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بررسی نحوه فعالیت صرافان در بازار متشکل ارزی

سایت بازار ارزی 
رونمایی شد

جلسه بحث و بررسی عملیاتی شدن و آغاز به کار بازار متشکل ارزی با حضور هیات مدیره این بازار و صرافان سراسر 
کشور برگزار شد. به گزارش ایسنا، از زمان انتشار خبر راه اندازی بازار متشکل ارزی، همواره سواالت و ابهامات بسیاری 
از سوی صرافان درخصوص ویژگی های بازار، نحوه فعالیت در آن و چگونگی شکل گیری مطرح می شد که عصر روز 
گذشته جلسه مشترک هیأت مدیره بازار و تعداد زیادی از صرافان عضو کانون، به منظور ارائه توضیحات به سواالت 
آنها برگزار ش��د. در این جلسه پرسش ها و ابهاماتی نظیر نقش فرابورس در بازار، میزان کارمزد معامالت، میزان حق 
عضویت در بازار، نحوه انتخاب سهامداران بازار، دوره زمانی پرداخت حق اشتراک، ناعادالنه بودن تساوی حق اشتراک...

بازار جهانی نفت آماده افزایش بیشتر قیمت ها می شود؟

جنگ نفتکش ها
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فرصت های اقتصادی ایران و ژاپن پابرجاست

راز اقتصادی سفر سامورایی ها به ایران

استفاده از تایید اجتماعی در بازاریابی
رهبران بزرگ چگونه ارتباطات موفق برقرار می کنند؟

چگونه فرهنگ سازمانی پیروز بسازیم؟
ویدئو مارکتینگ چیست؟

راهکارهای استفاده از ترند TBT در بازاریابی دیجیتال
داستان گویی، ابزار باارزش برندها در موفقیت کسب وکار

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

دورخیز گوگل برای حضور 
قدرتمندتر در بازار رایانش ابری
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قیمـت دالر در بازار تهران و در آخرین روز هفته گذشـته، 

افزایشی قابل توجه را تجربه کرد. رشد قیمت ها در 
شرایطی رخ داد که در روزهای ابتدایی هفته ریزش 

آتش نفتکش ها تا فردوسی زبانه کشید

 آخرین خبرها
از بازار سکه و ارز

یادداشت

نکاتی درباره حمله به زنگنه

در اینک��ه بیژن زنگن��ه یکی از 
تاریخ جمهوری  وزرای  موفق ترین 
نیست.  تردیدی  اس��ت،  اس��المی 
کس��ی که نه تنه��ا در صنعت نفت 
ایران بلکه در س��طح کش��ورهای 
تولیدکنن��ده نف��ت ی��ا اوپک هم 
جایگاه وی��ژه ای دارد. چه به لحاظ 
ش��خصیتی و چه از نظر دانشی که 
در صنع��ت نف��ت از آن برخوردار 

است.
یادمان نرفته است که در شرایط 
پسابرجام زنگنه در کمترین زمان 
ممکن، س��هم ایران را از بازار نفت 
پس گرف��ت. یادمان نرفته اس��ت 
که در همان ش��رایط پسابرجام با 
افتتاح فازهای باقیمانده عس��لویه 
توانس��تیم س��هم مان را از مخزن 
مش��ترک ی��ا پ��ارس جنوبی پس 
بگیری��م. یادمان نرفته اس��ت که 
آقای زنگنه قبل از دولت های نهم 
و دهم س��هم برداش��ت ایران را از 
مخ��ازن پ��ارس جنوبی به س��قف 
۵۰درص��د رس��اند. اقداماتی را که 
بی��ژن زنگن��ه در تولی��د و تأمین 
گاز پاالیشگاه ها و منازل مسکونی 
انجام داد، ش��اید بت��وان در حکم 
ش��اهکاری در صنع��ت نفت ایران 

دانست.
امروز ما به یمن پاالیشگاه ستاره 

خلیج ف��ارس می توانی��م 
2بگوییم که تولید بنزین...
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ط��ی ماه های اخیر تن��ور بحث امکان جایگزینی نف��ت ایران در بازار 
بین المللی داغ است؛ موضوعی که هدف نهایی ترامپ قرار گرفته و برای 
رس��یدن به این موض��وع نیز تیمی را تدارک دیده اس��ت، اما به اعتقاد 
تحلیلگران، روش��ن شدن چراغ س��بز برای آمریکا آنقدرها هم ساده به 
نظر نمی رسد. به گزارش ایسنا، آمریکا پس از خروج از برجام اعالم کرد 
ک��ه قص��د دارد میزان صادرات نف��ت ایران را به صفر برس��اند و به طور 
غیررس��می از عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان اوپک درخواست 
کرد تولیدش��ان را افزایش دهند، اما به رقم مش��خصی اش��اره نکرد. در 
این راس��تا، اس��تیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا همزمان با اعالم 
تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق هس��ته ای بین المللی با ایران 
و وضع مجدد تحریم ها علیه تهران، اظهار داش��ت که برخی از کشورها 
مایل هستند تولید نفت ش��ان را برای جبران کاهش احتمالی عرضه به 

