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ورودی اینستکس چیست؟

 جزئیات اینستکس
برای مقابله با تحریم ها

در واپس��ین روزهای اس��فندماه و در آستانه سال جدید، خبرها از راه اندازی سازوکار ایرانی متناظر با »سازوکار 
حمایت از مبادالت تجاری ایران و اروپا« )اینس��تکس( حکایت دارد و قرار اس��ت این کانال به زودی فعالیت خود 
را آغاز کند. به گزارش ایرنا، از اردیبهش��ت ماه امس��ال که آمریکا از برجام خارج شد تا به امروز که اروپا در قول و 
نظر بارها بر پایبندی خود به برجام تاکید کرده، بیش از 10 ماه می گذرد. در این مدت، اقتصاد ایران که با کنترل 

تورم و رشد اقتصادی به شکوفایی امید بسته بود، با تکانه های بیرونی شدیدی روبه رو شد که مهمترین آن...

هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران چقدر است؟

 چشم انداز نفت ایران
در سال 2040
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رابطه دالر با ارزش پول ملی

کاهش ارزش پول ملی از کجا آب می خورد؟

احساسات منفی و کنترل خود در مسائل مالی
رازهای موفقیت از زبان نویسندگان بزرگ جهان

چگونه می توان در کارکنان ناکارآمد انگیزه ایجاد کرد؟
چرا باید یک استراتژی بازاریابی چند کاناله داشته باشیم؟

حقایق بازاریابی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی
9مورد اساسی از اصول برندسازی برای استارتاپ ها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

درآمد اپل از سرویس ویدئو تا سال 
2024 به 10 میلیارد دالر می رسد

7

منظومـه تاریخ صنعت خودروی کشـور، سـال های 1397 و 
1398 را سال های سختی به یاد خواهد آورد که خودروسازی 

کشـور را از تـداوم روند مناسـب رشـد خـود باز 
داشته اند. سال 1397 با محدودیت و ممنوعیت...

 وضعیت بازار خودرو در سال جاری و پیش بینی این بازار
در سال 1398

سال های سخت صنعت خودرو

یادداشت
یک تقاضای مهم از دولت

ش��مارش معکوس برای پایان 
س��ال 1۳۹۷ آغاز ش��ده اس��ت 
و ح��اال زخم های کهن��ه اقتصاد 
ای��ران همچنان بر ب��دن نحیف 
آن خودنمای��ی می کند.  اقتصاد 
ایران س��الیانی طوالنی اس��ت از 
رن��ج می برد.  بحران هایی جدی 
بحران هایی که ن��ه تنها برطرف 
نشده است، بلکه خود زمینه ساز 
بروز بحران هایی دیگر نیز بوده اند.  
حاال در آستانه سال جدید به نظر 
می رس��د ضروری است تغییری 
جدی در عرصه سیاست گذاری در 
ایران رخ دهد. دولت ایران دولتی 
فربه اس��ت که وظایف فراوانی را 
برای خود تعریف کرده است.  این 
مسئولیت باال، بی تردید دولت ها 
را از سیاس��ت گذاری درس��ت و 
دقی��ق باز م��ی دارد و همین امر 
سبب می شود مش��کالت عمده 
خود را نش��ان دهد. برخی درباره 
خروج دول��ت از اقتصاد صحبت 
می کنند، اما امروزه بس��یاری به 
این نتیجه رسیده اند که دولت ها 
باید در جایگاه درس��ت بایستند، 
نه اینکه از اقتصاد خارج ش��وند. 
س��رمایه گذاری  دولت ها  وظایف 
در حوزه های عام است، به عنوان 
مثال تالش برای س��رمایه گذاری 
در حمل و نقل عمومی، بهداشت 

و درم��ان و ... در حوزه 
3وظایف دولت ها تعریف...
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از کشیک های نوروزی تا توزیع اسکناس نو 
حال و هوای بانک ها بهاری شد

پای یک آگهی عجیب در میان است
دالل ها به دنبال خریدن هواپیمای ممنوعه بوئینگ

فرصت امروز: ش��بکه بانکی از ابتدای این هفته با افزایش س��قف پرداخت 
در دس��تگاه های خودپرداز به استقبال نوروز رفت تا هموطنان در این روزها 

بتوانند در شبانه روز تا 500 هزار تومان از حساب های خود برداشت کنند.
همه ساله بانک مرکزی در آستانه نوروز به بانک ها و موسسه های اعتباری 
اج��ازه می دهد به دلیل ایام تعطیالت و افزای��ش تقاضای مردم به پول نقد 
برای خرید یا مس��افرت، در یک بازه زمانی مش��خص سقف برداشت نقدی 
از خودپردازها را افزایش دهند. براس��اس تصمیم بانک مرکزی از روز شنبه 
25 اس��فندماه تا 1۷ فروردین ماه س��ال ۹8 به مدت 21 روز، سقف برداشت 
پ��ول از خودپردازها از 200 هزار توم��ان کنونی به 500 هزار تومان افزایش 
داده اس��ت و پس از انقضای این بازه زمانی، ش��رایط دوباره به روال قبل باز 
می گردد. البته با توجه به اینکه افزایش س��قف برداشت پول از خودپردازها 
طبق روال هر ساله به صورت غیرشتابی است، متقاضیان دریافت پول نقد در 
ایام نوروز برای استفاده از سقف برداشت 500 هزار تومانی باید به خودپرداز 

بانک عامل مراجعه کنند و در صورت مراجعه به خودپرداز س��ایر بانک ها در 
هر تراکنش تا 200 هزار تومان می توانند پول برداشت کنند. از سوی دیگر، 
با توجه به طوالنی بودن ایام نوروز ۹8 اغلب بانک ها و موسسه های اعتباری 
اقدام به پیش بینی کش��یک های نوروزی در شعبه های منتخب می کنند که 
البته فهرس��ت ش��عب منتخب در تارنمای اطالع رسانی هر یک از بانک های 
عامل اعالم ش��ده است و ش��هروندان می توانند از آن مطلع شوند. همچنین 
بانک مرکزی از هفته گذشته )22 اسفندماه( توزیع اسکناس نو را در شعب 
منتخب بانک های ملی، صادرات، ملت، اقتصادنوین، سپه، گردشگری، پست 
بانک، سینا، رفاه کارگران، پارسیان، پاسارگاد و سرمایه در سطح استان تهران 
آغاز کرده اس��ت؛ بانک  های یادشده به هر مراجعه کننده، اسکناس نو شامل 
یکصد برگ اس��کناس 20هزار ریالی و یکصد برگ اسکناس 50 هزار ریالی 
ارائه می دهند. در سایر استان ها نیز ناظران پولی با همکاری شعب بانک های 

منتخب نسبت به توزیع عمومی اسکناس نو اقدام خواهند کرد.

در چن��د روز اخیر و به دنبال س��قوط هواپیمای اتیوپی، نام بوئینگ مدل 
۷۳۷ مکس در بسیاری از اخبار و رسانه ها شنیده می شود. 

به گزارش خبرآنالین، سقوط هواپیمای بوئینگ مدل ۷۳۷ مکس در اتیوپی 
را باید دومین حادثه برای این نوع هواپیما در یک سال اخیر به شمار آورد زیرا 
چند ماه پیش نیز یک فروند از این نوع هواپیما در اندونزی منجر به کش��ته 
شدن 18۹ نفر شد که واکنش های فراوانی به دنبال داشت. هفته گذشته و بار 
دیگر یک فروند بوئینگ مدل ۷۳۷ مکس سقوط کرد و تمام 15۷ سرنشین 
آن جان باختند. نکته عجیب این است که هواپیمای سقوط کرده به تازگی 

خریداری شده و در اختیار شرکت هواپیمایی اتیوپی قرار گرفته بود.
این حادثه تلخ منجر به کاهش چش��مگیر ارزش س��هام شرکت بوئینگ 
ش��د و همچنین سبب شد تا بسیاری از ش��رکت های هواپیمایی جهان در 
کش��ورهای اتیوپی، چین، اس��ترالیا، کره جنوبی، اندونزی، سنگاپور، مالزی، 
عمان، تایلند، مغولستان، آفریقای جنوبی، مراکش، مکزیک، برزیل، آرژانتین 
و منطقه کارائیب اعالم کردند که اس��تفاده از این هواپیماها را به طور موقت 
متوقف کنند. همچنین کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز پرواز این نوع 
از هواپیما را ممنوع اعالم کردند و پس از آن؛ اتحادیه اروپا هم به طور کامل 
پرواز هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس را برای اطمینان ایمنی مسافران در حریم 
هوایی خود منع کرد. ایران نیز همس��و با سایر کشورها نسبت به این حادثه 
واکنس نش��ان داد و به گفته رضا جعفرزاده، س��خنگوی سازمان هواپیمایی 

کشوری، پرواز بوئینگ ۷۳۷ مکس بر فرار آسمان ایران ممنوع اعالم شد.
این در حالی است که در صفحه ۳8 آگهی های روزنامه همشهری در تاریخ 
25 اسفند یک آگهی بسیار جالب وجود داشت. آگهی دهنده اعالم کرده که 
بهترین خریدار Max ۷۳۷  مرجوعی، کارکرده، اسقاطی است و برای خرید 
و فروش تنها به ارائه یک آدرس ایمیل اکتفا کرده و هیچ ش��ماره تلفنی در 
زیر این آگهی به چشم نمی خورد.  دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی درباره 
درج چنین آگهی گفت:  این آگهی بیشتر شبیه مزاح و شوخی است زیرا اصال 
ایران دارای بوئینگ ۷۳۷ مکس  نیست. مقصود اسعدی سامانی گفت: بعد از 
برجام با شرکت بوئینگ بابت خرید بوئینگ ۷۳۷ مکس تفاهم نامه امضا شد 
اما با توجه به خروج ترامپ از برجام این تفاهم نامه عمال از بین رفت و خرید 
بوئینگ ۷۳۷ مکس منتفی ش��د. وی درب��اره امکان خرید و فروش بوئینگ 
۷۳۷ مکس در بازار و تمایل برخی از افراد به خرید این نوع هواپیما در بازار 

غیررس��می ایران توضیح داد: چنین چیزی نمی توان امکان پذیر باشد زیرا 
بوئینگ ۷۳۷ مکس هواپیمای جدید محس��وب می شود و اصال وارد خطوط 
هواپیمایی ایران نشده است. اسدی سامانی تصریح کرد: این آگهی مزاح است 
و در واقعیت امکان ندارد. وی درباره خرید و فروش قطعات هواپیما در برخی 
گاراژهای جنوب تهران گفت:  زمانی که هواپیماها اسقاط می شوند، اوراقچی ها 
ممکن است برای خرید آنها اقدام کنند و معموال فلزات قطعات هواپیماها را 
آب کرده و دوباره به صنایع مرتبط می فروشند. البته اوراقچی ها ممکن است 
بدنه هواپیماهای اسقاطی را نیز خریداری کنند و به منظور استفاده از فضای 
آن برای رستوران و … به خریداران عرضه می کنند،  اما اینکه کسی بخواهد 
بوئینگ ۷۳۷ مکس خریداری کند آن هم از نوع مرجوعی، کارکرده و اسقاط 
در بازار ایران غیرعادی اس��ت. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز در 
ای��ن باره گفت: همانط��ور که قبال اعالم کردیم پس از ح��وادث اخیر، عبور 

بوئینگ ۷۳۷ مکس از حریم هوایی ایران ممنوع اعالم شده است. 
رض��ا جعفرزاده تصریح کرد: در مورد خرید و فروش  بوئینگ ۷۳۷ مکس 
اطالع��ی ندارم، اما این نوع خرید و فروش ها متداول و ممکن نیس��ت. درج 
چنی��ن آگه��ی ای و همچنین خرید و ف��روش هواپیما از ای��ن طریق اصال 
متداول و معمول نیست و معموال شرکت های هواپیمایی برای خرید هواپیما 
ب��ا کمپانی های بزرگ مذاک��ره کرده و با رعایت الزامات مورد نظر س��ازمان 
هواپیمایی کشوری نسبت به خرید هواپیما اقدام می کنند. چنین آگهی ای از 
نظر س��ازمان هواپیمایی کشوری اعتبار ندارد. تا پیش از این خرید و فروش 
قطع��ات و حتی بدنه برخی هواپیماهای اس��قاطی در ایران معمول بود، اما 
اینکه کس��ی خریدار بوئینگ ۷۳۷ مکس باش��د، عجیب و غریب است و به 
نظر می رس��د تمایل دالالن برای خرید و فروش برخی کاالهای غیرمعمول 
این بار به خرید و فروش هواپیما منجر ش��ود. باتوجه به اظهارات مس��ئوالن 
هواپیمایی کشوری به نظر می رسد این آگهی بیشتر به طنز و شوخی نزدیک 
باش��د تا واقعیت! البته نمی توان از تمایل برخی دالالن برای خرید کاالها و 
قطع��ات خاص غافل بود زیرا چن��دی پیش در دنیای مجازی عکس هایی از 
خرید و فروش قطعات و حتی موتور هواپیما در برخی گاراژها دست به دست 
می ش��د. در مورد این آگهی نیز ممکن است برخی دالالن حتی برای خرید 
هواپیماهای جدید و اسقاطی به صورت کامل تمایل داشته باشند و با درجه 

چنین آگهی های به خواسته خود برسند!

مهدی تقوی
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی



فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس، هزینه تولید هر بشکه نفت در 
ایران را حدود 10 دالر به ازای هر بش��که برآورد کرده و معتقد اس��ت که 
تولید نفت در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا کم هزینه تر است. 
به تعبیر نهاد پژوهشی مجلس، هزینه 10 دالری تولید هر بشکه نفت در 
ایران در مقایس��ه با دیگر کشورها پایین تر است و هرچند این نکته مزیت 
تلقی می شود اما چش��م انداز اقتصاد ایران نشان می دهد در صورت تداوم 
وضعیت کنونی، میزان تولید نفت ایران در س��ال های آتی کاهش خواهد 
یاف��ت و ایران باید خود را آماده تولید نف��ت با هزینه هایی باالتر و به تبع 

آن، سود کمتر کند.
ای��ن گزارش مرکز پژوهش ها را می توان زنگ خطری برای اقتصاد نفتی 
ایران به حس��اب آورد؛ چراکه با توجه به سیاس��ت های جهانی در راستای 
کاهش انتش��ار کربن و ظهور تکنولوژی های نوین برای اس��تخراج نفت از 
مناب��ع غیر متعارف، کم��اکان می توان از ذخایر نفت ای��ران تا مدت زمان 
طوالنی بهره برداری کرد، اما در حال حاضر مهم تر از تخمین مقادیر نفت 

ایران، تخمین ظرفیت کشور در استخراج نفت از ذخایر است.
 گزارش بازوی پژوهش��ی مجلس نش��ان می دهد از مجموع ۹8 میدان 
نفتی در ایران، از س��ال 1۹1۳ تاکنون ۷2 میلیارد بش��که نفت استخراج 
شده است. در شرایط کنونی اما با توجه به کاهش سالیانه میادین نفتی در 
ایران و کاهش تولید چاه های جدید، بررس��ی نحوه عملکرد چاه ها اهمیت 

فراوانی دارد.
 بحران نفتی در راه است

اقتصاد ایران وابستگی باالیی به نفت دارد. دولت ها طی دهه های گذشته 
همواره در تالش برای کاهش میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت بوده اند. 
در شرایط کنونی حدودا ۳0درصد از درآمدهای ارزی ایران را درآمد ناشی 
از صادرات نفت تشکیل می دهد اما به نظر می رسد این روند چندان قابل 

تداوم نیست.
 ایران حاال بیش از 100 س��ال است که اقتصادش با نفت آشناست، اما 
با این حال به دلیل تحریم های آمریکا نتوانسته است در سال های گذشته 
سرمایه گذاری مناسبی در این حوزه، یعنی استراتژیک ترین حوزه اقتصادی 
داشته باشد. بحران در سرمایه گذاری در این صنعت، بحرانی تکنولوژیکی 

را نیز شامل می شود. ایران در شرایط کنونی از تکنولوژی روز بهره برداری 
از میادین نفتی برخوردار نیس��ت. این در حالی اس��ت که نفت ش��یل یا 
نفت نامتعارف تحت تاثیر پیشرفت های عظیم تکنولوژیکی توانسته است 
به بهره برداری برسد و حاال دارندگان ذخایر نامتعارف نفت به رقبایی جدی 
برای دارندگان سنتی نفت بدل شده اند. این چنین است که نقش اوپک در 
مناس��بات بازار جهانی نفت تغییر کرده و سهم این سازمان از بازار جهانی 

نفت کاهش یافته است اما وضعیت ایران چگونه خواهد شد؟
و اما ایران

بررسی ها نش��ان می  دهد ایران تا اواس��ط دهه آینده می تواند از ذخایر 
توس��عه نیافته برای جبران کاهش برداش��ت از ذخایر توس��عه یافته خود 
استفاده کند. این بدان معناس��ت که ذخایری که هنوز آماده بهره  برداری 
نیس��تند باید به مرحله ای برسند که بتوان از آنها بهره برداری را آغاز کرد. 
مشکل اصلی اما پس از اواسط دهه آینده آغاز می شود، وقتی که حفظ نرخ 
تولید در همان سطح مس��تلزم بهره برداری از تعداد بیشتری چاه، تزریق 
مقادیر بیش��تری گاز طبیعی، استخراج مصنوعی و سرمایه گذاری در این 
بخش است، بنابراین علی رغم آنکه انتظار می رود درآمد ناخالص افزایش 
یاب��د، افزایش هزینه های تولید به عالوه افزایش مصرف در داخل کش��ور، 
اجازه افزایش صادرات را از سطح مشخص پس از سال 2025 نمی دهد. به 
این ترتیب صنعت نفت و گاز در ایران نیاز به تکنولوژی و س��رمایه گذاری 
به صورت جدی دارد. به این منظور، دولت ایران برای جذب 150 تا 200 
میلیارد دالر برای بخش باالدستی مطابق با برنامه توسعه ششم، 50 پروژه 
نفتی و گازی در راستای سرمایه گذاری خارجی در عرصه بین المللی مطرح 
کرده که در قالب قراردادهای بیع متقابل که در سال 1۹8۹ تصویب شده 
است، اجرا می شود. طبق این قراردادها، پس از توسعه میادین، مالکیت در 
نهایت به ش��رکت ملی نفت ایران باز می گردد و شرکت خارجی نمی تواند 
بر میادین نفتی مالکیت داش��ته باش��د که البته اصالحاتی در این زمینه 
انجام ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر، نگرانی ها در مورد شرایط آب وهوایی، 
سیاست گذاری هایی را در راستای کاهش انتشار کربن دی اکسید، همراه 
داشته است و بدین گونه جذابیت سوخت های فسیلی کاهش یافته است. 
در واقع توافق پاریس در راس��تای مح��دود کردن افزایش دمای جهانی تا 

دو درجه س��انتیگراد، تنها اجازه انتشار یک تریلیون تن کربن دی اکسید 
را داده اس��ت که منجر به محدود شدن افزایش رشد تقاضای نفت تا 0.۶ 

درصد در سال 20۳0 شده است.
هزینه های تولید رو به افزایش است

در ح��ال حاض��ر ظرفیت پای��دار برای اس��تخراج نفت خ��ام در حدود 
۳.۷میلیون بش��که در روز تخمین زده شده اس��ت. در طی دو دهه اخیر، 
ظرفیت تولید همواره مابین ۳.۶ تا ۴.1 میلیون بشکه در روز نوسان داشته 
است. اگرچه صادرات نفت پس از مدت اندکی از توسعه اولین میادین آغاز 
ش��د و تا اواسط دهه 1۹۷0 به 5.5 میلیون بش��که در روز رسید، با وقوع 
انقالب اسالمی در سال 1۹۷۹ به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت. 
صادرات نفتی پس از رشد مجدد، بار دیگر در سال 2011 و 2012 به دلیل 

تحریم ها کاهش یافت.
همان طور که گفته شد با هزینه ای در حدود 10 دالر به ازای هر بشکه، 
تولید نفت در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا کم هزینه تر است، 
اما توجه به این نکته حائز اهمیت اس��ت که جبران کاهش اس��تخراج از 
میادین توس��عه یافته، تنها با بهره برداری از ذخایر توسعه نیافته و ذخایری 
که اس��تخراج از آنها سخت تر اس��ت، امکانپذیر می شود و لزوم استفاده از 
روش های��ی همچون EOR را گوش��زد می کند که هزینه های تولید نفت 
افزایش و به تبع آن س��ود را کاهش می دهد. عالوه بر این رش��د تقاضای 
هیدروکربن های مایع در داخل کشور، مسئولیت دیگری بر دوش صنعت 

نفت ایران قرار می دهد.
 بر این اساس کاهش نرخ تولید چاه های نفت باید مورد توجه قرار گیرد. 
ظرفیت تولید از میادین بهره برداری ش��ده از ۳.۷ میلیون بشکه در روز در 
س��ال2015 به 2.5 میلیون بشکه در روز در سال 20۴0 می رسد که این 
زنگ خطری است که با تزریق گاز و آب به چاه های موجود از روند کاهش 
آن جلوگیری می کنند. در عین حال برآوردها نشان می دهد ظرفیت تولید 
از میادین توسعه نیافته از ۹0 هزار بشکه در سال به یک میلیون بشکه در 
سال 202۷ می رسد، اما بعد از آن این ظرفیت به ۶20 هزار بشکه در سال 
20۴0 می رس��د که این امر نشانگر اهمیت توجه به میادین توسعه نیافته 

است.

هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران چقدر است؟

چشم انداز نفت ایران در سال 2040

فرصت امروز: اراضی در چرخه تولید کش��ور حدود 1۷ تا 18 میلیون 
هکتار است. سطح اراضی آبی در حال حاضر حدود 8 میلیون هکتار و 
سطح جنگل های کشور بیش از 1۴ میلیون هکتار و سطح جنگل های 
شمال کشور حدود 1.۹ میلیون هکتار بوده است. با این حجم از اراضی، 
امنیت غذایی و وضعیت کش��اورزی ایران چگونه است و در منطقه چه 

جایگاهی دارد؟
موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی 
در پاسخ به این سوال، »خالصه ای از وضعیت امنیت غذایی و کشاورزی 
در جمهوری اسالمی ایران« منتشر کرده و نوشته است: ارتقای امنیت 
غذایی، افزایش تولید محصوالت و کاالهای اساسی برای جمعیت رو به 
رشد کشور طی چهار دهه اخیر ازجمله مأموریت های بخش کشاورزی 
بوده است تا با استفاده بهینه از قابلیت ها، ظرفیت ها و منابع داخلی، نیاز 
غذایی جمعیت کشور که از رشدی بالغ بر 1۳۴درصد برخوردار بوده و از 
حدود ۳5 میلیون نفر در سال 1۳5۶ به بیش از 82 میلیون نفر در سال 

۹۷ رسیده است را تأمین کند.
این گزارش نش��ان می دهد که با وجود محدودیت منابع کش��ور و از 
س��وی دیگر، تحریم ها و محدودیت های دستیابی به یافته های علمی و 
فناوری، ایران در مقایسه با تمامی کشورهای منطقه، از باالترین ضریب 

امنی��ت غذایی برخوردار اس��ت، به طوری که به لحاظ ارزش��ی کمتر از 
10درصد از ارزش مواد غذای مصرفی کشور که عمدتاً نهاده های دام و 
طیور است از خارج از کشور تأمین می شود و در تأمین انرژی موردنیاز 
حدود 85درصد از نیاز انرژی مصرفی خانوارها در داخل تولید می شود.

عالوه بر این، عمده ترین محصول انرژی زا در سبد محصوالت وارداتی 
که شامل روغن گیاهی است از خارج تأمین می شود و همین امر سبب 
کاه��ش ضریب به 85درصد در تأمین انرژی خانوارها ش��ده اس��ت که 
به منظ��ور رفع چالش ه��م اقدامات حمایتی برای افزای��ش تولید انواع 
دانه های روغنی صورت گرفته اس��ت. این گزارش همچنین می نویسد 
که گندم موردنیاز کشور در سه سال متوالی در داخل تأمین می شود و 
این امر موجب ایجاد ذخایر راهبردی مطمئن هم شده است و همچنین 
کش��ور در آس��تانه خودکفایی شکر قرار گرفته اس��ت و در تأمین مرغ 
و تخم مرغ موردنیاز کش��ور س��رمایه گذاری س��نگینی انجام  شده که 
نیاز کش��ور در این محصوالت هم در داخل قابل تأمین اس��ت. به  این  
ترتیب ای��ران در تأمین نیازهای غذایی کش��ور در منطقه در باالترین 
رتبه قرار گرفته و از جمله کش��ورهایی اس��ت که دارای امنیت غذایی 
باال و بیشترین ضریب خودکفایی در تأمین نیازهای داخلی را در جهان 

کسب کرده است.

س��هم بخش کش��اورزی حدود یک س��وم از ارزش افزوده کسب وکار 
کشور و یک پنجم اشتغال و صادرات غیرنفتی است. کسری تراز تجاری 
کش��اورزی و غذا بهبود مناس��بی یافته است. خاس��تگاه اصلی بخش 
کش��اورزی ایران در مناطق روس��تایی اس��ت. حدود 82درصد ارزش 

فعالیت های اقتصادی در روستا مربوط به تولید است.
از طرف دیگر، طی ۴0 س��ال گذش��ته تولید محصوالت کش��اورزی 
با افزایش س��االنه ح��دود 2.5 میلیون تن از 2۶ میلیون تن در س��ال 
5۷ به 122 میلیون تن در س��ال ۹۷ رس��یده و درواقع تولید در کلیه 
زیربخش های کش��اورزی افزایش یافت. متوسط رشد ارزش افزوده این 
بخش، مس��تمر و مثبت بوده است. بررس��ی شاخص تولید محصوالت 
کش��اورزی نشان می دهد که سرانه تولید از ۷۴2 کیلوگرم در سال 5۶ 
با رش��دی بیش از 100درصد به 1۴8۶ کیلوگرم در س��ال ۹۷ افزایش 

 یافته است.
افزایش سرانه تولید محصوالت کشاورزی ناشی از افزایش سرانه تولید 
محصوالت زراعی، باغبانی، دام و طیور و آبزیان بوده است. افزایش سرانه 
تولید محصوالت باغبانی 1۶۳درصد، افزایش س��رانه محصوالت زراعی 
8۶درصد، افزایش سرانه محصوالت آبزی 1۳00درصد و افزایش سرانه 

محصوالت دام و طیور ۹۴درصد طی چهار دهه اخیر بوده است.

تولید 85 درصد از نیاز انرژی مصرفی خانوارها در داخل کشور

ایران باالترین ضریب امنیت غذایی در منطقه را دارد

نگـــاه

بلومبرگ گزارش داد
برنامه مشتریان نفتی ایران چیست؟

با تغییر ش��رایط نسبت به زمانی که تحریم های آمریکا علیه صادرات 
نفت ایران در نوامبر گذشته آغاز شد، ابهامات پیرامون معافیت آمریکا به 

خریداران نفت ایران دوباره به دغدغه بازار تبدیل شده است.
به گزارش ایسنا، پیش از آنکه معافیت های فعلی در اوایل نوامبر گذشته 
صادر شود، عربستان سعودی نفت زیادی تولید می کرد و بهای معامالت 
آتی نفت برنت به باالترین حد خود در چهار س��ال گذشته صعود کرده 
بود. معامله گران صعود قیمت نفت به 100 دالر در هر بشکه را پیش بینی 
ک��رده بودند و دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پی��ش از انتخابات 
میان دوره ای این کش��ور در تالش برای پایین بردن هزینه سوخت بود. 
معافیت های آمریکا، بازار را که انتظار داشت واشنگتن صادرات نفت ایران 
را به صفر برساند، غافلگیر کرد و به ریزش ۴0درصدی قیمت ها منجر شد.

اکن��ون معافیت های ش��ش ماه��ه به خری��داران اج��ازه داده مقادیر 
محدودت��ری از نفت ایران را پی��ش از پایان مدت این معافیت خریداری 
کنند. از س��وی دیگر سعودی ها کاهش تولید نفت چشمگیری را دنبال 
می کنند و تحریم های آمریکا علیه ونزوئال، عرضه نفت خام را محدودتر 
کرده اس��ت. تولیدکنندگان نفت اوپک که از ریزش قیمت نفت در س��ه 
ماه��ه پایانی س��ال 2018 ضربه خوردند، این بار تقاض��ای ترامپ برای 
پایی��ن بردن قیمت ها را نادیده می گیرند. در این بین، مش��تریان نفتی 
ایران س��رگرم برنامه ریزی بوده و برخی از آنها انتظار دارند معافیت شان 

تمدید شود.
دول��ت ترامپ به نوبه خود اعالم کرده که همچنان قصد دارد صادرات 
نف��ت ایران را متوقف کند. ش��بکه ژاپنی ان اچ ک��ی در فوریه به نقل از 
برای��ان هوک، نماینده امور ای��ران در وزارت خارجه آمریکا خبر داد که 
آمری��کا قصد ندارد معافیت ها را تمدید کند. این اواخر نیز مایک پمپئو، 
وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد واشنگتن می خواهد صادرات نفت ایران را 

هرچه سریع تر و در صورتی که شرایط بازار اجازه دهد، به صفر برساند.
در ای��ن بین، مش��تریان نفتی ایران با فرض دریاف��ت یا عدم دریافت 
معافیت از تحریم های آمریکا، برنامه ریزی می کنند. پایگاه خبری بلومبرگ 
برمبنای اطالعات معامله گران، مقامات پاالیشگاه و اظهارات تحلیلگران، 

در گزارشی به بررسی برنامه مشتریان نفتی ایران پرداخته است:
* کره جنوبی: این کشور برای خرید حداکثر 200 هزار بشکه در روز 
میعانات ایران معافیت گرفته و طبق آمار کش��تیرانی، 1۷۹ هزار بشکه 
در روز نفت از ایران در ماه فوریه خریداری کرده اس��ت. پاالیش��گاه های 
کره جنوبی به دلیل ابهامات فزاینده نسبت به امکان خرید آتی از ایران، 
خریدش��ان از منابع دیگ��ر را افزایش داده اند. ش��رکت های هانوا توتال 
پتروکمیکال و اس کی اینووش��ین چندین محموله تک قطری را برای 
بارگیری در آوریل خریداری کرده اند. این ش��رکت ها خرید محموله های 
تک را در فوریه و مارس کاهش داده و در عوض، به خرید میعانات پارس 

جنوبی تا حداکثر سقف ممکن اقدام کردند.
به عالوه هزینه اندک س��ایر خوراک ها مانند نفت��ا، برای برخی از این 
پاالیشگاه ها گزینه جایگزین مناسبی را فراهم کرده است، اما در مجموع، 
تقاضای آنها به دلیل برنامه تعمیرات در شرکت هیوندای کمیکال، تغییر 

نکرده است.
* چین: این کش��ور برای خرید ۳۶0 هزار بشکه در روز نفت به مدت 
ش��ش ماه از آمریکا معافیت گرفته و اطالعات کشتیرانی نشان می دهد 
در ماه فوریه 5۶۹ هزار بشکه در روز نفت از ایران خریداری کرده است. 
مقام��ات آگاه از برنامه ه��ای خرید س��ینوپک و پتروچاینا که بزرگترین 
پاالیش��گاه های چین هستند، می گویند شرکت های دولتی سناریوهایی 

را برمبنای تمدید معافیت از تحریم های نفتی آمریکا آماده می کنند.
معامله گران در نظرس��نجی بلومبرگ اظهار کرده اند: خریداران چینی 
ممکن اس��ت پیش از فرا رس��یدن مدت اتم��ام دوره اول معافیت ها، در 
بازار محموله های تک حداقل چند گزینه جایگزین در نظر بگیرند، زیرا 
سفارش خرید محموله های نفت ایران سه تا چهار هفته پیش از بارگیری 
صورت می گیرد و این پاالیشگاه های چینی نگران هستند که در صورت 
پیش آمدن موان��ع مربوط به معافیت ها، با کمبود تأمین نفت خام روبه 

رو شوند.
با کاهش اختالف قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت با نفت 
دوبی خاورمیانه، چین به فکر واردات نفت آفریقا و همچنین خرید نفت 
اورال روسیه و نفت خام آمریکا افتاده است؛ به خصوص که این اواخر از 

شدت تنش های تجاری میان آمریکا و چین کم شده است.
* ژاپن: اطالعات کشتیرانی نشان می دهد که ژاپن در فوریه 1۶۷هزار 
بشکه در روز نفت از ایران خریداری کرده است. پس از دریافت نخستین 
محموله نفت ایران در فوریه، این کشور خرید نفت ایران را محدود کرده 
و محموله ای که ماه جاری از سوی شرکت کاسمو اویل بارگیری می شود، 
آخرین خرید این شرکت خواهد بود. شرکت فوجی اویل نیز خرید نفت 
ایران را در پایان فوریه متوقف کرد. س��ایر پاالیشگاه هایی که نفت ایران 
را خری��داری کردند، جی ایکس تی جی هولدینگز و ش��وآ ش��ل بودند. 
خریداری ژاپن از ایران در مارس به دلیل ابهامات نس��بت به چشم انداز 
تمدید معافیت از تحریم های آمریکا و مسائل بیمه محموله کاهش پیدا 

کرد.
پاالیشگاه های ژاپنی برای تأمین نفت خام مورد نیازشان، به شدت به 
تولیدکنندگان خاورمیانه متکی هستند. اگر معافیت آمریکا برای خرید 
نفت ایران تمدید نشود، محدودیت های عرضه توسط اوپک و متحدانش 
ممکن است ریسک مختل شدن تأمین نفت این پاالیشگاه ها را افزایش 
دهد. به گفته معامله گران، شرکت های ژاپنی محموله های تک موربان و 

داس ابوظبی برای بارگیری در آوریل را خریداری کرده اند.
* هند: هند که برای واردات حداکثر ۳00 هزار بشکه در روز از آمریکا 
معافیت گرفته اس��ت، در مارس ۹ میلیون بشکه نفت ایران را خریداری 
کرد. خریداران نفت ایران نظیر شرکت های ایندین اویل و بهارات پترولیوم 
قصد دارند به واردات نفت از ایران در آوریل ادامه دهند، اما درباره خرید 
در ماه مه ابهاماتی وجود دارد زیرا پاالیش��گاه های هندی منتظر تصمیم 

دولت ترامپ درخصوص تمدید معافیت ها هستند.
در حالی که مقامات ایندین اویل اظهار کرده اند این ش��رکت س��رگرم 
بررس��ی گزینه های تأمین در صورت متوقف ش��دن خرید از ایران است 
اما این شرکت که بزرگترین واردکننده هندی نفت ایران است، مطمئن 
است که می تواند قراردادهای تأمین مناسبی با عربستان سعودی و عراق 
تهیه کند. در این بین، راماچاندران، مدیر پاالیش��گاه های شرکت بهارات 
پترولیوم اظهار کرده که این شرکت یک میلیون بشکه نفت ایران را برای 
بارگیری در آوریل س��فارش داده و هنوز درباره خرید در ماه مه تصمیم 

