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سیاست های بانک مرکزی در خصوص ارز حاصل از صادرات اعالم شد

تصمیمات جدید 
برای بازگشت ارز

رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران گفت بانک مرکزی به تازگی پذیرفته تا صادرکنندگانی که تا ۱۶ مرداد ۹۷ 
کاالی صادرات��ی خ��ود را به صورت ریالی به عراق و افغانس��تان فروخته اند، با ارائه اس��ناد مثبته ، رفع تعهد ارزی 
حس��اب  ش��ده و رفع تعهد صورت گیرد. به گزارش تس��نیم، محمد الهوتی از تصمیم جدید بانک مرکزی برای 
صادرکنندگان��ی که به صورت ریالی به عراق و افغانس��تان، کاال صادر کرده اند، خبر داد و گفت: با توجه به تعامل 

خوب بانک مرکزی و بخش خصوصی به منظور طرح و حل مشکالتی که درخصوص بازگشت ارز حاصل...

 فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید

روحانی: توسعه با وجود 
تحریم ها ادامه دارد
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وزیر نفت در مراسم افتتاح فاز ۳ پاالیشگاه خلیج فارس:

ظرفیت تولید بنزین دو برابر شد

مصاحبه با جسیکا آلبا درباره موفقیتش در کسب وکار
راهکارهایی برای حرفه ای جلوه کردن کسب وکار جدید

بازاریاب ها هنرمند هستند!
چگونه استراتژی تاثیرگذاری برای برندمان طراحی کنیم؟

10 برند با هنر کامبک در شبکه های اجتماعی
تبلیغات سخت تر است یا فضانوردی؟
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مدیریتوکسبوکار

ال جی: به جای تولید موبایل تاشو 
باید به فکر نجات برندمان باشیم

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی
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افزایش قیمت طال و سکه در بازار ادامه دارد و افزایش بهای 
طال در بازارهای جهانی و رشـد قیمت ارزهای عمده در بازار 
داخلی دست به دست هم داده تا بازار تهران دیروز دوشنبه 

برای سـومین روز متوالی شـاهد رشـد نرخ انواع 
مسکوکات این فلز گرانبها باشد؛ چنانچه به گفته...

افزایش قیمت طال و سکه در بازار ادامه دارد

احتمال برگشت نرخ ارز

سرمقاله
نگاهی راهبردی به مولفه های 

اقتصادی گام دوم انقالب 

در حالی  که جمهوری اس��المی 
ای��ران وارد پنجمین دهه از حیات 
خود می شود ابالغ منشور گام دوم 
انقالب توسط مقام معظم رهبری 
و تبیی��ن راهبرده��ا و راه��کاری 
اقتص��ادی،  مختل��ف  حوزه ه��ای 
سیاس��ی، فرهنگ��ی، اجتماعی و... 
نش��ان داد که جمهوری اس��المی 
ای��ران ضم��ن پایبندی ب��ه اصول 
و معیاره��ای اصل��ی انقالب یعنی 
جمه��وری  و  آزادی  اس��تقالل، 
اس��المی، آماده اس��ت تا با ارزیابی 
اقدام��ات انجام ش��ده نس��بت ب��ه 
اجرای  سیاس��ت های  بازطراح��ی 
کشور در حوزه های مختلف اجرایی، 

قضایی و تقنینی اقدام نماید.  
مطاب��ق دیدگاه رهب��ر انقالب  
اس��المی، کش��ور طی این مدت 
ب��ا توجه به بضاعت ها و ش��رایط 
و اقتضائ��ات جهانی و بین المللی 
توانس��ت ب��ا عب��ور از مرزه��ای 
علم��ی و اجرای��ی ضم��ن امکان 
بروز خالقیت ها و اس��تعدادها در 
حوزه ه��ای مختل��ف مانند تولید 
علمی، علوم و فنون نظامی، دانش 
هسته ای، پزشکی، نانوفناوری و... 
موفقیت های زیادی را کسب کند 
و در هر یک از این علوم در سطح 
منطقه و حت��ی جهانی به رتبه و 

نتایج درخشانی دست یابد.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
 البت��ه در کنار موفقیت در این حوزه ها در برخی از 
ش��اخص ها و حوزه   ها نیز به س��بب برخی چالش های 
درونی و بیرونی، نسبت موفقیت ها با انتظارات مد نظر، 
هنوز فاصله هایی مشاهده می شود. این حوزه نیز اتفاقا 
از بخش هایی اس��ت که از ام��کان کمرنگ جلوه دادن 
دس��تاوردها از س��وی بنگاه های رس��انه ای کشورهای 
صاحب قدرت و ثروت تمرکز بیشتری برخوردار است 
و آنها ت��الش دارند تا با برجس��ته کردن مش��کالت، 
ضمن کمرنگ جل��وه دادن موفقیت ها و پیروزها مردم 
را از ثمرات انقالب اسالمی دلسرد کنند. در این میان 
ش��اید دو مقوله توس��عه اقتصادی و رفاه اجتماعی از 
موضوع��ات و مقوالت مه��م و تاثیرگذارتری برخوردار 
اس��ت چراکه در این دو مقوله است که می توان میزان 

توسعه یافتگی در جامعه را مشاهده کرد. 
نگاهی به آمار و اطالعات موجود در حوزه اقتصادی 
و معیش��تی نش��ان می دهد که نس��بت موفقیت ها به 
ناکامی ها به نس��بت بسیار زیادی از چربش موفقیت ها 
حکایت دارد، ولی در کنار آنها برخی بی انضباطی های 
اقتص��ادی و مالی و همچنین عدم ثبات و آرامش بازار 
در م��واردی عرصه را بر اقتصاد خانوارها تنگ می کند 
و همین مستمس��کی می شود برای به چالش کشیدن 

دستاوردهای مهم کشور در این حوزه ها.
 جمهوری اس��المی در طول 40س��ال گذش��ته به 
فراخور گس��ترش جمعی��ت بی��ش از دو برابری خود 
ت��الش کرده ت��ا امکان��ات و بضاعت های خ��ود را در 
س��طح کش��ور به نسبت مناس��بی توس��عه دهد و به 
ایجاد زیرس��اخت های رفاهی و توس��عه ای مانند آب و 
برق، گاز توسعه راه های مختلف و شبکه های ارتباطی 
و گس��ترش آم��وزش پ��رورش و آموزش عال��ی و در 
حوزه ه��ای زیربنای��ی اقتصاد مانند گس��ترش صنایع 
پتروشیمی، فوالد، صنایع غذایی و تبدیلی، نیروگاه ها، 
صنایع سیمان و... به دستاوردهای  ارزشمندی که غیر 
قابل مقایسه ای با قبل انقالب است دست یابد که همه 
اینها گواه این موضوع است که هدف گذاری برای رفع 
فقر و گسترش عدالت در شعارها و آمال های انقالب به 
صورت صحیح هدف گذاری و اجرا شده است، اما طی 
دوره های مختلف تاریخی از این زمان برخی مشکالت 
و چالش ه��ای درون��ی و بیرونی مانعی برای اس��تمرار 
مت��وازن این فرآیند توس��عه ش��ده، به عن��وان نمونه 
تحمیل هش��ت سال جنگ بر کش��ور همچنین اعمال 
انواع و اقس��ام تحریم ها از بیرون و برخی بی تدبیری ها 
از درون بر کندی روند توسعه در کشور تاثیر گذاشته 

است. 
چالش ه��ای  بخ��ش  در  کارشناس��ی  منظ��ر  از   
برون س��ازمانی می ت��وان ع��الوه ب��ر موارد ذکرش��ده 
به ع��دم وجود یک مبان��ی علمی مناس��ب و صحیح 

ب��رای فعالیت های اقتصادی و عدم تدوین یک نقش��ه 
راه ی��ا مدل جامع اقتصادی متناس��ب با نیاز کش��ور 
اش��اره کرد که عم��اًل دولت ها در ترس��یم برنامه های 
توس��عه ای با تضادهایی مواجه کرده است؛ تضادهایی 
ک��ه در مبانی نظری ایجاد می ش��ود طبیعتا آثار خود 
را در فرآیندهای اجرایی نش��ان خواهد داد، به عنوان 
نمونه در نظام اقتصادی س��رمایه داری برای هر یک از 
حوزه ه��ای مختلف اقتصادی یک برنامه کامل و جامع 
هم��راه با جزییات فراوان و دقی��ق مد نظر قرار گرفته 
اس��ت که راهکاره��ای اجرایی برای نظ��ام بانکداری، 
فرآین��د تولی��د و توس��عه، نظام قیمت گ��ذاری کاال و 
خدمات، صنعت گردش��گری و در یک کالم نقشه راه 
کشور در فرآیند توس��عه اقتصادی محسوب می شود. 
وجود ی��ک مکتب اقتصادی جامع -با همه اش��کالت 
و ای��رادات وارده ب��ر آن- به مرات��ب می تواند نتایج و 
دس��تاوردهای مناس��ب تری از عدم وجود یک مکتب 
داش��ته باش��د. همچنین در یک م��دل جالب توجه تر 
در کش��ور جمهوری خلق چین تفکی��ک میان مبانی 
حکومت سیاس��ی و اقتص��ادی راهکارهای��ی را برای 
حرکت در فرآیند توسعه و تعالی اقتصادی ایجاد کرده 
که تخطی از آن برای مجریان غیرقابل قبول است، لذا 
نتایج مترتب بر این نوع تفکر باعث ش��ده تا این کشور 
با داشتن قریب به یک ششم جمعیت جهان و حداقل 
مناب��ع و ذخایر انرژی هم اکنون ب��ه یکی از غول های 

اقتصادی جهان در کمتر از نیم قرن دست یابد.
البته اس��تفاده از تجارب و دستاوردهای کشورهای 
توس��عه یافته می توان��د ما را در حص��ول به موفقیت و 
جلوگی��ری از انجام اقدامات توأم با کوش��ش و خطا تا 
حدود زیادی مص��ون دارد، ولی توجه و نگاه به نیازها 
و بضاعت ه��ای داخلی به عنوان ابزار اصلی توس��عه و 
ض��رورت تدوین یک مدل اقتص��ادی جامع االطراف را 
برای کش��ور بیش از گذش��ته الزام آور نشان می دهد؛ 
مقول��ه ای که براس��اس مبانی و اص��ول عقیدتی دین 
مبین اس��الم و فقه پویای ش��یعه با اس��تفاده از خرد 
جمع��ی و اجم��اع فی مابی��ن علمای دین��ی و علمای 
عل��وم مختلف اقتصادی، ما را در رس��یدن به اهداف و 
برنامه ه��ای پیش رو کمک کند. البته تجربه موفق آن 
در حوزه علوم پزشکی و سلول های بنیادین قباًل انجام 
ش��ده و نتیجه موفقیت آمیز آن نی��ز هم اکنون موجود 

است.
در تجرب��ه موفقیت کش��ور در دس��تیابی به دانش 
ژنتیک و س��لول های بنیادین اجماع��ی میان علمای 
دینی و علمای پزش��کی در ای��ن مقوله صورت گرفت. 
نتیجه این اقدام باعث ش��د که هم اکنون در سطح اول 

جهان در این دانش قرار داریم. 
خأل نارسی ها در حوزه اقتصاد با توجه به دیدگاه ها و 
رهنمودهای ارائه شده توسط رهبر انقالب نیز به عنوان 

یک چالش مهم در کش��ور می تواند منجر به طراحی و 
تدوین یک نقشه راه جامع اقتصادی مبتنی بر ارزش ها 
و هنج��اری ملی و بضاعت های کش��ور با اجماع مبانی 
دینی و اقتصادی ش��ود ک��ه نگاه نافذ معظم له در این 
حوزه تا حدود بسیار زیادی راهکارهای عملی را برای 

حصول به موفقیت تبیین کرده است. 
منش��ور گام دوم انقالب در ح��وزه اقتصادی دارای 
مبانی و مباحث مهم و قابل توجهی است که می تواند 
ن��گاه عالمان دینی و اقتصادی را به این دانش متحول 
کند، به عنوان نمونه در این ابالغیه ایشان بیان کردند 
ک��ه:  »اقتصاد یک نقطه  کلیدی تعیین کننده اس��ت. 
اقتصاد قوی، نقطه  قوت و عامل مهم س��لطه ناپذیری و 
نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه  ضعف 
و زمینه س��از نفوذ و س��لطه و دخالت دشمنان است. 
فق��ر و غنا در مادیات و معنویات بش��ر، اثر می گذارد. 
اقتصاد البته هدف جامعه  اسالمی نیست، اما وسیله ای 
است که بدون آن نمی توان به هدف ها رسید. تأکید بر 
تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه 
و ب��ا کیفیت و توزیع عدالت مح��ور و مصرف به اندازه 
و بی اس��راف و مناس��بات مدیریتی خردمندانه است و 
در س��ال های اخیر از س��وی اینجانب بار ها تکرار و بر 
آن تأکید ش��ده، به خاطر همین تأثیر ش��گرفی است 
ک��ه اقتصاد می تواند بر زندگی ام��روز و فردای جامعه 
بگذارد. ش��اید بتوان مدعی ش��ده که برای اولین بار از 
س��وی یک عالم دینی و مرجعیت معظم شیعه توسط 
ایش��ان اینگونه مفاهی��م در حوزه اقتص��اد به صورت 
ش��فاف، صریح، دقیق و جامع اظهار ش��ده باش��د که 
این اظهار نظر نس��بت به نظرات قبلی برخی علما در 
مبانی و محتوا از جامعیت کامل تری برخوردار اس��ت 
و این توجه نیز تا حدود بس��یار زی��ادی می تواند گره 
ذهنی برخی علم��ای دینی و اقتصادی در تدوین یک 
مکتب اقتصاد اس��المی ایرانی را فراهم کند. توجه به 
ای��ن موضوع می تواند نقطه الهام بخش��ی برای عالمان 
دین��ی و علم��ان اقتصادی باش��د تا براس��اس همین 
دیدگاه نوین و متعالی به  پی ریزی شالوده یک مکتب 
اقتصاد اس��المی ایرانی مبتنی بر نیازها و سیاست های 

توسعه ای اقدام کنند.
ت��الش در این حوزه بی ش��ک با توجه ب��ه امکانات 
و بضاعت ه��ای موجود کش��ور هم از نظ��ر جغرافیای 
سیاس��ی هم امکان��ات و بضاعت موج��ود می تواند در 
یک بازه زمانی محدود و مش��خص نتایج ارزش��مندی 
را نصیب کشور کند. وجود یک درصد جمعیت جهان 
در یک محدوده ای از جغرافیا که دارای ۷درصد منابع 
و ذخایر شناخته ش��ده جهان است و همسایگی یا ۱5 
کشور در منطقه بی شک جایگاه رفیع تری را می طلبد 
که راهکارهای عملی منش��ور گام دوم انقالب می تواند 

مقدمه ای برای یک جهش اقتصادی باشد.

مناسبات ۳ قدرت چین، آمریکا و روسیه در سال 2019 به کدام سمت می رود؟نگاهی راهبردی به مولفه های اقتصادی گام دوم انقالب 
دوران صلح سرد در جهان

»استریت تایمز« در گزارشی به بررسی مناسبات سه قدرت چین، آمریکا و روسیه در سال ۲0۱۹ پرداخته 
و معتقد اس��ت که اضالع این مثلث قدرت به جای آنکه وارد جنگ س��رد ش��ده باش��ند تنها وارد دوران صلح 

سرد شده اند.
به گزارش »آینده نگر« در این گزارش می خوانیم: سال جدید میالدی آغاز شد و دورنمای استراتژیک جهان 
با حضور قدرت هایی مثل چین، آمریکا و روسیه حساس تر از همیشه به نظر می رسد. پیشرفت های نظامی هر 
ی��ک از ای��ن قدرت ها دارد معادالت جهانی را به صورت دائمی تغییر می دهد و بحث درباره قدرت هس��ته ای، 
موشکی، فضایی و سایبری آنها در رسانه ها جریان دارد. این وضع به صورت طبیعی نوعی موضع پیشگیرانه را 

برای این قدرت ها به همراه آورده است.
در همین میان، رقابت های منطقه ای و مواجهه ها و مناقش��ات ریز و درش��ت در نقاط مختلف جهان نیز این 
قدرت ها را جذب خود کرده و وضعیت ثبات استراتژیک در مناطق مختلفی از خاورمیانه، اروپا، آسیای جنوبی 

و منطقه غرب اقیانوس آرام به همین مسائل وابسته شده است.
چند بحران مهم که معادالت بین قدرت های جهانی را حادتر کرده، مس��ئله س��وریه و تقابل نقش روسیه و 
غرب در آن و مس��ئله اوکراین بوده اس��ت. این وضع باعث شده که مسکو و ناتو برخی از عظیم ترین مانورهای 

نظامی خود از زمان جنگ سرد را ترتیب بدهند و به هم قدرت نمایی کنند.
روسیه می گوید سیستم دفاع موشکی ناتو در اروپا یک اقدام تحریک آمیز علیه روسیه است و می تواند تعادل 
اس��تراتژیک منطقه ای را به هم بزند و جلوی مذاکرات برای عدم افزایش تس��لیحات متعارف و غیرمتعارف را 

بگیرد.
از س��وی دیگر، آمریکا با چین به وضوح ش��اخ به شاخ شده اس��ت. آمریکا به شدت به دنبال افزایش حضور 
نظامی خود در منطقه آس��یا و اقیانوس��یه است و حتی سیستم دفاع موشکی خود را در کشورهایی مثل ژاپن 
و کره نیز مس��تقر کرده اس��ت تا از چین زهر چش��م بگیرد. تمرکز بخش زیادی از نیروی دریایی و تجهیزات 
دریایی آمریکا در آب های نزدیک به چین بیش از هر چیز نش��ان می دهد که کاخ س��فید در تالش اس��ت زور 
هسته ای و متعارف خود را به رقبای شرقی اش نشان بدهد. در همین میان، چین هم دارد سرمایه گذاری روی 
برنامه های بزرگ تس��لیحاتی خود را افزایش می دهد تا قابلیت دفاع از خود را باال ببرد و آن ثبات اس��تراتژیک 

مورد نظر خودش را در منطقه تامین کند.
آنچه که در این میان از دس��ت رفته اس��ت، تعادل درخصوص تجهیزات تس��لیحاتی هس��ته ای است که در 
اختیار قدرت های بزرگ دنیاست و قرار بوده که جلوی گسترش شان گرفته شود. مثال در ماه جوالی گذشته، 
سازمان ملل متحد معاهده  منع تسلیحات هسته ای را به تصویب رساند و ۱۲۲ کشور به آن رأی مثبت دادند، 
اما درس��ت چهار ماه بعد، آمریکا اعالم کرد که از معاهده نیروی هسته ای میان برد خارج می شود. این تصمیم 

هیچ معنایی جز آینده ای مملو از رقابت های جدید هسته ای و تسلیحاتی بین واشنگتن و مسکو نداشت.
آنچه که تحلیل اوضاع جهانی در یک سال گذشته نشان می دهد این است که هدف استراتژیک ملی آمریکا 
این است که جلوی قدرت گرفتن هر کشوری در منطقه آسیا و اوراسیا را بگیرد. واضح ترین هدف آمریکا در این 
راستا چین است، هرچند که روسیه هم هر از گاهی مجددا در رادار آمریکا قرار می گیرد. البته آمریکا همچنان 
اصرار دارد که سیاست خارجی خود را برمبنای همکاری دفاعی و امنیتی با متحدانش در اروپا و منطقه آسیا 
و اقیانوس آرام پیش ببرد و مسئله دیپلماسی در قاموس دولت فعلی آمریکا از اهمیتی برخوردار نیست. البته 
موضع ترامپ مبنی بر اینکه متحدان آمریکا باید پول بیش��تری به آمریکا بدهند و انتظار کمتری از آن داشته 

باشند اصال به مذاق اروپایی ها خوش نیامده است.
آنچه که در جهان امروزی مش��اهده می ش��ود عمال این اس��ت که مثلث قدرت های جهان - چین، آمریکا 
و روس��یه- به جای آنکه وارد جنگ س��رد ش��ده باش��ند تنها وارد صلح سرد ش��ده اند. یعنی صلح سرد بین 
آمریکا و چین و از سوی دیگر بین روسیه و آمریکا برقرار است، چون مسائل داخلی و اولویت های اقتصادی 
این کش��ورها، آنها را وادار کرده که فعال از مواجهه مس��تقیم نظامی و هس��ته ای اجتناب کنند. به خصوص 
قدرت ه��ای ش��رقی تمایل دارند که روی حف��ظ تمامیت ارضی خود و برقراری مناس��بات باثبات منطقه ای 
متمرکز باش��ند و تا حد امکان باعث افزایش حضور قدرت غربی در منطقه نش��وند چون مواجهه مستقیم را 

به سود خود نمی بینند.
ب��ا وجود ای��ن، موردی مثل جنگ تجاری بین آمریکا و چین باعث ش��ده که مناس��بات این دو کش��ور به 
پایین ترین س��طح خود برس��د و مشخص نیس��ت که در آینده نزدیک و در سال ۲0۱۹ چقدر در این وضعیت 
تغییر حاصل شود. اگر منافع مشترک و منافع موازی سه قدرت چین، آمریکا و روسیه فعال بر تداوم صلح سرد 
میان آنها قرار بگیرد، صرفا با ش��رایطی آس��یب پذیر و نزدیک به بی ثبات در س��طح جهان مواجه خواهیم بود؛ 

چون این وضعیت جلوی مذاکرات و مصالحات موثر در مورد مسائل منطقه ای و جهانی را سد خواهد کرد.



فرصت امروز: فاز س��وم پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس دیروز با حضور 
رئیس جمه��ور ب��ه بهره برداری رس��ید. طرح احداث پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس به عنوان مدرن ترین پاالیش��گاه خاورمیانه در سال ۱۳۸5 در 
مساحتی حدود ۷۳0 هکتار در ۲5 کیلومتری غرب بندرعباس کلید خورد. 
خوراک این پاالیشگاه از طریق خط لوله ای به طول ۳۸۸ کیلومتر و به قطر 
۹0 س��انتی متر با ظرفیت دریافت 500 هزار بش��که تامین می شود که از 

مناطق سخت گذر استان های بوشهر، فارس و هرمزگان می گذرد.
با افتتاح فاز س��وم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، روزانه 45 میلیون لیتر 
بنزین یورو 5 در این پاالیش��گاه تولید خواهد ش��د که مطابق با 50درصد 
بنزین مصرفی در کشور است. عملیات ساخت فاز چهارم این پروژه عظیم 
ملی که نقشی راهبردی در توازن انرژی کشور و منطقه ایفا کرده و ایران 
را از واردکنن��ده بنزین به صادرکننده بالقوه این محصول راهبردی تبدیل 

کرده است، آغاز شده است.
تولی��د روزانه ۱۲ میلیون لیتر نفت گاز و نفت س��فید و ۳ میلیون لیتر 
فرآورده گاز مایع از دیگر دستاوردهای راه اندازی فاز سوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس است که با راه اندازی آن کشور را می توان جزو صادرکنندگان 
بالق��وه بنزین و یک قطب اثرگذار برای این فرآورده و س��ایر فرآورده های 

پاالیشی در منطقه محسوب کرد.
رئیس جمهور در آیین بهره برداری رس��می از فاز سوم پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس با اش��اره به جشن 40 سالگی پیروزی انقالب اسالمی گفت: 
تحریم های ضد ایرانی سبب توقف حرکت و پیشرفت در کشور نشد و روند 

توسعه در کشور همچنان ادامه دارد.
حس��ن روحانی ادامه داد: فاز نخست پاالیشگاه ستاره خلیج فارس سال 
۹۶،  فاز دوم سال ۹۷ و فاز سوم این پاالیشگاه که امروز افتتاح شده است 
به معنای حرکت خروش��ان این ملت در مس��یر خودکفایی و عظمت این 

ملت است.
او با اشاره به اینکه تولید بنزین در سال های اخیر نه تنها از لحاظ کمی، 

بلکه از لحاظ کیفی نیز با افزایش همراه ش��ده اس��ت، ادامه داد: پارس��ال 
افزایش تولید بنزین پاالیش��گاه بندرعباس از روزانه ۸ میلیون لیتر به ۱۲ 
میلیون لیتر را ش��اهد بودیم و امروز پروژه افزایش کیفیت بنزین تولیدی 

این پاالیشگاه به یورو 5 را افتتاح کردیم.
روحانی با بیان اینکه کسی نمی تواند این عظمت بزرگ را به خاطر برخی 
مش��کالت اقتصادی زیر سوال ببرد، تصریح کرد: نمی شود شاگردی را که 
همه نمره هایش در یک س��ال ۲0 است و یک بار ۱۹,5 گرفته بازخواست 

کرد؛ این نه انصاف است، نه مروت است، نه عشق است.
به گفته وی، در زمان تحریم دشمن مشکالت هم پیش می آید، شوخی 

که نیست آمریکا و همه مزدورانش هستند.
رئی��س جمهوری با اش��اره به اینکه برای نخس��تین بار در زمان جنگ، 
ص��ادرات نفت ایران از پایانه خارک در مهرماه یا آبان ماه س��ال ۶4 به طور 
کامل و به مدت س��ه هفته قطع ش��د، گفت: اما با تالش های انجام ش��ده 

توانستیم در طول مدت جنگ تحمیلی نفت را صادر کنیم.
روحانی با بیان اینکه در طول جنگ، مهندسان و کارکنان صنعت نفت 
بودند که صنعت نفت و پاالیش��گاه ها را س��رپا نگه داشتند، اظهار کرد: در 
جن��گ تحمیلی عراق علیه ایران با وجود آنک��ه همه دنیا به صدام کمک 
کرد، اما ما روی پای خودمان ایستادیم و صنعت نفت را اداره کردیم؛ البته 

که کار سختی بود.
وی با اش��اره به اینکه مردم در زمان جنگ روزهایی سختی داشتند، اما 
عقب نشینی نکردند و س��ر فرود نیاوردند، گفت: مردم در آن زمان امام را 

تنها نگذاشتند و همه به میدان آمدند.
جنگ اقتصادی سخت تر از جنگ نظامی

به گزارش ش��انا، رئیس جمهور با بی��ان اینکه امروز روز جنگ اقتصادی 
اس��ت، افزود: بدانید جنگ اقتصادی از جنگ نظامی سخت تر است. اتحاد 

در این شرایط سبب می شود از این جنگ اقتصادی سربلند بیرون بیایم.
روحان��ی ادامه داد: در جن��گ اقتصادی، نحوه چگونگ��ی فروش نفت، 

حمل ونقل، جذب مش��تری، نقل و انتقال مالی و بس��یاری از موارد دیگر 
آن دیده نمی شود.

وی افتتاح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را به عنوان بزرگ ترین پاالیشگاه 
میعانات گازی جهان، به معنای خودباوری، روی پا ایستادن، قدرت مقابله 

با دشمن، شکستن تحریم و اعتماد به نفس و خودکفایی دانست.
رئی��س جمهوری تصریح ک��رد: دولت یازدهم و دوازدهم، کش��ور را در 
پنج مورد مهم سرنوشت س��از، تولید بنزین، گازوییل، گاز، گندم و شکر به 

خودکفایی رساند.
روحانی با اشاره به اینکه تصور کنید که اگر روزی بنزین یا گازوییل  یا 
گاز در کشور نباشد، چه اتفاقاتی می افتد؟ گفت: کاری عظیم و شبانه روزی 
در صنعت نفت در حال انجام است تا مردم به راحتی بنزین، گازوییل و گاز 

دریافت کنند. باید قدر نعمت ها را دانست.
افتتاح پاالیشگاه ستاره خلیج فارس؛ موفقیت یک ملت

وی با بیان اینکه ش��رایط، شرایط عادی نیست، اما بدانید که ما در این 
جنگ پیروز خواهیم بود، تصریح کرد: شک نکنید که اگر ما متحد باشیم، 

دشمن وادار به عقب نشینی می شود.
رئی��س جمهوری افتتاح پاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس را به معنای 
موفقیت ملت و دولت دانس��ت و اف��زود: این موفقیت با همکاری، اتحاد و 
جهاد ش��بانه روزی وزارت نفت، مهندسان و قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 

)ص( انجام شده است و آنچه آفریده شده، افتخار ملت ایران است.
روحانی با تبریک به ملت بزرگ ایران، صنعت نفت، س��پاه پاس��داران، 
مهندس��ان، کارگران و تالشگران در صنعت نفت ادامه داد: شما بودید که 
در زمان جنگ، نفت تولید و صادر کردید و سوخت مورد نیاز را در شرایط 
جنگ تأمین کردید و امروز در شرایط جنگ اقتصادی دالورانه ایستاده اید.
ب��ه گفته وی، بای��د به خودمان ایمان بیاوریم و ق��درت خودمان را باور 
کنی��م. اگر این باور در کش��ور ایجاد ش��د ما به هم��ه قله های موفقیت و 

پیروزی دست می یابیم.

فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید

روحانی: توسعه با وجود تحریم ها ادامه دارد

وزیر نفت نیز در مراسم افتتاح فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
گفت که ظرفیت تولید بنزین در سال ۹۱ برابر با 5۲ میلیون لیتر بوده 
که با اضافه کردن اکتان افزا به 5۸ میلیون لیتر می رس��ید. این میزان 
امسال به ۱05 میلیون لیتر رسیده و تا پایان سال از ۱05 میلیون لیتر 

نیز بیشتر خواهد شد. 
بیژن زنگنه با بیان اینکه ظرفیت تولید بنزین طی پنج سال دو برابر 
شده است، ادامه داد: افزایش ۲ برابری و 50 میلیون لیتری تولید بنزین 
کش��ور در طول پنج س��ال با راه اندازی فازهای یکم تا س��وم پاالیشگاه 

ستاره خلیج فارس، جهشی بی سابقه و تاریخی است.
ب��ه گفته زنگنه، ظرفیت پذیرش خوراک ما در پاالیش��گاه های نفت 
روزانه حدود یک میلیون و ۷00 هزار بش��که بوده اس��ت که با به مدار 
آمدن فاز س��وم پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس و افزای��ش 400 هزار 
بش��که ای )افزایش ۲0درصدی(، به روزانه ۲ میلیون و ۱00 هزار بشکه 

رسیده است.
وی با اشاره به جهش بی سابقه و تاریخی تولید بنزین کشور در طول 
پنج س��ال گذشته، افزود: در سال ۹۱، ظرفیت تولید بنزین پایه کشور 
روزانه 5۲ میلیون لیتر و با احتساب اکتان افزاها روزانه 5۸ میلیون لیتر 
بود که در بهمن ماه ۹۷ با افزایش 50 میلیون لیتری و رش��د دو برابری 
به روزانه ۱0۱ میلیون لیتر رسید و تا پایان سال این مقدار از رقم ۱05 

میلیون لیتر در روز عبور می کند.
وزی��ر نفت تاکی��د کرد: ام��روز برعکس دهه پیش که ی��ک مورد از 
تحریم ها محدود کردن واردات بنزین به کشور بود، اکنون دیگر نه تنها 
واردکننده بنزین نیستیم، بلکه صادرکننده شده ایم و آمریکا یی ها حتی 

نمی توانند کلمه ای در این باره به زبان بیاورند.
ظرفیت ذخایر بنزین را افزایش می دهیم

به گزارش شانا، زنگنه گفت: خوشبختانه دیگر نیازی به واردات بنزین 
نداری��م و امکان صادرات این فرآورده نیز هم اکن��ون وجود دارد، اما به 
ای��ن دلیل که می خواهیم ظرفیت ذخایر را کش��ور افزایش دهیم، فعال 

صادر نمی کنیم.

وی درباره کیفیت فرآورده های تولیدی در پاالیشگاه های کشور تاکید 
کرد: در س��ال ۹۱ تولید بنزین با کیفیت یورو در کش��ور نداشتیم، اما 
امروز با اجرای طرح های بهبود کیفیت در پاالیشگاه های اراک، اصفهان، 
بندرعباس، س��تاره خلیج فارس و تبریز روزانه ۷۶ میلیون لیتر بنزین 

یورو 4 و 5 در کشور تولید می شود.
وزیر نفت تصریح کرد: ظرفیت تولید نفت گاز یورو در کش��ور در سال 
۹۱ روزانه ۶ میلیون لیتر بود که این رقم در س��ال ۹۷ با افزایش هفت 

برابری به روزانه 44 میلیون لیتر رسیده است.
زنگن��ه گفت: اجرای طرح های پاالیش��ی که عمدت��ا متوجه افزایش 
کیفیت فرآورده های نفتی و زیس��ت محیطی اس��ت و بیشتر فاینانس 
کش��ورهای اروپایی را داشتند، به دلیل فش��ار غیرقانونی کشور آمریکا 
متوقف ش��ده است و این موضوع آس��یب زیست محیطی فراوانی را به 
دنب��ال دارد. وی همچنی��ن از اعطای موافقت اصول��ی برای پاالیش ۲ 
میلیون بش��که نفت خام و تخصیص خ��وراک به بخش خصوصی برای 
پاالیش��گاه های جدید نفت و میعانات گازی خبر داد و گفت: ۶00 هزار 
بشکه از این ظرفیت مربوط به پاالیشگاه های با ظرفیت کمتر از ۶0 هزار 

بشکه در روز است.
وزی��ر نفت گفت: پارس جنوبی دو زنجیره پاالیش��ی و پتروش��یمی 
دارد که پاالیش��گاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس بخشی از زنجیره 

پاالیشی این طرح عظیم به شمار می آید.
افزایش 2 برابری تولید بنزین در 5 سال

زنگنه افزود: امروز می توانس��تیم ب��ا حضور رئیس جمهوری عملیات 
کلنگ زنی فاز 4 پاالیش��گاه س��تاره خلی��ج فارس را انج��ام دهیم، اما 

نمی خواستیم آغاز این فاز به صورت نمایشی باشد.
وی ب��ا بیان اینکه ع��ده ای ادعا می کنند دولت اعتقادی به س��اخت 
پاالیشگاه ندارد و ما می خواهیم فقط خام فروشی کنیم، گفت: اگر وزارت 
نفت اعتقادی به توس��عه ظرفیت پاالیشی کشور نداشت، چگونه ظرف 
پنج س��ال مقدار تولید بنزین کشور دو برابر ش��ده است؟! ما به عنوان 

دولت مجاز به سرمایه گذاری در طرح های جدید پاالیشی نیستیم.

وزی��ر نف��ت اف��زود: به منظ��ور حمایت از بخش��ی خصوص��ی برای 
سرمایه گذاری در این بخش، طرحی را برای اعطای تسهیالت به بخش 
خصوصی به منظور تکمیل طرح های پتروش��یمی و پاالیش��ی به دولت 

ارائه کرده ایم.
به گزارش ش��انا، طرح احداث پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان 
مدرن ترین پاالیش��گاه خاورمیانه در س��ال ۱۳۸5 در مساحتی حدود 
۷۳0 هکت��ار در ۲5 کیلومتری غرب بندرعب��اس کلید خورد. خوراک 
این پاالیش��گاه از طریق خط لوله ای به ط��ول ۳۸۸ کیلومتر و به قطر 
۹0 س��انتی متر با ظرفیت دریافت 500 هزار بش��که تامین می شود که 

از مناطق سخت گذر استان های بوشهر، فارس و هرمزگان می گذرد.
با افتتاح فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، روزانه 45 میلیون لیتر 
بنزین یورو 5 در این پاالیشگاه تولید خواهد شد که مطابق با 50درصد 
بنزین مصرفی در کش��ور است. عملیات س��اخت فاز چهارم این پروژه 
عظیم ملی که نقشی راهبردی در توازن انرژی کشور و منطقه ایفا کرده 
و ایران را از واردکننده بنزین به صادرکننده بالقوه این محصول راهبردی 

تبدیل کرده است، آغاز شده است.
تولید روزانه ۱۲ میلیون لیتر نفت گاز و نفت س��فید و ۳ میلیون لیتر 
فرآورده گاز مایع از دیگر دس��تاوردهای راه اندازی فاز س��وم پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس اس��ت که ب��ا راه اندازی آن کش��ور را می توان جزو 
صادرکنندگان بالقوه بنزین و یک قطب اثرگذار برای این فرآورده و سایر 

فرآورده های پاالیشی در منطقه محسوب کرد.
عن��وان بزرگ ترین پاالیش��گاه میعان��ات گازی دنیا و نخس��تین در 
خاورمیانه، اس��تفاده بی��ش از ۷0درصد از تجهی��زات تولیدی صنایع 
داخلی، نزدیک به ۱00درصد اجرا از س��وی نیروهای داخلی، ۹5درصد 
راه اندازی های داخلی، جوان ترین نیروی انس��انی دخی��ل در اجرا، آثار 
زیست محیطی با تولید فرآورده های باکیفیت، تقویت قدرت دیپلماسی 
و رکوردهای بی نظیر در راه اندازی از جمله ویژگی های بارز ستاره خلیج 
فارس به ش��مار می رود که این طرح عظیم را به یک طرح ملی تبدیل 

کرده است.