بازار جهانی افزایش دهند.
قیمت نفت در سراشیبی

در همین راس��تا در هم��ان زمان رئیس جمهور آمریکا از عربس��تان 
سعودی قول گرفت نفت بیشتری برای جبران تأثیر تشدید تحریم های 
واشنگتن علیه ایران تولید کند، اما در آن زمان درباره تمایل یا توانایی 
عربس��تان س��عودی برای دادن چنین وعده ای تردید وجود داشت، اما 
هفته گذش��ته نفت رس��ماً وارد روند نزولی ش��د که از نظر فنی به افت 

۲۰درصدی قیمت از اوج اخیرش اطالق می شود.
آمار تاریخی بازار نشان می دهد روند نزولی نفت خام ۶۰ روز ادامه پیدا 
می کند و حال با توجه به در پیش بودن نشس��ت رسمی تولیدکنندگان 

اوپک و غیراوپک، این سوال مطرح است که آیا سعودی ها به وعده خود 
برای پایین نگه داش��تن قیمت نفت عمل می کنند. خواه س��عودی ها به 

وعده خود عمل کنند یا خیر، ترامپ نمی تواند ببازد.
نفت ایران جایگزینی ندارد

از سوی دیگر، بیژن زنگنه وزیر نفت کشور چندی پیش صراحتاً اعالم 
کرد که صفرکردن صادرات نفت ایران گرچه آرزوی آمریکایی هاس��ت، 
اما واهی بوده و به نتیجه نخواهد رسید. ایران در منطقه با هیچ کشوری 
دش��منی ندارد، اما دو کش��ور منطقه به دنبال آن هس��تند که با صدور 
بیانی��ه و صحبت های مختلف اعالم کنند که خ��روج ایران از بازار نفت 
تأثی��ری بر بازار ندارد و ظرفیت های اعالمی آنها می تواند جایگزین نفت 
ایران شود، اما این صحبت ها حقیقت ندارد و در صورت اعالم، برداشت 
و ذخیره س��ازی این کش��ورها به تأیید رس��می هیچ س��ازمان و ارگانی 

نرسیده است.
وی با بیان اینکه جمهوری اس��المی ایران هی��چ گاه از نفت به عنوان 
ابزار سیاسی استفاده نکرده و هر کسی که از نفت به عنوان ابزار سیاسی 
اس��تفاده کند، باید تاوان جبران خسارت های آن را بپردازد، بیان کرده 
بود: برخی کش��ورها به دنبال آن هس��تند تا سه عضو پایه گذار اوپک را 

تضعیف کنند که این موضوع منجر به از بین رفتن اوپک خواهد شد.
وزیر نفت با تاکید به این مساله که پیکان تهدید آمریکا بر علیه مردم 
ایران به س��مت نفت هدف گیری شده است، گفته بود باید با همراهی و 

همکاری همگان از این شرایط خطیر عبور کرد.
عربستان و امارات نمی توانند خأل نفتی ایران را پر کنند

زنگن��ه اما به تازگی نیز اعالم کرد که نه تنها عربس��تان و امارات بلکه 
هیچ کس نمی تواند خأل نفتی ایران را جبران کند و کش��ورها نمی توانند 
ب��رای جبران خأل نفت��ی ایران اقداماتی را انجام دهن��د. بازار بی ثبات و 
شکننده است و این کش��ورها تمام تالش شان را می کنند تا با تبلیغات 

و کوچک نمای��ی اتفاقات، اجازه ندهند قیمت نفت افزایش یابد و قیمت 
را به زور پایین نگه می دارند که این اقداماتی اس��ت که در بازار توس��ط 
عده ای در جهت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی و به خواست این دو 

کشور در حال انجام است.

