از روز دوشنبه که استارت کاهش قیمت ها زده شد و اکثر مردم 
دالر به دس��ت، متقاضی فروش ش��دند، قیمت موبایل نیز روند کاهشی 
پی��دا کرد. در همین زمینه، مهدی محبی رئیس اتحادیه دس��تگاه های 
مخابراتی و لوازم جانبی با اش��اره به فروش��نده ش��دن افرادی که اقدام 
به خرید دالر در قیمت های باال کرده بودند، به تس��نیم، گفت: از امروز 
ک��ه بازار ف��روش دالرهای مردمی داغ ش��ده، نگاهی به لیس��ت قیمت 
گوشی های تلفن همراه نیز نشان می دهد که قیمت محصوالت این بازار 

روند نزولی گرفته است.
او با تأکید بر اینکه کاهش قیمت نرخ دالر هم زمان با باال رفتن فروش 
دالره��ای خانگی می تواند اتفاق خوبی برای ف��روش تجهیزات وارداتی 
با نرخ مناس��ب باش��د، گفت: با توجه به کاهش 1۰ تا 2۰درصدی نرخ 
تابل��وی صرافی ها، قیمت موبایل نیز به همین اندازه با توجه به لیس��ت 

قیمت هایی که چک کرده ام، کاهش داشته است.
محب��ی درباره اینکه واقعا تأثیر این کاهش نرخ به صورت آنی بر بازار 
موبایل بوده است؟ گفت: 1۰۰درصد هم زمان با کاهش نرخ، تأثیرات آن 
به صورت لحظه ای بر بازار اعمال می ش��ود زیرا اکثر کاالهایی که اکنون 
در بازار موجود است، گوشی های مسافری است. تازه این میزان کاهش 
قیمت با تداوم روند کاهش��ی، ادامه دار خواهد بود و قیمت گوش��ی های 

تلفن همراه در بازار به نرخ واقعی نزدیک تر خواهد شد. 
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مجازات بی پروای مفسدین اقتصادی

امروز ش��رایط ای��ران وضعیت مناس��بی ن��دارد و تقریبا در همه 
حوزه ها اعم از اقتصادی، سیاس��ی، اجتماعی و زیست محیطی و ... 
دچار بحران هس��تیم. از بح��ران ارزی و بانکی گرفته تا تحریم های 
بین الملل��ی، هم��ه و همه دس��ت به دس��ت هم داده ت��ا وضعیت 
نابس��امان فعل��ی را رقم بزند. هرچند ای��ران در عرصه بین المللی و 
سیاست های اقتصادی شرایط مطلوبی ندارد اما می توان گفت عمده 
این مش��کالت از شرایط داخلی کشور ناشی می گردد. در کنار همه 
مسائل که خود به تنهایی معضلی مهم است، رانت و عدم شفافیت و 
عدم پاسخگویی مسئولین اوضاع را وخیم تر کرده است. همه عوامل 
مذکور باعث شده که جو نااطمینانی و بی ثباتی جامعه در بین مردم 

حاکم شود و خود مردم نیز بحران را جدی تر نمایند. 
سیاس��ت ارزی دول��ت بارزترین نمونه بی تدبی��ری تیم اقتصادی 
دولت اس��ت. هرچند بحران ارزی فعلی ریشه در سیاست های غلط 
دولت های گذش��ته نیز دارد اما کلید رفع بحران تا حدود زیادی به 
دست مس��ئولین بوده است. سیاس��ت پایین نگه داشتن دستوری 
نرخ ارز و عدم اجازه رش��د آن هم��گام با تورم نه تنها صادرات را در 
برابر واردات ضعیف کرده و تولید را به مخاطره انداخته، بلکه باعث 
بروز بحران ارزی نیز ش��ده اس��ت. دولت پس از بروز این بحران به 
ج��ای تصمیم صحی��ح از ابتدا با در پیش گرفتن سیاس��ت نرخ ارز 
ثابت و پس از آن با بخشنامه های پی در پی و اغلب غیرکارشناسی 
هم فعاالن اقتصادی را دچار س��ر در گمی کرد و هم به نابس��امانی 
وضعیت بازار ارز دامن زد. در حالی که اگر در این تصمیم گیری های 
عجوالنه و صدور بخشنامه های پشت سر هم با متخصصین و فعاالن 
اقتصادی مش��ورت کرده بودند ش��اید امروز کش��ور در این بحران 

گرفتار نشده بود.
یکی از دس��تاوردهای دولت یازدهم کنترل تورم بود که متاسفانه 
اکنون با گذش��ت تنها یک س��ال از دولت دوازدهم این دس��تاورد 
از بی��ن رفته اس��ت. هرچند برخ��ی به این نحوه دس��تیابی به این 
سیاس��ت انتقاد داش��ته و ایراداتی وارد کرده اند ام��ا به هر حال در 
ح��ال حاضر ت��ورم بار دیگر دو رقمی ش��ده اس��ت. در حال حاضر 
نرخ تورم ش��هریورماه 139۷ نسبت به نرخ تورم همین ماه در سال 
1396، 2۵.۷درصد رشد داشته است. همچنین نرخ تورم 12 ماهه 
منتهی به ش��هریورماه 139۷ به 11.3درصد رس��یده که نسبت به 
همی��ن مدت در م��اه قبل )9.۷درص��د(، 1.6 واح��د افزایش یافته 
اس��ت. این افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها ریشه های مختلف 
از جمل��ه افزایش نرخ ارز و تالطم ب��ازار ارز، تحریم های بین المللی 
و ش��کل گیری انتظارات تورمی، احت��کار، واردات رانتی، نقدینگی و 
تنگناهای بانکی و ... است که برای حل رشد فزاینده تورم الزم است 

به همه ابعاد آن هم زمان و به طور کالن نگریسته شود.
دولت یازدهم ش��عار خصوصی س��ازی و کوچک س��ازی دولت را 
در پی��ش گرف��ت، اما پ��س از روی کار آمدن در این راس��تا اقدام 
مهم��ی انجام نداد. عالوه بر این در واگذاری ها نیز ش��فافیت وجود 
نداش��ت و بس��یاری از آنها در واقع واگذاری خصولتی بوده اس��ت. 
اگرچه اقتصاد بیمار کش��ور ش��رایط الزم برای جراحی اقتصادی و 
آزادس��ازی قیمت ها و حذف سیاست های حمایتی پرداخت یارانه ها 
را نداش��ته و برخی ک��ه از اقتصاد رانتی به��ره می برند در برابر این 
مس��ئله مانع تراش��ی می کنند، اما باید گفت سیاست های اقتصادی 
در مجموع باعث توزیع رانت و افزایش قاچاق ش��ده اس��ت و حتی 
سیاس��ت های حمایت��ی دولت نیز با این روش ب��ه نتیجه مورد نظر 

نرسیده است.

متاس��فانه همه مش��کالت ف��وق در کنار انحصار رس��انه ها باعث 
ش��ده که مردم نتوانند از مجرای درس��ت مطالب��ات بر حق خود را 
به گوش مس��ئولین برسانند. رسانه ها رسالت اصلی خود را که همانا 
روشنگری و پرسشگری اس��ت از یاد برده اند. این درحالی است که 
رس��انه ها موظفند وعده ها و شعارهای مسئولین را پیگیری کرده و 
به صورت کارشناسانه و کامال بی طرف عملکرد آنها را ارزیابی کنند 

و در مواقع ضعف عملکرد به دنبال پاسخ صریح و روشن باشند.
ب��ا توجه به برخی معضالت گفته ش��ده که هر ک��دام به تنهایی 
می تواند کشور را سال ها به عقب براند، باید گفت که همه مسئولین 
و نه تنها قوه مجریه و نه تنها مس��ئولین فعلی، نمی توانند اشتباهاتی 
را که سال هاست مرتکب شده اند، منکر شوند و پاسخ قانع کننده ای 
ب��رای معضالت به وج��ود آمده بدهن��د. بهترین پاس��خ، پذیرفتن 

اشتباهات رخ داده و عزم جزم برای جبران مافات است.
مس��ئولین در هر یک از قوا و س��ایر نهادها بایس��تی مس��ائل و 
مش��کالت مبتال به کش��ور را شناخته و ش��رایط را واقع بینانه برای 
مردم تش��ریح کنند. چنانچه مردم ش��اهد عملکرد شفاف از سوی 
مسئولین باشند اعتماد به جامعه باز می گردد و مردم نیز با حکومت 
همراه می شوند. تنها راه نجات کشور از این شرایط بحرانی صداقت 
و ش��فافیت مسئولین با مردم و مبارزه و مجازات بی پروای مفسدین 

اقتصادی است.
از س��وی دیگر مسئولین بایس��تی در جهت بهبود اوضاع در همه 
زمینه ه��ا اقدامات گام به گام انجام دهن��د، به طوری که نتیجه آن 
ب��رای مردم ملم��وس بوده و در واقع گام��ی در جهت هموار کردن 

معضالت جامعه باشد.
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تاثیر کاهش نرخ دالر بر قیمت مسکن
یک کارش��ناس اقتصاد مسکن معتقد است کاهش قیمت ارز باید 
با ارائه مش��وق هایی برای سازندگان مسکن همراه شود؛ در غیر این 
صورت ممکن اس��ت سرمایه های خارج ش��ده از بازار ارز وارد بخش 
مسکن شود. محمدمهدی مافی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در 
صورتی که دولت مش��وق های الزم را برای تسهیل شرایط ساخت و 
ساز در بخش مسکن فراهم نکند، سرمایه هایی که هم اکنون از بازار 
ارز خارج می ش��ود ممکن است وارد بازار مس��کن شود و با افزایش 
قیمت مس��کن مواجه ش��ویم. البته این اتفاق می تواند با تصمیمات 
س��اده برای خالص شدن سازندگان مس��کن از وضعیت فعلی که با 
بوروکراس��ی پیچیده و قوانین دس��ت و پاگی��ر مواجهند، به راحتی 
کنترل ش��ود. وی افزود: ارتباط بین قیمت دالر و قیمت تمام شده و 
فروش مس��کن همواره در طول ۵۰ سال گذشته همواره یک به یک 
بوده اس��ت. اگ��ر فرض کنیم که قیمت دالر 12 ه��زار تومان بماند، 
یعن��ی 2۰۰درصد افزایش یافته اس��ت؛ در حالی که فعال ۷۰درصد 
مس��کن رش��د قیمت را تجربه کرده و طبیعتا باید این نس��بت سر 
به س��ر شود، اما خوش��بختانه هم اکنون با مازاد 2.6 میلیون مسکن 
مواجهیم که البته از دس��ترس متقاضیان واقعی خارج اس��ت. کاری 
که دولت باید انجام دهد این اس��ت که شرایط را برای تولید ساالنه 
یک میلیون واحد مسکونی ویژه اقشار متوسط و پایین فراهم کند تا 
بازار مس��کن کنترل شود. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که 
ایران از لحاظ تس��هیل اخذ مجوز ساخت و ساز هم اکنون از بین 16۰ 
کشور جهان در انتهای جدول قرار دارد، گفت: البته تولید متوقف نشده 
بلکه سخت شده است. سازنده بخش خصوصی از دولت پول نمی خواهد. 
بخش خصوصی در س��اخت و س��از از لحاظ مالی و فناوری بسیار قوی 
اس��ت و فقط انتظار دارند شرایط ساخت و س��از که هر روز پیچیده تر 
می شود روان شود. مافی، ارائه تسهیالت خرید را یکی از عوامل افزایش 
قیمت مسکن دانست و گفت: هرچه تسهیالت حوزه تقاضا باال برود به 
همان نس��بت قیمت مسکن رش��د می کند، اما اگر تسهیالت به حوزه 
ساخت داده شود، بازار مسکن خود را تنظیم می کند و قیمت ها پایین 
می آید. گفتنی اس��ت قیمت مس��کن پایتخت در شرایطی کماکان به 
روند صع��ودی خود ادامه می دهد که معامالت در مس��یر کاهش قرار 
دارد. با این وجود، در شهریورماه 139۷ رکود افزایش ماهیانه و سالیانه 
قیمت مسکن طی شش ماه اخیر شکسته شد. آن طور که بانک مرکزی 
گزارش داد، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد 
مسکونی شهر تهران 8 میلیون و 1۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه 
قبل 9.4درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷4.1درصد رشد نشان 
می دهد. معامالت اما همچون ماه های گذشته سیر نزولی داشته است. 
در شهریورماه 139۷ تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
به 1۰ هزار و 3۰۰ واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 

قبل به ترتیب 13.9 و 33.۵درصد کاهش نشان می دهد. 

رابطه نرخ »دالر« در ایران با هرات و سلیمانیه
در معام��الت دالری و یا در میان گفته های صرافان و دالالن ش��اید 
بارها درباره قیمت دالر در هرات، س��لیمانیه و یا دوبی را شنیده و این 
س��وال مطرح باش��د که چه رابطه ای بین نرخ در این ش��هرها با ایران 

وجود دارد؟
ب��ه گزارش ایس��نا، بازار ارز معموال روزانه حدود س��اعت 11 به بعد 
معام��الت خود را با اع��الم نرخ آغاز می کند و ت��ا پایان معامالت نرخ 
می تواند با توجه به عوامل اثرگذار بر بازار دچار تغییراتی شود. در کنار 
عوامل تعیین کننده نرخ ارز که از جمله آنها عرضه و تقاضا است، نرخ 
دالر در برخی کش��ورهای همسایه نیز تا حدی بر نرخ موثر است و در 

مسیری متناسب با یکدیگر تغییر می کند.
هرات افغانس��تان، سلیمانیه عراق و دوبی امارات از جمله سه محلی 
هستند که قیمت ارز در آنها با ایران تا حدی مرتبط و برای معامله گران 
ارز قابل توجه اس��ت. اینکه چه رابطه ای بین نرخ معامالتی ارز در این 
کش��ورها و ای��ران وجود دارد موضوعی اس��ت که پرس وج��وی آن از 
تحلیلگران ب��ازار ارز با توضیحاتی همراه بود. ماجرا از این قرار اس��ت 
که با توجه به تحریم  دالری ایران و عدم امکان مبادالت دالر از کانال 
بانک های خارجی در سال های گذشته، برخی کشورها به عنوان کانال 
نقل و انتقال دالر به ایران بوده اند. در س��ال های اخیر با توجه به حجم 
معامالت ایران در امارات و سهولتی که در ورود ارز از کانال صرافی های 
این کش��ور وجود داشت، برای سال ها نرخ حواله درهم و میزان عرضه 
و تقاضا در صرافی های این کش��ور در معامالت ارزی ایران اثرگذار بود؛ 
به هر حال صادرکنندگان بزرگ ایرانی درآمد ارزی خود را به حس��اب  
بانک های دوبی واریز کرده و از این طریق واردات کاال انجام می شد که 
خود موجب گردش چرخه دالری بود. اما در سال های اخیر با توجه به 
محدودیت های نقل و انتقال ارز از طریق دوبی، برخی کشورهای دیگر 
از جمله عراق و افغانستان تا حد زیادی جایگزین دوبی شدند، هرچند 
که حجم مبادالت آنها با ایران به اندازه دوبی نیست. بر این اساس نرخ 
ارز در هرات افغانستان و سلیمانیه عراق با توجه به مبادالت مورد توجه 
قرار دارد. این در حالی است که تا زمانی که دالر در ایران دولتی بود و 
یارانه دریافت می کرد نرخ آن نسبت به بازار هرات و سلیمانیه پایین تر 
بود، یعنی دالر در این دو ش��هر باالتر از ایران قیمت می خورد و از این 
جه��ت عمدتا خروج ارز از ایران به ای��ن مناطق بوده و معامالت برای 
واردات کاال به صرفه بود، که در این حالت بازار هرات و سلیمانیه پیش رو 
بودند و قیمت گذاری آنها در ایران اثرگذار بود، ولی از زمانی که دالر در 
ایران آزاد و دیگر یارانه دریافت نمی کند شرایط تا حدی معکوس شد 

و ورود اسکناس به ایران از طریق این دو کشور بیشتر انجام می شود.
جریان معامالت معموال به نحوی است که قیمت دالر در ایران روزانه 
حدود 3۰۰ تا 4۰۰ تومان باالتر از هرات و س��لیمانیه تعیین می شود 
چ��را که مس��افت ورود ارز از این مناطق تا ورود به ب��ازار تهران خود 
باعث افزایش قیمت می شود، بنابراین هر زمان که اتفاقی در این بازارها 
موجب تغییر قیمت ارز ش��ود می تواند بازار ارز ایران را نیز تحت تاثیر 
ق��رار دهد. اما در روز گذش��ته و امروز با کاهش قیم��ت دالر در ایران، 
تا حدی این روند برعکس ش��ده و قیمت در ایران پایین تر از هرات و 
سلیمانیه اس��ت. دلیل این موضوع نیز از نگاه تحلیلگران ارزی به این 
برمی گ��ردد ک��ه در هر حال تزریق ارز در ب��ازار ایران و حمایتی که از 
بازار می ش��ود به طور طبیعی باعث عقب مان��دن در بازار نرخ در بازار  
ایران نس��بت به هرات و س��لیمانیه ش��ده و اگر تزریق ارز انجام نشده 
و حمایتی وجود نداش��ته باشد این قیمت ایران است که باالتر  از این 

مناطق خواهد بود.

خبرنــامه

فرص��ت ام��روز: کاهش قیمت دالر با وجود نوس��انات زی��اد کماکان 
ادامه دارد و در تازه ترین اتفاق، بانک ها نیز برای خرید ارز فروش��ندگان 
وارد بازار ش��ده اند. همزمان با سقوط قیمت دالر، بانک مرکزی از تمام 
بانک ه��ای مجاز به عملیات ارزی خواس��ت تا نس��بت ب��ه خرید ارز از 
م��ردم اقدام کنند. درحالی که با کاهش قیمت دالر، برخی از صرافی ها 
تابلوهای قیمت خود را صفر کرده اند و خرید ارز انجام نمی دهند، بانک 
مرکزی در اطالعیه ای با اش��اره به تمایل م��ردم به فروش ارزهای خود 
و نیز امتناع دالالن و برخی صرافی ها از خرید ارز، از مردم خواس��ته با 
مراجعه به ش��عب ارزی بانک های دارای مجوز عملیات ارزی، نسبت به 

فروش ارزهای خود به قیمت اعالمی اقدام کنند.
اگرچ��ه بانک مرکزی جزییاتی درباره نح��وه فروش و قیمت ارز مورد 
خریداری از فروش��ندگان در بانک ها اعالم نکرده اس��ت، اما با توجه به 
افزایش فروش��ندگان ارز در ب��ازار و کاهش تقاضا ب��رای خرید، اکنون 
متقاضیان فروش تا حدی با مش��کل مواجه شده اند. از همین رو، بانک 
مرکزی با این حربه خواس��ته تا روند فروش دالرهای خانگی از س��وی 

مردم تسهیل شده و کماکان ادامه یابد.
به نظر می رس��د این اق��دام بانک مرکزی بی ارتباط با نشس��ت اخیر 

رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان نبوده است.
در س��ومین جلس��ه رئیس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان که عصر 
دوش��نبه در بانک مرکزی برگزار شد، ش��رایط موجود بازار ارز و عوامل 
موثر بر آن و همچنین بازار پول و مس��ئله نقدینگی مورد بررس��ی قرار 
گرف��ت و اقتصاددانان بر ضرورت دی��دگاه واحد اقتصادی و یک صدایی 
در اقتص��اد تاکید کردند. تداوم تدبیرهای جاری برای مدیریت ش��بکه 
عرض��ه ارز ب��ا هدف جلوگی��ری از التهاب��ات مقطعی، ض��رورت ریزش 
نرخ ارز غیررس��می، ورود بیش��تر بانک مرکزی به بازار غیررس��می ارز، 
هماهنگی سیاست های داخلی و خارجی، اهمیت سامانه نیما و ضرورت 
رفع مش��کالت آن و هدفمند کردن تخصیص ارز برای واردات، بررس��ی 
ص��ادرات غیرنفت��ی و آثار انتظاری آن و ض��روت تقویت ذخایر ارزی از 

جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
در همی��ن حال، بانک ملی ایران نیز دی��روز از خرید دالر با نرخ 11 
ه��زار تومان خبر داد. به دنبال انتش��ار اطالعی��ه بانک مرکزی مبنی بر 
اینک��ه مردم در صورت تمایل می توانند ارزهای خود را به ش��عب ارزی 
بانک های دارای مجوز عملیات ارزی بفروش��ند، یک منبع آگاه در بانک 
مل��ی، نرخ خرید لحظ��ه ای این بانک را 11 هزار توم��ان اعالم کرد که 
وابس��ته به نرخ بازار آزاد اس��ت. به گفته وی، مردم می توانند به ش��عب 
ارزی ی��ا ارزی-ریالی بانک ملی ایران مراجعه کرده و نس��بت به فروش 

ارز خود اقدام کنند.
این در حالی بود که س��اعتی پس از انتشار این خبر، بانک ملی ایران 
خرید دالر با نرخ 11 هزار تومان را تکذیب کرد و آن را ش��ایعه ای بیش 

ندانست.
آخرین خبرها از وضعیت بازار طال و ارز

در پی روند کاهش��ی نرخ ارز در چند روز گذش��ته، روز سه شنبه نیز 
بازار آزاد ارز بس��یار ش��لوغ بود و مردم برای فروش ارزهای خود به بازار 
هج��وم آوردند و ن��رخ خرید دالر در بی��ن دالالن رقمی بین 1۰ تا 11 

هزار تومان بود.
به گزارش ایس��نا، همچنین دالالن، دالر را به قیمت 13 هزار و ۵۰۰ 
تومان می فروش��ند که برخالف هفته گذش��ته اختالف چشمگیری بین 
قیمت خرید و فروش آن به چشم می خورد و دالالن، این اختالف قیمت 

را به دلیل روند کاهشی نرخ ارز اعالم می کنند.
همچنی��ن یورو در بازار آزاد بی��ن دالالن از 14 هزار و ۵۰۰ تومان تا 
1۵۰۰۰ تومان خریداری می ش��ود و این در حالی اس��ت که نرخ فروش 
این ارز در بازار آزاد 16 هزار تا 1۷ هزار و ۵۰۰ تومان متغیر است. این 
در حالی اس��ت که بیشتر دالالن معتقدند نرخ ارز در روزهای آینده نیز 
کاهش��ی خواهد بود و حتی ممکن اس��ت تا 8۰۰۰ تومان نیز برسد. در 
عین حال اکثر صرافی ها نیز دیروز خرید و فروش نداشتند و تابلوی نرخ 

ارز خود را برداشتند.
بازار پرنوسان ارز در این روزها قابل پیش بینی نیست و به همین دلیل 
تفاوت میان قیمت خرید و فروش در بین دالالن بازار ارز تفاوت زیادی 

دارد. حت��ی دالالن نیز برای خرید و ف��روش، نرخ های متفاوت با فاصله 
زیادی را اعالم می کنند و عمدتا با فروش��نده ها و خریداران راه می آیند. 
نکت��ه جالب در این میان به عملکرد یکی از صرافی ها برمی گش��ت. این 
صرافی که دالر را با قیمت 13 هزار تومان می خرید، ولی وجه آن را دو 
روز دیگر پرداخت می کند! البته این صرافی نیز پس از یکی دو س��اعت 

کارش را تعطیل کرد.
همچنین رحمانی فضلی در جلس��ه س��تاد اطالع رس��انی و تبلیغات 
اقتصادی به عنوان رئیس این ستاد، به تالطم غیرواقعی بازار ارز و سکه 
اشاره و تصریح کرد که با تصمیمات مناسبی که در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته شد، شاهد سامان یابی وضعیت بازار 

و سیر نزولی قیمت ارز و سکه خواهیم بود.
چهار عامل تاثیرگذار در کاهش قیمت ارز 

محس��ن حاجی بابا، نایب  رئیس کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق 
بازرگان��ی ایران در این باره معتقد اس��ت: در حال حاض��ر تحلیل بازار 
ارز متفاوت تر از تحلیل هایی اس��ت که طی س��ال های قبل داشته ایم و 
هیچ دلیل قانع کننده ای برای افزایش آن دیده نمی شود، چراکه ظرفیت 
فعل��ی اقتص��ادی و اجتماعی ایران دالر 14 - 1۵ ه��زار تومان به باال را 

توجیه نمی کند.
او چهار عامل اصلی که تاثیرگذار در کاهش قیمت ارز بوده را احتمال 
تصوی��ب FATF، ارتب��اط بانکی اروپا )به غیر از س��وئیس( با ایران که 
تقریباً قطعی ش��ده، اعالم ک��ردن واردات ارز ب��دون محدودیت همراه 
با مس��افران دانس��ت و گفت: این ش��رایط باعث ش��د خریداران دالر یا 
دالل مق��داری در خرید احتیاط کنند و احتیاط در خرید باعث کاهش 
قیمت ها ش��ده و با همان ش��دت هیجانی که خرید کردند اکنون عرضه 
می کنند که بازار تاحدودی به تعادل برگش��ته است اما این عوامل تنها 
نمی توان��د تعادل نرخ را نگه دارد. بنابرای��ن عوامل بنیادی دیگر را باید 

دولت در تصمیمات در نظر بگیرد تا قیمت ها تثبیت شود.
ام��ا یک دلی��ل دیگر کاهش نرخ دالر در بازارهای غیررس��می از دید 
یک کارشناس مسائل اقتصادی به خاطر دادن اختیارات بیشتر به بانک 

مرکزی توسط سران سه قوه است.
مهدی پازوکی با اش��اره به مس��ائل پیش آمده در بازار آزاد ارز درباره 
علت کاهش قیمت ها در این باره می گوید به نظر می رسد که هماهنگی 
سران سه قوه و دادن اختیارات جدی به بانک مرکزی توانسته بر کاهش 

قیمت ها در بازار ارز هم اثر بگذارد.
۸۰۰۰ تومان قیمت منطقی برای ارز

در این باره یک کارش��ناس مسائل اقتصادی با اشاره به روند کاهشی 
قیمت دالر در بازار، پیش بینی کرده که روند کاهش��ی فعال ادامه داشته 
باش��د. به گفته او به نظر می رس��د قیمت 8هزار تومان برای دالر قیمت 
منطقی باش��د. علی حیات نیا یک��ی از مهم ترین دالیل کاهش نرخ دالر 
را تضمی��ن اتحادیه اروپا برای مبادالت تج��اری و مالی با ایران می داند 

و معتقد اس��ت به تدریج و در بلندمدت حباب دالر به طور کامل خالی 
خواهد شد و شاهد به ثبات رسیدن قیمت ها در بازار خواهیم بود.

در مقابل اما مهدی طغیانی، اس��تاد دانشگاه معتقد است که اقتصاد 
ای��ران تحم��ل پذیرش دالر 1۵ و حتی 1۰ ه��زار تومانی را هم ندارد؛ 
خری��د دالر معم��وال از س��وی دارندگان کس��ب و کاره��ای واقعی و 
متقاضیان س��فر به خارج از کش��ور انجام می شود که در شرایط فعلی 
این دو قش��ر براس��اس میزان درآمدی که دارند، اص��ال قادر به خرید 
دالر نیستند. حتی مس��افران سفرهای زیارتی نیز نمی توانند با چنین 

نرخی سفر کنند.
طغیانی درباره نرخ دالر واقعی نیز گفت: نرخ های کنونی دالر نرخ های 
واقعی نیس��ت و به طور قطع اقتصاد ایران کش��ش دالر 1۰ هزار تومان 
به باال را ندارد و حتی نرخ واقعی دالر بس��یار پایین تر از 1۰هزار تومان 

است، اما نباید تصور کرد که نرخ دالر به 1۰ سال پیش برگردد.
دالر در شیب سقوط می ماند؟

در این باره همچنین علی یونس��ی، کارش��ناس اقتصادی می گوید به 
نظر می رس��د این روند کاهش قیمت دالر هرچند ممکن اس��ت تا 14 
آبان با نوسانات افزایشی یا کاهشی همراه باشد ولی در مسیر بلندمدت 
کاه��ش قرار گرفته اس��ت و اینک��ه در واقع به چه عددی برس��د تابع 

عملکرد مردم و دولت است.
به اعتقاد یونسی، افرادی که در شرایط اقتصادی به وجود آمده هیجان 
زده ش��ده و به س��مت خرید دالر رفتند باید آرام آرام به سمت فروش 
دالر حرکت کنند که در غیر این صورت س��رمایه های خود را از دس��ت 
رفته خواهند دید. دولت هم باید از شرایط کنونی درس اقتصادی بگیرد 
و به این نتیجه برس��د که فقط از طریق تقویت تولید و توسعه صادرات 
اس��ت که باید ارز وارد کشور شود وگرنه چانه زنی و مذاکره برای فروش 
نفت، اقتصاد ایران را وارد مکانیسم های خودتحریمی جدید خواهد کرد.

دالر تا 9-۸ هزار تومان کاهش می یابد
مه��رداد الهوت��ی، عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجل��س هم با 
پیش بین��ی کاهش ن��رخ دالر تا 8-9 ه��زار تومان گفت: ن��رخ دالر در 

بدبینانه ترین حالت روی 1۰ هزار تومان متوقف خواهد شد.
ب��ه گفته الهوتی، زمانی ک��ه دولت کاالهای اساس��ی را تامین کند، 
مابقی نیازها متناسب با عرضه و تقاضا تعیین قیمت می شود و دالرهایی 
ک��ه در خانه ها جمع ش��ده بود به خاط��ر کاهش نرخ به بازار س��رازیر 
می ش��ود. در چنین شرایطی عرضه بیش��تر و تقاضا کمتر خواهد شد و 

طبیعتا به سمت کاهش نرخ پیش می رویم.
علی کاظمی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز معتقد 
اس��ت که کاهش نرخ دالر نشان داد که تحلیل ها در مورد حباب قیمت 
درست بوده است. در آن ش��رایط طالفروشان و صرافان کمترین خرید 
و ف��روش را داش��تند. در حالی ک��ه افزایش قیمت ها نی��ز عمدتا جنبه  

روانی داشت. 

