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سامانه تشخیص سوء استفاده کنندگان از ارز دولتی چه مزایایی دارد؟

 ارز دولتی
در اتاق شیشه ای

چند روز پیش بود که ش��ورای پول و اعتبار بنا به پیش��نهاد بانک مرکزی و در راس��تای جلوگیری از هرگونه 
سوءاستفاده از تخصیص ارز دولتی برای واردات کاال به کشور، راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را به 
تصویب رساند. بررسی ها و گزارش ها نشان می دهد امسال به اندازه  ارزهای دولتی تخصیص داده  شده برای خرید 
اقالم اساس��ی از خارج از کش��ور، کاال وارد نشده اس��ت، یعنی اینکه حجم زیادی از این ارزهای دولتی اختصاص 
داده شده به هدف مورد نظر نرسیده است؛ موضوعی که باعث شده است تا اقتصاددانان و کارشناسان همواره بر...

 مزایای بورس کاال قابل قیاس
با بازارهای غیرمتشکل نیست

 منتقدان بورس کاال
به روایت شاپور محمدی
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با نزدیک شدن به پایان سال عرضه مسکن تقویت می شود؟

افزایش فروشنده ها در بازار مسکن

10 راز موفقیت از زبان ساندار پیچای
تمرین های خودمراقبتی برای کارآفرینان پرمشغله

مسائل تمرکز اصلی بازاریابی در سال 201۹ 
راهکارهای خلق وجهه بین المللی در شبکه های اجتماعی

4 نکته مهم برای حفاظت از برندمان 
آینده  هویت بصری برند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اپل استارتاپی در حوزه  
اپلیکیشن های صوتی خریداری کرد

علیرضا یعقوبی آوینی
کارشناس صنعت خودرو

4
قیمت های فعلی واقعی نیست، منتظر کاهش نرخ ها در آینده 

نزدیک باشید؛ این فحوای تازه ترین کالم رئیس کل 
بانک مرکزی است. عبدالناصر همتی که از ابتدای...

واکاوی سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی

 چرا احتمال ریزش
قیمت ارز باالست؟

سرمقاله
 طعم آرامش و آینده نگری
در صنعت خودروسازی 

مدیری��ت دولت��ي و ضعف 
کلی س��اختار دولتی در اداره 
صنعتی،  و  تجاری  بنگاه های 
موضوعی اس��ت که س��ال ها 
و  دولتم��ردان  گریبانگی��ر 
طراح��ان بخ��ش درآمدزایی 
کشور شده و شاهد مثال این 
مس��اله، صنعت خودروسازی 
اس��تراتژی  وج��ود  ع��دم  و 
مناس��ب، آینده نگ��ری و در 
نهای��ت، تغیی��ر چن��د ب��اره 
مجموعه هاي  کالن  مدیریت 
خودروس��ازي در س��ال های 

گذشته است.
اگر بخواهیم به طور اجمال 
تاریخچ��ه مدیران 10 س��ال 
اخیر ش��رکت خودروس��ازی 
س��ایپا را م��رور کنی��م، ب��ا 
مدیر ج��وان و دولت محوری 
همچ��ون مه��رداد بذرپاش، 
مدیران و مهندس��ان دلسوز 
از  کاری  س��وابق  دارای  و 
قبی��ل آقایان پوس��تین دوز، 
مدن��ی، جهرودی و س��روش 
و مدی��ر اقتصادی ب��ا رزومه 
مالی همچون مهدی جمالی 
که هر کدام با تجربیات خود 
اث��رات مثبت��ي در این گروه 
نهاده اند،  بن��ا  خودروس��ازی 

مواجه هستیم.
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ادامه از همین صفحه
به رغ��م اینک��ه تمامی این مدی��ران از مس��ئولین خوش��نام صنعت 
خودروس��ازی کش��ور ب��وده و هس��تند و دولت ها هزینه ه��ای مترتبی 
جه��ت آموزش و پرورش این افراد و امثاله��م تقبل کرده اند، دلیل این 
تغییرات سریع مدیریتي که عمال عمر کاری مدیریت در دومین شرکت 
خودروسازی ایران را از سه سال تا سه ماه تغییر داده است، چیست؟ آیا 
این تغییرات به دلیل کاهش صبر مدیران دولتی و انتظار کس��ب نتایج 
زودبازده بوده و یا به خاطر س��اختار درونی و حواش��ی پیرامونی صنعت 

خودروسازی که مکررا منجر به تغییرات مدیران شده است...؟!
البته نباید از این موضوع غافل بود که یکی از اصلی ترین دالیل درجا 
زدن صنعت خودرو در ایران، عدم دستیابی به دو عامل اساسی »دانش 
فنی« و »بازار« بوده اس��ت که این موضوع همچنان باعث شده است تا 
خودروسازان ایرانی کمتر از مزیت های مشارکت و تقسیم بازار بهره مند 
شوند، ولی این تنها عامل بازدارنده صنعت خودرو در ایران نیست، بلکه 
مدیریت با برنامه و دارای اس��تراتژی بلندمدت می تواند تاثیرات بسزایی 
در توس��عه پایدار و هدایت هر بنگاه اقتصادی و صنعتی داش��ته باشد تا 
توان رقابتی بی ضابطه اي ایجاد کند. در حالي که مدیران سطوح مختلف 
کشور بارها و بارها انواع و اقسام استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت را 
طرح ریزی و پیاده سازی کردند اما دریغ از پایداری و استمرار در هدایت 

و کسب نتیجه مطلوب در بنگاه هاي اقتصادي بزرگ کشور.
 هرچند هر دو خودروساز بزرگ کشور در مشکالت عدیده ای همچون 
افزایش بدهی های بانکی، کاه��ش آورده های مالی، کاهش تیراژ تولید، 
هجمه های منتقدان داخلی، ناس��ازگاری دولت با فاکتورهای توسعه ای، 
افزایش هزینه های تمام ش��ده وجه مش��ترک دارند، ام��ا تنها نکته غیر 
اش��تراکی آنان ثبات مدیریتی طی مدت 10 سال اخیر بوده است و هر 
چند که منتقدان سه عامل مدیریت، منابع مالی و دانش فنی را همواره 
به عنوان اصلی ترین منبع توسعه نیافتگی این صنعت در سال هاي اخیر 
عنوان می کنند، اما برنامه ریزی همراه با راهبرد اجرایی صحیح یک مدیر 
باه��وش و کارآزموده می تواند اثرات مثب��ت و موفقي را در هر صنعتی 
پدیدار کند. حال می تواند این صنعت، صنعت نفت و پتروش��یمی باشد 

یا صنعت خودروسازی.
موضوع مدیریت چه در ش��رایط تحریم و یا پس��اتحریم مدت ها است 
که به عنوان یک عامل اساسی دست و پاگیر خودروسازی ایران تبدیل 

ش��ده اس��ت ؛ اتخاذ تصمیمات هیجانی و بدون آینده نگری، خریدهای 
غیراقتص��ادی، به��ره وری پایین منابع موجود، کاه��ش آورده های مالی 
و فرصت س��وزی های متناوب، تنها بخش��ی از زیان های ناشی از تسلط 
مدیران وابس��ته دولتی و غیرمتخصص بر این صنعت طی سالیان اخیر 

بوده است.
اما اگر اعتمادس��ازی با انتصاب س��ازنده گره خورده شود، نمونه های 
بس��یاری از پیشرفت و توس��عه حاصل می شود از جمله حرکت جهادی 
و مبتنی ب��ر تعامل و تفکر مدیران ایران خودرو طی س��ال های تحریم 
که منتج به بومي س��ازی خ��ودروی پژو ۲0۶، طراحی و تجاری س��ازی 
خودروه��ای دن��ا و رانا و برخ��ی از خودروهای تجاری نیمه س��نگین و 
س��نگین گردی��د. بی تردید تحقق دوباره تولید ۲ هزار دس��تگاه از انواع 
خودرو در هفته در گروه خودروسازی سایپا، ادامه دهنده و یادآور همان 
تفکر و حرکت جهادی البته با اصالح روش های تخصیص صحیح منابع 
به سازندگان قطعات و تحویل گام به گام محصوالت با افزایش تدریجی 
رضایت مندی مش��تریان است، بنابراین این گام بلند در این مدت کوتاه 
می توان��د ضمن ایج��اد آرامش نس��بی، باعث کاه��ش تدریجی قیمت 

محصوالت در آینده نزدیک شود.
اما نبای��د فراموش ش��ود عامل مهم پای��دار نب��ودن طرح ریزی های 
استراتژیک کش��ور در صنعت خودروسازی، از جمله افزایش هزینه های 
درآمدزای��ی و متعاق��ب آن، حمایت ه��ای وارونه نظام بانک��ی از تولید 
داخل اس��ت. جایی ک��ه نظام بانک��ی در واگذاری س��رمایه در گردش 
بخش صنعت، تنها به س��ود مبلغ واگذارش��ده در مقابل سود حاصل از 
س��رمایه گذاری و اشتغال ایجادش��ده فکر می کند، به همین دلیل است 
که هزینه کالنی تحت عنوان بهره بانکی از وام های واگذارشده، دریافت 
می کن��د و صرف نظ��ر از اینکه آی��ا این پول به اندازه بهره اس��می برای 

تولیدکننده و برای اقتصاد کالن کشور سودآور بوده است یا خیر...!
به طور یقین، این سیاس��ت ناش��ی از تفکر مدیری��ت نزدیک بینانه و 
ناهمس��و بودن تعامالت فی مابین نظام هاي اقتص��ادی، بانکی و صنعت 
کش��ور بوده اس��ت و به نظ��ر می رس��د وزرای محترم صنع��ت، معدن 
و تج��ارت و امور اقتصادی و دارایی هرچه س��ریع تر می بایس��ت فکری 
ب��ه ح��ال این جریان بیمار کنند تا بلکه ش��ریان اقتصادی کش��ور و به 
خصوص در صنعت خودرو با بیش از حدود ۵00 هزار ش��غل مستقیم و 

غیرمستقیم قطع و یا کم رمق نشود.

طعم آرامش و آینده نگری در صنعت خودروسازی 



ــنهاد بانك  ــول و اعتبار بنا به پيش ــوراى پ ــد روز پيش بود كه ش چن
ــتاى جلوگيرى از هرگونه سوءاستفاده از تخصيص ارز  مركزى و در راس
ــامانه رفع تعهد ارزى  ــور، راه اندازى س ــى براى واردات كاال به كش دولت
ــاند. بررسى ها و گزارش ها نشان مى دهد  واردكنندگان را به تصويب رس
ــراى خريد اقالم  ــده ب ــال به اندازه  ارزهاى دولتى تخصيص داده  ش امس
اساسى از خارج از كشور، كاال وارد نشده است، يعنى اينكه حجم زيادى 
ــيده  ــده به هدف مورد نظر نرس از اين ارزهاى دولتى اختصاص داده ش
است؛ موضوعى كه باعث شده است تا اقتصاددانان و كارشناسان همواره 
بر ايجاد يك سازوكار نظارتى دقيق و شفاف در اين زمينه تأكيد كنند. 
ــامانه «رفع تعهد ارزى» نوعى  ــاس، قرار است از طريق س بر همين اس
ــانى  غربالگرى در ميان گيرندگان ارز دولتى صورت گيرد و تنها به كس
ــب ارز دريافتى خود  ــه به تعهدات خود مبنى  بر واردات كاال به تناس ك
ــامانه چه مزايايى  ــود، اما اين س ــد بوده اند، ارز دولتى پرداخت ش پايبن

دارد؟
ــازوكار به  صورت سنتى (روش كاغذى  به گزارش ايرنا، هرچند اين س
ــتى) وجود داشته و واردكننده  براى تسويه نهايى، اسناد ترخيص  يا دس
ــد  كاالهاى وارداتى را به ناظر تحويل مى داد، اما با اين حال گفته مى ش
اين روش از دقت و انسجام الزم برخوردار نيست. از آنجايى كه مكانيسم 
ــمى و اصلى تبادالت تجارى گشايش اعتبار اسنادى (LC) است، از  رس
ــايش LC و دريافت ارز مى پردازد، بايد  ــى كه به گش اين طريق هر كس
ــود را هم ارائه مى داد.  ــناد ترخيص كاالى وارداتى خ ــل آن، اس در مقاب
ــد، درصدى به عنوان  ــه عبارت ديگر، وقتى تبادالت از طريق LC باش ب
پيش پرداخت ارائه مى شود و مبلغ نهايى كاال هم در زمان مبادله اسناد 
پرداخت مى شود و در نهايت، واردكننده بايد برگه سبز گمرك را تسليم 
دستگاه هاى مسئول كند، اما با اين وجود ممكن است سهل گيرى هايى 
در زمينه اخذ اين برگه صورت گيرد. عالوه  بر اين بايد توجه داشت كه 

بسيارى از كاالها بدون LC وارد مى شود.
ــال هاى گذشته برخى از سوءاستفاده كنندگان پس از طى  در طول س
ــدام مى كردند و در  ــه تخصيص و تأمين ارز اق ــبت ب مراحل قانونى نس
مقابل، مطابق با ارز دريافتى كاال به كشور وارد نمى كردند. از سوى ديگر، 
ــامانه منسجم براى ثبت فعاليت هاى واردكنندگان،  به دليل نبود يك س

ــته واردكنندگان فراهم نبود.  ــى بانك ها به عملكرد گذش امكان دسترس
ــن وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق هاى بازرگانى كه كارت  همچني
بازرگانى براى اشخاص صادر مى كنند نيز اطالعاتى در رابطه با عملكرد 

تجارى واردكنندگان نداشتند.
ــجم و  ــه اين فرآيندها منس ــرايطى ك ــود در ش ــن گفته مى ش بنابراي
ــيار تأثيرگذارتر خواهد بود. كارشناسان معتقدند اگر  يكپارچه شود، بس
ــير كار گذاشته شود اثر بيشترى  ــترى در اين مس ابزارهاى كنترلى بيش
خواهد داشت. در صورتى كه اگر ارز خارج شود و كاال وارد نشود ثروت 

كشور بدون هيچ برگشتى از كشور خارج شده است.
راه اندازى سامانه رفع تعهد ارزى

ــوراى پول و اعتبار بنا به پيشنهاد بانك  ــاس، به تازگى ش بر همين اس
ــص و تأمين  ــتفاده از تخصي ــگيرى از سوءاس ــزى و در جهت پيش مرك
ــع تعهد ارزى  ــامانه رف ــور، راه اندازى س ــه كش ــت واردات كاال ب ارز باب

واردكنندگان را به تصويب رسانده است.
ــامانه، ايفاى تعهد واردكنندگان به عنوان  ــود با اجراى س گفته مى ش
ــوى بانك ها و وزارت صنعت، معدن و  ــنجى از س ــاخص اعتبارس يك ش
تجارت و ساير سازمان ها ارزيابى مى شود كه اشخاص متخلف از دريافت 
ــوند. بانك مركزى اعالم  ــات تا زمان رفع تعهد ارزى محروم مى ش خدم
ــى وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين سامانه امكان  كرده با دسترس
ــفارش جديد براى اشخاص داراى تعهد ايفانشده وجود نخواهد  ثبت س
ــازمان امور مالياتى نيز در برخورد قانونى با گيرندگان ارز با  ــت. س داش
ــى به اين سامانه اقدام الزم را به عمل خواهد آورد. بنا به اعالم  دسترس
ــد  بانك مركزى، عملكرد بانك ها نيز در اين خصوص ارزيابى خواهد ش
و با بانك هايى كه مشتريان آنها بيشترين آمار عدم ايفاى تعهد ارزى را 

داشته باشند برخورد مى شود.
ضمانت اجرايى براى اجراى مصوبه بانك مركزى

محمدرضا تابش، عضو شوراى پول و اعتبار در اين زمينه با بيان اينكه 
ــده،  ــت اين مصوبه در نظر گرفته ش ــت اجرايى براى اجراى درس ضمان
ــت بر كاركرد بانك ها نظارت شود و بانك ها هم بايد آنچه  گفت: قرار اس
ــد رعايت كنند و در غير اين صورت تنبيهاتى براى  را به تصويب مى رس

آنها در نظر گرفته شده است.

ــاق بازرگانى  ــاور بانكى ات ــدى رئيس زاده، مش ــن محمدمه همچني
ــت: اين  ــامانه معتقد اس درباره امكان كاهش تخلفات از طريق اين س
ــفافيت، به عنوان يكى از معيارهاى اصلى بانك هاى  ــامانه از نظر ش س
ــد، اما با اين حال قبًال هم مقرراتى براى  ــاز باش مركزى مى تواند كارس
ــت، به اين صورت كه اگر فردى ارزى دريافت  واردكنندگان وجود داش
ــبز را به بانك  ــور مى كرد پروانه س مى كرد بايد وقتى كاال را وارد كش
ارائه مى داد؛ در غير اين صورت مشمول مجازات هايى مى شد. با اينكه 
ــال هم  ــت تا يك س زمان انجام اين فرآيند متفاوت بود و امكان داش
ــپس  ــى ارزى را بگيرد و س ــه طول انجامد، اما اين گونه نبود كه كس ب

واردات انجام نشود.
3 مزيت سامانه رفع تعهد ارزى

ــته، اما تفاوت  ــال اقتصادى، قانون از قبل وجود داش ــه گفته اين فع ب
ــته  ــه دس ــت كه وى آنها را در س تصميم جديد در چندين مزيتى اس
برشمرد؛ رؤيت عمومى و شفافيت، شناسايى سريع خاطيان و همچنين 

كاهش رفتارهاى سوء.
اين عضو اتاق بازرگانى در توضيح اين موارد گفت: اين سامانه مى تواند 
ــفاف در ديد  ــدگان ارز و نحوه هزينه كردن آن را به طور ش دريافت كنن
همگان قرار دهد. اينكه چه كسانى از ارزهاى دولتى استفاده كرده و در 
ــامانه مى تواند ارتباط  مقابل ايفاى تعهد نكرده اند. يكى از مزاياى اين س
ــادى از طريق اطالعات  ــد تا اين نهاد اقتص ــريع با اتاق بازرگانى باش س

روزآمد آن به شناسايى خاطيان و ابطال كارت بازرگانى آنها بپردازد.
ــامانه احتماالً كاهش بروز  ــى ديگر از مزاياى اين س ــه گفته وى، يك ب
ــى خود را در يك اتاق شيشه اى  ــت، چون وقتى كس اين گونه فسادهاس

مى بيند، سعى مى كند رفتارى درست و قانونى داشته باشد.
ــكل اصلى ما  ــرد: با اين حال، مش ــان نيز عنوان ك ــس زاده در پاي رئي
ــت كه در ثبت سفارش و واردات اتخاذ شده و  فرآيندهاى موجودى اس
ــت. در حالى كه بايد  ــنامه هاى مختلف در حال تغيير اس روزانه با بخش
ــال سهل تر شود، در ايران اين روند برعكس شده و با  فرآيندها سال به س
الكترونيكى كردن ثبت سفارش، شرايط پيچيده تر و سخت تر شده است. 
ــه اين فرآيندهاى پيچيده خود به  ــت ك اين فعال اقتصادى معتقد اس

ايجاد فساد و رانت دامن مى زند.

سامانه تشخيص سوء استفاده كنندگان از ارز دولتى چه مزايايى دارد؟

ارز دولتى در اتاق شيشه اى

ــدن دستورالعمل ارزى بانك مركزى براى  چند ماه پس از اجرايى ش
ــادرات آنها، اين  ــت ارز حاصل از ص ــدگان و چگونگى بازگش صادركنن
ــت هاى تشويقى را براى  بانك در ابالغيه اى جديد اعالم كرد كه سياس

صادركنندگان خوش حساب اجرايى مى كند.
ــه دنبال  ــال 1397 و ب ــاى ابتدايى س ــنا، از ماه ه ــزارش ايس ــه گ ب
ــزى تصميم گرفتند با  ــرخ ارز دولت و بانك مرك ــش قابل توجه ن افزاي
ــتورالعمل ها راه را براى مديريت بازار ارز فراهم كنند  اجراى برخى دس
ــدگان يكى از اصلى ترين  ــن چارچوب چگونگى رفتار صادركنن و در اي

برنامه ريزى هاى در دست پيگيرى بود.
ــتورالعملى كه در روزهاى پايانى آبان ماه سال جارى به  براساس دس
مرحله اجرا رسيد، صادركنندگان به چهار دسته مختلف تقسيم شدند 
ــئوليت بازگرداندن  ــان مس ــاس ميزان صادرات ش و هر يك از آنها براس
ــرده و اجراى اين  ــور در چارچوب هاى مختلف را دريافت ك ارز به كش

دستورالعمل را كليد زدند.
ــاس صادركنندگانى كه كمتر از يك ميليون يورو صادرات  بر اين اس
ــامانه نيما معاف هستند و پس از آن نيز تا  ــال دارند از ورود به س در س
ــه مرحله صادركنندگان به گروه هاى مختلف تقسيم شده و پس از  س
معافيت تا سقف يك ميليون يورو بايد مابقى ارز حاصل از صادرات خود 

را به كشور بازگردانند.
در طول ماه هاى گذشته تعدادى از فعاالن بخش خصوصى و اعضاى 
اتاق بازرگانى نسبت به اجرايى شدن اين دستورالعمل انتقادهايى داشتند 
ــات شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى اين موضوع  و در جلس

را مطرح كردند. در اين رابطه غالمحسين شافعى، رئيس اتاق بازرگانى 
ايران در رابطه با دستورالعمل هاى ارزى بانك مركزى اظهار كرد: وقتى 
ــتى را اجرايى مى كنيم كه در چارچوب آن صادركنندگان بزرگ  سياس
براى پيگيرى امورات شان با مشكل مواجه مى شوند، اما صادركنندگان 
كوچك بدون محدوديت امكان نقل و انتقال دارند، بايد پيش بينى كنيم 
كه بزرگان اقتصاد براى ادامه فعاليت هاى شان با اما و اگر مواجه خواهند 
ــاد ميان دو طرف به وجود  ــد.  به گفته وى در صورتى كه اين اعتم ش
ــود را دنبال كرده و دولت نيز اين اعتماد  ــد و صادركنندگان كار خ بياي
ــد كه فعاالن اقتصادى به دنبال بازنگرداندن ارزهاى شان  ــته باش را داش
نيستند، مى توان انتظار داشت شرايط بهبود يابد، اما در غير اين صورت 
فضا براى تاجران بدون شناسنامه كه كاال را از توليدكننده اصلى خريده 

و صادر مى كنند، باز مى شود.
به دنبال چنين اظهارنظرهايى از سوى برخى فعاالن بخش خصوصى 
ــراى ايجاد تغييرات  ــرايط را ب ــت پيش از اين وعده داده بود كه ش دول
جديد فراهم كند و بسته جديد بانك مركزى به نظر مى رسد نخستين 
واكنش دولت به اين مساله خواهد بود، هرچند در اين بسته تغيير كالن 
ــده، اما با تفكيك صادركنندگان ميان  در دستورالعمل قبلى ايجاد نش
خوش حساب و بدحساب شرايطى جديد براى پيگيرى بازگشت ارز به 

كشور فراهم شده است.
ــاس صادركنندگانى كه بازگشت ارزشان بيش از 60درصد  بر اين اس
ــون يورو در صورتى كه يك تا  ــوده ضمن حفظ معافيت زير يك ميلي ب
سه ميليون يورو صادرات داشته باشند، مى توانند 1.5 ميليون آن را به 

ــند، در صورتى كه سه تا 10 ميليون يورو صادر كنند،  صرافى ها بفروش
ــد 2 ميليون يوروى آن را به صرافى بدهند و در صورت فروش  مى توانن
باالى 10 ميليون يورو امكان فروش 4 ميليون آن را به صرافى ها خواهند 
داشت. براى صادركنندگان با عملكرد بين 30 تا 60درصد نيز همچنان 
معافيت از ورود به سامانه نيما در فروش زير يك ميليون يورو ادامه دارد 
و پس از آن در فاصله يك تا سه ميليون يورو و سه تا 10 ميليون يورو 
امكان فروش 1.5 ميليون يورو به صرافى ها فراهم شده و براى صادرات 
ــروش 2 ميليون يورو در صرافى ها به  ــش از 10 ميليون نيز امكان ف بي
ــان بيشتر  ــت. در رابطه با صادركنندگانى كه عملكردش وجود آمده اس
ــاير  از 30درصد بوده، ضمن حفظ معافيت زير يك ميليون يورو در س
مراحل تنها امكان فروش ارز حاصل از صادرات شان تا سقف يك ميليون 
ــتورالعمل هاى قبلى  يورو در صرافى ها به وجود آمده و مابقى طبق دس

بايد در سامانه نيما به فروش برسد.
ــت  ــك مركزى در رابطه با صادركنندگانى كه تاكنون هيچ بازگش بان
ارزى به كشور نداشته اند نيز اعالم كرده كه در حداقل زمان ممكن اين 

افراد را به مراجع قضايى معرفى خواهد كرد.
ــته جديد ارزى بانك مركزى مى تواند الاقل براى گروهى  هرچند بس
ــدگان فضايى تازه به وجود آورد كه در دل آن امكان انتقال  از صادركنن
ــد ديد آيا در  ــازار را پيدا كنند، اما باي ــان به ب ــل از صادرات ش ارز حاص
آينده راهى براى حل اختالف نظر ميان دولت و بخش خصوصى درباره 
ــود يا همچنان كار  ــى فعاليت صادركنندگان بزرگ پيدا مى ش چگونگ

همچون گذشته ادامه خواهد يافت.

آيا دستورالعمل جديد ارزى نظر تجار را جلب مى كند؟

تشويق خوش حساب ها، تهديد بدحساب ها

نگـــاه

از تسهيل تجارت با ايران تا پايان سلطه دالر بر جهان
يك تير و دو نشان اروپا در تجارت با ايران

ــورو در تجارت انرژى  ــه دنبال افزايش نقش ي ــيون اروپا ب كميس
ــهيل فروش نفت ايران،  ــت كه اين موضوع مى تواند عالوه بر تس اس
ــا را به هدف كاهش قدرت دالر در اقتصاد جهانى نزديك كند.  اروپ
اروپا از زمان تالش براى حفظ برجام و انجام اقداماتى براى تسهيل 
ــتن ايران در برجام،  ــارت با ايران عالوه بر تالش براى نگه داش تج
ــدرت دالر در اقتصاد جهانى و افزايش معامالت  به دنبال كاهش ق
ــن دليل اروپا از همان  ــت. به همي در دنيا بر پايه يورو نيز بوده اس
ــازوكار مالى براى ايران را بر پايه يورو ايجاد  ــعى داشت س ابتدا س
ــتر در اقتصاد دنيا  ــهيل تجارت، يورو را نيز بيش كند تا عالوه بر تس

مطرح كند.
ــنا، اين تفكر اتحاديه اروپا اكنون با اقدامات جديد  به گزارش ايس
ــت؛ به  ــگ و بوى جدى ترى به خود گرفته اس ــيون اروپا، رن كميس
ــاس آنچه اسپوتنيك نوشته، اتحاديه اروپا به دنبال  طورى كه براس
ــتفاده از دالر در واردات انرژى و افزايش نقش يورو  ــت اس محدودي
است تا بسترى را براى تداوم روابط تجارى خود با ايران فراهم كند.

كميسيون اروپا در حال مذاكره با مديران اجرايى شركت هاى انرژى 
ــارت بين المللى در بخش  ــا نقش يورو را در تج ــت ت اتحاديه اروپا اس
ــا تمركز روى خريد و فروش  ــت و گاز افزايش دهد. اتحاديه اروپا ب نف
ــال پررنگ كردن نقش يورو  ــت و گاز به يورو در تراكنش ها به دنب نف
در تجارت بين الملل است و مقامات اروپايى مذاكراتى را با نمايندگان 
 ENGie و OMV، ENI ــركت هاى بزرگ انرژى اروپايى از قبيل ش
شروع كرده اند تا وابستگى تجارت انرژى جهانى به دالر آمريكا را كاهش 
ــيون اروپا نگرانى خود را در مورد سلطه دالر در صنعت  دهند. كميس
انرژى اروپا در بحبوحه افزايش چالش هاى سياسى در تنش هاى تجارت 
ــوى فدرال رزرو  ــز افزايش قريب الوقوع نرخ بهره از س بين المللى و ني
ــورو باال مى برد، ابراز  ــت دالر را در برابر ديگر ارزها از جمله ي كه قيم
كرد. همچنين كميسيون اروپا اعالم كرد كه اتحاديه اروپا بزرگ ترين 
ــاالنه 300 ميليارد يورو در پنج  واردكننده انرژى جهان با ميانگين س
سال اخير است و تقريباً 85درصد از اين مبلغ به دالر آمريكا پرداخت 
ــده است. اين اظهارات كميسيون اروپا به دنبال تالش اتحاديه اروپا  ش
ــبات تجارى خود با ايران و ايجاد خط لوله گاز نورد  براى حفظ مناس
ــل را با واشنگتن دچار اختالف  ــتريم دو است. اين تالش ها بروكس اس
ــتن دالر،  كرده و برخى از مقامات اروپايى مى گويند كه با كنار گذاش

اتحاديه اروپا مى تواند ريسك هاى سياسى احتمالى را كاهش دهد.
ــتند كه استفاده از يورو در پرداخت ها  مقامات اروپايى معتقد هس
ــراى واردات انرژى اين بلوك مى تواند نقش يورو را به عنوان يكى  ب

از ارزهاى بزرگ ذخيره جهانى افزايش دهد.
كميسيون اروپا قرار است محدوديت هايى را در بازار خود به منظور 
ــتفاده از دالر آمريكا از طريق استفاده گسترده از يورو اعمال كند.  اس
ــى كه اروپا با دولت  ــن اقدامات اروپا در كنار اختالف نظرهاى سياس اي
ــت كه اروپا به شدت به دنبال  ــان دهنده اين اس آمريكا پيدا كرده، نش
تضعيف قدرت آمريكا به ويژه در عرصه اقتصادى است. اروپا با تجارت 
انرژى خود بر پايه يورو مى تواند اين امكان را فراهم كند كه در آينده اى 
نزديك بتواند بدون توجه به تحريم هاى آمريكا تجارت خود را با همه 
ــت كه با حذف تدريجى  ــورها انجام دهد. آمريكا به دنبال اين اس كش
معافيت هاى خريد نفت از ايران، صادرات نفت ايران را به صفر برساند؛ 
ــته اند. با اين حال به  موضوعى كه مقامات ايرانى آن را غيرممكن دانس
نظر مى رسد كه اروپا با برنامه تسهيل تجارت با ايران در قالب برجام، 
ــلطه دالر بر اقتصاد جهانى دنبال  ــداف ديگرى را از جمله پايان س اه

مى كند كه با يك تير دو نشان بزند.