وزیر نفت در مراسم افتتاح فاز ۳ پاالیشگاه خلیج فارس:

ظرفیت تولید بنزین دو برابر شد

یادداشت

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش خبر داد
راه اندازی یک ساله فاز ۳ ستاره خلیج فارس 

با منابع داخلی
مدیرعام��ل ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش فرآورده ه��ای نفتی از 
راه اندازی یک س��اله فاز ۳ پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با استفاده از 
مناب��ع داخلی خبر داد. علیرضا صادق آبادی صبح دوش��نبه در آیین 
بهره برداری رسمی از فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با حضور 
رئیس جمهور و وزیر نفت، گفت: پس از تثبیت فاز نخست پاالیشگاه 
س��تاره خلیج فارس که تصمیم گرفتیم وارد اجرای فاز دوم ش��ویم، 
چالش پیش  روی ما منابع مالی بود، اما در کوتاه مدت توانس��تیم از 
محل فروش نفتای ترش پروژه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
و بانک ملت، منابع مالی مورد نیاز پروژه را تامین کنیم. وی افزود: در 
تابستان س��ال ۹۷ که میانگین مصرف بنزین به ۹۷ میلیون لیتر در 
روز رسید و اوج مصرف بود، پاالیشگاه ستاره خلیج فارس با راه اندازی 
فاز دوم روزانه ۳0 میلیون لیتر بنزین به چرخه توزیع کش��ور اضافه 
کرد و فاز سوم آن نیز بالفاصله راه اندازی شد.  به گزارش شانا، معاون 
وزیر نفت در امور پاالیش و پخش تصریح کرد: با راه اندازی فاز سوم 
پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس، افزون بر جهش قابل توجه در تولید 
بنزین، نف��ت گاز و گاز مایع )ال پی جی(، کمبود خوراک مجتمع های 
پتروش��یمی را هم از این پاالیش��گاه تامین و به عرضه ارز در کشور 
از س��وی پتروش��یمی ها کمک کردیم. صادق آبادی گفت: امیدواریم 
از طریق اجرای فاز چهارم پاالیش��گاه س��تاره خلی��ج فارس و بهبود 
فناوری  فازهای موجود، ش��اهد افزایش قابل توجه ظرفیت پاالیشی 
این پاالیشگاه باشیم. وی با اشاره به اینکه پیش راه اندازی، راه اندازی 
و تثبیت فاز س��وم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در یک سال گذشته 
انجام شد، گفت: اجرای ۷00 هزار مترمکعب لوله کشی، 4,5 میلیون 
اینچ لوله کش��ی روزمینی، 5۲ هزار تن اس��کلت فلزی، ۸0 هزار تن 
تجهیزات نصب ش��ده، مخازن خوراک به ظرفیت ۲.5 میلیون بشکه، 
مخازن س��قف ثابت و شناور به ظرفیت ۸ میلیون بشکه، ۸ هزار تن 
مخازن کروی، ۶ هزار تن کابل کشی برق، ۲ هزار و ۲00 تابلوی برق، 
بیش از ۱5 هزار ابزار دقیق بخش��ی از اقدام های انجام شده به منظور 
راه ان��دازی این فاز بوده که ب��رای اجرای آن ۲.5 میلیارد یورو هزینه 
ش��ده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران، مهم ترین دلیل پیش��رفت روند اجرای پروژه ساخت فاز 
س��وم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را مبنا قرار دادن اهداف تولیدی 
دانس��ت و افزود: این پروژه را بر پایه خرد کردن پروژه و تمرکز اجرا 

بر اهداف تولیدی هدایت کردیم و به نتیجه رساندیم.

بررسی وضعیت بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت
آمریکا می تواند معافیت نفتی ایران را تمدید 

نکند؟
معافیت های ش��ش ماهه ای که آمریکا ب��رای ادامه خرید نفت از 
ای��ران به مش��تریان داده بود، در حالی در اردیبهش��ت ماه به پایان 
می رس��د که مقامات آمریکایی چندین بار در اظهارات ش��ان تاکید 
کرده اند که ای��ن معافیت ها را تمدید نخواهند کرد؛ تهدیدی که از 

نظر کارشناسان قابل اجرا نیست.
به گزارش ایسنا، اردیبهشت ماه سال جاری آمریکا از برجام خارج 
ش��د و با تحریم نفت ایران، اع��الم کرد که قصد دارد صادرات نفت 
ایران را به صفر برس��اند؛ هدفی که باعث آش��فتگی بازار و افزایش 
چشمگیر قیمت جهانی نفت ش��د. درنهایت آبان ماه بود که آمریکا 
اعالم کرد به هش��ت مش��تری نفت ای��ران به مدت ش��ش ماه )تا 
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸( معافیت می دهد تا این کشورها به مرور 
خری��د نفت از ای��ران را کاهش دهند. خری��داران بزرگ نفت ایران 
ش��امل چین، هند، ژاپ��ن، کره جنوبی و ترکی��ه در نوامبر معافیت 
ش��ش ماهه ای برای ادامه خرید نفت از ای��ران دریافت کردند و در 

مقابل، قول دادند اتکای خود به نفت ایران را کمتر کنند.
اکنون در حالی که حدود س��ه ماه تا زمان تعیین ش��ده از سوی 
آمری��کا باقی مان��ده، مقامات آمریکا اعالم کرده اند مش��تریان نفت 
ایران نباید انتظار معافیت های جدید از تحریم های آمریکا را داشته 
باش��ند. این در حالی است که بس��یاری از تحلیلگران انتظار دارند 
آمریکا پس از منقضی ش��دن معافیت های فعلی در چهارم ماه مه، 
معافیت ه��ای جدیدی صادر کن��د. آنها پیش بینی می کنند س��یر 

قیمت های نفت نهایتاً در تمدید معافیت ها تعیین کننده باشد.
در این باره، سیدمهدی حسینی با اشاره به اظهارات اخیر آمریکا 
درباره اینکه معافیت مشتریان نفت ایران را تمدید نمی کند، اظهار 
کرد: پیش بینی من از بازار آینده نفت این اس��ت که در سال جاری 
میالدی تقاضا برای نفت ۱.5 تا ۱.۸ میلیون بش��که در روز افزایش 
پیدا کن��د، بنابراین آمریکایی ه��ا نمی توانند معافیت ه��ا را تمدید 
نکنند. وی، به بررس��ی نحوه و میزان تولید بزرگترین کش��ورهای 
تولیدکننده نفت پرداخت و افزود: عربس��تان س��عودی دیگر از نظر 
تکنیکی توان افزایش تولید بیش��تر از میزانی که اخیراً تولید کرد، 
ن��دارد. این موضوع درباره روس��یه هم صدق می کند و این کش��ور 
هم بی��ش از این نمی تواند تولید کند. در ح��ال حاضر، تولید نفت 
عراق حدود 4.۸ میلیون بش��که است و به نظر نمی رسد این کشور 
هم بیش از این توان تولید داش��ته باش��د. این کش��ورها بزرگترین 
تولیدکنندگانی هستند که احتمال می رود بتوانند جای نفت ایران 
را بگیرند. این کارش��ناس ارش��د حوزه انرژی، با اش��اره به افزایش 
قیم��ت نفت در هفته اخیر، ادامه داد: افزایش قیمت، نش��ان دهنده 
افزایش تقاضاست و اگر نفت ایران، به طور کامل از بازار حذف شود، 
دنیا گرفتاری خواهد داشت. حسینی ادامه داد: ممکن است آمریکا 
بتواند کشورهای کوچک را تهدید کند و آنها واردات نفت از ایران را 
متوقف کنند. کشورهایی مثل تایوان که ۲0 تا ۳0 هزار بشکه نفت 
از ایران وارد می کنند، اما مش��تریان بزرگ تر نفت ایران نمی توانند. 
بای��د این موضوع را در نظر داش��ت که جایگزین��ی نفت خام برای 

پاالیشگاه های کشور کار سختی است.
وی در پایان با اشاره به اظهارات وزیر نفت درباره نحوه  خرید نفت 
اروپایی ها از ایران، اظهار کرد: این کشورها مدتی بود که از ایران نفت 
نمی خریدند، ممکن اس��ت اگر اس پی وی به نتیجه برسد، بتوانیم از 
آن ب��رای دریافت پول نفت هم کمک بگیری��م. این نکته را هم باید 
توجه داش��ت که برخی کشورها وابستگی بیشتری به آمریکا دارند و 
ممکن اس��ت به این دلیل، میزان واردات از ایران را کاهش دهند. در 

هر صورت باید منتظر بمانیم تا تکلیف اس پی وی مشخص شود.
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فرص��ت امروز: معاونت بررس��ی های اقتصادی ات��اق بازرگانی تهران در 
تازه ترین گزارش خود، وضعیت ش��اخص ادراک فساد در میان کشورهای 
منطقه در س��ال ۲0۱۸ را منتشر کرده اس��ت و طبق این گزارش، کشور 
ام��ارات متحده عربی بهترین عملکرد را در مقایس��ه با دیگر کش��ورهای 
منطقه دارد. در این گزارش، تمامی کش��ورهایی که در منطقه جغرافیایی 
منا قرار دارند از نظر ش��اخص ادراک فس��اد بررسی شده اند و ایران نیز در 

رده های میانه این فهرست قرار گرفته است.
براساس اطالعات ارائه شده در این گزارش، امارات متحده عربی با امتیاز 
۷0، هرچند در مقایس��ه با س��ال ۲0۱۷ در میان کشورهای جهان با افت 
جایگاه مواجه ش��ده اس��ت، اما با قرار گرفتن در رتبه ۲۳ جهانی، بهترین 
کشور منطقه از نظر شاخص مبارزه با فساد در سال ۲0۱۸ به شمار می رود.
پس از امارات نیز رقیب سیاس��ی و منطقه ای این کشور یعنی قطر قرار 
گرفته اس��ت. این همسایه جنوبی ایران در قیاس با سال گذشته میالدی 
چهار رده افت جایگاه داشته، اما همچنان به عنوان کشور ۳۳ جهان از نظر 
ادراک فساد قرار گرفته است. پس از این دو کشور عمان، عربستان سعودی 
و اردن بهترین عملک��رد را به خود اختصاص داده اند. در این میان، عمان 
توانس��ته است با جهشی ۱5 پله ای رتبه خود را از ۶۸ به 5۳ کاهش دهد 
و باالترین میزان رشد را در میان کشورهای منطقه به نام خود ثبت کند.

براس��اس اطالعات منتشرش��ده در این گزارش، ایران در س��ال ۲0۱۸ 
میالدی امتیاز ۲۸ را در شاخص ادراک فساد به دست آورده و با سقوطی 
هش��ت پله ای از رتبه ۱۳0 به رتبه ۱۳۸ جهانی تنزل جایگاه داشته است. 
در واقع، کاهش دو واحدی امتیاز و تضعیف هش��ت رتبه ای جایگاه ایران 
در مقایسه با سال ۲0۱۷، مهم ترین اتفاقی است که در گزارش جدید اتاق 

بازرگانی تهران خود را نشان می دهد.
بدترین عملکرد در میان کشورهای منطقه نیز به سوریه اختصاص داشته 

و این کش��ور با قرار گرفتن در جایگاه ۱۷۸، فاس��دترین اقتصاد منطقه به 
حساب می آید. پس از آن یمن با رتبه ۱۷۶، لیبی با ۱۷0، عراق با ۱۶۹ و 

لبنان با ۱۳۸ در ردیف فاسدترین اقتصادهای منطقه ایستاده اند.
قدرتمندترین ارزهای جهان را بشناسید

همچنین در گزارش دیگری که نشریه »فارین پالیسی« از قدرتمندترین 
ارزهای جهان منتش��ر کرده، جالب است که بدانید اقتصادهای خاورمیانه 
دارای قدرتمندترین ارزهای جهان هستند، چنانچه نشریه فارین پالیسی 

دینار کویت را قدرتمندترین ارز جهان معرفی کرده است.
به گزارش ایس��نا، بیش از ۲00کشور در جهان وجود دارند که برخی از 
آنها دارای ارزهای قدرتمندی هس��تند که س��ایر کشورها را نیز نسبت به 
اس��تفاده از آنها متقاعد کرده است. شاید بس��یاری از مردم عقیده داشته 
باشند که دالر، یورو و پوند قدرتمندترین ارزهای جهان هستند، اما نشریه 
آمریکایی »فارین پالیس��ی« اعالم کرده است که کشورهای حاشیه خلیج 

فارس دارای قدرتمندترین ارزهای جهان هستند.
طبق گزارش »فارین پالیسی« ۱0 ارز قدرتمند جهان به ترتیب عبارتند از:

* دینار کویت: به دلیل صادرات باالی نفت کویت و انباش��ت س��رمایه، 
ارزش دینار کویت در برابر دالر بیش از هر ارز دیگری در جهان اس��ت به 

گونه ای که هر دینار کویت بیش از ۳.۲۹ دالر قیمت دارد.
* دینار بحرین: یک کشور دیگر در حاشیه خلیج فارس که جمعیت آن 
به زحمت از یک میلیون نفر فراتر می رود. با این حال هر دینار بحرین به 

ازای ۲.۶5 دالر معامله می شود.
* ریال عمان: کش��وری در همسایگی عربستان و یمن که ساکنانش از 
رفاه باالیی برخوردار هس��تند. هر ریال عمانی در بازارهای جهانی بیش از 

۲.۶ دالر قیمت دارد.
* دین��ار اردن: هرچند ب��ا توجه به وضعیت اقتصادی نامناس��ب اردن 

توضیح این که چرا ارزش پول ملی آنها تا این حد باالس��ت کار دش��واری 
خواهد بود، اما هر دینار اردنی به ازای ۱.4۱ دالر مبادله می شود.

* پوند انگلی��س: قدرتمندترین ارز اروپایی و س��ومین ارز پرمبادله در 
س��طح جهان که با وجود کاهش رشد اقتصادی انگلیس در سالیان اخیر 
و برگزی��ت، کماکان از ارزش باالیی برخوردار اس��ت و هر پوند حدود ۱.۳ 

دالر قیمت دارد.
* دالر جزایر کایمن: قطعاً دیدن نام چنین کشوری در چنین جایگاهی 
ش��ما را متعجب خواهد کرد، اما این جزیره به لطف سیاست های مالیاتی 
مناسب خود س��رمایه خارجی زیادی را جذب کرده است و به دلیل ورود 
مقادیر عظیم ارز خارجی، ارزش دالر این جزیره باال اس��ت، به گونه ای که 

هر دالر جزیره کایمن به ازای ۱.۲ دالر آمریکا مبادله می شود!
* یورو: یورو به عنوان دومین ارز پرمبادله جهان ش��ناخته می ش��ود و 
در س��ال های اخیر، سهم آن از ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان رو به 

افزایش است. هر یورو حدوداً ۱.۱۳ دالر قیمت دارد.
* فرانک س��وییس: ارزش فرانک معموالً با اندکی نوسان مثبت و منفی 
برابر با ارزش دالر آمریکا است. این ارز به همراه ین ژاپن دو ارز امن جهان 

شناخته می شوند و در زمان نوسانات بازارهای مالی باارزش تر می شوند.
* دالر: مهم ترین ارز فعلی جهان که با وجود تالش کش��ورهای مختلف 
برای کاهش سلطه آن بر اقتصادهای شان، هنوز هم نقش تعیین کننده ای 
در جهان دارد. از دالر در تراکنش های مالی در سطح جهان بیش از هر ارز 

دیگری استفاده می شود.
* دالر کان��ادا: علی رغم کاهش قیمت دالر کانادا در س��ال های اخیر به 
دلیل کاهش بهای نفت و رکود در بازار مسکن این کشور، این ارز پنجمین 
س��هم از ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان را دارد و در حال حاضر هر 

دالر آمریکا حدود ۱.۳۱ دالر کانادا قیمت دارد.

گزارش »شاخص ادراک فساد منطقه منا 2018« منتشر شد

جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد کجاست؟

قیمت مس��کن ۹۱درصد جهش کرده و این در حالی است که ساخت 
و س��از به عنوان عامل کاهنده قیمت ها در شرایط رکودی به سر می برد؛ 
بنا به گفته  س��ازندگان، بانک ها نیز به دالیل نامعلوم، همکاری الزم را در 

پرداخت تسهیالت ساخت انجام نمی دهند.
به گزارش ایسنا، رشد تدریجی قیمت مسکن از زمستان ۹۶ آغاز شد و 
براساس آمار هنوز هم ادامه دارد. در دی ماه میانگین قیمت مسکن شهر 
تهران ۹ میلیون و ۸00 هزار تومان بود که رشد ۹۱درصدی را نسبت به 
دی ماه س��ال ۱۳۹۶ نشان می دهد. البته سرعت افزایش ماهیانه قیمت ها 
از حدود ۹درصد به حدود ۲درصد رس��یده اما خانه آنقدر گران شده که 
متقاضیان واقعی در بازار، انگشت ش��مار شده اند. بسیاری از مردم منتظر 
کاهش یا حداقل ثبات قیمت مس��کن هس��تند و این در حالی است که 
کارشناسان، مهم ترین عامل پایین آوردن قیمت مسکن را افزایش ساخت 

و ساز، به خصوص در خانه های کوچک متراژ عنوان می کنند.
طبق برخی محاس��بات هم اکنون سالیانه ۳۲0 هزار واحد مسکونی در 
ایران تولید می ش��ود؛ در حالی که نیاز س��الیانه کشور یک میلیون واحد 
اس��ت. سازندگان می گویند علی رغم مجوز شورای پول و اعتبار به تمامی 
بانک ها برای پرداخت تس��هیالت ۱۸درصدی ساخت، اغلب بانک ها یا از 
پرداخ��ت این وام خودداری می کنند یا با یک فرمول پیچیده، آنقدر نرخ 
بهره را باال می برند که س��رمایه گذاری در بخش س��اخت و س��از، توجیه 

اقتصادی خود را از دست می دهد.
نقش غیرمستقیم بانک ها در گرانی مسکن

دبیر کانون انبوه س��ازان، یکی از عوامل رکود تورمی در بازار مس��کن را 
سیستم بانکی می داند که به رونق ساخت و ساز کمک چندانی نمی کند. 
فرش��ید پورحاجت همچنین معتقد است پیش فروش به عنوان مهم ترین 
اب��زار تأمین مالی س��ازندگان غل و زنجیر ش��ده اس��ت. او بیان می کند: 
تسهیالتی که در حوزه تولید مسکن پرداخت می شود کمترین ریسک را 
از نظر اقتصادی دارد، چراکه ضمانت ها به صورت کاماًل مشخص از سوی 
بانک ها دریافت می ش��ود، اما متأسفانه با وجود تزریق منابع بسیار خوبی 
که از محل بازگشت 50 هزار میلیارد تومان تسهیالت مسکن مهر صورت 
گرفته، این منابع به حوزه مسکن اختصاص نیافته و حتی به استناد قانون 
ساماندهی که می بایست ۱,000 میلیارد تومان به حوزه مسکن داده شود 

محقق نشده است.

پورحاجت با بیان اینکه در ش��رایط جنگ اقتصادی، عماًل بخش تولید 
از همه طرف محاصره ش��ده است، گفت: ابزارهای مالی را بسته اند و این 
عملکرد، مخاطره افتادن ریسک سرمایه گذاری در حوزه مسکن را در پی 
داشته است. انبوه سازان نیز انگیزه خود را برای بازگشت به بازار مسکن از 
دست داده اند که یک تهدید بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می شود. 
بانک ها نگاه صحیحی به حوزه تولید مس��کن ندارند. وقتی هم که تالطم 
در بازار مسکن رخ می دهد به اشتباه، انگشت اتهام را به سمت سوداگران 

می گیرند.
وضع مالیات های سنگین در حوزه ساخت و ساز

دبیر کانون انبوه سازان پیش از این هم با بیان این عبارت که »مالیات بر 
گرده تولیدکنندگان مسکن قرار دارد« از وضع مالیات های سنگین در این 
بخش گالیه داشت. پورحاجت گفته بود: مواد 5۹ و ۷۷ قانون مالیات های 
مستقیم که از ماده ۶4 اعتبار می گیرد هزینه های سنگینی را برای بخش 
تولید مس��کن ایجاد کرده است. متأس��فانه در تغییراتی که سال ۱۳۹4 
در حوزه مالیاتی صورت گرفته هیچ تفاوتی بین بخش تولید و س��وداگر 
مس��کن قائل نشده است. یعنی جایگاه کسانی که صنعت ساختمان را به 
عنوان یک صنعت پیشران و ضد تحریم، تقویت و به اشتغال کشور کمک 
می کنند از برخی دالالن که از نوسانات بازار مسکن به نوعی موج سواری 

می کنند تمیز داده نشده است.
پیشنهاد افزایش وام 160 میلیونی مسکن

از سوی دیگر هم اکنون س��قف تسهیالت پرداختی به متقاضیان ۱۶0 
میلیون تومان از طریق پس انداز یک س��اله اس��ت که با توجه به افزایش 
قیمت مس��کن طی یک سال اخیر، برخی افراد پیش��نهاد باال بردن رقم 
وام بانکی را داده اند؛ پیشنهادی که محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی 
موافقش نیس��ت و آن را تورم زا می داند. البت��ه این صحبت وزیر را اغلب 
کارشناس��ان و نمایندگان مجلس قبول دارند، اما می گویند شاید افزایش 
وام مس��کن در اقتصاد کش��ور موجب افزایش تورم ش��ود، اما در شرایط 
کنونی بهترین و سریع ترین راهکار برای خانه دار شدن خانواده ها افزایش 

میزان وام مسکن است.
وزیر راه و شهرس��ازی طی روزهای اخی��ر درخصوص احتمال افزایش 
میزان تسهیالت بانکی برای کمک به افزایش توان خرید در حوزه مسکن 
گفت: بحث تسهیالت خرید مسکن یکی از موارد آثار تورمی به خصوص 

در قشری است که جامعه هدف هستند.
با این ح��ال ۳0 دی ماه، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیس��یون 
عمران مجلس گفته بود که قیمت مس��کن در کالنشهرها به ویژه تهران 
افزایش چش��مگیری داش��ته و این مس��ئله خانواده ها را از خرید مسکن 
منصرف کرده است؛ لذا تسهیالت مسکن با توجه به قیمت کنونی امالک، 
حداقل باید 50درصد افزایش یابد. در شرایط کنونی یک زوج برای خرید 
مس��کن می توانند حدود ۱۶0 میلیون توم��ان وام دریافت کنند که این 

میزان تسهیالت باید به حدود ۳00 میلیون تومان افزایش یابد.
اعتبار 5000 میلیاردی برای افزایش سرمایه بانک مسکن در سال 98

اما بانک ها نیز در پرداخت تسهیالت توجیهات خود را دارند و از کمبود 
مناب��ع صحبت می کنند. به همین دلیل دولت و مجلس باید فکری برای 
این موضوع کنند. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در روزهای اخیر 
از افزایش 5000 میلیارد تومانی س��رمایه بانک مس��کن خبر داده است. 
س��ید ابوالفضل موسوی بیوکی می گوید: در ش��رایط کنونی باید افزایش 
س��رمایه بانک های مرتبط با مس��کن یکی از اولویت های مجلس و دولت 
باش��د، البته مجلس در الیحه بودجه س��ال ۹۸ اعتب��اری بالغ بر 5 هزار 
میلی��ارد تومان را برای کاهش بدهی های بانک مس��کن به بانک مرکزی 

در نظر گرفته است.
تحرک نسبی در بازار مسکن شب عید

رصد اوضاع فعلی بازار مس��کن در دی ماه ۱۳۹۷ نشان می دهد با اینکه 
حج��م فایل های فروش آپارتمان در دفاتر امالک به ش��دت زیاد اس��ت، 
خانه های به قیمت سریعاً فروخته می ش��ود. واسطه های ملکی می گویند 
فاصل��ه  عرضه تا فروش یک واحد که پایین ت��ر از میانگین منطقه عرضه 
می ش��ود به کمتر از یک هفته رس��یده اس��ت. تعداد معامالت در دی ماه 
نیز نس��بت به بهمن ماه مقداری افزایش نشان می دهد. با این وجود هنوز 
برخی فروش��ندگان محتاط که با توجه به ش��رایط سیاسی و اقتصادی، 
چش��م انداز روش��نی برای بازار مسکن متصور نیس��تند نسبت به کاهش 
قیمت پیشنهادی، مقاومت نشان می دهند، اما کارشناسان معتقدند طرف 
تقاضا ظرفیت رشد مجدد قیمت مسکن را ندارد و به همین دلیل شاهد 
ثب��ات این بازار در ماه ه��ای آینده خواهیم بود. برخی دیگر نیز می گویند 
که افزایش قیمت ممکن اس��ت رخ دهد، اما پایین تر از نرخ تورم عمومی 

خواهد بود.

ردپای بانک ها در گرانی مسکن

یادداشت

مسیر بن بست بخشنامه ها

کاهش صادرات در آبان ماه را می توان از دو بعد بررس��ی کرد. یکی از دالیل 
این کاهش، تحریم اس��ت ک��ه نقل و انتقال بانکی و پرداخت ها را با مش��کل 
مواجه کرده اس��ت. خری��داران عمده ای که فلزات پایه و مواد پتروش��یمی را 
از ای��ران خری��داری می                       کردند، به دلیل تهدیدهای آمریکا می                       ترس��ند ارتباط 
تجاری مس��تقیم با ایران داشته باشند. همچنین دستورالعمل های                       ارزی ایران 
و تغییرات پیاپی آن صادرکنندگان را سردرگم و دچار بالتکلیفی کرده است، 
ب��ه گونه ای که ترس از صادرات دارن��د. مدیریت داخلی و عدم ثبات قوانین و 
شرایط بین المللی باعث عقب نشستن حتی خریداران کوچک کاالهای ایرانی 
شده است. کشورهای خارجی که معامالت کوچکی داشتند، نمی توانند به طور 
مستقیم با ایران وارد معامالت بانکی شوند. خریداران محصوالت تولیدکنندگان 

و صادرکنندگان بزرگ نیز با تهدیدهای آمریکا وادار به عقب نشینی شده اند.
از س��وی دیگر برخی تولیدکنندگان که صادرکننده نیز هس��تند، به علت 
مش��کالت ورود مواد اولیه در گمرک کاهش صادرات داشتند. دست اندازهایی 
که به علت پیمان س��پاری ارزی و تخصی��ص ارز و پرداخت مابه التفاوت ارزی 
ایجاد شد، بس��یاری از واردکنندگان را دچار مشکالت جدی کرد و مواد اولیه 
آنها در گمرک متوقف شد. مشکالت مربوط به واردکنندگان را نیز می                       توان به 
 دالیل داخلی و خارجی نس��بت داد. از یک سو به دلیل تغییرات قوانین، مواد 
اولیه واردش��ده به کش��ور از گمرک ها ترخیص نش��د و آنها را دچار مشکالت 
عدی��ده ای کرد. از طرفی در حال حاضر تامین کنندگان خارجی به س��ختی با 
شرکت های                       ایرانی کار می                       کنند. آنها به طور مستقیم با تجار ایرانی وارد همکاری 
نمی شوند و از طریق  واسطه ها معامله های                       ایرانی ها با خارجی ها رقم می                       خورد. 
همین موضوع نیز زمینه س��از بس��یاری از مشکالت است. عالوه بر آنچه گفته 
ش��د، بخش��نامه ای در آبان ماه صادر شد و به واس��طه آن، تخفیف هایی برای 
صادرکنندگان قائل ش��دند. به این بخش��نامه انتقادات زیادی وارد است، زیرا 
بخشنامه بی منطقی است و مشکالتی را در بازارهای مختلف ایجاد کرده است. 
صادرات نفتی و غیرنفتی ما بر دو نوع اس��ت. یکی ص��ادرات مواد اولیه و خام 
اس��ت که فلزات، مواد پتروش��یمی، میعانات گازی و . . . را شامل می                       شود. این 
موارد بیش��تر در اختیار شرکت های                       دولتی و شبه دولتی است و چیزی حدود 
۶0 میلیارد دالر از صادرات را شامل می                       شود. مدیریت این بخش عمدتا برعهده 
دول��ت اس��ت. همچنین، صادرات بخ��ش خصوصی واقعی را داری��م که انواع 
محصوالت چون صنایع دستی، مواد غذایی و ... را شامل می                       شود. مدیریت این 
بخش برعهده بخش خصوصی است و عمده خریداران آنها کشورهای همسایه 
ایران هس��تند. این گروه رقمی حدود ۸ تا ۹ میلی��ارد دالر از صادرات ایران را 
تامی��ن می                       کنند. منطقی ترین روش این بود که دولت از ارز حاصل از صادرات 
بخش خصوصی واقعی می                       گذشت، دست آنها را باز می                       گذاشت تا ارز را به کشور 
وارد کنند. در بحث صادرات مواد اولیه، ش��رکت های                       ش��به دولتی سهم باالیی 
دارند و هزینه های                       آنها بیشتر به ریال است و دولت عمال به آنها یارانه می دهد، 
اما بخش خصوصی واقعی از جایی حمایت نمی شود و نمی تواند هزینه های                       خود 
را پرداخت نکند. اگر صادرکننده بخش خصوصی درآمد ارزی داشته باشد، یا آن 
را به ریال تبدیل می                       کند و مخارج خود را تامین می                       کند و یا آن را به مواد اولیه 
تبدیل و تولید خود را حفظ می                       کند. در مکانیزم هایی که دولت در بخش��نامه 
ارزی ایجاد کرد، اینطور به نظر می                       آمد که خود سیاست مداران نیز در جزییات 
مکانیزم انتقال ارز درست فکر نکرده بودند و حاصل آنکه در حال حاضر دست 

و پای همه صادرکنندگان و واردکنندگان بسته مانده است.
روند کاهش��ی صادرات متوقف ش��ده و در روند فعلی حرکت صادرات ادامه 
خواهد داش��ت و بیش از این ش��اهد کاهش صادرات نخواهیم بود، اما در این 
ش��رایط ممکن اس��ت صادرکنندگان خوش��نام کنار بروند. زیرا قوانین دست 
و پاگیر اجرایی همیش��ه این اثر را داش��ته اس��ت. وقتی قوانین را بدون روش 
اجرای درست وضع می                       کنند، مانند تعرفه باالی موبایل به بهانه تولید ملی این 
محصول، منجر به این می                       شود که بازار رسمی و تجار خوشنام کنار بروند و بازار 
به دس��ت کاالی قاچاق این محصوالت می                       افت��د. در صادرات هم همین اتفاق 
می                       افتد. وقتی قوانین نادرس��ت و غیراجرایی در صادرات وضع می شود، بخش 
خصوصی آسیب می                       بیند. معافیت گمرکی برای صادرکنندگان کوچک باعث 
می                       شود که بازار به دست صادرکنندگان ناشی بیفتد. کما اینکه چنین شرایطی 
در بازار آب معدنی ایران در عراق رخ داده است. به دلیل اینکه صادرات زیر یک 
میلیون دالر از مالیات معاف بوده، شرکت های                       خرده پا که سطح فروش شان تا 
این اندازه بوده، با فکر اینکه دالر آزاد به دست می                       آورند، آب معدنی را با قیمت 
ارزان به عراق ارسال کرده اند. بسیاری از شرکت های                       کوچک سیستم محاسباتی 
درستی ندارند که بدانند چه می                       کنند. نتیجه این اقدام این بود که قیمت کاالی 
ایرانی در بازار مقصد س��رکوب شده است و شرکت های                       برند ایرانی نمی توانند 

محصول خود را با قیمت واقعی عرضه کنند.

حمایت از تولید، کمرنگ تر از همیشه

با وجود تحریم بعضی شرکت های ایرانی که در حوزه حفاظت الکترونیک 
فعالی��ت کرده ان��د به دلیل تقویت زیرس��اخت ها ام��کان خدمات دهی به 
مش��تریان داخلی را دارند. می توان گفت سرمایه گذاری این واحدها روی 
زیرساخت های شان در شرایط تحریم نتیجه داده است. تالش صنایع مرتبط 
با فناوری اطالعات در ش��رایط کنونی این اس��ت که ب��ه هر نحو از دانش 
فن��ی دنیا عقب نمانیم، اما متاس��فانه در بخش دولتی از حمایت هایی که 
انتظار داریم برخوردار نش��ده ایم. قوانین و مقررات در کشور ما به اصطالح 
در حمایت از تولید تدوین ش��ده چراکه در واقعیت هیچ یک از این قوانین 
اصالت ندارد و حمایتی از تولید انجام نمی شود. بیشتر تجهیزات موردنیاز 
در فناوری اطالعات در ایران تولید می شود و تنها قطعات محدودی که از 
تکنولوژی های باالیی برخوردار اس��ت را از کشورهای شرق آسیا خریداری 
می کنی��م. ۶0 تا ۷0درصد از تجهیزات فناوری اطالعات موردنیاز در ایران 

تولید می شود.
نگاه صنایع مرتبط با فناوری اطالعات به درون بیش از بیرون اس��ت. 
اعتماد به نفس این ش��رکت ها و اتکای آنها به داخل روز به روز بیش��تر 
می ش��ود و ای��ن روحیه را می توان تنها پیامد مثب��ت تحریم ها در نظر 

گرفت. 
دیگر اتفاق مثبت این روزها خروج شرکت ها یا افرادی است که بی حساب 
و کت��اب در صنای��ع مرتبط با فن��اوری اطالعات کار می کردن��د. واردات 
محصوالتی که مشابه آن در داخل تولید می شده برای این شرکت ها و افراد 
سخت تر شده و راه قاچاق این محصوالت هم سخت تر به نظر می رسد. در 
شرایط کنونی تولیدکنندگان که خود و زیرساخت های صنعت شان را برای 

چنین روزهایی آماده کرده بودند، بهتر کار می  کنند.
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معافیت جدید برای صادرات ریالی به عراق و افغانستان
جزییات ۳ تصمیم مهم ارزی بانک مرکزی

رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران گفت صادرکنندگان به عراق و 
افغانس��تان که تا قبل از ۱۶مردادماه، ب��ه صورت ریالی کاالی خود را 

فروخته اند، از شمول رفع تعهد به صورت ارزی معاف شدند.
به گزارش کنفدراس��یون صادرات ای��ران، محمد الهوتی از تصمیم 
جدید بانک مرکزی برای صادرکنندگانی که به صورت ریالی به عراق 
و افغانس��تان، کاال صادر کرده اند، خب��ر داد و گفت: با توجه به تعامل 
خوب بانک مرکزی و بخش خصوصی به منظور طرح و حل مشکالتی 
که درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشت، باید به این 
نکته اشاره کرد که یکی از تصمیمات دولتی که به محل مناقشه فعاالن 
اقتصادی با بانک مرکزی تبدیل شده، تعهد ارزی درخصوص صادرات 
ریالی به عراق و افغانس��تان بود؛ چراکه در بخش��نامه ۲۱ اردیبهشت 
معاون اول رئیس جمهور، صادرات ریالی به بازار عراق و افغانس��تان از 
بند پ بخشنامه ارزی مذکور مستثنی شده بود؛ در حالی که بخشنامه 
بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید، صادرات گذشته به این دو کشور 

را نیز مشمول بازگشت ارز صادراتی کرده بود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: از آنجایی که از زمان صدور 
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور تا زمانی که بخشنامه مرتبط با این 
موضوع از سوی بانک مرکزی در دوره مدیریت رئیس کل جدید ابالغ 
ش��د، پنج ماه زمان سپری شده بود، بسیاری از صادرکنندگان با این 
دغدغه مواجه بودند که چطور بابت صادراتی که به صورت ریالی انجام 

داده اند، تسویه ارزی داشته باشند.
وی تصریح کرد: خوش��بختانه بانک مرکزی ب��ه تازگی پذیرفته تا 
صادرکنندگانی که تا ۱۶ مرداد ۹۷ کاالی صادراتی خود را به صورت 
ریالی به عراق و افغانستان فروخته اند، با ارائه اسناد مثبته ای که نشان 
دهد که این ریال، بابت کاالهای صادراتی به حس��اب آمده، رفع تعهد 
ارزی حس��اب ش��ده و رفع تعهد صورت گیرد که به نظر می رسد این 
اقدام، یک همراهی بس��یار خوب از س��وی بانک مرکزی بوده که یک 

دغدغه جدی و مشکل اساسی را از سر راه صادرکنندگان برداشت.
الهوتی ادامه داد: در عین حال بانک مرکزی در جهت برداشته شدن 
موانع پیش روی صادرکنندگان در ثبت س��فارش نیز گام های جدی 
برداشته و هم اکنون، همکاری بسیار خوبی میان بانک مرکزی و وزارت 
صمت برای گروه کاالهایی ش��کل گرفته که قرار است با ارز حاصل از 
صادرات، وارد کشور ش��وند؛ به همین دلیل عرضه ارز به سامانه نیما 

رشد قابل توجهی داشته است.
وی اظهار داش��ت: در عین حال، با توجه به بخش��نامه اخیر بانک 
مرک��زی که مش��وق هایی ب��رای صادرکنندگانی که ارز را به کش��ور 
بازگردانده اند، در فروش اس��کناس به صرافی ها در نظر گرفته اس��ت، 
پیش بینی بانک مرکزی این اس��ت که یک میلی��ارد و ۷00 میلیون 
دالر در این بازه زمانی، ارز به کش��ور برمی گردد و عرضه ارز بیش��تر 

خواهد شد.
الهوتی ادامه داد: این س��ه، موضوعات مهمی هس��تند که در هفته 
گذش��ته مورد تصمیم بانک مرکزی واقع ش��ده اند و بر این اساس، به 
نظر می رسد که هر سه تصمیم، در جهت افزایش عرضه ارز و تسهیل 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بوده و دغدغه صادرکنندگان 
را رف��ع می کن��د، اما امیدواریم با توجه به تعام��ل خوبی که بین اتاق 
بازرگان��ی، بانک مرکزی و وزارت صم��ت وجود دارد، موانع واردات در 
مقابل ص��ادرات و واگذاری ارز صادراتی به اش��خاص ثالث نیز هرچه 
سریع تر برطرف و ثبت سفارش نیز تسهیل شود تا عرضه ارز و بازگشت 

ارز حاصل از صادرات از رشد مناسب تری برخوردار شود.

