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خریداران عمده نفت ایران چه سیاستی در قبال تحریم های آمریکا دارند؟

معمای نفت ایران
فرص��ت ام��روز: در حالی که دونالد ترامپ و تیم مش��اورانش  می گویند صادرات نفت ای��ران را به صفر خواهند 
رساند، ایران  می گوید تحت هر شرایطی فروش نفت را ادامه می دهد. در این میان، واردکنندگان عمده نفت ایران 
ازجمله ترکیه و هند، دچار س��ردرگمی ش��ده اند. در همین زمینه، پایگاه خبری تی آرتی ورلد ترکیه گزارش داده 
نفت ایران برای ترکیه و هند به عنوان واردکنندگان عمده نفت از این کشور به یک معما تبدیل شده است، چراکه 
هر دو کشور وابستگی زیادی به نفت ایران دارند. برای هندوستان که در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد خبر 
عدم تمدید معافیت ها از سوی ترامپ در حالی که ونزوئال، دیگر فروشنده عمده نفت هم مورد تحریم قرار گرفته 
و دچار نابسامانی داخلی است، شوکه کننده بود چرا که دولت آینده این کشور با مشکالت ناشی از این تحریم ها 
دست به گریبان خواهد بود. ترکیه، دیگر خریدار نفت ایران نیز نگران این وضعیت است.  هامی اکسوی، سخنگوی 
وزارت خارجه این کشور در آخرین موضع گیری رسمی گفت که آنکارا برای معافیت از تحریم و ادامه خرید نفت...

وزیر راه و شهرسازی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت هواپیمایی هما خبر داد

ایران ایر در هوای بازار سرمایه
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دالالن از دالرهای دولت سیر نمی شوند

سرگذشت ارز دولتی

هر آنچه باید در مورد آگاهی از برند بدانید
نتایج بهتر در کسب و کار ، با تمرین زبان بدن

شهر هوشمند ضرورتی مغفول مانده
24 اشتباه بزرگ در بازاریابی محتوایی

5 کانال بازاریابی برتر در سال 2019
5 کمپین زیست محیطی به مناسبت روز زمین

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مایکروسافت ورد به کمک 
هوش مصنوعی نوشته های تان 

را بی عیب ونقص می کند
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روز گذشـته هم شاخص بورس نزولی بود و این سومین روز 
متوالی است که شـاخص بورس تهران فرو می ریزد. با رشد 

ریسـک های سیسـتماتیک و نگرانی ها از وضعیت 
اقتصادی در آینده، چند روزی است که عرضه ها...

شاخص بورس بیش از 7 هزار واحد دیگر عقب نشست

ریزش بورس 3 روزه شد

یادداشت

زمستان بورس در راه است؟

اصطالحی در بورس هس��ت 
س��هامداران  می گوین��د  ک��ه 
»در حال ش��مردن سود خود 
هس��تند« ب��ه ای��ن معن��ا که 
س��همی را می خرن��د و برایش 
ی��ک ه��دف قیمت��ی در نظر 
می گیرن��د، اما پی��ش از آنکه 
س��هم ب��ه آن قیمت برس��د، 
حساب می کنند که قرار است 
چقدر سود کنند. زمستان سال 
۹۲، سرمایه گذاران بازار بورس 
تهران س��رخوش از مثبت های 
پی در پی س��هم های مختلف، 
در حال ش��مردن س��ود خود 
ناگهان ش��اخص  بودن��د ک��ه 
حدود ۲هزار واح��د افت کرد. 
آن روزها بازار آنقدر مثبت بود 
که کمتر کس��ی فک��ر می کرد 
قرار اس��ت این اتفاق، سرآغاز 
دوره رکود و افت بورس تهران 
باش��د. خوش بین ه��ا، آن روز 
می گفتن��د قیمت ه��ای منفی 
س��هم ها، فرصت خرید اس��ت 
از م��ردم ع��ادی و  و خیل��ی 
س��هامداران تازه وارد، همان جا 
سهم خریدند. معروف است که 
می گویند هر وقت دیدی مردم 
عادی برای خرید سهام به بازار 
یعنی  آورده اند،  هجوم  سرمایه 

بازار به سقف رسیده است.
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ایران به زودی اجرای تعهدات هس��ته ای خود که در سه سال گذشته با تایید آژانس 
بین المللی انرژی اتمی به طور دقیق انجام داده است را در واکنش به خروج یک جانبه 
آمریکا از برجام و تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی در نبود حضور فعال و قوی سه 

کشور اروپایی، کاهش می دهد.
به گزارش ایس��نا، یک س��ال از خروج آمریکا از برجام گذش��ته و ایران در این مدت 
سیاست »صبر« و »مقاومت« را در مقابل ترامپ و تیم تندرواش در پیش گرفته است. 
ایران س��عی کرده با توجه به همراهی ضعی��ف اروپا با برجام با حفظ اجماع بین المللی 

مزیت های سیاسی، بین المللی و حقوقی را برای خود حفظ کند.
جمهوری اسالمی در این مدت تالش کرد مقهور فضاسازی های منطقه ای و بین المللی 
در زمینه ها و سطوح مختلف به ویژه در حوزه افکار عمومی نشده و احساساتی برخورد 
نکند، چراکه مسئوالن ایران متفق القول بودند ترامپ و تیمش تمایل دارند ایران را در 
موضع تهاجمی قرار دهند تا به این ش��کل اجماع جهانی که س��ال ها علیه ایران وجود 
داشت و با برجام رنگ باخته بود را یک بار دیگر به جریان اندازند و از سویی به اقدامات 

تنبیهی و تحریمی خود نسبت به ایران وجهه قانونی و حقوقی بخشند.
از ای��ن رو ای��ران در برابر »سیاس��ت فش��ار حداکثری« آمریکا،  »سیاس��ت مقاومت 
حداکث��ری« را در پیش گرف��ت و به نظر نمی آید حتی با وجود قرار دادن نام »س��پاه 
پاس��داران انقالب اسالمی« در لیست سازمان ها و نهادهای تروریستی ایران در شرایط 
فش��ار حداکثری دس��ت از مقاومت بکش��د و همان طور که ترامپ می خواهد پای میز 
مذاک��ره بنش��یند؛ چراکه اگ��ر ایران حاضر ب��ه مذاکره تحت چنین ش��رایطی بود 15 
س��ال پیش در س��ال ۲003 با طرح پرونده هسته ای دس��تانش را باال می گرفت یا در 
همین اواخر قبل از آنکه یکی از مهم ترین نهادهای نظامی اش در لیس��ت سازمان های 
تروریس��تی قرار گیرد، تن به مذاکره البته مذاکره »ذلت« می داد، اما هیچ کدام از این 

تصورات نه در گذشته و نه هم اکنون به واقعیت تبدیل نشده و نخواهد شد.
اکنون نظام جمهوری اس��المی ایران بعد از 1۲ ماه، به این جمع بندی رس��یده است 
که باید »عمل متقابلی« در حوزه برجام نش��ان دهد. این تصمیم ایران  می تواند ابعاد و 
جنبه های متفاوت و متعددی داش��ته باش��د اما به نظر می آید مهم ترین پیام این اقدام 
ابت��دا به آمریکاس��ت که به مقامات این کش��ور تاکید کند ایران بنای عقب نش��ینی از 
مواضعش را ندارد و پیام دیگر به سه کشور اروپایی و چین و روسیه است که صبر ایران 
در برابر مماشات و تاخیر این کشورها در پیاده سازی مکانیسمی به منظور بهره برداری 

ایران از مزایای اقتصادی برجام به سر آمده است.
به نظر می رسد، اقدامات متقابل ایران مبتنی بر بندهای ۲۶ و 3۶ برجام بر »کاهش 
تعهدات« هسته ای اس��توار است. این اقدامات به نظر نمی آید در این مرحله به معنای 
خروج از برجام باش��د بلکه ایران براس��اس بن��د ۲۶ با توجه به نق��ض برخی تعهدات 
برجامی از س��وی طرف مقابل، اقدامات��ی را انجام می دهد و البته در صورت بی توجهی 

طرف های مقابل، این روند می تواند به خروج از برجام بینجامد.
آغاز غنی س��ازی 3.۶۷درصدی، عدم پایبندی ایران به ذخیره 300 کیلوگرمی، نصب 
سانتریفیوژها در فردو که می تواند از نسل اول و دوم و  IR-4 باشد، تولید آب سنگین 

بیش از 130 تن و انبار آن در خاک کش��ور نه کش��وری خارجی، توقف اجرای پروتکل 
الحاقی و دسترسی های اضافی، تحقیقات درباره سانتریفیوژهای پیشرفته و . . . از جمله 
اقداماتی اس��ت که می تواند در لیس��ت اقدامات احتمالی ای��ران در چارچوب »کاهش 
تعهدات« هسته ای اش قرار گیرد، اما از این میان برخی اقدامات می تواند اثرات سیاسی 
� بین المللی و فنی فوری تری نسبت به اقدامات دیگر داشته باشد، به ویژه اگر این اقدام 

یا اقدامات در حوزه غنی سازی باشد.
یک��ی از این اقدامات، می تواند عدم پایبندی ایران به س��قف 300 کیلوگرم اورانیوم 
غنی ش��ده به عنوان ذخیره در کشور باشد. براس��اس آخرین گزارش آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در اس��فندماه س��ال ۹۷، کل موجودی ذخیره شده اورانیوم غنی سازی شده 
ایران از میزان 300کیلوگرم UF۶ غنی ش��ده تا می��زان 3.۶۷درصد اورانیوم ۲35 )یا 
 UF۶ معادل آن در اش��کال مختلف شیمیایی( فراتر نرفته است. میزان 300 کیلوگرم

معادل با ۲0۲.۸ کیلوگرم اورانیوم است.
دومین اقدام ایران که می تواند اثری به مراتب گس��ترده در س��طح بین الملل داشته 
باش��د، کاهش نظارت های آژانس در سطوح مختلف بر فعالیت های صلح آمیز هسته ای 

ایران است.
آژانس در س��ه سال گذشته که از اجرای برجام می گذرد، کم سابقه ترین نظارت ها را 
در سطوح پادمانی، پروتکل الحاقی و حتی فراتر از دسترسی های قانونی نسبت به ایران 
داش��ته است و بر همکاری مطلوب ایران در این مدت با بازرسان آژانس صحه گذاشته 
اس��ت. به گزارش ایس��نا، به نظر ایران در گام نخس��ت اجرای تعهدات خود را براساس 
بند ۲۶ برجام به طور »جزئی« کاهش خواهد داد، نه »کلی« و همین مس��اله حاکی از 
عقالنیت تهران در برخورد با پدیده »ترامپ« در آمریکاست، به عالوه این رویکرد نشان 
می دهد که تهران همچنان از باز نگه داش��تن درهای »دیپلماس��ی« استقبال می کند 
و انتظار اس��ت تا 1+4 به ویژه سه کش��ور اروپایی نسبت به برآورده ساختن مزیت های 
اقتص��ادی ای��ران از برجام در کمترین زمان ممکن به خصوص در حوزه خرید و فروش 

نفت و انرژی و تبادالت مالی و بانکی اقدام فوری و جدی تری انجام دهند.
سازمان انرژی اتمی بعد از دستور مقام معظم رهبری در خرداد سال ۹۷ بعد از اعالم 
خروج آمریکا از برجام، اقدامات و زمینه سازی هایی را در دستور کار برای اقدام متقابل 
در زمان مناس��ب انجام داد که به فراخور در س��ال گذشته شاهد رونمایی و افتتاح این 
پروژه ها بودیم و اکنون نظام آماده می شود تا از جدی ترین واکنش برجامی خود نسبت 
به رویکرد یک جانبه آمریکا و از س��ویی س��کوت و بی تفاوت��ی طرف های دیگر برجام 

رونمایی کند.
جزییات اقدامات هسته ای ایران به احتمال قوی روز چهارشنبه از زبان حسن روحانی 
رئیس جمهوری کش��ور اعالم خواهد ش��د و س��ازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه نیز 

هم زمان مجری این اقدامات در سطوح فنی و سیاسی هستند.
همچنین اقدامات ایران به صورت »گام به گام« و »مرحله به مرحله« در زمان بندی 
مش��خص و با درخواس��ت از آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی برای نظ��ارت بر اقدامات 

مدنظرش انجام خواهد شد.

پس از یک سال
سکوت برجامی ایران می شکند

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد
سامانه های مبارزه با قاچاق کاال و ارز به سرعت عملیاتی شوند

جلس��ه بررس��ی آخرین وضعیت س��امانه های مبارزه با قاچاق کاال و ارز ظهر دیروز به ریاست معاون اول رئیس 
جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیري در این جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، استقرار و تکمیل 
س��امانه هاي مبارزه با قاچاق کاال و ارز را یکي از ضروري ترین نیازهاي امروز کش��ور برش��مرد و گفت: تکمیل و 
استقرار این سامانه ها مورد اهتمام همه ارکان نظام است و با توجه به نقش مهمي که در شفاف سازي و پیشگیري 
از تخلفات و فساد دارند، باید هرچه سریع تر تکمیل و عملیاتي شوند. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گزارش 
نماینده س��تاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز درخصوص تکالیف دس��تگاه ها در قبال اس��تقرار این سامانه ها، 
تصریح کرد: باید همه دستگاه هاي ذي ربط به تکالیف خود در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و استقرار و تکمیل 
این سامانه ها به خوبي عمل کنند و اگر دستگاهي در این زمینه تعلل و کوتاهي داشته باشد باید شناسایي و با آن 
برخورد شود.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، جهانگیري از وزیر کشور خواست گروهي نظارتي براي ارزیابي 
عملکرد دس��تگاه ها در زمینه اس��تقرار س��امانه هاي موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز تعیین کند و ضمن 
بررسي و ارزیابي دقیق گزارش ارائه شده از سوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ظرف یک هفته گزارشي 
جامع از آخرین وضعیت اس��تقرار س��امانه ها و نحوه عملکرد دس��تگاه ها ارائه دهند تا چنانچه دستگاهي عملکرد 
مناس��بي نداش��ته و یا در عمل در زمینه تکالیف قانوني خود کوتاهي و تعلل کرده است، مشخص و با آن برخورد 
شود.  وي ادامه داد: نباید اجازه دهیم تالش ها و اقدامات انجام شده در جهت استقرار و تکمیل سامانه هاي مبارزه 
ب��ا قاچ��اق کاال و ارز به دلیل عدم همراهي برخي افراد که دیدگاه دیگري دارند معطل بماند. همه دس��تگاه هاي 
مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید طبق برنامه زمانبندي براي تکمیل سامانه ها عمل کنند و چنانچه 
نواقصي وجود دارد به س��رعت برطرف ش��ود.  معاون اول رئیس جمهور افزود: اگر این س��امانه ها براساس برنامه 
زمانبندي تکمیل شوند و دستگاه هاي مختلف همکاري الزم را در ارائه اطالعات و اتصال این سامانه ها به یکدیگر 
انجام دهند، گام مهمي در جهت شفاف س��ازي و جلوگیري از تخلفات و فس��اد برداش��ته خواهد شد. جهانگیري 
تاکید کرد: کلیه دستگاه ها موظفند با سرعت نسبت به استقرار، تکمیل و مرتبط سازي سامانه هاي موضوع قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدام کنند و نتیجه را به فوریت گزارش کنند. در این جلس��ه که وزراي کش��ور، راه و 
شهرس��ازي، امور اقتصادي و دارایي،  جهاد کشاورزي، دادگس��تري، رئیس سازمان ملي استاندارد، رئیس سازمان 
تعزیرات حکومتي و نمایندگان ناجا و س��ایر دستگاه هاي مرتبط نیز حضور داشتند، رئیس ستاد مرکزي مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با اشاره به اینکه روند استقرار و تکمیل سامانه هاي مبارزه با قاچاق کاال و ارز از ابتداي سال ۹۷ 
س��رعت مناسبي پیدا کرده است، گفت: میزان پیشرفت این سامانه ها تا سال ۹۶ حدود ۲0درصد بود، اما از سال 
۹۷ شاهد جهش و تحرکي اثربخش در تکمیل این سامانه ها بوده ایم.  در ادامه این جلسه سخنگوي ستاد مرکزي 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز گزارش��ي از اقدامات دس��تگاه هاي مختلف درخصوص تکالی��ف آنها در قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با محوریت سامانه ها ارائه کرد و گفت: حدود 45 سامانه براي مبارزه با قاچاق کاال و ارز طراحي 
شده و هر یک از دستگاه ها براساس تکالیف خود و مطابق برنامه زمانبندي اعالم شده در حال تکمیل این سامانه ها 
هستند. در این جلسه مقرر شد، وزیر کشور با تشکیل هیاتي نظارتي متشکل از نمایندگان وزارت اطالعات، وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، بازرس��ي کل کش��ور و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ضمن ارزیابي دقیق 
گزارش ارائه ش��ده از سوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز، آخرین وضعیت عملکرد دستگاه ها درخصوص 
استقرار، تکمیل و مرتبط سازي سامانه هاي موضوع قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مورد ارزیابي قرار دهند و ظرف 
یک هفته نتیجه این بررسي را گزارش کنند تا اگر دستگاهي کوتاهي و تعلل داشته مشخص و با آن برخورد شود.

زمستان بورس در راه است؟
ادامه از همین صفحه

شاخص بورس تهران روز دوشنبه ۸۲3۶ واحد افت کرد و تاریخی ترین سقوط بورس به ثبت رسید. این کاهش 
در روز سه شنبه هم ادامه دار بود و شاخص کل با افتی ۷هزار و ۶۲3 واحدی به رقم ۲0۸ هزار و 1۹۷ واحد رسید. 
از شواهد مشخص است که خیلی از مردم برای در امان نگه داشتن نقدینگی خود از تورم، به بورس رو آورده اند 
و س��هم خریده اند. ش��رایط این روزها شاید از جهاتی شبیه به شرایط دی ماه ۹۲ باشد، اما به این معنا نیست که 

حتما بورس تهران وارد دوره اصالح خواهد شد.
کس��ی نمی گوید بورس از همین فردا قرار اس��ت وارد فاز اصالحی شود، اما س��هامداران و افرادی که تازه  وارد 
این بازار ش��ده اند باید این موضوع را در نظر بگیرند که روزهای مثبت بازار سرمایه، همیشگی نیست. قرار نیست 
بورس تا ابد مثبت باشد. باالخره یک روز جهت حرکتش عوض می شود. اگر تازه وارد هستید، سهمی خریده اید و 
س��ودی به جیب زده اید، فکر نکنید که یک معامله گر حرفه ای شده اید. حرف باتجربه ها را گوش کنید و به اصول 

معامله گری در بازار سهام پایبند باشید.

میثم بهرامی
کارشناس بازار سرمایه



فرصت امروز: در حالی که دونالد ترامپ و تیم مشاورانش  می گویند صادرات نفت 
ایران را به صفر خواهند رساند، ایران  می گوید تحت هر شرایطی فروش نفت را ادامه 
می ده��د. در این میان، واردکنن��دگان عمده نفت ایران ازجمله ترکیه و هند، دچار 

سردرگمی شده اند.
در همین زمینه، پایگاه خبری تی آرتی ورلد ترکیه گزارش داده نفت ایران برای 
ترکیه و هند به عنوان واردکنندگان عمده نفت از این کش��ور به یک معما تبدیل 
شده است، چراکه هر دو کشور وابستگی زیادی به نفت ایران دارند. برای هندوستان 
که در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد خبر عدم تمدید معافیت ها از سوی ترامپ 
در حالی که ونزوئال، دیگر فروشنده عمده نفت هم مورد تحریم قرار گرفته و دچار 
نابسامانی داخلی است، شوکه کننده بود چرا که دولت آینده این کشور با مشکالت 

ناشی از این تحریم ها دست به گریبان خواهد بود.
ترکی��ه، دیگر خریدار نفت ایران نیز نگران این وضعیت اس��ت.  هامی اکس��وی، 
س��خنگوی وزارت خارجه این کشور در آخرین موضع گیری رسمی گفت که آنکارا 
برای معافیت از تحریم و ادامه خرید نفت از ایران به ویژه برای شرکت توپراس که 
ش��رکت اصلی ترکیه ای واردکننده نفت از ایران است با واشنگتن وارد مذاکره شده 
است. از آنجایی که تحریم ها اثر مشترکی بر ترکیه و هندوستان خواهند داشت، این 
موضوع در مذاکرات دوجانبه دو کشور مورد بررسی قرار گرفته و به تازگی ابراهیم 
کالیت، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ترکیه برای مذاکره با اجییت دوال، مشاور 

امنیت ملی هندوستان راهی دهلی نو، پایتخت هند شده است.
اما از سوی دیگر در حالی که هندوستان وابستگی خود را به نفت ایران به تدریج 
کاهش داده است، ترکیه همگام با چین در این خصوص کج دار و مریز رفتار کرده 
و تصمی��م قاطعی نگرفته اند که با تحریم های  آمریکا همراهی کنند. ابراهیم کالیت 
در مصاحبه ای با منابع خبری هندی با اش��اره به مکانیس��م مالی دورزننده تحریم 
اتحادیه اروپا گفته که ترکیه نیز به دنبال پیوستن به این مکانیسم یا به وجود آوردن 
مکانیسمی مشابه برای معامله با ایران است. کالیت در پاسخ به این پرسش که آیا 
هندوس��تان هم مایل به پیوستن به این مکانیسم هست؟ پاسخ داد که من چنین 
چیزی از مقامات هندی نشنیدم اما در مجموع هندی ها از تحریم های  آمریکا راضی 
نیستند. مشاور امنیت ملی ترکیه گفت که کشورش در هر حال راهی برای مقابله با 
تحریم ها پیدا خواهد کرد. او تحریم ایران را بی اثر دانسته و گفته است که 40 سال 
تحریم  آمریکا علیه ایران این کشور را آبدیده کرده و یاد داده که چگونه  می توان در 

شرایط تحریم زندگی کرد.
چین سد تحریم آمریکا علیه ایران را می شکند

از سوی دیگر، چین نیز احتماال تسلیم فشار تحریم ها علیه واردات نفت از ایران 
نمی ش��ود چون ایران یک س��رمایه گذار کلیدی در طرح کمربن��د و جاده چین و 

همچنین یک شریک بزرگ تجاری برای این کشور است.
به گزارش اویل پرایس، اگر چین بخواهد از تحریم های آمریکا علیه ایران پیروی 
نکند، درگیری های بین واشنگتن و پکن به اوج می رسد. یک تحلیلگر چینی گفت 
که این کش��ور احتماال تسلیم فش��ار تحریم ها علیه واردات نفت از ایران نمی شود 
چون ایران یک سرمایه گذار کلیدی در طرح کمربند و جاده چین است و همچنین 

یک شریک بزرگ تجاری.

دو هفته پیش، ترامپ با لغو معافیت هایی که در نوامبر برای خرید نفت ایران به 
چند کش��ور داده بود، بازارهای انرژی داخلی و بین المللی و ناظران را ش��وکه کرد. 
واش��نگتن همچنین اعالم کرد هر کش��وری را که به خرید نفت از ایران ادامه دهد 
تحریم می کند. ژاپن، چین، هند، کره جنوبی، تایوان، ایتالیا، یونان و ترکیه همه از 

مشتریان بزرگ نفت ایران هستند که یک معافیت 1۸0 روزه گرفته بودند.
 در نتیجه این اقدام آمریکا، شاخص نفت برنت مرز مهم ۷5 دالر در هر بشکه را 
شکس��ت. از آن زمان قیمت نفت برنت به دالیل مختلف به تدریج پنج دالر پایین 
آمد. دالیلی مانند افزایش موجودی نفت آمریکا تا باالترین رکورد از سپتامبر ۲01۷ 
یا رکورد تولید 1۲.3میلیون بش��که در روز این کش��ور. نف��ت برنت روز جمعه زیر 
۷1 دالر در هر بش��که معامله ش��د. در حالی که شاخص نفت آمریکا، وست تگزاس 
اینترمدیت، با 13 سنت افزایش ۶1.۹4 دالر در هر بشکه به فروش رسید، ولی طی 
هفته 3درصد قیمت خود را از دست داد که دومین هفته پیاپی کاهش قیمت بود.

کارشناس��ان در چین می گویند امنیت انرژی چین به خاطر تنوع عرضه چندان 
تحت تاثیر لغو معافیت های خرید نفت از ایران نیس��ت. این مس��ئله می تواند یک 
ابزار چانه زنی جدید در ادامه مذاکرات تجاری با واش��نگتن باشد چون هر دو طرف 
سعی دارند پس از حدود یک سال وضع عوارض تالفی جویانه، به یک توافق برسند.

بای مینک، معاون موسسه بین المللی تحقیقات بازار وابسته به وزارت اقتصاد چین 
گفت: »چین چندین عرضه کننده نفت دیگر دارد، بنابراین تحریم های آمریکا تاثیر 
زیادی بر امنیت انرژی چین نمی گذارد« یک متخصص مطالعات خاورمیانه و سفیر 
سابق چین در ایران نیز گفت: »لغو معافیت ها به معنای تسلیم شدن چین در برابر 
آمریکا و قطع تجارت انرژی با ایران نیست. ایران یک شریک مهم چین در اقتصاد، 

سیاست و امنیت است.« 
واردات نف��ت ای��ران ۶درص��د از کل واردات نفت خام چین را تش��کیل می دهد 
که باعث می ش��ود این کش��ور هفتمین صادرکننده بزرگ نفت به چین باشد، ولی 
برخی نظر دیگری دارند و ادعا می کنند چین با نقض تحریم های ایران، روابط خود 
را با واش��نگتن خراب نمی کند. به عالوه اگر چی��ن در برابر لغو معافیت های ایران 
مقاومت کند، روند مثبت مذاکرات تجاری با واشنگتن را به خطر می اندازد. به عالوه،  
تسلیم شدن ژاپن، چین، کره جنوبی و هند در برابر فشار آمریکا برای توقف واردات 
نفت ایران بستگی به نقش عربستان، روسیه و سایر اعضای اوپک دارد. این کشورها 

سعی می کنند سهم خود را در بازارهای آسیا مخصوصا چین افزایش دهند.
بازی خطرناک ترامپ با قیمت نفت

اما آخرین گزارش ها از بازار جهانی نفت نشان می دهد اگرچه جنگ تجاری ترامپ 
قیم��ت نفت را در آغاز این هفته پایین برد، اما تصمی��م آمریکا برای اعزام یک ناو 
جنگی به خاورمیانه که نشانه واضحی از احتمال تشدید درگیری ها در این منطقه 

است، بازارها را ملتهب نگه داشته است.
به گزارش ایسنا، بازار نفت روز دوشنبه که معامله گران تالش می کردند بین این 

دو اتفاق بی ثبات کننده توازنی ایجاد کنند، نوسان پیدا کرد.
جان بولتون، مش��اور امنیت ملی ترامپ در اظهاراتی مداخله جویانه گفت آمریکا 
یک ناو جنگی به خاورمیانه اعزام می کند تا این پیام را به ایران برساند که هرگونه 
حمله به منافع آمریکا با بی رحمی پاس��خ داده خواهد ش��د. بولتون همواره مواضع 

خصمانه ای در قبال ایران داش��ته و ماه ها قبل درخواست کرده بود طرح هایی برای 
حمله نظامی تهیه شود.

تصمیم آمریکا برای ارسال ناوهای جنگی به خاورمیانه در همین راستا باید دیده 
شود. شاید بولتون از تالش های ناموفق برای براندازی دولت در ونزوئال به خشم آمده 

و توجه خود را به ایران معطوف کرده است.
ای��ن اقدام تنها یک هفته پس از پای��ان معافیت ها از تحریم ها برای واردات نفت 
ایران و تش��دید تالش های دولت آمریکا برای به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران 
صورت می گیرد. ترامپ برای تحت فش��ار قرار دادن ایران در حال بررس��ی س��ایر 

تحریم های غیرنفتی است.
افزایش قیمت نفت تاکنون تحت تأثیر عوامل عرضه بوده است. گروه اوپک پالس 
۲.۲میلیون بش��که در روز از عرضه به بازار را محدود کرده که شامل افت ناخواسته 

صادرات ایران و ونزوئال بوده است.
بانک سرمایه گذاری آمریکا مریل لینچ در یادداشتی اعالم کرده است در مجموع 
اختالالت عرضه جهانی به 4میلیون بشکه در روز رسیده است که باالترین میزان در 
چند دهه اخیر است. از نظر تاریخی، هر یک میلیون بشکه در روز اختالل در روند 

عرضه معادل تغییر قیمت هر بشکه نفت به میزان 1۷ دالر است.
با این حال اگرچه بهای معامالت تحویل فوری و کوتاه مدت امس��ال رش��د قابل 
توجهی داش��ته اند اما بهای معام��الت آتی افزایش مالیمی نش��ان داده اند. قیمت 
معامالت تحویل فوری از دسامبر ۲0 دالر در هر بشکه افزایش پیدا کرده اما بهای 
معامالت سه ساله تنها شش دالر افزایش داشته است. این مسئله برای شرکت های 
حفاری شیل آمریکا بیمه کردن تولید آتی را دشوار می کند. به عبارت دیگر واکنش 

شیل مالیم از آنچه خواهد بود که اکثر افراد تصور دارند.
براس��اس یادداش��ت آمریکا مریل لینچ، وضعیت مذکور ب��ه اوپک پالس برتری 
می بخش��د زیرا نگرانی کمتری از بابت رش��د عظیم ش��یل وجود خواهد داشت. به 
عالوه به دلیل اینکه عربستان سعودی به قیمت حدود ۹3 دالر هر بشکه نفت برای 
متوازن کردن حس��اب های خود نیاز دارد، ریاض برای باال بردن تولید به آهس��تگی 
عمل خواهد کرد. آمریکا مریل لینچ کف قیمت نفت برنت را ۷0 دالر در هر بشکه 

پیش بینی کرده است.
دغدغه آمریکا برای تحت فش��ار قرار دادن ایران، قیمت های نفت را با فشارهای 
افزایشی روبه رو می کند. مسئله حساس برای دولت ترامپ چگونگی مقابله با ایران 
و ونزوئال بدون باال بردن قیمت های نفت اس��ت زی��را قیمت های باالتر یک تهدید 

سیاسی داخلی به حساب می آید.
براس��اس گزارش اویل پرایس، برمبنای واکنش بازارهای نفت در روز دوش��نبه 
که در اواس��ط معامالت روز اندکی کاهش پیدا کردند، اما بعدازظهر افزایشی شدند 
می توان گفت که ترامپ راه عالجی پیدا کرده اس��ت. وی همزمان با تشدید مقابله 
ب��ا ایران، به جنگ تج��اری با چین دامن زده اس��ت. معموالً نگرانی ها نس��بت به 
جن��گ در خاورمیانه قیمت ها را باال می برد، اما نگرانی ها نس��بت به کندی اقتصاد 
جهان��ی در نتیجه جنگ تجاری ترامپ، قیمت ها را پایین می آورد، بنابراین به نظر 
می رسد ترامپ در تالش است همزمان با پیشبرد سیاست های خصمانه خود، رشد 

قیمت های نفت را کنترل کند.

خریداران عمده نفت ایران چه سیاستی در قبال تحریم های آمریکا دارند؟

معمای نفت ایران

صندوق بین المللی پول در گزارشی به چشم انداز اقتصادی منطقه منا پرداخته و 
پنج پیش بینی از دورنمای اقتصادی این منطقه در سال ۲01۹ را منتشر کرده است.

از نگاه این نهاد بین المللی، کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان 
و پاکس��تان )منا( با ایجاد شغل برای میلیون ها نفر از جوانان خود که وارد بازار کار 
ش��ده اند مواجه هس��تند. درعین حال آنها باید با چالش های اقتصاد جهانی همانند 

کاهش قیمت نفت و عدم اطمینان در برابر تنش های تجاری هم مقابله کنند. 
* رشد کمتر اقتصادهای نفتی: پیش بینی می شود رشد صادرکنندگان نفت کمتر 
از سال ۲01۸ باشد. اگرچه پیش بینی  شده که رشد در کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس در سال ۲01۹ به ۲.1درصد برسد و از ۲درصد سال ۲01۸ بیشتر باشد، 
اما کاهش ش��دید فعالیت های اقتصادی ایران )۶درصد( به دلیل تحریم های آمریکا 
این رش��د را خنثی کرده است. به این ترتیب برای کشورهای صادرکننده نفت تنها 
0.4درصد رشد در سال ۲01۹ باقی می ماند. در همین حال پیش بینی می شود که 
رشد برای کشورهای واردکننده نفت از 4.۲درصد سال ۲01۸ به 3.۶درصد در سال 
جاری برسد که منعکس کننده کاهش رشد جهانی و عوامل داخلی است. البته این 
روند در همه کشورها وجود ندارد. مثاًل مصر با قدرت به رشد اقتصادی ادامه می دهد 

درحالی که رشد ضعیف پاکستان روی رشد کل منطقه سنگینی می کند.
* نوس��ان قیمت نفت: موضوع کلیدی که چش��م انداز رش��د اقتصادی منطقه را 
تحت تأثیر قرار می دهد، نوسان قیمت نفت است. این روند در کنار عدم اطمینان از 
تنش های تجاری، تحریم های ایران و اس��تراتژی تولید اوپک قرار می گیرد. خطرات 
دیگر منطقه شامل خطرات ژئوپلیتیکی، نگرانی های امنیتی و عدم اطمینان در برابر 

شرایط مالی جهانی است.
* اقتصاده��ای نفت��ی در تنگنا: کاه��ش قیمت نفت، بی ثبات��ی در قیمت آن و 
س��رعت کند تثبیت مالی در توازن مالی کش��ورهای صادرکننده نفت فش��ار وارد 
می کند. هم زمان ش��واهدی وجود دارد که نشان می دهد همان طور که قیمت نفت 
و س��رمایه گذاری باال می رود، هزینه های دولتی دیگر نمی توانند رش��د اقتصادی را 
افزایش دهند. این ترکیب لزوم از س��رگیری تثبیت مالی و رش��د پایدار را بیش��تر 

می کند.
* رش��د بدهی های دولتی: نس��بت بدهی های دولتی در س��ال های اخیر به رغم 
تالش های��ی برای تثبیت مالی در چندین کش��ور واردکننده نفت افزایش داش��ته 
است. درواقع، نسبت بدهی از سال ۲00۸ به طور متوسط به اندازه ۲0درصد از تولید 

ناخالص داخلی افزایش داشته است. باوجود دوسوم کشورهایی که بدهی دولتی آنها 
حداقل ۷0درصد از تولید ناخالص داخلی کشورش��ان است، ریسک باالی بدهی در 
این منطقه وجود دارد. در بعضی کشورها ازجمله مصر، اردن و لبنان میزان بدهی 
دولت��ی بیش از ۸0درصد از تولید ناخالص داخلی اس��ت. ای��ن بدهی فضای مالی 
موردنیاز برای هزینه های اجتماعی و س��رمایه گذاری و رسیدن به وضعیت مطلوب 

را محدود می کند.
* تقوی��ت بخ��ش خصوصی: با توج��ه ب��ه محدودیت های سیاس��ی به ویژه در 
سیاست های مالی، کشورها باید به دنبال اصالحات و قوی تر کردن بخش خصوصی 
باش��ند که به نفع همه است. این بدان معناس��ت که یک محیط مناسب می تواند 
س��رمایه گذاری را جذب کند. اولویت های کلیدی برای این منطقه ارتقای کیفیت 
آموزش، اصالح بازار کار، رس��یدگی به شکاف  های زیربنایی اساسی و بهبود محیط 
کس��ب وکار ازجمله کاهش فساد و تقویت سیستم حقوقی است. همچنین افزایش 
دسترس��ی به تأمین مالی ش��رکت های کوچک و متوس��ط که مدت هاست در این 
منطقه نادیده گرفته می ش��ود، می تواند به ایجاد ش��غل و اقتصادی متنوع تر کمک 

کند.