اليحه پالرمو به تعويق افتاد
ايران از ليست پرريسك ها خارج مى شود؟

ــا fatf حكايت از  ــب لوايح مرتبط ب ــدن فرآيند تصوي طوالنى ش
سخت بودن تصميم گيرى قطعى در اين باره است؛ امرى كه وحيد 
ــقاقى شهرى، عضو هيات علمى دانشگاه خوارزمى علت آن را در  ش
حوزه هاى مربوط به مسائل حقوقى و امنيتى كشور جست وجو كرد 
و گفت: اگر اين لوايح (پالرمو و cft) را تصويب كنيم احتمال اينكه 

از ليست كشورهاى پرريسك هم خارج نشويم، وجود دارد.
به گزارش ايسنا، اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام بار ديگر 
ــند و تصميم گيرى  ــه پالرمو به اجماع برس ــتند درباره اليح نتوانس
درباره اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته 
ــت بعدى خود موكول كردند؛ خبرى كه  فراملّى (پالرمو) را به نشس
ــيت تصويب اين اليحه در كنار اليحه  ــان از پيچيدگى و حساس نش
ــيت ها  ــوع لوايح مرتبط با fatf دارد، اما اين حساس CFT از مجم

چيست و به چه موضوعاتى مربوط مى شود؟
در اين باره وحيد شقاقى شهرى، عضو هيات علمى دانشگاه خوارزمى 
با اشاره به طوالنى شدن فرآيند تصويب لوايح پالرمو و CFT در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، گفت: اين لوايح مورد بحث جدى، مخالفان و 
موافقان در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. واقعيت اين است كه 
ــى از بدنه حقوقى و امنيتى كشور با اين لوايح هنوز نتوانسته اند  بخش
كنار بيايند، چرا كه ممكن است مشكالتى امنيتى را به وجود بياورد؛ 
علت هم اين است كه ما در تعريف واژگان تروريسم با ديگران مشكل 
داريم. او با بيان اينكه لوايح پالرمو وCFT به حمايت مالى از تروريسم 
و پولشويى مربوط هستند، افزود: از ديد آمريكا و شركاى اروپايى آن، 
گروه هايى مانند حماس و حزب اهللا جزو گروه هاى تروريستى هستند. از 
سوى ديگر آمريكا حتى پا را فراتر گذاشته و در قانون كاتسا سپاه قدس 
را هم جزو گروه هاى تروريستى اعالم كرده كه با همين قانون بود كه 
ولى اهللا سيف، رئيس كل سابق بانك مركزى را هم مشمول حمايت از 
ــت كه  ــم كردند. اين اقتصاددان با بيان اينكه واقعاً معلوم نيس تروريس
ــت كشورهاى پرريسك خارج  ــمى و پالرمو ايران از ليس با پذيرش اس
شود، ادامه داد: از سوى ديگر ممكن است افراد يا نهادهايى كه از سپاه 
ــب حمايت از تروريسم بخورند. مجموع  قدس حمايت مى كند برچس
ــائل كار را براى قضاوت درباره لوايح مرتبط با FATF سخت  اين مس
است. اين استاد دانشگاه با «دو سر باخت» توصيف كردن پذيرش لوايح 
پالرمو وCFT، ادامه داد: اگر اين لوايح را تصويب كنيم احتمال اينكه 
از ليست كشورهاى پرريسك خارج نشويم وجود دارد و اگر اين لوايح 
را نپذيريم هم بايد با شرايط فعلى كنار بياييم كه شرايط سختى است 
و عالوه بر اين ممكن است به شركت هاى مالى ما برچسب حمايت از 

تروريسم بزنند و آنها را تحريم كنند.
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ــنده هاى پول الزم در بازار  ــاى ميدانى از افزايش تعداد فروش گزارش ه
مسكن شب عيد حكايت دارد و ميزان معامالت مسكن هم به دليل قرار 

داشتن در فصل جابه جايى تا اندازه اى باال رفته است.
به گزارش ايسنا، بازار مسكن در هفته هاى نزديك به نوروز 1398 مقدار 
ــنده البته با احتياط وارد  ــده و هر دو گروه خريدار و فروش اندكى گرم ش
بازار شده اند. دفاتر مشاور امالك مى گويند كه تمايل عرضه كنندگان براى 
ــتر شده و به نوعى قصد دارند از فرصت رونق  فروش واحدهاى خود بيش
نسبى بازار استفاده كنند. با اين حال قيمت ها داراى ثبات نسبى است و 
كمتر فروشنده اى پيدا مى شود كه قيمت هاى باالتر از ميانگين منطقه را 
براى ملك خود تعيين كند. اين در حالى است كه در ماه هاى قبل عنوان 

مى شد فروشنده ها هر از گاهى قيمت ها را به روز مى كنند.
بررسى هاى ميدانى حاكى از آن است كه كمبود واحدهاى كوچك متراژ 
ــر متر مربع از اين نوع  ــده تا قيمت ه در فايل هاى دفاتر امالك باعث ش
آپارتمان ها نسبت به واحدهاى بزرگ متراژ، بيشتر شود. به طور مثال يك 
واحد 50 مترى نوساز در حكيميه تهرانپارس بين 10 تا 12 ميليون تومان 
ــوند. در حالى كه واحدهاى باالى 80 متر مربع حدود  قيمت گذارى مى ش
ــند. شرايط جديد نشان مى دهد  9 تا 11 ميليون تومان به فروش مى رس
كه سرعت رشد ماهانه قيمت به صفر نزديك شده است. از سوى ديگر با 
اينكه حجم فايل هاى فروش آپارتمان در دفاتر امالك به شدت زياد است، 
ــود. واسطه هاى ملكى مى گويند  خانه هاى به قيمت سريعاً فروخته مى ش
ــر از ميانگين منطقه عرضه  ــه  عرضه تا فروش يك واحد كه پايين ت فاصل
مى شود به كمتر از يك هفته رسيده است. تعداد معامالت در دى ماه نيز 

نسبت به بهمن ماه مقدارى افزايش نشان مى دهد.
ــرايط  ــندگان محتاط كه با توجه به ش ــا اين وجود هنوز برخى فروش ب

ــكن متصور  ــراى بازار مس ــنى ب ــم انداز روش ــى و اقتصادى، چش سياس
ــتند نسبت به كاهش قيمت پيشنهادى، مقاومت نشان مى دهند، اما  نيس
ــد مجدد قيمت مسكن را  ــان معتقدند طرف تقاضا ظرفيت رش كارشناس
ــازار در ماه هاى آينده خواهيم  ــاهد ثبات اين ب ندارد و به همين دليل ش
بود. برخى ديگر نيز مى گويند كه افزايش قيمت ممكن است رخ دهد، اما 

پايين تر از نرخ تورم عمومى خواهد بود.
ــواهد نشان مى دهد با وجود آنكه به دليل رشد ناگهانى بازار مسكن،  ش
ــورت مى گيرد، عرضه در  ــاى كوچك متراژ ص ــتر براى واحده تقاضا بيش

واحدهاى باالى 80 متر مربع نمود بيشترى دارد. 
در همين زمينه، مهدى روان شادنيا، كارشناس اقتصاد مسكن مى گويد: 
ــده 75متر مربع  در دى ماه 1397 ميانگين متراژ واحدهايى كه معامله ش
ــدند داراى ارزش كمتر از  ــت. 68درصد واحدهايى كه معامله ش بوده اس
ــان و 41درصد كمتر از 500 ميليون تومان بوده اند. اگر  يك ميليارد توم
ــهر تهران كه 9 ميليون و 800 هزار تومان است را در  ميانگين قيمت ش
ميانگين متراژ تقاضا يعنى 75 متر مربع ضرب كنيم به عدد تقريبى 750 
ــيم كه بايد به عنوان ميانگين قيمت براساس تقاضا  ميليون تومان مى رس
ــكن در اين بازه قيمتى  ــود و 57درصد معامالت مس ــران لحاظ ش در ته
ــت گذار يادآورى مى كند كه جهت  ــده است. اين نكات به سياس انجام ش
ــتطاعت گروه غالب  ــمت واحدهاى در اس ــاى دولت بايد به س حمايت ه
جامعه هدف برود. همچنين رئيس اتحاديه مشاوران امالك استان تهران 
با بيان اينكه الزم است به سمت صنعتى سازى برويم، گفت: متراژ خانه ها 
ــت كه در بسيارى از  ــد. درست اس ــاليق همه گروه ها باش بايد مطابق س
محله ها نياز به متراژهاى كمتر از 80 متر داريم، ولى در مناطق ديگر نياز 
به واحدهاى بزرگ متراژ ديده مى شود، لذا نمى توانيم صرفاً آپارتمان هاى 

كوچك يا بزرگ متراژ را مالك برنامه ريزى براى توليد قرار دهيم. البته در 
ــتر در واحدهاى كوچك متراژ ديده مى شود.  حال حاضر فشار تقاضا بيش
ــازى تاكيد و در  ــال هاى اخير به موضوع كوچك س به همين دليل طى س

بسيارى از مناطق اين اقدام آغاز شده است.
ــى گمانه زنى ها از ركود  ــروى ادامه داد: با وجود برخ مصطفى قلى خس
ــكن  ــوم كه اقتصاد مس ــكن بايد اين نكته را يادآور ش كامل در بازار مس
مسدود نشده و هنوز هم خريد و فروش وجود دارد؛ كما اينكه در 15 روز 
ــبت به 15روز ابتداى  ــداى بهمن ماه 1397 معامالت 1300 فقره نس ابت
دى ماه افزايش يافت. با اين حال اوضاع چندان مطلوب نيست كه آن هم 

به كاهش قدرت خريد متقاضيان مربوط مى شود.
وى افزود: نوسانات نرخ ارز طى سال هاى اخير اثر منفى در بازار مسكن 
ــور نيست. زمانى كه عرضه به اندازه   ايجاد كرده و توليد به اندازه  نياز كش
ــت تقاضا باعث به هم  ــته باشد، انباش ــكن وجود نداش كافى در بازار مس
ــاز را در  ــاخت و س ــود. به همين دليل دولت بايد س خوردن توازن مى ش
ــازار روال طبيعى خود را پيدا  ــرار دهد كه در اين صورت ب ــتور كار ق دس

مى كند.
ــت براساس اعالم بانك مركزى در دى ماه سال جارى تعداد  گفتنى اس
ــهر تهران به 6700 واحد رسيد كه  ــكونى ش معامالت آپارتمان هاى مس
نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 1.4 دهم و 64.6درصد 
كاهش را نشان مى دهد. همچنين در ماه مورد نظر متوسط قيمت خريد 
ــده از طريق  ــكونى معامله ش ــروش يك متر مربع زير بناى واحد مس و ف
ــران، 9ميليون و 800 هزار تومان بود  ــهر ته بنگاه هاى معامالت ملكى ش
ــابه سال قبل 90.8درصد  ــبت به ماه گذشته 2.5درصد و ماه مش كه نس

افزايش يافته است.

با نزديك شدن به پايان سال عرضه مسكن تقويت مى شود؟

افزايش فروشنده ها در بازار مسكن

ــر خود درخصوص  ــى از گزارش اخي ــس بين المللى انرژى در بخش آژان
ــت كه كميت تنها عامل  ــاره كرده اس تحوالت بازار نفت، به اين نكته اش
ــد از تفاوت هاى كيفى گريدهاى  ــت و نباي تعيين كننده در بازار نفت نيس

نفتى غافل بود.
ــركت نفت  ــس بين المللى انرژى مى خوانيم: تحريم ش ــزارش آژان در گ
ونزوئال (پترولئوس دى ونزوئال) از سوى آمريكا بار ديگر نشان داد كه نفت 
تا چه اندازه براى سياستمداران اهميت دارد. در سال 2018 ونزوئال روزانه 
ــت كه  ــكه نفت خام به آمريكا صادر كرد؛ اين در حالى اس 450 هزار بش
ــال 1998 يعنى اندكى قبل از به قدرت  صادرات نفت ونزوئال به آمريكا س
ــيدن هوگو چاوز فقيد، 1,7 ميليون بشكه در روز بود. البته توليد نفت  رس
ــال 1998 حدود 3,4 ميليون بشكه در روز بود اكنون به  ونزوئال كه در س
ــكه در روز رسيده است و اين افت فاحش توليد كامًال در  1,3 ميليون بش
كاهش چشمگير صادرات نفت اين كشور به آمريكا نمود پيدا كرده است. 
ــركت  ــگاه هاى ش بخش عمده نفت صادراتى ونزوئال به آمريكا، در پااليش
سيتگو (از شركت هاى زيرمجموعه شركت نفت ونزوئال) به مصرف مى رسد.

ونزوئال در سال 2018 صادرات نفت خود به چين را افزايش داد تا بازار 
ــى از ميلياردها دالر بدهى خود به  نفت خود را متنوع تر كند و البته بخش
ــال هاى قبل صادرات خود به  ــن را از اين طريق بپردازد. ونزوئال در س چي
هند را نيز افزايش داده و به روزانه 360 هزار بشكه در سال 2017 رسانده 
ــكالت داخلى ونزوئال موجب كاهش 11درصدى اين رقم  بود؛ هرچند مش

در سال 2018 شد.
همه ما مى دانيم كه تحريم هاى آمريكا عليه شركت نفت ونزوئال، صادرات 
ــركت دشوارتر از قبل كرده است، اما حتى انتشار خبر  نفت را براى اين ش
ــت جهانى نفت خام به دنبال  ــن تحريم ها نيز تغيير چندانى را در قيم اي
ــت. به لحاظ كمى بازار نفت قادر است پس از انجام تغييرات  ــته اس نداش
ــتيك، كاهش صادرات نفت ونزوئال را  مرتبط با مسائل حمل ونقل و لجس
جبران كند زيرا ظرفيت مازاد در بازار به اندازه كافى وجود ندارد و اجراى 

ــود  ــطح توليد –كه باعث مى ش توافق اوپك و متحدانش براى كاهش س
بخشى از ظرفيت توليد اين كشورها بالاستفاده بماند- نيز بر اين ظرفيت 

مازاد افزوده است.
ــه از قضا با توجه به  ــت ك ــئله مهم ديگرى اس اما كيفيت نفت نيز مس
ــترى پيدا كرده است. تحريم هاى آمريكا عليه  تحوالت اخير اهميت بيش
ــكه اى توليد نفت اوپك در ماه  ايران و ونزوئال، كاهش روزانه 930 هزار بش
ژانويه و نيز كاهش توليد نفت در استان آلبرتاى كانادا مستقيماً بر ميزان 

عرضه جهانى نفت سنگين و ترش تأثير گذاشته است.
ــنگين ترين گريدهاى  ــركت نفت ونزوئال عمدتاً جزو س نفت توليدى ش
نفتى جهان محسوب مى شود و اين شركت قبل از صادر كردن نفت خود 
ــتفاده  ــبك تر و يا با اس آن را از طريق ممزوج كردن با گريدهاى نفتى س
ــد. از آنجا كه در حال حاضر  ــاى وارداتى، رقيق تر مى كن از رقيق كننده ه
ــدف تحريم هاى آمريكا قرار گرفته و  صادرات رقيق كننده ها به ونزوئال ه
ــركت ملى نفت ونزوئال نيز با مشكالتى در زمينه توليد  ــوى ديگر ش از س
گريدهاى نفتى سبك مواجه است، اين شركت حتى اگر بتواند با عبور از 
ــترى پيدا كند، باز هم كار سختى  تحريم هاى آمريكا براى نفت خود مش
ــتريانش  ــت مش ــب با ويژگى هاى مورد درخواس براى توليد نفت متناس

خواهد داشت.
ــيل در آمريكا، پااليشگاه هاى  ــال ها قبل از اوج گيرى انقالب نفت ش س
جنوبى اين كشور با توجه به انتظارات خود از آينده اقدام به سرمايه گذارى 
ــب براى پااليش گريدهاى نفتى سنگين تر و ترش تر  روى تجهيزات مناس
كرده بودند، اما اكنون نه تنها صادرات نفت سنگين ونزوئال به آمريكا كاهش 
ــت، بلكه مكزيك و عربستان –كه جزو بزرگترين صادركنندگان  يافته اس
ــنگين به آمريكا بوده اند- نيز صادرات نفت خود به اين كشور را به  نفت س
ــرعت در  ــمگيرى كاهش داده و توجه خود را به بازارهاى به س ميزان چش

حال رشد آسيايى معطوف كردند.
ــنگين و ترش از كانادا به  ــه افزايش صادرات گريدهاى نفتى س در ادام

ــگاه هاى جنوبى آمريكا از يك سو و ممنوعيت صادرات نفت آمريكا  پااليش
ــد كرده بود از سوى ديگر  ــيل به شدت رش ــرايطى كه توليد نفت ش در ش
باعث شد تا موجودى انبارهاى نفت در آمريكا به سقف تاريخى خود برسد 
ــيل مجبور به فروش محصول خود با قيمت هاى  و توليدكنندگان نفت ش
ــا دولت آمريكا  ــال 2015 ام ــوند. در اواخر س ــان ش كمتر از حد انتظارش
ممنوعيت صادرات نفت كه از سال 1975 آغاز شده بود را لغو كرد و اين 
ــيل كمك كرد تا محصو ل شان را  تصميم دولت به توليدكنندگان نفت ش
ــيار باالترى به بازارهاى خارجى عرضه كنند. اين فعل و  با قيمت هاى بس
انفعاالت باعث شد تا نياز پااليشگاه هاى جنوبى آمريكا به نفت خام سنگين 

ونزوئال و خاورميانه همچنان پابرجا بماند.
اكنون با توجه به كاهش عرضه نفت سنگين، قيمت آن در بازار آمريكا 
رو به افزايش نهاده است. در ماه نوامبر قيمت هر بشكه نفت خام سنگين 
مارس بيش از چهار دالر كمتر از قيمت نفت سبك لوئيزيانا بود، اما اكنون 
اين فاصله به كمتر از يك دالر رسيده است. همچنين از زمان اعالم خبر 
تحريم نفت ونزوئال تاكنون، برترى قيمت نفت مارس در برابر نفت سبك 

تگزاس از 4,5 دالر به 7,5 دالر در هر بشكه افزايش يافته است.
در حال حاضر بعيد به نظر مى رسد كه ساير توليدكنندگان نفت سنگين 
ــتان) بخواهند به منظور جبران كمبود عرضه نفت سنگين در  (مثًال عربس
ــا توجه به اينكه بازار نفت  ــازار، توليد نفت خود را افزايش دهند. البته ب ب
ــته ميالدى  ــال گذش همچنان در حال هضم مازاد عرضه در نيمه دوم س
ــت و پيش بينى ها از مازاد عرضه اى به ميزان 1,3 ميليون بشكه در روز  اس
طى سال جارى ميالدى حكايت دارند، كاهش عرضه نفت سنگين تاكنون 

منجر به رشد نجومى قيمت ها نشده است.
ــد، بايد گفت افزايش توليد نفت خام  وقتى صرفاً صحبت از كميت باش
آمريكا تا پايان سال جارى به تنهايى براى جبران حذف كامل نفت ونزوئال 
از بازار كفايت خواهد كرد، اما وقتى پاى كيفيت نيز به ميان بيايد، وضعيت 

پيچيده تر مى شود. كيفيت هنوز هم مهم است.

آژانس بين المللى انرژى پاسخ مى دهد

چرا نفت ونزوئال و ايران را نمى توان به سادگى از بازار حذف كرد؟

انرژى
عضو هيات مديره اتحاديه اوپكس مطرح كرد

افزايش تلفات جاده اى با حذف قير از بودجه 98
عضو هيات مديره اتحاديه فرآورده  هاى نفتى در حاشيه نمايشگاه 
ــك بزرگى براى  بين المللى قير گفت تغيير « بند هـ » بودجه ريس
ــرايط تحريم به نفع  ــور به همراه دارد و اين تغيير در ش عمران كش

دولت و مردم نيست.
به گزارش «فرصت امروز»، وحيد شيخى با اشاره به تبعات حذف 
قير از بودجه 98  ادامه داد: با نگاهى به بودجه 97 شاهديم كه وزارت 
ــازمان هاى  ــون تن ماده اوليه قير جهت س ــت متعهد بود 4 ميلي نف
دولتى تحويل نمايد كه با كسر بدهى قبلى، مقدار باقى مانده تحويلى 
فاصله زيادى با تعهد بودجه دارد. حتى در ماه هايى كه صادرات قير 
كامال متوقف بود اين ماده اوليه به نفت كوره تبديل و سوزانده شد، 
ــد. حال در اليحه بودجه  اما به پروژه هاى عمرانى تخصيص داده نش
ــكالت صادرات  ــرى 45000 ميلياردى و مش 98 دولت با وجود كس
ــاى تحويل ماده اوليه قير وجه نقد  ــنهاد كرده به ج نفت و قير، پيش
ــوال كه  جهت خريد قير پروژه هاى عمرانى بپردازد. او با طرح اين س
ــور به تهاتر  ــرايط تحريم كه دولت نيز براى رفع نيازهاى كش در ش
انواع كاالها روى آورده دليل حذف تهاتر VB و نفت خام از « بند هـ 
» اليحه بودجه چه مفهومى جز رفع مسئوليت و گسترش نارضايتى 
ــاالن اين صنعت دارد؟ گفت: اگر صادرات قير  عمومى و تعطيلى فع
رونق يابد قطعا اولويت با صادرات خواهد بود و وعده پول نقد تبديل 
ــور نخواهد شد. شيخى در پاسخ  به قير براى پروژه هاى عمرانى كش
ــرد وزارت نفت و  ــدگان مجلس با عملك ــوال كه آيا نماين به اين س
چشم انداز پيش رو وعده پرداخت وجه نقد جهت خريد قير در اليحه 
ــده در «بند هـ  بودجه 98 را اجرايى مى بينند؟ گفت: چرخه ايجادش
ــوراك واحدهاى  ــت كه بهاى خ ــال ها زحمت اس » بودجه نتيجه س
ــود و با تالش اتحاديه و همكارى ستاد  ــاز با نفت خام تهاتر ش قيرس
ــن بخش محدود  ــاد در اي ــيار زيادى فس مبارزه با قاچاق تا حد بس
ــده و هرگونه تغيير در روند بند  ــده و نتيجه قابل قبولى ايجاد ش ش
ــور مى شود و  هـ بودجه باعث توقف در اجراى پروژه هاى عمرانى كش
امروز تك تك ما نسبت به 45 ايرانى كه روزانه در جاده ها جان خود 

را از دست مى دهند مسئول هستيم.
او در پايان گفت: از كليه نمايندگان محترم مجلس خواهشمنديم 
ــترش زيرساخت هاى عمرانى و كاهش تلفات جاده اى  به منظور گس
وزارت نفت را متعهد به تحويل 3ميليون تن ماده اوليه قير با مبلغ  
ــد دارد پرداخت ريالى به  ــته و تاكي 60 هزار ميليارد ريال نگه داش
تنهايى هيچ گونه ضمانت اجرايى ندارد. ضمناً اتحاديه صادركنندگان 
ــرايط  ــيمى تاكيد دارد كه در اين ش فرآورده هاى نفت، گاز و پتروش
ــخت تحريم ها به هر نحوى كه بتوان بار فشارهاى ريالى دولت را  س
ــور خواهد بود .پس به نظر مى رسد بهترين  كاهش داد، به نفع كش

راهكار تداوم مسيرى است كه تاكنون اجرا و اصالح شده است.

اميد به فروش 142 هزار ميليارد تومان نفت در سال آينده
پيش بينى قيمت نفت در بودجه 98 

محقق مى شود؟
ــته شده است؛  ــاس نفت 54 دالرى بس ــال آينده براس بودجه س
ــته، اما بر اين باورند  ــان آن را قابل تحقق دانس نرخى كه كارشناس
ــكه اى آن كه در  ــادرات 1.5 ميليون بش ــت حجم ص كه ممكن اس
ــود. به گزارش ايسنا، دولت  ــده، محقق نش بودجه در نظر گرفته ش
ــى از فروش  ــال آينده، مجموع درآمدهاى ناش ــه بودجه س در اليح
ــه با  ــان برآورد كرده كه در مقايس ــزار ميليارد توم ــت را 142 ه نف
ــت. در بودجه 1398، براى منابع  ــال جارى با افزايش همراه اس س
حاصل از فروش نفت و فرآورده هاى نفتى، 142 هزار و 500 ميليارد 
ــه با بودجه 107 هزار  ــت كه در مقايس ــده اس تومان پيش بينى ش
ميليارد تومانى مصوب امسال حدود 34 هزار ميليارد تومان افزايش 
ــال آينده، قيمت هر  ــان مى دهد. همچنين در اليحه بودجه س نش
ــكه نفت 54 دالر و حجم صادرات روزانه آن 1.5 ميليون بشكه  بش
ــده است كه طبق پيش بينى هاى انجام شده، قرار است  پيش بينى ش
درآمدهاى ارزى ناشى از نفت با متوسط نرخ دالر 5,700 تومانى به 
ــده و در اختيار دولت قرار گيرد. در اين راستا، بيژن  ريال تبديل ش
ــود اعالم كرده  ــت خبرى خ ــه - وزير نفت - در آخرين نشس زنگن
ــه در نظر گرفته،  ــراى درآمدهاى نفتى در بودج ــى كه ايران ب رقم
محقق مى شود. در اين باره، يك كارشناس حوزه انرژى، معتقد است 
قيمت 54 دالرى براى نفت در بودجه سال آينده، منطقى است، اما 
ممكن است حجم صادرات به ميزانى كه در بودجه پيش بينى شده، 
ــود. مرتضى بهروزى فر با اشاره به تأثير تحوالت سياسى  محقق نش
ــتگى دارد اين تحوالت به  ــت اظهار كرد: بس ــال بر بازار نف در ونزوئ
ــد و به مرور عميق تر شود يا خير؟ اگر  ــته باش چه صورت ادامه داش
ــكل مى كند؛  ــود، بازار نفت را دچار مش ــوالت ونزوئال تعميق ش تح
ــال 2017، 2ميليون و 100 هزار بشكه بود  توليد نفت ونزوئال در س
و چنانچه اين ميزان از بازار حذف شود، تأثير خاصى نخواهد داشت. 
ــان اينكه ونزوئال داراى بزرگترين  ــناس حوزه انرژى، با بي اين كارش
ذخاير نفت است، گفت: بايد توجه داشت كه اين ذخاير غيرمتعارف 
ــور، حجم توليد بااليى ندارد. زمانى ميزان توليد  هستند و اين كش
ــچ گاه به آن عدد  ــكه بود اما هي ــال 3ميليون و 500 هزار بش ونزوئ
ــزان توليد نفت ونزوئال  ــت. بهروزى فر، با تاكيد بر اينكه مي بازنگش
ــى در اين كشور باعث  ــد، گفت: نهايتاً بحران سياس صفر نخواهد ش
ــكه نفت از بازار مى شود. اين در  ــدن 700 يا 800 هزار بش خارج ش
ــن اجالس خود تصميم  ــت كه اوپك و غيراوپك در آخري حالى اس

گرفتند يك ميليون و 200 هزار بشكه از بازار كم كنند.
ــن نيست، افزود: اگر  ــم انداز بازار نفت روش وى با بيان اينكه چش
ــورها  ــد اقتصادى كش ــد، روى رش ــته باش جنگ تجارى ادامه داش

تأثيرگذار است و تقاضا براى نفت كاهش خواهد يافت.
اين كارشناس حوزه انرژى، در ادامه درباره قيمت نفت گفت: فكر 
ــان  ــال آينده قيمت نفت بين 55 تا 70 دالر در نوس مى كنم در س

باشد و بعيد است كاهش يا افزايش چشمگيرى داشته باشد.
ــخگوى بودجه  ــه آيا قيمت نفت پاس ــوال ك بهروزى فر به اين س
ــخگوى بودجه  ــخ داد كه قيمت نفت پاس ــد بود؟ اينطور پاس خواه
است، اما بايد توجه داشته باشيم كه بودجه را براساس صادرات 1.5 
ــته ايم؛ در حالى كه اكنون ميزان صادرات ايران  ــكه بس ميليون بش
حدود يك ميليون بشكه است. درواقع قيمت پاسخگوست اما حجم، 

خير؛ مگر اينكه در آينده اتفاق خاصى رخ دهد.
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 سایت بانک  پاسارگاد، بهترین وب سایت در 
بخش بانک و بیمه شد

در یازدهمین جش��نواره وب و موبایل ایران؛ وب س��ایت بانک  پاسارگاد، 
به عنوان بهترین وب س��ایت در بخش بانک و بیمه انتخاب شد. به گزارش 
روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، در مراس��م اختتامیه یازدهمین جش��نواره 
وب و موبایل ایران که در تاریخ 26 بهمن س��ال 1397 و در محل س��الن 
خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد، وب سایت بانک  پاسارگاد به دلیل دارا 
بودن فاکتورهای تأییدشده ای همچون کارکرد خوب و کارا، محتوای غنی، 
ایجاد تجربه خوب برای کاربران، طراحی دیداری مناسب، ساختار و مسیر 
در دسترس و آسان، ایجاد تعامل سازنده با مخاطب و اطالع رسانی خوب و ... 
با اکثریت آرای داوران به عنوان وب سایت برتر و برگزیده معرفی شد. گفتنی 
اس��ت جش��نواره وب و موبایل ایران با ده ها هزار ش��رکت کننده، به عنوان 
بزرگ ترین عرصه رقابت میان وب س��ایت ها و نرم افزار های موبایل ایرانی در 
گروه های مختلف شناخته می شود و از ابتدای زمان تأسیس توانسته است 
نقش مهمی در رش��د کیفیت و جایگاه حوزه وب و موبایل در میان مردم 
داش��ته باشد. این جشنواره هر ساله در گروه های مختلف، یک وب سایت و 
ی��ک نرم افزار موبایل را با رأی داوران به عنوان برگزیده  جش��نواره معرفی 
می کند و به آن تندیس برترین وب س��ایت یا برترین نرم افزار موبایل ایران 

را به عنوان بزرگ ترین افتخار در حوزه وب و موبایل ایران اهدا می کند.
 

افزایش 60 هزار تومانی قیمت سکه
رشد جهانی قیمت طال، بازار سکه را تکان داد

تقریبا برای نخستین بار بازار سکه و طال در ایران تحت تاثیر قیمت جهانی 
طال قرار گرفت و همانگونه که انتظار می رفت، جهش قیمت طال در بازارهای 
جهانی در نتیجه افت ارزش دالر آمریکا، تاثیر خود را بر بازار مس��کوکات و 
مصنوعات طال گذاشت. به گزارش ایرنا، قیمت جهانی طال این روزها بیش از 
هر چیز تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار دارد؛ تا هفته گذشته سرمایه گذاران 
در انتظ��ار نتای��ج مذاکرات تجاری آمری��کا و چین بودن��د و امیدواری ها به 
نتیجه بخش بودن این نشس��ت ها، به تقویت ارزش دالر در بازارهای جهانی 
منجر شد و در نتیجه تقاضا برای خرید اوراق قرضه آمریکا رو به افزایش نهاد 
و بنابراین هر اونس طال تا نرخ 1303 دالر نیز پایین آمد. با این حال در اواخر 
هفته گذشته دو شوک به بازار طال وارد شد؛ نخست برگزاری نشست ورشو 
بود که به اعتقاد تحلیلگران نتایج مورد انتظار آمریکا برای ایجاد هجمه علیه 
ایران از آن به دس��ت نیامد و دیگری انتشار گزارش های ناامیدکننده از رشد 
اقتصادی این کش��ور بود؛ این دو عامل دس��ت به دست هم دادند و تضعیف 
ارزش دالر را در بازاره��ا رق��م زدند. در این میان انتش��ار آمارهای ضعیف از 
اقتص��اد آمریکا، این احتمال را در بازارها تقویت ک��رد که خبری از افزایش 
نرخ بهره از سوی بانک مرکزی این کشور نیست و بنابراین سرمایه گذاران به 
طال به عنوان یک سرمایه ایمن روی آورند. شاخص دالر آمریکا و بهای طال 
در بازارهای جهانی در جهت عکس یکدیگر عمل می کند؛ هرگاه ارزش دالر 
در بازارها تقویت می شود، بهای طال برای خریدارانی که با ارزهای غیردالری 
خریداری می کنند، گران تر تمام می ش��ود و بنابراین تقاضا برای خرید کمتر 
شده و بهای این فلز گرانبها کاهش می یابد. با این حال، افت ارزش دالر آمریکا 
فقط بازیگر افزایش بهای طال در بازارها نبود بلکه گزارش های اقتصادی سایر 
کشورهای موثر در رشد اقتصادی جهان به ویژه حوزه اروپا و چین نیز نوید آن 
را می دهند که رشد اقتصادی جهان کند شده است. آنگونه که شبکه خبری 
بلومبرگ گزارش کرده، روز ش��نبه بهای طال در بازارها به 1322 دالر و 49 
سنت رسیده که حدود 10 دالر نسبت به روز قبل افزایش یافته است. محمد 
کشتی آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طال و جواهر اتاق اصناف در تحلیل 
شرایط حاکم بر بازار طال گفت: با اینکه اواخر پنجشنبه گذشته )25 بهمن( 
نرخ ها در بازار طال نزولی شده بود، اما به یکباره جهش طال در بازارهای جهانی 
معادالت را به هم ریخت. به گفته وی، پنجش��نبه گذش��ته هر اونس طال به 
دلیل اجماع کلی آمریکا و چین بر سر موضوع های تجاری تا 1303 دالر نیز 
پایین آمده بود، اما به یکباره با جهش روبه رو شد و به 1322 دالر در هر اونس 
رسید. کشتی آرای تاکید کرد: بازار جهانی طال این روزها تحت تاثیر مسائل 
سیاس��ی قرار دارد؛ برای نمونه نتایج نشست ورشو که شکست سیاست های 
آمریکا را رقم زد، به تضعیف ارزش دالر در بازارهای جهانی منجر ش��د و به 

دنبال آن قیمت طال نیز رو به افزایش نهاد. 