افت قیمت دالر همچنان ادامه دارد

بانک ها هم وارد بازار شدند

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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 دو روی سکه
عرضه نفت خام در بورس

با نزدیک ش��دن به موعد اعم��ال تحریم های نفتی آمریکا علیه 
ای��ران زمزمه های عرض��ه نفت خام در بورس ب��ا هدف دور زدن 
تحریم ه��ا بع��د از س��ال ها مجددا به گ��وش رس��ید و آنطور که 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران اع��الم کرده، این تصمیم قرار 
اس��ت از هفته آینده عملیاتی ش��ود؛ تصمیمی ک��ه از یک طرف 
بخش خصوصی و برخی کارشناس��ان آن را دریچه جدیدی برای 
ورود نف��ت ایران به ب��ازار جهانی و برخی دیگر آن را در دور زدن 

تحریم ها بی اثر می دانند.
به گزارش ایس��نا، چندی پیش اس��حاق جهانگی��ری معاون اول 
رئیس جمهوری از عرضه نفت خام ایران در بورس خبر داد و گفت: 
با کش��ورهای دوس��ت خود گفت وگو و راه های فروش نفت خود را 
باز کرده ایم. نفت خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد ش��د تا 
بخش خصوصی، به طور ش��فاف نفت را خریداری و صادر کند؛ در  
نتیج��ه  به مق��دار مورد نیاز، بخش خصوص��ی در تناژهای مختلف 

وارد عرصه شده است.
چندی بعد از این اظهار نظر ش��ورای عال��ی هماهنگی اقتصادی 
که به ریاس��ت حسن روحانی برگزار ش��د تصویب کرد که با هدف 
متنوع سازی روش های فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ 
صادراتی بورس انرژی در داخل کش��ور به صورت ارزی انجام شود. 
براساس این طرح، وزارت نفت می تواند با استفاده از ظرفیت بخش 
خصوص��ی برای صادرات، نفت خام و فرآورده های نفتی را به قیمت 

رقابتی، در بورس داخل کشور به فروش برساند.
به نظر می رس��د عرضه نفت در بورس یک��ی از راهکارهای مورد 
اش��اره اس��حاق جهانگیری برای دور زدن تحریم هاست. معاون اول 
رئیس جمهوری گفته که نخس��تین هدف آمریکا، ممانعت از فروش 
نفت ایران اس��ت که با عرض��ه نفت خام در بورس، بخش خصوصی 

می تواند نفت را از بورس به طور شفاف خریداری و صادر کند.
نحوه بازاریابی چگونه و بازارهای صادراتی کجاست؟

یک��ی از س��واالتی که در مورد عرضه نفت خ��ام در بورس مطرح 
می شود این اس��ت که اگر قرار باشد نفت ایران تحریم شود، بخش 
خصوص��ی چگونه می تواند دس��ت به صادرات بزند؟ پاس��خ بخش 
خصوصی این اس��ت که آمری��کا معامالتی که توس��ط دولت ایران 
انجام می ش��ود را منع کرده و اعالم نکرده اس��ت ک��ه مردم عادی 
خری��د و فروش نکنند. قرار اس��ت عامالن بخش خصوصی در قالب 
تشکل ها، اتحادیه ها و ش��رکت های فعال در حوزه انرژی وارد عمل 
ش��وند و برای فروش نف��ت می توانند از نفتکش های ش��رکت ملی 
نفتکش و یا نفتکش های آزاد که تحریم مانع فعالیت آن ها نمی شود 
اس��تفاده کنند. از س��وی دیگر بخش خصوصی می تواند سازوکاری 
را فراهم کند که خارج از مقررات س��خت دنی��ا نفت را صادر کند. 
همچنین گفته می ش��ود بازار  کشورهای آسیایی مانند چین و هند 

و کشورهایی است که امکان انتقال ارزی را دارند.
قیمت و نحوه دریافت پول به چه صورت است؟

شنیده ها حاکی از آن اس��ت که قیمت بخش خصوصی با قیمت 
بین المللی یکس��ان است. زیرا نمی توان قیمت را با دو نرخ در کشور 
به فروش رس��اند. بخش خصوصی همچنین نح��وه دریافت پول را 
تعری��ف و از طریق بانک های عاملی که تعریف ش��ده اس��ت اقدام 

می کند.
کارشناسان چه می گویند؟

ب��ا اینکه ط��رح عرضه نفت خ��ام در بورس در ی��ک قدمی اجرا 
ایس��تاده اس��ت، همچنان مخالفانی دارد. موافقان این طرح بر این 
باورند که اگر عرضه نفت خام در بورس در س��ال های قبل شکست 
خورد به این دلیل بوده که عرضه نفت خام در بورس در س��ال های 
قب��ل یک مرحله بود و در آن زمان در اختیار بخش خصوصی نبود. 
دولت تصمیم گرفت ۵۰۰ هزار بش��که نفت سنگین را با یک قیمت 
مش��خص به فروش برساند. متقاضیان خواهان قیمت کم تری بودند 
اما نماینده امور بین الملل اعالم کرد با قیمت کم تر حاضر به فروش 
نفت خام نیس��ت درحالی که بورس براس��اس عرضه و تقاضاس��ت، 
آن ها می گویند س��بد بخش خصوصی کوچک تر است و این بخش 
محموله ه��ای ۵۰ تا 1۰۰ هزار بش��که ای را ب��ه بخش خصوصی به 
ف��روش خواهد رس��اند و به همین دلیل ام��کان دور زدن تحریم ها 

وجود دارد.
درحال��ی که مخالف��ان این طرح ب��ر این باورند ک��ه وقتی هنوز 
نتوانسته ایم مشکالت و ضعف های هسته معامالتی بورس را برطرف 
کنیم چطور می خواهیم یک سیس��تم نرم افزاری جدید برای بورس 
نف��ت ایج��اد کنیم؟ به عقی��ده آن ها با عرضه نفت خ��ام در بورس 
نمی توان اثرات تحریم ها را کاهش داد. زیرا س��از و کار بورس نفت 
براس��اس بازار آزاد اس��ت و بازار آزاد مبتنی بر عرضه و تقاضاست. 
طبیعتا ما در سمت عرضه مشکلی نداریم، ولی در سمت تقاضا قطعا 
با مش��کالت زیادی مواجه خواهیم بود چرا که بازار مناس��بی برای 

تقاضای نفت ما وجود نخواهد داشت.
از س��وی دیگر نحوه تس��ویه نقدی نفت در بورس، براساس دالر 
انج��ام می پذیرد ولی با توجه به تحریم های ارزی، ایران در تس��ویه 

نقدی معامالت دچار مشکل خواهیم شد. 

نماگربازارسهام

کاهش یکباره قیمت  س��هم ها در ب��ورس تهران و افت بیش از ۷۰۰۰ 
واحدی ش��اخص، همزمان ب��ا کاهش قیم��ت دالر در ب��ازار، می تواند 
محکم ترین دلیل باشد که نشان دهد ادعای کسانی که اعالم می کردند 
رش��د قیمت س��هم ها و رونق بورس در هفته ها و ماه های گذشته دالیل 

مدیریتی داشت، اشتباه بود.
به گزارش ایس��نا، در ماه های گذش��ته با افزای��ش قیمت دالر بورس 
تهران نیز ش��اهد افزایش قیمت س��هم ها بود، به ط��وری که هر روز به 
طور متوسط شاخص کل 4۰۰۰ واحد رشد می کرد و رکورد جدیدی را 
به ثبت می رس��اند. این موضوع س��بب شده بود در بسیاری از گروه های 
بورس��ی مخصوصا در شرکت هایی که صادرات محور هستند در روزهای 
متم��ادی صف های خرید ایجاد ش��ود و فزونی تقاضا بر عرضه، قیمت ها 

را افزایش دهد.
اما با کاهش نرخ دالر و از ابتدای باز ش��دن معامالت بورس، قیمت ها 
در روز سه ش��نبه لحظه به لحظه در حال کاهش بود و در بس��یاری از 
سهم ها صف های فروش پایدار به وجود آمد. از ابتدای باز شدن معامالت 
با روند کاهشی قیمت ارزهای خارجی از جمله یورو و دالر، شاخص کل 
با ش��تاب فزاینده ای رو به کاهش گذاشت، به طوری که تا پایان ساعات 
معامالتی این کاهش ادامه داشت و در نهایت با ۷22۰ واحد کاهش به 

رقم 188 هزار و 2۵9واحدی رسید.
کاهش یکباره قیمت  س��هم ها در ب��ورس تهران و افت بیش از ۵۰۰۰ 
واحدی ش��اخص، همزمان با کاه��ش قیمت دالر در بازار آزاد، تنها یک 
س��اعت پس از باز ش��دن معامالت و ادامه س��قوط آن ت��ا کانال 188 
هزار واحدی تا پایان س��اعت داد و س��تدها، می تواند محکم ترین دلیل 
برای نش��ان دادن ادعای کس��انی باشند که اعالم می کردند رشد قیمت 
س��هم ها و رونق ب��ورس در هفته ها و ماه های گذش��ته دالیل مدیریتی 
داش��ت، چرا که امروز با اولین تلنگر در حوزه ارز و کاهش قیمت دالر، 

صف های فروش میلیونی تقریب��ا در تمام گروه ها و مخصوصا گروه های 
صادرات محور و ارزآور ایجاد ش��د. شاخص کل هم وزن نیز با افت 9۵۷ 
واحدی مواجه ش��د و تا تراز 33 هزار و 49 واحدی پایین رفت. در عین 
حال ش��اخص آزاد و ش��ناور با ۷4۷6 واحد افت  رقم 2۰2 هزار و 32۰ 
واحدی را تجربه کرد. در عین حال شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک 

به ترتیب ۵هزار و 398 و 14 هزار و 2 واحد افت کردند.
در بازار سراس��ر قرمز دی��روز، فوالد مبارکه اصفهان، س��رمایه گذاری 
نفت، گاز و پتروشیمی تامین، پاالیش نفت بندرعباس، معدنی و صنعتی 
گل گهر و ملی صنایع مس همه جزو تاثیرگذارترین نمادها در ش��اخص 
بودند که س��عی کردند ش��اخص کل را به س��مت پایین هدایت کنند. 
جال��ب اینکه تمام این س��هم ها جزو س��هم های صادرات محور و ارزآور 
هس��تند و در ط��رف مقابل بانک ملت که ن��ه ارزآور و نه صادرات محور 
اس��ت، امروز س��عی کرد به تقویت ش��اخص کل کمک کن��د و نگذارد 

شاخص بیش از این افت کند.
در گروه فلزات اساسی نیز در بسیاری از نمادها صف های فروش حاکم 
بود و بس��یاری از سهم ها تا بیش از 4درصد افت قیمت را تجربه کردند. 
همچنین در گروه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت هس��ته ای به جز 
یک نماد، مابقی افت ش��دیدی را تجربه کردند، به طوری که نمادهایی 
که نوسان قیمت شان باز بود، تا بیش از 9درصد سقوط قیمت را تجربه 
کردند. به عنوان نمونه در نماد پاالیش نفت بندرعباس که ش��اهد صف 
فروش��ی با حجم بیش از 26 میلیون س��هم بود و تا انتها نیز این صف 
پایدار مان��د حقوقی ها بیش از 64درصد از خریدها را برعهده گرفتند و 

حقیقی ها 9۰درصد از سهم ها را عرضه کردند.
جو هیجانی بازار ارز و س��که در بازار س��رمایه نیز به شدت تاثیرگذار 
بود و باعث ش��د کس��انی که با تبلیغات نادرس��ت به بازار سهام جذب 
ش��ده بودند، به صورت هیجانی سهم خود را عرضه کنند و در بسیاری 

از س��هم ها این حقوقی ه��ا بودند که در پایین ترین قیمت ماه گذش��ته 
توانستند سهم ها را از بین حقیقی ها جمع آوری کنند.

ارزش معام��الت بورس تهران به رقم 14۵۷ میلیارد تومان رس��ید و 
حجم معامالت رقم تاریخی ۵.2میلیون س��هم و اوراق مالی را پشت سر 
گذاش��ت. آیفکس نیز با افت تاریخی ۷۵.43 واحد مواجه ش��د و به رقم 
216۵ واحدی رس��ید. ارزش معامالت فرابورس ایران رقم ۷13 میلیارد 
تومان را تجربه کرد و حجم معامالت این بازار به رقم ۷6۷ میلیون سهم 

و اوراق مالی رسید.
توصیه به سهامداران در شرایط منفی بورس

در همین حال، یک کارش��ناس بازار س��رمایه با اشاره به روند منفی 
بورس به س��هامداران توصیه کرد بدون دلیل و از روی هیجان در صف 
فروش س��هام قرار نگیرند، چرا که ممکن اس��ت س��هامی که این روزها 
به صورت هیجانی در بورس می فروش��ند، از نظر بنیادی مناس��ب باشد 
و در آین��ده با رش��د همراه ش��ود. عل��ی زارعی در گفت وگو با تس��نیم 
درخصوص دالیل ریزش ش��اخص بورس و قیمت س��هام ش��رکت ها در 
روز سه ش��نبه گفت: یکی از دالیل عمده افزایش شاخص و قیمت ها در 
بورس رشد چند برابری قیمت دالر بوده است، بنابراین زمانی که با رشد 
قیمت دالر، شاخص و قیمت ها افزایش می یابند، در پی کاهش نرخ ارز 
نیز باید منتظر افت بازار س��هام بود. از سوی دیگر نباید همیشه منتظر 
رشد شاخص و قیمت ها در بورس بود و به هر دلیلی وقتی قیمت سهام 
و در پی آن ش��اخص بورس افزایش پیدا می کند، این رشد در شرایطی 
نیز متوقف می ش��ود. او با تاکید بر اینکه وقتی اقتصاد کش��ور با نوسان 
و عدم تعادل مواجه اس��ت نباید این توقع را داش��ت که بازار س��رمایه 
رون��دی متعادل و رو به رش��د را در پیش بگیرد، تصریح کرد: ش��رایط 
کنونی بورس نش��ان می دهد که این بازار به درس��تی آیینه تمام نمای 

اقتصاد کشور است. 

حباب شاخص بورس با سقوط دالر فرو ریخت

ریزش 7 هزار واحدی شاخص بورس

سیاه و سپید سیاست ارزی بانک مرکزی به روایت محمد طبیبیان
بازار ارز از دوش��نبه ش��اهد ری��زش بهای انواع ارزه��ای خارجی بود 
و دیدگاه ه��ای گوناگونی در این باره از س��وی تحلیلگران عنوان ش��د. 
برخی ه��ا از دالیل رس��انه ای، تبلیغات��ی و پیامده��ای تصمیمات اخیر 
قضایی سخن گفته و گروهی کاهش نرخ ارز را مرتبط با ورود ارز ناشی 
از ص��ادرات به بازار می دانند. اعطای اختیارات ت��ازه به بانک مرکزی و 
اقدام��ات موثر این نهاد نیز از جمله دالیلی به ش��مار می آید که در این 
میان بسیار برجسته است. در این میان، محمد طبیبیان در گفت وگو با 
ایرنا، می گوید ایجاد بازار ارِز واقعی با استفاده از تجربیات سایر کشورها 
و تعیین تکلیف رانتخواران دو اقدام اساس��ی اس��ت که بازار ارز را سر و 

سامان خواهد داد.
اختیارات اخیر بانک مرکزی تازه نیست 

ای��ن اقتصاددان می گوید: این اختیارات جدید نیس��ت. بانک مرکزی 
طبق قانون این اختیارات را دارد اما گاهی دولت ها این قوانین و مقررات 

را لغو می کنند. اعالم اخیر ش��اید تاکیدی ب��وده بر این اختیارات تا در 
برابر رویکردهای دیگری مانند قاچاق انگاشتن واردات ارز، سوء تفاهمات 
را در جامعه برطرف کند. این امر تاثیر مس��تقیمی بر بازار ندارد. اثرات 
آن به این برمی گردد که بانک مرکزی سیاست ها و اختیاراتش را درست 

اجرا کند. 
مسئوالن به تجربه بازار ارز دیگر کشورها بنگرند

ب��ه گفته ای��ن اقتصاددان، مس��ئوالن در برابر یک موض��وع مقاومت 
می کنن��د و آن ایج��اد بازار ارز اس��ت. ه��ر دفعه لقمه را دور سرش��ان 
ت��اب می دهند. یک دفع��ه واردات هزار قل��م کاال را ممنوع کردند. بعد 
قیمت گذاری های مختلف می کنند. این کارها برخالف هدف و نیت شان 
ثمر می دهد. س��امانه نیما هم به همین ش��کل اس��ت. چیزی جز یک 
کاغذبازی کامپیوتری نیس��ت. همه ای��ن کارها را کردند به خاطر اینکه 
یک کار را نمی خواهند انجام بدهند. کار اصولی این اس��ت که بازار ارز 
واقعی ایجاد کنند. بازار ثانویه اصال بازار نیس��ت و مشکالت آن را من از 

فعاالن اقتصادی ش��نیده ام. غیر از اینکه یک پروسه اداری طوالنی و پر 
دردس��ر برای صادرکنندگان و واردکنندگان باش��د چیز دیگری نیست. 
باید به دنیا نگاه کنند، آلمان، انگلیس، ژاپن، کره و . . . ، ببینند بازار ارز 

چیست و چگونه است. بعد یک بازار ارز درست کنند. 
رانت و رانت خواران مانع ایجاد بازار واقعی ارز 

ب��ه باور طبیبی��ان، مانع اصلی ایجاد ب��ازار ارز واقعی رانت های بزرگ 
است. برخی منافع بس��یار زیادی در این وضعیت دارند. کسانی که این 
رانت ها را می برند مستقیم و غیرمستقیم در تصمیم گیری ها نقش دارند 
و نمی خواهند از منافع ش��ان بگذرند. اگر حاکمیت توانست یک بار برای 
همیش��ه و از طریق یک تصمیم گیری درست با این رانت خوارها مقابله 
کند، وضعیت درس��ت می ش��ود. در چند ماه گذش��ته راه حل درستی 
ارائه نش��ده و تا زمانی که این رانت ها وجود دارد این روش ها محکوم به 
شکست اس��ت. باید کاری بکنند که این رانت  ها قطع بشود. درآمد باید 

فقط به خزانه دولت و جیب صادرکننده وارد بشود. 

2 اقدام ضروری برای تضمین ثبات بازار ارز
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برنج کاران تمایلی به عرضه برنج خود به 
مراکز دولتی ندارند

یک مقام مسئول گفت که با توجه به شرایط مساعد بازار، کشاورزان 
تاکنون برای تحویل محصول خود ب��ه مراکز خرید مراجعه نکرده اند. 
مومن نیافر، مدیرکل داخلی ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران در گفت 
و گو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت خرید توافقی 
برنج اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد بازار، کشاورزان تاکنون برای 
تحویل محصول خود به مراکز خری��د مراجعه نکرده اند. وی افزود: در 
اکثر سال ها قیمت برنج در بازار به گونه ای است که کشاورزان ترجیح 
می دهند محصول خود را در بازار غیردولتی عرضه کنند. نیافر ادامه داد: 
امسال همانند سال های گذشته با اعالم خرید توافقی برنج با نرخ های 
مصوب قصد داشتیم تا اگر کشاورزان نتوانستند برنج تولیدی خود را در 
بازار عرضه کنند، برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی محصول آنها 
را خریداری کنیم. مدیرکل داخلی بازرگانی دولتی ایران نرخ مصوب هر 
کیلو برنج شیرودی با 8درصد شکستگی را ۵ هزار و 886، ندا و نعمت 
۵ هزار و 238 و صدری هاشمی و طارم محلی را 9 هزار و 828 تومان 
اعالم کرد. وی در پایان در پاس��خ به این س��وال که آیا امکان افزایش 
خرید باالتر از نرخ های مصوب وجود ندارد، تصریح کرد: خرید توافقی 
تنها با نرخ های مصوب اعالم ش��ده از برنج کاران خریداری می ش��ود و 
کش��اورزان در ص��ورت تمایل به ف��روش با نرخ های باالت��ر می توانند 

محصول خود را در بازار آزاد به فروش رسانند.

سقوط قیمت دالر نتیجه داد؛ »موبایل« 
2۰درصد ارزان شد

رئی��س اتحادی��ه دس��تگاه های مخابراتی و ل��وازم جانبی خبر از 
کاهش قیمت 2۰درصدی گوش��ی های تلفن همراه در بازار موبایل 
داد و احتمال تداوم این روند را نیز داد. به گزارش خبرنگار فناوری 
اطالعات و ارتباطات باشگاه خبرنگاران پویا، بعد از اوج گیری قیمت 
دالر و ایج��اد التهاب قیمتی در بازار محصوالت وارداتی، از  دو روز 
پیش که اس��تارت کاهش قیمت ها زده ش��ده و اکثر مردم دالر به 
دست، متقاضی فروش شده اند، قیمت موبایل نیز روند کاهشی پیدا 
کرده اس��ت. مهدی محبی نیز با اش��اره به فروش��نده شدن افرادی 
ک��ه اقدام ب��ه خرید دالر در قیمت های باال کرده بودند، به تس��نیم 
گف��ت: از امروز که بازار فروش دالرهای مردمی داغ ش��ده، نگاهی 
به لیس��ت قیمت گوش��ی های تلف��ن همراه نیز نش��ان می دهد که 
قیمت محصوالت این بازار روند نزولی گرفته اس��ت. رئیس اتحادیه 
دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با تأکید بر اینکه کاهش قیمت 
ن��رخ دالر هم زمان با ب��اال رفتن فروش دالره��ای خانگی می تواند 
اتفاق خوبی برای فروش تجهیزات وارداتی با نرخ مناس��ب باش��د، 
گف��ت: با توجه به کاهش 1۰ ت��ا 2۰درصدی نرخ تابلوی صرافی ها، 
قیمت موبایل نیز به همین اندازه با توجه به لیس��ت قیمت هایی که 
چک کرده ام، کاهش داش��ته اس��ت. محبی درباره اینکه واقعا تأثیر 
ای��ن کاهش نرخ ب��ه صورت آنی بر بازار موبایل بوده اس��ت؟ گفت: 
1۰۰درص��د هم زمان با کاهش نرخ، تأثیرات آن به صورت لحظه ای 
بر بازار اعمال می شود زیرا اکثر کاالهایی که اکنون در بازار موجود 
اس��ت، گوشی های مسافری اس��ت. وی تصریح کرد: تازه این میزان 
کاه��ش قیمت با تداوم روند کاهش��ی، ادامه دار خواهد بود و قیمت 
گوشی های تلفن همراه در بازار به نرخ واقعی نزدیک تر خواهد شد. 
با این حال باید منتظر ادامه این روند کاهشی در بازار ارز بود و رأی 

نهایی را در روزهای آینده داد.

کاهش قیمت گوجه به 36۰۰ تومان
 توزیع گسترده سیب زمینی در بازار

مدیرکل دفتر س��بزی و صیفی گفت ممنوعیت صادرات س��بب 
کاهش قیمت محصول گوجه فرنگی ش��د. به گ��زارش خبرگزاری 
تسنیم، حس��ین اصغری با اش��اره به اینکه بازارهای صادراتی بازار 
مص��رف داخلی را تحت فش��ار ق��رار داده بود، اف��زود: با ممنوعیت 
ص��ادرات قیم��ت هر کیلو گوج��ه فرنگی در خرده فروش��ی 36۰۰ 
توم��ان و در مزرعه به قیمت هر کیلو 2 هزار تومان خرید و فروش 
ش��ده است. وی گفت: سطح زیرکش��ت گوجه فرنگی از 122 هزار 
و 8۰۰ هکتار امس��ال به 123 ه��زار و ۷۰ هکتار افزایش یافته و ۵ 
میلیون و 36۰ هزار تن نیز تولید ش��ده است. مدیرکل دفتر سبزی 
و صیفی افزود: امسال سرمازدگی، سیل، بارندگی شدید و خسارت 
دیگری در مزارع گوجه فرنگی نداش��تیم بنابر این هیچ گونه کمبود 
تولی��د نداریم. اصغری تاکید کرد: وزارت جهاد کش��اورزی با توجه 
به کمبود منابع آب هیچ برنامه ای برای افزایش س��طح زیرکش��ت 
ن��دارد و افزایش تولید به علت به کارگیری روش های نوین کش��ت، 
آبی��اری، تغذیه گیاه��ان و کاهش ضایعات اس��ت. وی علت اصلی 
جهش قیم��ت محصول گوجه فرنگی را افزای��ش هزینه های تولید 
و کش��اورزی دانس��ت و گفت: هزینه خرید تجهیزات آبیاری، موتور 
پمپ چاه آب، حمل و نقل، کود، بذر و دیگر عوامل تولید در قیمت 
تمام ش��ده تأثیر دارد و سبب افزایش قیمت محصوالت کشاورزی از 
جمله گوجه فرنگی شده است. مدیرکل دفتر سبزی و صیفی افزود: 
فش��ار بازارهای صادراتی نیز از دیگر عوامل افزایش قیمت محصول 
گوجه فرنگی بود که با ممنوعیت صادرات شاهد روند کاهش قیمت 
این محصول در بازار مصرف داخل هس��تیم. اصغ��ری درباره تأثیر 
ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی در آینده بازارهای صادراتی تصریح 
کرد: این تصمیم مقطعی و زودگذر است و تأمین نیاز بازار داخل و 

امنیت غذایی مهم ترین اولویت وزارت جهاد کشاورزی است.
وی در پاس��خ ب��ه اینکه آی��ا قیمت گوجه فرنگی ب��ه قیمت قبل باز 
می گ��ردد، گفت: با توجه به اینکه به فصل س��رما نزدیک می ش��ویم و 
با مس��ائلی مانند س��رمازدگی مواجه خواهیم بود این عوامل در قیمت 
محصول تأثیرگذار اس��ت اما قیمت محصول را عرض��ه و تقاضا در بازار 
تعیین خواهد کرد. مدیرکل دفتر سبزی و صیفی افزود: محصول گوجه 
فرنگی به اندازه کافی تولید ش��ده است و نیاز صنایع تبدیلی - تکمیلی 
تأمین می شود. اصغری همچنین درباره بازار محصول سیب زمینی گفت: 
س��ال گذش��ته 4 میلیون و 99۰ هزار تن سیب زمینی در مزارع کشور 
تولید شد و امسال این میزان افزایش خواهد داشت براساس گزارش  های 
موجود تاکنون 4 میلیون و 9۷1 هزار تن سیب زمینی در مزارع برداشت 
شده است که تولید و عملیات برداشت محصول تا زمستان نیز ادامه دارد.

اخبـــار

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه کاهش قدرت خرید مردم 
در بودجه س��ال 98 جبران خواهد ش��د، گفت باید در بودجه ظرفیتی 

برای این امر ایجاد کنیم.
به گزارش تس��نیم، محمدباقر نوبخت در حاش��یه صبحانه کاری اتاق 
بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه 
ب��رای جبران کاهش قدرت خرید همه اقش��ار جامع��ه دولت در بودجه 
س��ال 98 چه برنامه ای در نظر گرفته ش��ده اس��ت؟ افزود: ستاد بودجه 
از نیمه تابس��تان کار خود را شروع کرده و هفتمین جلسه آن سه شنبه 
هفته گذش��ته تش��کیل ش��د و فردا نیز جلسه بعدی اس��ت که در آن، 
نماین��دگان اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف مش��ارکت دارند تا بودجه به 
صورت واقع بینانه تدوین ش��ود؛ بر این اساس، سال آینده، سال ویژه ای 
برای کش��ور اس��ت و با توجه به شرایطی که االن وجود دارد و تحریم ها 
جدی ش��ده است، باید از عقل جمعی که ش��امل کارشناسان دولتی و 

فعاالن اقتصادی است، به نحوی شایسته تر استفاده کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: به این جهت این بودجه، یک 

بودجه واقع بینانه اس��ت که در آن کاهش ق��درت خرید مردم نیز دیده 
ش��ده اس��ت و باید با توجه به ظرفیتی که ایجاد می کنیم، آن را جبران 
نمایی��م؛ به هر حال امیدواریم بودجه 98 با همه این صعوبتی که دارد، 
در وقت مقرر، مشابه سال های گذشته تهیه شده و به مجلس ارائه شود.

نوبخت با اشاره به نشست صبحانه کاری با اتاق ایران گفت: جلسه ای 
ک��ه امروز صبح در اتاق بازرگانی برگزار ش��د، به این منظور بود تا قبل 
از اینکه بخش��نامه ای صادر شود بتوانیم از نظرات موثر بخش خصوصی 
و غیردولتی اس��تفاده کنیم؛ چراکه دو برنامه اکنون با توجه به شرایطی 
که کش��ور دارد، الزم اس��ت که در کنار برنامه های عادی و توس��عه ای 

اجرایی شود.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه افزود: یک برنامه در ارتباط با تقویت 
و حمایت از تولید و اش��تغال اس��ت تا بتوانیم بنگاه های تولیدی کشور 
را ک��ه بار بزرگی از اش��تغال را بر دوش دارند و س��هم قابل توجهی در 
اقتص��اد به خود اختص��اص داده اند، مورد حمایت ق��رار گیرد تا جبران 
خس��ارت و آس��یب هایی که به بنگاه های تولیدی وارد می شود، صورت 

گیرد، اما قبل از اینکه بتوانیم این بس��ته را اجرایی و ابالغ کنیم، امروز 
با فعاالن اقتصادی تقس��یم کار کرده و کارگروه های مشترکی فی مابین 
س��ازمان برنامه و اعضای اتاق بازرگانی تش��کیل و مقرر شده که افراد، 
ظرف روزهای آینده روی آن برنامه ای که آماده شده، کار کنند و هفته 
آینده نیز جلسه دیگری مجدد با همه اعضای مشابه امروز داشته باشیم 
و بتوانیم برنامه را نهایی کنیم. وی تصریح کرد: همچنین برنامه دیگری 
از س��وی سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده تا با توجه به اینکه 
مصالح س��اختمانی افرایش قیمت پیدا کرده  است و پیمانکاران که برای 
س��ال جاری با دولت قرارداد دارند و قرارداد آنها براساس فهرست بهای 
س��نوات گذشته اس��ت، متضرر نش��وند، بنابراین باید حتما تعدیلی در 
این زمینه برای پیمانکاران و مش��اوران قائل ش��ویم. نوبخت ادامه داد: 
این برنامه تهیه ش��ده و قبل از اینکه اجرا و ابالغ ش��ود به س��مع و نظر 
بخش خصوصی خواهد رس��ید؛ ضمن اینکه کارگروهی از اتاق بازرگانی 
و سازمان برنامه بر روی این برنامه کار خواهد کرد و بعد از اینکه توافق 

طرفین حاصل شد، ظرف این ماه آن را اجرایی خواهیم کرد.

کاهش قدرت خرید مردم در بودجه ۹۸ جبران می شود

یک مقام مسئول گفت سال گذشته بیش از 2۰۰میلیون قطعه ماهی 
زینتی در کشور تولید شد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حسین عبداللهی معاون توسعه 
آبزی پروری ش��یالت در همایش ملی تغذیه آبزیان غذای زنده با اشاره 
به اینک��ه مجموع تولید آبزی پروری در س��ال گذش��ته به حدود 48۰ 
هزارتن رس��ید، اظهار کرد: بر این اس��اس 2۰۰ هزارتن ماهی گرم آبی، 

16۰ هزارتن قزل آال و 32 هزار و ۵۰۰ تن میگو تولید شد.
وی افزود: سال گذش��ته بیش از 2۰۰ میلیون قطعه ماهی زینتی در 

کشور تولید شد.
این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون 86درصد برنامه آبزی پروری در 

۷ استان س��احلی انجام می ش��ود که عمده آن پرورش ماهی در قفس 
است.