نگرفته است.
وی افزود: ما نمی دانیم پس از چهارم مه )پایان معافیت شش ماهه از 

تحریم های آمریکا( چه اتفاقی روی خواهد داد و منتظر هستیم.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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»کاهش ارزش پول ملی«، »تورم« و به تبع آن، »کاهش قدرت خرید« 
کلیدواژگانی هس��تند که در س��ال 1۳۹۷ بیش از همه سال های اخیر در 
رسانه ها و افکار عمومی شنیده شدند. در واقع، »کاهش ارزش پول ملی« 
اتفاقی اس��ت که در ماه های گذش��ته به اندازه حجم چند سال در اقتصاد 
ایران رخ داد و باعث شد تا همه با مفهوم کاهش قدرت خرید به خوبی آشنا 
شوند. جدای از رابطه مستقیم تورم با ارزش پول ملی، اما ارزش پول ملی، 
پدیده ای نس��بی است که بیش از هر چیز با ارزش سایر کاالها و خدمات 

موجود در بازار و همچنین با سایر پول های رایج سنجیده می شود.
به گزارش ایس��نا، در تعاریف مرس��وم از ارزش پول کشورها معموالً به 
ذخایر طال و نقره آن کش��ور ارجاع می ش��ود؛ چیزی که به نظر نمی رسد 
بتواند توجیه کننده اتفاقات رخ داده برای ارزش پول ملی در ایران باش��د، 
چراکه بروز تحوالت تورمی و به تبع آن افت ارزش ریال به خاطر کم شدن 

ذخایر طال یا نقره نبود.
ارزش پول ملی به عرضه و تقاضا مربوط است

ب��رای توضیح این پدیده، حمید دیهیم، اقتصاددان و عضو هیات علمی 
دانش��گاه تهران به تحوالت رخ داده در قیم��ت ارزهای خارجی و در صدر 
آنها دالر پرداخت. او با بیان اینکه ارزش پول ملی مانند هر کاالی دیگری 
بستگی به عرضه و تقاضا دارد، کاهش ارزش پول ملی را به »دالر« مربوط 
دانس��ت و گفت که اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند به همان نس��بت هم 

ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند.
او با بیان اینکه سیاست های مالی و پولی دولت و همینطور سیاست های 
خارجی روی قیمت دالر تأثیرگذار هستند به ریشه اثرگذاری دالر پرداخت 
و گفت: بعد از جنگ جهانی دوم کشورهای درگیر در جنگ دور هم جمع 

ش��دند تا درباره سیستم پولی جدید تصمیم بگیرند. علت هم این بود که 
کش��ورهای اروپایی هر آنچه طال و نقره داشتند در جنگ خرج کرده و به 
آمریکا داده بودند. آلمان هم به نحو دیگری بعد از شکس��تش غارت شده 
بود. دیهیم مجموع این مس��ائل را باعث بی پشتوانه شدن پول کشورهای 
اروپایی توصیف کرد و ادامه داد: در آن نشست قرار شد کشورهای اروپایی 
پول خود را به پش��توانه دالر آمریکا منتش��ر کنند. بر این اساس قرار شد 
کشوری مانند آلمان که هیچ طالیی نداشت هر چهار مارک پول خود را با 
یک دالر معادل قرار دهد و از آن سو آمریکا نیز هر ۳5 دالر خود را معادل 

یک اونس طال قرار داد.
Bretton Woods  کنفرانسی برای تعیین مناسبات اقتصاد 

جهانی
 Bretton-Woods Conference ،وی یادآور ش��د: در این می��ان
کنفرانس��ی اس��ت که در ژوئیه س��ال 1۹۴۴ برای تعیین ساختار و نظم 
اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم براساس سیستم آمریکایی اقتصاد 
آزاد جهانی شکل گرفت و آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان قدرت 
برتر نظامی و اقتصادی و سیاس��ی مطرح ش��د و سیستم اقتصادی جهان 

براساس اندیشه های هری دکستر وایت و جان مینارد کینز شکل گرفت.
به گفته این کارشناس، این کنفرانس بین المللی تاریخی در محلی به نام 
Bretton Woods واقع در نیوهمپشایر در سال 1۹۴۴ برگزار شد که در 
آن نمایندگان کشورهای آمریکا، انگلستان و ۴2 کشور دیگر گردهم آمدند 
تا درب��اره نظام پولی بین المللی پس از جن��گ جهانی دوم تصمیم گیری 
کنن��د. از این کنفرانس دو نه��اد جهانی پدید آمد که هنوز هم در اقتصاد 
جهان بسیار حائز اهمیت هستند: صندوق بین المللی پول )IMF( و بانک 

جهانی ترمیم و توسعه)IBRD( که بعدها به بانک جهانی معروف شد.
اعتراضات 1968 فرانسه دالری بود

این اقتص��اددان این رخداد جدید را باعث سوءاس��تفاده آمریکا از پول 
خ��ود و راه انداخت��ن جنگ های کره و ویتنام ارزیابی ک��رد و ادامه داد: در 
ادامه یکه تازی های دالر بانک های مرکزی سایر کشورها که می دیدند مردم 
بیشتر برای خرید دالر به آنها مراجعه می کنند تا فروش آن، به خرید اوراق 

عرضه اقدام کردند.
دیهیم حتی ایجاد تورم در س��ال های ریاست جمهوری ژنرال دوگل در 
فرانسه را هم به اعتراض او به سوءاستفاده آمریکا از دالر مرتبط دانست و 
اظهار کرد: دوگل برای تأمین طالی مورد نیاز کش��ورش برای تقویت پول 
ملی فرانس��ه کش��تی هایی پر از پول را برای خرید طال به آمریکا فرستاد 

طراحی اعتراضات دانشجویی 1۹۶8 فرانسه باعث استعفای دوگل شد.
این اقتصاددان براساس این مقدمات مشکالت به ارزی به وجود آمده در 
کش��ور را سیاسی و نه اقتصادی توصیف کرد و گفت که تحریم ها در کنار 
سیاس��ت های غلط پولی و مالی دولت باعث جهش قیمت دالر، تورم و در 

نهایت کاهش ارزش پول ملی در سال جاری شده است.
گفتنی اس��ت اعتراضات دانشجویی - کارگری ماه مه 1۹۶8 در فرانسه 
به ناگاه و بدون هیچ پیشینه خاصی توسط گروهی از دانشجویان به وقوع 
پیوس��ت و در عرض چهار هفته کل صفحه سیاسی فرانسه را تحت تأثیر 
قرار داد؛ اعتراضاتی که خیابان های فرانسه را به حالتی جنگی آرایش کرد 
و برای مدت ها مناسبات اقتصادی - اجتماعی را در فرانسه تغییر داد. این 
آشوب ها در نهایت با دخالت نیروهای ملی گرای فرانسوی و البته استعفای 

ژنرال دوگل پایان پیدا کرد.

رابطه دالر با ارزش پول ملی

کاهش ارزش پول ملی از کجا آب می خورد؟

دومین جلسه رسیدگی به تخلفات چهار موسسه مالی منحل  شده »البرز 
ایرانیان«، »ولی عصر«، »آرمان« و »فردوس��ی« دیروز ش��نبه برگزار شد و 
به همین بهانه، خبرگزاری »ایس��نا« در گزارشی به بررسی شروع و نحوه 

فعالیت دو موسسه »فردوسی« و »آرمان« پرداخت.
در 1۷ اس��فندماه سال 1۳8۹ بود که مؤسس��ه اعتباری »فردوسی« از 
ادغ��ام هفت تعاونی اعتباری بدر توس، امید جلین، الزهرا مش��هد، پیوند 
مشهد، حس��نات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و تعاونی اعتبار 
عام کشاورزان مازندران تأسیس شد. سپس به دنبال تخلفات این مؤسسه 
و در پی ایجاد مشکالتی برای آن، این مؤسسه در مؤسسه آرمان ادغام شد 
و پس از آن اقدامات این مؤسس��ه غیرمجاز در قالب مؤسسه آرمان ادامه 
یافت. این در حالی است که مؤسسه آرمان نیز پس از مدتی به نام مؤسسه 
اعتباری کاس��پین که با مجوز بانک مرکزی اق��دام به فعالیت می کرد، به 

فعالیت خود ادامه داد.
آرمان غیرمجاز ماند

در اواخر سال 1۳۹۴ بود که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی 
هشت تعاونی از زیرمجموعه آرمان ایرانیان در مسیر ساماندهی قرار گرفته 
و در مجموعه کاسپین گرد آمده و مجوز فعالیت از بانک مرکزی برای این 
مؤسسه صادر شد، اما دو تعاونی وحدت و البرز ایرانیان به دالیلی در قالب 
کاس��پین ادغام نش��ده و به فعالیت خود با عنوان مؤسسه اعتباری آرمان 
ادامه دادند. این مؤسسه در راستای برنامه ساماندهی بانک مرکزی از ادغام 

مؤسسه های مالی اعتباری فرشتگان و فردوسی پدید آمد.
دو مؤسس��ه مالی و اعتباری فردوسی و فرشتگان برای تشکیل مؤسسه 
اعتباری آرمان در اسفند 1۳۹1 و در ادامه برنامه ساماندهی بانک مرکزی 

ادغام شدند، اما نتوانستند مجوز بانک مرکزی را دریافت کنند، تا جایی که 
بانک مرکزی به بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز هشدار داد که به مؤسسه 

غیرمجاز آرمان خدماتی ارائه نکنند.
آرمان به مؤسسه ملل واگذار شد

اما این مؤسس��ه نیز پ��س از اقدامات بانک مرکزی ب��رای جلوگیری از 
فعالیت مؤسس��ات غیرمجاز مالی، منحل و وظیفه رسیدگی به بدهی ها و 
حس��اب های آن به مؤسسه ملل واگذار شد. در همین راستا، در اسفندماه 
سال گذشته، آخرین خبرها از رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران مؤسسه 
منحل ش��ده آرمان از تعیین تکلیف حدود 280 هزار سپرده گذار حکایت 
داش��ت. در جریان ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و توقف فعالیت آنها، در 
تابستان س��ال گذشته بانک مرکزی مس��ئولیت مدیریت دارایی و بدهی 
مؤسس��ه منحل شده آرمان را به مؤسس��ه ملل واگذار کرد و در این مدت 
پرداخت مرحله ای وجوه س��پرده گذاران با اس��تفاده از خط اعتباری بانک 
مرکزی در دستور کار بانک ها و مؤسسه مسئول قرار گرفت و تا مبالغ 100 

میلیونی نیز پیش رفت.
آخرین آمار در زمس��تان سال گذش��ته حاکی از آن بود که سپرده های 
تا س��قف ۳ میلیون تومان حدود 2۷۷ هزار نفر تعیین تکلیف ش��ده و از 
۳میلی��ون ت��ا 100 میلیون تومان نیز حدود 8۴ ه��زار نفر تعیین تکلیف 
ش��ده اند و وجوه خود را دریافت کرده اند. همچنین از س��پرده های باالی 
100 میلی��ون تومان هم تا آن زمان حدود ۹۶۷0 نفر توانس��ته بودند هر 

کدام مبلغی حدود 100 میلیون تومان دریافت کنند.
س��یدامین جوادی، مدیرعامل مؤسسه ملل سال گذشته در توضیحاتی 
گفت که حدود ۴۷00 میلیارد تومان س��پرده در مؤسسه وحدت )آرمان( 

از حدود ۳۷۴ هزار و 20۶ نفر جذب ش��ده بود که از این رقم حدود 500 
میلیارد تومان تس��هیالت بود، اما ۴200 میلیارد تومان دیگر در دسترس 
نبود. به گفته وی، در مرحله اول تعیین تکلیف سپرده ۳ میلیون را شروع 
کردیم که هرچه بود با سود پرداخت کردیم، در مرحله دوم تا سقف 100 
میلیون پیش رفتیم که سود آنها تا 15درصد تعدیل شد. در مرحله سوم 
ه��م باالی 100 میلیون را مجوز پرداخت تا 100 میلیون گرفتیم و انجام 

شد که در مجموع حدود 2۷50 میلیارد تومان پرداخت شده است.
تکلیف 98درصد از سپرده گذاران مشخص شد

جوادی با اش��اره به اینکه حدود ۹8درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف 
شده اند، گفت که برای 2درصد باقیمانده نزدیک به 1۷00 میلیارد تومان 

دیگر منابع الزم است که به آنها پرداخت شود.
اما در ادامه این ماجرا در اردیبهشت سال جاری، جمعی از سپرده گذاران 
مؤسس��ه مالی و اعتباری آرمان وحدت با تجمع مقابل مجلس خواس��تار 

تعیین تکلیف وضعیت سپرده های خود شدند.
این تجمع کنندگان خواهان رسیدگی بانک مرکزی و نمایندگان مجلس 
ش��ورای اس��المی به مشکالت خود بوده و با س��ر دادن شعارهایی مراتب 

اعتراض خود را اعالم کردند.
اما با اقداماتی که بانک مرکزی در تابس��تان س��ال جاری انجام داد قرار 
بود که تا پایان تابستان سال جاری تمام مطالبات سپرده گذاران مؤسسات 
غیرمجاز تعیین تکلیف و پرداخت شود؛ هرچند که با اطالعاتی که به دست 
آمده هنوز تعداد زیادی از س��پرده گذاران این مؤسسات، مطالبات خود را 
دریافت نکرده اند، اما اخبار جدیدی از مطالبات مؤسس��ه آرمان از س��وی 

بانک مرکزی در دست نیست.

به بهانه دومین دادگاه 4 موسسه مالی منحل  شده

فردوسی آرمان شد، آرمان غیرمجاز

یادداشت

یک تقاضای مهم از دولت

شمارش معکوس برای پایان سال 1۳۹۷ آغاز شده است و حاال زخم های 
کهنه اقتصاد ایران همچنان بر بدن نحیف آن خودنمایی می کند.  اقتصاد 
ایران سالیانی طوالنی است از بحران هایی جدی رنج می برد. بحران هایی 
که نه تنها برطرف نشده است، بلکه خود زمینه ساز بروز بحران هایی دیگر 
نیز بوده اند.  حاال در آس��تانه س��ال جدید به نظر می رسد ضروری است 
تغییری جدی در عرصه سیاس��ت گذاری در ای��ران رخ دهد. دولت ایران 
دولتی فربه است که وظایف فراوانی را برای خود تعریف کرده است.  این 
مس��ئولیت باال، بی تردید دولت ها را از سیاست گذاری درست و دقیق باز 
می دارد و همین امر س��بب می شود مشکالت عمده خود را نشان دهد. 
برخی درباره خروج دولت از اقتصاد صحبت می کنند، اما امروزه بسیاری به 
این نتیجه رسیده اند که دولت ها باید در جایگاه درست بایستند، نه اینکه 
از اقتصاد خارج ش��وند. وظایف دولت ها سرمایه گذاری در حوزه های عام 
است، به عنوان مثال تالش برای سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی، 
بهداش��ت و درمان و ... در حوزه وظایف دولت ها تعریف می شود از سوی 
دیگ��ر فعالیت اقتصادی و بنگاه داری و ... باید در اختیار بخش خصوصی 
باشد. این بدان معناست که دولت ایران نیز الزم است از صندلی کنونی 
خود بلند شود و بر جایگاه درستی بنشیند تا نتایج کارهایش ثمربخش 
باش��د.  دولت ها الزم اس��ت با سیاست گذاری دقیق، فضا را برای فعالیت 
بخش خصوصی آماده کنند اما آیا فضای کسب و کار در ایران بهبود یافته 
است؟ نیازی به توضیح واضحات برای پاسخگویی به این بخش نیست. به 
نظر می رس��د برای ۳۶5 روز پیش رو در سال 1۳۹8 ضروری نیست که 
۳۶5 برنامه مطرح شود تا از میان این همه یکی نیز به نتیجه نرسد.  من 
به عنوان یک معلم قدیمی اقتصاد امیدوارم دولت امسال تنها و تنها یک 
اولویت را شناسایی کرده و حل مشکل در آن بخش را در دستور کار قرار 
دهد. به عبارت دیگر تنها یک بحران ایران در سال 1۳۹8 اگر حل شود، 
انبوهی بحران ریز و درشت با آن حل خواهد شد.  الزم به طرح ایده های 
آرمانی نیس��ت. کافی است دولت بر صندلی مناسب  شأن خود بنشیند، 
صندلی متناس��ب با شأن سیاست گذار، در این صورت تصویری دقیق از 
اقتصاد ایران پیش رویش قرار می گیرد که شناسایی مشکالت را برایش 
تسهیل می کند.  در این حالت تصمیماتی که برای بازگشت ثبات، کنترل 
تورم و ... اتخاذ می کند دیگر مقطعی نخواهد بود و بی تردید همین مهم 

می تواند زمینه رفع مشکالت را فراهم کند.

انسجام ملی، کلید عبور از بحران

بسیاری از تحلیل ها و پیش بینی  ها از شرایط سخت تر اقتصادی در سال 
۹8 می گوید. تشدید تحریم ها و محدودیت بیشتر روابط بین المللی ایران 
با کش��ورهای مختلف به منزله دشواری های بیشتر برای اقتصاد ایران در 
نظر گرفته می شود و وزن سختی از آسانی در تحلیل های مختلف درباره 
اقتصاد در س��ال ۹8 بیش��تر است اما به واقع می توان س��ال ۹8 را سال 
سخت تری از سال ۹۷ از نظر اقتصادی دانست؟ به نظر می رسد که بیشتر 
آثار فش��ارهای بین المللی بر اقتصاد ایران در سال ۹۷ تخلیه شده و  اثر 
دیگری را انتظار نمی کشیم. خروج آمریکا از برجام و تالش های بین المللی 
برای هم افزایی در این باره و تشدید فشار بر اقتصاد ایران از تحوالت خاص 
سال ۹۷ بود که همه آثار خود را بر اقتصاد کشور بر جای گذاشته است 
و به همین دلیل اقتصاد انتظار رخداد دیگری را نمی کش��د. در این سال  
فروش نفت به حداقل ممکن رسید و مشکالت ناشی از ارتباطات بانکی 
و نقل و انتقال پول افزایش یافت. مداخالت بعضی کش��ورهای همسایه 
که متاس��فانه در جبهه دش��من بازی می کنند در این س��ال خود را در 
حوزه صادرات نفت و فرآورده های آن نش��ان داد و به اوج رسید و به نظر 
می رس��د که دیگر رخداد بدتری از آنچه در س��ال ۹۷ تجربه کردیم، به 
وقوع نپیوندد. آنچه از س��ال ۹۷ برای اقتص��اد ایران باقی مانده پختگی 
بیش��تر مس��ئوالن دولتی  در رویارویی با مشکالت ناشی از تحریم است 
که امیدواریم در انتخاب استراتژی های کارآمدتر در عبور از شرایط سخت 
تحریم خود را نشان دهد. انسجام ملی و ارتباط مطلوب بخش خصوصی 
و مسئولیت پذیری بیشتر این بخش برای عبور از تنگناها، همراهی بیشتر 
بخش خصوصی با دولت و توجه بیش��تر بخش خصوصی به هشدارها و 
یادآوری های این بخش از کلیدهای موثر در حل مسائل ناشی از تحریم 
است. اگر این کلیدها در دست دولت و بخش خصوصی قرار بگیرد، سال 

۹8، سال بهتری نسبت به سال ۹۷ برای ایران خواهد بود.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد
آشکارسازی نقاط حادثه خیز سابقه دار

وزیر راه و شهرس��ازی گفت پلیس نباید به افرادی که با بی احتیاطی 
در حین رانندگی موجب بروز حادثه برای خود و دیگران می شوند و به 
خصوص ایام ن��وروز را به کام همه تلخ می کنند، اجازه رانندگی بدهد. 
محمد اس��المی روز شنبه در حاشیه نشس��ت شورای عالی هماهنگی 
ترافیک ش��هرهای کش��ور با بیان اینکه س��فر خوب و ایمن حق همه 
مردم اس��ت، افزود: در این ارتباط و با هدف کاهش تصادفات و حوادث 
مختلف رانندگی، نقاط حادثه خیز جاده های کشور با بررسی و مطالعات 
انجام گرفته آشکارس��ازی ش��ده و هم اکنون در این نقاط نصب عالئم 
هشداردهنده، بنر و تابلوهای خاص راهنمایی و رانندگی در حال انجام 
اس��ت. به گفته وی، نصب اینگونه تابلوها و عالئم هشداردهنده موجب 
می شود تا رانندگان قبل از رسیدن به نقطه حادثه خیز پیشگیری کرده و 
با کنترل هرچه بیشتر خودروی خود مانع از بروز هرگونه حوادث شوند. 
اسالمی با بیان اینکه پیشگیری در امر رانندگی یکی از موثرترین عواملی 
اس��ت که مانع ایجاد حادثه ش��ده و در نهایت موجب کاهش تصادفات 
خواهد شد، گفت: تعمیر و راه اندازی مجدد برخی دوربین های کنترل 
س��رعت در سطح جاده ها، ایجاد روشنایی در نقاط حادثه خیز و تاریک 
جاده ای و خط کشی سطح جاده ها از دیگر اقداماتی است که در کاهش 
تصادفات نقش بسزایی خواهد داشت. او با اشاره به افزایش ۷/۷درصدی 
تصادفات جاده های فرعی نیز گفت: پلیس باید با توجه و کنترل هرچه 
بیشتر به جاده های فرعی نیز مانع از افزایش تصادفات رانندگی شود. در 
این خصوص استانداران و فرمانداران باید به منظور کنترل هرچه بیشتر 
و کاهش تصادفات رانندگی نشست های تخصصی شوراهای ترافیک را 

مستمر برگزار کرده و بر عملکرد دستگاه ها نظارت داشته باشند.
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اجاره صندوق امانات از 50 هزار تا 65 میلیون تومان
چطور صندوق امانات بانکی اجاره کنیم؟

صندوق ه��ای امانات بانکی که در آس��تانه تعطیالت نوروز مش��تریان 
بیشتری پیدا می کنند، شرایط و اجاره بهای آنها از سوی بانک های مختلف، 
متفاوت است. اما به طور کلی، اجاره بهای ساالنه برای صندوق های کوچک 
از 50 ت��ا 150 ه��زار توم��ان، صندوق های متوس��ط از 150 تا 250 هزار 
توم��ان و صندوق های بزرگ ۳00 تا 500 هزار تومان اس��ت و اجاره بهای 
ساالنه یکی از صندوق های امانات خیلی بزرگ بیش از ۶5 میلیون تومان 
و ودیعه ای بالغ بر 52۶ میلیون تومان دارد. به گزارش ایسنا، صندوق های 
امانات بانکی در آس��تانه تعطیالت نوروزی همواره طرفداران بیشتری پیدا 
می کند؛ هرچند که بانک ها در زمان های دیگر سال نیز صندوق های امانات 
خود را در اختیار مش��تریان قرار می دهند، اما تقاضا در پایان سال افزایش 
قابل توجهی پیدا می کند؛ به طوری که بس��یاری از بانک ها دو هفته پیش 
از عید دیگر صندوق خالی برای ارائه به مش��تری ندارند. اس��تفاده از این 
صندوق ها شرایطی دارد و افراد در صورتی که این شرایط را داشته باشند، 
می توانند از صندوق امانات بانکی اس��تفاده کنند. نخست اینکه افراد برای 
استفاده از صندوق امانت در هر بانک، باید یک حساب در آن بانک داشته 
باشند؛ به عبارت دیگر بانک ها صندوق امانات را فقط به مشتریان خود ارائه 
می دهند. همچنین متقاضیان صندوق امانات در بانک ها باید مبلغی را به 
عنوان اجاره بهای صندوق به بانک مورد نظر بسته به شرایط و تعرفه های 
آن بانک پرداخت کنند. مضاف بر آن مبلغی نیز به عنوان ودیعه از س��وی 
بانک ها از مشتریان گرفته می شود که این مبلغ معموالً تا هشت برابر مبلغ 
اجاره است و در صورتی که فرد هیچ گونه بدهی به بانک نداشته باشد، پس 

از اتمام مدت قرارداد اجاره صندوق به فرد بازگشت داده می شود.
در حال حاضر بانک های مختلف اقدام به ارائه صندوق امانات به مشتریان 
خود می کنند، اما عوامل متعددی در قیمت های ارائه شده برای اجاره بهای 
صندوق از س��وی بانک ها دخیل است که این عوامل شامل میزان امنیت 
س��اختمان محل صندوق، ابعاد صندوق، نوع س��اختمان محل نگهداری 

)شعب یا ساختمان های اداری(، بانک مورد نظر و … می شود.
بدیهی اس��ت که مش��تری نمی تواند هرگونه وس��یله ای را که بانک یا 
صندوق آسیب برس��اند، در این صندوق ها نگهداری کند، اما اجاره کننده 
صندوق و وکیل قانونی وی می توانند در ساعات اداری تا هر تعداد دفعاتی 
که بخواهند از صندوق اس��تفاده کنند اما صندوق قابلیت انتقال به غیر را 
نخواهد داشت. معموالً اجاره بهای استفاده از صندوق های امانات از سوی 
بانک ها براساس سانتی متر مکعب محاسبه می شود؛ به طوری که اجاره بهای 
ساالنه برای صندوق های کوچک در بانک های مختلف از 50 هزار تومان تا 
150 هزار تومان متفاوت است و ودیعه آن نیز بین 800هزار تومان تا یک 
میلیون تومان تغییر می کند. از سوی دیگر، اجاره بهای صندوق های امانات 
متوس��ط باالتر از صندوق های کوچک اس��ت و از 150 هزار تومان شروع 
ش��ده و عموماً تا 250 هزار تومان است. اما اجاره بهای صندوق های بزرگ 
در بانک های مختلف، تفاوت زیادی با هم پیدا می کند و میزان امنیت این 

صندوق ها نیز اهمیت بسیاری در اجاره بهای آن دارد.

بانکنامه

در واپس��ین روزهای اس��فندماه و در آس��تانه س��ال جدید، خبرها از 
راه اندازی سازوکار ایرانی متناظر با »سازوکار حمایت از مبادالت تجاری 
ایران و اروپا« )اینستکس( حکایت دارد و قرار است این کانال به زودی 

فعالیت خود را آغاز کند.
به گزارش ایرنا، از اردیبهشت ماه امسال که آمریکا از برجام خارج شد 
تا به امروز که اروپا در قول و نظر بارها بر پایبندی خود به برجام تاکید 
کرده، بیش از 10 ماه می گذرد. در این مدت، اقتصاد ایران که با کنترل 
تورم و رش��د اقتصادی به شکوفایی امید بسته بود، با تکانه های بیرونی 
شدیدی روبه رو شد که مهمترین آن، نوسان نرخ ارز و به دنبال آن، تورم 
ش��دید در قیمت تمام ش��ده کاالها، اختالل در روند صادرات و واردات، 
تعلی��ق قراردادهای خارجی، توقف ج��ذب فاینانس ها، خطوط اعتباری 

خارجی و مهمتر از همه، تحریم شبکه بانکی بود.

مس��ئوالن ایران��ی در ماه های گذش��ته باره��ا اعالم کرده ان��د که از 
اینس��تکس همان کارکردی را می خواهند که برجام برای اقتصاد ایران 
به همراه داش��ت و اگر قرار باش��د تنگناهای تحریم ب��ار دیگر اقتصاد و 
مردم ایران را تحت فشار مضاعف قرار دهد، طراحی و اجرای آن، کاری 

بیهوده خواهد بود.
در همین رویکرد، نیمه بهمن ماه سه کشور اروپایی عضو برجام یعنی 
انگلیس، آلمان و فرانسه از ساز و کاری رونمایی کردند که به گفته آنان 
در گام نخس��ت از تحریم های آمریکا مصون مان��ده و می تواند نیازهای 
اقتص��اد ایران را از این مس��یر تعریف و تامین کن��د. از این رو رئیس و 
نمایندگان اینس��تکس هفته گذشته س��فر کوتاهی به تهران داشتند تا 
صحبت های طرف ایرانی ماجرا یعنی مس��ئوالن بانک مرکزی و فعاالن 

بخش خصوصی را بشنوند.
این نشست ها بر موضوع مش��خص نحوه عملیاتی کردن اینستکس و 
چگونگی همکاری آن با نهاد متناظر ایرانی که در ش��رف تاسیس است، 

متمرکز شده بود.
آنگون��ه که رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده، س��از وکار متناس��ب 
با کانال معرفی ش��ده از طرف س��ه کش��ور اروپایی با نام ساز وکار ویژه 
تأمین مالی و تجارت )STFI( به زودی در تهران ثبت می شود. به گفته 
همتی، ثبت این ش��رکت به هیچ وجه به معنای معطل شدن ایران برای 
عملیاتی ش��دن ساز وکار اروپا نیس��ت و ما استراتژی اتخاذشده خود را 
برای نحوه تأمین مالی و تجارت کش��ور در ش��رایط تحریم از روش ها و 
طرق ویژه ای که طراحی کرده ایم، به ویژه از طریق همس��ایگان و سایر 

شرکای تجاری ادامه می دهیم.
از اینستکس چه می خواهیم؟

حال پرس��ش اصلی این اس��ت که ایران از اینستکس چه می خواهد؟ 
همانطور که در صدر گفته ش��د، خواس��ته ایران از این کانال مالی فقط 
رفع مایحتاج و کاالهای اساسی و دارویی مورد نیاز کشور نیست؛ چنانکه 
طب��ق رای دیوان داوری بین المللی این اقالم از ابتدا هم تحت تحریم ها 
نبوده ان��د. البته ناگفته نماند که بس��ته بودن کانال ه��ای نقل و انتقال 
مالی، به ویژه تحریم ایران از س��وی ش��بکه سوئیفت و نیز کارشکنی ها 
و س��نگ اندازی های آمریکایی ها در روند تامین همین اقالم هم اختالل 

ایجاد کرده است.
نگاهی به آنچه در جریان امضای برجام گفته شد، نشان می دهد ایران 
از امضای این توافق چند هدف داش��ت؛ نخست آنکه نفت خود که یکی 
از مناب��ع مهم تامین مالی و بودجه دولت اس��ت به راحتی بفروش��د، با 
اقصی نقاط جهان مراودات مالی و کارگزاری بانکی داشته باشد، تجارت 
رس��می خود را بدون مش��کل انجام دهد و بتواند به راحتی فاینانس و 

سرمایه گذاری خارجی را جذب کند.
در بیش از دو سالی که از اجرای برجام گذشت )دی ۹۴ تا اردیبهشت 
۹۷( خواسته های ایران به تدریج در حال اجابت بود اما با خروج آمریکا 
از برجام همه این موارد در اجرا متوقف ش��د زیرا طبق تحریم  های اولیه 
و ثانویه آمریکا، نه تنها ش��رکت های آمریکایی و یا آنهایی که س��هامدار 
آمریکای��ی دارند بای��د تحریم ها را رعایت کنند، بلکه ش��رکت هایی که 
در ب��ازار این کش��ور حضور دارند، نمی توانند با کش��ورها، اش��خاص و 

شرکت های تحت تحریم آمریکا مراوده اقتصادی داشته باشند.
همین محدودیت دس��ت شرکت های بزرگ و چند ملیتی نظیر نفتی 
و خودروس��ازی توتال، پژو- سیتروئن، رنو و حتی شرکت های بیمه ای و 

بانکی را از بازار ایران کوتاه کرد.
در ح��وزه بانکی هرچند به دالی��ل غیربرجامی هنوز روابط کارگزاری 
در س��طح مطلوب نبود، اما به مدد تعلیق نام ایران از فهرس��ت س��یاه 
گ��روه ویژه اق��دام مالی )FATF( - ب��ه عنوان نهاد مرج��ع در زمینه 
وضع مقررات مرتبط با مبارزه با پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م – 
گشایش هایی ایجاد شد و حتی در زمینه جذب فاینانس های خارجی - 
تا بهمن ۹۶ - قراردادهایی به ارزش حدود ۳2 میلیارد دالر با کشورهای 
روس��یه، چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش و ایتالیا امضا شد. البته با 
خروج آمری��کا از برجام روند جذب این خط��وط اعتباری و فاینانس ها 

دچار وقفه شده است.
ورودی اینستکس چیست؟

یکی از مهمترین موضوعاتی که درباره کارکرد اینستکس مطرح شده، 
این اس��ت که ورودی و منبع تغذیه آن چطور تامیی شود؟ کارشناسان 
پاس��خ را در صادرات نفت ایران به اروپا جس��ت و جو می کنند زیرا پس 
از اجرای برجام برخی کش��ورهای اروپایی نظیر یونان، ایتالیا، فرانسه و 
اس��پانیا خرید نفت از ایران را کلید زده بودند و برخی کش��ورها نیز به 

صورت تک محموله ای از ایران نفت می خریدند. در آن دوره همین چند 
کشور اروپایی به طور متوسط تا ۷00هزار بشکه نفت از ایران می خریدند 
ک��ه حدود 25 تا ۳0درصد از صادرات نفت ایران در عصر پس��ابرجام را 
ش��امل می ش��د. البته نباید از نظر دور داش��ت که پتروشیمی ها هم در 
مدت دو س��ال اجرای برجام، به بازارهای اروپ��ا ورود کردند و صادرات 

مواد و اقالم پتروشیمی در جریان بود.
با توجه به قطع همکاری ش��رکت های ب��زرگ اروپایی با ایران پس از 
خروج آمریکا از برجام، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و پتروشیمی 

نیز از این محل رو به افول نهاده است.
ی��ادآوری این نکته خالی از لطف نیس��ت که کل ص��ادرات ایران به 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا در س��ال ۹۶ برابر ی��ک میلیارد و 5۴۹ 

میلیون دالر بوده است.
بنابراین آنچه کارشناسان پیشنهاد می دهند، تالش دولت های اروپایی 
برای ترغیب شرکت های خود در خرید نفت و فرآورده های نفتی بیشتر 

از ایران است.
س��یاوش نقشینه، صاحب نظر بانکی و مدیرعامل بانک تجاری ایران و 
اروپا در این باره معتقد اس��ت: اگر مبنا را در این کانال نفتی قرار دهیم 
ک��ه به اروپا صادر می کنیم و حتی همه صادرات غیرنفتی که عمده آن 
پتروش��یمی و محصوالت معدنی اس��ت را بیفزاییم، باز هم تکافوی نیاز 

ما را نمی دهد.
او ب��ا یادآوری اینکه ایتالیا، اس��پانیا و یونان به می��زان کمی از ایران 
نفت می خرند، افزود: می توان آنها را وادار کرد که نفت بیش��تری بخرند 
ی��ا بپذیرند که درآمد حاصل از فروش نفت به چین، کانال اینس��تکس 

را تغذیه کند.
ب��ا این ح��ال یک مقام آگاه در ش��بکه بانکی در ای��ن زمینه به ایرنا، 
می گوی��د: اروپایی ها هم باید خرید نفت خ��ود را از ایران افزایش دهند 
و ه��م باید بخ��ش خصوصی خود را به خرید اقالم پتروش��یمی و دیگر 

محصوالت صادراتی ایران تشویق کنند.
به گفته وی، در این زمینه برگ برنده در اختیار ش��رکت های کوچک 
و متوس��طی خواهد بود که در بازار آمری��کا حضور ندارند و می توانند با 
این روش و با اس��تفاده از تضمین و حمایت دولت های اروپایی کسب و 

کار خود را توسعه دهند.
ب��ا این حال یک فعال بازار ارز به ایرن��ا، گفت که از اروپا نباید انتظار 
معجزه داش��ته باش��یم؛ اروپایی ها بیش از 250 میلیارد دالر در سال با 
آمریکا تجارت دارند درحالی که مراودات آنها با ایران 10 تا 15 میلیارد 

دالر هم نمی شود.
وی تاکید کرد: تضمین سیاس��ی و حمایت��ی دولت های اروپایی برای 
ترغیب ش��رکت ها عنصر مهمی در گش��ایش روابط اقتص��ادی ایران و 
اروپاس��ت اما کافی نیس��ت؛ در اروپا 85درصد اقتصاد در دس��ت بخش 
خصوصی اس��ت که الزاما از دولت دس��تور نمی گیرن��د و منافع خود را 
دنبال می  کنند. درس��ت برعکس ایران که 85درصد اقتصادش دس��ت 

دولت و وابسته به دولت است.
فاینانس ها احیا شود

در عصر پسابرجام حدود ۳2 میلیارد دالر فاینانس و خطوط اعتباری 
بین ایران و کشورهای خارجی امضا شد که در این میان سهم سه کشور 
اروپای��ی ایتالیا، اتریش و دانمارک از این میزان در مجموع ۷ میلیارد و 

800 میلیون دالر بود.
در شرایط کنونی که اینستکس گام های نهایی را برای اجرایی شدن 
بر می دارد، یک مقام آگاه بانکی به ایرنا می گوید که اینستکس فرصتی 
اس��ت که بتوان این فاینانس ها و خطوط اعتباری را احیا کرد به شکلی 
که هم کاالهای واس��طه ای و مواد اولیه و هم سرمایه گذاری خارجی و 
دانش فنی ناش��ی از آن وارد ایران ش��ود. به اعتقاد وی، در صورتی که 
مناب��ع فاینانس به چرخه اینس��تکس وارد ش��ود منافع دو طرف یعنی 
ایران و اروپا تامین خواهد ش��د و بخش��ی از دغدغه ه��ای ایران نیز از 

بین می رود.
ب��ا این همه، اکن��ون با گذش��ت 10 ماه از خ��روج آمری��کا از توافق 
بین المللی برجام، اینستکس قرار است حرفی نو برای استقالل اقتصادی 
و سیاس��ی اروپا از ایران باشد؛ اقدامی که کارشناسان آن را دومین گام 
مه��م اروپا پس از تعریف واحد پولی یورو می دانند. در همه ماه هایی که 
تحریم ها علیه اقتصاد ایران برقرار ش��ده، این م��ردم ایران بودند که به 
ویژه در ماه  های گذشته فشارهای ناشی از آن را تحمل کردند از این رو 
انتظار می رود اگر قرار است کانالی راه اندازی شود، بی نقص و با بهترین 

کارکرد و تضمین کننده منافع ملت ایران باشد.