خبرنــامه

قیمت های فعلی واقعی نیس��ت، منتظر کاهش نرخ ها در آینده نزدیک 
باشید؛ این فحوای تازه ترین کالم رئیس کل بانک مرکزی است. عبدالناصر 
همتی که از ابتدای ورودش به ساختمان الجوردی میرداماد، تالش کرده 
تا جدا از س��اختار رس��انه ای بانک مرکزی از طریق ش��بکه های اجتماعی 
با ش��هروندان و مخاطبان نظام بانکی صحبت کند، در روزها و هفته های 
گذشته چندین و چند پیام منتشر کرد و نوید کاهش قیمت ارز را داد. او 
حاال در تاز ه ترین پیامش همین ترجیع بند را تکرار کرده و گفته است که 

قیمت ارز به زودی کاهش خواهد یافت.
به گزارش خبرآنالین، قیمت ارز حاال یک سالی است که جهش انفجاری 
را تجربه کرده است. یک سال پیش، کم کم ارز پا را از محدوده تعیین شده 
برای خود فراتر نهاد و با رس��یدن به قیمت 4هزار تومان و ادامه پیشروی 
نش��ان داد میلی به ماندگاری در قیمت های پیش��ین ندارد. بدبینانه ترین 
سناریوها نیز قیمت دالر را بین 5 تا 8هزار تومان تصویر می کردند اما ارز، 
با خروج ترامپ از برجام و مانور عوامل داخلی و خارجی حمله به بازار ارز، 

روی باالتر از 16 هزار تومان را دید.
جهش ارزی این بار در س��الیان پایانی دهه90 هم قربانی داد. رئیس کل 
بانک مرکزی تغییر کرد و معاون ارزی وی نیز حاال موقعیتی چنان متفاوت 
دارد که سخنگوی قوه قضاییه هر از گاهی در پاسخ به سواالت خبرنگاران 

درباره پرونده اش توضیحاتی را ارائه می کند.
همتی، رئیس کل بانک مرکزی در بدو ورود به این نهاد، اقدامات ویژه ای 
را در دس��تور کار قرار داد. اختیاراتی را از س��ران س��ه قوه گرفت تا بتواند 
مدیریت بازار ارز را در اختیار گیرد. سلطان سکه اعدام شد و اتفاقا بازار ارز 

نیز طعم برخورد پلیسی را زیر زبان احساس کرد.
صفحه شخصی در قامت یک رسانه

حاال همتی جدا از نهاد تحت امرش و س��اختار اداری چیده شده در آن، 

از طریق صفحه شخصی خود در شبکه فیلتر نشده اینستاگرام، رسانه ای را 
علم کرد. صفحه شخصی وی حاال به رسانه ای مهم برای مخاطبانش تبدیل 

شده است، برای آنها که تحوالت بازار ارز را پیگیری می کنند.
همت��ی اتفاقا از طری��ق همین صفحه ش��خصی اش در هفته های اخیر 
چندین پیام پیاپی را منتشر کرد و تاکید داشت قیمت ارز در این محدوده 
باقی نمی ماند و باید منتظر ریزش های جدید بود.  این بدان معناست که 
اتفاقات تازه ای در راه است. همتی درباره قیمت ارز به تازگی پستی منتشر 

کرد و نوشت: قیمت ارز به زودی تعدیل می شود.
چرا قیمت ارز باید بریزد؟

رنجبرزاده، عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای اسالمی اتفاقا برای اعالم 
اینکه ارز تا 8هزار تومان پایین می آید به سخنان همتی استناد می کند اما 

استناد همتی برای اعالم واقعی نبودن نرخ ارز در شرایط کنونی چیست؟
ش��اید برای بسیاری اعالم ارزان ش��دن دالر در ماه های پیش رو عادت 
مالوف مقامات ایران باش��د کما اینکه ردگیری سخنان سیف، رئیس کل 
پیشین بانک مرکزی نیز نشان می دهد وی تاکید داشت قیمت ها به زودی 
کاهش می یابد، اما نه تنها کاهش��ی رخ نداد بلکه رکوردشکنی ها به حدی 
بود که اقتصاد شوکه از وضعیت رخ داده، قدرت نمایی ارز را تماشا می کرد.

حاال اما همتی که قول اولیه اش در مهار قیمت ها و ثابت نگه داشتن آن 
در محدوده 11تا 12 هزار توان محقق ش��ده است، این بار خبر از کاهش 

قیمت ارز در آینده ای نزدیک می دهد.
به نظر می رس��د اس��تناد همتی به تصمیم تازه ای باش��د که نهاد تحت 
تصدی اش اتخاذ کرده اس��ت. در این راس��تا بانک مرکزی با هدف تشویق 
صادرکنندگان��ی که نس��بت به ایفای تعه��دات ارزی خود اق��دام کرده و 
عملکرد مثبتی در بازگردانی ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور 
داش��ته اند، امتیازات و مش��وق هایی را برای این فع��االن اقتصادی در نظر 

گرفته است. رفع تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات منوط به ثبت تمام 
اطالعات توس��ط بانک  و صرافی های مجاز در س��امانه نیما و س��نا حسب 

مورد خواهد بود.
بر این اساس مقرر است صادرکنندگانی که بیش از 60درصد ارز حاصل 
از صادرات خود را مطابق مصوبات پیشین به چرخه  اقتصاد بازگردانده اند، 
ع��الوه بر موارد تصریح ش��ده در صورت نیاز به تخصی��ص و تأمین ارز در 

اولویت بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.
با این تصمیم به نظر می رسد طی روزهای آینده بازگشت ارز حاصل از 
صادرات غیرنفتی به کشور افزایش یافته و همین مساله تنگنای ایجادشده 
را ت��ا حدی برطرف کند. از س��وی دیگر تصمیم ش��ورای پ��ول و اعتبار 
درخصوص مکانیزم تخصیص ارز وارداتی خود مانعی بر سر راه سودجویی 

در این حوزه خواهد بود.
این دو اقدام در کنار اقدامات ویژه دیگری که مدتی است از اجرای آنها 
می گذرد و روند گردش نقدینگ��ی را کند کرده، می تواند در روزهای آتی 

زمینه را برای کاهش نرخ ارز فراهم آورد.
و اما سیاست

باید در نظر داشت تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص 
پالرمو و س��ی اف تی نیز تاثیر خود را بر بازار ارز به جا خواهد گذاش��ت، 
چراکه بازار ارز در شرایط کنونی، بیش از وضعیت عادی تحت تاثیر سیاسی 
قرار داش��ته و دارد. رئیس کل بانک مرکزی حتی مستقیم این تاثیر را در 

پستی مورد اشاره قرار می دهد.
در عین حال همتی، به رغم تاکیداتش بر کاهش قیمت ارز در روزهای 
آتی بر این نکته تاکید دارد که به دلیل ش��رایط ویژه کشور و درگیری در 
جنگ اقتصادی بس��یاری از آمارها قابل انتشار نیست اما نتیجه بی تردید 

ثباتی است که در راه است.

واکاوی سخنان اخیر رئیس کل بانک مرکزی

چرا احتمال ریزش قیمت ارز باالست؟
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نماگربازارسهام

»س��ه گروه مقاب��ل فعالیت بورس کاال مقاومت می کنن��د.« این عصاره 
دیدگاه رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار درخصوص منتقدین بورس 
کاالست. به اعتقاد شاپور محمدی، گروه اول منتقدین کسانی هستند که 
به علت عادت به گریز از تغییر، منتقد معامالت در بورس هستند، چراکه 
این بورس اصالحات اساس��ی و ساختاری در بازار به وجود آورده است. او 
گروه دوم مقاومت کنندگان را نیز کسانی می داند که رقابت شفاف موجود 
در معامالت بورس کاال، منافع شان را محدود کرده و آنان ترجیح می دهند 
خارج از ضوابط موجود فعالیت کنند. محمدی، گروه س��وم را هم افرادی 
قلم��داد می کند که به دلیل ناآش��نایی با مزیت ها و س��ازوکار بورس کاال 
ب��ه انتقاد از آن می پردازند و در قبال فعالیت های توس��عه ای آن مقاومت 

می کنند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید می کند که کارآمدی بورس ها 
به یقین از بازارهای غیرمتش��کل بیشتر است و بر همین اساس، شفافیت 
و کارآمدی بورس کاال و انرژی بدون ش��ک بیش��تر از بازارهای دیگر بوده 
و به طور کلی، اش��کاالت احتمالی در بورس در قی��اس با بازارهای رقیب، 

به مراتب کمتر است.
او در گفت وگو با تس��نیم و در ریش��ه یابی مقاومت ها در برابر توس��عه 
ب��ورس کاال گفت: به طور طبیعی بس��یاری از کاالها در بازارهای س��نتی 
معامله می ش��وند و وقتی بازار مدرنی از جنس بورس تش��کیل می ش��ود، 
نوعی دوگانگی به وجود می آید. از س��ویی، عده ای به بازار س��نتی عادت 
کرده اند و از س��وی دیگر، بازار مدرنی مثل بورس کاال یا انرژی، اصالحات 
و تغییرات س��اختاری و عمده ای را در مبادالت ایجاد می کنند که به این 
ترتیب وجود این مقاومت ها طبیعی اس��ت. همچنین ممکن است برخی 
مقام��ات به مطالبات گروهی از فعاالن بازارهای س��نتی، اهمیت بدهند و 

حامی تداوم کار در بازار سنتی شوند.

محم��دی با بیان اینکه ما نمی گوییم بورس هیچ ایرادی ندارد و ممکن 
است اشکاالتی هم وجود داشته باشد، اما حتماً شفاف تر و سالم تر از باقی 
بازارهاس��ت، ادامه داد: در این ش��رایط طبیعی است که عده ای، اشکاالت 
کوچک را بزرگ جلوه دهند تا بازار ش��فاف و مدرن را در مقایس��ه با بازار 
س��نتی، ناکارآمد به نظر برسد. اینجاس��ت که باید منصفانه قضاوت کردن 
معیار همه باشد. این نکته را نباید از نظر دور داشت که اشکاالت احتمالی 
بورس در سایر بازارها به شکل گسترده تری وجود دارد و بارها اعالم شده 

است که بورس ها خود برای رفع هرگونه مشکلی استقبال می کنند.
رئیس سازمان بورس با اشاره به سه گروهی که در مقابل گسترش بورس 
کاال مقاومت می کنند، گفت: خوش بینانه ترین برداشت از منتقدان آن است 
که بگوییم آنان به علت سال ها عادت به روش های خاص معامله به سختی 
تغییرات حاصل از معامالت بورس کاال را برمی تابند، اما ممکن است منافع 
عده ای هم درگیر باش��د. در بخش دیگر نیز ای��ن واقعیت را نیز نمی توان 
انکار کرد که بخشی از این مقاومت ها ناشی از ناآشنایی عده ای با سازوکار 
و مزیت های بورس کاال باش��د. پس هر س��ه گروه در شکل گیری مقاومت 
علیه بورس کاال تأثیرگذار هستند؛ عده ای که تغییر برای شان سخت است، 
ع��ده ای که فعالیت غیررقابتی و بدون نظ��ارت در خارج از بورس منافعی 
برای آنان دارد و س��وم، افرادی که آش��نایی اندکی نس��بت به مزیت ها و 

دستاوردهای بورس کاال دارند.
به گفته محمدی، گاهی افراد در تحلیل های خود واقعیت را می گویند، 
اما جنبه ای از واقعیت را می گویند و عده ای دیگر، به بخش دیگر و متفاوتی 
اش��اره می کنند و درنتیجه، اختالف نظر ش��کل می گی��رد. اگر همه ابعاد 
موضوعات اطالع رسانی شوند، شاید از دامنه اختالف ها و شکاف ها کاسته 

شود.
او در پاس��خ به این س��وال که آیا ن��گاه برخی دولتم��ردان به بورس را 

انتقادی یا ناهمراه می دانید، افزود: سابقه بورس ما ۵0 سال است. برخی از 
بورس های دنیا ۲00 سال و بیشتر سابقه دارند و به این ترتیب بورس انرژی 
و کاال ب��رای جا افت��ادن و اثبات ظرفیت های کامل خود در اقتصاد نیاز به 
زمان دارند. البته، برخی عنوان می کنند چرا بورس مشتری یابی نمی کند؟ 
درباره ایده مشتری یابی باید یادآور شد بورس ها عموماً توسعه دهنده بازار 
هستند و مأموریت شان یافتن مشتری نیست. زیرا اگر دنبال یافتن مشتری 
بروند از مأموریت اصلی ش��ان یعنی ایفای نق��ش داور بی طرف و منصف، 

منحرف می شوند. 
به گفته رئیس س��ازمان بورس، مشتری یابی با اصول حرفه ای و ماهیت 
بورس، سازگار نیست و ناظر مجاز نیست مشتری پیدا کند. وظیفه بورس 
فراهم کردن ابزار انجام معامالت آزاد، رقابتی و شفاف و نیز دهد و توسعه 
نهادهای مالی است. در این بین پیدا کردن مشتری نه فقط در زمره وظایف 

بورس نیست بلکه عامل انحراف از مأموریت های اصلی است.
محم��دی ادامه داد: ش��فافیت حتم��اً در بورس کاال و انرژی بیش��تر از 
بازارهای دیگر است. کارآمدی بورس ها حتماً از بازارهای غیرمتشکل بیشتر 
است. بورس ها یک بستر برای معامالت هستند و در واقع بورس های کاال 
غیر از بازار شفاف و رقابتی، چه تعریفی دارند که کسی بخواهد مقابل آن 

بایستد؟ تفاوت اصلی بورس با بازارهای دیگر، شفافیت است.
رئیس س��ازمان بورس در پایان و در پاس��خ به اینکه آینده بورس کاال 
و ان��رژی را چگونه می بینید، گفت: من به بورس های کاال و انرژی بس��یار 
خوش بین هس��تم، ولی باید حوصل��ه الزم را به خ��رج داد، به طوری که 
در آینده شاهد رش��د سهم این بورس ها در اقتصاد کشور خواهیم بود اما 
درخصوص بح��ث عرضه نفت در بورس انرژی، ای��ن اراده در وزارت نفت 
احساس می شود چراکه هم وزیر نفت و هم مجلس در این راستا کمک های 

زیادی کرده اند.

مزایای بورس کاال قابل قیاس با بازارهای غیرمتشکل نیست

منتقدان بورس کاال به روایت شاپور محمدی
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عقب نشینی 1۹6 واحدی بورس در نخستین روز هفته
شاخص بورس افت کرد

ش��اخص بورس در نخستین روز هفته با عقب نشینی 1۹۶ پله ای 
نس��بت به روز چهارش��نبه گذش��ته، در جایگاه 1۵۷ هزار و 1۳1 

واحدی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، در معامالت روز شنبه یک میلیارد و ۳۳4 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵هزار و 1۶۵ میلیارد ریال 
در ۵۲۷ هزار نوبت دادوس��تد ش��د. بررسی شاخص های اصلی بازار 
س��رمایه نشان می دهد ش��اخص قیمت )وزنی - ارزشی( که در آن 
ارزش س��هام شرکت های بزرگ اثر بیش��تری بر شاخص می گذارد، 
۵۷ واحد افت کرد و ش��اخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن 
همه ش��رکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان 

در نظر گرفته می شود، ۲۳ واحد کاهش یافت.
ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز 1۶ واحد پایین رفت؛ این شاخص 
بیانگر س��طح عمومی قیمت س��هام ش��رکت های پذیرفته شده در 
بورس اس��ت. ش��اخص آزاد ش��ناور ۳1۷ واحد کاه��ش یافت؛ این 
ش��اخص بخشی از سهام قابل معامله ش��رکت ها در بورس را نشان 
می دهد. شاخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، 
سودآوری و درصد سهام آزاد شناور ۲۸0 واحد افت کرد و شاخص 

بازار دوم بورس نیز ۲4۹ افزایش یافت.
طی این معامالت، نمادهای کچاد )صنعتی و معدنی گل چادرملو(، 
کگل )صنعتی و معدنی گل گهر(، مبین )پتروشیمی مبین( و فارس 
)هلدینگ خلیج فارس( بیش��ترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند، 
اما شپنا )پاالیش نفت اصفهان(، پارس )پتروشیمی پارس( و تاپیکو 
)س��رمایه گذاری نفت و گاز تامین( با رش��د خود مانع افت بیش��تر 

شاخص شدند.
ادامه صدرنشینی گروه بانک

گروه بانک در معامالت روز ش��نبه بورس صدرنشین شد؛ در این 
گروه ۲۹۳ میلیون س��هم به ارزش 44۸ میلیارد ریال دادوستد شد. 
گروه فلزات اساس��ی به ارزش ۲۳۷ میلیارد ریال و خودرو به ارزش 
۲۳4 میلی��ارد ری��ال، به ترتیب جایگاه های دوم و س��وم را به خود 
اختص��اص دادند. گروه محصوالت کاغذی با دادوس��تدی به ارزش 
۲0۸ میلی��ارد ری��ال در رده چه��ارم معام��الت ق��رار گرفت. گروه 
فرآورده ه��ای نفتی نیز با معامالتی به ارزش 1۹۸ میلیارد ریال رده 

پنجم را از آن خود ساخت.
رشد فرابورس

ش��اخص فرابورس )آیفکس( نیز 1۲ واحد رشد کرد و در جایگاه 
یک هزار و ۹4۸ واحدی قرار گرفت. در این بازار ۶۹۷ میلیون سهم 
و اوراق بهادار به ارزش بیش از 4هزار و 4۵۹ میلیارد ریال دادوستد 
ش��د. نماده��ای ذوب )ذوب آه��ن(، دماوند )تولید ب��رق دماوند(، 
میدکو )هلدینگ معدنی خاورمیانه( و زاگرس )پتروشیمی زاگرس( 

بیشترین تاثیر مثبت را داشته و آیفکس را باال بردند.
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ميزان تسهيالت به شهرك هاى گلخانه اى 
افزايش يافت

ــا توجه به  ــاورزى گفت ب ــهرك هاى كش ــركت ش مديرعامل ش
ــهيالت  ــه، ميزان جذب اعتبارات و تس ــاى صورت گرفت پيگيرى ه
ــد چند برابرى داشته  ــبت به سال 96 رش ــال 97 نس بانكى در س

است.
ــل از وزارت جهاد  ــگاران جوان، به نق ــگاه خبرن به گزارش باش
ــاورزى، على اشرف منصورى در نشست مجمع عمومى شركت  كش
ــى وزارتخانه ها  ــاورزى با حضور نمايندگان برخ ــهرك هاى كش ش
ــم انداز توسعه   ــور، اظهار كرد: با توجه به چش ــازمان هاى كش و س
ــور، هنوز در ابتداى راه هستيم و  ــاورزى در كش ــهرك هاى كش ش
ــتگاه هاى اجرايى و خلق منابع مالى جديد، در  ــاير دس با كمك س
ــت اقدام باالخص در ايجاد  ــى به امورات در دس صدد سرعت بخش

طرح جامع گلخانه اى 10هزار هكتارى با زنجيره  ارزش هستيم.
ــهرك هاى  ــتعد ايجاد ش ــى مس ــار اراض ــزار هكت وى از 273 ه
ــطح كشور خبر داد  ــركت در س ــاورزى حاصل از مطالعات ش كش
ــركت،  ــت: با توجه به جديت و پيگيرى همه جانبه  عوامل ش و گف
ــازى، واگذارى، جذب  ــش از قبيل مستندس ــاى اين بخ فعاليت ه
سرمايه گذار، تكميل عمليات اجرايى زيرساخت و سازه ها و جذب 
اعتبارات و تسهيالت بانكى در سال 97 نسبت به سال 96 به رشد 

چند برابرى رسيده است.
به گفته منصورى، سطح واگذارى اراضى از 650 هكتار در سال 

96 به 4 هزار هكتار در سال 97 افزايش يافته است.
ــدگان  ــى و نماين ــمى زانيان ــدس قاس ــت مهن ــن نشس در اي
ــارت، اقتصاد و دارايى و  ــاى نيرو، صنعت، معدن و تج وزارتخانه ه
ــركت  ــازمان برنامه و بودجه ضمن تقدير از زحمات مديران ش س
ــريع در روند، نقطه نظرات خود را  ــرفت اهداف و تس به خاطر پيش
ــط سازمان  ــپس توس ــركت مطرح و س در رابطه با فعاليت هاى ش
ــارات طرح هاى تملك  ــت مالى و اعتب ــى، گزارش وضعي حسابرس
ــات الزم براى رفع برخى  ــرمايه اى مطرح و تصميم دارايى هاى س

مغايرت ها اتخاذ شد.
ــهرك هاى  ــركت ش ــت مجمع عمومى ش ــت؛ نشس گفتنى اس
ــرو، اقتصاد و  ــدگان وزارتخانه هاى ني ــور نماين ــاورزى با حض كش
ــاورزى، سازمان برنامه  دارايى، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كش
ــركت هاى وزارت جهاد  ــور مجامع ش ــور، رئيس ام ــه كش و بودج
ــاور معاونت برنامه ريزى و  ــاورزى، اعضاى هيأت مديره و مش كش

امور اقتصادى و سازمان حسابرسى كشور برگزار شد.

استانى كه صادركنندگانش انگشت شمارند
ــمالى معتقد است تعداد اندك  ــان ش يك صادركننده در خراس
ــى صادرات در اين استان  ــكالت اساس صادركنندگان فعال از مش

است.
ــنا با تاكيد بر  ــب اهللا مظفرى در گفت و گو با خبرنگار ايس حبي
ــتان افزايش يابد،  ــد جامعه آمارى صادركنندگان در اس اينكه باي
افزود: يكى از عللى كه موجب مى شود تا ميزان صادرات در استان 
افزايش يابد، افزايش تعداد صادركنندگان قوى و توانمند در استان 

است.
ــتان انجام مى شود  وى ادامه داد: از پايه صادراتى كه در اين اس
70درصد متعلق به مجتمع پتروشيمى خراسان است كه 30درصد 
ــاير صادركنندگان كه رقم ناچيزى  ــط س باقى مانده صادرات توس

است، اتفاق مى افتد.
وى اظهار كرد: در استان كالس هاى آموزشى براى صادركنندگان 
ــازى و فرآيند  ــود كه اين كالس ها بايد به توانمندس برگزار مى ش
تبديل شود؛ تعداد اندك صادركنندگان گواه اين امر است كه اين 

كالس ها تأثير چندانى نداشته است.
ــزام هيأت ها  ــوال كه پذيرش و اع ــخ به اين س ــرى در پاس مظف
ــت و يا خير؟  ــتان خواهد داش تأثيرى بر روند افزايش صادرات اس
ــون تحريم مواجه  ــئله اى همچ ــح داد: در حال حاضر با مس توضي
ــيم بايد  ــه بتوانيم كاالهاى خود را بفروش ــتيم، اما براى اينك هس

بتوانيم تحريم ها را دور بزنيم.
ــى از روش هاى دور  ــرد: جذب و اعزام هيأت ها يك وى تاكيد ك
ــوان كاالها را  ــن طريق هم مى ت ــه از اي ــت چراك زدن تحريم هاس

معرفى و هم مى توان مشتريانى براى كاالها پيدا كرد.
وى با بيان اينكه در حال حاضر شهرهايى همچون بصره، كابل، 
اربيل و … از بازارهاى مهم تجارتى صادركنندگان كشور هستند، 
تصريح كرد: خراسان شمالى در حال حاضر بايد به دنبال بازارهاى 

جديد در اوراسيا، آسياى ميانه، قفقاز و… باشد.
ــتان در  اين فعال اقتصادى گفت: ميزان صادرات كاال به افغانس
ــان شمالى سهم  ــت، اما خراس ــور حدود 2.5 ميليارد دالر اس كش

كمى از اين رقم دارد كه بايد روى اين موضوع برنامه ريزى شود.
پيش از اين يحيى نيكدل، رئيس وقت سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان شمالى در سال 96 بر لزوم خروج اتكاى صادرات 
اين استان بر محصوالت پتروشيمى تاكيد كرده و گفته بود: عمده 
ــت سال گذشته شامل  ــده در چهار ماهه نخس محصوالت صادرش
محصوالت پتروشيمى، اوره، آمونياك و پودر آلومينيوم بوده است.
ــده 60درصد  ــه از ميزان محصول صادرش ــا بيان اينك نيكدل ب
ــت،  ــان بوده اس ــيمى خراس محصوالت مربوط به مجتمع پتروش
ــمالى بر محصوالت پتروشيمى  ــان ش افزود: اتكاى صادرات خراس
است كه اين يك آسيب براى استان فرض مى شود و بايد براى امر 
صادرات در زمينه تنوع بخشى كاالها اقدام شود. به عنوان مثال در 
ــته چند ماهى صادرات محصوالت پتروشيمى خراسان  سال گذش
ــر ميزان صادرات  ــد كه بر اثر اين ام ــه منظور اورهال متوقف ش ب

كاالهاى استان به شدت كاهش يافت.
ــود اينكه اولويت  ــئول در ادامه اظهار كرد: با وج ــن مقام مس اي
نخست مزيت اقتصادى در اين استان كشاورزى محسوب مى شود، 
ــت. صادرات  ــيار كم اس اما ميزان صادرات كاالها در اين بخش بس
محصوالت كشاورزى در سال 96 و در چهار ماهه نخستش از كل 
رقم صادرات ذكر شده 8درصد را به خود اختصاص داده است كه 

بايد در اين خصوص چاره انديشى شود.
ــازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالى گفته،  رئيس س
ــتان نيز 32درصد از بخش صادرات استان را  كاالهاى صادراتى اس

به خود اختصاص داده است.

اخبـــار

ــبق اتحاديه سراسرى دامداران ايران با بيان اينكه افزايش  مديرعامل اس
قيمت گوشت طبيعى است ولى نه تا 120هزار تومان، گفت سود 50هزار 

تومانى در هر كيلو به جيب دالل و واسطه مى رود نه دامدار.
ــرى دامداران ايران در  ــعيد سلطانى، مديرعامل اسبق اتحاديه سراس س
ــاره به افزايش قيمت گوشت به دنبال  ــنيم، با اش گفت وگو با خبرنگار تس
باالرفتن قيمت دالر اظهار كرد: بعد از باالرفتن قيمت دالر، تأثيرات منفى 
آن در بسيارى از كاالها مشاهده شد ولى براى بعضى كاالها كه به اصطالح 
موادخوراكى استراتژيك هستند، اين افزايش قيمت نمود بيشترى داشت؛ 
مثًال زمانى نه چندان دور، مزرعه دار حاضر بود گوجه فرنگى توليدى اش را با 
قيمت 300 تومان بفروشد ولى امروز مى بينيد همين گوجه فرنگى با قيمت 

5000 تومان در مغازه به دست مصرف كننده مى رسد.
ــت ايران در بازار كشورهاى حاشيه خليج  ــاره به تقاضاى گوش وى با اش
ــبك ما به دليل  ــت دام س ــدن قاچاق دام گفت: گوش فارس و به صرفه ش
ــورهاى حاشيه خليج فارس  ــدت مورد عالقه كش كيفيت باالى آن، به ش
است و با توجه به افزايش چشمگير قيمت دالر، برخى سودجويان دام هاى 
كشورمان، حتى دام هاى نارس را به اين كشورها و حتى افغانستان قاچاق 

مى كنند.
مديرعامل اسبق اتحاديه سراسرى دامداران ايران افزود: اين تقاضاى زياد 
ــوى كشورهاى همسايه به اندازه اى است كه دام  براى خريد دام ايران از س

ــورها قاچاق مى شود  ــالمت به اين كش ما حتى بدون قرنطينه و گواهى س
ــت ما در داخل بايد از خارج كشور  و با توجه به اينكه 10درصد نياز گوش
تأمين شود، قاچاق دام داخلى و كم شدن توليد گوشت در داخل مى تواند 

در گران شدن گوشت اثرگذار باشد.
ــلطانى با بيان اينكه سود افزايش قيمت گوشت به هيچ وجه به جيب  س
ــا دو انجمن و  ــگاه كنيد در حال حاضر م ــما ن ــدار نمى رود، گفت: ش دام
تشكيالت براى صادركنندگان دام و واردكنندگان گوشت داريم؛ باور كنيد 
برخى از اين افراد حتى شايد تفاوت گوشت بز و گوسفند را هم ندانند ولى 

به عوض، پول و رابطه دارند.
وى ادمه داد: اى كاش واردكنندگان گوشت كه با ارز دولتى 4200تومانى، 
ــور وارد مى كنند با سود معقول به بازار عرضه مى كردند  گوشت را به كش
ــود، ولى متأسفانه شاهديم كه گاهى  ــت در بازار تعديل ش تا قيمت گوش
ــى وارد كرده اند، با قيمت هاى  ــتى را كه با ارز 4200تومان اين افراد، گوش
ــت هاى داخلى به فروش مى رود و نظارت الزم و كافى در  باالتر كنار گوش
ــت، بايد پاسخگوى  اين بخش وجود ندارد. از طرف ديگر واردكننده گوش
ــت وارداتى هم باشد؛ يعنى مثًال اگر امروز گوشت بى كيفيت  كيفيت گوش
وارد بازار شود، چه كسى از 40، 50 شركت واردكننده پاسخگو است؛ مثًال 
ــما ديديد فيلمى كه از گوشت وارداتى در شبكه هاى اجتماعى منتشر  ش

شد چه وضعيتى داشت.

مديرعامل اسبق اتحاديه سراسرى دامداران ايران در تشريح علل گرانى 
ــت و نقش ساير عوامل به غير از قاچاق دام گفت: عوامل متعددى در  گوش
گران شدن گوشت نقش داشته و هر كدام درصدى بر قيمت گوشت تأثير 
ــانتره و كنجاله  ــوان مثال درحدود 10 ميليون تن مواد كنس دارند؛ به عن
ــويا، تخم پنبه، ذرت، جو و... از خارج كشور وارد مى شود؛ دولت هم ارز  س
4200تومانى را در اختيار واردكنندگان قرار مى دهد ولى متأسفانه قيمت  
ــته، افزايش چشمگير داشته  ــبت سال گذش همين نهاده هاى دامى به نس
است؛ يعنى كنجاله سويا كه سال گذشته 1600 تا 1700 تومان بود، امروز 
حداقل 2600 تا 2700 تومان شده است؛ يا قيمت جو كه پارسال 700 تا 
ــت؛ ذرتى كه 700 تا 750 تومان  800 تومان بوده امروز 1600 تومان اس

بوده امروز 1600 تومان است.
وى گفت: 50درصد خوراك دام را كنسانتره تشكيل مى دهد و 50درصد 
ــمانده برداشت غالت است؛ امروز هر كيلو كلش كه  آن را «ُكلش» كه پس
در سال گذشته 400 تا 450 تومان بوده به 800 تا 900 تومان رسيده يا 
ــيده؛ خب طبيعى  قيمت يونجه در اين فصل به بيش از 2600 تومان رس
است وقتى 70درصد قيمت تمام شده گوشت به نهاده هاى دامى و خوراك 
ــت  ــك اس آن ربط دارد و 30درصد ديگر هم هزينه كارگر، دارو و دامپزش
ــه به اين ميزان كه  ــت باال مى رود ولى البته ن ــش يافته، قيمت گوش افزاي

قيمت از 50 هزار تومان به 120 هزار تومان برسد.

پشت صحنه گرانى گوشت از زبان مدير اسبق اتحاديه دامداران

افزايش قيمت گوشت طبيعى است ولى نه تا 120هزار تومان

رئيس اتحاديه فروشندگان چوب و تخته با بيان اينكه بازار چوب راكد 
است، گفت به دليل كاهش واردات در تأمين مواد اوليه در مضيقه هستيم 
و ركود بر بازار حاكم است. اسماعيل الهيان، رئيس اتحاديه فروشندگان 
چوب و تخته در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان اينكه بازار 
ــت، گفت: به دليل كاهش واردات در تأمين مواد اوليه در  چوب راكد اس

مضيقه هستيم و ركود بر بازار حاكم است. 
ــه داد: برخوردارى از  ــوب و تخته ادام ــندگان چ رئيس اتحاديه فروش
ماشين آالت روز دنيا از ديگر ضرورياتى است كه با تكيه بر آن مى توان از 

ظرفيت هاى بالقوه صنعت چوب موجود در اين مرز و بوم بهره مند شد.

وى تصريح كرد: استفاده از چوب از قدمت و تاريخ بسيار قابل توجهى 
ــت و اين موضوع در ارتباط با كشورى همچون ايران كه به  برخوردار اس

تمدن و تاريخى كهن شهره است، مصداق پيدا مى كند.
به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان چوب و تخته، اين صنعت در تالش 

است كه وابستگى به خارج را به حداقل برساند.
الهيان گفت: در نامه اى به وزارت صنعت، معدن و تجارت به دليل نياز 
ــديم و اين وزارتخانه با  ــل خواهان ممنوعيت صادرات ام دى اف ش داخ
آن موافقت كرد، اما هنوز بخشنامه اى در اين خصوص ابالغ نشده است.

وى با اشاره به اينكه در توليد نئوپان خودكفا شده ايم، اظهار كرد: اين 

محصول در بخش هاى مختلف توليدى مانند كمد و كابينت كاربرد دارد.
ــندگان چوب و تخته بيان كرد: نوسانات نرخ ارز،  رئيس اتحاديه فروش
تأثير مستقيمى بر قيمت كاال هاى موجود در بازار داشته و عالوه بر اين، 
ــوب، تخته و فيبر هاى  ــش تعرفه گمركى موجب اوج گيرى نرخ چ افزاي

سه اليى شده است.
ــال هاى اخير با مشكالت زيادى براى  الهيان با بيان اينكه چوب در س
ــت، گفت: بسيارى از محصوالت صنايع  تأمين مواد اوليه مواجه بوده اس
چوب همچون مبلمان و روكش «ام دى اف» توسط صنايع داخلى توليد 

مى شوند.

ــكالت گفت با توجه به شرايط كنونى  ــيرينى و ش رئيس اتحاديه ش
بازار، اتحاديه، برنامه اى براى افزايش قيمت شيرينى ندارد.