وی بحث بازارهای داخلی و صادراتی را یکی از موضوعات مهم مطرح 
کرد و گفت: در آینده بحث بیماری و بهداش��ت ممکن اس��ت به عنوان 
چالش پیش رو گریبانگیر صادرات شود از این رو نیاز است که در حوزه 
vhs تکثی��ر و پرورش آبزی��ان به بیماری توجه کنیم چ��را که بیماری

قزل آال در سال های اخیر خسارت سنگینی وارد کرد.
عبداللهی تصریح کرد: با توجه به آنکه امکان ریشه کنی بیماری آبزیان 
در کش��ور وجود ندارد، ولی می توان آن را کنترل و مهار کرد، همانگونه 
که در س��ال گذش��ته به سبب هماهنگی دامپزش��کی، شیالت و بخش 

خصوصی بیماری در بحث میگو کنترل شد.
به گفته وی، بس��یاری از کشورها توسعه متراکم و نیمه متراکم میگو 
را در دس��تور کار خ��ود قرار دادند، از این رو بای��د تالش کرد تا بخش 
خصوصی در سیاس��ت هایی که به صورت مس��تقل عم��ل می کند، این 

سیاست را دنبال کند.
معاون توس��عه آبزی پروری سطح زیر کش��ت میگو را 11 هزار هکتار 
اعالم کرد و گفت: در برنامه شش��م توسعه پیش بینی می شود که تولید 

به 6۰ هزارتن برسد.
وی یک��ی از موضوعات اصلی میگو را غذای زنده اعالم کرد و گفت: با 
تالش بخش خصوصی می توان تولید غذای زنده در داخل را توسعه داد 

خس��روتاج از رقابت ۵1۰ صادرکنن��ده در 63 گروه کاالیی و ۷ گروه 
خدمات فنی و مهندس��ی در بیست و دومین دور از انتخاب صادرکننده 

نمونه خبر داد.
ب��ه گ��زارش  باش��گاه خبرنگاران ج��وان ب��ه نق��ل از روابط عمومی 
س��ازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خس��روتاج معاون صادراتی وزیر 
صنعت با اش��اره به رقابت ۵1۰ صادرکننده در بیس��ت و دومین دور از 
انتخ��اب صادرکننده نمونه گفت: از می��ان 63 گروه کاالیی، به تفکیک 
بیشترین متقاضیان از بخش کش��اورزی و کمترین متقاضیان از بخش 
تجهیزات و ماش��ین آالت صنعتی ثبت نام کرده اند و همچنین در بخش 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس��ی نیز 43 متقاضی، از بخش های 
خدمات فنی و مهندس��ی، گردشگری و بخش IT اطالعات خود را ثبت 

کرده اند.
وی درب��اره برگزاری جلس��ات کارگ��روه انتخ��اب صادرکننده نمونه 
افزود: چهارمین جلس��ه انتخاب صادرکننده نمونه در حالی برگزار ش��د 
که تاکنون، معیارها و ش��اخص های امتیازبن��دی، نحوه دریافت پرونده، 

امتیازبندی براس��اس آمار مأخوذ از گمرک و اس��تاندارد و ارجاع به 19 
میز تخصصی جهت بررسی سایر موارد مورد بحث و بررسی کارشناسی 
قرار گرفته اس��ت و با تکمیل اطالع��ات صادرکنندگان، ۵۰صادرکننده 
توس��ط کارگروه ها انتخ��اب و 29 مهر ماه، روز ملی ص��ادرات، معرفی 
خواهند ش��د. خس��روتاج با اش��اره به تغییرات صورت گرفت��ه در نحوه 
ارزیاب��ی متقاضی��ان و معی��ار ق��رار دادن ک��د تعرفه ه��ای 8رقمی که 
براس��اس آن، صادرکنن��دگان کاالی خود را به گم��رک اظهار می کنند 
از اقدام��ات خوب صورت گرفت��ه در فرآیند ارزیابی قلمداد کرد و گفت: 
گروه بندی صادرکنندگان براس��اس کد تعرفه موجب شده تقسیم بندی 
صادرکنندگان در گروه های همگن صورت پذیرفته و منجر به سرعت و 
شفافیت بیشتر شود. معاون صادراتی وزیر صنعت در ادامه اظهار داشت: 
ب��ا توجه به اینکه در ارزیابی متقاضیان برای کس��ب عنوان صادرکننده 
نمونه ملی امتیاز اصلی مربوط به درآمد ارزی، رش��د صادرات و تنوع و 
ماندگاری بازارهای هدف است، در طراحی سامانه نمونش امسال تالش 
ش��د با اخذ آمار و اطالع��ات صادرکنندگان از گمرک ای��ران به عنوان 

مرج��ع آمار صادراتی، راس��تی آزمایی دقیقی در معیارهای عنوان ش��ده 
ص��ورت پذیرد که با این رویکرد، حدود ۵۰درص��د امتیاز متقاضیان به 
صورت ش��فاف و سیس��تمی در اختیار کارگروه صادرکننده نمونه قرار 
گرفته است. وی گفت: معیارهای کیفی مانند استاندارد و برند، تبلیغات 
و عضویت در تش��کل ها نیز با نظر کارشناسان س��ازمان های ذی ربط و 
میزهای تخصصی کاالیی مس��تقر در سازمان توسعه تجارت ایران مورد 
ارزیابی قرار می گیرد و پرونده متقاضیان در دو محور ارزیابی به کارگروه 

انتخاب صادرکننده نمونه جهت بررسی و تایید ارجاع می شود.
گفتنی اس��ت، کارگروه انتخاب صادرکننده نمون��ه به موجب مصوبه 
هی��ات  وزی��ران ب��ه »ش��ماره 94۷6۵/ت481۷1ک« و ب��ه »تاری��خ 
91/۰۵/14«، به ریاس��ت سازمان توسعه تجارت ایران، نمایندگان دفتر 
تخصص��ی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، س��ازمان برنام��ه و بودجه، 
گمرک، بانک مرکزی، وزارت جهاد کش��اورزی، سازمان ملی استاندارد، 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون هر سال به 

بررسی و انتخاب صادرکنندگان نمونه می پردازند.

تولید 2۰۰ میلیون قطعه ماهی زینتی در کشور

رقابت صادرکنندگان در بیست و دومین رویداد صادراتی کشور

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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اخبار
پیش فروش ها تاثیری در کنترل بحران بازار خودرو ندارد

روش منسوخ قیمت گذاری دستوری خودرو 
فقط در کشور ما اجرا می شود

دبیر انجمن خودروس��ازان ایران اظهار داشت در جلسه ای که روز 
گذشته با حضور آقای دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در اتاق صنایع و معادن ایران داش��تیم هر یک از تشکل ها 
مسائل و مشکالت خود را مطرح کردند و انجمن خودروسازان ایران 
نیز مشکالت صنعت خودرو از جمله معطلی زیاد در صف نیما برای 

تخصیص ارز را مطرح کرد.
ب��ه گزارش خبر خودرو، دبیر انجمن خودروس��ازان ایران به ارائه 

توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت بازار خودرو پرداخت.
احمد نعمت بخش افزود: در جدولی که در جلسه دیروز با حضور 
آق��ای دکتر نوبخت ارائه و م��واد آن را قرائت کردم، درصد افزایش 
قیم��ت م��واد اصلی تولید خ��ودرو و همچنین افزای��ش نرخ ارز از 
اس��فند 94 تا ش��هریور 9۷ به این صورت آمده اس��ت: آلومینیوم 
2۷۷ درصد، م��واد پلیمری 2۵۵ درصد، ورق فوالدی 166 درصد، 
و مس، قراضه، سرب و فوالد آلیاژی به ترتیب 1۷2، 229، 2۷3 و 
12۵درصد افزایش داش��ته و افزایش حداقل حقوق ماهانه، افزایش 
ن��رخ دالر بازار آزاد و افزایش ن��رخ دالر مبادالتی )نیما( به ترتیب 
۵6، 31۷ و 181درصد بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که در بازه 
زمانی یادش��ده، شورای رقابت مجوز افزایش قیمت حداکثر دوازده 
و نیم درصدی به خودروس��ازان اعطا کرده است و این مساله عالوه 
بر اینکه مبین زیاندهی خودروس��ازان و عدم کارایی قیمت گذاری 
دستوری از سوی شورای رقابت است دلیل کیفیت پایین خودروها 

را نیز در بر دارد.
نعمت  بخش اظهار داش��ت: در جلس��ه ای که پیش از این با آقای 
محمدرضا نعمت زاده وزیر پیش��ین صمت داش��تیم ایش��ان گفتند 
مدیران��ی که نتوانند یوزانس س��ه س��اله دریافت کنن��د بی عرضه 
هس��تند. این درحالی است که مدیران حوزه خودرو اقدام به خرید 
از طریق یوزانس یک س��اله کرده و خودرو را تولید و با ارز 38۰۰ 
ت��ا 42۰۰ توم��ان قیمت گذاری ک��رده و اقدام به ف��روش به مردم 
کرده اند و همزمان با سررس��ید یوزانس ها اعالم شده که الزم است 
خودروسازان اقدام به تسویه حساب با ارز نیما نمایند و مسلم است 
که اخذ ما به التفاوت از مردمی که س��ند خودروهای ایش��ان صادر 
ش��ده امکان پذیر نیست. در واقع تمام تولیدکنندگانی که از طریق 
یوزان��س اقدام به خرید ک��رده و محصوالت را ب��ا همان قیمت به 

فروش رسانده اند متضرر شده و چه بسا ورشکست شوند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: عالوه بر نامه نگاری انجمن 
خودروسازان ایران در س��ال 93، آقایان نعمت زاده و شریعتمداری 
نیز به معاون اول رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه به عنوان 
دبیرخانه ش��ورای اقتصاد نامه نگاری کرده و بارها درخواس��ت لغو 
انحص��ار صنعت خودروی س��واری را کرده اند و امیدواریم این مهم 
در ش��ورای اقتصاد اتفاق افتد تا بدین ترتیب بتوانیم از بوروکراسی 
شورای رقابت رهایی یافته و همانند تجربه دهه ۷۰ بتوانیم خودرو 
را در حاشیه بازار فروخته و دست دالالن را از این بازار کوتاه کنیم.

وی اف��زود: اگ��ر این امر محقق ش��ود بخش��ی از تقاضای کاذب 
کنترل ش��ده و در زمان پیش فروش و ف��روش خودرو مردم عادی 
موفق به خرید خودرو خواهند ش��د و پول های س��رگردان و دست 

دالالن و واسطه ها از بازار خودرو دور خواهد ماند.
وی گف��ت: تنها راه کاهش تقاضا فروش خودرو در حاش��یه بازار 
اس��ت، در این م��ورد نیز خردادماه امس��ال طی نام��ه ای به آقای 
شریعتمداری وزیر صمت اعالم کردم که قیمت هر کاالیی را عرضه 

و تقاضا مشخص می کند که این یک اصل اقتصادی است.
وی گفت: در این خصوص جلس��ات متعدد با وزیر صمت داشته 

و وزیر قانع شده و باید دید مراحل امر چگونه پیش خواهد رفت.
نعمت بخ��ش افزود: خودروس��ازان وظیفه خود را در راس��تای 
افزای��ش تولید انجام داده اند چرا که خودروس��ازان در س��ال 9۵ 
نسبت به 94 چهل درصد، 96 نسبت به 9۵ پانزده درصد و در دو 
ماهه نخس��ت امسال نس��بت به دو ماه مشابه در سال 96 سی و 
یک درصد افزایش تولید داشته اند اما کاری که در جهت کاهش 
تقاض��ا می توان انج��ام داد و تجربه موف��ق آن را در دهه ۷۰ نیز 
داش��ته ایم فروش خودرو در حاش��یه بازار و بدون قیمت گذاری 

دستوری است. 
وی گفت: روش شورای رقابت عالوه بر اینکه دست سودجویان 
را باز گذاش��ته باعث ضرر و زیان ش��رکت های خودروسازی شده 
اس��ت، به طوری که شرکت سایپا در مجموع سال جاری 1۷۰۰ 
میلی��ارد تومان زیان اع��الم کرد. در واقع قیمت گذاری ش��ورای 
رقابت باعث بدبختی ش��رکت ها، اختالف قیم��ت بین کارخانه و 
بازار و عدم دسترس��ی مردم عادی به خ��ودرو با قیمت کارخانه 

شده است.
وی اف��زود: اگر خودروس��از در زمان پیش ف��روش اعالم کند که 
در زمان تحویل، خودرو به قیمت حاش��یه بازار واگذار خواهد شد، 
9۰درصد تقاضاها از بین رفته و محصوالت به دست خریدار واقعی 
رسیده و به دلیل کاهش تقاضا خود به  خود قیمت ها نیز با کاهش 

مواجه خواهند شد.
نعمت بخ��ش افزود: به عن��وان نمونه اگر در ح��ال حاضر قیمت 
خودروی پژو 2۰6 در بازار 8۰ میلیون تومان باش��د و خودروس��از 
بتواند ب��ا چند درصد پایین تر از قیمت ب��ازار، قیمت فروش فوری 
ای��ن خودرو را ۷۷میلی��ون تومان اعالم کند، بع��د از یک هفته از 
تحوی��ل خودروها به این قیمت، قیمت ب��ازار به ۷۷میلیون تومان 
کاهش خواهد یافت و اگر خودروس��از ف��روش تحویل فوری هفته 
بع��د را با درصدی کمتر و مثال مبل��غ ۷۵ میلیون تومان به فروش 
برس��اند و این رون��د ادامه یابد، در نهایت قیمت خ��ودرو به اندازه 
کاف��ی کاهش خواهد یافت و قیمت ها واقعی خواهند ش��د و مردم 
نیز ناچار به خرید از دالالن با قیمت گزاف نخواهند بود و این روش 
قیمت گ��ذاری تنها راه حل خروج از بحران در بازار خودرو اس��ت، 
یعنی فرآیند حذف قیمت گذاری دس��توری اعم از شورای رقابت یا 

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان.
وی درخص��وص فروش کد مل��ی در جریان پیش ف��روش ایران 
خودرو گفت: ایران خودرو و س��ایپا تمام تالش خود را برای خرید 
خودرو توس��ط مصرف کننده واقعی می کنند اما متاس��فانه مسائل 
اینچنین��ی پیش می آید و لذا تاکی��د می کنم که تنها راه حل تمام 
این مس��ائل بازگش��ت به تجربه موفق دهه ۷۰ و فروش به قیمت 

حاشیه بازار است.

تالط��م بازار ارز ی��ا حضور دالالن، کمبود خودرو ی��ا خروج آمریکا از 
برج��ام، کاهش تولید خودرو یا افزای��ش واردات و در نهایت ممنوعیت 
واردات خ��ودرو و محدودیت واردات قطعات خ��ودرو کدام یک متهم و 
مقصر اصلی بازار خودرو در نیمه ابتدایی س��ال 9۷ بودند و بازار را بهم 

ریختند؟
به گزارش پدال نیوز، از نیمه های فروردین ماه امس��ال تا همین لحظه 
که موج گرانی خودرو بر بازار سلطنت می کند؛ افراد و تصمیمات زیادی 
بوده اند که به نقش اساس��ی در بهم خوردن بازار خودرو داش��ته اند و به 
نوعی از جمله مقصران اصلی نوس��انات قیمت ها در بازار خودرو بوده اند؛ 
به گونه ای که بارها از سوی مسئوالن، کارشناسان و فعاالن بازار معرفی 

شده و تقصیرها به گردن آن ها افتاده است. 
در این گزارش دالیل کارشناسان، مسئوالن و فعاالن بازار دلیل مقصر 

شناخته شدن هر یک از عوامل بر بازار خودرو آمده است: 
 نوسانات بازار ارز 

التهابات و نوس��انات بازار ارز که از بهار امس��ال و همزمان با ش��روع 
سال جدید وارد اقتصاد کشور شد؛ توانست روز به روز به میزان التهاب 
بازارهای س��رمایه ای همچون خودرو منجر ش��ود ت��ا جایی که در ابتدا 
قیمت خودروهای وارداتی در اردیبهش��ت ماه روند رو به رش��د به خود 
گرفت. با گذشت زمان در سه ماهه ابتدای سال و افزایش پله ای نرخ ارز، 
قیمت برخی خودروهای وارداتی تا ۵۰درصد گران تر ش��د و بازار شکل 
جدیدی به خود گرفت. در آن روزها واردات و ثبت س��فارش خودرو باز 
بود و دولت نیز براس��اس دس��تور تک نرخی ش��دن ارز، مجوز خرید و 

ثبت س��فارش خودرو با ارز 42۰۰ تومانی را به واردکنندگان داده بود، 
ام��ا پس از خرید تع��داد زیادی خودرو با ارز دولت��ی ناگهان ورق برای 
واردکنندگان برگشت و دولت اعالم کرد نباید ارز دولتی به خودروهای 
خارج��ی و لوکس تعلق گیرد و باید واردکنن��دگان خودرو ما به التفاوت 
ن��رخ ارز دولتی و آزاد را جهت ترخیص خودروهای خود پرداخت کنند 
که این ماجرا تاکنون نیز ادامه دارد و حدود 2۰ هزار خودروی خارجی 

پشت درهای گمرک چشم انتظار ترخیص هستند. 
 از این رو بسیاری از فعاالن بازار بر این باورند، تصمیم های یک شبه 
و فوری دولت مبنی بر ثبت س��فارش یا عدم ثبت سفارش خودرو باعث 

بهم خوردن ثبات قیمتی در بازار وارداتی ها می شود.
 نقش دالالن در بازار خودرو 

نمی ت��وان در زمانی که بازار خودرو تحت تاثیر نوس��انات نرخ ارز در 
جوش و خروش بود، نقش دالالن بازار را در افزایش تالطم بازار نادیده 
گرف��ت. چرا که این دالالن بودند که نرخ های جدید را تعیین و جداول 
قیمتی را باال و پایین می کردند و مانع از خرید و فروش برخی خودروها 
می ش��دند تا بازار آن را در دس��ت گیرند. از این رو گاهی هم حتی اگر 
نوس��انات قیمتی تحت تاثیر سایر موارد باال و پایین می شد، بازهم همه 

کاسه و کوزه ها بر سر دالالن شکسته می شد.
 کمبود عرضه خودرو توسط تولیدکنندگان 

 ناگفت��ه نماند که کمب��ود عرضه خودرو یکی دیگ��ر از مهم ترین 
عوامل نوسانات قیمت خودرو در بازار داخلی ها بود که بارها از سوی 
کارشناس��ان و فعاالن بازار به خودروس��ازان خورده گرفته ش��د، به 

گون��ه ای که در ماه های خرداد و تیر که نوس��انات قیمت خودرو در 
اوج بود، کمبود عرضه خودرو از س��وی ش��رکت ها نیز مزید بر علت 
ش��د و گاه دالالن و فروشندگان خودرو به مشتریان می گفتند که تا 
اطالع ثانوی خودروی جدیدی از س��وی ش��رکت عرضه نمی شود و 
بای��د در صورت نیاز خودروی دس��ت دوم خریداری کنید. از این رو 
هم دالالن در بازار س��ود مضاعف می بردند و هم بازار دس��ت دوم ها 
رون��ق می گرفت، اما از نیمه ه��ای مردادماه و اوایل ش��هریورماه که 
برنامه ریزی  های��ی مبنی بر تولید خودرو ب��رای 4۵ روز آینده و بهار 
98 ص��ورت گرفت و دو خودروس��از داخلی، ایران خودرو و س��ایپا 
طرح های پیش فروش خود را ارائه کردند و به تدریج عرضه خودرو از 
بار مسئولیت افزایش قیمت ها رها شد. البته هنوز 9۰ هزار خودروی 
وع��ده داده و پیش فروش ش��ده به بازار تزریق نش��ده و به دس��ت 
مصرف کنندگان نرسیده است که بخواهد بازار را تعدیل کند، اما آثار 
کاهش تدریجی قیمت ها و شکست حباب های قیمتی در بازار از این 

سو مشاهده می شود.
 محدودیت واردات قطعات و ممانعت های ترخیص آن ها 

از ابتدای مردادماه امسال تا اواسط شهریورماه، واردات قطعات خودرو 
به کش��ور با محدودیت و ممنوعیت هایی همچون پرداخت ما به التفاوت 
نرخ ارز و گشایش نشدن اعتبارات باعث شد تا قطعات از پیش خریداری 
شده نیز ترخیص نشوند و در مقابل بیش از ۷۰ هزار خودروی ناقص در 
کف کارخانه ها تولید شوند و همین کمبود و دیرکرد عرضه نیز مزید بر 

علت نوسانات بازار خودروهای داخلی شود. 

دولت چگونه می تواند مانع از ادامه افزایش قیمت خودرو شود؟

رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور تعیین 
قیمت خودرو در حاش��یه بازار، تسریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات 
و به تعویق افتادن اجباری ش��دن اس��تانداردهای هشتادوپنج  گانه را به 
عنوان س��ه پیش��نهاد برای رفع چالش های صنایع خودرو و قطعه سازی 

مطرح کرد.
ب��ه گزارش پ��دال نیوز ب��ه نقل از ایرن��ا، »محمدرض��ا نجفی منش« 
روز سه ش��نبه خواس��تار خروج ش��ورای رقابت از قیمت گذاری خودرو 
ش��د و افزود: تعیی��ن مکانیزم عرضه و تقاضا در حاش��یه بازار توس��ط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان می تواند به تثبیت قیمت خودرو منجر شود. 
به گفته این مقام صنفی، مش��ابه چنین اقدامی و تعیین قیمت ها در 
حاشیه بازار در سال 13۷6 نیز انجام شد و توانست برای حدود یک دهه 

ثبات قیمت را برای صنعت خودرو به همراه آورد.
وی خواس��تار متناسب سازی حد اعتباری خودروسازان و قطعه سازان 
با ش��رایط روز قیمت مواد و قطعات و نقدینگی مورد نیاز ش��د و ادامه 
داد: خواس��تار افزایش س��قف اعتباری هر یک از خودروس��ازان به 1۰ 
هزار میلیارد تومان و 2 برابر ش��دن حد اعتباری قطعه سازان تخصیصی 
هس��تیم.  نجفی منش، تس��هیل فرآیند تخصیص ارز را ب��رای تقابل با 
چالش های روز صنعت خودرو و قطعه سازی خواستار شد و افزود: اصالح 

فرآیند تخصیص ارز از س��امانه نیما و تخصی��ص و صدور حواله پس از 
ثبت س��فارش، واگ��ذاری مکانیزم کنترل اقالم و مبالغ به تش��کل های 
مرتب��ط و بهره گی��ری از امکانات اس��تان ها برای تخصی��ص ارز در این 
راس��تا س��ودمند اس��ت. وی همچنین تعریف روش های تقویت قدرت 
خرید مصرف کنندگان نهایی خودرو نظیر اقس��اط بلندمدت و بهره کم 
را خواس��تار و یادآور شد: افزایش قیمت خودرو، کاهش تقاضای واقعی 
را ب��ه دنبال خواهد داش��ت.  به گفت��ه این عضو ات��اق بازرگانی ایران، 
تس��هیل و تس��ریع در ترخیص مواد اولیه و قطعات موجود در گمرک، 
تعریف سیاس��ت ها و مکانیسم های تش��ویقی برای داخلی سازی مواد و 
قطعات خودرو و تعیین س��همیه مواد اولیه )فلزی و پلیمری( متناسب 
با نیاز صنعت خودرو با قیمت مبتنی بر ارز سامانه، از دیگر موارد مورد 

انتظار است.
  تعویق استانداردهای هشتادوپنج  گانه

وی خواس��تار ب��ه تعوی��ق افت��ادن اجب��اری ش��دن اس��تانداردهای 
هشتادوپنج  گانه شد و اظهار داشت: با توجه به اعمال تغییرات مبتنی بر 
فناوری روز روی خودروها برای پاس کردن برخی از این اس��تانداردها و 
تعلیق پروژه های مرتبط توسط همکاران خارجی شرکت های قطعه ساز 

به دلیل تحریم، جایگزینی شرکت های جدید زمانبر است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور بر ایجاد 

کارگروه مقابله با تحریم در کل کشور و در وزارت صنعت خاص صنعت 
خودرو تاکید کرد. 

نجفی منش بیان داش��ت: بدهی قبلی واحدهایی که به صورت نس��یه 
ی��ا یوزانس )اعتبار اس��نادی( جن��س را وارد ک��رده و فروخته اند و اگر 
بخواهند با نرخ جدید پرداخت کنند ورشکس��ته می ش��وند، باید هرچه 

زودتر تعیین تکلیف شود. 
نجفی من��ش خاطرنش��ان کرد: برق��راری ام��کان واردات و تخصیص 
س��رفصل ارزی به واحدهای تجاری واردکننده تجهیزات، ماشین آالت و 
اقالم واسطه ای مورد نیاز واحدهای تولیدی و ساز و کار جبران خسارت 
س��رمایه گذاری های انجام ش��ده که به علت تحریم و ترک ش��رکت  های 

خارجی متوجه قطعه سازان شده، از دیگر خواسته ها است. 
به گزارش ایرنا، در ماه های گذشته صنایع خودرو و قطعه سازی کشور 
متاث��ر از مس��ائل ارزی و تحریم های خارجی بوده اس��ت؛ چندی پیش 
مقدمات ترخیص بخش��ی از قطعات مورد نیاز خودروس��ازان فراهم شد 
که به گفته فعاالن این بخش می توان با اس��تفاده از آنها نزدیک به 2۰ 
هزار دستگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار کرد و تا حدودی از التهابات 

قیمتی موجود بازار خودرو کاست.
آمارها نش��ان می دهد اکنون نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ قطعه ساز در 

زنجیره تامین داخلی حضور دارند.

قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود
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کسب و کارامـروز۸

بهبود شاخص  های محیط کس��ب وکار در دستور کار بخش خصوصی قرار 
گرفت. راهکارهای بهبود وضعیت ایران در ش��اخص های »تجارت فرامرزی، 
حمای��ت از س��رمایه گذاران«، »ورشکس��تگی و پرداخ��ت دیون«، »ش��روع 

کسب وکار و دریافت اعتبارات« که پیش از این 
مورد بررسی و مطالعه اتاق بازرگانی قرار گرفته 
بود، اکنون در اختیار دس��تگاه ها و سازمان های 
مربوطه قرار گرفته اس��ت تا مراحل اجرایی آن 
طی شود.   طبق برنامه ریزی های انجام شده، اتاق 
بازرگانی تهران موظف است گزارش رقابت پذیری 
جهانی را با همکاری معاونت اقتصادی، معاونت 
استان های اتاق ایران تهیه کند. بررسی وضعیت 
پنج ش��اخص در دستور کار قرار گرفته که طی 
نشستی با حضور نایب رئیس اتاق ایران نخستین 
گزارش در مورد ش��اخص انشعاب برق و میزان 
سهولت دسترس��ی واحدهای صنعتی به برق از 
س��وی اتاق بازرگانی اصفهان ارائه شد. به گفته 

فعاالن صنعت برق در این حوزه چهار محور زمان، هزینه، روندها، اطمینان از 
تامین برق و شفافیت در تعرفه ها اهمیت باالیی دارد و محاسبه می شود. اتاق 
ایران در دوره هشتم خود، بهبود جایگاه کشور به لحاظ شاخص های کسب وکار 

را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا از سال 96 تاکنون وضعیت 
۵ شاخص گزارش Doing Business که در آنها وضعیت مناسبی نداشتیم 
توسط ۵ اتاق بزرگ کش��ور بررسی شده و گزارش هایی شامل پیشنهادهای 
کاربردی برای بهبود این شاخص ها ارائه شده 
اس��ت. پیش از این نیز ش��اخص های تجارت 
فرام��رزی و برون  مرزی کس��ب وکار، حمایت 
از س��رمایه گذاری، ورشکس��تگی و پرداخ��ت 
دیون، ش��روع کس��ب وکار و دریافت اعتبارات 
کس��ب وکار به ترتیب از سوی اتاق های تهران، 
اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز در سال گذشته 
مورد بررسی قرار گرفته بود. به گزارش پایگاه 
خبری اتاق ایران، پدرام س��لطانی، نایب رئیس 
اتاق ایران در این نشست اظهار کرد: تغییرات 
جهانی برای س��هولت در کسب وکار با سرعت 
باالی��ی در س��طح دنیا حرکت کرده اس��ت و 
متاس��فانه ایران از این روند عقب مانده و باید 
بکوش��د تا این عقب ماندگی را جبران کند، بنابراین پارلمان بخش خصوصی 
کش��ور که ارتباط مستقیمی با محیط کس��ب وکار دارد، آسیب شناسی این 

محیط را در دستور کار قرار داده است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دست مدیران 
و معلمان م��دارس برای هر گونه خالقیت در مهارت آم��وزی به دانش آموزان 
دوره ابتدای��ی ب��از اس��ت، گفت: ای��ن معاونت بس��ته پیش��نهادی در اختیار 

معاونان آموزش ابتدایی سراس��ر کش��ور درباره 
مهارت آموزی دانش آموزان ارائه کرده اما الزام آور 

نیست.
رضوان حکیم زاده روز سه ش��نبه در گفت و گو 
با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا، درباره پرس��ش مهر 
ریاست جمهوری مبنی بر اینکه دانش آموزان چه 
مهارت های��ی را می توانن��د بیاموزند، اف��زود: برای 
تقویت یک مهارت، معلمان می توانند فعالیت های 
متعددی را با توجه به ش��رایط محیطی و اقلیمی 
و امکانات��ی که در اختیار دانش آم��وزان قرار دارد، 

ارائه کنند.
وی عنوان ک��رد: بحث مهارت آم��وزی موضوع 
مهمی اس��ت به این دلیل که آموخته های کالسی 

دانش آموزان فقط تبدیل به محفوظات نش��ود که صرفا در برگه امتحانی نوش��ته 
شده و بعد به فراموشی سپرده شود.

حکیم زاده اظهار داش��ت: الزم است بچه ها بتوانند چه در درون و چه بیرون از 

مدرس��ه فعالیت های عملی داشته باش��ند و مهارت های اصلی را فرا بگیرند البته 
ممکن اس��ت این مهارت ها با توجه به دوره های مختلف تحصیلی و شرایط سنی 

دانش آموزان از یک دوره به دوره دیگر متفاوت باشد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش 
تصری��ح کرد: با توجه به اینک��ه دوره ابتدایی در 
نظام تحصیلی پایه و بنیادین است برای آموزش 
مهارت ها در برنامه ای که امسال برای ارائه تکالیف 
مهارت محور به جای مشق شب در نظر گرفته ایم 
س��عی کردیم دانش آموزان تکالیف را در کالس 
درس انجام داده و بازخورد آن را از معلم دریافت 
کنند و در ساعت های خارج از مدرسه به تمرین 

مهارت ها بپردازند.
به گفته حکیم زاده مهارت های اساسی که برای 
این دوره مدنظر اس��ت و در س��ند برنامه درسی 
مل��ی نیز ذکر ش��ده ش��امل آداب و مهارت های 
زندگی، خودمدیریتی در اداره امور زندگی، آداب 
معاشرت، آداب معیشت، مدیریت زمان، مدیریت رفتارهای هیجانی و خودآگاهی، 
ارتباط موثر و مسئولیت پذیری، مهارت حفظ محیط زیست، مهارت مدیریت مالی 

و استفاده درست از منابع است.