چشم انداز اقتصادی منطقه منا به روایت صندوق بین المللی پول

اقتصادهای نفتی در تنگنا

دریچه

طرحی با 42 امضا در انتظار تصمیم مجلس
راهکار بی اثر کردن تحریم  نفتی چیست؟

طرح افزایش ظرفیت پاالیش��گاه های میعانات گازی و نفت خام با 
اس��تفاده از سرمایه گذاری مردمی با امضای 4۲ نفر از نمایندگان در 

انتظار طرح در صحن علنی مجلس است.
به گزارش تس��نیم، صادرات نفت خام ایران در ابتدای دهه ۹0 به 
بیش از نصف کاهش یافت و کش��ور را با مشکالت اقتصادی همچون 
کمب��ود ارز در داخل و کمبود بودجه دولت مواجه کرد. با بازگش��ت 
تحریم های نفتی این احتمال وجود دارد که ش��رایطی مش��ابه اوایل 
ده��ه ۹0 تکرار ش��ود. در دوران تحریم قبلی، می��زان صادرات نفت 
و میعان��ات گازی به ط��ور متوس��ط از ۲.5 میلیون بش��که در روز به 

یک میلیون و ۲00هزار بشکه در روز کاهش یافت.
ای��ن کاهش ص��ادرات نفت و میعانات گازی با توجه به وابس��تگی 
ش��دید بودجه جاری دول��ت به درآمدهای نفتی، مش��کالتی را طی 
آن س��ال ها برای کش��ور ایجاد کرد که شایس��ته اس��ت یک راه حل 
اصولی و بلندمدت برای خنثی سازی تحریم های گاه  و بی گاه آمریکا 
اتخاذ ش��ود. این راه حل »پاالیش و فرآورش« نفت خام و شکس��تن 
تک محصولی نفت به صدها محصول پاالیش��ی و پتروشیمیایی است 
ک��ه از نظر احجام صادراتی و نحوه تجارت تفاوت های زیادی با نفت 

خام دارند.
* ص��ادرات فرآورده های نفتی به جای نفت: در ش��رایط تحریمی 
پیش ِرو، ایران دو راه��کار بلندمدت و کوتاه مدت جهت بی اثر کردن 
تحریم ه��ای نفت��ی دارد. راهکار کوتاه مدت عرض��ه نفت در بورس و 
فروش نفت توسط بخش خصوصی است. راهکار بلندمدت، پاالیش و 
فرآورش نفت خام اس��ت. در راهکار بلندمدت وزارت نفت می بایست 
به دنبال توس��عه زنجی��ره ارزش در حوزه محصوالت نفتی باش��د و 
به س��متی حرکت کند که به جای فروش نف��ت خام، کاالهای نهایی 

تولید و صادر کند.
یک��ی از ویژگی ه��ای فراورش نف��ت خام و تبدی��ل آن به زنجیره 
متنوعی از فرآورده های نفتی، این موضوع اس��ت که صادرات بخش 
زیادی از فرآورده ها از طریق خودروهای س��نگین، خط لوله و نهایتاً 
کش��تی به کشورهای همسایه صورت می گیرد. این نحوه از صادرات 

را می توان »توزیع از طریق شبکه مویرگی« نامید.
ب��ا فرآوری نفت خ��ام و تبدیل آن ب��ه فرآورده ه��ای نفتی، تنوع 
محص��والت تولیدی و متعاقباً تعداد و تنوع مش��تری های جهانی نیز 
افزایش می یابد. تنوع مشتری های خارجی ایران مزایای زیادی دارد 
یک��ی از این مزایا از بین رفتن محدودیت ه��ای فروش نفت به چند 
کش��ور خاص اس��ت. این احتمال وجود دارد که چند کش��وری که 
خری��داران نفت ایران بودند، در صورت تحریم بازگش��ت تحریم های 
نفت��ی ایران میزان واردات خود را کاهش دهند، اما این امر با فروش 

فرآورده های نفتی به مشتری های متنوع و فراوان بی اثر می شود.
یکی دیگ��ر از ویژگی های تنوع مش��تری های خارج��ی در خرید 
فرآورده ه��ای نفتی ای��ران، موضوع محدودش��دن ام��کان رهگیری 
درآمدهای خارجی کش��ور است، با افزایش تعداد تراکنش های مالی 
ب��ا حجم های مالی کوچک، ریس��ک همکاری مالی ب��ا ایران کاهش 
می یابد. در دوره تحریم های قبلی جابه جایی پول محموله های بزرگ 
نفتی، با مش��کل همراه ب��ود، زی��را در آن دوران تراکنش های چند 
میلیون دالری می بایست توس��ط بانک های بزرگ صورت می گرفت 
که به دلیل ریس��ک همکاری با ایران این جابه جایی پول با مشکالتی 
همراه ش��د. در صورت ف��روش فرآورده های نفت��ی، حجم معامالت 
بانک��ی به تراکنش های چند هزار دالری کاهش می یابد و جابه جایی 
پول توسط بانک های کوچک و حتی صرافی ها که رهگیری آنها برای 

سیستم مالی آمریکا دشوارتر است، امکان پذیر خواهد شد.
* صنع��ت پاالیش��ی معط��ل فاینانس خارج��ی: تأمی��ن مالی از 
طریق صندوق توس��عه ملی و تأمین مال��ی از طریق جذب فاینانس 
خارج��ی دو راهکار دیگر برای تأمین مالی پروژه های صنعت پاالیش 
کش��ور اس��ت. اخذ وام صندوق توس��عه ملی به دلی��ل صف طوالنی 
درخواست کنندگان و همچنین عدم پرداخت تمامی نیاز مالی پروژه 
از سوی این صندوق، مسیر مناسبی برای تأمین مالی پروژه ها ایجاد 

و توسعه پاالیشگاهی نبوده و نیست.
فاینانس یا تس��هیالت خارجی راهکار دوم ب��رای تأمین مالی این 
پروژه ها اس��ت که در این روش، کش��ورهای خارجی عمدتاً ضمانت 
دولت ایران را از شرکت های خصوصی می خواهند، دولت هم طبیعتاً 
حاضر نیس��ت به ش��رکت های بخش خصوصی ضمانت دولتی اعطا 
کن��د، به همین دلیل در مورد جذب فاینانس برای ایجاد و توس��عه 
پاالیشگاه ها در چند س��ال اخیر هیچ کدام با موفقیت همراه نبوده و 

جذب فاینانس در حد تفاهم نامه و رایزنی باقی مانده است.
ب��ا توجه به عدم اهتمام حاکمی��ت به تأمین مالی صنعت پاالیش، 
عدم کفایت س��رمایه صندوق توس��عه مل��ی و همچنین عدم تحقق 
فاینانس ه��ای خارج��ی برای توس��عه  این صنعت، مجلس ش��ورای 
اس��المی س��رمایه گذاری مردمی را برای توس��عه  صنعت پاالیش��ی 
پیش��نهاد کرده است. در حال حاضر میزان نقدینگی به  1۶00 هزار 
میلیارد تومان رسیده و بخش عظیمی از آن در حساب های پس انداز 
در بانک های تجاری در قبال دریافت س��ود بانکی فریز ش��ده است. 
نمایندگان مجلس در طرح پیش��نهادی ب��ر موضوع جذب نقدینگی 
موجود کشور جهت افزایش ظرفیت پاالیشی حساب ویژه ای کرده اند.
راهکار س��رمایه گذاری مردمی: در این راستا طرح افزایش ظرفیت 
پاالیشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری 
مردمی توس��ط کمیس��یون انرژی تهیه ش��د و با امضای 4۲ نفر از 
نمایندگان از جمله چندین نفر از اعضای کمیس��یون انرژی به هیات 
رئیسه مجلس تقدیم شد که کلیات و جزییات این طرح در کمیسیون 
انرژی تصویب ش��ده و در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است. 
در این طرح برای جذب سرمایه های مردمی پیشنهاد تنفس خوراک 
به مدت یک سال داده شده است. در سال نخست پس از بهره برداری 
از مجتمع پاالیش��ی ب��ا تنفس خوراک از س��وی وزارت نفت، هزینه 
سرمایه )س��ود سرمایه گذاری( میان مردم و س��رمایه گذاران تقسیم 
می ش��ود، این در حالی اس��ت که م��ردم و س��رمایه گذاران عالوه بر 
دریافت سود س��رمایه گذاری  خود از طریق تنفس خوراک یک ساله، 
س��هامدار مجتمع پاالیش��ی نیز هس��تند. الزم به ذکر است که پول 
حاص��ل از تنفس خوراک )طلب دولت( که در س��ال نخس��ت جهت 
جذاب شدن پروژه در اختیار مردم و سرمایه گذاران قرار گرفته است، 
به عنوان یک وام  1۲س��اله با نرخ س��ود 4درصد ارزی تقس��یط و از 
س��ود حاصل از پاالیشگاه به دولت و صندوق توسعه ملی بازپرداخت 

 می شود.
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فرصت امروز: وزیر راه و شهرس��ازی گفت ش��رکت ایران ایر را به س��هامداران 
ارزش تبدیل می کنیم و خصوصی س��ازی آن را از طریق عرضه در بازار س��رمایه 

پیگیری خواهیم کرد.
محمد اسالمی در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر 
که صبح سه ش��نبه در محل این ش��رکت هواپیمایی برگزار ش��د با بیان اینکه 
باید ارزش س��هام ایران ایر افزایش یابد نه اینکه همانند بسیاری از مجموعه های 
ارزش��مند جمهوری اسالمی ایران فاقد ارزش ش��ده و پس از آن با قیمتی نازل 
خریداری ش��ود، گفت: باید از طری��ق مکانیزم بازار س��رمایه کارآمدی ایران ایر 
ب��ه حداکثر برس��د و دولت بتواند از این طریق تکلی��ف قانونی خود را در زمینه  

خصوصی سازی این شرکت به سرانجام برساند.
وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به اینکه ایران ایر یکی از ظرفیت های ارزشمند 
کش��ور است و تمامی ایرانیان شرکت کامل پرچم خود را دوست داشته و به آن 
افتخار می کنند، گفت: امیدوار هستیم این شرکت هواپیمایی همواره در اوج باشد 

و با عزت و کارآمدی فعالیت کند.
او با تاکید بر اینکه حمایت و همدلی همه جانبه یکی از الزامات موفقیت ایران ایر 
اس��ت، خاطرنشان کرد: چنانچه از تعهد خدمتی غافل شویم و به نیروی انسانی 
خود بی توجه باشیم به طور حتم شکوفایی رخ نخواهد داد، بنابراین باید با توجه 
به منابع انسانی، نرم افزار و سخت افزار بتوانیم به بهترین شکل ممکن عمل کنیم.
اسالمی با بیان اینکه  تغییرات مدیریتی به طور طبیعی وجود دارد و مهم این 
است که این تغییرات رو به جلو باشد، گفت: کشور ما با دشمن ستیزی بی حد و 
مرز استکبار جهانی روبه رو است و دشمن همواره سعی کرده وضعیت ما را سخت 
و پیچیده تر کند و در عین حال مردم را مأیوس کند، اما طی 40 س��ال گذشته 
جمهوری اسالمی ایران نشان داده با استفاده از ظرفیت خود می تواند ادامه  حیات 

دهد و همواره کشورهای خارجی به این پتانسیل ایران اذعان داشته اند.

وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به اینکه ظرفیت های صنعت هواپیمایی کشور 
باالست، ادامه داد: امیدوار هستیم در دوران جدید مدیریتی در شرکت هواپیمایی 

ایران ایر بتوانیم نقش متفاوتی ایفا کنیم و هما در مسیر شکوفایی قرار گیرد.
وی مهم ترین آفت یک مجموعه را ش��کل گیری جزایر و گروه بندی ها دانست 
و خاطرنش��ان ک��رد: بای��د بدانیم که در ش��رایط جنگ اقتصادی ق��رار داریم و 
آمریکایی ها بارها از این عبارت استفاده کردند، بنابراین کشور در شرایط ویژه ای 
به س��ر می برد و دش��من تمام تالش خود را به کار گرفته و منافع ملی ایران را 

هدف قرار داده است.
به گزارش ایس��نا، وزیر راه و شهرس��ازی در حاش��یه این مراس��م و در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره آخرین میزان بدهی انباشته هواپیمایی هما، 
گفت: بدهی انباش��ته هما از سال ۶4 بوده است که شامل بدهی دولت به هما و 
بالعکس اس��ت که از ظرفیت قانون بودجه ۹۷ اس��تفاده کردیم و 1۶45 میلیارد 
تومان با توجه به مصوباتی که در سلسله مراتب داریم، این رقم را مدنظر قرار داده 

و تسویه حساب کردیم.
به گفته اسالمی، سال 13۹۸ اولین سالی خواهد بود که هما زیان انباشته در 

دفاترش نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در زمینه رونق تولید در س��ال جاری پنج محور تعریف شده 
اس��ت، گفت: در اولین محور قرار اس��ت که ظرفیت س��اخت داخل صنایعی که 
س��امانه حمل و نقل تولید می کنند افزایش  یابد و در همین راستا ۲۷ اسفندماه 
سال گذشته قراردادی داشتیم که مصوبه آن روز گذشته اعالم شد و قرار است ۹ 
شرکت واگن ساز با 1۶ شرکت حمل و نقلی بار و مسافر ریلی تفاهم امضا کنند تا 
یک هزار دستگاه واگن و لکوموتیو و ملحقات در سال ۹۸ توسط این شرکت های 

داخلی تولید شود و این گام اساسی برای صنعت ریلی خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در صنعت پشتیبان صنایع هوایی نظیر صنعت 

راداری و صنایع ناوبری هم قطعاتی که در داخل تولید می ش��ود از این ظرفیت 
داخل اس��تفاده می کنند و عالوه بر این با س��ازمان صنای��ع دریایی ایران تفاهم 

کردیم از محل وجوهات اداره شده ۲50 دستگاه شناور برای ما تولید کند.
او با اش��اره به اینکه شتاب دهی به پروژه ها دومین محور است، گفت: استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه مهم است که امیدواریم در سال جاری 

400 کیلومتر آزادراه افتتاح کنیم تا رونقی در حوزه عمران رخ دهد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حوزه مسکن، تکمیل و تحویل مسکن مهر 
آغاز شده است و پروژه 400 هزار واحدی سطح کشور را آغاز کرده ایم و امیدوار 
هستیم با وجود این نشانه ها به بازار و سازندگان شاهد رونق تولید مسکن باشیم.

اس��المی با بیان اینکه مورد بعد، بحث ارزیابی زمین و تعیین س��هم زمین در 
قیمت تمام شده مسکن است، گفت: قرار است این را از سبد سازنده خارج کنیم 
تا نخواهد خرید زمین انجام دهد و ما زمین را به صورت مشارکت تعیین کنیم 

که این به خودی خود مشوق است.
او در پایان، با اش��اره به اینکه در 1۶ اس��فندماه سال گذشته در شورای پول و 
اعتبار مصوب ش��د که سهم وامی که به سازنده تعلق می گیرد ۶5درصد افزایش 
یابد که برای فرد و زوجین است و قابل انتقال به خریدار است، گفت: همچنین 
با ایجاد سیاستی مشترک بین بانک مسکن و بنیاد مسکن به صورت کارگزاری، 
کارت اعتباری مصالح به مردم و سازندگان مسکن اختصاص می یابد تا در خرید 
انبوهی که انجام ش��ود و خریدهای قابل مالحظه بتوان آن تخفیف را در قیمت 
تمام شده مسکن برای متقاضیان و سازنده ها مؤثر کرد و در عین حال کارخانه های 

تولید از رکود خارج شود و رونق تولید در مصالح ساختمانی رقم بخورد.
گفتنی است یکشنبه شب همین هفته بود که در جلسه هیأت دولت، کاپیتان 
تورج دهقانی زنگنه به س��مت مدیرعاملی هما منصوب ش��د تا جایگزین فرزانه 

شرف بافی مدیرعامل پیشین این شرکت هواپیمایی شود.

وزیر راه و شهرسازی در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت هواپیمایی هما خبر داد

ایران ایر در هوای بازار سرمایه
مسکن

خانه کلنگی 142درصد گران شد، آپارتمان 81درصد
بازار مسکن همچنان در رکود

همزمان با افزایش قیمت مس��کن در تهران، قیمت هر متر 
خان��ه کلنگی نیز با رش��د 14۲درصدی در یک س��ال همراه 

شده است.
براس��اس آم��اری که مرکز آم��ار ایران در م��ورد معامالت 
مسکن شهر تهران در زمستان سال گذشته اعالم کرده است، 
متوس��ط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان 
مس��کونی کلنگی معامله ش��ده از طری��ق بنگاه های معامالت 
ملک��ی در ش��هر ته��ران 14 میلی��ون و 54۶ ه��زار تومان با 
میانگین مساحت ۲53 مترمربع بوده است که نسبت به فصل 
قبل 44.۶ و نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل 14۲.۸درصد 

رشد داشته است.
همچنی��ن متوس��ط قیمت فروش ه��ر مترمرب��ع زیربنای 
مس��کونی معامله ش��ده از طریق بنگاه ه��ای معامالت ملکی 
در ته��ران 10 میلیون و ۶۶۷ هزار توم��ان بوده که میانگین 
مس��احت آن ۸۸ مترمربع و متوس��ط عمر بنا 10 سال بوده 
اس��ت که نس��بت به فصل قبل 13.5درصد و نسبت به فصل 

مشابه سال قبل ۸1.۷درصد افزایش داشته است.
اما متوسط اجاره بها به عالوه 3درصد ودیعه ای که پرداخت 
می ش��ود برای یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از 
طری��ق بنگاه های معامالت ملکی در ته��ران 34 هزار و 30۷ 
تومان با میانگین مس��احت ۷۸ مترمربع و متوسط عمر بنای 
14 سال بوده است که نسبت به فصل قبل 1.۹درصد و نسبت 

به فصل مشابه سال قبل ۲1.۷درصد افزایش داشته است.
قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است

در همی��ن زمینه، محمد عدالت خواه، کارش��ناس مس��کن 
معتقد اس��ت که همواره درصد رشد قیمت مسکن پایین تر از 
بازارهای ارز و طال است و با توجه به کاهش ارزش پول ملی، 
قیمت واقعی خانه نس��بت به یک سال قبل نه تنها باال نرفته، 

بلکه کاهش یافته است.
عدالت خواه در گفت وگو با ایس��نا، ادام��ه داد: وقتی قیمت 
ارز و ط��ال باال م��ی رود طبیعتاً افرادی که در حوزه مس��کن 
سرمایه گذاری کردند قیمت ها را افزایش می دهند، اما واقعیت 
این اس��ت که خانه به ش��دت ارز نمی تواند گران شود. البته 
خواست مالک این است که هرچه بیشتر باال برود بهتر است، 
ولی همیشه درصد رشد قیمت مسکن پایین تر از بازارهای ارز 
و طال می ماند. با این حال سیاس��ت های مبهم از یک طرف و 
دیگر مس��ائل مثل جنجال مالکین و واسطه های آنها بر روی 
التهابات بازار مسکن تأثیرگذار است و قیمت باال می رود. البته 
وقت��ی ارزش پول ملی افت می کند نمی توانیم انتظار داش��ته 
باش��یم قیمت مس��کن ثابت بماند، اما با توجه به جهش نرخ 
ارز، قیمت واقعی مس��کن حتی پایین تر از دو سال قبل است 

چرا که متناسب با دالر رشد نکرده است.
او با بیان اینکه مس��کن ظرفیت اقتصادی خود را از دس��ت 
داده اس��ت، افزود: رشد قیمت مسکن متوقف نمی شود، اما به 
دلی��ل نبود تقاضای مؤثر، ظرفیت اقتصادی خود را از دس��ت 
داده اس��ت. قیمت واقعی خانه نس��بت به قبل گران نش��ده 
بلکه پول ملی ارزش خود را از دس��ت داده اس��ت. اگر با ارز 
بین المللی حس��اب کنیم می توان گفت خانه ارزان هم ش��ده 
اس��ت. این روند صعود اسمی قیمت مسکن تا زمانی که دالر 
ب��اال برود افزای��ش خواهد یافت ولی قطعاً ب��ه اندازه دالر باال 
نمی رود؛ زی��را اینها دو کاالی متفاوت هس��تند. افزایش نرخ 
ارز ریش��ه در تحریم ها دارد ولی عامل اثرگذار بر قیمت خانه، 
زمین و مصالح س��اختمانی مربوط می ش��ود که بخش عمده 
مصالح، داخلی اس��ت و ربطی ب��ه تحریم ها ندارد. فقط عامل 
زمی��ن باقی می ماند که با توجه به وس��عت کش��ور ایران به 

راحتی قابل کنترل است.
وی ادامه داد: خوش��بختانه یا متأس��فانه ب��ا توجه به اینکه 
مسکن، س��رمایه گذاری زودبازده است، سازندگان طی چهار 
دهه گذش��ته وارد این حوزه ش��ده اند و به همین دلیل حجم 
زی��ادی از خانه های خالی در دهه ۹0 ایجاد ش��د و هم اکنون 
4.۷ میلیون مس��کن خالی و نیمه خالی در کشور داریم. این 
مازاد عرضه می تواند منجر به تعادل بخش��ی شود، البته تولید 
مس��کن باید ادامه پیدا کند و همزم��ان، مالیات از واحدهای 

خالی اخذ شود.
مالیات منجر به تعادل بخشی در بازار مسکن می شود

این کارشناس مس��کن، راهکار تأمین مس��کن خانوارهای 
متوس��ط ب��ه پایین را اخذ مالیات از مالکان بزرگ دانس��ت و 
گفت: س��ال 135۸ قان��ون خوبی در ایران تصویب ش��د که 
زمین ها را به دو نوع بایر و دایر تقس��یم کرد ولی متأس��فانه 
در س��ال 13۶0 آن را تغییر دادند و نوع س��ومی تحت عنوان 
زمین ه��ای بایر مس��بوق به احیا اضافه کردن��د. بدین ترتیب 
زمین های موات از چنگ دولت درآوردند که می توانست برای 
تولید مسکن استفاده شود، ولی مالکان زمین های بایر مسبوق 
به احیا به تدریج این زمین ها را س��اختند و س��ود کردند، لذا 
بای��د ارزش افزوده ای ک��ه از این طریق به جی��ب زدند را به 
دولت برگردانند تا دولت منابع آن را به س��اخت مسکن برای 
بی خانمان ه��ا اختصاص دهد. م��ن مالکیت را محترم می دانم 

ولی چپاول را محترم نمی دانم.
عدالت خ��واه در پای��ان، درباره اق��دام دادس��تانی مبنی بر 
حذف قیمت مس��کن و خودرو از آگهی های فروش در فضای 
مجازی، با بیان اینکه حذف قیمت آگهی ها تأثیری بر کاهش 
قیمت مس��کن ندارد، گفت: به نظرم این اقدامات تأثیری در 
کاهش قیمت نمی گذارد. دولت باید در جهت تولید خانه های 
ارزان ت��الش کند. افزایش عرضه مس��کن من��وط به اجرای 
سیاس��ت های مالیاتی بر روی خانه ه��ای خالی قطعاً منجر به 
کاهش قیمت می شود. به طور مثال در ایتالیا برای خانه های 
دوم و سوم مالیات بیشتری نسبت به خانه اول وضع می کنند.
وی تصریح کرد: مس��ئولیت مهندس��ان هم در این موضوع 
مهم اس��ت. اگ��ر خانه ها را مقاوم بس��ازیم به این مش��کالت 
برخورد نمی کنیم. در کش��ورهای توسعه یافته خانه های بعضاً 
100ساله را نوسازی می کنند. اگر در کشور ما هم نوسازی به 
جای بازسازی انجام شود در کنترل قیمت ها تأثیرگذار است.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مدیرعامل جدید ش��رکت هواپیمای��ی ایران ایر، اولویت های اصلی این ش��رکت 
هواپیمایی را اعالم کرد.

به گزارش ایس��نا، تورج دهقانی زنگنه در مراسم معارفه اش با بیان اینکه افزایش 
ن��اوگان و اصالح س��اختار در دس��تور کار هواپیمایی هما ق��رار دارد، گفت: تالش 
می کنی��م تا با اس��تفاده از ظرفیت ها در جهت افزایش ن��اوگان هواپیمایی ایران ایر 
حرکت کنیم و عالوه بر این با اصالح ساختار شرکت برای بهره گیری از ظرفیت های 

نیروی انسانی و ارائه  خدمت هرچه بهتر به مسافران گام برداریم.
او با تاکید بر اینکه صنعت هواپیمایی کش��ور در ش��رایط خطی��ری قرار دارد و 
از ابتدای پیروزی انقالب اس��المی مورد تحریم ظالمانه آمریکا قرار گرفته اس��ت، 
گفت: خوش��بختانه با درایت و توانمندی متخصصان و مدیران توانسته ایم علی رغم 
پیچیدگی کار و وابستگی این صنعت به خارج از کشور مسیر خود را ادامه دهیم و 

نه تنها متوقف نشویم و بلکه روند رو به رشدی داشته باشیم.
مدیرعامل جدید شرکت هواپیمایی ایران ایر ادامه داد: اگرچه شرکت هواپیمایی 
ایران ایر با روزهای اوج خود فاصله دارد، اما با ظرفیت سازی در حوزه نیروی انسانی 

می توان به شکل مطلوب تری عمل کرد.
دهقانی زنگنه با بیان اینکه ش��رکت هواپیمایی ایران ایر مادر صنعت هواپیمایی 
کشور است و استانداردی باالتر از آن چه در بعد آموزشی و چه در بعد فنی وجود 
ندارد، گفت: ظرفیت های بالقوه بسیاری در هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران وجود 

دارد که باید بالفعل شود.
آخرین وضعیت قراردادها

مدیرعامل س��ابق ش��رکت هواپیمایی ایران ایر نیز آخرین وضعی��ت قرارداد ۲0 
میلیارد دالری خرید ۲00 هواپیما از س��ه شرکت هواپیمایی بوئینگ، ایرباس و ای 
تی آر را تش��ریح و همچنین میزان بدهی های این شرکت هواپیمایی ۹00 میلیارد 

تومان اعالم کرد.
فرزانه ش��رف بافی در مراسم تکریم اش از شرکت هواپیمایی ایران ایر که با حضور 
مس��ئوالن صنعت هواپیمایی کش��ور، وزیر راه و شهرسازی و نیز برخی نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی برگزار شد، با اشاره به اینکه در س��ال 13۹۶ قرارداد ۲0 

میلیارد دالری برای خرید ۲00 فروند هواپیما با سه شرکت بوئینگ، ایرباس و ای 
تی آر مدنظر قرار گرفت، اظهار داشت: قرارداد با بوئینگ معطل است و 400 میلیون 
دالر اعتبار می خواهد، در عین حال سه فروند هواپیما ایرباس وارد شده و این قرارداد 

اکتیو است و در مورد ای تی آر نیز 13هواپیما وارد شده و این قرارداد فعال است.
تحریم های جدید با ایران ایر چه کرد؟

مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی ایران ایر نیز با اشاره به اینکه در مورد این سه 
قرارداد اصالحات الزم صورت گرفت و جلسات کارشناسی برگزار شد، بیان کرد: با 
خروج آمریکا از برجام تمام مجوزهای اوفک که تا سال ۲0۲0 امکان واردات را برای 
ما فراهم کرد ارس��ال و قراردادها به تعلیق درآمد، اما ما تمام تالش خود را به کار 
گرفتیم تا هواپیماه را سرپا نگه داریم و خدمات مربوطه را از کارخانجات مربوطه اخذ 
کنیم. شرف بافی با اشاره به اینکه اخذ تعهد برای تأمین خدمات بسیار سخت بود، اما 
این مساله مدنظر قرار گرفت، خاطرنشان کرد: در مورد خرید ای تی آر، اوفک به ما 
شش روز مهلت داد تا بتوانیم شش فروند هواپیما را وارد کنیم در این رابطه هشت 
فروند هواپیما تولید و پنج فروند هواپیما وارد کشور شد و ای تی آر اعالم کرد که ما 
به تعهدات خود در این رابطه عمل کنیم و در عین حال 5میلیون دالر قطعه یدکی 

هواپیمای ای تی آر را مدنظر قرار دادیم.
وی با اش��اره به مذاک��رات بین المللی برای تأمین فاینان��س هواپیما و قرارداد با 
چینی ها در این رابطه، اظهار کرد: متأسفانه چینی ها تحت فشار قرار گرفتند تا در 

فاینانس هواپیماهای ایران ایر دخالت نکنند.
مدیرعامل سابق ش��رکت هواپیمایی ایران ایر همچنین به صورت های مالی هما 
اش��اره و گفت: سه س��ال متوالی صورت های مالی هما مردود اعالم شده بود و این 
بدان معنا بود که طبق ماده 141 این ش��رکت هواپیمایی باید در اسرع وقت اعالم 
ورشکستگی می کرد و جزو شرکت های زیان ده 100درصدی دولت به شمار می آمد، 
اما در س��ال 13۹۷ صورت های مالی هما مشروط شد و با توجه به اصالح شفافیت 
مالی و اصالح ساختارها امیدواریم گواهی مشروطی را از سازمان حسابررسی دریافت 

کنیم.
شرف بافی همچنین به تسویه حساب با شرکت فرودگاه ها اشاره و اعالم کرد: در 

سال 13۹۷ تمامی حساب ها با شرکت فرودگاه ها برابر شد و عالوه بر این باید اعالم 
کنیم که بدهی مالیاتی نداریم که این مساله شفافیت مالی هما را نشان می دهد.

وی ادامه داد: در مورد مطالبات شهر فرودگاهی از هما نیز مذاکراتی صورت گرفت 
تا بتوانیم از این طریق ترمینال سالم را بتوانیم افتتاح کنیم.

مدیرعامل س��ابق شرکت هواپیمایی ایران ایر با بیان اینکه 1.۶10 میلیارد تومان 
افزایش مبلغ دولت در س��رمایه هماست که مصوب شده است، گفت: امیدواریم از 
این طریق ترازنامه هما با توجه به زیان انباشته سنگین، سبک شود. عالوه بر این در 
مورد میزان مطالبات هما از دولت باید اعالم کنم که رقمی معادل ۲.500 میلیارد 
تومان پیش بینی شده بود که یک هزار و ۸50 میلیارد تومان احصا شده و امیدوار 
هستیم این مبلغ را از طریق بودجه سال 13۹۷ دریافت کنیم تا بتوانیم از این طریق 

بدهی انباشته خود را پرداخت کنیم.
شرف بافی در ادامه با بیان اینکه شرکت هواپیمایی ایران ایر قسمت اعظم فروش 
چارتری خود را حذف کرده و در داخل کش��ور فروش چارتری ندارد، اظهار داشت: 
به دنبال روش های نوین فروش گروهی در هما هستیم و توانسته ایم اصول مطالبات 
از آژانس های هواپیمایی نظام مند کنیم و در عین حال به بحث برندینگ هما توجه 

ویژه ای داشته ایم.
تمام مسیرهای هما زنده نگه داشته شد

وی همچنین به امتناع ش��رکت های سوخت رسان از ارائه خدمت به هواپیماهای 
ایران ایر اش��اره کرد و گفت: تمامی مس��یرهای هما نگه داشته شده و در عین حال 
مس��یرهای هواپیمایی که برای س��ایر شرکت های هواپیمایی بس��ته بود از طریق 
ایران ایر در حال عبور و مرور اس��ت و این مس��اله دیپلماسی بین المللی ایران ایر را 

می رساند.
ش��رف بافی با تاکید بر فسادستیزی در دوران مدیریتی اش در شرکت هواپیمایی 
ایران ایر، گفت: متأسفانه با مسائل مختلفی روبه رو بودیم و قانون برگزاری مناقصات 
رعایت نمی شد، اما با راه اندازی سامانه تدارک الکترونیک توانستیم رانت های خرید 
و فروش در هما را به حداقل برسانیم، اما نگه داشتن این مساله بسیار سخت است 

و امیدواریم که مسیر مطلوب در این راستا طی شود.

آخرین وضعیت قرارداد 20 میلیارد دالری بوئینگ، ایرباس و ای تی آر اعالم شد

اولویت های جدید ایران ایر

چهار شنبه
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سریع تر برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف به شعب بروید
پیامک بانک ها به مردم

فرص��ت امروز: باتوجه به پایان اعتبار رمزدوم کارت های بانکی در 
پایان اردیبهش��ت ماه، اغلب بانک ها در پیامکی به مش��تریان اعالم 
کرده اند تا سریع تر نسبت به دریافت رمز دوم یکبار مصرف به شعب 

مراجعه کنند.
بعد از ابالغیه جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی، مبنی بر پایان 
اعتبار رمز دوم کارت های بانکی در اردیبهش��ت ماه و لزوم استفاده 
از رمز دوم یکبار مصرف از خردادماه، بانک ها دس��ت به کار شده و 

اطالع رسانی پیامکی را آغاز کرده اند.
در پیامکی که از س��وی برخی بانک ها به مشتریان ش��ان ارس��ال 
شده، آمده است که: مشتریان بانک برای استفاده و فعال سازی رمز 
دوم یکبار مصرف س��ریع تر به شعب مراجعه کنند. بنابراین با توجه 
به مهلت دو هفته ای ش��بکه بانکی درخصوص ارائه و تغییر رمز دوم 
ایس��تا به رمز دوم یکبار مصرف توس��ط مشتریان، برخی از بانک ها 
و موسس��ات مالی و اعتباری در پیامکی به مشتریان اعالم کردند تا 
با توجه به غیرفعال ش��دن رمز دوم کارت بانکی از اول خردادماه، با 
مراجعه به ش��عب یا خودپردازهای بانک نس��بت به فعال سازی رمز 

یکبار مصرف اقدام کنند.
همچنی��ن به منظ��ور دریافت رمز یکبار مصرف الزم اس��ت تا از 
آخرین نس��خه همراه بانک اس��تفاده کنند. خدمت رمز دوم یکبار 
مصرف به صورت کامال رایگان در قالب نرم افزار جداگانه رمزس��از یا 
از طریق پیامک برای مشتریان بانکی ارسال می شود و مشتریان به 
منظور فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف می توانند از طریق مراجعه 
به شعب، استفاده از همراه بانک و خودپرداز بانک عامل اقدام کنند.
از جمل��ه الزامات بانک مرکزی برای رمزه��ای دوم یکبار مصرف 
در تراکنش ه��ای مبتنی بر کارت باید ب��ه حداقل طول هفت رقم، 
حداکثر طول عمر ۶0 ثانیه ، یک بار پذیرش توسط بانک و موسسه 
اعتب��اری و اس��تفاده از خدم��ات مبتنی بر کارت مش��خص از بین 

کارت های صادرشده توسط موسسه اعتباری اشاره داشت.

بازی قیمتی دالر با بازار
قیمت سکه در بازار افزایش یافت

با افزایش نرخ دالر در بازار، همان طور که انتظار می رفت، قیمت سکه و 
طال نیز دستخوش افزایش در بازار تهران شد.

به گزارش خبرآنالین، روز سه ش��نبه با رش��د ۲00تومانی قیمت دالر در 
صرافی ه��ا و عبور به��ای این ارز در بازار آزاد از 15 ه��زار تومان، بهای هر 
گرم طال به 4۶۶ هزار و ۸0 تومان رسید. با این حال به دلیل حباب سکه، 
قیمت این کاالی س��رمایه ای از 5 میلیون و 1۲3هزار تومان فراتر رفت. هر 
قطعه س��که طرح قدیم نیز  4 میلیون و ۸4۹ هزار تومان معامله ش��د. هر 
قطعه نیم س��که بهار آزادی نیز ۲ میلیون و ۸4۹ هزار تومان و ربع س��که 
یک میلیون و ۸44 هزار تومان فروخته ش��ده است. همچنین قیمت سکه 

گرمی ۹۹۹ هزار تومان اعالم شده است.
دالر نیز هرچند روز دوش��نبه در عبور از مرز روانی 15 هزار تومان ناکام 
ماند، اما روز سه ش��نبه بار دیگر تالش خود را از س��ر گرفت. در واقع، س��د 
مقاومتی دالر با وجود شکس��ته ش��دن در روز یکش��نبه، در روز دوش��نبه 
غیرقاب��ل عبور ش��د و عقب نش��ینی دالر ب��ه کانال 14هزار تومان دس��ت 
معامله گران را در میانه روز بست، اما سه شنبه تالشی نامحسوس از ساعات 
ابتدای صبح از سر گرفته شد تا قیمت ها در بازار آزاد بار دیگر در آن سوی 

مرز 15 هزار تومان قرار گیرد.
 افزایش بهای دالر در بازار س��بب ش��د بازارس��از قیمت ارز صرافی ها را 
نیز به 14 هزار و ۹50 تومان برس��اند که البته نس��بت به دوش��نبه رشدی 
۲00 تومانی را نش��ان می دهد. با رش��د ۲00تومانی قیمت فروش دالر در 
صرافی ها بار دیگر شرایط برای خرید دالر تغییر کرد به صورتی که هر دالر 
در صرافی ه��ا به قیمت 14 هزار و ۷00 تومان، یعن��ی ۲00تومان ارزان تر 
فروخته می ش��ود. هر یورو نیز در صرافی ها 1۶ هزار و ۸50 تومان فروخته 

می شود. قیمت خرید یورو هم 1۶ هزار و ۶50 تومان اعالم شده است.

بانکنامه

دخالت دولت و پیامدهای آن در جریان تخصیص دالر یارانه ای به واردات در طول 
یک سال گذشته، نمود بارزی داشت؛ اختاللی که به نظر می رسد هنوز هم در حوزه 

واردات کاالهای اساسی و همچنین سامانه نیما جریان دارد.
به گزارش ایس��نا، اغلب رفتارهای اقتصادی در طول س��ال های گذش��ته بارها و 
بارها تکرار شده و پیامدهای مشابهی داشته اند. مجموع همین رفتارها و پیامدهای 
تکرارش��ونده اقتصادی باعث پدیدآمدن علمی به نام »اقتصاد« ش��ده است. یکی از 
اصلی ترین موضوعات علم اقتصاد، مس��اله دخالت عدم دخالت دولت در بازار است؛ 
اختالف��ی که باعث ب��ه وجود آمدن دو طی��ف اصلی از اقتصاددان��ان تحت عنوان 
لیبرال ها و سوسیالیست ها یا راست ها و چپ ها به عنوان مخالفان و موافقان دخالت 

دولت در اقتصاد شده است.
در ای��ران نی��ز اقتصاددان��ان مخال��ف و مداف��ع دخال��ت دولت در ب��ازار تحت 
عناوی��ن کلی تری مانند راس��ت گرایان و نهادگراها در مورد مس��ائل روز اقتصادی 
موضع گیری های متفاوتی دارند. در یک مورد از این مسائل اقتصادی در سال گذشته 

نهادگرایان و معتقدان به بازار آزاد رو در روی هم ایستادند.
ارز دولتی؛ آزمودن آزموده ها

بعد از جهش ارزی س��ال گذشته، نهادگرایان با برگزاری کرسی های مختلف در 
مؤسس��ات خود نسبت به این قضیه واکنش نش��ان دادند. آنها معتقد بودند که در 
چنین ش��رایطی دولت باید هرچه در توان دارد دالر به اقتصاد تزریق کند تا از این 
طری��ق جلوی افزایش قیمت ها را بگیرد. در یک مورد از این س��خنرانی ها، یکی از 
اقتصاددانانی که خود را رهبر اقتصاددانان نهادگرا می داند با لحنی تحکمی دولت را 
خطاب قرار داد و گفت که »دولت می خواهد با این همه دالر چه کند؟ چرا دالرهای 

خود را روانه اقتصاد نمی کند؟«
کمی بعد دولت سیاستی مش��ابه توصیه های نهادگرایان در پیش گرفت و برای 

واردات کلیه کاالها دالر 4۲00 تومانی را در نظر گرفت، اما تنها مدتی کوتاه کافی 
بود تا ایرادات این ایده نمایان شود.

دولت براس��اس وعده ای که داده بود شروع به دادن دالر یارانه ای 4۲00 تومانی 
برای واردات انواع کاالها کرد، اما تنها زمانی چند هفته ای نیاز بود تا نقص های بزرگ 
این دخالت بزرگ پدیدار شود. در آن زمان یکی از اقتصاددانان گفت که فقط در یک 
مورد برخی از واردکنندگان برای دریافت دالر 4۲00 تومانی عدس وارد می کردند 

و سپس همان عدس را از طرف دیگر صادر می کردند!
مشابه این خبر در کنار اخباری مانند دریافت ارز و وارد نکردن کاالها در ماه های 
بعد از تک نرخی کردن ارز به کرات ش��نیده شد و معلوم شد که سوءاستفاده از ارز 
یارانه ای عالوه بر اینکه هزینه های زیادی روی دست دولت گذاشته، باعث به وجود 

آمدن مفاسد زیادی هم شده است.
دالرهای دولتی به جیب مردم نمی رود

برای گریز از همین ش��رایط دولت در ماه های بعد دادن ارز یارانه ای به کاالهای 
وارداتی را متوقف کرد و با طراحی لیستی از اقالم اساسی اعالم کرد که ارز یارانه ای 
فقط برای ورود این اقالم به واردکنندگان پرداخت می شود و الباقی کاالهای وارداتی 

باید از طریق سامانه نیما تأمین شود.
عل��ت تخصیص دالر یارانه ای از همان ابتدا جلوگیری از جهش قیمت ها در بازار 
و جلوگیری از وقوع تورم بود، نگرانی که در همان زمان تخصیص ارز هم با دخالت 
دولت برطرف نش��د و ماهیانه به طور متوسط دو تا س��ه درصد به نرخ تورم اضافه 

می شد.
در م��ورد کاالهای اساس��ی هم همین اتفاق به وقوع پیوس��ت. دولت ارز 4۲00 
تومان��ی را به لیس��تی از کاالهای اساس��ی تخصی��ص داده ک��ه برآوردهای برخی 
کارشناس��ان نشان می دهد حاال نرخ تورم در اقالم همان لیست به حدود 50درصد 

رسیده اس��ت. معنای این عبارت سوءاس��تفاده برخی از افراد در زنجیره واردات تا 
فروش کاال اس��ت؛ کس��انی که کاالها را با ارز دولتی وارد می کنند اما با نرخ آزاد به 

فروش می رسانند.
بازی ارزی دالالن تمام نشده است

در همی��ن باره، فرهاد دژپس��ند، وزیر اقتص��اد در یکی از نشس��ت های خود با 
کارآفرینان در محل این وزارتخانه به صورت تلویحی به این مس��اله اش��اره کرد و 

گفت که سوءاستفاده ها از تفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ بازار آزاد تمام نشده است.
همچنین در روزهای گذشته یکی از اقتصاددان نیز به ادامه این ماجرا اشاره کرد 
و با بیان اینکه بازی واردکنندگان با نرخ ارز هنوز تمام نشده است، از »بازصادرات« 
برخ��ی کاالهای وارداتی به کش��ورهای دیگر س��خن گفت و بیان ک��رد: زمانی که 
یارانه ای از سوی دولت به اقتصاد تزریق می شود هیچ تضمینی وجود ندارد که این 

یارانه به حوزه های برنامه ریزی شده اصابت کند.
حساسیت مجلس به دخالت دالالن در بازار

مجموع این نقایص باعث ش��د تا مجلس ش��ورای اسالمی در اواخر سال گذشته 
طرحی را تصویب کند که براس��اس آن دولت در س��ال 13۹۸ موظف می ش��د تا 
تخصی��ص ارز 14میلیارد دالری به کاالهای اساس��ی را متوقف کرده و به جای آن 
توزیع کوپن های الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دهد؛ مصوبه ای که البته مورد 

موافقت مسئوالن برنامه و بودجه قرار نگرفت.
عالوه بر ناکارآمدی دالر یارانه ای برای واردات کاالهای اساس��ی، به نظر می رسد 
ب��ازی اصلی با اختالف نرخ ارز این بار از طریق فاصله قیمت دالر در س��امانه نیما 
با بازار آزاد انجام می ش��ود. س��امانه نیمایی که در واقع سیس��تمی مالی برای ورود 
ارزه��ای حاصل از صادرات به عالوه کمک های ارزی دولت برای تأمین ارز موردنیاز 

برای واردات است.