ــگاران جوان، از آرامش  ــگاه خبرن على بهره مند، در گفت وگو با  باش
ــرايط كنونى،  ــيرينى خبر داد و گفت: در ش ــود حاكم بر بازار ش و رك
قنادان در حال تامين و تدارك شيرينى شب عيد هستند ولى تقاضاى 
ــا توجه به آنكه امكان ثبت  ــى در بازار وجود ندارد. وى افزود: ب چندان
ــامانه وجود ندارد تا قنادان بتوانند آرد مورد  ــفارش آرد از طريق س س
ــياه به وجود آمده به طورى  كه  نياز خود را تهيه كنند، بنابراين بازار س
ــان در اختيار صنف قرار  ــه آرد با نرخ 120 تا 130 هزار توم ــر كيس ه

ــه اى براى افزايش  ــاره به اينكه اتحاديه برنام ــرد. بهره مند با اش مى گي
ــيرينى ندارد، بيان كرد: با توجه به آنكه مصرف شيرينى جزو  قيمت ش
ــمار نمى رود، از اين رو صالح نمى دانيم كه  اقالم ضرورى خانوار به ش
ــت دادن  قيمت از رقم كنونى باالتر رود چراكه اين امر منجر به از دس

مشتريان خواهد شد.
ــئول از افزايش قيمت شكر در بازار خبر داد و افزود: با  اين مقام مس
استمرار افزايش قيمت مواد اوليه، ديگر واحدهاى صنفى نمى توانند به 
فعاليت خود ادامه دهند كه به همين خاطر از مسئوالن انتظار مى رود 

از گرانى مجدد مواد اوليه در بازار جلوگيرى كنند.

ــيرينى دانماركى را 21 هزار، شيرينى  تر  وى نرخ مصوب هر كيلو ش
ــزار و 500، برنجى 21 هزار و 500 و  ــان و پاپيون 21 ه ــزار، زب 26 ه

كيك يزدى 15 هزار تومان اعالم كرد.
ــان در توصيه اى به افراد  ــكالت در پاي ــيرينى و ش رئيس اتحاديه ش
ــراد در فضا هاى مجازى با قيمت هاى  ــح كرد: هم اكنون برخى اف تصري
باالترى اقدام به عرضه شيرينى خانگى مى كنند، درحالى كه هيچ گونه 
ــاس به افراد توصيه  ــت. بر اين اس نظارتى بر فعاليت اين واحد ها نيس
ــود كه از واحد هاى داراى پروانه مجاز شيرينى مورد نياز خود را  مى ش

خريدارى كنند.

صنعت چوب راكد است

 خودكفايى در توليد نئوپان

قيمت شيرينى شب عيد افزايش نمى يابد

 نرخ مصوب هر كيلو شيرينى  تر 26 هزار تومان

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

آخرين وضعيت تحقيق و تفحص از 
خودروسازى

ــازى آخرين  ــس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودروس رئي
وضعيت رسيدگى به اين تحقيق و تفحص را تشريح كرد.

ــل از مهر،  ــودرو» به نق ــر خ ــگاه خبرى«عص ــزارش پاي ــه گ  ب
محمدرضا نجفى درباره آخرين وضعيت تحقيق و تفحص از صنعت 
ــازى، گفت: از آنجايى كه براى تحقيق و تفحص، تعريف  خودروس
ــت، ما در وهله اول چارچوب  ــده اس و چارچوب خاصى مدون نش
ــرى و طرح مفهومى كار را تهيه و جمع بندى و نظر بخش هايى  نظ
چون مركز پژوهش هاى مجلس را هم در اين باره اتخاذ كرده ايم.

ــه داد: در حال حاضر هيات تحقيق و تفحص از صنعت  وى ادام
ــتگاه ها و  ــع آورى اطالعات از همه دس ــازى در حال جم خودروس

اشخاص حقيقى و حقوقى مرتبط با صنعت خودرو است.
ــاره  ــازى با اش رئيس هيات تحقيق و تفحص از صنعت خودروس
ــن موضوع را براى  ــواالت و ابهامات خود درباره اي ــه اينكه ما س ب
ــخ آنان هستيم،  ــال كرده و منتظر پاس ــتگاه هاى مرتبط ارس دس
ــتگاه هاى ذى ربط  ــه دس ــت ك ــرد: انتظارمان اين اس ــح ك تصري
ــاى هيات تحقيق و تفحص از صنعت  همكارى هاى الزم را با اعض
ــند و اطالعات الزم را در نهايت صحت،  ــازى داشته باش خودروس
ــى افزود: البته ما در  ــال كنند. نجف دقت و امانتدارى براى ما ارس
ــتگاه هاى  ــود حتماً افرادى را به دس ــتاى اقدامات نظارتى خ راس
ــنجى كنند و  ــات واصله را اعتبارس ــتيم تا اطالع ــور مى فرس مذك
ــود را تدوين مى كنيم.  ــپس مبتنى بر آن اطالعات، گزارش خ س
ــترده و پيچيده  ــيار گس وى با بيان اينكه اين تحقيق و تفحص بس
ــايى فرآيندهاى  ــت: ما به دنبال كشف و شناس ــت، اظهار داش اس
ــد و واردات خودرو، فروش و  ــا در فرآيندهاى تولي معيوب و نارس
ــتيم. رئيس هيات تحقيق و تفحص از  ــات پس از فروش هس خدم
ــازى خاطرنشان كرد: اين تحقيق و تفحص قطعا  صنعت خودروس
ــود و منجر به تهيه  ــور خواهد ب ــازى كش به نفع صنايع خودروس

چارچوب هاى اصلى طرح تحول صنعت خودرو مى شود.

واردات بى ضابطه
به زيان صنعت تاير كشور است

ــخنگوى انجمن صنفى صنعت تاير ايران اعالم كرد، هيچ گونه  س
ــود ندارد و  ــوارى در بازار وج ــا تايرهاى س ــكلى در ارتباط ب مش
توليدكنندگان داخلى قادر به تامين نياز تاير سوارى كشور هستند.
مصطفى تنها در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: در 
بازار تاير سوارى هيچ مشكلى وجود ندارد و مى توان گفت در كشور 
هيچ گونه كمبود و مشكلى در ارتباط با تايرهاى سوارى وجود ندارد. 
ــوارى  ــدگان داخلى، قادر به تامين نياز تاير س ــزود: توليدكنن وى اف
ــتند و كاهش تعرفه واردات تايرهاى سوارى امرى مثبت  كشور هس
ــائلى كه تابستان گذشته در  ــت و نبايد صورت گيرد. مس و الزم نيس
ــاط با تايرهاى بارى به وجود آمد چنان هيجانى در بعضى افراد  ارتب
به وجود آورده كه دائم اصرار دارند به هر نحو تاير به بازار وارد كنند. 
سخنگوى انجمن صنفى صنعت تاير ايران افزود: ظاهرا صنعت تاير و 
80 هزار نفرى كه به طور مستقيم و غيرمستقيم در اين صنعت فعال 
ــتند براى بعضى از افراد، اهميت چندانى ندارد. تنها درخصوص  هس
ــور وجود  ــايز 17 تا 20 در كش كمبودى كه درخصوص تايرهاى س
ــنگين مثل 17 تا  ــايزهاى س ــور در س دارد، گفت: هم اكنون در كش
ــايزهاى 17 تا 20  ــود دارد، البته تاير با س ــا حدى كمبود وج 20 ت
ــور توليد مى شوند ولى توليد در اين سايزها در كشور كم  نيز در كش
است. سخنگوى انجمن صنفى صنعت تاير ايران درخصوص همكارى 
ــور با توليدكنندگان بزرگ و مطرح دنيا مثل  توليدكنندگان تاير كش
ــه گفت: همكارى با صنايع بزرگ تاير جهان طبيعتا  ــلن فرانس ميش
ــيار موثر خواهد بود، اما هيچ يك از صنايع  در ارتقاى صنعت تاير بس
ــازان ايران نيستند و علت آن  بزرگ جهان مايل به همكارى با تايرس

مسائل سياسى اى است كه در كشور وجود دارد.

دولت با گفت وگو و شفاف سازى خريداران 
خودرو را از ابهام خارج كند!

ــوص در بخش هايى كه  ــد در كنار هم به خص ــازان باي خودروس
ــرمايه گذارى  ــيم امكانات و س ــود دارد با تقس ــف فناورى وج ضع
ــد. به گزارش  ــو را آغاز كنن ــى هماهنگ و همس ــترك حركت مش
ــيارى از كارشناسان صنعت خودرو،  ــين خودرو، اين روزها بس پرش
ــديد نقدينگى، نيروى مازاد و نبود بهره ورى را از عمده ترين  افت ش
مشكالت صنعت خودرو كشور توصيف كرده و معتقدند دولتمردان 
ــائل، از شرايط كنونى جنگ اقتصادى  بايد با نگاه بلندمدت به مس
ــازى و ارتقاى فناورى در اين بخش استفاده  براى توسعه خودروس
ــان صنعت خودرو  ــى از كارشناس ــى كه به گفته يك ــد؛ جريان كنن
ــت تا منجر به كاهش  ــتراتژيك خودروسازان اس نيازمند اتحاد اس
هزينه توليد و توسعه فناورى شود. اين عضو گروه مهندسى خودرو 
دانشگاه علم و صنعت تاكيد دارد كه با اتحاد استراتژيك و همكارى 
خودروسازان، مى توان قطعات و فناورى هايى كه در دوره تحريم در 
ــترك توليد كرد. اين  ــكل مواجه ايم را به طور مش تامين آنها با مش
ــناس صنعت خودرو با توجه به شرايط كنونى خودروسازان و  كارش
مسائل مربوط به تاخير تعهدات و برخى واكنش ها نسبت به قيمت 
ــودرو گفت: وزارت صنعت  ــين خ جديد خودروها به خبرنگار پرش
ــردم، متقاضيان و خريداران خودرو  ــد در تعامل و گفت وگو با م باي
را از ابهام خارج كند چرا كه با شفاف سازى و طرح درست مسائل، 
ــكالت با شركت ها  ــرايط و پذيرش مش مصرف كنندگان با درك ش
ــاره به  ــن كاكايى همچنين با اش ــى خواهند كرد. اميرحس همراه
شرايط پيش روى خودروسازان و تاثير آن بر تعهدات تصريح كرد: 
به رغم برخى اظهارات نادرست در رسانه ها، خودروسازان از شرايط 
ــتند و به طور حتم با قصد فشار و تاخير در  پيش رو اطالعى نداش
ــى صورت نگرفته است به همين منظور با رفع  تعهدات پيش فروش
ــند تا به تعهدات معوق پاسخ دهند.   موانع و افزايش توليد در تالش
ــازان  ــتراتژيك خودروس ــا راهكار وضع موجود را اتحاد اس وى تنه
عنوان كرد و افزود: امروز خودروسازان بايد در كنار هم به خصوص 
ــيم امكانات و  ــى كه ضعف فناورى وجود دارد با تقس در بخش هاي

سرمايه گذارى مشترك حركتى هماهنگ و همسو را آغاز كنند.

گزارش دى ماه ارزيابى كيفيت خودرو هاى توليد داخل از سوى شركت 
ــته اعالم شد، اما به نظر  ــتاندارد كشور هفته گذش ــى كيفيت و اس بازرس
ــد كيفيت خودرو هاى توليد داخل تحت تاثير مشكالت تحريمى و  مى رس

حتى افزايش قيمت بهبود و يا نزول نيافته است.
ــت انداز هاى تحريم هاى  ــودرو در دس ــزارش رويداد24، صنعت خ به گ
ــده است، از رخت سفر بستن  ــكالت بسيارى ش ظالمانه آمريكا دچار مش
ــركاى خارجى از جاده مخصوص تا ناتوان شدن براى تامين مواد اوليه و  ش
ــت انداز ها سرعت خود را از  قطعات. توليد خودرو نيز در همين چاله و دس
دست داده است و صنعت خودرو نه تنها از برنامه توسعه و چشم انداز 1404 
عقب مانده است كه حتى خودروسازان از پس توليد و اجراى تعهدات خود 

درمانده شده اند.
ــوالت و بدهى هاى  ــده محص ــش قيمت تمام ش ــبب افزاي به همين س
ــت تا همه توان خود را براى  ــان به قطعه سازان آنها را بر آن داش معوق ش
ــازمان حمايت و در مجموع دولت به افزايش  ــوراى رقابت و س ترغيب ش
قيمت ها به كار ببندند و اين تالش بى نتيجه نماند و دولت پس از كش و 

قوس هاى فراوان مجوز افزايش قيمت ها را براى خودروسازان صادر كرد.
ــط كه نمى توانند خودرو هاى  اما آنچه در ميان عامه مردم و طبقه متوس
ــراژ داخلى  ــاى پرتي ــن خودرو ه ــوند و به همي ــوار ش ــرى س الكچرى ت

ــم دوخته اند انتظار مى رفت اين است كه اين افزايش قيمت در نتيجه  چش
ــت اين خودرو ها با افزايش  ــه چيزى ارزش پيدا خواهد كرد و آيا كيفي چ

قيمت ها بهبود خواهد يافت؟
آنچه گزارش ارزشيابى كيفى خودرو در دى ماه نشان مى دهد اين است 
ــدار خود را حفظ  ــطح كيفى محصوالت توليدى همچنان روند پاي كه س
ــتاره كيفى ديگر  ــت و تنها يك محصول از ايران خودرو يك س كرده اس
كسب كرده است، اما در مجموع مى توان گفت: همچنان تحريم هاى آمريكا 
بيشتر از كيفيت، كميت را تحت الشعاع قرار داده است و پايش به كيفيت 

خودرو ها باز نشده است.
ــش قيمت ها كيفيت ها  ــت كه با افزاي ــه انتظار عموم مردم اس ــا آنچ ام
ــت و خودروسازان همين كه بتوانند روند  ــده اس هم بهبود يابد محقق نش

صعودى توليد را دوباره از سر گيرند كار مهمى را انجام داده اند.
اكنون كه صنعت خودروى كشور دچار تحريم ها است و شركاى خارجى 
جاده مخصوص بار سفر بسته و ايران را ترك كرده دسترسى خودروسازان 
داخلى به قطعات اصلى كه پيشتر از منابع خارجى تامين مى شود محدود 

شده است و اين انتظار مردم در زمان تحريم تحقق پذير نيست.
ــان خودروسازان CKD كشور هم براى ادامه  به عقيده برخى كارشناس
حيات بايد با طرف چينى براى دريافت قطعه به هر روشى به توافق برسند 

ــركت هاى اصلى قطعات مورد نياز خود  ــا از منابع ديگرى به غير از ش و ي
را تامين كنند يا اينكه قطعه سازان داخلى را جايگزين منابع خارجى خود 

كنند.
چندى پيش محمدرضا نجفى منش، رئيس انجمن صنايع ناهمگن بيان 
ــته هاى مان برگزار كنيم تا بتوانيم نياز  ــگاهى از نداش كرد كه بايد نمايش
ــازى كنيم و اين مهم از توان صنعتگران داخلى  خودروسازان را داخلى س

ما خارج نيست.
ــه حتى اگر تمام  ــناس صنعت خودرو با بيان اينك ــا فربد زاوه، كارش ام
قطعات داخلى سازى شود، اما نرم افزار خودرو در اختيار طرف ايرانى نباشد، 
ــت، زاوه مى گويد وقتى كه قطعات  ــى به ثمر نخواهد نشس محصول نهاي
ــركت هاى طرف قرارداد همچون رنو، پژو و شركت هاى گمنام چينى با  ش
سرمايه ايرانى داخلى سازى شود تا در شرايط حساس فعاليت ادامه داشته 

باشد، غلط است و اين امر امكان پذير نمى شود.
 به هر ترتيب اكنون گزارش شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران از 
كيفيت خودرو ها در دى ماه ارائه كرده بيانگر آن است كه بيشتر خودرو هاى 
داخلى سطح كيفى خود را در دى ماه حفظ كرده اند و بايد اميدوار باشيم تا 
اگر شرايط رو به بهبود و پيشرفت صنعت خودرو منجر نمى شود حداقل در 

ادامه و در سال آينده اين روند پايدار كيفيت خودرو ها حفظ شود.

تاثير افزايش قيمت ها بر كيفيت خودرو هاى توليد داخل

ــگاه داران و فروشندگان خودرو تهران  رئيس اتحاديه صنف نمايش
ــوع افزايش قيمت خودروها كه به تازگى به اجرا درآمد، يادآور  موض
ــازان و قيمت گذارى  ــرد خودروس ــر عملك ــد و گفت نظارت ها ب ش
ــت و اين رشد قيمت ها به تنش و نابسامانى در  خودروها ضعيف اس

بازار دامن مى زند.
ــنبه در گفت وگو با ايرنا، افزود: روزها و  ــعيد موتمنى» روز ش «س
ــد قيمت كارخانه اى خودروها را كه در چند  ــته رش هفته هاى گذش
ــط خودروسازان انجام شده، شاهد بوديم و قيمت پرايد از  نوبت توس

36,5 به 41,5 ميليون تومان افزايش يافت.
ــهريورماه خبر از نرخ 32  ــانه اى در نيمه ش برخى گزارش هاى رس
ــش از آن قيمت اين  ــد، درحالى كه پي ــى پرايد دادن ــون تومان ميلي
خودرو در كانال 40 ميليون تومانى جاى داشت و سپس سير نزولى 
ــطح 32 ميليون تومان، اما در اواخر شهريور و مهرماه  پيدا كرد تا س

بار ديگر سير صعودى اين خودرو را نظاره گر بوديم. 
ــته قيمت  ــرد: روزهاى گذش ــده اضافه ك ــه يادش ــس اتحادي رئي
ــودروى هايما از 192 به 225 ميليون تومان و پژو 2008 از 222  خ
به 255 ميليون تومان افزايش داشته، در حالى كه قيمت ارز افزايش 

ــود. به  ــاهده نمى ش ــته و بهبودى در كيفيت خودروها نيز مش نداش
گفته اين مقام صنفى، مردادماه امسال قيمت گذارى خودرو از سوى 
ــازان با 5درصد زير قيمت بازار مطرح شد و با آن مخالفت  خودروس
ــازان در توليد كافى،  ــل ناتوانى خودروس ــل آمد، زيرا به دلي به عم

نمى توانستند از كارايى الزم و كاهش قيمت ها برخوردار باشند.
19 آذرماه امسال «رضا رحمانى» وزير صنعت، معدن و تجارت به 
ــذارى قرار نگرفته، بلكه اين  ــا، گفت: اكنون بازار مبناى قيمت گ ايرن
ــازان اتخاذ كرده اند تا نزديك به قيمت  ــت كه خودروس راهكارى اس

حاشيه بازار به عرضه محصوالت خود بپردازند.
رحمانى افزود: مقرر است خودروسازان در هر نوبت عرضه، قيمت 

را 5درصد از نرخ بازار كمتر ارائه كنند .
ــايت هاى خريد و فروش  ــد: رصد س ــه يادآور ش ــى در ادام موتمن
خودرو در هفته هاى گذشته، حاكى از تداوم فروش خودرو به صورت 

كارتكس است، در حالى كه مقرر بود جلوى آن گرفته شود.
ــايت ها نشان مى دهد در چند روز گذشته اين روند  «البته رصد س

متوقف شده است.»
ــت، خودرو  كارتكس يعنى عالوه بر اينكه خودرو صفر كيلومتر اس

ــخصى صادر نشده  ــند خودرو به نام هيچ ش ــده و س هنوز پالك نش
است.

وى گفت: شاهد بوديم قيمت پژو 206 كه مقرر بوده 59,5 ميليون 
تومان فروخته شود، كارتكس آن در نمايندگى ها 66 ميليون تومان 
ــه قيمت گذارى در بازار قرار  ــد و «همين قيمت پاي به فروش مى رس

مى گيرد.»
ــران تاكيد كرد: چنانچه  ــگاه داران ته رئيس اتحاديه صنف نمايش
ــته و  ــازان را داش نمايندگى ها كه مجوز فروش محصوالت خودروس
مصوبه هاى اين شركت ها را اجرا مى كنند، نبايد خودروى كارتكسى 

تحويل بگيرند.
ــازان و توزيع خودرو از  ــزود: ضرورت دارد عملكرد خودروس وى اف
ــوى نهادهايى كه وظيفه تنظيم بازار و حمايت مصرف كنندگان را  س

برعهده دارند، نظارت و پايش شود. 
ــازى كشور،  موتمنى اضافه كرد: وجود انحصار در صنعت خودروس
موجب مى شود بازار را خودروسازان مديريت كنند و نمايشگاه داران 
ــتن خودرو توسط سازندگان در  ــى ندارند، بنابراين عرضه نداش نقش

بازار، پيامد افزايش قيمت ها را دربر خواهد داشت.

ــت مركز مطالعات و برنامه ريزى شهر تهران با بيان اينكه  سرپرس
ــهردارى از اجراى طرح زوج و فرد درآمدزايى نيست، گفت  هدف ش
ــل عمومى براى  ــعه حمل و نق ــد طرح به صندوق خاص توس درآم

كاهش آلودگى هواى تهران واريز مى شود.
ــنا، ميثم  ــگاه خبرى«عصر خودرو» به نقل از ايس ــه گزارش پاي  ب
ــرح زوج و فرد  ــه تغييرات جديد در جزييات ط ــاره ب بصيرت با اش
ــهر تهران اظهار كرد: اين سياست ها براى دوره هاى بحرانى شهر  ش
ــكن ها  ــت از اين مس ــت و تا ابد قرار نيس ــكن اس همچون يك ُمس

استفاده كنيم.
ــزود: براى  ــى صحبت مى كرد، اف ــك برنامه راديوي ــه در ي وى ك

بحران حمل و نقل و آلودگى هوا بايد به سمت يافتن دارو و درمان 
ــت،  ــرد نيازمند بازنگرى اس ــت طرح زوج و ف ــش رويم و سياس پي
ــورهاى توسعه يافته  ــان مى دهد در كش چراكه تجربه جهانى نيز نش

مسيرهايى جديد اتخاذ شده است.
بصيرت بازبينى طرح زوج و فرد براى سال 98 را در همين راستا 
تعريف كرد و گفت: شهردارى تهران بايد توانمند شده و مسيرهايى 
ــراى ديگر موج هاى حمل و نقل فراهم آورد تا تقاضا براى ورود  را ب

به محدوده هاى طرح با خودروى شخصى كاهش يابد.
ــرح زوج و فرد  ــهردارى از اجراى ط ــراد ش ــان اينكه م ــا بي وى ب
ــهروندان  ــت براى رفاه ش ــت، ادامه داد: اين سياس درآمدزايى نيس

ــعه حمل و  ــود و هر نوع درآمد به صندوق خاص توس دنبال مى ش
نقل عمومى و براى كاهش آلودگى هواى شهر تهران خواهد رفت.

ــاخت هاى محدوده زوج و فرد  ــاره به آمادگى زيرس بصيرت با اش
ــعه پيدا كند و  ــاخت هاى حمل و نقل عمومى بايد توس گفت: زيرس

خوشبختانه تا پايان سال جارى خط 6 و 7 مترو افتتاح مى شود.
ــرد را اصلى ترين  ــدوده زوج و ف ــش آلودگى هوا در مح وى كاه
ــتاورد اين طرح دانست و افزود: هم اينك در ساعات پايانى طرح  دس
ــام بااليى اتفاق  ــار ترافيكى و ازدح ــاى زوج و فرد، ب در محدوده ه
مى افتد و با اجراى اين سياست يكپارچه، فرصتى براى توسعه حمل 

و نقل عمومى و كاهش بار ترافيكى ايجاد مى شود.

نظارت ها بر قيمت خودروها ضعيف است

درآمد حاصل از طرح زوج و فرد كجا مى رود؟
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یک استاد دانشگاه تهران گفت کسب و کار ایرانی تاکنون در بحث برندسازی 
موفق نبوده است.  میثم شفیعی در گفت وگو با رادیو اقتصاد، افزود: بدون شک 
در دنیای کسب و کار امروز »برند« فاکتور انتخاب مصرف کنندگان و به تعبیری 

شاخص انتخاب کسب و کار است. وی همچنین 
اظهار داشت: کس��ب و کارها در فضای پررقابت 
دنیای امروز باید مشتری مدار باشند چون در غیر 

این صورت از چرخه رقابت حذف خواهند شد.
استاد دانش��گاه تهران گفت: به طور کلی اگر 
هر مدل کس��ب و کاری بخواهد در دنیای امروز 
موفق شود باید دارای سه ویژگی از قبیل شناخت 
صحیح، یادگیری و اجرای خوب و مناسب باشد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا 
صاحبان کسب و کار ایرانی نتوانسته اند در بحث 
برندس��ازی موف��ق و همینطور م��ردم را با خود 
همراه کنند، افزود: ش��وربختانه کسب و کارهای 
داخلی در هر سه رکن یعنی شناخت، یادگیری و 

اجرا به معنای واقعی مشکل دارند.
ش��فیعی بیان داش��ت: کارفرماهای ایران��ی هنوز تعریف برن��د را به خوبی 

نمی دانند تا بفهمند برند به درد چه می خورد.

وی گفت: متاسفانه شرکت های بزرگ هنوز فکر می کنند رقابت معنا ندارد 
پس هر کاال و با هر کیفیتی تولید کنند مردم خریداری خواهند کرد.

این استاد دانشگاه افزود: بسیاری از تولیدکنندگان هنوز نمی دانند چطوری 
باید با خارجی ها رقابت کنند.

وی در ادامه این مصاحبه به اصل دوم یعنی 
یادگیری نیز اش��اره کرد و اظهار داشت: کدام 
کارفرم��ای ایرانی را س��راغ داری��د به جز یک 
عده خاص برای یادگرفتن مس��ائل مرتبط به 
بازار باالخص برند حاضر باش��ند وقت بگذارند 

و هزینه کنند.
شفیعی گفت: وقتی تولیدکننده ایرانی هنوز 
قائ��ل به این مس��ائل نیس��ت و همچنان فکر 
می کن��د تولید فقط مش��خصه های فنی کاال، 
بحران های ارزی، تامین مواد اولیه و . . . اس��ت 
آیا ب��ا چنین وضعیتی می توان انتظار داش��ت 

کاالی ایرانی برند شود؟
وی افزود: تمامی ش��رکت های بین المللی موفق و حتی متوس��ط تیم های 
حرف��ه ای برند دارند در حالی که هنوز تولیدکننده ملی کش��ور به این حس و 

حال نرسیده است.

رئی��س پ��ارک فناوری پردیس با بیان اینکه، س��ه اتف��اق بزرگ در 
مجموعه پارک فناوری پردیس رخ داده اس��ت که به لحاظ ملی حائز 
اهمی��ت اس��ت، افزود: نخس��ت آنکه در پارک پردی��س بیش از هفت 

مجموع��ه وج��ود دارد که س��رمایه گذاری 
خارجی در آن اتفاق افتاده است که این هم 
از جنس س��رمایه گذار ه��م از جنس دانش 
فنی و هم از جنس توسعه بازار حائز اهمیت 
اس��ت. مه��دی صفاری نی��ا ادام��ه داد: این 
مجموعه ها در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی 
وIT فعال هس��تند و محصوالت خود را به 
20 کشور دنیا از جمله ایتالیا، کره جنوبی، 
فرانسه و اس��پانیا صادر می کنند که این در 

حوزه فناوری کشور اتفاق نادری است.
اش��تغال 4500 نف��ر در 205 ش��رکت 

مستقر در پارک فناوری پردیس 
وی با اش��اره ب��ه اینکه، در ح��ال حاضر 

نزدیک ب��ه 4500 نفر متخصص در 205 ش��رکت مس��تقر در پارک 
فناوری پردیس مشغول به کار هس��تند، تصریح کرد: ارزش صادراتی 
محص��والت دانش بنیان پارک پردیس در حال حاضر به 200 میلیون 

دالر رسیده، اما هدف گذاری ما بسیار بزرگتر از این رقم است.
صفاری نیا در ادامه با اش��اره به تع��داد محصوالت دانش بنیان صادر 
ش��ده است از س��وی پارک فناوری پردیس تصریح کرد: طبق آخرین 
آم��ار از س��وی واحدهای مس��تقر در این 
پ��ارک تعداد 40 محص��ول دانش بنیان به 

20 کشور دنیا صادر می شود.
وی همچنی��ن خاطرنش��ان کرد: س��ال 
1396 ف��روش ش��رکت های دانش بنی��ان 
مستقر در پارک فناوری پردیس 62 هزار 
میلیارد ریال بوده است که نه تنها در ایران 
بلکه در کش��ورهای منطقه این عدد قابل 

توجه است.
صفاری نی��ا با بیان اینکه، س��ال 1396 
تعداد 258 عض��و جدید به خانواده پارک 
فناوری پردیس اضافه ش��ده است، افزود: 
این تع��داد ش��امل 40کارگ��زار در مرکز 
توس��عه کس��ب و کار فناوری، 25 ش��تاب دهنده در مرکز شتاب دهی 
نوآوری، 50 ش��رکت در مرکز رش��د فناوری نخبگان، 47 ش��رکت در 

بخش استیجاری پارک و 96 شرکت در بخش تملیکی پارک است.

اوبر در سال 2019، سهام خود را به صورت عمومی عرضه خواهد کرد. 
این شرکت در سه ماهه  پایانی سال 2018، کاهش رشد شدیدی داشت.

به گزارش زومیت، اوبر گزارش مالی نهایی سال گذشته میالدی خود 
را منتشر کرد و طبق آن، کاهش رشد شدید 
و به نوعی زیان مالی را تجربه کرده است. آنها 
س��ال گذشته کس��ب وکار خود را در روسیه 
و جنوب ش��رق آس��یا فروختند که به نوعی 
شرکت را از ضرردهی بیشتر نجات داد. طبق 
گزارش منتشرش��ده، در سه ماهه  پایانی سال 
2018،  اگر بخشی از دارایی های اوبر فروخته 
نمی ش��د، این ش��رکت ضرری بیش از یک 

میلیارد دالر را تجربه می کرد.
آمارهای اوبر نش��ان می دهد آنها با فروش 
11.3 میلیارد دالری در سال گذشته  میالدی، 
باز هم زیانی برابر با 370 میلیون دالر تجربه 
کرده ان��د. البته، آمارهای فوق نش��ان دهنده  

بهبود وضعیت ش��رکت در س��ال 2018 بوده اند؛ چراکه آمارهای س��ال 
2017، زیان 4.5 میلیارد دالری با 7.5 میلیارد فروش را نش��ان می داد. 
البته، یکی از دالیل کاهش زیان های اوبر در سال 2018، فروش دارایی ها 

و کسب وکارهای مختلف بوده است.
اس��تارتاپ تاکس��یرانی اوبر، در س��ه ماهه  چهارم س��ال 2018، 865 
میلیون دالر زیان با 3 میلیارد دالر فروش را ثبت کرد. در دوره  مش��ابه 
در سال 2017، زیان 1.1 میلیارد دالری با 
2.2 میلیارد دالر فروش ثبت ش��ده بود. در 
بخش درآمدی این دوره، رشد اوبر 25درصد 
عنوان شد که بسیار کمتر از 43درصد رشد 
س��االنه بود. به عالوه، این آمار از آمار ساالنه  
2017 با 61درصد رشد، بسیار کمتر است.

احتم��اال  ارائه ش��ده،  آماره��ای 
س��رمایه گذارهای بالقوه  اوبر را در آس��تانه  
عرضه عمومی س��هام این ش��رکت، نگران 
می کند. وال اس��تریت ژورنال ماه گذش��ته  
می��الدی گ��زارش داد که اوب��ر، به صورت 
محرمان��ه برای عرضه  عمومی س��هام اقدام 
ک��رده اس��ت. در پای��ان گ��زارش مالی، به 
نقدینگی ش��رکت تحت مدیریت دارا خسروشاهی در پایان سال 2018 
اشاره شده که 6.4 میلیارد دالر بوده و نسبت به پایان سه ماهه  سوم با 4.8 

میلیارد دالر، افزایش داشته است.

در برهه  زمانی  که به نظر می رسد ارزهای رمزنگاری شده به سرعت جای خود 
را در ب��ازار پیدا کرده اند، جی پی مورگان قص��د دارد ارز دیجیتال اختصاصی 
خودش را معرفی کند.  به گزارش زومیت، براساس آخرین گزارش  منتشرشده 

از سویCNBC، به نظر می رسد جی پی مورگان 
قص��د دارد به بازار ارزهای رمزنگاری ش��ده وارد 
شود. انتظار می رود این نهاد مالی به زودی سکه  
دیجیتالی اختصاصی خ��ودش را به بازار معرفی 
کند. جی پی مورگان، یکی از معدود سازمان های 
مالی و س��رمایه گذاری است که چنین هدفی را 
در حوزه  بانکداری دنبال می کند. جیمی دیمون، 
مدیرعام��ل  جی پی مورگان اع��الم کرد که واقعا 
قص��د ندارد وضعی��ت ب��ازار ارز دیجیتالی بیت  
کوی��ن را خراب کند که چنی��ن دیدگاهی واقعا 

تعجب برانگیز است. 
در کل، جیمی دیمون دیدگاه های خش��ن و 
قهرآلودی نسبت به بیت کوین دارد و شاید همین 

 JPM Coin مسئله باعث شده که به فکر معرفی ارز دیجیتال اختصاصی با نام
بیفتد. مشتریان و شرکت هایی که با این سازمان مالی و سرمایه گذاری همکاری 
می کنند، می توانند پرداخت های مالی را در زمان واقعی و به عنوان بخش��ی از 

فرآیند همکاری خود با جی پی مورگان به انجام برسانند.
جی پ��ی م��ورگان چیس معتقد اس��ت ک��ه معامالت��ی که از طری��ق ارز 
رمزنگاری شده به انجام می رسد، می تواند جایگزین نقل  و انتقال های مالی فعلی 
ش��ود. معامالت فعلی گاهی چندین روز طول 
می کشد تا به انجام برسد، ولی جی پی مورگان 
در صدد معرفی سیس��تمی است که به صورت 

بالدرنگ این کار را انجام دهد.
انتظار می رود در آینده  نزدیک ش��رکت های 
بزرگ��ی همچون فیس ب��وک به راحتی بتوانند 
از طری��ق JPM Coin، به س��رعت نق��ل  و 
انتقال ه��ای مالی خ��ود را به انجام برس��انند. 
البته هنوز مشخص نیست مشتریان معمولی، 
به ص��ورت متوس��ط چق��در قادر ب��ه خرید یا 

استفاده از JPM Coin خواهند بود.
این اولین بار نیس��ت که جی پی مورگان در 
ح��وزه  ارزه��ای رمزنگاری ش��ده و بالک چین 
س��رمایه گذاری می کند. سال گذشته نیز پلتفرم بالک چین مبتنی بر اریوم را 
برای مشتریان تجاری معرفی کرد تا ارزهای دیجیتالی با پشتوانه  طال و الماس 

را در این پلتفرم ارائه دهد.