بزرگترین نهاد مالی و بانکداری جهان هم به 
ارز دیجیتال روی آورد

یکی از بزرگترین ش��رکت و موسس��ات مالی در جه��ان به تازگی 
اعالم کرده که می خواهد به توس��عه ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده 

اختصاصی برای خود بپردازد.
به گزارش ایسنا، در راستای استقبال بی نظیر کاربران و عالقه مندان 
به بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده، صرافی و مراکز تبادل ارزهای 
دیجیتال، رمزپایه ای ایجاد ش��ده است که به کاربران و مشتریان این 
ام��کان را می ده��د به خرید و فروش و همچنین س��رمایه گذاری در 

ارزهای رمزپایه همچون بیت کوین بپردازند.
حاال ب��ه تازگی گزارش های جدیدی از س��وی CNBC منتش��ر 
ش��ده است که نش��ان می دهد جی پی مورگان که یکی از بزرگترین 
و مهم ترین مؤسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری در جهان به 
شمار می رود نیز قصد دارد به توسعه یک ارز دیجیتال رمزنگاری شده 

اختصاصی برای خود بپردازد.
انتظ��ار می رود ک��ه این نهاد مالی و بانکداری بزرگ و مش��هور در 
 JPM آینده ای نزدیک س��که دیجیتالی اختصاصی خود موس��وم به

Coin را به بازارهای مربوطه معرفی و عرضه کند.
بدین ترتیب جی پی مورگان)JP Morgan( نخس��تین ش��رکت 
فعال در حوزه بانکداری و س��رمایه گذاری در جهان خواهد بود که به 

عرضه و معرفی ارزرمزهای دیجیتال روی می آورد.
جیمی دیمون، مدیرعامل جی پی مورگان دیدگاه و رویکرد خصمانه 
و منفی گرایانه ای نسبت به بیت کوین دارد و شاید یکی از مهم ترین 
دالیل عرضه یک ارز دیجیتال اختصاصی نیز همین رویکرد وی باشد.
ای��ن نه��اد مال��ی بدی��ن ترتیب ب��ه مش��تریان و معامله گ��ران و 
سرمایه گذاران خود این امکان را می دهد تا در آینده ای نزدیک تنها با 
ارزرمز اختصاصی خود این شرکت به انجام مبادالت و سرمایه گذاری 

بپردازند.
فناوری ارزه��ای دیجیتالی رمزپایه همچ��ون بیت کوین یک پول 
رمزنگاری ش��ده اس��ت، این ام��کان را به کاربران می ده��د که بدون 
نی��از به هیچ بانکی مب��ادالت مالی خود را انج��ام دهند و همچنین 
هویت طرفین معامله نیز ناش��ناس باقی می مانند. ارزهای دیجیتالی 
رمزنگاری ش��ده باید توسط س��خت افزارهای قدرتمندی که معموالً 
کارت گرافیک موجود در ابر رایانه هاس��ت، اس��تخراج یا به اصطالح 

ماینینگ شوند.
گفته می ش��ود ارزهای دیجیتالی رمزپایه غیرقابل هک هس��تند و 
باید به صورت ناش��ناس و با استفاده از سخت افزارهای قدرتمندی از 
پلتفرم های مخصوص استخراج این نوع ارزهای مجازی، استخراج یا 

به اصطالح ماینینگ شوند.

خبرنــامه

افزایش قیمت طال و س��که در بازار ادامه دارد و افزایش بهای طال در 
بازارهای جهانی و رش��د قیمت ارزهای عمده در بازار داخلی دس��ت به 
دس��ت هم داده تا بازار تهران دیروز دوش��نبه برای سومین روز متوالی 
ش��اهد رشد نرخ انواع مسکوکات این فلز گرانبها باشد؛ چنانچه به گفته 
محمد کش��تی آرای، رئیس کمیس��یون تخصصی ط��ال و جواهر، قیمت 
س��که از ابتدای این هفته تاکنون حدود ۲,5درصد افزایش داشته است، 
بنابراین قابل انتظار اس��ت که میزان خرید و فروش در بازار طال و سکه 
بس��یار کم ش��ده و در مقابل افزایش قیمت ها ش��اهد کاهش تقاضا در 

بازار باشیم.
به گزارش ایرنا، روز دوشنبه همزمان با گشایش بازارهای جهانی بهای 
هر اونس طال تحت تاثیر افت شاخص دالر آمریکا باز هم روند صعودی 
به خود گرفت و به ۱۳۲4 دالر و 50 سنت رسید. بر همین اساس، بهای 
هر مثقال طال در بازار تهران یک میلیون و ۸0۳هزار تومان و همینطور 

هر سکه گرمی 4۱۶ هزار و ۲۲۲ هزار تومان نرخ گذاری شد.
در بازار سکه نیز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 4میلیون 
و ۲۸0 هزار تومان، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 4میلیون 
و 450 هزار تومان، هر نیم سکه ۲ میلیون و 4۸0 هزار تومان و هر ربع 
سکه یک میلیون و 500 هزار تومان فروخته شد و بهای هر سکه گرمی 

نیز به ۸00 هزار تومان رسید.
بخش��ی از این افزایش نرخ، ناشی از رشد بهای ارزهای عمده در بازار 
آزاد اس��ت به شکلی که روز دوشنبه هر اسکناس یورو ۱4 هزار و ۸00 
تومان و هر اسکناس دالر آمریکا ۱۲ هزار و ۹00 تومان در صرافی های 

بانکی عرضه شد که نسبت به روز قبل افزایش داشته است.
روز یکش��نبه در سامانه س��نا نیز میانگین فروش هر یورو ۱۳ هزار و 
۹۸۹ توم��ان و هر دالر آمریکا ۱۲ هزار و ۳5۷ تومان بود و در س��امانه 
نیما نیز حواله هر یورو به طور میانگین ۹ هزار و ۸۸۱ تومان و هر دالر 
آمریکا ۸هزار و 5۸5 تومان مبادله شد. گفتنی است که نرخ ها در سامانه 
س��نا بیانگر معامالت انجام شده توس��ط بانک ها و صرافی های مجاز کل 

کشور است و در سامانه نیما حواله های ارزی مبادله می شود.
بازار طال و ارز وارد روند عجیبی می شود

در همی��ن ارتباط، یک تحلیلگر بازارهای مالی معتقد اس��ت: با وجود 
عوامل بنیادینی که معطوف به افزایشی بودن نرخ ارز است، تحلیل های 

تکنیکال از آغاز یک روند نزولی جدید خبر می دهند.
محمد ماهیدش��تی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفت وگو با ایرناپالس، 
می گوی��د: از اواخر آذرماه امس��ال تاکن��ون، علی رغم اظه��ارات برخی 
مقام��ات، بهای دالر آمریکا از کمتر از ۹ هزار تومان به بیش از ۱۲ هزار 
تومان رسیده اس��ت و همزمان منجر به رشد قیمت سکه  طال از حدود 

۳,۳ میلیون تومان به حدود 4,4 میلیون تومان شده است.
ب��ه گفته وی، این افزایش مجدد ن��رخ ارز، پس از ترکیدن حباب آن 
در اوایل مهرماه، مجدداً نگرانی هایی را در میان سیاست گذاران، مدیران 
کس��ب وکار و مصرف کنندگان ایجاد کرده و این سؤال را به وجود آورده 

که آیا دور جدیدی از نگرانی، نااطمینانی و جهش ارزی در راه است؟
ماهیدش��تی در این رابطه می افزاید: از جنبه  روانی و اخبار سیاس��ی، 
اخبار مضطرب کننده ای در زمینه  تعامالت خارجی، تحریم های آمریکا، 
تصمیمات مجمع تش��خیص مصلحت نظام و... منتشر شده و در نرخ ارز 

انتظارات افزایشی ایجاد کرده اند.
این تحلیلگر بازارهای مالی با اش��اره به اینکه در حوزه  اقتصاد کالن، 
روند نرخ رش��د اقتصادی کاهشی اس��ت، ادامه می دهد: پیش بینی ها بر 
منفی ش��دن آن اجماع دارن��د و همزمان نقدینگی هر روز به س��طوح 
نسبی باالتری می رسد و نرخ رشد آن مجدداً طی ماه های اخیر شروع به 
افزایش کرده اس��ت. عالوه بر این، نرخ رشد قیمت ها به سطوح تاریخی 
بس��یار باالیی رس��یده، تورم به شکل ش��تابانی در حال افزایش است و 
قیمت مسکن و کاالهای بادوام مانند خودرو و لوازم خانگی رشد زیادی 

کرده اند.
وی همچنی��ن یادآوری می کند: قیمت نفت س��قوط عمیقی داش��ته 
اس��ت و تحریم ها میزان فروش نفت کشور را کاهش داده اند که نگرانی 
در مورد کس��ری بودج��ه و افزایش بده��ی دولت را به ش��دت افزایش 
داده اند. در زمینه  سیاست های ارزی هم مشوق های صادراتی اخیر بانک 

مرک��زی برای عرضه  ارز در بازار آزاد، در عم��ل با واکنش معکوس این 
بازار همراه شده است.

این تحلیلگر بازارهای مالی ادعا می کند: با این وجود، تحلیل اقتصادی 
نش��ان می دهد وضعیت بدبینانه ای که هم اکنون در مس��ائل سیاسی و 
متغیره��ای اقتصاد کالن وجود دارد، قباًل پیش بینی و در نرخ ارز لحاظ 
شده است. همچنین رفتار و ساختار قیمت تأکید می کند که حباب نرخ 
ارز به هیچ وجه کاماًل تخلیه نش��ده است و در عین حال هیجانات خرید 

دو ماه اخیر، هم اکنون در یک محدوده  افراطی و اشباع شده هستند.
ماهیدشتی در این رابطه اضافه می کند: بنابراین، روند نزولی جدیدی 
براس��اس الگوهای هارمونیک در قیمت دالر آغاز می شود که با توجه به 
ش��رایط کنونی سیاس��ی و اقتصادی برای بیش��تر ناظران عجیب و غیر 
قابل توجیه اس��ت، اما براس��اس نظریه، با اطالعاتی که در آینده منتشر 
می شوند، این سقوط غیرمنتظره به راحتی معقول و ممکن دیده خواهد 

شد.

افزایش قیمت طال و سکه در بازار ادامه دارد

احتمال برگشت نرخ ارز

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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نماگربازارسهام

نمایندگان مجلس در جلس��ه علنی روز یکشنبه وزارت نفت را مکلف 
کردن��د ب��ه صورت ماهان��ه حداقل ۲میلیون بش��که نفت خام س��بک، 
۲میلیون بشکه نفت خام سنگین و ۲میلیون بشکه میعانات گازی پارس 
جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه ۱00درصد ریالی یا 

ارزی در رینگ بین الملل بورس انرژی ارائه کند.
در همی��ن زمین��ه، مدیرعامل بورس انرژی با اش��اره ب��ه این مصوبه 
مجل��س درباره عرضه نفت و میعانات گازی در بورس گفت: این مصوبه 
ب��ه عرضه ها در بورس نظم می دهد و مش��تریان از این بابت احس��اس 
امنی��ت می  کنن��د، در نتیجه احتمال انجام معامل��ه نفت خام در بورس 

بیشتر می شود.
س��یدعلی حسینی در گفت وگو با ایسنا، درباره عرضه نفت و میعانات 
گازی در بورس انرژی ادامه داد: مصوبه مجلس از این بابت خوب اس��ت 
که مطمئن هستیم حداقل یک سال نفت خام سبک، سنگین و میعانات 

گازی در بورس به طور منظم عرضه می شود.
او با اش��اره به ل��زوم عرضه نفت در محیطی ش��فاف همچون بورس، 
گفت: برای متقاضیان نفت در بورس انرژی مهم است که عرضه ها منظم 
و مداوم باش��د. خریدار نمی تواند یک محموله خرید کند و از آن به بعد 

دیگر خریدی انجام ندهد.
مدیرعامل بورس انرژی با اش��اره ب��ه عرضه نفت در بورس با توجه به 
قانون بودجه، بیان کرد: این مصوبه که س��بب می ش��ود نفت به صورت 
منظم یک س��ال در بورس انرژی عرضه ش��ود امکان معامله را بیش��تر 
می کن��د. برای نفت خام خریدار قطعاً وجود دارد ولی برای خریداران با 

توجه به شرایط فعلی، محدودیت هایی نیز وجود دارد.
صندوق سرمایه گذاری پروژه، ابزار شفاف تامین مالی

مدیرعام��ل بورس انرژی همچنین در دومین همایش تامین مالی که 
عصر یکش��نبه در هتل اس��پیناس برگزار شد، گفت: برای ابزارسازی در 
بازار سرمایه مجموعه های زیادی تالش کرده اند و امروز در بورس انرژی 

نیز شاهد دستاوردهای ارزنده ای هستیم.
حسینی با اشاره به میزان سرمایه گذاری جهانی در حوزه انرژی گفت: 
طی دو دهه گذش��ته اوج سرمایه گذاری در حوزه انرژی مربوط به سال 
۲0۱4 میالدی بود و به رغم آنکه از س��ال ۲0۱5 میالدی به بعد میزان 
س��رمایه گذاری در این حوزه کاهش داش��ته، اما همچن��ان حجم قابل 

توجهی است.
به گزارش س��نا، او با بیان اینکه پیش بینی ش��ده س��رمایه گذاری در 
حوزه انرژی  تا س��ال ۲0۳5 بالغ بر 40 هزار میلیارد دالر باش��د، ادامه 
داد: براساس پیش بینی ها بیشترین حجم سرمایه گذاری در حوزه انرژی 
به برق اختصاص دارد، نفت در جایگاه دوم است و پس از آن گاز، ذغال 

سنگ و در آخر انرژی های پاک قرار گرفته اند.

مدیرعام��ل بورس انرژی با اش��اره به سیاس��ت های کالن اقتصادی و 
اظهارنظر سیاست گذاران افزود: در ایران نیز افزایش قابلیت تولید روزانه 
نفت خام به 4.5 میلیون بش��که، میعانات گازی ۹50هزار بش��که و یک 
میلیارد و ۱00میلیون متر مکعب گاز طبیعی تا س��ال ۱400 در دستور 
کار قرار داش��ت. همچنین افزایش تولید مجتمع های پتروشیمی از ۲5 
میلی��ارد دالر ب��ه ۸0 میلیارد دالر نیاز به س��رمایه گذاری ۱۳4 میلیارد 
دالری در بخش باالدستی و ۶۷ میلیارد دالری در بخش پایین دستی تا 

سال ۱400را رقم زده است.
وی ادام��ه داد: از س��وی دیگر دو برابر ش��دن مص��رف برق طی ۱0 
س��ال آین��ده و ایج��اد 50 هزار م��گاوات ظرفیت تولید ب��رق جدید به 

سرمایه گذاری بیشتر در حوزه انتقال و توزیع نیروی برق نیاز دارد.
حس��ینی ضمن بیان اینکه موارد ذکرشده نشانه ظرفیت حوزه انرژی 
کشور است، افزود: برای تامین مالی حوزه انرژی کشور باید از ابزارهای 

متنوع بهره برد.
ب��ه گفته مدیرعامل ب��ورس انرژی ایران تأمی��ن مالی صنایع مختلف 
از طریق بازار س��رمایه از رقم ۱4۳ هزار میلیارد ریال در س��ال ۱۳۹۱، 
به ۱۲۲0 هزار میلیارد ریال در س��ال ۱۳۹5 رس��یده که بیانگر رش��د 
۷50درصدی اس��ت. در س��ال ۹۶ نیز با رس��یدن حجم تامین مالی به  
۲050 ه��زار میلیارد رش��د ۶۸درصدی را تجربه کردی��م و این حاکی 
از ظرفی��ت باالی بازار س��رمایه و همچنین بورس انرژی در تامین مالی 

بخش های مولد اقتصاد کشور است.
وی ب��ا اش��اره به اینکه با ه��دف افزایش تنوع ابزاره��ای تامین مالی 
بهره برداری از صندوق س��رمایه گذاری پروژه در دستور کار بورس انرژی 
قرار گرفت، افزود: صندوق سرمایه گذاری پروژه یک نهاد مالی است که 
با اخذ مجوز از س��ازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و ویژگی آن 
جمع آوری س��رمایه از عموم و تخصیص آن به سرمایه گذاری در ساخت 

و تکمیل پروژه معین است.
حس��ینی به مراحل راه اندازی و نحوه عملکرد این صندوق اشاره کرد 
و گف��ت: مراحل راه اندازی این صندوق ش��امل دریافت موافقت اصولی 
تاس��یس صندوق، دریافت مجوز تاسیس صندوق پروژه، دریافت مجوز 
فعالیت از س��ازمان، تاسیس ش��رکت پروژه، دریافت مجوز اولین عرضه 
عمومی، درج نماد در بورس انرژی ایران و قیمت گذاری س��هام شرکت 

پروژه است.
وی اج��رای پ��روژه از طری��ق عقد ق��رارداد با پیمان��کاران ذی صالح 
براساس مراحل، زمان بندی، مصالح و نقشه های پیش بینی شده در طرح 
توجیهی پ��روژه و با رعایت مقررات مربوط��ه؛ ارائه صورت وضعیت های 
پیش��رفت پروژه به ناظر فنی، در مواعد مقرر در اساسنامه؛ ارائه صورت  
وضعیت های پیش��رفت مالی پروژه به مدی��ر صندوق در مواعد مقرر در 

اساس��نامه؛ همکاری با ناظ��ر فنی، مدیر صندوق، متولی و کارش��ناس 
رس��می دادگس��تری منتخب ب��رای بازدی��د از مراحل اج��رای پروژه. 
مس��ئولیت اخذ پای��ان کار و مجوزهای نهایی مربوط��ه برای آمادگی و 
رس��یدن به مرحله بهره برداری را از وظایف و مس��ئولیت های ش��رکت 
پروژه دانس��ت و ادامه داد: مجمع، هیات مدی��ره، مدیر، متولی، متعهد 
پذیره نویس، ناظ��ر فنی، بازارگردان و حس��ابرس ارکان این صندوق را 

تشکیل می دهند.
مدیرعامل بورس انرژی ایران، کاهش زمان افزایش س��رمایه، جدایی 
مالکیت از مدیریت، کنترل ریس��ک پروژه و جلوگیری از تسری ریسک 
پ��روژه به مالکان آن )به دلیل وجود ش��خصیت حقوقی مس��تقل( را از 
مزایای صندوق س��رمایه گذاری پروژه دانس��ت و ادامه داد: این صندوق 
در تامین مالی پروژه های با جریانات نقدی مستمر، پروژه های زیربنایی، 
پروژه های با حجم سرمایه گذاری باال و پروژه های بلندمدت کاربرد دارد.

حس��ینی در پایان، با اش��اره به راه اندازی صندوق پ��روژه آرمان پرند 
مپنا و نقش مهم آن در تامین مالی گفت: ش��فافیت اطالعاتی مهمترین 
ویژگی این نوع از صندوق ها اس��ت. انتش��ار اخبار و اطالعات مرتبط با 
پروژه های صندوق، انتشار گزارش های ماهانه پیشرفت پروژه ها )فیزیکی 
و ری��ال( از طریق تارنما و انتش��ار گزارش عملک��رد و صورت های مالی 
صندوق در مقاطع سه ماهه )حسابرسی نشده( و شش ماهه )حسابرسی 
اجمالی( و ساالنه )حسابرسی جامع( از مواردی است که با هدف افزایش 

شفافیت صندوق پروژه انجام می شود.

با مصوبه جدید مجلس، احتمال خرید نفت در بورس بیشتر می شود

گمانه زنی مدیرعامل بورس انرژی درباره مصوبه مجلس
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بانکی ها بازار سهام را در دست گرفتند
رشد 550 پله ای شاخص بورس

ارزش معام��الت بورس تهران در س��ومین روز هفته به حدود 
۳۶۸ میلیارد تومان رسید که حدود ۳۹ میلیارد تومان آن مربوط 
به س��ه نماد پربازدید بانکی بود؛ چنانچه روز دوش��نبه بار دیگر 
گروه بانکی یک دس��ت سبز رنگ شدند و در سه نماد معامالتی 
بانک تجارت، بانک ملت و بانک صادرات ش��اهد صف های خرید 
بودیم. در عین حال، شاخص بورس نیز برخالف روز یکشنبه که 
افت کرده بود، با رش��د 550 پله ای در جایگاه ۱5۶ هزار و ۷05 

واحدی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، در معامالت روز دوش��نبه یک میلیارد و ۳4۸ 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش ۳هزار و ۶۷۶ 

میلیارد ریال در ۱0۶ هزار نوبت دادوستد شد.
بررس��ی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص 
قیمت )وزنی - ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ 
اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، ۱5۹ واحد رشد کرد و شاخص 
کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه ش��رکت های بزرگ و 
کوچک در محاس��به شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 
۱۷۷ واح��د افزایش یافت. ش��اخص قیمت )ه��م وزن( نیز ۱۲4 
واحد باال رفت؛ این ش��اخص بیانگر س��طح عمومی قیمت سهام 
شرکت های پذیرفته شده در بورس است. شاخص آزاد شناور یک 
هزار و ۱۱4 واحد افزایش یافت؛ این ش��اخص بخش��ی از س��هام 
قابل معامله ش��رکت ها در بورس را نش��ان می دهد. شاخص بازار 
اول مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد 
سهام آزاد شناور ۷۱۹ واحد رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس 

نیز ۳۷۸ واحد کاهش یافت.
ادامه صدرنشینی گروه بانک

در معامالت س��ومین روز هفته، نماده��ای فملی )ملی صنایع 
مس(، وبملت )بانک ملت(، وتجارت )بانک تجارت(، وبصادر)بانک 
ص��ادرات( و رمپن��ا )مپنا( بیش��ترین تاثیر مثب��ت و در مقابل، 
ومعادن)توس��عه مع��ادن و فلزات( و پارس )پتروش��یمی پارس( 

بیشترین تاثیر منفی را داشتند.
گروه بانک در معامالت این روز صدرنش��ین شد؛ در این گروه 
۳۲۲ میلیون س��هم به ارزش 50۹ میلیارد ریال دادوس��تد شد. 
گروه ش��یمیایی به ارزش ۲44 میلیارد ریال و فلزات اساس��ی به 
ارزش ۲0۲ میلی��ارد ریال، به ترتیب جایگاه های دوم و س��وم را 
ب��ه خود اختصاص دادن��د. گروه خودرو با دادوس��تدی به ارزش 
۱۹۲ میلی��ارد ریال در رده چهارم معام��الت قرار گرفت و گروه 
خرده فروش��ی نیز با معامالتی ب��ه ارزش ۱۷۸ میلیارد ریال رده 

پنجم را از آن خود ساخت.
رشد فرابورس

همچنین ش��اخص فراب��ورس )آیفکس( ۹ واحد رش��د کرد و 
در جای��گاه یک ه��زار و ۹4۷ واحدی قرار گرف��ت. در این بازار 
۷۱۳ میلی��ون س��هم و اوراق بهادار به ارزش بی��ش از 4 هزار و 
5۹۱ میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. نمادهای ذوب )ذوب آهن(، 
دماوند )تولید برق دماوند(، کگهر )سنگ آهن گهرزمین(، میدکو 
)هلدین��گ معدنی خاورمیانه( بیش��ترین تاثی��ر مثبت و زاگرس 
)پتروش��یمی زاگرس( و شراز )پتروشیمی ش��یراز( نیز باالترین 

فشار منفی را وارد کردند.

سه شنبه
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وضعیت بازار شب عید پیراهن
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پیراهن، تصمیم دولت 
مبنی بر ممنوعیت واردات پوشاک را اقدام امیدوارکننده ای دانست که 

می تواند به نفع تولیدکنندگان داخلی این محصول باشد.
مجتبی درودیان در گفت وگو با ایس��نا، در رابطه با بازار ش��ب عید 
پیراه��ن، اظهار کرد: یکی از دغدغه های تولیدکنندگان این محصول 
تأمی��ن م��واد اولیه تولید همچون دکمه، زیپ و نخ اس��ت و با وجود 
آنکه کمبودی در بازار وجود ندارد، اما نوسان قیمت دالر عاملی شده 
تا قیمت مواد اولیه همچون نخ در سال جاری بیش از ۱0 برابر رشد 

کند.
وی با بیان اینکه قیمت هر دوک نخ در ابتدای س��ال ۲500 تومان 
بوده و در حال حاضر به ۲۸ هزار تومان افزایش یافته است، تاکید کرد: 
در شرایط فعلی برای ادامه حیات تولید تمام خریدها به صورت نقدی 
ش��ده و این موضوع سرمایه در گردش بسیار زیادی را طلب می کند 
و این در حالی اس��ت که با رش��د قیمت دالر در سال جاری سرمایه 

تولیدکنندگان به شدت کاهش یافته است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروش��ندگان پیراهن خاطرنشان 
کرد: بازار با کمبود مواد اولیه و محصول نهایی مواجه نیست، اما رشد 
قیمت ها ش��رایط را به سمتی برده که از میزان تقاضا در بازار کاسته 
شده است. البته در همین شرایط تصمیمات دولت مبنی بر ممنوعیت 
واردات پوشاک وضعیت امیدوارکننده ای را برای تولیدکنندگان رقم 
زده که آثار این تصمیم و اجرای درست آن باید در ماه های آینده خود 
را نش��ان دهد. درودیان یادآور شد: تولیدی های پوشاک و پیراهن با 
حداکث��ر توان فعلی خود به تولید پرداخته اند و بازار با کمبود نیاز در 

محصول نهایی مواجه نیست.
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که آیا در س��ال های اخی��ر میزان 
سفارش دوزی کاهش یافته است، اظهار کرد: میزان سفارش دوزی در 
س��ال های اخیر به شدت کاهش یافته و مردم برای رفع نیاز خود به 
سمت کاالهای آماده و دوخته شده سوق پیدا کرده اند، زیرا محصول 

آماده نسبت به پوشاک سفارش دوزی قیمت کمتری دارد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پیراهن تاکید کرد: برای 
دوخت و دوز پیراهن س��اده از سوی اتحادیه نرخ مصوبی با توجه به 
جنس مواد مصرفی و کیفیت دوخت از ۳0 تا 55 هزار تومان تعیین 
ش��ده است. درودیان تصریح کرد: در شرایط فعلی با توجه به کاهش 
میزان س��فارش دوزی فعاالن صنف پیراه��ن دوزان که در واحدهای 
صنفی سطح شهر فعالیت دارند برای گذران زندگی به تعمیر پیراهن 
و شلوار روی آورده اند و عمده سفارش های دوخت پیراهن مربوط به 

افراد درشت اندام و ریزاندام است.

تحویل کود اوره ۳0درصد افزایش یافت
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پیش بینی کرد که تا 
پایان امسال میزان تحویل کود اوره به استان ها نسبت به سال قبل و 

میانگین بلندمدت حدود ۳0درصد افزایش یابد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، 
حمید رسولی اظهار کرد: تا ۲۶ بهمن ماه یک میلیون ۳0۸ هزار و 44 
تن کود اوره به استان ها تحویل داده شد، در حالی که این رقم در مدت 

مشابه سال گذشته یک میلیون و ۳۱ هزار و ۸۸۶ تن بود.
وی با اش��اره به اینکه مجموع کل کود اوره تحویلی به استان ها تا 
پایان س��ال قبل یک میلیون و ۲۱4 هزار و ۳۹ تن بوده است، افزود: 
می��زان ک��ود اوره تحویلی در ۱۱ماهه امس��ال از کل مقدار کود اوره 
تحویلی در سال گذشته ۹4 هزار تن بیشتر بوده و این در حالی است 
که تا پایان سال یک ماه باقیمانده و فرآیند تامین و تدارک کود های 
کشاورزی با جدیت در حال انجام است. رسولی پیش بینی کرد که تا 
پایان امسال  میزان تحویل کود اوره به استان ها نسبت به سال قبل و 

میانگین بلندمدت حدود ۳0درصد افزایش یابد.

آشفتگی قیمت ها به بازار صیفی جات رسید 
آش��فتگی قیمتی که در بازار محصوالتی مانند گوشت قرمز و مرغ 
مشاهده می  شد به بازار صیفی جات هم رسیده است و این محصوالت 

با قیمت های عجیب و غریبی عرضه می شوند.
به گزارش تسنیم، شاید کس��ی این فکر را نمی کرد که قیمت هر 
کیلوگرم کاهو به ۱۱ هزار تومان، فلفل دلمه )س��بز( ۱5هزار تومان، 
لبو ۸ هزار و500 تومان، کلم ۸ هزار تومان، بادمجان ۸ هزار تومان و 

گوجه فرنگی به ۹ هزار تومان برسد.
قیم��ت انواع صیفی ج��ات در روزهای اخی��ر افزایش قابل توجهی 
یافته است؛ برخی دلیل این نرخ های باورنکردنی را بارندگی روزهای 
اخیر و عدم برداشت محصول در جنوب کشور و برخی خرید به نرخ 
دالر و صادرات  این  محصوالت به کش��ورهای همسایه می دانند، اما 
در ه��ر حال این محصوالت با نرخ های غیرقاب��ل قبول و تصوری به 
مصرف کنندگان  فروخته می شوند؛ برخی از فروشندگان در تهران نیز 
می گویند که با توجه به افزایش قیمت، این محصوالت را کمتر برای 

فروش می آورند، زیرا قدرت خرید مردم کاهش یافته است.
قیمت گوجه فرنگی بوته ای )رسمی( در یکی از فروشگاه های خیابان 
میرزای شیرازی  ۷ هزار و ۸00، کاهو پیچ و رسمی نیز ۸ هزار و 500 
تومان قیمت دارد؛ فروش��نده در واکنش به گرانی کاهو می گوید: ما 
این محصول را به قیمت مناس��بی می فروش��یم و در صورتی که به 
دیگر فروش��گاه ها سری بزنید با قیمت ۱0 تا ۱۲ هزار تومانی مواجه 
خواهید ش��د. بنابر این گزارش به توصیه وی به میوه فروشی دیگری 
نیز س��ری می زنیم هر کیلوگرم کاهوی پیچ ۱0 هزار و ۸00 تومان و 
کاهوی رس��می۹ هزار  و ۸00 تومان به فروش می رس��د. البته سایر 
صیفی جات نیز قیمت های معمولی ندارد؛ به طوری که هر کیلوگرم 
بادمجان ۷ هزار و ۸00 تومان، س��یر خشک ۱۶ هزار و 500 تومان، 
سیب زمینی 5 هزار و 400 تومان، پیاز 4 و 500 تومان و هویج ۶ هزار 
و 500 تومان، لبو ۸ هزار و 500 تومان و خیار ۷ هزار و 500 تومان 

به فروش می رسد.
بنابر این گزارش قیمت عمده فروشی هر کیلوگرم کاهوی رسمی و 
پیج نیز به ترتیب ۳ تا 5 هزار تومان و 4تا ۶ هزار و 500 تومان، پیاز ۲ 
هزار و 500 تومان تا 4 هزار تومان، سبزی جور ۲ هزار و 500 تومان 
تا 4 هزار تومان و سبزی خوردن ۳ هزار و 500 تومان تا 5 هزار تومان  
و گوجه فرنگی رس��می و گلخانه ای نیز به ترتیب ۳ هزار و 500 تا 5 

هزار تومان و 4 هزار تومان تا ۹ هزار تومان است. 

اخبـــار

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت بانک مرکزی به تازگی پذیرفته 
ت��ا صادرکنندگانی که تا ۱۶ م��رداد ۹۷ کاالی صادراتی خود را به صورت 
ریالی به عراق و افغانستان فروخته اند، با ارائه اسناد مثبته ، رفع تعهد ارزی 

حساب  شده و رفع تعهد صورت گیرد.
به گزارش تس��نیم، محمد الهوتی از تصمیم جدید بانک مرکزی برای 
صادرکنندگانی که به صورت ریالی به عراق و افغانستان، کاال صادر کرده اند، 
خب��ر داد و گفت: با توجه به تعامل خوب بانک مرکزی و بخش خصوصی 
به منظ��ور طرح و حل مش��کالتی که درخصوص بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات وجود داش��ت، باید به این نکته اش��اره کرد که یکی از تصمیمات 
دولتی که به محل مناقش��ه فعاالن اقتصادی با بانک مرکزی تبدیل شده، 
تعهد ارزی درخصوص صادرات ریالی به عراق و افغانس��تان بود؛ چراکه در 
بخش��نامه ۲۱ اردیبهشت معاون اول رئیس جمهور، صادرات ریالی به بازار 
عراق و افغانس��تان از بند پ بخشنامه ارزی مذکور مستثنی شده بود؛ در 
حالی که بخشنامه بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید، صادرات گذشته 

به این دو کشور را نیز مشمول بازگشت ارز صادراتی کرده بود.
رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران اف��زود: از آنجایی که از زمان صدور 
بخش��نامه معاون اول رئیس جمهور تا زمانی که بخش��نامه مرتبط با این 
موضوع از س��وی بانک مرکزی در دوره مدیری��ت رئیس کل جدید ابالغ 
شد، پنج ماه زمان سپری شده بود، بسیاری از صادرکنندگان با این دغدغه 

مواج��ه بودند که چطور بابت صادراتی که به ص��ورت ریالی انجام داده اند، 
تسویه ارزی داشته باشند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی به تازگی پذیرفته تا صادرکنندگانی که تا 
۱۶ مرداد ۹۷ کاالی صادراتی خود را به صورت ریالی به عراق و افغانستان 
فروخته اند، با ارائه اسناد مثبته ای که نشان دهد که این ریال، بابت کاالهای 
صادراتی به حساب آمده، رفع تعهد ارزی حساب شده و رفع تعهد صورت 
گیرد. وی گفت: به نظر می رس��د این اقدام، یک همراهی بس��یار خوب از 
س��وی بانک مرکزی بوده که یک دغدغه جدی و مشکل اساسی را از سر 

راه صادرکنندگان برداشت.
به گفته الهوتی، براساس تصمیم بانک مرکزی، تنها صادرکنندگانی که تا 
۱۶ مردادماه سال جاری، کاالی خود را به صورت ریالی صادر کرده باشند، 
مش��مول این بخشنامه می ش��وند و از ۱۶ مرداد به بعد که بخشنامه های 
بعدی صادر شده و تعهد ارزی به صورت سیستمی اخذ شده است، صادرات 
به عراق و افغانس��تان نیز ملزم به بازگش��ت ارز هس��تند و صادرات ریالی 

پذیرفته شده نیست.
وی اظهار داشت: در واقع، فاصله دو بخشنامه معاون اول رئیس جمهور با 
بخشنامه مردادماه بانک مرکزی، یکی از دغدغه های صادرکنندگان به شمار 

می رفت که خوشبختانه این مشکل برطرف شده است.
الهوت��ی ادامه داد: در عین حال بانک مرکزی در جهت برداشته ش��دن 

موانع پیِش روی صادرکنندگان در ثبت سفارش نیز گام های جدی برداشته 
و هم اکنون، همکاری بس��یاری خوبی میان بانک مرکزی و وزارت صمت 
برای گروه کاالهایی ش��کل گرفته که قرار اس��ت با ارز حاصل از صادرات، 
وارد کشور شوند؛ به همین دلیل عرضه ارز به سامانه نیما رشد قابل توجهی 

داشته است.
وی اظهار داشت: در عین حال، با توجه به بخشنامه اخیر بانک مرکزی 
که مش��وق هایی برای صادرکنندگانی که ارز را به کشور بازگردانده اند، در 
فروش اسکناس به صرافی ها در نظر گرفته است، پیش بینی بانک مرکزی 
این است که یک میلیارد و ۷00میلیون دالر در این بازه زمانی، ارز به کشور 

برمی گردد و عرضه ارز بیشتر خواهد شد.
الهوتی ادامه داد: این سه، موضوعات مهمی هستند که در هفته گذشته 
مورد تصمیم بانک مرکزی واقع ش��ده اند و بر این اس��اس، به نظر می رسد 
که هر س��ه تصمیم، در جهت افزایش عرضه ارز و تس��هیل بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات به کش��ور بوده و دغدغه صادرکنندگان را رفع می کند، 
اما امیدواریم با توجه به تعامل خوبی که بین اتاق بازرگانی، بانک مرکزی 
و وزارت صم��ت وج��ود دارد، موانع واردات در مقاب��ل صادرات و واگذاری 
ارز صادراتی به اش��خاص ثالث نیز هرچه سریع تر برطرف و ثبت سفارش 
نیز تس��هیل ش��ود تا عرضه ارز و بازگش��ت ارز حاصل از صادرات از رشد 

مناسب تری برخوردار شود.