دالالن از دالرهای دولت سیر نمی شوند

سرگذشت ارز دولتی

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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نگـــــاه

روز گذش��ته هم ش��اخص بورس نزولی بود و این سومین روز متوالی است که 
ش��اخص بورس تهران فرو می ریزد. با رشد ریسک های سیستماتیک و نگرانی ها 
از وضعی��ت اقتصادی در آینده، چند روزی اس��ت که عرضه ها در بازار س��هام به 
ش��دت رش��د کرده و قیمت ها در بازار در حال اصالح شدن است. اثرات هیجان و 
رفتارهای توده واری در بازار کاماًل مشهود است؛ به طوری که در روزهای گذشته 
ش��اهد صف های خرید پایدار بودیم، اما در دو روز گذشته، صف های فروش قوت 
گرفته است. در چنین شرایطی بازار سهام به شدت شکننده شده و با کوچک ترین 
اخب��اری از موضوعات مختلف و مخصوص��اً روابط بین الملل ایران، تصمیماتی در 

خرید و فروش صورت می گیرد که پایه و اساس تحلیل های بنیادی ندارد.
به گزارش ایس��نا، دیروز سه شنبه س��فارش های فروش در بازار سهام به حدی 
بود که بیش��تر گروه ها شاهد عرضه های س��نگین بودند و نماگر اصلی بازار نیز با 
افت بیش از ۷000واحدی به روز ش��د. در این روز تقریباً تمام صنایع، دس��ت به 
دست هم دادند تا شاخص های بازار کاهش یابد. این اصالح قیمت درحالی است 
که در روزها و هفته های گذشته قیمت ها با شتاب باالیی رشد کرده و شاخص کل 

توانست بارها کانال شکنی کند.
ادامه هیجان و معامالت توده واری در بازار سهام

شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته با شتاب 
باالی��ی کاهش یاف��ت و در نهایت با ۷۶۲4 واحد افت در ت��راز ۲0۸ هزار و 1۹۶ 
واحدی نشست. شاخص کل هم وزن نیز با 155۲ واحد کاهش به رقم 43 هزار و 
۲۶4 واحدی رسید. شاخص آزاد شناور نیز با ۸44۲ واحد افت تا رقم ۲33 هزار 
و ۹۷4 واحدی پایین رفت. همچنین شاخص بازار اول با 5۶۸0 واحد افت در تراز 
15۶ هزار و ۷45 واحدی نشس��ت. شاخص بازار دوم نیز با 14 هزار و ۸۸3 واحد 

تا رقم 3۹۸ هزار و ۷۲0 واحدی پایین رفت.
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، پاالیش نفت اصفهان، فوالد مبارکه اصفهان و 
پتروش��یمی پارس هر کدام به ترتی��ب 41۹، ۲۷0، ۲۶۷ و ۲۶۶ واحد در کاهش 
ش��اخص های بازار س��رمایه تأثیر داش��تند. البته معدود نمادهایی همچون بانک 
اقتصاد نوین و س��رمایه گذاری صدر تأمین سعی کردند شاخص های بازار سرمایه 
را افزایش دهند. این س��رمایه گذاری به تازگی در بورس عرضه شده و در روزهای 
گذشته توانسته رشد قیمت را تجربه کند، اما روز سه شنبه در قیمت پایانی حدود 

1.۷درصد کاهش قیمت را تجربه کرد.
در گروه استخراج کانه های فلزی بیشتر سهم ها از یک تا دو درصد افت قیمت 

را تجربه کردند و ش��ش نماد نیز حدود 4درصد و بیش��تر کاهش قیمت را تجربه 
کردند. در این گروه 1۷۹ میلیون سهم به ارزش بیش از ۷0 میلیارد تومان مورد 
دادوستد قرار گرفت. در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای نیز تمام 
سهم ها قرمزپوش شدند و نزدیک به 5درصد کاهش قیمت را تجربه کردند. در این 
گروه ارزش معامالت نس��بت به دیگر گروه ها مقدار باالیی بود به طوری که 153 

میلیون سهم به ارزش بیش از 144 میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت.
اما بانکی ها بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند؛ به طوری که با 
جابه جایی ۲.۲ میلیارد سهم ارزش معامالت شان به 1۹3 میلیارد تومان رسید. در 
این گروه صف های فروش روی بسیاری از نمادها دیده می شد و فعاالن بازار شاهد 

کاهش قیمت بیش از 4درصد در این گروه بودند.
در ای��ن روز تم��ام گروه های اصلی کاهش قیمت را تجرب��ه کردند که از دیگر 
گروه هایی که کاهش قیمت را تجربه کردند می توان به گروه خودرو اش��اره کرد 
ک��ه بیش از 4درص��د و اکثر نمادهای این گروه افت قیم��ت را تجربه کردند و با 
صف فروش مواجه شدند. قندی ها نیز با اینکه قسمت کوچکی از بازار را تشکیل 
می دهند یک دست قرمزپوش شدند. در گروه ماشین آالت و دستگاه های برقی نیز 

روند به همین ترتیب بود.
ارزش معام��الت ب��ورس تهران به رق��م 1153 میلیارد تومانی رس��ید و حجم 
معامالت به رقم 4.3 میلیارد و اوراق مالی رسید. همچنین تعداد معامالت بورس 

عدد ۲۶۲ هزار و ۹0۶نوبت را تجربه کرد. 
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

آیفک��س نیز ب��ا 5۲.۷4 واحد کاهش تا رقم ۲5۷0 واح��دی پایین آمد. ارزش 
معامالت فرابورس ایران به رقم ۶41 میلیارد تومان رس��ید و حجم معامالت این 

بازار رقم 1.۶ میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.
نماد بانک دی )دی(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، توس��عه و عمران استان کرمان 
)کرمان( بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص داش��تند، در مقابل سهامی ذوب 
آهن اصفهان )ذوب(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروشیمی مارون )مارون(، 
ش��رکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، پاالیش نفت شیراز ) شراز(، پاالیش نفت الوان 
)شاوان( و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا( مانع از رشد بیشتر شاخص 

شدند.
ریزش بازار نگران کننده نیست

یک کارشناس بازار سرمایه، ریزش کنونی شاخص بورس را مثبت ارزیابی کرد 

و گفت: چنین ریزش��ی باید اکنون در بازار اتفاق می افتاد زیرا هرچه جلوتر پیش 
می رفتیم و روند رش��د ش��اخص ادامه پیدا می کرد به مراتب سقوط و تالطم های 

بیشتری را بازار تجربه می کرد.
علی سعیدی در گفت و گو با ایرنا، به علت ریزش چشمگیر شاخص بورس در 
روزهای گذشته اشاره و بیان کرد: روند نزولی شاخص بورس که از دو روز گذشته 
اتفاق افتاده اس��ت، اصالح بازار تلقی می شود. اگر روند معامالت در بازار دوشنبه 
و سه ش��نبه را مورد ارزیابی قرار دهیم، مش��اهده خواهیم کرد که در بس��یاری از 
نمادها تعدیل و اصالح قیمت صورت گرفته بنابراین افت ش��اخص بورس پدیده 

غیرطبیعی در بازار نیست و امیدواریم که این مسیر دوباره اصالح شود.
وی س��رمایه گذاران مبتدی را که تمایل به س��رمایه گذاری در بازار سهام دارند 
م��ورد خطاب ق��رار داد و توصی��ه کرد: این اف��راد باید از طریق س��رمایه گذاری 
غیرمستقیم و یا صندوق های س��رمایه گذاری وارد بازار سرمایه شوند، زیرا از این 
طریق در وضعیت بهتری کس��ب س��ود خواهند کرد و تا قبل از کاهش قیمت ها 

می توانند سبد خود را نقد کنند.
س��عیدی با تاکید بر اینکه حرکت کنونی بازار نگران کننده نیست و در گذشته 
هم شاهد چنین افت هایی در بازار بودیم، افزود: در چند وقت اخیر اتفاقات بنیادی 
در ش��رکت ها رخ نداده که بخواهد زمینه ساز حرکت تند بازار به سمت افت باشد 
بلکه ریزش شاخص بورس به منظور اصالح قیمت ها است و دوباره بازار به تعادل 

بازخواهد گشت.
به گفته وی، سرمایه گذاری در بازار سهام یک سرمایه گذاری بلندمدت است و 
افرادی که تجربه بیشتری دارند نسبت به موقتی بودن این روند بازار مطلع هستند 

و با چنین ریزشی تصمیم به ترک بازار نمی گیرند.

شاخص بورس بیش از 7 هزار واحد دیگر عقب نشست

ریزش بورس 3 روزه شد
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خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس از نگاه مرکز پژوهش ها
5 راه برای واگذاری سرخابی ها

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس در بررس��ی مناس��ب ترین الگوی 
واگ��ذاری دو باش��گاه اس��تقالل و پرس��پولیس، پن��ج راه حل را ب��ه نقل از 
کارشناس��ان مختلف حوزه ورزش و اقتصاد پیشنهاد کرده که در این زمینه 
چهار راه به واگذاری به خصوصی و یک الگو هم به واگذاری مدیریت منجر 

می شود.
از نگاه بازوی پژوهش��ی مجلس، راه حل های واگذاری در ایران و ش��رایط 
اقتصادی نش��ان می دهد واگذاری از سوی س��ازمان خصوصی سازی در این 
مرحله شانسی برای موفقیت ندارد و احتماال نتیجه ای مشابه دیگر شکست ها 
را خواهد داشت که البته تبعات اجتماعی و امنیتی به بار می آورد. در نتیجه 
به نظر می رس��د اگر هم اصرار بر خصوصی سازی وجود دارد، بهتر است این 
امر از طریق فرابورس صورت بگیرد، گرچه پیمان مدیریتی هم می تواند در 
ش��رایط فعلی مناسب باشد تا با کاس��تن از هزینه های دولت، شرایط برای 

واگذاری آماده شود.
همچنی��ن تجرب��ه خصوصی س��ازی باش��گاه های فوتبال در کش��ورهای 
مختلف جهان و در بخش های مختلف نش��ان می دهد رویکرد واحدی برای 
خصوصی س��ازی و کاهش تصدی گری دولت وجود ندارد، بلکه اجرای موفق 

این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزام های خاصی دارد.
در رابطه با واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی 
می توان گفت بدون فراهم شدن زیرساخت های درآمدزایی باشگاه ها و تعیین 
ضواب��ط حرف و مش��اغل ورزش حرفه ای و ضوابط بیم��ه ای و مالیاتی، نوع 
و روش واگ��ذاری به تنهایی نمی تواند ضام��ن موفقیت خصوصی در ورزش 
حرفه ای باش��د. واگذاری دو باشگاه مطرح فوتبال تنها بخشی از مساله است 
و باید ابعادی دیگر از مس��اله در قالب »نظام ورزش حرفه ای و باشگاه داری 

کشور« به تصویب نهاد قانون  گذاری کشور برسد.
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش ها جهت بررس��ی مناسب ترین الگوی 
واگ��ذاری به بررس��ی نظرات کارشناس��ان مختلف ح��وزه ورزش و اقتصاد 
پرداخت که در نهایت پنج راه حل پیشنهاد می شود که چهار راه به واگذاری 

به خصوصی و یک الگو هم به واگذاری مدیریت منجر می شود.
در قس��متی از این گزارش آمده است: پیمان مدیریت به معنای واگذاری 
مدیری��ت یک بنگاه در قبال بهای پیمان و انجام خدمت به پیمانکاران برای 
دوره  معینی اس��ت ولی مالکیت همچنان در اختیار دولت اس��ت. این روش 
تاکنون درخصوص واگذاری بنگاه های دولتی به کار گرفته نش��ده، اما اداره 
کنونی دو باش��گاه به این روش نزدیک تر است. تنها تفاوت در این است که 
مدیر باشگاه بابت انجام خدمت حق الزحمه می گیرد ولی در این روش دولت 

از پیمانکار پول خواهد گرفت.
اجاره به ش��رط تملیک روش دیگری اس��ت که واگذار کننده شروطی را 
پیش بینی می کند که پس از انجام ش��روط مالکیت در اختیار مستاجر قرار 
می گیرد. برگزاری مزایده عمومی روشی است که از سال ۸۷ دنبال می شود 
و نتیجه ای در پی نداش��ته اس��ت. ب��ا این همه همچنان راه حلی اس��ت که 
سازمان خصوصی س��ازی به آن تمایل دارد. واگذاری ترکیبی- تدریجی هم 
به معنای آن است که در مرحله اول سازمان خصوصی 45درصد سهام را از 
طریق مزایده واگذار کند و برای 45درصد باقیمانده سهام از طریق فرابورس 

واگذار شود و 10درصد مالکیت آن هم در دست دولت بماند.
روش واگذاری از طریق فرابورس هم همان روش��ی است که در سال ۹۷ 
به تصویب مجلس رس��ید که براساس آن ابتدا 5درصد از سهام باشگاه برای 
کشف قیمت در بازار پایه عرضه می شود و سپس 51درصد به صورت بلوکی 

و مابقی به صورت خرد از طریق فرابورس واگذار شود.
بررس��ی پنج راهکار پیش بینی ش��ده نش��ان می دهد که ه��ر یک از این 
روش ها دارای نقاط قوت و ضعفی هستند که در این میان نقاط ضعف روش 
واگذاری از طریق برگزاری مجمع عمومی از س��وی سازمان خصوصی سازی 

به گونه ای است که اصال قابل دفاع نخواهد بود.
در چه��ار روش دیگر، در ص��ورت تمایل به حف��ظ مالکیت دولت، روش 
پیم��ان مدیری��ت پیش��نهاد می ش��ود. چنانچه اص��رار بر واگذاری اس��ت، 
مناسب ترین شیوه روش فرابورس است که به تصویب مجلس هم رسید. در 
صورت واگذاری در فرابورس، وزارت ورزش ضروری اس��ت نسبت به اصالح 
اساسنامه دو شرکت به ویژه تغییر ماهیت حقوقی باشگاه استقالل از سهامی 

خاص به سهامی عام و تعیین تکلیف اموال دو باشگاه بپردازد.

چهار شنبه
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مشکالت ارزی بخش معدن و صنایع معدنی حل می شود
صادرات 4.1 میلیارد دالری فوالد در سال 

گذشته
رئیس هیات عامل ایمیدرو از حل مشکالت ارزی و ایجاد باالنس 

ارزی در بخش معدن و صنایع معدنی خبر داد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، خداداد غریب پور در حاشیه 
نشس��ت هم اندیشی با انجمن تولیدکنندگان فوالد از حل مشکالت 
ارزی بخش معدن و صنایع معدنی خبر داد و افزود: س��ال گذش��ته 
بال��غ بر ۹ میلیارد و ۲۲۶ میلی��ون دالر صادرات در بخش معدن و 
صنایع معدنی داش��تیم ک��ه زنجیره فوالد ب��ا 4.1 میلیارد دالر در 
رتبه نخس��ت ق��رار دارد. وی تصریح کرد: خوش��بختانه با توجه به 
آمار ص��ادرات و واردات در بخش معدن و صنایع معدنی، می توانیم 
باالنس ارزی ایجاد کنیم. غریب پور با بیان اینکه اولویت امس��ال ما 
صادرات اس��ت و باید موانع صادراتی برداشته شوند، پیش بینی کرد 
تا پایان س��ال جاری، ص��ادرات بخش فوالد ب��ه 3 میلیارد و 500 
میلی��ون دالر و واردات این محصوالت به 3 میلیارد و 300 میلیون 

دالر خواهد رسید که این حاکی از تراز تجاری مثبت خواهد بود.
نقش انجمن فوالد در تنظیم بازار

رئیس هیات عامل ایمیدرو بر نقش کلیدی این انجمن در تنظیم 
ب��ازار تاکید کرد و افزود: در دنیا نهاد های واس��طه ای نقش بس��یار 
مهمی در تنظیم بازار دارند. اتفاقات بازار زنده اس��ت و باید پیوسته 
اطالعات بازار رصد شود به همین دلیل انجمن تولیدکنندگان فوالد 
می توان��د تولید فوالد، عرضه در بازار داخل��ی و عرضه در بورس را 

مدیریت کند.
وی تصری��ح کرد: حضور انجمن تولیدکنندگان فوالد در اتاق فکر 
معدن می تواند بس��یار موثر باش��د. انجمن باید ارائه دهنده راهکار و 

جریان تصمیم ساز در بخش معدن باشد.
رشد 17درصدی تولیدآهن اسفنجی

در این نشس��ت بهرام س��بحانی، رئیس انجمن فوالد ایران ضمن 
ارائه گزارشی از میزان تولید و صادرات در بخش فوالد کشور افزود: 
تولید آهن اس��فنجی از ۲۲ میلیون و 5۶0هزار تن در س��ال ۹۶ به 
۲۶ میلیون و 35۹ هزار تن در س��ال ۹۷ افزایش یافت که حاکی از 

رشد 1۷درصدی است.
همچنی��ن اعض��ای انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ب��ر رفع موانع 
صادراتی، مشکالت بورس و گمرک، قیمت گذاری، حضور پررنگ تر 
انجم��ن در کمیته ه��ای تصمیم گیری ف��والد، ایجاد مش��وق های 

صادرات و کمک به افزایش تولید فوالدسازان تاکید کردند.

تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر افزایش 
خوداتکایی تولیدات کشاورزی

وزیر جهاد کش��اورزی بر لزوم افزای��ش فعالیت های تحقیقاتی 
ب��ه منظور رف��ع نیازهای غذایی کش��ور و کاهش وابس��تگی در 

حوزه های بذر و صنعت دام و طیور تاکید کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان محمود حجتی، روز گذشته 
در نشس��تی با معاونان و مدیران وزارت، روس��ای س��ازمان های 
تخصص��ی و روس��ای موسس��ه های تحقیقات کش��اورزی اظهار 
داش��ت: با توجه به ش��رایط کنونی و ایجاد محدودیت های ناشی 
از تحریم های دولت آمریکا در حوزه های تجاری، نفتی، مبادالت 
مالی و علم��ی و تحقیقاتی، باید با رویکرد ها و راهکار های جدید 
از تم��ام ظرفیت های موج��ود و توان علمی و تحقیقاتی کش��ور 
در جه��ت حفظ و ارتقای تولید و تامین غ��ذای ۸0 میلیون نفر 

جمعیت کشور استفاده کنیم.
وی با اش��اره به مشکالت ناشی از تحریم ها و سنگ اندازی های 
دش��منان، افزود: واقعیت این اس��ت که اکنون ب��ا رویه ها و روند 
کاری س��ال های پیش نمی توان در بخش کش��اورزی و در جهت 
تولی��د و تامین حداکث��ری محصوالت غذایی م��ورد نیاز جامعه 
حرک��ت کرد؛ موسس��ات تحقیقاتی باید ب��ا راهکار های جدیدی 
ک��ه در جهت بهبود تولید و اس��تفاده بهینه از منابع آب و خاک 
می دهند، هر روز ما را یک قدم در حوزه های مختلف کش��اورزی 
مانند مقابله ب��ا آفات و بیماری های گیاهی، س��رمازدگی، تولید 
ب��ذر، تامین خوراک دام، تولید دام مول��د و  صنعت دام و طیور 

جلو ببرند.
حجت��ی با بیان اینکه توانمندی ها، ظرفیت ها و امکانات زیادی 
در کش��ور وجود دارد که می توان با استفاده از آن نیاز های بخش 
کش��اورزی را برطرف کرد، گفت: مجموعه تحقیقات کش��اورزی 
باید خود را با توجه به ش��رایط پیچی��ده کنونی آماده و راه های 
میانبر برای مشکالت و نیاز های کشاورزی انتخاب و معرفی کند.

وزیر جهاد کش��اورزی ادامه داد: امروز الزم اس��ت ما در مورد 
بعض��ی از نگاه ه��ا تجدید نظر کنی��م و با توجه به ش��رایط باید 
آمادگی کامل تحقیقاتی داش��ته باش��یم چرا که ممکن است در 
خیل��ی از موارد جایگزینی واردات، راهبرد کالن کش��ور و تغییر 

الگوی مصرف، روش اجرایی ما شود.
وی ب��ا تاکی��د بر لزوم افزای��ش ارتباطات موسس��ات و فعاالن 
تحقیقاتی کشور با مراکز بین المللی، از محققان بخش کشاورزی 
خواس��ت برای تعامل با مراکز تحقیقاتی و دانشمندان و محققان 
حوزه کشاورزی سایر کشورها، در راستای رفع نیاز ها و مشکالت 

این بخش تالش کنند.
وزیر جهاد کش��اورزی توسعه تحقیقات و ورود بخش خصوصی 
به این عرصه را ضروری دانست و گفت: در دنیا تحقیقات توسط 
بخش خصوصی انجام می ش��ود و با ساز و کار دولتی نمی توان به 

طور کامل نیاز های تحقیقاتی را پوشش داد.
وی بر تامین امنیت غذایی در شرایط کنونی تاکید کرد و افزود: 
به رغ��م افزایش یا کاهش قیمت جهانی گندم، ما همواره معتقد 
بودیم این محصول و بخش عمده س��ایر محصوالت اس��تراتژیک 
باید در داخل تولید شود و هرچند خیلی ها اعتقاد چندانی به این 
موضوع نداش��تند و زمانی می گفتند با توجه به قیمت تمام شده 
می توانیم با واردات نیاز به گندم را تامین کنیم. کما اینکه همین 
چندسال پیش برای مدتی ساالنه حدود ۶ میلیون تن گندم وارد 
کشور می شد و اگر می خواستیم خوداتکایی را در اولویت نگذاریم 
و واردات گندم را ادامه دهیم، اکنون و در شرایط تحریم شرایط 

سختی به مردم کشور تحمیل می شد.

اخبـــار

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر 
اینکه در س��ال ۹۸ تولید لوازم خانگی در اولویت برنامه های وزارت صنعت، معدن 
و تجارت قرار گرفته اس��ت، گفت تأمین ارز صنعت لوازم خانگی به بانک مرکزی 

اعالم شد.
به گزارش ایس��نا، عباس هاشمی گفت: امس��ال با تاکید وزیر صنعت، معدن و 
تج��ارت حفظ وضعیت موجود را در دس��تور کار قرار دادی��م و در کنار این اقدام 

درخصوص افزایش تولید، برنامه ریزی هایی انجام شد.
وی درخصوص افزایش تولید اظهار داشت: برای تأمین سرمایه در گردش مورد 
نیاز واحدهای تولیدی، جلس��ات بس��یاری با بانک ها درخصوص تأمین ارز و ریال 

مورد نیاز این واحدها انجام شده است.
مدی��رکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: 
بدهی های معوقه واحدها و مطالبات آنها از دستگاه های دولتی پیگیری و به بانک ها 

اعالم شده است تا ریال مورد نیاز آنها تأمین شود. همین طور با دستگاه های دولتی 
نامه نگاری های مورد نیاز انجام شده است.

هاشمی با تاکید بر اینکه واسطه ها باید از بورس حذف شوند، عنوان کرد: برای 
تأمی��ن مواد اولیه صنایعی که در بازار بورس حض��ور دارند، مدام تاکید داریم که 

قیمت ها باید کنترل شود.
هاش��می تصریح کرد: بازس��ازی و نوس��ازی واحدها، ارتقای به��ره وری، دانش 
مدیریت��ی کارکنان واحدهای تولیدی، بهبود فضای کس��ب و کار، ایجاد و تجهیز 
مؤسسه بین المللی گوهرشناسی جهت ارائه شناسنامه سنگ ها، فرآوری سنگ های 
نیمه قیمتی در مقیاس صنعتی از برنامه هایی اس��ت که در سال گذشته پیگیری 

شده و این پیگیری ها امسال هم ادامه دارد.
وی ادامه داد: طبق برنامه ها باید سنگ های قیمتی را در مقیاس صنعتی تولید 
کنیم. تولیدکنندگان این بخش موانعی مثل مالیات بر ارزش افزوده داش��تند که 

س��ال گذشته این موانع برطرف ش��د. البته برای رسیدن به این هدف بیش از 1۶ 
جلسه با مسئولین مربوطه برگزار شد.

مدی��رکل صنایع فلزی و ل��وازم خانگی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت تاکید 
کرد: ش��رایط کنونی کش��ور، افزایش نرخ ارز و تأمین نقدینگی، افزایش تولید را با 
مش��کل مواجه می کند. البته در سال پیش رو تمام تالش مان را برای تسهیل امور 

به کار می گیریم.
هاش��می افزود: ارتقای رتبه انرژی در محصوالت، افزایش سهم بازار محصوالت 
داخل��ی، ارتقای خدمات پس از فروش، حمایت از توس��عه صنعت قطعه س��ازی، 
اس��تفاده حداکثری از توان تولیدی کش��ور، پیش��گیری از قاچ��اق کاال، افزایش 
صادرات و تنوع بخش��ی بازارهای هدف، توانمندسازی واحدهای صنعتی و ارتقای 
اس��تانداردهای زیست محیطی جهت توس��عه پایدار اهم برنامه های سال گذشته 

هستند که امسال هم پیگیری می شوند.

تأمین ارز صنایع لوازم خانگی به بانک مرکزی اعالم شد

مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی گفت تاکنون ۹05 هزارتن گندم با ارزش 
یک هزار و ۸میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، یزدان سیف، اظهار داشت: خرید تضمینی 
گن��دم و دانه های روغنی که از یک ماه پیش آغاز ش��ده بود همچنان ادامه دارد 
و تاکنون ۹05 هزار تن گندم از کش��اورزان تحویل و در س��امانه ها ثبت شده و 
یک هزار و هش��ت میلیارد تومان بابت این خرید تضمینی به کشاورزان پرداخت 
شده است. وی افزود: سیل امسال رشد تولید گندم را کاهش داده، با این حال تا 
پایان فصل برداشت خرید تضمینی نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ادامه داد: یک میلیون و صد هزار تن گندم 
در 40روز اول س��ال به فروش رفته و این مقدار آرد مورد نیاز صنوف، صنایع و 

نانوایی ها را به طور کامل برطرف می کند.
مدیرعامل ش��رکت بازرگان��ی دولتی گفت: بازار روغن متعادل اس��ت و روغن 

خانوار با قیمت تثبیت شده در فروشگاه ها در حال عرضه است.
سیف تصریح کرد: در 1۲ ماهه سال گذشته یک میلیون و ۷۲0 هزار تن روغن 
در صنای��ع روغن تولید و به بازار عرضه ش��د که این مقدار در مقایس��ه با زمان 
مش��ابه سال قبل یک  میلیون و 4۶0 هزار تن، افزایش مطلوبی به شمار می رود و 

در حال حاضر بازار روغن در آرامش است.
وی گف��ت: ب��رای تامین نیاز های م��اه رمضان  30 هزار ت��ن روغن به صنایع 
اختصاص داده شده تا هیچ گونه کمبودی در مواد اولیه تولید وجود نداشته باشد.

افزایش قیمت نان گرانفروشی است
س��یف افزود: هرگونه افزایش قیمت نان توسط واحد های تولیدی گرانفروشی 
اس��ت و باید از سوی دستگاه های نظارتی با این موارد برخورد شود ضمن اینکه 
از مردم درخواست می کنم در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی موارد را برای 

رسیدگی با سامانه 1۲4سازمان حمایت در میان بگذارند.
ب��ه گفته وی، 30 هزار ت��ن برنج وارداتی به منظور عرض��ه در ماه رمضان در 

اختیار ستاد تنظیم بازار استان ها قرار گرفته است.
مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی گفت: برنج وارداتی هندی با قیمت مصوب 
۷400 تا ۷۸00 تومان و برنج تایلندی بین 4400 تا 4۶00 تومان در اس��تان ها 

در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
یزدان سیف ادامه داد:  تا دو ماه آینده  با شروع کشت برنج ۲میلیون تن برنج 
داخلی وارد بازار خواهد ش��د و کمبود تولید داخلی  جبران می ش��ود و قیمت به 

تعادل خواهد رسید.

وی ادامه داد: با توجه به بارندگی های اخیر انتظار می رود کش��ت برنج امسال 
در مقایسه با سال گذشته با افزایش حداقل 10درصدی مواجه شود.

شکر مورد نیاز قنادی ها تامین شده است
مدیرعام��ل ش��رکت بازرگانی دولتی همچنین با بی��ان اینکه به حوزه صنف و 
صنعت ش��یرینی و شکالت، 50 هزار تن ش��کر تخصیص داده شده، گفت: شکر 
مورد نیاز با قیمت مصوب در اختیار اتحادیه قنادان استان تهران و دیگر استان ها 
ق��رار گرفته و انتظار می رود قیمت مصوب ح��دود ۲0 هزار تومان برای زولبیا و 

بامیه برای ماه رمضان رعایت شود.
یزدان س��یف افزود: در س��ه روز گذش��ته بیش از ۲0 هزار تن شکر با قیمت 
مص��وب 3 ه��زار و 400 تومان به بازار عرضه ش��ده و ف��روش آن در میادین و 

فروشگاه های منتخب آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: بارش های اخیر خوزستان عرضه شکر 
به بازار را با وقفه ای مقطعی مواجه کرده است که با واردات و عرضه گسترده، این 

کمبود در چند روز آتی برطرف می شود.
وی در پایان تصریح کرد: تزریق شکر با نرخ مصوب به بازار تا زمان ایجاد ثبات 
قیمتی ادامه دارد و قرار است به طور ماهانه ۲00 هزار تن شکر وارد بازار شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت امروز متوس��ط نرخ هر 
کیلو مرغ گرم در خرده فروشی ها 11 تا 11 هزار و 500 تومان است.

عظیم حجت، در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، از ثبات نرخ 
مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: امروز متوس��ط نرخ هر کیلو مرغ 
زن��ده درب مرغ��داری ۷ هزار و ۸00 تا ۸ هزار و ۲00 و مرغ آماده به طبخ در 
خرده فروشی 11 تا 11 هزار و 500 تومان است و به صورت محدود در برخی 

مناطق با نرخ های باالتری عرضه می شود.
وی اف��زود: میزان جوجه ریزی در ماه رمضان به گونه ای اس��ت که کش��ش 
تقاضا برای خرید نتوانس��ته تغیی��ری در قیمت ها ایجاد کند و تنها مرغدارانی 
که در ش��رایط فعلی اق��دام به عرضه مرغ در بازار می کنند، به س��بب کمبود 

نقدینگی در ماه های آتی دچار مشکل می شوند.
حجت نرخ واقعی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را ۹ هزار و 500 و مرغ 
آم��اده به طبخ در خرده فروش��ی ها را 13 هزار و 500 تا 14 هزار تومان اعالم 

ک��رد و گفت: با توجه به آنکه وزارت جهاد کش��اورزی ن��رخ منطقی هر کیلو 
م��رغ گرم را با احتس��اب هزینه های تولید 13ه��زار و 500 تا 14 هزار تومان 
می داند، از این رو انتظار داریم مکاتباتی میان وزارت جهاد کش��اورزی و ستاد 
تنظیم بازار صورت گیرد تا براس��اس هزینه های واقعی نرخ مصوب اعالم شود 
تا مرغداران در ماه های بعدی دچار چالش نشوند، چرا که استمرار این روند و 
کمبود عرضه مرغ در بازار زمینه را برای شوک قیمت در بازار ایجاد می کند.

وی ادام��ه داد: ب��ا توجه به کش��ش تقاضا برای خرید م��رغ در ماه رمضان 
انتظ��ار می رود که قیمت مرغ به نرخ منطقی خ��ود که 13 تا 14 هزار تومان 

است، برسد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مرغداران گوش��تی میانگین ماهانه تولید مرغ را 
150 ت��ا 1۶0هزارت��ن اعالم کرد و گفت: این در حالی اس��ت که در ایام عید 
و م��اه رمض��ان میزان جوجه ریزی به 1۸0 هزار تن می رس��د ک��ه با توجه به 
زی��ان حداقل ۲ هزار و 500 تومانی مرغ��داران در فروش هر کیلو مرغ، زیان 

چشمگیری متحمل تولیدکنندگان شده است.
وی ب��ا بیان اینکه قیمت نهاده های دامی در بازار همچنان آش��فته اس��ت، 
اف��زود: اگرچ��ه نرخ مصوب هر کیلو ذرت یک هزار و 350 و کنجاله س��ویا ۲ 
هزار و 350 تومان است، اما در بازار آزاد هر کیلو ذرت با نرخ یک هزار و ۷00 
تا یک هزار و ۸00 و کنجاله س��ویا 4 هزار و 500 تا 5 هزار تومان به دس��ت 
مصرف کننده می رس��د که این امر نشان می دهد که 50درصد نهاده های دامی 

با نرخ مصوب و مابقی با نرخ آزاد در اختیار مرغداران قرار می گیرد.
حجت در پایان تصریح کرد: با وجود اظهارات مس��ئوالن پشتیبانی امور دام 
مبن��ی بر عرضه بی��ش از نیاز نهاده های دامی به مرغداران می بایس��ت قیمت 
ذرت و کنجاله س��ویا در بازار شکس��ته می ش��د و بازار به تعادل می رسید، در 
حالی که در ش��رایط فعلی نوس��ان نرخ نهاده ها در بازار آزاد نشان می دهد که 
میزان عرضه با نرخ دولتی به حد کافی نیس��ت چرا که در صورت تعادل میان 

عرضه و تقاضا، شاهد آرامش و ثبات در بازار نهاده های دامی بودیم.

خرید تضمینی گندم به 905 هزار تن رسید

ثبات نرخ مرغ در بازار

 قیمت هر کیلو مرغ به 11 هزار و 500 تومان رسید

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

تهیه طرح دو فوریتی برای ممنوعیت افزایش 
قیمت بنزین در سال 98

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تهیه طرحی 
دو فوریتی برای ممنوعیت س��همیه بندی و یا افزایش قیمت بنزین در سال 
۹۸ خب��ر داد. به گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو«،  مجتبی ذوالنوری 
اظهار داش��ت: با وجودی که نمایندگان روز گذش��ته اعالم کردند که موافق 
س��همیه بندی و یا افزایش قیمت بنزین نیس��تند اما نگرانی وجود دارد که 
دولت خودسرانه بنزین را گران کرده و سهمیه بندی را اعالم کنند که نتیجه 
آن ایجاد مش��کل برای معیشت مردم است. به همین دلیل طرح دو فوریتی 
با یک ماده واحده تهیه شده که براساس آن هرگونه سهمیه بندی و افزایش 
قیمت بنزین به صورت تک نرخی یا چند نرخی در سال ۹۸ ممنوع می شود 
و دولت موظف می ش��ود که قیمت بنزین و گازوئیل در س��ال ۹۷ و اول ۹۸ 

را تا پایان سال ۹۸ حفظ کند.
وی توضیح داد:  افزای��ش 500 تومانی قیمت بنزین هم باعث افزایش دو 
براب��ری قیمت کرایه ها و به تبع آن تأثی��ر در بخش تولید و کاال و خدمات 
می ش��ود، مردم دیگر تحمل افزایش قیمت ندارند. ذوالنوری در پایان گفت 
که این طرح در مرحله جمع آوری امضا با قید دو فوریت است که امیدواریم 

با اولویت هرچه زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.

قیمت پراید بعد از حذف نرخ از سایت های 
خرید و فروش چه تغییری کرد؟

در حال��ی که برخ��ی از نمایندگان مجلس و مس��ئوالن از کاهش قیمت 
خودرو در بازار، در پی حذف قیمت گذاری سایت ها خبر می دهند، بررسی ها 
نش��ان می دهد به��ای پرخریدارترین و پرتیراژترین خ��ودروی ایرانی تغییر 

چندانی را نسبت به روزهای قبل تجربه نکرده است.
 براس��اس اعالم یکی از فعاالن بازار خودرو، سایپا 111 در بازار به قیمت 
53 میلیون و 500 هزار تومان در رنگ س��فید و 54 میلیون تومان در دیگر 

رنگ ها به فروش می رسد.
 در عین حال بهای س��ایپا 131 نیز بین 4۷ تا 4۸ میلیون تومان اس��ت. 
س��ایپا 13۲ نیز با توجه به تنوع رنگ بین 50 تا 51 میلیون تومان فروخته 

می شود.
 فیمت س��ایپا 151 نیز 4۷ میلیون و 500 هزار تومان اعالم ش��ده است. 

این قیمت ها طی روزهای اخیر تغییر چندانی را تجربه نکرده است.
 ش��اید بتوان کارکرد حذف قیمت از س��ایت های خرید و فروش را عدم 
افزایش در روزهای اخیر دانست چرا که بررسی قیمت ها عقب نشینی نسبت 

به گذشته را نشان نمی دهد.
 بازار خودرو در رکودی س��خت و س��نگین به سر می برد. برآوردها نشان 
می دهد خرید و فروش در این بازار به حداقل رسیده و شرایط کنونی سبب 

شده است خریداری در بازار نباشد.

پیوند ناظر و دالل و خودروساز
در غیاب نهادهای عریض و طویل ناظر، بی ثباتی قیمت ها در بازار خودرو 
همچن��ان ادامه دارد، ب��ا وجود دالیل متعددی که برای نابس��امانی قیمتی 
خودرو ذکر می شود، نمایندگان مجلس معتقدند که فرمان قیمت گذاری در 
این بازار به دس��ت دالالن سپرده ش��ده و سکوت دولت نیز به آن ها فرصت 

داده است تا در این جاده تخته گاز برانند.
در غیاب نهاده��ای عریض و طویل ناظر، بی ثباتی قیمتها در بازار خودرو 
همچن��ان ادامه دارد، ب��ا وجود دالیل متعددی که برای نابس��امانی قیمتی 
خودرو ذکر می ش��ود، نمایندگان مجلس معتقدند که فرمان قیمتگذاری در 
این بازار به دست دالالن سپرده شده و سکوت دولت نیز به آنها فرصت داده 

است تا در این جاده تخته گاز برانند.
در این ش��رایط یاسر رایگانی، سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی تنها 
توصیهای که به مردم دارد این اس��ت که در فضایی که تعدادی س��ودجو و 
دالل بدون کارشناس��ی قیمت ها را افزای��ش می دهند خرید خودرو را عقب 

بیندازند تا شرایط به روال عادی برگردد.
کاهش 30درصدی کل تولیدات خودروسازان

رض��ا رحمانی، وزیر صنعت نیز معتقد اس��ت هزاران هش��تگ در فضای 
مج��ازی در مورد خودرو و س��ایر کاالهایی که ظرفیت بحران س��ازی دارند، 
فضا را بهم ریختهاند، اما نگاهی به آمار تولید خودرو در کش��ور در فروردین 
امسال نشان دهنده کاهش 30درصدی کل تولیدات است که به نوبه خود با 

کاهش عرضه به افزایش تقاضا و گرانی خودرو دامن زده است.
در عی��ن حال ع��ده ای از دالالن نیز با ایجاد انتظار تورم��ی در این بازار 
موجب ش��دند که بسیاری برای پیش خرید خودروهای داخلی به صف شوند 
و ف��روش فوری ها در حداقل زمان به اتمام برس��د. همان طور که ذکر ش��د 
دالیل متعددی برای صعود قیمت خودرو در حدود یک ماه گذش��ته مطرح 
می شود که از جمله مهم ترین آنها می توان به »رشد تورم انتظاری«، »فاصله 
زیاد قیمت کارخانه و بازار خودروها« و »تضعیف بخش تولید و عرضه« برای 
نابسامانی بازار خودرو اشاره کرد، اما کارشناسان و مسئوالن مؤثرترین عامل 
را س��پردن بازار به دس��ت دالالن می دانند. برخی از این کارشناسان نیز بر 
این باورند که واس��طه یا داللی که می تواند با نفوذ، قیمت خودرو را در کل 
کشور افزایش دهد را نباید یک دالل عادی و خرده پا دانست و احتماالً این 

افراد با خودروسازان ارتباط دارند.
دولت از نظارت و قیمت گذاری دست کشیده است

امیر خجس��ته، رئیس فراکس��یون مبارزه با مفاسد اقتصادی معتقد است 
دولت به نظارت و قیمت گذاری در بازار خودرو ورود نمی کند و قیمت گذاری 
در این حوزه را به دالالن س��پرده است. وی با انتقاد از نوسانات شدید بازار 
خودرو مس��ئوالن و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مس��ئول این نوسانات 
می دان��د و تأکید می کند: وزارت صمت تدبیر و برنامه ای برای مدیریت بازار 
خ��ودرو ندارد، هیچ نظارت��ی بر این بازار نمی کن��د و در واقع تعیین قیمت 
خودرو را به دالالن واگذار کرده است که این امر موجب شده قیمت خودرو 
یکش��به 100 تا ۲00درصد افزایش یابد. به گفته وی، کمیس��یون اصل ۹0 
خواس��تار کنترل، نظارت و قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صنعت شده، 
اما آقایان تدبیر نمی کنند و مدیریت اقتصاد کشور و بازار خودرو را به دالالن 
واگذار کرده اند، این کار ظلم به ملت ایران است. عبداهلل رضیان عضو هیات 
رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس  نیز دلیل گرانی های اخیر خودرو 
را مرتبط با میزان عرضه در کش��ور می داند و می گوید: عرضه بسیار پایین و 
در مقابل میزان تقاضا بسیار باالست. هم اکنون عرضه خودرو از اختیار دولت 
و خودروس��ازان خارج شده و به دس��ت دالالن افتاده است. فشار خرید باال 
رفته و خودرو از کاالی مصرفی به سرمایه ای تبدیل شده و این مورد موجب 

ایجاد حجم باالی تقاضا شده است.