ورودی اینستکس چیست؟

جزئیات اینستکس برای مقابله با تحریم ها

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

26 اسفند 1397

شماره 1282



رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد
اجازه دهیم بورس کاال راه خود را برود

رئیس پیش��ین اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از اقتصاد دستوری گفت بورس 
کاال برای حرکت براساس ماهیت اصلی خود یعنی ایجاد بازاری رقابتی، شفاف 
و مورد اعتماد در میان صنایع، نیازمند آن اس��ت که از مداخله و نقش آفرینی 

سیاست گذاران در امان بماند.
به گزارش تس��نیم، ب��رای بهره گیری کامل از ظرفیت ه��ای بورس کاال در 
اقتصاد، سه پیش شرط اساس��ی الزم است که در صورت عدم اجرای هر یک 
از این پیش ش��رط، نباید توقع اقتصاد رقابتی و ش��فافی را داشته باشیم. این 
ارزیابی محس��ن جالل پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران از توسعه بیشتر 
بورس کاال در اقتصاد ایران است. وی معتقد است که بورس کاال برای حرکت 
براس��اس ماهیت اصلی خود یعنی ایجاد بازاری رقابتی، شفاف و مورد اعتماد 
در میان صنایع، نیازمند آن است که از مداخله و نقش آفرینی سیاست گذاران 

در امان بماند.
او در خصوص پیش ش��رط های الزم برای عملکرد موفق و اثرگذاری بیشتر 
بورس کاال در اقتصاد به خبرنگار تسنیم، گفت: طبق تجارب جهانی، بورس کاال 
مانند هر بورس دیگری برای آنکه بتواند براساس ماهیت خود کار کند نیازمند 

سه پیش شرط اساسی است. اولین شرط؛ »رقابت« است.
رئیس پیش��ین اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: یعنی باید فضایی در اقتصاد 
ش��کل گیرد که همه تولیدکنندگان و مصرف کنن��دگان حاضر در بورس کاال 
متقاعد ش��وند ک��ه در فضای ب��ورس کاال هیچ گونه تحمیل قیم��ت یا موارد 

دستوری دیگر صورت نمی گیرد و رقابت کامل در این بستر وجود دارد.
وی افزود: دومین مس��اله »ش��فافیت« در معامالت بورس کاال است. یعنی 
باید ش��رایط بازار رقابتی و شفافیت به گونه ای باشد که معامله گران حاضر در 
بورس کاال اطمینان داشته باشند که فعالیت ها و منافع آنها قربانی هیچ تصمیم 

بیرونی نمی شود.
جالل پور ادامه داد: سومین نکته نیز که بسیار حائز اهمیت است، »مداخله 
نکردن نهادهای حاکمیتی و دولت« در روند معامالت حوزه بورس کاال است. 
هرگونه ورود و دخالت سیاست گذاران در معامالت بورس، برنامه ریزی را برای 
همه فعاالن اقتصادی بس��یار س��خت می کند و در نهایت، اعتمادها به بورس 

کاهش می یابد.
به گفته رئیس پیش��ین اتاق بازرگانی ایران، نمونه بارز این اتفاق در موضوع 
گن��دم اتف��اق افتاد. پس از مدت ها ت��الش، گندم وارد بورس کاال ش��د اما به 
خاطر قیمت گذاری دولت و ش��فاف نبودن ش��رایط بازار این محصول، عرضه 
این محصول در بورس کاال دوام نداش��ت و گندم بار دیگر به شیوه پرمشکل و 

پرمسئله سنتی عرضه می شود.
وی ادامه داد: به این ترتیب تا زمانی که وضعیت این چنین باشد و تصمیمات 
غیرکارشناسی و در مواردی منفعت جویی های گروهی، بورس کاال را تحت فشار 
قرار دهد، انتظار بهره مندی حداکثری از این بورس در بازارهای غیرشفاف ما، 
منطقی نیست؛ باید توجه کنیم که بورس های کاالیی موفق در دنیا، سازوکار 
مشخص خود را دارند و دولت ها دخالتی در مسیر مبادالت آنها ندارند و مدیران 

آن بورس ها نیز برمبنای اصولی علمی و حرفه ای از آزادی عمل برخوردارند.

بورسکاال

بورس تهران، آخرین هفته کاری س��ال ۹۷ را با رشدی قابل توجه آغاز 
کرد و به کانال 1۷1 هزار واحدی صعود کرد؛ به طوری که شاخص بورس 
در نخستین روز آخرین هفته سال، با رشد 2 هزار و ۹ واحدی در جایگاه 
1۷1 هزار و 125 واحدی قرار گرفت. فعاالن بازار سهام در این روز شاهد 
رشد قیمت سهم ها در گروه های مختلف از جمله نفتی ها بودند و در برخی 

از سهم ها نیز صف های خرید وجود داشت.
به گزارش ایس��نا، در حالی که فعاالن بازار س��هام روزهای پایانی سال 
1۳۹۷ را تجربه می کنند تعدادی از شرکت ها در حال تأمین مالی در بازار 
سرمایه هس��تند و دیروز شنبه 25 اسفندماه 1.000 میلیارد تومان اوراق 
اجاره در بورس تهران عرضه ش��د که این موضوع باعث شد که ارزش کل 

معامالت به بیش از 1.500 میلیارد تومان برسد.
براس��اس این گزارش، ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق 
بهادار تهران 200۹ واحد رش��د کرد و به رق��م 1۷1 هزار و 125 واحدی 
رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با 2۹۷ واحد رشد به رقم ۳1 هزار و 
88۶ واحدی رسید. شاخص آزاد شناور نیز با 212۷ واحد رشد عدد 1۹2 
هزار و ۳۹۴ واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر کدام 150۳ 

و ۳8۹۳ رشد را تجربه کرد.
پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس، فوالد خوزستان و پاالیش 
نفت تهران بیشتری تأثیر مثبت را روی شاخص های بازار سرمایه داشتند؛ 
ب��ه طوری که هر یک از ای��ن ش��رکت ها 1۹8، 1۹۳، 1۷۳ و 1۶۷ واحد 
شاخص های بازار سرمایه را افزایش دادند. همچنین ملی صنایع مس ایران، 
فوالد مبارکه اصفهان و داده گستر عصر نوین هر کدام به ترتیب ۶5، 1۶ و 

12 واحد تأثیر کاهنده روی شاخص های بازار سرمایه داشتند.
پتروشیمی ها در صدر معامالت

در نخس��تین روز هفت��ه در گ��روه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت 
هسته ای شاهد رشد پرقدرت بسیاری از نمادها بودیم به طوری که بیش از 

نیمی از نمادهای این گروه بیشتر از ۴درصد نسبت به روز گذشته افزایش 
قیمت را تجربه کردند. در این گروه تعدادی از س��هم ها با صف های پایدار 

خرید روبه رو شدند.
در عین حال در گروه فلزات اساسی نیمی از سهم ها با رشد قیمت روبه رو 
شدند و نیم دیگر افت قیمت را تجربه کردند. در عین حال فوالد خوزستان 

که از تأثیرگذارها روی شاخص بود صف های خرید را تجربه کرد.
در گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری شاهد نوسان قیمت عمدتاً کمتر از 
2درصد بودیم. در این گروه ارزش معامالت به رقم ۴2 میلیارد تومان رسید 
و حجم معامالت از عدد 1۹۴ میلیون سهم فراتر رفت، اما بیشترین ارزش 
معامالت روز شنبه مربوط به محصوالت شیمیایی بود. در این گروه 22۶ 
میلیون سهم به ارزش بیش از ۹۷ میلیارد تومان مورد دادوستد واقع شد 
و بیشتر سهم های این گروه بیش از یک درصد رشد قیمت را شاهد بودند.
اما گروه سیمان و آهک و گچ نیز در اولین روز معامالتی بازار سهام رشد 
قابل توجهی را رقم زدند و تعدادی از سهم های این گروه توانستند نزدیک 

به 5درصد رشد قیمت را شاهد باشند.
رشد شاخص فرابورس

ارزش معامالت بورس تهران به رقم 1.۷۴۹ میلیارد تومان رسید. این در 
حالی اس��ت که در ارزش معامالت نقد حدود ۶5۹ میلیارد تومان بود که 
این رقم ناشی از دست به دست شدن 1.۷ میلیارد سهم و اوراق مالی طی 

150 هزار و ۶1 نوبت دادوستد بود.
شاخص فرابورس )آیفکس( نیز 1۹.1۹ واحد رشد کرد و به رقم 211۴ 
واحد باال رفت. ارزش معامالت فرابورس ایران رقم 2.۷01 میلیارد تومان را 
تجربه کرد که این رقم ناشی از دست به دست شدن بیش از 1.2 میلیون 
س��هم و اوراق مالی بود. نمادهای کگهر )س��نگ آهن گهرزمین(، زاگرس 
)پتروش��یمی زاگرس( و میدکو )هلدینگ معدنی خاورمیانه( در معامالت 
این روز بیش��ترین تاثیر مثبت را داش��تند و در مقاب��ل نیز دماوند )تولید 

برق دماوند( و ذوب )ذوب آهن( باالترین تاثیر منفی را بر جای گذاشتند.
معرفی بزرگان بورس

روز گذش��ته همچنین اس��امی بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از 
نظر ارزش معامالت در پایان بهمن ماه امسال منتشر شد. در همین زمینه، 
مدیریت امور ناش��ران شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرد: گروه اوراق 
مالی با ۹1 هزار و ۹۹ میلیارد ریال در پایان بهمن ۹۷ در صدر بزرگترین 
صنعت بورسی از نظر ارزش معامالت ایستاد. همچنین گروه صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله با 20هزار و ۴۳۶ میلیارد ریال و گروه فلزات 
اساسی با 18 هزار ومیلیارد  ۷۳۹ ریال در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
در عی��ن حال، گروه بانک ها و موسس��ات مالی، محصوالت ش��یمیایی، 
خودرو و س��اخت قطعات، سرمایه گذاری ها استخراج نفت و گاز و خدمات 
جنبی، فرآورده های هس��ته ای کک و سوخت هسته ای و زراعت و خدمات 
وابس��ته در مکان های سوم تا دهم بزرگترین صنایع بورسی و فرابورسی از 

نظر ارزش معامالت قرار گرفتند..
براساس این گزارش، ابزار پزشکی اپتیکی و دباغی پرداخت چرم نیز در 
رتبه های انتهایی جدول ارزش معامالت در پایان بهمن ماه امس��ال جدول 

ایستادند.

آخرین هفته سال 97 با جهش 2 هزار واحدی بورس آغاز شد

بزرگان بورس معرفی شدند
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کام کارگران در نهایت شیرین می شود؟!
از نگاه بسیاری از کارشناسان و فعاالن حوزه کار در سال ۹۷ اتفاقات 
متعددی در حوزه روابط کار رخ داد که در مواردی کام کارگران را تلخ 
کرد. امید است سال پیش رو فارغ از مشکالت اقتصادی و معیشتی با 

رویدادهای مبارک و خوشایندی برای کارگران همراه باشد.
به گزارش ایس��نا، یکی از مهم ترین رویدادها در سالی که گذشت، 
عزم معاون��ت روابط کار وزارت کار برای تدوی��ن آیین نامه تبصره 1 
ماده ۷ قانون کار در وزارت کار و تفکیک مش��اغل دائم و موقت بود 
که اردیبهش��ت ماه امسال کلید خورد؛ اتفاقی که بسیاری از کارگران 
آن را به فال نیک گرفتند و گام مؤثری در جهت حفظ امنیت شغلی 
دانستند؛ چرا که ساماندهی قراردادهای کار و اصالح تبصره های 1 و 
2 ماده ۷ قانون کار از دیرباز مورد تاکید جامعه کارگری بوده اس��ت. 
تدوین آیین نامه تبصره 1 ماده ۷ قانون کار بیش از سه دهه است که 
به عنوان یک تکلیف قانونی برعهده وزارت کار گذاشته شده و وزارت 
کار در هی��چ دوره ای، جه��ت ورود به آن اهتم��ام نکرده بود تا اینکه 
کارگروه روابط کار ش��ورای عالی کار، مسئولیت تدوین این آیین نامه 
را برعهده گرفت و چندین جلس��ه به منظور شفاف سازی و تفکیک 
مشاغل دائم از موقت برگزار کرد و کلیات آیین نامه را در قالب 5 ماده 

به تصویب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت رساند.
امنیت شغلی کارگران در سایه ساماندهی قراردادها

به گزارش ایسنا، ماده ۷ قانون کار به بحث قراردادهای کار می پردازد 
و تبصره 1 این ماده می گوید قرارداد کار در کارهایی معنا پیدا می کند 
که جنبه موقت داشته باشد و در تبصره 2 ماده ۷ عنوان شده که اگر 
مدت در قرارداد ذکر نش��ود، آن قرارداد دائمی تلقی می ش��ود. احمد 
مش��یریان، معاون وقت وزیر کار در امور تنظیم روابط کار معتقد بود 
که آیین نامه ای که تدوین می ش��ود باید با رعایت تمام جوانب کار و 
سه جانبه گرایی باشد و ممنوعیت ها و محدودیت هایی برای قراردادهای 
خارج از عرف ایجاد کند. به رغم آنکه ش��رکای اجتماعی در کارگروه 
روابط کار ش��ورای عال��ی کار در خصوص برخی بندهای آیین نامه از 
جمله تعریف مش��اغل غیرمستمر به توافق رس��یدند، درباره تعیین 
حداکثر س��قف زمانی قراردادهای موقت با نیروی کار پیشنهاداتی را 
مطرح کردند که پیش��نهاد گروه کارگری تعیین س��قف سه ساله و 
پیشنهاد گروه کارفرمایی سقف شش ساله برای قراردادهای کار بود؛ 
در نهایت تیرماه امس��ال پیش نویس آیین نامه در تیرماه امسال برای 

تصمیم گیری نهایی و اجرا به هیأت دولت ارسال شد.
تصویب سند کار شایسته به 97 نرسید

رویداد دیگری که در روزهای همین ماه اتفاق افتاد، ارس��ال س��ند 
ملی کار شایس��ته از س��وی وزارت کار به هیأت وزیران بود و وزارت 
کار اعالم کرد به عنوان متولی اصلی امر اشتغال زایی در جامعه »سند 
ملی اش��تغال مبنی بر کار شایس��ته« را جهت بررسی و تصویب در 
هیأت وزیران ارائه کرده است. براساس بند )ز( ماده )۴( قانون برنامه 
ششم توسعه کشور به منظور کاهش ساالنه 0.8درصد در نرخ بیکاری 
جامع��ه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، س��ازمان برنامه و بودجه 
کشور و اتاق تعاون ایران را به تدوین »سند ملی اشتغال مبنی بر کار 
شایسته« مکلف کرده است که در این راستا سند مذکور اردیبهشت 
ماه س��ال ۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارائه شد. برابر 
ماده 120 برنامه ششم تا پایان سال دوم اجرای برنامه )1۳۹۷( سند 
مل��ی کار شایس��ته را با رعایت قوانین و مق��ررات مربوطه تهیه و به 
تصویب هیأت وزیران برساند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که 
تصویب و اجرای سند کار شایسته به حل بسیاری از مشکالت حوزه 
کار کم��ک می کن��د و نظم و ترتیب در این ح��وزه را برقرار می کند، 
چراکه با اجرای آن شاخصه هایی همچون مزد شایسته، کار شایسته، 

کرامت کارگر و بیمه بیکاری هم تقویت خواهد شد.

دولت بخش تولید را دریابد
آیت اهلل مکارم شیرازی با تاکید بر اینکه دولت و مسئوالن باید بخش 
تولید را دریابند، اظهار کرد کش��ورهای پیش��رفته جهان بر اثر توجه 
به تولید به پیش��رفت و شکوفایی دس��ت پیدا کرده اند؛ متاسفانه در 
کش��ور ما تولید دچار مشکل است. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی دفتر آیت  اهلل مکارم شیرازی، این مرجع تقلید صبح روز 
گذش��ته در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تج��ارت، با تاکید بر لزوم 
توجه به تولید داخل به منظور حل مش��کالت، عنوان کرد: اگر تولید 
باش��د، رونق و ش��کوفایی نیز خواهد بود، اما اگر تولید دچار مشکل 
شود، یقینا گرانی، بیکاری و وابستگی را به دنبال دارد. وی با تاکید بر 
اینکه دولت و مسئوالن باید بخش تولید را دریابند، افزود: کشورهای 
پیشرفته جهان بر اثر توجه به تولید به پیشرفت و شکوفایی دست پیدا 
کرده اند؛ متاسفانه در کشور ما تولید دچار مشکل است. آیت اهلل مکارم 
شیرازی یکی از مشکالت عرصه تولید را سیستم بانکی دانسته و اظهار 
کرد: کارخانجات و بخش های تولیدی گاهی اوقات مجبور می ش��وند 
برای پرداخت اقساط وام های دریافتی واحد و بنگاه اقتصادی خود را 
بفروشند؛ باید مکانیزمی اتخاذ شود تا کارخانجات و واحدهای تولیدی 
به این راحتی تحت فشار بانک ها قرار نگیرند. وی اخذ مالیات های زیاد 
از بخش ه��ای تولیدی را از دیگر مش��کالت ذکر کرده و گفت: گاهی 
اوقات به دلیل مسائل و مشکالت مالیاتی کارخانه دار مجبور می شود 
قید تولید را بزند و کارخانه و ش��رکت خود را بفروشد. آیت اهلل مکارم 
ش��یرازی سومین مشکل بخش تولید را فش��ارهای ناموزن اداره کار 
دانس��ته و عنوان کرد: اداره کار باید بداند حمایت از کارفرما حمایت 
از کارگر نیز هس��ت؛ اگر از کارفرما حمایت نشود کارگر دچار مشکل 
خواهد شد. وی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکالت واحدهای تولیدی 
نوسانات شدید بازار ارز و عدم ثبات است، در چنین شرایطی کدامین 
نهاد باید از واحدهای تولیدی حمایت کند تا آنها با اطمینان خاطر به 

رونق کسب و کار و شکوفایی اقتصاد فکر کنند.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی با بیان اینکه بخش های تولیدی در کشور 
با مش��کالت عدیده روبه رو اس��ت، ادامه داد: متاسفانه از سوی برخی 
مس��ئوالن آن حمایت و توجهی که الزم اس��ت دیده نمی شود، باید 
کارگ��روه و اتاق فکری تش��کیل و علل تعطیل��ی واحدهای تولیدی 

آسیب شناسی شود.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی بیان کرد: صرف تاس��ف خوردن از اینکه 
بخش��ی از واحدهای تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل شده اند کافی 
نیست، باید راه حل پیدا کرد و پای درد و دل صاحبان تولید نشست، 
وزارت معدن، صنعت و تجارت باید گروه و کمیته ای برای بررسی این 

مشکل تشکیل دهد.

اخبـــار

گردش مالی میلی��اردی در فروش مواد منفجره در فقدان بازرس��ی ها، 
فضای مناسبی را برای واردات قاچاق به دست افراد سودجو و فرصت طلب 

داده تا سودهای میلیاردی از این شب به جیب بزنند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، با نزدیک شدن به ایام آخر سال و 
فرا رسیدن شب چهارشنبه سوری نگرانی های شهروندان به ویژه خانواده ها 
درخصوص صدمات حاصله از مواد منفجره زیاد می ش��ود، به طوری که در 
این روز همه در تب و تاب س��ریع رس��یدن به خانه هستند، اما موضوعی 
که کمتر کسی به آن توجه می کند،گردش مالی میلیاردی در فروش مواد 
منفجره است که در فقدان بازرسی ها افراد سودجو  و فرصت طلب با واردات 
قاچاق، عرضه و گاهی تولید به س��لب آس��ایش عمومی دست می زنند و 
س��ودهای میلیاردی از این شب به جیب می زنند. بنابر گزارشی که سال 
قبل مرکز آمار ایران منتش��ر کرد، اگر هر 2۳میلیون و 800 هزار خانواده 
ایران��ی فقط یک نوع از مواد محترقه ارزان قیمت، به طور مثال فقط یک 
آبش��ار ۳هزار تومانی خریداری کنند، در روز های پایانی سال گردش مالی 
ای��ن مواد محترقه ب��ه بیش از 50 میلیارد تومان می رس��د؛ این در حالی 
اس��ت که طبق گزارش های میدانی، قیمت مواد محترقه امسال با افزایش 
50درصدی مواجه ش��ده که متأس��فانه ش��اهد خروج زیادی ارز از کشور 
هس��تیم. گرچه آمار و ارقام رسمی و اعالم شده ای برای گردش مالی مواد 
محترقه در کش��ور وجود ندارد، اما با یک حس��اب سرانگشتی می توان به 
نتایج جالبی رس��ید. اگر به صورت میانگین هر خان��وار از هر کدام از این 
مواد تنها یک عدد بخرد، حدود 15 هزار تومان باید هزینه کند. از س��وی 
دیگر بنابر اعالم امسال مرکز آمار ایران 2۴ میلیون و 1۹۶ هزار خانوار در 

ای��ران وجود دارد. اگر به صورت میانگین این تعداد خانواده هر کدام برای 
خرید مواد محترقه 15 هزار تومان هزینه کنند، حدود ۳۶0 میلیارد تومان 
گردش مالی ایجاد خواهد ش��د؛ عددی که معادل حقوق ۳2۶ هزار کارگر 

در ایران و معادل یارانه  8میلیون و ۶۶ هزار نفر است.
چهارشنبه آخر سال از لحاظ اقتصادی برای کشور زیان آور است

حمید گرمابی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان، گفت: چهارشنبه آخر سال از لحاظ اقتصادی خیلی برای 

کشور زیان آور و از سنت های تاریخی دور شده است.
ملکی افزود: باید فرهنگ س��ازی در مورد این موضوع مهم صورت گیرد 
و خانواده ها نخس��تین پایه این فرهنگ س��ازی باشند. با شرایط اقتصادی 
موجود شاهد آن هس��تیم که خیلی راحت از مبادی غیررسمی کاالهای 
مورد اس��تفاده در مراسم آخرین چهارشنبه سال وارد کشور می شوند، به 
ط��ور طبیعی واردات ای��ن اقالم نیاز ب��ه ارز دارد. ارزهایی  که در وضعیت 
کنون��ی اقتص��اد می توان ب��ا به کارگی��ری آن در صنای��ع و تقویت تولید 

چالش های رو به روی اقتصاد کشور را حل کند.
عمده مواد محترقه از چین  وارد کشور می شود

غالمحس��ین طاهری، نماینده ادوار گذش��ته مجلس ش��ورای اسالمی، 
گفت: عمده مواد محترقه از چین و به صورت قاچاق وارد کش��ور می شود. 

متأسفانه بازار این روز های این لوازم نشان از تنوع این وسایل دارد.
طاهری افزود: قیمت هر بس��ته بالن 1۴000 تومان، هفت ترقه بسته ای 
12000 تومان، سوتی بسته ای 1۳00 تومان، آبشار ۷000 تومان، کپسول 

۴000 تومان، پروانه بسته ای 12000 تومان، منور بسته ای 1۶ هزار تومان، 
سیگارت بسته ای 15 هزار تومان، کپسول بسته ای 2۶ هزار تومان، مشعل 
۴000 تومان و کهکش��ان تکی 2500 تومان است. در واقع تورم حاکم بر 
اق��الم ضروری مردم بر بازار این کاالهای غیرضروری و حتی مضر س��ایه 
افکنده است. نماینده ادوار گذش��ته مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
به باور اغلب کارشناس��ان اقتصادی با پولی که در روز چهارشنبه س��وری 
هزینه می ش��ود می توان تمام وس��ایل گرمایی مدارس کش��ور را تأمین و 
حتی در عمران بخش هایی از روس��تا ها و خطوط مواصالتی کشور و رفع 
نق��اط حادثه خیر اقدام کرد تا ش��اهد تصادفات مرگب��ار در ایام تعطیالت 
نوروزی نباشیم، بنابراین با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد برنامه ریزی 
و مدیریت موضوع چهارشنبه س��وری بسیار حائز اهمیت است و همه باید 

شرایطی را فراهم کنیم.
وی اظه��ار کرد: این موضوع باید در فرهنگ س��ازی مردم و مس��ئوالن 
نهادینه شود تا افراد و شهروندان منتظر یک روز از سال نباشند که بخواهند 
از خانه بیرون بیایند و شادی های مخّرب در قالب چهارشنبه سوری داشته 
باش��ند. ب��ا به روز کردن قوانین و اجرای درس��ت آنها، هم��راه با توجه به 
»ط��رح جامع و ملی چهارشنبه س��وری« و هدایت آن از س��وی متولی و 
س��ازمانی خاص، با شرح وظایفی مشخص و تعریف شده و نیز با استفاده 
از مواد آتش زای بی خطر و همسو با فرهنگ و تاریخ ایرانی و ملی و فراهم 
آوردن موجبات ش��ادی و نش��اط عمومی مردم، می توان از ظهور بسیاری 
از آس��یب های خطرناک وضعیت موجود در چهارشنبه سوری پیشگیری و 

جلوگیری شود.

ترقه بازی چهارشنبه سوری چند میلیارد به اقتصاد کشور ضرر می زند؟

دبی��رکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت با توجه به مازاد 
تولید، باید ماهانه تا سقف 10 هزار تن تخم مرغ به منظور تعادل قیمت 
صادر شود. فرزاد طالکش در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد 
از قیمت کنونی تخم مرغ در بازار اظهار کرد: هم اکنون متوس��ط نرخ هر 
کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶ هزار و 200 تومان بوده که با قیمت تمام 

شده خود فاصله معناداری دارد.
دبی��رکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار قیمت تمام ش��ده هر 
کیل��و تخم مرغ درب مرغ��داری را باالی ۷ هزار و 500 تومان اعالم کرد 
و افزود: در ش��رایطی که مرغداران نی��از به نقدینگی کافی دارند و نهاده 
مورد نیاز خود را از بازار آزاد خریداری می کنند، بنابراین استمرار فروش 
تخم مرغ کمتر از قیمت تمام شده موجب شده تا بسیاری از مرغداران از 

صحنه تولید خارج شوند.
طالکش صادرات تخم مرغ را امری ضروری دانست و گفت: با توجه به 
روند نزولی قیمت تخم مرغ، اگر امکان صادرات به بازار های هدف فراهم 

نش��ود، به سبب مازاد تولید قیمت تخم مرغ درب مرغداری در فروردین 
به کمتر از 5 هزار تومان می رسد.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به قیمت تمام شده تولید، مرغداران 
در ف��روش هر کیلو تخم م��رغ با زیان یک ه��زار و ۳00 تومانی روبه رو 

هستند که ادامه این روند برای صنعت مرغداری فاجعه ای بیش نیست.
وی قیمت منطقی هر عدد تخم مرغ در خرده فروش��ی را ۶00 تومان 
اعالم کرد و گفت: براساس گزارش های استانی، قیمت هر عدد تخم مرغ 

در استان های مختلف ۶50 تومان است که این رقم تا حدی باالست.
دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار قیمت تخم مرغ را تابع 
عرضه و تقاضا دانست و افزود: فروش تخم مرغ با نرخ باالتر از ۶50 تومان 

در خرده فروشی را اجحاف در حق مصرف کنندگان است.
طالکش صادرات تخم مرغ را تنها راه حل تنظیم بازار برشمرد و گفت: 
ماهانه 85 هزار تن تخم مرغ در کش��ور تولید می ش��ود که برای تعادل 

قیمت باید ماهانه تا سقف 10 هزارتن تخم مرغ صادر شود.

این مقام مس��ئول قیمت تخم مرغ در بازار را پیش بینی کرد و افزود: 
با استمرار ممنوعیت صادرات پیش بینی می شود که قیمت تخم مرغ در 
دهه دوم فروردین به کمتر از 5 هزارتومان برسد که این امر خطر جدی 

برای آینده تولید پیش بینی می شود.
طالکش با اشاره به اینکه بازار نهاده های دامی تعریفی ندارد، بیان کرد: 
در ش��رایط کنونی پش��تیبانی امور دام ۳0درصد نیاز مرغداران را تامین 
می کند و مرغداران ناگریزند مابقی نیازشان روزانه از بازار آزاد خریداری 
کنند. دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: براس��اس 
بخشنامه اخیر وزیر جهاد کشاورزی، حمل و نقل نهاده های دامی از 25 
تا 2۶ اس��فند به کندی صورت می گی��رد و در ایام تعطیل حمل و نقل 

متوقف می شود.
وی در پای��ان تصری��ح ک��رد: وزارت جهاد کش��اورزی باید تمهیداتی 
بیندیش��د تا زمان اجرای این بخش��نامه به تعویق بیفت��د و در غیر این 

صورت مرغداران در تامین نهاده ها دچار مشکل خواهند شد.

ای��ران در رتبه 1۹ در میان 20 خری��دار کاالهای ترکی قرار دارد و 
علی رغم فروش نفت و گاز به ترکیه، دهمین کشور صادرکننده به این 

همسایه غربی است.
به گزارش تس��نیم، ایران و ترکیه طی س��ال های اخیر همکاری در 
امور منطقه ای را حفظ کردند که بیش��تر ش��امل تالش های مشترک 
برای ثبات در س��وریه و اتحاد در برابر سیاس��ت های آمریکا و اسرائیل 
در خاورمیانه می ش��ود. وزیر کشور ترکیه حتی ایده عملیات مشترک 
علیه نظامیان ُکرد را مطرح کرد.  انتظار می رود اتحاد سیاسی میان دو 
کش��ور  تجارت دوجانبه را هم تقویت کند. قدم هایی هم در این مسیر 
برداش��ته شد. در 2015 یک قرارداد تجاری ترجیحی بین دو همسایه 
بسته شد که عوارض بر 125 تولید صنعتی و 1۴2 محصول کشاورزی 
را کاهش می داد. دو س��ال بعد یک قرارداد پایاپای امضا شد که اجازه 

استفاده از ارزهای ملی را در تجارت دوجانبه می داد .
ه��دف دو کش��ور از امضای این ق��رارداد ترجیح��ی تقویت تجارت 
دوجانبه تا ۳5 میلیارد دالر بود. پس از چهار سال نتیجه ناامیدکننده 
ب��ود. در 2018 ارزش تج��ارت دوجانب��ه دو کش��ور ۹.۳ میلیارد دالر 
بود که پایین ترین حد طی ۹ س��ال گذش��ته را نشان می داد . تجارت 

دوجانبه پس از رسیدن به 10 میلیارد دالر در 2010 تا 21.۹ میلیارد 
دالر ب��اال رفت.  ص��ادرات ترکیه به ایران که در 2012 به ۹.۹ میلیارد 
دالر رسیده بود در 201۷ ، ۳.۳ میلیارد دالر و در 2018 ، 2.۴ میلیارد 
دالر بود. ارزش واردات از ایران هم در 201۷ ، ۷.5 میلیارد دالر و در 
2018، ۶.۹ میلیارد دالر بود که از 12.5 میلیارد دالر 2018 کم تر بود.
 بسیاری امیدوار بودند با به کارگیری ریال ایران و لیره ترکیه، روابط 
تج��اری راحت تر و میزان تجارت تقویت ش��ود. ای��ران در رتبه 1۹ در 
میان 20 خریدار کاالهای ترکی قرار دارد و علی رغم فروش نفت و گاز 

به ترکیه، دهمین کشور صادرکننده به این همسایه غربی بود.
روند نزولی تجارت دوجانبه تا امسال هم ادامه داشته است. صادرات 
ترکی��ه به ایران 2۷درص��د افت کرد و به 1۹1 میلیون دالر رس��ید و 

واردات از ایران 1۶درصد کاهش یافت و ۴58 میلیون دالر بود .
کاه��ش مب��ادالت تجاری مربوط می ش��د ب��ه گرفتاری های اجرای 

قرارداد تجاری ترجیحی که در 2015 امضا شد .
ولی عل��ی رغم ناامی��دی در تجارت، هم��کاری در س��ایر زمینه ها 
مخصوصا گردش��گری تقویت می ش��ود. انجمن آژانس های مس��افرتی 
ترکی��ه و انجمن حم��ل و نقل هوایی و آژانس های گردش��گری ایران 

در فوریه قراردادی امضا کردند تا تعداد گردش��گران بین دو کش��ور را 
افزایش دهند. طبق گزارش��ات از ۴0 میلیون گردشگری که در 2018 

از ترکیه بازدید کردند، 2 میلیون نفر ایرانی بودند .
ای��ن رقم نش��ان می دهد علی رغم مش��کالت اقتص��ادی در ایران، 

همکاری های بین دو کشور گردشگری را تقویت کرده است .
سرمایه گذاری ایرانی ها در امالک ترکیه هم رو به افزایش است. سال 
گذش��ته ایرانی ها ۳۶52 خانه در ترکیه خریدند و پس از عراقی ها که 

8205 خانه خریده بودند، رتبه دوم را به دست آوردند .
تاجران ایرانی نیز بیش از پیش جذب ترکیه می شوند. سال گذشته 
ایرانی ها 101۹ ش��رکت در ترکیه تاسیس کردند که نسبت به 201۷ 
۳5۷ ش��رکت افزایش داشت. این ش��رکت ها عالوه بر تبادل توریستی 

و افزایش خرید باعث تقویت ارتباط بین مردم دو کشور می شوند. 
ول��ی ت��الش ایران ب��رای حفاظ��ت از اقتصادش در ش��رایط فعلی، 
تجارت را س��خت تر کرده است. تعجبی نیس��ت وزارت تجارت روسیه 
به موسس��ات و شرکت های داخلی خود هشدار داده که ایران در رتبه 
12۴ از 1۹0 کش��ور در زمینه آس��انی تجارت طب��ق آمار 201۷ قرار 

دارد .