سیاست های بانک مرکزی در خصوص ارز حاصل از صادرات اعالم شد

تصمیمات جدید برای بازگشت ارز

رئیس اتاق مش��ترک ایران و چین مدعی است، سه ماه است صادراتی 
نداش��ته و با ندانم کاری بانک مرکزی، صادرات کشور قفل شده است؛ او 
معتقد اس��ت در صورت عدم اصالح این شرایط، بهار سختی را پیش رو 

خواهیم داشت.
اس��داهلل عس��گراوالدی در گفت وگو با تس��نیم، در واکنش به تصمیم 
اخیر بانک مرکزی تحت عنوان مش��وق های بازگش��ت ارز صادرات برای 
صادرکنندگان، با انتقاد از سیاس��ت های ارزی کش��ور اظه��ار کرد: این 
چه مشوقی است؟ ش��ما نگاه کنید و بگویید چه ارزشی دارد؟ متاسفانه 
اقدامات بانک مرکزی در این حوزه ندانم کاری اس��ت و راه اندازی سامانه 

نیما از سوی بانک مرکزی باعث شده صادرات در کشور قفل شود.
وی با تاکید بر اینکه ش��ش ماه بعد صادراتی در کش��ور وجود نخواهد 
داشت، گفت: کاهش صادرات که در چند ماه گذشته کلید خورده، آغاز 
این روند اس��ت و شما خواهید دید در صورت اصالح نشدن این وضعیت، 
دیگر صادراتی نداریم. مثاًل همین االن سه ماه است که من هیچ صادراتی 

نداشته ام؛ تعطیلیم.
رئیس اتاق مش��ترک ایران و چین با انتقاد از ناکارآمدی س��امانه نیما 
برای صادرکنندگان گفت: آقایان بانک مرکزی می گویند صادرکننده باید 
ارز خود را بیاورد در س��امانه »نیما«؛ خب کس��ی که در آنسوی مرزهای 
کش��ورمان خریدار کاالی صادراتی ما است، »نیما« نمی شناسد؛ »نیما« 
برای او وجود خارجی ندارد؛ »نیما« دفتر دس��تکی اس��ت که آقایان راه 
انداخته اند و چند صراف را دور هم جمع کرده اند و اسمش را گذاشته اند 
»نیما«؛ درحالی که طرف خارجی و خریدار کاالی صادراتی ما می گوید، 
شما بانک معتبر معرفی کنید تا پول صادرات تان را به آن بانک واریز کنم. 

در چنین شرایطی من پول صادراتم را چطور وارد کشور کنم؟
عسگراوالدی در پاسخ به این سوال که چه راهی برای تغییر این شرایط 
وجود دارد، تاکید کرد: راهش این اس��ت که »نیما« را از مسیر صادرات 
حذف کنن��د؛ یعنی صادرکننده جواز صادراتی اش را بدهد به واردکننده 

و با هم توافق کنند.

وی با انتقاد از تخصیص ارز دولتی و فس��ادآور بودن ارز 4۲00 تومانی 
گفت: ارز 4۲00 تومانی در شرایط امروز یک حماقت است و نهایتاً دولت 
ناچار است تا ارز 4۲00 تومانی را حذف کند و ارز دولتی محکوم به حذف 

است. شما نگاه کنید االن چند نرخ در بازار ارز وجود دارد؟
رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه امروز شرایط به گونه ای 
شده که تهیه ارز برای سفر هم مشکل است، گفت: همین االن در شهر 
دوبی نمایش��گاه بزرگی به نام GULLFOOD در حوزه موادغذایی در 
حال برگزاری اس��ت، ولی به دلیل مشکل تامین ارز سفرشان نمی توانند 
در ای��ن نمایش��گاه حضور پی��دا کنند؛ خب وقتی به نمایش��گاه نروند و 
خریدارشان را نبینند، طبیعی است که نمی توانند اجناس شان را بفروشند 

و صادراتی داشته باشند.
عس��گراوالدی در پایان درخصوص چش��م انداز آینده صادراتی کشور 
گفت: اگر این سیستم اصالح نشود، شرایط بهار خیلی سخت خواهد بود 

و بهار سختی در پیش ِرو خواهیم داشت.

اس��پانیا و امارات با خرید 50درصد زعفران ایران در صدر مشتریان 
زعف��ران صادراتی ای��ران قرار دارند ک��ه  پس از انج��ام تغییراتی در 

بسته بندی و بعضاً کیفیت، آن را به کشورهای دیگر صادر می کنند.
به گزارش تس��نیم، فرزاد س��حرخیز عضو هیات مدیره خانه صنعت، 
مع��دن و تج��ارت جوانان، اظه��ار کرد: اس��پانیا زعفران ای��ران را  به 
ص��ورت فل��ه خریداری و پس از بس��ته بندی مج��دد  آن را به عنوان 
»زعفران اس��پانیایی« صادر می کند. به همین جهت اس��ت که اسپانیا 
را بزرگترین صادرکننده زعفران دنیا می شناس��ند، امارات نیز زعفران 
ایرانی را به صورت روزانه و هفتگی توس��ط دالالن و تجار غیرحرفه ای 
خریداری می کند و پس از مخلوط کردن با ناخالصی،  به صورت عمده 
با بس��ته بندی های ایران��ی و حتی با عالمت اس��تاندارد ایران، زعفران 
مخلوط ش��ده و نامرغوب را به کش��ورهای ح��وزه خلیج فارس ،آفریقا 

و چین می فروشد.
وی  ب��ا اش��اره به اینکه  بعد از اس��پانیا و ام��ارات، چین بزرگترین 
خریدار زعفران فله ایرانی اس��ت، افزود:  افغانس��تان از دیگر مشتریان 

زعفران فله ایرانی اس��ت که به عنوان رقیب آینده ایران تلقی می شود. 
افغانس��تان ب��ا خرید زعفران از ای��ران و فروش آن ب��ه عنوان زعفران 

افغانی، تجارت این زعفران را در دنیا آغاز کرده است.
س��حرخیز، عربس��تان و قطر را نی��ز جزو خریداران عم��ده زعفران 
بس��ته بندی ایران دانست و گفت: مردم کشورهای عربی به دلیل رفت 
و آم��د زیاد به ایران با کیفیت زعفران ایرانی آش��نا ش��ده اند و تمایل 
خریدش��ان به این محصول به نس��بت زعفران اس��پانیایی روز به روز 

بیشتر می شود.
فرزاد س��حرخیز با اشاره به سابقه تولید و همچنین پشتوانه کیفیت 
زعف��ران در ایران گفت: با راه ان��دازی واحد تخصصی بازرگانی خارجی 
و اس��تراتژی فروش، صادرات زعفران بس��ته بندی تحت نام ایران را به 
س��ایر کشورها در دس��تور کار خود قرار داده ایم. بس��ته بندی زعفران 
طبق درخواس��ت مش��تری بین المللی و به عبارتی به صورت سفارشی 
تولید ش��ده و به مقصد ارس��ال می ش��ود. بعد از زعفران، دو محصول 
چای زعفرانی و نبات زعفرانی که تولید اختصاصی کش��ور ایران است، 

بیشترین محصوالت صادراتی این شرکت به حساب می آید.
وی افزود: با بررس��ی آمار صادرات زعفران مشاهده می شود که تنها 
5درصد از کل زعفران صادراتی کش��ور اختصاص به بس��ته بندی های 
زیر ۱0 گرم ویژه مصرف کنندگان نهایی و مراکز خرده فروش��ی دارد و 
۹5درصد باقیمانده، در بس��ته های ب��االی ۱0 گرم و عمدتا نیم و یک 
کیلو صادر می ش��ود. در حال حاضر، با توجه به رعایت اس��تاندارد در 
تولید و بسته بندی زعفران، انعطاف در بسته بندی سفارشات خارجی، 
بسته بندی های لوکس، ارائه خدمات مطلوب و استانداردهای بازارهای 
بین المللی توانس��ته ایم س��هم خود را در صادرات زعفران بسته بندی 
ایران��ی افزایش دهیم؛ به ط��وری که در حال حاضر 45درصد از حجم 
کل صادرات به بسته بندی های زیر ۱0 گرم اختصاص دارد و این سهم 

سال به سال در حال افزایش است.
براس��اس این گزارش، تولید زعفران بسته به شرایط کشاورزی و آب 
و هوایی کشورمان بین ۲00 الی ۳00 تن در سال است که این حجم 

تولید، ایران را در صدر تولیدکنندگان زعفران جهان قرار داده است.

عسگراوالدی: صادرات کشور قفل شد

 پول صادرات را چطور وارد کشور کنم که به »نیما« بدهم

اسپانیا و امارات نصف زعفران ایران را به نام خود صادر می کنند

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

وزارت بازرگانی آمریکا طرح اعمال تعرفه بر 
واردات خودرو را به ترامپ ارائه کرد

سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا اعالم کرد که طرح اعمال تعرفه 
بر واردات خودرو و قطعات یدکی به آمریکا را به رئیس جمهور این 

کشور تقدیم کرده است.
ب��ه گزارش خبرنگار ف��ارس به نقل از رویت��رز، وزارت بازرگانی 
آمریکا گزارش داد طرح آماده ش��ده ب��رای اعمال تعرفه بر واردات 
خ��ودرو و لوازم یدکی ب��ه آمریکا را آماده کرده و به دونالد ترامپ، 

رئیس جمهور این کشور،  ارائه داده است.
چند ماه پیش ترامپ به این وزارتخانه دس��تو ر آماده س��ازی این 
طرح را داده بود و وزارت بازرگانی آمریکا ۲۷0 روز مهلت داش��ت 

تا این طرح را آماده کند.
س��خنگوی وزارت بازرگانی آمریکا اعالم ک��رد که جزییات این 
طرح را که از سوی ویلبر راس،  وزیر بازرگانی، به ترامپ ارائه شده 

است فاش نخواهد کرد.
این طرح در حالی ارائه ش��د که تنها دو س��اعت به پایان مهلت 
۲۷0 روزه وزارت بازرگان��ی آمریکا برای ارائه آن زمان باقی مانده 

بود.
از ام��روز ترام��پ ۹0 روز فرص��ت دارد ت��ا درباره پیش��نهادات 

ارائه شده و اجرای آنها تصمیم  گیری کند.
مقام��ات صنعت خودروی آمری��کا انتظار دارن��د در نتیجه این 
ط��رح حداقل ب��ر واردات خودرو و یا فن��اوری و قطعات مرتبط با 

خودروهای الکتریکی تعرفه گمرکی وارداتی اعمال شود.
بالفاصله پس از آنکه این طرح به کاخ س��فید ارائه ش��د، صنعت 

خودروی آمریکا دست به کار شدند که علیه آن البی کنند.
خودروس��ازان هشدار دادند که ارائه این طرح و استعمال اعمال 
تعرف��ه ۲5درصدی بر واردات میلیون ها خ��ودرو و لوازم یدکی به 
افزایش چند هزار دالری قیمت آنها و در نتیجه از بین رفتن صدها 

هزار فرصت شغلی در آمریکا منجر خواهد شد.
انجمن خودروس��ازان و قطعه س��ازان آمریکا که نماینده صنعت 
خودروس��ازی این کشور محسوب می شود هش��دار داده است که 
اعمال تعرفه به کاهش س��رمایه گذاری در آمریکا منجر خواهد شد 
و این در حالی است که هم اکنون به دلیل اعمال تعرفه توسط کاخ 
سفید بر واردات فوالد، آلومینیوم و لوازم یدکی شاهد کاهش قابل 

توجه فروش هستیم.

 داللی نمایشگاه داران خودرو
در کانال های تلگرامی

رواج پدی��ده ف��روش خودرو ه��ای موج��ود در نمایندگی ها در 
فضای مجازی توس��ط برخی نمایندگی های خ��ودرو جالب توجه 
اس��ت. هم اکنون دیده می ش��ود که عمده معامالت فروشندگان و 
نمایندگی های فروش خودروس��ازان و حتی پیداکردن مشتری در 
کانال های تلگرامی انجام می شود و در مدت چند روز، خودرو، آن 

هم با قیمت روز به دست خریدار می رسد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از برترین ها، بازار خودرو آشفته تر از 
همیش��ه است، از طرفی سیاست قیمت گذاری براساس نزدیکی به 
نرخ حاشیه بازار )عرضه خودرو در نمایندگی ها با فاصله 5درصد از 
قیمت بازار( یا درست اجرایی نشده و یا شکست خورده، از طرفی 
وزی��ر صمت انکار می کند ک��ه تورم فعلی مرتبط با آن سیاس��ت 
است و از جانب دیگر مسئول شورای نظارت بر قیمت گذاری نهاد 

ذی ربطش را مسئول این آشفته بازار نمی داند.
مس��اله اساسی تر ش��اید این اس��ت که تامین قطعات و واردات 
اقالم مورد نیاز برای س��اخت خودرو معلوم نیست با کدام ارز و به 
چه نرخی انجام می گیرد، ظاهرا خودروس��ازان ضرر می دهند. در 
همین راس��تا گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو برای کنترل 
قیمت ها و تنظیم بازار، فروش فوری محصوالت خود را از فردا آغاز 
می  کنند. شاید که افزایش عرضه جوابگوی تقاضا شود و تورم بعضا 
خجالت آور برخی خودروهای مطلوب اقش��ار ضعیف کنترل شود. 

خجالت آور یعنی پراید ۱۱۱ شده 4۷ میلیون تومان!
دی��روز بود که س��عید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 
خودرو به »فارس«، گفت: قرار بود خودروس��ازان قیمت حاش��یه 
بازار را در ش��رایطی اعالم کنند که فروش ف��وری انجام دهند اما 
هم اکنون اع��الم قیمت  ها فقط به صورت کاغذی اس��ت و فروش 
فوری خودرو صورت نمی گیرد. موتمنی  این را هم گفت که برخی 
نمایندگی ها خودرو را از طریق تلگرام می فروش��ند و فرآیند داللی 
در چنی��ن روند اتفاق می افتد، پرتق��ال فروش ماجرا در همین جا 

خانه دارد. 
رواج پدی��ده ف��روش خودروه��ای موج��ود در نمایندگی ها در 
فضای مجازی توس��ط برخی نمایندگی های خ��ودرو جالب توجه 
اس��ت. هم اکنون دیده می ش��ود که عمده معامالت فروشندگان و 
نمایندگی های فروش خودروس��ازان و حتی پیداکردن مشتری در 
کانال های تلگرامی انجام می شود و در مدت چند روز، خودرو، آن 

هم با قیمت روز به دست خریدار می رسد.
در آخری��ن تحول از بازار خودرو دو روز پیش بود که س��ایپا  و 
ای��ران خودرو اع��الم کردند برای کنترل قیمت ه��ا در بازار فروش 

فوری محصوالت خود را از سه شنبه آغاز می کنند.
عبداهلل بابایی، نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در فروش و خدمات 
پس از فروش به »ایس��نا«، گفت: برای کنترل قیمت ها در بازار و 
حمایت از مشتریان واقعی بازار شب عید، فروش فوری محصوالت 

گروه خودروسازی سایپا از پس فردا آغاز خواهد شد.
به گفته بابایی هر مش��تری با کد ملی و کد پستی می تواند یک 

خودرو خریداری کند.
معاون مدیرعامل ایران خودرو هم گفت: همزمان با عرضه تعداد 
باالی��ی از خودروهای تولیدی و با اجرای ش��رایط فروش فوری در 
روزهای آتی، حباب قیمت خودروهای این شرکت در بازار شکسته 

خواهد شد.
مصطف��ی خان کرمی با بی��ان این مطلب افزود: ش��رکت ایران 
خ��ودرو با تمام توان خود و بهره گی��ري از ظرفیت هاي موجود به 
ایج��اد بهبود وضعیت تولید ت��الش مي کند، به طوري که در حال 
حاضر تحویل این ش��رکت به حدود روزانه ۱500 دستگاه رسیده 

است.

عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس گفت س��بک مدیریت در 
خودروسازی کشور از گذشته سبک مدیریت آتش نشانی و مدیریت بحران 
بوده است در حالی که ما نیازمند سبک مدیریت آینده نگرانه و پیش نگرانه 

هستیم. این مدیریت قبال حاکم نبوده و اکنون نیز حاکم نیست.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو«، رضا انص��اری افزود: مدیران 
صنعت خودروس��ازی از گذشته مدیریت آینده نگرانه را حاکم نکردند و به 
سمت مدیریت آتش نش��انی حرکت کردند. یعنی منتظر بحران می شوند 
و زمان��ی که آتش بحران ایجاد ش��د، آنگاه به فک��ر خاموش کردن آتش 

می افتند.
وی دو راهکار برای رهایی از وضع خودروس��ازی به ویژه در دوره کنونی 
پیش��نهاد کرد و گفت: اولین کار در این زمینه کار کوتاه مدت و اورژانسی 
اس��ت. یعن��ی تنها راه ح��ل در دوره کنون��ی افزایش تولید اس��ت. تولید 
خودروسازی به دلیل ش��رایطی که پیش آمد، اُفت شدیدی داشته و باید 
راه حلی فوری پیدا کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی اس��ت که 
ب��رای افزایش تولید برنامه هایی دارد، ولی تا به حال برنامه های آنان موفق 

نبوده است.
نماینده مردم داراب و زرین دش��ت افزود: بخشی از برنامه افزایش تولید، 
خود قیمت اس��ت و باید قیمت را منطقی کنیم. یعنی نه افزایش ش��دید 
بدهیم و نه با قیمت های قبل بفروشیم. ما نمی توانیم به خودروساز بگوییم 
که خودرو را به قیمت س��ال گذشته بفروشد. چون ارزی که در اختیارش 

می گذاریم، به قیمت س��ال گذشته نیست و هزینه های تولید نیز افزایش 
پیدا کرده است.

وی افزود: باید در برنامه ریزی تولید به س��متی برویم که شرایط را برای 
افزایش تولید در کوتاه مدت و هرچه س��ریع تر به صورت اورژانس��ی فراهم 

کنیم.
قیمت خودرو را به صورت پلکانی افزایش دهیم

انصاری یکی از دغدغه های خودروس��ازان را قیمت دانست و گفت: باید 
قیم��ت خودرو را به صورت پلکان��ی و منطقی افزایش دهیم. البته در این 
زمینه ضعیف عمل می کنیم که خودروسازان نیز مقصر هستند. چون روی 

افزایش بهره وری و کاهش هزینه  های تولید کار مناسب نکردند.
وی اف��زود: ما در آنجا با ت��ورم انواع عوامل هزینه س��از از جمله نیروی 
انسانی، هزینه باالی تامین منابع مالی و مدیریت ناصحیح روبه رو هستیم. 
چون زمانی که رئی��س جمهوری آمریکا گفت می خواهند از برجام خارج 
ش��وند و صنعت خودرو نیز می دانس��ت که در فهرست تحریم خودرو قرار 
دارد، مدیریت آینده نگرانه را حاکم نکرد و به س��مت مدیریت آتش نشانی 

حرکت کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی افزود: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت یکی از بازیگران اصلی این مساله برای حل مشکل 
اورژانسی افزایش تولید است که به کمک خودروسازان می تواند اقدام کند 

و کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این زمینه کمک می کند.

صنعت خودروساز یک صنعت توزیع کننده رانت است
وی از نگاه بلندمدت در صنعت خودروس��ازی به عنوان دومین پیشنهاد 
ی��اد کرد و گفت: اگر بخواهیم عوامل افزایش قیمت بازار مانند مدیریت و 
کاهش بهره وری و افزایش هزینه های تولید را اصالح کنیم، این مساله به 
اصالح ساختار در صنعت خودروسازی برمی گردد. تا زمانی که خودروسازی 

با این ساختار مدیریت شود، صاحب صنعت نیستیم.
انصاری تاکید کرد: االن یک صنعت توزیع کننده رانت هستیم. باید این 
ساختار به شکلی اصالح شود. یعنی از دولت منفک شود و بخش خصوصی 
واقع��ی، ذی صالح و توانمند آن را اداره کند. ما می بینیم که برخی صنایع 
که تولد و رشد آن در بخش خصوصی واقعی و توانمند شکل گرفته، امروز 
ب��دون اینکه کمکی از دولت بگیرد، به تولید می پ��ردازد و حتی صادرات 
دارد و برای ما ارز می آورد. وی صنعت خودروسازی کشور را به یک فرزند 
40 س��اله تش��بیه کرد و گفت: صنعت خودروس��ازی ما دائما از پدر خود 
درخواس��ت کمک می کند. چون همواره به دولت متکی بوده و نخواس��ته 

خودش رشد کند و روی پای خود بایستد.
ای��ن نماینده مجلس افزود: دولت امروز هم می خواهد سیاس��ت گذاری 
کند، هم نظارت داشته باشد و هم حافظ حقوق مردم باشد و از طرف دیگر 
خودش هم بنگاهدار شده است، بنابراین در بلندمدت باید به سمت اصالح 
برویم و اگر به س��مت اصالح ساختار مالکیت خودروسازان و به ویژه ایران 

خودرو و سایپا نرویم صاحب صنعت در خودروسازی نخواهیم شد.

خودروسازی کشور مدیریت آینده نگر ندارد

عضو هیات علمی گروه مهندس��ی خودرو در دانشگاه علم و صنعت 
گف��ت بای��د در کنار تقوی��ت نظارت ها، جلوی دالیل اصلی فس��اد در 
صنع��ت و بازار خودرو را گرفت که به کاهش تولید و افزایش قیمت ها 

منجر شده است.
»امیرحس��ن کاکایی« روز دوش��نبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، 
درب��اره افزای��ش قیمت خ��ودرو در روزهای گذش��ته و قیمت گذاری 
5درص��د زیر قیمت بازار خودروس��ازان افزود: از آنج��ا که راهکارهای 
اتخاذشده برای کنترل وضعیت بازار ناقص بود، ناکارآمدی این سیستم 

قیمت گذاری نیز پیش بینی می شد. 
به گفته وی، س��خنان وزیر صنعت و برخ��ی معاونان این وزارتخانه 
در دو هفته پیش به ویژه تحویل خودروهای پیش فروش ش��ده با تاریخ 
تحوی��ل اول ش��هریورماه تا س��ی ام دی ماه به قیمت قب��ل، »وضعیت 

مبهمی« را در بازار به وجود آورده است.
ب��ه گزارش ایرنا، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت چندی پیش درباره 
افزایش قیمت خودرو، به بند دوم مصوبه س��تاد تنظیم بازار اشاره کرد 
و گفت: خودروس��ازان به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ 

تحویل اول شهریورماه تا سی ام دی ماه به قیمت قبل مکلفند. 
مشکل اصلی امروز صنعت خودروسازی قیمت نیست 

کاکای��ی ادامه داد: ایجاد ابهام در ش��رایط کنون��ی عالمت مثبت به 
دالالن و واس��طه ها می دهد که حاشیه سود بازار را باال ارزیابی کنند و 

در این صورت دالالن حرف اول و آخر را در بازار خواهند زد. 
وی تاکید کرد: مش��کل اصل��ی امروز صنعت خودروس��ازی قیمت 
نیس��ت، هرچند منکر لزوم به روز رس��انی قیمت ها نیستیم، اما باید به 
بهبود ش��رایط تولید، فناوری و مقابله با تحریم های داخلی و خارجی 

پرداخت. 

این استاد دانشگاه یادآوری کرد: هنوز مشکالت گمرکی و تخصیص 
ارز در این صنعت وجود دارد و در این شرایط تولید نمی تواند همزمان 

با افزایش قیمت ها افزایش یابد. 
وی به آمارهای افزایش تولید دو خودروساز بزرگ کشور در روزهای 
گذشته اش��اره کرد و گفت: پارسال خودروسازان دو برابر میزان تولید 

کنونی خود تولید می کردند.
به گفته وی، تاخیر در تحویل به موقع خودروها س��بب ش��ده است 

بازار به شدت تشنه باشد. 
به گزارش ایرنا، گروه خودروس��ازی س��ایپا بیست و هشتم بهمن ماه 
اع��الم کرد: هفته گذش��ته به ص��ورت میانگین روزان��ه ۲ هزار و ۶۲ 

دستگاه خودرو تولید و به بازار عرضه شد و این روند ادامه دارد. 
دی��روز نی��ز مع��اون بازاریابی و ف��روش ایران خ��ودرو گفت میزان 
تعهدهای معوق این ش��رکت با تحویل روزانه بیش از یک هزار و 500 

دستگاه خودرو تا پایان سال کاهش می یابد. 
دالالن؛ دشمنان ثبات بازار 

کاکایی گفت: در پنج تا شش ماه گذشته حاشیه سود باالی خودرو 
موجب سوء استفاده دالالن شد، به طوری که پیش بینی می شود حدود 

۱5 هزار میلیارد تومان سود به جیب زده باشند.
وی گفت: در ش��رایط کنونی، دالالن به »دشمن ثبات بازار« تبدیل 

شده اند و فقط با واقعی شدن قیمت ها می توان آنان را متوقف کرد. 
این کارش��ناس صنعت خودرو افزود: این روزها واقعی ش��دن قیمت 
برخی خودروها مانند محصوالت شرکت کرمان موتور سبب شده است 
تولیدات آن در بازار ارزان تر از کارخانه خرید و فروش ش��ود و کشش 

الزم را نداشته باشد. 
ب��ه گفته وی، ایرانیان یک رفت��ار جالب اجتماعی دارند که در زمان 

ثبات شرایط خرید نمی کنند، اما وقتی قیمت ها افزایش می یابد شروع 
به خرید می کنند. 

وی گفت: با وضعی که دالالن به وجود آورده اند، برای سرمایه گذاری 
به مردم عالمت می دهند که وجود س��رمایه های س��رگردان در جامعه 

به این وضع دامن می زند. 
 راهکارها 

کاکایی به برخی راهکارها برای خروج از این ش��رایط اش��اره کرد و 
افزود: باید قیمت گذاری ها اصولی و برمبنای اعداد و ارقام واقعی باشد، 
به طور مثال نرخ واقعی ارز در نظر گرفته ش��ود که در این صورت بازار 

خود به خود به تعادل می رسد. 
وی ادامه داد: باید تمرکز در صنعت خودرو بر توسعه فناوری باشد و 
از توان داخلی حداکثر استفاده انجام شود که نیازمند نقشه و مدیریت 

است. 
این اس��تاد دانش��گاه بیان داش��ت: خودکفایی ب��دون برنامه انجام 
نمی شود و باید بدانیم در کدام فناوری ها ضعف داریم، کدام قسمت ها 
سودآور یا اقتصادی نیست اما باید انجام شود و دولت در کدام بخش ها 

باید حمایت کند. 
وی به ابراز نظر برخی نمایش��گاه داران اشاره کرد که خودروسازان را 
مس��ئول افزایش قیمت ها در بازار معرفی می کردند و گفت: وقتی فضا 

مبهم و مخدوش است، همه یکدیگر را متهم می کنند. 
دی��روز رئیس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران تهران ب��ه ایرنا، گفت: 
وجود انحصار در صنعت خودروس��ازی کش��ور، موجب می شود بازار را 
خودروس��ازان مدیریت کنند و نمایش��گاه داران نقشی ندارند، بنابراین 
فقدان عرضه خودرو توس��ط سازندگان در بازار، افزایش قیمت ها را در 

بر خواهد داشت.

مع��اون مدیرعامل در بازاریابی و فروش ش��رکت ایران خودرو اعالم 
کرد همزمان با عرض��ه تعداد باالیی از خودروهای تولیدی و با اجرای 
ش��رایط فروش فوری در روزهای آتی، حب��اب قیمت خودروهای این 

شرکت در بازار شکسته خواهد شد.
مصطفی خان کرمی با بیان این مطلب افزود: ش��رکت ایران خودرو 
ب��ا تمام توان خود و بهره گی��ری از ظرفیت های موجود به ایجاد بهبود 
وضعی��ت تولید تالش می کند، به طوری که در حال حاضر تحویل این 

شرکت به حدود روزانه ۱500 دستگاه رسیده است.
وی افزود:  با توجه به سیاس��ت های وزارت صمت و تالش و همیاری 
زنجیره تامین قطعات و واحدهای تولیدی ش��رکت ایران خودرو، عدد 
تحویل در آینده نزدیک به بیش از ۱500 دس��تگاه نیز افزایش خواهد 

یافت.

خ��ان کرمی تاکید کرد: ش��رکت ایران خودرو ط��ی روزهای آتی با 
فروش فوری و تحویل محصوالت در س��ال ۹۷ با روند افزایش قیمت 

مقابله خواهد کرد.
وی افزود: متاس��فانه دالالن و س��ودجویان که عامالن اصلی رش��د 
قیمت ها در بازار هستند، همیشه منتظر فرصتی هستند که به موضوع 
افزایش قیمت س��رعت بیش��تری بدهند، کما اینکه در روزهای جاری 
شاهد آن هستیم که دالالن از افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال و 
فرا رس��یدن ایام نوروز سوء استفاده کرده و از موقعیت و شرایط کنونی 
که بر اقتصاد کل کش��ور حاکم است، حداکثر سودجویی را می برند و 
ما در صدد هستیم که در مقابل این عده از مشتری نماها مقابله کرده 

و خودرو را به دست مصرف کننده نهایی برسانیم.
خان کرمی به مشتریان توصیه کرد، که فریب این دالالن را نخورده 

و منتظر آغاز شرایط فروش فوری شرکت ایران خودرو باشند.
وی گف��ت: اجرای ف��روش فوری محص��والت ایران خ��ودرو از روز 
سه ش��نبه ۳0 بهمن ماه ۹۷ به صورت روزانه و مس��تمر از ساعت ۱0 
www. صبح هر روز از طریق سایت فروش اینترنتی شرکت به نشانی
esale.ikco.ir آغ��از خواهد ش��د. خان کرمی در پایان یاد آورش��د: 
امید داریم با عرضه مناس��ب در این ای��ام ضمن کنترل بازار و کاهش 

قیمت های افسارگسیخته بازار، نیاز متقاضیان واقعی را تامین کنیم.
گفتنی اس��ت، به منظور کوتاهی دس��ت واس��طه ها و ب��رای اینکه 
محصوالت به دس��ت مصرف کنندگان نهایی برسد، از محدودیت هایی 
همچون هر کد ملی یک دس��تگاه، عدم امکان ثبت نام افرادی که طی 
۱۸ ماه گذش��ته ثبت نام داشته اند، عدم امکان ثبت نام برای افراد زیر 

۱۸ سال و ... استفاده خواهیم کرد.

عوامل ابهام آفرین در بازار خودرو از نگاه یک استاد دانشگاه

با فروش فوری محصوالت ایران خودرو به زودی :

حباب قیمت های بازار شکسته خواهد شد

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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به اعتقاد معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری توسعه واقعی از دل بوم یک 
استان شکل می گیرد؛ شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها فرصت خوبی برای 

رساندن ظرفیت های بومی استان به اشتغال، ارزش افزوده و توسعه پایدارند.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، سورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری 
رئی��س جمهوری ک��ه همزمان با س��فر رئیس 
جمهوری به اس��تان هرمزگان س��فر کرده بود، 
به پارک علم و فناوری رفت و با فناوران مس��تقر 
در این پارک به گپ و گفت صمیمی نشس��ت.  
س��تاری در س��خنانش از ضرورت زیست بوم و 
اهمیت گستراندن فرشی زیر پای جوانان خالق 
دانش بنیانی و اس��تارتاپی بومی گفت.  به گفته 
س��تاری، برای اینکه دانش و نوآوری را اقتصادی 
کنیم به یک زیس��ت بوم نیاز داریم. تالش ما این 
اس��ت در اس��تان هرمزگان و دیگر نقاط کشور 
این زیس��ت بوم ایجاد شود. خوشبختانه فرهنگ 

نوآوری و کارآفرینی فراتر رفته و اکنون به دیگر شهرها تسری یافته است.
اهمیت زیست بوم 

از منظر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، وام و پول مستقیم همیشه 

نس��خه مناسبی برای حمایت ش��رکت های دانش بنیان و استارتاپ ها نیست. 
بسیاری از کس��ب و کارهای اینچنینی می توانند باعث جذب سرمایه گذاران 

بخش خصوصی و صندوق های خطرپذیرها باشند.
رئیس ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
اهمیت گذار از اقتصاد منبع محور به اقتصادی 
مبتنی بر بوم و فرهنگ را یادآوری کرد و گفت: 
س��رمایه گذاری دولت باعث ایجاد یک فرهنگ 
نادرست شده است. حاصل این دخالت دولت، 
س��ر برآوردن صنایع��ی اگرچه با ابعاد بس��یار 
ب��زرگ، ام��ا بازدهی نه چن��دان مطلوب برای 

جامعه شده است.
س��تاری این موض��وع را ناش��ی از فرهنگ 
نادرست وابستگی به درآمدهای نفتی دانست و 
تاکید کرد نهال توسعه باید برمبنای ویژگی های 

بومی پا بگیرد.
معاون علم��ی و فناوری رئی��س جمهوری، 
ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارتاپ ها خط مقدم میدان اقتصاد دانش بنیان 
هس��تند. صندوق های پژوهش و فناوری استانی، حلقه واسطی برای حمایت 

مالی از این کسب و کارها به شمار می آیند.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداش��ت گفت ما به دنبال این هستیم که توجه 
دانش��جویان به حوزه اس��تارتاپ ها جلب ش��ود و اس��تارتاپ هایی نیز توسط 
دانشجویان راه اندازی شود. امیر هلل گانی در نشست توانمندسازی کارشناسان 

انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور در مشهد مقدس، افزود: باید بستر 
خالقیت را برای دانش��جویان ب��ه وجود آوریم تا 
شاهد رشد آنها در زمینه های مختلف به خصوص 
در عرصه سالمت باش��یم. وی به اشاره به اینکه 
اخیرا توجه به اس��تارتاپ ها در کش��ور بیشتر از 
پیش ش��ده است، اظهار داش��ت: یکی از مسائل 
اصل��ی ما و حوزه ای ک��ه باید به آن توجه کنیم، 
باید موضوعات استارتاپی  در حوزه سالمت باشد.
مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت با بیان اینکه 
ش��اید هنوز بحث اس��تارتاپ های حوزه سالمت 
چندان رایج نش��ده باشد، افزود: خوشبختانه در 
چند سال اخیر شاهد راه اندازی استارتاپ هایی در 

حوزه پزشکی هستیم. وی تاکید کرد: باید بستر خالقیت را برای دانشجویان 
به وجود آوریم تا شاهد رشد آنها در زمینه های مختلف به خصوص در عرصه 
سالمت باشیم. البته در این زمینه به کمک های فراوانی نیازمندیم چرا که این 

نوع فعالیت ها در کشور ما نوپا هستند.
هلل گانی خطاب به کارشناس��ان انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور، آنها را سرداران خط مقدم این عرصه معرفی  و بیان کرد: 
م��ا در عرصه فرهن��گ و فعالیت های فرهنگی 
نباید فقط به فکر خروجی فعالیت ها باش��یم و 
فقط آن را مد نظر قرار دهیم. برخی فعالیت ها 
تنها به هدف آشنایی دانشجویان با آن حیطه 

انجام می شوند.
وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم 
که توجه دانشجویان به حوزه استارتاپ ها جلب 
شود و اس��تارتاپ هایی نیز توسط دانشجویان 
راه اندازی شود. اهمیت مسیری که دانشجویان 
پزش��کی در عرصه فرهنگی ط��ی می کنند، از 

اهمیت نتیجه کمتر نیست.
مدیرکل فرهنگی وزارت بهداش��ت با اشاره 
ب��ه موازی کاری هایی که در ح��وزه فرهنگی و 
دانشجویی انجام می شود، خاطرنشان کرد: نگاه ما این است که نقش تربیتی 
یک فعالیت فرهنگی از خروجی آن کمتر نیست و اگر این نگاه تربیتی را داشته 

باشیم موازی کاری هم هیچ ایرادی ندارد.