بازار خ��ودرو همچنان با روند صعودی قیمت ها روبه رو اس��ت. عوامل گوناگونی 
دست به دست هم داده اند تا بازار با وضعیت فعلی مواجه شود. از اصلی ترین عوامل 
افزایش قیمت، سوءاس��تفاده دالل ها از اپلیکیشن های موجود است. مطلب پیش رو 
به بررس��ی عملکرد دالل های بازار خودرو در این اپلیکیش��ن ها پرداخته است. جا 

دارد نهاد های نظارتی توجه بیشتری داشته باشند و مانع سودجویی عده ای شوند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو، پیشتر در مطلبی با عنوان قیمت خودرو؛ 
حباب��ی که نخواهد ترکید!! گفته بودیم حباب بازار نخواه��د ترکید. بازار خودرو از 
بهمن ماه سال گذشته آتش گرفت. هر سال شب عید بازار خودرو با جهش قیمت ها 
روبه رو می شود، اما داستان اسفند ۹۷ کامال با سال های گذشته متفاوت بود. میزان 
افزایش��ی که خودرو در ماه پایانی س��ال با آن روبه رو شد ربطی به گرانی شب عید 

نداشت.
وقتی کارخانه های خودروس��ازی نتوانس��تند به تعهدات خود در قبال مشتریان 

پاسخ دهند فضا برای سودجویی بی حد و حصر جماعت دالل مهیا شد.
قطعا پکیجی از دالیل متعدد باعث و بانی شکل گیری وضعیت بازار خودرو شده 
است. وضعیتی که همچنان ادامه خواهد داشت. اینکه پیشتر گفته شد حباب بازار 
خودرو نخواهد ترکید، یک علت مش��خص داش��ت. بگذارید برای توضیح بیش��تر، 
گریزی به فوتبال بزنیم. س��الیان س��ال است که جو ورزش��گاه های ایران به شدت 
آلوده ش��ده به طوری که کمتر پدری حاضر است با فرزند خردسالش در ورزشگاه 
حضور پیدا کند و مسابقه فوتبال را ببیند و لذت ببرد. در این جو، هیچ کس جرأت 
نداشت صراحتا عملکرد تماشاگران را تخطئه و محکوم کند و نهایتا رفتار نابهنجار را 
منسوب به عده قلیلی به نام تماشاگرنما ها می کردند و فضا را متأثر از حضور گروهی 
اندک اعالم می کردند تا اینکه محمد مایلی کهن به صراحت گفت تماشاگرنما یعنی 

چی؟ کل ورزش��گاه وقتی یک صدا از الفاظ رکیک استفاده می کنند دیگر نمی توان 
نام شان را تماشاگرنما گذاشت.

برگردیم به بحث خودرو؛ حباب بازار زمانی معنا و مفهوم پیدا می کند که به علت 
ی��ا عللی خاص در مقطعی قیمت ها روند صع��ودی می یابد و بعد از مدت کوتاهی، 
قیمت ها در سراش��یبی سقوط قرار می گیرند و به قیمت های گذشته باز می گردند 
و یا نزدیک می ش��وند، اما افزایش قیمت خودرو را نمی توان حباب دانست تا انتظار 

داشت این حباب بترکد.
س��ال ۹۸ نیز همچنان با س��یر صعودی قیمت های خودرو مواجه هستیم؛ امری 
که مطمئنا ادامه خواهد یافت مگر اینکه دس��تگاه های نظارتی، ورود جدی به این 
عرصه داشته باشند و اراده ای برای کنترل آن وجود داشته باشد. اراده ای که تاکنون 
مش��اهده نشده اس��ت. از میان علل متعددی که می توان برای وضعیت فعلی بازار 
خودرو برشمرد یکی اس��تفاده دالل های سودجو از اپلیکیشن هایی مثل »دیوار« و 
»ش��یپور« و »باما« است. دالل ها از فضایی که این اپلیکیشن ها در اختیارشان قرار 
داده در راستای منافع خودشان بهره می گیرند و لذا هر روز و هر ساعت با افزایش 

بی رویه قیمت خودرو مواجه می شویم.
برای توضیح نحوه سودجویی دالل ها از این فضا باید با مثالی منظورم را توضیح 
دهم. فرمول بس��یار ساده است. فرض کنید با یک جامعه آماری 500 نفری مواجه 
هس��تیم. 100نفر از جامعه آماری فرضی مان فروش��نده و یا خریدار واقعی خودرو 
هس��تند و 400 نفر باقیمانده دالل های این بازار هس��تند. در این شیوه دالل ها به 
دو دسته تقسیم می شوند. از میان 400 نفر دالل فرضا حدود ۲00 نفرشان به طور 
مثال پژو ۲0۶ صفر کیلومتر 50میلیونی را برای فروش 100 میلیون آگهی می کنند. 
۲00 نفر دیگر نیز درخواس��ت پژو ۲0۶ صفر کیلومتر به قیمت ۹۸ میلیون تومان 

دارند. در این بین نه خودرویی وجود دارد نه فروشنده ای و نه خریداری، همه چیز 
به صورت صوری اس��ت. اگر با فروش��نده های خودرو تماس بگیرید اعالم می کنند 
فروخته ش��د و یا با خریداران صوری که تماس بگیرید خواهند گفت که خریداری 
کردیم. حال 100 نفر خریدار و فروش��نده واقعی در بازار وجود دارد. فرد فروشنده، 
قیمت خودرو را نمی داند، پس به یکی از اپلیکیشن های موجود مراجعه می کند و با 
قیمت 100 میلیونی مواجه می شود. او نیز خودرو را به همین قیمت آگهی می کند 
و خریدار واقعی نیز خودرویی را که تا چندی پیش می توانسته با مبلغ 50 میلیون 
خریداری کند چاره ای ندارد جز اینکه رقم مورد نظر دالل ها را بپردازد. وقتی قیمت 
به میزان مورد نظر دالل ها رسید و تثبیت شد آنگاه دالل ها خودرو های خود را در 
بازار عرضه می کنند و این چرخه معیوب هر روز ادامه پیدا می کند و متأس��فانه با 
افزایش بی رویه قیمت خودرو مواجه می شویم. این فرمول ساده در بازار مسکن نیز 

مورد استفاده قرار می گیرد.
از این فضای ملتهب، خودروسازان نیز نهایت بهره را بردند. پیشتر شورای رقابت 
براس��اس هزینه تولید هر خودرو، قیمت آن را مشخص می کرد اما از ابتدای بهمن 
س��ال گذشته بنا شد قیمت ها 5درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار باشد. این قانون 
اگرچه در پی آن اس��ت که دس��ت دالل ها را از بازار خودرو کوتاه کند اما به واقع 
بر قیمت گذاری خودرو توس��ط عده ای دالل منفعت طلب صحه گذاشته و دود این 
داستان، تنها به چشم خریدار و مصرف کننده واقعی می رود. دالل ها با خودروسازان 
یک همزیس��تی مس��المت آمیز پیدا کرده اند و از التهاب بازار بهره می برند. ضروری 
است نهاد های نظارتی وارد ماجرا شوند و از خریدار و یا فروشنده درخواست مدارکی 
کنند که دال بر صحت حرف شان باشد و چنانچه مدرکی مبنی بر معامله مورد نظر 

وجود نداشت باید برخورد متناسب صورت بگیرد.

عملیات روانی دالل ها در بازار خودرو

رئیس انجمن قطعه س��ازان خودرو و نیرو محرکه اس��تان کرمانشاه از بدهی 
حدود ۲0 هزار میلیارد تومانی خودروس��ازها به قطعه س��ازان خبر داد و گفت 
خطر از دس��ت دادن اش��تغال، 350 هزار نیروی صنعت قطعه س��ازی ایران را 

تهدید می کند.
بابک کریمخان در گفت و گو با خبرنگار ایس��نا منطقه کرمانش��اه، با اشاره 
به مش��کالت متعددی که قطعه سازان کشور با آن مواجهند، اظهار کرد: یکی 
از مهمترین این مش��کالت عدم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان است 
که رقم آن تقریبا به حدود ۲0 هزار میلیارد تومان رس��یده و تاکنون کمتر از 

4هزار میلیارد تومان آن تسویه شده است.
وی ادام��ه داد: از س��وی دیگر بخش��ی از م��واد و قطعات اولی��ه مورد نیاز 
قطعه سازان وارداتی است و اکنون به دلیل محدودیت های ارزی و انتقال پول 

امکان تهیه مواد اولیه برای قطعه سازان بسیار دشوار شده است.
به گفته عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن کرمانشاه، طی 10 روز اخیر 

که ارتباط با بانک های چینی به عنوان یکی از مهمترین طرف های معامله نیز 
قطع شده، مشکالت تشدید شده است.

کریمخان معتقد اس��ت، افزایش قیمت مواد اولیه نیز مزید علت مش��کالت 
قطعه سازان شده است.

وی با بیان اینکه مجموع این عوامل باعث شده قطعه سازان گستره کار خود 
را کوچک کنند، اضافه کرد: با ادامه این ش��رایط این واحدها مجبور به تعدیل 
نیروهای خود خواهند ش��د و خطر از دست دادن اشتغال، 350 تا 400 هزار 

نیروی صنعت قطعه سازی کشور را تهدید می کند.
رئیس انجمن قعطه سازان خودرو و نیرو محرکه استان کرمانشاه پیامد دیگر 
این ش��رایط را کمبود قطعات مورد نیاز صنایع خودروس��ازی کش��ور دانست 
و تاکی��د کرد: وقتی که قطعه س��از پول ندارد، نمی تواند تولی��د را ادامه دهد 
و ای��ن امر باعث ش��ده تعداد زیادی خودرو تولید ش��ده ب��ا کمبود قطعه کف 

کارخانه ها بماند.

کریمخ��ان برآورد کرد، تعداد خودروهایی ک��ه با کمبود قطعه مواجهند در 
مجموع در دو خودروس��ازی مهم کش��ور) ایران خودرو و سایپا( به 1۶0 هزار 

دستگاه برسد.
وی درباره راهکارهای برون رفت از این وضعیت نیز گفت: در وهله اول باید 
به س��مت عادی سازی روابط با کش��ورهای اروپایی و آسیایی برویم و حداقل 

روابط مالی را با این کشورها بهبود بخشیم.
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن کرمانشاه خواستار حمایت دولت از 
خودروس��ازان و پرداخت تسهیالت به آنها شد و تاکید کرد: اگر این اتفاق رخ 
دهد، خودروسازان می توانند بخشی از مطالبات شان به قطعه سازها را پرداخت 

کنند و این چرخه دوباره فعال شود.
کریمخان معتقد اس��ت، با این کار التهاب بازار خ��ودرو نیز کاهش می یابد 
و تع��داد زی��ادی از خودروهایی که در کارخانه ها مانده وارد بازار می ش��وند و 

خودروسازان می توانند به تعهدات خود عمل کنند. 

وزارت بازرگان��ی چین روز سه ش��نبه با صدور اطالعی��ه ای اعالم کرد با هدف 
تقویت صنایع مادر، صادرات خودروهای دست دوم را به زودی آغاز می کند.

این اطالعیه می افزاید: در حال حاضر، نخس��تین گ��روه از مناطق مجاز برای 
صادرات خودروهای دست دوم شامل 10 استان و شهر از جمله پکن، تیان جین، 

شانگهای، چینگدائو و شیامن تعیین شده است.
گزارش می افزاید: صنعت خودروس��ازی یکی از صنایع اصلی و راهبردی چین 

است و سیاست های مربوط به آن هم مورد توجه مردم قرار دارد.
براس��اس آمار اتحادیه فروشندگان خودروی چین، تعداد معامالت خودروهای 

دس��ت دوم در این کش��ور در س��ال ۲01۸ به 13 میلیون و ۲0 هزار دس��تگاه 
رسیده است.

آمارها حاکی اس��ت که همچنین سال گذشته میالدی ۲۸ میلیون و ۸0 هزار 
دستگاه خودرو نو در بازار چین به فروش رفته است.

میزان فروش خودروهای دس��ت دوم در کش��ورهای دیگر دو برابر خودروهای 
جدید است اما این آمار در چین برعکس است و میزان فروش خودروهای دست 

دوم نصف فروش خودروهای جدید است.
عدم اس��تقبال مردم از خرید خودروهای دست دوم در چین باعث شده است 

تا دولت این کشور به فکر صادرات خودروهای دست دوم باشد که در کشورهای 
دیگر بازار خوبی دارند.

پیش بینی می شود بیش از 10درصد بازار خودروهای دست دوم چین، ظرفیت 
بسیار خوبی برای صادرات داشته باشند.

چین س��ال ۲00۹ میالدی 14 میلیون خودرو س��واری و تجاری تولید کرده 
است اما این رقم در سال ۲01۸ به ۲۷ میلیون و ۷00 هزار دستگاه رسیده است.
بیش��ترین آمار تولی��د خودرو در چین با تولید ۲۹ میلی��ون خودرو مربوط به 

سال ۲01۷ میالدی است

160 هزار خودرو به دلیل کمبود قطعه روی دست خودروسازان مانده است

 طلب 20 هزار میلیاردی قطعه سازان

چین خودرو دست دوم صادر می کند
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کسب و کارامـروز8

مدیر مرکز رش��د واحدهای فناور دانش��گاه زنجان، شرایط ناشی از تحریم را 
فرصتی برای رش��د و توانمندی استارتاپ ها در کشور خواند و گفت حمایت از 

فعالیت های دانش بنیان راه مطمئن غلبه بر آثار تحریم ها است.
دکت��ر جالل صبا در گفت و ب��ا خبرنگار ایرنا، 
افزود: این واقعیت را باید بپذیریم که در ش��رایط 
قبل از تحریم واردات در کشور زیاد بود و همین 
امر باعث می ش��د ت��ا ظرفیت داخل��ی در تولید 

محصوالت رقابت پذیر تقویت نشود. 
وی اظهار داشت: اکنون با سخت شدن واردات 
و گران ش��دن آن، نگاه ب��ه ظرفیت های داخلی از 
س��وی مصرف کنن��دگان در بخش ه��ای صنعت، 
کشاورزی و خدمات زیاد شده است و این شرایط 

را باید به عنوان یک فرصت در نظر گرفت.
این مس��ئول خاطرنش��ان کرد: توانایی جوانان 
ایران��ی زیاد اس��ت و اگ��ر حمایت ه��ای الزم در 
راه اندازی اس��تارتاپ ها و به نتیجه رس��اندن آنها 

از س��وی دولت انجام شود، به طور قطع شاهد پیامدهای مثبت زیادی خواهیم 
ش��د.  وی با بیان اینکه در زمان حاضر اعتبار و اختیار مراکز رش��د دانشگاهی 
کم اس��ت، گفت: با وجود توانمندی های استارتاپ ها در مراحل آغازین فعالیت، 

این ش��رکت ها چنانکه باید، نمی توانند خودش��ان را در ب��ازار پیدا کنند و این 
موضوع مس��تلزم این اس��ت تا حمایت الزم در این خصوص از شرکت های نوپا 

انجام گیرد. 
مدیر مرکز رش��د واحدهای فناور دانش��گاه 
زنجان ب��ا بیان اینکه برای حمایت از واحدهای 
دانش بنی��ان ظرفیت های خوبی در قانون وجود 
دارد، گف��ت: توجه و حمایت از اس��تارتاپ ها و 
فعالیت ه��ای دانش بنیان باید از ش��عار به عمل 
تبدیل ش��ود. وی ب��ه لزوم تقوی��ت اتصال نیاز 
داخل��ی به واحدهای دانش بنی��ان تاکید کرد و 
اف��زود: با توجه به ش��رایط پیش آمده مراجعات 
از واحدهای صنعتی به شرکت های دانش بنیان 
برای تامی��ن نیازها و سفارش��ات افزایش پیدا 

کرده است. 
 start up اس��تارتاپ« کوتاه ش��ده عبارت«
company به معنای ش��رکت نوپا است و به 
کسب و کاری گفته می شود که به طور معمول به تازگی و در نتیجه کارآفرینی 
ایجاد ش��ده و در جهت تولید راه حلی نوآوران��ه و دوام پذیر برای رفع یک نیاز 

در بازار شکل گرفته است.

 عرضه و برندس��ازی ف��رش اردبیل در بازارهای منطق��ه ای و جهانی نیازمند 
برنامه ری��زی دقیق اس��ت.  به گزارش ایس��نا، ب��ه همت جهاد دانش��گاهی و با 
مش��ارکت دفتر امور بانوان و خانواده اس��تانداری اردبیل، کارگاه »کارآفرینی« 

ب��رای فعالی��ن قالی باف��ی اردبیل در س��ازمان 
صنعت و معدن استان برگزار شد.

در ای��ن کارگاه م��درس کارآفرین��ی با بیان 
اینکه اس��تفاده از فرصت ه��ای خاک خورده به 
کارآفرین��ی می انجام��د، گف��ت: کارآفرینی در 
حقیق��ت فرآیند خلق ارزش م��ادی یا معنوی 
جدید در سایه یک ایده جدید با در نظر گرفتن 

ریسک های ناشی از آن است.
شاهرخ ش��هابی افزود: در کارآفرینی امکان 
اس��تفاده از فرصت ه��ای فرات��ر از مناب��ع در 
دسترس، وجود دارد و هرچه این بهره گیری با 
دقت و برنامه ریزی خوبی انجام گیرد نتیجه آن 

مثبت و قابل استفاده تر خواهد بود.
وی به فعالیت های قالیبافی استان اردبیل اشاره و تاکید کرد: برای برندسازی 
ف��رش اردبیل ک��ه قابل عرض��ه در بازارهای منطق��ه ای و جهانی باش��د باید 
برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد و فعالین این عرصه توانمند شوند تا بتوانند به 

تولید فرش های مشتری پسند اقدام کنند.
ای��ن مدرس کارآفرینی با بیان اینکه با تقویت کارآفرینی، اس��تان اردبیل به 
س��مت توسعه و پیشرفت خواهد رفت، اضافه کرد: برای تربیت فعاالن توانمند 
در عرص��ه کس��ب و کار، باید در کنار مطالعه 
به برگ��زاری دوره های آموزش��ی مورد نیاز و 
مهارت محور اقدام ش��ود تا آنان با اشتیاق به 
کاره��ای تولیدی اقدام نمایند و نگران فروش 

و بازار آن نباشند.
ش��هابی، بازاریاب��ی را مهم تری��ن دغدغ��ه 
تولیدکنن��دگان عن��وان کرد و یادآور ش��د: 
باید بس��تری فراهم شود تا فعاالن عرصه های 
تولیدی بتوانند محص��والت خود را از طریق 
بازاره��ای مجازی نیز عرضه و مش��تری یابی 

کنند.
وی با اشاره به اینکه ایده یابی و خالقیت در 
توسعه کارآفرینی اهمیت بسزایی دارد، اضافه 
کرد: قبل از ش��روع هر فعالیت اقتصادی بای��د وضعیت بازار کاالی تولیدی در 
بازارهای داخلی و خارجی و همچنین در بازارهای مجازی بررس��ی ش��ود و با 

شناسایی ذائقه مخاطبین نسبت به تولید آن اقدام شود.

عرضه و برندسازی فرش اردبیل؛ نیازمند برنامه ریزی دقیق حمایت از استارتاپ ها راه مطمئن غلبه بر تحریم ها است

در حال حاضر اینس��تاگرام به بیش از یک میلیارد کاربر در سراسر جهان دست 
پیدا کرده اس��ت. این امر باعث شده است تا این شبکه اجتماعی به مکانی ایده آل 
ب��رای برندها و فعالیت های تجاری تبدیل ش��ود. با این حال نحوه عملکرد ش��ما 
تعیین کننده همه چیز بوده و نمونه بس��یاری از برندهای فعال در این شبکه وجود 
دارد که به موفقیت الزم در راس��تای جذب نگاه مخاطبان دس��ت پیدا نکرده اند. 
در این رابطه آگاهی از نکات و راهکارهای مناس��ب در زمینه اس��تفاده تجاری از 
اینستاگرام، اهمیت بسیار باالیی را به همراه داشته و می تواند عملکرد شما را بهبود 
بخش��د. بدون شک آش��نایی با رایج ترین اشتباهات برندها در این شبکه، از جمله 
اطالعات مفید محسوب می ش��ود. در همین راستا و در ادامه به بررسی پنج مورد 

منتخب خواهیم پرداخت. 
1-انتخاب های درستی را نداشته اید

در ابتدا الزم است تا به این نکته توجه کنید که آیا اینستاگرام بهترین مکان ممکن 
برای فعالیت ش��ما اس��ت؟ درواقع این امر که صرفا افراد زیادی در این شبکه حضور 
دارند، دلیل کاملی برای فعالیت در آن محسوب نمی شود. در این رابطه توجه داشته 
باش��ید که محور اصلی کار در اینس��تاگرام بر پایه ارسال عکس بوده و این امر باعث 
می-شود تا محصوالتی شانس فروش باال را داشته باشند، که در قالب تصویر جلوه ای 
مناسب دارند. در این رابطه برندهای فعال در زمینه مد، محصوالت آرایشی، کاالهای 
مصرفی و ش��رکت های مسافرتی می توانند نسبت به درستی انتخاب خود اطمینان 
کافی را داش��ته باش��ند. با این حال س��ایر شرکت ها الزم اس��ت تا قبل از حضور در 
اینستاگرام، سایر شبکه های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و پارامترهای مختلفی 
را مورد ارزیابی قرار دهند. در این رابطه در صورتی که مدل بازاریابی شما B۲B است 
که در آن دو ش��رکت با یکدیگر به صورت مستقیم به تجارت می پردازند، حضور در 
اینستاگرام نمی تواند نتیجه مورد نظر را به همراه داشته باشد. در مرحله بعد و پس از 
کسب اطمینان از این امر که اینستاگرام بهترین مکان برای فعالیت های شما محسوب 
می ش��ود، الزم است تا صفحه خود را به حالت تجاری درآورده و از قابلیت قرار دادن 
قیمت محصول بر روی تصاویر، استفاده کنید. عدم اطالع از قیمت و یا این امر که از 
مخاطب بخواهید تا برای اطالع از آن شخصا به شما پیام دهند، اقدامی کامال نادرست 
بوده و ش��انس فروش شما را به ش��دت کاهش خواهد داد. همچنین الزم است تا از 
محصول خود کلیپ هایی تهیه کرده و نحوه اس��تفاده از آن را به صورت کامل نشان 
دهید. در نهایت ارس��ال تصاویر خرید مش��تریان و نمایش پیام  های رضایت آنها از 

محصول نیز به کسب اعتماد بهتر مخاطبان شما کمک خواهد کرد.  
2-به نیاز مشتری توجه کافی ندارید 

زیبایی در عین س��ادگی از جمله عواملی محسوب می شود که در میزان فروش 
ش��ما کامال تاثیرگذار خواهد بود. درواقع مشتری باید بتواند در کسری از ثانیه به 
اطالعات مورد نظر خود در رابطه با محصول دست پیدا کرده و مراحل خرید کامال 
کوتاه و سریع باشد. به همین خاطر الزم است تا نظم درستی را در رابطه با ارسال 
مطالب خود داش��ته باش��ید. همچنین این امر که پاسخگویی سریع و مناسبی را 
داشته باشید نیز از دیگر عوامل تعیین کننده محسوب می شود. در این رابطه این امر 
که همواره خود را به جای مشتری قرار داده و متعهدانه به دنبال رفع مشکالت آنها 
باشید، بسیاری از مشکالت شما را در این رابطه برطرف خواهد کرد. در این رابطه 
ایجاد نظرسنجی های مداوم در قسمت استوری اینستاگرام، می تواند شما را نسبت 

به اشتباه های موجود آگاه کند. 
3-اقدام به خرید فالوور کرده  اید

هر برندی تمایل دارد تا شروعی توفانی را در شبکه های اجتماعی داشته و خود را 
کامال موفق و مطرح نشان دهند. درواقع این تصور حاکم است که شروع کار با تعداد 

فالوور پایین، تخرب کننده شخصیت و ابهت برند است. همین امر باعث می  شود تا 
هزینه های نسبتا باالیی را صرف خرید فالوور کنند. با این حال توجه داشته باشید 
که هدف شما از حضور در یک شبکه جلب نگاه مخاطبان و تبدیل کاربران آن به 
مشتری بوده و بدون شک با فالوورهایی که بیشتر آنها غیرواقعی هستند، تنها خود 
را فریب خواهید داد. مخاطبان نیز با مشاهده تفاوت فاحش در میزان دنبال کننده ها 
با الیک و یا کامنت های هر پست، پی به غیرواقعی بودن آمارهای شما خواهند برد. 
تحت این شرایط این تصور در ذهن آنها شکل خواهد گرفت که شما قصد فریب را 
داشته و عمال برندی قدرتمند و حرفه ای محسوب نمی شوید. در این رابطه توصیه 
می ش��ود تا صبر کافی را داشته و هزینه خود را صرف روش های درست تبلیغاتی 
در این شبکه اجتماعی کنید. برای مثال این امر که از افراد مطرح برای تبلیغ خود 
استفاده کرده و یا تعامل مناسبی را با سایر برندها داشته باشید، از جمله روش های 
درست در این رابطه محسوب می شود. با این حال فراموش نکنید که انتخاب های 
ش��ما باید شامل صفحه هایی باشد که به نوعی با کسب وکار شما ارتباط دارد. این 
امر کیفیت فالوورهای به دست آمده را افزایش داده و افرادی را به سمت شما روانه 
خواهد کرد که از آمادگی بیش تری برای خرید محصول برخوردار هس��تند. برای 
مثال در صورتی که در زمینه تولید لوازم ورزشی فعالیت دارید، استفاده از صفحه 
یک ورزشکار مطرح، بهترین انتخاب خواهد بود. در آخر فراموش نکنید که مطرح 
شدن زمان کافی را نیاز خواهد داشت و الزم است تا اقدامات شما استمرار کافی را 

داشته باشد و در مدت زمان کوتاه از همه چیز ناامید نشوید.
4-تمامی اقدامات شما تنها در راستای فروش محصوالت است 
یک شبکه تلویزیونی را تصور کنید که تمامی برنامه های آن تنها در پخش تبلیغ 
خالصه ش��ده است. بدون شک هیچ فردی تمایل ندارد تا این شبکه را برای مدت 
طوالنی دنبال کند. در رابطه با صفحات شبکه های اجتماعی نیز این امر صادق بوده 
و الزم اس��ت تا در اقدامات خود تنوع کافی را داش��ته باش��ید. در این رابطه ارسال 
مطالب آموزنده و مفید در زمینه کاری ش��ما و یا ایجاد مس��ابقه ها و چالش های 
جذاب، می تواند از جمله گزینه-های مناس��ب محس��وب شود. همچنین پیگیری 
فعالیت های سایر برندها نیز می تواند به شما کمک بسیاری کند. درواقع این امر که 
از محتواهای ایجادشده توسط کاربران نیز استفاده کنید، نه تنها فشار تولید محتوا 
را کاهش خواهد داد، بلکه مخاطب را نیز برای ارتباط و درگیر ش��دن با برند ش��ما 
ترغیب خواهد کرد. به عنوان نکته پایانی در این بخش توجه داشته باشید که این 
اقدامات تنها توسط یک فرد قابل انجام نخواهد بود و به همین خاطر الزم است تا 

تیمی حرفه ای را در اختیار داشته باشید. 
5-به بخش استوری به اندازه کافی بها نمی دهید

ب��ا نگاهی به عملک��رد برخی از برندها به این نکته پی خواهید برد که آنها عمال 
بخش اس��توری را کنار گذاش��ته و تمرکز خود را تنها بر روی ارس��ال پست قرار 
داده اند. علت این امر نیز به این خاطر است که آنها تصور می کنند که استوری به 
این علت که پس از ۲4 س��اعت پاک خواهد ش��د، ارزش کافی را ندارد. با این حال 
این قابلیت به خوبی می تواند تکمیل کننده مطالب ش��ما باشد و محدودیت زمانی 
برای آنها یک مزیت بزرگ محس��وب شده که در صورت استفاده درست، می تواند 
به حرفه ای تر شدن شما کمک بسیاری را کند. برای مثال برند لویی ویتون هر روزه 
مطالب س��رگرم کننده خود را با استفاده از بخش استوری ارسال می کند که خود 
باعث می شود تا مخاطبان به علت جذابیت باالی این پیام ها، حداقل هر ۲4 ساعت 
بازدیدی از این صفحه داشته باشند. همچنین سایر بخش ها و امکانات این شبکه به 
مانند IGTV نیز باید مورد توجه کافی قرار گیرد.  در آخر نیز توجه داشته باشید 
که اقدامات ش��ما با گذشت زمان تاثیر اولیه خود را از دست خواهد داد. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا همواره به دنبال راهکارهایی جدید باش��ید. در این رابطه 
مطالعه مقاالت به روز و پیگیری سخنرانی های افراد خبره در این زمینه، می تواند 

entrepreneur :کمک بسیاری خوبی محسوب شود.                          منبع

5 اشتباه رایج برندها در استفاده تجاری از اینستاگرام

دریچــه

رئیس دانش��گاه پیام نور اس��تان تهران از راه اندازی کلینیک کس��ب و کار 
مجهز به آزمایش��گاه های پیش��رفته و تکنولوژی روز دنیای این دانشگاه خبر 
داد. به گزارش ایرنا غالمرضا بخش��ی خانیکی اظهار داشت: گروه کارآفرینی و 
ارتباط با صنعت دانش��گاه پیام نور استان تهران اقدام به تاسیس و راه اندازی 
اولی��ن »کلینی��ک کس��ب و کار« در این مرکز علمی و ارائ��ه خدمات ویژه با 
هدف رونق تولید کرده اس��ت. یادآور می  ش��ود، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه پیام 
نور استان تهران، نخستین »مدرسه استعدادیابی و کارآفرینی« را نیز با هدف شناسایی 
اس��تعدادها و توانمندی های دانش آموزان، دانش��جویان و س��ایر اف��راد جامعه، افزایش 
روحیه کارآفرینی، توانمندس��ازی، مهارت آموزی و توس��عه شایس��تگی ها جهت ورود و 

معرفی آنها به حوزه کسب و کار و کارآفرینی راه اندازی کرده است.

کلینیک کسب و کار دانشگاه پیام 
نور راه اندازی شد

به قلم: هیو استفانز کارآفرین و نویسنده حوزه برندینگ
مترجم: امیر آل علی

چهار شنبه
18 اردیبهشت 1398
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رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تحریم می تواند 
به فرصت تبدیل ش��ود، گفت نخبگان در این ش��رایط می توانند با شناس��ایی 
نیازهای جامعه نس��بت به طراحی ایده های نوآورانه و فناورانه اقدام کنند تا در 

نهایت این ایده ها به تولید محصول و بازارس��ازی 
منجر ش��ود. حس��ن حی��دری در گف��ت و گو با 
خبرنگار ایرنا، اف��زود: تحریم  ها می تواند فرصتی 
برای افزایش س��طح کیف��ی و رونق تولید داخلی 
باش��د و صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهد 
ام��ا ورود نخبگان به عرصه فعالیت اس��تارتاپ ها 

ضروری است.
وی ایده پ��ردازی از طریق اس��تارتاپ ها را پله 
نخس��ت برای رونق تولید در شرایط فعلی عنوان 
کرد و ادامه داد: استارتاپ ها با شناسایی نیازهای 
تکنولوژیک��ی جامع��ه، ایده هایی را ب��رای رونق 

اقتصادی مطرح می کنند. 
اینک��ه فارغ التحصی��الن  ب��ه  ب��ا اش��اره  وی 

دانش��گاهی ظرفیت عظیمی برای رونق تولید به ش��مار می روند، اظهار داشت: 
تکنولوژی در حال پیش��رفت روزافزون است و بهره گیری از ظرفیت »دانشگاه« 

و »تکنولوژی« به رونق تولید می انجامد. 

وی با اش��اره به لزوم حمایت از ایده پردازی اس��تارتاپ ها، اظهار داش��ت: در 
س��طح دنیا به این امر توجه ویژه ای معطوف می ش��ود زی��را این ایده ها زمینه 

توسعه روزافزون کشورها را فراهم می کند.
رئی��س پ��ارک عل��م و فن��اوری آذربایجان 
غربی با اش��اره به برگزاری ۲1 رویداد ش��تاب 
در این اس��تان، گفت: یک ه��زار و ۷۹۶ نفر در 
این رویدادها ش��رکت داشتند که 4۷5 ایده در 
این رویدادها مطرح ش��د و تاکنون 15 مورد از 
آنها برای فعالیت در پارک علم و فناوری جذب 

شده است. 
حیدری با اش��اره به اینکه تعداد شرکت های 
دانش بنیان فع��ال در این اس��تان به ۲۶ مورد 
رس��یده، اظهار داشت: 11 شرکت از این تعداد 
ش��رکت دانش بنیان مس��تقر در پ��ارک علم و 
فن��اوری ب��وده و مابقی نیز در خ��ارج از پارک 
مش��غول فعالی��ت و تولید محص��والت فناورانه 

است.
وی اعالم کرد: ش��رکت های دانش بنیان آذربایجان غربی طی س��ال گذشته 

۲ میلیارد ریال فروش و 40 هزار دالر صادرات به کشورهای خارجی داشت.

مصطفی قانعی، دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با اشاره به تدوین نقش��ه راه، توسعه فناوری و صنایع جانبی 
در بوش��هر، بیان داش��ت: صنعت جلبک بازار بزرگی در کشور ایجاد و برگزاری 

نشس��ت های تخصص��ی جلبک نیز ب��ه دریافت 
راهکار های عملیاتی برای توس��عه فناوری جلبک 
کم��ک می کند، چراکه این ظرفیت در 50س��ال 
آینده نقشی بزرگ در حوزه غذا و صنایع مختلف 
ایفا خواه��د کرد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران 
جوان، وی افزود: ایران از نظر داشتن ریزجلبک ها 
و جلبک های بزرگ، در بهترین شرایط قرار دارد 
و بای��د به ص��ورت جدی به س��مت فناوری های 

مرتبط با این حوزه گام برداشت.
قانعی در بخش دیگری از سخنان خود، تصریح 
کرد: عدم توجه به این صنعت، باعث ش��ده است 
که صنایع مرتبط با این حوزه اس��تراتژیک شکل 
نگی��رد و ایران تنها به ی��ک واردکننده جلبک و 

فرآورده های آن تبدیل شود.
دبیر ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
اظهار داش��ت: در زمینه جلبک، ستاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی و 

فناوری ریاس��ت جمهوری اقدام به تهیه نقش��ه راه کرده است. این کار عالوه بر 
رونق اقتصاد زیستی به ایجاد اشتغال و تولید فناوری نیز کمک می کند.

وی همچنی��ن عنوان کرد: با توجه به زمین های مس��تعد پرورش جلبک در 
س��احل خلیج فارس و مک��ران تغذیه آبزیان با 
جلبک باید گس��ترش یابد تا آبزی��ان با هزینه 

کمتر و کیفیت بهتر پرورش یابند.
قانع��ی ادام��ه داد: این کار کم��ک می کند 
مشکل تامین خوراک آبزیان که یکی از مسائل 

اصلی پرورش دهندگان است برطرف شود.
دبیر س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، در ادامه 
بیان ک��رد: در حال حاضر اس��تفاده از جلبک 
دریایی در صنایع غذای��ی به عنوان فرم دهنده 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد که ب��رای تامین 
این نیاز نی��ز جلبک را از دیگر کش��ور ها وارد 

می کنیم.
به گفته وی، در حال حاضر برای تولید جلبک در کشور، سه شرکت داخلی 
با س��رمایه خصوصی وارد میدان ش��ده اند که امیدوار هستیم با توانمندی های 

داخلی بتوانیم به رشد خوبی برسیم.