آیا صادرات نفت ایران صفرشدنی است؟

نظر زنگنه درباره جایگزینی نفت ایران

فرصت امروز

تبریک

اعضای محترم هیات رئیسه کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اسالمی

انتخاب شایسته تان را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و  
توفیقات روزافزون شما بزرگواران را در راستای پیشبرد اهداف 
عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، از درگاه خداوند متعال 

مسئلت می نمایم. 
اسد فالح - رئیس و عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات و 
رسانه های استان آذربایجان شرقی

هادی حق شناس
اقتصاددان

رئی��س جمهور، موقعی��ت جغرافیایی راهبردی، ذخایر غن��ی انرژی و معدنی، 
امنی��ت پای��دار و نی��روی انس��انی تحصیلک��رده ای��ران را فرصتی وی��ژه برای 

سرمایه گذاران و تجار کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای دانست.
ب��ه گزارش »فرص��ت ام��روز« از پایگاه اطالع رس��انی دولت، حجت االس��الم 
والمس��لمین دکتر حس��ن روحانی با تاکید بر اینکه بهره گیری از این فرصت ها 
می تواند در کش��ورهای عضو جهش اقتصادی ایجاد کند، تصریح کرد که تهران 
آماده ارائه همه تس��هیالت برای فعالیت های اقتصادی ش��هروندان، ش��رکت ها و 

دولت های عضو این سازمان است.
رئیس جمهور روز جمعه در نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری 
ش��انگهای در بیش��کک پایتخت قرقیزس��تان همچنین برجام را دس��تاورد مهم 
دیپلماس��ی چندجانبه خواند و اظهار داش��ت: دولت آمریکا طی دو سال گذشته 
با اس��تفاده اب��زاری از ظرفیت اقتصادی، مالی و نظامی خ��ود و با اتخاذ رویکرد 
تهاجمی، کلیه س��اختارها و قواعد بین الملل��ی را بر هم زده و به تهدیدی جدی 

برای ثبات منطقه و جهان تبدیل شده است.
متن کامل س��خنان دکتر روحانی به این شرح اس��ت: »در ابتدا مایلم مراتب 
تشکر و قدردانی خود را از آقای سورنبای جئین بکوف، رئیس محترم جمهوری 
قرقیزس��تان به خاطر میزبانی این اجالس اعالم کنم. همچنین خوشحالم که بار 
دیگر فرصت یافتم تا در جمع س��ران س��ازمان همکاری شانگهای حضور داشته 

باشم.
نوزدهمین نشس��ت سران سازمان همکاری شانگهای در حالی برگزار می شود 

که جامعه جهانی با چالش ها و معضالت بی س��ابقه ای روبه رو است. تروریسم در 
انواع مختلف آن، افراط گرایی، یکجانبه گرایی، مداخله کشورهای فرامنطقه ای در 
امور سایر مناطق و دخالت در امور داخلی سایر کشورها، جامعه بین المللی را در 
وضعیتی خطیر قرار داده است؛ وضعیتی که می تواند ثبات، امنیت و منافع همه 

کشورهای جهان را تهدید کند.
مناط��ق پیرامونی ما با بحران های متعددی روبه رو اس��ت ک��ه با از بین بردن 
زیرساخت های اولیه کشورها و بازتولید ناامنی، این مناطق را در شرایط حساسی 
قرار داده اس��ت. از س��وی دیگر دولت آمریکا طی دو س��ال گذش��ته با استفاده 
ابزاری از ظرفیت اقتصادی، مالی و نظامی خود و با اتخاذ رویکرد تهاجمی، کلیه 
ساختارها و قواعد بین المللی را بر هم زده و به تهدیدی جدی برای ثبات منطقه 

و جهان تبدیل شده است.
هم��ه ملت ه��ا و همه دولت ها صرف نظر از باوره��ا و فرهنگ های خود در پی 
رفاه، توسعه، آزادی و حقوق خویش هستند و با حفظ ارزش های دینی و اخالقی 
و ملی خویش می خواهند در تعامل با یکدیگر در برابر دشمنان مشترک بشریت 
ایس��تادگی کنند. امروزه همه ما از ش��رق تا غرب در برابر خطر افراط گرایی باید 
متحد باش��یم، چراکه افراط گرایی توسعه، صلح و امنیت جهان را تهدید می کند. 
مهم نیس��ت مس��لمان،  مس��یحی، یهودی،  بودایی یا به هر دین و  آیین دیگری 
باش��یم؛ مهم این است که در برابر افراط گرایی از هر رنگ و نژاد و مذهب متحد 
باش��یم. م��ا از آن جهت با داعش در عراق و س��وریه جنگیدیم  چون تفکر آنان 
را تفس��یری افراطی و ضدانس��انی از دین علیه انس��انیت می دانستیم و در دفاع 