استارتاپ های دانشجویان علوم پزشکی حمایت می شوندنهال توسعه باید مبتنی بر بوم و فرهنگ جامعه توانمند شود
 

گ��زارش درآمدی س��ال ۲0۱۸ گ��وگل حاکی از آن اس��ت که این 
شرکت نس��بت به آمازون و مایکروسافت، مخارج سرمایه ای بیشتری 

داشته است.
ب��ه نظر می رس��ید اقداماتی که گ��وگل در س��ال ۲0۱۸ در بخش 
محاس��بات ابری انجام داده، بس��یار متفرقه است، اما این شرکت روز 
دوشنبه  گذشته اعالم کرد که در سال ۲0۱۸، سرمایه گذاری عظیمی 
در ای��ن بخش انجام داده و در س��ال ۲0۱۹ نیز همین برنامه را ادامه 

خواهد داد، البته شاید نه به سرعت قبل.
روز دوشنبه شرکت گوگل طی گزارش درآمدهای پایان سال خود، 
اذعان کرد که در س��ال ۲0۱۸ مخارج س��رمایه ای یا Capex خود را 
دو برابر کرده و به ۲5.5 میلیارد دالر رسانده که درواقع ۱۲.5 میلیارد 
دالر بیش��تر از نرخ سال ۲0۱۷ اس��ت، اما مقاصد این مخارج سنگین 
در حوزه های مختلفی نظیر امکانات جدید اداری، تطبیق و همسازی 
نیروی کار رو به رش��د گوگل، تقویت زیرساخت هایی مانند مرکز داده 

)دیتاسنتر( و سرورها، توزیع  شده اند.
به س��ختی می توان گفت که چه میزان از مخارج سرمایه ای گوگل، 
به طور خاص به مصرف کسب وکار ابری این شرکت رسیده، اما گوگل 
صریحاً اعالم کرده که س��رمایه گذاری در اب��ر را یک اولویت می داند. 
گ��وگل گفته بود که هجدهمی��ن منطق��ه  Google Cloud را در 
س��ه ماهه  چهارم سال گذش��ته راه اندازی کرده و تصمیم دارد توسعه  
س��رویس خ��ود را چه در آمری��کا و چه خارج از مرزهای این کش��ور 

ادامه دهد.
در مقام مقایسه، مخارج سرمایه ای آمازون در سال ۲0۱۸ به ۱۱.۳ 
 AWS میلیارد دالر می رسید که بین عملیات اجرایی )مثل انبارها( و
تقسیم می شد. مایکروسافت نیز مخارج سرمایه ای خود را ۱۶ میلیارد 

دالر اعالم کرده بود.
در عی��ن  حال، گوگل نرخ اس��تخدام چش��مگیری ه��م در بخش 
ابری داش��ته و طی س��ه ماهه  آخر س��ال گذش��ته، بیش از 4هزار نفر 
را اس��تخدام کرده است. روث پورت مدیر ارش��د مالی آلفابت هم در 
جریان کنفرانس روز دوش��نبه تأکید کرد که این ش��رکت بیش��ترین 
س��رمایه گذاری را در بخش ابری انجام داده است، چه به لحاظ فنی و 
چه از نظر پرس��نل فروش. به گفته او، هزین��ه  تجهیزات و نیروی کار 
در س��ال ۲0۱۹ ادامه پیدا می کند؛ هرچند احتماالً سرعت آن نسبت 
به س��ال ۲0۱۸ تا ح��دودی کاهش خواهد یاف��ت و Capex به نحو 

قابل مالحظه ای تعدیل خواهد شد.
مقایسه  کسب وکار ابری گوگل

ش��کی نیس��ت که گوگل برای برتری یافتن بر رقیبان خود هزینه 
می کن��د. گرچ��ه ارزش کس��ب وکار ابری گ��وگل ب��ه میلیاردها دالر 
می رس��د، اما درآمد حاصل از این بخش نسبت به شرکت های آمازون 
و مایکروس��افت پایین تر اس��ت. هرچند صحبت کردن از این موضوع 
زیاد س��اده نیس��ت،  زیرا گوگل درآمد خدمات ابری خود را به صورت 
جداگانه اعالم نمی کند و معموالً آن را با س��ایر درآمدهای بخش های 
دیگر نظیر گوگل پلی اپ استور و همچنین دستگاه های سخت افزاری 

مانند گوگل هوم، ادغام می کند.
»سایر درآمدها«ی گوگل در سه ماهه چهارم سال ۲0۱۸ حدود ۶.5 
میلیارد دالر بود که نس��بت به درآمد کمت��ر از 5میلیارد دالر همین 
س��ه ماهه  مشابه در س��ال ۲0۱۷، افزایش  یافته و بخش اعظم آن هم 

از فروشگاه اپلیکیش��ن گوگل به دست  آمده است. گوگل روز دوشنبه 
اع��الم کرد که تع��داد معامالت پلتفرم ابری این ش��رکت که بیش از 
یک میلیون دالر ارزش  دارند، در س��ال ۲0۱۸ دو برابر ش��ده است. به 
 عالوه در پایان س��ال گذشته، بیش از 5میلیون مشتری بابت ابزارهای 
بهره وری ابری این شرکت، پول پرداخت کرده اند، اما گوگل اطالعات 
جدیدی که به اندازه گیری س��ایز کس��ب وکار ابری این شرکت کمک 

کنند، ارائه نکرد.
برای مقایس��ه، فروش خالص ابری آمازون در سه ماهه  چهارم سال 

گذشته  ۷.4۳ میلیارد دالر بود.
از طرف دیگر،  مایکروسافت هم اطالعات درآمد خاص ابری خود را 
)آژور( فاش نمی کند. به همین دلیل مقایسه  سه شرکت فوق اصاًل کار 
 Intelligent ،ساده ای نیست. واحدی که آژور زیرمجموعه  آن است
Cloud نام دارد و این واحد نیز در سه ماهه  مشابه، ۹.۳۸ میلیارد دالر 
 Intelligent درآمدزایی داش��ت. الزم به ذکر اس��ت که گرچه واحد
Cloud واژه  اب��ر را در نام خود جای  داده، اما بس��یاری از محصوالت 
نرم افزاری کالسیک این شرکت مانند پایگاه داده  مشهور مایکروسافت 
و ویندوز س��رور را نیز شامل می شود. هر دو سرویس فوق در مقایسه 
با آژور، کسب وکارهای قدیمی تر و بزرگ تری هستند و البته، خدمات 

ابری محسوب نمی شوند.
اکثر کارشناس��ان بازار معتقدند که AWS آم��ازون، از رقبا جلوتر 
است و یکی از محققین هم می گوید که AWS حدود 40درصد سهم 

بازار ابری را در دست خود دارد.
آیا گوگل رهبر جدید بازار خدمات ابری است؟

اخب��اری که در زمینه  س��رمایه گذاری های گوگل در حوزه  خدمات 
ابری منتش��ر ش��د، بح��ث رهبری ب��ازار را به س��مت این ش��رکت 
برمی گردان��د. تقریب��اً در اواخ��ر س��ال ۲0۱۸ دای��ان گری��ن، عضو 
هیات مدیره گوگل، این ش��رکت را ترک ک��رد. فردی که جایگزین او 
ش��د، توماس کوریان بود که از اوراکل جدا می ش��د. کوریان در طول 
چندین دهه، به س��اخت پایگاه داده و اپلیکیش��ن های اوراکل کمک 
کرده بود و بعدها هدایت تالش های ابری اوراکل را به عهده داش��ت. 
ابر اوراکل برمبنای متریک های داخلی، به س��رعت در حال رشد است 
و مش��تریان را از خرید نرم افزارهای این شرکت، به اجاره  نرم افزارهای 
اوراکل در ابر، تش��ویق می کن��د. اما ابر اوراکل، ب��رای عالقه مندان و 
فعاالن تکنولوژی، س��وژه  حساسی نیست. به همین دلیل هم عملکرد 
کوریان در Google Cloud، آزمونی برای او و شرکتش خواهد بود.

گمانه زنی ه��ای زیادی در این خصوص ک��ه خرید کوریان، با هدف 
کم��ک به س��رویس ابری گ��وگل انجام ش��ده، صورت می گی��رد. روز 
دوش��نبه زمانی که از ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل پرسیدند که آیا 
با حضور کوریان، باید منتظر اتفاق یا تغییرات بالقوه  بزرگی باشیم، او 
از »تداوم« و متمرکز ش��دن روی بخش های پربازده کسب وکار سخن 

گفت.
باوج��ود تم��ام س��رمایه گذاری ها و نتایج مالی غیرآش��کار و مبهم 
شرکت های مختلف، صنعت ابر معموالً مسابقه ای با سه بازیکن اصلی 
فرض می ش��ود. آمازون در صدر، مایکروس��افت در مقام دوم و گوگل 
در جایگاه س��وم، درحالی که بازیکنان دیگری مانند علی بابا، IBM و 

اوراکل، در تعقیب آنها هستند.
BUSINESSINSIDER/zoomit :منبع 

گوگل؛ پیشگام سرمایه گذاری در بخش خدمات ابری

دریچــه

نخس��تین کنفران��س راهکارهای توس��عه کارآفرینی بین المل��ل با رویکرد 
جهانی س��ازی شرکت ها اسفندماه س��ال جاری در مرکز همایش های دانشگاه 
خات��م برگزار می ش��ود. بنا بر این گ��زارش نقش گروه کارآفرین در توس��عه 
کارآفرین��ی بین الملل، ابعاد، انواع و س��اختار بن��گاه در کارآفرینی بین الملل، 
محص��ول، خدمت و تکنولوژی در کارآفرینی بین الملل، روابط ش��بکه و نقش 
آن در توسعه کارآفرینی بین الملل، محیط کسب و کار و اقتصاد کالن و تاثیر 
آن در کارآفرینی بین الملل، مکانیزم های ارزیابی بازارهای هدف در کارآفرینی 
بین المل��ل، اس��تراتژی های ورود به بازارهای بین الملل ب��ا رویکرد کارآفرینی 
بین الملل، ش��ناخت بازاره��ای آمیخته با نگاه کارآفرین��ی بین الملل از جمله 

محور های علمی این کنفرانس است.

برگزاری نخستین کنفرانس 
کارآفرینی بین المللی
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این مراس��م به عنوان یکی از برنامه های پنجمین گردهمایی بزرگ 
فناوران��ه در مرکز فاب��ا که بیش از یک ده��ه از فعالیت آن می گذرد، 
برگزار شد.  ابراهیم مقدم، رئیس هیات مدیره فابا گفت: مشکلی که در 

حال حاضر احس��اس می شود، این است که 
دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی نمی توانند 
به راحتی ش��غلی برای خودشان بیابند. اگر 
همینط��ور ادامه بدهیم ب��ه جایی نخواهیم 
رس��ید. بای��د در کنار کالس ه��ای تئوری، 
کالس ه��ای کاربردی را نی��ز اضافه کنیم تا 
بعد از دانش��گاه افراد بتوانن��د وارد بازار کار 

شوند.
وی اف��زود: این کمب��ود را در حال حاضر 
ح��س می کنیم و امیدواری��م دولت در این 
زمین��ه ورود کن��د. ما در ای��ن مرکز آماده 

کمک هستیم. 
وی ادامه داد: تا رونمایی نمایشگاه پنجم 

۱۱ ماه زمان اس��ت و ما در این مدت می توانیم برنامه ریزی درس��تی 
 ITE انجام دهیم. این مراس��م برای رونمایی از نمادهای س��ه رویداد
۲0۱۹، جش��نواره فیل��م تراکنش و دوره DBA بانک��داری دیجیتال 

برگزار ش��ده اس��ت. این دوره دکترا که در صدد برگزاری آن هستیم 
باعث می شود مدیران خوبی در این حوزه تربیت شوند.

دکتر عل��ی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران نیز 
گفت: ح��وزه بانکداری الکترونیک موضوع 
بسیار مهمی است و تحوالت وسیعی مانند 
بالک چین و فین ت��ک در آن اتفاق افتاده 
اس��ت که تغیی��رات بزرگ��ی در بانکداری 
ایجاد می کند. بالک چین می گوید در یک 
بس��تر فنی خاص دو نفر هم می توانند به 
ه��م اعتماد کنند، طوری ک��ه نیاز به نهاد 
واس��طی مانند بانک را ب��ا تغییراتی ایجاد 

کند.
رئیس س��ابق س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار افزود: تکنولوژی های جدید می تواند 
نیاز به شعبه بانکی را کمتر کند. بانکداری 
دو ح��وزه مه��م دارد. یک��ی پرداخ��ت و 
دیگ��ری تس��هیالت. در حوزه پرداخت، این روزه��ا موبایل بانکینگ و 
اینترنت اشیا وارد میدان ش��ده اند و می توان از این دو طریق کارهای 

حوزه پرداخت را انجام داد. 

گزارش تازه ای از آمار بازار کار ایران در مقایسه سال های ۲0۱۷ و ۲0۱۸ 
نش��ان می دهد که به رغم افزایش تحریم ها، کس��ب وکارهای دیجیتال و 

استارتاپ ها رشد 4۶درصدی را در موضوع استخدام تجربه کرده اند.
با وج��ود اینکه در روزه��ای تحریم، گران 
ش��دن لحظه ای ارز و نوس��ان بازار، خیلی از 
کسب  و کارهای ایرانی را با مشکل مواجه کرد 
و بسیاری از شرکت های بزرگ ایرانی مجبور 
به تعدیل نیرو شده و بعضی استخدام نیروی 
جدی��د را متوقف کردند، اما ش��واهد نش��ان 
می دهد ک��ه برخی کس��ب وکارهای فناوری 
اطالع��ات نه تنها متوقف نش��ده اند که حتی 
استخدام نیروی کار در آنها افزایش هم داشته 

است.
طب��ق تازه ترین گ��زارش منتشرش��ده از 
س��وی ش��رکت دانش بنیان ای��ران تلنت، در 
س��ال ۲0۱۸ کس��ب وکارهای دیجیت��ال و 

استارتاپ های ایرانی 4۶درصد رشد استخدام داشته اند و تقاضای بازار کار 
برای متخصصان حوزه کامپیوتر ۱4درصد افزایش داشته است.

در ای��ن گ��زارش، وضعیت کس��ب وکارها در زمینه منابع انس��انی در 

س��ال های ۲0۱۷ و ۲0۱۸ و در روزه��ای بحران اقتص��ادی مورد ارزیابی 
قرار گرفته است.

طبق این گزارش، کس��ب وکارهای دیجیتال و اس��تارتاپ ها 4۶درصد 
رشد استخدام داشته اند. تقاضا برای بعضی 
شغل ها مثل Developer هم نه تنها افت 
نداشته، بلکه همچنان س��هم باالیی از نیاز 

کسب وکارها را به خود اختصاص می دهد.
آماره��ا می گوین��د برخالف انتظ��ار، در 
روزه��ای بحران بزرگ تری��ن تعدیل نیروها 
در ش��رکت های بزرگ اتفاق افتاده اس��ت. 
حجم اس��تخدام ها به طور کلی ۶درصد افت 
داشته اس��ت که این افت برای شرکت های 
ب��االی ۱00 نف��ر ۱۳درص��د ب��وده و برای 
کس��ب وکارهای زیر ۱00 نفر 5درصد اعالم 
شده اس��ت، اما در مقایسه سال های ۲0۱۷ 
تا ۲0۱۸ بیشترین کاهش استخدام مربوط 
به شرکت های مخابراتی با ۷۷درصد، نیروگاه ها با ۷0درصد و شرکت های 
دارویی و ش��رکت های تجهیزات پزش��کی با 5۸درصد بوده است. در این 

میان شرکت های خودروسازی با ۳۷درصد در رتبه  بعدی قرار دارند.

رشد 46درصدی استخدام  در کسب وکارهای دیجیتال4 جشنواره فین تک، فیلم، استارتاپ و شهر هوشمند برگزار می شود

در دنیایی که رقابت زیادی میان کسب و کارها وجود دارد، تأسیس 
یک ش��رکت جدید و راه اندازی اس��تارتاپ کار چندان آس��انی نیست. 
کارآفرین الزم اس��ت تیمی از افراد باانگیزه و با کارایی باال را استخدام 
کند تا بتواند احتمال موفقیت استارتاپ خود را افزایش دهد. در ادامه 
با ما همراه باش��ید تا چه��ار راهکار مدیریتی را ب��رای افزایش درآمد 

شرکت تان بیان کنیم.
یک کارآفرین مس��تقل ممکن اس��ت در مدیریت اس��تارتاپ خود با 
مش��کالت عدیده ای روبه رو شود، وقتی ش��رکت تازه تأسیس شما به 

موفقی��ت می رس��د ک��ه تیم 
داش��ته  قدرتمن��دی  کاری 
باش��ید تا در نهای��ت درآمد 
فوق الع��اده ای را برای ت��ان به 

ارمغان آورند.
خیلی روی رزومه 

کارمندان تکیه نکنید
برای استخدام نیروی کاری 
خ��ود به رزوم��ه آنها توجهی 
نداش��ته باش��ید، زیرا معموالً 
ه��ر ف��ردی در ارائ��ه رزومه 
خود زی��اده روی می کند و از 
از  توانایی های��ی می گوید که 
آنها به دور اس��ت. الزم است 
خودتان ب��ا آنها ارتباط برقرار 
کنی��د و از توانایی های ش��ان 

مطلع شوید.
پس به ج��ای اینکه از آنها 
بگویی��د  بخواهی��د،  رزوم��ه 
درباره خودش��ان حرف بزنند 
و به آنها بگویید تمایل دارید 
خود واقعی ش��ان را بشناسید 
و خیل��ی روی دس��تاوردها و 
توانایی های شان تکیه ندارید.

ب��ر حس��ب م��واردی ک��ه 
می ش��نوید س��ؤاالتی از آنها 

بپرس��ید تا بتوانید ش��خصیت او را مورد بررس��ی و تحلیل قرار دهید. 
در زم��ان مصاحبه از فرد متقاضی کار بخواهید به طریقی توانایی حل 
مس��ئله خود را به نمایش بگذارد. مثاًل مدیری از فرد مقابل می خواهد 
به هر روشی که می تواند مکعب روبیک را حل کند. به طور قطع فردی 
مناسب است که به دنبال راه حل سریع تر باشد تا اینکه بنشیند و خود 
تالش کند مکعب را حل کند. پس فردی در اس��تخدام موفق می شود 
که گوش��ی خود را از جیبش بی��رون آورد و در اینترنت به دنبال حل 

مسئله باشد.
تیم کاری تان را در درآمد و هزینه ها شریک کنید

باید به عنوان یک کارآفرین به این مس��ئله توجه داش��ته باشید که 
به هر کس��ی به ق��در ارزش کاری که انجام می ده��د حقوق پرداخت 
کنید. البته می توانید برای افزایش بهره وری و کارایی اس��تارتاپ خود 
از مش��وق هایی نیز اس��تفاده کنید. مثاًل اگر تیم کاری تان را در درآمد 

ش��ریک کنید، انگیزه و تمایل بیش��تری برای کار خواهند داشت و در 
پی آن درآمد استارتاپ تان نیز باال می رود. پس مشوق های منظم تأثیر 
فوق العاده ای خواهند داش��ت و پرداخت آ نها نیز خیلی روی درآمدتان 
تأثیرگذار نیس��ت. عالوه بر آن، می توانید مقداری از س��هام شرکت را 

برای افزایش انگیزه کارمندان به آنها اختصاص دهید.
مدیر، مسئول شکس��ت و موفقیت یک استارتاپ است و نباید برای 
شکس��ت یک ش��رکت تازه تأس��یس کارمندان را مورد س��رزنش قرار 
داد. این هنر شماس��ت که بتوانید اعضای تیم کاری تان را به درس��تی 
انتخ��اب کنید و کارهایی را 
به اف��رادی واگذار نکنید که 
تخص��ص و مه��ارت الزم را 
ندارند. پس وقتی استارتاپ 
ش��ما در خط��ر اس��ت که 
مناس��بی جذب  کاری  تیم 
نکرده باش��ید یا از ابزارهای 
انگیزشی درس��تی بهره مند 

نباشید.
باید برای تیم کاری تان 

ارزش قائل شوید
استارتاپ  می خواهید  اگر 
راس��تای دستیابی  در  شما 
به اه��داف و برنامه ها پیش 
برود، باید به اعضای تیم تان 
احت��رام بگذارید و برای آنها 
ارزش قائل ش��وید. در این 
کارمندانی  است که  صورت 
متعه��د و باانگی��زه خواهید 
موفقی��ت  ب��ه  و  داش��ت 
می رسید. پس تمام اعضای 
ارزش��مند  ش��ما  برای  تیم 
هس��تند و باید نهایت دقت 
انتخ��اب نیروی  خود را در 
کاری به خ��رج دهید. نباید 
ب��ه عن��وان مدی��ر در هیچ 
ش��رایطی به افراد تیم خ��ود دروغ بگویید، حتی اگ��ر هدف تان ایجاد 

انگیزه در آنها باشد زیرا ممکن است تأثیر معکوسی داشته باشد.
از افراد دورکار استفاده مثبت ببرید

می توانید از کارمندان دورکار استفاده کنید زیرا این افراد مزیت های 
زیادی برای یک کسب وکار آنالین دارند. امروزه با فراگیر شدن اینترنت 
دیدگاه ها دچار تغییر ش��ده و نیاز نیست تنها افرادی را استخدام کنید 
که در ش��هر شما زندگی می کنند، این طرز تفکر بسیار قدیمی بوده و 
از باورهای یک مدیر موفق دور اس��ت. پس اگر این امکان وجود دارد 
تا از افراد توانمند در دیگر مناطق اس��تفاده کنید، این فرصت را برای 
پیشرفت اس��تارتاپ خود از دست ندهید. حتی می توانید به کارمندان 
خود امکان دهید از راه دور کار کنند، البته نیاز است جلساتی حضوری 

بر پا کنید تا برنامه ریزی ها را به گوش آنها برسانید.
Entrepreneur/ucan : منبع 

اوضـاع مالـی ال جی موبایل به قدری نابسـامان اسـت که در آسـتانه MWC 2019 از 
تصمیم خود برای معرفی موبایل تاشو در کنار محصوالت دیگر صرف نظر کرده است.

به گزارش دیجیاتو، این کمپانی که در رویداد CES 2019 با معرفی تلویزیون رول شونده 
توجهات زیادی را به خود جلب کرد، حاال مدعی شـده که هنوز زمان مناسـب برای ارائه 
موبایل تاشو فرا نرسیده است. »برایان کوون«، رئیس بخش موبایل و تلویزیون ال جی در 

مصاحبه ای مطبوعاتی گفته است:
فناوری پیشـرفته تلویزیون رول شـونده یک گام از موبایل تاشو جلوتر است، اما پس از 

بررسی های دقیق از تولید موبایل تاشو منصرف شدیم.
تعداد خریداران پیش بینی شده برای گوشی هوشمند تاشو حدود یک میلیون نفر است، 
اما مسـاله اصلی ما در بازار گوشی های هوشمند بازپس گیری جایگاه قبلی است، بنابراین 
عرضه این دسـتگاه برای ال جی هنوز بسیار زود است، هرچند از نظر فناوری کامال آماده 

پاسخگویی به نیاز مشتریان هستیم.
از این مصاحبه نمی توان به درسـتی دریافت که آیا ال جی اساسا موبایل تاشو را توسعه 
نـداده یا به خاطر تقاضای اندک آن را عرضه نمی کند، هرچند بخش دوم محتمل تر به نظر 
می رسـد. کمپانی های سامسونگ، هوآوی و شیائومی خود را برای معرفی موبایل تاشو در 
روزهای آینده آماده می کنند و این در حالی اسـت که اجماع کاملی بر سر فرم فاکتور آن 
هنوز حاصل نشـده، تا جایی که TCL پنج طرح مختلف را برای توسـعه این محصول در 
دسـت دارد. آقای کوون از سـه ماه قبل سـکان هدایت بخش موبایل ال جی را به دسـت 
گرفته و ظاهرا با کنار گذاشـتن رویاپردازی های طراحان، هدف اصلی را رسیدن به ساحل 
آرامـش قرار داده چرا که در غیر این صورت سرنوشـت تلخـی همچون نوکیا و HTC در 

انتظار آنها خواهد بود.

با این راهکارها استارتاپ خود را به درآمد بیشتری برسانید

ال جی: به جای تولید 
موبایل تاشو باید به فکر 

نجات برندمان باشیم

یادداشـت

رئیس دانش��گاه جامع علمی کاربردی با بی��ان اینکه ۱00 مرکز نوآوری در 
کش��ور احداث  ش��ده اس��ت، گفت ایجاد مرکز نوآوری در هر دانشگاه علمی 

کاربردی چشم انداز این دانشگاه محسوب می شود.
محمدحس��ین امید روز دوشنبه در جش��ن فارغ التحصیالن دانشگاه علمی 
کاربردی اس��تان به میزبانی س��الن اجتماعات هالل احمر شهر سمنان ضمن 
بیان اینکه امروز بیش��ترین بیکاران را فارغ التحصیالن دانشگاهی فاقد مهارت 
تش��کیل می دهند، ابراز داشت: یکی از اهداف این دانشگاه تربیت دانشجویان 
به سمت کسب مهارت های نوین و کاربردی کردن آموزش ها است که بر این 

اساس ایجاد مراکز نوآوری در دستور کار قرار دارد.

ایجاد مرکز نوآوری در دستور کار 
دانشگاه های علمی کاربردی است



وندیز، یک قهرمان پرشور
ب��دون تردید هیچ فهرس��تی از برترین کامبک های برنده��ا در دنیای 
ش��بکه های اجتماعی بدون اشاره به عملکرد برند وندیز کامل نخواهد بود. 
بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی برند وندیز را با همبرگرهای ویژه و 
بسیار خوشمزه اش می شناسند. با این حال آنها عالوه بر تهیه فست فودهای 
خوش��مزه در زمینه نگارش مقاالت حرفه ای پیرامون صنعت فس��ت فود و 

خوراکی آماده نیز فعالیت دارند. 
صنعت فس��ت فود یکی از پرس��ودترین کس��ب وکارهای دنیاس��ت. به 
همین دلیل رقابت در این عرصه بس��یار دش��وار و پیچیده است. به ویژه 
در شبکه های اجتماعی و س��ایر کانال های ارتباطی میان برندهای بزرگ 
و کوچک این صنعت رقابت ش��دیدی وجود دارد. در این میان برند وندیز 
یک قهرمان شکست ناپذیر محسوب می شود. آنها همیشه ایده های مناسبی 

برای فعالیت در شبکه های اجتماعی دارند. 
نکته مهم درخصوص فعالیت بازاریابی وندیز عدم س��ازگاری آن با طبع 
و س��لیقه تمام کاربران است. ویژگی اصلی اس��تراتژی آنها در شبکه های 
اجتماعی »طنز هجو آمیز« اس��ت. به این ترتی��ب آنها هر نکته جالبی در 
گوش��ه و کنار دنیا را با دیدی طنزآمیز می نگرند. چنین اس��تراتژی ۲,۹ 

میلیون فالوور به ارمغان آورده است. 
بدون تردید استفاده از عنصر شوخی و طنز سیاه در شبکه های اجتماعی 
ایده جسورانه ای خواهد بود. با این حال پیش از پرداختن به آن باید نسبت 
به هماهنگی اش با ماهیت کلی برندمان مطمئن شویم. در غیر این صورت 
فعالیت ما بدل به س��وژه ای خنده دار برای سایر برندها و مخاطب های شان 

خواهد شد. 
موزه زندگی روستایی انگلستان، کسب شهرت با شوخی

چرا موزه کوچک زندگی روس��تایی انگلس��تان بیش از ۸0 هزار فالوور 
در توییت��ر دارد؟ در هر صورت یک م��وزه کوچک در زمینه ای تخصصی 
الم��ان جذاب��ی برای کاربران ن��دارد. به وی��ژه  آنکه موزه ه��ای بزرگ نیز 
در زمین��ه فعالیت آنالی��ن موفقیت چندانی کس��ب نکرده اند. نکته مهم 
درخصوص فعالیت موزه روستایی انگلستان در شبکه های اجتماعی آگاهی 

دست اندرکارانش از شیوه کاربرد صحیح پلتفرم های اجتماعی است. 
نخس��تین حرکت موزه زندگی روستایی انگلستان )MERL( در آپریل 
۲0۱۸ رقم خورد. این حرکت با انتشار یک میم )تصویر خنده دار( در اکانت 
رسمی توییتر این موزه شروع شد. اگرچه ماهیت کلی این تصویر خنده دار 
مربوط به یک گوس��فند بسیار پیر با ش��اخ های تو در تو و ظاهر عجیب و 

غریب بود، اما طنز نهفته در آن برای همه قابل فهم بود. 
 MERL بسیاری از کاربران توییتر بدون آگاهی از زمینه تخصصی موزه
شروع به بازنشر مطلب مورد نظر کردند. پس از گذشت اندک زمانی از ترند 
ش��دن این تصویر توجه کاربران به عنوان اکانت خالقش جلب ش��د. موزه 
زندگی روس��تایی انگلس��تان به دلیل خلق شوخی جالبی با یک گوسفند 
پیر و بس��یاری شوخی های دیگر به شهرت باالیی در شبکه های اجتماعی 
دس��ت یافت. البته این شهرت فقط مربوط به افزایش شمار فالوورها نبود. 
براس��اس آمارهای رسمی، در سال ۲0۱۸ توجه و عالقه مردم انگلستان و 
سایر کشورهای دیگر به زندگی روستایی انگلیسی ها بیشتر شده است. این 

یعنی موفقیتی بی بدیل برای موزه ای کوچک با آرزوهای بزرگ.

بازاریاب ها از اوایل هزاره جدید به دنبال وسعت اینترنت سراغ پیش بینی 
ایده های موفق آنالین رفته اند. در این مسیر بسیاری از بازاریاب ها با شکست 
مواجه شده اند. همچنین بسیاری از برندها نیز پول شان را به بدترین شکل 
ممک��ن به هدر داده اند، اما برخی از مدی��ران برندها نیز با ایده های جالب 

موفق به جلب نظر طیف وسیعی از کاربران اینترنت شده اند. 
در بسیاری از مواقع محتوای آنالین برتر موفقیت خود را مدیون غیر قابل 
پیش بینی بودن شان هس��تند. در هر صورت هیچ کس فکر خلق محتوایی 
جالب از س��وی یک موزه کوچ��ک را هم نمی کرد. با این حال عامل دیگر 
موفقیت برندها در دنیای اینترنت خالقیت باالست. به این ترتیب همیشه 
مطالب��ی در فضای آنالین ترند می ش��ود که می��زان باالیی از خالقیت به 

همراه داشته باشد. 
در پایان روز، کاربران ش��بکه های اجتماعی به کیفیت و نوآوری مطالب 
بیش از هر چیز دیگری اهمیت خواهند داد، بنابراین اگر در حال تولید و 
به اشتراک گذاری مطالب جذاب، خالقانه، خنده دار و کامال نوآورانه هستید، 

با پیروزی فاصله چندانی نخواهید داشت. 
کی اف سی و اثبات اینکه صداقت بهترین سیاست است

در فوری��ه ۲0۱۸ کی اف س��ی ی��ک فاجعه حوزه رواب��ط عمومی را به 
پیروزی بزرگ بدل کرد. مشکل اصلی از جایی شروع شد که ۷50رستوران 
این برند در بریتانیا و ایرلند به دلیل تجهیرات و مواد اولیه نامناسب بسته 
ش��د. جالب اینکه مقامات محلی به طرفدارهای کی اف سی اعالم کردند 
که کمبود مرغ سوخاری دلیل قانع کننده ای برای تماس با پلیس نیست. 

به راس��تی کی اف سی چگونه با مش��کل کمبود ۷50 رستوران اش در 
زمینه عرضه مرغ س��وخاری کنار آمد؟ در قدم نخس��ت آنها به طور کامل 
مسئولیت اتفاق پیش آمده را قبول کردند. سپس پیام عذرخواهی عمومی 

روی شبکه های اجتماعی و خبرگزاری ها درج کردند. 
براس��اس اعالم رس��می کی اف س��ی، آنه��ا در تالش ب��رای راه اندازی 
س��امانه ای هوشمند برای اطالع رس��انی در مورد میزان غذای باقی مانده 
در رستوران های شان هستند. به این ترتیب دیگر مشکالتی مانند آنچه در 

فوریه ۲0۱۸ پیش آمد، رخ نخواهد داد. 
جن��ی پکمن به عنوان برندی که می��زان باالیی از جذب مخاطب را در 
هر س��ال تجربه می کند، اقدام کی اف سی در راستای پذیرش مسئولیت 
اشتباه رخ داده را مثال بارز پیگیری سیاست صداقت می داند. به این ترتیب 
کی اف سی ثابت کرد در عمل نیز به تعهداتش مبنی بر رعایت صداقت و 
شفافیت در اطالع رسانی به مشتریان خود پایبند است. این در حالی است 
که بس��یاری از برندها هنوز هم فقط در مقام صحبت نسبت به وعده ها و 

تعهدات شان ابراز پایبندی می کنند. 
در نتیجه پذیرش اشتباه و عذرخواهی دست اندرکاران برند کی اف سی، 
مشتریان آنها احساس مسئولیت پذیری برند محبوب خود را به طور کامل 
درک کردند. در بس��یاری از مواقع حتی برندهای بزرگ نیز در مواجهه با 
مشکالت عجیب ترغیب به انکار مسئولیت شان می شوند. بی تردید در این 
بین مس��ئولیت پذیری کی اف سی مثال بس��یار خوبی برای سایر برندها 

خواهد بود.
پاتاگونیا و دفاع از ارزش های زیست محیطی اش

پاتاگونی��ا به عنوان یک برند مطرح در زمینه فروش پوش��اک به خاطر 
تعهدات س��فت و س��ختش در زمینه ثبات و پایداری شهرت دارد. آنها در 
مقام دفاع از ارزش های زیس��ت محیطی برندش��ان هیچ حد و مرزی قائل 
نیس��تند. به این ترتیب هرچند وقت یکبار بیانیه های روشنگری در مورد 

استراتژی شان منتشر می کنند. 
ب��دون تردید همه از اقدام دولت دونال��د ترامپ مبنی بر کاهش مالیت 
ش��رکت ها مطلع هس��تیم. در این میان برند پاتاگونیا به جای اس��تفاده 
اقتص��ادی از کاه��ش مالیات��ش، هم��ه آن را به عنوان کم��ک خیریه به 
س��ازمان های حفاظت از محیط زیست اهدا کرد. جالب اینکه مبلغ کمک 
برند محبوب دنیای پوشاک نزدیک به ۱0 میلیون دالر بود. به این ترتیب 
عالوه بر پایداری در زمینه تعهدات و ارزش های زیست محیطی، پاتاگونیا 
به خوبی موج منفی مردم در برابر کاهش مالیات شرکت ها را به سود خود 

تغییر داد. 
ب��دون تردید سیاس��ت های مالیات��ی یک تصمیم سیاس��ی- اقتصادی 
محسوب می ش��ود. با این حال برند پاتاگونیا در اینجا بدون توجه به ابعاد 
سیاسی و اقتصادی ماجرا بهترین بهره برداری از اتفاق پیش روی را کرد. 