صادرات تخم مرغ تنها راه حل تعادل قیمت

 ورشکستگی مرغداران در راه است

تجارت ایران و ترکیه کمتر از پتانسیل روابط دو کشور است

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

آمریکا دست از سر فولکس واگن برنمی دارد
نوبت شکایت به بورس آمریکا رسید

 پ��س از آنک��ه ش��رکت خودروس��ازی فولکس واگ��ن آلمان به 
دلیل دس��تکاری عمدی در پایین تر نش��ان دادن میزان آالیندگی 
خودروه��ای خود میلیاردها دالر به آمری��کا جریمه پرداخت کرد، 
حاال بورس آمریکا هم از این ش��رکت خودروس��ازی شکایت کرده 
است. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، شرکت خودروسازی 
فولکس واگن آلمان به دلیل دستکاری عمدی نرم افزار خودروهای 
خود و پایین تر نش��ان دادن میزان آالیندگی در زمان تس��ت این 
خودروها میلیاردها دالر به آمریکا جریمه پرداخت کرده است. اما 
به نظر می رسد این غائله به اینجا ختم نمی شود چرا که کمیسیون 
مبادالت ارز و س��هام آمریکا به اتهام کالهبرداری از فولکس واگن 

شکایت کرده است.
ای��ن کمیس��یون از این ش��رکت آلمانی و مارتی��ن وینترکورن، 
مدیرعامل سابق این شرکت، به دلیل گمراه کردن سرمایه گذاران 
آمریکای��ی از طری��ق تقلب در تس��ت آالیندگ��ی خودروها علیه 
آن دع��وی قضایی به راه انداخته اس��ت. براس��اس ش��کایتی که 
در سانفرانسیس��کو مطرح ش��ده است، کمیسیون س��هام آمریکا 
فولکس واگن، ب��ه عنوان دومین گروه بزرگ خودروس��ازی جهان 
را به جمع آوری غیرقانونی صدها میلیون دالر س��ود از طریق ارائه 
اوراق س��هام با نرخ های جذاب تر متهم کرده اس��ت. فولکس واگن 
اقدامات خود را کامال قانونی عنوان کرده و اعالم کرده است با این 

اتهام به طور جدی مقابله خواهد کرد.
سخنگوی فولکس واگن می گوید:  متاسفانه با گذشت بیش از دو 
سال از توافق با دادگستری آمریکا و پرداخت چندین میلیارد دالر 
به صورت مصالحه به وزارت دادگستری این کشور و تقریبا به تمام 
ایالت ها و ۶00 هزار مش��تری این شرکت خودروسازی، کمیسیون 
مبادالت ارز و س��هام آمریکا در تالش است تا پول بیشتری از این 
شرکت طلب کند. ماجرای رسوایی فولکس واگن به سال 2015 و 
زمانی باز می گردد که آژانس حفاظت محیط زیس��ت آمریکا اقدام 
این ش��رکت آلمانی را در نصب نرم افزاره��ای تقلب در آالیندگی 
خودروهای آن  را برمال کرد. این آژانس در بس��یاری از خودروهای 
دیزل ۴ سیلندر فولکس واگن تولیدی سال 200۹ به بعد از جمله 

بیتل، گلف، پاسات و آئودیA۳ نرم افزار مذکور را یافت.
ش��رکت فولکس واگن هم که مالک ش��رکت های آئودی، بنتلی، 
بوگاتی، المبورگینی، پورشه و فیات است پس از مدتی به استفاده 
از ای��ن نرم افزارها در 11 میلیون خ��ودروی تولیدی خود اعتراف 

کرد.
این مس��ئله تاکنون ب��رای فولکس واگ��ن ۳2.8 میلیارد دالر به 

عنوان جریمه آب خورده است.

خودروسازان در فرصت بعد از برجام به سمت 
داخلی سازی قطعات حرکت نکردند

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی بیان 
کرد که بهتر بود خودروس��ازان پس از برج��ام با یک برنامه ریزی 
درس��ت بر روی تولید خودروهایی که وابس��تگی کمتری داش��ت 
تمرکز می کردند و ب��ا تمرکز بر روی تولید چند خودرو –به جای 
خودروهای بس��یار- و قطعات آن و قطعه سازان مربوطه کار تولید 
را پیش می بردند تا نتایج بهتری حاصل می ش��د. امراهلل امینی در 
گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو درخصوص اس��تفاده خودروسازان 
از فرصت پسابرجام و حرکت به سمت داخلی سازی قطعات اظهار 
داشت: خودروسازان از تجربه تحریم قبلی پیش از برجام استفاده 
الزم را نبردند و می توان گفت به ش��کل ساده و خام با این مساله 
برخورد کردند. وی افزود: آنها از یک س��و ش��اید تصور این امر را 
نمی کردند که مجددا تحریم و شرایط دشوار پیش آید و از طرفی 
فریب خودروس��ازان خارجی را خوردند زیرا قرار بود خودروسازان 
خارجی در کش��ور حضور داشته باش��ند اما با خلف وعده ترامپ، 
خودروسازان خارجی از کشور خارج شدند اما درواقع نباید مرتکب 

این امر می شدند.
امین��ی افزود: بای��د تضمین های الزم از خودروس��ازان خارجی 
اخذ می ش��د و این دس��ته از خودروس��ازان خارجی باید در ایران 
سرمایه گذاری می کردند، اما این امر را انجام ندادند و بسیار راحت 
از ایران خارج ش��دند و هزینه های خ��روج از ایران و ضرر و زیانی 
که به خودروسازان وارد کردند را جبران نکردند. خودروسازان باید 
قرارداده��ای محکم تری منعقد می کردن��د و از طرف های خارجی 
درخواس��ت می ش��د که در ایران س��رمایه گذاری کرده تا منافعی 

داشته باشند و به راحتی ایران را ترک نکنند.
وی درخصوص حرکت به سمت داخلی سازی قطعات در فرصت 
پس��ا برجام گفت: خودروس��ازان در فرصت بعد از برجام به سمت 
داخلی س��ازی قطع��ات حرکت نکردن��د. در آن زمان ب��ا توجه به 
ارز ارزان و قیم��ت پایی��ن قطعات چینی اقدام ب��ه واردات قطعه 
می کردن��د و پیش بینی روزی را نکرده بودند که قیمت ارز افزایش 
یاب��د و یا مج��ددا تحریم اتفاق افتد. عضو هیات علمی دانش��کده 
اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبائی افزود: متاس��فانه قطعه س��ازان 
نیز مش��کالتی داش��تند و بعض��ا اقدامات نادرس��تی را مثل اقدام 
ب��ه واردات قطع��ه از چین به جای تولید انج��ام دادند. وی افزود: 
خودروس��ازان باید برنامه ریزی درس��تی انجام می دادند و بر روی 
تولید خودروهایی که وابستگی کمتری داشت تمرکز می کردند که 
این اقدام را انجام ندادند. آنها خودروهای مختلفی را تولید کردند 
درصورتی ک��ه اگر روی چند خودرو و قطعات آن و قطعه س��ازان 
مربوط��ه تمرک��ز می کردند بهتر بود. عضو هیات علمی دانش��کده 
اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبائی افزود: در س��ال جاری به دلیل 
کمبود قطعه، تیراژ خودرو دچار افت شد زیرا خودروسازان قطعات 
الزم را برای تولید در اختیار نداش��تند و این مساله به معنای عدم 

استفاده مناسب آنان از فرصت برجام است.
امینی درخصوص جهش خودروس��ازان به س��مت افزایش تیراژ 
تولید در روزهای اخیر گفت: در حال حاضر خودروسازان مشکالت 
بس��یاری دارند؛ یک سری مش��کالت در هم تنیده شده و کارها و 
اقدامات بسیاری برای بهبود شرایط و افزایش تیراژ الزم است، باید 
تغییرات بس��یاری به وجود آید و مدیریت ها اصالح شود تا شرایط 

خودروسازان بهبود یابد.

منظومه تاریخ صنعت خودروی کش��ور، سال های 1۳۹۷ و 1۳۹8 را 
س��ال های سختی به یاد خواهد آورد که خودروسازی کشور را از تداوم 

روند مناسب رشد خود باز داشته اند.
س��ال 1۳۹۷ با محدودیت و ممنوعی��ت واردات خودروهای خارجی 
و دپوی حدود 1۳ هزار دس��تگاه از این خودروها در گمرکات کش��ور، 
کاهش شدید تولید خودروس��ازان داخلی و در عین حالی پیش فروش 
ح��دود یک میلیون دس��تگاه خودرو و بدهی 20ه��زار میلیارد تومانی 
خودروس��ازان به قطعه س��ازان همراه بود. این در حالی بود که شرکای 
خارجی خودروس��ازان داخلی هم به ضرب تحریم های یکجانبه آمریکا 
علیه اقتصاد ایران، ناچار به ترک صنعت خودروسازی کشور شدند و در 
موردی خاص مانند همکاری شرکت فرانسوی رنو، حتی سرمایه گذاری 
۶50 میلیون یورویی هم نتوانس��ت این خودروس��از را مجاب به تداوم 
حضور در ایران کند. این در حالی است که آزادسازی قیمت خودروهای 
داخلی هم با وجود تصمیم گیری ها، هنوز نهایی نش��ده و ممکن اس��ت 
دولت از موضع خود در این خصوص هم عقب نش��ینی کند. از آن س��و 
اما در ماه های پایانی س��ال، افزایش تولید خودروس��ازان از حدود هزار 
دس��تگاه به حدود ۴ هزار دس��تگاه در روز، نوید نزدیک ش��دن میزان 
عرض��ه ب��ه تقاضا را در س��ال 1۳۹8 می داد، اما ب��ه دلیل پیش فروش 
ش��دن حدود یک میلیون دستگاه خودرو در طول سال جاری )عددی 
که نزدیک به تقاضای خرید در بازار داخلی( ممکن اس��ت در سال آتی 
هم تولید همچنان از تقاضا عقب بماند. بر این اساس، به نظر می رسد، 
س��ال 1۳۹8 برای صنعت خودروسازی کش��ور چندان متفاوت از سال 

1۳۹۷ نباشد.

97، سال تحریم و رکورد
ماجرای بحرانی شدن وضعیت صنعت خودرو در کشور در سال 1۳۹۷، 
حتی پیش از اعمال تحریم های آمریکا آغاز ش��د،  یعنی زمانی که سامانه 
ثب��ت س��فارش واردات خودروهای خارجی، بدون توضی��ح قانع کننده، از 
تابس��تان سال جاری و به شکل ناگهانی مسدود شد. این در حالی بود که 
همزمان، محدودیت هایی برای واردات خودروهایی با حجم موتور باالتر از 
2500 سی سی و قیمت باالتر از ۴0 هزار دالر هم اعمال شد. در آن زمان، 
برخی کارشناسان، کاهش ذخایر ارزی کشور و پیش بینی خروج آمریکا از 
برج��ام را به عنوان عامل اصلی وضع ممنوعیت و محدودیت برای واردات 
خودروه��ای خارجی عنوان می کردند و ای��ن در حالی بود که ممنوعیت 
واردات خودروهای خارجی، بخش بزرگی از تقاضای این بازار را به س��مت 
بازار خودروهای داخلی با قیمت های باالتر منحرف کرد و جرقه ای شد بر 
انب��ار باروت قیمت خودرو. این در حالی اس��ت که پس از زنجیره صنعت 
نفت، زنجیره صنعت خودروس��ازی دومین صنعت بزرگ کش��ور به شمار 
م��ی رود و به همین دلیل، همزمان با اعالم خروج آمریکا از برجام، صنعت 
خودرو هم در فهرست اساسی ترین تحریم ها قرار گرفت. با این همه، کند 
شدن روند انتقال ارزهای خارجی به کشور در ماه های ابتدایی سال 1۳۹۷، 
صنعت خودرو را با ش��وک دیگری مواجه س��اخت. در دسترس نبودن ارز 
جهت واردات قطعات مورد نیاز در صنعت خودروسازی به نوبه خود موجب 
توقف فرآیند س��اخت بس��یاری از خودروهای داخلی و ب��ه دنبال آن دپو 
این خودروها در انبارهای خودروس��ازان شد. کار حتی به جایی رسید که 
ش��ایعاتی مبنی بر تعمدی بودن دپوی خودرو در انبارها به قصد باالبردن 
قیمت ها دست به دست شد، اما خیلی زود و با کاهش روند تولید و حتی 

افزایش زیان انباشته خودروسازان، مشخص شد که چنین شایعاتی را نباید 
جدی گرفت. از س��وی دیگر، فشارها برای افزایش قیمت خودرو و اجرای 
همزمان طرح های پیشفروش در حالی که بسیاری از خودروهای تولیدی 
ک��ف انبارها مانده بودند، به بحران قیمت خ��ودرو بیش از پیش دامن زد. 
به عبارت س��اده تر، خودروسازان تعهداتی بیش از توانایی تولید خود قبول 
ک��رده بودند و این خود به خود به افزایش قیمت ها انجامید. در این میان، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر بار افزایش رسمی قیمت خودروها نرفت 
و البته در عین حال، تغییراتی بنیادین در ساختار قیمت گذاری خودروهای 
داخلی به وقوع پیوست. استدالل خودروسازان این بود که سرکوب قیمتی 
خودرو در طول چند س��ال گذشته، عمال به زیان خودروسازان تمام شده 
و قیمت ها باید براس��اس نرخ حاشیه بازار تعیین شود. در راستای همین 
استدالل، قیمت گذاری براساس قیمت 5 درصد پایین تر از نرخ حاشیه بازار، 
خواسته اصلی خودروسازان بود و آنها می گفتند تجربه موفق این شیوه از 
قیمت گذاری در دهه 1۳۷0 شمس��ی می تواند خودرو را مجددا از کاالیی 
سرمایه ای، به کاالیی مصرفی بدل کند. همزمان با تغییرات در بوروکراسی 
اقتصادی کش��ور اما شورای رقابت نیز از گردونه قیمت گذاری خودروهای 
داخلی کنار گذاشته شد و شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه، 
مستقیما تصمیم گیری در این مورد را به عهده گرفت. این در حالی بود که 
اولین تصمیم این شورا، خروج دولت از قیمت گذاری خودروهای داخلی با 
قیمت های پایین تر از ۴5میلیون تومان بود و به این ترتیب، بعد از دهه ها 
قیمت گذاری دس��توری، دولت از قیمت گذاری حوزه خودرو خارج شد. با 
این همه، تصمیم گیری در این مورد چندان بدون تردید و با قدرت صورت 

نگرفت. 

وضعیت بازار خودرو در سال جاری و پیش بینی این بازار در سال 1398

سال های سخت صنعت خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور با گالیه 
از تاخی��ر در تزریق نقدینگی مورد نیاز قطعه س��ازان از س��وی برخی 
بانک ه��ا، گفت: محقق نش��دن حدود 20درصد باق��ی مانده مطالبات 
که ح��دود 800میلی��ارد تومان می ش��ود، قطعه س��ازان کوچک را با 

دشواری های متعددی در ایام پایانی سال مواجه می کند.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو«، پ��س از اینکه چهاردهم 
بهمن ماه »فرشاد مقیمی« معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در نشس��ت تخصصی کمیته خودرو از تخصیص ۴هزار میلیارد 
تومان به دو ش��رکت بزرگ ایران خودرو و س��ایپا خب��ر داد، عملیات 
اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه س��ازان در شرکت های خودروساز 
آغاز و مقرر شد بانک ها مطابق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان 

قرار دادند، مبالغ را به طور مستقیم به قطعه سازان پرداخت کنند.
در این زمینه، قرار ش��د ب��رای تزریق نقدینگی به خودروس��ازان با 
محوری��ت بانک مرکزی، 11 ه��زار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و 

ارزی پرداخت ش��ود که ش��امل ۴ هزار میلیارد تومان و 8۴۴ میلیون 
ی��ورو بود. »آرش محبی نژاد« دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان کشور روز شنبه  افزود: گرچه تاکنون بیش از  80درصد 
۴ه��زار میلیارد تومان نقدینگی که مقرر بود به حس��اب قطعه س��ازان 
واریز ش��ود پرداخت ش��ده، اما مطالبات بین 100 تا 200 قطعه س��از 

کوچک هنوز تسویه نشده است.
به گفت��ه این مق��ام صنفی، انجم��ن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان کشور از ابتدا پیگیر مطالبات قطعه سازان بود و مقرر بود 
کل این رقم تا 15 اسفندماه تسویه شود، اما مطالبات از برخی بانک ها 

از جمله ملی، توسعه صادرات و سپه هنوز باقی مانده است.
وی ب��ا تقدی��ر از اق��دام قابل توجه بان��ک ملی در مرحله نخس��ت 
واریزی ه��ا، ی��ادآور ش��د: در ادامه برخ��ی بانک ها به وی��ژه بانک های 
خصوصی نتوانس��تند همراهی مناسبی در پرداختی ها داشته باشند و 
به همی��ن دلیل پرداختی های ش��ان به بانک ملی واگذار ش��د که آن 

هم منتظر خط اعتباری بانک مرکزی اس��ت. محبی نژاد در پاس��خ به 
این پرس��ش که این انجمن چه نقش��ی در تهیه و نظارت بر فهرس��ت 
قطعه س��ازان داش��ته، تصریح کرد: انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان کشور با وجود پیگیری مطالبات، اما هیچ نقشی در تهیه 
این فهرس��ت نداش��ته و طبق بخش��نامه بانک مرکزی، وزارت صنعت 
وظیفه نظارت بر پرداخت ها را عهده دار است. به گزارش ایرنا، پرداخت 
باقی مانده مطالبات قطعه س��ازان از آن جهت بس��یار مهم اس��ت که 
قطعه س��ازان در روزهای پایانی س��ال باید به پرداخت حقوق، مزایا و 
عیدی کارگران، تسویه بدهی های مالیاتی، تسویه چک های برگشتی و 
همچنین پرداخت بدهی ها به خارجی ها برای ترخیص اس��ناد حمل و 

اسناد انتقال ارز به شرکت های فروشنده اقدام کنند.
همچنین بخش عمده کانتینرهای مواد اولیه و قطعات مربوط به این 
صنع��ت که این روزها اخباری مبنی بر رس��وب آنها در بنادر به گوش 

می رسد، مربوط به پرداخت نشدن این بدهی هاست.

ش��هردار تهران با اش��اره به افتتاح ۹ کیلومتر از خط ش��ش متروی 
تهران در آینده ای نزدیک، گفت ش��هروندان نس��بت به ایمنی خطوط 

شش و هفت مترو اطمینان داشته باشند.
 ب��ه  گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از   ایس��نا، پیروز 
حناچی در مراس��م افتتاح هفتمین کیلومتر از خط هفت مترو تهران 
با اش��اره به روز »ش��هردار« و تبری��ک این روز به هم��کاران خود در 
مجموعه ش��هرداری تهران و شهرداری های سراسر کشور، گفت :  باید 
ب��ه همکاران خودم بابت زحمات فراوانی که در افتتاح خط هفت مترو 
با استانداردهای قابل قبول کش��یده اند تبریک بگویم. ما هدف گذاری 
و برنامه ری��زی کرده ایم و این هدف گذاری و برنامه ریزی در چند دوره 
مدیریت شهری انجام شده است تا به این نتیجه  دست یابیم. تیم های 
مختلفی زحمات بس��یاری کشیدند تا امروز ش��اهد افتتاح خط هفت 

مترو تهران باشیم.
وی خاطرنش��ان کرد: اهداف مشترکی میان ش��ورای اسالمی شهر 

تهران و ش��هرداری تهران  دنبال می شود که یکی از آنها این است که 
س��رمایه گذاری عظیمی که در خطوط متروی تهران انجام شده است، 
با بهره وری باالیی انجام ش��ود. در این مسیر تالش خواهیم کرد تا جا 
به جایی مس��افر را از 2 میلیون به ۷میلیون نفر برس��انیم و این کار با 

تکمیل خطوط و افزایش واگن ها محقق خواهد شد.
ش��هردار تهران ادام��ه  داد: در حال  حاض��ر 2000 واگن در خطوط 
مت��روی تهران کمبود وجود دارد تا بتوانیم با تامین این واگن ها س��ر 
فاصله قطارها را به کمتر از دو دقیقه که ظرفیت آن در س��یگنالینگ 

خطوط مترو وجود دارد برسانیم.
وی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد: قطار س��منان ، حادث��ه اش به دلیل 
بی توجه��ی به س��یگنالینگ بود و تاخیر در افتت��اح مجدد خط هفت 
مترو نیز برای تامین همین موضوع بوده است. مترو موضوع حاکمیتی 
است که باید با توجه به سرمایه گذاری عظیم آن بهره وری مناسب نیز 
از آن صورت بگیرد. حناچی با اش��اره به افتتاح خطوط ش��ش و هفت 

متروی ته��ران، بیان  کرد: با افتتاح این خط��وط یک لوپ در خطوط 
متروی تهران ایجاد می ش��ود و بسیاری از سفرهای روی زمین به زیر 

زمین منتقل خواهد شد.
وی ادام��ه  داد: بس��یاری از تجهیزات س��یگنالینگ خط هفت مترو 
تهران در زمان پس��اتحریم خریداری ش��ده اس��ت، اما پ��س از اعمال 
تحریم ها شرکت فروش��نده نصب آنها را انجام نداد که این کار توسط 
مهندسان و جوانان داخلی انجام شد و به نتیجه  رسید. در حقیقت این 
خودب��اوری در نیروهای جوان ایجاد ش��د و اینها  فرصت هایی بود که 

از تحریم ایجاد شد هرچند که تحریم ها ناجوانمردانه و ظالمانه بود.
حناچ��ی در بخش دیگری از صحبت های خ��ود  به موضوع کاهش 
آلودگی هوا اش��اره کرد و  در این باره خاطرنش��ان ک��رد: هرچند که 
شرایط جوی امسال شرایط بهتری را فراهم کرد، اما با مقایسه نقطه ای 
س��اعات پیک متوجه می ش��ویم که اقدامات شهرداری تهران و پلیس 

راهور نیز در کاهش آلودگی هوا تاثیر بسزایی داشته است.

800 میلیارد تومان مطالبات قطعه سازان پرداخت نشده است

خطوط 6 و 7 مترو ایمن است
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اس��تارتاپ CloudFlare در س��رمایه گذاری اخیر خود 150 میلیون دالر 
سرمایه جذب کرد اما هنوز هم نمی تواند سهام خود را به شکل عمومی عرضه 
کند. به گزارش زومیت، اس��تارتاپ CloudFlare یک شبکه  تحویل محتوا و 

ارائه دهنده خدمات DNS )س��امانه نام دامنه( و 
س��رویس های امنیتی اینترنت است و در آخرین 
دور س��رمایه گذاری، 150 میلیون دالر س��رمایه 
جذب کرد. این یعنی کلودفلر فعال نمی تواند برای 
عرضه  اولیه  س��هام برنامه ریزی کند. این شرکت 
قبال اعالم کرده بود که قصد دارد س��هام خود را 
به صورت عمومی عرضه کند، اما به دلیل کم بودن 
سرمایه مجبور است مدت زمان دیگری به شکل 
خصوصی فعالیت کند. این استارتاپ اعالم کرده 
است که سرمایه  جذب شده برای رشد بین المللی 
کسب وکار، استخدام و توسعه  محصوالت جدید 
هزینه خواهد شد. اس��تارتاپ CloudFlare با 
شبکه  تحویل محتوا )CDN( شناخته می شود و 

به وب سایت و اپلیکیشن سایر کسب وکارها کمک می کند تا سریع تر بارگذاری 
ش��وند. این استارتاپ همچنین از مش��تری های خود در برابر هکرها محافظت 
می کند و اخیرا فعالیت های خود را به ارائه  خدمات حریم خصوصی و محافظت 

در برابر حمالت سایبری گس��ترش داده است. CloudFlare در آخرین دور 
سرمایه گذاری خود در س��ال 201۶ حدود ۳.2 میلیارد دالر ارزش گذاری شد 
و بعد از آن اطالعات جدیدتری در مورد ارزش خود منتش��ر نکرده اس��ت. این 
اس��تارتاپ تا امروز ۳۳0 میلیون دالر سرمایه از 
شرکت هایی مانند مایکروسافت، بایدو، کوالکام و 
کپیتال جی )گوگل کپیتال سابق( دریافت کرده 
است. استارتاپ CloudFlare همچنین اعالم 
کرده است که ماریا ایتل، رئیس کمیته  نایک و 
استن مرسمن، مشاور و سرمایه گذار باتجربه به 
اعضای هیات مدیره  آن  پیوسته اند. سال جاری 
میالدی، سالی است که شاهد عرضه اولیه سهام 
)IPO( شرکت های بزرگی از جمله اوبر، لیفت 
و اسلک خواهیم بود بااین حال به نظر می رسد 
CloudFlare هنوز هم نمی تواند برای عرضه  
اولیه  سهام خود برنامه ریزی کند. این هفته برای 
سایر استارتاپ های بزرگ دیگری که در پشت 
صحنه فعالیت کرده و به نوعی اینترنت را اداره می کنند، مانند Nginx، هفته 
بزرگی بوده است. انجینیکس که در زمینه  ارائه وب سرور رایگان با حجم پایین 

فعالیت می کند، در هفته  جاری ۶۷0 میلیون دالر سرمایه جذب کرد.

رئی��س پارک علم و فناوری البرز گفت مجموعه دولت برای توس��عه فناوری 
در کش��ور و از جمله توسعه پارک ها و مراکز رش��د بودجه بیش از ۷0درصدی 
را پیش بینی و تصویب کرده اس��ت. به گزارش ایس��نا، عطااهلل ربانی در جلسه 

و نشس��ت مش��ترک پارک علم و فناوری البرز با 
ش��رکت های فن��اور عضو پارک گف��ت: در حالی 
سال 1۳۹۷ را به پایان می رسانیم که رخدادهای 
بس��یاری در حوزه اقتصادی، فناوری و اشتغال و 
کارآفرینی کشور رخ داده که پارک علم و فناوری 
البرز و ش��رکت های مس��تقر در این پارک نیز به 
نوع��ی از آن متأثر بوده ان��د. ربانی بر تالش و عزم 
جدی همگانی برای موفقیت کشور در عرصه های 
مختلف تاکید ک��رد و گفت: پارک علم و فناوری 
البرز و شرکت های مستقر در این پارک همانطور 
که در سال ۹۷ ش��اهد موفقیت ها بودند در سال 
1۳۹8 نی��ز با تالش بیش��تر در این مس��یر گام 
برمی دارند تا تالش های بیشتری به ثمر بنشیند و 

موفقیت های بیشتری کسب شود. رئیس پارک علم و فناوری البرز در این نشست 
با اشاره به بازدید مسئوالن ملی و استانی از این پارک گفت: مسئوالن، مدیران 
و معاونان سازمان برنامه و بودجه در بازدید از پارک علم و فناوری و شرکت های 

فناور و دانش بنیان از توانمندی ها، فعالیت ها و دستاوردهای این مجموعه تمجید 
کرده و لذت بردند و این حاکی از این است که ظرفیت ها و فعالیت ها و زحمات 
هم��ه در این مجموعه در مس��یر موفقیت قرار دارد چرا ک��ه آنها تاکید کردند 
ک��ه از پارک علم و فناوری البرز و ش��رکت ها و 
واحدهای فناور حمایت بیش��تری خواهند کرد. 
ربانی به رشد و پیشرفت شرکت های این پارک 
اشاره کرد و افزود: تعداد شرکت های پارک علم 
و فن��اوری البرز که مورد حمایت و پذیرش قرار 
گرفته اند، در حال حاضر به بیش از 150 شرکت 
رسیده و تعداد ش��رکت های دانش بنیان استان 
نی��ز بعد از تهران، اصفهان، خراس��ان رضوی به 
رتبه چهارم با حدود 1۶5 ش��رکت دانش بنیان 
رسیده که برای اس��تان نوپای البرز بسیار مهم 
است. رئیس پارک علم و فناوری البرز به ظرفیت 
منابع انسانی و اقتصادی و صنعتی استان البرز 
اش��اره کرد و گف��ت: پارک عل��م و فناوری هم 
در راس��تای بالفعل ک��ردن این ظرفیت ها گام بر می دارد که خوش��بختانه این 
موفقیت ها در ابعاد اشتغال، فروش شرکت ها و صادرات آنها کاماًل مشهود است 

که نسبت به سال های گذشته قابل توجه بوده است.

تصمیم بودجه ای دولت برای توسعه فناوریاستارتاپ کلودفلر 150 میلیون دالر سرمایه جذب کرد

ب��ا وجود رخداده��ای امیدوارکننده ای ک��ه در چند ماه گذش��ته پیرامون 
بیت کوین و جامعه  ارز دیجیتال رخ داد، احتمال س��قوط ارزش هنوز تهدیدی 

جدی محسوب می شود.
در سه ماه گذشته، ارزش بیت کوین تقریبا ثابت بوده و حجم قابل توجهی از 
آن نیز خصوصا در کشورهای آمریکا و ژاپن مبادله شده  است. در دوره  سه ماهه  
گذشته، قیمت بیت کوین از پایین ترین مقدار ساالنه یعنی حدود ۳122 دالر به 

۳۹1۳ رسید و به نوعی در حال تجربه  خط مقاومت ۴ هزار دالر است.
ثبات قیمت ارز مادر باعث ش��د تا س��که ها و توکن های متعدد، س��ودهای 
سنگینی را هم در مقایسه با بیت کوین و هم دالر، کسب کنند. به عنوان مثال، 
الیت کوین، انجین کوین و کایبر نتورک، افزایش ارزش 50 تا 100درصدی در 
دوره گذشته داشته اند. با وجود تمام آن اخبار خوب، یک تحلیلگر قیمت رمزارز 
به ن��ام Bleeding Crypto در مصاحبه با س��رویس خبری CCN احتمال 

سقوط ارزش بیت کوین تا 1850 دالر را باال دانست.
چرا 1850 دالر؟

در ابت��دای ماه جاری میالدی، 
ارزش بیت کوی��ن از خط ۴ هزار 
دالر عب��ور ک��رد اما موفق نش��د 
خط مقاومت حیاتی ۴200 دالر 
را رد کن��د. در آن زمان، تحلیلگر 
براس��اس  )تحلی��ل  تکنی��کال 
قیمت در کوتاه مدت  نمودارهای 
و بلندم��دت( ای��ن مصاحبه ادعا 
کرد که سقوط به خطوط 2۴00 
دوره ه��ای  در  دالر   ۳100 و 
کوتاه م��دت، محتمل خواهد بود. 
طبق صحبت های او، در میانه های 
سال 201۷، بیت کوین برای چند 
ماه در کانال 2۴00 دالر باقی ماند 
و س��پس به 1850 دالر س��قوط 
ک��رد. در آن زم��ان، خط 1800 
پس از هاردفورک بیت کوین کش 

شکل گرفته بود.
پ��س از اوج گی��ری قیم��ت از 
1800 دالر، دیگر در نمودارهای 
قیمت��ی بیت کوین ش��اهد عدد 

2۴50 دالر نبودیم و حتی س��قوط ش��دید در سال گذشته میالدی نیز باعث 
ش��کل گیری آن خط قیمتی نش��د. به هرحال، بلیدینگ کریپت��و اعتقاد دارد 
رسیدن به قیمت 2۴50 دالر نیز در ماه های آینده دور از انتظار نخواهد بود. او 

در مصاحبه با CCN گفت:
اگر به نمودارهای ماه مه س��ال 201۷ نگاه کنید، متوجه باقی ماندن قیمت 
در حدود 2۴50 دالر به مدت چند ماه می شوید که پس از آن به قیمت 1850 
دالر رسید. آن مرحله، پایان روند سقوطی بود که از هاردفورک بیت کوین کش 
شروع شد. از آن زمان قیمت افزایش و کاهش شدیدی داشت و دیگر آن خط 

قیمتی را مشاهده نکردیم.
در نتیجه من اعتقاد دارم که مانند همه  روندهای مش��ابه صعود و س��قوط 
قیمت، بازگش��ت به خط پشتیبان گذش��ته، یکی از روندهای قابل پیش بینی 

خواهد بود و به همین دلیل، رسیدن به 2۴50 دالر دور از ذهن نیست.

تحلیلگر فوق در ادامه  صحبت های خود گفت که اگر نمودار قیمتی به 2۴50 
دالر برسد، سقوط به 1850 دالر دور از ذهن نخواهد بود که احتماال یک خط 
پش��تیبان قابل توجه را برای این دارایی ایجاد خواهد کرد. در هفته های اخیر، 
تحلیلگران متعدد بازار رمزارزها و افراد فعال در حوزه های خرید و فروش، ادعا 
کرده اند که کاهش نیافتن قیمت تا خطوط پشتیبان قبلی حتی در ۳۳00 دالر 
باعث می ش��ود که امیدی به افزایش قیمت قابل توجه در کوتاه مدت نداش��ته 
باشند. به عنوان مثال CryptoUB در توییتی گفت: اگر بیت کوین بتواند خط 
مقاومت ۳۹۴0 دالری را بشکند، حداقل تا ۴250 دالر پیش خواهد رفت. البته، 
از آنجایی که خطوط پشتیبان ۳550 و ۳۳50 دالر مشاهده نشده اند، نمی توانم 

نسبت به آن پیش بینی امیدوار باشم.
یکی از فعاالن بازار رمزارزها با اشاره به آنکه افزایش ارزش توکن ها احتماال 
ب��ا افزایش قیمت بیت کوین روند خود را تغییر دهد، به این نکته اش��اره کرد 
که بیت کوین در وضعیتی نامش��خص قرار دارد. از نظر او، یا ارز مادر با س��ایر 
ارزهای بازار روند صعودی شدید 
را طی خواهد کرد یا سقوط قابل 

مالحظه ای خواهد داشت.
در کن��ار تمام��ی تحلیل های 
باال، باید بدانیم که مانند بسیاری 
قیم��ت  دیگ��ر،  دارایی ه��ای  از 
بیت کوی��ن نی��ز ب��ه متغیرهای 
بسیاری وابسته می شود و به طور 
کل��ی، ب��ازار ارز دیجیتال چنین 
وضعیت��ی دارد. از طرفی، افزایش 
شدید قیمت در آلت کوین ها نشان  
می دهد که اعتماد سرمایه گذاران 
به ب��ازار در مجموع افزایش یافته 
اس��ت. به ع��الوه، در ای��ن مدت، 
خریدوفروش های با ریس��ک باال 
و بازدهی س��ود باال نی��ز در بازار 

افزایش یافت.
در بحث تحلیل های فاندامنتال 
ب��ازار )تحلیل براس��اس اخبار و 
رخدادهای هر بازار(، اس��تفاده از 
رمزارزها توسط مؤسسه های مالی 
بزرگ، غول های دنیای فناوری و 
سرویس هایی که توسط شرکت هایی همچون سامسونگ، جولیوس و فیدلیتی 
عرضه می ش��وند، همگی افزایش یافته است. این موارد، به عنوان اساسی ترین 

متغیرهای بررسی قیمت رمزارزها یا دارایی های دیگر مالی بررسی می شوند.
آینده  غیرقابل پیش بینی

نشانه های تکنیکال برای اکثر دارایی های رمزنگاری شده، ضعیف هستند اما 
در مقابل، بخش توس��عه، پیاده سازی و صنعتی س��ازی در آن بازار،  نشانه های 
امیدوارکنن��ده ای دارد و از ابتدای س��ال 201۹، روند مثبتی داش��ت. با تأثیر 
از هم��ان رونده��ا، بازار کلی رمزارزها از پایان ماه دس��امبر گذش��ته، افزایش 
۳0درص��دی را تجرب��ه ک��رد. تحلیلگران می گوین��د تکانه  ایجادش��ده بر اثر 
رخدادهای فوق، حدقل در س��ه ماهه  دوم سال 201۹ هم ادامه خواهد یافت و 

روی بیت کوین تأثیر می گذارد.
CCN/zoomit :منبع

ارزش بیت کوین شاید تا 1850 دالر سقوط کند

دریچــه

محققان کش��ور با پش��تیبانی صن��دوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران 
معاونت علمی موفق به ساخت 55 محصول دانش محور در کشور شدند.