صادرات 40 محصول دانش بنیان پارک فناوری پردیس به 20 کشورکسب و کار ایرانی در برندسازی ناموفقند جی پی مورگان ارز رمزنگاری اختصاصی خود را معرفی می کنداوبر در آستانه عرضه عمومی سهام، کاهش رشد شدیدی را تجربه کرد

مالکان کس��ب و کارهای کوچ��ک ذاتا افراد خوش بینی نس��بت به 
امور کس��ب و کار خودشان هس��تند، اما مسئله این است که در زمان 
تصمیم گیری برای یک سرمایه گذاری جدید یا توسعه کسب و کار باید 
همواره این را هم مد نظر داش��ته باش��ند که همواره احتمال شکست 
برای کس��ب و کار آنها وجود دارد. نش��انه های شکست اغلب پیش از 
وارد ش��دن یک کس��ب و کار کوچک به دوره بحران خودش را نشان 
می ده��د و فرصتی را در اختی��ار مدیر مالک و تیم وی قرار می دهد تا 
راهکاری برای بهبود وضعیت پیش از شکست کامل – و مجبور شدن 

به تعطیل کردن آن – بیندیشند.
کاهش فروش

موفقی��ت برای یک کس��ب و کار کوچک به معن��ای افزایش فروش 
هر س��اله با یک نرخ رش��د در حال افزایش اس��ت. اگر نرخ فروش با 

س��رعت قابل توجهی کاهش بیابد 
– ی��ا حت��ی بدت��ر از آن – اگر نرخ 
فروش در سال های متمادی کاهش 
داشته باش��د، این به این معناست 
که آن کس��ب و کار کوچک با خطر 
شکس��ت مواجه است. این وضعیت 
می توان��د ب��ا ایج��اد تغییرات��ی در 
بازاریابی  اس��تراتژی ها و روش های 
مورد استفاده این کسب و کار و نیز 
با تمرکز بر پیامی که به مش��تریان 
برای متقاعد کردن آنها می رس��اند، 
اصالح شود. کاهش فروش می تواند 
نتیجه تغییری در س��لیقه و عالیق 
مش��تریان باشد یا اینکه محصوالت 
و خدم��ات ارائه ش��ده توس��ط آن 
کس��ب و کار کوچک در دوره افول 
عمر خودش��ان ق��رار گرفته اند. در 
هر حال��ت به منظ��ور جلوگیری از 
شکس��ت نهایی کس��ب و کار مورد 
نظ��ر، مدیر مال��ک باید دس��ت به 
تغییر آمیخته محصوالت و خدمات 
و در برخ��ی موارد آمیخته بازاریابی 

خ��ودش به منظ��ور ارائه آنها منطبق ب��ر نیازها و عالئق به روز ش��ده 
مشتریان خود کند.

افزایش شکایات مشتریان
افزایش قابل توجه در تعداد ش��کایات مطرح شده از طرف مشتریان 
به دلیل عدم رضایت آنها از خرید انجام ش��ده یا خدمات بعد از فروش 
دریافت ش��ده یک نشانه و هش��دار زودهنگام از وجود پتانسیل مشکل 
در یک کسب و کار کوچک است. کاهش رضایت مشتریان می تواند به 
سرعت منجر به کاهش مشتریان شود. مشتریان ناراضی طبیعتا دیگر 
اقدام به خرید از ش��ما نمی کنند و نی��ز در رابطه با تجربه منفی خود 
از خرید ش��ما با دیگران هم  صحبت می کنند. مدیر مالک کسب و کار 
و اعضای تیم و کارکنان زیرمجموعه وی می بایس��ت دلیل اصلی عدم 
رضایت مش��تری را پیدا کرده و تغییراتی را در فرآیندهای عملیاتی و 

اجرایی شرکت آغاز کنند.

کسری نقدینگی
اغلب کس��ب و کارهای کوچک به خوبی این تجربه را داش��ته اند که 
برخی از ماه های س��ال در کس��ب و کار آنها وضعیت جریان نقدینگی 
نس��بت به برخ��ی از ماه ه��ای دیگر بهتر اس��ت – منظ��ور از جریان 
نقدینگی، پول کسب شده از محل فروش محصوالت و خدمات شرکت 
است. یک کسب و کار کوچک ممکن است در یک ماه با حجمی کمتر 
از س��ود نس��بت به ماه یا ماه های قبل مواجه شود، در حالی که در آن 
ماه هزینه های بیش��تری را نسبت به ماه یا ماه های مورد مقایسه قبلی 
متحمل ش��ده اس��ت. کاهش نقدینگی در یک ماه را می توان با ایجاد 
تغییر موقتی در خطوط اعتباری کس��ب و کار جبران کرد، اما کسری 
جریان نقدینگی به صورت مس��تمر در ماه های مختلف نشان از وجود 
مس��ائل مهم و جدی در رابطه با یک کسب و کار دارد. اگر یک کسب 
و کار ی��ا ش��رکت مناب��ع ذخیره 
نقدینگی خ��ود را خالی کند یا از 
تمام ظرفیت اس��تقراضی خودش 
اس��تفاده کند، به احتمال زیاد با 

شکست مواجه می شود.
از دست رفتن مشتریان کلیدی

ی��ک کس��ب و کار کوچک که 
ب��رای کس��ب بخ��ش زی��ادی از 
درآمد خ��ودش به تع��داد اندکی 
وابس��ته  کلی��دی  مش��تریان  از 
باش��د، می تواند وقتی یکی از این 
مش��تریان کلیدی خ��ودش را به 
رقیب می بازد، با مش��کلی بس��یار 
جدی مواجه ش��ود. ای��ن موضوع 
می تواند یک نش��انه مبنی بر این 
باشد که رقبا محصوالت و خدمات 
بهت��ری را به ب��ازار وارد کرده اند. 
مال��ک ای��ن کس��ب و کار باید به 
ت��رک مش��تریان  دلیل  س��رعت 
قدیمی خ��ود را شناس��ایی کرده 
و تغییرات��ی را در اس��تراتژی های 
کسب و کار خودش ایجاد کند تا 

از ترک مشتریان بیشتر ممانعت به عمل آورد.
کاهش شدید هزینه ها

در نظ��ر کارکن��ان، رقبا و فروش��ندگان یک ش��رکت، تصمیم یک 
مدیرعامل مبنی بر کاهش تعداد کارکنان یا نیروهای اجرایی نشانه ای 
از خراب شدن وضعیت مالی شرکت و وجود پتانسیل شکست کسب و 
کار برای آنهاس��ت. کاهش هزینه ها تنها تا یک سطح معین و مشخص 
می تواند کارساز باشد، به بیان دیگر این رویکرد تنها یک درمان موقت 
برای یک نوبت کس��ری نقدینگی ب��وده و نمی تواند به عنوان راهکاری 

برای بازگرداندن رشد و سالمت مالی شرکت در نظر گرفته شود.
به عنوان مثال، کاس��تن از بودج��ه بازاریابی در نهایت تنها منجر به 
از دس��ت رفتن بیشتر سهم از بازار آن کس��ب و کار، کاهش فروش و 

افزایش شانس کسب و کار برای حذف از بازار می شود.
ibazaryabi :منبع

بیل گیتس و همس��رش هر س��ال نامه ای منتشر می کنند و در آن به 
موضوعات مختلفی می پردازند که گریبانگیر بشر شده. نامه سال 2019 

آنها روز گذشته منتشر شد و باید بگوییم که سراسر شگفتی است.
شما س��ال 2018 را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا همانطور که دل تان 
خواس��ته بوده؟ احتماال می گویید خی��ر. از بالیای طبیعی ویرانگری که 
در سراس��ر دنیا جان مردم را گرفت تا تعداد بی سابقه زنانی که برای به 
دس��ت آوردن جایگاه خود در محیط های کاری مبارزه کردند، می توان 

گفت که 2018 سالی مملو از شگفتی بود.
این متن آغازگر نامه س��االنه بیل گیتس و همس��رش ملیندا بود که 
به مناس��بت آغاز سال 2019 منتش��ر کردند. آنها در ادامه آورده اند که 
گرچه برخی اتفاقات خوش��ایند هم در این س��ال رخ دادند، اما اتفاقات 
ناراحت کنن��ده کم نبودن��د. در ادامه این مطلب به 9 م��ورد از اتفاقات 

شگفتی ساز سال 2018 از زبان این دو خیر بزرگ اشاره می کنیم.
۱- آفریقا جوان ترین قاره دنیا با متوسط سنی ۱8 سال است

بیل گیتس در نامه مش��ترک خود با همس��رش خاطرنشان کرده که 
در هر نقطه دیگری از دنیا متوس��ط سنی مردم مرتبا در حال باال رفتن 
اس��ت. مردم میانسال و س��الخورده هم می توانند دارایی های یک ملت 
باشند و هم منشأ بی ثباتی. من و ملیندا باور داریم که با سرمایه گذاری 
درس��ت می توانیم پتانسیل های باالی قاره آفریقا را به فعلیت برسانیم و 
جوانان آفریقایی هم می توانند آینده کش��ور خود و هم دیگر نقاط دنیا 

را رقم بزنند.
2- کیت های تست DNA خانگی هم می توانند به دستگیری 

قاتلین سریالی منجر شوند و هم از تولدهای زودرس جلوگیری 
کنند

بی��ل گیتس در این مورد خاص به پرونده دس��تگیری قاتل س��ریالی 
آمریکا 33 سال بعد از جرائمش اشاره کرده. این قاتل بعد از آن دستگیر 
ش��د که یکی از اقوام دورش اطالعات DNA خود را روی وب س��ایت 

اشتراک گذاری DNA با نام GEDmatch آپلود کرد.
۳- تا سال 20۱۶ هر ماه یک نیویورک جدید ساخته  شد

گیتس در بخشی از نامه اش پیرامون تغییرات اقلیمی که مصرف برق، 
عادات مصرفی نادرس��ت و کش��اورزی آن را تش��دید کرده هشدار داده 
اس��ت. اینکه تصور کنیم مردم به راحتی استفاده از آفت کش ها، انتقال 
محموله های دریایی، ساخت و ساز و پرواز هواپیما ها را متوقف می کنند 
ابدا واقع گرایانه نیست. از طرفی این هم منصفانه نیست که از کشورهای 

در حال توسعه بخواهیم به خاطر بقیه، رشد خود را متوقف کنند.
یکی از راهکارها برای توقف گرمایش زمین می تواند سرمایه گذاری در 
نوآوری در حوزه های مختلف باش��د تا دیگر آسیبی به اقلیم وارد نکنیم، 
بنابرای��ن ما نیازمند نوآوری های چش��مگیر در هر ک��دام از چالش های 

بزرگ هستیم.
4- اطالعات می توانند جنسیت گرا شوند

زوج گیت��س در نامه خود نس��بت به حذف اطالع��ات مربوط به زنان 
خصوص��ا در کش��ورهای در حال توس��عه اب��راز نگرانی کرده ان��د. آنها 
خاطرنش��ان کرده اند که فق��دان اطالعات در مورد زن��ان و حتی نحوه 
گ��ردآوری اطالعات در رابطه با آنها می تواند نابرابری ها علیه این قش��ر 

را زیاد کند.
آنها در ادامه اظهار داش��ته اند: ما دوس��ت داریم که دیتا را به صورت 
بی طرفانه در نظر بگیریم اما پاسخ هایی که دریافت می کنیم غالبا توسط 

پرسش هایی که می پرسیم شکل داده شده اند. وقتی خود سوال ها همراه 
ب��ا تعصب و جهت گیری باش��ند، دیتای دریافتی یا پاسخ های ش��ان نیز 

همینطور خواهند بود.
۵- با بررسی خشم پسرهای نوجوان درس  های زیادی می توان 

آموخت
بی��ل و ملیندا همچنین بخش قابل توجهی از نامه خود را به مالقاتی 
اختصاص دادند که پیش��تر با پسران دبیرستانی داشتند و در جریان آن 
دیدار از پس��رها در مورد نحوه مدیریت خشم سوال کردند. بیل گیتس 
معتقد است که این دیدار درس های زیادی را در رابطه با مدیریت خشم 

به او آموخته.
۶- ملی گرایی مانع جهانی سازی شده

در بخش سیاس��ی نامه هم این دو نفر اش��اره کرده اند که ملی گرایی 
لزوما نباید مانع همکاری های بین المللی ش��ود. اینکه صرفا کشور خود 
را در اولوی��ت ق��رار دهید و به باقی بخش های دنیا پش��ت کنید معنا و 
مفهومی ندارد و چه بسا درست تر این باشد که برعکس این کار را انجام 
دهید. بیل گیتس نیز مش��خصا به همکاری  های بین المللی برای درمان 

بیماری ها اشاره کرده است.
۷- توالت ها در یک قرن کامال متحول شدند

گیتس در نامه اش به نمایش��گاه توالتی اش��اره کرد که س��ال گذشته 
در پکن برگزار ش��د و در آن مدلی به نمایش گذاش��ته ش��د که به آب 

نیازی نداشت.
به گفته او طرح های ارائه ش��ده توس��ط چندین ش��رکت برای ساخت 
این توالت ها آماده تولید انبوه هس��تند و نوآوری های ارائه ش��ده توسط 
آنها آنطور که گیتس گفته تمام اس��تانداردهای الزم را کس��ب می کند. 
توالت های ابداعی این ش��رکت ها می توانند پاتوژن ه��ا را از بین ببرند و 
نیازه��ای مردم در مناطق در حال رش��د ش��هری را ه��م برطرف کنند 
و مهم تر از همه اینکه به ش��بکه فاض��الب، منابع آب خارجی یا جریان 
دائ��م ب��رق نیازی ندارند. به گفت��ه وی تنها مانع ب��رای تولید انبوه این 
توالت  ها مقرون به صرفگی شان است که برای رفع این مانع بنیاد بیل و 
ملیندا گیتس س��رمایه گذاری هنگفتی را در بخش توسعه و تحقیق این 

شرکت ها انجام داده است.
8- کتاب های درسی در حال حذف شدن هستند

بیل گیتس مدعی اس��ت چیزی که باعث نابودی کتاب های درس��ی 
می شود همان عامل خوشبختی اش بوده: نرم افزار.

او ادامه می دهد: درنامه های قبلی ام که به نرم افزارهای درس��ی اشاره 
ک��ردم حرف هایم صرفا در ح��د پیش بینی بود. حاال ام��ا می توانم ادعا 
کن��م که ای��ن ابزارها در هزاران کالس درس آمری��کا )از مهد کودک تا 

دبیرستان( استفاده می شوند.
9- تلفن های همراه قدرتمندترین ابزارها در دست زنان فقیر 

هستند
تلفن ه��ای همراه ش��اید تاثیری در زندگی گذش��ته زن��ان فقیر دنیا 
نداش��ته باش��ند، اما می توانند زندگی کامال جدیدی برای آنها بس��ازند. 
ملیندا گیتس ضمن نوش��تن این بخش از نامه به تبعیض های جنسیتی 

در مالکیت موبایل در کشورهای فقیر اشاره کرده است.
بی��ل و ملیندا این نامه را به پل آلن، هم بنیانگذار فقید مایکروس��افت 

تقدیم کردند که در اکتبر سال 2018 در سن 65 سالگی درگذشت.
businessinsider/digiato :منبع

اپل استارتاپی به نام Pullstring خریداری کرد که به شرکت ها کمک می کند تا اپلیکیشن های مبتنی بر 
فرمان های صوتی برای اسپیکرهای هوشمند بسازند.

اس�تارتاپ Pullstring پلتفرم�ی را در اختی�ار ش�رکت ها قرار می ده�د تا اپلیکیش�ن هایی مخصوص 
س�رویس هایی همچون الکس�ا و گوگل اسیس�تنت تولید کنند. طب�ق گزارش س�رویس Axios، اپل این 
اس�تارتاپ را خریداری کرد. این خرید، به احتمال زیاد برای بهبود دستیار هوشمند اپل یعنی سیری انجام 
شده است. دستیاری که در بحث امکانات و دستگاه های قابل اتصال، هنوز عقب تر از رقبایی همچون الکسا 

حرکت می کند.
آمازون در حوزه  دس�تیارهای دیجیتالی به نوعی پیش�گام بازار محس�وب می ش�ود. به عالوه، کاربردهای 
اختصاصی دستیارها، بخش دیگری هستند که برتری آمازون را از رقبا بیشتر می کنند. به عنوان مثال، غول 
تجارت الکترونیک حدود ۶۳درصد از بازار اسپیکرهای هوشمند را در آمریکا در اختیار دارد. در آن بازار، 

گوگل با ۱۷درصد در مقام دوم جای می گیرد و اپل، تنها 4درصد از بازار را به خود اختصاص داده است.
استارتاپ Pullstring در سال 20۱۱ تأسیس شد و آخرین ارزش گذاری آنها، ۱۶۳.۵۷ میلیون دالر بوده 
اس�ت. درباره  فرآیند خرید و قیمت پرداخت ش�ده به این استارتاپ توسط اپل، هنوز جزییاتی در دسترس 
نیس�ت. استارتاپ مذکور عالوه  بر همکاری با شرکت های متعدد در تولید اپلیکیشن های صوتی،  با شرکت 
تولید اس�باب بازی Mattel نیز در ساخت عروسک سخنگوی باربی به نام Hello Barbie همکاری داشته 

است. البته، در آن زمان،  استارتاپ ToyTalk نام داشت.

نشانه های شکست یک کسب و کار کوچک 9 شگفتی سال 20۱8 از زبان بیل گیتس و همسرش

اپل استارتاپی در حوزه  
اپلیکیشن های صوتی 

خریداری کرد
یادداشـت

  کنفران��س ن��وآوری در مدیریت کس��ب و کار با حض��ور ابوالفضل کیانی 
بختی��اری، مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت صنعتی و اس��اتید، کارشناس��ان و 

متخصصان حوزه کسب و کار برگزار شد.
به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان مدیری��ت صنعتی، در ای��ن کنفرانس 
ابوالفض��ل کیان��ی بختیاری درخصوص ن��وآوری در مدل های کس��ب و کار، 
ضرورت بقای ش��رکت ها در موج چهارم توسعه صنعتی اظهار داشت: تحوالت 
نظام های اقتصادی و کس��ب و کار در جهان دالیلی دارد از جمله حلول موج 
چهارم توسعه صنعتی؛ ورود همه جانبه فناوری های کلیدی موج چهارم توسعه 

صنعتی به دنیای کسب و کار و ظهور کسب و کارهای پلتفرمیک.

ضرورت ایجاد و توسعه کسب و 
کارهای پلتفرمی دانش بنیان

دریچــه

چهارمین رویداد استارتاپ ویکند بندرعباس با موضوع آزاد در پارک علم و 
فناوری هرمزگان برگزار می شود.

حسین رئیسی، مدیر مرکز نوآوری پارک علم و فناوری هرمزگان در تشریح 
این رویداد گفت: اس��تارتاپ ویکند بندرعباس به مدت س��ه روز از 15 تا 17 

اسفندماه برگزار می شود.
وی با بیان اینکه تاکنون س��ه رویداد در اس��تان هرمزگان از س��وی پارک 
علم و فناوری برگزار ش��ده است، افزود: این رویداد با هدف گسترش فرهنگ 
کارآفرینی و کس��ب و کار، تقویت اکوسیس��تم کارآفرینی در هرمزگان برگزار 

می شود.

چهارمین استارتاپ ویکند هرمزگان 
برگزار می شود

یکشنبه
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ــاخت يك هويت قدرتمند براى برندمان امكان جلو افتادن از رقبا را  س
ــركت مان به عنوان يك رهبر  براى ما به ارمغان مى آورد. به اين ترتيب ش
حرفه اى در حوزه صنعت اش شناخته خواهد شد. وقتى صحبت از موفقيت 
ــود، المان هاى زيادى تاثيرگذار  ــب وكار و برندسازى مطلوب مى ش در كس
ــعار تبليغاتى جذاب و  ــال، لوگوى به يادماندنى، ش ــتند. به عنوان مث هس
هماهنگى ميان حوزه فعاليت و ارزش هاى اصلى مهم ترين عناصر موفقيت 
ــوب مى شوند. در نتيجه ايجاد يك برند اگرچه گامى ضرورى  برندها محس

اما ناكافى براى دستيابى به موفقيت خواهد بود. 
ــيوه هاى قانونى حفاظت  به عنوان يك كارآفرين بايد آگاهى دقيق از ش
ــيم. منظور من پيرامون حفاظت از برند فقط لوگو  ــته باش از برندمان داش
ــت. به طور كلى، تمام محتواى فيزيكى و ايده هاى يك برند منحصر  نيس
ــد. در  ــت. به اين ترتيب حفاظت از آنها ضرورى به نظر مى رس به فرد اس
ــه مهم براى حفاظت از برندها  ــى چند توصي ادامه اين مقاله من به بررس

خواهم پرداخت. 
1. ايجاد لوگويى به يادماندنى

فرقى ندارد در زمينه فروش كاال يا خدمات فعاليت داريد، در هر صورت 
بايد يك لوگوى بسيار زيبا را طراحى كنيد. هيچ برندى بدون لوگو امكان 
ــو اصلى ترين جلوه بصرى هر  ــاى مختلف را ندارد. لوگ ــت در بازاره فعالي
ــتريان به هنگام مواجهه با برندمان پيش از  برندى محسوب مى شود. مش
ــر چيز به لوگو دقت مى كنند. به همين خاطر برندهاى بزرگ معموال از  ه
لوگويى با طراحى خالقانه و به ياد ماندنى بهره مى برند. به اين ترتيب پس 
ــاهده لوگوى برندهاى مشهور براى مدتى طوالنى آن را  از فقط يكبار مش

در ذهن خواهيم داشت. 
ــو ايجاد ارتباط منطقى ميان  ــى از نكات مهم به هنگام طراحى لوگ يك
ــت. به اين ترتيب مخاطب به  ــب وكارمان اس طرح مورد نظر و ماهيت كس
راحتى متوجه زمينه فعاليت برندمان خواهد شد. در صورتى كه اين نكته 
ــى  ــورد توجه قرار نگيرد، نيازمند صرف هزينه اضافى براى آگاهى بخش م
ــخصى را  به مخاطب مان خواهيم بود. همچنين لوگوى ما بايد ارزش مش
ــا حرفه اى و به  ــركت م ــى كند. به اين ترتيب در نگاه مخاطب ش بازنماي

يادماندنى خواهد بود. 
2. ثبت رسمى عالمت تجارى

ــت. با اين حال  ــى در دنياى تجارت اس ــت تجارى مفهومى اساس عالم
بسيارى از افراد ماهيت دقيق آن را نمى دانند. عالمت تجارى مى تواند يك 
ــد. ويژگى اصلى عالمت تجارى كاربرد  ــمبل يا طرح باش كلمه، عبارت، س
ــوى برند مورد نظر است. به اين ترتيب عالمت تجارى  انحصارى اش از س
بايد برند ما را از ساير برندها متمايز سازد. نكته مهم درخصوص طراحى و 
كاربرد عالمت تجارى اقدام براى ثبت رسمى و قانونى آن است. با اين كار 
ديگر افراد امكان استفاده از طرح ما را نخواهند داشت. معموال در كشورها 
سازمانى ويژه براى مديريت عالمت هاى تجارى وجود دارد. با ثبت طرح تان 
ــرقت ايده هاى تان از بين خواهد رفت. به  ــازمان هايى خطر س در چنين س
عنوان مثال، در اياالت متحده دفتر الگو و عالمت هاى تجارى وظيفه ثبت 

طرح ها و رسيدگى به تخلف هاى صورت گرفته را دارد. 
ــكات فراوانى توجه كرد. يكى  ــش از طراحى عالمت تجارى بايد به ن پي
ــزودن عالمت تجارى به  ــب براى اف ــن نكات درك زمان مناس از مهم تري
ــت. اگر شركت شما هنوز در حال رشد و توسعه است، توصيه  برندمان اس

ــتر خواهد بود. به اين ترتيب بايد فرصت كافى براى  من اندكى صبر بيش
ــته باشيم. فقط در صورتى كه شروع به  يافتن زمينه تخصصى مان را داش
توليد محصولى خاص كرديم، بايد به سراغ طراحى عالمت تجارى باشيم. 
اشتباه هولناك بسيارى از برندها اقدام براى طراحى عالمت تجارى پيش 
ــان است. به اين ترتيب پس از صرف هزينه هاى گزاف و  از ثبات شركت ش
جلب توجه مخاطب به ناگاه تصميم به تغيير نوع محصوالت شان مى گيرند. 
در اين زمان بايد دوباره سرمايه گذارى براى خلق عالمت تجارى همسو با 

زمينه تازه فعاليت شان نمايند. 
يكى از اقدامات جالب در زمينه طراحى عالمت تجارى ثبت درخواست 
ابتدايى و رزرو يك عالمت است. به اين ترتيب تمام حقوق عالمت تجارى 
ــتفاده رسمى  مورد نظر در اختيار برندمان خواهد بود. با اين تفاوت كه اس
ــود. اگر هنوز كسب كارتان به ثبات  از آن به زمان دلخواه مان موكول مى ش
ــت نيافته است، استفاده از شيوه رزرو عالمت تجارى بسيار  مورد نظر دس

مناسب خواهد بود. 
توصيه مهم من براى مرحله پس از ثبت رسمى عالمت تجارى افزودن 
ــان دولتى يا بين المللى انحصار حقوق در ذيل عالمت تجارى است. به  نش
ــى از ماهيت انحصارى و ثبت  ــاير طراح ها و برندها به خوب ــن ترتيب س اي
رسمى عالمت مان مطلع خواهند شد. اين نكته از آنجايى اهميت مى يابد 
ــيارى از تخلف ها در زمينه اقتباس از عالمت هاى تجارى به صورت  كه بس

غيرعمدى رخ مى دهد. 
در پايان اين بخش بايد به مزيت هاى ثبت رسمى عالمت تجارى اشاره 

كنم. به موارد ذيل توجه كنيد:
• تضمين ماليت كامل شركت مادر بر روى عالمت تجارى برند زير شاخه 

در تمامى سطح كشور مورد نظر.
ــازى امكان گزارش تخلفات و تقليدهاى بدون كسب مجوز به  • فراهم س

منظور برخورد با متخلفين.
ــتفاده در  ــمى عالمت تجارى امكان بازآفرينى آن براى اس • با ثبت رس
برندهاى زيرمجموعه وجود دارد. به اين ترتيب شركت ما از مزيت استفاده 
مجدد از طرح هاى قديمى اش بهره مند خواهد شد. اين در حالى است كه 

براى طرح هاى ثبت نشده بايد هر بار اجازه بازآفرينى گرفته شود. 
• مهم ترين و ساده ترين مزيت ثبت رسمى عالمت تجارى پيشگيرى از 
ــاير رقباست. در اين زمينه تمام حقوق  تخلف و بهره بردارى غيرقانونى س
مالكيت عالمت مذكور متعلق به شركت ما خواهد بود. به عالوه هيچ طرح 

مشابهى نيز امكان ثبت از سوى ساير برندها را نخواهد داشت.
3. حفاظت از محتواى سايت مان

صرف نظر از لوگوها و ساير خالقيت هاى منحصر به فرد برندها، شركت 
ــد. به عنوان مثال،  ــاير محتواى خود نيز باش ما بايد به فكر حفاظت از س
ــركتى محتواى  ــتاوردهاى هر ش در فضاى اينترنت يكى از مهم ترين دس
ــاهده مطالب تازه يك برند  ــيارى از كاربران براى مش ــايتش است. بس س
ــان اگر مطالب  ــر مى زنند. در اين مي ــمى آن س ــايت رس ــه به س هميش
ــايت ها و برندها كپى شود، ميزان  ــايت مان به راحتى از سوى ديگر س س
ترافيك سايت مان كاهش چشمگيرى خواهد يافت. به همين دليل همه 
ــوان زيرمجموعه عالمت تجارى ثبت  ــان را به عن برندها مطالب سايت ش
ــمى مى كنند. نكته جالب اينكه چنين مواردى تحت پوشش خودكار  رس
ــورهايى كه اين  ــد بود. به اين ترتيب در كش ــون كپى رايت نيز خواه قان
قانون پذيرفته شده، امكان كپى مستقيم مطالب سايت ها وجود ندارد. اگر 
ــورى خارج از دامنه پوشش قانون كپى رايت فعاليت  شركت شما در كش
دارد، كارتان اندكى سخت تر خواهد بود. خوشبختانه در چنين كشورهايى 

ــازمانى براى جلوگيرى از اقتباس غيرمجاز شركت هاى داخلى  معموال س
از يكديگر وجود دارد، بنابراين محتواى برندتان را در چنين سازمان هايى 

ثبت كنيد. 
شركت هاى بين المللى به دليل پوشش فراگير قانون كپى رايت در انتخب 
محتواى سايت شان دقت فراوانى دارند. در بسيارى از موارد برندهاى بزرگ 
ــمى نقص كپى رايت مجبور به جذب كمپين يا محتواى  به دليل پيام رس
سايت شان به دليل اقتباس غيرمجاز شده اند. نكته جالب اينكه حفاظت از 
ــود. امروزه آدرس  ــايت فقط به لوگو و مطالب آن ختم نمى ش محتواى س
سايت ها نيز تحت پوشش قانون كپى رايت قرار دارد. به اين ترتيب اقتباس 
ــايت ها فقط با كسب رضايت شركت مورد نظر امكان پذير خواهد  از نام س

بود. 
4. فعال سازى هشدارهاى گوگل

ــرويس هاى  ــدارهاى گوگل (Google Alerts) نام يكى از س ابزار هش
ــت. اين ابزار امكان جست وجوى هوشمندانه اينترنت  كاربردى گوگل اس
ــران را فراهم مى كند. برندها  ــواى مورد عالقه كارب ــه منظور يافتن محت ب
ــاى برتر در حوزه بازاريابى و  ــدارهاى گوگل براى يافتن ترنده از ابزار هش
همينطور محتواى داراى نام شان استفاده مى كنند. به اين ترتيب هر جا كه 
ــتفاده شود، به سرعت از آن آگاه خواهيم شد. نكته مهم  از نام برندمان اس
ــطح وب امكان بررسى نظرات  درخصوص آگاهى از درج نام برندمان در س

كاربران در باره نماى كلى برندمان و محصوالتش است. 
خوشبختانه اكنون ابزارهاى بسيار زيادى براى بررسى و آناليز محتواى 
اينترنت وجود دارد. در اينجا من دو ابزار برتر براى يافتن مطالب مرتبط با 

برندها را معرفى خواهم كرد:
• Quotes: با افزودن اين افزونه بر روى مرورگرمان امكان جست وجوى 
سريع و پيشرفته كليدواژه ها فراهم خواهد شد. نكته جالب درخصوص ابزار 
ــى تعداد سايت هاى در حال استفاده از نام برندمان  Quotes امكان بررس

است. به اين ترتيب تخلف هاى احتمالى به سرعت شناسايى خواهد شد.
ــت وجوهاى شما را براساس ميزان  • Hyphens: افزونه فوق تمام جس
ارتباط با برندتان طبقه بندى خواهد كرد. به اين ترتيب محتواى مرتبط با 
كسب وكارمان در صفحه نخست نتايج درج مى شود. اين امر كمك شايانى 

به برندها در زمينه صرفه جويى در وقت خواهد كرد. 
نتيجه گيرى

ــايد شما به عنوان صاحب يك كسب وكار ترديدهاى فراوانى پيرامون  ش
ــورت توجه به اين  ــيد. در هر ص ــته باش ضرورت حفاظت از برندتان داش
ــت. اغلب برندها حوصله  ــخصى زمان اس موضوع نيازمند صرف مقدار مش
ــن دليل نيز اختالفات و كالهبردارى ها  ــن كارهايى را ندارند. به همي چني
ــيار زياد است. به ويژه در كشورهاى در حال توسعه  از محتواى برندها بس
و مناطقى كه تحت پوشش قانون كپى رايت نيستند، مالكيت برندها روى 
ــه است. خوشبختانه پيشرفت تكنولوژى به  دارايى هاى خود محل مناقش
برندها در راستاى حفاظت هرچه بهتر از محتواى شان كمك شايانى كرده 
ــال آمار مربوط به سرقت هاى مختلف از  ــال به س ــت. به اين ترتيب س اس