کی ال ام تجربه سفر مسافران را ارتقا می دهد
شرکت های خطوط هوایی دش��واری های بسیار زیادی برای فعالیت در 
ش��بکه های اجتماعی دارند. با توجه به پیش بینی های غیرعلمی بسیاری 
از دست اندرکاران عرصه هواپیمایی، ۹۹درصد از پیام های دریافتی خطوط 
هوایی مربوط به ش��کایت مس��افران از تاخیر پروازها، گم شدن چمدان ها 
و برخ��ی می��ان وعده های بی کیفیت خدمه هواپیماس��ت. ب��دون تردید 
پاسخگویی مناسب به تمام انتقادات و شکایت ها کار دشواری است. با این 
حال برند دانمارکی کی ال ام عملکرد بهتری نسبت به سایر خطوط هوایی 

از خود برجای گذاشته است. 
در س��ال ۲0۱4 ک��ی ال ام کمپینی ب��رای ترغیب مس��افران به اعالم 
گم شدن وسایل شان در طول سفر هوایی کمپینی را تاسیس کرد. ویدئوی 
اصلی این کمپین مربوط به یک س��گ جس��ت وجوگر به نام شرلوک بود. 
این س��گ با جس��ت وجوی کابین هواپیماهای کی ال ام وسایل گم شده 
را پیدا می کرد. س��پس باتوجه به اطالعات مسافران چنین وسایلی به آنها 
باز گردانده می ش��د. بدون تردید یافتن دوباره وسایل گم شده مان خاطره 
لذت بخشی از س��فر هوایی برای ما خواهد ساخت. ویدئوی اصلی کمپین 
کی ال ام در یوتیوب بیش از ۲4میلیون بازدید دریافت کرد. این به معنای 
موفقیت برند دانمارکی در تبدیل یکی از اصلی ترین شکایت های مسافران 

به نقطه مزیت خود است. 
متاس��فانه ش��رلوک توانایی جس��ت وجوی تمام کابین های کی ال ام را 
ندارد. با این حال کارمندان شرکت به جای شرلوک این وظیفه سراسری 
را برعهده گرفته اند. به این ترتیب بدون نیاز به کمترین زحمتی وس��ایل 

گمشده مسافران به دست شان خواهد رسید. 
نکته جالب درخصوص استراتژی کی ال ام اتکای کامل آن بر شبکه های 
اجتماعی است. به این ترتیب کمپین آنها هیچ هزینه اضافی )به جز هزینه 
طراحی کمپین و تولید ویدئو( روی دست شرکت نگذاشت. شکی نیست 
که بس��یاری از برندها استراتژی کمپین کم هزینه را در پیش می گیرند. با 
این حال فقط معدودی از برندها مانند کی ال ام آن را به ش��یوه ای موفق 
پیاده می کنند.  بدون تردید توجه به ش��کایت های مشتریان نقش مهمی 
در فرآیند برندسازی شرکت ها دارد. با این حال شیوه پاسخگویی ما نسبت 
به مشکالت نیز در جای خود مهم خواهد بود. خوشبختانه تمام برندهای 
حاضر در این مقاله به گونه ای موفقیت آمیز با مشکالت مواجه شده اند. شما 
نی��ز به عنوان صاحب یک برند با اقتب��اس از الگوهای مقاله کنونی امکان 

بهبود وضعیت خود را خواهید داشت. 
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تبلیغات سخت تر است یا فضانوردی؟

»مگر می خواهی موشک هوا کنی«؟!
اصطالحی که همه ما هنگام اعتراض به سختی انجام کاری با آن مواجه 

شدهایم، اما به راستی تبلیغات دشواری بیشتری دارد یا فضانوردی؟
تبلیغات امر مهمی اس��ت که بس��یاری از کس��ب وکارها با آن مواجه 
ش��ده اند. بدون شک نقطه تفاوت تبلیغات و فضانوردی بسیار زیاد است، 
اما وجه عمده تفاوت آن را می توان به پویایی محیط تبلیغات و مخاطب 
بودن انس��ان با ویژگی های پیچیدگی و غیرقابل پیش بینی بودن معرفی 

کرد.
تبلیغات کار س��اده ای اس��ت لیکن روی صحبت ما درباره دش��واری 
تبلیغات موفق است! یک تبلیغ موفق نیازمند تلفیق و تالقی ارسال پیام 
درس��ت به مخاطب درست از طریق رسانه های تبلیغاتی مناسب است و 
برای دستیابی به چنین کاری باید سالیق مشتریان را به طور کامل مورد 

بررسی قرار داد.
تبلیغات، شکلی از ارتباط با واسطه از طریق یک منبع قابل شناسایی 
اس��ت که به ازای پرداخت مبلغی طراحی ش��ده تا مخاطب را به انجام 

برخی اقدامات در زمان حال یا آینده تحریک کنید.
منظور از ارتباط با واسطه،indirect بودن تبلیغات است. در تبلیغات، 
کسب وکارها از طریق رسانه های مختلف به طور غیرمستقیم با مخاطبان 

خود در ارتباط قرار می گیرند.
پرداخ��ت مبلغ وج��ه تمایز تبلیغات را با روابط عمومی که به ش��کل 

رایگان صورت می گیرد، آشکار می کند.
تحری��ک اقدام��ات مش��تریان از قبی��ل خرید محص��والت، آزمایش 

محصوالت و ... را شامل می شود.
تبلیغات پیش��ینه گسترده ای دارد و مس��تلزم هزینه و سرمایه گذاری 
اس��ت. هزین��ه تبلیغات در سراس��ر جهان در س��ال ۲0۱0 ب��ه بیش از 
500میلیارد دالر و در س��ال ۲0۱۶ به بیش از 544 میلیارد دالر رسید. 
پیش بینی ها حاکی از این است که هزینه تبلیغات در سال ۲0۲0 به بیش 

از ۷۱۲ میلیارد دالر خواهد رسید. 
دو دیدگاه در رابطه با اثرات تبلیغات معرفی شده است:

دی��دگاه اول: تبلیغات روی فروش و شناخته ش��دن برند کس��ب وکار 
اثرگذار است، اما تضمینی برای این اثرگذاری و موفقیت آن وجود ندارد. 
تبلیغات پرهزینه اس��ت و به همین دلیل طی وجود بحران ها و ش��رایط 
اضطراری اولین قربانی برای کاهش هزینه ها، تبلیغات محسوب می شود. 
همان طور که  طی بحران های ۲00۸ تبلیغات بسیاری از کسب و کارها 

کاهش پیدا کرد.
دی��دگاه دوم: تبلیغ��ات جزئی از هزینه ها محس��وب نمی ش��ود، بلکه 
س��رمایه گذاری بلندمدت اس��ت! در این دیدگاه تاکید می ش��ود حتی با 
وجود بحران ها باید تا حدودی تبلیغات را افزایش داد چرا که سبب نجات 

کسب وکارها خواهد شد!
از جمله مزایای تبلیغات را می توان گفت:

۱.اطالع رسانی: آگاهی مشتریان از ویژگی های محصول و شناخت وجه 
تمایز رقابتی کسب وکارتان با سایر رقبای تان توسط مشتریان.

۲.تاثیرگذاری: تاثیر روی مشتریان و تحریک اقدامات آنها
۳.ی��ادآوری: در بعضی از دوره های زمانی ب��ا توجه به رخدادهای بازار 
می توان از این مزیت بهره گرفت. به طور مثال بحث مطرح شدن پالم در 
روغن ها و اس��تفاده از مزیت یادآوری توسط شرکت اویال در تولید روغن 

بدون پالم توانست فروش بسیار خوبی را از آن خود کند.
4. معرف��ی برند: برند و برندینگ اهمیت بس��یار زیادی دارد. کس��ب 
وکارتان را همانند کوه یخی در نظر بگیرید که بیش��تر از نیمی از آن در 
زیر آب قرار دارد و دیده نمی شود. باالترین قسمت کوه یخ در معرض دید 
همگان قرار دارد همان برند شماست. برای داشتن برند بسیار قوی باید 
سرمایه گذاری کرد و پایه های قدرتمندی داشت. تبلیغات شما را در این 

امر مهم یاری می رساند.
برای تدوین بودجه و هزینه های تبلیغات از راه های زیر می توان استفاده 

کرد:
1.درصدی از فروش:

در این روش برمبنای فروش سال پیش یا پیش بینی فروش سال آتی، 
درص��دی را برای هزینه تبلیغات اختصاص می دهند. میانگین درصد در 
نظر گرفته ش��ده در س��ال ۲0۱۱ حدودا ۳.۲۸درصد بوده است. از جمله 
مش��کالت بزرگ این روش این اس��ت که رابطه بی��ن فروش و تبلیغات 
معکوس در نظر گرفته شده است. ما تبلیغات انجام می دهیم تا به فروش 
خوبی دس��ت پیدا کنیم، اما با استفاده از این روش ما فروش می کنیم تا 

تبلیغات خود را ادامه دهیم.
2.هدف-وظیفه:

یکی از منطقی ترین و بهترین روش های موجود است اما سختی بسیار 
زیادی دارد. در این روش اهداف ارتباطات بازاریابی مش��خص می ش��ود، 
سپس اهداف تبلیغات و اهداف عملیاتی شناسایی شده و برای دسترسی 

به اهداف، میزان هزینه تبلیغات را تخمین می زنند.
۳.برابری رقبا :

در این روش براساس میزان بودجه ای که رقبا برای تبلیغات اختصاص 
داده ان��د، میزان هزینه ب��رای تبلیغات خود را در نظ��ر می گیریم، اما از 
دوسنجه استفاده می کنیم : -۱ سهم بازار -۲ صدای بازار. این دو سنجه 
ارتباط همبستگی دارند. با شکل زیر می توان میزان بودجه تبلیغاتی خود 

را شناسایی کرد:
 4. استطاعت مالی:

کس��ب و کارها بدون توجه به س��ایر عوامل بر حسب توانایی و میزان 
بودجه در دسترس خود برای تبلیغات هزینه می کنند.

فرقی نمی کند ش��ما از کدام روش اس��تفاده کنید یا به ترکیب چند 
روش بپردازید مهم آن است که شما تبلیغات داشته باشید. همان طور که 

شرکت پراکتر اند گمبل بیان می کند:
از کن��ار تبلیغات مانند ورزش کردن می توان خیلی راحت گذش��ت و 
آن را نادیده گرفت. زیرا هیچ خطر س��ریعی متوجه شما نخواهد شد، اما 
همانطور که برای داشتن بدنی سالم باید به طور منظم ورزش کنید، برای 
اینکه برند ش��ما سرپا بماند نیز باید همواره آن را تبلیغ کنید. می توانید 
زم��ان ورزش کردن را صرف تماش��ای تلویزیون و انجام کارهای متفرقه 
کنید و این فرصت را از دست بدهید، اما این کار اشتباه است و در آینده 
بهای سنگینی باید بپردازید و شاید تمام عمر باید رژیم بگیرید تا مشکل 

اضافه وزن خود را حل کنید.
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امروزه الگ��وی بازاریابی تاثیرگذاری به یک��ی از تکنیک های فوق العاده 
محبوب بدل شده است. سال گذشته آمار کمپین های بازاریابی تاثیرگذاری 
در اینستاگرام ۲00درصد رشد داشت. بدین ترتیب توجه برندها بیش از هر 

زمان دیگری به این الگو از بازاریابی جلب شده است. 
اگر سازمان یا برند شما در زمینه بازاریابی، به ویژه بازاریابی تاثیرگذاری، 
تجربه چندانی ندارد، پیش بینی نتیجه سرمایه گذاری بر روی این الگو برای 
ش��ما بسیار دش��وار خواهد بود. از نگاه بیرونی، سرمایه گذاری روی الگوی 
تاثیرگذاری ریس��ک های زیادی به همراه دارد. به ویژه اگر کس��ب وکار ما 
B۲C )تعامل کسب وکار با مشتریان( باشد، تردیدها بیشتر نیز خواهد شد. 
نکته مهم درخصوص بازاریابی تاثیرگذاری معنای متفاوت آن برای افراد 
و برندهای گوناگون اس��ت. با این ح��ال در مقاله حاضر ما نیازمند تعیین 
تعریفی به منظور پیشبرد بحث هس��تیم. بر این اساس تعریف مورد نظر 
ما از بازاریابی تاثیرگذاری فرآیند به اش��تراک گذاری محصوالت از س��وی 
افرادی خاص در ش��بکه های اجتماعی )برخی از آنها وبالگ ش��خصی نیز 
دارند( اس��ت. معموال چنین اف��رادی دارای دامنه وس��یعی از مخاطب ها 
هس��تند. به همین دلیل سرمایه گذاری برندها توجیه اقتصادی و منطقی 
پیدا می کند. همکاری برندها با افراد تاثیرگذار به دو صورت رخ می دهد. در 
حالت نخست، به ازای تبلیغات فرد تاثیرگذار مقدار مشخصی پول پرداخت 
می شود. در غیر این صورت، به جای پول، محصول رایگان در اختیار افراد 

قرار خواهد گرفت. 
در ادامه این مقاله به بررس��ی س��ه نکته مهم برای طراحی اس��تراتژی 

بازاریابی تاثیرگذاری برندها خواهم پرداخت. 
برخورد با بازاریابی تاثیرگذاری مانند روابط برندمان با 

خبرگزاری ها
اگرچه الگوی بازاریابی تاثیرگذاری یک شیوه تبلیغاتی تازه در شبکه های 
اجتماعی محسوب می شود، با این حال از اصولی مانند روابط کسب وکارها 
ب��ا خبرگزاری ها پیروی می کند. به این ترتیب هم��ان کارهایی که رابطه 
برندم��ان ب��ا خبرگزاری ها را مطلوب می س��ازد، در مورد تعام��ل با افراد 

تاثیرگذار نیز ضروری خواهد بود. 
یک ش��یوه جالب ب��رای افزایش بازدهی بازاریاب��ی تاثیرگذاری مطالعه 

پیرامون فرد موردنظر کمپین مان است. به نکات ذیل توجه کنید:
• فرد تاثیرگذار مورد نظر ما هرچند وقت یکبار مطلب تازه در شبکه های 

اجتماعی می گذارد؟
• کدام محصوالت از سوی وی بیشتر به اشتراک گذاشته می شود؟

• آیا محصول برند ما با برند شخصی فرد تاثیرگذار مد نظرمان هماهنگی 
دارد؟ اگر هماهنگی میان این دو نباش��د، سرمایه گذاری ما نتیجه بخشی 

مورد انتظار را نخواهد داشت. 
• ف��رد مورد نظر ما از ک��دام پلتفرم برای به اش��تراک گذاری مطالبش 
استفاده می کند؟ آیا وی فقط در شبکه های اجتماعی فعالیت دارد، یا اینکه 
در زمینه س��اخت پادکست، مصاحبه ویدئویی و نگارش مقاله نیز صاحب 

مهارت است؟

درست به مانند رابطه مان با خبرگزاری ها نباید به یک نوع ارتباط بسنده 
کنیم. اشتباه بسیاری از برندها در تعامل با خبرگزاری ها تالش برای ارائه 
جلوه ای یکسان و ایستا از خود است. یک برند پویا همیشه در حال تحول 
است. به همین دلیل تصویرهای متفاوتی از خود به نمایش می گذارد. البته 
منظور من در اینجا تغییر ماهیت برندمان نیست. فقط باید اندکی انعطاف 
از خودمان نشان دهیم. نتیجه این امر روی بازاریابی تاثیرگذاری برندمان 

تبلیغات پویا و جذاب تر خواهد بود. 
اگر به دنبال افزایش تاثیرگذاری کمپین بازاریابی مان هستیم، باید برای 
هر فرد تاثیرگذار نقش��ه راه متفاوتی رسم کنیم. به این ترتیب شانس مان 
برای دس��تیابی به مخاطب ه��ای گوناگون افزایش خواهد یافت. اش��تباه 
بسیاری از برندها همکاری با افراد تاثیرگذار متفاوت و ارائه برنامه تبلیغاتی 
یکس��ان به همه آنهاس��ت. در چنین مواقعی فرد مورد نظر قدرت آزادی 
عمل خود را از دس��ت می دهد. همچنی��ن در نهایت همه افراد مورد نظر 
ی��ک دامنه خاص از مخاطب ها را جذب می کنند. این در حالی اس��ت که 
اگ��ر برنامه متفاوتی را به هر کدام از افراد تاثیرگذار ارائه کنیم، نتیجه کار 

رضایت بخشی بسیار بیشتری را به همراه خواهد داشت. 
انتظار استقبال همه افراد تاثیرگذار را نداشته باشید

بدون تردید پیش از تالش برای همکاری با افراد تاثیرگذار باید مطالعه ای 
دقیق پیرامون اهداف برندمان و زمینه فعالیت فرد مورد نظر داشته باشیم. 
ب��ا این حال حتی پس از مطالعات دقیق و عمیق نیز احتمال عدم تمایل 
برخی از افراد تاثیرگذار به همکاری با ما وجود دارد. در اغلب موارد چنین 
اتفاقی به دو دلیل رخ می دهد. نخس��ت، فرد مورد نظر ماهیت کسب وکار 
شما و برند شخصی اش را نامرتبط با هم تشخیص می دهد. در این وضعیت 
همکاری دو جانبه ما از نظر وی نتیجه بخشی دلخواه را نخواهد داشت. به 
همی��ن دلیل فرد مورد نظر اعتبار برند ش��خصی خود را به خطر نخواهد 
انداخ��ت. در حالت دوم، فرد مورد نظر تخصصی در زمینه تبلیغ محصول 
برند ما ندارد. به همین دلیل نیز توان انجام چنین کاری را نخواهد داشت. 
ب��دون تردید یک برند حرفه ای انتظار تایید درخواس��تش از س��وی هر 
موسس��ه یا فردی که روی آن دست می گذارد، نخواهد داشت. این قانون 
طبیعی دنیای کسب وکار و البته بازاریابی است. به همین دلیل باید تا جای 
ممکن پیش از انتخاب و ارائه درخواس��ت همکاری به فرد تاثیرگذار مورد 

نظر از توانایی وی و هماهنگی میان برندهای مان اطمینان حاصل کنیم. 
یکی دیگر از آمادگی های مورد نیاز پیرامون بازاریابی تاثیرگذاری مربوط 
به واکنش های منفی و بازخوردهای منتقدانه است. قرار نیست همه افراد 
)چه مخاطب چه فرد تاثیرگذار( پس از مش��اهده محصوالت ما عاشق اش 
شوند. به این ترتیب باید ظرفیت مواجهه با پاسخ منفی نسبت به پیشنهاد 
هم��کاری و فروش محصوالت مان را تقویت کنیم. بازخورد منفی کاربران 
در شبکه های اجتماعی نسبت به موضوعات مختلف امری طبیعی است. به 
این ترتیب در صورت مش��اهده کامنت های منفی پیرامون محصوالت مان 
نباید هیچ اقدام غیرحرفه ای )پاس��خ نامناسب،حذف یا ایجاد محدودیت( 
بروز دهیم. در مورد برخورد با نظرات منتقدان نحوه برخورد ما سرنوش��ت 
برندمان را مش��خص خواهد ک��رد. در چنین موقعیت هایی عالوه بر حفظ 
آرامش خود باید به شیوه ای کامال حرفه ای و البته منطقی به نقدهای وارده 
پاسخ دهیم. در برخی موارد نیز باید انتقاد مناسب و بجا را پذیرفت. به این 

ترتیب چهره ای حرفه ای از برند ما در ذهن مخاطب شکل خواهد گرفت. 
جذب مخاطب، تعامل و همکاری

تا اینجای کار ما فقط ش��روع کمپین بازاریاب��ی تاثیرگذاری برندمان را 
مورد بررس��ی قرار داده ایم. از این مرحله به بعد باید آماده اختصاص زمان 
مناس��ب برای جذب مخاطب، تعامل با وی و همینطور جلب همکاری اش 
باش��یم. در حقیقت همین نکات تفاوت میان الگوی بازاریابی تاثیرگذاری 
و مدل های س��نتی را آش��کار می کن��د. در الگوی س��نتی مخاطب صرفا 
دریافت کننده کمپین های برندها تصور می ش��ود. با این حال اکنون ماجرا 
کامال متفاوت است. به این ترتیب مخاطب حق اظهار نظر و تعامل با برندها 
را دارد. جالب اینکه اغلب برندها ش��دیدا خواهان جلب تعامل و همکاری 
مخاطب های شان هستند، بنابراین به هنگام اجرای کمپین مان باید تا جای 

ممکن از فرصت های تعامل با مخاطب استقبال کنیم.
هنگامی که یک فرد تاثیرگذار بدون دریافت هزینه ای به تبلیغ محصوالت مان 
می پردازد، باید روی وی سرمایه گذاری کنیم. این کار از طریق تعامل دو جانبه 
ب��ا آنها ص��ورت خواهد گرفت. به عن��اون مثال، در ذیل پس��ت وی کامنتی 
دلگرم کننده قرار دهید. شاید در نگاه نخست این کار بسیار ساده به نظر برسد، 
اما تاثیر بسیار قوی روی افراد خواهد داشت. به عالوه فالوورهای فرد مورد نظر 
نیز با مشاهده کامنت ما نسبت به مشاهده اکانت مان ترغیب خواهند شد. این 

یعنی جذب مخاطب به ساده ترین روش ممکن. 
یک��ی از دش��وارترین مراحل بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی ارزیابی 
نتایج اس��ت. اغلب شبکه های اجتماعی اطالعات چندان دقیقی در اختیار 
کاربران قرار نمی دهند. به عنوان مثال، اینستاگرام فقط برخی از آمارهای 
سطحی در مورد میزان مشاهده مطلب از سوی کاربران را به اطالع برندها 
می رس��اند. بدون تردید ارزیابی عملکرد یک کمپین با چنین اطالعاتی به 
هیچ وجه امکان پذیر نیس��ت. به همین دلیل باید همیش��ه از یک پلتفرم 
مدیریت کمپین های بازاریاب اس��تفاده کرد. در چنین وضعیتی آمارهای 
دقیق در مورد میزان تعامل برندمان با مخاطب، شمار دقیق الیک، کامنت 
و بازنش��ر مطالب و همینطور ترافیک سایت رسمی برندمان در اختیار ما 

قرار خواهد گرفت. 
توصیه حرفه ای: ش��اید تیم بازاریابی برند ما به منظور نمایش محتوای 
افراد تاثیرگذار به مشتریان و مخاطب های فعلی تصویری از آنها را در قالب 
استوری در اکانت رسمی ش��رکت بارگذاری کند. در این مورد باید توجه 
داش��ت که استوری های اینس��تاگرام )و همینطور اسنپ چت( پس از ۲4 
ساعت ناپدید خواهد شد، بنابراین باید استوری های مورد نظر را در بخش 
هایالیت قرار داد. به این ترتیب حتی پس از ۲4 س��اعت نیز مطلب مورد 

نظر برای فالوورهای مان قابل دسترسی خواهد بود. 
در پای��ان، کانال ه��ای ارتباط��ی برندت��ان را باز بگذاری��د. اگر یک فرد 
تاثیرگذار واقعا به محصوالت ش��ما عالقه مند اس��ت، زمان مناس��ب برای 
طراحی اس��تراتژی همکاری متقابل اختصاص دهی��د. در چنین مواردی 
حتی اس��تفاده از افراد تاثیرگذار عالقه مند در تی��م بازاریابی برندمان نیز 
ایده چندان بدی نخواهد بود. در هر صورت آنها اطالعات بسیار ارزشمندی 
در مورد ش��بکه های اجتماعی و الگوی بازاریابی تاثیرگذاری )به ویژه برای 

برندهای ناآشنا با آن( دارند. 
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بازاریاب ها هنرمند هستند!

فرهنگ ها و ش��یوه های بازاریابی طی س��ال های گذشته تغییرات 
بسیار زیادی داشته  است. در دوره ای، صرف توجه روی محصوالت و 
ویژگی های آنها بود و طی تغییرات رخ داده، مشتریان به مرکز توجه 

در بازاریابی مبدل گشتند.
مش��تریان، امروزه کانون توجه بازاریابان موفق هستند. بازاریابان 
ب��ه خوبی می دانند در صورت عدم توجه به نیاز مش��تریان ش��انس 

موفقیت خود را در کسب و کارشان از دست خواهند داد.
بازاریاب��ان پی��ش از انجام هر کاری به ش��ناخت مش��تریان برای 
مدیری��ت آنها می پردازند. در علم مدیری��ت رفتار مصرف کننده نیز 
بنابراین این اصول توجه و تاکید فراوانی می شود. با شناخت دائمی 
س��الیق و ذائقه های مش��تریان و آگاهی از علل تغییرات می توان به 

موفقیت دست یافت.
مش��تریان نقش های متفاوتی دارند. منظور از نقش جایگاه فردی  
اس��ت که براساس آن انتظاراتی از فرد ش��کل می گیرد. برای مثال 
خانمی نقش همس��ر، فرزند، م��ادر، معل��م و ... را هم زمان برعهده 
دارد و بازاریاب��ان برای هر ی��ک از این نقش ه��ا، برنامه ریزی کرده 
و در راس��تای ش��ناخت آنها برمی آیند. برای ش��ناخت مشتریان به 
تمامی ویژگی های مش��تریان نظیر جنسیت، سن، تحصیالت، طبقه 

اجتماعی، میزان درآمد و ... توجه می شود.
برای شناخت نقش بازاریابی می توان از این ۳ مرحله خرید با ذکر 

مثال استفاده کرد:
1-قبل از خرید:

وظیف��ه بازاریابان در این مرحله ارائه اطالعات به مش��تریان برای 
آگاهی آنان و ایجاد تمایل و عالقه در آنها برای خرید است. بازاریاب 
در این قسمت می تواند با بخش بندی و تقسیم بازار، مشتریان هدف 
خود را شناسایی کرده و پس از شناسایی آنها با توجه به ویژگی های 

آنها از آمیخته بازاریابی متناسب استفاده کند.
برای مثال اگر گروه مشتریان بازاریاب، خردساالن در خانواده هایی 
با درآمد متوس��ط و تحصیلکرده باش��د، ابزار ترفی��ع خود را به این 
س��نین اختصاص می دهد و از رنگ های شاد برای تبلیغات استفاده 
می کند. عالوه بر آنکه اطالعات مفیدی به والدین این خردساالن در 
رابطه با مزایا و فواید محصول برس��اند. با توجه به وضعیت درآمدی 
خانواده ها، س��طح قیمتی متوسط در نظر گرفته می شود. کانال های 
توزی��ع خ��ود را می توان نزد فروش��گاه های نزدی��ک مهدکودک ها، 
پارک ها و ... که در دسترس خردساالن است، قرار دهد. اگر محصول 
تولیدی، بس��تنی ا ست می توان بس��ته بندی راحتی برای آن در نظر 
گرفت به گونه ای که خردسال بدون نیاز به کمک گرفتن از والدین 

از آن استفاده کند.
2-تصمیم به خرید:

در ای��ن مرحله بازاریاب باید تمامی عوامل موقعیتی اعم از فش��ار 
زمان��ی، نگرش دیگران و ... را شناس��ایی ک��رده و در صدد رفع آن 
برآی��د. بازاریاب می تواند از نیروی فروش خود نیز اس��تفاده کند تا 
این مرحله سریع تر فرآیند خود را طی کند و مشتری محصول خود 

را خریداری کند.
فرض کنید مادر و خردس��ال برای خرید بس��تنی وارد فروش��گاه 
ش��ده اند، اما خودروی آنان مقابل تابلوی حمل با جرثقیل قرار دارد 

چرا که برای پارک مسافران چاره ای در نظر گرفته نشده است.
احتم��ال جریمه ش��دن توس��ط پلی��س می تواند یک��ی از عوامل 
موقعیتی باش��د که به راحتی می تواند کنترل شود و بازاریابان باید 
ب��رای از بین بردن این مش��کل تالش کنند. در نظ��ر گرفتن جای 

پارک برای افراد، س��اخت پارکینگ، محلی ب��رای نگهداری موقتی 
خردس��االن در مراکز ف��روش و ... می تواند در کاه��ش این عوامل 

اثرگذار باشد.
۳-پس از خرید:

در این مرحله رضایت مش��تریان مورد س��نجش ق��رار می گیرد. 
ام��روزه بحث خدمات پس از فروش بس��یار داغ اس��ت! تماس های 
بازاریابان، ارس��ال نامه تش��کر از خرید برای مشتریان، ضمانت نامه 
و ... از جمل��ه راهکارهایی اس��ت که برای مش��تریان در نظر گرفته 

 شده  است.
ب��ه عن��وان مثال مادر و کودک بس��تنی را خری��داری کردند. در 
نظ��ر گرفتن میزان تخفیفی برای خرید های آتی، کارت عضویت در 
باشگاه مشتریان و ... می تواند آنها را به مشتریان وفاداری برای شما 

تبدیل کند و رضایت آنها را افزایش دهد.
گزینه های متعددی برای فعالیت های پس از خرید وجود دارد که 
با توجه به نوع کاال و میزان بودجه در نظر گرفته شده و ... آنها مورد 

برنامه ریزی قرار می گیرند.
باید به خاطر داشت چرخه عمر مشتریان در بازاریابی مورد توجه 
قرار می گیرد. ایجاد مش��تریان وفادار و فرآیند تکرار خرید مشتریان 

از جمله هنرهای بازاریابی است.
بس��یاری از برندهای قدیمی را در نظر بگیرید که والدین ش��ما از 
آنها اس��تفاده می کنند و اینک نوبت به شما رسیده و در آینده شما 

این برند را به فرزندان خود معرفی خواهید کرد.
modirinfo :منبع
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راهکارهایی برای حرفه ای جلوه کردن 
کسب وکار جدید شما

در ه��ر حوزه ای ک��ه به عنوان یک کس��ب وکار جدید فعالیت 
کنید، با دشواری هایی برای کسب اعتبار و به دست آوردن سهم 
از بازار خودتان دس��ته و پنجه نرم می کنید. ممکن است دارای 
مهارت، دانش، تعهد و حتی مهارت های ارتباطی الزم در دنیای 
امروز هم باشید، اما حقیقت این است که مشتریان اغلب به یک 

تازه وارد با درجه ای از شک و سوء ظن برخورد می کنند.
اقن��اع دیگران برای قبول اینکه کیفیت کار ش��ما به خوبی یا 
حتی بهتر از دیگر رقبای شناخته شده در بازار است و اینکه شما 
قرار نیست امروز اینجا باشید و بعدها دیگر خبری از شما نباشد، 
گاهی بیشتر از اینکه یک مسئله و استراتژی بازاریابی باشد، یک 

مسئله و موضوع روانشناختی است.
حتی اگر مسئولیت و مدیریت یک کار و کسب ساده و کوچک 
را برعهده دارید که از داخل منزل هم اداره می ش��ود، ارائه یک 

تصویر حرفه ای برای موفقیت بسیار حیاتی است.
مواردی که در ادامه می آیند، ایده ها و نکاتی برای اندیش��یدن 

شما به آنها برای ایجاد تفاوت مورد نظر شماست:
یک آدرس مجزا برای ارائه داشته باشید

اگر آدرس��ی که اس��تفاده می کنید به طور مش��خص در یک 
منطقه یا خیابان مس��کونی یا حتی در یک بلوک آپارتمانی قرار 
دارد، ب��ه خودی خود در ق��دم اول در یک موقعیت ضعیف قرار 
دارید. سعی کنید از شرکت هایی استفاده کنید که خدمات دفتر 
کار مجازی را برای این منظور به مشتریان خود ارائه می دهند یا 
حتی ش��رکت هایی ممکن است وجود داشته باشد که مکانی رو 
به صورت کوتاه مدت برای برقراری جلس��ات در اختیار شما قرار 

می دهند که کامال اصول یک جلسه کاری در
تزئینات داخلی آنها رعایت شده است.

 پوشش حرفه ای داشته باشید
ش��اید به نظرتان غیرعادالنه برسد، اما مردم عموما هر چیزی 

را از روی ظاهر آن قضاوت می کنند.
لباس جین و تی شرت به تن داشتن در زمان کار شاید خیلی 
هم منطقی و بدون ایراد باشد، اما فقط زمانی که کسی نزدیک و 
در ارتباط با شما نباشد و یا جلسه ای رسمی با او نداشته باشید.
ام��ا برای مش��تریان جدید، اس��تفاده از لباس های رس��می و 
عرف همچنان بهترین و توصیه ش��ده ترین پوش��ش است. مورد 
دیگری که عموم مردم به ش��کلی ش��دیدتر م��ورد قضاوت قرار 
می دهند، خودرویی اس��ت که شما برای مراجعه به محل آنها از 
آن استفاده می کنید. شاید همین لحظه بودجه کافی برای تهیه 
یک خودروی روز و آبرومند نداشته باشید، اما چاره این کار هم 
می تواند اس��تفاده از خدمات مراکز اجاره خودرو باش��د که فکر 

می کنم نیازی به توضیح بیشتر ندارد.
خیلی نگران عناوین نباشید

اگر کار و کسب تازه راه افتاده شما، فقط و فقط شامل شخص 
خودتان می ش��ود، ش��اید وسوس��ه کننده به نظر برسد که برای 
خودتان از عنوانی پر آب و تاب مثل مدیرعامل یا چیزی ش��بیه 
آن بر روی کارت ویزیت یا س��ربرگ های رسمی استفاده کنید. 
همچنی��ن می توانید از عناوینی مثل مدیر بازاریابی، مدیر تولید 
ی��ا … بهره ببرید. نکته مهم در این بخش این اس��ت که مردم 
عموما تحت تاثیر عنوان استفاده شده قرار نمی گیرند، بلکه پیش 
از هر چیز از خود می پرس��ند که آیا این ش��رکت، یک ش��رکت 
کوچک است که جزئی ترین مسائل آن را مدیرعامل آن پیگیری 

می کند؟
ش��اید بهتر باش��د روی کارت ویزی��ت خود از هی��چ عنوانی 

استفاده نکنید و فقط به ذکر نام خود بسنده کنید.

از کلمه »ما« به جای »من« بهره ببرید
نکته مهم دیگر در این رابطه که تاثیرگذاری بسیاری بر روابط 
ش��ما دارد، اما ممکن است خیلی ها به آن توجهی نداشته باشد؛ 
این اس��ت که بهتر است در ارتباطات و مکاتبات خود با گروه ها 
یا مش��تریانی که شما را از نزدیک نمی شناس��ند، به جای واژه 
»من« از واژه »ما« استفاده کنید. اینگونه مردم و مخاطبین شما 
ب��ه جای اینکه تصور کنند با یک فرد حرفه ای روبه رو هس��تند، 
تصور روبه رو ش��دن با یک گ��روه یا مجموعه کاری حرفه ای را در 

ذهن خواهند داشت.
به وب س��ایت خود توجه ویژه ای داشته باش��ید شاید قادر به 
تهیه و مدیریت بزرگترین و ش��لوغ ترین دفتر کاری نباشید، اما 
به یاد داش��ته باش��ید که امروزه حجم کار و کس��ب هایی  که با 
اس��تفاده از فضای مجازی ش��کل گرفته و مدیریت می شوند، از 
هر دوره دیگری بیش��تر و بیش��تر شده اس��ت. پس حتما حتما 
توجه داش��ته باش��ید که نمونه دومی ویترین مجازی شما برای 
مش��تریان بالقوه وجود نداشته باشد. هر کسی می تواند در کمتر 
از نیم ساعت یک وب سایت راه اندازی کند، اما در اختیار داشتن 
ی��ک طراح حرف��ه ای برای کس��ب اطمین��ان از بی رقیب بودن 

وب سایت شما، یک سرمایه گذاری خاص را می طلبد.
ibazaryabi :منبع
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 Honest جس��یکا آلبا به کمک ش��رکای تجاری اش، ش��رکتی به ن��ام
Company راه اندازی کرده و قصد دارد محصوالت آن را در س��ال جدید 

به اروپا نیز عرضه کند.
 Honest Company جسیکا آلبا، هنرپیشه  معروف هالیوود، شرکت
را در سال ۲0۱۲ به همراه سه بنیان گذار دیگر راه اندازی کرد. این شرکت 
در زمینه  تولید لوازم خانگی و کودک فعالیت و برای تهیه  آنها از مواداولیه  

مطمئن و سالم استفاده می کند.
Honest بی��ش از ۱00 محص��ول مختل��ف دارد ک��ه در ۱۷،000 
فروش��گاه خرده فروشی در ش��مال آمریکا فروخته می ش��ود و قصد دارد 
در س��ال جاری محصوالت��ش را به بازار اروپا نی��ز وارد کند. آلبا و تیمش 
تابه ح��ال 50۳،000،000 دالر بودج��ه از طریق س��رمایه گذاری دریافت 
کرده ان��د. این ش��رکت در یکی از دوره های س��رمایه گذاری اش در س��ال 
گذش��ته، ۲00،000،000 دالر س��رمایه جذب کرد و ارزش��ش به حدود 
۱،000،000،000 دالر رس��ید. Honest تاکنون بیش از ۱4،۷00،000 
پوش��ک بچ��ه و بی��ش از ۲،000،000 محصول خانگی ب��ه خانواده های 
نیازمند اهدا کرده و بیش از ۱5،000 ساعت کار داوطلبانه را در برنامه های 
خیریه  اش انجام داده است. در ادامه  این مطلب، مصاحبه  آلبا درباره  سبک 

زندگی و مشکالتش در تجارت را می خوانیم.
روز خود را چگونه آغاز می کنی؟

هر روز با روز دیگر متفاوت است و به این بستگی دارد که چه برنامه ای 
داشته باشم. معموال قبل از هر کاری خانواده ام را می بوسم و بچه ها را آماده 
می کنم. برای آنها صبحانه درس��ت می کنم و موهای ش��ان را شانه می زنم 
و مطمئن می ش��وم برای مدرسه کم وکس��ری نداشته باشند. بعد از اینکه 

کارهای خانواده را انجام دادم، به باشگاه یا سر کار می روم.
روز خود را چگونه به  پایان می رسانی؟

روزم را در کنار خانواده به  پایان می رسانم. معموال بچه ها را بغل می کنم 
و برای ش��ان کتاب یا آواز می خوانم و درباره  کارهای روزمره ش��ان صحبت 

می کنیم.
کدام کتاب بیشتر از بقیه ذهنت را تغییر داده و چرا؟

وقت��ی کتاب »کفش باز« نوش��ته فیل نایت، بنیان گ��ذار برند نایک را 
خوان��دم، ذهنیتم درباره  بازه  زمانی تغییرات مدل کس��ب وکار تغییر کرد. 
مهم نیست کس��ب وکار چه اندازه موفق باش��د، مهم این است که منظم 
ارزیابی ش��ود تا موفقیت خود را حفظ کند. حتی موفق ترین کسب وکارها 
نیز شکننده و آسیب پذیر هس��تند. نباید فقط به محصولی اکتفا کرد که 
مردم دوس��ت دارند، زنجی��ره  تأمین و عملیات بای��د به خوبی کار کند تا 
کسب وکار به رش��دش ادامه دهد. زمانی که Honest را راه اندازی کردم، 
تصور می کردم فقط با برخی مش��کالت کوچک مواجه می شوم، اما بعد از 
خوان��دن این کتاب، متوجه ش��دم فیل نایت نیز همین مس��ائل را تجربه 

کرده است.
چه کتابی را بیشتر از بقیه به دیگران پیشنهاد می دهی و چرا؟

کتاب »رهبری به سبک النور روزولت« نوشته  رابین گربر را برای خواندن 
پیش��نهاد می کنم. النور، همس��ر فرانکلین روزولت و زنی بسیار قدرتمند 
بود. عزت نفس و اس��تقامت او در برابر مشکالت تحمل ناپذیر زندگی واقعا 
الهام بخش است. او به قدری به عدالت اجتماعی و هدف خود پایبند بود که 
در برابر تمام مش��کالت مقاومت می کرد. دیدن تأثیر مثبت او به من امید 

داد که می توانم موفق شوم.
چگونه تمرکز خود را حفظ می کنی؟

زمانی  که در کنار خانواده هستم، اولویت اولم آنها هستند و به کار فکر 
نمی کنم و برعکس، وقتی مشغول کارم، تمام حواسم را روی کار می گذارم. 
همچنین، به مغزم اس��تراحت های کوتاه مدت می دهم. به عنوان مثال، اگر 
پشت سرهم جلسه داشته باشم، بین آنها کمی قدم می زنم تا ذهنم باز شود.
زمانی  که بچه بودی، دوست داشتی در بزرگسالی چه کاره شوی؟

همیش��ه دلم می خواست هنرپیشه ش��وم. شورواشتیاق تجارت بعدها و 
وقتی می خواستم Honest را بنیان گذاری کنم، در من ایجاد شد.