هر س��ال محققان از سراسر کش��ور پروژه های تحقیقاتی خود را به صندوق 
حمایت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
ارس��ال می کنند. این طرح ها در حوزه های مختلف همچون پزشکی، هوافضا، 
هنر و معماری، علوم پایه، تغییرات اقلیم، کشاورزی و منابع طبیعی و مدیریت 
است. پس از ارسال طرح ها در 21 کارگروه پژوهشی صندوق بررسی و داوری 
می شود. خروجی این طرح های پژوهشی متفاوت است و از چاپ کتاب، چاپ 
مقاله و ساخت نمونه محصول را شامل می شود. در سال جاری محققان برای 
ساخت 1۳۹ نمونه محصول متعهد شدند که از این تعداد 55 نمونه محصول 

ساخته شد.

55 محصول دانش محور ساخته شد
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دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه نظام هویت معتبر در 
فضای مجازی در دس��تور کار ش��ورای عالی فضای مجازی قرار دارد و 
در چند جلس��ه نیز مورد بررسی قرار گرفته، گفت هدف از ایجاد این 

نظام استقرار زیست بوم زیرساخت تعامالت 
آزادانه، س��الم و پویا با رعایت حقوق فردی 
و اجتماع��ی در فض��ای مجازی اس��ت. به 
گ��زارش مهر، ابوالحس��ن فیروزآبادی ادامه 
داد: این موضوع که زمینه روابط اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و فناورانه را بین کاربران 
فضای مجازی فراهم می کند باعث توس��عه 
کس��ب و کاره��ای دیجیت��ال، رس��انه ها و 

خدمات اداری دولتی خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این سند سطوح تأمین 
اطالعات هویت دیجیتالی را به تناسب نوع 
تعامل کاربر، صیانت از حریم شخصی افراد 
و حقوق عمومی جامعه دیده ایم، اضافه کرد: 

در صورتی که این سند تصویب شود میزان اطالعاتی که نیاز است یک 
کاربر به آن دسترسی داشته باشد براساس اطالعات مورد اعتماد ارائه 
خواهد ش��د. وی ادامه داد: بحث این است که ما قصد داریم زمینه ای 

را فراه��م کنیم که در مناس��بات و تعامالت اداری نیاز نباش��د که از 
مدارک تکراری اس��تفاده کنیم و هم بخش دولتی و خصوصی تنها به 
اطالعاتی که نیاز دارند دسترسی داشته باشند. فیروزآبادی با اشاره به 
اینکه دسترس��ی به این اطالعات براساس 
س��طوح تعیین ش��ده مورد اعتماد خواهد 
ب��ود، گفت: در این ص��ورت اگر ما بتوانیم 
این سند را به طور شبکه ای در کل کشور 
حاکم کنیم کسب و کارها به شدت توسعه 
پیدا خواهند کرد. وی نظام هویت معتبر را 
یکی از مجموعه های نظام حکمرانی فضای 
مجازی عنوان کرد و افزود: این موضوع به 
عنوان اولین دستورکار در دست بررسی و 
تصویب ش��ورای عالی فضای مجازی قرار 
دارد. به گفته وی، تأمین ادله دیجیتال در 
ثبت و اعطای شناسه های فضای مجازی، 
رعایت امنیت اطالعات هویت در این فضا، 
اعطای گواهی موثق، مرتبط بودن اطالعات هویتی پایه فضای مجازی 
با فضای فیزیکی و نیز تعامل پذیری از جمله موضوعات مورد بحث در 

این سند در فضای مجازی خواهد بود.

سرپرست اداره کل امور بانوان شهرداری تهران به عنوان بانی این نمایشگاه 
اعالم کرد امسال برای نخستین بار تصمیم گرفتیم نمایشگاه اختتامیه داشته 

باشد و از جایزه ای به عنوان تندیس زنان کارآفرین اجتماعی رونمایی کنیم. 
زهرا بهروزآذر در مراس��م پایانی این نمایشگاه 
از معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران 
خواس��ت دوره آینده این جایزه توسعه پیدا کند 
و فق��ط مخصوص به زنان نباش��د. تندیس زنان 
کارآفری��ن اجتماعی به فری��ده عبداللهی، فائزه 
درخش��انی، طاهره باقری و فرشته ظریفی اهدا 
و از زهرا زجاح��ی و احمد صادقی نیز به عنوان 
کارآفرین در مراس��م اختتامیه نمایشگاه زنان و 
تولید ملی در محل بوستان گفت وگو تقدیر شد. 
سرپرست اداره کل امور بانوان شهرداری تهران با 
اشاره به رویکرد جدید مدیریت شهری پایتخت 
گفت: براساس این رویکرد ش��هرداری عالوه بر 
آنکه باید به توسعه فعالیت های توانمندسازی در 

عرصه تولید ملی کمک کند باید به بحث مسئولیت اجتماعی هم بپردازد.
بهروزآذر افزود: این نمایش��گاه تجلی مسئولیت اجتماعی نشان های موفق 
و تولیدکنندگانی اس��ت که عالوه بر کمک به چرخه اقتصاد به حل مس��اله 

اجتماعی هم یاری می کنند. وی گفت: نمایش��گاه زنان و تولید ملی در سالی 
که به نام تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی مزین اس��ت از سوی شهرداری 

تهران برگزار شد.
بهروزآذر، هدف اصلی نمایشگاه زنان و تولید 
ملی را توانمندس��ازی زنان سرپرست خانوار و 
عرضه محصوالت آنان عنوان و بیان کرد: تالش 
کردیم فرصتی فراهم آوریم تا زنان سرپرس��ت 
خان��وار در فضایی عادالنه و رقابتی محصوالت 

خود را به نمایش بگذارند. 
وی اظه��ار داش��ت: در س��ال های اول برای 
ایجاد این فضا از نش��ان های معتبر تولیدی با 
همکاری انجمن ها و اتحادیه های مربوط دعوت 
و غرفه ها واگذار می ش��د، به مرور پس از چند 
دوره تعاملی نیز با تولیدکنندگان برتر حاضر در 
نمایشگاه برقرار ش��د. سرپرست اداره کل امور 
بانوان ش��هرداری تهران گفت: تعامالتی میان 
ش��هرداری و تولیدکنندگان شکل گرفت مبنی بر اینکه بتوانند از فرصت های 
اشتغال خود برای زنان سرپرست خانواری که به شهرداری مراجعه می کنند یا 

توسط شهرداری شناسایی می شوند، بهره مند شوند. 

رونمایی از تندیس زنان کارآفرین اجتماعی در نمایشگاه زنان و تولید ملیتوسعه کسب و کارهای نوپا با تدوین سند هویت معتبر در فضای مجازی

سورنا ستاری، معاون علمی وفناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی 
نخبگان، اظهار داش��ت حرکت جدیدی به س��مت اقتصاد دانش بنیان 

آغاز شده است که بر مبنای نیروی  انسانی متخصص است.
ایجاد اکوسیستم کارآفرینی گام اول رسیدن به اقتصاد پویا

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وی با اش��اره به لزوم پرهیز از 
نگرش منبع محور، افزود: برای رسیدن به اقتصادی پویا و دانش محور، 

گام اول ایجاد اکوسیستم کارآفرینی و ایده پردازی است.
س��تاری ادام��ه داد: مش��کالت و مس��ائل موجود در کش��ور فقط با 
اس��تخدام دولتی حل نمی شود بلکه نیروی  انسانی متخصص و متعهد 
زمینه س��از رفع مش��کالت موجود اس��ت. امروزه تعداد پژوهشگاه های 
کشور که امکانات بس��یار خوبی دارند، کم نیستند، اما به دلیل نگاه و 
نگرش نفتی نتوانس��ته اند اثرگذاری الزم را داشته باشند؛ این یعنی نه 
امکانات س��خت ا فزاری که امکانات نرم افزاری راه حل توسعه و پیشرفت 

کشور است.
رئیس س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان در ادامه اظهار کرد: 

ورود نس��ل جدید کارآفرینان 
جوان ب��ه عرصه ه��ای اقتصاد 
و  اس��تارت ها  از  عموم��ا  ک��ه 
شتاب دهنده ها خارج می شوند، 
و  ایجاد  زمینه س��از  می توان��د 
رشد شرکت های چند میلیاری 
ش��ود، چنی��ن رون��دی عالوه 
اقتص��اد و  اثرگ��ذاری در  ب��ر 
مهاجرت  زمینه  اش��تغال زایی، 

معکوس را نیز فراهم می کند.
لزوم مسئولیت پذیری 

افراد و سازمان ها در قبال 
دریافت تسهیالت دولتی

س��تاری با بی��ان اینکه باید 
رون��د به گونه ای باش��د که هر 

فرد و یا س��ازمان در قبال دریافت تس��هیالت دولتی مسئولیت پذیری 
داشته باشد، یادآور ش��د: هنر در استفاده از امکانات موجود در کشور 
برای پیش��برد اهداف اس��ت. در واقع باید از امکانات موجود در کشور 
برای حمایت از استعداد های برتر و یا عملیاتی کردن ایده ها و طرح های 
نخبگانی اس��تفاده کرد که البته این مهم تنها در س��ایه اکوسیس��تم 

کارآفرینی تحقق می یابد.
بنیاد های نخبگان استانی؛ قدرت های نرم افزاری

وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه بنیاد های نخبگان اس��تانی قدرت نرم افزاری 
هستند، اظهار داشت: قدرت بنیاد های استانی در قدرت نرم آنها است 
و نه سخت افزار ها و ساختمان ها، بنابراین این نهاد ها باید با چابکسازی 
به س��مت افزایش ق��درت اندیش��ه ای حرکت کنند. یک��ی از بهترین 
اقدامات در این حوزه، اش��اعه فرهنگ کارآفرینی در بین مس��ئوالن و 

حتی آحاد جامعه است.
وی اضافه کرد: بازی اقتصاد، محل ورود دولت نیس��ت چراکه دولت 
باید برای زیرساخت ها هزینه کند و به طور مستقیم وارد اقتصاد نشود. 
محیط کس��ب وکار باید توس��ط بخش خصوص��ی اداره و ارزش گذاری 
ش��ود. در واقع، اقتص��اد تنها با نیروی  انس��انی متخص��ص و حمایت 

بخش خصوصی به پویایی می رسد.
ضرورت استفاده از ظرفیت های درون استانی

س��تاری با اش��اره به لزوم طراحی و اجرای برنامه های توانمندسازی 
و جریان س��از با محوریت استارتاپ و کس��ب وکار های نوپا، خاطرنشان 
کرد: کوچک ماندن، نگاه نرم افزاری به بنیاد، اس��تفاده از ظرفیت های 
درون اس��تانی، از مهمتری��ن رویکرد ه��ای بنیاد ه��ای نخبگان��ی برای 
اثرگذاری بیشتر در استان ها است. این بنیاد ها باید روند حرکتی خود 
را به س��مت تامین نیروی  انس��انی برای اقتص��اد دانش محور آماده و 

جهت دهی کنند.
طراحی برنامه بنیاد های نخبگان استانی با رویکرد ایجاد فضای 

کسب وکار
س��تاری تاکید کرد: اعطای تس��هیالت بدون مسئولیت دهی، نه تنها 
حمایت نیس��ت بلکه خیانت اس��ت. حمایت باید مسئولیت خواهانه و 
در راستای مسئولیت پذیری افراد باشد؛ به همین دلیل باید برنامه های 
بنیاد های نخبگان اس��تانی با رویکرد ایجاد فضای کسب وکار طراحی و 

اجرا شود.
دانشگاه در محیط 

کارآفرینی و استارتاپی 
معنا پیدا می کند

علمی وفن��اوری  مع��اون 
اینکه  بی��ان  با  رئیس جمهور 
صنع��ت واردات��ی، نیازمن��د 
دانش��گاه و نی��روی  انس��انی 
تصریح  نیس��ت،  متخص��ص 
ک��رد: دانش��گاه تنه��ا و تنها 
ماشین س��ازی،  محی��ط  در 
و  کارآفرین��ی  طراح��ی، 

استارتاپی معنا پیدا می کند.
وی تصریح ک��رد: پژوهش 
ذاتا پولساز است و اگر فضای 
کسب وکار کش��ور مناسب باشد، می تواند به راحتی هزینه های خود را 
تامی��ن کند. البت��ه در مرز دانش، کمک و حمای��ت دولتی باید وجود 

داشته باشد.
توسعه استارتاپ در حوزه های علوم انسانی

ستاری در پایان گفت: رشته های علوم انسانی نیز باید وارد استارتاپ 
ش��وند. رده بندی باالی زبان فارس��ی در اینترنت و قدرت نرمی که در 
این حوزه وجود دارد، زمینه بس��یار مناسبی برای توسعه استارتاپ در 
حوزه های علوم انسانی است. در این بین، توسعه کسب وکار و تجارت و 

حضور در عرصه های صادراتی نیز می تواند ارزش باالیی داشته باشد.
الزم به ذکر است، س��ی ویکمین نشست سراسری رؤسای بنیاد های 
نخبگان اس��تانی به پیشنهاد ستاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان 
معاون��ت علمی ب��ه منظور آش��نایی هرچه بیش��تر دس��ت اندرکاران 
بنیاد های اس��تانی با دس��تاورد ها و فعالیت های پ��ارک علم و فناوری 
پردیس معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری در حوزه اقتصاد 
دانش بنیان اعم از نحوه تعامل و حمایت از ش��رکت های دانش بنیان، 
مراکز رشد و اس��تارتاپ ها در پارک فناوری پردیس معاونت علمی در 

حال برگزاری است.

اپل به زودی سرویس اسـتریم ویدئویی خود را رونمایی 
می کند و طبق پیش بینی کارشناسـان، می تواند تا سـال 

2024 به درآمد 10 میلیارد دالری برسد.
بـه گـزارش زومیت، اپـل در رویـداد 25مـارس خود، 
سـرویس های خبری و )به احتمال زیاد( استریم ویدئویی 
خـود را رونمایی خواهد کـرد. کارشناسـان اعتقاد دارند 
سـرویس جدید توزیع محتوای مد نظر کوپرتینویی ها، در 
صورت رسـیدن به آمار کاربران 100 میلیون نفر، درآمدی 
بین 7 تا 10 میلیارد دالر برای آنها به همراه خواهد داشت. 
پیش بینی رسـیدن به آن آمارها، بسته به افزایش سرعت 
پیشـرفت در سرویس و وفاداری کاربران انجام شده است 
که در کنـار خرید باالی محتوا، می توانـد پیش بینی را به 

حقیقت پیوند دهد.
دنیل آیوز، کارشناسـی که تحلیـل اخیر را درباره ی اپل 
انجام داد، اعتقاد دارد که روندهای خرید و ادغام خصوصا 

در حوزه رسانه باید در اپل انجام شوند. او می گوید:
اگرچه اپل هیچ گاه فرآیندهای خرید و ادغام را به عنوان 
استراتژی اصلی به کار نمی برد، به عقیده  ما در بحث تولید 
محتوا، تولید به صورت داخلی مسـیری آهسـته و دشوار 
خواهـد بـود. درنتیجـه، آنهـا بیش ازپیش به ایـن نتیجه 

می رسند که به خرید و ادغام هایی بزرگ تر نیاز دارند.
آیوز دربـاره فرآیندهـای خرید و ادغام، شـرکت هایی 
Lionsgate، Sony Pictures، CBS/  ،A24 همچـون 

Viacom، Netflix و MGM را به عنوان اهداف احتمالی 
کوپرتینویی ها معرفی می کند. درحال  حاضر، همکاری های 
کوچکی با چند عدد از همان شـرکت ها انجام می شود. از 
میـان آنها می توان بـه فیلم On the Rocks اثر سـوفیا 

کاپوال اشاره کرد که برای A24 و اپل ساخته شد.
دربـاره خود سـرویس ویدئو، به نظر می رسـد اپل هنوز 
در مراحل پایانی برنامه ریزی باشـد و احتماال، سرویس تا 
پاییز رونمایی نخواهد شد. در بحث درآمدی نیز پیش بینی 
می شـود کوپرتینویی ها بیـن 25 تا 35 درصـد از هزینه  

اشتراک ماهیانه  کاربران را دریافت کنند.
اخبار پیشـین حاکی از آن هسـتند که اپل حداقل یک 
میلیارد دالر برای تولید محتوای اختصاصی سرمایه گذاری 
کـرده اسـت. از میـان محصـوالت آن سـرمایه گذاری ها 
می توان سریال تلویزیونی Time Bandits را مثال زد که 
اقتباسـی از رمان های Foundation اثر ایزاک آسیموف 
محسـوب می شـوند. البتـه، سـرمایه گذاری های اپـل در 
مقایسـه با رقیبانی همچون نت فلیکس )با سرمایه گذاری 
13 میلیـارد دالری در سـال 2018( آنچنـان قابل توجـه 

نیست.
آیـوز در ادامه تحلیـل اقتصادی خود بـرای اپل، ارزش 
سـهام شرکت را در پایان دوره  12 ماهه، حداکثر 200 دالر 
پیش بینی می کند. او مشکالت متعددی همچون محبوبیت 
آیفون، توانایی ترکیب مناسـب نرم افزارها و سرویس ها و 

رقابت شدید در چین را برای تخمین خود مثال می زند.
افراد مشـهوری همچـون جی جی آبرامـز، جنیفر گارنر 
و اسـتیو کارل در رویداد 5 فروردیـن اپل حضور خواهند 
داشـت کـه آن مراسـم را به نوعـی پرسـتاره می کننـد. 
همان طـور که قبـال گفته شـد، احتماال سـرویس خبری 
Apple News Magazines نیـز در آن رویداد رونمایی 
خواهد شد. احتمال دیگر آن است که سخت افزار جدیدی 
همچـون آیپد، ایرپـاد، ایرپـاور یا حتی نسـخه  جدیدی 
از آیپـاد تاچ هـم در آن رویداد معرفی شـود. به هر حال، 
شایعات پیرامون رویداد پیش رو هنوز با قوت ادامه دارند.

ایجاد اکوسیستم کارآفرینی گام اول رسیدن به اقتصاد پویا

درآمد اپل از سرویس 
ویدئو تا سال 2024 به 
۱0 میلیارد دالر می رسد

یادداشـت

در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، طرح های فناورانه زودبازده حوزه آب در 
مناطق عشایری و محروم اجرایی می شود .

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری، نادرقلی ابراهیمی دبیر س��تاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، 
فرس��ایش و محیط زیست معاونت علمی درباره اجرای این طرح های فناورانه 
اظهار کرد: در راس��تای اجرای اقتصاد مقاومتی، این س��تاد با همکاری بنیاد 
علوی و کمیته ام��داد امام خمینی مقدماتی را فراهم کرده تا برای واحدهای 
کوچک در حوزه پرورش ماهی و ایجاد گلخانه های کوچک در محیط روستایی 
و در قال��ب زنجیره ارزش، طرح های فناورانه زودبازده در مناطق عش��ایری و 

محروم اجرایی شود .

طرح های فناورانه زودبازده در مناطق 
عشایری و محروم اجرایی می شود



برندس��ازی، عامل ایجاد تفاوت میان یک ش��رکت موفق و یک شرکت 
شکس��ت خورده همان میزان که به کیفیت محصوالت و خدمات شرکت 
بس��تگی دارد، به برندسازی هم مرتبط اس��ت. به همین دلیل، کسی که 
می خواه��د برای برند مرتبط با کس��ب و کارش هویت ایج��اد کند، باید 

پیشاپیش برای آینده اش هم برنامه ای داشته باشد.
رعایت اصول برندس��ازی برای شرکت کار آسانی نیست، چرا که باید بر 
توس��عه محصول و سایر پروژه های موجود نظارت داشته باشد. با این حال 
نمی توان از آن چشم پوش��ی کرد ی��ا آن را عقب انداخت. به همین خاطر، 
تعدادی از اصول برندسازی که به شما در ایجاد هویت برای برندتان کمک 
خواهن��د کرد را انتخاب کرده ایم تا در ادام��ه به آنها بپردازیم، با ما همراه 

باشید:
کالسیک باشید

گاه��ی اوقات برندها این گونه فکر می کنن��د که به هنگام ایجاد هویت 
برند برای کسب و کارشان باید از جدیدترین ترندهای روز استفاده کنند. 
در حالی که اس��تفاده از عناصر مدرن طراحی همواره توصیه می شود، اما 
به این معنا نیس��ت که نباید از عناصر طراحی کالس��یک در برندس��ازی 
اس��تفاده کرد؛ در واقع، عامل ایجاد یک ح��س جاودانگی در برند همین 

عناصر کالسیک هستند.
به عنوان مثال به لوگوی کوکاکوال توجه کنید که در 100 سال اخیر با 
تغییر زیادی مواجه نشده است. کوکاکوال هر سال در صدر لیست بهترین 
برندهای دنیا قرار می گرفت تا سال 201۳ که توسط گوگل و اپل به پایین 

کشیده شد.
برندسازی باید در راستای وجهه  شرکت باشد

یکی دیگر از اصول برندسازی این است که برندسازی شما باید صنعتی 
که در آن مشغول به کار هستید را نشان دهد و در همین حین، با تصویر 
کلی یا تم ش��رکتتان هم مطابقت داشته باشد. از لوگوی شرکت گرفته تا 
وبس��ایت آن، همه چیز باید بر مبنای تمی باش��د که داس��تان برندتان را 

تعریف می کند.
برندس��ازی ش��ما باید بتواند مخاطب��ان هدف تان را به وج��د بیاورد تا 
بخواهند بیش��تر درباره آن محصول یا س��رویس اطالعات کسب کنند. به 
تصویر باال توجه کنید. می بینید که همه  بخش های آن، از لوگوی تس��ال 
گرفته تا ماشین، از یک طراحی صاف و آینده گرایانه استفاده می کنند که 
باعث می شود حس مدرن بودن، بهینگی و کارایی در بیننده القا شود. در 
صورتی که از این مورد از اصول برندسازی پیروی کنید، مشتریان شما پیام 

واضح تری از مأموریت و ارزش های برندتان دریافت خواهند کرد.
برندتان را منحصربه فرد کنید

کسب و کارها معموالً تالش می کنند که با نسخه برداری یا قرض گرفتن 
از طراحی برند کس��ب و کارهای موفق موجود در بازار با آنها رقابت کنند. 
در مواقع دیگر ممکن اس��ت این اتفاق به صورت تصادفی یا ناخودآگاهانه 
رخ بدهد، چرا که بازاریاب ها زمان زیادی را صرف تحلیل و بررسی برندهای 
رقیب می کنند. در هر صورت، اطمینان حاصل کنید که برندسازی شرکت 
ش��ما به اندازه  کافی با طرح های س��ایر رقیبان متفاوت است. اگر شباهت 
بیش از حد میان برندس��ازی دو شرکت وجود داشته باشد، می تواند باعث 
ایجاد گمراهی بش��ود و تأثیری منفی روی نظر مشتریان تان بگذارد و آنها 

برندتان را بی اصالت و تقلیدی از برند دیگر تلقی کنند.
به منظور اینکه مطمئن شوید در زمان طراحی چنین اتفاقی نمی افتد، 
به ش��ما توصیه می کنیم که طرح تان را با شخصی تیزبین و آشنا به بازار 
در میان بگذارید. در این صورت راحت تر می توانید مشابهت های احتمالی 

میان برند خود و شرکت های رقیب را پیدا کنید.
برندتان را با پلتفرم های متعددی سازگار کنید

در عصر دیجیتال، طراحی برندتان در همه جا نمایش داده خواهد شد. 
چه در وب سایت شما باشد یا در صفحات شرکت در شبکه های اجتماعی، 
برندس��ازی ش��ما روی پلتفرم های مختلف و دس��تگاه های مختلف دیده 

می شود.
حتی ممکن است در برخی رسانه های آفالین مانند روزنامه ها و مجالت 
هم به نمایش گذاشته شود. به همین علت، باید مطمئن شوید که طراحی 
ش��ما روی پلتفرم های مختلف و صفحات با سایزهای متفاوت به درستی 

نشان داده خواهد شد.
از رنگ های متعدد استفاده نکنید

از جمل��ه اصول برندس��ازی که باید رعایت ش��ود این اس��ت که تعداد 
رنگ هایی که در طراحی برند به کار می رود، نباید زیاد باش��د. اکثر مواقع 
ش��رکت ها وسوسه می شوند که رنگ های متعددی به کار بگیرند، چرا که 
معتقدند این کار باعث می ش��ود لوگوی آنها به یادماندنی تر و چشم گیرتر 

شود.
ام��ا معم��والً این کار منجر می ش��ود ک��ه برندها ظاه��ری مصنوعی و 
بی کیفیت پیدا کنند. پیش��نهاد ما این است که در کنار رنگ های سیاه و 
سفید، حداکثر از دو رنگ دیگر استفاده کنید. همچنین اطمینان حاصل 
کنید که در تمام کمپین های برندس��ازی شرکتتان نیز از همین دو رنگ 
اس��تفاده خواهد شد، چرا که ثبات نیز یکی از مهم ترین اصول برندسازی 

است.
از خصوصیات طراحی مینیمال بهره ببرید

در گذش��ته طراح��ان از عناصر متعددی در طرح های ش��ان اس��تفاده 
می کردند که فونت ها و س��ایزهای مختلفی را ش��امل می ش��د، اما امروزه 

ترندی که اکثر طراحان به آن تمایل پیدا کرده اند، مینیمالیسم است.
طراحان در تالش هس��تند که با کاهش تنوع در فونت، وکتور، رنگ یا 

سایزهای به کاررفته در طراحی، از گمراه کردن بینندگان جلوگیری کنند. 
این کار باعث می ش��ود که در برندسازی شما یکپارچگی و ثبات به چشم 
بخورد و شانس تان برای باقی ماندن در خاطر بینندگان را افزایش می دهد.

نام برند باید به آسانی حفظ شود
در رابطه با اصول برندس��ازی، مورد دیگری که مطرح می ش��ود نام برند 
اس��ت. نام برند نباید به حدی خاص باش��د که به خاطرسپردن آن دشوار 
شود. مشتریان معموالً با نام های آشنا بیشتر رابطه برقرار می کنند. اما باید 
در نظر داش��ت که یک نام س��اده این ریس��ک را به همراه دارد که با برند 
دیگری اشتباه گرفته شود و مشتریان را گمراه کند. مانند هر چیز دیگری 
در بازاریابی، این مورد هم ش��امل بده بستانی میان ریسک و پاداش است. 
نام های جس��ورانه و خالقانه تر ممکن اس��ت توجه بیشتری به خود جلب 

کنند، اما نام های آشنا برای کاربران به یادماندنی تر خواهند بود.
سعی کنید شعارتان کوتاه و گیرا باشد

ش��عار برندتان باعث می ش��ود که افراد از کاری که ش��رکت شما انجام 
می دهد باخبر شوند. در این مورد از اصول برندسازی، معموالً شعارتان به 
همراه لوگو در برندسازی استفاده خواهد شد، پس به دنبال ایجاد یک شعار 

کوتاه، گیرا و به یادماندنی باشید.
ش��عارتان باید نگرش و حتی فرهنگ ش��رکت تان را هم منعکس کند. 
شعارهای »متفاوت فکر کن« اپل و »من عاشقشم!« مک دونالد، دو نمونه  
قابل ذکر از این مورد هس��تند. ش��عار »دل. صرفاً تو« دل به طور واضحی 
شامل نام شرکت می شود. با وجود اینکه غیرضروری است، اما می تواند بر 

میزان شخصی سازی که در تولید هر محصول به کار می رود تأکید کند.
فضای سفید کافی باقی بگذارید

معم��والً طراح��ان و بازاریاب ها به منظور اینک��ه از طریق یک کمپین 
حداکثر اطالعاتی که می توانند را در اختیار بگذارند، صفحه را با نوشته ها 
و طرح ه��ای فراوان پر می کنند. این کار باعث می ش��ود که خوانندگان به 
س��ختی بر چیزی که اهمیت دارد تمرکز کنند و ممکن اس��ت در دریای 
کلمات غرق بشوند. همچنین ممکن است که باعث دور شدن افرادی که 

عالقه ای به خواندن ندارند یا تصاویر را بیشتر می پسندند بشود.
پس همیشه مطمئن بشوید که فضای سفید کافی در طراحی تان وجود 
دارد. این فضا می تواند در میان حروف و کلمات یا در لبه های تصویر باشد.

به عنوان یک ش��رکت، ضروری است که از این اصول برندسازی پیروی 
کنید تا کمپین های تان، حداکثر تأثیر ممکن را بر روی مشتریان بگذارند. 
لوگو، نام برند و شعارتان بخش هایی هستند که مشتری در برخورد اول با 
آنها مواجه می ش��ود و می توانند نقش زیادی در حسی که مشتری نسبت 
به برندتان پیدا می کند داشته باشند. به منظور اینکه برخورد اول مشتری 
تبدیل به برخورد آخر او با برند نشود، اطمینان حاصل کنید که شرکتتان 

این اصول برندسازی را به کار می گیرد.
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5 کاری که باید از انجام آنها در لینکدین 
خودداری کنید

لینکدین یک سرویس تجاری و اشتغال است که از طریق وب سایت و 
برنامه های تلفن همراه عمل می کند و بیش��تر برای شبکه سازی حرفه ای 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد، از جمله کارفرمایانی که  دنبال اس��تخدام 
می گردند و متقاضیانی که رزومه خود را پست می کنند. برای موفقیت در 

استفاده از آن باید از انجام برخی از کارها خودداری کرد. 
بث گرنجر به افراد کمک می کند تا چشم انداز بیشتری پیدا کنند و برند 
تجاری حرفه ای خود را با استفاده از رسانه های اجتماعی، فروش اجتماعی 
و لینکدین ایجاد کنند. گرنجر پیشنهاد می کند اگر می خواهید با استفاده 
از لینکدین به موفقیت بیشتر برسید از انجام این شش کار خودداری کنید.

1. کارفرمای سابق خود را به عنوان کارفرمای فعلی خود 
اعالم نکنید

افرادی هستند که برای شش ماه است بیکارند اما کارفرمای سابق شان 
هن��وز هم به عنوان کارفرمای ش��ان ق��رار دارد. این اصال خوب نیس��ت. 
کارفرمایان می توانند از اینکه اطالعات پروفایل شما نادرست است گزارش 

پر کنند. 
از آنجایی که بس��یاری از کارفرمایان کس��ی که کار نمی کند را در نظر 
نمی گیرد، اغلب افراد نمی خواهند صادقانه ذکر کنند که بیکارند از این رو 
خود را به عنوان مشاور یا فریلنسر معرفی می کنند. این کار مشکلی ندارد 
اما بهتر است زمانی که بیکارید فعالیت هایی در زمینه مشاوره انجام دهید 
تا از نظر قانونی هم بتوانید به گونه ای بگویید که مشاور هستید، اما زمانی 
که برای شرکتی کار نمی کنید ادعا نکنید که هنوز هم آنجا کار می کنید.
2. انتظار نداشته باشید کسانی که تایید )Endorse( کردید 

حتما شما را تایید کنند
بعضی افراد در لینکدین مهارت های یک عده را تأیید می کنند و از آن 
شخص می خواهند که در ازای این کار او هم مهارت های آنها را تأیید کند. 
این کار در فضای لینکدین توصیه نمی شود. شما با این کار دیگران را در 
معذوریت قرار می دهید و به طورکلی هم درست نیست مواردی که درباره 
آنها اطالعات درستی در دست نداریم را تأیید کنیم. البته این کار می تواند 
ش��روع یک گفت وگو باشد اما بهتر اس��ت مهارت های دیگران را از روی 
شناخت کامل تأیید کنیم. البته اگر کسی مهارت های شما را تأیید می کند 
و شما او را می شناسید و مهارت هایش را می شناسید برای تشکر می توانید 

عالوه بر گفتن تشکر آنچه در او می شناسید را تأیید کنید. 
3. از عکس یکسان در پروفایل خود برای سال ها استفاده 

نکنید
همه افراد در گذر زمان دچار تغییراتی می ش��وند و ویژگی های ظاهری 
افراد از این قضیه مس��تثنی نیست. ش��اید خودتان فکر می کنید در پنج 
سال گذشته قیافه تان هیچ تغییری نکرده است و مانند پنج سال پیش تان 
هستید، اما بهتر است هر دو سال یکبار عکس  پروفایل تان را تغییر دهید تا 

برای دیگران قابل تشخیص باشید و به راحتی شناسایی شوید.
عده ای فکر می کنند قیافه و ظاهرشان دو سال پیش جذاب تر، زیباتر و 
جوان تر بوده است از این رو از عکس های قبلی برای پروفایل شان استفاده 
می کنند. استفاده از عکس های قدیمی اگر چهره و ظاهرتان با االن خیلی 
متفاوت باش��د نوعی فریب دادن دیگران محسوب می شود. عالوه بر این 
ش��ما از طریق آن عکس قابل شناسایی نیس��تید. از این رو حتما عکس 

پروفایل تان را به روز کنید.
 4. افراد و شرکت ها را در پست ها تگ نکنید مگر اینکه  آن 

پست به طور مستقیم به آنها مربوط باشد
تگ کردن اش��خاص اساسا درخواستی برای آنها است تا به گونه ای به 
آن پاس��خ دهند یا از آن مطلع شوند چون فکر می کنیم به آن عالقه مند 

هستند. اگر این کار بیش از اندازه انجام شود می تواند آزاردهنده باشد.
5. بدون ارسال یک یادداشت سفارشی از دعوت افراد برای 

پیوستن به شبکه لینکدین خود خودداری کنید
ارتباطات لینکدین خود را باید سفارشی کنید. اگر می خواهید با کسی 
که نمی شناسید اما دوس��ت دارید بشناسید ارتباط برقرار کنید، توضیح 

دهید که چرا می خواهید آنها را بشناسید.
مطمئنا، الزم نیس��ت این کار را با یک خویش��اوند یا فردی که خوب 

می شناسید انجام دهید.
Forbes/ucan :منبع
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10 س��ال مدت زمانی طوالنی است. با این حال در دنیای به سرعت در 
حال تغییر شبکه های اجتماعی همین 10 سال می تواند ۳0 سال به نظر 
برسد. بدون تردید چیزهای زیادی از نخستین روزهای معرفی فیس بوک 
تغییر کرده اس��ت. از آن زمان تا به حال رقبای جدی برای فیس بوک به 
وجود آمده اند. همچنین توسعه دهندگان شبکه های اجتماعی نیز کیفیت 
خدمات شان را افزایش داده اند. با این حال هنوز برخی چیزها بدون تغییر 

باقی مانده است. 
بازاریاب های ش��بکه های اجتماع��ی هنوز هم در ت��الش برای ترغیب 
مش��تریان به صحبت پیرامون طرف های قرارداد خود و خرید محصوالت 
آنها هس��تند. البت��ه باید انصاف را رعایت ک��رد، چراکه تکنیک ها و روش 
جذب مخاطب در بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی دستخوش تغییر 

و تحول بسیاری شده است. 
در این مقاله من قصد بررسی 10 حقیقت پیرامون شبکه های اجتماعی 
را دارم. به نظرم گذشت یک دهه از معرفی نخستین کمپین های مبتنی بر 
شبکه های اجتماعی زمان مناسبی برای بررسی حقایق پیرامون آن است. 