تهیه نقشه راه توسعه جلبک برای ایجاد اشتغالنخبگان در شرایط تحریم به ایده پردازی بپردازند

ش��رکت های امروزی نمی توانند منتظر آینده ای باثبات بمانند؛ زیرا جّو حاکم بر 
بازارهای رقابتی فعلی، با ش��رایط نامطمئن و ساختارشکنی غیرمنتظره ای همراه 
اس��ت.   از مدت ها پیش، متخصصان و کارشناس��ان مش��اور به شرکت های خود 
توصی��ه می کردند: »پیش از اینکه اس��یر تحوالت بازار ش��وید، خودتان تحول گرا 
ش��وید« یا »مسئولیت استراتژی و اجرا را به عهده پیشروترین کارمندان بگذارید.« 
این مشاوره ها در عمل کارایی خود را نشان می دهند. اگر به تاریخ نیروهای نظامی 
ارتشی جهان نگاه کنیم، شاید شواهد بسیار مفیدتری در  این  زمینه بیابیم: شواهدی 

آن را »رقابت مبتنی بر سرعت« می نامیم.
س��ال 1۹۷۶، جان بوید، سرهنگ نیروی هوایی آمریکا، توضیح داد چرا خلبانان 
 Kill( جنگنده های آمریکایی در مقایس��ه  با همتایان کره ای خود از ضریب کشتار
Ratio( بیش��تری برخوردار بودند )نسبت 10 به یک(. در آن زمان، باور عمومی بر 
این بود که خلبانان آمریکایی بسیار بهتر تعلیم  دیده اند. اگر چنین ایده ای درست 
بود، پیروزی هایی که در جنگ رودررو با هواپیماهای جنگی حاصل می شد، توزیع 
یکنواختی بین همه  خلبانان آمریکایی داش��ت، اما این طور نبود. عمده پیروزی ها 
حاصل عملک��رد چند خلبان معدود ب��ود و اکثر خلبانان دس��تاورد فوق العاده ای 

نداشتند و برخی از آنها نیز کامال شکست  خورده بودند.
آموزش خلبان و قابلیت ه��ای ذاتی هر خلبان و خود جت ها، عوامل مهم نتایج 
یادش��ده بودند. اتاقک خلبان هواپیماهای آمریکایی F-۸۶ در مقایسه  با هواپیمای 
میگ 15 دشمن، میدان دید بسیار بهتری داشت و در سرعت های زیاد، مانوردادن 
با آن بس��یار س��اده تر بود. همان طور که بوید می گفت، ای��ن مزایای فنی در کنار 
مهارت های چند خلبان عالی باعث شده بود نیروی هوایی آمریکا در مقابل مانورهای 
دشمن، با سرعت بیشتری واکنش نشان دهد و خلبانان دشمن از این سرعت گیج 
شوند و بیش ازحد یا کمتر از نیاز واکنش نشان دهند. این مشکل با پیشرفت جنگ 
افزای��ش یافت و درنهایت، خلبانان کره ای قدرت کنترل اوضاع را از دس��ت دادند. 
به گفته  بوید، کس��ی زنده می ماند که بتواند س��ریع ترین نرخ تغییرات را کنترل یا 
مدیریت کند. نظریه او، لوپ OODA یا مشاهده، جهت یابی، تصمیم گیری و اقدام 

)Observe-Orient-Decide-Act( نامیده شد.
گرچ��ه تفاوت هایی بین هواپیماهای جنگی و اداره کردن ش��رکت کامال بدیهی 
اس��ت، مدل حلقه  OODA برای درک شرایط نامطمئن محیط های کسب وکار 
امروزی مفید واقع می شود. شرکت های تحول گرا و پیشرو رقبای خود را با حلقه ای 
پویا و مشابه زیرفشار قرار می دهند. آنها مداوم چشم انداز را بررسی می کنند، جهت 
حرکت خود را متناس��ب با ش��رایط جدید تنظیم می کنند، درب��اره واکنش خود 
تصمیم گیری و س��ریع اقدام می کنند. س��پس، دوباره متشکل می شوند و فرآیند 
مذک��ور را تکرار می کنند. این بار حلق��ه  SODA در ترکیب با تجربه و تخصص، 
خود را تشدید می کند و سرعت جریان بیشتر و بیشتر می شود. شرکت های بازمانده 

می توانند و باید تالش کنند بازی مشابهی در پیش بگیرند.
اس��کن و مرور و بررس��ی: ازآنجاکه رقبا و فناوری ها و بازارها می توانند به سرعت 
تغییر کنند، ش��رکت ها باید به صورت منظم چش��م انداز و افق پیش روی خود را 
به منظور یافتن فرصت ها و تحوالت بالقوه اس��کن کنند. ش��رکت ها باید روندهای 
جدید، رفتارهای جدید مشتریان، هنجارشکنی ها، رقبای نوظهور و تغییرات الگوی 
تقاضا را بیابند. ش��رکت علی بابا، بازارگاه عظیم آنالین چین، با هدف اس��کن رفتار 
مش��تریانش، روزانه یک پتابای��ت داده  مصرف کنندگان را ثب��ت و تجزیه وتحلیل 
می کند. این آگاهی و بینش موتور نوآورانه و قدرتمندی راه اندازی می کند که نتیجه  
آن، جریان مداوم محصوالت و پلتفرم های جدید اس��ت. به طور مشابه، آمازون نیز 
به دنبال مقوله ها و گروه های جدید و ساختارشکن خرده فروشی است. آمازون این 
مقوله ها را به دنیای آنالین می آورد، هزینه  آنها را کاهش می دهد، آنها را کارآمدتر 

می کند و درنهایت، خدمات خود را بهبود می بخشد.
به دنب��ال نقاط عطفی باش��ید که نش��ان می دهن��د روند یا فن��اوری جدیدی 
در حال ظهور است. به عنوان  مثال، انفجار تقاضای جهانی در بخش روباتیک در پی 

عالئم هشداردهنده ای نظیر قیمت ها و عملکرد جدید و همچنین آستانه  پذیرش 
فناوری های مرتبط رخ داد. همه  این عالئم نشان می دادند باید منتظر نقطه  عطف 
تازه ای باشیم. شرکت هایی که مداوم چشم انداز صنایع را مرور و بررسی می کنند، 
تمرکز خارجی خود را حفظ می کنند و در هیچ ش��رایطی، ش��گفت زده یا مغرور 
نمی شوند. جهت یابی: شرکت ها پس از شناسایی منابع بالقوه  فرصت یا تحول، باید 
مزایای رقابتی خود را بررس��ی و برآورد و اس��تراتژی جدید را بر این مبنا تنظیم 
کنند؛ مزایایی که تازه کس��ب کرده اند یا از دس��ت  داده اند. انجام این کار مستلزم 
یک تیم رهبری با افکار و ایده های متنوع اس��ت که بتواند س��ناریوهای مختلف را 
تجزیه وتحلیل کند و گزینه های در دسترس را بررسی و واقع بینانه ارزیابی کند و به 

افق هایی فراتر بدیهیات چشم داشته باشد.
منظور از »گزینه های در دسترس« چیست؟ پاسخ این پرسش کامال به شرایط 
بستگی دارد: توس��عه و آزمایش محصولی جدید، حرکتی تهاجمی برای مقابله با 
تهدید پیش رو، مجموعه جدیدی از مهارت ها و قابلیت ها یا ادغامی س��ریع برای 
ورود به بازار جدید امیدوارکننده. ارزیابی گزینه های در دسترس و نحوه تأثیر آنها بر 
استراتژی فعلی، مستلزم زمان و دیسیپلین و درک مشترکی از وضعیت کلی ساختار 

رهبری است. این فرآیند متوقف نمی شود و برای همیشه ادامه می یابد.
تصمیم گیری: برای برنده ش��دن در بلندمدت و اجتناب از شکس��ت، باید درباره  
عوامل مهمی که مزیت رقابتی را تعیین می کنند، آگاهی واضحی داش��ته باشیم. 
تیم اجرایی باید فهرستی کوتاه از سؤاالت حیاتی در زمینه  کسب وکار را شناسایی 
کند؛ سؤاالتی که پاسخ آنها استراتژی شرکت را شکل می دهد. برخی از پرسش های 
بالقوه عبارتند از: مش��تریان هدف ما چه کس��انی هس��تند و نیازهای آنها چگونه 
تغییر می کند؟ آیا در طول زمان، بخش های دیگری از مش��تریان برای ما جذاب تر 
می ش��وند؟ اگر پاسخ مثبت است، چگونه می توانیم مشتریان را به شیوه ای سودآور 
از رقبا برنده ش��ویم؟ آیا از نیروها و مهارت ها و قابلیت های الزم برخوردار هستیم؟ 
در چه حوزه هایی آس��یب پذیرتر هس��تیم و چرا؟ معموال فرآیند پاسخ دادن به این 

سؤاالت، به تصمیم های استراتژیک و اولویت های روشن منجر می شود.
عمل کردن: اگر می خواهیم گام های سریعی برداریم، باید استراتژی خود را سریع 
اجرا کنیم. در این  زمینه ش��رکت های بزرگ، ضعیف تر از ش��رکت های کوچک و 
چابک هستند. برای غلبه بر این مشکل، تیم رهبری شرکت های بزرگ باید مقصد 
استراتژیک کسب وکار را به ساده ترین و واضح ترین زبان برای همه  اعضای سازمان 
شرح دهد. کارمندان تمام سطوح با یکدیگر هم تراز و هماهنگ شوند و تصمیمات 
بهتری با سرعت بیش��تر اتخاذ کنند. به عنوان  مثال، شرکت زاپوس، خرده فروشی 
آنالین کفش و لباس که در س��ال ۲00۹ به تملک ش��رکت آم��ازون درآمد، یک 
مأموریت مهم را دنبال می کند: خوشحال کردن مشتریان. نمایندگی های خدماتی 
زاپ��وس می توانند هر کاری که برای رس��یدن به این مأموریت الزم اس��ت، بدون 
اجازه گرفت��ن از مدیران خود انج��ام دهند. بنابراین، آنها هزینه  محصوالت معیوب 
را ب��ه مش��تریان بازمی گردانند، محص��والت را به رایگان تعوی��ض می کنند، برای 
مصرف کننده ای که به بیماری مادر خود اشاره  کرده، گل می فرستند و وقت زیادی 
برای تماس های تلفنی مش��تریان صرف می کنند تا مش��کالت آنها را به طورکامل 
حل کنند. به منظور هماهنگی و اقدامات س��ریع، باید مأموریت های فردی و تیمی 
کارمندان را با مأموریت و استراتژی کلی شرکت، مطابقت دهیم. هرگونه ناسازگاری 
میان اهداف و منابع و محدودیت ها باید در س��ریع ترین زمان ممکن شناس��ایی و 
رفع شود تا زمان و تالش سازمان هدر نرود. بسیاری از شرکت ها وقت زیادی برای 
اموری صرف می کنند که به کاهش سرعت کارمندان و اتالف منابع منجر می شود و 
درنهایت، ارزش کمی ایجاد می کند. رقبای مبتنی بر سرعت، نظیر علی بابا و آمازون و 
زاپوس به خوبی می دانند برای اجتناب از شکست یا توقف، همیشه باید تمرکز اصلی 
خود را روی عوامل پش��ت مزایای رقابتی حفظ کنند و هرگز از این فرآیند دس��ت 

نکشند. اگر متوقف شوید، شما هم هدف محسوب می شوید.     
HBR/zoomit :منبع

اگر نوشـتن کسب وکار شما اسـت و سـروکارتان با نرم افزار ورد است، این نرم افزار 
به کمک هوش مصنوعی خبر خوشی برای بهبود نوشته های شما دارد.

بـه گزارش زومیت، اگر از کاربران نسـخه آنالین ورد هسـتید، به زودی ویرایشـگر 
جدیدی به این نسـخه اضافه می شـود که با هوش مصنوعی به شـما در ویراسـتاری 
نوشـته های  تان کمک می کند. مایکروسـافت روز گذشـته در کنفرانس خود، قابلیتی 
به نـام »ایده ها« )Ideas( را رونمایی کرد که قرار اسـت به نویسـندگان و مترجمان و 
محققانی کمک کند که سروکارشـان با نوشتن و نرم افزار ورد است تا با صرف کمترین 

زمان، نوشته هایی بی نقص داشته باشند.
قابلیت »ایده ها« در نسـخه  آنالین ورد به نویسندگان کمک می کند نوشته ای کوتاه 
و خوانا بنویسـند؛ بدین صورت که اگر جمله ای سـخت و پیچیده در متن باشد، هوش 
مصنوعی ورد جمله ای خواناتر و سـاده تر را به صورت خودکار پیشـنهاد می دهد. یکی 
دیگر از قابلیت های این هوش مصنوعی بررسـی دسـتورزبان اسـت؛ یعنی ویرایشگر 
حرفـه ای دسـتورزبان متن نوشته شـده را چـک می کند و درصورت وجـود غلط های 

دستورزبانی، آنها را اصالح می کند.
اینهـا تمام توانایی های این ویرایشـگر نیسـت. یکی از ویژگی های جـذاب  قابلیت 
»ایده ها« و هوش مصنوعی ویرایشـگر نسخه آنالین ورد، استخراج کلمات کلیدی هر 
مقاله و مطلب اسـت. این ویژگی می تواند برای نوشتن چکیده  مقاله، سئو مطلب برای 

وب سایت ها و... کارایی بسیاری داشته باشد.
همچنین، مایکروسافت بخش جدیدی به نام »طراحی ورد« )Word Designe( نیز 
به این نرم افزار اضافه کرده تا به کمک آن بتوان جدول های موجود در متن را به صورت 
دلخواه و با سلیقه خود طراحی کرد. مایکروسافت اعالم کرده این قابلیت های جذاب و 
جدید ژوئن )خرداد( برای اسـتفاده توسعه دهندگان و پاییز امسال برای استفاده  تمام 

کاربران عرضه خواهد شد.

برای پیروزی در رقابت  پرمخاطره، از تصمیم گیری سریع اجتناب کنید

مایکروسافت ورد به کمک 
هوش مصنوعی نوشته های تان را 

بی عیب ونقص می کند

یادداشـت

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت یکی از برنامه های جدی و مهم امسال 
و س��ال آینده این معاونت توس��عه روش ش��تاب دهنده کسب و کار اس��ت. به گزارش 
ایرنا، س��ورنا ستاری در ش��هرک صنعتی س��پهر نظرآباد البرز در مراسم رونمایی از دو 
محصول پادزهر مار و عقرب و واکس��ن طاعون نش��خوارکنندگان کوچک با بیان اینکه 
حرکت ش��تاب دهنده در موضوعات مختلف در کشور شروع شده، اظهار داشت: حرکت 
ش��تاب دهنده کس��ب و کار روش جدیدی است که به وس��یله آن بسیاری از مسائل و 

مشکالت کشور را می توان حل کرد و به صورت جدی در حال توسعه آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه این حرکت در کشور توسعه می یابد، خاطرنشان کرد: آن چیزی 
ک��ه از ما به یادگار می ماند جوانان و کارآفرینانی اس��ت ک��ه امروز می بینیم که چگونه 

کارآفرینی و تولید می کنند.

توسعه شتاب دهنده کسب و کار در 
برنامه معاونت فناوری است



من به عنوان یک بازاریاب و کارشناس تبلیغات عالقه بسیار زیادی به سینما دارم. 
فیلم مورد عالقه من »سرزمین رویاها« دارای یک دیالوگ بسیار ماندگار است: »اگر 
چیزی را بسازی، دیگران برای تماشای آن خواهند آمد.« متاسفانه چنین توصیه ای 
در زمینه بازاریابی چندان صادق نیس��ت. در بس��یاری از مواقع ما ترکیب ساختار 
بازاریابی محتوایی را از یاد می بریم. بازاریابی محتوایی شامل دو کلیدواژه عمده است: 
بازاریابی و محتوا. معموال خلق محتوا س��رگرم کننده ترین بخش بازاریابی محسوب 
می شود. با این حال تولید محتوا فقط گام نخست در راستای کسب موفقیت است. 
وقتی محتوای ما مورد مش��اهده مخاطب قرار نگیرد، هیچ شانس��ی برای موفقیت 
نخواهیم داشت. در نهایت نیز خبری از حضور دیگران برای تماشا )در اینجا خرید( 

محصوالت برندمان نخواهد بود. 
در این مقاله هدف اصلی من کمک به بازاریاب ها و برندها در راستای یافتن کانال 
بازاریابی مناسب به منظور ارائه محتوای شان است. با این کار فرصت بهینه ای برای 
برندها در راستای جلب نظر مخاطب هدف پدید می آید. تمرکز اصلی من در نگارش 
مقاله کنونی بررسی کانال های بازاریابی برتر در سال ۲01۹ است. همچنین سهولت 

استفاده و کاربرد از سوی برندها نیز مدنظر قرار گرفته است. 
1. بازاریابی محاوره ای

براساس پژوهش موسس��ه Social Media Today، فقط 4درصد از مردم به 
بازاریاب ها و کمپین های بازاریابی اعتماد دارند. با این حساب وقتی مخاطب هدف به 
ما اعتماد ندارد، به عنوان بازاریاب چه کاری باید انجام دهیم؟ راهکار طالیی برندها 
در چنین موقعیتی اتکا به توصیه های مشتریان شان به عنوان تکنیک بازاریابی است. 
مردم اعتماد بیشتری به مشتریان یک برند در مقایسه با بازاریاب های آن دارند. 
دلیل آن نیز واضح اس��ت. بازاریاب ها دارای ابزارهای حرفه ای و ارتباط های وس��یع 
به منظور جلب نظر مخاطب هس��تند. با این حال مشتریان یک برند سود عینی از 
تبلیغ یک محصول کسب نمی کنند. تنها انگیزه مشتریان برای توصیه یک محصول 

کیفیت باالی آن است. 
ب��ا توجه به آنچه گفته ش��د، ایجاد فرآیند بازاریابی مح��اوره ای یکی از ایده های 
کاربردی در دنیای کس��ب وکار مدرن محس��وب می ش��ود. پیش نیازهای توس��عه 
بازاریابی محاوره ای چیست؟ یک برند در وهله نخست باید توانایی تولید محصوالت 
باکیفیت را داشته باشد. وقتی محصول ما فاقد کیفیت الزم باشد، مشتریان تجربه 
مطلوبی از خریدشان کس��ب نمی کنند. به همین دلیل عدم عالقه شان به تبلیغ و 
توصیه محصوالت برندمان کامال طبیعی خواهد بود. از سوی دیگر، کیفیت مطلوب 
محصوالت بدون نیاز به هرگونه تالشی از سوی برندمان موجب توصیه اش از سوی 
مشتریان خواهد ش��د، بنابراین بازاریابی محاوره ای به جای تمرکز بر روی اقدامات 

جانبی یک برند، حول محور کیفیت محصوالت شکل می گیرد. 
به عنوان قاعده ای کلی، در بازاریابی محاوره ای ابتدا باید به نیاز مش��تریان توجه 
کرد. سپس در مرحله بعد نوبت نیازها و اهداف برندمان خواهد رسید. تنها در این 
صورت ش��ما توانایی ارتقای س��طح رابطه تان به مرحله ای تازه تر را خواهید داشت. 
نکته مهم در اینجا توصیه محصوالت برند ما از سوی مشتریان وفادار است. مفهوم 
مش��تری وفادار به آن دسته از خریدارها با سابقه حداقل شش ماه رابطه نزدیک با 
برند مورد نظر اشاره دارد. بدون تردید هیچ کدام از ما عالقه ای به توصیه محصوالت 
یک برند ناآش��نا نخواهیم داش��ت، بنابراین باید تا جای ممکن س��طح رابطه مان با 

مشتریان فعلی را افزایش دهیم. 
2. پادکست ها

ب��ا توجه به مطالعه موسس��ه ادیس��ون و تریتون دیجیت��ال پیرامون فرمت های 
محتوای��ی، مردم باالی 1۲ س��ال به طور مداوم در ط��ول هفته به فایل های صوتی 
گوش می دهند. شاید این آمار در نگاه نخست بسیار عجیب باشد. پس اجازه دهید با 
 ،Contently بیان آماری دقیق تر موجب تعجب بیشتر شما شوم. به گزارش سایت
امروزه مردم سراس��ر جهان به طور میانگین 1۷ ساعت در هفته به انواع پادکست، 
فای��ل و کتاب صوتی گوش می دهند. همچنین در همین چند ماه نخس��ت س��ال 
۲01۹ تعداد مخاطب های پادکست 14 میلیون نفر افزایش یافته است. بدون تردید 
این افزایش بسیار چشمگیر و امیدوارکننده است. مشاهده رونق هرچه بیشتر حوزه 
تولید پادکس��ت در س��ال جاری به هیچ وجه محل تردید نیست. نکته جالب اینکه 
آمار رشد مخاطب های پادکست در سال جاری بیش از جمعیت کشور گینه است. 
در س��ال های اخیر تقاضا برای محتوای صوتی به طور بی سابقه ای افزایش یافته 

است. به همین دلیل برخی از کارشناس ها از انفجار عالقه به فرمت صوتی صحبت 
می کنند. معنای چنین حادثه ای برای برندها لزوم توجه بیشتر به بازاریابی مبتنی بر 
پادکست و سایر فرمت های صوتی است. وقتی مردم تمایل بیشتری به شنیدن پیدا 
کرده اند، تاکید بر روی المان های دیگر به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد. پرسش 
اصلی در اینجا پادکس��ت های مورد عالقه مخاطب هدف برندهاس��ت. در حقیقت، 
آیا مخاطب هدف برندها حوصله شنیدن پادکست های تجاری را دارند؟ نکته مهم 
در اینجا توجه مخاطب به پادکست های جذب برندهاست، بنابراین باید از المان ها  
محتوای جذاب برای مخاطب هدف مان در پادکست مورد نظر استفاده کنیم. در غیر 
این صورت، تولید یک پادکست معمولی و مانند دیگر نمونه ها فقط موجب افزایش 

آلودگی صوتی در فضای اینترنت می شود. 
یک��ی از بهتری��ن ایده ها ب��رای تولید پادکس��ت های جذاب برگزاری سلس��له 
گفت وگوهای داس��تان محور است. در این سلسله گفت وگوها باید ایده ها و محتوای 
ج��ذاب برای مخاطب بیان ش��ود. وقتی از ایده های ج��ذاب برای مخاطب صحبت 
می کنیم، وارد حوزه خطرناکی می شویم. بسیاری از برندها به دلیل شناخت غلط از 
سلیقه مخاطب متحمل ضررهای سنگین شده اند. توصیه من در اینجا تمرکز بر روی 
زندگی حرفه ای و مسیر کسب موفقیت افراد بزرگ در صنعت کسب وکارمان است. 
چنین پادکست هایی همراه با حضور افراد موفق کسب وکارمان همیشه با استقبال 

مناسب مخاطب مواجه می شود. 
براساس مطالعات موسسه HubSpot در زمینه علوم اعصاب و تاثیرش در زمینه 
بازاریابی، داستان س��رایی یکی از جذاب ترین شیوه ای تبلیغاتی برای مخاطب هدف 
است. داستان سرایی به راحتی توجه مخاطب را جلب و فرآیند انتقال پیام به آنها را 
صورت می دهد. همچنین در زمینه دریافت بازخورد از مخاطب، عالقه مردم نسبت 
به نمایش واکنش به پادکس��ت های داستان محور بسیار زیاد است. چنین امری به 
دلیل تمایل ساختار مغز ما به داستان ها و تاثیر آن بر روی سیستم شنوایی ماست. 
به این ترتیب شنیدن یک داستان تاثیر بسیار بیشتری در مقایسه با مطالعه اش بر 

جای می گذارد. 
3. ایمیل

آیا قرار بر مرگ کامل ایمیل در سال جاری نبود؟ سال های قبل نیز چنین خبری 
مبنی بر مرگ ایمیل در پایان س��ال ش��نیده می ش��د. هر چقدر بازاریاب ها بیشتر 
بر روی مرگ نهایی س��رویس های ایمیلی تاکید می کنند، اطالعات رس��می بیانگر 
واقعیتی خالف ادعای آنهاس��ت. آمارهای رس��می حتی خبر اندکی هم از کاهش 
محبوبیت س��رویس های ایمیلی مخابره نمی کند. در آمریکا آمار استفاده از ایمیل 
س��ال به سال در حال افزایش اس��ت. هم اکنون نیز نزدیک به ۹1درصد از کاربران 
آمریکایی به ایمیل دسترسی دارند. بدون تردید چنین آماری هیچ بیانی از کاهش 

محبوبیت و مرگ سرویس های ایمیلی بیان نمی کند. 
اکنون دریافت پیام های مهم از طریق ایمیل بدل به یکی از عادت های رایج کاربران 
اینترنت شده است. کاربران دیگر برندهای خود را از طریق سایت رسمی شان دنبال 
نمی کنند. عضویت در خبرنامه برندها و مشاهده مطالب شان در شبکه های اجتماعی 
گزینه نخس��ت بسیاری از مردم محسوب می شود. از نقطه نظر کسب وکار، ترغیب 
کاربران به عضویت در خبرنامه برندمان بسیار راهگشا خواهد بود. امروزه بسیاری از 
خریدهای مردم از دل پیشنهادهای ویژه برندها صورت می گیرد. این امر به معنای 
کاهش عالقه مردم به جست وجوی کاالی مورد نظرشان در فرشگاه هاست. درست 
به همین دلیل فروشگاه های آنالینی نظیر آمازون نیز اکنون از گزینه پیشنهادهای 
ویژه به طور وسیع استفاده می کنند. فرمت ایمیل به دلیل ساختار منحصر به فرد 
خود امکانات بیشتری را به برندها در راستای بازاریابی و فروش آنالین می دهد. این 
امر با معرفی سرویس خرید درون برنامه ای در ایمیل ها رونق بیشتری گرفته است. 

در اینج��ا نیز تبدیل مخاط��ب معمولی خبرنامه برندمان به طرفدار پر و پا قرص 
آن اهمیت باالیی دارد. این امر فقط از طریق افزایش کیفیت کلی محتوا و جذابیت 
آن ب��رای مخاطب صورت می گیرد. نکته مهم، ایجاد رابطه ای نزدیک و احساس��ی 
میان مخاطب و برندمان اس��ت. با این کار وابستگی و عالقه آنها به برند ما افزایش 
خواه��د یافت. وقتی هم که عالقه مخاط��ب به برندمان افزایش یابد، تمایلش برای 
خرید بیش��تر می ش��ود. این امر به معن��ای موفقیت برند ما در زمین��ه بازاریابی و 
فروش مستقیم به مشتریان خواهد بود. فروش مستقیم به ویژه برای برندهایی که 

محصوالت خود را با واسطه به دست مشتری می رسانند، بسیار مفید خواهد بود. 
4. شبکه های اجتماعی

امروزه اس��تفاده از شبکه های اجتماعی رونق بسیاری گرفته است. تا همین یک 
دهه س��ال پیش شمار بس��یار محدودی از مردم در پلتفرم های اجتماعی عضویت 

داش��تند. با این حال اکنون تقریبا همه مردم با شبکه های اجتماعی آشنا هستند. 
یکی از دالیل عالقه بسیار زیاد مردم به شبکه های اجتماعی جست وجوی راهکاری 
برای فرار از زندگی روزمره است. همچنین ایجاد سرگرمی و ارتباط با شمار هرچه 
بیش��تری از مردم نیز در میان اهداف اصلی مردم جای دارد. برندها همیش��ه باید 
اهداف اصلی مردم از حضور در شبکه های اجتماعی را مدنظر داشته باشند. متاسفانه 
گاه��ی اوقات برندها دلیل اصلی حضور مردم در ش��بکه های اجتماعی را فراموش 
می کنند. به این ترتیب فرآیند بازاریابی و تبلیغات شان با مشکل رو به رو می شود. 
اشتباه برندها در چنین مواقعی تالش برای نمایش محتوای برندشان به شمار هرچه 

بیشتری از کاربران بدون توجه به سلیقه شان است. 
امروزه میلیون ها برند در شبکه های اجتماعی در تالش برای جلب نظر مخاطب 
هدف ش��ان هس��تند. البته اقدام آنها در راس��تای اختصاص بودج��ه به فعالیت در 
ش��بکه های اجتماعی کامال منطقی اس��ت. به هر حال پلتفرم های اجتماعی با ۲.۷ 
میلیارد کاربر فعال بازار هدف بسیار جذابی از نظر تجاری محسوب می شود. توجه 
ب��ه ویژگی های منحصر به فرد ه��ر پلتفرم کلید موفقیت برنده��ا در زمینه جلب 
نظر مخاطب اس��ت. به عنوان مثال، نحوه فعالیت برند ما در توییتر با اینس��تاگرام 
بای��د دارای تف��اوت معناداری باش��د. دلیل اصلی آن متن مح��وری توییتر در برابر 
تصویرمحوری اینس��تاگرام است. عدم درک چنین نکته هایی از سوی بازاریاب ها و 

برندها موجب شکست پروژه های بازاریابی شان می شود.
اگر بازاریابی در شبکه های اجتماعی امر ساده ای بود، ما شاهد حضور شمار بسیار 
زیادی از برندهای موفق در پلتفرم های اجتماعی بودیم. با این حال واقعیت حاکی از 
فعالیت موفقیت آمیز چند برند محدود در زمینه بازاریابی آنالین است. بدون اغراق، 

بقیه برندها در حال اتالف وقت خود و کاربران هستند. 
باتوج��ه به دش��واری های جل��ب نظر مخاط��ب و فعالیت موفق در ش��بکه های 
اجتماعی، چگونه باید اس��تراتژی بازاریابی برندم��ان را طراحی کنیم؟ بدون تردید 
هیچ برندی عالقه مند به شهرت در زمینه اتالف وقت کاربران نیست. یک استراتژی 
مناس��ب در راس��تای جلب نظر مخاطب، تولید محتوای باب میل ش��ان است. این 
امر نیازمند جمع آوری اطالعات کامل در ارتباط با س��لیقه مخاطب خواهد بود. در 
اینجا فعالیت درست بخش توسعه و تحقیقات برندمان راهگشاست. همچنین باید 
به ماهیت غیرمس��تقیم بازاریابی در شبکه های اجتماعی توجه داشت. تالش برای 
فروش مستقیم محصوالت مان به مشتریان همیشه با شکست همراه خواهد بود. در 
عوض، تولید محتوای جذاب تاثیر بس��یار بیش��تری بر روی تصمیم  گیری مخاطب 
هدف خواهد داش��ت. به عنوان آخرین توصیه این بخ��ش، هرگز اهمیت آمارهای 
جانبی ش��بکه های اجتماعی نظی��ر Instagram Insights را فراموش نکنید. با 

استفاده از اطالعات این بخش امکان بازاریابی کاربردی و هدفمند فراهم می آید. 
5. موتورهای جست وجو

موتورهای جس��ت وجو بهترین کانال بازاریابی برای جلب نظر مخاطب محسوب 
می شود. بسیاری از مردم برندهای تازه مدنظر خود را از طریق گوگل پیدا می کنند. 
 B۲B در حقیق��ت بنا به گ��زارش گوگل، ۸۹درص��د از خریدارهای ش��رکت های
و ۸1درص��د از خریداره��ای آنالین محص��والت تازه را از طریق گش��ت و گذار در 

موتورهای جست وجو پیدا می کنند. 
موتورهای جست وجو یکی از مهم ترین کانال های بازاریابی از نظر ترغیب مخاطب 
به خرید نیز محسوب می شود. این امر به دلیل جست وجوی کاربران در موتورهایی 
نظیر گوگل برای یافتن پاسخ  پرسش های شان است. کاربران به طور معمول تمایل 
بس��یار زیادی به دانلود راهکارهای گوگل برای مش��کالت و نیازهای شان دارند. در 
چنین مواقعی پیش��نهاد محصول یا راهکار برندمان بیش از هر زمان دیگری مورد 

توجه مخاطب قرار خواهد گرفت. 
به منظور جلب نظر مخاطب به محصوالت برندمان باید به فکر پاسخگویی به نیاز 
آنها باشیم. بهترین راهکار در این میان ایجاد وبالگی حرفه ای است. هدف اصلی از 
چنین کاری نگارش مقاالت کاربردی برای پاس��خگویی به نیازهای مخاطب است. 
به این ترتیب مقاالت ما به مخاطب در زمینه رفع نیازش راهنمایی سازنده خواهد 
کرد. در کنار این راهنمایی نیز محصوالت مختلف مان را معرفی می کنیم. در چنین 

شرایطی شانس ما برای فروش محصوالت مان به شدت افزایش خواهد یافت. 
بدون تردید همه برندها در تالش برای نمایش سایت شان در رتبه های بهتر نتایج 
جست وجوی گوگل هستند. این امر به دلیل توجه بیش از اندازه کاربران به صفحه 
نخست نتایج است. در حقیقت، کاربران به نتایج صفحات بعد جست وجوهای خود 
توجه چندانی ندارند، بنابراین به عنوان یک برند عالقه مند به جلب نظر مخاطب باید 

توجه ویژه ای به وضعیت برندمان در رتبه بندی نتایج گوگل داشته باشیم. 

5 کمپین زیست محیطی به مناسبت روز 
زمین

امروزه فضای مجازی یکی از بهترین بس��ترهایی است که برندها 
می توانن��د از آن به عنوان وس��یله ای برای جل��ب توجه مخاطبین 
و همچنی��ن کس��ب درآمد اس��تفاده کنند؛ بس��تری که ب��ا آن به 

تاثیرگزاری بر جوامع در سراسر دنیا می پردازند.
یکی از موضوعاتی که امروزه توجه طیف وس��یعی از برندها را به 
خود جلب کرده، فعالیت های زیست محیطی است؛ مسئله ای که از 
دغدغه های اصلی امروزه جوامع بش��ری به حساب می آید. از همین 
رو ۲۲ آپری��ل، روز جهانی زمین، فرصت خوبی اس��ت تا نگاهی به 
پنج کمپین زیست محیطی ای که بازخورد و تاثیرات قابل توجهی را 

به دنبال داشته اند بیندازیم.
شمارهJ.J Watt :1 و جمع آوری کمک برای توفان هاروی

از وحش��تناک ترین و خصارت بارتری��ن  نوف��ان ه��اروی یک��ی 
توفان هایی بود که آمریکا تا به حال به خود دیده است. در مجموع 
حدود ۲00میلیارد دالر از طرف این توفان به آمریکا خس��ارت وارد 
ش��د. جمع قابل توجهی از داوطلبین و مددکاران از سراس��ر جهان 
برای کمک به بازماندگان و آس��یب دیدگان این توفان دست به کار 
ش��دند. یکی از این افراد J.J Watt، مداف��ع تیم فوتبال آمریکایی 
Houston Texans ب��ود که توجه تعداد قاب��ل توجهی از مردم 
را ب��ه خود جلب ک��رد. وات صندوق��ی راه اندازی ک��رد و از طریق 
صفحات اجتماعی خود از مردم و هوادارانش خواس��ت تا کمک های 
خ��ود را به این صندوق واریز کنن��د. او این کمپین را در تاریخ ۲۶ 
آگوس��ت ۲01۷ با هدف اولیه ۲00 هزار دالر آغاز کرد و به نتیجه 
خیره کننده ای دس��ت یافت؛ 3۷،0۶۷،10۲ میلیون دالر. 1۸5 برابر 
رقمی که در ابتدا انتظار داش��ت. بعد از این کمپین، وات به عنوان 
مرد سال Walter Payton ، به تقدیر از فعالیت های تاثیرگذارش 

برگزیده شد.
شماره2: جمعه سیاه پاتاگونیا

برند لباس پاتاگونیا از س��ال 1۹۷3 همراه با س��ال تاس��یس اش، 
فعالیت های زیس��ت محیطانه مستمر و تاثیرگذاری داشته است. در 
س��ال ۲01۶ این برند اعالم کرد که س��ود دریافتی از جمعه س��یاه 
این س��الش را تماما صرف فعالیت های زیست محیطی خواهد کرد. 
توییت این برند به سرعت دست به دست شد و توجه جمع وسیعی 
از کارب��ران و مردم را به خود جلب کرد. رقمی که از جمعه س��یاه 
آن س��ال عاید پاتاگونیا شد پنج برابر بیشتر از چیزی بود که انتظار 

می رفت؛ 10 میلیون دالر سود حاصل از فروش.
مدت��ی بعد پاتاگونیا اع��الم کرد که با این مبلغ موفق ش��د تا به 
هزاران موسسه مردمی زیست محیطانه در جهت پیشبرد اهداف شان 

کمک رسانی کند.
Earth Shot On iPhone :شماره3: اپل

تقریبا غیرممکن است که وقتی بحث از موضوعات زیست محیطی 
می شود، حرفی از بازی های سیاسی به میان نیاید.

در س��ال ۲01۷ در پی اقدام دونالد ترام��پ مبنی بر پس گرفتن 
توافق با پاریس بر س��ر کاهش تغییرات اقلیمی، اپل اقدام به انتشار 
ویدئوی��ی کرد که در آن مناظ��ر طبیعی و زیبایی های طبیعت را از 
نگاه لنزهای دوربین به نمایش گذاش��ت. این ویدئو در واقع نامه ای 
عاش��قانه است به زمین برای یادآوری آن که »ما فقط یک زیستگاه 
داریم و آن هم زمین است و همین مسئولیت ما را در جهت حفظ 

و نگهداری از آن سنگین تر می کند. زمین تنها خانه ماست.«
AdoptThePlanet# : شماره 4: ناسا

در س��ال ۲01۷، ناسا مخاطبین صفحات اجتماعی خود را دعوت 
کرد تا هر کدام مس��ئولیت قس��متی از محیط زیست محل زندگی 
خ��ود را برعه��ده بگیرند و با #AdoptThePlanet به اش��تراک 
بگذارن��د. در پای��ان این کمپین، ۶4 هزار عکس با این هش��تگ در 
صفحات اجتماعی به اش��تراک گذاش��ته ش��د. ناس��ا عالوه بر سفر 
کردن به تمامی لوکیش��ن های عکس ها، ب��ه کاربران کمک کرد تا 
کمپین های حامی محیط زیست خود را به اجرا در بیاورند و در این 

راه با آنها همراه شد.
EndangeredEmoji# :شماره 5: کمک جهانی به زمین

WWF، س��ازمان جهانی حمایت از محیط زیست، بر این هدف 
اس��ت تا آینده ای بس��ازد که در آن انسان ها با طبیعت در صلح و با 
آن همراه و هم صدا ش��وند. در همین راس��تا این س��ازمان هر ساله 

کمپین های زیادی را به اجرا درمی آورد.
یکی از این کمپین هاEndangered Emoji بود که با استفاده 
خالقانه و بجا از ایموجی ها س��عی داش��ت تا ب��ه کاربران، حیوانات 
و موج��ودات در ح��ال انقراض را در قالب زبانی مش��ترک معرفی و 

اطالع رسانی کند.
mbanews :منبع
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بدون تردید ما توانایی یادگیری نکات آموزنده از اش��تباهات خود را داریم. با این 
حال یادگیری از اش��تباهات دیگران گزینه مطلوب تری به حساب می آید. روی اچ 
ویلیامز، نویسنده مشهور حوزه بازاریابی، تفاوت میان انسان های باهوش و معمولی 

را در همین نکته می داند. 
به منظور کمک به هوشمندی بیشتر در زمینه کسب وکار مقاله کنونی به بررسی 
۲4اش��تباه رایج و بزرگ در زمینه بازاریابی محتوای��ی می پردازد. تمام توصیه های 
مقاله از سوی افراد معتبر در زمینه بازاریابی و سخنران های مراسم »دنیای بازاریابی 
محتوایی« انتخاب شده است.  کارشناس های این مقاله برخی از مهم ترین اشتباهات 
را مورد بررس��ی قرار داده اند. بدون تردید همه ما تجربه برخی از اش��تباه های این 
مس��اله را داش��ته ایم. نکته مهم در اینج��ا ارائه راهکار برای پرهی��ز از وقوع چنین 

اشتباهاتی است. اجازه دهید به سراغ اشتباهات برویم.
1. تالش برای همه چیز بودن

لیزا متسون: شرکت جدرن وینیارد و وینری
ب��رای هفت س��ال ما در وبالگ رس��می ش��رکت  مقاله های مختل��ف بارگذاری 
می کردیم. توجه ما به موضوعات مختلف موجب فراموشی اهمیت تبدیل مخاطب 
به طرفدار وفادار برندمان ش��د. همچنین مشتری که قصد خرید چاقوی آشپزخانه 
را دارد، به احتمال زیاد توجه چندانی به سایر مقاالت وبالگ مان نخواهد داشت. به 

این ترتیب با تالش زیاد در زمینه تولید محتوا ما نتیجه اندکی دریافت می کردیم.
راهکار: ما محتوای خود را به دو وبالگ تقس��یم کردیم. وبالگ نخس��ت بر روی 

غذا و سیر و سفر متمرکز شد. وبالگ دوم نیز به سایر موضوعات جانبی پرداخت. 
2. انتخاب تکیه گاه نادرست

Seer Interactive ویل رینالدز: موسسه
بزرگترین اشتباه من در زمینه تولید محتوا عدم توجه به ایده ها و سلیقه مخاطب 
ه��دف بود. همچنین من ب��رای مدت زمان زیادی حتی به س��راغ ایده های تازه در 

موتورهای جست وجو نیز نرفتم. 
راهکار: به منظور حل مش��کل مش��تریان باید به نیاز آنها توجه کرد. توجه به هر 

نکته دیگری نتیجه نامناسبی را به همراه خواهد داشت. 
3. ناتوانی در توقف کار و تأمل بیشتر
جیسون ِشِمل: انتشارات هارپر کالینز

من همیش��ه با محتوای بس��یار زیادی در ش��بکه های اجتماعی مواجه هستم. 
مدیریت پنج برند و بارگذاری پست در فیس بوک برای شش نوبت هرگز کار ساده ای 
نیست. همچنین من مدیریت همان اکانت ها در اینستاگرام و توییتر را نیز برعهده 
دارم. نکته مهم در این میان عدم توجه من به نوع محتوای هر کدام از برندها بود. 

راه��کار: وقتی من متوجه ع��دم عالقه مخاطب به محتوای برندها ش��دم، اقدام 
به کاهش حجم کاری ام کردم. به این ترتیب زمان مناس��بی برای افزایش کیفیت 

محتوای تولیدی خود به دست آوردم. 
4. تمرکز بر روی کسب رضایت خودمان

استونی دی گیتر: گروه کارچر
ارتقای کیفیت محتوا بس��یار دشوارتر از افزایش تعداد پست هاست. وقتی کمیت 
پس��ت های یک برند افزایش پیدا می کند، همه ما احساس تهی شدن آن از کیفیت 

را داریم. 
راهکار: تمرکز بر روی کیفیت توصیه اساس��ی من اس��ت. ب��دون تردید این کار 
دش��واری های خ��اص خود را به هم��راه دارد. با این حال ب��رای موفقیت در زمینه 

بازاریابی محتوایی ضروری است. 
5. تعریف اهداف متعدد
چاد پولیت: برند این پاور

هیچ کس توانایی رس��یدگی به چند هدف را در زمان��ی واحد ندارد. تالش برای 
ایجاد محتواهای گوناگون به منظور جلب نظر طیف وسیعی از مخاطب ها همیشه 
خطرناک است. البته در صورت نتیجه بخشی تاثیر مطلوبی بر روی وضعیت برندمان 
خواه��د داش��ت. به همین دلیل من هیچ گاه اقدام به پیگی��ری اهداف چندگانه در 

زمانی واحد نمی کنم. 
راهکار: تولید محتوا برای کمک به مخاطب.