دست معلمان برای مهارت آموزی به دانش آموزان ابتدایی باز استآغاز فاز جدید بهبود شاخص های فضای کسب وکار

آیا در ش��بکه های اجتماعی قوانینی وجود دارد؟ در آش��فته ب��ازارِ کنونی، آیا 
شرکت ها باید از قوانینی خاص تبعیت کنند تا بازاریابی دیجیتال بهینه ای داشته 
باش��ند؟ @thekraushalsoni، 36 قانون شبکه های اجتماعی را مطرح کرده 
است. در حالی که این قوانین اثر مطلوبی در رسیدن به اهداف تبلیغاتی دارند، در 
این پس��ت تنها چکیده ای از این قوانین که به صورت عملی می توان در بازاریابی 

دیجیتال در نظر گرفت، عنوان می شود.
نگرش های عملی جهت بهبود عملکرد بازاریابی دیجیتال

1. جوامع مجازی بر پایه مشتریان است
بس��یاری از قوانین عنوان شده در اینفوگرافیک انتهای متن نشان دهنده اصول 
مرک��زی بازاریابی چه به ص��ورت عام و چه به صورت خاص در بازاریابی دیجیتال 
است. برای مثال قانون شماره 33 می گوید که طرفداران تان، مالکین برند هستند. 
این موضوع کاماًل درس��ت اس��ت. صرف نظر از اینکه فکر می کنید برندتان چقدر 
فوق العاده و تا چه حد روابط کارمندان تان با مش��تریان عالی اس��ت و صرف نظر 
از اینکه تصور می کنید رقبای تان چقدر محصوالت ش��ان گرانتر و عملکردش��ان 
ضعیف تر است، مادامی که هواداران تان )و به صورت کلی تر، بازار هدف تان( موافق 
این موضوع نباشند، شما شکست خورده اید.  زمانی یک گروه تبلیغاتی و عملکرد 
نماینده آن را زیر نظر گرفتم. بعد از آنکه نمونه کار شرکت ارائه شد، اعضای گروه 
تایید کردند که نتیجه افتضاح اس��ت. نماینده ش��رکت به ش��دت عصبانی شد و 
گفت اعضای آن گروه خیلی احمق هستند چون متوجه کیفیت برتر آن محصول 
نش��ده اند. بعد از آنکه من نماینده آن ش��رکت را که تا سرحد سکته قلبی پیش 
رفته بود آرام کردم، به او توضیح دادم اعضای گروه به خوبی دلیل عدم عالقه شان 
به آن محصول را عنوان کردند. به جای اینکه از دس��ت آنها عصبانی ش��وید، باید 
بازخوردهای شان را دریافت کنید و به دنبال بهبود محصول تان باشید؛ به گونه ای 
که مشتریان آن را بپسندند. عملکرد خود را در بازار با شنیدن نظرات مشتریان تان 
بهبود بخش��ید. آنها برند ش��ما را قضاوت می کنند و کلید موفقیت تان هس��تند. 
مشکالتی که مطرح می کنند را به بهترین نحو ممکن برطرف سازید. توجه داشته 

باشید مشتریان تان مشخص می کنند چه چیزی مطلوب است.
2. محتوا اصل ماجراست

محتوا نه تنها در سئو کردن اهمیت بسیاری دارد، بلکه بهترین ابزار برای دستیابی 
به بازار هدف و رهنمون آنها به سمت محصوالت تان است. قوانین شماره 2 و 11 
در ش��بکه های اجتماعی، با این بینش مرتبط هستند. درک اطالعات و خدماتی 
که بازار شما نیاز دارد و ارائه محصولی برای رفع آن، کلید بهترین عملکرد در بازار 
است. همچنین مهم است محتوای خود را با جایگاهی که مشتری در چرخه خرید 
دارد همگام سازید. تصویر بعد را مشاهده کنید. ایجاد ارتباط میان جایگاه مشتری 
در چرخه خرید و محتوا، مس��تلزم آن است که بدانید مشتری شما کیست و چه 
می کند تا بتوانید محتوای مناسب را ارسال کنید. مثال مناسب این مسئله سایت 
آمازون اس��ت. هیچ جای تعجب ندارد که آنها فروش اینترنتی را قبضه کرده اند؛ 
چون با الگوریتم های ش��ان جست وجوهای قبلی مش��تریان را بررسی می کنند و 
می دانند که او به چه چیزی نیاز دارد.  محتوا را در مورد خودتان نسازید، در مورد 
مش��تریان تان بسازید. ارائه محصول به بازار، به شما این اجازه را می دهد تا قدری 
برای برندتان تبلیغ کنید. ع��الوه بر این محتوا باید در یک جریان اجتماعی قرار 
بگیرد، نه اینکه آن جریان را با پیام های تبلیغاتی مختل کند. مشتریان به سرعت 
متوجه پیام های تبلیغاتی می شوند و آنها را بالک می کنند. عملکرد خود را در بازار 

با تولید تبلیغات سازگار با جریان و نه مزاحم جریان، بهبود بخشید.

3. قوانین شبکه های اجتماعی، حقیقی بودن را شامل می شوند
این مورد با قانون ش��ماره 2 س��ازگار اس��ت. مردم می خواهند با افراد حقیقی 
صحبت کنند، نه با برندهای تجاری. پس ایرادی ندارد که در نوش��تن متن کمی 
غلط نگارشی داشته باشید. انسان ها اشتباه می کنند و هیچ کس ایده آل نیست. در 
حقیقت برخی از این اشتباهات خنده دار هستند، مخصوصاً زمانی که با خندیدن به 
خودتان مشکلی نداشته باشید.  خودتان باشید، اما بیش از حد خودتان نباشید. بعد 
 )Rosanne( از توئیت های اخیر نژادپرستانه دیزنی، پخش نمایش کمدی روزان

به سرعت کنسل شد.
عملکرد خود در بازار را با حقیقی بودن و مکالمه با مردم در شبکه های اجتماعی 
و نه در یک گروه بی نام و نشان بهبود بخشید. با کاربران در ارتباط باشید و ذهن 
آنها را با برند خود مش��غول س��ازید. به کاربرانی که به برند شما در سایر صفحات 
اش��اره می کنند  توجه کنید. دیدگاه های مثبت و منفی را در مورد برندتان نش��ر 

دهید. توجه کنید که دیدگاه های منفی به شما  در مسیر رشد کمک می کنند.
4. یکپارچگی را در تبلیغات حفظ کنید

بسیار مهم و چالش برانگیز است که یکپارچگی را در تمامی پلتفرم های تبلیغاتی 
و پیام رسانی آفالین حفظ کنید. شرایط جایی سخت تر می شوند که نهاد مدیریت 
بازاریابی شرکت تان از کارمندان متفاوت در پیام رسانی آفالین و آنالین بهره ببرد و 

تیم های متفاوتی آن را مدیریت کنند.
بدون حفظ یکپارچگی، پیام های ش��ما نامفهوم می ش��وند و مشتریان متوجه 
نمی ش��وند شما چه هس��تید و چگونه عمل می کنید. برای مثال فروش اتومبیل 
ب��ا برندهای متفاوت )جنرال موتورز، فورد و غیره( را در نظر بگیرید که صرف نظر 
از تبلیغ��ات باکیفیتی که کارخانه ها ایج��اد می کنند، در اثر مدیریت ضعیف یک 

فروشنده محلی، دچار کیفیت نامطلوبی می شوند.
عملکرد خود را در بازار با همکاری پیوسته میان بخش های مختلف تبلیغات و 

شفافیت پیام های تبلیغاتی، بهبود بخشید.
5. اندازه گیری، ارزیابی و تکرار کنید

احتم��االً مهم تری��ن قانون در ش��بکه های اجتماع��ی، اندازه گیری اس��ت. اگر 
اندازه گیری انجام نش��ود، ش��ما متوجه نمی ش��وید در کجا هس��تید و تا چه حد 
عملکردت��ان بهبود یافته اس��ت. اندازه گیری باید برمبن��ای پارامترهای مرتبط با 
بازگش��ت سرمایه، از جمله تعداد اقدام به خرید بازدید کننده ها باشد، نه آمارهای 

گول زننده مانند تعداد دنبال کننده ها.
بدیهی  اس��ت که تعداد دنبال کننده ها نیز از دیدگاه نظری اهمیت زیادی دارد، 
چراکه به معنای مخاطب بیشتر برای پیام هاست؛ اما این آمار به تنهایی کاربردی 

نیست.
برای مثال، دختر من یک رمان عاش��قانه با اس��م هنری آئودری راوین نوشته 
اس��ت. با اینکه تعداد دنبال کننده های توئیتر او بس��یار کم هستند )کمتر از هزار 
@Audrey_Ravine(، او ب��ا طرفدارانش ارتباط نزدیکی در برنامه های مختلف 
دارد و قس��مت هایی از کتابش را در این برنامه ها در اختیار آنها قرار داده است. تا 
به اینجای کار، تعداد پیش سفارش های کتاب او نسبت به اولین اثر بسیاری دیگر 
از نویس��نده ها، بیشتر بوده اس��ت. برای درک بهتر این مسئله به قاعده شماره 3 

رجوع کنید.
به همین خاطر است که ما تعداد دنبال کننده ها را پارامتری گول زننده می نامیم. 
آنها باعث می ش��وند بهت��ر به نظر بیایید، مخصوصاً در نگاه مدیرت��ان؛ اما در واقع 

بازگشت سرمایه چیزی است که شما باید برای بهبودش تالش کنید.
عملکرد خود را در بازار با توسعه شاخص هایی که با پارامتر بازگشت سرمایه در 

ارتباط هستند، بهبود بخشید.
 marketinginsidergroup:منبع

هفته گذش��ته بنیانگذاران اینس��تاگرام پس از آنکه این ش��بکه اجتماعی را به ارزش��مندترین خرید فیس ب��وک تبدیل کردند، از 
سمت های خود استعفا دادند. حال فیس بوک سعی کرده با انتصاب فرد جدید سریعاً روال موجود را به حالت عادی بازگرداند. از این 

رو کمپانی یادشده آدام موسری یکی از پیشکسوتان شبکه های اجتماعی را به عنوان مدیر جدید اینستاگرام معرفی کرد.
به گزارش دیجیاتو، آدام موسری کار خود در شبکه های اجتماعی را در سال 2۰۰8 میالدی به عنوان طراح محصول آغاز کرد و 1۰ 
سال است در همین حوزه فعالیت دارد. او پیش از آنکه به مدیریت اینستاگرام برگزیده شود، نایب رئیس محصول این شبکه اجتماعی 

بود. حتی پیشتر نیز معاونت بخش اخبار و تیم رابط کاربری فیس بوک را برعهده داشته است.
»کوین سیس��تروم« و »مایک کریگر« در س��ال 2۰1۰ اینستاگرام را توسعه داده و دو سال بعد آن را به قیمت یک میلیارد دالر به 
فیس بوک فروختند. سیستروم و کریگر از آن زمان به عنوان مدیرعامل و مدیر فنی ارشد این کمپانی مشغول به فعالیت بودند، حال 

این دو نفر پس از انتصاب موسری به عنوان جایگزین طی بیانیه ای رسمی اعالم کردند:
»ما خوشحالیم که رهبری شبکه اجتماعی خود را به فردی می سپاریم که سابقه زیادی در طراحی دارد و می تواند روی سادگی و 
هنر این پلتفرم تمرکز کند. عالوه بر این او اهمیت وجود انجمن های عمومی را عمیقاً درک می کند. این اصول و ارزش ها از ابتدا برای 

اینستاگرام اهمیت زیادی داشت و خوشحالیم که فردی الیق قرار است روش مان را در این شبکه اجتماعی ادامه دهد.«
مدیر جدید اینستاگرام قرار است روند فعالیت کاری خود را به کریس کاکس، سرپرست محصوالت فیس بوک گزارش دهد. از نظر 
کارشناسان او منطقی ترین گزینه برای هدایت اینستاگرام به شمار می رود چراکه تجربه  زیادی در هدایت فیس بوک کسب کرده و با 
مخاطبین جوان نیز آشناس��ت. به همین دلیل می تواند به راحتی از ظرفیت های این ش��بکه  اجتماعی استفاده کرده و آن را به بازاری 

مناسب برای تبلیغ محصول تبدیل کند.
به نظر می رسد با استعفای بنیانگذاران اینستاگرام، زاکربرگ و موسری می توانند مستقیماً نحوه فعالیت شبکه اجتماعی یادشده را 

کنترل کنند و یکپارچگی بیشتری میان اینستاگرام و فیس بوک ایجاد کنند.
 

 36 قانون در شبکه های اجتماعی
بازاریابی دیجیتال خود را بهینه کنید

فیس بوک مدیر جدید 
اینستاگرام را معرفی کرد

دریچــه

چهارمین اجالس وب فارسی با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و با حضور 
جمعی از مدیران کش��وری و نخبگان س��ایبری، توسعه دهندگان فضای مجازی و تجارت 
الکترونیک س��وم آبان ماه در تهران برگزار می ش��ود. به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، 
حمیدرضا همتی، رئیس اجالس توسعه دهندگان وب فارسی ضمن بیان مطلب فوق اظهار 
کرد: برگزاری این اجالس در راس��تای هم افزایی ارتباط بخش خصوصی، بخش دولتی و 
نهادهای باالدستی است و نیز در آن به معرفی تکنولوژی های روز ایران و جهان می پردازیم. 
وی با اش��اره به اینکه این اجالس سوم آبان ماه سال جاری و در مرکز همایش های وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار می شود، افزود: در این اجالس، فعاالن بخش خصوصی، 
نخبگان سایبری، توسعه دهندگان فضای مجازی و تجارت الکترونیک و نیز مدیران کشوری 

و لشکری کشور به تهران می آیند.

چهارمین اجالس »وب فارسی« 
آبان ماه برگزار می شود

مترجم: امید گوهری

چهار شنبه
11 مهر 1397

شماره 1172
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رئیس دانش��گاه صنعتی ش��اهرود تحول در بازار اشتغال را مستلزم 
به حرک��ت درآوردن چرخ کارآفرینی دانس��ت و گفت باید از ظرفیت 

دانشگاه ها در حل مشکل اشتغال کشور بهره گرفته شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، دکت��ر محمد مهدی 
فاتح در جشن دانشجویان جدیدالورود این 
دانش��گاه اظهار کرد: اگر چرخ کارآفرینی به 
گردش درآید و در این زمینه سرمایه گذاری 
کنیم می توانیم ش��اهد تحول��ی بزرگی در 
اش��تغال کش��ور باش��یم. وی از دانشگاه به 
مثابه یکی از مهم ترین ظرفیت های موجود 
در کش��ور نام برد و افزود: ب��ا ظرفیت های 
مطلوبی که در دانش��گاه ها وجود دارد کافی 
اس��ت از مرحله پژوهش مح��ور وارد فضای 
کارآفرینی ش��ویم. این عض��و هیات علمی 
دانشگاه صنعتی شاهرود گفت: با کارآفرین 
شدن دانشگاه، ارتباط بین صنعت و جامعه 

تقویت و باعث افزایش درآمد دانشگاه می شود.
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: با تولید ش��غل جدی��د می توانیم 
اش��تغال فراگیر را در دانشگاه ایجاد و در کنار فناوری به تولید مهارت 

بپردازیم. دکت��ر فاتح بر لزوم ایجاد روحیه خودب��اوری، بهره مندی از 
س��رمایه های موجود در دانش��گاه و تقویت فض��ای کارآفرینی تاکید 
ک��رد و افزود: باید به گونه ای عمل ش��ود که در کش��ور ش��اهد وجود 

فارغ التحصیل  بیکار نباشیم.
وی با اش��اره به ض��رورت خدمات دهی 
کیفی به دانشجویان خطاب به آنان گفت: 
دانش��گاه با وجود هیات امنا، هیات ممیزه 
و هیات جذبی مس��تقل از توانمندی های 
ارزش��مندی برخوردار است و وظیفه ما به 
عنوان مس��ئولین در دانش��گاه خدمت به 

شما دانشجویان است.
این استاد دانش��گاه با اشاره به امکانات 
موجود در دانش��گاه ش��اهرود از توس��عه 
زیرس��اخت های آموزش��ی و فرهنگی این 
دانشگاه خبر داد و افزود: دانشگاه صنعتی 
ش��اهرود در س��ال های اخی��ر درخصوص 
تجهی��ز هرچ��ه بهتر آزمایش��گاه ها تالش ک��رده و مفتخری��م که در 
ح��ال حاضر عضو ش��بکه آزمایش��گاه های علمی ایران و عضو ش��بکه 

آزمایشگاه های فناوری راهبردی کشور هستیم.

ای��ن روز ه��ا در دنیای کس��ب کار کنون��ی، مهارت  ه��ا و برخی 
ویژگی ه��ای ش��خصیتی از تحصی��الت بس��یار مهم ترن��د. یکی از 
کارشناسان مدیریتی حتی عقیده  دارد که سابقه کاری مشابه نیز به 

ان��دازه  مهارت های یک فرد اهمیت ندارد. 
به گ��زارش دیجیاتو، »کلی پالمر« رئیس 
اداره  آموزش س��ایت لینکدین و نویسنده  
The Expe -  تتاب مدیریتی مع��روف

tise Economy ب��رای توضی��ح ای��ن 
موضوع، اس��تخدام یکی از نیروهای خود 
را مثال می زند؛ وی چندی پیش به دنبال 
اس��تخدام متخصصی در زمینه کدنویسی 
و توس��عه وب سایت برای سایت لینکدین 
ب��ود. پ��س از انتش��ار آگهی اس��تخدام، 
با تع��داد زی��ادی رزومه مواجه ش��د که 
همگی آنها مهندس��ان کامپیوتر بودند و 
از دانشگاه های معتبر فارغ التحصیل شده 

بودند. عالوه بر این تجربه فعالیت در زمینه های مشابه را دارا بودند.
با این وجود کارش��ناس یادش��ده س��راغ اس��تخدام فرد دیگری 
رفت. این کدنویس برخالف دیگر مهندس��ین، فارغ التحصیل رشته  

عصب شناس��ی ب��ود و در زمینه  فروش فعالیت می ک��رد تا به مقام 
مدیریتی رس��یده بود. در این مقطع متوجه ش��د که برنامه گوگل 
ش��یتز محدودیت هایی دارد و اگر آنها برطرف گردند ممکن اس��ت 

نتایج تیم فروش بهبود یابد.
چرا یک فارغ التحصیل عصب شناس��ی 

برای کدنویسی لینکدین انتخاب شد؟
از این رو فرد مورد نظر تصمیم گرفت 
دانش کدنویس��ی بیاموزد و آموخته های 
خود را در س��اخت اپلیکیش��ن ماشین 
حسابی مخصوص پیاده کند تا عملکرد 

تیم خود را بهبود بخشد.
پس از این اتفاق، پالمر تصمیم گرفت 
پروتکل ه��ای مدیریتی س��نتی را کنار 
بگذارد و س��راغ گزینه نامتع��ارف برود 
چ��را که تا به ح��ال رزومه ای تا این حد 
متفاوت را مش��اهده نکرده بود. سالیان 
س��ال اس��ت که اص��ول مدیریتی بر اس��تخدام اف��راد متخصص و 
تحصیلک��رده تاکید می ورزد اما از نظر کارشناس��ان مدرن تر، زمان 

تغییر فرا رسیده است.

در فضای کسب و کار امروز مهارت مهم تر از تحصیالت استبه  حرکت در آوردن چرخ کارآفرینی الزمه تحول در بازار اشتغال 

اصوالً هدف از تش��کیل وب س��ایت ها کمک به توس��عه تجارت شما و عملکرد 
آنها به این صورت است که کمک می کنند توجه مشتریان خود را جلب و آنها را 
متقاعد به خرید محصوالت یا دریافت خدمات خود کنید. »وب سایت های واکنش 
مستقیم« نه تنها به بازدیدکننگان انگیزه می دهند بلکه آنها را وادار به خرید نیز 
می کنند. طراحی این وب س��ایت ها به صورتی است که با هر کدام از مشتریان به 
صورت جداگانه ارتباط برقرار می شود و آنها را به برداشتن قدم اول در مسیر خرید 

سوق می دهد. آیا وب سایت کنونی شما این قابلیت را دارد؟
اگر می خواهید از صفر آغاز و یا وب سایت کنونی خود را مجدد راه اندازی کنید، 

بهتر است چند قدم ذکرشده در زیر را به یاد داشته باشید.
قدم اول: کلمات کلیدی

ابتدا باید کلمات کلیدی که از طریق تحقیق و پژوهش به دست آمده اند را در 
دسترس داشته باشید؛ سپس این کلمات را به صورت استراتژیک در سایت خود 
قرار دهید. این کلمات س��ئو هستند که بیشتر در جست وجوهای آنالین استفاده 
می ش��وند. هرچه تعداد بیشتری از این کلمات در سایت خود قرار دهید احتمال 
اینکه در جواب جست وجوی مصرف کنندگان دیده شوید و آنها از وب سایت شما 
دیدن کنند باالتر می رود. لیس��ت کلمات کلیدی به ص��ورت رایگان در اینترنت  
موجود اس��ت. کلماتی که بیشتر با تجارت، برند، محصول یا خدمات شما سازگار 
و مرتبط هستند را پیدا و در سایت خود جاگذاری کنید. هرچه بازدیدکننده های 
بیشتری داشته باشید، گوگل رتبه بندی سئو شما را باالتر خواهد برد. بازدیدهای 
مجدد به صورت پیوس��ته، نشان از محتویات مفید سایت شما دارند و گوگل نیز 
بر همین اساس امتیازتان را در الگوریتم خود افزایش می دهد. با کسب امتیازات 
کافی، گوگل وب س��ایت ش��ما را به صفحه نخست جست وجو انتقال می دهد و از 
آنجای��ی که نیمی از جس��ت وجوهای آنالین از طریق گ��وگل صورت می پذیرد و 
بیشتر خریدها در صفحه نخست جست و جو اتفاق می افتند، ارتقای امتیاز سایت 
و رس��اندن آن به این صفحه به شما کمک خواهد کرد. این پروسه به زمان، علم، 
هزینه و انرژی زیادی نیاز دارد که بیش��تر صاحب��ان تجارت حاضر به صرف آنها 
نیس��تند. اما باید این س��ؤال را از خود بپرسید که آیا کسب و کار شما ارزش این 

هزینه و انرژی را ندارد؟
قدم دوم: طراحی ساده

اغلب اوقات مردم س��ایت هایی راه ان��دازی می کنند که ح��اوی مقادیر زیادی 
از اطالعات اس��ت. این دس��ته از وب س��ایت ها ممکن اس��ت طیف گسترده ای از 
بازدیدکنندگان را به خود جذب کنند )به دلیل داش��تن کلمات کلیدی زیاد(، اما 
تعداد بسیار کم و یا هیچ یک از آنها به مشتری های سایت تبدیل نمی شوند. هدف 
اصلی از طراحی س��ایت این اس��ت که بازدیدکنندگان به جای »خروج« بر روی 
»خرید« کلیک کنند. وب سایت واکنش مستقیم شما باید طراحی ساده ای داشته 
باشد تا گشت  و گذار در آن آسان باشد. این وب سایت باید حداقل 1۰ مورد برای 
س��رگرمی مش��تری های احتمالی فراهم کند که تنها یکی از آنها »خرید کردن« 
است. شما برای جذب مش��تری های جدید می توانید »پیشنهاد ویژه« در سایت 
خ��ود ارائه دهید )مانند ارائه خدمات معارفه ای رایگان، نمونه های رایگان، تخفیف 

برای مشتریان جدید، با خرید یک محصول دو محصول تحویل بگیرید و غیره(.
آیا پیشنهاد ویژه ای برای جذب مشتری های احتمالی دارید؟ اگر نه، بهتر است 
هرچه زودتر دس��ت به کار ش��وید و یک آهنربای جذب بازدید کننده به عملکرد 
س��ایت اضافه کنید تا با اس��تفاده از آن بتوانید بازدید کنندگان را اغوا س��ازید در 
ازای دریافت پیش��نهادات ویژه، اطالعات تماس خود را در اختیار شما قرار دهند. 
این پیشنهاد ویژه می تواند لینک یک ویدئو یا فایل صوتی، عضویت رایگان، کوپن 

رایگان، کد تخفیف، ارائه نمونه ها یا کتاب های رایگان باشد.
قدم سوم: بازدیدکنندگان از طریق موبایل

هنگام طراحی و ب س��ایت خود تأکید زیادی بر نحوه طراحی وب سایت واکنش 
مستقیم در گوشی ها داشته  باشید. در سال 2۰14 تعداد جست وجوهای آنالین 
در گوش��ی ها بیشتر از دسکتاپ بود و این میزان روزانه در حال افزایش است. اگر 
ارائه خدمات وب س��ایت شما بر روی گوشی امکان پذیر نیست و بازدیدکنندگانی 
که از گوش��ی استفاده می کنند از کیفیت سایت راضی نیستند، مشتریان زیادی 
را به رقیبان خود -که اس��تفاده از سایت آنها بر روی گوشی ها نیز ساده و مساعد 

است- واگذار خواهید داد.
قدم چهارم: سیستم پیگیری

یک جنبه حیاتی دیگر از وب س��ایت ها داشتن یک سیستم پیگیری پیوسته و 
شبانه روزی است. این کار باید تا زمانی ادامه داشته باشد که مشتری »یا خرید کند، 
یا بمیرد یا عضویت خود را کنس��ل کند«. اگر شخصاً وقت ندارید تا این سیستم 
را بر روی وب س��ایت پیاده کنید، کسی را پیدا کنید تا این کار را برای شما انجام 
دهد و مطمئن باش��ید از صرف هزینه به این روش پشیمان نخواهید شد. ارتباط 
با مش��تریان یا مخاطبان باعث ایجاد رابطه هرچه بهتر و مراجعان هرچه بیش��تر 
می شود. از آنجایی که شما نمی دانید مشتریان تان در چه مرحله از پروسه خرید 
هس��تند، باید همواره ارتباط خود را با آنها حفظ کنید. در این صورت با رس��یدن 
به آس��تانه انتخاب، اولین شخص در دس��ترس برای آنها، شما هستید. در چنین 
موقعیتی شما بهترین گزینه به نظر می آیید؛ چرا که همواره و به صورت مداوم در 
تالش بوده اید با ارائه موضوعات مرتبط و قابل اطمینان، با مخاطبان ارتباط برقرار 

سازید و اعتماد آنها را جلب کنید.
قدم پنجم: مقاالت انتقادی و مروری

قس��متی از س��ایت ش��ما باید به توصیه نامه ها و گفته های دیگ��ران در مورد 
تجارت تان اختصاص داده ش��ود. این عمل با نام »نقدهای ۵ ستاره« نیز شناخته 
ش��ده اس��ت. این که دیگران چه چیزی در مورد ش��ما می گویند بسیار مهم تر و 
حیاتی تر از آن چیزی است که شما در مورد خودتان ارائه می دهید. به همین دلیل 
اس��ت که آس��ان ترین راه برای افزایش فروش، نمایش نقل قول ها و نقدهای سوم  
ش��خص است؛ کسانی که بتوانند اعتماد مش��تریان را جلب و آنها را به وب سایت 

شما متصل کنند.
یک انتقاد خوب باید مطابق با اصول واکنش مستقیِم خاصی باشد که در اینجا 

به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:
• انتخاب یکی از نقدها به عنوان سرتیتر که نشان دهنده رضایت فرد منتقد از 
محصوالت یا خدمات شما باشد می تواند حس رضایت را به دیگر بازدید کنندگان 

نیز انتقال دهد.
• منتقدان چه مش��کلی داشتند و این مش��کل چه تأثیری در احساسات آنها 
داش��ته است. نشان دادن احساس��ات نکته ای بسیار مهم است؛ چرا که اغلب افراد 
براساس احساسات ش��ان تصمیم می گیرند و سپس تالش می کنند با استفاده از 

منطق تصمیم شان را توجیه کنند. 
• دلیل انتخاب محصوالت ش��ما از ط��رف فرد منتقد و عدم انتخاب محصوالت 

رقیبان تان را بیان کنید.                                 
• ذکر نام کامل فرد و شغل او بسیار مهم است. اگر من یک آتش نشان هستم و 
بر روی سایت نظر یک آتش نشان دیگر را ببینم، احتمال اینکه از سایت خرید کنم 
بیشتر است؛ چرا که میان خود و فرد منتقد نوعی احساس ارتباط می یابم و همین 
امر س��بب افزایش همکاری من با سایت می شود. نقدها  باید با فونت »ایتالیک« 
نوشته شوند و عالمت های نقل قول در ابتدا و انتهای آنها قرار بگیرد. با این کار متن 
اصلی سایت را از متن نقد جدا کرده و باعث شده اید تفاوت میان نوع ساختار متن 

جلب توجه هرچه راحت تر بازدیدکنندگان را به عمل آورد. 

5 عنصر مهم در بازاریابی مستقیم وب سایت 

یادداشـت

عبدالقیوم قلی پوری ظهر دیروز در جریان بازدید سفیر اندونزی از پارک علم و فناوری 
استان اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پارک علم و فناوری استان اردبیل 4 سال 
قبل فعالیت خود را در استان آغاز کرد و از ابتدای شروع به کار پارک، نگاه بین المللی به 
فعالیت های این پارک داش��تیم.به گزارش تسنیم، وی گفت: با سفیر جمهوری آذربایجان 
در ایران نیز رایزنی  داش��تیم و همکاری هایی نیز صورت گرفت که امروز نیز میزبان سفیر 
اندونزی در ایران هس��تیم که در نمایش��گاه اصفهان، در غرفه پارک علم و فناوری استان 
اردبی��ل حضور یافته و فعالیت های پارک را رصد کرده بون��د. رئیس پارک علم و فناوری 
استان اردبیل افزود: در این بازدید که سفیر اندونزی از نمایشگاه دستاوردهای پارک علم و 
فناوری استان اردبیل داشتند، نمونه ای از تولیدات و توانمندی های مراکز دانش بنیان استان 
اردبیل به نمایش گذاشته شد و سفیر اندونزی نیز این دستاوردها را مطلوب ارزیابی کردند.