همه چیز )به استثنای پایان بازی( تغییر کرده است
در نخستین روزهای ظهور شبکه های اجتماعی مفهومی به نام بازاریابی 
مبتنی بر شبکه های اجتماعی و تکنیک های خالقانه آن وجود نداشت. آن 
زمان حتی فیس بوک هم گزینه تبلیغات تجاری را نداشت. به این ترتیب ما 
بازاریاب ها زمان زیادی را صرف بارگذاری مطالبی برای گفت وگوی مستقیم 
با مشتریان می کردیم. پلتفرم های هدف ما نیز MySpace )امیدوارم در 
آرامش ابدی پس از مرگ باش��د( و فروم ه��ای آنالین مختلف بود. در آن 
زمان ما شیوه های متنوع برای ارزیابی نتایج فعالیت های خود نداشتیم. به 
عالوه امنیت فضای اینترنت نیز بسیار پایین بود. به عنوان مثال هر هفته 
کامپیوتر شخصی من ویروسی می شد. گاهی اوقات ویروس ها آنقدر قوی 

بودند که در عمل کامپیوترها را بی مصرف می ساختند. 
خوش��بختانه امروزه با پیش��رفت های حوزه IT و اف��راد ماهری مانند 
همکارانم در ش��رکت های امنیتی و تکنولوژی مختلف دیگر با مش��کالت 
قبلی مواجه نیس��تیم. به این ترتیب اکنون اطالعات بسیار زیاد و پردازش 
ش��ده ای در اختیار بازاریاب های سراس��ر دنیا قرار دارد. همین امر موجب 
ق��درت انتخاب باالی بازاریاب ها برای مواجهه هوش��مندانه با مش��تریان 
هدف ش��ده اس��ت. به عبارت دیگر، دوران تالش ب��رای اقناع مخاطب از 
طریق نگارش متن های طوالنی در فروم ها و MySpace جای خود را به 
شیوه های هوشمندانه تری داده است. در پایان کار نیز امکان ارزیابی نتایج 

برای همه تیم های بازاریابی وجود دارد. 
نکته جالب این بخش تالش ما برای دس��تیابی به اهدافی واحد نسبت 
به 10 س��ال گذش��ته اس��ت: جلب نظر مش��تریان در دیالوگی دو طرفه، 
ترغیب شان به صحبت پیرامون محصوالت مورد نظرمان و در نهایت فروش 

محصوالت و خدمات در فرآیند تعامل دو طرفه با مشتریان.
تغییر، تنها فاکتور پایدار در شبکه های اجتماعی

آیا گمان می کنید که برنامه ای واضح و مناس��ب برای آینده برندتان در 
ش��بکه های اجتماعی در دس��ت دارید؟ اگر در برنامه تان فکر همه چیز را 
کرده اید، باید اندکی ش��ما را ناامید س��ازم. بر این اس��اس با نگاهی دقیق 
به ش��بکه های اجتماعی همه چیز را در حال تغییر مداوم خواهیم یافت. 
ب��ه گونه ای خالقانه، تنها فاکتور پایدار و بهره مند از ثبات در ش��بکه های 

اجتماعی »تغییر« اس��ت. دنیای تکنولوژی هیچ گاه دست از تغییر  تحول 
بر نخواهد داشت. به طور مشابه زندگی تمام ما نیز در تعامل با محصوالت 

تکنولوژی دچار تغییر می شود. 
یک نمونه ساده از تغییر بنیادی در شبکه های اجتماعی افزودن تبلیغات 
س��ازمان یافته با فیس بوک اس��ت. اگر به یاد داش��ته باشید، در سال های 
نخس��ت فعالیت پلتفرم های اجتماعی مدیران آنها مخالفت زیادی نسبت 
به تبلیغات فزاینده نشان می دادند. با این حال اکنون شبکه های اجتماعی 
قبول س��اماندهی تبلیغات را به چش��م راه��کاری ب��رای افزایش درآمد 
می نگرند. اینس��تاگرام، به عنوان زیرمجموعه خانواده فیس بوک نیز از این 
قاعده مستثنا نیست. به این ترتیب همه برندها امکان تبلیغات سازماندهی 
شده در اینستاگرام را خواهند داشت. البته این موارد فقط مربوط به جلوه 
تجاری ش��بکه های اجتماعی اس��ت. بدون تردید در بخش های دیگر نیز 
پلتفرم های اجتماعی دس��تخوش تغییر و تحول شده اند. یک نمونه ساده 
چنی��ن تحوالتی مرب��وط به ورود س��رویس اس��توری، IGTV و خرید 

درون برنامه ای برای برندهاست. 
نقطه مقابل عشق یعنی بی تفاوتی

هنگام��ی که ما نخس��تین تالش های خود را برای جل��ب نظر کاربران 
فیس بوک انجام دادیم، بزرگترین نگرانی مان به شرح ذیل بود: اگر کاربران 
در صفحه خودمان مطالب بدی نس��بت به ما بارگذاری کنند، چه؟ اگرچه 
در بسیاری از مواقع این نگرانی رفع شد و خبری از کامنت های منفی نبود، 

اما برداشت ما از آن کامال نادرست محسوب می شد. 
کامنت منفی همیشه خبری بد برای برندها نیست. اجازه دهید اندکی بیشتر 
در م��ورد این موضوع فکر کنی��م. چه زمانی افراد کامنت منفی در صفحه ما 
می گذارند؟ شاید پاسخ دم دستی هنگام ناراحتی شان از محتوای برندمان باشد. 
با این حال از هر 10 نفر فقط یک نفر اقدام به درج کامنت در ذیل پست برند 
محبوبش می کند. با توجه به اینکه برندها شاید جزو فهرست برندهای محبوب 
نباشد، رقم کامنت های منفی به شدت افت خواهد کرد. نکته مورد نظر من در 
این بخش آگاه  سازی شما به اهمیت دریافت کامنت، حتی نوع منفی آن، است. 
بنابراین دفعه بعد به هنگام بررسی وضعیت برندتان سری هم به کامنت های 
دریافتی بزنید. اگر مقدار کامنت دریافتی برندتان اندک بود، آنگاه زنگ خطر 
برای ش��ما به خطر در خواهد آمد. در هر صورت هدف اصلی ما از فعالیت در 
ش��بکه های اجتماعی تعامل با کاربران اس��ت. در غیر این صورت برندمان به 

اهداف خود در پلتفرم های اجتماعی دست نخواهد یافت. 
شبکه های اجتماعی هیچ گاه نمی خوابد

کامنت های منفی و ش��کالت بزرگ امکان وقوع در هر س��اعت و زمانی 
را دارند، بنابراین باید همیشه در حال مشاهده وضعیت برندمان و تحلیل 

آن باشیم. 
شما توانایی بازیابی برندتان پس از یک بحران در شبکه های 

اجتماعی را دارید
ب��دون تردید بازیاب��ی برندمان پس از مواجهه با بحران در ش��بکه های 
اجتماعی س��اده نیس��ت. با این ح��ال توجه به خواس��ته های کاربران، به 
کار گیری اس��تراتژی دقیق و اندکی صبر و ش��کیبایی مشکالت زیادی را 
ح��ل خواهد کرد. به طور معمول برندهای بزرگ در مواقع دش��وار رابطه 
نزدیک ت��ری با بخش ویژه ش��بکه های اجتماعی ش��ان برق��رار می کنند. 
همچنین تهیه بودجه ای ویژه ب��رای مواقع ضروری نیز در چنین مواقعی 
به ما کمک خواهد کرد. البته باید توجه داشت که اعتماد مشتریان با پول 
قابل خرید نیست. با این حال بودجه مناسب فرآیند بازیابی اعتماد آنها را 

تسریع خواهد کرد. 

ارتباط نزدیک با کارمندان فیس بوک به عنوان برگ برنده
تیم ش��رکت من به اندازه کافی ش��انس به منظور ارتباط با چند نفر از 
کارمندان برند فیس بوک را دارد. به این ترتیب تعامل با این افراد برند من را 
از مزیت اطالع زود هنگام از تغییرات در راه بهره مند می کند. همچنین در 
مواقع مورد نیاز امکان دستیابی به اطالعات بسیار دقیق در مورد وضعیت 
برند در شبکه های اجتماعی خانواده فیس بوک فراهم است. توصیه من به 
ش��ما به عنوان یک برند جویای نام تالش ب��رای برقراری ارتباط با یک یا 
چند تن از کارمندان فیس بوک است. به عالوه همکاری نزدیک با برندهای 
دارای ارتباط مستقیم با فیس بوک هم راهکاری هوشمندانه تلقی می شود. 
ب��دون تردید در دنیایی که فیس بوک هر روز آپدیت تازه ای ارائه می کند، 

آگاهی قبلی از تغییرات در راه کمک ویژه ای به ما خواهد کرد. 
ستارگان موسیقی راک متعلق به صحنه هستند

یک موس��یقی دان بدون صحنه اجرا فرصتی ب��رای عرض اندام نخواهد 
داش��ت. به طور مش��ابه یک بازاری��اب  هم بدون آش��نایی کامل با فضای 
ش��بکه های اجتماعی توانایی موفقیت در تعامل ب��ا مخاطب را ندارد. من 
در ط��ول زندگی ام بازاریاب های موفق زیادی را مش��اهده کرده ام. ویژگی 
مشترک همه آنها حضور مداوم  در فضای شبکه های اجتماعی است. به این 
ترتیب آنها ش��ناخت بسیار درستی از وضعیت لحظه به لحظه پلتفرم های 
مختلف به دست می آورند. وقتی شناخت ما از شبکه های اجتماعی درست 

باشد، دیگر جایی برای شکست در بازاریابی و تبلیغات نخواهد ماند. 
افراد خاصی در شبکه های اجتماعی موفق می شوند

نگارش متن تبلیغاتی خالقانه، ارزیابی نتایج، توسعه گزارش های در مورد 
کیفیت کارمان و تالش برای ایجاد ارتباط میان کمپین های قبلی با نمونه 
تازه از جمله ضرورت های موفقیت  در شبکه های اجتماعی است. موفقیت 
در شبکه های اجتماعی آسان نیست. درست به همین دلیل معموال برندها 
برای فعالیت در شبکه های اجتماعی نیازمند تیم بازاریابی هستند. به این 
ترتیب مهارت های مورد نیاز بین اعضای تیم تقس��یم می شود. شاید تیتر 
اصلی متن من اندکی غلط    انداز باشد، با این حال افراد موفق در شبکه های 
اجتماعی باید ویژگی های مذکور در این بخش را داشته باشند. در غیر این 

صورت موفقیت چندانی به دست نخواهند آورد.
بهترین افراد هیچ وقت نمی گویند »به من ربطی ندارد«

به یاد دارم زمانی برای یکی از مش��تریانم بس��ته مهمی را تا شهر محل 
کنفرانس ش��رکتش ب��ردم. من دو س��اعت تمام در ح��ال رانندگی برای 
رس��اندن آن محموله به مش��تری مورد نظر بودم. نکت��ه جالب اینکه من 
هم در کنفرانس��ی دیگر سخنرانی داشتم. در این میان رئیس من در حال 

آماده سازی متن سخنرانی و تهیه مقدمات برای حضورم در آنجا بود. 
اگرچه مثال فوق ارتباطی با شبکه های اجتماعی ندارد، اما نباید نسبت 
به آن نیز کامال بی توجه بود. گاهی اوقات در ش��بکه های اجتماعی مجبور 
به انجام کارهایی هستیم که شاید خارج از حیطه اختیارات مان باشد. افراد 
موفق در ش��بکه های اجتماعی هیچ گاه انجام کاری مفید را به بهانه عدم 

ارتباط مستقیم با جایگاه شان رد نمی کنند. 
شبکه های اجتماعی چوب جادویی مشکالت بازاریابی نیست

موفق ترین کمپین های بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی با پرسش »ما چه 
کاری در این شبکه اجتماعی تازه می توانیم انجام دهیم؟« شروع نشده اند. پرسش 
اصلی بسیاری از کمپین های موفق به شرح ذیل است: بهترین پیام برای ارائه به 
مخاطب در شبکه های اجتماعی چیست؟ این پرسش عمق بیشتری نسبت به 

بررسی صرف پلتفرم های مختلف به عنوان محلی برای کسب سود دارد. 
prdaily :منبع

چرا باید یک استراتژی بازاریابی چند کاناله 
داشته باشیم؟

معم��وال اف��راد درب��اره ترندهای بع��دی صنعت تبلیغ��ات صحبت 
می کنند. آنها می خواهند که به س��راغ ایمیل، شبکه های اجتماعی یا 
تبلیغات پولی بروند. آنها ش��نیده اند که اس��تفاده از یک پلتفرم خاص 
می تواند موفقیت بیشتری به همراه داشته باشد و می خواهند که تمام 

بودجه بازاریابی خود را در این مسیر خرج کنند.
اما متاس��فانه تجربه ثابت کرده که ای��ن رویکرد هرگز موفقیت آمیز 
نبوده اس��ت یا در ابعاد محدود ش��اید بتواند موفقیت آمیز باشد. وقتی 
فق��ط روی یک کان��ال بازاریابی س��رمایه گذاری می کنید، در واقع در 
ح��ال کوچک تر کردن دایره ج��ذب افراد جدید هس��تید. اگر برخی 
از مخاطب��ان بالقوه ش��ما در کانال هایی که روی آنها س��رمایه گذاری 
می کنید قرار نداشته باشند، دسترسی و فروش به آنها امری غیرممکن 

خواهد شد.
هرچند که حجم عمده ای از لیدها و مش��تریان شما ممکن است از 
مجرای یک کانال بازاریابی به دس��ت آیند، اما باید به استراتژی خود 
چاش��نی تنوع را اضافه کنید. یک اس��تراتژی بازاریابی چند کاناله به 
ش��ما امکان می دهد تا با لیدهای بیشتری در ارتباط باشید و همیشه 
در پس ذهن مش��تریان خود باقی بمانید. با نمایش محتوا و تبلیغات 
در پلتفرم های متعدد، خیالتان راحت می شود که مشتریان نمی توانند 

از شما چشم پوشی کنند.
بیایی��د ببینیم ک��ه چرا اس��تفاده از یک اس��تراتژی بازاریابی چند 
کاناله می تواند موفقیت آمیز باش��د و شما چگونه می توانید یکی از این 

استراتژی ها را برای خود بسازید.
استراتژی بازاریابی چند کاناله چیست؟

در برخورد با مش��تریان متعدد، ما متوجه شدیم که بسیاری از آنها 
واقعا نمی دانند که یک استراتژی بازاریابی چند کاناله به چه معناست. 
برخ��ی فک��ر می کنند که راه ان��دازی کمپی��ن  در پلتفرم های مختلف 
یک اس��تراتژی چند کاناله را می س��ازد، اما حقیقت این اس��ت که در 
استراتژی بازاریابی چند کاناله، از پلتفرم های مختلف برای ترویج فقط 
یک کمپین استفاده می شود. مثال برای ترویج یک کمپین می توان از 

روش هایی همچون شبکه های اجتماعی، ایمیل و غیره استفاده کرد.
استراتژی بازاریابی چند کاناله چگونه برای ما کارساز است؟

افراد به شیوه های مختلفی از اینترنت استفاده می کنند. برخی فقط 
در مواقع کار به سراغ آن می روند و بعضی نیز ممکن است تمام اوقات 
خود را به چرخ زدن در شبکه های اجتماعی یا وبالگ ها سپری کنند. 
حتی برخی ممکن اس��ت به صورت کام��ل از اینترنت اجتناب کنند. 
یک استراتژی بازاریابی چند کاناله طراحی می شود تا به یک شیوه به 

تمامی این افراد دسترسی پیدا کند.
بازاریاب��ی چن��د کاناله از مزی��ت چندی��ن کانال ارتباط��ی، مانند 
شبکه های اجتماعی، ایمیل مستقیم، پیام کوتاه و غیره بهره مند است 
تا نه تنها گستره دسترسی به مخاطبان را افزایش دهد، بلکه اثرگذاری 
بیشتری روی جامعه مخاطبان داشته باشد. مخاطب ممکن است یک 
پس��ت وبالگی را بخواند، یک پست در شبکه های اجتماعی را ببیند یا 
یک ایمیل مس��تقیم را دریافت کند ک��ه همگی در مورد یک کمپین 
هستند. این کار باعث می شود شرکت و برند شما همیشه جلوی دید 

قرار داشته باشد و در نتیجه مخاطبان را به خرید تشویق می کند.
چگونه یک استراتژی بازاریابی چند کاناله بسازیم؟

ایجاد یک اس��تراتژی بازاریابی چند کاناله کار سختی نیست و فقط 
باید بدانید که از کجا ش��روع کنید. در ادامه چهار قدم تا ایجاد چنین 

استراتژی برای کسب و کار خود را می خوانید.
1- مخاطب خود را بشناسید

تجرب��ه به ما می گوی��د که مهم ترین بخش راه ان��دازی یک کمپین 
بازاریابی چند کاناله این اس��ت که بدانی��د مخاطبان تان در کجا وقت 
خ��ود را می گذرانن��د. کانال هایی که برای کمپین ه��ای خود انتخاب 
می کنید بایستی در میان مخاطبان هدف تان محبوبیت داشته باشند.

2- روی پیام های مهم خود تمرکز کنید
برای اینکه بازاریابی ش��ما در ذهن مخاطب حک ش��ود، پیام رسانی 
کمپین های ت��ان باید قدرتمند و مداوم باش��د. از مخاطب هدف خود 
برای ایجاد یک صدای برند اس��تفاده کنید که با آنها در تطابق کامل 
اس��ت. با ایجاد یک ش��خصیت که با مخاطبان ارتباط برقرار می کند، 
می توانید یک پیام رسانی پیوسته و قابل شناسایی داشته باشید که در 

کانال های مختلف بازاریابی قابل استفاده است.
3- از اتوماسیون استفاده کنید

در هن��گام راه اندازی ی��ک کمپین چند کانال��ه، زمان بندی یکی از 
بخش های مهم کار اس��ت. شما همچنین باید مطمئن شوید که تمام 
مش��تریان ی��ک محتوای واح��د را دریافت می کنند. اس��تفاده از یک 
سیس��تم اتوماس��یون کمک می کند تا کارها را براس��اس زمان بندی 
صحی��ح پی��ش ببرید و بدون صرف وق��ت زیاد، ارتباط خ��ود با افراد 

مختلف را حفظ کنید.
4- نتایج را رهگیری کنید

آنالی��ز و رهگی��ری نتایج یکی از حیاتی ترین بخش های اس��تراتژی 
بازاریابی چند کاناله اس��ت. باید متریک هایی مانند پاس��خ ها، نرخ باز 
شدن، مشارکت ها و بسیاری دیگر از موارد را رهگیری کنید تا ببینید 
ک��دام پلتفرم می تواند بهترین نتیجه را به دس��ت بدهد. وقتی بدانید 
کدام کانال ها قویتر هستند و بازخورد بهتری دارند، آن موقع است که 

بهبود استراتژی ممکن می شود.
س��اخت یک اس��تراتژی بازاریابی چند کاناله ممکن است به آزمون 
و خطا نیاز داش��ته باش��د، اما با متقبل شدن برخی ریسک ها و تست 
ک��ردن پلتفرم های جدید می توان به کس��ب نتایج جدی امیدوار بود. 
فقط مطمئن ش��وید که قبل از ش��روع کار، ب��ه خوبی تحقیقات خود 
را انجام داده اید و می دانید که مخاطبان تان بیش��تر در کدام پلتفرم ها 

فعال هستند.
کالم آخر

هر کمپین بازاریابی که توس��عه می دهید باید به صورتی چند کاناله 
باشد تا بتواند اثر مثبت بیشتری روی کسب و کارتان بگذارد. در حالی 
که برخی از کمپین ها ممکن اس��ت در بعضی پلتفرم ها عملکرد بسیار 
بهتری داشته باشند، اما استفاده از سه یا چهار کانال ارتباطی مختلف 

در بهبود بازگشت سرمایه کمک زیادی به شما می کند.
بهره گی��ری از قدرت چندین کانال برای ترویج یک کمپین می تواند 
در بهبود برقراری ارتباط، تولید لید و باال بردن نرخ تبدیل موثر باشد. 
وقتی بتوانید به ش��یوه دلخواه مخاطبان تان با آنها ارتباط برقرار کنید، 

تمایل آنها به خرید از شما بیشتر می شود.

ایستگاهبازاریابی حقایق بازاریابی و تبلیغات در شبکه های اجتماعی

۱0 حقیقت درباره شبکه های اجتماعی پس از یک دهه فعالیت کمپین ها در آن
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چگونه می توان در کارکنان ناکارآمد انگیزه 
ایجاد کرد؟

اگر برای عملکرد نامناس��ب کارکنان چاره ای اندیش��یده نشود، می تواند اثر 
دومینویی بزرگی داشته و مسائلی جدی مانند کاهش سود و روحیه تیم را در 
پی داشته باشد. شاید متوجه شده باشید که اخیراً کسب وکارتان »مثل همیشه« 
نیست و پی برده باشید که عملکرد یک یا دو نفر از کارکنان تان رضایت بخش 
نیست. در این مطلب، عملکرد نامناسب، علل آن، چگونگی شناسایی یک کارمند 

ناکارآمد و اقدامات الزم را برای حل وفصل مسالمت آمیز آن بررسی می کنیم.
عملکرد پایین چیست؟

عملکرد نامناسب زمانی است که یک کارمند وظایف خود را پایین تر از سطح 
انتظار انجام می دهد. نکات ذیل، برخی از نمونه های بسیاری را نشان می دهد که 

به عنوان عملکرد نامناسب طبقه بندی می شوند:
• عدم انجام وظایف در سطح استاندارد باال

• عدم تطابق و پیروی از سیاست ها و رویه های کاری
• رفتار بدی که بر دیگران در محیط کار تاثیر منفی می گذارد

چه عواملی باعث عملکرد پایین در کارکنان می شود؟
فقدان فرصت های رشد

اهداف کارکنان متفاوت هس��تند؛ برخی ممکن اس��ت به دنبال ثبات شغلی 
باش��ند، درحالی ک��ه برخی  دیگر می خواهند درون ش��رکت پیش��رفت کنند. 
اطمینان خاطر از فرصت های رشد برای ایجاد انگیزه ضروری است. اگر جای هیچ 
»پیشرفتی« نباشد )بدون توجه به شکل ارائه  آن( می تواند باعث بروز ویژگی های 

عملکرد پایین در کارکنان شود.
عدم تنوع

فقدان تنوع در شغل می تواند منجر به مالل آورشدن وظایف روزمره شود که 
به نوبه  خود موجب کاهش انگیزه و تاثیرات منفی بر استانداردهای کاری شود.

کمبود ارتباطات
اگر ارتباطات صحیحی وجود نداش��ته باش��د، چه مربوط  به عملکرد شغلی باشد یا 
اتفاقات حیاتی منابع انسانی، می تواند منجر به فرسودگی شغلی و اهداف نامشخص شود.

استرس کاری
این اتفاق وقتی می افتد که کارکنان به دلیل استرس قادر به درست کار کردن 
نباشند. این استرس تاثیرات فیزیکی و ذهنی نامطلوبی بر عملکرد شغلی فرد دارد.

نبود دوره  انطباق با محیط کار
فرآیند جاافتادن و آشنایی با کار جدید بسیار مهم است. محدودیت های زمانی 
و تغییرات فصلی می تواند بر میزان زمان و پولی که صرف جامعه پذیری کارکنان 
می شود، تاثیر بگذارد؛ بااین حال، کوتاه کردن این فرآیند در ازای سودآوری بیشتر 

می تواند در بلندمدت به توانایی کارکنان در اجرای وظایف آسیب برساند.
مشکالت شخصی

برخی مسائل می تواند چنان جدی باشد که کل روز ما را تحت تاثیر قرار دهند. 
هنگامی  که کارکنان به دلیل مسائل خارج از محیط کار احساس نامطلوبی دارند، 
این امر می تواند به شدت بر توانایی آنها در تمرکز تاثیر بگذارد، به ویژه هنگامی 

 که احساس می کنند هیچ سیستم پشتیبانی برای کمک به آنها وجود ندارد.
محیط نامناسب کاری

اگر جو عمومی در محیط کار منفی و به  شدت تحت فشار باشد، می تواند تاثیر 
منفی بر توانایی کارکنان برای کنار آمدن با تیم های کاری شود.

فقدان چالش ها
اگر وظیفه های کاری یکنواخت و ثابت باشند، کارکنان به راحتی می توانند به 
وضعیت اتوپایلوت دچار شوند. این بدان معنا است که بهبود خروجی کار می تواند 

بسیار سخت بوده و خسته کننده به نظر برسد.
نبود مشوق ها

احس��اس فوق العاده ای است وقتی  که شما برای رس��یدن به اهداف خود به 
سطوح باالتر و فراتر می روید، اما اگر مشوقی برای این موفقیت ها وجود نداشته 
باشد، موجب احساس عدم تعهد کارکنان برای دستیابی به سطوح باالتر در شغل 

و نقش خود می شود.
اهداف نامشخص/ عدم جهت دهی

انتظارات شغلی باید هم در مصاحبه های کاری و هم در حین کار برجسته و 
مشخص شود. اگر الزم است تغییراتی در شغل ایجاد شود، باید به  اطالع عموم 
برسد، نه  اینکه انتظار داشته باشید دیگران از پیش به  آن واقف باشند، زیرا این 

امر می تواند باعث سردرگمی بسیاری در کارکنان شود.
کمبود منابع

ناتوانایی در انجام صحیح کار می تواند بدبینی ش��غلی را افزایش دهد، به ویژه 
هنگامی  که این عدم توانایی ناشی از نبود منابع مورد نیاز است.

توسعه یک برنامه  بهبود با کارمند ناکارآمد
هر سناریویی نیازمند این است که شما تا با موقعیت ها، متفاوت برخورد کنید. اگر 
مسئله تنها به فرد برمی گردد، انجام مراحل زیر تضمین کننده رفتار منصفانه است:

• با سؤال به کارمند نزدیک شوید و بپرسید که کارها چگونه پیش می رود و آیا 
موردی هست که آنها مایل به صحبت درباره  آن باشند.

• برخی کارکنان احساس می کنند قادر به اظهار مواردی هستند که موجب 
آزار آنها می شود که توسعه  برنامه بهبود را تا حد زیادی ساده تر می کند.

• برای کسانی که از تاثیر اقدامات خود بر کسب وکار بی اطالع هستند، زمان 
مناسبی برای مطرح کردن نگرانی ها و توسعه  برنامه بهبود است.

• موارد را بنویسید و با هم بر سر یک برنامه به توافق برسید. هدف های اسمارت 
یک روش کالسیک اما فوق العاده برای تعیین اهداف هستند.

• اگر مس��ئله ای ریشه در مشکالت ش��خصی دارد، گوش شنوایی باشید و از 
طریق واحد منابع انسانی خود او را پشتیبانی کنید.

• اطمینان دهید که از این پس همه  مکالمات مثبت و سازنده خواهد بود.
چگونه می توان به کارکنان ناکارآمد بازخورد داد؟

برخورد با ناکارآمدی کارکنان به روش مستقیم و شفاف، کلید حل وفصل این 
معضل است، بنابراین بازخورد باید برای کمک به توسعه  کارکنان مثبت و سازنده 
باشد. در ادامه برخی از بایدها و نبایدهای ارائه بازخورد به یک کارمند کم کار را 

یادآوری می کنیم:
بایدها:

• بازخورد مشخص و سازنده بدهید.
• مراقب هر الگویی که منجر به رفتار ناکارآمد می شود، باشید.

• همراه  با دلگرمی و تشویق توضیح دهید که چگونه تغییرات مثبت منجر به 
بهبود کلی توسعه  آنها می شود.

• همیشه مهربان باشید.
نبایدها:

• هر چیزی که نیازمند بهبود است، را بر سر او آوار کنید. هربار بر یک یا دو 
مسئله  قابل کنترل تمرکز کنید.

• احساس��ات منفی بروز دهید. ایجاد احساس سرخوردگی و استیصال آسان 
است، اما باعث فشار بیش از حد می شود.

• از اولتیماتوم استفاده کنید، مثالً: »اگر تا انتهای روز نتوانی این کار را انجام 
دهی، دیگر فایده ای ندارد.«
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ناپلئون هیل از جمله پیش��گامان س��بک جدید نویس��ندگی در زمینه 
موفقیت اس��ت که معروف ترین اثر او بیندیش��ید و ثروتمند ش��وید است 
که از جمله پرفروش ترین کتاب-های جهان محس��وب می ش��ود. درواقع 
دیدگاه ه��ای وی در این زمینه به اندازه ای دقیق و جذاب بوده اس��ت که 
باعث ش��د تا به یکی از مش��اوران ارش��د دو رئیس جمهور آمریکا، آقای 
فرانکلین دی روزولت و توماس وودرو ویلس��ون تبدیل ش��ود. جالب است 
بدانید که در تاریخ تعداد کمی مش��اور وجود دارد که موفق شده باشد تا 
به دو رئیس جمهور مش��اوره دهند. به همین خاطر نیز می توان اطمینان 
کس��ب کرد که با فردی کامال اس��تثنایی مواجه هس��تیم. وی نخستین 
اقدام های نویسندگی خود را هنگامی که تنها 1۳ سال داشت شروع کرده 
و در م��دت زمان کوتاهی موفق ش��د تا به کمک قل��م توانای خود، توجه 
بسیاری از نشریه-ها را جلب کند. وی همواره مصاحبه با افراد بزرگی نظیر 
توماس ادیس��ون، الکس��اندر گراهام بل و هنری فورد را حاوی درس های 
بس��یار بزرگی عنوان کرده که در ش��یوه نگرش وی تاثیر بس��یار عمیقی 
را داش��ته اس��ت. همین امر نیز باعث شد تا نویسندگی را با کتاب قوانین 
موفقیت، آغاز کد. با توجه به توضیحات ارائه شده، در ادامه به بررسی 10 

راز موفقیت از نگاه وی خواهیم پرداخت. 
1-تمامی راه  های رسیدن به موفقیت مدنظر خود را امتحان کنید

توماس ادیس��ون برای یافتن سیم مناسب برای المپ-ها، بیش از هزار 
ب��ار تالش ک��رد. این امر تنها مختص به وی نب��وده و با نگاهی واقع بینانه 
ب��ه این نکت��ه پی خواهید برد که تمامی افراد بزرگ تاریخ برای رس��یدن 
به جایگاه مدنظر و اهداف خود، شکس��ت های بس��یار را متحمل شده اند. 
تحت این شرایط شما دو راهکار بیش تر ندارید، نخست اینکه با نخستین 
نش��انه های شکست در تالش برای حفظ وضع موجود و ماندن در محیط 
امن خود باش��ید و یا به مانند افرادی نظیر والت دیزنی، اوپرا وینفری و... 
تمامی مسیرها را برای یافتن و یا ساخت جاده مخصوص خود، طی کنید. 
درواقع نقطه شروع برای رسیدن به موفقیت اشتیاق است. به همین خاطر 
نیز بسیار مهم است که در همان ابتدای کار، نسبت به میزان تمایل خود 
اطمینان کس��ب کرده و س��پس به دنبال کنار گذاشتن ترس-های خود 
باش��ید. با قدم گذاشتن و تالش روزافزون، مشاهده خواهید کرد که ریشه 
تقریبا تمامی ترس ها کامال ذهنی بوده و هیچ مانع جدی ای وجود نداشته 

است. 
2-قبل از مدیریت بر روی دیگران، خود را مدیریت کنید 

تقریبا تمامی افراد در زمینه مدیریت نظرات اشتباهی داشته و از اهمیت 
آن برای خود غافل هس��تند. با این حال شما هیچ گاه نمی توانید به فردی 
موفق تبدیل ش��وید تا زمانی که در ابتدا مدیریت خود را برعهده نگرفته 
باش��ید. درواقع موفقیت نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری بر روی خود 
اس��ت که در این زمینه الزم اس��ت تا نخس��تین تمرینات مدیریتی را بر 
روی خود انجام دهید. بدون شک تمامی انتظارات شما در رابطه با مقوله 
مدیریت مانند احترام، الزم اس��ت تا مدت ها قبل توس��ط خودتان به اجرا 
گذاش��ته ش��ود. در آخر فراموش نکنید که کارمندان ش��غل خود را ترک 
نکرده و اس��تعفا و تغییر شغل آنها تنها ناشی از مدیریت بد شرکت است. 
به همین خاطر نیز الزم است تا خود را برای این مسئولیت به خوبی آماده 
کنید. برای مثال عدم وجود تنش از جمله الزامات اس��ت که باعث خواهد 
ش��د تا بتوانید با تمرکز باال روی اقدامات خود کار کنید. این امر در رابطه 
با ش��رکت ها نیز صادق اس��ت و درگیری مداوم با سایر برندهای رقیب به 
معنای از دس��ت رفتن زمان و فرصت ها خواهد بود و باعث آش��کار شدن 
تمامی شیوه های تهاجمی و یا تدافعی شما خواهد شد که بدون شک این 

امر به معنای آسیب پذیر شدن شرکت شما است.