6. پاسخ مثبت به هر پروژه  ای
گردن پریس الک: برند پیس

برندها به طور معمول عالقه مند به تولید محتواهای بازاریابی ناهماهنگ با بودجه 
خود هستند. به همین دلیل پس از تولید محتوا دیگر پولی برای آزمایش اولیه اش 
باق��ی نخواهد مان��د. در نتیجه ارزیابی وضعیت بازاریابی محتوایی برندمان دش��وار 

می شود. 
راهکار: قبول پروژه های بازاریابی محتوایی هماهنگ با بودجه برندمان.

7. سرکشی کردن
مالنی دیزیل: برند استوری فول

به طور معمول حداقل یک کارمند در تیم های تجاری شیوه متفاوتی برای انجام 
وظایفش دارد. این امر موجب برهم خوردن نظم کلی کار تیم خواهد شد. از نقطه 
نظ��ر بازاریابی چنین راهبردهای متفاوتی از س��وی برخی کارمندان موجب تولید 
کمپین ه��ای ناهماهنگ می ش��ود. در نتیجه مخاطب عالقه چندانی به مش��اهده 

محتوای مورد نظر نخواهد داشت. 
راهکار: پیش از ش��روع کار هدف نهایی خود را تعریف کنید. سپس هدف نهایی 
را برای تمام اعضای شرکت توضیح دهید. به این ترتیب جلوی کارهای خودسرانه 

کارمندان گرفته خواهد شد. 
8. حرکت بر فراز مرزهای موجود

چاک هستر: موسسه مشاوره ای کاوریج
مشکل اصلی من ارائه محتوای بیش از اندازه به یک نوع واحد از مخاطب بود. به 
این ترتیب مخاطب مورد نظر عالقه خود به محتوای برندم را از دست داد. همچنین 

کمپین های من از جلب نظر سایر مخاطب ها نیز بازماند. 
راهکار: متنوع سازی محتوای بازاریابی و توجه به دامنه وسیع تری از مخاطب ها

9. تصور خواننده ها به مثابه کارشناس های حرفه ای
ربکا لیب: کالیدو اینسایت

سال ها پیش من واکنشی از سوی یک استاد دانشگاه در مورد یکی از کمپین های 
خود دریافت کردم. واکنش استاد مذکور استفاده من از اصطالح های بسیار تخصصی 
در تبلیغات��م ب��ود. این امر موجب ناتوانی مخاطب در زمینه فهم درس��ت محتوای 

تبلیغاتم می شد. 
راهکار: تالش برای ساده س��ازی پیام کمپین ها باید در دس��تور کار تمام برندها 

قرار گیرد. 
10.  مخاطب محتوای ما را پیدا خواهد کرد

اسکات بریناتو: هاروارد بیزینس ریویو
من بازاریاب محتوایی نیس��تم. ب��ا این حال با یک تیم حرف��ه ای برای بازاریابی 
کتاب های خود همکاری دارم. بزرگترین اشتباه من تصور جذب مخاطب به وسیله 
کاربرد تخصصی آثارم بود.  راهکار: من باید برای جلب نظر مردم به کتابم س��خت 
ت��الش کنم. یک کتاب یا کمپین بازاریابی ب��دون تالش خالقش هیچ موفقیتی را 

کسب نخواهد کرد. 
11.  ارائه همه چیز در یک نوبت

Unthinkable جی آکونزو: موسسه
من عاشق ایده های بزرگ هستم. همچنین عالقه مند به عرضه ایده های بزرگ به 

صورت یکجا به مخاطب نیز هستم.
راه��کار: نکته مهم در زمینه جلب نظر مخاطب هدف اش��تراک گذاری ایده های 

بزرگ در بخش های کوچک است.
12.  فهم قدرت واقعی وضع موجود

کرک چیفتز: موسسه استراتژی محتوایی کرک چیفتز
15 سال پیش من گمان می کردم تبلیغات سنتی در عصر دیجیتال روبه ضعف 
خواهد گذاشت. اگر من آگاهی االن را داشتم، بدون توجه به متغیرهای وضع موجود 

در هر دوره هیچ گونه پیش بینی نمی کردم. 
راهکار: تغییر ناگهانی ش��یوه بازاریابی و تبلیغات برندمان بسیار خطرناک خواهد 
ب��ود. این تغییر باید در قالب یک فرآیند چن��د مرحله ای صورت گیرد. در غیر این 

صورت موجب رنجش خاطر مخاطب هدف خواهد شد. 
13.  توجه صرف به پژوهش پیرامون مشتریان 

Corporate Vision تیم ریسترر: برند
به طور معمول بخش توس��عه و تحقیقات اطالعات زی��ادی را در قالب پژوهش 
پیرامون مش��تریان عرضه می کند. فهم نیاز اصلی مش��تریان کار چندان دشواری 
نیست. به همین دلیل در یک صنعت واحد چندین شرکت رقیب به طور همزمان از 
نیاز مشتریان آگاهی دارند. حال اگر ما فقط به اراده محتوایی براساس نیاز مخاطب 

بپردازیم، محتوای مان کامال شبیه به سایر برندها خواهد شد. 
راهکار: نکته مهم در اینجا توجه به ایجاد تنوع و تفاوت های محسوس در محتوای 

برندمان با دیگر رقباست. 
14.  باور به آگاهی کامال کارشناس ها به بازار تخصصی شان

Marketing DK یوآکیم دیتلف: موسسه
یکی از مهم ترین اش��تباه ها در عرصه بازاریای محتوایی به ش��رح ذیل است: من 
درک و آگاهی درس��تی از وضعیت بازار نداشتم. در حقیقت، امروزه شرکت ها بیش 
از اندازه گزارش های موسس��ه های بازاریابی را جدی تلقی می کنند. یک کارشناس 
با هر س��طحی از تخصص امکان مش��اهده امور از زاویه دید ش��رکت ها را ندارد. به 
همین دلیل همیشه باید توصیه های آنها را در کنار درک و فهم خودمان قرار دهیم. 
راه��کار: هرگاه قصد ش��روع پروژه بازاریابی تازه ای را دارید، به س��راغ صحبت با 
حداقل دو تن از مشتریان خود بروید. به این ترتیب اطالعات مناسبی در زمینه نوع 

نگاه آنها به کسب وکارتان به دست خواهید آورد. 
15. ناتوانی در تعیین حد و مرز

اریکا هیلد: موسسه بازاریابی اریکا هیلد
همه ما تجربه فعالیت در پروژه هایی بدون سر و ته و مرزبندی مشخص را داریم. 
راهکار: من همیش��ه پیش از ش��روع رس��می کارم در یک پروژه دست به ایجاد 
توافقی با همه حاضرین می زنم. به این ترتیب بر س��ر مس��ائل اصلی توافق حاصل 
می ش��ود. سپس به سراغ ش��روع برنامه می رویم. مزیت اصلی چنین روشی امکان 

تعریف حد و مرز برای پروژه های کاری مان است. 
16. صحبت با زبان های متعدد

آهاوا لیبتگ: گروه رسانه ای آها
یک��ی از اصلی ترین چالش های گ��روه من به هنگام صحبت پیرامون یک چالش 
مربوط به کج فهمی های ناشی از کاربرد نادرست زبان است. این امر به دلیل برداشت 
منحصر به فرد هر کدام از کارمندان نسبت به برخی از اصطالح ها صورت می گیرد. 
همچنین برخی از کارمندان نیز به طور کامل خارجی محس��وب می ش��وند. برای 
دسته اخیر زبان مورد استفاده ما در گروه زبان دوم قلمداد می شود. به همین دلیل 

ریسک های ناشی از بدفهمی افزایش چشمگیری می یابد. 
راه��کار: پیش از ش��روع ی��ک پروژه ما زب��ان واحدی را ب��رای گفت وگو در نظر 

می گیریم. البته منظور من در اینجا استفاده از زبانی مانند انگلیسی برای گفت وگو 
نیس��ت. اس��تفاده از داده های آماری واحد برای تحلیل موضوعات و ایده پردازی در 

قالب آنها شیوه منطقی محسوب می شود. 
17.  فراموشی مخاطب

BNY Mellon آماندا چانگوریز: برند
همه ما اشتباه مشابهی در زمینه نگارش متن بازاریابی با توجه به سلیقه خودمان 
را داریم. اشتباه اصلی در اینجا فراموشی مخاطب به عنوان پذیرنده اصلی محتوای 
بازاریابی اس��ت. به این ترتیب معیار اصلی ما ب��رای ارزیابی وضعیت کمپین مان از 
دست می رود. وقتی صحبت از مفهوم بازگشت سرمایه گذاری به شرکت ها می شود، 
هدف گذاری دقیق برای مخاطب اهمیت باالیی خواهد داش��ت. در صورت طراحی 
محتوا بر طبق سلیقه خودمان نباید انتظار استقبال وسیع از سوی مخاطب را داشته 
باش��یم.  راهکار: درس اصلی این بخش تالش ب��رای نگارش مطلب برای مخاطب 

هدف، به جای خودمان، است. 
18.  بارگذاری پست بدون تحقیق و پژوهش
Convince & Convert زونتی هو: موسسه

تالش برای س��رهم کردن یک متن تبلیغاتی و ارس��ال آن برای ش��مار باالیی از 
مخاطب ها دقیقا ش��یوه مناس��ب در راس��تای کس��ب موفقیت بازاریابی محسوب 

نمی شود. این امر فقط جلوه حرفه ای برند ما را خدشه دار خواهد کرد. 
راهکار: همیش��ه پیش از انتش��ار عمومی مطالب باید نسبت به صحت اطالعات 
اطمینان حاصل کنیم. در غیر این صورت نتیجه فعالیت بازاریابی ما شکست سنگین 

خواهد بود. برندهای بزرگ همیشه بیش از دو بار مطلب خود را چک می کنند. 
19.  توجه به ابزارها به جای الگوها

اندی کرستودینا: گروه رسانه ای اوربیت
امروزه تکنولوژی های حوزه بازاریابی بس��یار متنوع و وس��یع اس��ت. با این حال 
همچنان ایده ها و الگوهای خالقانه نقش تعیین کننده ای در زمینه موفقیت برندها 
بازی می کند. متاس��فانه بسیاری از برندها به جای طراحی استراتژی های موفق به 
فکر استفاده از ابزارهای مدرن هستند.  راهکار: یکی از راهکارهای ساده و در عین 
حال قدیمی برای موفقیت در عرصه بازاریابی استفاده از محتوای قدیمی شرکت مان 
همراه با ویرایشی تازه است. به این ترتیب شمار باالیی از کاربران به بازآفرینی مطلب 

ما واکنش نشان می دهند. 
20.  محدودسازی محتوا به نگارش متن

سرینواسا راقاوان: برند آنیمیکر
اغلب برندها در تالش برای آموزش مخاطب در جهت های مختلف از طریق تولید 
پست های وبالگی متعدد هستند. نکته جالب در این میان توجه بیشتر مخاطب به 
محتوای غیرمتنی است، بنابراین باید الگوی تازه ای از تولید محتوا را در دستور کار 
قرار دهیم. راهکار: در نظام های آموزشی نوین به جای کتاب های درسی متن محور 
به فیلم های آموزشی و سایر فرمت های محتوایی توجه می شود. همین نکته در مورد 
حوزه بازاریابی نیز صادق است. به جای تمرکز صرف بر روی نگارش محتوای متنی 

باید به سراغ فرمت های جذاب دیگر، به ویژه ویدئو، رفت. 
21.  تصور اینکه نویسندگان خوب همیشه بازاریاب های 

محتوایی عالی هستند
AgileSherpas آندرآ فریریر: موسسه

یکی از چالش های اصلی برندها یافتن بازاریاب محتوایی حرفه ای است. متاسفانه 
بس��یاری از برندها به غلط نویس��ندگان مطرح را به عنوان بازاریاب های محتوایی 
حرف��ه ای قلمداد می کنند. نتیجه کار نیز خلق محتوای بازاریابی از س��وی افرادی 
غیرحرفه ای و ناآش��نا با محیط بازاریابی محتوایی است.  راهکار: به هنگام برگزاری 
مصاحبه برای انتخاب بازاریاب محتوایی باید به مواردی فراتر از رزومه ش��ان توجه 
کرد. ارائه یک طرح کوچک آزمایشی به آنها اقدام مناسبی برای ارزیابی وضعیت شان 

خواهد بود. به این ترتیب بهترین کاندیدا مشخص می شود. 
22.  وقتی فرضیه ها هدایتگر تصمیم ها می شود

مارگارت ماگنارلی: برند مورگان استنلی
هنگامی که من برای نخستین بار مشغول به فعالیت در زمینه بازاریابی محتوایی 
بودم، برداشت شخصی از وضعیت بازار و انتظارات مشتریان داشتم. بررسی آمارهای 
رسمی من را از دنیای خیالی ام درآورد. اگر آن شوک ناگهانی نبود، شاید من هرگز 
بدل به بازاریابی حرفه ای نمی شدم. راهکار: به هنگام طراحی کمپین های بازاریابی 
توجه به آمارهای رسمی اهمیت باالیی دارد. در غیر این صورت وضعیت برندمان در 

زمینه جلب نظر مخاطب پیچیده خواهد شد. 
انتظار برای بهترین ها

اسکات الم: مایکروسافت
هنگامی که ما نخس��تین بار مش��غول توس��عه اس��تراتژی بازاریاب��ی محتوایی 
مایکروسافت بودیم، یه اس��تراتژی عالی به دست نیاوردیم. اگرچه از اهمیت جلب 
نظر مخاطب کامال آگاهی داشتیم.  راهکار: انتظار برای یافتن استراتژی یا محتوایی 
از همه نظر عالی موجب توقف فعالیت های برندمان خواهد شد. اقدام منطق در اینجا 

تالش برای بهبود کیفیت محتوای مان در طول زمان است. 
آگاهی از قدرت ایمیل

Socially Sorted دونا موریتس: موسسه
اش��تباه اصلی من عدم راه اندازی خبرنامه ایمیلی موسس��ه ام در همان سال های 

نخست تاسیس بود. 
راهکار: بدون تردید هیچ چیز باارزش تری نسبت به تمرکز بر روی خبرنامه ایمیلی 
برندمان وجود ندارد، بنابراین پیش از هر کار دیگری اقدام به ایجاد خبرنامه ای قوی 

برای برند خود کنید. 

4 حقیقت روان شناسانه که می تواند به بهبود 
روند فروش محصوالت شما کمک کند 

نتایج تحقیقات در س��ال ۲01۹ حاکی از آن است که بسیاری از کارمندان و 
افراد فعال در حوزه های مختلف کسب وکار، به اهمیت افزایش مهارت های خود 
پی برده و بیش از ۸0درصد آنها در س��ال ج��اری برنامه ریزی برای افزایش آن 
دارند. در این رابطه از جمله مهارت های مهم، مهارت فروش محصول است. بدون 
ش��ک تمامی تالش های ما در صورتی که خروجی مناسب و مشتریان کافی را 
نداشته باشد، اقداماتی موفق محسوب نخواهد شد. در این رابطه علم روان شناسی 
می تواند کمک بس��یاری کند و شانس شما را برای رسیدن به بیش ترین میزان 
فروش ممکن افزایش دهد. فراموش نکنید که امروزه رقابت در تمامی سطح ها با 
جدیتی تمام در حال پیگیری است. به همین خاطر دیگر نمی توانید به روش های 
قدیمی و سطحی محدود قانع باشید. علت این امر نیز به این خاطر است که این 
سیاست باعث خواهد شد تا سایر شرکت ها رشدی بیشتر از شما را داشته باشند 
و شما حتی از حفظ جایگاه فعلی خود نیز محروم بمانید. در همین راستا و در 
ادامه به بررس��ی چهار حقیقت روان شناسانه که می تواند به بهبود روند فروش 

محصوالت شما کمک کند، خواهیم پرداخت.
1-اهمیت زبان بدن را جدی گرفته و سریعا خود را بازنده 

تلقی نکنید
 بسیاری از افراد همواره به دنبال انتخاب کلمات مناسب در راستای افزایش 
تاثیر خود بر روی مخاطب هستند. با این حال این امر کافی نبوده و الزم است 
تا به زبان بدن خود نیز تلس��ط داش��ته باشید. درواقع عدم آگاهی کافی در این 
زمینه باعث خواهد ش��د تا رفتار شما با سوءتفاهم هایی همراه باشد. برای مثال 
این امر که به اندازه کافی با مخاطب خود ارتباط چشمی داشته و فرم لب های 
خ��ود را بیش از حد تغییر ندهید، از جمله موارد موثر در این زمینه محس��وب 
می شود. همچنین الزم است تا در ابتدا خودتان احساس راحتی داشته باشید تا 
مشتری نیز بتواند این حس را از شما دریافت کند. فراموش نکنید که نخستین 
گام در راس��تای جلب اعتماد، ایجاد حس راحتی و صمیمیت الزم خواهد بود. 
در این رابطه نکات فراوانی وجود دارد که توصیه می ش��ود تا مقاالت مرتبط با 
آن را مطالعه کرده و تمرین کافی را داشته باشید تا این موارد به عادت رفتاری 
شما تبدیل شود. در رابطه با مقوله عدم پذیرش سریع شکست نیز ذکر این نکته 
ضروری است که تحت هر شرایطی این امکان وجود دارد که تالش های شما با 
موفقیت همراه نباش��د و به همین خاطر الزم است تا نسبت به انواع پاسخ های 
منفی واکنش ناامید کننده ای نداش��ته و آن را کامال طبیعی بدانید. با این حال 
این امر به معنای رها کردن همه چیز و جس��ت و جو برای مش��تری ای جدید 
نبوده و ش��ما باید تا آخرین لحظه شانس��ی را برای خود نگه دارید. در بسیاری 
از موارد مش��اهده می شود که افراد به محض نخستین نشانه های عدم تمایل از 
س��وی مش��تری، اعتماد به نفس خود را به طور کامل از دست داده و اقدامات 
خود را پیگیری نمی کنند. در این رابطه فراموش نکنید که بسیاری از فروش ها 
در لحظات پایانی رخ داده و این امر به خوبی نش��ان می-دهد که ش��ما باید بر 
روی احساس��ات خود کنترل کافی را داشته باشید. جالب است بدانید که مغز 
انس��ان قابلیت تغییر در مدت زمان بس��یار کم و به صورت ناگهانی را داش��ته و 
همین امر باعث می ش��ود تا شما همواره شانس تبدیل بازدیدکننده به مشتری 

را داشته باشید. 
2-حس اعتماد و امنیت را به مشتریان خود بدهید 

حس امنیت، یکی از قوی ترین نیازهای انسانی محسوب می شود. بدون شک 
افراد در مکانی که عمال این نیاز آنها برطرف نش��ود، هیچ گونه واکنش مناسبی 
را نخواهد داش��ت. به همین خاطر هم است که توصیه می شود حتی در رابطه 
با چیدمان وسایل خود، دقت نظر کافی را داشته و فضایی آرامش بخش را شکل 
دهید تا مشتری از همان ابتدای حضور در شرکت تجربه ای فوق العاده را داشته 
باشد. در این رابطه حتی روان شناسی رنگ نیز اهمیت زیادی را داشته و می تواند 
به بهبود عملکرد ش��ما کمک کند. برای مثال رنگ آبی آرامش و اعتماد را در 
افراد افزایش خواهد داد. با این حال مهم ترین بخش در نحوه رفتار شما خالصه 
شده و الزم است تا رفتارهایی را از خود بروز دهید که اعتمادسازی خوبی را به 
همراه خواهد داشت. برای مثال این امر که لحن صمیمی-ای را داشته و صادقانه 
اطالعات الزم را در اختیار مش��تری قرار دهی��د، از جمله اقدامات مهم در این 

زمینه محسوب می شود.  
3-کارمندان خود را راضی نگه دارید 

شاید این امر کمی عجیب به نظر برسد، با این حال واقعیت این است که شما 
تا زمانی که کارمندانی راضی و خوشحال را در اختیار نداشته باشید، نمی توانید 
رضایت مش��تریان خود را به دست آورید. درواقع هر کارمند می تواند به عنوان 
یک تبلیغ گر فعالیت کرده و اطرافیان خود را نسبت به حرفه ای بودن برند شما 
آگاه سازد. با این حال در صورتی که رفتار مناسبی را با کارمندان نداشته باشید، 
بدون شک آنها نیز تمایل به چنین رفتارهایی نخواهند داشت. بدون شک میزان 
رضایت کاری آنها در نحوه برخورد با مشتری نیز تاثیرگذار خواهد بود. در نهایت 
نیز ش��ما نیاز به تنوع کافی در انجام کار خود و س��ورپرایزهایی همیشگی برای 
مش��تریان خواهید داش��ت تا همواره افراد حتی در صورت عدم خرید، با حسی 
خوب از نمایندگی های فروش ش��ما خارج شوند. همچنین این امر که پوشش 
خبری خوبی از اتفاقات مثبت شرکت خود داشته باشید، در ایجاد تصویر ذهنی 
مثبت تاثیر بسزایی خواهد داشت. در این رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی 

نظیر اینستاگرام می تواند کمک بسیار خوبی محسوب شود. 
4-همدلی تاکتیکی را تمرین کنید 

همدلی تاکتیکی به این نکته اش��اره دارد که شما در راستای ارتباط برقرار 
کردن مناسب با مشتریان خود، الزم است تا ارتباطی فراتر از سطح معمول را 
با وی برقرار س��ازید. برای مثال می توانید زمانی را به شناخت مشتری خود و 
تشخیص مدل رفتاری او اختصاص دهید تا بتوانید بهترین عملکرد ممکن را 
از خود بروز دهید. برای رسیدن به این هدف سوال کردن از مشتری در رابطه 
با شخصیت و عالیق وی، می تواند کمک شروع مناسبی محسوب شود. در این 
رابطه توجه داشته باشید که قضاوت شما در رابطه با پاسخ های آ ها همه چیز را 
نابود خواهد ساخت. به همین خاطر تنها باید به دنبال یافتن نکات مدنظر خود 
از دل پاس��خ های آنها و نه قضاوت های بیهوده باشید. در نهایت این اطالعات 
به درک بهتر ش��ما کمک خواهد کرد. بدون ش��ک به هر میزانی که اطالعات 
بیش تری را از طرف مقابل خود داش��ته باشید، می توانید روش های بهتری را 
برای تاثیرگذاری بر روی وی پیدا کنید. در آخر نیز توجه داشته باشید که این 
اطالعات باید در جایی یادداشت و نگهداری شود تا در صورت مراجعه مجدد 
آنها، دیگر نیازی به تکرار این عمل نداشته باشید. خوشبختانه در حال حاضر 
کتاب ها، س��خنرانی ها و مقاالت متعددی در زمینه همدلی تاکتیکی منتشر 
شده است که مطالعه آنها می تواند شما را به خوبی با این مقوله آشنا سازد. با 
این حال در رابطه با آن تنها مطالعه کافی نبوده و الزم است تا تمرین مناسبی 
را نیز داش��ته باشید تا نس��بت به توانایی خود در این زمینه اطمینان الزم را 

کسب کنید.  
entrepreneur :منبع
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شهر هوشمند ضرورتی مغفول مانده
تحقق ش��هر هوش��مند از الزامات توس��عه پایدار در جوامع کنونی است، 
اما به اذعان کارشناس��ان این حوزه شهرهای ایران تا هوشمندسازی فاصله 

زیادی دارند.
در عصر ارتباطات و با ظهور غول های تکنولوژی، ضرورت هوشمندس��ازی 
در بخش های مختلف به ویژه در ش��هرها بیش��تر از پیش احساس می شود، 
دیگر عصر بوروکراسی های اداری و ارتباطات سنتی برای انجام امور به پایان 
رس��یده و جوامع برای رسیدن به توسعه پایدار نباید از قافله هوشمندسازی 

عقب بمانند.
هوشمندس��ازی مقوله های مختلفی از جمع آوری زباله تا ساختمان سازی، 
ارتباط��ات اداری و اس��تفاده از اطالع��ات مکانی، حمل و نق��ل و آموزش را 

شامل می شود.
ارتق��ای کیفی��ت زندگی، صرفه جویی در زمان، تس��هیل دسترس��ی ها و 
کاهش ترددها از عینی ترین مزایای هوشمندس��ازی و ش��هر هوشمند است. 
طی قرن های گذشته تمام توجهات به توسعه زیرساخت ها بود اما دیگر باید 
از انجام اقدامات زیرس��اختی در ش��هرها فاصله گرفت و به س��مت اقدامات 

نرم افزاری و هوشمندسازی پیش رفت.
همچنین ب��ه اذعان متولیان امر، برای اجرای موفق هوشمندس��ازی باید 
هماهنگی های الزم بین دس��تگاه های متولی آی .تی در ش��هرها و استان ها 

وجود داشته باشد.
بنا به گفته علیرضا رزم حس��ینی، اس��تاندار خراسان رضوی، تمرکزگرایی 
ش��دید، بوروکراسی پیر اداری، عدم انس��جام در هماهنگی، اختالفات مزمن 
سیاسی و جناح بندی سیاسی بدون تفکر حزبی موجب شده است که از نظام 
اداری موجود توس��عه خارج نش��ود لذا باید دولت دیوان ساالر را از خاصیت 
بیندازی��م و دولت هوش��مند را جایگزین آن کنیم ت��ا اقتصادی مردمی در 

کشور داشته باشیم.
هوشمندسازی دولت

بنابه گفته مدیر فناوری اطالعات اس��تانداری خراس��ان رضوی با توجه به 
حجم کاربران اینترنت، هوشمندس��ازی یک��ی از مهم ترین طرح های اقتصاد 

مقاومتی است که به اجرا در می آید.
حمیدرض��ا روحبخش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: در خراس��ان 
رضوی 3هزار و ۲31 ش��رکت دانش بنیان و فعال در حوزه فناوری اطالعات 

وجود دارد که باعث ایجاد حدود 35 هزار فرصت شغلی شده اند.
وی اضافه کرد: آی.س��ی.تی اب��زاری برای خلق ثروت اس��ت، کارآفرینی 
مبتنی بر خالقیت و دانایی اس��ت و در چند س��ال آینده فضای کسب و کار 

کشور زیر و رو خواهد شد.
مدیر فناوری اطالعات اس��تانداری خراس��ان رض��وی در ادامه از امضای 
تفاهمنامه معین های اقتصاد مقاومتی حوزه هوشمندس��ازی در استان خبر 
داد و اف��زود: این تفاهمنامه طی روزهای گذش��ته بین اس��تانداری، انجمن 
صنفی رایانه ای اس��تان و شرکت های توانمند این حوزه منعقد شد تا مثلث 
توسعه اقتصادی، فرهنگی کار خود را با قوت بیشتری در استان دنبال کند.

روحبخش گف��ت: دولت الکترونیک اگر کامل اجرا ش��ود توس��عه پایدار 
عدالت اجتماعی و مشارکت اجتماعی تحقق می یابد.
وقفه در هوشمندسازی

معاون برنامه ریزی و توس��عه سرمایه انس��انی شهرداری مشهد نیز با بیان 
اینکه ش��هر هوش��مند س��بکی نوین از زندگی اس��ت، افزود: باید بتوانیم با 

استفاده از هوشمندسازی شهری، چالش های موجود را برطرف کنیم.
شهریار آل ش��یخ اضافه کرد: در مشهد خوش��بختانه دستگاه های اجرایی 
تعامل خوبی برای رس��یدن به شهر هوشمند آغاز کرده اند اما طی سال های 

گذشته، در توسعه هوشمند سازی با وقفه  مواجه بوده ایم.
وی ب��ا بیان اینکه در کوتاه مدت نمی توان به رس��یدن ب��ه نتایج مهم در 
ای��ن حوزه امیدوار بود گفت: البته در مقوله ش��هر هوش��مند هم در بخش 
زیرس��اخت های داده ها و هم در بخش ارتباطات دستگاه های مؤثر مشکالتی 

وجود دارد.
معاون برنامه ریزی و توس��عه س��رمایه انسانی ش��هرداری مشهد گفت: در 
این دوره مدیریت ش��هری تالش شده با رویکردی خاص، به رفع نقیصه ها و 
توسعه هوشمندس��ازی بپردازیم لذا برنامه عملیاتی شهر هوشمند تدوین و 

طی ماه های گذشته رونمایی شد.
آل ش��یخ افزود: براس��اس این برنامه، دارای بیشترین تنوع نظام پرداختی 
در شهر مشهد خواهیم بود و مشهد پایگاه آزمایشی بیشتر برنامه های حوزه 

شهر هوشمند در کشور می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر اقدامات خوبی در راستای هوشمندسازی در 
حوزه حمل و نقل انجام شده و پرداخت ها در اتوبوس، قطار شهری و تاکسی 

از طریق کیف الکترونیک، و کیو.آر کد انجام می شود.
آل ش��یخ تصریح کرد: طرح ش��هر هوشمند باید توس��ط بخش خصوصی 

انجام شود.
شهروند هوشمند

مسئول پروژه شهروند هوش��مند معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری 
مش��هد نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا، گفت: »ش��هروند هوشمند« از 

عناصر مهم شهر هوشمند است که باید به آن توجه شود.
سید رحمان میرزائیان افزود: هوشمندی فقط از سیستم دیجیتالی نشأت 
گرفته نمی شود بلکه موضوعات مختلفی در حوزه هوشمندسازی وجود دارد.
وی ادامه داد: مردم و ش��هروندان شهر در فضای شهر هوشمند رکن مهم 
و اصلی هس��تند ولی متاسفانه در زمینه شهروند هوشمند کار جدی صورت 

نگرفته است و فقط به امور سطحی پرداخته ایم.
مسئول پروژه شهروند هوش��مند معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری 
مش��هد گفت: مفهوم ش��هروند هوش��مند فقط بهره برداری از سیس��تم های 

دیجیتالی نیست و شهروند هوشمند تنها به این جزء خالصه نمی شود.
میرزائیان تصریح کرد: ش��هروند هوشمند شهروندی است که با فضاهای 
هوش��مند آشنا شود، آموزش ببیند و بتواند از این فضاها استفاده کند و اگر 
ش��هر را هوشمند کنیم ولی ش��هروندان نتوانند از این امکان استفاده کنند 

هوشمندسازی محقق نشده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه نقش��ه آنالین توقفگاه های مشهد از مدت ها 
پیش طراحی ش��ده اس��ت ولی به دلیل عدم آگاهی شهروندان این نرم افزار 
م��ورد اس��تفاده قرار نمی گی��رد در صورتی که ب��ا اس��تفاده از آن در وقت 

شهروندان صرفه جویی و از ترددهای غیرضرور خودداری می شود.
مسئول پروژه شهروند هوش��مند معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری 
مشهد گفت: در بحث هوشمندسازی اگر می خواهیم درست عمل کنیم باید 
همزمان با زیرساخت ها، آموزش و آگاهی شهروندان را نسبت به این موضوع 

افزایش دهیم که این مهم وظیفه رسانه هاست.
میرزائیان افزود: در شهر مشهد دوره های آموزش شهروندی دنبال می شود 

ولی حساس سازی و آگاهی بخشی جدا از آموزش باید در دستور باشد.
وی ادامه داد: آگاهی بخش��ی به مردم در زمینه اس��تفاده از فضاهایی که 

هوشمندسازی شده اند ضروری است.
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یک مدیر موفق کیست؟ کسی که صرفا مدیریت می کند؟ مسلما خیر. او باید 
این توانایی را داش��ته باشد روی س��ایرین تاثیر مثبت و الهام بخش داشته باشد. 
مدیر موفق کسی است برای یک جلسه بسیار حائز اهمیت خودش، تیم و حتی 
طرف مقابلش را برای این جلسه آماده کند. حرف هایش را پیش از شروع جلسه 
تمرین کند. نکات حیاتی و مهم در پیشبرد هرچه بهتر جلسه به خاطر بسپارد و 
با صدایی رسا، حرف خودش را به کرسی بنشاند، اما فراتر از این موارد، زبان بدن 
باعث می شود شما چند درجه قوی تر از سایر مدیران موفق ظاهر شده و در دید 
عموم به یک ابرقهرمان تبدیل ش��وید. در این یادداشت قرار است نگاهی داشته 
باش��یم بر پنج ویژگی مهم زبان ب��دن )Body Language( که اهمیتی ندارد 
مدرک تحصیلی تان چیس��ت. ش��ما تنها با تکرار و تمرین می توانید نتایج بهتری 

در جلسات مختلف کاری خود کسب کنید.
ش��اید از زب��ان ش��ما حرف هایی بی��رون بیاید ک��ه حقیقت ن��دارد و تنها 
می خواهی��د فرد مقابل را وادار به پذیرش کاری کنید. باید بدانید بدن ش��ما 
نس��بت به جمالتی که می زنید، واکنش نش��ان می دهد. اگر ش��ما به درستی 
تعلی��م نبینید، ای��ن واکنش ها قابل کنترل نیس��ت و در اغلب س��ناریوها به 
ضررت��ان تمام می ش��ود. این ویژگی ک��ه زبان بدن ن��ام دارد، از بنیادی ترین 
علوم ش��ناختی بین انسان ها به ش��مار می رود. فضای حریم شخصی، وضعیت 
اس��تقرار، حالت چهره و همچنین تماس مس��تقیم چش��می تنها چند مورد 
ابتدایی در نشان دادن زبان بدن تان به یک فرد غریبه است. برای آموزش کامل 
زبان بدن می توان صدها مقاله نوشت. اما در دیجیاتو قرار است نگاهی جامع بر 

پنج ویژگی مهم زبان بدن داشته باشیم.
1. شما تنها هفت ثانیه وقت دارید!

در تعامل ه��ای تجارت و بیزینس، اولین برخورد بس��یار اهمی��ت دارد. دقیقا 
در همان بدو مالقات اس��ت که ذهنیت فرد نس��بت به ش��ما شکل می گیرد و به 
س��ختی در آینده تغییر می کند. آیا ش��ما یک فرد قدرتمن��د و مهره ای باارزش 
برای او محس��وب می ش��وید یا صرفا یک فرد ش��کاک و مرموز؟ از این فیلتر که 
گذر کنید، رفتار و حرکات تان براس��اس این سنگ محک سنجیده می شود. مثل 
این می ماند اگر در همان وهله اول فردی عاش��ق رفتار ش��ما ش��ود، عالقه مند 
اس��ت تا با نادیده گرفت��ن رفتارهای منفی تان یک تج��ارت را ادامه دهد. اما اگر 
در ابت��دای مالقات لج��ش را در بیاورید، به احتمال زیاد ب��ه تمام رفتارهای تان 

مشکوک خواهد بود.
در نتیجه پژوهش های مختلف،  ش��ما تنها هفت ثانیه وقت دارید نظر مس��اعد 
ی��ک غریب��ه را به خود جلب کنی��د. برای موفقیت در این ویژگ��ی چند نکته را 

اشاره می کنیم:
 درس��ت رفتار کنید: پیش از ورود مشتری به دفترتان، تمام جوانب را در نظر 
بگیرید و به صورت آگاهانه انتخاب کنید چه نوع رفتاری باید از خودتان براساس 
سن، جنس و موقعیت شغلی فرد مقابل نشان بدهید. آیا یک فرد بذله گو و شاد 

باشید بهتر است یا یک جنتلمن با لباس شیک و رسمی؟
• لبخن��د بزنید: لبخندزدن، یک س��یگنال مثبت در رهب��ران و مدیران موفق 
اس��ت. ب��ا لبخندزدن به نوعی دیگ��ران را دعوت به آغاز یک مکالمه و دوس��تی 
می کنی��د. در حقیقت لبخن��د روی صورت تان به دیگ��ران می گوید: »من رفتار 

دوستانه ای دارم و می توانید به دستم بیاورید.«
• تماس چشمی برقرار کنید: به نظر می رسد نگاه مستقیم به چشمان دیگران، 
یک نوع انرژی ساطع می شود و ناخودآگاه عالیق و سالیق تان به فرد القا می شود. 
نگاه کردن به چشمان دیگران به خصوص جنس مخالف آیا برای تان کار سختی 
اس��ت یا خجالت می کشید؟ س��عی کنید با نگاه مس��تقیم به صورت فرد، توجه 

خودتان را به رنگ چشم فرد معطوف کنید.
• اندکی رو به جلو خم شوید: اگر شما اندکی روی صندلی بدن تان را به سمت 
جلو حرکت دهید یعنی شما به مبحث مورد نظر عالقه نشان می دهید، اما نسبت 
به فضای حریم ش��خصی دیگران احترام بگذارید. این فضا تقریبا 50 س��انتی متر 
تعریف می ش��ود. هرچند در کشورهای شرقی و غربی این میزان تفاوت دارد. در 
کش��ورهای ش��رقی همانند ژاپن و چین، از آنجا که تراکم جمعیتی بس��یار زیاد 
اس��ت، این عدد به ۲0 سانتی متر کاهش می یابد. در کشورهای غربی عکس این 

موضوع مصداق دارد. در ایران همان 50 سانتی متر کفایت می کند.
• حواس تان به وضعیت اس��تقرارتان باش��د: »پژوهش��ی در موسسه مدیریتی 
کیالگ واقع در آمریکا کش��ف کرده وضعیت اس��تقرار فرد می تواند نشان دهنده 
قدرت ش��ما به سایرین باشد. بر همین اساس تغییرات رفتاری دیگران نسبت به 

یک موضوع مش��ترک می تواند ناش��ی از وضعیت ایستادن یا نشستن شما باشد. 
اف��راد متخصص در زبان بدن این ویژگ��ی را مهم ترین خصیصه یک مدیر موفق 

می دانند که روی دیگران تاثیر بسزایی دارد.
• دس��ت بدهید: در کش��ورهای غربی دس��ت دادن چندان اهمیت ندارد، اما با 
این وجود تاثیر این رفتار کم نیس��ت. سریع ترین راه برای ارتباط برقرار کردن با 
دیگران در دس��ت دادن است. تحقیقات مختلف نشان می دهد قدرت تاثیرگذاری 
یک لحظه دست دادن در ابتدای معاشرت به اندازه یک مکالمه سه ساعته است. 
فقط حواس تان باش��د آنقدر محکم دس��تان دیگران را فشار ندهید که احساس 

کند با وی در حال کشتی گرفتن هستید!
2- اعتماد دیگران را با رفتارهای شفاهی و غیرشفاهی جلب کنید

اعتماد نسبی زمانی میان چند نفر برقرار می شود که گفته های تان با آنچه زبان 
بدن تان نش��ان می دهد مطابقت داشته باش��د. اگر حرکات بدن تان با توضیحات 
ش��فاهی در تطابق نباشد، سایرین به صورت ناخودآگاه احساس خوبی نسبت به 
ش��ما پیدا نمی کنند و این عدم قاطعیت در نوع نگرش به ش��ما، کار دس��ت تان 

می دهد.
عصب شناسان در دانشگاه کولگیت واقع در نیویورک با موضوِع »تاثیرات ژست 
انسان بر مغز با استفاده از ماشین های الکتروانسفالوگراف« به نتایج جالبی دست 
یافتند. با اس��تفاده از این دس��تگاه، امواج مغزی ثبت می ش��ود. ماجرا اینجاست 
زمان��ی که زبان بدن فرد با گفته هایش مطابقت نداش��ت، پژوهش��گران امواجی 
را مش��اهده کردند که انس��ان در زمان گوش دادن ب��ه حرف های غیرضروری در 
مغزش بیشتر فعال است. پس تا حد امکان سعی کنید در سخنرانی عجله نکنید 
و اگر تازه کار هستید حرکت نکردن و ژست خاصی نگرفتن بهتر از این است مدام 
دست و سرتان را به هر طرف پرتاب کنید. اگر قرار نیست نظر مساعد جلب کنید 

با انجام حرکات اضافی، آینده تجارت تان را به خطر نیندازید.
3- قدرت در دستان شماست

ش��اید ش��ما هم به این نکته دقت کرده باشید وقتی آدم ها درباره یک موضوع 
مورد عالقه ش��ان در یک جم��ع صحبت می کنند، ناخودآگاه حرکات بدن ش��ان 
فعال تر می ش��ود. همچنین دس��ت  و بازوهای ش��ان بیش��تر حرکت دارد تا آنچه 

دل شان می خواهند را با قدرت هرچه بیشتر، به سایرین القا کنند.
ش��اید به صورت خودآگاه خودت��ان این موضوع را تجربه نکرده باش��ید، ولی 
قطع به یقین دیگران نیز این خصیصه رفتاری را در ش��ما دیده اند و ش��اید حتی 
از ش��دت حرکات بدن تان ش��کایت کنند. تحقیقات نشان می دهد مخاطبین تان 
عالقه دارند تا ش��ما مثل یک بازیگر فعالیت حرکتی داش��ته باش��ید. همچنین 
دیگ��ران ش��ما را خون گ��رم، قابل پذیرش و ی��ک فرد پرانرژی تلق��ی می کنند. 
البته اگر ش��ما در خانواده ای تربیت ش��ده اید که دقیق��ا نقطه مقابل این ویژگی 
را در خ��ود می بینی��د نیز جای نگرانی وجود ندارد، چ��را که این نوع رفتار باعث 
می شود دیگران فکر کنند شما یک فرد منضبط، منطقی، باصالبت و حتی دارای 

ویژگی های یک فرد نظامی هستید.
با این تفاس��یر شما باید شرایط را بس��نجید. آیا مخاطب تان نمی تواند پذیرای 
رفتار س��رد ش��ما باش��د؟ با تمرین های زیاد جلوی یک آینه سعی کنید به یک 
بازیگ��ر تراز اول تبدیل ش��وید که در آِن واحد می تواند با ق��رار دادن یک نقاب 

نامرئی بر صورتش، شخصیت مطلوبی از خود به سایرین نشان دهد.
معم��وال رهبران ب��ا تجربه دنیا تا حد امکان س��عی می کنند ب��ا کنترل زبان 
بدن ش��ان، خود را یک فرد مس��ئولیت پذیر به مردم نش��ان دهن��د. با این حال 
نش��ان ندادن عواطف و احساس��ات از دریچه حرکات بدن ش��ان می تواند مردم را 
نس��بت به آنچه می گوید دلس��رد کند، اما برای مدیران که مجبور هس��تند نظر 
مثبت مخاطبین ش��ان را جلب کنند، توجه به چن��د نکته زیر می تواند کاربردی 

باشد:
• دست های تان را پنهان نکنید: با مخفی کردن دستان تان، ناخودآگاه به دیگران 
القا می شود یک جای کارتان می لنگد. در گذشته  اینگونه در ناخودآگاه مان حک 
ش��ده کسی که دستانش را پش��ت بدنش قایم می کند، ممکن است با در دست 
داش��تن یک ش��ی تیز و برنده، جان مان را تهدید کند. به همین خاطر این طرز 

تفکر به صورت ناخودآگاه همچنان در وجودمان وجود دارد.
• اش��اره با انگش��تان: در اکثر مصاحبه ها، معامالت و حتی جلسات کاری این 
حرکت بدن به کرات اس��تفاده می شود تا به نوعی سخنران قدرت نمایی کند، اما 
اس��تفاده مکرر از انگشتان تان و نش��انه روی به دیگران ناخودآگاه نشان می دهد 
ش��ما کنترل موقعیت تان را دارید از دست می دهید که این گونه با توسل به این 

اکشن، به دنبال بازگرداندن قدرت تان در جلسه هستید، بنابراین استفاده از این 
حرکت را به حداقل برسانید.