صادرات دستاوردهای دانش بنیان 
اردبیل به اندونزی

 مترجم: سینا نیکدل



ام��روزه تبلیغات به بخش غیر قابل تفکیک هر کس��ب وکاری تبدیل 
ش��ده اس��ت. در این رابطه مدی��ران و کارآفرینان متع��ددی در تالش 
ب��رای ارائ��ه بهترین الگوه��ای ممکن هس��تند که در ای��ن زمینه گام 
نخست آش��نایی کامل با تمامی روش های موجود است. اگرچه بیش تر 
کس��ب وکارها به دنبال تبلیغات تلویزیونی هستند، با این حال در موارد 
متعددی مش��اهده شده اس��ت که این امر انتخابی هوشمندانه نبوده و 
آن ها می توانس��تند تا از طریق روش��ی دیگر، نتیجه ب��ه مراتب بهتری 
را به دس��ت آورند. فراموش نکنید ک��ه امروزه روش های تبلیغاتی کامال 
متنوع بوده و هم��واره خالقیت هایی در این رابطه بروز می کند. درواقع 
ممکن اس��ت بودجه در اختیار شما برای یک تبلیغ تلویزیونی کم باشد 
ب��ا این حال بتوانید با همان می��زان بودجه، چندین روش دیگر را مورد 
استفاده قرار دهید. به همین خاطر نباید همواره یک روش را برای خود 
برگزینید. در همین راس��تا و در ادامه به بررسی روش رایج تبلیغاتی در 

سراسر جهان خواهیم پرداخت.
1- رادیو 

تا قب��ل از ظه��ور تلویزیون، رادی��و از بیش تری��ن محبوبیت در بین 
مخاطبان برخوردار بود. با این حال این امر به معنای عدم کاربرد آن در 
حال حاضر نبوده و به همین خاطر الزم است تا مورد توجه ویژه برندها 
قرار گیرد. در این رابطه شما به دو شیوه می توانید عمل نمایید. نخست 
از طریق پخش تبلیغ در زمان بین دو برنامه رادیویی و دیگری از طریق 
حمای��ت از یک یا چند برنام��ه. در رابطه با م��ورد دوم، برای مثال اگر 
برنامه رادیویی یک مس��ابقه باشد، از طریق تامین جایزه مدنظر برنامه، 
اق��دام به معرفی برند خود به مخاطب نمایی��د. البته این امر تنها روش 
ممک��ن نبوده و با کمی خالقیت قادر ب��ه انجام کارهای متعدد خواهید 
بود. فراموش نکنید که در رادیو همه چیز به جادوی صدا بستگی دارد، 
به همین خاطر اطمینان حاصل نمایید که این امر را به فردی حرفه ای 

محول کرده اید.
2-روزنامه 

از مزیت های بس��یار هم��ه روزنامه ها می توان به انتش��ار روزانه آن ها 
اش��اره کرد. همین امر باعث می ش��ود تا مخاطبان هم��واره در معرض 
مطالبی جدید باش��ند. در این رابطه توصیه می ش��ود تا نوع تبلیغ شما 
در ارتباط با محور کار روزنامه مدنظر باش��د. این امر شانس دیده شدن 
ش��ما را به ش��دت افزایش خواهد داد. همچنین نوع طراحی، نگارش و 
رنگ های به کار رفته نیز از دیگر عوامل میزان تاثیر تبلیغ ش��ما خواهد 
بود. توجه داش��ته باشید که هزینه تبلیغ در روزنامه در مقایسه با سایر 
روش ه��ای چاپی نظیر بیلبورد و مجالت، ب��ه مراتب کم تر بوده که این 

خود از نکات حائز اهمیت محسوب می شود.
3-مجالت

در مجالت ش��ما این امکان را خواهید داش��ت ت��ا در جلد و یا داخل 
آن اق��دام به درج تبلیغ خود نمایید. به علت کیفیت باالی کاغذ در این 
نشریات، معموال مخاطبان به خوبی درگیر آن شده و همین امر از جمله 
مزیت های اصلی آن به شمار می رود. نکته ای که در این بخش الزم است 
تا مورد توجه قرار دهید این اس��ت که مکان تبلیغ ش��ما باید به شکلی 
خالقانه در راستای تاثیرگذاری بیش تر باشد که این امر صرفا به معنای 

تبلیغ در جلد و یا صفحات اول نیست.
4-تلویزیون 

این امر یک واقعیت اس��ت که همواره احتمال دارد که افراد در طول 
روز مجل��ه و یا روزنامه ای را مطالعه نکنند، با این حال این امر در رابطه 
ب��ا تلویزیون کام��ال متفاوت بوده و هر فردی حداق��ل چند دقیقه را به 
آن اختص��اص خواهد داد. به همین خاط��ر در حال حاضر این روش از 

درصد بس��یار باالی بیننده برخوردار اس��ت. با این حال به علت هزینه 
بسیار باالی این روش، الزم است تا محدودیت زمان را مدنظر قرار داده 
و در تالش برای بیان هدف خود در زمانی محدود باشید. در این رابطه 
فراموش نکنید که ش��بکه و یا ش��بکه های مدنظر باید مطابق نیاز شما 
باش��د، برای مثال در صورتی که شما یک فروشگاه فعال در یک منطقه 
خاص هستید، نیازی به تبلیغ در ابعداد بزرگ تر و استفاده از شبکه های 
سراس��ری، نخواهید داشت. در آخر توجه داشته باشید که این روش به 
علت درگیر نمودن حداکثری حواس انسان، نیازمند تاکید و توجه کافی 

به تمامی آن ها دارد.
5-سینما 

مزیت و برتری سینما نسبت به تلویزیون این است که افراد حاضر در 
س��الن کامال متمرکز به پرده نمایش هستند. به همین خاطر شما کامال 
نس��بت به دیده ش��دن خود اطمینان خواهید داشت. با این حال تعداد 
مخاطبان این روش در مقایس��ه با تلویزیون نیز به ش��دت کمتر خواهد 
ب��ود. درواقع تمامی روش های موجود ه��ر یک از مزیت ها و ضعف هایی 
برخوردار هس��تند که اهمیت انتخاب صحیح را افزایش می دهد. در این 

رابطه بدترین انتخاب تبلیغ در حین پخش است.
6-حمایت مالی

این امر که تحت عنوان اسپانس��ری نیز معرفی می شود، به پشتیبانی 
و کم��ک به انجام هرچه بهتر یک رویداد اش��اره دارد. با این حال توجه 
داشته باشید که همواره نیازی به حمایت از رویداد دیگران نبوده و خود 
ش��ما نیز می توانید در این رابطه اقداماتی را صورت دهید. در این رابطه 
توجه داش��ته باش��ید که اقدامات ش��ما باید کامال مطابق با توافقات دو 

طرفه باشد تا مشکلی را برای شما به وجود نیاورد. 
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این ابزار رایگان که توس��ط گوگل طراحی ش��ده است، به شما کمک 
خواهد کرد تا بتوانید کس��ب وکار محلی و کوچک خود را مطرح سازید. 
درواقع هدف از این امر به علت عدم وجود سایت برای بیش از 6۰درصد 
کسب وکارهای کوچک به علت هزینه زیاد این امر است. به همین خاطر 
الزم است تا با این محیط به خوبی آشنایی پیدا کرده و از آن در راستای 

تبلیغ برند خود استفاده نمایید.
۸-تبلیغ در هنگام خرید 

ای��ن امر که از زم��ان موجود در هنگام خرید س��ایرین ب��رای تبلیغ 
محصول خود استفاده نمایید، از جمله روش هایی است که امروزه شیوه 
جدی��د آن از طریق اینترنت پیگیری می ش��ود. برای مثال هنگام خرید 
اینترنت��ی ش��ما می توانید یک پیغام را درج ک��رده و در معرض نمایش 
قرار دهید. بدون ش��ک مخاطب به علت آن که منتظر باز ش��دن صفحه 
پرداخت است، تبلیغ شما را مشاهده خواهد کرد. با این حال بهتر است 

تا این امر زمان بر نباشد تا نارضایتی ای را به همراه نیاورد. 
9-فعالیت در سایت های پرطرفدار

این امر که به شناس��ایی س��ایت های پرطرف��دار بپردازید، در نهایت 
لیستی تهیه خواهد شد که راهنمای عمل شما در این روش خواهد بود. 
درواقع تعداد بازدیدکنندگان باال به معنای ش��انس دیده شدن بیش تر 
اس��ت که خود از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. در این رابطه تبلیغ در 
کنار صفحه سایت از جمله رایج ترین روش ها محسوب می شود. با توجه 
ب��ه فضای باز و پتانس��یل باالی اینترنت، توصیه می ش��ود تا همواره به 
دنب��ال راهکارهای جدیدتری برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان خود 

در کنار روش های مرسوم، باشید. 
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امروزه تقریب��ا هیچ فردی را نمی توانید بیابی��د که حداقل یک تلفن 
همراه نداش��ته باش��د. به همین خاطر اس��تفاده از آن نیز می تواند یک 
روش فوق العاده تبلیغاتی باش��د. در این رابطه الزم اس��ت تا طبق یک 
برنامه ریزی زمانی عمل نمایید تا نتیجه الزم را بتوانید به دست آورید.

11-شبکه های اجتماعی
در طول ش��بانه روز، بیش ترین وقت افراد در بین موارد معرفی ش��ده 
برای ش��بکه های اجتماعی صرف می شود. همین امر شما را در معرض 
یک مکان فوق العاده جه��ت تبلیغات قرار خواهد داد. نکته مهم در این 
بخش این است که ش��بکه اجتماعی محبوب جامعه هدف را شناسایی 
کرده و فعالیتی دقیق و جدی داش��ته باش��ید. اگرچه برخی بر این باور 
هستند که باید از تمامی شبکه ها استفاده کرد، با این حال در این رابطه 
بهتر اس��ت که کیفیت مدنظر شما قرار داشته باشد. بدون شک فعالیت 
در یک ش��بکه باعث اقدامات حرفه ای تری می شود. توجه داشته باشید 
که برای بهتر دیده شدن الزم است تا از پیج های پرطرفدار نیز استفاده 
کنید. در این زمینه در تالش باشید تا یک ارتباط دو طرفه با مخاطبان 
خود ایجاد کنید. این امر تاثیر اقدامات ش��ما را به شدت افزایش خواهد 
داد. برای مثال ایجاد چالش ها و مسابقات متعدد خود می تواند مخاطب 

را به خوبی درگیر نماید. 
12-اپلیکیشن

اپ ه��ا درواق��ع نرم افزارهایی هس��تند که در سیس��تم عامل ها مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند. در این رابطه ش��ما دو انتخاب خواهید داشت. 
نخس��ت این که خود یک اپ ایجاد ک��رده و اقدامات الزم را در آن برای 
تبلیغ برند خود، صورت دهید. برای این امر الزم است تا محور کار کامال 
در جهت رفع نیاز مشتری باشد و یا در غیر این صورت تبلیغ به صورت 
غیرمس��تقیم صورت گیرد. انتخاب دیگر ش��ما تبلیغ در اپلیکیشن های 
س��اخته ش��ده توس��ط دیگران اس��ت که در صورت اجرای درست و با 
کیفی��ت آن می توان��د با نتایجی مطلوب همراه باش��د. نکته دیگری که 
در این بخش باید مورد توجه قرار دهید این اس��ت که هیچ مانعی برای 
انجام همزمان دو روش معرفی ش��ده وجود ندارد و همه چیز به میزان 

امکانات و نیاز شما بستگی خواهد داشت.
13-بیلبورد 

هیچ فردی تا ابد در خانه خود نخواهد ماند. به همین خاطر الزم است تا 
از محیط پیرامون نیز برای تبلیغات استفاده کرد. از جمله روش های موجود 
در این رابطه استفاده از بیلبوردها است. نکته مهم در این بخش این است 
که ویژگی ظاهری آن باید کامال خالقانه و نوین باشد تا چشمان مخاطب 
را ب��ه خوبی درگیر نماید. با این حال به عل��ت این امر که افراد معموال در 
گذر و رفت و آمد هستند، بهتر است تا مطالب تنها در حد یک یا دو جمله 
کوتاه باشد. از دیگر موارد مهم می توان به اندازه و مکان نصب آن اشاره کرد.

14-خدمات رایگان 
هدف اصل��ی از تبلیغات تحت تاثیر قرار دادن مخاطب اس��ت که در 
این رابطه انجام یک کار و یا تامین نیازی از آن ها به صورت رایگان نیز 
می تواند نتایج مورد نیاز را به همراه داشته باشد. از جمله روش های رایج 
در این رابطه درج نام برند در پوش��اک و توزیع آن در مناطق مورد نظر 
اس��ت. با این حال با کمی خالقیت شما قادر به انجام کارهای متنوعی 

در این زمینه خواهید بود. 
15-مشتریان 

اگرچ��ه این عنوان تا حدودی عجیب به نظر می رس��د، با این حال از 
جمله بهترین روش های تبلیغاتی، انجام آن به صورت مس��تقیم است. با 
نگاهی به افراد جامعه به این نکته پی خواهید برد که مشورت با سایرین 
از جمله روش های مهم آن ها برای کسب اطمینان محسوب می شود. به 
همین خاطر در صورتی که از افراد برای این امر اس��تفاده نمایید، بدون 
شک نتیجه خوبی را به دست خواهید آورد. با این حال توصیه می شود 
تا به دنبال راهی باشید که اطمینان حاصل نمایید که افراد نهایت تالش 
خ��ود را انجام خواهند داد. برای مث��ال این امر که تخفیف ها و یا مبالغ 
مدنظر قرار گرفته برای فعالیت آن ها براساس میزان مشتری جذب شده 

باشد، خود از روش های مرسوم در این رابطه محسوب می شود.
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سامسونگ صدای مادر را ماندگار می کند
سامس��ونگ هند در قالب یک کمپین الهام بخش از زندگی واقعی 
روی نحوه کار دستیار صدای »Bixby« تاکید می کند. این فناوری 
Motor Ne - )  رابط هوشمند می تواند به فرد مبتال به بیماری 
ron Disease )MND یا ALS در زمینه تولید صدا کمک کند.
کمپین ف��وق با عن��وان »#VoiceForever«، محصول آژانس 
تبلیغات��ی Cheil هند، یک دختر را در حال خواندن یک مقاله در 
مدرسه و توصیف رابطه با مادر بیمارش نشان می دهد. او پیوند خود 
با مادر از طریق فعالیت هایی نظیر گوش دادن و خندیدن با یکدیگر 

را روایت می کند. آن ها وقت خود را با هم این چنین می گذرانند.
در هر صورت مادر در این تصویر جایی ندارد و در سرتاسر آگهی 
تبلیغاتی دختر در حال صحبت کردن با پدرش در پس زمینه دیده 
می ش��ود. بعدا مشخص می شود که مادرش به MND مبتال است. 
فیل��م ب��ا الهام از زندگی یک بیمار مبتال به MND به نام س��ونال 
)اسم او عوض شده است( ساخته می شود که اجازه کار بر روی یک 
پروژه آزمایش��ی با هدف کمک به حفظ صدای مادر برای همیش��ه 

را خواهد داد.
موسس��ه تحقیقاتی سامس��ونگ ش��هر بنگلور هند )SRI-B( با 
استفاده از فناوری TTS )متن به گفتار(، این صدا را برای سازگاری 
با سیس��تم عامل اندروید )گوشی هوشمند سامسونگ( در راستای 
کمپین فوق امتحان کرد. در مرحله بعدی سامس��ونگ به همکاری 
 MND اولین ان جی او ثبت شده برای ،»Asha Ek« بنیاد امید
T ALS در هند، پرداخت. در شرایط فعلی آزمایشات بر روی -  اا

zen OS )یخچال، تلویزیون( در حال انجام هستند.
به گفته جاش س��ئوکجین، مدیر هنری ارش��د و آلبرتو رودریگز، 
 ،Cheil نویس��نده اصلی از بخ��ش جهانی خالقیت دفت��ر مرکزی
سامس��ونگ ب��ه عنوان یک پیش��گام در حوزه ن��وآوری، همواره در 
پی کش��ف راه هایی برای کم��ک به افراد در مس��یر انجام کارهای 
غیرممکن اس��ت. مدی��ران و کارمن��دان Cheil اقدام به توس��عه 
نخستین دس��تیار صوتی هوش مصنوعی ش��خصی در دنیا موسوم 
 Motor Neuron می کنند که به افراد مبت��ال به »Bixby« ب��ه
Disease در زمین��ه حفظ صدای ش��ان برای عزی��زان خود قبل از 

مرگ کمکی موثر به شمار خواهد رفت.
تی��م Cheil قصد عرضه ی��ک فیلم متح��رک و در عین حال 
س��اده را دارد که قابلیت های بی حد و مرز Bixby برای کمک به 
خانواده ها در مس��یر مقابله با این حوادث ناگوار را نشان می دهد. 
دریافت پاسخی دلگرم کننده به این فیلم اعضای تیم را خوشحال 
می کن��د. آن ها منتظر پیش��رفت تکنولوژی و الهام بخش��یدن به 
بس��یاری دیگر از افراد هس��تند. رانجیوجیت سینگ، مدیر ارشد 
بازاریابی سامس��ونگ هند، محور تمرک��ز مدیران و کارمندان این 
شرکت را تغییر سبک زندگی مردم از طریق فناوری های مبتکرانه 
می داند. تالش سامس��ونگ به منظور حل مشکالت زندگی واقعی 
مصرف کنندگان به وس��یله نوآوری های مه��م و معنی دار صورت 
می گیرد. این فیلم ش��یوه عملکرد سامس��ونگ در ممکن ساختن 
غیرممکن ها با اس��تفاده از دستیار صوتی هوش مصنوعی خود به 
ن��ام »Bixby«، جهت حفظ صدای م��ادر مبتال به MND را به 

تصویر می کشد.

هات داگ گیاهی Ikea، گزینه غذایی برای 
حفظ بیشتر محیط زیست

 Ikea هدف خود را الهام بخش��یدن به مردم برای اتخاذ س��بک 
زندگی س��الم و پایدار از طریق مواد غذایی پیش��نهادی اش تعیین 

کرده است.
این ش��رکت تولیدکننده اس��باب و اثاثیه منزل به طور رس��می 
رونمای��ی از هات داگ گیاهی خود در منوی غ��ذای Bistro ایکیا 
را کلید زده اس��ت. هدف ش��رکت اس��تفاده از مواد اولیه بیش��تر با 
مبن��ای گیاهی در قالب پیش��نهادهای غذایی مق��رون به صرفه و 
خوش��مزه اس��ت. طعم این هات داگ گیاهی حافظ محیط زیس��ت 
م��ورد آزمایش های متعددی قرار گرفته اس��ت. در قالب یک بیانیه 
مطبوعاتی Ikea توضیح داد که نتیجه کار یک ها ت داگ خوشمزه 
با اس��تفاده از مواد اولیه ای نظیر کلم، عدس قرمز، هویج و زنجبیل 
اس��ت که مقدار گاز دی اکسید کربن منتش��ر شده از آن تقریبا ۷ 
براب��ر کمتر از هات داگ کالس��یک خواهد بود. ب��ه گفته مابکل ال 
 Ikea مس��ئولیت ،Ikea Food Services AB کور، مدیرعامل
تولید غذای حافظ محیط زیس��ت اس��ت که برای کره زمین خوب 

خواهد بود.
وی اف��زود ک��ه این گزینه ه��ای غذایی مفید و زیس��ت پذیر باید 
خوش��مزه باش��ند. Ikea به این دلیل از هات داگ گیاهی خوشمزه 
خوش��ش می آید که طراحی محصول فوق به منظور خدمت رسانی 
ب��ه طیف وس��یعی از مصرف کنن��دگان مانند وگان ه��ا و افرادی با 
رژی��م گیاهی انعطاف پذیر رخ داد. در همین حین، این ش��رکت به 
دیدگاه موس��س خود، اینگوار کامپراد، در ارتباط با طرح پیش��نهاد 
ارائ��ه محصوالت قاب��ل اعتماد و در عین حال مق��رون به صرفه به 
عم��وم مردم وف��ادار می ماند. هات داگ گیاهی آگوس��ت 2۰18 در 
فروشگاه های Ikea در سرتاسر اروپا عرضه شد و سپتامبر امسال به 
فروشگاه های خود در ایاالت متحده آمریکا می رسد. دیگر شعبه های 
Ikea در هم��ه جای جهان در س��ال 2۰19 به ای��ن غذای جدید 

دسترسی خواهند یافت.
لگو و حفظ محیط زیست

بعد از این لگو اعالم کرد که محصوالت دوس��ت دار محیط زیست 
را با اس��تفاده از نیش��کر س��اخته، یک توربین ب��ادی را به نمایش 
گذاش��ت که با همکاری ش��رکت وستاس )پیش��رو در راه حل های 
انرژی پایا( و از همین مواد گیاهی ساخته شده است. این توربین از 
826 قطعه درست شده و تقریبا یک متر ارتفاع دارد و کار می کند.
مجموعه  پایای لگو به شکل گیاهان است و »گیاهان ساخته شده 
از گیاه��ان« ن��ام دارد و ش��کل های متنوعی از برگ ه��ا، بوته ها و 
درخت ها را ش��امل می ش��ود.  این قطعات تجزیه پذیر نیستند ولی 
قابل بازیافتند. لگو می خواهد با این کار تاثیری مثبت در دنیا داشته 
باشد و به پایایی محیط زیست کمک کند و قصد دارد در سال های 
آینده این مواد را در اسباب بازی ها و بسته بندی هایش به کار ببرد.
mbanews: منبع
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امروزه ش��بکه های اجتماعی به علت فضای رایگان و جذابیت بس��یار 
باالیی که در اختیار خود دارند، توجه بس��یاری را به س��مت خود جلب 
کرده اس��ت. بدون ش��ک در هر مکانی که مخاطب زیادی وجود داشته 
باش��د، فضای مناسب برای انجام اقدامات تبلیغاتی شکل خواهد گرفت. 
در این رابطه آمارها حاکی از آن است که امروزه در کشورهای پیشرفته، 
بی��ش از 86درص��د بازاریاب ه��ا توجه اصل��ی خود را به این ش��بکه ها 
اختص��اص می دهند. به همین خاطر ضروری اس��ت تا در این رابطه به 
آگاهی و دانش کافی دست پیدا کنید. توجه داشته باشید که بسیاری از 
کس��ب وکارها خصوصا شرکت های کوچک، تنها با استفاده از همین راه، 
موفق شده اند تا نیاز تبلیغاتی خود را برطرف نمایند. با این حال در این 
رابطه نحوه انجام کار نیز بس��یار مهم و تعیین کننده است. درواقع موارد 
متع��ددی را می تواند مث��ال زد که در این زمین��ه علی رغم تالش های 
بس��یار، ناموفق بوده اند. در همین راستا به بررسی 9 استراتژی موثر در 

این رابطه خواهیم پرداخت.
1-شبکه  های اجتماعی بیش تری را مورد استفاده قرار دهید 

اگرچ��ه برخ��ی در این رابطه عقیده دارند که باید تنها یک ش��بکه را 
انتخ��اب و تمرکز خود را بر روی آن قرار داد، با این حال توجه داش��ته 
باش��ید که همواره به تعداد شبکه های اجتماعی افزوده می شود، که هر 
ی��ک مخاطبانی را برای خود پیدا کرده و در نهایت به ش��هرت دس��ت 
پی��دا می کنند. برای مثال در ابتدای کار اینس��تاگرام و یا ش��بکه هایی 
نظیر اسنپ چت، فیس بوک به عنوان غول شبکه های اجتماعی محسوب 
می ش��د. اگرچه این ش��بکه در ح��ال حاضر نیز بیش تری��ن کاربر را در 
اختیار دارد، با این حال میزان رش��د اینستاگرام، توییتر و اسنپ چت به 
مراتب بیش تر بوده است. بدون شک در صورتی که شما در همان ابتدا 
فعالیت های خود را صورت دهید، ش��انس موفقیت شما به علت حضور 
کم ت��ر س��ایر برندها، به ش��دت افزایش پیدا کرده و کار ش��ما راحت تر 
خواهد بود. به همین خاطر الزم اس��ت تا تمامی شبکه ها را مورد توجه 
قرار داده و برنامه ریزی الزم را داش��ته باش��ید. برای مثال پیش بینی ها 
حاکی از آن اس��ت که دو شبکه پینترست و وین قادر خواهند بود تا در 
چندماه آینده نرخ رشد فوق العاده ای را تجربه کنند. در این رابطه توجه 
داشته باش��ید که موفقیت در بازاریابی محتوا و ش��بکه های اجتماعی، 
امری یک شبه نبوده و الزم است تا در این رابطه صبر کافی را در کنار 

تالش و برنامه ریزی مناسب، داشته باشید.
2-محتوای خود را با توجه به خصوصیت هر شبکه انتخاب کنید 
از جمله سیاست های نادرست شرکت ها در زمینه بازاریابی شبکه های 
اجتماع��ی این اس��ت که فعالیت های مش��ابهی را در هر ش��بکه، انجام 
می دهن��د. ای��ن امر در حالی اس��ت که هر یک از آن ه��ا خصوصیت ها 
و امکان��ات متفاوتی را داش��ته ک��ه انجام کار یکس��ان را عمال بی معنی 
می س��ازد. بدون ش��ک این امر زمان و تالش بیش ت��ری را نیاز خواهد 

داش��ت، با این حال توجه داش��ته باش��ید که موفقیت کامال وابسته به 
کیفیت کار شما خواهد بود. به همین خاطر نباید در این رابطه به دنبال 
کاری بی دقت باش��ید. در این رابطه توصیه می شود تا در ابتدا به آگاهی 
کافی در رابطه با ویژگی ها و قابلیت های هر ش��بکه دس��ت پیدا کرده و 
س��پس اقدام به برنامه ریزی و تعیین اهداف برای هر یک نمایید. توجه 
به اقدامات صورت گرفته از سوی سایر برندها نیز می تواند راهنمای عمل 

بسیار خوبی محسوب شود.
3-به دنبال تبلیغات مستقیم نباشید 

فراموش نکنید که در ش��بکه های اجتماعی این امر که توقع داش��ته 
باشید که مخاطب تبلیغات شما را دنبال نمایند، توقعی کامال غیرمعقول 
خواهد بود. اگرچه این امر برای ش��ما از اهمیت باالیی برخوردار است با 
این حال از جذابیت کافی برای مخاطب برخوردار نخواهد بود. به همین 
خاطر الزم است تا فعالیت های خود را به نحوی انجام دهید که تبلیغات 
در داخل آن قرار گیرد. برای مثال بس��یاری از رس��توران ها با برگزاری 
مس��ابقات عکاس��ی با غذا، مخاطب را دقیقا در مسیر مورد نیاز خود به 
ش��یوه ای جذاب، قرار می دهند. بدون ش��ک این سیاست در مقایسه با 
زمانی که خودت��ان بخواهید تمامی عکس ها را تهیه نمایید، اس��تقبال 
بیش تری را به همراه خواهد داش��ت. در این رابطه میزان خالقیت شما 
عاملی تعیین کننده و ایجاد مس��ابقات عکاسی، تنها راهکار شما نخواهد 
بود. برای مثال بسیاری از برندها در حال حاضر پیش از معرفی محصول 
و برند خود، داس��تان پردازی کرده و با این کار مخاطب را با خود درگیر 
می نمایند. در آخر فراموش نکنید که همواره برای دنبال کردن صفحات 
شما در شبکه های اجتماعی، اشتیاق کافی باید وجود داشته باشد. بدون 
شک ویژگی های اخالقی و عالیق جامعه هدف، از جمله معیارهای شما 

برای تصمیم گیری خواهد بود.
4-اقدامات خود را متنوع سازید 

اکثرا یکی از دالیل موفقیت اینس��تاگرام در مدت زمان بسیار کوتاه را 
در این امر دانسته اند که در این شبکه امکان انجام کارهای متعدد وجود 
دارد. در واقع ش��ما در هر نسخه جدید آن از امکانات جدیدی برخوردار 
خواهید ش��د که نیاز افراد را بهتر پاس��خ خواه��د داد. این امر در واقع 
متنوع س��اختن امکانات بوده که باعث می ش��د تا کاربران نیاز کم تری 
به سایر شبکه ها احس��اس نموده و به اینستاگرام وفادار بمانند. این امر 
درواقع اقدامی اس��ت که شما نیز باید صورت دهید. درواقع انجام کاری 
تکراری در دراز مدت مخاطب را خس��ته خواه��د کرد. به همین خاطر 
الزم است تا همواره به دنبال انجام کاری جدید و ایجاد تنوع باشید. در 
این رابطه توجه داش��ته باش��ید که اگر بتوانید اقدامی منحصر به فرد را 

انجام دهید، تا مدت ها در مرکز توجهات قرار خواهید گرفت. 
5-کاربران را با اقدامات خود درگیر نمایید 

از جمله اقداماتی که باعث خواهد شد تا افراد همواره برند شما را در 
خاطر خود داش��ته باشند، این است که آن ها را به خوبی درگیر نمایید. 
این امر در قالب ایجاد مسابقات و چالش های متنوع قابل انجام است. در 
این رابطه توجه داشته باشید که این امر الزم است تا با پوشش کافی از 

جانب ش��ما همراه باش��د در غیر این صورت استقبال خوبی را به همراه 
نخواهد داشت. امروزه این سیاست به طریق های متنوعی مورد استفاده 
ق��رار می گیرد. درواقع حتی خواننده ها نیز ب��ا ایجاد چالش تهیه کلیپ 
با موزیک مورد نظر و انتش��ار آن در صفحه اصلی، به خوبی توجهات را 
به س��مت خود جلب می نمایند. در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که 
اقدام مدنظر، باید ارتباط کافی با حوزه کاری شما داشته باشد تا نتیجه 

حداکثری را بتوانید به دست آورید.
6-به مطالب خود جنبه آموزشی بیش تری بدهید 

این امر که افراد از مطالب شما چیزهایی را یاد بگیرند، خود به خوبی 
باعث ارزشمندتر شدن اقدامات شما خواهد شد. فراموش نکنید که افراد 
معموال در قبال آموزش های رایگان و کاربردی واکنش بس��یار خوبی را 
از خود نش��ان می دهند. به همین خاطر الزم اس��ت تا از این امر برای 

افزایش محبوبیت خود استفاده نمایید.
7-تخفیف ها و امکانات ویژه ای را برای مخاطبان شبکه های 

اجتماعی خود تعیین کنید
این اقدام درواقع بیانگر این امر خواهد بود که ش��ما برای این دس��ته 
از مش��تریان خود برنام��ه خاصی را در نظر داری��د. همین امر به حفظ 
مخاطبان کمک خواهد کرد. در این رابطه الزم است تا امکانات منحصر 
به فردی را برای آن ها تعیین نمایید که اعطای کدهای تخفیف از جمله 
س��اده ترین آن ها اس��ت. فراموش نکنید که در این رابطه الزم اس��ت تا 
کامال با توجه به بودجه خود اقدام کرده و از تحمیل هزینه های سنگین 

خودداری کنید.
۸-سیستم پاسخگویی و ارسال منظم مطالب را جدی بگیرید 

درواقع این امر بیانگر این اس��ت که شما تنها بر پایه وجود یک مدیر 
نمی توانی��د تمامی نیازه��ای کاربران را برطرف کنی��د. به همین خاطر 
توصیه می شود تا یک تیم مسئولیت مدیریت صفحات شما در شبکه های 
اجتماع��ی مختل��ف را برعهده گرفت��ه و با این اقدام امکان پاس��خ دهی 
مناس��ب و به موق��ع را فراهم آورید. فراموش نکنید ک��ه عدم احترام و 
توجه کافی به مخاطب، خود عامل مهمی برای ترک صفحه شما خواهد 
بود. همچنین الزم است تا فعالیت شما تابع نظم و زمان بندی مشخصی 

باشد تا منجر به از دست رفتن دنبال کنندگان شما نشود. 
9-مخاطبان خود را بهتر بشناسید 

مزیت بزرگ شبکه های اجتماعی این است که شما امکان ارتباط مستقیم 
را با مخاطب خود خواهید داش��ت. این امر بدون ش��ک به درک بهتری از 
ایده ها، نظرات و نیازهای آن ها، منتج خواهد شد. در این رابطه توجه داشته 
باشید که این امر نیازمند مهارت گوش فرا دادن به صدای مشتری خواهد 
بود. به همین خاطر تمامی پل های ارتباطی و ارس��ال نظر را فعال کرده و 
نظرات را دسته بندی نمایید. این امر شما را به درک بهتر از میزان موفقیت 
اقدامات خود نیز خواهد رساند. در نهایت به علت کاهش هزینه های بازاریابی 
خود از طریق شبکه های اجتماعی، شما قادر خواهید بود تا زمان و هزینه 

بیش تری را برای سایر اقدامات، در اختیار داشته باشید.
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قیمت اولیه محصول در فروشگاه شاید واقعی 
نباشد!