3-یک فرد موفق دیگر را به عنوان الگوی خود قرار دهید 
هر فردی نیازمند الگویی اس��ت تا با مقایسه خود با آن بتواند در مسیر 
بهبود گام بردارد. درواقع این امر باعث خواهد شد تا شما اقداماتی را انجام 
دهید که نتیجه بخش بودن آنها تضمین شده باشد و این امر دشواری های 
مسیر شما را با کاهش مواجه خواهد ساخت. با این حال فراموش نکنید که 
ش��رایط هر فردی با سایرین متفاوت است. به همین خاطر ضمن اهمیت 
انتخاب فردی که بیش ترین ارتباط را با شما دارد، الزم است تا به تفاوت  ها 
نیز توجه داشته و به فردی صرفا تقلیدکار تبدیل نشوید. در نهایت ارتباط 
ب��ا افراد موفق و مطالعه آثار آنها می تواند به چارچوب فکری بهتر و یافتن 

راهکارهای موفقیت برای شما کمک کند. 
4-مسئولیت پذیر باشید 

ای��ن امر را به عنوان یک باور در ذهن خود ش��کل دهید که افرادی که 
بیش از درآمد خود تالش می کنند، در آینده ای نه چندان دور به موقعیتی 
دست پیدا خواهند کرد که شرایط کامال برعکس شده و میزان درآمد آنها 
به رقمی به مراتب فراتر از میزان کار و فعالیت آنها تبدیل خواهد ش��د. با 
این حال برای رسیدن به این شرایط الزم است تا مسئولیت-های زندگی 
خود را به خوبی شناس��ایی کرده و آنها را به اولویت اول زندگی خود قرار 
دهید. این امر باعث خواهد ش��د تا تالش های شما در مسیر درست انجام 
گرفته و امکان مدیریت زمان مناسب شکل گیرد. در نهایت فراموش نکنید 
که هیچ چیز به صورت رایگان در اختیار ش��ما قرار نخواهد گرفت و برای 
رس��یدن به وضعیت مطلوب الزم است تا هزینه آن را که تالش و سختی 

کشیدن است، پرداخت کنید. 
5-هدفی بزرگ را برای زندگی خود داشته باشید 

یک هدف بزرگ باعث خواهد ش��د تا ش��ما همواره در مسیر پیشرفت 
و ترقی باش��ید. این امر در حالی اس��ت که با انتخاب یک س��طح محدود 
و مش��خص، دیگر تمایلی برای تالش بیش از حد و رش��دی مداوم وجود 
نداشته و داستان شما در نقطه ای به پایان خواهد رسید. در این رابطه این 
دسته از افراد پس از مدتی حتی جایگاه فعلی خود را نیز از دست خواهند 
داد. علت این امر به خاطر است که فرصت ها تنها مخصوص به شما ایجاد 
نخواهد شد و عدم فعالیت شما به معنای رشد فردی دیگر خواهد بود. در 
این رابطه توصیه می-ش��ود تا به دنبال جایگزین کردن عادت های خوب 
به جای عادات منفی در خود باش��ید. با نگاهی به افراد موفق نیز به وجود 

صفات ایده آل و فوق العاده در تمامی آنها پی خواهید برد. 
6-همواره عملکرد خود را مورد بازبینی قرار دهید 

بدون شک هر فردی در طول مسیر زندگی خود ممکن است خطاهایی 
را مرتکب ش��ود. با این حال بسیاری از افراد از وجود این اشتباهات ناآگاه 
بوده و همین امر باعث می شود تا در درازمدت با بحران های جدی مواجه 
ش��وند. برای مثال عدم صمیمیت و رفتار توام با احترام با کارمندان، می-
تواند ناش��ی از جمع شدن بس��یاری رفتارهای کوچک باشد که در زمان 
مناسب برطرف نشده است. به همین خاطر نیز افراد موفق همواره به دنبال 
جایگزین کردن رفتارهای نادرس��ت خود با مواردی بهتر هستند. این امر 
به سادگی با بازبینی رفتارها قابل انجام خواهد بود. در این رابطه فراموش 
نکنید که به عنوان مدیر ش��رکت، ضروری است تا به عنوان پشتیبان تیم 
خود رفتار کرده و از اعمال استرس و فشار بیش از حد بر روی آنها اجتناب 
کنید. درواقع نباید اجازه دهید که ذهنیت شکست و عدم توانایی الزم در 
بین هیچ یک از افراد تیم ش��رکت شما ش��کل گیرد. به همین خاطر نیز 

جایگاه مدیریت را یک مقام سازنده به حساب می آورند.  
7-آینده نگری مناسبی را داشته باشید 

در رابط��ه با آینده نگری تقریبا تمامی افراد دچار س��وء تعبیر هس��تند. 
درواق��ع آنها تصور می کنند که این امر به معنای س��ختی کش��یدن برای 
آینده ای بهتر اس��ت. این امر در حالی است که تنها به برنامه ریزی داشتن 
و مش��خص بودن گام های بعدی اشاره دارد. درواقع شما باید بدانید که با 

پایان یافتن اقدام حال حاضر خود، چه برنامه ای برای بعد از آن داش��ته و 
چ��ه اقدامات دیگری را مدنظر داری��د. در این رابطه انتخاب و برنامه ریزی 
دقیق برای انجام آنها دو رکن اصلی محسوب می شود. در نهایت نیز توصیه 
می شود تا قبل از به نتیجه رسیدن اقدامات خود، با افراد معمولی در رابطه 
با آن صحبت نکنید. این امر به این خاطر است که نظرات متفاوت و منفی 
افراد می-تواند بر روی عملکرد شما تاثیر مخربی را به همراه داشته باشد. 
در نهایت توجه داشته باشید که به هر میزانی که بتوانید محیط اطراف و 
ذهن خود را آرام سازید، به همان میزان نیز تمرکز شما بر روی اولویت های 

زندگی تان بیشتر خواهد شد. 
8-قبل از هر صحبتی به خوبی در رابطه با آن تفکر کنید 

ریش��ه بسیاری از مشکالت و دش��منی های افراد، به علت عدم دقت در 
انتخاب کلمات و صحبت های نادرس��تی است که در اکثر موارد به صورت 
ناخودآگاه و یا براس��اس عادت های غلط صورت می گیرد. به همین خاطر 
ضروری است تا قبل از بیان هر جمله-ای به خوبی نسبت به محتوا و نحوه 
بی��ان خود اطمینان حاصل کنید. درواقع افراد موفق تمامی لحظات خود 
را به مانند یک کنفرانس مهم تلقی کرده و به همین خاطر در تالش برای 
انتخاب دقیق کلمات خود هستند. در آخر فراموش نکنید که ایرادگیری از 
سایرین در نهایت باعث دور شدن آنها از شما خواهد شد. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا تنها به عنوان کمک رس��ان آنها عمل کرده و افزایش فشار و 
استرس آنها دوری کنید. بدون شک مدیر موفق فردی است که بتواند رفتار 
مناسبی را با حداکثر تیم کاری خود داشته و احترام سایرین را نیز به دست 
آورد. در رابط��ه با اهمیت و قدرت ذهن، ذکر این نکته ضروری اس��ت که 
هر چیزی را که بتوانید تصور کنید، بدون شک قادر به عملی ساختن آن 
خواهید بود. به همین خاطر بسیار مهم است که بدانید تصورات و اندیشه-
های خود را با چه چیزهایی شکل داده و تا چه میزان مثبت اندیش هستید. 
9-مسئولیت های خود را به عنوان مهم-ترین اولویت های زندگی 

خود تلقی کنید 
بدون قبول مس��ئولیت ها و باالترین حد تعهد، ش��ما نمی توانید در هر 
جایگاهی درخش��ان ظاهر ش��وید. ای��ن امر خصوصا در رابط��ه با جایگاه 
مدیریت کامال حیاتی به نظر می رسد. علت این امر به این خاطر است که 
پیشرفت و یا پسرفت شرکت کامال وابسته به تصمیمات آنها خواهد بود. در 
این رابطه فراموش نکنید که باید خود را به عنوان مسئول تیم شرکت نیز 
تلقی کرده و خود را در اشتباهات آنها سهیم بدانید. این امر باعث خواهد 
شد تا واکنشی بسیار مطلوب در مواجهه با این شرایط از خود نشان داده 
و به دنبال بهبود همیش��گی تیم خود باشید. جمله بسیار معروف ناپلئون 
هیل در این رابطه این اس��ت که همیشه حرفی را بیان کن که بتوانی آن 
را یادداش��ت کنی، حرفی را یادداش��ت کن که بتوانی آن  را امضا کرده و 
چیزی را امضا کن که بتوانی آن را عملی سازی. این جمله به خوبی نشان 
می دهد که تا چه حد مسئولیت پذیری در هر عرصه و شرایطی تاثیرگذار 

و مهم است. 
10-از اهمیت مشاوره غافل نشوید

اگرچ��ه هر فردی بهتر از س��ایرین در رابطه با خود اطالعات داش��ته و 
می تواند بهترین مش��اور خود باش��د، با این حال این امر نباید باعث شود 
تا از راهنمایی های دیگران غافل ش��وید. در این رابطه فراموش نکنید که 
هر فردی می تواند مشاور شما باشد. با این حال در راستای کسب بهترین 
نتیجه از اقدام خود، الزم است تا به دنبال افرادی باشید که شرایط مشابه 
شما را با موفقیت سپری کرده اند. برای مثال هنگامی که در اندیشه خرید 
یک خودرو بنز هس��تید، بدون ش��ک از فردی که تجربه ای در استفاده از 
خودروهای آلمانی نداشته است، مشاوره نخواهید گرفت. به همین خاطر 
نیز انتخاب مش��اور درست، مهم-ترین بخش اصل مشاوره محسوب می-

شود.  
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اخبار

کـرج- خبرنگار فرصـت امروز- مدیرکل ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات اس��تان البرز گفت: ش��بکه پایداری در استان البرز در حوزه 
ارتباطات وجود دارد. سودابه رادفر در نشست خبری با اصحاب رسانه که 
ظهر امروز در اداره کل ارتباطات استان البرز برگزار شد، اظهار داشت: 
برای ارتباط با مشتریان و شکایات مشتریان از خدمات ارتباطی  سامانه 
1۹5 بدون نیاز به کد پیش ش��ماره طراحی شده است. وی افزود:  در 
استان البرز روزی بیش از هزار تماس با این سامانه گرفته می شود که 
۷0 درصد رضایتمندی خود را اعالم کردند، درباره خدمت رس��انی در 
حوزه تلفن همراه و آنتن دهی موبایل در اس��تان البرز دوبار تست در 
سال جاری انجام شده است که در برخی از شهرها مشکل وجود دارد. 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان البرز با بیان اینکه یکی از 
مشکالت در مکانهایی که از لحاظ ارتباط مشکالتی وجود دارد موضوع 

تملک زمین و جانمایی دکل های اپراتورها است که برخی در حال رفع 
اس��ت،گفت: درباره اینترنت پر سرعت تمام مراکز مخابراتی در استان 
البرز بازرس��ی می شود و هرگونه کم فروشی و گران فروشی در رصد 
بازرس��ان است و اگر تخلفی صورت گیرد برخورد می شود. وی با بیان 

اینکه واگذاری تلفن ثابت در استان البرز به روز است،گفت: تلفن ثابت 
برای واگذاری در اس��تان وج��ود دارد و هر متقاضی می تواند  حداکثر 
در مدت یک ماهه تلفن را تحویل بگیرد، استان البرز  به نسبت دیگر 
استانها وضعیت مناسبی در واگذاری تلفن ثابت دارد. رادفر با اشاره به 
توسعه زیرساخت های ارتباطات در استان البرز گفت:  شبکه پایداری در 
استان البرز در حوزه ارتباطات وجود دارد و  تکمیل ارتباط در روستاها 
و زیر ساخت های موجود تکافوی نیاز استان البرز را می دهد. مدیرکل 
ارتباطات و فناوری اطالعات استان البرز با بیان اینکه اطالع رسانی بدون 
رانت برای استفاده همه جوانان دارای ایده و خالقیت در حوزه کسب و 
کارهای نوین در حال انجام است و این موضوع از سیاست های وزارتخانه 
است،گفت: سند راهبردی و جامعی درباره عدالت محوری و جلوگیری 

از هرگونه رانت برای حوزه کسب و کار و استارتاپ ها وجود دارد.

قم- خبرنگار فرصت امروز- در نخستین دوره 
از مس��ابقات مهارت ش��غلی کارکنان شرکت های 
توزیع نیروی برق کشور،شرکت توزیع برق استان قم 
موفق به کس��ب رتبه عالی در رشته نصب انشعاب 
س��ه فاز و رتبه خیلی خوب در رشته احداث کابل 
خودنگهدار شد. در نخستین دوره از مسابقات مهارت 
شغلی کارکنان شرکت های توزیع نیروی برق کشور 

ش��رکت توزیع برق استان قم موفق به کسب رتبه 
عالی در رش��ته نصب انشعاب سه فاز و رتبه خیلی 
خوب در رشته احداث کابل خودنگهدار )جایگزین 
شبکه س��یمی برقدار ( شد. در متن این لوح که به 
امضای عضو اصلی هیئت مدیره و معاون هماهنگی 
توزیع شرکت توانیر ،معاون تحقیقات و منابع انسانی 
شرکت توانیر و دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت 

های توزیع برق کش��ور رسیده، خطاب به مهندس 
مهدی آهنین پنجه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان قم آمده است: بدین وسیله ضمن عرض 
تبریک ب��ه جنابعالی و کارکنان س��خت کوش آن 
ش��رکت لوح تقدیر ویژه این مس��ابقات تقدیم می 
ش��ود.از درگاه خداوند بزرگ برای آن برادر گرامی و 

همکارانتان توفیق روز افزون خواستاریم.

اهواز- شـبنم قجاوند- پس��ت بید بلن��د خلیج فارس 
ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان از حالت تیافی خارج و 
با ورود و خروجی ش��دن خطوط آن باعث پایداری شبکه و 
سهولت در بهره برداری از پست شد. مدیر امور بهره برداری 
ناحیه شرق این شرکت گفت: پست جدید االحداث بید بلند 
خلیج فارس در شهرس��تان بهبهان با س��طح ولتاژ 2۳0.20 
کیل��و ولت و با ظرفیت منصوب��ه 1۷0 مگا ولت آمپر وظیفه 
تامین انرژی مورد نیاز پاالیش��گاه بی��د بلند خلیج فارس را 
بر عهده داش��ته و در تیرماه سال جاری با نصب چهار دکل 

بصورت تیافی برقدار گردید. محمد س��لبی بیان کرد: جهت 
افزایش و پایداری شبکه و سهولت در فرایندهای بهره برداری 
از پست و خطوط در بهمن ماه امسال با افزایش تعداد خطوط 
ورودی و خروجی، پس��ت از حالت تیافی خارج و خطوط به 
صورت ورودی و خروجی ش��دند. وی اضافه کرد: این پست 
تامین برق پاالیشگاه بید بلند خلیج فارس را بر عهده دارد که 
یکی از بزرگترین پاالیشگاه های کشور و خاورمیانه می باشد 
و نقش اساس��ی در تامین انرژی، اش��تغال و رونق اقتصادی 

منطقه دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان البرز:

شبکه پایداری در استان البرز در حوزه ارتباطات وجود دارد

کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان قم در 
نخستین دوره مسابقات مهارت شغلی کشور

نصب تجهیزات جدید در پست بیدبلند خلیج فارس

اصفهان - قاسم اسد - در نخستین جلسه هیات نمایندگان دوره 
نهم اتاق بازرگانی اصفهان ،انتخابات اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار و مس��عود گلشیرازی با کس��ب آرای کامل  به عنوان 
رییس،بهرام  سبحانی نایب رییس دوم،حمیدرضا قلمکاری نایب رییس 
دوم ،س��ید رسول رنجبران خزانه دار، فرشته امینی به عنوان منشی 
هیات با کس��ب اکثریت آرا انتخاب ش��دند. به گزارش روابط عمومی 
اتاق بازرگانی اصفهان،مسعود گلشیرازی رییس اتاق بازرگانی اصفهاندر  
این جلسه گفت:هیات رییسه و هیات نمایندگان دوره نهم تمام تالش 
خود را برای بهبود شاخص های کسب و کار در استان به کار خواهد 
گرفت. وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقالب اسالمی مقام معظم رهبری 
گفت:این بیانیه به عنوان راهبرد اتاق بازرگانی اصفهان در احقاق حقوق 
مردم��و  حضور موثر بخش خصوصی در عرصه اقتصادی قلمداد می 
شود. وی رهیدن از بحران اقتصادی کنونی را منوط به همراهی بخش 
های حاکمیتی و بخش  خصوصی دانس��ت و گفت:اتاق بازرگانی به 
عنوان پارلمان بخش خصوصی آماده همکاری و همراهی با قوای سه 

گانه کشور برای حل مسایل اقتصادی است. اسرافیل احمدیه رییس 
سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان در ابتدای این جلسه با 
اع��الم تایید نهایی انتخابات دوره نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان،گفت:انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان در صحت و سالمت برگزار 
و اعتبارنامه های رسمی منتخبین از وزارت صنعت،معدن و تجارت به 
امضا رسیده است. وی همدلی و همکاری اعضای هیات نمایندگان و 

فعاالن اقتصادی را عامل موثر  توسعه استان اصفهان دانست و گفت:در 
شرایط اقتصادی کنونی بخش دولتی و خصوصی با همراهی و همکاری  
یکدیگر می توانند مسایل را برطرف کنند.  سیدعبدالوهاب سهل آبادی 
عضو هیات نمایندگان دوره نهم  و رییس پیشین اتاق بازرگانی اصفهان 
در این جلسه گفت:همراهی اعضای هیات نمایندگان در دوره نهم می 
تواند نقش موثری در حل مس��ایل فعاالن اقتصادی داشته باشد و از 
امروز به عنوان یک عضو از 15 عضو هیات نمایندگان تمام تالشم را 
در این راستا انجام خواهم داد. نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان 11 اسفند  با حضور 115۹ عضو اتاق برگزار و 
در بخش بازرگانی مسعودگلشیرازی،اکبر لباف،  احمدرضاپزنده،رضا 
ب��رادران و مجتبی کاروان و در بخش صنعت فرش��ته امینی،  بهرام 
سبحانی ،محمدرضا رجالی،سید رسول رنجبران و اصغر اخوان مقدم 
،در بخش معدن س��ید عبدالوهاب سهل آبادی و احمد خوروش و در  
بخش کش��اورزی حمیدرضا قلمکاری ، غالمرضااخوان فرید و محمد 

صادقی به هیات نمایندگان اتاق اصفهان راه یافتند.

در نخستین جلسه هیات نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان؛

هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان مشخص شدند

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- اس��تاندار بوشهر با اشاره به 
سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به این استان گفت: مردم بوشهردر 
سفر رئیس جمهور به استان خبرهای خوبی در حوزه های توسعه ای، 
اقتصادی و اشتغال خواهند شنید که در روند توسعه استان موثراست. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری بوشهر، عبدالکریم گراوند 
در آخرین نشس��ت مطبوعاتی خود با خبرنگاران در سالجاری اظهار 
داش��ت: انتظار می رود پایان س��فرهای اس��تانی و دیدارهای دولت 
درس��الجاری در این استان پیام امید بخشی برای ملت و مایه یاس 
دشمنان باشد. وی یادآورشد: حضور پرشور مردم در برنامه های پیش 
بینی شده در این سفر بیانگر حمایت ملت ایران از دولت و پشتیبانی 
آنان از نظام جمهوری اسالمی است. استاندار بوشهر اظهارداشت: در 
کنار همه کارها و اقدامات انجام ش��ده ولی کمی و کاستی هایی نیز 
وجود دارد که دولت با درک این مهم و تالش برای برون رفت از این 
وضعی��ت باید در کنار هم با وحدت و هم افزایی برای برطرف کردن 
آنها گام برداریم. گراوند گفت: هرچند صدای توپ و تانک در شرایط 
جنگ اقتصادی ش��نیده نمی شود ولی دشمن با تمام توان خود در 
وزارت خزانه داری آمریکا مستقر شده و در تالش برای ناامیدی مردم 

ازنظام جمهوری اسالمی است.
اتحاد و همدلی برای پیشرفت و توسعه همه جانبه

اس��تاندار بوشهر گفت: انتظار می رود در مسیر پاسداری از نعمت 
جمهوری اس��المی، اس��تقالل و آزادی دست در دست هم بدهیم و 
پایان س��ال پررنگی برای کش��ور رقم بخورد. گراوند افزود: وحدت و 
آرامش حاکم براستان به عنوان مهمترین سرمایه مدیون نجابت مردم 
بوش��هر، همراهی جامعه رسانه ای استان و همگرایی بزرگان،علما و 
روحانیت است و به طور یقین در فضای آرام توسعه و پیشرفت بهتر 

و بیشتر رقم می خورد.
ارتباط بیشتر و موثرتر مسئوالن با رسانه ها

وی تاکید برضرورت تنظیم تقویمی برای حضور مدیران دستگاه 
های اجرایی در رس��انه ها برای تش��ریح کارهای انجام ش��ده گفت: 
ارتباط با رسانه ها ، استفاده از توان مدیریتی بانوان و جوانان شاخص 
های ارزیابی عملکردی مدیران دس��تگاههای اجرایی در جش��نواره 
ش��هید رجایی در این اس��تان محسوب می شود.اس��تاندار بوشهر 
برضرورت برگزاری نشست های جداگانه معاونان استانداری با مدیران 

زیرمجموعه خود با خبرنگاران در سال آینده تاکید کرد. گراوند با بیان 
اینکه استان بوشهر دارای وضعیت بسیار خوبی در حوزه امنیت است 
و مشکل امنیتی خاصی را در استان بوشهر شاهد نبوده ایم اضافه کرد: 
در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کارهای 
خوبی در استان انجام شده است. استاندار بوشهرگفت: افزایش تعداد 
سازمان های مردم نهاد از 1۶ به 20۹ نشانه توجه دولت به استفاده 
از توان مردم در بخش های مختلف است. وی بیان کرد: هفدهمین 
خانه احزاب کشور در استان بوشهربرای ساماندهی احزاب و گروه های 
سیاسی راه اندازی شده است و انتظار می رود در انتخابات سال آینده 
احزاب و گروه های سیاس��ی نقش پررنگ تری برای ارتقای میزبان 

مشارکت در انتخابات ایفا کنند.
افزایش انتصاب بانوان در مناصب مدیریتی

گراوند اظهار داشت: میزان مشارکت بانوان در مدیریت استان از ۶ 
به 1۴.5 درصد افزایش یافته و همچنین تعداد مشاوران جوان استان 
نیز به 1۴ نفر رس��یده که این روند باید با قدرت و شتاب درراستای 
تحقق وعده دولت ادامه داشته باشد. وی گفت: سیاست دولت تدبیر و 
امید تبدیل روستاها به کانون توسعه و تولید است که استان بوشهردر 
حوزه جذب اعتبارات این بخش رتبه دوم کش��ور را ازآن خود کرده 
است. وی یادآورشد: سهم استان بوشهر از اعتبارات اشتغال روستایی 
115میلیارد و 800 میلیون تومان تعیین ش��ده که موفق شد 15۶ 

میلیارد تومان جذب کند.
تالش برای رونق واحدهای تولیدی

استاندار بوشهر افزود: در بخش رونق تولید ۶5 طرح در سامانه ثبت 
نام شد که از این تعداد 28 طرح تصویب و 25 طرح موفق به جذب 

اعتبار شدند که رتبه استان 1۷ است. گراوند افزود: در بخش نوسازی 
و بازسازی صنایع نیز 28 طرح ثبت نام کرده که از این تعداد به 2۳ 
طرح پرداخت تسهیالت انجام شده و رتبه استان در این بخش پنجم 
است. وی یادآورشد: در بخش کشاورزی میانگین آبیاری نوین استان 
از یک هزار و 5۷۴ هکتار که تکلیف برنامه توس��عه ای بود به هفت 
هزار و ۷00 هکتار رس��یده است. استاندار بوشهرگفت: آغاز عملیات 
اجرایی پروژه راه آهن از مهمترین اقدامات استان در سالجاری است 
که با پی گیری های انجام شده همه این پروژه به طول ۴50 کیلومتر 

در شورای اقتصاد مصوب و به طور رسمی به دستگاه ها ابالغ شد.
رشد 7 برابری ایجاد آب شیرین کن در استان بوشهر

وی در خص��وص تامی��ن آب اس��تان بوش��هر گف��ت: ظرفیت 
شیرین س��ازی آب دریا دراین اس��تان 20 هزار متر مکعب است 
و ب��ا تالش های انجام ش��ده برای اجرای 125 ه��زار مترمکعب 
آبشیرین کن مجوز گرفته ش��ده است. گراوند افزود: احداث چهار 
س��د از جمله پروژه های مهم اس��تان به ش��مار می رود که بهره 
ب��رداری از آنها نقش مهمی در تقوی��ت منابع زیرزمینی ، کنترل 
روان آبها، مهار س��یالب و تقویت سفره های زیرزمینی دارد. وی 
گفت: اجرای پروژه ها منوط به تامین اعتبار آنهاس��ت و هرپروژه 
ای که اعتبار آن تخصیص نیابد در استان عملیاتی نمی شود. وی 
ازسرگیری عملیات اجرایی پارک لیان با 50 میلیارد ریال اعتبار، 
توس��عه فضاهای گردش��گری ، حفر 1۴ حلقه چ��اه در برازجان، 
اصالح ش��بکه آب استان با اس��تفاده از توان استان های دیگربه 
عنوان استان های معین، اجرای طرح فاضالب بافت قدیم بوشهر 
و بهره برداری از بیمارس��تان 101 تختخوابی اورژانس هسته ای 

بوشهر تا سال آینده را از جمله کارهای مهم استان عنوان کرد.
توزیع عادالنه آگهی نشریات

استاندار بوشهر در خصوص توزیع آگهی به نشریات گفت: اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به توزیع عادالنه آگهی ها اقدام کند 
و هیچ دستگاه اداری حق ندارد خارج از ضابطه اقدام کند. وی یادآور 
شد: نرخ بیکاری استان بوشهر از 11.5 به 10.۷ درصد کاهش یافته 
اس��ت اما با توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیتهای موجود در استان 
این نرخ قابل قبول نیس��ت و تالش می شود با استفاده ازپتانسیل ها 

کاهش یابد.

خبرهای خوش برای مردم بوشهر در سفر رئیس جمهور به استان
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی خبرداد: 

72 بقعه استان مرکزی؛ مجری »طرح آرامش بهاری« 
اراک- مینو رستمی- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی از اجرای طرح آرامش بهاری 
در ۷2 بقعه اس��تان مرکزی خبر داد.  حجت االسالم حس��ین دالوری، مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
استان مرکزی در نشست خبری تحت عنوان »تشریح برنامه های طرح آرامش بهاری« که در سالن 
جلسات اداره کل اوقاف برگزار شد، گفت: این طرح از 28 اسفند آغاز می شود و تا 1۴ فروردین ماه سال 
۹8 در بقاع شاخص استان جهت ارائه خدمات به زائران نوروزی و همجوار ادامه دارد. وی با اشاره به 
اینکه بقاع به ۴ دسته ویژه، سطح یک، دو و سه تقسیم می شوند، اظهار کرد: ۷2 بقعه استان مجری 
طرح آرامش بهاری هستند که در ۶0 بقعه شاخص برنامه تحویل سال در قالب تالوت قرآن با حضور قاریان کشوری و استانی، قرائت 
صلوات خاصه امام رضا)ع(، زیارت امین اهلل، سخنرانی، مداحی و مولودی خوانی، مسابقه معارفی، پخش کلیپ مذهبی، آمادگی برای 
تحویل سال و قرائت دعای معروف این لحظه، پخش پیام نوروزی رهبری و پذیرایی از زائران انجام می شود. دالوری اضافه کرد: هیئات 
امنا و عوامل اجرایی بقاع طرح های الزم در خصوص نظافت محیطی، بهسازی و فضاسازی مناسب نوروز و میالد موالعلی)ع( را انجام 
می دهند، غباروبی امامزادگان در آستانه اجرای طرح آرامش بهاری، استفاده از ظرفیت های بومی، هماهنگی و آماده سازی جهت حضور 
مسافران و گردشگران، استفاده از ۴00 خادم افتخاری در تمامی امور خدماتی، اجتماعی، عمرانی، فرهنگی، رنگ آمیزی و مرمت از 
دیگر برنامه های اجرایی در راستای هرچه  بهتر اجرایی کردن طرح یاد شده است. این مقام مسئول با بیان اینکه استان مرکزی با توجه 
به مرکزیت مکانی در محور مواصالتی 1۷ استان قرار دارد، اضافه کرد: جهت استراحت زائران و مسافران عبوری شبستان هایی تهیه 
و در اختیار مسافران قرار داده می شود، همچنین برای بقاعی که مکانی برای استراحت زائران ندارند در محوطه کمپ هایی موقت 
در نظر گرفته شده است. وی از برپایی خیمه های معرفت در راستای پاسخگویی به سؤاالت و شبهات مذهبی مردم در زمینه های 
مختلف خبر داد و افزود: استقرار غرفه های صنایع دستی، سالمت و بهداشت، مشاوره، کودک و نوجوان از جمله ظرفیت هایی است 

که مسافران نوروزی می توانند از آنان بهره مند شوند.

در محدوده آب های بین چارک، آفتاب و کیش؛
بزرگترین "رزمایش همیاران ناجی" در سطح منطقه جنوب کشور برگزار شد

بندرعبـاس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه از 
برگزاری بزرگترین مانور جس��تجو و نجات دریایی ویژه همیاران ناجی منطقه جنوب 
کشور در آب های ساحلی بین بنادر چارک، آفتاب و جزیره کیش خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، "قاسم عسکری نسب" ضمن 
اعالم این خبر اظهار داشت: این رزمایش تمرینی به همت اداره بنادر و دریانوردی لنگه و 
منطقه غرب استان هرمزگان در راستای حفظ آمادگی دست اندرکاران سفرهای دریایی 
در هنگام بروز سوانح و سنجش توانمندی آنان برای پشتیبانی از طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز ۹8 برگزار شد.  وی افزود: در 
این رزمایش که طی دو روز و در سه مرحله آموزش تئوری، تمرین های جستجو و نجات و همچنین ارزیابی و تحلیل عملیات به 
مرحله اجرا درآمد، تمامی شرایط بحرانی در دریا شبیه سازی و عملیاتی شد.  به گفته عسکری نسب، بزرگترین مانور جستجو و نجات 
همیاران ناجی منطقه جنوب کشور با حضور ناوگان دریایی شامل 10 فروند شناور و پشتیبانی چهار دستگاه آمبوالنس در خشکی 
اجرا شد و یکی از سایت های پروش ماهی واقع در آب های ساحلی حدفاصل بنادر چارک، آفتاب و کیش به عنوان موقعیت فرضی 
رزمایش در نظر گرفته ش��د.  مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه در خصوص جزییات عملیات این مانور گفت: عملیات اطفای 
حریق، برقراری تماس اضطراری از طریق سامانه 1550، عملیات نجات فرد از آب و تخلیه اضطراری مسافران از شناورها براساس 
سناریوی طراحی شده از جمله بخش های این رزمایش بود و شناورهای جستجو و نجات ناجی۳، ناجی 1۹، نیهاد 1، نیهاد 2، قایق 
نجات، دو فروند قایق تشتی همیار، گلف دریابانی، قایق یکی از شرکت بخش خصوصی حضور داشتند. وی افزود: معرفی و  شناسایی 
همیاران ناجی، تقویت و اشاعه فرهنگ کمک رسانی و امداد دریایی، تجهیز همیاران ناجی جهت مقابله با بحران های دریایی، ایفای 
نقش فرمانده در صحنه عملیات توسط همیاران، همکاری موثر جوامع محلی، بومی و صیادی در بحران های دریایی از دیگر اهداف 

ترسیم شده برای این رویداد بود. 

برنامه های نوروزی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر تشریح شد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر برنامه 
های نوروزی فرهنگی، هنری و قرآنی این اداره کل تش��ریح ش��د. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر، فاطمه کرمپور با اعالم این خبر افزود: شب شعر بهاره، نمایشگاه 
کتاب، اهداء کتاب به کودکان و نوجوانان مس��افران نوروزی، مس��ابقات داستان نویسی، رونمایی از 
کتاب،بازسازی آیین های فرهنگی محلی و برگزاری نشست های ادبی از جمله برنامه های فرهنگی 
این اداره کل در ایام نوروز است. وی با اشاره به اینکه ۴۳ برنامه هنری نیز برای این ایام تدارک دیده 
شده، ادامه داد: ایستگاه و مسابقه نقاشی، اجرای تئاتر خیابانی در فضاهای عمومی، جشن تولد هنرمندان، جشنواره بادبادک ها با اهداء 
کتاب به شرکت کنندگان، اجرای آیین های نوروز خوانی، نمایش فیلم، آیین خیام خوانی و جشنواره غذاهای محلی بوشهر از جمله 
این برنامه است. کرمپور افزود: برگزاری محافل قرآنی، مراسم اعتکاف در موسسات قرآنی و مسابقات قرآنی در پارک ها و کمپ های 
نوروزی برنامه های قرآنی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر می باشد. وی بیان کرد: در مجموع ۷5 برنامه برای این ایام 
تدارک دیده شده که عالوه بر مرکز استان در شهرستان ها نیز برگزار می شود.کرمپور همچنین یادآور شد: عالوه بر این ۷5 برنامه، 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با سایر دستگاه های اجرایی استان برنامه هایی را به صورت مشارکتی اجرا خواهد کرد.  

پایداری برق شهرستان های یاسوج و سی سخت با توسعه پست مختار
اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: عملیات توسعه پست 
1۳2.20 کیلو ولت مختار یاسوج این شرکت از ۶0 به ۹0 مگا ولت آمپر با هدف تامین انرژی برق مورد 
نیاز شهرستان های یاسوج و سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد به پایان رسید. محمود دشت 
بزرگ بیان کرد: توسعه پست مختار شامل نصب و راه اندازی یک ترانس به ظرفیت ۳0 مگا ولت آمپر 
و ۳ دستگاه فیدر 20 کیلو ولت بوده است. وی ارزش سرمایه گذاری توسعه پست مختار را 82 میلیارد 
ریال اعالم کرد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد: در کنار افزایش ظرفیت تامین 
انرژی برق مورد نیاز شهرستان های یاسوج و سی سخت، کاهش بارگیری از پست های مجاور، کاهش محدودیت و احتمال خاموشی 

شبکه توزیع 20 کیلو ولت و افزایش قابلیت مانور در این شبکه از دیگر اهداف توسعه پست مختار است.

قضاوت کارمند برق منطقه ای خوزستان در مسابقات بین المللی تکواندو
اهواز- شبنم قجاوند- اسماعیل اسفندیاری کارمند برق منطقه ای خوزستان و داور بین المللی 
تکواندو در مس��ابقات بین المللی جام فجر و جام باش��گاه های آسیا قضاوت کرد. مسابقات قهرمانی 
جام باش��گاه های آس��یا و دهه فجر با حضور ۳2 تیم از کشورهای اروپایی و آسیایی با نظارت رئیس 
کنفدراسیون تکواندو آسیا و قضاوت اسماعیل اسفندیاری به مدت دو روز در جزیر کیش برگزار شد. در 
پایان این دوره از مسابقات، رئیس کنفدراسیون تکواندو با اهدای لوح تقدیری از قضاوت های اسماعیل 
اسفندیاری تشکر و قدردانی کرد. شایان ذکر است، اسماعیل اسفندیاری از کارمندان شرکت برق منطقه 
ای خوزستان و رئیس کمیته داوران تکواندو خوزستان است، وی در سال های 201۷ و 2018 عنوان 

برترین داور مسابقات قهرمانی تکواندو اروپا را دریافت کرده و برای قضاوت در تورنمنت 201۹ هامبورگ آلمان نیز دعوت شده است.