برندها رو به كاهش است. 
ــطح فعاليت برندها ويژگى عصر كنونى است. به اين ترتيب  ــعه س توس
ــمار شركت هاى چند مليتى و بين المللى افزوده مى شود.  روز به روز بر ش
بدون ترديد فعاليت در بازارهاى مختلف و متنوع نيازمند حفاظت از هويت 
ــت. توصيه هاى اين مقاله شروع مطمئنى براى  منحصر به فرد برندمان اس

حفاظت از برندمان خواهد بود. 
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آينده  هويت بصرى برند(2)

ــتند كه پيش از اين بودند. آنها  اين روز ها لوگوها ديگر آن چيزى نيس
كه زمانى سنگ بناى شركت ها بوده اند حاال تنها يكى از عناصر بى شمار در 
سيستم چندوجهى اى هستند كه هويت بصرى برند را مى سازد. اين هويت 
ــازى،  ــد و با ديگر عناصر غيربصرى برند مانند جايگاه س بايد منعطف باش

وعده  و هدف برند هم زيستى داشته باشند.
ــت.  ــده اس ــه به لوگوها بيش از حد بها داده ش ــت ك حقيقت اين اس
ــان نمى گويند.  ــان واقعا به خودى خود چيزى بيرون از زمينه ش بيشترش
ــف و تشخيص برند اهميت دارند،  در حالى كه هنوز هم براى آگاهى، كش
هيچ گاه قادر نخواهند بود به مخاطب برند بگويند برند كيست يا باورهايش 
چيست؟ بهترين كارى كه از پسش برمى آيند اين است كه نماد اين چيزها 

باشند كه تنها پس از گذر زمان و صرف هزينه  قابل توجه رخ مى دهد.
لوگو برند نيست و برند هم لوگو نيست. برندها امروزه ماهيت هايى چند 
ــاخته شده اند. تمام مهارت طراحى هم  وجهى اند كه از هويت و تجربه س
نمى تواند لوگويى بسازد كه خوب بودن محصول يا خدمت را به مشترى 

بقبوالند اگر تجربه عكسش را ثابت كرده باشد.
ــود؟ هويت تاثيرگذار بصرى در  ــاب آينده  لوگوها چه مى ش با اين حس
سال ها و دهه هاى آينده چه شكلى خواهد داشت؟ چهره  متغير چشم انداز 
ــت كه از آنها چشم خواهد پوشيد،  كنونى بازاريابى قطعا به اين معنا نيس

بلكه به اين معناست كه احتمال هاى جديدى آشكار خواهد شد.
در شماره قبل درباره تجربه گرايى به جاى داللت داشتن صحبت كرديم 

و در اين شماره به ادامه بحث مى پردازيم.
تكامل به جاى جاودانگى

لوگوها ديگر قرار نيست هميشگى باشند دست كم آن طور كه پيش از 
ــد. بازار هر سال با سرعت بيشترى تغيير مى كند. زمانى  اين تصور مى ش
برندها تصور مى كردند قرار است هويت شان نسل ها برجاى بماند، اما اين 
ــند اگر بتوانند يك دهه بامعنا باقى  ــانس باش روزها بايد خيلى خوش ش

بمانند.
ــال 1969 توسط آلن سيگل خلق شد جوهره   لوگوى NBA كه در س
بازى را در تصويرى ساده و در عين حال قدرتمند نشان مى داد. اين نشان 
ــاده در تمام ورز ش ها تبديل  ــه به مثالى از هويت بصرى خارق الع جاودان
شد. به دنبال تغييرى ناچيز در سال 2017، هنوز هم در برانگيختن روح 
ــت همان طورى كه بيش از 50 سال اين كار را  ــكتبال تاثيرگذار اس بس

كرده است.
اوبر اما نقطه مقابل اين برند است و در سال 2016 تنها چهار سال پس 
از معرفى برند- لوگويش را بازطراحى كرد و در سال 2018 هم بار ديگر 

اين كار انجام شد.
هويت بصرى «فردا» بايد سيال باشد. زمانى قوانين طراحى اين اطمينان 
را ايجاد مى كرد كه همه مى دانند در هر شرايطى چطور رفتار كنند. امروزه 
ــدى اى زندگى مى كنند كه  ــول و راهكارهاى كلي ــرو با اص برندهاى پيش
پيوستگى را در كنار بيشترين حد انعطاف پذيرى اطمينان مى دهند. مهم 
است بدانيد كه بايد بخشى از محدوديت هاى مربوط به برند را رها كنيد 
تا بتوانيد چابكى تان را حفظ كنيد. برندهاى موفق هنگام تكامل مدل هاى 

كسب و كار و تجربه  مشترى خود را با شرايط وفق مى دهند.
سادگى به جاى پيچيدگى

لوگوها قرار نيست پيچيده باشند. بيشتر اوقات ماهيت پوياى رسانه ها 
باعث مى شود مردم گمان كنند لوگوها بايد بيش از حد پيچيدگى داشته 
ــب و كار باور دارند لوگوها بايد هر آنچه  ــيارى از صاحبان كس ــند. بس باش
ــت كه  ــان ارائه مى كند به نمايش بگذارند. حقيقت اما اين اس شركت ش
هرچه بيشتر از يك لوگو بخواهيد، كمتر تاثيرگذار خواهد بود. لوگوها تنها 

مى توانند وجهى از برندتان را واقع بينانه به نمايش بگذارند.

اين طور نيست كه لوگوها به دليل ماهيت شان محدوديت بيانى دارند، 
بلكه نمونه هاى ساده تر اثر بيشترى مى گذارند. لوگوهاى ساده به سادگى 
ــخيص هستند. به لوگوهايى كه در طول روز مى بينيد فكر كنيد.  قابل تش
ــگاه ها، بزرگراه ها يا  ــيارى از آنها را در يك آن مى بينيد -بقالى، فروش بس
ــبكه هاى اجتماعى . هرچه اطالعات لوگو كمتر باشد احتمال اينكه  در ش

مغزتان بتواند آن را پردازش كند و به ياد بسپرد بيشتر است.
ــان مى دهد كه مشترى ها هنگام انتخاب محصول تمايل  تحقيقات نش
ــاده دارند. طراحى ساده قادر است پيام  واضح  بيشترى به طراحى هاى س
ــما ساده تر باشد مى توانيد تداعى  و دقيق را منتقل كند. هرچه لوگوى ش
ــكلى كه مى خواهيد از آن خود بكنيد، به وجود  قوى ترى با هر رنگ يا ش

بياوريد.
كالم آخر

ــه اين روزها لوگو  ــو نياز داريد، اما بايد بدانيد ك ــما هنوز هم به لوگ ش
قرار نيست پايه هاى برندتان را بسازد. لوگوها ديگر منحصربه فرد و نمادين 
نيستند بلكه پويا و چندوجهى اند. لوگوى شما بايد جزئى مهم از سيستم 

هويت بصرى بزرگ ترتان باشد.
و درنهايت اين تجربه  مشترى است كه بر هويت بصرى برترى دارد.
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اگر در فضاى اينترنت فعاليت داشته باشيد، به احتمال زياد انگليسى را 
زبان اصلى آن خواهيد دانست. بدون ترديد هنوز هم انگليسى زبان غالب 
ــت. با اين حال در شبكه هاى اجتماعى  براى گفت وگوهاى بين المللى اس
زبان هايى نظير چينى، اسپانيايى، عربى و پرتغالى به سرعت در حال رشد 
ــتند. دليل اصلى آن نيز شمار باالى كاربران چنين كشورهايى است.  هس
ــه اى چند زبانى بدل  ــبكه هاى اجتماعى به عرص ــه اين ترتيب فضاى ش ب

شده است. 
كشور هند يكى از متنوع ترين تركيب هاى جمعيتى در سراسر جهان را 
ــه دليل فقر فرآينده تا همين چند دهه  ــور ب دارد. جمعيت  باالى اين كش
پيش آشنايى چندانى با دنياى تكنولوژى و اينترنت نداشتند، اما به موازات 
ــوى پيشرفت و توسعه تعداد كاربران شبكه هاى مجازى  حركت هند به س
ــان رشد كرده است. اكنون فقط 35درصد از جمعيت يك  نيز در كشورش
ــبكه هاى اجتماعى عضو هستند. با اين حال براساس  ميلياردى هند در ش
ــال 2021، 73درصد از هندى ها به  ــى  مركز مطالعات هند تا س پيش بين
اينترنت دسترسى خواهند يافت. از اين ميان تقريبا تمام هندى ها به جاى 

انگليسى مشاهده زبان هندى در صفحات وب را انتخاب خواهند كرد. 
ــازى توانايى تعامل با مخاطب به زبان بومى شان امتياز  در حوزه برندس
بسيار مهمى محسوب مى شود. بدين ترتيب سطح رابطه ميان برندمان و 
ــد. مطالعه اى از سوى فيس بوك  مخاطب ها وارد مرحله عميقى خواهد ش
بيانگر واكنش بهتر شهروندان اسپانيايى تبار آمريكا به تبليغات برندهاى اين 
كشور به زبان اسپانيايى است. بدون ترديد تمام اسپانيايى تبارهاى ساكن 
در آمريكا به خوبى انگليسى صحبت مى كنند. با اين حال احساس تعلق به 

زبان مادرى در عمق وجودشان ريشه دارد. 
زبان عالوه بر تاثير روى نگاه مخاطب به برندها، روى اعتماد به نفس آنها 
ــتريان پيش از خريد تقاضاى دسترسى  نيز اثر دارد. بيش از 70درصد مش
ــان خود را دارند. به اين ترتيب  ــه اطالعات دقيق پيرامون محصول به زب ب
ــازى اطالعات به زبان بومى مشتريان  در صورت ناتوانى برندها در فراهم س

سطح اعتماد به نفس خريدار كاهش خواهد يافت.
ــان را داريد. در هر صورت  ــعه برندت فرقى ندارد با چه هدفى قصد توس
نيازمند تعامل و ارتباط با مخاطب هاى بين المللى تان را خواهيد داشت. در 
ــى راهكارهاى مهم براى گريز از اشتباهات  ادامه مقاله حاضر من به بررس
رايج در زمينه ترجمه متن به زبان هاى ديگر و تعامل با مشتريان بازار ساير 

كشورها خواهم پرداخت. 
14 توصيه براى خلق برندى چند زبانه در شبكه هاى اجتماعى

1. شناخت درست مخاطب
ــبت به مخاطب كمپين هاى بازاريابى شان  ــه نس بازارياب ها بايد هميش
ــند. بدون ترديد يكى از عناصر مهم در بحث  ــناخت دقيقى داشته باش ش

شناخت مخاطب نوع زبان آنهاست.
ــبختانه اكنون تمام شبكه هاى اجتماعى اطالعات دقيقى در مورد  خوش
فالوورها به صاحبان اكانت ها مى دهند. يكى از آمارهاى دقيق مليت و زبان 
ــه هرگونه فعاليتى تركيب زبانى  ــت. به اين ترتيب بدون نياز ب فالوورهاس
فالوورهاى برندمان مشخص خواهد شد. به هنگام توليد محتواى بازاريابى 

بايد به تركيب زبانى فالوورهاى برندمان توجه ويژه اى داشته باشيم. 
متاسفانه بسيارى از برندهاى فعال در سطح ملى به كاربران خارجى شان 
ــما در بازار آمريكا فعاليت  ــه كافى ندارند. به عنوان مثال، اگر برند ش توج
ــدام منطقى خواهد بود.  ــى براى كمپين تان اق دارد، انتخاب زبان انگليس
ــمار قابل توجهى مخاطب  ــى اطالعات برندتان ش با اين حال اگر در بررس
اسپانيايى تبار نيز داريد، بى توجهى به آنها هرگز اقدام مثبتى نخواهد بود. با 
توليد محتوايى، هرچند اندك، براى كاربران اسپانيايى تبار شانس برندتان 

براى سهم خواهى در بازار اسپانيايى ها افزايش چشمگيرى مى يابد. 
اگر به دنبال توليد محتوايى در قالب چند زبان مختلف هستيد، به بخش 
آمار و ارقام فيس بوك سرى بزنيد. در اين بخش تفكيك آمارهاى كاربردى 

در زمينه كاربران فيس بوك وجود دارد. 
2. به ابزارهاى ترجمه اعتماد نكنيد

ــافت و  ــوژى مانند گوگل، فيس بوك، مايكروس ــاى دنياى تكنول غول ه
ــا ابداع كرده اند.  ــازون امكانات جالبى در زمينه ترجمه خودكار متن ه آم
اگرچه اين ابزارها بسيار مفيد هستند، اما هنوز توانايى رقابت با انسان ها را 
ــد. به اين ترتيب هنوز هم مترجم ها نقش موثرى در برقرارى ارتباط  ندارن

ميان مليت هاى مختلف دارند. 
برند آمازون به هنگام آزمايش نسخه سايتش به زبان هندى با شكست 

فاجعه بارى مواجه شد. اگرچه الگوريتم ترجمه آمازون يكى از پرهزينه ترين 
ــت، اما به هنگام نقش آفرينى در پروژه زبان هندى  ــخه هاى جهان اس نس
آمازون به خوبى كاستى هاى خود را نشان داد. نه تنها نسخه هندى سايت 
ــوارد تركيب  ــيارى از م ــت، بلكه در بس ــاى عجيب و غريب داش عبارت ه

جمالت معنايى را منتقل نمى كرد. 
ــاى خودكار ترجمه مربوط به  ــت ابزاره يك مثال ديگر در زمينه شكس
شعار تبليغاتى بانك HSBC است. اگر از سپرده  گذارهاى اين بانك باشيد 
به خوبى از شعار «نگرانى نداشته باشيد» مطلع هستيد. بانك HSBC به 
هنگام استفاده از ابزار خودكار ترجمه محتواى سايتش به فكر كاستى هاى 
چنين ابزارهايى نبود. به اين ترتيب شعار مشهور آنها در زبان هاى مختلف 
به «هيچ كارى نكنيد» ترجمه شد. متاسفانه شكست اين بانك در زمينه 
ــايتش هزينه بسيار زيادى به آنها تحميل كرد. به ادعاى  ترجمه محتوا س
ــك نزديك به 10 ميليون  ــازى برند اين بان مديران HSBC هزينه بازس

دالر بود. 
3. سرمايه گذارى روى مترجم هاى برتر

بدون ترديد همكارى با مترجم هاى حرفه اى هزينه بسيار بااليى به همراه 
ــب نيز حوزه ارتباطى ما با مشتريان مان را  دارد. با اين حال ترجمه نامناس

تيره و تار مى كند. همچنين اعتبار برندمان نيز در خطر خواهد افتاد. 
ــس از آنكه يكى از  ــال در زمينه ارتباطى) پ ــى تِلوس (فع ــد كاناداي برن
ــوى طرف قراردادش به صورت  ــوى موسسه ترجمه فرانس مطالبش از س
نادرست ترجمه شد، شكايت رسمى از آنها را در دستور كار قرار داد. به اين 
ــيد، در محوطه اطراف تان قدم بزنيد و  ترتيب توييت «نفس عميقى بكش
خشم را نابود كنيد» در ترجمه فرانسوى به صورت «نفس عميقى بكشيد، 

خود را آماده كنيد و همه را به قتل برسانيد» ترجمه شد. 
ــت.  ــب وكار اس ــتباه در زمينه ترجمه متن امرى رايج در دنياى كس اش
ــتى  ــان» در پس ــنگاپورى «ماكى س ــتوران دريايى س به عنون مثال، رس
ــتاگرامى خود براى طرفدارهاى مااليى اش به اشتباه به جاى عبارت  اينس
«سوشى ويژه دريايى» جمله توهين آميز «سوشى مااليى هاى دريايى» را 
ــار اين مطلب حجم اعتراض ها به برند ماكى سان  به كار برد. پس از انتش
به حدى باال گرفت كه در عمل طرح راه اندازى شعبه هاى بعدى آنها براى 

مدتى تعطيل شد. 
به عنوان يك قانون كلى، اگر معناى جمله اى را در زبانى ديگر نمى دانيد، 
خودسرانه عمل نكنيد. در اينجا پاى اعتبار و آينده برندمان در ميان است. 
ــتفاده از حداقل يك مترجم ماهر به عنوان مشاور  توصيه من در اينجا اس
برندمان است. به اين ترتيب خطر اشتباه هاى مشابه تا حد زيادى كاهش 

خواهد يافت. 
4. با احتياط بنويسيد

همه برندها عالقه بسيار زيادى به خلق واژه هاى تازه براى محصوالت و 
ــد. نكته مهم در اين ميان توليد واژه اى جديد براى  كمپين هاى خود دارن
ــت. به اين ترتيب يك واژه تازه شايد در  مخاطب هاى بين المللى برندهاس
ــته باشد. به همين دليل پيش از  فرهنگ هاى مختلف معانى متفاوتى داش

رونمايى نام مورد نظر معناى آن در زبان هاى ديگر را جويا شويد. 
ــا نام هاى تازه محصوالت  ــاى كاربران در زمينه مواجهه ب يكى عادت ه
ــت. برخى از كاربران  ــان از طريق مترجم گوگل اس تالش براى ترجمه ش
ــرويس ترجمه گوگل بهره  ــازه نيز از س ــراى فهم تلفظ نام هاى ت حتى ب
 Orina مى برند. اتفاق جالب در اين ميان فروش كفش هايى تحت عنوان
ــگاه زنجيره اى تارگت بود. بدون ترديد اگر دست اندر كاران  از سوى فروش
ــپانيايى  ــت پيش از فروش محصول مورد نظر فقط يك بار ترجمه اس تارگ
ــژه اى براى آن  ــد، هرگز كمپين فروش وي ــك مى كردن واژه Orina را چ
ترتيب نمى دادند. البته تارگت تنها فروشنده اين كفش ها نبود. در سراسر 
جهان فروشگاه هاى متعددى كفش Orina را در فهرست فروش داشتند. 
نكته عجيب اينكه در زبان اسپانيايى Orina به معناى ادرار انسان است. 
ــتباه را در قالب طنز مورد استفاده قرار  ــپانيايى اين اش اگرچه كاربران اس
دادند، اما شكست فروشگاه ها در جلب نظر خريدارهاى اسپانيايى براى شان 

بسيار گران تمام شد. 
ــاختگى چه از قبل موجود، به هنگام ترجمه در  برخى از كلمات، چه س
ــبى نمى دهند. كافى است چنين نكته اى را از  زبان هاى ديگر معناى مناس
ــت هاى بسيار زيادى را به  ــيد. اين برند سوئدى شكس برند IKEA بپرس
ــده  ــب كمپين هايش در زبان هاى مختلف متحمل ش دليل معناى نامناس
ــت هاى  ــت. به عنوان مثال كمپين «بالش هاى متجاوز» يكى از شكس اس
ــت. اگرچه معناى ان در زبان سوئدى بالش هاى زيبا  سنگين IKEA اس
و نرم است. نكته مهم اين بخش توجه به معناى متفاوت نام ها و جمالت 

مورد نظر برندمان در زبان هاى مختلف است. 

5. محلى سازى محتواى بازاريابى و ترجمه ها
ــرد، كاربران  ــوك صورت مى گي ــه از جانب فيس ب ــى ك در مصاحبه هاي
ــتند. دليل اصلى آن نيز ترجمه كلمه به  ــپانيايى هميشه معترض هس اس
كلمه مصاحبه ها به اسپانيايى و استفاده از تركيب هاى بسيار قديمى است. 
بدون ترديد ترجمه يك هنر محسوب مى شود. در اين ميان هدف اصلى 
فقط انتقال پيام نيست، بلكه پيام مورد نظر بايد در قالبى زيبا به مخاطب 
ــود. ترجمه هاى كلمه به كلمه اگرچه منظور اصلى را منتقل  هدف ارائه ش
مى كند، اما در زمينه تركيب بندى موجب نارضايتى مخاطب خواهد شد. 

هنر ترجمه از بخش هاى مختلفى تشكيل مى شود. يكى از اين بخش ها 
ــت. بخش مهم تر،  ــب براى كلمات در زبان مقصد اس يافتن معادلى مناس
يافتن شيوه هاى مناسب براى انتقال پيام و معناى جمالت است. ترجمه اى 
ــود كه جمالت را در قالبى زيبا و مناسب  ــت محسوب مى ش موفق و درس
ــب براى  ــال، يافتن معادل مناس ــل دهد. به عنوان مث ــه مخاطب تحوي ب
ــك  ــت. بدون ش ــوارترين بخش هاى ترجمه اس ضرب المثل ها يكى از دش
ــود را در زبان مقصد از  ــه كلمه به كلمه يك ضرب المثل معناى خ ترجم
ــراى آن در زبان  ــن دليل بايد به دنبال معادلى ب ــت مى دهد. به همي دس

مقصد بود. 
يكى از داليل موفقيت برند BuzzFeed در عرصه بين المللى سازگارى 
ــورهاى مختلف  ــت. به اين ترتيب كاربران كش ــداوم با زبان هاى تازه اس م
ــتى در زمينه ترجمه محتوا احساس نمى كنند. نكته جالب  هيچ گونه كاس
اينكه اغلب كاربران BuzzFeed بدون كمك سايت هايى مانند ويكى پديا 
ــور مادر اين شركت را ندارند. به عنوان مثال شعار  توانايى حدس زدن كش
ــوند» در ترجمه به زبان پرتغالى  «24 نكته كه مردها هرگز متوجه نمى ش
دقيقا همين معنا را منتقل كرد. اگرچه ساختار جمله مورد نظر در پرتغالى 

كمى متفاوت بود. 
6. اولويت بندى محتواى بصرى

ــوند. به همين دليل اغلب  تقريبا همه مردم زبان بصرى را متوجه مى ش
ــرمايه گذارى كالنى روى محتواى  برندها در كمپين هاى بازاريابى شان س
ــهور محتواى بصرى در سال هاى اخير  بصرى دارند. يكى از نمونه هاى مش
اموجى ها هستند. شكلك هاى زيبا و خنده دارى كه در تمام زبان ها معناى 

يكسانى را منتقل مى  كند. 
ــورد توجه  ــوان دو فرمت جذاب م ــز به عن ــردارى ني ــى و فيلم ب عكاس
بازارياب ها قرار دارد. بدون ترديد استفاده از محتواى بصرى براى برقرارى 
ارتباط با مخاطب ها بسيار راحت تر از الگوى متنى است. با اين حال حتى 

در چنين شرايطى نيز نگار كپشن مناسب مورد نياز خواهد بود. 
نكته مهم درخصوص بازاريابى بصرى توجه به المان هايى با معانى متفاوت 
در كشورهاى مختلف است. به عنوان مثال اگرچه نوشيدن مشروبات الكلى 
ــورهاى اروپايى مشكلى ندارد، اما در كشورهاى مسلمان به عنوان  در كش
خط قرمز اخالقى مطرح است. به همين دليل اگر مشتريان مسلمان داريم، 

بايد به فكر نمايش صحنه هايى ديگر باشيم. 
ــت در زمينه بازاريابى بصرى مربوط به كمپين  يكى از نمونه هاى شكس
ــت. در آن كمپين از سرى جديد كفش هاى نايك  ــال 1997 نايك اس س
رونمايى شده بود. با اين حال تنها چند روز پس از رونمايى كمپين نايك 
ــد. دليل اصلى آن شباهت بخشى از كفه كفش به  مجبور به توقف اش ش
ــلمان ها  ــدا» در زبان عربى بود. از آنجايى كه نام  خدا براى مس كلمه «خ
احترام زيادى دارد، استفاده از شكلى شبيه به آن در كف كفش توهين آميز 
قلمداد شد.  به طور كلى اگرچه اشتباه ها در زمينه بازاريابى بصرى بسيار 
كمتر از بازاريابى متن محور است، اما همچنان توجه بااليى براى موفقيت 
ــروبات الكلى، عالمت اليك نيز در  ــت. عالوه بر موضوع مش در آن نياز اس
ــيار زشت قلمداد مى شود. به همين  ــيارى از كشورها نوعى توهين بس بس
دليل معموال در كمپين هاى جهانى كمتر از آن استفاده مى شود. ماجراى 
ــلمان ها حاكم است. به همين  ــانى در مورد گوشت خوك براى مس يكس
ــورهاى عربى  دليل برندهايى نظير مك دونالد هرگز تبليغات خود در كش
ــت خوك سازماندهى نمى كنند. اين نكته عالوه بر اينكه  را پيرامون گوش
ــت و ضررهاى  ــت، خطر شكس ــتريانش اس بيانگر احترام يك برند به مش

احتمالى را نيز كاهش مى دهد.  
ــتفاده از الگوى بازاريابى بصرى كمك گرفتن از  توصيه من به هنگام اس
كارشناس هاى مطالعات بين فرهنگى است. شايد برخى از صاحبان برندها 
اين اقدام را غيرضرورى عنوان كنند، اما صرف هزينه اى نسبتا اندك براى 
تضمين موفقيت كمپين مان هرگز غيرمنطقى نخواهد بود. به عالوه چنين 
كارى خطر شكست هاى احتمالى و ضررهاى سنگين بعدى را نيز به طور 

چشمگيرى كاهش مى دهد. 
ادامه دارد...

تمركز اصلى بازاريابى در سال 2019 روى چه 
مسائلى خواهد بود؟

ــال، در بسيارى از جنبه هاى زندگى انسان ها تغييراتى  با تغيير هر س
ايجاد مى شود.

همه افراد تمايل دارند با آغاز سال جديد، در زندگى خودشان تغييرات 
و تحوالت مثبتى را ايجاد كنند. كسب و كارها و بازاريابى نيز از اين قائده 
ــركت ها قبل از آغاز هر سالى،  ــتثنى نيست. مديران سازمان ها و ش مس
ــتند كه بهترين تغييرات را در كسب و كار و سبك هاى  به فكر اين هس
ــود بيشتر  ــب س بازاريابى خود ايجاد كنند. همه اين كارها با هدف كس
ــود. به همين دليل بهتر است  ــال جديد ايجاد مى ش ــرفت در س و پيش
ــت روى دهد اطالع و  ــال جديد ممكن اس ــى كه در س از پيش بينى هاي
آگاهى داشته باشيم و متناسب با آنها پيش رويم. به طور كلى، پيش بينى 
ــاره  ــال 2019 ميالدى، تغييراتى كه در ادامه به آنها اش ــود در س مى ش

مى كنيم در كسب و كارها و بازاريابى ايجاد شود.
1-  توسعه يادگيرى ماشين  

ــعه يادگيرى ماشين، استفاده از اتوماسيون در بازاريابى  منظور از توس
است. اتوماسيون بازاريابى اشاره به استفاده از نرم افزارها در پيام رسانى به 
مشتريان دارد. اين پيام رسانى معموالً به صورت خصوصى اتفاق مى افتد. 
ــال  ــتريان خود ارس ــما يك پيام همگانى براى مش به اين منظور كه ش
نمى كنيد بلكه براى هر يك از مشتريان خود به صورت خصوصى پيامى 
ــال مى كنيد. از طريق اتوماسيون به راحتى  ــيون ارس را از طريق اتوماس

مى توان رفتار خريد مشتريان را پيگيرى كرد.
ــيون، تعيين كنيد كه  ــما مى توانيد از طريق اتوماس به عنوان مثال ش
ــتريان شما چيست؟ در كدام مرحله از خريد خود  عادت هاى خريد مش
هستند؟ عكس العملى كه آنها نسبت به محتواى شما و مطالب وب سايت 
ــت؟ بنابراين، براساس اين اطالعاتى كه از مشتريان  شما داشتند، چيس
ــد براى شان  ــبى كه براى آنها مفيد باش داريد مى توانيد پيام هاى مناس
بفرستيد. از اين طريق، پيام هاى مناسب با توجه به نياز و سليقه مشتريان 
به دست آنها مى رسد و ارتباط با مشتريان تقويت مى شود. همين تقويت 
ــما خواهد شد.  ــتر ش ــودآورى بيش ارتباط در نهايت موجب افزايش س
ــرايط و اندازه كسب و  ــب و كارى، متناسب با ش ــت در هر كس الزم اس
ــيون بازاريابى ايجاد كنند. به طور كلى مى توانيم  ــان، اتوماس كار خودش

اتوماسيون بازاريابى را به چند دسته تقسيم كنيم:
1-ارسال ايميل براى مشتريان 

2-توليد محتواى مناسب در وب سايت 
3-افزايش ميزان مخاطبان و مشتريان

ــد ارتباط شما با مشتريان تان  ــيون بازاريابى موجب خواهد ش اتوماس
ــود. همچنين، مى توانيد به راحتى، مشتريان  بيشتر از گذشته انجام ش

خود را پشتيبابى كنيد.