• حواس تان به دستان تان بیش��تر باشد: تجربه نشان داده هر چقدر از دستان 
و بازوهای خود بیش��تر کمک بگیرید، انرژی بیش��تری به جلسه تزریق می شود، 
اما حواس تان باش��د زیاد دستان خودتان را باال و به صورت دعایی به کار نبرید. 
چراکه شبیه به مبلغان مسیحی گویا تنها با توسل به کائنات و ماورا قصد دارید 
توجه دیگران را به خود جلب کنید. استفاده از دستان تان همانگونه که به شدت 

فایده دارد، به همان اندازه ممکن است خطرناک باشد.
• حرکات بدن تان باید در تعادل باشد: سعی کنید بیشتر حرکات تان در سمت 
راس��ت و چپ در تعادل و توازن با یکدیگر اجرا ش��ود. مخاطب خودتان را باید 
این گونه تحت تاثیر قرار بدهید. دس��تان خودتان را زی��اد باز نکنید و یک زاویه 
45 درجه از روبه رو کفایت می کند. ش��اید س��خت ترین قس��مت زبان بدن را در 
اج��رای ای��ن نوع توازن باید بدانیم. با تکرار و تمرین بس��یار زیاد احتماال از پِس 

این چالش برخواهید آمد.
4- ارتباط چهره به چهره با دیگران داشته باشید

کامال درس��ت اس��ت که قرن بیس��ت و یک، عصر ارتباطات است و می توان با 
نامه نگاری و ارس��ال ویدئو چت با دیگران ارتباط برقرار کرد، اما کماکان ارتباط 
چهره به چهره با اختالف اثربخش ترین خصیصه رفتاری جهت یک مکالمه موفق 

به شمار می رود.
در حقیقت دیگران را با ارتباط چهره به چهره مجاب می کنید درباره ش��ما به 
صورت ناخودآگاه و غیرشفاهی قضاوت کنند. بر همین اساس احتمال ایجاد یک 
اعتماد نسبی نیز افزایش پیدا می کند. ما از صحبت های دیگران تنها بخش کمی 
از شخصیت ش��ان را درک می کنیم. آنچه که در ذهن می ماند همان ویژگی های 
غیرشفاهی فرد مقابل است. ناخودآگاه تان حتی با نوع ریتم تنفس  فرد مقابل تان 

قادر است رفتار و شخصیتش را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
اخیرا کشف ش��ده درون مغز انس��ان، نوع جدی��دی از یاخته های عصبی تحت 
عن��وان نورون های آیینه ای )Mirror Neurons( وجود دارد که احساس��ات، 
عواطف و رفتارهای دیگران را مثل یک ضبط صوت در مغز به ثبت می رساند و به 
همین خاطر هنگامی که شما با فردی، یک رفاقت طوالنی مدتی پیدا می کنید، 
ام��کان دارد زب��ان بدن و طرز فکرت��ان تا حدود زیادی به دوس��ت صمیمی تان 
ش��باهت پیدا کند. البته اینکه بی��ن نورون های آیینه ای دو فرد، کدام یک غالب 
از آب درمی آی��د همچنان در هال��ه ای از ابهام قرار دارد. آنچ��ه که اهمیت دارد 
این موضوع اس��ت رفتارهای غیرش��فاهی، بیشتر در ذهن دیگران به یادگار باقی 
می ماند تا صحبت و حرف های بلندپروازانه شما، بنابراین اگر پروژه بسیار مهمی 
برای یک ش��رکت قرار اس��ت به سرانجام برس��انید یا درخواست بسیار مهمی از 
یک فرد بلندمرتبه دارید، به یک تماس تلفنی یا کنفرانس های ویدئویی بس��نده 

نکرده و با مالقات مستقیم و چهره به چهره، به مطلوب و دلخواه خود برسید.
5- اگر قادر نباشید زبان بدن فرد مقابل تان را بخوانید، بیشتر از 

نصف مکالمه را از دست داده اید
ش��ما نباید تمام توجه تان را تنها در ارسال یک سیگنال و پیام مثبت معطوف 
کنید، چراکه خواندن سیگنال نیز به همین اندازه و چه بسا بیشتر، اهمیت داشته 
باش��د. مهمترین چیز در یک ارتباط کالمی، شنیدن چیزهایی است که به زبان 

آورده نمی شود.
ه��ر نوع ارتب��اط میان دو موج��ود زنده و هوش��مند، از دو کانال ش��فاهی و 
غیرش��فاهی ایجاد می شود. همانطور که اشاره داشتیم ارتباط شفاهی به تنهایی 
کافی نیست و عدم مهارت کافی در خواندن زبان بدن فرد مقابل تان می تواند به 

شدت به مکالمه ای که در جریان است ضربه مهلکی وارد سازد.
به عنوان مثال اگر دیگران ارتباط مستقیم چشمی با شما ندارند یا سرشان را 
می خارانند، احتمال دارد نسبت به آنچه می گویید عالقه ای نداشته باشند و شما 
اگر متوجه این موضوع نباشید، در حقیقت تنها وقت تان را هدر داده اید. به همین 

منظور به آرامی صحبت کنید تا حرکات مخاطبین خودتان را زیر نظر بگیرید.
ب��ا تکرار و تمرین جل��وی آیینه تقریبا به درجه ای خواهید رس��ید که نواقص 
فاحش در زبان بدن تان را به راحتی تش��خیص می دهید. با ردیابی اشتباه و رفع 
نواقص تان به راحتی می توانید ذهن دیگران را بخوانید. درست همانند یک رمال، 
فالگیر، منتالیست یا هرچه صدایش می کنید که با چند نگاه به شما قادر خواهد 

بود شجره نامه تان را جلوی چشمان تان توضیح دهد.
forbes/digiato :منبع

با تمرین 5 ویژگی مهم زبان بدن، نتایج بهتری در کسب و کار داشته باشید
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اخبار

ارومیه-رونق- پیمان آرامون گفت: بارش های امسال باعث افزایش 
حدود دو برابری آب دریاچه ارومیه ش��ده که در کنار عملکرد و تدبیر 
دستگاه های اجرایی باعث احیای دریاچه ارومیه می شود. وی افزود: در 
حال حاضر بیش از چهار میلیارد متر مکعب آب در دریاچه ارومیه وجود 
دارد، این در حالی است که در ابتدای سال زراعی میزان آب دریاچه یک 
میلیارد و ۹00 هزار متر مکعب بود. مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی، 
حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: این نمایشگاه 
ب��ا هدف معرفی عملک��رد فرهنگی و اجتماعی دولت در چهار س��ال 
تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه راه اندازی شده است. وی بیان کرد: 
این ستاد در ۹ محور اساسی از سال ۹3 فعالیت می کند و در این مدت 
حدود سه هزار و ۶45 میلیارد تومان در راستای احیای دریاچه ارومیه 
هزینه کرده اس��ت. وی گفت: بر اس��اس اعالم شرکت آب و فاضالب 
شهری مردم آذربایجان غربی باالی 10 میلیون متر مکعب در سال ۹۷ 
نس��بت به سال های گذشته در مصرف آب صرفه جویی داشته اند که 
این نشان دهنده تاثیر عملکرد فرهنگی دستگاه های اجرایی است. وی 

در خصوص برنامه های آینده اس��تانداری برای نگه داشتن آب دریاچه 
ارومیه بیان کرد: امس��ال بیش از 500 میلیارد تومان اعتبار به س��تاد 
احیای دریاچه ارومیه ابالغ شده که نزدیک 50 درصد آن تخصیص داده 
ش��ده تا این ستاد به هدف خود که احیای دریاچه ارومیه است برسد 
و دس��تگاه های اجرایی نیز طرح های خود را پس از تایید ستاد احیا تا 
احیای کامل دریاچه ارومیه عملیاتی می کنند. در حاشیه این نمایشگاه 

مهندس خوش سیرت معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و 
فاضالب شهری آذربایجان غربی در جمع بازدید کنندگان از غرفه این 
شرکت با اشاره به اینکه بزودی سامانه فاضالب گلمان به منظور کمک 
به احیای دریاچه ارومیه افتتاح می شود افزود : این سامانه با اعتبار 350 
SBRمیلیارد ریال به اتمام رسیده و فرآیند تصفیه آن لجن فعال از نوع
می باش��د. مهندس خوش سیرت با بیان اینکه تصفیه خانه فاضالب 
گلم��ان ارومی��ه در دو مدول و چهار فاز اح��داث و ظرفیت آن ۶۸40 
مترمکعب در ش��بانه روز بوده برای جمعیتی حدود 45 هزار نفربرای 
افق س��ال14۲0  پیش بینی شده است. معاون خدمات مشترکین و 
درآمد آبفای اس��تان افزود : این س��امانه  شامل ایستگاه پمپاژ و خط 
انتق��ال، تصفیه خانه فاضالب  بوده و داری ش��بکه جمع آوری و خط 
انتقال 1۷.5 کیلومتری است. مهندس خوش سیرت در ادامه با اشاره 
به اقالم کاهنده مصرف آب خاطرنشان ساخت : استفاده از شیرآالت و 
پرالتورهای کاهنده آب نقش بسزایی  در  مدیریت مصرف آب دارند و  

باعث کاهش 30 الی 40 درصدی مصرف آب می شود . 

اصفهان - قاسم اسد- ذوب آهن اصفهان برای ششمین سال 
پیاپی به عنوان برترین ش��رکت ف��والدی در رعایت حقوق مصرف 
کنندگان شناخته شد و برای دومین بار تندیس طالیی و لوح سپاس 
مربوطه را درهجدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان کسب نمود.  در این آیین توسط دکتر رحمانی وزیر صنعت 
، مع��دن و تجارت تندیس طالیی و لوح س��پاس حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان به دکتر نعمت اله محس��نی معاون بازرگانی ذوب 
آهن اصفه��ان اهدا گردید . آیین گرامیداش��ت روز ملی حمایت از 
حق��وق مصرف کنندگان با حض��ور وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، 
مسئولین حوزه صنعت کشور و مدیران صنایع و سازمان های مختلف 
15 اردیبهش��ت ماه در سالن کنفرانس نمایشگاه بین المللی تهران 
برگزار شد .   ذوب آهن اصفهان امسال برای ششمین  سال پیاپي، 
برترین شرکت فوالدی در رعایت حقوق مصرف کننده شناخته شد 
و ب��رای دومین بار تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کننده را از 
آن خود نمود . شایان ذکر است در بررسی های دقیق و کارشناسی 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان در طی سال گذشته و بر اساس 
معیارهایی همچون رضایت مشتریان ، وجود رویکردهای نظام مند 

جهت بررس��ی شکایات مشتریان ، دارا بودن استانداردهای کیفیت 
، ش��فافیت در قیمت گذاری محصوالت ، دارا بودن اس��تانداردهای 
ای��زو ۲000 و ایزو 4000  ، کس��ب تندیس ه��ا و گواهینامه های 
بین المللی و همچنین افزایش صادرات محصوالت نس��بت به دوره 
های قبل ، طراحی و توسعه محصوالت جدید ، افزایش بهره وری و 
کاهش هزینه های تولید ، ارتقا کمی و کیفی کاالها و خدمات پس از 
فروش ، خدمات مدرن و جلوگیری از واردات ، داشتن واحد تحقیق 
و توسعه و نوآوری و ... این شرکت برای دومین بار مفتخر به کسب 

تندی��س طالیی و لوح تقدیر گردید . دکتر نعمت اله محس��نی در 
این خصوص گفت : نوآوری وتوجه به حقوق مصرف کننده ازدیدگاه 
کیفیت محصوالت تولیدی ، ایجاد شرایط دسترسی آسان و سریع 
به محصوالت تولیدی شرکت ، توزیع گسترده محصوالت در تمامی 
بخش ها ، توجه به نیازهای صنعتی از جمله تولید ریل ملی و آرک 
معدنی و انواع فوالدهای آلیاژی ، محصوالت ساختمانی متناسب با 
تغییرات معماری و طراحی ساختمان های مسکونی از جمله تیرآهن 
های بال په��ن و تولید مطابق اس��تانداردهای روز جهانی از جمله 
اس��تانداردBS   از عمده دالیل موفقیت شرکت سهامی ذوب آهن 
اصفهان می باش��د .وی افزود : با محصوالت ذوب آهن اصفهان می 
توان در کشور زلزله خیز ایران سازه های پایدار و مطمئن ساخت و 
از منابع ملی به خوبی محافظ��ت نمود . معاون بازرگانی ذوب آهن 
درادامه تصریح کرد : چنانچه ظرفیت 45 درصدی خالی تولید ذوب 
آهن با تامین مواد اولیه مناسب که تمامی آن در کشور پهناور ایران 
یافت می ش��ود ، فعال گردد، این ش��رکت می تواند تولیدات کیفی 
بیش��تر که الیق مردم ایران باش��د را تولید نماید تا از این ظرفیت 

بالاستفاده کشور استفاده شود .

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز: برنامه ریزی تعمیرات س��ال 
جاری در فازهای 4 و 5 به صورتی انجام ش��ده که در س��ال آینده این 
فازها تعمیرات اساسی نداشته باشند. به گزارش روابط عمومی شرکت 
مجتمع گاز پارس جنوبی؛ محمد شفیع مؤذنی، مدیر پاالیشگاه سوم 
پارس جنوبی با اعالم این خبر گفت: تعمیرات اساسی پاالیشگاه سوم 
با مجموع یک هزار و 14۶ دستورکار شامل ۶۲۸ دستور کار اصالحی 
و 51۸ دس��تورکار پیش��گیرانه و با پیش بینی ۲5 روز زمان تعمیرات 
اساسی از ۲5 فرودین آغاز شده است. وی گفت: در بازه پیش بینی شده 
تعمیرات اساسی؛ 5 روز از این زمان برای توقف کامل واحدهای عملیاتی 
به منظور انجام فعالیت های قابل انجام، برنامه ریزی شده است. جمال 
رحیمی در ادامه بیان کرد: تعمیرات اساس��ی سال ۹۸ پاالیشگاه سوم 

یک تعمیرات اساسی عمده با تمرکز بر فعالیت های بازرسی و تعمیرات 
فاز 5 )ردیف های س��وم و چهارم شیرین سازی گاز( شامل 1۷ برج ، 
10 بستر غربال مولکولی ، 4۸ درام و 34 مبدل و غیره می باشد. وی 

اظهار داشت: اقدامات و فعالیت های مهم تعمیراتی این دوره تعویض 
خطوط مربوط به بخار ریبویلر برج احیاء ردیف سوم و چهارم با تعویض 
جنس لوله، تعویض سینی های برج واحد 114 و تعویض پیچ و مهره 
های دودکش واحد 10۸ می باشد. این مقام مسئول خاطر نشان کرد: 
در راس��تای ارتقاء سیستم تأمین برق پاالیشگاه و در راستای افزایش 
قابلیت اطمینان تولید پس از وصل برق پشتیبان همکاران تعمیرات برق 
پاالیشگاه سوم با طراحی و پیاده سازی سیستم توزیع برق پاالیشگاه و 
در سرویس قراردادن آن پس از چک های نهایی این امکان جهت وصل 
برق پشتیبان درهر زمان را ایجاد می نماید و همچنین جهت افزایش 
اطمینان برق اضطراری 4۸ ولت پاالیشگاه تغییرات سخت افزاری در 

این سیستم انجام خواهد شد.

قم- خبرنـگار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف اس��تان قم گفت: 
الزم اس��ت مبلغان دینی در شرایط موجود، درک صحیحی از اوضاع 
زمانه و اجتماع داشته باشند تا بر روی اقشار مختلف تاثیرگذار باشند. 
به گ��زارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم، 
حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری در هم اندیشی شیوه های 
تبلیغ در ضیافت الهی و شیوه اجرایی طرح افق در امامزادگان استان 
قم که با حضور مبلغین و مسئوالن فرهنگی بقاع متبرکه در این اداره 
کل برگزار ش��د اظهار کرد: در امر تبلیغ و ترویج دین، درک شرایط 
موجود یکی از مهمترین مس��ائل است. وی افزود: الزم است مبلغان 
بدانند آنچه را می گویند، باید مطابق شرایط زمانه باشد تا تاثیرگذاری 
الزم را داش��ته باش��د. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان 
اینکه در حال حاضر با مش��کالت عدیده ای روبرو هس��تیم گفت: از 
روزی که انقالب اسالمی به پیروزی رسیده، دشمنان همه توانشان را 
برای مشکل آفرینی بکار گرفته اند یا اینکه بر اثر ندانم کاری های داخلی، 
معضالتی به وجود آمده اس��ت ولی آنچه اهمیت دارد این است که 
روحانیت و مبلغات دینی، با وجود همه تبلیغاتی که علیه شان می شود 
و گاهی اوقات حرف های تند و تیزی را هم می ش��نوند، می دانند که 
چش��م امید مردم به آنهاست. وی ادامه داد: عموم افراد جامعه دوای 
درد خود را در گفتار و رفتار و اعمال روحانیت جستجو می کنند، این 
یک واقعیت اس��ت که مردم ایران به روحانیون اعتقاد دارند و حتی 
اگر با کالم تند برخورد می کنند ولی اعتقادشان را از دست نداده اند. 

اس��کندری با اش��اره به لزوم مواجهه نرم و محبت آمیز روحانیون و 
مبلغان دینی با مردم عنوان کرد: یکی از ترفندهای دشمنان این است 
که القا کنند روحانیون جایگاهی در جامعه ندارند و حرفشان تاثیرگذار 
نیست تا خودشان مدیریت امور را بر عهده بگیرند. مدیرکل اوقاف و 
امور خیریه استان قم خاطرنشان کرد: درک شرایط موجود و انطباق 
برنامه های تبلیغی با اوضاع زمانه و توجه به این نکته که مردم همچنان 
به روحانیت امیدوارند، اولویت کاری مبلغان اس��ت. وی گفت: برای 
اینکه امید داخلی را افزایش دهیم و دشمنان را مأیوس کنیم، باید راه 
و روش سلف صالح یعنی علما و روحانیت شیعه در طول تاریخ را ادامه 
دهیم چرا که مردم داری و صمیمیت با اقشار مختلف، رمز موفقیت 
آنها بوده است. اسکندری سعه صدر را یکی از عوامل موفقیت مبلغان 
دینی دانست و تصریح کرد: مطمئن باشیم بهتر از مردم ایران در هیچ 
کجای دنیا پیدا نمی ش��ود، هر چند عملکرد مسئوالن گاهی اوقات 

م��ردم را ناراحت و عصبانی می کند ولی آنها اعتقاد خود را به مکتب 
اهل بیت)ع( از دست نداده اند و در صحنه های مختلف انقالب حضور 
یافته اند و حمایت کرده اند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم 
دوستی با مردم را زمینه ساز تاثیرگذاری روحانیت در جامعه دانست و 
افزود: هر چه در مقابل مردم متواضع تر باشیم و دستور صریح قرآن را 
رعایت کنیم، نتیجه بهتری هم خواهیم گرفت. وی توجه به کودکان، 
نوجوانان و جوانان را از دیگر نکات حائز اهمیت تبلیغ دین برشمرد و 
گفت: آینده کشور از آن این اقشار است بنابراین باید آنها را در صراط 
مستقیم قرار داد تا مطمئن باشیم این انقالب و کشور به دست صاحب 
اصلی آن می رسد. اسکندری خواستار تشویق قشر نوجوان و جوان به 
برنامه های مذهبی و دینی از سوی روحانیون شد و خاطرنشان کرد: در 
طرح آرامش بهاری که نوروز هر سال با محوریت بقاع متبرکه برگزار 
می شود اقدامات ارزشمندی صورت می گیرد که یکی از مهمترین آنها، 
توجه به کودکان و نوجوانان است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
قم افزود: رهبر معظم انقالب هم با نگاهی دوراندیشانه، تاکید فراوانی 
نس��بت به برنامه های ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان دارند. وی هر 
مبلغ دینی در یک بقعه متبرکه را لش��کری فرهنگی توصیف کرد و 
گفت: بیان احکام شرعی، پاسخگویی به سواالت و شبهات اعتقادی و 
دینی و مشاوره در امور مختلف خانوادگی را یکی از مهمترین وظایف 
مبلغان دینی دانست ضمن اینکه اهتمام به تبلیغ نماز و مسئله عفاف 

و حجاب هم جزو اولویت های کاری روحانیون است.

اهواز- شبنم قجاوند- معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه 
ای خوزستان گزارش عملکرد س��ال ۹۷ این معاونت را در واحدهای 
دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش، دفتر مدیریت استراتژیک 
و بهره وری، دفتر سازمان دهی و بهبود روش ها و دفتر امور کارکنان 
و رفاه تشریح کرد. کیوان خورسند مهمترین فعالیت های دفتر برنامه 
ریزی نیروی انسانی و آموزش را جمع آوری نیازهای آموزشی و تهیه 
تقویم آموزشی۹۷، برگزاری دوره های HSE به منظور پیشگیری از 
حوادث، اس��تفاده از نرم افزار مدیریت فرایند آموزش جهت ارزشیابی 
دوره های آموزشی، جذب و بکارگیری 50 نفر کارآموز، برگزاری ۲3۶ 
دوره و سمینارآموزشی، استفاده از سیستم نرم افزار ارزشیابی عملکرد 
کارکن��ان، جذب ۸3 نفر نیروی حجمی اپراتور برق، معرفی 30 نفراز 
کارکنان واجد شرایط به شرکت توانیرجهت معرفی به کارگاه تربیت 

مدیران آینده و معرفی 3 نفر از متقاضیان واجد شرایط امریه سربازی 
به ش��رکت توانیر اعالم کرده اس��ت. وی اس��تقرار نظام برنامه ریزی 
اس��تراتژیک در شرکت، طراحی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه 
IMS، اجرای نظام ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی )کسب مقام 

اول دربین شرکت های دولتی و بانک ها(، اجرای فرآیند نظام پذیرش و 
بررسی پیشنهادها در شرکت را از مهمترین فعالیت های دفتر مدیریت 
اس��تراتژیک و بهره وری دانس��ت.  فعالیت های دفتر سازمان دهی و 
بهبود روش ها نیز ش��امل تهیه پیش نویس دستورالعمل ها و آئین 
نامه ها و تهیه و تدوین دستورالعمل های جدید، تهیه مصوبات هیات 
مدیره و صورتجلس��ات، اقدامات مرتبط با ساختار سازمانی، بازنگری 
شرح وظایف واحدها، تهیه ابالغیه های انتصاب و تهیه تقدیرنامه های 
اداری بوده است. معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خوزستان 
پیاده س��ازی سامانه حضور و غیاب تحت وب، صدور احکام پرسنلی، 
اقدامات تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگر، همکاری با امور مالی جهت 
انتقال حس��اب ها و انجام امور مربوط به بازنشستگان را از مهم ترین 
اقدامات دفتر امور کارکنان و رفاه این معاونت در سال ۹۷ معرفی کرد.

شرکت آب و فاضالب شهری مردم آذربایجان غربی:

نخستین نمایشگاه دستاوردهای ستاد احیای دریاچه ارومیه برپا شد

برای ششمین سال پیاپی به عنوان شرکت برتر در رعایت حقوق مصرف کنندگان

ذوب آهن اصفهان تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان را کسب نمود

مدیر پاالیشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی؛

سال آینده در فازهای 4 و 5 تعمیرات اساسی نخواهیم داشت

درک شرایط موجود مهمترین اولویت مبلغان دینی است؛

هر مبلغ لشکری فرهنگی در بقاع متبرکه است

گزارشی از عملکرد سال 97 معاونت منابع انسانی برق منطقه ای خوزستان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
منطقه ساری سه سال پیاپی از سوی شرکت توزیع برق استان تقدیرشد

ساری - دهقان - مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : 
مشارکت ادارات در بهینه سازی مصرف انرژی یکی از راه حلهای کاهش مصرف است . 
سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در همایش 
شرکت توزیع برق استان که 14 اردیبهشت ۹۸ در سالن اجتماعات منطقه ساری برگزار 
شد ، بیان کرد : با همکاری و همدلی ادارات همسو در جهت کاهش مصرف انرژی می 
تواند هم افزایی قابل توجهی در مدیریت کاهش مصرف داشته باشند و این شرکت آماده 
هرگونه همکاری همچون سالهای گذشته درسال ۹۸ با شرکت توزیع برق استان می باشد . سبحان رجب پوراظهارکرد : این همایش 
به منظور تقدیر از جایگاهداران سی ان جی منطقه ساری که در ساعات پیک از برق شهری استفاده نکرده و کاهش مصرف برق مورد 
نیاز همکاری صمیمانه داشته اند ، برگزار شد . رجب پوراذعان داشت :  مصرف بهینه یکی از اولویت های  شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه ساری  است که زیر ذره بین کارشناسان و مدیران این شرکت قرار دارد . رجب پور ضمن تشکر و قدردانی از مدیر 
عامل شرکت توزیع برق مازندران  گفت : وظیفه ملی ما حکم می کند در زمستان و تابستان به یاری سازمانهای خدمات رسان رفته ، 
تا مشترکان استان بتوانند با اطمینان و آرامش خیال زمستان و تابستان را بدون دغدغه پشت سر بگذارند . مدیر منطقه ساری ضمن 
قدر دانی از زحمات متقابل دو شرکت توزیع برق و منطقه ساری در امر صرفه جویی برق ، تاکید کرد : منطقه ساری افتخار دارد که 
در بین 3۷ منطقه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ، شرکت توزیع برق را سه سال پیاپی در صرفه جویی برق یاری نماید .

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان  از وصل جریان  گاز شهر دوزین و 21 
روستای  شهرستان مینودشت خبر داد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی  مهندس رحیمی در این خصوص گفت: در پی  وقوع رانش زمین 
در مسیر  شهر دوزین در شهرستان مینودشت   جریان  گاز شهر دوزین و ۲1 روستای منطقه قطع شد وی افزود: به دلیل آسیب 
وارده به شبکه  گاز منطقه، متاسفانه گاز شهر دوزین و ۲1 روستای منطقه قطع شد که پس از اطالع از این موضوع    از ساعات اولیه 
حادثه، پرسنل شرکت گاز با همکاری سایر دستگاه های اجرایی مشغول انجام عملیات خاک برداری و اقدامات الزم برای شناسایی و 
ترمیم محل شکستگی با مالحظه الزامات ایمنی و برقراری مجدد خدمات گاز شدند.رحیم تصریح کرد: باتالش بی وقفه و شبانه روزی   
پرسنل فنی و خدوم این شرکت و  همچنین همیاری سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای انقالبی به ویژه فرمانداری و بخشداری 
و بسیجیان جهادگر سپاه نینوای استان، جریان گازطبیعی در شهردوزین و روستاهای همجوار که براثر رانش زمین قطع شده بود  
مجدداً برقرار گردید .مدیرعامل ش��رکت گاز استان گلستان اظهارداشت :مشترکین عزیز گاز توجه داشته باشند  چنانچه گاز آنها 
تاکنون وصل نشده و یا مشکلی در تاسیسات گاز آنها بوجود آمده است  می توانند با شماره 1۹4  امداد گاز که  بصورت شبانه روزی  

پاسخگوی هم استانیهای عزیز میباشد  تماس برقرار نمایند.   

استارتاپ ها تفکری متفاوت درباره شهر به ما ارائه می  کنند
صابر ابراهیم بای - خراسان رضوی : رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر مشهد 
گفت: اس��تارت تاپ ها متفاوت فکر کردن درباره آنچه که در ش��هر اس��ت را به ما ارائه می دهند. 
تقی ابراهیمی ساالری در مراسم افتتاحیه »استارتاپ ویکند محیط زیست مشهد« که در دانشگاه 
فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: کار مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر این است که در 
خصوص طرح ها و لوایحی که به کمیسیون آورده می شود، نظر کارشناسی دهد تا اعضای شورای 
شهر با نظر کارشناسی رأی عمیق و با دانشی بدهند.وی ادامه داد: رسالت مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر مشهد رسالتی متفاوت از مرکز پژوهش های دیگر به طور متعارف است. در مرکز پژوهش های دانشگاه ها رسالتی 
صرفاً علمی دارند در حالی که مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر رسالت کاربردی شدن دانش و نتیجه بخش بودن آن دانش 
در مدیریت شهری را به عهده می گیرد.ابراهیمی ساالری تصریح کرد: بر این اساس استارتاپ ها و به طور کلی جوانان می توانند از 
طریق ارائه نظرهای خود، راه های میان بری به حوزه مدیریت شهری پیشنهاد دهند که شاید ما با تمام سوابق تحصیلی و تجربی 
خود به این نتیجه نرسیده باشیم. استارت تاپ ها متفاوت فکر کردن درباره آنچه که در شهر است را به ما ارائه می دهند.وی با 
بیان این که »معضالت بسیار متفاوتی در شهر مشهد داریم«، گفت: دانشجویان و کارآفرینان به عنوان سرمایه های انسانی این 
کشور و مغزهای متفکر می توانند راه های میان بر برای رفع این مشکالت داشته باشند. کشور ما در هر مشکلی که وارد می شود، 
نقش استارت تاپ ها و افراد خوش فکر بیش تر برجسته می شود. و بر این اساس امیدوارم مدیران کشور و شهر توجه جدی تری به 
این سرمایه های اجتماعی داشته باشند.رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره به این که »کار و بی کاری 
از مشکالت امروز کشور ماست«، افزود: این موضوع از مسائل جدی کشور است. هر ساله تعداد زیادی دانشجوی فارغ التحصیل 
در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری داریم. چیزی که می تواند شما را از دیگران متمایز کند، مزیتی است که خود 

می توانید، به وجود آوردید.

شهردار نسیم شهر:  نسیم شهر به کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده است
رباط کریم- خبرنگار فرصت امروز- عباس شوندی شهردار نسیم شهر گفت ؛ باهدف 
رضایت مندی ش��هروندان از خدمات ش��هرداری در حوزه های مختلف، عملی��ات مخلوط ریزی ، 
جدولگذاری و آسفالت وارد فاز جدیدی شد  وی در  حاشیه بازدید از عملیات اجرایی عمرانی با بیان 
این که جدول گذاري کوچه گلستان ۷ منشعب از خیابان استاد شهریار امام خمیني )ره( و همچنین  
جدول گذاري خیابان آزادگان  اجرا ش��د،   تصریح کرد: مخلوط ریزي و تس��طیح کوچه ارغوان 3 
منشعب از خیابان گوني بافي در محله امام خمیني )ره(و همچنین جدول گذاري در انتهاي کوچه 
مدرسه جنب سوله بحران نسیم شهر در حال اجرا است  شوندی همچنین به لکه گیري  آسفالت 
کوچه نماز و شهید همت منشعب از خیابان 14 متري شهید چمران اشاره و  به تداوم اینگونه اقدامات در سطح شهرتاکید کرد و گفت 
؛خوشبختانه با اتحاد و همدلی اعضای شورای شهر با مجموعه شهری امروز نسیم شهر به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل شده و در 

اکثر نقاط شهری ما عملیات عمرانی و خدماتی داریم

رئیس دانشگاه علمی کاربردی لرستان تشریح کرد:
ویژگی های یک مدرس نمونه

خرم آباد- خبرنگارفرصت امروز - رئیس دانش��گاه جامع علمی کاربردی لرس��تان ضمن 
تش��ریح ویژگی های یک مدرس خوب، به تبیین این مس��ئله که اساتید چقدر در حل مشکالت 
جامعه خود موثر بوده اند، پرداخت.  س��عید فرح بخش  در مراسم تجلیل از 50 مدرس برگزیده 
دانش��گاه علمی کاربردی لرس��تان ضمن   تبریک هفته معلم، اظهار داشت: امیدوارم همه ما در 
کسوت معلمی بتوانیم شاخص ها و ویژگی های یک معلم، مربی و مدرس خوب را داشته باشیم. 
وی به بیان برخی ویژگی های معلمین و مدرسین خوب پرداخت و تصریح کرد: یکی از ویژگی ها 
این اس��ت که یک استاد باید عمده اوقات خود را صرف آموزش و پژوهش و مسائل علمی کند، 
وقت خود را به بطالت نگذارند و روح علمی را در دانشگاه بیدار کند.رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان با تاکید بر 
اینکه البته اینها استانداردهایی است که در سطح جهان به آن توجه می شود، افزود: یک مدرس خوب باید در جریان گفتمان 
رش��ته خود در س��طح کشور باشد، باید با آخرین اطالعات و دانش روز در زمینه علمی خود آشنا باشد و هرچه وقت بیشتری 
صرف پژوهش کنیم این معیار هم محقق می شود. فرح بخش با اشاره به اینکه اساتید نباید مبلغ افراد دیگری باشند، وقتی به 
عنوان مدرس در کالس حضور داریم اینکه مبلغ کسی باشیم از جهت اخالقی خوب نیست مگر اینکه از نظر علمی توانمندی 
داشته باشد، یادآور شد: جایگاه نخبگان و چهره های علمی را باید پاس بداریم و اگر می خواهیم تعریف و تمجید کنیم از این 
چهره ها تعریف کنیم. وی خاطرنش��ان کرد: در همین راس��تا در خرداد ماه از شخصیت علمی و اخالقی دکتر حسین مهرداد 

تجلیل خواهد شد. 

دیدار مدیرمخا برات منطقه مرکزی با فرماندارشهرستان ساوه
اراک- مینو رستمی- مهندس ملک حسینی ،مدیرمخا برات منطقه مرکزی 
با مهندس میرزایی فرماندار شهرس��تان ساوه دیدار کرد.  در این نشست صمیمی 
مدیرمخابرات منطقه مرکزی  ضمن تبریک س��ال جدید،گزارشی ازتوسعه شبکه 
های مخا براتی در شهرستان ساوه ارایه نمود وفرماندار شهرستان ساوه از مجموعه 
اقدامات وتعامالت سازنده ومستمر مهندس ملک حسینی بادستگاه های اجرایی 

بویژه فرمانداری شهرستان ساوه تشکر وقدردانی به عمل آورد .

در نود و یکمین جلسه شورای شهر شهردار رشت انتخاب شد
رشـت- زینب قلیپور-  در نود و یکمین جلس��ه شورا ناصر حاج محمدی با رای حداکثری اعضای شورای اسالمی 
شهر، شهردار منتخب رشت شد.گفتنی است شهرداری رشت از ابتدای مرداد ماه سال 13۹۷ با سرپرستی علی بهارمست 

اداره می شود.

چهار شنبه
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آگاهی از برند، مفهوم قدرتمندی اس��ت که نتیجه فعالیت های بازاریابی، درک 
مصرف کننده و جریان درآمد یک شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد.