برگزاري کارگاه آموزشی خانه تکانی محیط زیستی و مدیریت مصرف آب در میناب
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- کارگاه آموزشی خانه تکانی محیط زیستی و 
مدیریت مصرف آب با حضور بانوان )کارکنان اداري، مربیان پیش دبستان و مهد کودک( 
شهرستان میناب در محل سالن همایشدانشکده فنی آیت اهلل خامنه ای این شهرستان 
برگزار شد. در این کارگاه آموزشي، معاون بهره برداري آبفاي هرمزگان به نقش محوری 
زنان در مس��ائل فرهنگی و اجتماعی بویژه بحث مدیریت مصرف آب اشاره کرد. عالء 
امیریان نژاد افزود: همه ما  به این نقش مهم و محوری شما زنان آگاهیم در واقع زنان با 
توجه به نقشی که در خانواده ها دارند،  می توانند نقطه شروع اصالح الگوی مصرف باشند. وي اضافه کرد: آگاهی بخشی این مسله 
ی مهم با توجه به شرایط فعلی و بحران جدی کم آبی در کشور و بویژه در استان هرمزگان، رسالت مهم شرکت آب و فاضالب و 
درحقیقت موثرترین راهکار مدیریت مصرف و حفظ منابع آبی موجود است. معاون بهره برداري آبفاي استان در ادامه تاکید کرد: 
کمبود آب یکی از مهمترین معضالت پیش روی در  آینده خواهد بود که ضروریست مدیریتی صحیح در جهت اصالح الگوی مصرف 
اتخاذ شود. در ادامه این مراسم، مدیردفتر مدیریت مصرف و آب بدون درآمد آبفاي هرمزگان نیز به نقش زنان و مادران در مدیریت 
مصرف آب اشاره کرد و گفت: مادران نه تنها از نظر روانی می توانند به کودک خود امنیت و آرامش را القا کنند بلکه می توانند آن 
ها را برای زندگی در جامعه و پذیرش مسئولیت های آن نیز آماده کنند. هانیه زیدآبادي افزود: با توجه به اینکه در روزهاي پایاني 
سال، این زنان هستند که بیشتر درگیر خانه تکانی می باشند، برای انتقال فرهنگ صحیح مصرف آب به سایر اعضای خانواده به ویژه 
کودکان، مدیریت مصرف آب در منازل ضروریست تا نسل جدید هم به مرور با این فرهنگ آشنا شوند. وي اضافه کرد: از طرفي زن 

به عنوان مدیر اقتصادی خانواده در نحوه مصرف نقش مهمی به عهده دارد .
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ترن��ت هام پ��س از گذراندن یک بحران مالی کامل، در س��ال 200۶ 
س��ایت The Simple Dollar  را آغ��از ک��رد. ترن��ت تصمیم گرفت 
که در ابتدا وضعیت مالی خود را س��ر و س��امان دهد و بدهی هایش را 
پرداخت کند. ظرف هشت ماه او توانست تمام بدهی های کارت اعتباری 
خود و قس��ط وسایل نقلیه اش را پرداخت کند و همچنین یک صندوق 
اضطراری را تأسیس کرد. پس از آن، تصمیم گرفت تا آنچه که آموخته 
را ب��ا دنیا به اش��تراک بگذارد و به آنانی که در همان وضعیت هس��تند 
کمک کند. در این  مقاله او احساس��ات منفی و تأثیر آنها بر مش��کالت 
مال��ی را توضیح می دهد و روش هایی برای مبارزه با این خرج اضافی را 

با ما به اشتراک می گذارد. 
گناه، شرم، خجالت:

این احساس��ات ما را به س��مت رفتارهای خاص��ی در زندگی هدایت 
می کنند، برخی از این رفتارها مثبت و برخی منفی هستند.

م��ا با مادرمان تماس می گیریم، زیرا برای اینکه مدتی طوالنی اس��ت 
که با او حرف نزدیم احساس گناه می کنیم.

ما وعده های غذایی خود را از دست می دهیم، زیرا از پرخوری و شکل 
بدن خود احساس شرم می کنیم.

ما هرگز کسی را به خانه مان دعوت نمی کنیم زیرا به خاطر نامنظمی 
خانه مان احساس ناراحتی می کنیم.

ش��اید این احساسات شما را توصیف کنند یا نکنند، اما برای بسیاری 
از شما، در برخی زمان ها، احساس منفی روش استفاده کردن از پول را 

در زندگی تحت تأثیر قرار می دهد.
م��ن اعت��راف می کنم که این حالت بیش از چند ب��ار برای من اتفاق 
افتاده اس��ت. من در مورد چیزی که در زندگی ام اتفاق افتاده احس��اس 
بدی دارم  و به گونه ای خودم را متقاعد می کنم که خرج کردن پول راه 

حلی برای این مشکل است.
م��ن در باش��گاه ثبت ن��ام کردم زیرا از تناس��ب اندام خ��ود ناامید و 
شرمنده بودم اما از آن هرگز به اندازه پولی که پرداختم استفاده نکردم.
م��ن بیرون می رفت��م و با دیگران غذا می خوردم چون نمی خواس��تم 
خانه ام را مرتب و تمیز کنم و خجالت کش��یدم که دیگران این نامرتبی 

را ببینند.
من برای خودم درمان می خریدم زیرا احساس غم و ناراحتی می کردم 

و  نمی خواستم دیگر این احساس را داشته باشم.
احساس��ات منفی بس��یاری از هزینه های زیاد و بی فایده را در زندگی 
من ایجاد ک��رده بودند. گاهی اوقات، هنوز هم ایجاد می کنند. به اندازه 

نصف عمرم طول کشید تا بتوانم این مشکل را برطرف کنم.
بنابراین، چه چیزی در مورد احساسات منفی و کنترل خود در مسائل 

مالی یاد گرفته ام؟

اوالً، پرت��اب پول به یک احس��اس منفی تقریباً هرگ��ز آن را واقعاً از 
بین نمی برد.  ممکن اس��ت این احس��اس را برای مدت کوتاهی متوقف 
کند، اما دوباره بازمی گردد - و گاهی اوقات به زور بازگش��تش را انجام 

می دهد.
خری��د گناه را از بین نمی برد.  ش��رم را از بین نمی برد. خجالت را از 
بین نمی برد. این موارد همچنان ادامه خواهند داشت و گاهی اوقات اگر 

شما به سادگی پول را برای حل مشکل استفاده کنید بدتر می شود.
دوما، داش��تن جعبه ابزار تاکتیکی برای حل و فصل احساسات منفی 
واقعاً کمک می کند. اغلب زمانی که موجی از احساس��ات منفی در شما 
وج��ود دارد، می خواهید کاری را انجام دهید تا قدرت خود را احس��اس 
کنی��د، تا آن را کنترل کنید. خرید چیزی برای از بین بردن آن به طور 
موقت قطعاً یکی از روش ها است، اما، همان طور که در باال ذکر شد، این 

بهترین روش نیست و اغلب عواقب مالی دارد.
در ع��وض، من تعدادی تاکتیک مختل��ف دارم که  زمانی که ناامید و  

عصبانی یا ناراحت هستم از آنها استفاده می کنم.
م��ن ترجیحاً در طبیع��ت پیاده روی می کنم. به نظر می رس��د که در 
طبیعت بودن به سادگی خلق و خوی من را تقویت می کند. این ترکیبی 
از طبیعت در اطراف من و نور خورشید طبیعی روی پوست من است.

من تمرینات ورزش��ی سنگین انجام می دهم. واقعاً مهم نیست که چه 
ورزشی انجام می دهم، تا زمانی که نفس نفس بزنم و عرق کنم. این کار 
ب��رای بیرون آوردن موج بزرگی از اندورفین  که یک تقویت کننده  خلق 

و خوی طبیعی است کافی است.
وقتی را برای درس��ت کردن چیزی می گذارم. من متوجه ش��دم که 
هدایت احساس��ات منفی برای درست کردن چیزی یک راه عالی برای 
تخریب آن اس��ت. من یک س��وپ س��اده و یا  نان خانگی می پزم. یک 
داس��تان کوتاه می نویس��م یا ویدئو می س��ازم. عمل ایجاد چیزی اغلب 

احساسات منفی را بدون هزینه از بین می برد.
 با یک دوست قدیمی تماس می گیرم. من به سادگی چندین دوست 
قدیم��ی را پیدا می کن��م و پیام مثبت برای آنها می فرس��تم. چیزی در 
مورد این روند واقعاً احساسات منفی را برای من پاک می کند، احساس 

می کنم پیامی مثبت به جهان فرستاده ام.
س��وما، احساس��ات منفی ای که اغلب اتفاق می افتند احتماالً چیزی 
دارند که باعث آن می ش��ود و  فهمیدن علت آن ارزش وقت گذاشتن را 
دارد. گاهی اوقات این علت در واقع می تواند ش��رایطی مانند افسردگی 
باش��د، اما اغلب اوقات احساس خستگی یا احساسات منفی دیگری که 

از زندگی روزمره حاصل می  شود است.
وقت بگذارید و آن چیزی را که احساس منفی را در شما برمی انگیزد 
پیدا کنید و سپس آن را متوقف کنید. از بین بردن آن باعث ایجاد یک 

هدف در زندگی شما می ش��ود. این ممکن است یک هدف کوتاه مدت 
یا یک هدف بلندمدت باش��د، اما باید چیزی باش��د که برای آن روزانه 

تالش می کنید.
به این ترتیب، هنگامی که احس��اس منفی به وجود می آید، می توانید 
به خودتان بگویید که بهتر ش��ده اس��ت و شواهد واقعی برای آن داشته 
باش��ید. با گذشت زمان، ش��ما در واقع می توانید این احساس منفی را 

از بین ببرید.
برای مثال اگر خانه شما شلوغ و نامرتب است، شروع به خالص شدن 
از ش��ر چیزهایی که در خانه دارید، کنید. تمامی چیزهایی که دارید را 
مرتب کرده و کوهی از وس��ایلی که می خواهید از شر آنها خالص شوید 
ایجاد کنید و آنها را بفروشید. البته اگر وسیله یا ابزاری برای شما سود 
زیادی نداش��ت می توانید آن را دور انداخته و یا آن را به کس��ی که به 

آن نیاز دارد بدهید.
اگر از وضعیت ظاهری خود راضی نیس��تید، به یک رژیم غذایی و یا 
ورزش کردن رو بیاورید. برای چند ماه تمرکز اصلی خود را بر روی این 
کار بگذارید از کال��ری روزانه خود بکاهید و یک تمرین روزمره را برای 

خود تعیین کنید و این تغییرات را هدف اصلی خود قرار دهید.
اگ��ر از روابط زندگی خود راضی نیس��تید، روی آن روابط کار کنید. 
زمان بیش��تری را صرف آنها کنید و ی��ا روش های جدیدی را برای حل 

مشکالت تان پیدا کنید.
اگر چیزی در زندگی شما باعث ایجاد احساسات منفی می شود، آن را 
در اولویت قرار دهید و راِه حل کردن آن مش��کل )هر چیزی که باشد( 
را پیدا کنید. این احساس��ات منفی نتیجه زندگی شما است که به شما 
می گوید این قسمت از زندگی تو نیاز به توجه بیشتری دارد؛ بنابراین به 

آن قسمت از زندگی خود توجه بیشتری کنید.
در آخ��ر، ایجاد یک جری��ان عادی از اقدامات پیش��گیرانه، در جهت 
جلوگیری از بروز احساس��ات منفی به ش��ما کمک بسزایی خواهد کرد. 
این اقدامات ترکیبی از تکنیک هایی اس��ت که از بروز احساسات منفی 
خاصی جلوگیری کرده و همچنین برخی از تاکتیک های کلی است که 

می تواند به شما کمک کند تا بیش از حد به خودتان سخت نگیرد.
کارهای کوچک بس��یاری وجود دارند که می توانند دیدگاه مثبتی را 
نس��بت به دنیا برای ما ایجاد کنند و چنین دیدگاهی می تواند تأثیرات 
مش��کالتی را که بس��یاری از ما با آنها مواجه می ش��ویم را به طرز قابل 
توجهی کاهش ده��د؛ چنین دیدگاهی مولدهای انرژی های منفی را به 

مشکالت جزئی تبدیل می کنند.
در اینج��ا می خواه��م به برخی از مواردی که من ب��ه طور روزانه و یا 
هفتگی انجام می دهم و به نظر می رس��د که واقعاً به من کمک می کنند 

تا مثبت اندیش تر باشم را با شما در میان بگذارم.

م��ن یک دفترچه قدردانی دارم. هر روز م��ن، پنج اتفاق خوبی را که 
برای من افتاده و من نس��بت به آنها قدردان هستم را در آن می نویسم. 
این دفترچه یک یادآور ثابت اس��ت که به من یادآوری می کند که من 
در زندگ��ی خ��ود چیزهای خوب زیادی دارم. من همیش��ه می توانم به 
آن دفترچ��ه نگاه کرده و وفور چیزه��ای خوب در زندگی ام را به خودم 

یادآور شوم.
م��ن ه��ر روز برای یک مدت مش��خص به بیرون می روم. ش��اید من 
پیاده روی کنم. ش��اید بر روی نوعی پروژه کار کنم. شاید به پارک بروم 
و ب��ر روی نیمک��ت پارک نشس��ته و کتاب بخوان��م. در هر صورت من 
ب��ه بیرون رفت��ه و کاری انجام می ده��م، کاری در محیطی متفاوت که 

خورشید و هوای تازه در آنجا وجود داشته باشد.
من مدیتیش��ن می کنم. این کار بس��یار آس��ان اس��ت اما هیچ کاری 
همانند مدیتیشن نمی تواند اضطراب شما را کاهش دهد. برای 10دقیقه 
چش��مانم را می بندم و تنها به دم و بازدم خود فکر می کنم. اگر حواس 
ذهن من به سمت چیز دیگری پرت شد به آرامی تنها با تنفس حواس 

خود را جمع می کنم.
من مقدار زیادی آب می خورم. این کار به طرز باورنکردنی مؤثر است 
و خل��ق و خ��وی من را تغییر می دهد و من را بس��یار مثبت تر می کند. 
م��ن می توان��م به معنای واقع��ی کلمه هنگامی که به ان��دازه کافی آب 
نخورده ام را متوجه ش��وم. من یک رویداد اجتماعی)همانند مهمانی( را 
در خانه خود برنامه ریزی می کنم. من یک فرد درون گرا هستم، بنابراین 
رویدادهای اجتماعی برای من به شکلی استرس زا است، اما برنامه ریزی 
کردن برای یک رویداد اجتماعی که در راس��تای تعامل با افرادی است 
که برای من مهم هس��تند، بسیار ش��اداب کننده است. عالوه بر آن این 
کار به طور مس��تقیم به من انگیزه  می دهد تا مراقب چیزهایی باشم که 

ممکن بود برای من احساساتی منفی ایجاد کنند.
برای احساسات منفی بسیار آسان است که فرمان افکار ما را به دست 
بگیرند و ما را به سمتی که از نظر مالی یا هر جنبه دیگر در زندگی مان 

مفید نیست هدایت کند.
داش��تن یک جعبه اب��زار برای کن��ار آمدن با این احساس��ات منفی 
هنگامی که به صورت ناگهانی در ذهن ظاهر می ش��وند بس��یار کارآمد 
است و داش��تن برخی تکنیک های با قاعده که شما را از افتادن در دام 

افکار منفی وا دارد، بسیار باارزش است.
اگر ب��ه علت احساس��ات منف��ی دریافتید که می خواهید دس��ت به 
اش��تباهات مالی و ش��خصی بزنید، اس��تفاده از ابزارهای فوق را در نظر 
بگیرید تا بتوانید راه بهتری را برای حرکت به سمت جلو پیدا کنید در 

این صورت کیف پول و زندگی تان از شما تشکر خواهند کرد.
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اگر یک کارمند، همکار یا دوست به دنبال کار می گردد، 
ممکن اس��ت به کمک شما نیاز داشته باشند تا اثبات کند 
که انتخاب خوبی برای کارفرمای بالقوه خود هس��تند. قبل 
از توصیه کردن آنها، در مورد وضعیت ش��غلی و عادت های 
کاری شان تحقیق کنید. این امر به شما کمک خواهد کرد 
که یک توصیه نامه خوب بنویسید و یا با مدیر استخدام در 
محل کار خود تماس بگیرید. اطمینان حاصل کنید که  در 
هنگام توضیح اینکه چرا مناس��ب برای این کار هس��تند از 

آنها تعریف کنید. 
مرحله اول: مطمئن شوید برای کار مناسب هستند

1. آگهی ش��غل را بخوانید تا بفهمی��د که  به دنبال چه 
کس��ی هستند. آگهی شغلی به شما می گوید که دقیقاً چه 
مهارت ها و ویژگی های ش��خصیتی می خواهند. با خواندن 
آگه��ی ش��غل، می توانید توصیه نامه را ب��ه این ویژگی های 

خاص تقسیم کنید.
2. رزومه شان را بخواهید. شما باید در مورد سابقه شغلی 
ف��رد در این توصیه نامه صحبت کنید. از او بخواهید رزومه 
ب��روز خود را در اختیار ش��ما قرار ده��د.  آن را بخوانید و 

چندین جزء از آن را در توصیه نامه خود ذکر کنید.
۳. یک  مصاحبه کوچک از آنها بگیرید. اس��تخدام کننده 
ممکن اس��ت با س��ؤاالتی در مورد متقاضی با شما تماس 
بگیرد. برای اطمینان از اینکه ش��ما پاسخ دقیق می دهید، 
از او س��ؤاالت بالقوه مصاحبه را بپرسید. این امر همچنین 
به آنها در هنگام مصاحبه کمک خواهد کرد. س��ؤاالتی که 

می توانید بپرسید شامل موارد زیر می شوند:
• نقاط قوت و نقاط ضعف شما چیست؟

• چ��را فکر می کنی��د که ب��رای این کار واجد ش��رایط 
هستید؟

• آی��ا می توانید در مورد زمانی که  یک مش��کلی را حل 
کردید صحبت کنید؟

• چه مهارت هایی را دوس��ت داری��د که در توصیه نامه بر 
آن تأکید داشته باشم؟

۴. چند داس��تان آم��اده کنید. اگر تا به ح��ال با آن فرد 
کار نکرده اید، ممکن اس��ت دش��وار باش��د که به مهارت و 
یا عادت های کاری آنها اش��اره کنید. حداقل یک داس��تان 
یا توضیحاتی ارائه دهید ک��ه هرگونه نقاط قوت مربوط به 

شغل را نشان می دهند.
• شما همیش��ه می توانید از متقاضی در مورد  داستان و 
مهارت هایی که می خواهند در نامه خود ذکر کنید بپرسید.

• ب��ه عنوان مث��ال، می توانید بگویی��د، »کیم و من یک 
تابستان در سراسر کشور با کوله پشتی گشته ایم. از طریق 
این تجربه، او ثابت کرد که فردی قابل اعتماد، خوش بین و 
شاد است، حتی زمانی که همه چیز اشتباه پیش می رفت.«

مرحله دوم: نوشتن توصیه نامه
1. دوس��ت خ��ود را در ابت��دای نام��ه معرف��ی کنی��د. 
استخدام کننده باید دقیقاً بداند که  متقاضی کیست و برای 
کدام موقعیت شغلی  درخواست می کند. این موضوعات را 

در ابتدای نامه خود قرار دهید.

• ب��ه عنوان مثال،  می توانید بنویس��ید: »من این  نامه را 
از جانب مولی ویلیامز می نویس��م که برای س��مت مشاور 

حقوقی در شرکت شما درخواست می کند.«
2. رابطه خود را با متقاضی توصیف کنید.  استخدام کننده 
ممکن اس��ت بخواهد بداند که چرا شما این شخص را برای 
این سمت  پیشنهاد می کنید. در نامه  خود اطالع دهید که 
برای چه مدت است که این فرد را می شناسید، چطور با او 

آشنا شدید و به چه دلیل به او اعتماد دارید.
• آن را کوت��اه نگه دارید. می توانی��د بگویید: »من برای 
چهار سال با جان کار کرده ام و در طول این زمان، او ثابت 

کرده است که یک تحلیلگر توانا و سختکوش است.«
۳. شخصیت فرد را توضیح دهید. توضیح شخصیت بیان 
می کند که چرا متقاضی همکار خوبی خواهد بود. شما باید 
ش��خصیت، مهارت های ارتباطی و قابلی��ت اعتماد به او را 
توصیف کنید. این نشان می دهد که آنها یک کارمند خوب 

و یک عضو مؤثر در تیم خواهند بود.
•  ش��خصیت وی را می توانی��د این گون��ه توصیف کنید: 
»تیرون دارای ش��خصیت پرانرژی و خوش بینانه است. در 
مواق��ع نیاز، او ق��ادر به باال بردن تالش خ��ود و انجام کار 

است.«
۴. مهارت ه��ای مربوط به کار را توضیح دهید. نمونه های 
خاصی از انطباق آنها با الزامات ذکر ش��ده در آگهی ش��غل 
را ارائه دهید. می توانید به یک داس��تان درباره پروژه ای که 
مدیریت کرده اند یا مش��کلی که ب��ا موفقیت حل کرده اند 

اشاره کنید.
• می توانید بگویید، »تیرون در برنامه نویسی مهارت دارد. 
 Javascript و CSS، HTML او کار بی عیب و نقص در

انجام داده است.«
5. ب��ا ی��ک بیانیه نهای��ی توصیه نام��ه را پای��ان دهید. 
تعریف های مش��تاقانه ای بیان کنید  که به استخدام کننده 
نش��ان دهد که چقدر آن ش��خص را توصیه می کنید. شما 
می توانید بر مهارت های آنها تأکید داش��ته باشید تا بگویید 

چه کارمند خوبی خواهند شد.
•  می توانید بگویید، »من به ش��دت مینا را برای این کار 

توصیه می کنم.«
• شما همچنین می توانید بگویید: »اگر شما یک کارمند 
ب��زرگ ب��ا مهارت های ارتباط��ی عالی و اخ��الق کار قوی 

می خواهید،  از بیل بهتر نمی توانید پیدا کنید.«
۶. در صورت درخواس��ت پیگیری کنید. در بعضی موارد، 
ممکن است استخدام کننده با شما تماس بگیرد تا سؤاالت 
خاصی در مورد متقاضی داشته باشد. این امر ممکن است 
به صورت یک تماس تلفنی یا یک ایمیل انجام شود. برخی 

از سؤاالتی که ممکن است بپرسند عبارتند از:
• چطور این شخص را می شناسید؟

• چه مدت با او کار کرده اید؟
• اگر قب��اًل با او کار نکرده اید، چگونه می دانید که او یک 

کارمند خوب خواهد بود؟
• نقاط ضعف او چیست؟

• چرا فکر می کنید که مناسب این شغل است؟
مرحله سوم: پیشنهاددادن کسی در شرکت خود

1. ببینید که چه کسی در شرکت شما مسئول استخدام 
اس��ت. این فرد ممکن است یک اس��تخدام کننده خارجی، 
کارمند منابع انسانی، رئیس یک بخش یا رئیس خود شما 
باش��د. اگر استخدام کننده را می شناس��ید، بهتر می توانید 

متقاضی را توصیف کنید.
• اگ��ر فرد اس��تخدام کننده را نمی شناس��ید، خود را به 
عن��وان یک همکار معرفی کنید. به آنها بگویید که س��مت 
ش��ما در شرکت چیست. به عنوان مثال، می توانید بگویید، 

»من به عنوان مدیر در بخش فروش کار می کنم.«
2. نام��ه ای کوت��اه از توصیه نامه بنویس��ید. رزومه آنها را 
ب��ا یک ایمیل ی��ا همراه نامه بفرس��تید. اگ��ر می خواهید، 
می توانی��د اطالعات تماس متقاضی را به اس��تخدام کننده 
بدهی��د، به طوری که اگ��ر متمایل به هم��کاری بود خود 

استخدام کننده بتواند با او تماس بگیرد.
• می توانید نامه را این گونه بنویس��ید: »س��یندی عزیز، 
می دانم که می خواهی یک فروشنده جدید استخدام کنی. 
من معتقدم که دوس��ت من لورا برای این موقعیت مناسب 
اس��ت. او دارای پنج س��ال تجربه در ف��روش با نتایج عالی 
اس��ت. من رزومه او را پیوست کرده ام. نظرت را به من بگو. 

با احترام، ژوئن.«
۳. به دفتر استخدام کننده بروید. شما همچنین می توانید 
شخصاً با مدیر استخدام صحبت کنید. با یک کپی از رزومه 
متقاضی ب��ه دفتر آنها بروید. چند دقیق��ه گپ بزنید تا به 
آنها بفهمانید که این فرد چرا برای این شغل مناسب است.
• می توانی��د بگویی��د: »م��ن مدت ها اس��ت ک��ه جنا را 
می شناسم. ما قباًل با هم کار می کردیم و از آن زمان به بعد 

منبع ارزشمند ما بوده است.«
۴. اگر آنها واجد ش��رایط نیستند، آنها را پیشنهاد نکنید. 
اگر در مورد صالحیت افراد مطمئن نیستید برای پیشنهاد 
دادن  آنها احساس فشار نکنید. اگر آنها یک کارمند ضعیف 
ش��وند، می توانند ش��هرت ش��ما در کار را تحت تأثیر قرار 

دهند.
• شما می توانید به طرز شایسته ای  درخواست آنها  را رد 
کنید: »من متأسفم، اما بخش منابع انسانی در حال حاضر 
واقعاً مش��غول است. من مطمئن نیس��تم که بتوانم زمانی 

برای دیدار با آنها پیدا کنم.«
• ش��ما همچنی��ن می توانید بگویید: »این ممکن اس��ت 
مناقش��ه ای برای من باش��د، بنابراین من فکر نمی کنم که 

بتوانم این کار را انجام دهم.«
5. از درخواس��ت بیش از حد خ��ودداری کنید. هنگامی 
که یک متقاضی را پیش��نهاد می کنید، کار شما انجام شده 
اس��ت. استخدام کننده به شما یا متقاضی در صورت تمایل 
اطالع می دهد. ش��ما می توانید فقط ی��ک ایمیل پیگیری 
ارسال کنید. اگر بیش از حد استخدام کننده را اذیت کنید 
این می تواند شهرت حرفه ای شما را تحت تأثیر قرار دهد.
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چگونه کسی را برای شغلی پیشنهاد دهیم؟

چگونه در زمینه بازاریابی از طریق تماس سرد موفق ظاهر شویم 

برای موفقیت در زمینه بازاریابی الزم است تا از تمامی روش های آن به خوبی استفاده کنید. بدون شک در این 
رابطه از جمله بخش هایی که مورد عدم توجه بسیاری از برندها قرار گرفته است، تماس سرد است. در یک تعریف 
ساده این اصطالح به تماس بدون هماهنگی و پیش زمینه با مخاطب اشاره دارد. بدون شک مخاطب در این روش 
انتظار و آمادگی تماس شما را نداشته و همین امر نیز می تواند به شانسی برای شما برای قانع کردن آنها تبدیل 
شود. با این حال در انجام این امر الزم است تا بر طبق اصول و ویژگی های جامعه هدف خود رفتار کنید تا زمینه 
بروز مزاحمت و شکایت آنها فراهم نشود. این امر کامال در تضاد با تماس گرم است که به شرایطی اطالق می شود 
که مخاطب از قبل عالقه مندی خود را به شما نشان داده است. با توجه به عدم استفاده درست از این روش توسط 
بسیاری از برندها، شما با اقدام درست و آشنایی نسبت به راهکارها و اصول آن، می توانید به مزیت رقابتی مناسبی 
دس��ت پیدا کرده و جایگاه برند خود را افزایش دهید. در همین راس��تا و در ادامه به بررس��ی شش مورد منتخب 

خواهیم پرداخت.  
1-قبل از اقدام خود هدف گذاری مناسبی را داشته باشید

در ابتدا الزم اس��ت تا به این نکته توجه کنید که اصطالح تماس س��رد تنها در رابطه با تماس های تلفنی نبوده 
و ه��ر ن��وع برخورد اولیه می تواند در این دس��ته بندی قرار گیرد. با این حال نبای��د از این روش انتظارات بیش از 
حدی را داشته باشید. درواقع این احتمال وجود دارد که درصد باالیی از اقدامات شما با بی توجهی مواجه شده و 
خریدی صورت نگیرد. با این حال این امر به معنای شکست نبوده و شما موفق شده-اید تا برند و محصوالت خود 
را معرفی کرده و یک تصویر از خود در ذهن مخاطب ش��کل دهید. در این رابطه وجود اهداف مش��خص و مرتبط 
با یکدیگر کامال ضروری است. برای مثال در صورتی که شما برنامه ای برای تماس های خود نداشته باشید، بدون 
ش��ک مخاطب نیز تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. به همین خاطر الزم اس��ت تا از مدت ها قبل از شروع کار خود، 
برنامه ریزی کرده و هر تماس را مورد بازبینی قرار دهید تا به نقاط ضعف و دالیل موفقیت و یا شکست خود آشنا 
شوید. همچنین در این رابطه زمان بندی نیز بسیار مهم است. درواقع شما باید به یک اطالعات کلی از جامعه هدف 
خود دس��ت پیدا کنید تا بهترین زمان را برای تماس س��رد خود انتخاب نمایید. برای مثال برای کارمندان چنین 

تماس هایی در زمان رسمی کار آنها، با خشم و نارضایتی همراه خواهد بود. 
2-شروعی قدرتمندانه را داشته باشید 

۳0 ثانیه نخست تماس شما تعیین کننده ترین زمان خواهد بود. درواقع اگر شما نتوانید در این زمان مخاطب 
را به سمت خود جذب کنید، بدون شک باید در نحوه کار خود برنامه ریزی مجددی را داشته باشید. برای این امر 
توصیه می   ش��ود تا از تماس های ضبط ش��ده استفاده نکرده و افرادی را با قدرت تکلم و صدای مناسب، استخدام 
کنید. درواقع الزم است تا به جای یک متن از پیش تعیین شده، شیوه خاص تماس با هر فرد را داشته باشید که 
بدون شک نیازمند آگاهی نسبی از آنها خواهد بود. توجه داشته باشید که به هر میزانی که بتوانید با مخاطب خود 
ارتباط دوستانه و نزدیک-تری را برقرار کنید، به همان میزان نیز شانس موفقیت شما افزایش پیدا خواهد کرد. شما 
نمی توانید از یک تماس انتظار قانع شدن مخاطب را داشته باشید. به همین خاطر الزم است تا به مخاطب اجازه 
فکر کردن را داده و در زمانی دیگر با آنها تماسی برقرار کنید. این امر باعث خواهد شد تا افراد به پیشنهادات شما 
فکر کرده و این خود احتمال پاسخ منفی از جانب آنها را کاهش خواهد داد. در راستای شروعی قدرتمندانه بهتر 
اس��ت تا قبل از معرفی کامل خود، به بیان مزیت های خرید و یا اس��تفاده از برند خود پرداخته و حتی به مقایسه 
خود با سایرین بپردازید. در نهایت الزم است تا به مخاطب این اطمینان را بدهید که تماس شما هیچ گونه هزینه ای 
را برای آنها به همراه نخواهد داشت. در غیر این صورت بدون شک تصویر مثبتی از برند شما در ذهن آنها شکل 

نخواهد گرفت. 
3-اقدامی رایگان را برای مخاطبان خود انجام دهید 

بدون ش��ک جلب اعتماد از طریق یک پیامک و یا تماس تلفنی، امری بس��یار دشوار است. به همین خاطر نیز 
بیش از ۹0درصد تماس های سرد به شیوه رایج و سنتی آن با شکست مواجه می شود. با این حال در صورتی که 
اقدامی رایگان را انجام دهید، بدون شک تاثیر بسیاری را بر روی مخاطب خواهید داشت. برای مثال در صورتی که 
در زمینه تولید لوازم برقی فعالیت دارید، می توانید با گرفتن آدرس مخاطب، کارکرد محصوالت خود را به صورت 
مستقیم به آنها نشان داده و کیفیت کار خود را به اثبات برسانید. در این رابطه توجه داشته باشید که بسیاری از 
کالهبرداری ها به این شیوه انجام می شود به همین خاطر نیز الزم است تا با این اقدامات تفاوت خود را با این دسته 
از شرکت ها به خوبی نشان دهید. بدون شک احترام و توجه ویژه شما به مشتری از نگاه آنها نیز دور نخواهد ماند و 
شانس شما برای فروش به مراتب بیش تر خواهد شد. در این رابطه شما تنها به روش معرفی شده محدود نیستید. 
با این حال الزم است تا اقدام رایگان شما نیازی از فرد را برطرف کند و یا جذابیت باالیی را به همراه داشته باشد. 

4-تمامی اطالعات الزم را گردآوری کرده و خود را برای سواالت احتمالی آماده کنید 
به هر میزانی که بتوانید اطالعات بیشتری را در اختیار مشتریان خود قرار دهید، به همان میزان نیز شانس شما 
برای موفقیت افزایش پیدا خواهد کرد. درواقع این اقدام باعث خواهد ش��د تا افراد شما را در کسب وکارتان کامال 
حرفه ای تصور کرده و بسیاری از سواالت و تردیدهای آنها برطرف شود. همچنین الزم است تا با بازبینی تماس ها، 
سواالت رایج را دسته بندی کرده و بهترین پاسخ ها را برای هریک انتخاب کنید. درواقع آمادگی شما باعث خواهد 
شد تا دالیل نادیده گرفتن تماس شما برای مخاطب کاهش پیدا کند. در آخر توجه داشته باشید که مکالمه شما 

باید کامال دو طرفه باشد و زمان کافی به مخاطب نیز برای بیان حرف های خود، داده شود.
5-از مشتریان خود برای انتخاب مخاطب استفاده کنید 

تماس به صورت تصادفی، بزرگترین اشتباهی است که می توان در تماس سرد مرتکب آن شد. در این رابطه می-
توان از مشتریان خود برای معرفی افراد مستعد استفاده کرده و با برقراری تماس با آنها، نتایج بهتری را تجربه کنید. 
در شیوه سنتی تعداد افراد مدنظر بوده و تالش شده است تا به بیش ترین تعداد مخاطب دست پیدا کرده و با وسعت 
باالی کار خود حداقل به چند مشتری دست پیدا کنند. با این حال در شیوه های جدید در راستای صرفه جویی در 
زمان و هزینه، تنها افرادی را باید مدنظر قرار دهید که شانس مناسبی برای تبدیل شدن به مشتریان شما دارند. در 

این رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی نیز می تواند به انتخاب بهتر مخاطبان کمک کند. 
6-پیگیری های پس از تماس خود را جدی بگیرید 

حتی بهترین تماس سرد نیز در صورتی که با پیگیری های الزم همراه نباشد، با عدم موفقیت مواجه خواهد شد. 
درواقع این احتمال وجود دارد که در نخستین تماس های شما، مخاطب به درصد اعتماد مورد نظر خود دست پیدا 
نکرده باشد. به همین خاطر نیز الزم است تا تماس خود را مورد بازبینی قرار داده و برنامه ریزی درستی برای تماس 
بعدی خود داشته باشید. با این حال این امر نباید بیش از حد طوالنی شود. علت این امر نیز به این خاطر است 
که با گذشت زمان، تاثیر گفته های قبلی شما کمرنگ شده و ممکن است دیگر هیچ تمایلی برای گفت وگو با شما 
وجود نداشته باشد. در آخر فراموش نکنید که هر روش مزیت ها و معایب خاص خود را دارد. به همین خاطر نیز 
توصیه می شود تا تنها به یک روش اتکا نکرده و با شناخت کافی از تمامی روش ها )در صورتی که امکان استفاده 

از تمامی آنها وجود ندارد(، بهترین ها را برای خود انتخاب کنید.   
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