از بدترین رئیس خود چه چیزی یاد گرفتی؟
اینکه مهربانی بسیار مهم است و روی انسان ها تأثیر می گذارد و انسان ها 
را رشد می دهد. وقتی شخصی احساس می کند نادیده گرفته شده، محال 
است انگیزه داشته باشد. کار کردن با کسانی که با کارمندان شان مهربان 
نبودند، به من یاد داد شنیدن دیگران فارغ از رتبه و مقام شان چقدر مهم 

است.
هنگامی  که وارد دنیای کسـب وکار شـدی، از چه شـخصی الهام 

می گرفتی؟
جیمز کامرون، کارگردان فیلم های معروفی مانند تایتانیک، یکی از اولین 
مربیان من بود. او به من اهمیت پرکردن فضاهای خالی و پیداکردن بهترین 
راه حل را یاد داد. اینکه برای حل مش��کالت نباید به این فکر کنم چقدر 
باتجربه هستم یا توانایی های زیادی دارم. او به من انگیزه داد دنبال کارهای 
دلخواهم بروم. زمانی که تصمیم گرفتم Honest را بنیان گذاری کنم، هیچ 
تجربه ای از دنیای تجارت نداش��تم، اما نیاز بازار را می دیدم و شورواشتیاق 
زیادی برای برطرف کردن آن داش��تم؛ به  همین  دلیل، نصیحت جیمز را 

جدی گرفتم و شرکت خودم را راه اندازی کردم.
کدام سفر تو را متحول کرده است؟

در نوجوانی مدتی در استرالیا زندگی می کردم و دید جدیدی به دنیا پیدا 
کردم. مفهوم ش��هروند جهانی را تازه درک کرده بودم و شبکه ها یا اخبار 
خارجی را نگاه می کردم. آن زمان بود که متوجه ش��دم دنیا بسیار وسیع 

است و به چیزهایی محدود نمی شود که هر روز می بینیم.
چه چیزی به تو انگیزه می دهد؟

مش��تریان به من انگیزه می دهند. هر بار نام��ه ای دریافت می کنیم که 
Honest چگون��ه بر زندگی دیگران تأثیر می گ��ذارد، انگیزه می گیرم که 
به کارم ادامه دهم و کمک کنم سایر مردم زندگی موفق و سالمی داشته 

باشند.
اولین ایده کسب وکارت چه بود و چگونه آن را اجرا کردی؟

Honest اولی��ن ای��ده  تجاری من ب��ود و اجرای آن اصال س��اده نبود. 
پیش زمینه یا مدرک تحصیلی درباره  کس��ب وکار نداش��تم و مجبور بودم 
همه چیز را فش��رده یاد بگیرم. بی تجربگ��ی در تجارت مضطربم می کرد و 
تصمیم گرفتم با افراد باتجربه تر ش��راکت کنم. پیداکردن شرکایی که به 
هدف من ایمان داشته باشند، بسیار زمان بر بود، اما می دانستم این شرکت 

باید بنیان گذاری شود و تا وقتی این کار را انجام ندادم، متوقف نشدم.
از انجـام چه کارهایی درس گرفتـه ای و برایت مهم یا مفید بوده 

است؟
بازیگری به من نکات زیادی یاد داد. از همه مهم تر، اینکه یاد گرفتم اگر 

کاری را از ته دل دوس��ت داشته باشم، باید آن را انجام دهم و راهی برای 
رسیدن به موفقیت پیدا کنم.

بهترین نصیحتی که از دیگران شنیده ای، چه بوده است؟
اینکه با افرادی هم نشینی کنم که در زمینه های مختلفی تخصص دارند. 
وقتی اس��تارتاپ بودیم، هر کاری انجام می دادیم و واقعا بی نظم بودیم، اما 
زمانی که کسب وکار رشد کرد، باید از افراد متخصص در انجام کارهای مهم 
کمک می گرفتیم. همه  انسان ها در انجام همه  کارها مهارت ندارند و بسیار 

مهم است که این واقعیت را بپذیریم.
بدترین نصیحتی که از دیگران شنیده ای، چه بوده است؟

اینکه اگر ش��خصی پیش  از این کاری انجام داده باش��د، می داند کارش 
را چگون��ه باید پیش ببرد. اگر کاری را به فردی متخصص س��پرده اید؛ اما 
احس��اس می کنید یک جای کار می لنگد، به خودتان و حس شش��متان 
اطمینان کنید. حتی اگر آن ش��خص فردی موفق در تجارت باشد، به این 
معنا نیست که همیشه درست عمل می کند. تجارت با سرعت زیادی تغییر 
می کند و موفقیت پیشین شخص، موفقیتش در آینده را تضمین نمی کند.

چه نکته ای برای افزایش بهره وری تضمین می کنی؟
نوش��یدن زیاد آب و داش��تن خواب کافی. وقتی بدن هیدراته و به اندازه  

کافی استراحت کرده باشد، بهره وری نیز افزایش پیدا می کند.
از ابزار یا اپلیکیشـن خاصی برای به روزرسانی اطالعاتت استفاده 

می کنی؟
اب��زار ی��ا اپلیکیش��ن خاصی نیس��ت. من ه��م مانند هر ش��خصی از 
اپلیکیشن های اخبار، موسیقی، مدیتیشن و شبکه های اجتماعی استفاده 

می کنم.
تعادل بین زندگی شخصی و کار چقدر برایت اهمیت دارد؟

این، یعنی وقتی مش��غول کارم، باید تمام و کمال در محیط کار حضور 
داش��ته باشم، اما وقتی از شرکت خارج می شوم، باید بر سایر کارها تمرکز 
کنم. مهم نیس��ت با دوس��تانم وقت می گذرانم یا با خانواده هستم یا کار 
دیگری انجام می دهم، مهم این اس��ت باید تمام تمرک��زم را روی آن کار 
بگذارم. مراقبت از خود و استراحت و وقفه  ذهنی بسیار مهم است و اگر در 

اولویت قرار نگیرد، باعث از بین  رفتن شخص می شود.
چگونه بین کار و زندگی تعادل ایجاد می کنی؟

مدیریت زمان بسیار مهم است و باید حواس تان به زمان باشد. نباید به 
همه چیز پاسخ مثبت داد.

از کـدام اسـتراتژی بـرای افزایش نـوآوری و خالقیت اسـتفاده 
می کنی؟

سؤال می  کنم. با دوستانی که زمینه  کاری متفاوت دارند، صحبت می کنم 
و می بینم آنها چگونه مس��ائل را مدیریت می کنند. تنوع در اندیشه بسیار 
مهم و الهام گرفتن از کارهایی خارج از صنعت و تجارت بسیار مفید است.

هم اکنون، مشغول یادگیری چه موضوعی هستی و چرا؟
همیش��ه در  حال  یادگیری هس��تم.Honest همواره به من درس های 
جدید می دهد؛ مخصوصا وقتی نوبت به ارزیابی و مقیاس پذیری کسب وکار 
می رسد. رشد کسب وکار مشکالتی به همراه دارد، اما یاد گرفته ام مشکالت 
انسان را تعریف نمی کنند؛ بلکه هر کدام شان فرصتی برای رشد و یادگیری 

مهیا می کنند.
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اخبار

اصفهان - قاسـم اسـد- محل برگزاری نمایش��گاه های 
بین المللی اس��تان اصفهان واقع در پل شهرستان از نخستین 
روز اسفندماه میزبان بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم 
خانگی می ش��ود. به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه که تا پنجم اسفندماه 
برپا خواهد بود، میزبان ش��رکت هایی از اس��تان های اصفهان، 
تهران، مش��هد و تبریز اس��ت تا انواع لوازم خانگی برقی بزرگ 
و کوچک، خدمات پش��تیبانی فروش و خدمات پس از فروش، 
انواع ظروف چینی و بلور و لوازم صوتی و تصویری را به نمایش 
عمومی بگذارند. در نمایشگاه امسال ۸۲ شرکت اقدام به نمایش 
و عرض��ه محص��والت و خدمات خود خواهند ک��رد تا مردم و 

عالقمندان به حوزه لوازم خانگی در روزهای پایانی سال فرصت 
بهتری برای آش��نایی و انتخاب لوازم خانگی مورد نیاز خود در 

نوروز ۹۸ داش��ته باش��ند. در این دوره از نمایشگاه بین المللی 
لوازم خانگی اصفهان س��عی شده که تمامی فعاالن و برندهای 
مطرح این حوزه حضور فعالی در نمایشگاه داشته باشند. بر این 
اس��اس، برندهای مطرحی همچون دوو، اسنوا، برفاب، چینی 
توس، چینی زرین، پالر، کاخلر، لوپز، زیرووات، پاکتین، مادیران، 
بوش، تکنو، بلس��ون، شاپ سرویس، فریدولین و سپاهان جارو 
در نمایش��گاه امس��ال حضور یافته اند. این نمایشگاه در ۸500 
مترمربع فضای نمایش��گاهی برگزار می ش��ود و عالقمندان به 
بازدید از آن می توانند از ساعت ۱5 تا ۲۳ روزهای یکم تا پنجم 
اسفندماه به محل برپایی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 

واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

اهواز- شـبنم قجاوند- امام جمعه مسجدسلیمان در بازدیدی 
از پروژه های عمرانی و عام المنفعه صنعت نفت در این شهر مراتب 
رضای��ت و تقدیر خ��ود را از مجموعه صنعت نفت بابت این فعالیت 
ها ابراز داش��ت . حجت االس��الم صادق امینی در بازدید از ۲ پروژه 
پارک موزه برق تمبی و ساختمان موزه گنجینه نفت بی بیان اظهار 
داشت : با مشاهده اقدامات انجام شده توسط مجموعه شرکت نفت و 
گاز مسجدسلیمان حقیقتاً حس خوبی به من دست داد و می توانم 
بگویم که این پروژه پیش درآمد توسعه و آبادانی دوباره مسجدسلیمان 
خواهد بود . وی افزود : غرور آفرینی این پروژه ها در جایی است که 
می بینیم در س��الهای اقتصاد مقاومتی با نگاه درست به حمایت از 
کاالی ایرانی برای ساخت تأسیسات و تجهیزات این دو پروژه بزرگ 

اعتبار صرف ش��ده و اتمام این پروژه ها ترسیم کننده همت ، تالش 
و توانستن از سوی جوانان انقالبی در چهلمین سال پیروزی انقالب 

است . رییس ش��ورای فرهنگ عمومی مسجدس��لیمان ادامه داد : 
امیدوارم با راه اندازی این موزه ، نگاه ها به سایر جذبه های گردشگری 
این منطقه عوض شده و عالوه بر گردشگری صنعتی به جذابیت های 
گردش��گری فرهنگی و مذهبی هم برسیم . حجت االسالم امینی با 
اش��اره به نقش و تأثیر راه اندازی موزه های نفت مسجدس��لیمان بر 
تحوالت اقتصادی و اجتماعی این شهر گفت : راه اندازی موزه نفت بر 
جذابیت های گردشگری این شهر می افزاید و موجب ایجاد موقعیت 
ملی و بین المللی مناسبی در حوزه گردشگری برای این شهر می شود 
و این یعنی تحول و رونق اقتصادی . وی خاطر نشان کرد : راه اندازی 
موزه نفت جزو شاخص های مهم امید است و این پروژه امید به تحول 

، رونق و توسعه را در میان مردم ترویج می کند .

قم- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
ش��هرداری قم گفت: به موجب عقد تفاهم نامه با موسس��ه خیریه 
خورشید، ارزش مالی بهای پسماندهای خشک همیاران بازیافت به 
نفع بیماران مبتال به سرطان به این موسسه اهدا خواهد شد . سید 
عبداهلل میرابراهیمی با اشاره به اجرای طرح های تشویقی و انگیزشی 
در غرفه های بازیافت سطح شهر اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند 
به منظور ایجاد انگیزه و تقویت روحیه مش��ارکت شهروندان در امر 
تفکیک پس��ماند از مبدا ، نس��بت به اجرای طرح های تشویقی در 
مجاورت غرفه های بازیافت سطح شهر اهتمام دارد . وی گفت: طرح 
های تبادل پسماند خشک با کتاب ، گل و گیاه های آپارتمانی و …. 
در 4۲ غرفه سطح شهر در روزهای مشخص هفته و در مجاورت غرفه 
ها اجرا می شود . میرابراهیمی با اشاره به ایجاد مشوق های انگیزشی 

با رویکرد معنوی، یادآور شد: در موارد بسیاری شهروندان با مراجعه 
ب��ه غرفه های بازیافت تمایلی به دریافت کاال یا هدیه مادی در ازای 
تحویل پسماند خشک نداشته و از این رو سازمان مدیریت پسماند به 

منظور تکریم نیات ارزشمند ایشان اقدام به اجرای طرح نیکوکاری در 
غرفه ها کرده اس��ت. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
قم از انعقاد تفاهم نامه همکاری با موسسه خیریه خورشید خبر داد 
و افزود: این موسس��ه در زمینه حمایت از بیماران مبتال به سرطان 
فعالی��ت می کند و به موجب تفاهم نامه مذک��ور ارزش مالی بهای 
پسماندهای خشک همیاران بازیافت به نفع بیماران مبتال به سرطان 
به این موسسه اهدا خواهد شد . وی گفت: این طرح در صورت تمایل 
شهروندان به شرکت در طرح نیکوکاری اجرا می شود و عالقه مندان 
می توانند پس از مراجعه و تحویل پسماند خشک، رسید خود را داخل 
قلک موسسه موجود در غرفه بیاندازند . میرابراهیمی خاطرنشان کرد: 
به منظور جلب اعتماد شهروندان ، پس از تحویل قلک به موسسه ، 

پیامک دریافت به همیار نیکوکار ارسال می شود.

سـاری - چراتی- سید محسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری مازندران- س��اری خبر داد:جلس��ه ستاد هفته 
منابع طبیع��ی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
مازندران- ساری  در راستای تحقق برنامه ها و اهداف سازمانی جهت 
برنامه ریزی و اجرایی نمودن هر چه بهتر هفته منابع طبیعی س��ال 
جاری تشکیل شد به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی 
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، سید محسن 
موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری 
و دبیر ستاد هفته منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری گفت: 
همان طور که همگان مس��تحضرند همه ساله هفته منابع طبیعی 
و آبخیزداری از ۱5 الی ۲۱ اس��فند ماه در سراس��ر کشور برگزار می 
ش��ود که این اداره کل هم در س��ال جاری با شعار ) منابع طبیعی، 
بزرگترین س��رمایه ملی( و روز شمار تدوین شده، اقدامات متنوعی 
را برای گرامیداش��ت این ایام، به صورت استانی و شهرستانی انجام 
خواهد داد. موس��وی تاکامی اظهار کرد: اهداف، رویکردها و سیاست 

های اجرایی هفته منابع طبیعی و آبخیزداری مش��خص شده است.
در کنار تمامی برنامه هایی که تدوین و برنامه ریزی شده است، بهره 
برداری از ظرفیت و نفوذ اجتماعی هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان، 
فضای مجازی و زمینه س��ازی مشارکت تشکل های مردم نهاد و  ... 
در راستای فرهنگ سازی حفظ و احیای منابع طبیعی، بسیار حائز 
اهمیت است. ایشان بیان کرد: مراسم نهال کاری، غرس درخت) روز 
درختکاری( نباید مختص به یک هفته باشد، بلکه ما باید درختکاری 

را در تمام ایام س��ال داش��ته باش��یم و هر روز به فکر حفظ انفال و 
امر نهال کاری باش��یم. دبیر ستاد هفته منابع طبیعی و آبخیزداری 
مازندران- ساری خاطرنشان کرد: موضوع بسیار مهمی که عرصه های 
منابع ملی ما را تهدید می کند و دامنگیر این عرصه ها شده، آفت ها 
است.شمشادهای ما جزء گونه های نادری است که در دنیا از آن نام 
می برند و بسیار ارزشمند است.گونه ای همیشه سبز، مقاوم، ممنوع 
القطع و ..که متاسفانه در شرایط خوبی به سر نمی برد و مورد تهدید 
آفت هاست.آفت شب پره به عنوان آفتی وارداتی که از مسافرینی که 
از کش��ورهای دیگر به ایران و مازندران مسافرت می کنند به شکل 
های مختلفی به گونه های ما منتقل ش��ده اس��ت و آن ها را تهدید 
جدی می کند.همه باید کمک کنیم، دستگاه های مرتبط باید پای 
کار بیایند،  علی الخصوص سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
که می تواند کمک حال خوبی برای کنترل این موضوع باشد.اگر این 
آفت ها از بین نرود و میزبان جدیدی را برای خود پیدا کنند کار ما 

بسیار مشکل تر خواهد بود. 

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- با اق��دام به موقع ناجی ۱۸ 
،شش خدمه موتور لنج باری از مرگ نجات یافتند. به گزارش روابط 
عمومی، سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
در اینباره گفت: در پی تماس تلفنی خدمه موتور لنج باری که از بندر 
گناوه  به مقصد دبی در حال تردد بود با برج کنترل ترافیک دریایی 
عسلویه  مبنی بر نقص فنی و ابگرفتگی شدید، بالفاصله هماهنگی 
های الزم انجام شد و شناور ناجی ۱۸ به منطقه اعزام گردید. ارجمند 
زاده افزود: تیم عملیاتی اعزام شده بر اساس الگوهای تعیین شده و با 

توجه به مختصات داده شده از سوی شناور حادثه دیده  ، ۳0 دقیقه 
بعد از اعالم اضطرار خود را به موتور لنج رسانده و هر ۶ خدمه را نجات 
دادند. وی اظهار داشت : همچنین اقدامات و بررسی ها بمنظور نجات 
شناور نیز انجام گرفت، ولی متاسفانه بدلیل ابگرفتگی شدید، موتور 
لنج مذکور در همان منطقه غرق ش��د.  مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوش��هر : ناجی ۱۸ پس از اتمام عملیات به سمت پایگاهش 
در بندر عسلویه بازگشت و شش خدمه نجات یافته را تحویل عوامل 

مستقر بر روی اسکله پارس بندر عسلویه نمود.

اراک- مینو رستمی- به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش 
نفت امام خمینی )ره( شازند و به نقل از تسنیم مهدی زندیه وکیلی 
معاون عمرانی استاندار مرکزی روز دوشنبه پنجم آذر ماه در چهارمین 
جلس��ه کارگروه کاهش آلودگی هوای اس��تان مرکزی که در محل 

استانداری مرکزی برگزار شد تولید سوختی با استاندارهای باال توسط 
پاالیش��گاه ش��ازند را از عوامل کاهش آلودگی هوا در استان مرکزی 
خواند و گفت : به واس��طه وجود پاالیش��گاه شازند استان مرکزی از 
استان های پیشتاز در استفاده از سوختی با استانداردهای یورو 4 در 

سطح کشور است و بخشی از تغییرات و بهبود وضعیت هوای استان 
مرکزی به ویژه کاهش سطح گوگرد در هوای استان مرهون این اتفاق 
خوشایند است. گفتنی است از جمله مهم ترین تولیدات پاالیشگاه 

شازند تولید بنزین و گازوئیل یورو 4 با استانداردهای جهانی  است.

اصفهان میزبان بیست و دومین نمایشگاه لوازم خانگی می شود

حجت االسالم امینی امام جمعه مسجدسلیمان :

راه اندازی موزه نفت پیش درآمد توسعه و آبادانی مسجدسلیمان است

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم مطرح کرد: 

اجرای طرح هدیه مشارکت همیاران بازیافت به نفع بیماران مبتال به سرطان

سید محسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری خبر داد:

تشکیل جلسه ستاد هفته منابع طبیعی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

شش خدمه موتور لنج باری از غرق شدن نجات یافتند

بنزین پاالیشگاه شازند دارای استانداردهای باال و از عوامل کاهش آلودگی هوای استان مرکزی است

سـمنان - حسین بابامحمدی - شهردار مهدیشهر در گفت و 
گو با خبرنگار ما از اقدام به خودکش��ی دختری جوان گفت : دختر 
۱۹ ساله مهدیشهری  که قصد خودکشی داشت از مرگ نجات یافت. 
مسعود حاجی بگلو افزود : حدود ساعت ۱۲ ظهر از فرماندهی آتش 
نشانی مهدی شهر موضوعی با عنوان اقدام به خودکشی اعالم شد و 
پس  از ۳ دقیقه از اعالم این حادثه نیروهای آتش نش��انی به محل  
اعزام  شدند. وی اظهار داشت : نیروها پس از حضور  در محل حادثه با 
دختر ۱۹ ساله ای مواجه شدند که از پشت بام ساختمانی ۷ طبقه در 
خیابان صاحب الزمان) عج( مهدیشهرقصد  خودکشی داردو جمعیتی 
ازمردم درآنجا جمع شده اند.  حاجی بگلو ادامه داد : نیروهای پلیس 
، م��ردم و امدادگران تجمع کرده بودند و یک روان ش��ناس در حال 
مش��اوره با این جوان  بود. شهردار مهدیش��هر بیان کرد : من نیز با 

شنیدن این موضوع به سرعت در محل حادثه  حاضر شدم و از مردم 
خواستم ضمن حفظ خونسردی  حلقه ای از جمعیت ایجاد کنند تا 
در صورت اقدام به خودکشی دخترجوان ، شدت ضربه توسط مردم 
کم شده و به تبع آن خطر مرگ کاهش یابد. شهردارمهدیشهر گفت : 

باهربار نزدیک شدن امدادگران، دختر به لبه ی بام نزدیک تر می شد 
و زمانی که یکی از امدادگران برای کمک خیز برداشت ، وی خود را از 
دیوار پشت بام آویزان کرد. حاجی بگلو ادامه داد : پس از چند دقیقه 
دس��تان دختر جوان بی رمق شد و من به کمک یکی از شهروندان 
مهدیش��هری به صورت نیم خیز به او نزدیک ش��ده و دستان دختر 
جوان را گرفتم و از س��قوط وی جلوگیری کردم. شهردارمهدیش��هر 
گفت: کمبودهای ایستگاه های آتش نشانی یکی از چالش هایی است 
که در هنگام وقوع حوادث مشابه در خدمت رسانی خلل ایجاد میکند.  
حاجی بگلو با اشاره به ضرورت تجهیز ایستگاه های آتش نشانی برای 
ارائه خدمات مطلوب تر، افزود : متاسفانه در سطح استان با کمبودهای  
تجهیزات ایس��تگاه های آتش نش��انی  از جمله نردبان هیدرولیک 

مواجهیم که امیدواریم با حمایت مسئولین این مسائل برطرف شود.

جزئیات نجات جان دختر19 ساله توسط آقای شهردار مهدیشهر

مشکالت اتصال به گمرک و فرایند توزیع بار از مرکز پیگیري مي گردد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور گفت: اتصال به گمرک و فرایند توزیع بار از مرکز پیگیري گردد    به گزارش 
روابط عمومي اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان هرمزگان دکتر مهران قربانی 
معاون حمل ونقل وعضو هئیت عامل سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي کشور باتفاق 
فرامرز مداح عضو هئیت عامل س��ازمان فوق االش��اره ، داریوش باقرجوان مدیرکل راهداري 
وحمل ونقل جاده اي اس��تان و س��تار هاش��مي معاون حمل ونقل این اداره کل در جلسه  
مشترک با ناظر گمرکات اعالم نمود در استان هرمزگان هیچگونه مشکلي در خصوص هماهنگي الزم جهت اتصال به گمرک و توزیع 
عادالنه بار وجود ندارد .   وی افزود: امروز من شاهد گفت وگوي هرسه اداره ذیربط در تحقق این امربودم تمام نگاه مسئولین نگاهي 
ملي به این موضوع میباش��د که با پیگیریهاي ادارات تابعه اقدامات خوبي تاکنون انجام ش��ده است والزم است با همین دید مثبت 

پیگیري هاي نهایي از طریق مرکز انجام گیرد تا مشکل اساسي رفع و رجوع گردد.

به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب اسالمی: 
برگزاری مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر در شرکت برق منطقه ای غرب

کرمانشاه - منیر دشتی - به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی؛ مراسم گرامیداشت دهه مبارک فجر در 
محل تاالر برق این شرکت برگزار گردید. در ابتدای این مراسم مهندس علی اسدی مدیرعامل این شرکت ضمن تبریک ایام اهلل دهه 
مبارک فجر و تقدیر از ملت بصیر و والیتمدار ایران اسالمی به خاطر حضور پرشور در حماسه یوم اهلل ۲۲ بهمن گفت: یوم اهلل ۲۲ بهمن 
یادآور حماسه پیروزی، خودباوری، ظلم ستیزی و عدالت خواهی ملت ایران اسالمی است که ملت والیی ایران در آستانه چهلمین سال 
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی، بار دیگر با آرمان های مقدس امام خمینی)ره( و خلف صالح ایشان امام خامنه ای)مدظله العالی( 
تجدید پیمان کردند. مهندس اسدی با اشاره به پیشرفت های چشمگیر صنعت برق در زمان انقالب افزود: به برکت انقالب اسالمی، 
شاخص های عمده صنعت برق در مقایسه با دوران قبل از انقالب در حوزه استحفاظی این شرکت در کرمانشاه، کردستان و ایالم 
افزایش چشمگیری داشته است و این همه، با تحمیل ۸ سال جنگ نابرابر و ظالمانه رژیم بعثی صدام و حامیان جهانی او، تحریم ها 
و تهدیدهای جهانی بوده و هست. گفتنی است گروه های هنری با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی هنری فضای شاد و فرح بخشی 
را به جشن مذکور دادند. در پایان نیز از پیشنهاد دهندگان برتر و رابطین خبر در سال ۱۳۹۷ و ورزشکارانی که در مسابقات ورزشی 

سراسری وزارت نیرو موفق به کسب مدال شده بودند با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.

 نشست مدیران فناوری اطالعات و ارتباطات 
دانشگاه های منطقه 4 وزارت علوم برگزار شد

قم- خبرنگار فرصت امروز- نشست مدیران فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه های منطقه 
4 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با بررسی چالش ها و مشکالت مرتبط با حوزه فناوری اطالعات 
و با محوریت ارائه خدمات اینترنت بیسیم در دانشگاه ها، امروز ۲5 دیماه در دانشگاه بین المللی امام 
خمینی)ره( برگزار شد. گفتنی است در این نشست، دکتر مرتضی محمدی ... نشست مدیران فناوری 
اطالعات و ارتباطات دانش��گاه های منطقه 4 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با بررسی چالش ها و 
مشکالت مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و با محوریت ارائه خدمات اینترنت بیسیم در دانشگاه ها، 
امروز ۲5 دیماه در دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( برگزار شد. گفتنی است در این نشست، دکتر مرتضی محمدی زنجیره، مدیر 
فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، به عنوان دبیر جدید کمیته فناوری اطالعات منطقه 4 کشوری و 

دکتر عفیفه فریدونی، مدیر فناوری اطالعات دانشگاه صنعتی قم به عنوان قائم مقام دبیر این کمیته، انتخاب شد.

سیزدهمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مرکزی برگزار شد
اراک- مینو رستمی- سیزدهمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مرکزی به ریاست معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری و با حضور فرمانداران شهرستان های ساوه، محالت و خنداب، مدیران کل دفتر فنی استانداری، راه و شهرسازی و 
سایر اعضا برای بررسی بیش از ۱0 دستور کار از جمله طرح توسعه شهر صنعتی کاوه و حریم طرح بازنگری طرح جامع شهر محالت 
و خنداب برگزار شد.  مدیر کل راه وشهر سازی استان  مرکزی در پایان این نشست اظهار داشت: امروز سیزدهمین جلسه کارگروه 
امور زیربنایی و شهرسازی استان را داشتیم که در این جلسه عالوه بر بررسی چندین طرح صنعتی، خدماتی و گردشگری ، چند مورد 
طرح جامع و تفصیلی مربوط به شهرستانهای ساوه، محالت و خنداب را بررسی و تصمیم گیری کردیم. احمد مرزبان افزود: اضافه 
شدن ۳00 هکتار از اراضی ملی به منطقه ویژه اقتصادی کاوه در شهرستان ساوه از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و پس 
از بحث و تبادل نظر بر روی نقشه تهیه شده توسط مشاور مربوطه، الحاق ۳00 هکتار به شهر صنعتی کاوه به تصویب اعضا رسید. وی 
به مراحل پایانی تهیه طرح جامع شهر محالت اشاره کردو گفت: طرح جامع شهر محالت پس از طی جلسات متعدد کارشناسی و 
بازدیدهای میدانی، به تصویب کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی رسیده و به شورای توسعه و برنامه ریزی استان ارسال شده بود لیکن 
برخی از مسئولین مدیریت شهری در مورد حریم این شهر نظراتی داشتند و خواستار کاهش میزان حریم شهر بودند که این موضوع 

در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و با توافق اعضا، قرار شد که مشاور مربوطه اصالحات الزم را برروی نقشه مزبور اعمال نماید. 

کنسرت خیریه با هدف گازدار کردن خانوارهای بی بضاعت برگزار شد 
رشت- زینب قلیپور- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به کنسرت خیریه برگزار شده در الهیجان گفت: 
طی مراسمی که عصر پنج شنبه ۲5 بهمن در شهر الهیجان برگزار شد از خیرینی که در راه گرمابخشی به منازل مردم بی بضاعت 
الهیجان و نیز حاضرینی که با خرید بلیط کنسرت، پول الزم را برای لوله کشی خانگی منازل خانوارهای مستمند فراهم کردند، تقدیر 
بعمل آمد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ادامه داد: این کار با همکاری اداره کل بهزیستی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و با 
هدف گرمابخشی محفل خانواده های تحت پوشش بهزیستی محروم از نعمت گاز طبیعی انجام شده است. مهندس اکبر خاطر نشان 
ساخت: وظیفه شرکت گاز، گازرسانی تا درب منازل و نصب علمک است و لوله کشی داخلی منازل به عهده متقاضی گاز می باشد.وی 
در پایان ضمن تشکر از اداره کل بهزیستی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و همه مسئولینی که در این کار خیر  مشارکت داشتند 
گفت: بر اساس جمع بندی های بعمل آمده مبلغ 5۹ میلیون تومان از این کنسرت خیریه بدست آمده که با همکاری اداره بهزیستی 

و کمیته امداد و نظارت شرکت گاز صرف لوله کشی داخلی منازل خانوارهای بی بضاعت خواهد شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر: 

نیمی از پروژه های مدرسه سازی استان با مشارکت خیرین انجام می شود
بوشهر-  خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان 
بوش��هر گفت: همزمان با دهه فجر انقالب اس��المی ۲4 کالس درس در قالب هشت 
مدرسه با ۶هزار و 540 مترمربع زیربنا و ۶۸ میلیارد و 55۷میلیون ریال افتتاح و عملیات 
اجرایی ۱5۷ کالس درس در قالب ۲۲ مدرسه با ۲۹ هزار مترمربع زیربنا و ۹45 میلیارد 
و ۲۳۳ میلیون ریال اعتبار آغاز شده است. احمد مرادی روز درجمع خبرنگاران با بیان 
اینکه رشد فضاي آموزشي در 40 سال انقالب اسالمي  ایران رشد چشمگیري داشته 
افزود: در سال جاری نیز ۱5۱کالس درس در قالب 4۷ پروژه عمرانی آموزشی در استان بوشهر با زیربنای ۲۹هزار و ۸۶5مترمربع 
زیربنا و 45۹ میلیارد و 45۱میلیون ریال تحویل آموزش و پرورش شد. وی افزود: از این شمار ۹۱ کالس درس در قالب ۲0 مدرسه 
و با زیربنای ۱۷هزار و ۷55 مترمربع زیربنا با ۳0۹ میلیارد و 5۸۹ میلیون ریال اعتبار توسط خیران احداث شده است. مرادی با بیان 
اینکه نیمی از پروژه های مدرسه سازی استان با مشارکت خیرین انجام می شود، خاطرنشان کرد: از سال ۹۲ تا کنون در دولت تدبیر 
و امید ۳۱۶ پروژه آموزشی در استان آغاز شده که اعتبار آن قریب ۲00 میلیاردتومان می باشد. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان بوشهر ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد میانگین جمعیت دانش آموزان استان در کالس های درس ۲۱,۷ نفر است 

که این شاخص در کشور ۲۳ نفر است.

انتصاب اعضای چند کارگروه در برق منطقه ای خوزستان
اهواز- شبنم قجاوند- با حکم مدیرعامل، اعضای کارگروه های ساماندهی اماکن و فضاهای اداری، مدیریت سبز و کمیته سالمت 
اداری و صیانت از حقوق مردم ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان منصوب ش��دند. بر اساس حکم های صادره با هدف ساماندهی 
اماکن و فضاهای اداری در ساختمان های شرکت، نوراله شکیبایی )رئیس(، حسن عبیات )دبیر(، مهران صالحی پور، کوهزاد شافعی 
زاده، علیرضا حاتمی و اکبر هواشمی به عضویت در کارگروه های ساماندهی اماکن و فضاهای اداری منصوب شدند. اعضای کارگروه 
مدیریت سبز شرکت را نیز نوراله شکیبایی )رئیس(، حدیث ابدالی لرکی )دبیر(، عبدالکریم آقاجری، شهرام جاللی، حسن عبیات و 
سارا اطمینانی با هدف اجرای ماده ۱۹0 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوطه و حفاظت از منابع پایه و محیط زیست 
تشکیل می دهند. همچنین محمود دشت بزرگ در حکمی دیگر، عبدالرسول زرگر )رییس کارگروه سالمت اداری(، مهرداد سروش 
)نایب رییس و دبیر(، مسعود قنواتی، کیوان خورسند، مهدی ابو علی گله داری، مهدی باسطی نیا )رییس کارگروه پولشویی(، مهرداد 
بالدی موسوی، موسی احمدی راد )دبیر شورای فرهنگی و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی(، بیژن بابادی، 
منصور پورعابدی، جلیل وکیلیان، علی امینی، منصور کرمی، رستم شمس، اشکان نظام پور، قائم آقایی و تورج فتاحی )رییس کارگروه 

طرح تکریم ارباب رجوع( را به عضویت در کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب کرد.
هدف از تشکیل کارگروه کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق مردم ساماندهی و اجرای برنامه های جامع اصالح نظام اداری در 

چارچوب سیاست ها و خط مشی های ابالغی شرکت توانیر است.