2- توسعه بازاريابى با موبايل
ــيارى از بازارياب ها به فكر اين خواهند بود  ــال 2019، قطعاً بس در س
ــخصى و  ــتريان را فراتر از رايانه هاى ش كه روند بازاريابى و ارتباط با مش
روميزى توسعه دهند. به همين دليل، بازاريابى موبايلى، بيش از گذشته 
توسعه پيدا خواهد كرد. در سال 2019 ، بازارياب ها به فكر اين هستند 
ــده  ــن ها يا صفحات طراحى ش ــه از طريق تلفن هاى همراه و اپليكيش ك
ــر كنند، پويش ها  براى موبايل، محتواى مورد نظر خود را توليد و منتش

و كمپين هايى را راه اندازى كرده و ارتباط با مشتريان را توسعه دهند.
3- اشتراك لينك وب سايت در شبكه هاى اجتماعى

ــبكه هاى اجتماعى پرطرفدار است. به  فيس بوك، هنوز هم يكى از ش
تازگى، فيس بوك به امكانات خود اضافه كرده و امكان به اشتراك گذارى 
ــت. انتظار مى رود در سال 2019،  ــايت ها را فراهم كرده اس لينك وب س
ــى خود و  ــعه بازارياب ــن امكان براى توس ــا از اي ــيارى از بازارياب ه بس

بازديدكننده هاى وب سايت خود استفاده كنند.
4- در نظر گرفتن حق اشتراك

ــعه  ــال 2019، يكى از برنامه هاى اصلى و مهم در بازاريابى، توس در س
وفادارى مشتريان است، بنابراين، به نظر مى رسد در سال جديد، يكى از 
ــركت ها به دنبال آن باشند تا اين وفادارى را  راه هايى كه بازارياب ها و ش
ــد كه حق اشتراك براى مشتريان و مخاطبان خود  ايجاد كنند اين باش

در نظر بگيرند.
qmpmarketing :منبع

ايستگاه بازاريابى چگونه برندى چند زبانه در شبكه هاى اجتماعى داشته باشيم؟(1)

14 راهكار براى خلق وجهه بين المللى در شبكه هاى اجتماعى
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تمرین های خودمراقبتی برای کارآفرینان 
پرمشغله

مراقبت از جسم و ذهن برای موفقیت کسب وکار و نیز رضایت 
فردی ضروری اس��ت. ش��ما می توانی��د با جایگزین��ی تغییرات 

کوچک در سبک زندگی، شاهد مزایای چشمگیر آن باشید.
تمرین عادت مراقبت از خود به ش��ما کمک می کند از مسائل 
س��المتی که ش��ما را از کار کردن دور نگ��ه می دارند، اجتناب 
کنی��د. این بهتری��ن راه برای احی��ای کمی تعادل و س��المت 
ذهن در زندگی پرمش��غله  یک کارآفرین اس��ت. اگر در این فکر 
هس��تید که چطور باید مراقبت از خود را با وجود برنامه  زمانی 
دیوانه کنن��ده  خود تمرین کنید، اس��تراتژی های زیر را امتحان 

کنید تا عادات بهتری را در روز به دست آورید:
مراقب سالمت جسمی خود باشید

اگر نمی توانید هر روز یک ساعت تمرین کنید، نگران نباشید. 
مطالعه ای نش��ان داده اس��ت که تمرین های ورزشی کوچک تر 
و مکرر می تواند مزایای مش��ابهی برای ش��ما داشته باشد. پنج 
دقیق��ه وقت بگذارید تا محدوده های فیزیکی خود را چندین بار 
در روز گس��ترش دهید. از چنی��ن زمان هایی برای پرش پروانه، 

کشش های ساده و پیاده روی های سریع استفاده کنید.
ی��ا در ع��وض می توانید نیمی از س��اعت ناهار خ��ود را برای 
تمرین��ات ورزش��ی ۳0 دقیق��ه ای ش��دیدتر اختص��اص دهید. 
می توانید به باش��گاهی که در مس��یر دفتر کار قرار دارد ملحق 
شوید. پیش از کار به باشگاه بروید و برای صرفه جویی در زمان، 
همان جا دوش بگیرید و لباس مناس��ب کار بپوشید. در نهایت، 
در حالی که داروهای پیش��گیرانه می توان��د راهی طوالنی برای 
سالم نگه داشتن شما باشد، هیچ کس نمی تواند هرگونه بیماری 
ممک��ن را دفع کن��د. هنگامی که یک س��رماخوردگی فصلی یا 
جراحت تصادفی تهدیدی برای کنار گذاش��تن ش��ما است، یک 
پزش��ک مقیم می تواند زمان زیادی را به جای نشس��تن در یک 

اتاق شلوغ )و پر از میکروب( صرفه جویی کند.
اهمیت دادن به ذهن خود

در حالی ک��ه ما قطعاً به عنوان یک جامعه پیش��رفت کرده ایم، 
هنوز تابو و ننگی تاس��فبار در رابطه با س��المت و بیماری روانی 
وجود دارد که می تواند مردم را از جست وجوی درمان در زمانی 

که نیاز است، منصرف کند.
هر ذره مراقبت از سالمت ذهنی مشابه سالمت جسمی، برای 
موفقیت کس��ب وکار شما مهم اس��ت. کارآفرینان به اندازه  بقیه  
مردم در معرض شرایطی مانند افسردگی و اضطراب قرار دارند؛ 
با توجه به تحت فش��ار بودن برای رقابتی بودن، بلندپروازی و ... 
احتماالً حتی بیش��تر از دیگران. مراجعه به مش��اور را در برنامه 
خود قرار دهید، حتی اگر در حال حاضر مس��ائل سالمت ذهنی 
را تجرب��ه نمی کنی��د. درمان روش��ی موثر برای حفظ س��المت 
روانی و نیز پرداختن به مس��ائل جاری و حاد اس��ت. اگر ش��ما 
نمی توانی��د یک س��اعت اضافی را برای حضور در دفتر مش��اور، 
وارد برنامه  خود کنید، به خدمات مش��اوره  آنالین مراجعه کنید 
که ممکن اس��ت برای شما مناسب تر باش��د. عالوه بر این، یک 
تمری��ن مراقبتی  منظم می تواند برای حال خوب ش��ما و حتی 
برای س��المت جس��مانی ش��ما مفید باش��د. یکی از مطالعات 
هاروارد نشان داد که افرادی که به طور منظم به مدت دو ماه به 
مدیتیش��ن می پردازند، پیشرفت قابل اندازه گیری را در بسیاری 
از عالئم التهاب و بیماری نش��ان می دهند. مدیتیش��ن می تواند 
فشار خون شما را کاهش دهد، تمرکز را بهبود بخشد و اضطراب 
را کاهش دهد. ش��ما مجبور نیس��تید که یک ساعت بنشینید و 
م��دام کلماتی را تک��رار کنید تا از مزایای مدیتیش��ن برخوردار 
ش��وید. یک جلس��ه 10 دقیقه ای مدیتیش��ن با ذهن آگاهی در 
صبح پس از بیداری یا درست قبل از اینکه به رختخواب بروید، 
می تواند به شما کمک کند که حتی در روزهای بسیار آشفته و 

پرجنب و جوش هم متمرکز، آرام و متعادل بمانید.
مراقب تغذیه  خود باشید

رژیم غذایی یکی از مولفه های مورد غفلت واقع ش��ده  رویکرد 
جامع به س��المتی اس��ت. فراتر از تکمیل نیازهای غذایی اصلی 
خود، چیزی که می خورید و می آش��امید می تواند مس��تقیماً بر 
سیس��تم ایمنی، میزان انرژی و حتی میزان خواب شما در شب 
تاثیر بگذارد. البته، بس��یاری از کارآفرینان متوجه می شوند که 
س��اعات کاری طوالنی و همیشه مشغول بودن، داشتن خورد و 
خوراک خوب را بس��یار دشوار می کند. یک راه برای بهبود رژیم 
غذایی ش��ما این است که یک س��رویس تحویل غذا را امتحان 
کنید. این شرکت ها اغلب به شما اجازه می دهند که انتخاب های 
رژیم��ی مانند وگن و یا غذای بدون گلوتن را مش��خص کنید و 
به طورکلی می توانید س��ه یا چهار منو را از میان چندین گزینه 
ب��رای هر تحویل انتخاب کنید. مواد اولیه معموالً به بس��ته های 
کوچک و کنترل ش��ده تقسیم می شوند و به حداقل آماده سازی 
قب��ل از ترکیب نی��از دارند. اگر خدمات غذایی باب میل ش��ما 
نیس��تند، سعی کنید در تعطیالت آخر هفته غذای خود را برای 
هفته  پیش رو آماده کنید. آماده سازی غذای خوب، گاهی اوقات 
به س��طوح س��ازماندهی و اس��تراتژی مش��ابه نظامی نیاز دارد، 
بنابرای��ن منوی غ��ذا را با دقت برنامه ریزی کنی��د و روز قبل از 
آماده س��ازی خریدها را انجام دهید )به همین دلیل، بس��یاری 
در روز پنجش��نبه خری��د می کنند و بع��د از ظهرهای جمعه را 
ص��رف پخت وپز و فریزک��ردن می کنند(. همچنی��ن ایده  خوب 
دیگر این اس��ت که غذاهای کم ارزش )جانک فود( و فست فودی 
را حذف کنید. بس��یاری از کارآفرینان پرمشغله خودشان را در 
جلس��ات پشت س��ر هم غرق می کنند و تنها زمانی از گرسنگی 
خود آگاه می شوند که قند خون آنها شدیداْ افت می کند. از آنجا 
که انتخاب میان وعده های خوب در آن حد از گرس��نگی سخت 
است، سعی کنید سبزیجات خام و میوه ها را در خانه خرد کنید 
و س��پس آنها را در ظروف دربس��ته در یخچال نگهداری کنید. 
به این ترتیب، ش��ما می توانید هر روز صب��ح ظرف را بردارید و 
از خان��ه بیرون بزنید. در نهایت، ش��ما احتماالً می دانید که باید 
نوش��یدنی ها و آب میوه ه��ای مصنوعی حاوی قن��د را با آب )یا 
چ��ای( جایگزین کنید. با ای��ن حال، برخی اف��راد واقعا به مزه 
آب حس��اس هستند. اگر شما از آن دسته هستید، یک سیستم 

تصفیه  آب برای بهبود مزه  آب خریداری کنید.
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س��اندار پیچای، نخستین مدیرعامل هندی ش��رکت گوگل است که از 
سال ۲01۵ فعالیت خود را آغاز کرده است. وی اگرچه کودکی خود را در 
فقر س��پری کرد، با این حال هوش سرش��ار و پشتکار وی در نهایت باعث 
شد تا بتواند هم در زمینه تحصیل و هم در زمینه کاری، فوق العاده عمل 
کرده و موفقیت بسیاری را به دست آورد. بدون شک او از جمله افراد موفق 
خودس��اخته  عصر حاضر اس��ت که به خوبی می تواند به الگوی هر فردی 
تبدیل ش��ود. در همین راستا و در ادامه به بررسی 10 راز موفقیت از نظر 

وی خواهیم پرداخت. 
1-هرگز گذشته خود را فراموش نکنید 

از جمله خصوصیت های ش��خصیتی بارز ساندار پیچای، احترام و توجه 
فوق العاده او نسبت به خانواده اش است. درواقع وی هیچ گاه به علت شرایط 
گذشته اش شکایتی را مطرح نکرده و همواره در تالش بوده است تا خود را 
عضوی از خانواده بداند. این امر در حالی اس��ت که وی در خانواده و حتی 
کالس های خود، در س��طح هوش��ی به مراتب باالتری قرار داشته است. با 
این حال این امر باعث نشد تا وی خود را از دیگران برتر حس کرده و در 
تالش برای فخرفروش��ی به سایرین باشد. به همین خاطر نیز وی همواره 
عقیده دارد که تنها زمانی می توانید رشد کنید و از حاشیه ها دور بمانید که 
از حد مناسبی از تواضع برخوردار باشید. همچنین به عقیده وی هیچ گاه 
نباید از اهمیت نهاد خانواده خود غافل شد و موفقیت واقعی را تنها زمانی 
تجرب��ه خواهید کرد که در هر دو جنبه زندگی ش��خصی و کاری، موفق 
ظاهر شوید. معلم دوران تحصیل وی نیز در مصاحبه ای عنوان کرده است 
که اگرچه س��طح علمی و توانایی ذهنی ساندار پیچای به مراتب باالتر از 
همکالس��ی های خود بوده است، با این حال وی هیچ گاه نخواسته است تا 
متمایز از س��ایرین با وی رفتار شود و همواره در تالش بوده تا به سایرین 

نیز کمک کند. 
2-همواره در اندیشه بهترین گزینه برای اقدامات بعدی خود باشید 
بدون آینده نگری، هیچ تضمینی برای موفقیت آتی ش��ما وجود نخواهد 
داش��ت. این امر خصوصا در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر، از اهمیت 
به مراتب باالتری برخوردار ش��ده اس��ت. با این حال همه ما درگیر هزینه 
فرصت هستیم. درواقع صرف زمان برای انجام یک کار، به معنای از دست 
دادن فرصت های دیگر خواهد بود. این امر تنها در صورتی س��ودآور است 
که انتخاب ش��ما، بهترین گزینه موجود باشد که بدون شک تفکر دائم در 

این زمینه شما را در انتخابی مناسب تر یاری خواهد کرد. در نهایت پس از 
مدتی این اقدام به عادت ذهنی شما تبدیل شده و ریسک کاری شما را به 

شدت کاهش خواهد داد. 
3-خود را به روز نگه دارید 

بدون ش��ک جهان در حال تغییر مدام اس��ت، این ام��ر در هر حوزه ای 
مش��هود بوده و به همین خاطر برای موفقیت طوالنی مدت، نیاز اس��ت تا 
خود را با این روند همگام سازید. برای این منظور به  روز نگه داشتن دانش 
و مهارت ها، ش��رط اصلی محسوب می ش��ود. در این رابطه نباید به دست 
آوردن باالترین مقام در شرکت را نیز به منزله پایان دادن به جریان به روز 

نگه داشتن خود تلقی کرد. 
4-به موفقیت دیگران توجه بیشتر داشته باشید 

خودخواه بودن، بدون ش��ک آفت موفقیت شما خواهد بود. این امر اگرچه 
کمی عجیب به نظر می رس��د، با این حال شما نمی توانید با اهداف شخصی 
خود، به موفقیت های چشمگیر دست پیدا کنید. علت این امر نیز به این خاطر 
است که یک شرکت و تیم تنها زمانی معنا پیدا خواهد کرد که همه افراد با 
یکدیگر تعامل کافی را داشته باشند. در این رابطه افرادی که در مرتبه باالتری 
قرار دارند، می توانند کمک های بیش��تری را به س��ایرین کرده و در نهایت به 
افزایش قدرت تیم ش��رکت کمک کنند. به همین خاطر الزم است تا اولویت 
خود را منافع جمع قرار داده و نگاهی وسیع تر نسبت به مقوله موفقیت داشته 
باشید. در نهایت مدیر یک شرکت تنها زمانی می تواند خود را شایسته جایگاه 
به دست آمده بداند که در امر کمک رسانی، فعال ترین فرد محسوب شود. این 
امر که اهداف شخصی خود را در کنار اهداف جمع و تیم شرکت خود دنبال 

کنید، بدون شک مفیدتر و با سهولت بیشتری همراه خواهد بود. 
 5-بلندپرواز باشید 

بدون در اختیار داش��تن اهداف بزرگ، اقدامات فوق العاده ای نیز ش��کل 
نخواهد گرفت. اگرچه بس��یاری از افراد در این زمینه معتقدند که باید از 
اقدامات کوچک ش��روع کرد، با این ح��ال این امر هیچ ارتباطی به اهداف 
شما نداشته و تنها به این امر اشاره دارد که باید اقدامات رسیدن به هدف 
اصلی خود را کوچک کنید تا انجام آنها س��اده تر باش��د. در نهایت این امر 
که هدفی بزرگ را در ذهن خود داش��ته باش��ید، به حفظ رویحه و انگیزه 
شما کمک خواهد کرد و آستانه تحمل شما در برابر سختی های پیش رو 

را افزایش خواهد داد. 
6-برنامه ای برای تبدیل رویا به واقعیت داشته باشید 

اگرچه رویاپردازی ش��رط اول انجام کاری بزرگ است، با این حال شما 
نمی توانید تنها با تکیه بر این مرحله، به موفقیت مدنظر خود دس��ت پیدا 

کنی��د. به همین خاطر الزم اس��ت ت��ا در این زمین��ه برنامه  ریزی دقیقی 
داشته باشید. درواقع رویای شما تنها مقصد نهایی خواهد بود، با این حال 
چگونگی رسیدن به این مرحله، دقیقا امری است که باید برای آن برنامه ای 
ویژه داشته و اقدامات الزم را صورت دهید. با نگاهی به زندگی تمامی افراد 

موفق نیز به ضرورت تالش و پشتکار در موفقیت، پی خواهید برد. 
7-ریسک پذیر باشید و در هیچ مرحله ای متوقف نشوید 

هنگام��ی که کاری را انجام دهید که نس��بت به آن تمایل زیادی دارید، 
ناخودآگاه در مس��یر آن تالش خواهید کرد. این امر باعث خواهد ش��د تا 
تمایل به انجام کارهای جدید داش��ته باشید. در نهایت توجه داشته باشید 
که در طول مس��یری که برای خود مشخص کرده اید، شما با شکست هایی 
نیز مواجه خواهید ش��د. به همین خاط��ر نباید به علت این اتفاق طبیعی، 
ریس��ک پذیری خود را کاهش دهید. با نگاهی به اقدامات بزرگ انجام شده 
در سرتاسر جهان نیز می توانید به خوبی ریسک های پذیرفته شده برای آنها 

را مشاهده کنید. 
8-شخصیت خاص خود را در محل کار داشته باشید 

در صورتی که بخواهید همواره فردی متفاوت را به سایرین نشان دهید، 
بدون ش��ک این امر زمینه را برای درک آنها از شما و بهبود روابط مختل 
خواهد کرد. به همین خاطر الزم اس��ت تا در رابطه با ش��خصیت خود با 
دقت عمل باالیی رفتار کرده و از اعمال تغییرات اساسی به صورت مکرر، 
خودداری کنید. برای مثال از جمله عادات رفتاری ساندار پیچای، کنار تیم 

بودن و کمک رسانی و در دسترس بودن بسیار باالی او است. 
۹-تالش نکنید که مانند سایرین باشید 

واقعیت این اس��ت که متفاوت بودن ابدا چیز بدی محس��وب نش��ده و 
بسیاری از مزیت های رقابتی افراد و شرکت ها، به همین امر وابسته است. 
با این حال در موارد متعددی مش��اهده شده است که افراد تمایل دارند تا 
خود را شبیه به فردی دیگر کنند که این امر تنها شما را از شکوفایی آنچه 
که واقعا هستید، دور خواهد ساخت. همچنین الزم است تا برای خود و تیم 
شرکت شرایط رشد و ترقی را مهیا کنید. در غیر این صورت قرار گرفتن در 

باالترین سطح برای مدت طوالنی، امکان پذیر نخواهد بود. 
10-از ضرورت خالقیت و تمرین غافل نشوید 

به جای این امر که تنها روش انجام کارها را بیاموزید، توصیه می شود تا 
به دنبال راه های جدید برای انجام آن باشید. بدون شک در بازار به شدت 
رقابتی حال حاضر، این امر به ش��ما کمک شایانی خواهد کرد. همچنین 
الزم اس��ت تا قب��ل از انجام یک پروژه و اقدامی جدی��د، بارها آن را مورد 

تمرین و آزمایش قرار دهید تا اقدامی قدرتمند را داشته باشید. 

۱۰ راز موفقیت از زبان ساندار پیچای

به قلم: بیپالب گوش نویسنده حوزه موفقیت، تکنولوژی و کسب وکار
مترجم: امیر آل علی
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اخبار

اصفهان - قاسـم اسـد- نشس��ت بررسی 
دس��تاوردها ، عملک��رد و مش��کالت ذوب آهن 
اصفه��ان با حض��ور دکتر محمد ش��ریعتمداری 
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و هیات همراه ، 
دکتر عباس رضایی استاندار اصفهان ، جمعی از 
مسئولین هلدینگ شستا  و مسئولین ذوب آهن 
اصفهان ، یک ش��نبه 14 بهم��ن ماه در اصفهان 
برگزار شد. دکتر ش��ریعتمداری در این نشست 
گفت : بسیار عالقه مند بودم که با حضور در ذوب 
آهن اصفهان مادر صنعت فوالد کش��ور ، قدردان 
زحمات تالشگران این شرکت باشم ، اما قطعاً در 
اولین فرصت در بین تالشگران این شرکت حاضر 
خواهم شد . وی افزود : ایجاد ذوب آهن اصفهان 
یکی از مهمترین ابعاد توسعه کشور را که بخش 
صنعت اس��ت ، رقم زد و در رشد ظرفیت تولید 
فوالد کشور که امروز به ۲۵ میلیون تن رسیده ، 
نقش مهمی ایفا نموده اس��ت. وزیر تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی ، افزایش بهره وری نیروی انسانی ، 
ایجاد امنیت شغلی و صیانت از نیروی انسانی را 
بسیار مهم دانست که در مجموعه موجب افزایش 

ارزش افزوده برای س��ازمان می گردد . این مقام 
مسئول از ذوب آهن اصفهان به دلیل کاهش ۳۵ 
درصدی در مص��رف آب قدردانی نمود و تصریح 
کرد  : این مجتمع عظیم صنعتی پیشگام استفاده 
بهین��ه و بازچرخانی آب در صنعت کشوراس��ت. 
دکتر شریعتمداری با اشاره به مشکالت ذوب آهن 
در تامی��ن مواد اولیه ، گفت : این مجتمع عظیم 
صنعتی ، در راه اندازی معادن کشور نقش مهمی 
ایف��ا نموده و هم اکنون هم آرم آن در بس��یاری 
از مع��ادن می درخش��د اما امروز با مش��کالتی 
مواجه اس��ت که برای حل آن باید اقدامات الزم 
در ح��وزه مدیریت و مالکیت معادن انجام ش��ود 
. دکتر عب��اس رضایی اس��تاندار اصفهان نیز در 

این نشست ، تالش��گران ذوب آهن اصفهان را ، 
سرمایه ای ارزشمند برای نظام جمهوری اسالمی 
دانست و گفت : یکی از پروژه های مهمی که می 
توان با ریل تولیدی ذوب آهن به انجام رس��اند و 
ارزش بس��یاری نیز برای استان اصفهان و صنایع 
این استان دارد ، پروژه قطار شهری از اصفهان به 
سمت غرب استان اس��ت که قطعاً اثرات زیست 
محیطی بسیاری دارد .   استاندار اصفهان با اشاره 
به مشکالت ذوب آهن در تامین مواد اولیه گفت 
: اقدامات مختلفی برای حل این مشکل در دست 
اقدام اس��ت . پروژه دوبانده ش��دن راه آهن بافق 
، اصفه��ان که ردیف بودجه نی��ز دارد ، می تواند 
در این امر ، موثر باش��د و هزینه های ذوب آهن 

را نی��ز کاهش ده��د .   وی در ادامه اهتمام این 
ش��رکت در کاهش ۳۵ درص��دی مصرف  آب را 
، شایس��ته قدردانی دانست و گفت : رسیدگی به 
مشکالت ذوب آهن اصفهان اهمیت خاصی دارد 
و اس��تانداری آمادگی الزم برای هر گونه حمایت 
از این واحد صنعتی را دارد . دکتر محمد رضوانی 
فر مدیر عامل هلدینگ شستا نیز در این نشست 
از ایجاد یک میز تخصصی و کارگروه مستمر برای 
رسیدگی به مشکالت ذوب آهن اصفهان خبر داد 
و گف��ت : هم اکنون اقدام��ات خوبی برای تهاتر 
بدهی های این ش��رکت صورت گرفته است که 
تداوم دارد . وی افزود : درجهت حمایت از سهام 
این ش��رکت ، منابع حاصل از دارایی ذوب آهن 
اصفهان در جهت افزایش س��رمایه به کار گرفته 
می شود . مدیر عامل هلدینگ شستا افزود : برای 
تامین مواد اولیه ذوب آهن ، تفاهم نامه در دست 
امضاء اس��ت تا ۶ و نیم میلیون تن س��نگ آهن 
برای این شرکت تامین گردد . وی در پایان ابراز 
امیدواری نمود که با همکاری و حمایت مسئولین 

، این شرکت به روزهای اوج خود بازگردد .

بندرعباس- خبرنـگار فرصت امروز- مع��اون حمل و نقل 
س��ازمان راه��داری و حمل و نقل جاده ای کش��ور گفت: جانمایی 
ش��هرک حمل و نقل بندرعباس به درستی انجام شده و نگاه ما نیز 
به این ش��هرک در جهت توسعه پایدار آن اس��ت. به گزارش روابط 
عمومي اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي اس��تان هرمزگان 
دکتر مهران قربانی معاون حمل ونقل وعضو هئیت عامل س��ازمان 
راه��داري وحمل ونقل جاده اي کش��ور باتفاق فرام��رز مداح عضو 
هئیت عامل س��ازمان فوق االش��اره ، داری��وش باقرجوان مدیرکل 
راهداري وحمل ونقل جاده اي اس��تان و ستار هاشمي معاون حمل 
ونقل این اداره کل از ش��هرک حمل ونقلي بندرعباس بازدید نمود 
وگفت : س��ازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي کش��ور از توسعه 
ش��هرک حمل ونقلي در بندرعباس حمایت خواهد کرد  این مقام 
مس��ئول  امروز در حاشیه بازدید از شهرک خصوصی حمل و نقل 
بندرعباس اظهار داش��ت: س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

که بخش��ی از وزارت راه و شهرسازی است به شهرک های حمل و 
نقل به عنوان سرمایه ملی نگاه می کند.  وی افزود: این شهرک ها در 
اشتغال زایی، لجستیک مناسب کاال در سطح کشور، افزایش کارایی 
و افزایش بهره وری اقتصادی و رضایتمندی افراد ذی نفع در حمل و 
نقل می توانند موثر باشند.  مش��اور وزیر راه و شهرسازی گفت: نگاه 

ما به ش��رکت های حمل و نقل، نگاه حمایتی است و می خواهیم از 
شرکت های تخصصی و حرفه ای در زمینه حمل و نقل حمایت کنیم. 
 وی ادام��ه داد: با این حمایت که در چهارچوب قانون صورت خواهد 
گرفت به دنبال افزایش کارایی و ظرفیت شرکت های حمل و نقل در 
داخل کشور، سطح منطقه و در صورت امکان در عرصه بین المللی 
هس��تیم.  قربانی با ابراز خرسندی از جانمایی درست و  تکمیل فاز 
نخست شهرک خصوصی حمل و نقل بندرعباس تصریح کرد: توسعه 
پایدار این شهرک مدنظر سازمان راهداری است و هر چه استفاده از 
این شهرک تقویت شود می توان انتظار افزایش کارایی و رضایتمندی 
رانندگان را داشت.  وی افزود: سعی می کنیم در یک دوره میان مدت، 
ش��هرک حمل و نقل بندرعباس را به جایگاه واقعی خود برسانیم و 
قاعدتا با این نگاه به دنبال توسعه فازهای دو و سه این شهرک هستیم 
و در مجموعه وزارت راه و شهرس��ازی و سازمان راهداری حمایت از 

شهرک را دنبال می کنیم. 

ارومیه-رونـق- سرپرس��ت معاون��ت هماهنگی ام��ور عمرانی 
استانداری آذربایجان غربی در مراسم کلنگ زنی پروژه تعریض و ارتقا 
به راه اصلی محور اشنویه -ارومیه و بهسازی محور اشنویه -نقده گفت 
: یک��ی از برنامه های مهم دولت افزایش ش��اخص های برخورداری 
جمعیت شهری و روستایی از خدمات زیربنایی است    آرامون افزود: 
در همین راس��تا و در عمل به فرامین مقام معظم رهبری و افزایش 
ظرفیت ترانزیت کاالها از طریق مرزهای زمینی در استان و نیز کاهش 
آمار حوادث رانندگی در جاده های مواصالتی استان ، بهسازی و ارتقا 
درجه کیفی راههای اس��تان بویژه جاده های منتهی به مرزها بطور 
جدی در دستور کار قرار دارد   نماینده مردم اشنویه و نقده در مجلس 
ش��ورای اسالمی نیز در این مراسم گفت : این پروژه ها آرمان بزرگی 
برای مردم نقده است و نقش بسزایی در محرومیت زدایی و افزایش 

مراودات و رفت و آمد مردم منطقه با مرکز استان و سایر شهرستانهای 
همجوار خواهد داش��ت      عبدالکریم حسین زاده افزود : امید است 
با تامین بودجه این پروژه در موعد مقرر و همکاری تمام دستگاههای 
اجرایی ش��اهد اجرای این پروژه ها در کمتر از زمان پیشبینی شده 

باشیم     مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی نیز 
ضمن معرفی پروژه های کلنگ زنی محور های مواصالتی شهرستان 
اش��نویه گفت :  تعریض محور ارتباطی اشنویه به ارومیه حد فاصل 
کیلومتر ۳0 تا ۵0  بطول ۲0 کیلومتر با اعتبار بیش از 1۶1 میلیارد 
ریال در مدت زمان ۲4 ماه شمس��ی و عملیات تعریض محور نقده 
به اش��نویه  حد فاصل کیلومتر ۶ تا 1۶ بطول 10 کیلومتر با اعتبار 
افزون بر 4۲ میلیارد ریال در مدت زمان 1۸ ماه شمسی انجام خواهد 
شد     ارسالن شکری افزود : بهسازی و تعریض محورهای مواصالتی 
بخصوص محورهای مواصالتی منتهی به شهرها و پایانه های مرزی 
نقش بس��زایی در امنیت و ایمنی ترانزیت و حم��ل و نقل جاده ای 
خواهد داشت که این امر جزو اهداف و برنامه های سازمان راهداری و 

حمل و نقل جاده ای کشور است  

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزس��تان گفت: فاز اول پس��ت کیانش��هر یک اهواز این شرکت با 
ظرفیت ۵0 مگاولت آمپر به بهره برداری رسید و ورود و خروج خط 
۲۳0 کیلو ولت اهواز ۲- سپیدار در پست صنایع نیز به پایان رسید. 
محمود دش��ت بزرگ ارزش س��رمایه گذاری فاز اول پست 1۳۲.۳۳ 
کیلو ولت کیانشهر یک را ۲10 میلیارد ریال اعالم کرد. وی افزایش 
ظرفیت تامین انرژی برق مورد نیاز کیانشهر را از اهداف بهره برداری 
این پروژه دانست و افزود: کاهش بارگیری پست های مجاور از جمله 
پست های لشکر، کیان آباد و کیانپارس و افزایش پایداری و احتمال 

خاموشی شبکه توزیع و افزایش قابلیت مانور در شبکه توزیع از دیگر 
اهداف برقدار ش��دن فاز اول پست کیانش��هر یک است. مدیر عامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان از تکمیل ورود و خروج خط ۲۳0 
کیلو ولت اهواز ۲- سپیدار در پست صنایع نیز خبر داد و تصریح کرد: 
این پروژه از لیست ماموریت های ویژه شرکت برای آماده سازی شبکه 
جهت عبور از تابس��تان پیش رو است. دشت بزرگ بیان کرد: ارزش 
سرمایه گذاری برقداری این خط هشت میلیارد ریال می باشد و در 
کاهش خاموشی ها و افزایش پایداری شبکه در کالنشهر اهواز نقش 

ویژه ای خواهد داشت.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت 
توزیع نیروی برق استان قم از پرداخت پاداش ۵0 میلیارد ریالی این 
شرکت به مشترکین همکار در طرح های مدیریت پیک بار خبر داد. 
داود سلیمانیان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری در راستای کاهش 
پیک بار تابستان ، تفاهم نامه همکاری بین شرکت توزیع برق استان 
و مشترکین دیماندی منعقد گردید. وی با اشاره به مشارکت بیش از 
1۸00 مشترک در این طرح ها اظهار داشت:در بخش کشاورزی ۶۲۶ 
مش��ترک، در بخش صنعتی ۶۷۲ مشترک، در بخش اداری ،تجاری 
و س��ی ان جی 4۸۶ مشترک و در بخش طرح مولد خودتامین ۵0 
مشترک از پاداش ۵0 میلیارد ریالی شرکت توزیع برق استان قم بهره 

مند شدند. سلیمانیان افزود:این مشترکین در ساعات اوج مصرف برق 
حدود 1۳۲ مگاوات به صورت غیر همزمان و 10۷ مگاوات به صورت 

همزمان در کاهش مصرف بار تابستان همکاری داشته اند. وی با اشاره 
ب��ه اینکه پاداش ۵0 میلیارد ریالی به صورت محاس��به روی قبوض 
پرداخت ش��ده اس��ت افزود: این پاداش نسبت به سال گذشته 1۵0 
درصد افزایش داشته است. مدیر دفتر مدیریت مصرف برق استان با 
اشاره به طرح های انجام گرفته برای مدیریت پیک بار اظهار داشت: 
این طرح ها که شامل:برنامه ذخیره عملیاتی، برنامه کاهش و یا قطع 
بار برنامه ریزی شده  واحد های صنعتی ، کشاورزی، عمومی و سایر 
مصارف، مشترکین ایستگاه گاز طبیعی فشرده، استفاده از مولد های 
اضطراری و خودتامین می ش��ود برای س��ال آینده نیز ادامه خواهد 

داشت.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در اصفهان :

ذوب آهن اصفهان ، پیشگام استفاده بهینه و بازچرخانی آب در صنعت کشوراست

سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي کشور از توسعه شهرک حمل ونقل دربندرعباس حمایت مي کند  

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی :

کلنگ زنی پروژه تعریض و ارتقا به  راه اصلی محور اشنویه –ارومیه  و بهسازی محور اشنویه –نقده

فاز اول پست کیانشهر اهواز به بهره برداری رسید

پاداش 50 میلیارد ریالی شرکت توزیع نیروی برق استان قم به مشترکین همکار

شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- نقی علی وند گفت: استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصی، رویکرد اصلی مدیریت ش��هری قدس در 
اجرای پروژه های عمرانی در سطح شهر است. رییس شورای اسالمی 
ش��هر قدس اظهار داشت: بودجه س��ال جاری با مبلغ ۲۲0 میلیارد 
تومانی به طور تقریبی تا پایان سال جاری محقق می شود، و بودجه 
۹۸ نیز با مبلغ ۲۷0 میلیارد ریال با تالش مجموعه شهرداری بسته 
شده است که شاهد یک جهش خوبی در بودجه شهرداری هستیم و 
امیدواریم با تحقق این بودجه گامهای مؤثری در جهت اجرا و احداث 
پروژه های عمرانی در سطح شهر برداشته شود. علی وند با بیان اینکه 
تعریف و اجرای پروژه ها و ارتقای کیفیت خدمات ش��هری، مستلزم 

تأمین بخش��ی از هزینه های خدماتی و عمرانی ش��هرداری و کسب 
درآمدهای پایدار می باش��د، افزود: ام��روزه با تکیه بر منابع درآمدی 

ش��هرداری نمی توان پاسخگوی نیازهای ش��هری بود و این مسئله 
یک واقعیت غیر قابل انکار است؛ بنابراین باید برای ایجاد درآمدهای 
پایدار در شهر راه های مختلفی را در نظر گرفت که یکی از مهمترین 
این راه ها اس��تفاده از منابع مالی و س��رمایه های بخش خصوصی و 
مش��ارکت با ایشان در اجرای پروژه های شهری است. وی با اشاره به 
اینکه جذب سرمایه گذاران در تحقق اهداف توسعه پایدار شهری مؤثر 
است، تصریح کرد: در همین راستا در الیحه بودجه سال آینده بیش 
از پیش، استفاده از پتانسیل و ظرفیت های بخش خصوصی و راه های 
نوین سرمایه گذاری با هدف تعریف پروژه های عمرانی در سطح شهر 

و ارتقای سرانه های استاندارد شهری مد نظر قرار می گیرد.