آگاه��ی از برند ی��ا Brand Awareness یک گام فرات��ر از معرفی برند یا 
ش��ناخت برند اس��ت. مرحله  آگاهی زمانی رخ می دهد که یک برند، به س��بک 
زندگ��ی و عادت های خرید مصرف کنندگان وارد می ش��ود و م��ردم، برای اینکه 

خریدهای مکرری از یک شرکت داشته باشند، اصاًل فکر نمی کنند.
چگونه می توانید به مش��تریانی دست پیدا کنید که هر بار، برای بازگرداندن و 
ترغیب آن ها به خرید، نیازی به طی کردن کامل قیف خرید نداش��ته باش��ید؟ ما 

در این مطلب سعی می کنیم به همه سؤاالت شما در این زمینه پاسخ بدهیم.
آگاهی از برند چیست؟

نرخ آگاهی از برند، نشان می دهد که مخاطبان هدف، چقدر با برند شما آشنا 
هس��تند و چقدر خوب آن را تش��خیص می دهند. شرکت هایی که از آگاهی برند 
باال برخوردار هس��تند، نه تنها خوش آوازه و محبوبند، بلکه به عنوان »روند صنعت 
یا بازار« ش��ناخته می ش��وند. تالش برای ایجاد آگاهی از برن��د، به ویژه زمانی که 
در مراحل اولیه  کس��ب وکار خود قرار دارید و روی بازاریابی و ترویج اس��تفاده از 

محصوالت و خدمات خود کار می کنید، اهمیت بسیار زیادی دارد.
اهمیت آگاهی از برند

مفهوم اصطالح آگاهی از برند، ش��اید کمی مبهم به نظر برس��د و درواقع نیز 
همین طور اس��ت. برای آن گروه از بازاریابان و مالکان کسب وکار که می خواهند 
موفقیت اهداف مارکتینگ خود را با اعداد و ارقام واضح و روش��ن ارزیابی کنند، 
آگاهی از برند حوزه ای اس��ت که تا حدودی، جاده  ش��فاف آنها را اندکی مه آلود 

می کند.
اما صرفاً به این دلیل که آگاهی از برند، یک سنجه  آماری محسوب نمی شود، 
به این معنا نیست که می توان ارزش آن را نادیده گرفت. برعکس، آگاهی از برند 
نقش مهمی در محقق ش��دن اهداف بازاریابی ش��ما ایفا می کند. برای شروع، به 

مزایای زیر توجه کنید:
1- آگاهی از برند اعتماد مشتریان یا کاربران را افزایش می دهد

در دنیایی که مصرف کنندگان پی��ش از خرید هر محصولی، تحقیقات زیادی 
درباره  آن انجام می دهند و نظر س��ایر مش��تریان را نیز جویا می شوند، اعتماد به 
یک برند کلیدی ترین عامل سرنوشت س��از شرکت ها است. وقتی مصرف کننده به 
یک برند اعتماد می کند، به احتمال بیش��تری خریده��ای مکرر خود را به دور از 
محافظه کاری و احتیاط انجام می دهد و مس��یر وفاداری به برند را س��ریع تر طی 

می کند.
بنابرای��ن آگاه��ی از برند، قدرت اعتمادس��ازی را افزای��ش می دهد. زمانی که 
ش��ما چهره  مصطلحی به برند خود می بخشید، مصرف کنندگان راحت تر اعتماد 
می کنند. تالش هایی که در راس��تای افزایش آگاهی از برند صورت می گیرد، به 
برند ش��ما شخصیت می دهد و زمینه س��از صمیمیت بیشتر با مشتریان، دریافت 
بازخوردهای س��ازنده و داستان سرایی کس��ب وکار خواهد بود. ما انسان ها نیز از 
طریق همین راه ها به یکدیگر اعتماد می کنیم. روابط انس��ان ها با یکدیگر تفاوت 

زیادی با روابط مصرف کنندگان و برند ندارد.
2- آگاهی از برند به ایجاد روابط مثبت می انجامد

هنگامی که می خواهید ظرف بش��ویید، از ریکا اس��تفاده می کنید. هنگامی که 
باید فوراً پاسخ یک سؤال را بیابید، آن را در گوگل جست وجو می کنید. زمانی که 
می خواهید از یک ورق کاغذ، چندین نس��خه داش��ته باش��ید، کاغذ را زیراکس 
می کنی��د. احتماالً وقتی که وس��ایل الزم برای پیک نیک را داخل کیف یا س��بد 
می گذارید، یک کوکاکوال نیز برای نوشیدن به همراه می برید. حتماً می دانید که 
واژه های »زیراکس« یا »کوکا« در اصل به یک برند اش��اره دارند. اگر بخواهیم از 
فاز محاوره روزمره خارج ش��ویم، باید به جای ریکا، از مایع ظرف ش��ویی، به جای 
گوگل از موتور جست وجو، به جای زیراکس از دستگاه کپی کننده و به جای کوکا، 
از نوش��یدنی گازدار اس��تفاده کنیم، ولی ما اس��تفاده از واژه  زیراکس را ترجیح 

می دهیم، هرچند دستگاه ما، واقعاً از برند زیراکس نباشد.
مثال های باال، مصادیق آگاهی از برند هستند. همان طور که مشاهده می کنید 
آگاه��ی از برن��د، اقدامات و محص��والت را به برندهای خاص��ی مرتبط می کند. 
درنتیجه مردم تش��ویق می ش��وند واژه های متداول را با عب��ارات و اصطالحات 
برن��د، جایگزین کنن��د. قبل از اینکه خودتان متوجه ش��وید، اقدامات روزمره ای 
نظیر ظرف شستن و پیک نیک رفتن، بازاریابی محصوالت شما را انجام می دهند.

3- آگاهی از برند، ارزش ویژه  برند را باال می برد
ارزش وی��ژه  برند ی��ا Brand Equity توصیف کننده بخش��ی از ارزش برند 
اس��ت که توسط تجربه  مصرف کننده و درک عمومی از یک برند تعیین می شود. 
تج��ارب و درک مثبت، ارزش ویژه  برند را افزایش می دهند و برعکس، تجارب و 
ای��ده  منفی مصرف کنندگان، BE را پایی��ن می آورند. برخی از نتایج مهم ارزش 

ویژه  مثبت، عبارتند از :
• قیمت باالتر محصوالت )باتوجه به ارزش درک شده  باالتر(

• افزایش قیمت سهام شرکت
• قابلیت گسترش کسب وکار )باتوجه به بسط خط تولید محصوالت و خدمات(

• تأثیر اجتماعی عالی )باتوجه  به ارزش نام برند(
یک شرکت چگونه می تواند ارزش برند خود را باال ببرد؟ پاسخ این سؤال سخت 
نیس��ت: با ایج��اد آگاهی از برند و ارتقای دائمی تجرب��ه  مثبت مصرف کنندگان. 

درواقع آگاهی از برند، پایه های ارزش ویژه  برند را بنا می گذارد.
هنگامی که مصرف کننده از یک برند »آگاه« است، بدون هیچ مشاوره و کمکی 
محصوالت آن را می شناس��د و خریداری می کن��د. مصرف کننده، محصول برند 
محبوب خود را به محصوالت سایر شرکت ها ترجیح می دهد و وفاداری مشتری، 
از همین نقطه شروع می شود. یعنی مصرف کننده نه تنها محصوالت برند خاصی 
را خریداری می کند، بلکه آنها را به دوستان و آشنایان خود نیز پیشنهاد می دهد.
پ��س آگاه��ی از برند، اعتم��اد مصرف کنندگان را جل��ب و ارتباطات مثبت را 
تقویت می کند و درنهایت، ارزش ویژه  برند را ارتقا می دهد. ویژگی هایی که باعث 
می شود برند شما به یک نام آشنا تبدیل شود و به صورت ناخودآگاه، در فهرست 

همیشگی خرید مصرف کننده قرار بگیرد.
راه های ایجاد آگاهی از برند

آگاهی از برند، پدیده ای نیس��ت که یک ش��به در میان مشتریان و عموم مردم 
خلق ش��ود. از طرف دیگر، نتیجه ای هم نیس��ت که از تبلیغ��ات یا کمپین های 
بازاریابی س��اده حاصل ش��ود. آگاهی از برند، خروجی مجموعه ای از تالش های 
هم زمان اس��ت که فراتر از ترغیب مش��تریان به پرداخت پول و خرید کاال پیش 

می رود.
اگ��ر انتظار داش��ته باش��ید که پس از تع��دادی آگهی تجاری در رس��انه های 
اجتماعی، نرخ آگاهی از برند ش��ما افزای��ش پیدا کند، به بیراهه رفته اید. در این 
ص��ورت، مصرف کننده فقط روی محصول )و نه برند( ش��ما متمرکز می ش��ود و 

تبلیغات تجاری نیز تأثیری بیشتر از یک فروش ساده نخواهد داشت.
در ای��ن بخش مهم ترین راهکارهایی را ذکر می کنیم که  به س��اخت پایه های 
آگاه��ی از برن��د کم��ک می کنند و اث��ر پای��داری را در مخاطبان ش��ما به جای 

می گذارند.
1- یک شخص باشید، نه یک شرکت

هنگامی که با افراد جدید دوست می شوید، می خواهید چه چیزهایی را درباره 
آنها بفهمید؟ به عنوان مثال سرگرمی ها، عالیق، اولویت های آنها؟ یا اینکه دوستان 
جدید چگونه صحبت می کنند، درباره  چه چیزهایی بیش��تر حرف می زنند و چه 

چیزهایی آنها را هیجان زده می کند؟
برای آگاهی بخشی به مخاطبان نیز باید همین موارد را در خصوص برند خود 
نش��ان دهید. اگر می خواهید روی مخاطبان تأثی��ر بگذارید، باید برند را فراتر از 
ش��رکتی که صرفاً به فروش محصوالت مش��غول اس��ت، معرفی کنید. شما چه 
توصیفی از ش��خص خودتان دارید؟ برای معرفی برند خود به یک دوست جدید، 

از چه عباراتی استفاده می کنید؟
2- اجتماعی سازی

همه  انس��ان ها، صرف نظ��ر از اینکه درون گرا یا برونگرا، آرام یا اهل معاش��رت 
باشند، درهرحال از روابط و تماس های اجتماعی و وقت گذراندن با یکدیگر سود 
می برن��د. روابط اجتماعی، راهی برای اجتناب از انزوا و یادگرفتن دانس��تنی های 
جدید است. همین امر برای برند شما هم صادق است. اگر فقط در زمان فروش 
یا پش��تیبانی خدمات، با مردم ارتباط برقرار کنید، ش��رکت شما چیزی بیشتر از 

یک کسب وکار باهدف مشخص )مثل درآمدزایی( نخواهد بود.
ش��ما به منظور باال ب��ردن آگاهی م��ردم از برند خود، باید اجتماعی باش��ید. 
پس��ت هایی را که در شبکه های اجتماعی منتشر می کنید، صرفاً به محصوالت و 
خدمات خود محدود نکنید. با مخاطبان برند در تعامل باش��ید، به س��ؤاالت آنها 
پاس��خ بدهید، زیر پس��ت آنها کامنت بگذارید و محتوایی را که دوس��ت دارند، 

بازنش��ر کنید. حساب رس��انه های اجتماعی برند را به ش��یوه ای مدیریت کنید 
که گویی می خواهید در صفحات ش��خصی خود، دوس��تان جدی��دی بیابید؛ نه 
مثل کس��ب وکاری که فقط به دنبال پول درآوردن است. به یاد داشته باشید که 
بی��ش از 50درصد از ش��هرت و اعتبار برند، از اجتماع��ی بودن در فضای آنالین 

به دست می آید.
 3- یک روایت تعریف کنید

فرق��ی نمی کند که ش��ما در ح��ال بازاریابی محصوالت خود هس��تید یا برند 
خود را پروموت می کنید. در هر دو حالت، داستان س��رایی یک تاکتیک بازاریابی 
فوق العاده قدرتمند و مؤثر اس��ت. س��اخت یک روایت پیرامون برند، به آن وجوه 
انسانی و عمق می بخشد. هنگامی که این روایت را به شیوه ای طبیعی با بازاریابی 
خود همراه می کنید، در کنار محصوالت و خدمات، برند را نیز بازاریابی می کنید.

اما روایت برند باید با چه محوریتی نوش��ته شود؟ هر چیزی، البته تا زمانی که 
داس��تان شما واقعیت دارد. به عنوان مثال داس��تان بنیان گذار، یا روایتی در مورد 
ایده  اولین محصولی که کسب وکار شما تولید کرده است یا داستانی درباره اینکه 
کسب وکار کوچک شما، چگونه راه خود را در این دنیای بزرگ پیدا کرده است.

مردم، عاش��ق شنیدن داستان های س��ایر مردم هستند. اصالت و معتبر بودن، 
فوق العاده تأثیرگذار است و می تواند به افزایش آگاهی از برند منجر شود.

4- به اشتراک گذاری محتوا را تسهیل کنید
در هر صنعتی که کار می کنید، هر محصول یا خدماتی را که به مصرف کنندگان 
پیش��نهاد می دهید و از هر اس��تراتژی بازاریابی که اس��تفاده می کنید؛ امکان به 
اش��تراک گذاری محتوای خود را برای مخاطبان تس��هیل کنید. منظور از محتوا، 
پست های وبالگ، ویدئوها، پست های رسانه های اجتماعی، محتوای پرداختی یا 

صفحات محصول است.
بازاریابی دهان به دهان یا شخص به ش��خص، مؤثرترین راه برای اعتمادسازی 
و ایجاد آش��نایی در میان مش��تریان اس��ت. زمانی که یکی از دوستان یا اعضای 
خانواده، محصولی را به ما پیشنهاد می دهد، توجه ما به محصول و برند آن جلب 
می ش��ود. از خودمان می پرس��یم که آیا این برن��د، ارزش امتحان کردن را دارد؟ 
آیا ممکن اس��ت محصوالت دیگر موردنیاز ما را هم داش��ته باش��د؟ حساب های 
اجتماعی این برند چیست و در صفحات خود، از چه چیزهایی صحبت می کند؟ 
اگر امکان به اش��تراک گذاری محتوا را تسهیل کنید، مصرف کنندگان با انتخاب 

دکمه Share، به راحتی آگاهی از برند شما را باالتر می برند.
به یاد داشته باشید که تأثیرگذاری، کلید آگاهی از برند است. به همین دلیل 
ارتباط ش��ما با مخاطبان، باید فراتر از کس��ب درآمد، یا درخواس��ت مشارکت و 
وفاداری مش��تری باش��د. فرض کنید با فرد جدیدی مالق��ات کرده اید و او یکی 
از موارد باال را از ش��ما درخواس��ت می کند. احتماالً می خندید و قرار مالقات را 
ترک می کنید. چنین درخواستی نه تنها یک رویکرد سطحی و بی ارزش در عالم 
دوس��تی به ش��مار می رود، بلکه تأثیرگذاری مثبتی نیز بر ش��ما نخواهد داشت. 

همین امر برای ترویج نام برند در میان مخاطبان نیز صادق است.
راه های افزایش آگاهی از برند در میان مخاطبان بالقوه

در مرحله دوم، فرض می کنیم ش��ما پایه های آگاهی از برند را براساس اصول 
صحیح، بنا نهاده اید. حاال چگونه می توانید این آگاهی را گس��ترش دهید؟ برای 

شروع می توانید کار خود را با ایده های کمپین زیر آغاز کنید:
1- پیشنهاد فریمیوم

فریمیوم مدل کس��ب وکاری اس��ت که محصول پایه خ��ود را به صورت رایگان 
عرضه می کند و فقط برای محصوالت پریمیوم و همچنین مش��تریان س��ازمانی، 
هزینه ای را مشخص می کند. این سیستم، روش قیمت گذاری مشهوری است که 
 Freemium شرکت هایی نظیر ترلو و هاب اسپات از آن استفاده می کنند. مدل
به مش��تریان اجازه می دهد تجربه  محصول و برند ش��ما را پیش از خرید نهایی، 
درک کنن��د. فرصتی که در زبان محاوره ای »قبل از خرید امتحان کنید« نامیده 
می ش��ود، به لحاظ فنی می تواند ماندگار و همیش��گی ش��ود )برخالف دوره های 

آزمایشی رایگان، که انتخاب برخی دیگر از شرکت ها است(.
معموالً در مدل فریمیوم، واترمارک برند روی تمامی قسمت های قابل مشاهده  
محصول یا سرویس دیده می شود. به همین دلیل فریمیوم یک وضعیت برد–برد 
ایجاد می کند: مصرف کنن��ده محصول را رایگان دریافت می کند و هنگامی که از 

آن استفاده می کند، نوعی تبلیغات رایگان را برای برند انجام می دهد.
بس��ته به نوع کسب وکار شما، ممکن است فریمیوم بهترین راه افزایش آگاهی 

از برند بین مخاطبان بالقوه باشد.
2- تولید محتوای رایگان

این روزها تولید محتوا آس��ان تر از همیشه اس��ت. این موضوع اصاًل بد نیست 
زیرا مصرف کنندگان برای پیدا کردن پاس��خ س��ؤاالت خود، به اینترنت مراجعه 

می کنند.
محتوا، راه جالبی برای افزایش نرخ آگاهی از برند ش��ما محس��وب می ش��ود، 
زیرا س��اده ترین راهکاری اس��ت که از طریق آن می توانید شخصیت برند خود را 
نمایش دهید، نظرات را به اشتراک بگذارید و ایده یا موضع خود در مورد مسائل 

مختلف بیان کنید.
لزومی ندارد که از محتوای متنی استفاده کنید. امروزه ویدئو، اینفوگرافیک و 
پادکست، نظر مخاطبان را بیشتر جلب می کنند )که در ادامه به آنها می پردازیم(. 
البت��ه محت��وای متنی نظیر وبالگ و راهنمای قابل دانلود، س��اده ترین راه تولید 
محتوا به شمار می روند، اما مسلماً شما به انتخاب این گزینه ها محدود نیستید.

از ط��رف دیگ��ر، نباید به انتش��ار محتوا در وب س��ایت ش��رکت اکتفا کنید. 
پس��ت های مهمان و محتوای حمایت شده )Sponsored Content( فرصتی 
را برای ش��ما فراه��م می آورد تا پی��ش روی مخاطبان جدید ق��رار بگیرید. اگر 
برند ش��ما از تولی��د محتوا صرف نظر کند، فرصت فوق الع��اده ای را برای افزایش 

آگاهی بخشی به مخاطبان از دست می دهید.
3- حمایت از رویدادها

اغلب رویدادها بدون حمایت مالی برندها، قابل برگزاری نیس��ت. کافی اس��ت 
به رویدادهای مختلفی که در طول س��ال در آنها ش��رکت کرده اید فکر کنید تا 
صحت این ادعا را تایید کنید. اگر ش��ما نیز یکی از حامیان این رویدادها باشید، 
برند خود را به هزاران نفر معرفی می کنید که بخشی از آنها، به مخاطبان هدف 
تبدیل می شوند. هنگامی که حامی یک رویداد هستید، نام برند شما همه جا دیده 

می شود: از بنرها و آگهی های تبلیغاتی تا بطری های آب.
از ط��رف دیگر حمایت از یک رویداد به ش��ما اج��ازه می دهد نام برند خود را 
به یک رویداد مطابق با ش��خصیت، عالیق و ارزش های خود، متصل کنید، یعنی 
مصرف کنندگان از طریق رویداد فوق، با ویژگی ها و کاراکتر برند ش��ما نیز آشنا 

می شوند.
4- برای برند خود یک شخصیت طراحی کنید

وجهه  انس��انی بخش��یدن به برند و داستان س��رایی، اولین گام های شما برای 
ش��خصیت بخش��یدن به برند هس��تند. در قدم بعدی باید این ش��خصیت را به 
تالش های بازاریابی خود اضافه کنید. هنگامی که محصوالت و خدماتی را همراه 
 با ش��خصیت برند بازاریابی می کنید، هم زمان آگاهی از برند خود را نیز افزایش 
می دهید. البته توجه مش��تریان به محصوالت ش��ما جلب می شود، اما از طریق 
تبلیغاتی که اجرا می کنید، ش��خصیت برند ش��ما را نیز تجربه می کنند. در این 
اس��تراتژی عالی، شما کمپین بازاریابی سنتی را با کمپین آگاهی از برند ترکیب 
می کنید. دو کمپین یادشده همیشه هم زمان و در تلفیق با یکدیگر نیستند، ولی 

همان طور که می بینید، گاهی ترکیب آنها بازدهی بسیار باالیی دارد.
5- یک پادکست ارائه کنید

در طول چند سال اخیر، میلیون ها نفر در سراسر جهان شنیدن پادکست را آغاز 
کرده اند. شکی نیست که پادکست ها نقش مهمی در زندگی ما و البته در تالش های 
بازاریابی ایفا می کنند. پیش ازاین تولید پادکست، مستلزم فرآیند پیچیده ای بود که به 
امکاناتی نظیر استودیو و میکروفن های حرفه ای نیاز داشت، اما حاال ساخت و انتشار 
پادکست، از همیشه آسان تر شده و نتیجه  شگفت آوری برای تالش های آگاهی بخشی 
در مورد برند به دنبال دارد، چرا؟ پادکس��ت ها نیز مانند محتوای متنی یا بصری، راه 
معتبری برای ارتباط با مخاطبان فراهم می کنند. پادکست ها به جای تبلیغات شلوغ و 
پر سروصدا )که تصدیق کردیم راه مؤثری برای افزایش آگاهی از برند نیست(، امکان 
آموزش، اطالع رسانی، سرگرم کردن و مشاوره دادن به مخاطبان را فراهم می کنند. 

اعتمادسازی نیز از همین طریق ایجاد می شود.
به یاد داش��ته باش��ید که ایجاد و افزایش آگاهی از برند، یک فرآیند  بی پایان 
اس��ت. کمپین هایی که ذکر کردیم، به شما کمک می کند در برخی فرصت های 
بازاریاب��ی و تبلیغات حضور داش��ته باش��ید که در غیر این ص��ورت، هرگز روی 
آنها س��رمایه گذاری نمی کردید. این کمپین ها، راه های جدید و قدرتمندی برای 

ارتباط با مخاطبان هستند.
ZOOMIT :منبع

هر آنچه باید در مورد آگاهی از برند بدانید
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مهاجرت معکوس و پیامدهای سیر پرشتاب آن
مش��کالت اقتصادی و عدم توانایی در تامین مایحتاج زندگی باعث ش��ده است تا مهاجرت معکوس از کالنشهرها به 
روس��تا روند رو به رش��دی یابد، این پدیده به خودی خود خوب اس��ت اما در برخی موارد آسیب زا به نظر می رسد که 
باید برای آن برنامه ریزی کرد. به گزارش گروه اطالع رس��انی ایرنا، فرآیند شهرنشینی حاصل کنش های پیچیده عناصر 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فناوری، جغرافیایی و ... است که در مراحل مختلف خود در طول زمان و بنابر مقتضیات 

محلی، در حال تولید الگوهای مختلف شهری در مناطق مختلف دنیا هستند.
مهاجرت و رشد شهرنشینی 

شهرنشینی در ایران را باید پدیده ای پویا دانست به گونه ای که در چند دهه اخیر رشد بی سابقه ای را گذرانده است. برای 
نمونه در 1335خورشیدی 31درصد جمعیت ایران در شهرها زندگی می کردند که در 133۹خورشیدی این رقم به بیش از 
۷1درصد و در 13۹5خورش��یدی به ۷4درصد رس��ید. در این سال قم با ۹5.۲درصد و تهران با ۹3.۹درصد بیشترین میزان 
شهرنش��ینی کشور را داشته اند و سیستان و بلوچس��تان با 4۸.5درصد کمترین میزان شهرنشینی را داشته است، بنابراین 
مهمترین عوامل این پدیده را باید رشد و افزایش جمعیت کشور و نیز جریان مداوم مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق 
شهری دانست. این رشد روزافزون شهرنشینی اگرچه در یک دوره ای مفید بود و باعث ورود نیروی کار به شهرها و توسعه 
آنجا شد، اما به مرور زمان این مهاجرت ها به صورت افسارگسیخته افزایش پیدا کردند و آسیب هایی در مبدأ و مقصد به بار 
آورند که از مهمترین و چشمگیرترین آنها باید به حاشیه نشینی و معضل های همراه با آن مانند اعتیاد، بزهکاری و ... در مقصد 
و سالخوردگی و زنانه شدن نیروی کار کشاورزی، تخلیه روستاها و ... در مبدأ اشاره کرد.  اگر بخواهیم به علت این مهاجرت 
افسارگسیخته اشاره کنیم باید بگوییم که طی این سال ها نظام برنامه ریزی به دلیل تمرکزگرایی، بخش نگری و کم توجهی به 
توسعه متعادل کشور براساس ظرفیت های طبیعی و انسانی باعث شد تا تعدادی از شهرها هر روز پیشرفته تر شوند و تعدادی 
دیگر و به خصوص روستاها مورد توجه قرار نگیرند در چنین شرایط جمعیت آنجا ناگزیر به مهاجرت به شهرهای اطراف و در 

حال توسعه شدند که این روند مشکالت عدیده ای را به بار آورد.
مساله اصلی؛ مهاجرت از روستا به شهر

شرایط ایجادشده باعث شد تا مهمترین مساله برنامه ریزان کشور جلوگیری از این مهاجرت ها باشد زیرا جمعیت بیش از 
۷4درصد شهرنشینی آمار مناسبی نیست که باید این رقم میان شهر و روستا متعادل شود. از طرفی دیگر تولیدات کشاورزی، 
اساس و پایه پیشرفت کشور هستند که این تولید نیز نتیجه تالش روستاییان است و آبادانی شهرها به توسعه روستاها بستگی 
دارد. بنابراین برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها در الیحه برنامه پنجم توسعه ایران یک ماده به توسعه روستایی 
اختصاص پیدا کرد که به صورت مفصل در 13بند به موضوع هایی مانند بهس��ازی روس��تاها، ارتقای ش��اخص های توسعه 
روستایی و حمایت مالی کشاورزان از طریق اعطای تسهیالت و همچنین گسترش بیمه اجتماعی روستاییان پرداخته  شد. 
براساس این ماده دولت مکلف شد به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاست گذاری، برنامه ریزی راهبردی و نظارت 
و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی، ارتقای سطح درآمد و کیفیت زندگی روستاییان و کشاورزان و کاهش نابرابری های 
موجود میان جامعه روستایی و عشایری و جامعه شهری حمایت الزم را از اقدام هایی که در این ماده ذکر شده به عمل آورد. 
همچنین مقرر شده  است، شاخص های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت بندی خدمات روستایی با 
توجه به شرایط منطقه ای و محلی ارتقا پیدا کند و دولت باید از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه 
خوشه ها و زنجیره های صنعتی، کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهادها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی 
وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستان های دارای 
قابلیت توسعه، حمایت کند. با توجه به همه این عوامل به نظر می آید که وضعیت مهاجرت همچنان به قوت خود باقی ماند تا 

اینکه در یک سال اخیر و با توجه به عوامل پیش آمده پدیده ای دیگر به نام »مهاجرت معکوس« شروع شد.
مهاجرت معکوس چیست؟

ب��ا توجه به مفهوم مهاجرت، بازگش��ت مجدد مهاجران ب��ه موطن اصلی خود برای زندگی ب��ه دالیل گوناگون، که 
مهمترین آنها توسعه زیرساخت ها و امکانات زیربنایی برای فعالیت های اقتصادی و رشد و پیشرفت فرهنگی و سیاسی 
در منطقه مهاجرفرس��ت اس��ت، مهاجرت معکوس می گوین��د، بنابراین و با توجه به این تعری��ف مهاجرت معکوس را 
می توان پدیده ای خوب توصیف کرد، اما چه ش��رایطی پیش آمده که این مهاجرت در ایران به خصوص تهران آسیب زا 

به نظر می رسد و باید برای آن برنامه ریزی کرد.
مساله اصلی؛ مهاجرت از شهرها

اگرچه ما به دنبال مهاجرت از شهرها به ویژه تهران بوده ایم، اما چه اتفاقی افتاده که امروز آن را به عنوان مهمترین 
مساله آسیب زا توصیف می کنیم؟ اگر بخواهیم جواب آن را خیلی صریح داده باشیم باید به »اقتصاد« اشاره کنیم؛ یعنی 
طی س��ال های اخیر عوامل مختلف مانند تحریم ها، نوس��ان های نرخ ارز و مهمترین آن باال رفتن قیمت مس��کن باعث 
شده تا مردم به خصوص در تهران با وضعیت نامناسبی به لحاظ اقتصادی و تامین مایحتاج زندگی خود روبه رو شوند. 
به گونه ای که س��هم هزینه تامین مسکن در س��بد خانوار ایرانی افزایش قابل توجهی پیدا کرده است و طبقه متوسط 
و فرودست دیگر قادر به خرید و حتی اجاره مسکن در تهران نیستند. از این رو ناگزیر شده اند که به شهرهای اطراف 
مانند هشتگرد، محمدشهر کرج، اندیشه، پرند و ... کوچ کنند. همچنین برخی از افراد نیز نقدینگی خود را به شهرهای 

پدری در شهرستان ها برده اند که در برابر قیمت های روبه فزونی خانه در تهران از نرخ مناسب تری برخوردار است. 
مهاجرت معکوس و آسیب های آن

حال که ما با پدیده مهاجرت معکوس روبه رو شده ایم باید ببینیم که این اتفاق چه آسیب هایی دارد؟ این مهاجرت آسیب های 
اجتماعی و روانی برای افراد خانوار به بار می آورد. نخستین آسیب را باید سرخوردگی فرد دانست. اگرچه تغییر محیط را می توان 
عاملی برای نشاط فرض کرد، اما اینگونه تغییر و در مواقعی از دست دادن شغل و دیگر امکانات باعث می شود تا فرد سرخورده 
شده و در مواقعی با مشکالت روحی و روانی روبه رو شود. ناتوانی در تامین هزینه های زندگی یکی دیگر از آسیب های مهاجرت 
معکوس است. اگرچه فرد مهاجرت کرده تا بتواند از عهده هزینه های زندگی خود بهتر برآید، اما به دلیل اینکه مجبور می شود از 
شهرها و حومه های اطراف هر روز به تهران رفت و آمد کند که این خود افزایش هزینه های کرایه رفت و آمد را به دنبال دارد و 
عماًل از دستمزد پایان ماه فرد مبلغی برای دیگر هزینه های زندگی باقی نخواهد ماند. خستگی، تحمل ترافیک و دیگر مشکالت 
روحی و روانی نیز از دیگر آسیب های مهاجرت معکوس است؛ افرادی که به ناچار به اطراف مهاجرت کرده اند مجبور هستند که 
هر روز در رفت و آمد باشند و این رفت و آمدهای مکرر و طوالنی مدت روزانه در این فاصله جغرافیایی، باعث خستگی، تحمل 

ترافیک و مشکالت روحی و روانی می شود که تاثیر مستقیم در بنیادهای خانواده فرد دارد.
راهکارها

ب��ا توجه به ش��رایط پیش آمده در زمینه مهاج��رت و مهاجرت معکوس، برنامه ریزان کش��ور باید برای جلوگیری از 
آس��یب های آن در حوزه های مختلف وارد عمل ش��وند. از این رو باید در مرحله نخست شرایطی ایجاد کنند که مردم 
راغب به مهاجرت از روس��تاها به ش��هرها و از شهرهای کوچک به کالنش��هرها نباشند. از جمله این شرایط می توان به 
کاهش شکاف درآمدی روستا نسبت به شهر، توسعه زیرساخت ها و زیربناهای اجتماعی و اقتصادی در مناطق مختلف، 
توس��عه فناوری و دانش و علم در مناطق روس��تایی اس��تان ها، شناس��ایی فرصت های کارآفرینی در مناطق مختلف، 
افزایش جاذبه در روستا ها و کاستن کمبود های آن، اشتغال پایدار و ... است.  در صورتی که این شرایط مهیا شود دیگر 
نمی توان مهاجرت معکوس را آسیب زا دانست زیرا از یک طرف از این رشد روزافزون شهرنشینی و معضل های عدیده 
آن جلوگیری می ش��ود و از طرفی دیگر جمعیتی که از ش��هرها مهاجرت معکوس دارند با فرصت های ش��غلی در محل 
زندگی خود روبه رو می شوند و عماًل رغبتی برای اشتغال در محلی دور از محل زندگی خود ندارند. این اتفاق نیز خود 

بسیاری از مشکالت در زمینه روحی، روانی و خانوادگی را حل می کند.
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آیا فکر می کنید هیچ چیزی در زندگی برای تان رضایت بخش 
و جذاب نیس��ت؟ ش��اید رؤیاهای تان به واقعیت رسیده اند اما از 
تحقق آنها خوش��حال نیس��تید. برخی افراد تص��ور می کنند اگر 
در رش��ته و دانش��گاه موردعالقه ش��ان تحصیل کنند، زندگی به 
کام شان ش��یرین خواهد ش��د، اما وقتی به این هدف می رسند، 
هی��چ اش��تیاق و هیجانی ندارند. با ما همراه باش��ید تا به ش��ما 

بگوییم چطور رضایت از زندگی را افزایش دهید.
چرا گاهی رضایت از زندگی به یک رویای دست نیافتنی تبدیل 
می ش��ود و دیگر دل مان نمی خواهد برای رس��یدن به اهداف مان 
ت��الش کنیم؟ پاس��خ دقیقی برای این س��ؤال وجود ن��دارد، اما 
در ادام��ه مطل��ب راه هایی را معرفی می کنیم ک��ه باعث افزایش 
رضایت از زندگی می شوند تا بتوانید با انرژی و انگیزه بیشتری به 

مسیرتان در زندگی ادامه دهید.
تغییرات جزئی در زندگی تان ایجاد کنید

با ایجاد تغییرات کوچ��ک و مثبت به خودتان کمک می کنید 
بیشتر از زندگی لذت ببرید. برای مثال، غذاهای سالم تر بخورید، 
کمی ورزش کنید یا چند عادت ساده و مؤثر در خود ایجاد کنید 
که حس و حال خوش��ایندی به ش��ما می دهد. ب��رای ایجاد این 
تغیی��رات به کمی انگیزه نیاز دارید، البت��ه نه انگیزه  خیلی زیاد. 
تنها باید دست بجنبانید. همین که قدم اول را بردارید و حرکتی 
از خود نش��ان دهید کافی است تا انرژی بگیرید. با این راهکار به 
س��رعت در مس��یری قرار می گیرید که در هر قدمش یک تغییر 

مثبت ایجاد می شود.
افکار منفی را از خود دور کنید

افکار منفی باعث می ش��ود میزان رضایت مان از زندگی کمتر 
ش��ود. وقتی مدام در ذهن تان منفی باف��ی می کنید، نباید انتظار 
لذت بردن از زندگی را داشته باشید. آیا قصد دارید به منفی بافی 
ادامه دهید یا به زندگی عش��ق بورزید و از داش��ته های تان لذت 
ببرید؟ در هر صورت انتخاب با خودتان است. باید کمی هوشیار 
باشید و هر زمان افکار منفی به ذهن تان خطور کرد، این افکار را 

رها کنید و به چیزهای مثبت بیندیشید.
ورزش کنید

خیل��ی از افراد عالقه  زیادی به ورزش ک��ردن ندارند، اما نباید 
تأثیرات فوق العاده فعالیت های جس��می را نادیده بگیرید. برخی 
افراد با انگیزه  تناس��ب اندام ورزش می کنن��د، در حالی که فواید 

ورزش تنها به زیبایی ظاهری ختم نمی ش��ود. ورزش کردن یک 
فعالیت ش��ادی آور اس��ت که باعث می ش��ود عالوه بر احس��اس 
سالمتی و انرژی، دیدگاه مثبتی نسبت به زندگی پیدا کنید. اگر 
عالقه ای به ورزش کردن ندارید، هر روز 10 دقیقه تمرینات ساده  
ورزشی انجام دهید تا از تأثیر آن بهره مند شوید و ببینید زندگی 

چقدر برای تان پرانرژی تر خواهد شد.
وجه مثبت هر چیزی را ببینید

ه��ر اتفاقی ک��ه در زندگی تان رخ می دهد، ی��ک جنبه  مثبت 
دارد. اگر بتوانید همیش��ه وجه مثب��ت را ببینید، دیگر نارضایتی 
به س��راغ تان نمی آید. آیا از اینکه اینترنت منزل تان قطع ش��ده، 
ناراحت هس��تید؟ هیچ اش��کالی ندارد، به ج��ای وقت گذرانی در 
اینترنت می توانید با همسر و خانواده تان وقت بگذرانید و از بودن 
در کن��ار هم لذت ببرید. آیا دختر کوچک تان می خواهد اس��باب 
بازی موردعالقه اش را به زور از دست برادرش در بیاورد؟ خودتان 
را ناراح��ت نکنید، زی��را می توانید در این فرصت به فرزندتان یاد 

بدهید چطور اسباب بازی هایش را با برادرش قسمت کند.
قدر همدیگر را بدانید

برای بودن در کنار عزیزان تان وقت بگذارید تا لذت بیش��تری 
از زندگ��ی ببرید. برای مث��ال، با همدیگر کت��اب بخوانید، فیلم 
ببینید، غ��ذا بخورید، به پیاده روی بروید و ه��ر کاری می توانید 
انجام دهید تا زندگی برای تان لذت بخش تر شود. مهم این است، 
قدر عزیزان تان را بدانید و برای در کنار هم بودن، از هیچ فرصتی 
دری��غ نکنید. اگر مدت زیادی به س��راغ والدین یا دوس��تان تان 
نرفته ای��د، همین حاال ب��ا آنها تماس بگیرید. اگ��ر امروز فرصت 
دیدن شان را ندارید، الاقل یک پیام محبت آمیز برای شان ارسال 

کنید یا تلفن بزنید.
به دنبال عالقه مندی های تان بروید

آیا از جمله افرادی هستید که از دنبال کردن عالیق تان واهمه 
دارید و مدام انجام این کارها را به تعویق می اندازید؟ آیا عاش��ق 
نویس��ندگی یا نوازندگی هستید اما جرأت قدم برداشتن در این 
مسیر را ندارید؟ مهم نیست به چه فعالیتی عالقه دارید، مهم این 
اس��ت همین حاال عالیق تان را با ان��رژی دنبال کنید. اگر عالیق 
خود را نمی شناسید، کمی وقت بگذارید و به عالقه مندی های تان 
پی ببرید. مطمئن باش��ید وقت گذاش��تن برای این کار، ارزشش 
را دارد. اگ��ر کار موردعالقه تان را انجام دهید، زندگی به کام تان 

شیرین تر می شود و با انرژی بیشتری جلو می روید.
با افراد باانگیزه و پرانرژی وقت بگذارید

معاش��رت با افراد بی انگیزه و بی حوصله ای که مدام منفی بافی 
می کنند، نگرش تان را نسبت به زندگی تحت تأثیر قرار می دهد، 
ام��ا اگر با افرادی وق��ت بگذرانید که وظایف ش��ان را با انرژی و 
انگیزه دنبال می کنند، خودتان نیز همانند آنها احس��اس ش��ور 
و هیج��ان خواهید کرد. پس اگ��ر در انتخاب همکاران تان آزادی 
عم��ل دارید، حتما افرادی را انتخاب کنید که وظایف ش��ان را با 
روحیه  مثبت و ش��اد دنبال می کنند تا در نهایت بتوانید از کار با 

آنها لذت ببرید و چیزی به ارزش های تان اضافه شود.
از دیگران بازخورد بگیرید

از خانواده، همکاران، دوس��تان و تم��ام اطرافیان تان بخواهید 
نظرشان را در مورد شما بگویند. اگر بازخورد منفی اما سازنده ای 
دریافت کردید، س��عی کنید از آن برای بهبود زندگی تان کمک 
بگیرید. اگر هم بازخوردهای مثبت گرفتید، لذت ببرید و قدردان 

باشید.
به خودتان استراحت دهید

گاهی احس��اس خس��تگی زیادی می کنید، به طوری که تمام 
انرژی بدن تان تحلیل رفته اس��ت و به هیچ کاری رغبت ندارید. 
در این مواقع اگر امکان دارد، کمی به خودتان استراحت دهید و 
از روزمرگی فاصله بگیرید. برای مثال، به طبیعت گردی بروید، به 
زندگی تان بیندیش��ید و زیبایی های اطرا ف تان را ببینید، نقاشی 
بکشید، چیز جدیدی خلق کنید، خوش بگذرانید، استراحت کنید 
ی��ا اصاًل هیچ کاری انجام ندهید. بعد از اینکه دوره  فراغت تان به 
پایان رسید، می بینید زندگی چقدر برای تان لذت بخش تر شده و 

نگرش مثبت تری نسبت به زندگی پیدا کرده اید.
به دیگران کمک کنید

ت��ا جایی که ممکن اس��ت به دیگران کم��ک کنید. حتی یک 
کمک کوچک هم می تواند کارس��از باش��د و باری از روی دوش 
دیگ��ری ب��ردارد. به دنبال راه حلی باش��ید تا برای کس��انی که 
دوست ش��ان دارید کاری انجام دهید تا خوش��حال شوند. خیلی 
خوب اس��ت که در اوق��ات فراغت تان در کاره��ای خیرخواهانه 
ش��رکت کنید. مطمئن باشید با کمک کردن به دیگران، زندگی 

لذت بخش تری خواهید داشت.
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10 کاری که رضایت و لذت از زندگی را بیشتر می کند

مدرسهمدیریت
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