حراج! حتی شنیدن این کلمه باعث خواهد شد احساسات برخی از مشتریانی 
ک��ه به دنبال خرید محصوالت یا قیمتی مناس��ب تر از قیمت اولیه هس��تند، 
تحت تأثیر قرار گیرد، اما برخی مش��تریان به این فکر فرو می روند که تنها راه 
باخبرش��دن از این تخفیفات، این است که فروش��گاه به آنها اطالع دهند. اگر 
»قیمت های اولیه ای« که مغازه ها تخفیفات شان را به نسبت آن قرار می دهند 

واقعی نباشد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ 
این سؤالی است که دونالد انگوی )Donald Ngwe( در مقاله جدید خود 
Fake Di - )تتخفیفات غیرواقعی برای خرده فروشان عامل سودآوری هستند 

counts Drive Real Revenues in Retail(«، به آن اشاره می کند. 
انگوی، دستیار پروفسور دانشکده اقتصاد هاروارد، به صورت اتفاقی با این روش 
حیله گرانه بازاریابی روبه رو شد. او بر روی یک پروژه مرتبط با پوشاک و برندهای 
ایاالت متحده فعالیت می کرد که متوجه اتفاقات عجیبی در فروشگاه های عرضه 
مستقیم )Outlet stores( آنها شد. برخی از محصوالت نمایش داده شده تنها 
به منظور فروش در این فروش��گاه های عرضه مستقیم طراحی شده و هیچ گاه 
به مغازه های خرده فروش��ی نرفته بودند. با ای��ن وجود، بر روی این محصوالت 
همچنان  »قیمت اولیه« به همراه تخفیف نمایش داده شده بود. البته این اعداد 
کاماًل ساختگی بودند.  به گفته انگوی، »آنها هیچ گاه برای فروش این اجناس با 
قیمت اولیه تالش نکرده اند. مشتریان نیز هیچ گاه قادر به خرید این محصوالت با 
آن قیمت ها نبوده اند. وقتی که او به کنکاش مسئله پرداخت، متوجه شد که این 
روش بیش از آنکه مشتریان بدانند، عمومیت دارد. به گفته او، »تقریباً تمامی 
اقالم در آمازون یک قیمت اصلی دارند، اما اگر با دقت به سیاست  این قیمت ها 

توجه شود، مشخص خواهد شد که بسیار مبهم هستند.«
حتی مشتریان از خرده فروش��انی مانند JCPenney، Sears، Macy's و 
Kohl's برای »قیمت های جعلی« که براساس قوانین کمیسیون فدرال تجارت 
ممنوع است، شکایت کرده اند. در این پرونده ها اما، سؤال اصلی این است که آیا 
مشتریان با وجود اطالع از جعلی بودن قیمت های اولیه، باز هم این محصوالت را 
خریداری می کرده اند؟ البته اثبات این امر به عنوان یک استاندارد بسیار دشوار 
اس��ت. بعضی خرده فروشان با ارائه موفق اس��تدالل های خود اشاره کردند که 
مشتریان کاماًل به این امر آگاه هستند و می دانند قیمت های مشخص شده تنها 

به عنوان راهنمایی آنها گذاشته شده است.
بدون هیچ گونه ندامت

ش��اید به همین دلیل، برخی ش��رکت ها به صورت متعدد در دادگاه حاضر 
شده و هیچ گونه نشانه ای از خود مبنی بر تغییر نشان نداده اند. به گفته انگوی، 
»هنگامی که از یک خرده فروش��ی مانند Kohl's هر س��ال شکایت می شود، 
نش��ان دهنده آن اس��ت که این امر نه تنها معمول به شمار می رود، بلکه امری 
پایدار اس��ت.« با آزمایش بر روی داده های یک فروش��گاه عرضۀ مس��تقیم، او 
متوجه ش��د اطالعات بس��یار زیادی وجود دارند که به پاسخ این سؤال که آیا 
مشتریان فریب این قیمت های جعلی را می خورند یا خیر، کمک خواهند کرد.

در حقیقت، هنگامی که او قیمت های جعلی را با قیمت هایی که مش��تریان 
بابت اجناس می پرداختند مقایس��ه کرد، به یک الگوی واضح رس��ید: به ازای 
ه��ر افزایش یک دالری در »قیمت اولیۀ« یک محصول، مش��تریان به صورت 
میانگین حاضر به پرداخت ۷۷سنت بیشتر می شدند. عالوه بر آن، متوجه شد 
مش��تریانی که برای بار چندم از فروش��گاه خرید می کنند، حاضر بودند میزان 
کمتری را بر اس��اس این قیمت های جعلی پرداخت کنند اما افرادی که برای 
بار اول از فروش��گاه خری��د می کردند، به صورت میانگین میزان بیش��تری را 
براس��اس قیمت های »اولیه« پرداخت می کردند. انگوی می گوید، »به نظر من 
این قیمت های جعلی برای فریب افرادی که آشنایی زیادی با برند ندارند، موفق 
خواهن��د بود و آنها را به نوعی تصمیم گی��ری وادار خواهند کرد که در صورت 
شناخت کامل از برند، این اتفاق رخ نمی دهد.«  به بیان دیگر، مشتریان برچسب 
قیمت را به عنوان نشانه ای برای کیفیت محصول نمی دادند، بلکه باور می کنند 

این محصوالت با قیمت مذکور به فروش رفته اند.
برای اثبات یافته هایش، انگ��وی به طراحی یک آزمایش پرداخت که در آن 
به هر ش��رکت کننده یک کیف دس��تی با قیمت حراجی 4۰ دالر داده شد. به 
همراه آن، یک برچس��ب »قیمت حقیقی اولیه« و یک برچسب »قیمت اولیۀ 
نمایش داده ش��ده« که ما بین 4۰ تا 9۰ دالر بودند، به آنها ارائه ش��د. سپس از 
ش��رکت کنندگان یک مجموعه از سؤاالت، ش��امل موارد زیر پرسیده شد: آیا 
کیفیت این کاال باالست، آیا این یک خرید خوب است و آیا قیمت آن منصفانه 
است، می شد. وقتی قیمت حقیقی اولیه باالتر بود، مشتریان نمره بهتری را به 
تمامی سؤاالت مذکور ارائه دادند، اما هنگامی که قیمت نشان داده شده بیش از 
قیمت حقیقی بود، هیچ تأثیری مشاهده نشد. این نتیجه باعث تعجب انگوی 
شد. به گفتۀ او، »توقع من این بود که اگر به آنها قیمت های جعلی ارائه شود، 
بر روی ارزیابی کیفیت کاال توسط ایشان تأثیر بگذارد، زیرا مشتریان به دیدن 

تخفیف های جعلی عادت دارند. نتایج به دست آمده عکس توقعات من بود.«
اما مشتریان براساس یک فاکتور، نمره باالتری به کیف می دادند و آن میزان 
عدم صداقت فروشنده بود. در کل، این نتایج نشان می دهند که ادعای شکایت ها 
مبنی بر اینکه مشتریان فریب قیمت های جعلی را می خورند، کاماًل صحیح بوده 

است و قانون گذاران باید در مقابل آنها تمهیدات جدی تری را در نظر بگیرند. 
ب��ه گفت��ه انگوی، »ای��ن تفکر در می��ان برخ��ی قانون گذاران وج��ود دارد 
که مش��تریان به ان��دازه کافی باهوش هس��تند و در مقابل دیگ��ر روش های 
کالهبرداری، قیمت های جعلی چندان خس��ارت بار نیس��تند. نتایج من نشان 
می دهند که خریداران متوجه این حیله ها نمی ش��وند. حتی در فروشگاه های 
عرضه مستقیم که توقع مقداری از تخفیفات جعلی وجود دارد، آنها همچنان با 

این نشانه ها تحت تأثیر قرار می گیرند.«
کار بیشتری نیاز است

ممکن اس��ت مش��تریان باهوش همچن��ان بتوانند قیمت ه��ای واقعی را از 
قیمت های جعلی تش��خیص دهند. برای مثال برخی از خرده فروشان کدهای 
متفاوتی را بر روی محصوالت خود حک می کنند که نشان   دهنده آن است که 
این طرح برای خرده فروش��ی در نظر گرفته یا در فروشگاه های عرضۀ مستقیم 
فروخته خواهد شد. اما در حالت کلی تر، افراد باید هوشیار باشند. مشتریان باید 
بدانند قیمت اولیه نمایش داده شده همواره حقیقی نیست و باید ارزیابی شخصی 

خود را مبنی بر ارزشمند بودن کاال در نظر بگیرند.
برای خرده فروش��ان، تحقیقات انگوی نشانگر آن است که قیمت های جعلی 
اولیه می توانند به عنوان یک استراتژی برای افزایش فروش محسوب شوند. البته 
تنها در صورتی که قانون گذاران با این قضیه برخورد جدی نداشته باشند. اگر 
شرکت ها می خواهند حس یک معامله خوب و منصفانه را به مشتریان منتقل 
کنند، باید از عباراتی مانند »در مقایسه با« و یا »ارزش در: قبل از قیمت اصلی 
استفاده کنند. به گفته انگوی، »این می تواند یک ابزار بسیار مناسب باشد، زیرا 
می تواند اطالعات ارزش محصول را در اختیار مشتریان قرار دهد و در عین حال، 

اجازه قیمت گذاری رقابتی را نیز به آنها خواهد داد.«
hbs: منبع
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القاب و عناوین رهبر نمی سازند

با توجه به س��ال ها دانش آموختگی در زمینه رهبری، س��خنان کوتاه و مفید 
Marg - )سسیاری را در این حیطه شنیده ام. یکی از این آموزه ها از مارگارت تاچر 

ret Thatcher( است که می گوید »رهبریت مانند بانو بودن است. اگر مرتباً در 
تالش باشید آن را به دیگران ثابت کنید، یعنی چنین چیزی در شما وجود ندارد.«

چقدر زیبا گفتید خانم نخست وزیر!
در جایی دیگر جان کوینسی آدامز )John Quincy Adams( می گوید: 
»اگر کارهای ش��ما در دیگران انگیزه آرزوهای بیشتر، آموزش بیشتر، فعالیت 

بیشتر و بزرگتر شدن ایجاد کند، شما یک رهبر هستید.«
من این مش��کل و مش��کالت مربوط به آن را به همراهی مارک س��نبورن 
)Mark Sanborn( بررس��ی کردم. او رئیس شرکت سنبورن اند اسوشیتس 
)Sanborn & Associates( است که در زمینه ایده پردازی برای پیشرفت 
رهبران در تجارت و زندگی فعالیت می کند. س��نبورن فارغ التحصیل دانشگاه 
ایالتی اوهایو و نویسنده کتاب های پرفروش بین المللی و رفرنس های بسیار در 
زمینه های رهبری، ساخت تیمی، خدمات مشتریان و تغییر است. کتاب های او 
ش��امل »فاکتور فرد )The Fred Factor(« و »نیازی به القاب برای رهبری 

نیست )You Don’t Need a Title to Be a Leader(« هستند.
راجر دین دانکن )Rodger Dean Duncan(:من اغلب به افراد گوش��زد 
می کن��م برای رهبری نیازی به القاب وجود ندارد و تو یک کتاب با این عنوان 
نوشته ای. هنگامی که هیچ »موضع قدرت« و یا نفوذی وجود ندارد، مهم ترین 

روش  برای اعمال تأثیر مثبت در دیگران چیست؟ 
مارک سنبورن: اگر مجبور بودم نام کتاب را تغییر دهم، اسم آن را »شما به 
یک لقب برای رهبری نیاز ندارید، اما اگر درس��ت رهبری کنید یک لقب شما 
را با مش��کل مواجه نخواهد کرد« می گذاشتم. مورد نامناسبی در عنوان کتاب 
نمی بینم، اما اغلب در درک آن سوءتفاهم هایی ایجاد می شود. مهارت ها و نتایج، 
شما را به یک رهبر تبدیل خواهند کرد. القاب باید رهبریت را تأیید کنند، اما 

هیچ گاه نمی توانند آن را خلق کنند.
این مبحث را با این س��ؤال آغاز می کنم که »چرا می خواهید رهبری کنید؟ 
به دنبال چه تغییراتی هس��تید؟«. امروزه رهبری به یک امر رایج تبدیل شده 
است، اما بسیاری برای رسیدن به عنوان »رهبری«، دالیل مشخصی ندارند. این 
عنوان باید از میل برای همکاری زاده شود و نه جهت رسیدن به دستاوردهایی 
بدون تالش. رهبری صحیح می تواند برای تمامی رهبران، پیروان، تش��کیالت 
و یا انجمن ها س��ودمند باشد. دالیل تمایل خود برای رهبری را روشن سازید، 
زیرا بدون داشتن دالیل قانع کننده، احتماالً توان پرداخت هزینه های یادگیری 

مهارت های رهبری و حفظ تعهد در مواجهه با چالش ها را نخواهید داشت.
حال باید به دنبال فرصت ها باشید. صبر نکنید تا شخص دیگری این موقعیت 
را برای شما فراهم کند. تشکیالت شما به چه نیاز دارد؟ چه مشکالتی نیازمند 
راه حل هس��تند؟ از چه فرصت هایی می توان اس��تفاده ک��رد؟ چه جنبه هایی 
می توانند بهبود یابند؟ ابتکار پیش نیاز تأثیرگذاری مؤثر است. خوب نگاه کنید؛ 

توجه داشته باشید و سپس مشارکت به عمل آورید.
در نهایت کارهایی را انجام دهید که دیگران نمی خواهند به پایان برس��انند. 
کمی س��خت تر و هوش��مندانه تر کار کنید، آماده تر از پیش باش��ید و با دقت 
بیشتری مطالعه کنید. اگر در جهت رهبری، انجام فعالیتی از شما درخواست 
شد، به عنوان یک فرصت برای بهبود مهارت های رهبری و رسیدن به نتایجی 

که شما را اثبات می کند، به آن نگاه کنید. 
دانکن: امروزه بس��یاری افراد با محل کار خود ارتباط برقرار نمی کنند. برای 
ایجاد انگیزه به منظور افزایش مس��ئولیت پذیری شخصی و موفقیت مجموعه، 

رهبران چه کارهایی می توانند انجام دهند؟ 
سنبورن: ابتدا در مورد مسئولیت های افراد تحت رهبری خود شفاف باشید. 
پیروان ش��ما نیازمند تمرکز مشخص بر روی کارهایی که بر دوش شان است و 

دانستن نتایجی که از آنها توقع می رود هستند.
س��پس از تناسب میان ش��خص و فرد مسئول مطمئن شوید. یکی از نکات 
رهبری صحیح، اختصاص بهترین شخص ممکن برای یک کار مشخص است. 
توانایِی صرف، مالک »بهترین فرد« نیس��ت و معم��والً به مهارت و انگیزه نیز 

نیاز است.
در آخر مباحث پیرامون تبعات تصمیم گیری ها نیز اهمیت دارند. افراد تا زمانی 
که حس کنند در حال کس��ب تجربه و منفعت و یا جلوگیری از اتفاقات منفی 
هس��تند، مسئولیت پذیری خواهند داشت. اگر عدم مسئولیت پذیری و پذیرش 

مسئولیت نتیجه مشابهی داشته باشند، چرا باید خود را به دردسر بیندازیم؟
دانکن: طی چند دهه اخیر، اقتصاد فراز و نشیب های فراوانی را تجربه کرده 
است. در شرایط نامناسب، بسیاری افراد از چشم انداز آینده خود ناامید می شود. 

در چنین شرایط سختی پیشنهاد شما چیست؟ 
سنبورن: در ش��رایط سخت، شما به اطالعات و همچنین انگیزه نیاز دارید. 
کسب اطالعات به درک اتفاقاِت در حال رخداد کمک می کند. برخی می گویند 
»به اخبار گوش نکنید، چرا که سرش��ار از اتفاقات منفی است«. این پیشنهاد 
کامالً نابخردانه به نظر می رسد. اگر توفانی پیش رو باشد، باید از آن آگاه و برایش 
آماده ش��وید. عدم توجه به توفان س��بب در امان ماندن از آن نخواهد شد. همه 

انسان ها باید بتوانند با واقعیت مواجه شوند.
همچنی��ن به منظور تمرکز بر فعالیت های منجر ب��ه واکنش های موفق، به 
انگیزه نیاز داریم. علم عصب شناس��ی نش��ان داده است افراد به دلیل موفقیت 
خوش��حال نمی شوند، بلکه سبب موفقیت آنها همین خوشحالی است. تمرکز 
بیش��تر بر روی نکات مثبت و آنچه در اختیار داریم باعث خواهد شد بهتر کار 
کنیم و به اهداف مان برسیم. من تمایل دارم به مردم امید عرضه کنم. تعریف 
من از امی��د، وجود امری جدید برای امتحان کردن و انگیزه الزم برای این کار 
اس��ت. اگر می توانید چنین موردی را بیابید، در هیچ شرایطی ناامید نخواهید 
ش��د. همواره به دنبال راه حل های جدید باشید و اجازه ندهید آنچه در گذشته 

نداشته اید، شما را در مقابله با یک مشکل ناامید کند.
دانکن: حتی زمانی که پیداکردن کار بسیار سخت است، بسیاری افراد تنها 
به انجام کارهای ملزوم بسنده می کنند. یک رهبر خوب چگونه می تواند برای 

فعالیت بهتر، به کارمندان خود انگیزه ببخشد؟
س��نبورن: رهبران بس��یار بزرگ به افراد در رس��یدن به دیدی بازتر کمک 
می کنند. آنها به دنبال یافتن پتانسیلی در کارمندان خود هستند که شاید خود 
این افراد از آن اطالعی ندارند. از افراد تحت رهبری خود توقع باالتری داش��ته 
باش��ید تا آنها نیز بیش��تر تالش کنند. دچار وهم نشوید و توقعات غیرممکن 
نداشته باشید، زیرا در این صورت انگیزه افراد را از بین می برید. بدانید با توقعات 
معقول، بازده افراد افزایش خواهد یافت. رفتارتان  را با نتایج حاصله ارتباط دهید. 
به افراد خود دالیل تأثیر فعالیت آنها بر دیگران را نشان دهید و میان کاری که 
انجام می دهند و تفاوت هایی که ایجاد می کنند، نوعی پیوستگی به وجود آورید.
دانکن: برخی سیاس��تمداران از این واقعیت که موفقی��ت در برگزاری یک 
کمپین الزاماً به مفهوم رهبری موفق نیست، درک درستی ندارند. پیشنهاد شما 

برای افرادی که به دنبال اداره یک دفتر سهامی عام هستند چیست؟ 

رهبری
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صرف نظر از این که به عنوان یک مدیر در چه جایگاه و مرحله ای قرار 
دارید، همواره مواردی آموزنده جدیدی وجود خواهد داشت. بدون شک 
ش��ما در طول زندگی خود می توانید از موضوع��ات مختلف، مواردی را 
بیاموزید که در این رابطه از جمله اقدامات جذاب این است که نگاهی به 
ویژگی های رفتاری شخصیت های مطرح سینمایی داشته باشید. اگرچه 
این امر کمی عجیب به نظر می رس��د، با این حال واقعیت این است که 
قهرمان��ان هر فیل��م از ویژگی های منحصر به ف��رد و متفاوتی برخوردار 
هس��تند که به خوبی ش��اهد تاثیر آن در جریان داس��تان خواهید بود. 
در این رابطه بدون ش��ک تعداد فیلم های بی شماری وجود دارد، با این 
حال در این مقاله به بررس��ی مواردی خواهیم پرداخت که ویژگی های 
آن ها برای هر مدیری کامال کلیدی است. در همین راستا و در ادامه به 

بررسی 9 ویژگی منتخب شخصیت ها، خواهیم پرداخت. 
1-بدانید که چگونه باید با سایرین ارتباط برقرار کنید)فیلم 

گالدیاتور(
توانای��ی ارتباطی ق��وی از جمل��ه مزیت های یک مدیر در س��ازمان 
محسوب می شود. درواقع شما باید بتوانید در قلب افراد خود نفوذ کرده 
و آن ها را با اطاعت از خود مجاب نمایید. با نگاهی به مدیران موفق نیز 
به ای��ن نکته پی خواهید برد که آن ها روش ه��ای مفیدی برای ارتباط 
برقرار کردن با س��ایرین داش��ته که این امر در رابطه ب��ا افراد مختلف، 

تفاوت هایی را خواهد داشت.
شخصیت مورد نظر: ماکسیموس دسیموس

در ط��ول فیلم نکته ای در رابطه با ش��خصیت اصل��ی وجود دارد که 
در مهارت مدیریتی وی خالصه می ش��ود. درواق��ع چه موفقیت های او 
ب��ه عنوان فرمانده لش��کر روم و ی��ا به عنوان یک گالدیات��ور را مدنظر 
قرار دهید، بدون ش��ک عامل پی��روزی وی در امر مدیریت و رهبری بر 
س��ایرین محسوب می ش��ود. با این حال این امر به عنوان یک امر ذاتی 
تلقی نشده و این امر یک مهارتی است که افراد می توانند آن را در خود 
ایجاد و یا تقویت نمایند. همین امر هم باعث می شود تا در نهایت افراد 
مجاب به پیروی از وی ش��وند. درواقع وی همواره ایجاد انگیزه و س��اده 
کردن دس��تورات را انجام می دهد که باعث می ش��ود ت��ا در هر مکانی 
همگان وی را به عنوان یک رهبر خود تلقی کنند. بدون شک شخصیت 
ماکس��یموس نمونه یک مدیر واقعی اس��ت که در هر شرایطی می تواند 
ضمن حفظ روحیه تیم خود، آن ها را به سمت پیروزی مدیریت نماید. 
2-همواره یک الگوی منحصر به فرد باشید و همه چیز را با یک 

مثال مناسب توضیح دهید )سریال بازی تاج و تخت(
مدیران شرکت همواره از سطح دانش و آگاهی بیشتری برخوردار هستند. 
این امر باعث می ش��ود تا توضیح دادن بس��یاری از مسائل برای تیم کاری 
دش��وار شود. درواقع شما نمی توانید انتظار داش��ته باشید که تمامی افراد 
به س��ادگی ای که ش��ما یک مقوله را درک کرده اید، آن را بپذیرند. در این 
رابطه یک راهکار مناسب وجود دارد که می تواند فهم مسائل را بسیار ساده 
س��ازد. درواقع شما با کمک مثال های مرتبط با اصل موضوع، قادر خواهید 
بود تا در مدت زمان به مراتب کم تر مخاطب را به اطمینان بیش تری برای 
درستی گفته های خود برسانید. برای مثال ممکن است شما خواهان ایجاد 
یک تغییر در محیط شرکت را داشته باشید. بدون شک توضیح دادن دالیل 
و نتیج��ه این اقدام، امری زمان بر خواهد بود. با این حال یک مثال س��اده 
می تواند به خوبی همگان را با خواست شما همراه سازد. در آخر توجه داشته 
باش��ید که شما باید الگوی خوبی برای س��ایرین محسوب شوید و بر روی 
عقاید درست خود حتی در سخت ترین شرایط بمانید تا همگان تا همگان 

به شایستگی های شما پی ببرند. 
شخصیت مورد نظر: ند استارک

وی در س��ریال پرطرفدار بازی  تاج و تخت نقش مش��اور پادش��اه را 
برعه��ده دارد که همواره اهداف خ��ود را از اقداماتی که انجام می دهد، 
با یک مثال س��اده توضیح داده و سایرین را به اطمینان الزم می رساند. 
همین امر نیز باعث شده است تا وی بتواند تمامی اقدامات مدنظر خود 
را بدون مخالفتی جدی از س��وی س��ایرین دنبال نمای��د. وی در طول 
فیلم همواره به عنوان یک شخصیت فداکار و وفادار معرفی می شود. در 
نهایت با او با عدم قبول خیانت به پادش��اه و زیرپا گذاشتن اصول خود، 

به اعدام محکوم و جان خود را از دست می دهد.
3-در سخت ترین لحظات نیز تصمیمات درست را اتخاذ 

نمایید)سریال جوخه برادران(
ای��ن امر که ی��ک مدیر بدان��د در س��خت ترین لحظات نی��ز چگونه 

تصمیمات درس��تی را اتخاذ کند، بدون ش��ک از جمله مواردی اس��ت 
که هر تیمی به آن نیاز خواهد داش��ت. همچنین این دس��ته از مدیران 
همواره نس��بت به توانایی های درون سازمان خود اطمینان داشته و در 
تالش برای استفاده حداکثری و رشد آن هستند. اگرچه برخی بهترین 
مدیران را افرادی می دانند که همواره نگاه رو به جلو دارند، با این حال 
الزم است تا در مواردی به عقب برگشته و به دنبال مسیری دیگر برای 

موفقیت خود باشید.
شخصیت مورد نظر: دیک وینتر

این س��ریال کوتاه به کارگردانی تام هنکس و اس��تیون اسپیلبرگ و در 
رابطه با جنگ جهانی دوم اس��ت. این سریال داستان یک گروه سرباز را از 
زمان شروع تمرینات تا پیروزی را به تصویر می کشد. در این رابطه فرمانده 
گروه شخصیتی به نام دیک وینتر است که تصمیمات وی حتی در بدترین 
اوضاع و شرایط، از جمله مهم ترین دالیل موفقیت تیم به شمار می رود.  در 
سکانس��ی مهم در این فیلم فرمانده دیک وینتر میان حمله همه جانبه و 
عقب نشینی برای بازاریابی قوا و رسیدگی به وضعیت مجروح ها، مورد دوم 
را انتخاب کرده و در طول فیلم شاهد درستی این تصمیم هستیم که تنها 

یک مورد از تصمیمات مهم و وی محسوب می شود.
4-همواره برای موفقیت پاداشی را تعیین نمایید)فیلم گرگ وال 

استریت(
کارمندان ش��ما تنها زمانی نهایت تالش خود را انجام خواهند داد که 
اطمینان داش��ته باش��ند که اقدامات آن  ها مورد توجه شما قرار خواهد 
گرفت. در این رابطه الزم است تا همواره پاداشی را برای موفقیت ها در 
نظ��ر گرفت��ه و صادقانه به وعده خود عمل نمایی��د. در این رابطه توجه 
داش��ته باش��ید که این امر در حفظ روحیه کارمندان و خارج ش��دن از 

فشار ناشی از انجام پروژه ای سخت ولی موفق، کامال موثر خواهد بود.
شخصیت مورد نظر: جردن بلفورت

داستان فیلم گرگ وال استریت در رابطه با زندگی دالل سهام، آقای 
ج��ردن بلفورت اس��ت. وی همواره پس از حتی ی��ک موفقیت کوچک، 
جش��نی را به راه می اندازد که در طول فیلم ش��اهد تاثیر مثبت آن در 
روحیه و عملکرد کارمندان خواهید بود. درواقع این امر خود به محرکی 
جدی برای تالش مجدد برای کسب یک موفقیت دیگر تبدیل می شود. 
در این رابطه نیز الزم است تا به رویحه تیم خود توجه داشته و اقدامات 
خود را برای  این امر با توجه به روحیات و تمایالت آن ها، صورت دهید.

5-کارمندان خود را توانمند سازید)فیلم هر یکشنبه کذایی(
ب��دون ش��ک کارمندانی که همواره بایده��ا و نبایدها به صورت مکرر 
برای آن ها تکرار ش��ده و فضای عمل بس��یار محدود و مشخصی دارند، 
پیش��رفت خاصی را تجربه نکرده و در سطح موجود باقی خواهند ماند. 
این امر در حالی اس��ت که مدیران برتر همواره به دنبال ایجاد ابزارهای 
ق��درت برای تیم خود بوده و به آن ها فضای کافی را برای پیش��رفت و 
ش��کوفایی اس��تعدادهای خود می دهند. فراموش نکنی��د که این امر به 
معنای کنار گذاش��تن کارمندان نبوده و الزم است تا حمایت های کافی 

از آن ها به خوبی صورت گیرد.
شخصیت مورد نظر: تونی دی آماتو

در این فیلم تونی دی آماتو)با بازی آل پاچینو( مربی یک تیم فوتبالی 
است که دوران بسیار بدی را سپری کرده و روحیه تیم به شدت پایین 
اس��ت. با این حال وی ب��ه طرزی خارق العاده بدون در اختیار داش��تن 
ستاره تیم که دوران مصدومت را سپری می کند، موفق می شود تا تیمی 
قدرتمند را ش��کل دهد که موجب حیرت هم��گان حتی مالک تیم نیز 
می ش��ود. در این فیلم وی از انجام یک راه��کار برای افزایش اعتماد به 
نفس و قدرت بازیکنان بهره نگرفته و با هر فرد به شیوه درست آن رفتار 
می نماید. درواقع مس��یر موفقیت افراد باید به نحوی باش��د که اقدامات 
ش��ما به عنوان مدیر ش��رکت تنها نصف کار محسوب شده و باقی راه را 

خود فردی در کنار حمایت های شما طی نماید. 
6-فعال باشید و قدرت بازسازی تیم را در خود افزایش 

دهید)سریال مردگان متحرک(
حت��ی اگ��ر بهترین مدیر تمامی دوران ها نیز باش��ید، ش��ما بدون در 
اختیار داشتن یک تیم مناسب، قادر به کسب موفقیت نخواهید بود. به 
همین خاطر بس��یار مهم است که تیم خود را با افرادی شایسته تکمیل 
نمایید. با این حال این امر تنها در انتخاب برترین ها خالصه نشده و هنر 
مدیریت در کش��ف پتانس��یل افراد نیز است. درواقع ممکن است برخی 
از کارمندان از استعدادهای شکوفا نشده ای برخوردار باشند که حمایت 
شما را نیاز خواهد داشت. فراموش نکنید که همواره ستاره سازی ارزش 
بیش تری نس��بت به جذب برترین ها داشته و این امر اقدامی مقرون به 

صرفه تر محسوب خواهد شد.