رییس شورای اسالمی شهر قدس:

 ضرورت بهره گیری سرمایه بخش خصوصی در اجرای پروژه های شهری

شهردار گرگان:
راه اندازی سایت بالن سواری

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- شهردار گرگان با بیان این که سایت بالن سواری در گرگان راه 
اندازی می شود، گفت: خانه دارویی در پایان سال ۹۷ به بهره برداری می رسد و موزه و مرکز اسناد 
شهرداری به آن جا منتقل خواهد شد.عبدالرضا دادبود در حاشیه نمایشگاه بین المللی گردشگری 
اظهار کرد: دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته صبح سه شنبه با حضور 
معاون رئیس جمهور افتتاح شد.وی با بیان این که نمایشگاه از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ بهمن در محل دائمی 
نمایش��گاه تهران دائر است، در خصوص گردشگری شهری و نقش شهرداری در توسعه گردشگری 
گفت: یکی از محورهای مهم گردشگری، گردشگری شهری است و با توجه به این که بیش از ۷0 درصد جمعیت کشور در شهرها 
زندگی می کنند این مقوله از اهیمت زیادی برخودار است.وی افزود: شهرداری گرگان در دوره جدید مدیریت شهری اقدامات زیادی 
در زمینه توسعه گردشگری انجام داده و برنامه های محوری متنوعی را در توسعه مباحث مربوط به گردشگری شهری در دستور کار 
دارد.دادبود با بیان این که اولین قدم در این زمینه تشکیل دفتر توسعه گردشگری در شهرداری گرگان بود، اضافه کرد: همچنین 
پروژه های متعدد مرتبط با ظرفیت گردش��گری شهری و اکوتوریسم و فضاهای تفریحی و سرگرمی تعریف شده است.وی تصریح 
کرد: اکثر پروژه های شهرداری گرگان با محوریت توسعه گردشگری است و در خصوص سرمایه گذاری در این بخش اقدامات خوبی 
انجام شده است.دادبود گفت: در احیاء بافت تاریخی گرگان چندین پروژه را تعریف کردیم که شامل بازسازی و جداره سازی محالت 
تاریخی، جداره سازی بخش از خیابان امام خمینی )ره(، مرمت خانه تاریخی دارویی و اقدامات مختلف دیگر است.شهردار گرگان 
تأکید کرد: خانه تاریخی دارویی در پایان سال ۹۷ به بهره برداری می رسد و موزه و مرکز اسناد شهرداری به آن جا منتقل خواهد 
شد.وی تصریح کرد: در حوزه سرمایه گذاری عالوه بر هتل ناهارخوران، در حال اخذ مجوزهای احداث تله کابین هستیم و احداث 

سورتمه، زیپ الین هم در دست اقدام است.

مدیر مخابرات منطقه گلستان به عضویت افتخاری داوطلبان جمعیت هالل احمر درآمد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در راس��تای اجرای مسئولیت اجتماعی مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان 
به عضویت افتخاری سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر درآمد .در نشستی که در دفتر مدیر مخابرات منطقه گلستان با حضور 
مهندس میقانی معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر گلستان برگزار گردید مهندس غالمعلی شهمرادی در راستای اهداف 
بشردوستانه وخیرخواهانه جمعیت هالل احمر وبهره مندی وجذب واستفاده از توانمندی افراد شاخص جامعه در زمان حوادث در 
جهت ترویج حس تعاون ، نیکوکاری، نوع دوستی ومشارکت در بین افراد جامعه در زمان بحران فرم اعضاء وداوطلبان جمعیت هالل 
احمر را امضا کرد .وی با بیان حضور گسترده مخابرات منطقه گلستان در زمان وقوع حوادث وسوانح در استان گفت : مخابرات منطقه 
گلستان به دلیل هدف وانگیزه خاص در زمان وقوع حوادث و گرفتاری ها  کمک وهمکاری را جزو وظایف خود می داند .وی ادامه داد: 
انجام فعالیت های انسان دوستانه از جمله فعالیت هایی است که بیشتر کشورهای بر آن توافق دارند و خوشبختانه در ایران نیز به علت 
فرهنگ مردم، شاهد کمک های خوبی در این بخش هستیم.مهندس میقانی نیز گفت : از دیرباز مردم ایران، مردمی نوع دوست بوده اند 
و می بینیم که با کوچک ترین اتفاقی در جای جای ایرانی اسالمی، مردم برای کمک رسانی به این مناطق می شتابند و کمک های خود 

را بدون هیچگونه منتی به مردم آسیب دیده می دهند.

بهره برداری از سه پروژه آب منطقه ای مازندران در شهرستان بهشهر با 
سرمایه گذاری 68 میلیارد ریال آغاز شد

سـاری - دهقـان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نق��ل روابط عمومی آب منطقه ای 
مازندران بهره برداری از سه پروژه آب منطقه ای مازندران با حضور مسئولین شهرستان بهشهر 
از جمله دکتر شاعری نماینده مردم شهرستان های بهشهر، نکا و گلوگاه،دکتر خنجری فرماندار 
شهرستان بهشهر،حجت االسالم جباری امام جمعه بهشهر و جمعی از ذی نفعان این پروژه ها 
برگزار شد.   در آیین بهره برداری این پروژه ها ابتدا آقای مهندس سیدجمال موسوی معاون 
بهره برداری شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به اهمیت آب در شرق مازندران گفت: پروژه 
های این شرکت به لحاظ جغرافیایی با توجه به ماموریت های شرکت یا در ارتفاعات و مناطق 
کوهپایه ای و یا در دشت واقع شده اند. پروژه هایی که در در مناطق کوهستانی قرار دارند به لحاظ کارکرد بیشتر نقش تامین را دارند 
ولی پروژه هایی که در دشت ها قرار دارند کارکرد آنها تامین و یا انتقال و توزیع است. موسوی گفت: ما سد بزرگ گلورد را در باالدست 
داریم که عملیات اجرایی آن بالغ بر ۸0 درصد پیشرفت دارد و خوشبختانه آبگیری اولیه آن انجام شد که امیدواریم با انجام باقیمانده 
عملیات، بهره برداری کاملی از طرح داشته باشیم و در دشت شبکه آبیاری و زهکشی و همچنین آب بندان ها را داریم که در انتقال 
و توزیع آب و همچنین تامین آب نقش بسزایی دارد و پروژه شبکه آبیاری و زهکشی آن با پیشرفت بالغ بر ۸0 درصد به موازت سد 
عملیات آن در دست انجام است. عضو هیات مدیره آب منطقه ای مازندران با اشاره به اهمیت هریک از این پروژه ها در تامین آب 
کشاورزی منطقه تصریح کرد: نکته برجسته اجرای پروژه در شرق استان این است که این پروژه ها بصورت چهارعاملی اجرا می شود 
که عامل چهارم در این محدوده که بسیار مهم و با اهمیت است مشارکت ذی نفعان است که موجب تسریع در اجرای پروژه و بهره 
برداری بهینه از آن می شود. ایشان در پایان با قدردانی از همکاری ارزشمند مردم از همراهی مسئولین منطقه به ویژه نماینده مردم، 

فرماندار و امام جمعه شهرستان تشکر و قدردانی نمود.

اولین دوره نشست هم اندیشی پایگاههای بسیج شرکتهای نفتی استان مرکزی
اراک- مینو رستمی- به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند بمناسبت گرامیداشت هفته بسیج 
در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی پاالیشگاه به میزبانی پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی این شرکت ،با حضور دکتر فالح فرمانده 
محترم مرکز بسیج وزارت نفت و فرماندهان و اعضای شورای پایگاههای بسیج شرکتهای نفتی استان مرکزی از ساعت ۹ صبح الی 1۶ 
برگزارگردیدکه بعد از ارائه عملکرد و طرح مشکالت پایگاهها ، تفاهم نامه تشکیل قرارگاه جهادی خدمت رسانی بین پایگاههای بسیج 
نفتی استان به امضاءفرماندهان و فرمانده مرکز بسیج وزارت نفت رسید. در ادامه از سالن ورزشی شهید رحیم آنجفی پایگاه بازدید بعمل 
آمد. بعد از ظهر همین روز مراسم دیدارصمیمی مدیران و روسا و فعاالن بسیجی و سرگروههای حلقات شجره طیبه صالحین با دکتر 
فالح برگزار گردید. در آغاز این مراسم جناب آقای مهندس امین مدیرعامل محترم شرکت ضمن عرض خیر مقدم خدمت میهمانان 
ارجمند و تبریک هفته بسیج به بسیجیان تالشگر صنعت نفت استان مرکزی با تشکر ویژه از همکاران بسیجی خود که در امر راهبری 
پاالیشگاه همیشه همراه و کمک حال ایشان بوده اند آرزوی سربلندی و توفیق نمودند ایشان افزود مطمئن هستم با حضور بسیجیان ، 
همیشه این صنعت با بالندگی به کار خود ادامه خواهد داد. در ادامه برنامه  فرمانده محترم مرکز بسیج وزارت نفت ایراد سخنرانی نمودند 
و در خاتمه نیز با حضور سرهنگ گلشن زاده جانشین سپاه روح اله استان مرکزی ،دکتر فالح فرمانده مرکز بسیج وزارت نفت ،مهندس 
امین مدیر عامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند،سرهنگ ربیعی رئیس سازمان بسیج کارگری استان و سرهنگ مهجوری 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شازند، از دالورمردیهای ۶ نفر از رزمندگان مدافع حرم شاغل در شرکتهای نفتی استان تقدیر بعمل آمد.

دستاوردهای چهل سالگی انقالب
گسترش خدمات درمانی در دل روستاها

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- انقالب اسالمی ایران در حالی چهل ساله می شود که دستاورد 
آن را در گس��ترش خدمات درمانی در دل روستاهای لرستان، راه اندازی ۷00 خانه بهداشت و ایجاد 
بیش از ۲000تخت بیمارستانی می توان دید. چهل سالگی انقالب طلیعه بلوغ و پیشرفت نهضتی است 
که با پشت سر گذاشتن همه فراز و نشیب ها، سختی ها و دشمنی ها امروز در اوج قله افتخار ایستاده 
است. حاال در چهلمین فجر انقالب اسالمی مسیر جدیدی پیش روی ایران اسالمی قرار گرفته است 
تا قطار توسعه و آبادانی کشور با تالش نسل جدید انقالب و جوانان مومن و انقالبی با سرعت بیشتر به 
پیش برود و کارآمدی نظام اسالمی به عنوان یک الگو ثابت شود. در این چهل سال، با همت و تالش مردم، جوانان و مسئوالن و با 
هدایت های رهبر فرزانه انقالب، ایران در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی دستاوردهای چشمگیری 
داشته است؛ به تبع لرستان نیز در این مسیر شکوفایی توانسته است سهم خود را ایفا کند و موفقیت هایی کسب کند که اکنون در 
چهل سالگی انقالب با یادآوری این موفقیت ها و با افتخار به گذشته می توان با امیدواری به افق های پیش روی توسعه چشم دوخت.
کوروش ساکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه تعداد بیمارستان های لرستان از پنج بیمارستان در سال ۵۷ 
به 1۵ بیمارستان در سال ۹۷ رسیده است، اظهار داشت: همچنین تعداد تخت های ثابت بیمارستانی لرستان از ۳۶0 تخت در سال 
۵۷ به دو هزار و 4۵0 تخت در سال ۹۷ رسیده است. وی با اشاره به وضعیت تخت های خصوصی در بیمارستان های لرستان، بیان 
داشت: این عدد از صفر تخت به ۳4۲ تخت در سال ۹۷ رسیده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به تخت های »آی 
سی یو« در بیمارستان های لرستان، افزود: در این زمینه تعداد تخت ها از صفر تخت در سال ۵۷ به 114 تخت در سال ۹۷ رسیده 
است. ساکی، بیان داشت: همچنین تعداد تخت های »ان آی سی یو« بیمارستان های لرستان از صفر تخت در سال ۵۷ به ۵۹ تخت 
در س��ال ۹۷ رس��یده است. وی، ادامه داد: تعداد تخت های »سی سی یو« در بیمارستان های لرستان از صفر تخت در سال ۵۷ به 
۹۶ تخت در سال ۹۷ افزایش یافته است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین افزایش تعداد تخت های »پی آی سی یو« 
بیمارستان های لرستان را از صفر تخت در سال ۵۷ به 14 تخت در سال ۹۷ اعالم کرد. ساکی همچنین با اشاره به خرید تجهیزات 
پزشکی مانند آنژیوگرافی، سونوگرافی و ... برای بیمارستان ها و مراکز درمانی لرستان، تصریح کرد: تعداد این دستگاه ها و تجهیزات 

پزشکی از صفر عدد در سال ۵۷ به ۲00 دستگاه در سال ۹۷ رسیده است.
وی با اشاره به حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص در لرستان نیز، عنوان کرد: تعداد پزشکان لرستان در این زمینه از صفر 

عدد در سال ۵۷ به ۳۵0 نفر در سال ۹۷ ارتقا یافته است.
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راهکارهای زیادی برای دستیابی به آرامش و کنترل استرس وجود 
دارد، اما ش��اید گوش دادن به تجربیات یک دوس��ت یا جست و جو 
در اینترنت خیلی مؤثر نباش��د. در بیشتر مواقع، این روش ها سبب 
اتالف وقت، پول، انرژی و دوری از راهکارهای درست می شود. البته 
در بدترین حالت نیز باعث ایجاد عادت های مخرب، افزایش استرس 
و اجتناب از تأثیر برخی داروها خواهد شد. در ادامه با ما همراه باشید 
تا روش هایی را برای رهایی از استرس معرفی کنیم. در ادامه  مقاله، 
متداول ترین روش های کنترل اس��ترس را معرفی خواهیم کرد. در 
مورد تأثیر برخی روش ها اغراق شده و روی برخی دیگر نیز تحقیقات 
کافی انجام نگرفته است. شاید تصور کنید این راه ها شما را از استرس 
دور می کند، اما حاوی نکات مهمی است که باید به آنها توجه کنید.

درِددل کردن با دیگران
شاید تصور کنید بهتر است بعد از گذراندن یک روز سخت پیش 
دوس��ت تان بنشینید و از مش��کالت تان با او بگویید. این کار سبب 
می ش��ود به طور موقتی آرام شوید و فشار از روی تان برداشته شود، 
اما اگر این کار به عادت همیش��گی تان تبدیل ش��ود، دچار حالتی با 
نام »نشخوار ذهنی« خواهید ش��د. در این وضعیت به جای داشتن 
عکس العمل مناس��ب و اس��تفاده از راهکارهای مؤثر، تمرکز خود را 
روی مشکالت و نکات منفی آن می گذارید. در نهایت دچار استرس 
بیش��تری خواهید ش��د. برخی افراد می گویند با این کار از حمایت 
احساسی بهره مند می شوید که تمام استر س تان را از بین می برد، اما 
حقیقت این اس��ت، روش فوق به جای تمرکز روی راه حل مناسب، 
س��بب بزرگ نمایی و ایجاد وس��واس روی مش��کالت می شود. پس 
ذهن تان همیشه در حالت منفی نگری می ماند و به عادات ناسالم و 
آزاردهنده ای تبدیل می شود. روش درست به عنوان جایگزین راهکار 
فوق چیس��ت؟ درددل کردن با اطرافیان نمی تواند در طوالنی مدت 
اس��ترس تان را کاهش دهد، اما پیدا کردن دوستی که بتواند به شما 
کمک کند، بس��یار مفید اس��ت. دوس��تان و اطرافیان تان می توانند 
چیزهایی فراهم کنند که با اس��تفاده از آنها بتوانید ش��رایط خود را 
تغییر دهید و در مسیر درس��ت گام بردارید. ارزیابی مجدد شرایط، 
توجه به جنبه های مثبت، پیدا کردن فرصت هایی برای ایجاد نگرش 
مثبت تر به مس��ائل منفی می تواند ش��ما را به آرامش برساند. جالب 
اس��ت بدانید، واکنش هر فرد نس��بت به خطرات براساس ارزیابی او 
از ش��دت تهدید اس��ت، نه مقدار حقیقی آن. اگر خودتان یا دیگران 
به ش��ما نش��ان دهند خطر کمتر از چیزی است که فکر می کنید و 
داشته های تان را به یاد آورید، در مواجهه با مشکالت و خطرات کمتر 
دچار استرس خواهید شد. پس کمک مؤثر برخی دوستان می تواند 

راهکاری مؤثر برای مقابله با استرس باشد.
پرتاب کردن اشیا

گاهی به قدری احساس عصبانیت و ناراحتی می کنید که دوست 
دارید هر چیزی را  که در اطراف تان هست پرت کنید. برخی کشورها 
از این ایده اس��تفاده کرده و اتاق هایی با نام »اتاق خشم« ساخته اند. 
در این اتاق ها افراد خش��مگین و عصب��ی می توانند با پرتاب کردن 
اشیای موجود احساسات منفی را از خود دور کنند. البته تأثیرگذاری 
این روش ثابت نش��ده و نمی ت��وان آن را راهکاری مؤثر برای کاهش 
استرس دانست. ممکن اس��ت با این کار به جای کاهش احساسات 
منفی، خش��م و عصبانیت تان مضاعف هم شود. گفته می شود خرد 
کردن برخی اجسام با چکش به عنوان ورزش برای بدن مفید است، 
اما کمکی به کاهش اس��ترس نمی کند. اگر می خواهید این کار را به 

عنوان ورزش انجام دهید، راه خوبی را در پیش نگرفته اید.
راهکار جایگزین پرتاب کردن اشیا

به جای پرتاب کردن اش��یا بهتر است برنامه ریزی کنید. پذیرفتن 
مس��ئولیت کارها و داش��تن یک برنامه ریزی مناسب برای تان مفید 
است. با این روش فکر می کنید کنترل تمام کارها را در دست دارید. 
پس تمام کارهایی که می خواهید روزهای بعدی انجام شود یادداشت 

کنید تا خیال تان راحت باشد هیچ چیز از قلم نیفتاده است.
استفاده از مکمل های گیاهی

مصرف برخ��ی مکمل های گیاهی فایده ای برای کاهش اس��ترس 
ندارد و حتی ممکن اس��ت مش��کالتی هم برای تان به وجود آورد. با 
این ح��ال، مصرف برخی دیگر از مکمل های گیاهی می تواند س��بب 
کاهش اضطراب و افسردگی خفیف شود. تحقیقات کمی درباره تأثیر 
مکمل های گیاهی انجام شده و حتی در برخی موارد نتایج متناقضی 
هم به دست آمده است. توماس لنز، محقق دانشگاه کریتون نبراسکا، 
با انجام مطالعات مختلف روی مکمل های گیاهی به نتایج زیر دس��ت 
یافته است: کاوا: این مکمل اضطراب را به طور چشمگیری از شما دور 
می کند، اما می تواند س��بب نارس��ایی های کلیوی شود. پس به دلیل 
اینکه دارای عوارضی اس��ت از مصرف آن دس��ت بکش��ید. گل راعی: 
مکمل های گل راعی بر درمان اضطراب خفیف و حالت های احساسی 
منفی تأثیر دارد. البته برخی مطالعات هیچ تأثیرگذاری را از این مکمل 
نشان نمی دهد. ریشه  سنبل الطیب: معموالً این گیاه به همراه گل راعی 
مصرف می شود و به کاهش اضطراب و اختالالت خواب کمک می کند. 
این گیاه بعد از دو هفته مصرف عملک��ردی همانند داروی دیازپام از 
خود نش��ان می دهد. البته نتایج مطالعات درباره  ریش��ه  سنبل الطیب 
متناقض اس��ت. برخی نتایج حاکی از آن است مصرف باالی این گیاه 
می تواند سبب ایجاد اختالالتی در ریتم قلب و بینایی شود. اینها بدین 
معنا نیست که هیچ مکمل مفیدی وجود ندارد، بلکه باید متوجه شوید 
چه مکملی روی ش��ما تأثیرگذارتر اس��ت. با پزشک مشورت کنید تا 

مطمئن شوید مکمل موردنظرتان با داروهای مصرفی تداخل ندارد.
راهکار جایگزین مصرف مکمل های گیاهی

به ج��ای مصرف مکمل ه��ای گیاهی، به س��راغ رایح��ه درمانی 
)آروماتراپ��ی( بروید. امروزه کمتر از رایحه درمانی به عنوان روش��ی 
برای کاهش اس��ترس نام برده می شود، اما این روش می تواند بسیار 
مفید باش��د. برای نمونه، »فرنجمشک« برای کاهش استرس مفید 
است. رایحه درمانی روشی مؤثر، آسان و ارزان است و می توانید آن را 

در زندگی روزمره خود به کار بگیرید.
بی اعتنایی به دیگران

برخی ه��ا اعتقاد دارند دور نگه داش��تن افکار منف��ی راهی مؤثر 
ب��رای جلوگیری از بروز نش��خوار ذهنی و کاهش اس��ترس اس��ت. 
البته همیش��ه هم بی اعتنایی به مشکالت و تجسم اینکه همه چیز 
خود درست می ش��ود، کار درستی نیست. تحقیقی در اسپانیا روی 
راهکارهای مختلف کاهش استرس و ارتباط آنها با احساسات منفی 
و بیماری های قلبی انجام گرفته اس��ت. پژوهشگران در این مطالعه 
اعالم کردند نتایج منفی انکار و بی اعتنایی بسیار بیشتر از نتایج مثبت 
آن است و می  تواند سبب تقویت احساسات منفی و افزایش احتمال 
ابتال به بیماری های قلبی شود. شاید تصور کنید انکار و بی اعتنایی به 
مش��کالت بسیار آسان تر از مواجهه با آنهاست، اما بی اعتنایی دائمی 
می تواند شما را با استرس بیشتری رو به رو کند. برخورد مستقیم و 
بدون وسواس فکری به شما کمک می کند راحت تر از شرایط سخت 

گذر کنید. اگر بخواهید همیشه نسبت به مشکالت بی اعتنا باشید و 
از مواجهه مستقیم با آنها طفره بروید، ممکن است زمان بگذرد و همه 

چیز از کنترل تان خارج شود.
روش جایگزین انکار و بی توجهی به مشکالت

از تکنی��ک حواس پرت��ی اس��تفاده کنید. برخ��الف روش انکار و 
بی اعتنایی که استرس شما را کاهش نمی دهد، تکنیک حواس پرتی 
می تواند کمک زیادی به فرد کند؛ یعنی باید با مش��کل تان رو به رو 
شوید، سپس خود را سرگرم کاری کنید که آرامش بیشتری به شما 
می دهد. در زمان بروز مش��کل، ابتدا اقدام��ات الزم را انجام دهید و 

تا وقتی دوباره زمان اقدام برسد، به کارهای بعدی رسیدگی کنید.
بی مسئولیتی در مقابل شرایط استرس زا

بنا بر مطالعات انجام شده، رها کردن شرایط استرس زا به حال خود، 
تبعات منفی زیادی در پی دارد. ش��اید رها کردن وضعیت یا فردی 
که سبب استرس در زندگی تان شده، به شما احساس آرامش بدهد 
و گاهی بهترین راهکار در طوالنی مدت باشد؛ اما ممکن است با این 
روش چیزها یا افرادی را از دس��ت بدهیم ک��ه روزی در زندگی مان 
ارزش��مند بوده اند. ممکن است میان ش��ما با دوست تان اختالف و 
تضادی ایجاد شود و ما تصمیم بگیریم بدون هیچ تالشی برای حل 
مش��کل، رابطه مان را با او قطع کنیم. ش��اید با این کار یک دوست 
خوب را از دس��ت بدهیم که در آینده سبب بروز استرس های شدید 
در زندگی مان خواهد شد. این مسئله در مورد شغل هم صادق است؛ 
مثاًل در صورت بروز مش��کل در شغل مان به جای استعفا، روی حل 
مشکل تمرکز کنید؛ زیرا حل نکردن مشکل در آینده می تواند سبب 
پشیمانی تان شود و استرس بیشتری به شما وارد کند. این گفته ها به 
معنای آن نیست که دوستی تان را با یک فرد نامناسب تا پایان عمر 

ادامه دهید و در یک شغل تنش زا و پرچالش باقی بمانید.
روش جایگزین رها کردن فرد یا وضعیت استرس زا

در خیل��ی از مطالعات، مواجهه  فع��ال بهترین روش برای کاهش 
استرس و مقابله با شرایط استرس زا است. این تکنیک به معنای آن 
است به جای فرار از مشکالت به طور مستقیم با آنها مواجه شوید و 

تمام تالش خود را برای حل شان به کار بگیرید.
سرزنش کردن خود و دیگران

س��رزنش کردن خود بعد از شکس��ت از بدترین اشتباهاتی است 
که ش��ما را با استرس مواجه می کند. س��رزنش کردن خود با اینکه 
فرد بخواهد علت شکست هایش را پیدا کند، تفاوت زیادی دارد. فرد 
باید با ارزیابی ش��رایط بفهمد چه چیزی سبب شکستش شده تا بار 
دیگر بتواند از بروز آن اجتناب کند. اگر فرد بخواهد بعد از شکس��ت 
مدام خود را سرزنش کند، بیش از اینکه به خود کمک کند، به خود 
آسیب می رساند. پژوهشگران می گویند سرزنش کردن تکنیک بسیار 
اشتباهی است. وقتی متوجه اشتباه تان می شوید، مسئولیت کار خود 
را بپذیرید تا از بروز دوباره  آن اجتناب کنید. به دنبال تجربیات جدید 

باشید و به زندگی تان ادامه دهید.
روش جایگزین سرزنش کردن خود

ش��وخ طبعی بهترین راه برای مقابله با استرس هاست و شما را به 
آرامش جسمی و روحی می رساند. این کار سبب می شود نگرش تان 
ب��ه مس��ائل تغییر کن��د و از اس��ترس ها دور بمانید. ع��الوه بر آن، 
شوخ طبعی به شما کمک می کند راحت تر بپذیرید نمی توان برخی 

چیزها را تغییر داد و نباید خود را سرزنش کرد.
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6 راهکار دستیابی به آرامش که به  اشتباه فکر می کنید مفید است

هر آنچه که باید در مورد ایونت مارکتینگ در عصر دیجیتال بدانید
آیا تا به حال نام »ایونت مارکتینگ« را ش��نیده  اید؟ ایونت مارکتینگ به صورت خالصه به ترویج محصول، 
برند یا سرویس از طریق تعامالت فردی گفته می شود. انواع مختلفی از ایونت مارکتینگ وجود دارد و هر کدام 
از آنها می توانند به اهداف مشخصی از بازاریابان پاسخ بدهند. ایونت مارکتینگ می تواند میزبانی از یک رویداد 
برای ساخت روابطی قدرتمندتر با مشتریان احتمالی و فعلی باشد. فرمی دیگری از ایونت مارکتینگ این است 
که شما در یک نمایشگاه شرکت کنید و در مورد محصوالت یا سرویس های خود به مشتریان اطالعات بدهید. 
رویدادهای دیجیتال مانند وبینارها یا ورک شاپ هایی که به صورت زنده در اینترنت پخش می شوند نیز انواعی 

از ایونت مارکتینگ هستند.
چرا ایونت مارکتینگ مهم است؟

براساس تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، بسیاری از بازاریابان عقیده دارند که ایونت مارکتینگ موثرترین 
کانال بازاریابی برای دستیابی به اهداف کسب و کار است. به آمارهای زیر توجه کنید:

• در سال ۲01۷ و ۲01۸، تعداد شرکت هایی که ۲0 یا تعداد بیشتری ایونت را سازماندهی کرده اند 1۷درصد 
افزایش داشته است.

• اکثر رهبران شرکت ها از استراتژی های ایونت سازمان خود پشتیبانی می کنند، اما این حمایت به توانایی های 
تیم ایونت برای به دست آوردن یک بازگشت سرمایه مناسب بستگی دارد.

• موفق ترین کسب و کارها، 1.۷ برابر میانگین بودجه بازاریابی خود را روی ایونت های زنده صرف می کنند.
چه چیزی در مورد ایونت مارکتینگ متفاوت است؟

بازاریابی با کلمه ارتباط مترادف است. بازاریابی یعنی بتوانید در یک زمان، به صورتی شفاف یک پیام را به 
مخاطب خود منتقل کنید. رویدادهای زنده این فرصت را فراهم آورده اند تا سازمان ها به صورت چهره به چهره با 
مشتریان خود روبه رو شوند و یک پیام واضح را به آنها منتقل کنند، بنابراین شکی نیست که ایونت مارکتینگ به 
عنوان یکی از موثرترین رویکردهای شرکت ها برای رشد، طی چند سال آینده توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد.

براساس تحقیق مرکز Forrester، کسب و کارهای B۲B، ۲۸درصد از بودجه خود را به ایونت ها اختصاص 
می دهند. تا س��ال ۲0۲0، ۳.۲ میلیون ایونت حرفه ای به صورت س��الیانه در سرتاس��ر جهان برگزار می شود. 
شرکت ها به تدریج به قدرت رویدادهای زنده واقف می شوند و در چند سال آینده شاهد رشد و گسترش بیشتر 

این ترند خواهیم بود.
انواع ایونت ها

پیشرفت های تکنولوژی به همراه نیاز روزافزون به ایونت ها، طیف گسترده ای از انواع ایونت را ایجاد کرده است. 
داشتن یک درک درست و اطالعات کافی در مورد انواع رویدادها به بازاریابان ایونت کمک می کند تا بدانند کدام 

نوع ایونت بیشتر با اهداف کسب و کار آنها همخوانی دارد.
1- کنفرانس ها

این رویدادهای بزرگ مقیاس، بخش مهمی از صنعت ایونت ها را شامل می شوند. کنفرانس ها را هم شرکت های 
B۲B می توانند برگزار کنند و هم B۲Cها و در آنها معموال برنامه هایی با سخنرانان جذاب، کارگاه های آموزشی 
و جلسات شبکه سازی ارزشمند هم دیده می شود. موفق ترین کنفرانس ها آنهایی هستند که میان یک محیط 

حرفه ای با جوی انرژیک و اجتماعی تعادل ایجاد می کنند.
2- نمایشگاه های تجاری

هدف از برگزاری نمایش��گاه های تجاری این اس��ت که ش��رکت ها و برندهای مختلف، آخرین محصوالت یا 
سرویس های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند. به طور معمول، این نوع رویدادها دارای یک تم 

هستند که با یکدیگر ترکیب می شوند.
3- سمینارها

سمینارها معموال در یک محیط صمیمی تر برگزار می شوند و به شدت روی آموزش شرکت کنندگان متمرکز 
هستند. هر چقدر که تعداد شرکت کنندگان در سمینار کمتر باشد، امکان بحث های عمیق تر و به اشتراک گذاری 
اطالعات ارزشمند بیشتر وجود دارد. سمینارها معموال یک روز طول می کشند، اما برخی سمینارها نیز چند 

ساعته هستند.
4- جلسات داخلی شرکت و جلسات تجاری دوره ای

جلس��ات داخلی شرکت یا جلسات تجاری دوره ای، رویدادهایی هس��تند که برای بحث در مورد گروهی از 
موضوعات جهت ارزیابی پیشرفت، تسهیل پروژه یا حل یک مشکل خاص تشکیل می شوند. این نوع جلسات را 
معموال شرکت هایی با بیش از ۲۵ کارمند انجام می دهند، اما کسب و کارهای کوچک تر نیز می توانند از مزیت 

این نوع ایونت بهره مند شوند.
۵- رهبری فکری و رویدادهای شبکه سازی

هدف رهبری فکری یا رویدادهای شبکه سازی این است که اتوریتی یک برند در زمینه ای خاص نشان داده 
شود و این فرصت برای افرادی با کسب و کارها و عالیق مشابه ایجاد شود تا یکدیگر را مالقات کرده و با هم 

تعامل کنند.
6- رونمایی از محصوالت یا سرویس های جدید

رونمایی از محصوالت یا سرویس های جدید نیز می تواند نوعی ایونت مارکتینگ باشد. در این مراسمات، شما 
فرصت دارید تا ویژگی های مثبت برند، محصوالت یا سرویس های خود را به همگان نشان دهید.

VIP 7- ایونت های
ایونت های VIP )یا ایونت های شتابدهی فروش( بیشتر روی این موضوع متمرکز هستند که یک تجربه خاص 
و اختصاصی را به مهم ترین مش��تریان، سهامداران و سایر مهمانان ویژه ارائه دهند. هدف هر ایونت VIP این 

است که در نهایت از طریق حفظ وفاداری افراد کلیدی، درآمد سازمان را افزایش دهد.
8- نمایشگاه های شغلی و ایونت های استخدامی

هدف نمایشگاه های شغلی و ایونت های استخدامی این است که شرکت ها بتوانند بهترین استعدادها را برای 
دپارتمان های مختلف خود جذب کنند. این نوع رویدادها معموال در دانشگاه ها برگزار می شوند و بین استارتاپ ها 

یا شرکت هایی که به دنبال استعدادهای تازه برای توسعه کسب و کار خود می گردند محبوب هستند.
۹- ساخت تیم

ایونت های ساخت تیم نوعی از جلسات داخلی هستند که کارمندان یک سازمان از طریق آن می توانند ضمن 
شناخت از توانایی های یکدیگر، تیم هایی را با هم تشکیل دهند. هدف این رویدادها معموال این است که ایجاد 
رابطه را تس��هیل کند تا کارمندان بتوانند به رهبران و همکاران بهتری تبدیل ش��وند. رویدادهای ساخت تیم 

فرصتی مناسب برای افراد یک سازمان از دپارتمان های مختلف است تا با هم آشنا شوند.
10- بازاریابی میدانی و فعال سازی برند

هدف رویدادهای بازاریابی میدانی و فعال سازی برند این است که یک رابطه احساسی قوی تر را میان شرکت 
و مخاطبانش ش��کل دهد. از آنجایی که در این نوع ایونت روی ایجاد رابطه تمرکز می ش��ود، بنابراین ضروری 

است که بدانید قرار است کدام نوع مخاطبان خاص را هدف قرار دهید تا بتوانید برای آن برنامه ریزی کنید.
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