سه شنبه
30 بهمن 1397

شماره 1264



کســـب و کار نوین تلفن مستقیم: 1486073290 www.forsatnet.ir

س��بک رهب��ری در طول چند دهه گذش��ته تغییر کرده اس��ت. این 
تغییر از طریق تکامل نس��لی نیروی کار حاصل شده که منجر به تغییر 
جمعیت ش��ناختی رهبری می شود. همان طور که نسل گذشته شروع به 
بازنشستگی می کند، س��بک نظامي مدیریتی جدید نیز به سمت نرم تر 

شدن کشیده می شود. 
این س��بک رهبری با احس��اس بهتر توسط بس��یاری از نویسندگان 
پرشکوه و مشاوران رهبری امروز منتشر شده است، چرا؟ زیرا ما در حال 
فهمیدن این واقعیت هس��تیم که رهبری افراد برعکس رهبری پروژه به 

مهارت های نرم نیاز دارد و این مهارت های نرم قابل توسعه هستند.
در ش��رایط کس��ب و کار امروز، اگر فکر می کنید که جنبه  ش��خصی 
رهبری غیرضروری اس��ت یا اهمیتی ندارد عقیده قدیمی دارید. ش��ما 
انس��ان را مدیریت می کنید، نه روب��ات. به منظور رهبری خوب، باید به 
یاد داشته باشید مردم انسان هایی پر از ضعف هستند و به سادگی تحت 
تأثیر مسائل و اتفاقات خارج از کار قرار می گیرند. بخشی از انسان بودن 
اشتباه کردن است. راه حل این امر مجازات نیست، بلکه کمک کردن به 

آنها برای شناسایی حوزه هایی که می توانند بهبود یابند است.
مدیریت بخش ش��خصی رهبری در حالی که هنوز در حال دستیابی 
به اهداف و پایان کار تا موعد مقرر هستید، نیاز به هنر رهبری، برعکس 
علوم دارد. به عنوان رهبر، ش��ما برای به دس��ت آوردن نتایج مدیریت 
می کنید ام��ا نتایج بدون روابط، ارتباطات و س��رمایه گذاری ش��خصی 
حاصل نمی ش��وند. اگر ش��ما نتایجی را که می خواهید دریافت نکنید، 
ممکن اس��ت به این دلیل باش��د که فاقد مهارت نرم هستید. در اینجا 
پنج مهارت رهبری نرم که به طور مستقیم تأثیر می گذارند و چگونگی 

توسعه آن را معرفی خواهیم کرد:
1. آنها هوش احساسی دارند

رهبران با هوش احساس��ی توس��عه یافته توانایی درک کردن، قدردان 
ب��ودن و اعمال قدرت و آگاهی از احساس��ات را برای تس��هیل س��طح 
باالتری از همکاری و بهره وری استفاده می کنند. موفقیت ترکیبی است 
از خودآگاهی  که به معنای درک و شناسایی احساسات و عواطف خود، 
تنظیم خود به معنای توانایی کنترل احساس��ات ناخوشایند و در نهایت 
انگیزه که به میل ذاتی برای رسیدن به اهداف به طور مؤثر می گویند.

ضریب هوش احساس��ی باال به مدیران اج��ازه می دهد که رفتارهای 
خود را تنظیم کنند تا تأثیر مثبت بیشتری بر دیگران داشته باشند. این 
هوش احساس��ی باال همچنین به رهبران کمک می کند تا درگیری های 
ش��خصی میان کارمندان شان را تش��خیص دهند و برای حل مشکل با 
ارائه همدل��ی و منابع اضافی در صورت نیاز کم��ک کنند. خودآگاهی، 
اطمینان حاصل می کند که هر چیزی که باعث ناراحتی ش��ما می شود، 

به یک مشکل تیمی تبدیل نشود.
نتای��ج بالقوه: افزایش بهره وری و هم��دردی در میان کارکنانی که به 
مس��ائل شخصی یا فکری خود اجازه نمی دهند روز کاری آنها را کنترل 

کند.

2. آنها ارتباطات خوبی برقرار می کنند
تحت منظر به انجام رس��اندن کارها، رهب��ران اغلب وقت کافی برای 
تنظیم ارتباط با دیگران و ارس��ال پیام خود، چه به صورت شفاهی و یا 

به صورت کتبی ندارند.
مردم به طور کلی در مورد شیوه ای که می خواهند افراد با آنها ارتباط 
برقرار کنند حس��اس هس��تند، اما در مورد ش��ناخت راه های برقراری 
ارتباط با دیگران حس��اس نیستند. به عنوان مثال، اگر فردی اجتماعی 
و برون گرا که س��ریع نیز اس��ت، یک همکار درون گرا را در سالن برای 
تصمیم گیری سریع در مورد یک برنامه کاری پیچیده به صحبت بگیرد، 
احتم��ال اینکه آن فرد خود را دور کنید و پیام را به طور کامل دریافت 

نکند وجود دارد.
توس��عه مهارت های ارتباطی فراتر از مهارت نوشتن یا صحبت کردن 
اس��ت. این توانایی همچنین ش��امل مهارت تنظیم چگونگی ارتباط به 
طوری که فرد پیام شما را دریافت کند نیز می شود. این امر باعث ایجاد 
وضوح در ارتباطات می شود و فرصت های سوء تفاهم را کاهش می دهد.
نتای��ج بالقوه: تیم��ی که به طور واضح، بدون انحراف و س��وء تفاهم و 

ارتباط نامناسب عمل می کند.
۳. آنها مربی هستند

م��ردم دوس��ت ندارند به آنها بگویید چه کاری بای��د انجام دهند و یا 
چه حرفی بزنند و در کل از دس��تور گرفتن خوش ش��ان نمی آید. مدل 

فرماندهی و دستوری مدیریت اکنون قدیمی شده است.
در عوض مربیگری کارکنان برای تس��هیل و حمایت از رشد حرفه ای 
فرد، برعکس دس��تورالعمل به صورت یک خط مستقیم برای کاری که 
باید و یا نباید انجام دهند روش بهتری است. این رویکرد نیاز به مهارت 
و توانایی بیش��تری نسبت به فرمان و کنترل دارد. هدف رهبر به عنوان 
یک مربی این اس��ت که به تیم کمک کند تا به طور مستقل رشد پیدا 

کرده و نتایج به دست بیاورد.
رهبرانی که مربی هس��تند، آنچ��ه مانع از مؤثر بودن افراد می ش��ود 
را شناس��ایی می کنند و به جای اینکه مس��تقیماً این مش��کل را به آنها 
بی��ان کنند، ابزار مورد نیاز برای آم��وزش به خود را در اختیار آنها قرار 

می دهند.
هنگامی که از سبک فرماندهی استفاده می کنید، تقریباً همیشه یک 

مانع برای مش��ارکت کارکنان ایجاد خواهد ش��د. اگ��ر به طور مداوم به 
کارکنان خود بگویید چه کاری انجام دهند، ابتکار بیش��تر و خالقیت را 
از آنها می گیرید. این کار همچنین باعث می شود کارمندان هیچ تفکری 

از خود نداشته باشند.
نتای��ج بالقوه: کارکنانی که می توانند مش��کالت را حل کنند، نوآوری 

ایجاد کنند و سرانجام رهبر باشند.
4. آنها مهارت های بین فردی دارند

یک رهبر با مهارت های مؤثر بین فردی، در نظر کارکنان محترم است 
و توانایی ایج��اد رابطه نزدیک دارد. این رهبر تالش می کند وضعیت را 
از دی��دگاه ف��رد دیگر ببیند و ب��رای درک ایده های ارائه ش��ده به دقت 

گوش می دهد.
رهب��ران با مهارت های بین فردی توس��عه یافته می توانند به تیم خود 
کمک کنند تا از طریق به کارگیری درک و همدردی رابطه  خوبی با هم 
داشته باش��ند. این رهبران همچنین به مسائل متنوع حساسیت نشان 
می دهند، تمایز را جش��ن می گیرند و به ایجاد روابط میان کس��انی که 

ممکن است متفاوت باشند، کمک می کنند.
در دیدگاه ه��ای مختلف، رویکردهای متنوع به مش��کالت و ایده های 
الهام گرفت��ه از تجربه ه��ای متمایز زندگ��ی قدرت تیمی وج��ود دارد. 
مهارت های بین فردی روابطی را ایجاد می کند که به بهره وری و کارایی 

تیم کمک می کند.
نتای��ج بالقوه: روابط بهبود یافت��ه و کار کردن به عنوان یک تیم برای 

دستیابی به اهداف گروهی و افزایش عملکرد.
5. آنها دیگران گرا هستند

به بهترین مدیری که تاکنون داش��تید فکر کنید. احتماالً این مدیر از 
ش��ما قدردانی می کند. این مهارت در مورد گرایش به دیگران اس��ت و 
برعکس خود-گرا بودن می شود.  یک رهبر از دیگران قدردانی می کند، 
زمان��ی برای ارتباط با کارکنان می گذارد و به آنها احس��اس مهم بودن، 

شنیده شدن، درک و ارزش می دهد.
قدردان��ی از دیگ��ران همچنی��ن ش��امل ش��ناختن کارکن��ان برای 
ایده های ش��ان و کمک های آنها به تیم یا پروژه می شود. اگر نشان دادن 
قدردانی به هر فرد در تیم به صورت ماهانه و یا حتی س��ه ماهه به یک 
ع��ادت در خود تبدیل کنید، تغیی��ر قابل توجهی در وفاداری و بازدهی 

کارکنان خواهید دید.
نتای��ج بالق��وه: کارکنانی که س��خت تر کار می کنند و بیش��تر متعهد 
هستند. این پنج مهارت به طور طبیعی به یکدیگر متصل می شوند، اما 
هنگام��ی که آنها را جمع کرده و تمری��ن کنید، یک رهبر بهتر و حتی 
ی��ک فرد بهتر خواهید بود. مهم اس��ت بدانیم ک��ه در حالی که برخی 
ممکن است این مهارت ها را به عنوان »نرم« مشاهده کنند، اما این گونه 
نیس��ت. تقویت ای��ن مهارت ها باعث افزایش کارای��ی، بهره وری و نتایج 

قوی تر تیم خواهد شد.
Success/ucan :منبع 

5 ویژگی الزم برای رهبران موفق
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۶ تاکتیک سئو که شرکت های حقوقی باید از آنها استفاده کنند
اینترن��ت توانس��ته رقابت میان کس��ب و کارها را به س��طح جدیدی 
ارتقا دهد و ش��رکت های حقوقی نیز از این قاعده مس��تثنی نیستند. به 
لطف موتورهای جس��ت وجویی مانند گوگل و سایت های نقد و بررسی 
آنالین، مطالعه و نقد رقبای ش��ما برای مش��تریان بالقوه تان از هر زمان 
دیگری س��اده تر ش��ده اس��ت. این روزها حتی اگر شخصی کسب و کار 
شما را به دیگری معرفی کند، آن شخص به صورت چشم بسته از شما 
خرید نمی کند و ترجیح می دهد تا کیفیت و قیمت شما را با رقبای تان 

مقایسه کند و سپس تصمیم به خرید یا عدم خرید بگیرد.
نتایج جست وجو می توانند نقش بسیار مهمی در جذب مشتریان واجد 
شرایط ایفا کنند و اگر سازمان شما نتواند رتبه مناسبی در صفحه نتایج 
موتورهای جس��ت وجو به دست آورد، تعداد بس��یار زیادی از مشتریان 
بالقوه و ارزشمند ممکن است از همین طریق به تور رقبای شما بیفتند. 
هیچ کس��ب و کاری قطعا دوس��ت ندارد ش��اهد چنین سناریویی باشد 
و با طراحی و اجرای یک اس��تراتژی آگاهانه س��ئو، وقوع چنین چیزی 

غیرمحتمل خواهد بود.
امروز و در این مقاله قصد داریم ش��ش استراتژی سئوی ارگانیک که 
به ش��رکت های حقوقی کمک می کنند تا رتبه های بهتری در گوگل به 
دس��ت آورند را با شما به اش��تراک بگذاریم. اگر شما یک وکیل هستید 
یا مدیریت س��ئو یک ش��رکت حقوقی را برعهده دارید، حتما این مقاله 

را تا پایان مطالعه کنید.
1- کلمات کلیدی تخصصی را هدف قرار دهید

هدف ق��رار دادن کلمات کلیدی تخصصی یک اس��تراتژی مناس��ب 
جهت ظاهر شدن در نتایج جست وجو برای عبارت های خاصی است که 
توس��ط مشتریان بالقوه مورد اس��تفاده قرار می گیرد. کلمه »تخصصی« 
در اینجا به برخی اس��تراتژی های متفاوت کلمات کلیدی اش��اره دارد. 

استراتژی هایی مانند:
کلمات کلیدی موقعیت مکانی محور را هدف قرار دهید: جست وجوهای 
»نزدیک من«  و سایر جس��ت وجوهای موقعیت محور می توانند منبعی 
عالی برای روانه کردن ترافیک به س��ایت شما باشند. همچنین فراموش 
نکنید که امروزه تعداد عظیمی از کاربران از دس��تگاه های موبایل برای 
جست وجو استفاده می کنند و تمایل شان بر این است که با کسانی کار 
کنند که در نزدیک ترین موقعیت مکانی نسبت به آنها قرار دارند. کلمه 

کلیدی مانند »وکالت در تهران« نمونه  ای از این عبارت ها است.
کلمات کلی��دی مرتبط با حوزه کاری خود را ه��دف قرار دهید: این 
روزها اف��راد وقتی به دنبال وکیل می گردند فقط عبارت »وکیل« را در 
گوگل س��رچ نمی کنند و ترجیح می دهند ت��ا از عبارت های دقیق تری 
مانند »وکیل طالق« یا »وکیل خصوصی« استفاده کنند. مطمئن شوید 

که کلمات کلیدی متمرکز روی تخصص تان را هدف قرار می دهید.
کلمات کلی��دی هدفمند را هدف قرار دهید: کلمات کلیدی هدفمند 
به عبارت هایی گفته می شود که کاربران آنها را در موتورهای جست وجو 
س��رچ می کنند تا هرچه س��ریع تر به شخص یا کس��ب و کار مورد نظر 

خود دسترس��ی پیدا کنن��د. برای مثال، از جمل��ه عبارت های هدفمند 
کلیدی می توان به »بهترین وکیل تهران« اشاره کرد. با هدف قرار دادن 
این کلمات کلی��دی، می توانید گروهی از مش��تریان بالقوه که آمادگی 
همکاری با ش��ما را دارند را شناسایی کنید و هرچه سریع تر با آنها وارد 

همکاری شوید.
2- از محتوا برای رشد سئو استفاده کنید

اس��تفاده از محتواهای باکیفیت می تواند اعتبار شما را تقویت کرده، 
باعث ایجاد ارتباط با مش��تریان ش��ود و همچنین سئو را نیز رشد دهد. 
محتواه��ای بهینه سازی ش��ده که تخصص ش��ما را در ح��وزه  قضایی و 
حقوقی نش��ان می دهند می توانند رتبه های خوبی در نتایج جست وجو 
بگیرند و ش��ما از طریق آنها بتوانید با مش��تریان بالقوه بیشتری ارتباط 

بگیرید.
پس��ت های وبالگی و صفحات FAQ فرصت های��ی عالی نه تنها برای 
بهره بردن از کلمات کلیدی س��وال محور هستند، بلکه می توانند به شما 
کمک کنند تا مشتریانی که به دنبال یک سوال خاص در زمینه حقوقی 
می گردند را نیز جذب کنید. حوزه حقوقی یک حوزه بس��یار گس��ترده 
اس��ت و افراد قطعا در م��ورد موضوعات مختلف آن با س��واالت زیادی 

مواجه می شوند.
یک عبارت جنرال مانند »وکیل خانوادگی چیس��ت؟« ممکن اس��ت 
خیلی یک جست وجوی هدفمند نباش��د، اما اگر محتوای شما پاسخی 
مس��تقیم به این س��وال بدهد، این ش��انس برای تان وجود دارد که در 
بخش featured snippet نتایج جست وجو ظاهر شوید. اگر مثال در 
محتوای تان بتوانید به س��والی مانند »ویژگی های یک وکیل خانوادگی 
خوب« پاس��خ دهید، می توانید محتوای تان را برای ارتباط با مشتریانی 

که در تمام مراحل فانل خرید/فروش قرار دارند مناسب سازی کنید.

محتواهایی که بتوانند به این س��واالت رایج پاسخ دهند این شانس را 
دارن��د که برای کلمات کلیدی بلند نیز رتبه بگیرند؛ کلماتی که ش��اید 

شما نخواسته اید آنها را در صفحات سایت اصلی خود بگنجانید.
 GOOGLE MY ۳- دسته بندی مخصوص خود را در

BUSINESS انتخاب کنید
تنظیم صفح��ه Google My Business به ش��ما امکان می دهد 
تا ش��رکت خود را به عنوان یک کس��ب و کار محلی به ثبت برسانید و 
ش��انس خود برای ظاهر شدن در نتایج جست وجوهای محلی را تقویت 

کنید.
اما موقع انتخاب لیست در Google My Business، بسیاری یکی 
از شرکت های حقوقی یک اشتباه بزرگ انجام می دهند و آن اشتباه در 

انتخاب دسته بندی است.
هن��گام مش��خص ک��ردن دس��ته بندی، بس��یاری از افراد به س��راغ 
عبارت ه��ای جنرال مانند »وکیل« یا »ش��رکت حقوق��ی« می روند، اما 
کار درس��ت این اس��ت که تخصص خود در حوزه حقوقی را شناس��ایی 
کرده و یک دس��ته بندی متناس��ب با آن را انتخ��اب کنید. مانند وکیل 
خانوادگ��ی، وکیل ام��الک، وکیل خصوصی و مواردی از این دس��ت. با 
تعیین دس��ته بندی مناسب برای شرکت، می  توانید نام خود را در نتایج 
جس��ت وجوهای محلی ظاهر کنید و همچنین ش��انس تان برای جذب 

مشتریان بالقوه نیز افزایش می یابد.
4- لینک بیلدینگ را هدف قرار دهید

کس��ب لینک از س��ایت های پرترافیک و با اتوریتی باال می تواند تاثیر 
فوق العاده زیادی روی رتبه ش��ما در نتایج جس��ت وجو داش��ته باش��د. 
س��اخت بک لینک از س��ایت های اتوریت��ی دار یک اس��تراتژی امتحان 
پس داده سئو است و می تواند نه تنها منبعی عالی از روانه کردن ترافیک 

به س��ایت باش��د، بلکه به گوگل نیز می گوید که سایت شما یک سایت 
معتبر و قابل اطمینان اس��ت. در نتیجه ساخت بک لینک های باکیفیت 
می توانید شاهد بهبود رتبه خود در نتایج موتورهای جست وجو باشید.

بازاریابی محتوایی یک اس��تراتژی خوب برای جذب لینک به س��ایت 
اس��ت، به خصوص اگر بتوانید محتوایی اورجین��ال و باکیفیت را ایجاد 
کنید. وبالگ نویس��ی و پس��ت میهمان نیز می تواند راهگشا باشد؛ زیرا 
از طریق آن ش��ما می توانید محتواهای خود را در یک س��ایت پربازدید 
و معتبر منتش��ر کرده، به مخاطبان هدف خود دسترس��ی پیدا کنید و 
ترافیک زیادی را به سایت خود بیاورید. شما همچنین می توانید اعتبار 
خود را تا جایی باال ببرید که س��ایر افراد در محتواهای خود از ش��ما به 

عنوان یک متخصص یاد کنند و به شما لینک بدهند.
 SCHEMA MARKUP 5- برای متمایز کردن خود از

استفاده کنید
snippet به شما اجازه می دهد تا Schema Markup استفاده از

های غنی از اطالعات را در اختیار گوگل قرار دهید که ش��انس نمایش 
بیش��تری در صفح��ه نتایج دارند. ظاهر ش��دن این چنین��ی در صفحه 
جست وجو روشی خوب برای متمایز شدن است؛ همچنین از این طریق 
اطالعات مفیدی در مورد کار ش��ما هم در اختیار مش��تریان بالقوه قرار 

می گیرد.
برخی آپش��ن های Schema Markup برای ش��رکت های حقوقی 

عبارتند از:
• نشانه گذاری س��رویس های قانونی: این نوع Schema شرکت های 

حقوقی را به عنوان ارائه  دهنده سرویس های قانونی معرفی می کند.
• نشانه گذاری نقد و بررسی: با این Schema می توان نقدها و نظرات 

کاربران را نمایش داد.
• نشانه گذاری نام، آدرس و شماره تلفن: از این طریق اطالعات تماس 
ش��ما نمود بیشتری در صفحه پیدا می کنند و موتورهای جست وجو نیز 

می توانند به راحتی آنها را شناسایی کنند.
اجرایی کردن Schema Markup ش��اید کمی س��خت باش��د، اما 
ب��رای س��هولت در کار می توانید از س��رویس های آنالین ب��رای تولید 
Schema Markup هم استفاده کنید. همچنین شرکت های حقوقی 
که سایت ش��ان روی سرویس وردپرس ساخته ش��ده است می توانند از 

پالگین های مختلف موجود هم استفاده کنند.
6- نقد و بررسی های بیشتری دریافت کنید

نقد و بررسی ها می توانند در نتایج جست وجو کفه ترازو را به نفع شما 
س��نگین تر کنند. نقدها نه تنها روی کاربرانی که نام ش��ما را در صفحه 
جست وجو می بینند اثرگذار هستند، بلکه می توانند به شما کمک کنند 
 Moz تا رتبه های بهتری نیز به دست آورید. براساس تحقیقی که مرکز
در س��ال ۲0۱۸ انجام داد، نقد و بررس��ی یکی از ۱0 فاکتور موثر روی 

رتبه بندی یک سایت در Google My Business است.
daartagency :منبع
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هوش هیجانی کیفیت زندگی، کار و روابط را باال می برد 
ام��ا هنگامی که صحبت از مهندس��ی اجتماع��ی به میان 
می آید، نتیجه  معکوسی دارد و فرد را آسیب پذیر می کند.

 )Social engineering( اجتماع��ی  مهندس��ی 
سوءاس��تفاده  زیرکان��ه از تمایل طبیعی انس��ان به اعتماد 
ک��ردن ب��وده و جدیدتری��ن روش سوءاس��تفاده هکره��ا 
از دیگ��ران اس��ت. در ای��ن روش افراد س��ودجو به کمک 
مجموع��ه ای از تکنیک ها، فرد را ب��ه فاش کردن اطالعات 

یا انجام کارهایی خاص متقاعد می کنند.
شاخص امنیت س��ایبری IBM نشان می دهد ۹5درصد 
مش��کالت امنیت��ی به دلیل اش��تباه خود انس��ان ها اتفاق 
می افتند. به عنوان مثال فیش��ینگ )سرقت اطالعاتی مانند 
حس��اب بانکی، رمز عبور و...( یکی از رایج ترین مش��کالت 
امنیتی اس��ت که هکرها با فرس��تادن یک ایمیل معمولی 
طعمه های خود را ش��کار می کنند. آنها در ایمیل فایل های 
مخربی را پیوست می کنند که دانلود کردن شان باعث ورود 
نرم افزارهای مخرب به سیستم کاربر شده و اطالعات بانکی 

یا سایر اطالعات آنها را سرقت می کند.
این دقیقا همان جایی است که هوش هیجانی یا قابلیت 
جهت ده��ی به روابط بی��ن فردی و ذهن��ی، تأثیر مخربی 
روی زندگی فرد می گذارد. مهندس��ی اجتماعی معموال به 
احساسات بنیادی انس��ان ها مانند طمع، کنجکاوی، ترس 
و همدل��ی حمل��ه می کند و با دس��تکاری آنها، انس��ان را 
فریب می دهد. درنهایت این فریبکاری به افش��ای اطالعات 
محرمانه ای از س��وی قربانی منجر می ش��ود و عواقب بدی 

برای او خواهد داشت.
مهندسی اجتماعی و هوش هیجانی

هر قدر هوش هیجانی فرد بیش��تر باش��د، آسیب پذیری 
او در براب��ر مهندس��ی اجتماع��ی نی��ز بیش��تر می ش��ود. 

درواق��ع حس همدلی قربانی ب��ه دروازه ای برای ورود افراد 
فریبکار تبدیل می ش��ود. به عنوان مثال دوست هایی که در 
ش��بکه های اجتماعی ش��ما را دنبال می کنن��د و ناگهان با 
تعریف یک داس��تان ساختگی تقاضای پول می کنند همان 
هکرهایی هس��تند که قص��د دارند با مهندس��ی اجتماعی 

دیگران را فریب دهند.
اما از کجا بدانیم شخصی قصد کالهبرداری داشته یا واقعا 
به کمک نیاز دارد؟ در ادامه به معرفی راه هایی می پردازیم 
که از کسب وکار شما در برابر حقه های مهندسی اجتماعی 

محافظت می کنند.
1- مهندسی اجتماعی را عملیاتی گسترده در نظر 

بگیرید
حمالت مهندسی اجتماعی را به چشم یک تهدید بزرگ 
در نظ��ر بگیری��د و این موضوع را به تی��م خود خبر دهید. 
ب��ه آنها بگویید که آگاهی ش��ان چه نقش مهمی در امنیت 

کسب وکار دارد.
2- نکات امنیتی را رعایت و پروتکل داخلی تعریف 

کنید
اطالع��ات ش��رکت و همچنین تعداد اف��رادی که به آنها 
دسترس��ی دارن��د را محدود کنید. برای بررس��ی هویت از 
پروتکل های داخلی استفاده کنید و اطالعات حساس را به 
ش��کلی محرمانه نگهداری کنید. به عنوان مثال پسوردهای 
دسترس��ی را تنها در شرایط خاص و در اختیار افراد خاص 

قرار دهید.
۳- سطح آگاهی همکاران خود را باال ببرید

هیچ شخصی نمی تواند در برابر موضوعی که از مضر بودن 
آن آگاهی ندارد از خودش محافظت کند. این وظیفه  ش��ما 
اس��ت که خطرات احتمالی و تکنیک های رایج مهندس��ی 
اجتماعی را به همکاران خود یاد دهید و به آنها بگویید که 

هنگام مواجهه با آنها چه رفتاری باید داشته باشند.
4- هکرهای کاله سفید استخدام کنید

هکرهای کاله سفید هکرهایی هستند که نیت بد ندارند 
و قانون ش��کنی نمی کنن��د، آنها معموال ب��رای پیدا کردن 
نقاط آس��یب پذیر یک سازمان به آن نفوذ می کنند. از آنها 
بخواهید چند مدل حمله  مهندسی اجتماعی روی سازمان 
ش��ما ترتیب دهند تا نقاط آس��یب پذیر پیدا شود و سپس 

نسبت به رفع آنها اقدام کنید.
5- اطالعات و سیستم خود را به روز نگه دارید

هکرها همواره س��عی دارند راه جدیدی برای فریب دادن 
قربانی ه��ای خود پی��دا کنند، بنابراین ش��ما نیز باید دائما 
با یک تی��م امنیتی ب��رای آگاهی از آخری��ن تکنیک های 

محافظتی در ارتباط باشید.
در س��ال های اخیر افزایش آگاهی مردم نسبت به هوش 
هیجانی باعث ش��ده عملکرد بهتری در کس��ب وکار داشته 
باش��ند و به طور کلی کیفیت زندگی خود را افزایش دهند. 
مطالعات دانش��گاهی اهمیت هوش هیجانی و تأثیر آن در 
مراحل مختلف زندگی را نشان می دهد و ثابت می کند هر 
قدر هوش هیجانی بیش��تر باش��د کیفیت کار، س��المتی و 

روابط نیز بیشتر می شود.
ام��ا زمانی ک��ه صحبت از مهندس��ی اجتماع��ی به میان 
می آید، هوش هیجانی افراد را آسیب پذیرتر می کند. همان 
مق��دار همدلی که مزایای بی ش��ماری به هم��راه دارد، در 
ص��ورت عدم آگاهی به ابزاری برای آس��یب پذیری و نقطه 
ضع��ف تبدیل خواهد ش��د. افزایش آگاه��ی، رعایت نکات 
ایمن��ی و به روز ک��ردن اطالعات تنها راه حلی اس��ت که از 
شما و کسب وکارتان در برابر افراد سودجو محافظت خواهد 

کرد.
INC/zoomit :منبع
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قدیمی ترین راز موفقیت در کار و افزایش بهره وری چیست؟
به نظر می رسد که این روزها هر شخصی عقیده دارد که بهترین راز موفقیت در کار و افزایش بهره وری 
روزانه را می داند. مطالب بس��یاری در این زمینه منتش��ر می شود و نظرات زیادی وجود دارند؛ مثاًل گفته 

می شود دانلود یک اپلیکیشن یا خرید یک برنامه ریز به خصوص می تواند معجزه کند.
همچنین برخی باور دارند روش های جدید مدیتیش��ن یا ذهن آگاهی تاثیر بسزایی در افزایش بهره وری 
دارند. با این وجود گاهی نیازی نیست سراغ روش های تازه رفت چرا که متد های اثبات شده و قدیمی تری 
وجود دارند و هنوز کارآمدی خود را حفظ کرده اند. ۱00س��ال پیش آیوی لی )Ivy Lee( روشی خاصی 

برای افزایش بهره وری معرفی کرد که قدیمی ترین راز موفقیت در کار به شمار می رود.
آیوی لی کیست و قدیمی ترین راز موفقیت در کار چگونه مطرح شد؟

به تعویق انداختن کار ها، مسئله ای است که بسیاری از ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم. دنیای کاری 
مدرن به قدری ش��لوغ و درهم ش��ده که گاهی نمی دانیم کدام کار از اهمیت بیش��تری برخوردار است و 

ممکن است بسیاری از فعالیت ها بارها عقب بیفتد یا حتی به کلی فراموش شود.
با این وجود آیوی لی که از بهترین مش��اوران کاری زمان خود به ش��مار می رفت و یکی از پیش��گامان 
روابط عمومی محس��وب می ش��د، در س��ال ۱۹۱۸ طی مالقاتی که ب��ا Charles Schwab مدیرعامل 

Bethlehem Steel داشت روش کارآمدی برای افزایش بهره وری عنوان کرد.
Schwab یکی از ثروتمندترین افراد دوره  خود به حس��اب می آمد، به دنبال راهی بود تا بهره وری تیم 
کاری خود را افزایش دهد. به همین دلیل سراغ لی رفت و او نیز روشی متشکل از 5 قدم اساسی را برایش 
تش��ریح کرد. این مس��ئله موجب شد تا Schwab پس از آزمایشی ۹0 روزه و موفقیت این روش، مبلغی 

معادل 400 هزار دالر امروز به آیوی لی پرداخت کند و به نوعی از وی تشکر کند.
متد ۱00 ساله و اثبات شده آیوی لی برای افزایش بهره وری چیست؟

ش��اید انتظار دارید که قدم های بسیار پیچیده ای برای این مسئله مشاهده کنید، اما روش لی به قدری 
آس��ان اس��ت که با چند روز تمرین می توانید از آن برای بهبود بهره وری و افزایش فعالیت خود اس��تفاده 

کنید. این پنج قدم به شرح زیر است؛
• در پایان روز کاری ش��ش فعالیت مهم روز بعد خود را فهرس��ت کنید. توجه کنید که تنها شش مورد 

را ذکر کنید و نه بیشتر.
• این ش��ش مورد را براس��اس اهمیت و برتری مرتب کنید. به صورتی که مهمترین فعالیت، اولین مورد 

فهرست شما باشد.
• روز بعد تنها روی انجام این ش��ش مورد تمرکز کنید. بدین صورت که پس از اتمام مورد اول س��راغ 

گزینه بعدی بروید و به هیچ وجه آنها را با هم انجام ندهید.
• اگر نتوانستید چند مورد از فهرست خود را انجام دهید، آنها را به فهرست روز بعد خود اضافه کنید.

• تمامی قدم های قبلی را به صورت روزانه تکرار کنید.
curiosity/digiato :منبع

»نوستالژی جمعی« مشتری را به خرید تولیدات داخلی ترغیب می کند
س��ازمان ها و بازاریاب ها می توانند با اس��تفاده از نوستالژی جمعی، مش��تری را تحریک کنند که کاالی 

تولید داخل را به کاالهای خارجی ترجیح دهد.
اولین بررس��ی جام��ع درباره تأثی��رات نوس��تالژی جمعی بر تصمیم گیری مش��تریان نش��ان می دهد 
رویدادهایی که به نوس��تالژی  گروهی از مردم تبدیل می شوند،  آنها را ترغیب می کنند کاالی تولید داخل 
را ب��ه محصوالت خارجی ترجیح دهند. بدین ترتیب، کش��ورها می توانند بدون متوسل ش��دن به اقدامات 

دشواری نظیر اعمال تعرفه  گمرکی یا مذاکرات بازرگانی بین المللی از تولیدات داخلی حمایت کنند.
»نوس��تالژی ش��خصی« اشتیاق و میل به گذشته  فرد است که ش��رکت ها از آن برای فروش محصوالت 
خود استفاده می کنند. بااین حال، مسئله تأثیر نوستالژی جمعی بر تصمیم گیری و انتخاب مشتری خیلی 
شناخته ش��ده نیست. »نوستالژی جمعی« به تمایل عاطفی گروهی از افراد به گذشته گفته می شود؛ مثال 
وقتی مردم آمریکا به خودش��ان به عنوان آمریکایی فکر می کنند، بس��یاری از آنها رویدادهای نمادین این 
کش��ور، نظیر قدم گذاش��تن بر ماه یا بازی های المپیک لس آنجلس یا انتخاب اولین رئیس جمهور آمریکا 
را به یاد می آورند. نوس��تالژی جمعی، احساس��ی گروهی اس��ت که موجب افزایش ارتباطات اجتماعی و 
تقویت عزت نفس جمعی می ش��ود. ماریکا دیمیتریادو، سخنران کالج متروپولیتن آتن در زمینه  بازاریابی؛ 
بوریس مکایوفسکی، استاد مدیریت در دانشگاه کالیفرنیا و تیم ویلدشات و کنستانتین سدیکیدز، استادان 
روانشناسی اجتماعی و شخصیتی در دانشگاه ساوتهمپتون، بر این عقیده اند نوستالژی جمعی ممکن است 

ترجیح مشتری به کاالی تولید داخلی را افزایش دهد.
پژوهشگران طی مجموعه ای از آزمایش های خود در یونان، افراد داوطلب را به سه گروه تقسیم کردند. 
به گروه اول، متن مکتوبی داده ش��د که نوستالژی رویدادهایی را به یاد آنها می آورد که با سایر هم وطنان 
یونانی خود تجربه کرده بودند. گروه دوم را با س��ناریوها و تجربه هایی مواجه کردند که در دوران کودکِی 
نس��ل های متم��ادی رایج بود و جرقه های نوس��تالژی جمع��ی را در آنها زنده می کرد. برای گروه س��وم 
)گ��روه کنترل( فعالیت��ی انتخاب کردند که هیچ نوس��تالژی خاصی به یاد آنها نمی آورد. س��پس، از همه 
ش��رکت کنندگان خواستند آهنگ های پاپ یا نمایش های تلویزیونی خارجی یا یونانی دلخواه شان را اعالم 
کنند. افرادی که نوس��تالژی جمعی را تجربه کرده بودند،  آهنگ های پاپ یا نمایش های تلویزیونی یونانی 
را ترجیح می دادند. وقتی با عالقه و اش��تیاق به تجربه های مش��ترک خود  با س��ایر یونانی های کشورشان 
فکر می کردند، به سمت انتخاب کاالی تولید داخل می رفتند، اما شرکت کنندکان گروه کنترل آهنگ ها و 

نمایش های خارجی را انتخاب کردند.
تأثی��ر نوس��تالژی جمعی بر انتخاب کاالی داخلی، بس��یار ب��زرگ و پایدار بود. پژوهش��گران معتقدند 
نوس��تالژی جمعی باعث می شود حس شرکت کنندگان به گروه های ملی ش��ان به عنوان هویتی ارزشمند 

افزایش یابد یا حتی عزت نفس جمعی افراد برای خرید کاالی وطنی بیشتر شود.
یافته های این پژوهش نش��ان می دهد س��ازمان ها و بازاریاب ها می توانند برای جذب مشتری و تأثیر بر 
تصمیم گیری های آنها از نوس��تالژی جمعی اس��تفاده کنند. عالوه  بر این، نوستالژی جمعی می تواند روی 
گروه ه��ای بزرگ و مجازی نیز تأثیر بگذارد؛  حتی وقتی اعض��ای این گروه ها هیچ وقت یکدیگر را مالقات 
نکرده باش��ند. س��ازمان ها و بازاریاب ها می توانند از رویدادهای نمادین و مشترک یک گروه برای تحریک 

نوستالژی جمعی استفاده کنند و با این کار محصول بیشتری بفروشند. بوریس مکایوفسکی می گوید:
معتقدیم نوستالژی گروهی را می توان در حوزه هایی نظیر لباس و خودرو استفاده و بدین ترتیب  مشتری 
را ترغی��ب کرد ت��ا کاالی داخلی را به جای کاالی خارجی انتخاب کند. مطمئنا این روش خیلی مؤثرتر از 

روش های مداخله ای دشوار مثل مذاکرات بازرگانی است.
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