شخصیت مورد نظر: ریک گریمز
شخصیت ریک در سریال نقشی محوری را ایفا می کند، از نمونه های 
یک رهبر واقعی محس��وب می شود. درواقع وی به علت آرامشی که در 
لحظات حساس دارد، همواره بهترین تصمیمات ممکن را گرفته و تیم 
خ��ود را از مهلکه نجات می دهد. به همین خاطر هم اس��ت که با جلو 
رفتن داستان همگان وی را به عنوان مغز متفکر گروه دانسته و از وی 
پیروی می کنند. این فیلم به خوبی بیانگر این است که رهبران همواره 
اف��رادی تنومند با قدرت های مافوق بش��ری نبوده و تنها عامل تفکر و 
عملکرد، معیار انتخاب محس��وب می ش��ود. وی همواره در مواجهه با 
مس��ائل مختلف تاثیر هر تصمیم را بر روی تیم ارزیابی کرده و همین 
امر باعث می ش��ود تا تصمیم نهایی، بهترین نتیجه را به همراه داشته 

باشد. 
 7-ضعف های خود را بشناسید)سه گانه بتمن(

از جمله باورهای رایج و کامال نادرس��ت مدیران این اس��ت که آن ها 
همواره باید بدون اش��تباه باشند. این امر در حالی است که هیچ فردی 
حتی برترین مدیران و کارآفرینان نیز در این رابطه اشتباهاتی را تجربه 
کرده اند. با این حال آن ها اجازه نمی دهند که این امر به یک مانع تبدیل 
شده و اقدام به افزایش قدرت خود می نمایند. فراموش نکنید که بدترین 
خصلت برای یک مدیر غرور است، به همین خاطر و در راستای کاهش 
غرور خود، الزم اس��ت تا در رابطه با اشتباهات خود مراتب عذرخواهی 
را به عمل آورید. فراموش نکنید که افراد واکنش بس��یار خوبی در برابر 
شما خواهند داشت اگر صادقانه از اشتباهات خود سخن به میان آورید. 
در نهایت این امر که نس��بت به اش��تباهات خود آگاه باشید، به افزایش 

قدرت شما کمک خواهد نمود. 
شخصیت مورد نظر: بتمن

ش��خصیت ابرقهرمانانه بتمن به نوعی است که همواره در هر قسمت 
شکس��ت هایی را متحمل می شود. با این حال واکنش فوق العاده وی در 
این رابطه باعث می ش��ود تا در نهایت بتواند مش��کل خود را رفع کرده 
و اوضاع را تحت کنترل خود درآورد. در این رابطه توجه داش��ته باشید 
که در رابطه با شکس��ت های خود این امر ک��ه اوضاع را تحلیل کرده و 
در تالش برای رفع ضعف ها و اش��تباهات خود باشید، بدون شک باعث 

خواهد شد تا بازگشتی قدرتمندانه تر را تجربه نمایید.
۸-به حس و غریزه خود نیز اعتماد داشته باشید)سریال 

وایکینگ ها( 
بهتری��ن مدیران همواره از دل برترین کتاب ها و دوره های آموزش��ی 
بی��رون نمی آیند. در این رابطه با توجه به عملکرد کارآفرینان و مدیران 
موفق به این نکته پی خواهید برد که آن ها تنها به دانسته های خود اتکا 
نک��رده و تجربیات و غرایز خود را نیز مورد توجه قرار می دهند. درواقع 
بس��یاری از تصمیمات بزرگ و سرنوشت س��از تاریخ به همین طریق به 
دست آمده است. به همین خاطر نباید از این منابع تصمیم گیری غافل 

شد. 
شخصیت مورد نظر: راگنار لودبروک

این سریال در رابطه با عصر وایکینگ ها است که قومی جنگ جو بوده 
و چندین کش��ور خصوصا در ش��مال اروپا را به تصاحب خود درآوردند. 
در این بین فرمانده اصلی ش��خصیت راگنار لودبروک محسوب می شود 
ک��ه در رابطه با تصمیمات همواره بر غرای��ز خود اعتماد کرده و همین 
ام��ر نیز باعث می ش��ود تا وی در رابطه با مس��ائل مختلف از دیدگاهی 
نظاره گر باشد که بر سایرین پوشیده بوده و همین امر موجب غافلگیری 

دشمنان می شود. 
9-فراموش نکنید که شما همه چیز را نمی دانید)سریال فرزندان 

آشوب(
از جمله ویژگی های یک مدیر موفق این اس��ت که نسبت به آموزش 
خود را محدود به س��طحی مش��خص نکرده و همواره به دنبال افزایش 
و به روز کردن دانس��ته های خود اس��ت. در این رابط��ه فراموش نکنید 
که اس��تفاده از نظر مشاوران و سایر مدیران، خود به عنوان یک کالس 

آموزشی محسوب خواهد شد.
شخصیت مورد نظر: جک تالر

در این سریال ش��خصیت اصلی داستان اگرچه به عنوان رئیس گروه 
به ش��ما می رود، با این حال عالقه مندی وی به افزایش تجربه و دانش، 
وی را به استفاده از نظرات افراد و مطالعه سوق می دهد. همین امر هم 
باعث می ش��ود تا ش��خصیت وی با جلو رفتن داستان، به فردی پخته تر 
و مدیری الیق تر تبدیل شود. وی همواره قبل از اتخاذ تصمیمات خود، 
مش��اوره های کافی را از افراد مورد اعتماد گرفته و هیچ گاه به س��رعت 

تصمیمی را انتخاب نمی کند.

 ۹ ویژگی مهم مدیریتی
که از شخصیت های مشهور سینمایی می توان آموخت
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شبکه های اجتماعی با داش��تن بیش از 2میلیارد کاربر فعال در سراسر 
جه��ان فرصت های بی نظ��ری را در اختیار ش��رکت های تجاری به منظور 
جذب مخاطب و افزایش نرخ ف��روش قرار می دهد. ایجاد برندی قدرتمند 
در شبکه های اجتماعی عالوه بر افزایش شانس ما برای جلب نظر کاربران 
موجب معرفی برندمان به عنوان مرجعی معتبر در حوزه کسب وکار خود نیز 
خواهد شد. از سوی دیگر فعالیت مداوم در شبکه های اجتماعی مشتریان 
فعلی ما را نس��بت به برندمان عالقه مندتر می کند. به این ترتیب مشتریان 

فعلی بدل به مشتریان ثابت و وفادار خواهند شد.
به منظ��ور کمک به نتیجه بخش��ی تالش های ش��ما در ش��بکه های 
اجتماعی در این مقاله به سراغ 13کارآفرین موفق از انجمن کارآفرینان 
جوان )YEC( رفته ایم. تمام این 13 کارآفرین به پرسش��ی واحد پاسخ  

داده اند. اجازه دهید پرسش اصلی را با هم مشاهده کنیم:
بهترین راهکار استفاده از شبکه های اجتماعی برای جذب مشتریان و 

افزایش وفاداری به برند کدام است؟
اکنون پس از مش��اهده پرس��ش اصلی به س��راغ پاس��خ هر کدام از 

کارآفرینان این مقاله خواهیم رفت.
1. اسکات لوی: توجه به ارزش آوری

اسکات لوی مدیرعامل پلتفرم آنالین بازاریابی Fuel Online است. 
این موسس��ه در زمینه ارائه خدمات گس��ترده در ح��وزه مدیریت برند، 
بازاریاب��ی و تبلیغ��ات فعالیت دارد. به عقیده اس��کات مهم ترین وظیفه 
ما در ش��بکه های اجتماعی ارائه ارزش های نوین به کاربران اس��ت. این 
کار از طری��ق به اش��تراک گذاری توصیه ها، اخب��ار، اطالعات و آموزش 
مهارت ه��ای کاربردی امکان پذی��ر خواهد بود. در خ��الل انجام چنین 
فعالیت��ی عالوه بر بهب��ود جایگاه برندمان در دی��دگاه کاربران مختلف، 
ما هدفی انسان دوس��تانه را نیز دنبال می کنیم. بر این اساس آموزش به 
طیف وسیعی از مردم هدفی خیرخواهانه و البته جذاب از نظر تبلیغاتی 
محس��وب می ش��ود. اگر در کارتان مصمم باش��ید، کاربران شبکه های 
اجتماعی مطالب تان را بازنشر خواهند کرد. به این ترتیب تا حد زیادی 
فرآیند کس��ب ش��هرت برندت��ان در دنیای مجازی به ص��ورت خودکار 

پیگیری می شود.
2. جاستین فائرمن: برجسته سازی اعضای فعال اجتماع تان

جاس��تین فائرمن یکی از مدیران ارشد مجله س��بک زندگی آگاهانه 
اس��ت. به نظر جاستین مردم عاشق مورد توجه قرار گرفتن هستند. در 
این میان فرمول طالیی ما به اش��تراک گذاری مطالب کاربران عادی در 
صفحه برندمان اس��ت. اجازه دهید بحث را اندکی باز کنم. اینجا هدف 
ما یافتن کاربران مرتبط با ماهیت کلی کس��ب وکارمان و بازنشر مطالب 
مفید و جذاب شان است. به این ترتیب آنها احساس مهم بودن خواهند 
کرد. این نوع احساس برای جلب نظر کاربران بسیار حیاتی است. البته 
توجه داش��ته باشید که این برجسته سازی فقط مخصوص کاربران فعال 
اس��ت. به این ترتیب در اجتماع کوچک یا بزرگ برندتان در شبکه های 
اجتماع��ی به کاربران فعال فرصت نمایش مطالب ش��ان از طریق اکانت 

خود را بدهید. 
3. کودی سانچز: همیشه مشتاق باشید

کودی س��انچز یکی از افراد تاثیرگذار در ش��بکه های اجتماعی است. 
حوزه تخصصی وی مد و پوش��اک اس��ت. وی به ش��بکه های اجتماعی 
به عن��وان مکانی برای جذب مخاطب از طری��ق کاربرد صحیح واژگان 
ن��گاه می کند. در این میان اش��تیاق و عالقه باال به تعامل با مش��تریان 
و کاربران در ش��بکه های اجتماعی همیشه نتیجه بخش خواهد بود. در 
حقیق��ت کاربران به هیچ وجه عالقه ای ب��ه برقراری ارتباط با اکانت های 
صرفا فروشنده ندارند. بر این اساس باید به دنبال بنای ساختاری ویژه تر 
باش��یم. دلیل اصلی محبوبیت باالی شبکه های اجتماعی نیز به همین 
خاطر است. ش��بکه های اجتماعی فضایی برای »اجتماعی تر شدن« در 
برابر تالش برای فروش هرچه باالتر هس��تند. تنها راهکار برای موفقیت 
در پلتفرم های اجتماعی تالش برای بهبود وضعیت تعامل مان با مخاطب 
از طریق خلق مطالب جالب اس��ت. بی شک شور و شوق ما در این میان 

نقش مهمی ایفا خواهد کرد.
4. نیک فریمن: اهمیت تحقق اهداف شرکت

نی��ک فریمن به عن��وان یک نویس��نده موفق در زمین��ه بازاریابی و 
تبلیغات دیدگاه متفاوتی به شبکه های اجتماعی دارد. بر این اساس نظر 
وی تالش برای تحقق اهداف ش��رکت از طریق فعالیت در ش��بکه های 
اجتماعی اس��ت. به عنوان مثال اگر هدف برند ما تغییر جهان در زمینه 
محیط زیس��ت بهتر اس��ت، یک روز در هفته را به بارگذاری مطلبی در 
ای��ن مورد اختصاص دهیم. به این ترتیب ی��ک روز ویژه را برای مدتی 

طوالنی به عنوانی مانند »دوش��نبه تغییر محیط زیست« بدل خواهیم 
کرد. در حقیقت این ش��یوه راهکاری بسیار جذاب برای پیگیری اهداف 

برندمان در کنار تالش برای جذب مخاطب تازه است. 
5. انگ تان: توجه به شبکه های اجتماعی به مثابه بخشی از 

کسب وکارمان
انگ تان با ایده استارتاپ سیمپلر به شهرت نسبتا باالیی دست یافت. 
این اس��تارتاپ کار خرید را برای مش��تریان بسیار ساده می کند. بر این 
اس��اس فقط کافی اس��ت که محصول موردنظر را به این موسسه اطالع 
دهید. حتی اگر در آن ایالت هم کاالی ش��ما یافت نش��ود، سیمپلر آن 
را از ایالت ه��ای دیگ��ر تهیه خواه��د کرد. به نظر انگ تان ش��بکه های 
اجتماعی محیط مالقات آنالین ش��ما و مشتریان بالقوه تان است. بر این 
اس��اس باید ظاهری آراس��ته و معقول داشته باش��یم. این کار از طریق 
خلق محتوای جذاب و ارائه اطالع��ات کاربردی امکان پذیر خواهد بود. 
در یک کالم باید به هنگام تعامل با کاربران در ش��بکه های اجتماعی به 

آن فرآیند به مثابه بخشی از کسب وکارمان نگاه نماییم.
6. کریستین کیمبرلی: ضرورت پاسخگویی به پرسش ها

کریس��تین کیمبرلی یک��ی از کارآفرینان موف��ق در زمینه زیبایی و 
سالمت است. به نظر وی ش��بکه های اجتماعی به دلیل ارتباط نزدیک 
میان افراد باعث باعث افزایش طرح س��واالت مختلف از س��وی کاربران 
می شود. در این میان وظیفه هر کسب وکاری پاسخگویی به پرسش های 
طرح ش��ده به منظ��ور اطمین��ان از رضایت کاربران اس��ت. در غیر این 
صورت طرف مقابل ش��ما را برندی بی مس��ئولیت و بی توجه نس��بت به 
مطالبه های کاربران قلمداد خواهد کرد. بی شک چنین واکنشی به هیچ 

وجه مطلوب ما نیست.
7. اندرو شراژ: بحث را دو طرفه کنید

به نظر اندرو ش��راژ اکانت های برندها در ش��بکه های اجتماعی باید از 
طریق اس��تفاده از نظرس��نجی، رای گیری و مس��ابقه تعاملی تر شود. به 
این ترتیب کاربران فرصت بیش��تری برای اظهارنظر و آش��نایی با برند 
موردنظر خواهند داشت. حتی اگر پاسخ شما به کاربران »تشکر« ساده 
اس��ت، آن را از مخاطب دریغ نکنید. در صورت سکوت هیچ کس نسبت 
به قدردانی ش��ما آگاه نخواهد شد. به هر حال کاربران مایل به مشاهده 
آثار توجه ش��ما به نظرات شان هستند. با تقویت بحث های دوطرفه این 

هدف به خوبی ممکن خواهد شد.
۸. چارلز گوآدت: خلق ارتباطی عاطفی

چاراز گوآدت یکی دیگر از نویس��نده های مشهور این مقاله در زمینه 
فروش اس��ت. به عقیده وی همانطور که در ضرب المثلی مش��هور بیان 
شده »مردم براساس احساس خرید می کنند، نه منطق« برندها باید به 
سوی تقویت ارتباط عاطفی ش��ان با مخاطب باشند. یکی از راهکارهای 
جال��ب در این زمینه به اش��تراک گذاری تصاوی��ر، ویدئوها و متن های 
عاطفی تر و عمیق تر در صفحه های رس��می مان در شبکه های اجتماعی 

است. به این ترتیب وضعیت رابطه ما با مخاطب عمیق تر خواهد شد.
9. نیکول مونوز: استفاده از روبات های چت در کنار محتوای 

عالی
نیکول مونوز به خاطر طراحی سیس��تم جام��ع در زمینه طبقه بندی 
مطالب تبلیغاتی ش��هرت دارد. به عقیده وی استفاده از روبات های چت 
برای پاس��خگویی هرچه سریع تر به کاربران اهمیت خاصی دارد. در این 
میان باید توجه داش��ت که استفاده از روبات چت فقط به منظور اعالم 
دریافت نظر مخاطب و ارائه پاس��خ در کوتاه ترین زمان ممکن است. به 
این ترتیب در اینجا خبری از ارس��ال پیام ویژه و طوالنی نیس��ت. باید 
متنی کوتاه و در عین حال جذاب برای مخاطب تهیه کنیم. این متن در 
قالب پیامی خودکار برای هر کاربر پس از درج سوال ارسال خواهد شد.

1۰.  متیو کاپاال: پاسخ نیازهای مشتریان باشید
متیو کاپاال یکی از کارآفرینان کم س��ن و سال انجمن کارآفرینان جوان 
اس��ت. به همین دلیل بیشتر از سایر کارآفرینان این فهرست با شبکه های 
اجتماعی سازگاری دارد. به عقیده وی کارویژه برندها در شبکه های اجتماعی 
پاسخگویی به نیاز کاربران است. به این ترتیب ما تصویری حرفه ای و کاربلد 
از خود در شبکه های اجتماعی به نمایش می گذاریم. به طور معمول کاربران 
نیازهای خود را به صورت پیام خصوصی یا کامنت برای برندهای موردنظر 
ارسال می کنند. در چنین شرایطی پاسخگویی مناسب به آنها نقش مهمی 
را ایفا خواهد کرد. در حقیقت چنین اقدامی به مثابه جلب اعتماد و وفاداری 

کاربران به برندمان در فضای مجازی است.
11.   سید بلخی: جذب مخاطب برای سایت مان از دل شبکه های 

اجتماعی
سید بلخی یکی از کارآفرینان تحسین شده در سطح بین المللی است. 
همچنی��ن وی در زمینه بازاریابی نیز به ص��ورت حرفه ای فعالیت دارد. 

ه��دف اصلی بلخ��ی از فعالیت در ش��بکه های اجتماعی جذب مخاطب 
برای س��ایت شخصی و برندش است. به این ترتیب شبکه های اجتماعی 
از نظ��ر وی مانند کانال ه��ای ارتباطی عمل می کنن��د. به طور معمول 
بسیاری از کاربران حوصله مراجعه به وب سایت رسمی برندها را ندارند. 
با این حال بارگذاری پس��ت های جذاب و اس��تفاده از امکانات تبلیغاتی 
پلتفرم ه��ای مختل��ف به ما در این راس��تا کمک ش��ایانی خواهد کرد. 
براس��اس ادعای بلخ��ی نرخ خرید کاربران مراجعه کننده به وب س��ایت 

رسمی برندها بسیار بیشتر از سایر کاربران است.
12.   ِسِوتا پاتل: تشویق کاربران به تولید محتوا برای شما

ِس��ِوتا پاتل یکی از کارآفرینان موفق در زمینه استارتاپ های بازاریابی 
اس��ت. وی به دلیل فعالیت در حوزه بازاریابی عالقه فراوانی به محتوای 
تولیدی کاربران دارد. در حقیقت طرفداران ما در ش��بکه های اجتماعی 
ب��ا خالقی��ت باال اقدام به تولید محتواهای مختلف و بس��یار ارزش��مند 
می کنن��د. ای��ن امر ب��رای آنها نوعی تفریح محس��وب می ش��ود. با این 

حال برای برندها به اش��تراک گذاری مطالب تولیدی کاربران به معنای 
صرفه جویی در هزینه ها در کنار قدردانی از تالش کاربران است. به این 
ترتیب باید هرچه بیش��تر به سوی اس��تفاده از محتوای ارسالی کاربران 

جهت گیری نماییم.
13.   باروخ البونسکی: اهمیت نمایش داخل برندمان

باروخ البونس��کی یکی از برترین کارآفرینان در زمینه سیس��تم های 
امنیتی اس��ت. به عقی��ده وی یک��ی از راهکارهای عالی ب��رای تقویت 
وفاداری افراد به برندمان تاکید بر روی نمایش درون برندمان اس��ت. بر 
این اس��اس ش��بکه های اجتماعی فرصت نمایش نمای کمتر دیده شده 
کس��ب وکارمان را به طرف مقابل می دهد. به ویژه در مورد سازمان های 
بزرگ کنجکاوی کاربران برای مش��اهده فعالیت های داخلی آنها بسیار 
زیاد اس��ت. به این ترتیب با توجه به نیاز مخاطب، نمایش فعالیت های 

درونی برندمان گامی موثر در راستای جلب نظرشان خواهد بود.
allbusiness: منبع
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تبریز – ماهان فالح: برگزاری نشست تخصصی کارگروه زون 
تخصصی آب شش��مین نمایش��گاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی 
ب��ا حضور نماین��دگان منطقه ویژه عل��م و فن��اوری و نمایندگان 
دستگاههای اجرایی مرتبط جهت نارسایی نیازهای فناورانه برگزار 
شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، نشست کارگروه زون تخصصی 
نوآوری و فناوریهای آب ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان 
شرقی  با حضور مدیرعامل این شرکت، اعضای کارگروه، نمایندگان 
منطقه ویژه علم و فناوری و نمایندگان دستگاههای اجرایی تشکیل 
و موضوع��ات ذیل مط��رح گردید. در ابتدای این نشس��ت علیرضا 
ایمانلو، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت نمایشگاه در بعد ملی و استانی 
بر ضرورت بهره گیری از فناوری های نوین بر کاربردی کردن طرح 
ها تاکید کرد و از کلیه دستگاه های اجرایی مرتبط با زون خواستار 
مشارکت بیشتر در برپایی مطلوب نمایشگاه شدند. الفقیه، جانشین 
زون تخصصی نوآوری و فناوریهای آب نیز ضمن معرفی نمایشگاه 
ربع رش��یدی بر ضرورت مشارکت کلیه ذینفعان بویژه دانشگاه ها، 

ش��رکتهای دانش بنیان و دستگاههای اجرایی بر برگزاری باشکوه 
نمایشگاه تاکید کرد. وی همچنین به فعالیت های انجام یافته شرکت 
در ارتباط با برگزاری زون نوآوری و فناوری آب از جمله: تش��کیل 
کارگروه تخصصی، ارتباط با دانش��گاه ها و مراکز علمی، مکاتبه با 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، اطالع رسانی از کانال های 
مختلف، برگزاری جلسات و نشست های تخصصی و ...  اشاره کرد. در 

ادامه این نشست، گزارشی از زون های تخصصی ششمین نمایشگاه، 
تعداد طرح های ارائه ش��ده در سنوات قبلی و اثربخشی نمایشگاه 
س��ال قبل ارائه گردید و نیز به توضیح نحوه برگزاری نمایشگاه در 
سال جاری و زون های مرتبط پرداخته شد . سپس جانشین منطقه 
ویژه علم و فناوری ضمن تبیین ابعاد نمایش��گاه و اهمیت اقتصاد 
دانش بنیان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تحریم های موجود، 
به لزوم بهبود فضای کس��ب و کار اش��اره کرد و برگزاری نمایشگاه 
ربع رش��یدی را فرصتی مناسب جهت تعامل بین عرضه کنندگان 
فن��اوری و مصرف کنندگان فناوری دانس��ت. وی همچنین هدف 
اصلی از برگزاری نمایشگاه راینوتکس را کمک به توسعه و تجاری 
س��ازی فناوری بیان کرد و در این راس��تا بر لزوم ارتباط مسئولین 
زون ها با صنایع و مراکز علمی جهت معرفی نیازهای فناورانه تاکید 
کرد.  وی در توضیح نحوه برگزاری ششمین نمایشگاه اعالم کرد که 
طبق تصمیمات شورای سیاستگذاری مقرر شده ایده های فناورانه 
به همراه معرفی نیازهای فناورانه در کنار طرح های تجاری و در زون 

تخصصی مربوطه ارائه گردد.

قـم- خبرنگار فرصت امروز- س��تاد اربعین ش��هرداری برای 
چهارمین س��ال متوالی به دستور شهردار قم تشکیل و کمیته های 
مختل��ف از جمله فرهنگی، خدمات ش��هری، تبلیغ��ات، اجرایی و 
کنسولی آن فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. به گزارش روابط عمومی 
شهرداری قم ؛ نخستین جلسه هماهنگی ستاد اربعین شهرداری قم با 
حضور قائم مقام شهردار قم، معاون خدمات شهری، مدیر کل نظارت 
و هماهنگی خدمات ش��هری و نمایندگان اداره کل ارتباطات و امور 
بین الملل و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم در سالن جلسات 
ش��هرداری قم برگزار ش��د. در این جلسه، بر لزوم هماهنگی تمامی 
واحدهای مرتبط شهرداری قم در خصوص خدمت رسانی به زائرین در 
ایام اربعین حسینی در شهر مقدس قم و همچنین مسیر پیاده روی 
نجف اش��رف تا کربالی معلی تأکید و مقرر ش��د تا همچون سالیان 
گذشته شهرداری قم با تمام توان و امکانات موجود در خدمت عزادارن 

حسینی باشد و با توجه به شرایط موجود، برنامه ریزی مناسب برای 
خدمت هر چه بهتر در این زمینه صورت پذیرد. همچنین با اشاره به 
اعزام کاروان خادمان حسینی از مجموعه کارکنان داوطلب شهرداری 
قم جهت حضور در کشور عراق برای خدمت رسانی در مسیر پیاده روی 

نجف تا کربال  مقرر شد تا با هماهنگی های انجام گرفته، نظافت این 
مس��یر از عمود 1۰۷۰ تا عمود 11۷۰ بر عهده شهرداری قم خواهد 
بود و همچنین در موکب هایی که از اس��تان قم نیز در این مس��یر 
مستقر هستند همکاری و خدمات رسانی انجام خواهد شد. همچنین 
با توجه به قرارگرفتن ش��هر قم در مرکز کشور و مسیر تردد زائرین 
به س��مت مرز عراق، اتخاذ تدابیر ویژه برای خدمت رسانی به زائرین 
ش��هر مقدس قم نیز برای ایام اربعین حس��ینی و برنامه هایی که به 
این مناس��بت در شهر برگزار خواهد شد به ویژه همکاری در برپایی 
و خدمت رسانی به قرارگاه مرکزی اربعین در مصلی قدس نیز صورت 
گرفته است تا خللی در روند خدمت رسانی صورت نپذیرد. همچنین 
در این جلسه کمیته های زیرمجموعه ستاد اربعین شهرداری قم شامل 
کمیته های اجرایی، خدماتی، فرهنگی، تبلیغات و اعزام نیز تشکیل و 

دستورالعمل های اجرایی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سـاری - دهقان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه س��اری گفت : مصرف کنندگان نفت سفید با کاالبرگ های 
اعالم شده ، نسبت به دریافت و ذخیره سازی سوخت از فروشندگی 
های محل سکونت خود اقدام کنند . به گزارش خبرنگار مازندران و به 
نقل روابط عمومی ، حسینعلی طالبی مدیرشرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه س��اری با اشاره به سختی های سوخت رسانی به 
مناطق صعب العبور نواحی س��اری ، نکا ، بهش��هر، سوادکوه وآمل ، 
بیان کرد : با برنامه ریزی انجام ش��ده تدابیری برای سوخت رسانی 
مطلوب به مناطق سردس��یروبرف گیرقبل ازشروع فصل سرما انجام 
ش��ده است و روستاهای ییالقی و صعب العبور نگران تامین سوخت 
نیمه دوم سال خود نباشند. حسینعلی طالبی با اشاره به برودت هوای 
مازندران در نیمه دوم سال و نیاز بیشتر مردم به سوخت ، اظهار کرد 
: عملیات سوخت رسانی به مناطق صعب العبوربا قوت تمام در نیمه 

دوم س��ال انجام خواهد شد و آندسته از مصرف کنندگان که از نفت 
س��فید استفاده می کنند با کاالبرگ اعالم  ش��ده با شماره ) ۵14 ، 
314 ، 214 ، 114 ( و مقدار ۵۰۰ لیتر ، نسبت به دریافت و ذخیره 
سازی سوخت خود از فروشندگی های مربوطه اقدام کنند و این کار 
را به ماه های پایانی س��ال موکول نکنند. وی ادامه داد : اعتبار کاال 

برگ اعالم شده تا پایان وقت اداری مورخ 2۰ / ۷ / 139۷ می باشد . 
حسینعلی طالبی با اشاره به اینکه سوخت رسانی باید با کنترل دقیق 
صورت پذیرد ، افزود : حضور موثر روسای نواحی همکاران آنها در ارائه 
خدمات مطلوب به مردم در مناطق صعب العبور با بازدیدها و نظارت 
کافی بر عملکرد توزیع کنندگان سوخت در فصل سرما ضروری است 
.طالبی به تعامل وارتباط الزم با مسئوالن محلی ونمایندگان ، نظارت 
بیشترمنطقه درتحویل سوخت به بخشهای مختلف مصرف وآمادگی 
برای تامین س��وخت مورد نیازدر منطقه ییالقی اشاره کرد وافزود: با 
توجه به برودت هوا درمناطق کوهستانی و سردسیر، تامین وذخیره 
سازی نفت سفید وسوخت رسانی به آنها با تدابیرمنطقه ساری انجام 
خواهد ش��د وهیچگونه خللی درس��وخت رس��انی وجود ندارد واین 
شرکت در ش��ش ماهه دوم امسال با ذخیره سازی در ماههای قبل 

هیچ دغدغه ای ندارد .

اهواز- شبنم قجاوند- این نیروگاه با تولید ۵ میلیون و ۵69 هزار 
و 693 مگاوات ساعت در 6 ماهه اول سال 9۷ توانست با نقش اثرگذار 
خود ، ضمن پش��تیبانی و تقویت شبکه سراسری برق کشور خدمت 
رسان شایسته ای برای مردم باشد .  مهندس ناصر محمدی سرپرست 
نیروگاه رامین ضمن تقدیر از تالش و همت کارکنان نیروگاه ، درایت 
مدیران صنعت برق و حمایت مسئوالن استان اظهار داشت : صنعت 
برق کش��ور در تابستان س��ال جاری یکی از سخت ترین و پرچالش 
ترین سالهای خود را بدیل افزایش بی سابقه دمای هوا و کاهش سطح 
تولید نیروگاههای برقابی بدلیل تداوم خشکسالی ها طی نمود که این 
موضوع رس��الت و وظیفه نیروگاه رامین که بزرگترین نیروگاه بخاری 
کشور می باشد را بیش از پیش حائز اهمیت نمود . وی با اشاره به رتبه 
دوم استان خوزستان در مصرف انرژی برق پس از استان تهران اظهار 
داشت: ایام گرم سال در این استان و مناطق جنوبی کشور نسبت به 
سایر استانها از اوایل فروردین ماه آغاز و تا پایان مهرماه ادامه دارد که 
این موضوع بدلیل لزوم اس��تفاده از وسایل سرمایشی میزان مصرف 

برق را افزایش می دهد. سرپرس��ت نیروگاه رامین تجربه ، تخصص ، 
همدلی و ایثار کارکنان را بزرگترین سرمایه این نیروگاه 18۵۰ مگاواتی 
دانس��ت و میزان تولید این انرژی حیاتی در پیک برق یعنی از خرداد 
تا شهریور سال جاری را 4 میلیون و 238 هزار و 499 مگاوات ساعت 
اعالم نمود.  وی گفت : عملیات بهره برداری و نگهداری از واحدهای 
تولیدی این نیروگاه بخاری که در آستانه 4۰ سالگی فعالیت خود قرار 
دارد کاری پیچیده و طاقت فرساس��ت و خرسندیم که با تکیه براین 

س��رمایه های ارزشمند انسانی توانس��تیم ضمن بهره برداری اصولی 
از واحدهای نیروگاهی ، نگه��داری تجهیزات و اجرای موفقیت آمیز 
تعمیرات تخصص��ی اضطراری ،   عملکرد مطلوبی در تولید پایدار این 
انرژی حیاتی در پیک برق تابس��تان داشته باشیم . محمدی تولید ۵ 
میلی��ون و ۵69 هزار و 693 مگاوات س��اعت در 6 ماهه اول س��ال ، 
اتمام بموقع تعمیرات اساسی واحد 3۰۵ مگاواتی شماره یک، اجرای 
عملیات های تعمیراتی در دمای ۷4 درجه ای و رطوبت 9۵ درصدی و 
نگهداری از واحدهای تولیدی در شرایط سخت و دشوار تابستان سال 
جاری را برگ زرینی از افتخارات این نیروگاه دانست و اظهار امیدواری 
نمود با برنامه ریزی های صورت گرفته و تکیه بر توانمندی کارکنان 
تالشگر خود بتوانیم ضمن تقویت و پشتیبانی از شبکه سراسری برق 
خدمت رسان شایسته ای برای مردم و صنایع استان خوزستان باشیم 
. شایان ذکر است نیروگاه رامین اهواز با 6 واحد تولیدی و با مجموع 
18۵۰ مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه بخاری کشور و تامین کننده 

حدود 4۰ درصد برق مورد نیاز استان خوزستان است .

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- رییس سازمان آتش  نشانی 
و خدمات ایمنی ش��هرداری بندرعباس از موفقیت هر سه آتش نشان 
ش��رکت کننده در مس��ابقات جهانی خبر داد و گف��ت: نمایندگان 
بندرعباس در این دوره از مس��ابقات موفق به کسب سه مدال شدند. 
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری بندرعباس، 
فرجام دانش در این ارتباط اظهار کرد: از سه مدال کسب شده توسط 
نمایندگان آتش نشانی بندرعباس، یک مدال طال و دو مدال برنز است. 
وی افزود: مدال طالی هرمزگان در این رقابت ها توسط عرفان رادمهر 
در رش��ته پرورش اندام و مدال های برنز نیز توسط هادی باللی پور در 

ماده 1۰۰ متر سرعت و محمد امین لیاقت در رشته شنا کسب شده 
اس��ت. دانش خاطرنش��ان کرد: از ایران 2۷ ورزشکار در این رقابت ها 
ش��رکت کرده بودند و تیم آتش نش��انی و خدمات ایمنی شهرداری 
بندرعباس با سه ورزشکار در مسابقات جهانی کره جنوبی حضور یافته 
بود. اضافه می ش��ود، سیزدهمین دوره مس��ابقه ورزشی آتش نشانان 
جهان با حضور ۷ هزار شرکت کننده از 36 کشور در ۷3 رشته از 19 
شهریورماه در شهر چنگجو کره جنوبی آغاز شده و تا 26 شهریورماه 
ادامه دارد. مسابقه جهانی آتش نشانان هر دو سال یکبار در رشته های 

مختلف ورزشی و به صورت گروهی و انفرادی برگزار می شود.

گـرگان- خبرنگار فرصت امـروز- کارگروه بیم��ه با حضور 
کارشناس��ان قضایی و بیمه در معاونت پیش��گیری از وقوع جرم 
دادگستری اس��تان تشکیل شد .معاون اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادگس��تری اس��تان می گوید : این کارگروه در  پی 
اعالم بیمه ها مبنی بر  این که 2۰ درصد پرونده های تصادفات 
که از بیمه خس��ارت می گیرند ساختگی هستند در این معاونت 

تشکیل شد.حجت االسالم مهدی قاسمی وناجمی افزود : رئیس 
این کارگروه معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم استان 
اس��ت و دبیری آن را بیمه ایران برعهده دارد. پزش��کی قانونی و 
پلیس راهور هم از دیگر اعضای این کارگروه هس��تند .قاس��می 
وناجمی افزود : در جلس��ه اعضای این کارگروه مقرر شد از این 
پس ش��عب رس��یدگی کننده به پرونده های تصادفات ، کروکی 

های فرضی مش��کوک را به پلیس راهور برای بررس��ی دقیق تر 
ارجاع دهند و حتما نظر کارشناس بیمه را در این پرونده ها اخذ 
کنند .وی گفت : همچنین مقرر ش��د برای برنامه ریزی بیشتر و 
بررسی راهکارهای پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی ، به 
زودی نشست مش��ترکی با حضور کارشناسان قضایی ، پزشکی 

قانونی، بیمه و  پلیس راهور در استان برگزار شود .

به میزبانی شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد؛

نشست تخصصی کارگروه زون آب ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

برای چهارمین سال متوالی؛

شهرداری قم به زائرین اربعین حسینی در مسیر نجف به کربال خدمات رسانی خواهد کرد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

مردم تامین سوخت زمستانی را به ماههای پایانی سال موکول نکنند

با تولید 5 میلیون و 569 هزار و 693 مگاوات ساعت؛

نیروگاه رامین اهواز سربلند در پیک برق تابستان97

دانش خبر داد:

موفقیت آتش نشانان بندرعباس در رقابت های جهانی

تمرکز برنامه های پیشگیرانه دادگستری استان گلستان بر کاهش تصادف های ساختگی

امنیت رفت و آمد رانندگان کامیون در جاده های استان گلستان تامین می شود 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس کل دادگستری گلستان گفت:در پی گزارش هایی مبنی بر مزاحمت برای ناوگان حمل 
و نقل جاده ای در برخی مناطق کشور  ، رانندگان استان خواستار تامین امنیت تردد کامیون ها شدند .هادی هاشمیان افزود: با توجه 
به اهمیت موضوع برای پیگیری و برخورد قانونی با اخاللگران و برهم زنندگان امنیت جاده ای استان به دادستان های شهرستان ها 
اعالم کرده ایم با  کسانی که از تردد کامیون ها جلوگیری یا اقدام به تخریب، ضرب و شتم و ایجاد رعب و وحشت بین رانندگان کنند 
، برخورد قضایی کنند. هاشمیان با بیان این که خوشبختانه تا کنون در گلستان مورد خاصی از مزاحمت برای رانندگان ثبت نشده 

است افزود: در شرایط کنونی جابجایی مایحتاج زندگی مردم نباید با خللی مواجه شود .

شرکت مخابرات آذربایجان غربی : 
نوزدهمین نمایشگاه تلکام ایران 2۰1۸ حضور گروه مخابرات ایران با شعار 

"ارتباطی فراگیر "
ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- رییس شورای سیاست گزاری گروه مخابرات ایران 
با اعالم این خبرگفت : شرکت های مخابرات ایران، ارتباطات سیار ایران ، شرکت خدمات 
اول مخابرات، گروه کارخانجات ش��هید قندی، شرکت های مبین وان کیش ، فراز فنون 
مرکزی ، آریانا گستر اسپادانا ، امید ژرف نگر،  نوران ارتباط پایدار ، و تله پرومو مجموعه 
گروه مخابرات ایران را تش��کیل می دهند که امس��ال نیز با حضور درسالن 6 نمایشگاه 
آخرین اقدامات و خدمات خود را در معرض دید عموم قرار می دهند.مهندس بیدخام با 
بیان این موضوع که امسال هشتمین  سالی است که شرکتهای مخابراتی کشور در قالب گروه در نمایشگاه حضور دارند گفت:  هدف 
از حضور متمرکزگروه مخابرات مشتری محوری ،حمایت از استارتاپ همگرایی و فرایند محوری و ایجاد زمینه مساعد برای ارائه آخرین 
دستاوردهای ارتباطی است.بر اساس این  گزارش نمایشگاه تلکام ایران که از آن  می توان به عنوان بزرگترین رویداد و گردهمایی در 
بخش مخابرات و ارتباطات کشور نام برد ، با حضور فعال  سازمان ها ، شرکت های دولتی و خصوصی مطرح کشور در حوزه ICT  و 
همچنین شرکت های مطرح خارجی فعال در زمینه این صنعت ، همه ساله در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود .

پروژه اندازه گیری و آنالیز عوامل زیان آور در سطح ایستگاه ها و ادارات 
شرکت گاز استان قزوین

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از اتمام پروژه 
اندازه گیری و آنالیز عوامل زیان آور بهداشتی و زیست محیطی در سطح ایستگاه ها و 
ادارات شرکت گاز استان قزوین خبر داد.     اسماعیل مفرد بوشهري در تشریح این پروژه 
بیان کرد: پروژه اندازه گیری و آنالیز عوامل زیان آور بهداشتی و زیست محیطی در سطح 
ایستگاه ها و ادارات شرکت گاز استان از نیمه دوم سال 1396 توسط یکی از آزمایشگاه های معتبر و مورد تایید سازمان حفاظت 
محیط زیست استان اجرایی شده است که توجه ویژه به نتایج آن می تواند تاثیر مهمی در افزایش ضریب سالمت محیط کاری و 
عملیاتی داشته باشد. وی افزود: در این پروژه مواردی همچون اندازه گیری گازهای خروجی از دودکش هیتر CGS ها ودود کش 
موتور خانه های ادارات ، آنالیز کیفی و میکروبی آب آشامیدنی ادارات ، صدا سنجی بهداشتی و زیست محیطی ایستگاه های با ظرفیت 
باالی ۵ هزار متر مکعب در ساعت ، اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی و فیزیکی مانند سنجش مرکاپتان و فلزات سنگین در 
ایستگاه ها و اندازه گیری شدت میدان مغناطیسی و میزان ارتعاش صدا انجام شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین تصریح 
کرد: این پروژه در راستای الزامات IMS و بهبود شرایط کاری پرسنل شرکت برنامه ریزی و اجرا شده است که از جمله نتایج به 
دست آمده می توان به میزان آلودگی صوتی ایستگاه های تاسیسات گاز اشاره کرد که بیش از حد استاندارد گزارش شده است که 

برهمین اساس اقدامات بهبود فوری برای آن تعریف شده است که درحال انجام می باشد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مرکزی خبر داد؛
رقابت5۰۰نخبه قرآنی درچهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن در اراک

اراک- مینو رستمی - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی گفت: ۵۰۰ قاری قرآن و نخبه 
قرآنی در چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم به میزبانی اراک، از دهم تا بیست و سوم 
ماه جاری با هم رقابت می کنند.  حجت االس��الم حس��ین دالوری در نشست با خبرنگاران در اراک 
اظهار داشت: این قاریان و نخبه های قرآنی در دو گروه خواهران و برادران در رشته های مختلف شامل 
قرائت، ترتیل، حفظ، اذان، دعا خوانی، تفسیر، معارف و... با یکدیگر به رقابت می پردازند. وی با اشاره به 
اینکه مسابقات قرآن کریم کشور از ابتدای انقالب اسالمی آغاز شده و بزرگترین رویداد تعلیمی قرآن 
در کشور به شمار می رود، بیان داشت: برادران در چهار گروه در هفته اول از دهم تا شانزدهم مهرماه به رقابت می پردازند و بعد از آن 
هم خواهران در مرحله دوم یعنی از شانزدهم تا بیست و سوم مسابقات خود را آغاز می  کنند. دالوری تصریح کرد: با توجه به تجربه 
ای که در سال های گذشته در برگزاری مسابقات سراسری قرآن در دیگر استان های کشور  به دست آمده، در این دوره تالش کردیم 
تمامی برنامه ها در یک مکان متمرکز باشد که هم از اتالف وقت برای شرکت  کنندگان جلوگیری شود و هم از هزینه های اضافی در 
چنین شرایط اقتصادی کاسته شود. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه ها و نهادها به خاطر 
احترام به قرآن کریم و اینکه خود را در این رویداد بزرگ سهیم کنند، مساعدت و همکاری های خود را به طور رایگان ارائه داده اند.

معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور:
 جای خالی انسان توسعه یافته در برنامه های توسعه در ایران

ایالم-هدی منصوری- دکتر نمکی در کارگروه فرهنگی اجتماعی استان ایالم، اظهار کرد: بزرگترین مشکل برنامه های توسعه ی 
تدوین شده در ایران این است که در آنها به نقش انسان توسعه یافته و توسعه انسانی بی توجهی شده و صرفا در تمام این برنامه ها 

فقفط اقتصاددانان را جمع کرده ایم و از آنان خواسته ایم تا به ما بگویند چقدر منابع داریم و چقدر زیرساخت می توانیم ایجاد کنیم.
وی با انتقاد از فراموش شدن نقش انسان توسعه یافته در برنامه ریزی ها گفت: انسان توسعه یافته هدف غایی توسعه است و اگر 
تاکنون به این مهم توجه می ش��د شاید امروز شاهد بسیاری از مشکالت کنونی نمی بودیم. معاون توسعه امور اجتماعي و عمومي 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور در ادامه از استاندار ایالم به خاطر بکارگیری بانوان در امورات مدیریتی تقدیر کرد و گفت؛ برای 
توسعه بایست اول از همه سرمایه را بر توسعه انسانی گذاشته شود. وی در ادامه با بیان اینکه یکی از خطاهای ما این است که به جای 
پرداختن به بیماری های اجتماعی به نشانه ها پرداخته ایم، تصریح کرد: تنها فقر عامل مشکالت نیست و شاهد این مدعا این است که 
درویش خرسند و پولدار غمگین کم نداریم. معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بر اجرای طرحی برای ارتقاء 
بهداشت روان زنان در استان ایالم تاکید کرد و گفت: انتصاب مدیران زن در استان کار شایسته ای است اما باید بازتاب این تصمیم 

مدیریتی را در خانواده ها نیز ببینیم.

نشت یابی بیش از 14 هزار کیلومتر از خطوط گاز در گیالن 
رشت- مهناز نوبری- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از نشت یابی 14 هزار و 36۰کیلومتر از شبکه و خطوط 
تغذیه گاز در نیمه اول سال جاری در استان خبر داد. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر افزود: این نشت یابي ها 
در 32 شهر و روستای استان صورت پذیرفته است و معادل ۵9 درصد کل خطوط گاز در استان مي باشد. مهندس اکبر افزود: این 
میزان نشت یابی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6۵ درصد افزایش داشته و در نوع خود یک رکورد محسوب می 
گردد.وی همچنین با اشاره به وجود بیش از ۵۷4 هزار انشعاب گاز در استان گفت: همکارانم در واحد بازرسی فنی در نیمه اول سال 
جاری توانستند بیش از 3۵2 هزار انشعاب و علمک و 161 ایستگاه را مورد نشت یابی قرار دهند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن 
با بیان این موضوع که در استان بیش از 2۰ هزار کیلومتر شبکه گاز وجود دارد، بر ضرورت توجه بیشتر و بازرسی دقیق تر از شبکه 
تغذیه و توزیع گاز به منظور اجتناب از بروز هرگونه حادثه ناگوار و انتقال مطمئن گاز به مشترکین عزیز تاکید کرد.مهندس اکبر در 
پایان بر اهمیت رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی تاکید نمود و گفت: اگرچه گاز مایه آرامش و آسایش مردم است ولی در 

صورت عدم رعایت نکات ایمنی، استفاده از وسایل گازسوز غیر استاندارد و یا سهل انگاری می تواند زمینه ساز حوادثی ناگوار گردد.

HSE تاکید فانی بر ایمنی پروژه های گازرسانی در نشست با کارکنان
مشـهد - صابر ابراهیم بای - س��ید حمید فانی در نشست با کارکنان امور HSEشرکت گاز 
استان، با تاکید بر رعایت کامل نکات ایمنی در اجرای پروژه های گازرسانی اظهار کرد: این موضوع 
که درحین اجرای پروژه های گازرسانی حادثه ای رخ دهد، تحت هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود. 
باید با پیمانکاران و ناظران HSEکه مسائل ایمنی را رعایت نمی کنند برخورد کنیم و این برخورد 
در برخی مواقع می تواند حتی تا تعطیلی یک پروژه نیز پیشروی کند. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت گاز خراسان رضوی آموزش را شرط الزم برای تحقق ایمنی دانست و ادامه داد: بحمداهلل در 
حوزه HSE تغیرات بسیار خوبی با کمک جمعی کارکنان انجام شده که این مهم شایسته تقدیر و تشکر است. رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با اشاره به برپایی مانور اخیر در اداره مرکزی اظهار کرد: مانورهایی که برگزار می شود بسیار 
ارزشمند است. باید تالش کنیم تا به سمت برگزاری مانورهایی در لحظه صفر حرکت کنیم و آمادگی در بین کارکنان را افزایش 
دهیم.  وی اثربخشی فعالیت HSE را بر فرد فرد کارکنان عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم با انجام این فعالیت ها حتی جان یک نفر 

را از مرگ نجات دهیم برایمان کافی است.

چهار شنبه
11 مهر 1397
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مترجم: علی اکبری

ل��ری کینگ، مجری اس��بق یکبار گف��ت »من هرروز به 
خ��ودم ی��ادآوری می کنم که هیچ ک��دام از حرف هایی که 
ام��روز می زن��م چیزی به م��ن نخواهد آموخ��ت. پس اگر 

می خواهم چیزی یاد بگیرم باید خوب گوش بدهم.«
متخصص��ان ح��وزه ارتباطات خوب گوش ک��ردن را در 
مقایس��ه با خوب صحبت کردن ابزار بهتری می دانند. اکثر 
مردم موافقند که گوش کردن در مقایسه با صحبت کردن 

انرژی بیشتری می طلبد. 
هنگامی که پش��ت تلفن با یک مش��تری VIP صحبت 
می کنید، بیش��ترین تاثیر ممکن را با گوش دادن، پرسیدن 
س��واالت مرتبط و س��ازنده و همچنین توجه به جواب های 

آنان، خواهید گذاشت. 
هم��ه ما ج��ذب اف��رادی می ش��ویم که به ما احس��اس 
ارزش��مند بودن داده، ب��ه حرف های ما گوش داده و هر بار 
حاضر باش��ند این کار را انج��ام دهند. در اینجا چند روش 

برای ارتقای مهارت های شنیداری تان ارائه شده است.
1. با تمام وجودتان گوش کنید

ارتباط چش��می تان را بدون خیره شدن به طرف مقابل، 
حف��ظ کنید. تمرکز خود را ب��رروی گوینده حفظ کرده با 
روی باز ارتباط را ادامه دهید تا نش��ان دهید که با روی باز 
پذیرای حرف های وی هستید. سر تکان دهید، لبخند بزنید 
و اگر به شفاف س��ازی نیاز دارید، س��وال مرتبط بپرسید. با 
این روش به مخاطب خود می فهمانید که در لحظه حضور 
دارید و شدیدا درگیر مکالمه هستید. عجله نداشته باشید. 

حضور بالفعل داشته باشید تا در یادها باقی بمانید. 

2. لبخند بزنید
یک لبخند گ��رم و اصیل زیباترین انحنای بدن انس��ان 
اس��ت. این اعالن دوس��تانه می گوید، »من دست یافتنی و 
عالقه مند هستم« و این مساله به سرعت دیگران را آسوده 
خاطر می کند. هنگامی ک��ه طی صحبت های کوتاه لبخند 
می زنید به مردم نش��ان می دهید که از صحبت با آنها لذت 

می برید و از همین رو طول مکالمه را افزایش می دهید. 
3. روی باز داشته باشید و راحت باشید

ما هنگامی که احس��اس عدم امنیت داش��ته باشیم میل 
داریم تا از گفت وگو دوری کنیم. دست به سینه می ایستیم 
و ی��ا پاهای م��ان را دراز می کنی��م، روی صندل��ی ای ک��ه 
نشسته ایم تکان می خوریم، دست در جیب کرده و یا حتی 

از دیگران فاصله می گیریم. 
این طرز ایستادن شما را از فردی که در حال صحبت کردن 
اس��ت دور ک��رده و ارتباط تان را قطع می کن��د. ِجنین درایور 
متخصص زبان بدن، در کتاب پرفروش خود با عنوان بیش تر از 
چیزی که فکر می کنید حرف می زنید، نوشت: از لحاظ غریزی، 
جهت قرارگیری ناف ما، نشان دهنده نگرش مان بوده و موقعیت 
احساسی مان را آشکار می کند. هنگامی که آن را از طرف فرد 
مقابل برگردانده و یا به روی درب خروج برمی گردیم، به صورت 
ناخودآگاه این پیغام را به طرف مقابل می رسانیم که قصد اتمام 
مکالمه را داش��ته و از برهم کنش اجتماعی پیش آمده فراری 

هستیم. درایور این مقوله را هوش نافی می نامد.
4. مراقب حالت های ایستادن عصبی باشید

احساس اضطراب در موقعیت های خاص عادی است، اما 
اگر می خواهید اجتماعی باش��ید و با م��ردم مالقات کنید 

بایستی تا جای ممکن اضطراب خود را پنهان کنید.

اضطراب خود را به روش های گوناگونی نش��ان می دهد. 
نش��انه های معمول اضطراب عبارتن��د از: ور رفتن با موها، 
جواهرآالت و یا لباس، تنظیم کردن چندباره کراوات، صاف 
کردن مرتب صدا، تق تق کردن پیوس��ته با خودکار، تکان 
دادن پاها، جویدن ناخن ها و پوس��ت اطراف آنها در حضور 
همگان. ت��ا جای ممکن خود را آرام نش��ان داده و کنترل 
اعض��ای مختلف بدن تان را به دس��ت بگیری��د. چند نفس 

عمیق می تواند کمک خوبی باشد.
5. آغازکننده   ارتباط باشید

اگر احس��اس می کنید بقیه میلی ب��ه آغاز کردن ارتباط 
با ش��ما ندارند، خودتان ارتباط را آغاز کرده و به آنها سالم 
کنید. این مساله نش��ان دهنده  اعتمادبه نفس بوده و سریعا 
عالقه تان به طرف مقابل را بازتاب می کند. به محض شروع 
مکالمه برروی حرف های مخاطب خود متمرکز باشید و در 

مقابل وسوسه پریدن میان حرف وی مقاومت کنید. 
6. سوال بپرسید

هنگام��ی ک��ه عالق��ه و تمرکز خ��ود را به مردم نش��ان 
می دهی��م، آنها احس��اس پرانرژی بودن می کنن��د. اگر به 
زندگی اف��راد پیرامون خود عالقه نش��ان دهید، آنها بابت 
این مساله خرسند شده و عمل تان را به خاطر می سپارند. 
گوش دادن درست و متمرکز به حرف های طرف مقابل، 
بی��ش از چیزی ک��ه فکرش را کنید، یاد ش��ما را در ذهن 
مخاطبان تان زن��ده نگاه می دارد. میل ب��ه بیرون آمدن از 
حصار خود و نگرانی های ش��خصی زمانی اتفاق می افتد که 
خرد، مناعت طبع و شفقت با میل به مفتخرکردن دیگران 

ترکیب شود.  
entrepreneur: منبع

6 روش برای اینکه به مردم نشان دهید واقعا به حرف های شان گوش می دهید

احتمال جریمه  1.63 میلیارد دالری فیس بوک از سوی اتحادیه اروپا
در جریان رس��وایی اخیر فیس بوک، احتمال دارد اتحادیه  اروپا جریمه  1.63 میلیارد دالری برای فیس بوک درنظر 
بگیرد.  به گزارش زومیت، پیشتر معلوم شد که اطالعات حساب ۵۰ میلیون کاربر فیس بوک، به دست هکرها افتاده 
است. در جریان این رسوایی، اتحادیه  اروپا، براساس قانون حفاظت اطالعات عمومی )GDPR(، ممکن است جریمه 
1.63 میلیارد دالری برای فیس بوک درنظر بگیرد.  وال استریت ژورنال، در آخرین گزارش روز یکشنبه، رقم احتمالی 
جریمه  فیس بوک را منتش��ر کرد. کمیس��یون حفاظت داده های ایرلند از سوی اتحادیه  اروپا به عنوان مسئول بررسی 
پرونده فیس بوک انتخاب ش��ده است و در بخشی از تحقیقات رسمی خود، از فیس بوک درخواست کرده تا اطالعات 
مورد نیاز خود را در اختیار این کمیسیون قرار دهد.  کمیسیون حفاظت داده های ایرلند در بیانیه ای اعالم کرد: رسوایی 
اخیر که روز سه ش��نبه فاش ش��د، حس��اب کاربری میلیون ها کاربر را در معرض خطر قرار داده است، اما فیس بوک 
نمی تواند ماهیت این نقض حریم خصوصی و خطری که میلیون ها کاربر را تهدید می کند، شفاف س��ازی کند. ظاهرا 
به دلی��ل وجود یک حفره  امنیتی در قابلیت View As، اطالعات حس��اب کارب��ری ۵۰ میلیون کاربر فیس بوک در 
معرض خطر قرار گرفته است. نحوه  رسیدگی به این پرونده، یکی از بزرگ ترین آزمون هایی است که تنظیم مقررات 
حفاظت داده های عمومی اتحادیه  اروپا با آن مواجه است.  پراوین کوتاری، مدیر اجرایی شرکت CipherCloud، به 
SiliconANGLE اعالم کرد که این هک، باعث طرح س��واالت بسیاری شده است. وی در ادامه  صحبت های خود 
گفت: دقیقا چه کسانی در معرض این هک قرار دارند؟ آیا از بین ۵۰ میلیون کاربر،  کاربرانی از جامعه  اروپا هم حضور 
داش��ته اند؟ اگر چنین اتفاقی افتاده باش��د، آیا موضوع براساس قوانین GDPR پیش خواهد رفت؟ رسیدگی به چه 
صورت پیش خواهد رفت؟ با توجه به رسوایی کمبریج آنالیتیکا، واکنش اتحادیه  اروپا به رسوایی اخیر فیس بوک، قابل 
پیش بینی نیست. هنوز جزییات دقیقی در مورد زمان فاش شدن این رسوایی مشخص نشده است. معلوم نیست دقیقا 
چه کاربرانی تحت تاثیر قرار گرفته اند، هنوز مشخص نیست که چه کسی مسئول این رسوایی است و سواالت بسیار 
دیگری وجود دارد که هنوز بی پاسخ هستند. حتی ممکن است با بررسی موضوع، به نتایج بدتری نسبت به آنچه امروز 
با آن مواجه هستیم برخورد کنیم. باید ببینیم فیس بوک درباره  این موضوع و مسئولیت بالقوه ای که برعهده دارد، چه 
اطالعات جدیدی را فاش می کند. با توجه به اینکه احتمال دارد میلیون ها کاربر تحت تاثیر این هک قرار گرفته باشند، 
محاسبه  جریمه  احتمالی براساس قوانین GDPR، بسیار دشوار است. براساس قوانینGDPR، شرکت هایی که هک 
می شوند و نتوانسته اند از کاربران خود در برابر نفوذ هکرها حفاظت کنند، احتمال دارد از 23 میلیون دالر یا 4درصد 
درآمد سالیانه  شرکت در سال قبل از بروز حمله هکری، جریمه شوند؛ در نتیجه، رقم 1.63 میلیارد دالری نیز براساس 
درآمد ساالنه  فیس بوک در سال 2۰1۷ محاسبه شده است. با اینکه احتمال جریمه شدن فیس بوک از سوی اتحادیه 
اروپا بسیار قوی است، ولی برخی اشاره می کنند که هک فیس بوک، چندان جدی نیست. چستر ویزنیوزکی، پژوهشگر 
ارشد گروه Sophos در این مورد گفت: در پلتفرمی به بزرگی و پیچیدگی فیس بوک، باگ های زیادی می تواند وجود 
داشته باشد. سرقت کلیدهای تایید هویت، قطعا مشکل بزرگی است، اما این اتفاق، به اندازه  سایر مواردی که باعث نقض 

حریم خصوصی کاربران می شود، مانند آنچه در کمبریج آنالیتیکا رخ داد،  گسترده و بزرگ نیست.
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4 روش افزایش زمان 

آیا تا کنون احساس کرده اید که در روز زمان کافی ندارید؟ یا اینکه چرا نمی توانید ساعات روز را افزایش دهید؟ روش های 
آسانی برای افزایش زمان بیشتر در طول روز وجود دارد.  چگونه می توانید زمان بیشتری داشته باشید؟ راه حل این مشکل 
در شناسایی مسائلی است که وقتگیر هستند و یا باعث به تعویق افتادن امور و در نتیجه تغییر در برنامه های تان می شوند. 

در اینجا به چهار راه آسان برای بیشینه کردن زمان اشاره شده است.
1. اهداف مشخصی برای خودتان تعریف کنید

اهداف درهم و ناواضح انگیزه قوی ایجاد نمی کنند. تالش زیاد برای حل مس��ئله ای که به اندازه کافی در ما انگیزه ایجاد 
نکرده بسیار سخت است. در چنین شرایطی ترغیب می شوید این مسئله را دائماً به تعویق بیندازید و از بهانه قدیمی »عدم 
زمان کافی« استفاده کنید. در هر حال اگر اهداف جزئی و واضحی مانند »خرید یک خانه 3۰۰ هزار دالری در طول 2 سال« 
داشته باشید، تالش آسان تر می شود. هرچه هدف تان خواستنی تر باشد، برای شما انگیزه بخش تر نیز خواهد بود. شما می توانید 
هدف تان را به اهداف کوچکتر و قابل دسترس تقسیم کنید تا به شما در رسیدن به هدف اصلی کمک کنند. ورای این مفهوم، 
مبحثی علمی وجود دارد که به آن تئوری تنظیم اهداف گفته می ش��ود و براس��اس مطالعات انجام شده توسط دکتر ادوین 
الک )Edwin Locke( و دکتر گری التام )Gary Latham( در سال 196۰ به وجود آمده است. در تحقیقاتی مبنی بر 
یافتن رابطه میان عملکرد و هدف، تخمین زده شده است که رابطه ای قوی بین مشخص بودن هدف و عملکرد کاری وجود 
دارد. اهداف مشخص به صورت کلی بهتر از اهداف نامشخص یا راحت الوصول ما را به سمت عملکرد صحیح هدایت می کنند.

2. برنامه روزمره داشته باشید و به آن پایبند بمانید
موفقیت پاداش داشتن برنامه است. نداشتن برنامه ای موفق نتیجه مستقیم مدیریت نادرست زمان است. برنامه صبح زود 
تیم کوک )Tim Cook(، مدیرعامل شرکت اپل، نمونه واضحی از برنامه ریزی موفق است. او هر روز ساعت 3:4۵ صبح از 
خواب بیدار می شود، به ۷۰۰ ایمیل یا بیشتر پاسخ می دهد و پیش از رفتن به محل کار خود زمان کافی برای انجام بسیاری 
کارها را دارد. ش��اید مدل کوک برای ش��ما مناسب نباشد، اما با افزودن برنامه های روزمره و مثبت دیگری به زندگی خود 
می توانید از آنها بهره ببرید. سحرخیزی زمان کافی ایجاد می کند تا برخی کارها را از سر راه بردارید و سپس بر فعالیت اصلی 
خود تمرکز کنید. حتی می توانید هر شب بعد از شام 2۰ دقیقه را به پیشرفت شغلی تان اختصاص دهید. با داشتن برنامه و 

پایبندی به آن، پس از مدتی اختصاص زمان برای انجام کارها آسان می شود.
3. مسئولیت پذیر باشید

عدم مسئولیت پذیری به تعویق انداختن کارها را آسان می سازد و همین امر انگیزه الزم جهت برنامه ریزی را حتی برای 
پروژه هایی که عمیقاً به آنها اهمیت می دهید از بین می برد. راه حل این مشکل آسان است؛ شما به یک فرد یا انگیزه نیاز 
دارید تا ش��ما را مس��ئولیت پذیر نگاه  دارد. در این  خصوص یک شریک مسئولیت پذیر می تواند بسیار کمک کننده باشد. او 
کس��ی است )یک مربی، دوست یا شریک( که ش��ما را کنترل می کند تا کارهای تان را برای رسیدن به اهداف خود پیش 
ببرید. با این کار عالقه بیشتری به اختصاص زمان برای انجام کارها و مسئولیت های تان پیدا می کنید. تنها همین حقیقت 
که یک نفر حواسش به فعالیت های شماست، می تواند انگیزه ای قوی برای توقف در به تأخیر  انداختن امور و شروع به کار 

بر روی مسائل بااهمیت باشد.
4. ترک عادات بد 

حقیق��ت تلخ اس��ت، اما کمبود وقت از گرفتاری به برخی عادات بد نش��أت می گیرد. برای مث��ال آیا تمام اوقات خواب 
هستید؟ یا شب ها برنامه های تلویزیونی تماشا می کنید؟ آیا همواره در شبکه های اجتماعی یا با دوستان تان بیرون هستید؟ 
شما احتماالً حداقل به یکی از سؤاالت باال جواب مثبت داده اید. باالخره شما انسان هستید و نیاز دارید نفسی تازه و گاه 
اس��تراحت کنید. همین استراحت می تواند برای شغل شما بسیار مفید باش��د؛ اما اگر این کارها را به صورت روزانه انجام 
می دهید، به راحتی می توانید زمان زیادی را در طول روز خالی کنید. تغییر را از مسائل کوچک آغاز کنید. به عنوان مثال 
برای 3۰ دقیقه در روز به هیچ عنوان سراغ شبکه های اجتماعی نروید. حال می توانید این زمان را به پیشرفت شغلی تان از راه 
entrepreneur: مطالعه، درس خواندن و یا آموختن مهارتی جدید اختصاص دهید.                                        منبع

مدرسهمدیریت

مترجم: امید گوهری