از ش��هروندان غیرمس��لماِن این کش��ورها نیز تردید نکردیم. م��ا از آن جهت با 
صهیونیسم مخالفیم که آن  را یک ایدئولوژی انحرافی در دین یهود می دانیم که 

با ارزش های انسانی در ستیز است.
م��ا در عراق و س��وریه برای صل��ح جنگیده ایم. در افغانس��تان ب��رای نبرد با 
افراط گرای��ی در تعامل با س��ازمان ملل متحد نقش س��ازنده ای ایف��ا کرده ایم و 
در یم��ن برای برقراری صلح از هیچ تالش��ی دریغ نکرده ای��م. ما همواره درهای 
گفت وگوه��ا و همکاری های منطقه ای و دوجانبه را با همه همس��ایگان خود باز 
گذاش��ته  ایم و حتی برای حل مسأله فلسطین هم رویکرد دموکراتیک با مراجعه 
ب��ه آرای عموم��ی را ارائه کرده ایم. ما نمی خواهیم هیچ ملت��ی را به دریا بریزیم 

و غرق کنیم.
ای��ران جایگاه ویژه فرهنگی و تاریخی در سراس��ر قاره آس��یا دارد. پیوندهای 
تمدنی ایران، آسیای میانه و شبه قاره گسست ناپذیر است؛ شاعران و نویسندگان 
ایرانی در دل های مردمان شما خانه کرده اند و زبان فارسی در سرتاسر جغرافیای 

فرهنگی این منطقه سازمان شانگهای گسترده است. 
جمهوری اس��المی ایران معتقد اس��ت که امروزه جامع��ه بین المللی بیش از 
پیش با معضل یکجانبه گرایی به چالش کش��یده ش��ده و همچنین مش��کالت و 
پیچیده گی های جهان امروز به ویژه تروریس��م، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر، 

چندجانبه گرایی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
برجام دستاورد مهم دیپلماس��ی چندجانبه است که اثبات کرد چنانچه اراده 
سیاسی الزم وجود داشته باشد می توان، برای حل هر مشکلی به جای تحریم و 

جنگ از طریق گفت وگو و مصالحه بهتر به نتیجه رسید. جمهوری اسالمی ایران 
ب��ه تصریح ۱۵ گ��زارش  آژانس بین المللی انرژی اتمی ب��ه کلیه تعهدات خویش 
عمل کرده اس��ت، اما متأس��فانه آمریکا به طور یکجانبه از برجام خارج ش��ده و 
دیگر طرف ها و کشورها را نیز مورد تهدید قرار می دهد تا قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل، که خواستار روابط عادی تجاری با ایران است را نقض کنند.

جمهوری اس��المی ایران در چارچوب ظرفیت های برجام از اعضای باقی مانده 
در تواف��ق می خواهد، هرچه س��ریع تر به تعهدات خ��ود در بهره مندی جمهوری 

اسالمی ایران از منافع اقتصادی برجام عمل کنند.
جمهوری اس��المی ایران، کش��وری اس��ت با موقعیت جغرافیایی اس��تثنایی 
و راهب��ردی ک��ه از نظر ذخای��ر انرژی و معدنی بس��یار غنی اس��ت و در تالقی 
کریدوره��ای تجاری ش��رق به غرب و ش��مال به جنوب واقع ش��ده  اس��ت. این 
ویژگی ه��ا در کن��ار امنیت پای��دار و نیروی انس��انی تحصیلک��رده، فرصت های 
بی ش��ماری را در اختیار سرمایه گذاران و تّجار کشورهای عضو سازمان همکاری 
ش��انگهای قرار می دهد و اس��تفاده از آنها، می تواند زمین��ه  جهش اقتصادی در 
کش��ورهای عضو را فراهم آورد. دولت جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد همه  
تس��هیالت را برای فعالیت های اقتصادی شهروندان، شرکت ها و دولت های عضو 

این سازمان در ایران فراهم آورد.
در خاتم��ه مایل��م با اغتنام از فرص��ت، یک بار دیگ��ر از میهمان نوازی میزبان 
محترم تش��کر کرده، برای دولت و مردم قرقیزس��تان آرزوی سعادت و بهروزی 

نمایم.«

روحانی در نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای:

اعضای برجام به تعهدات خود عمل کنند



فرصت ام��روز: دو نفتکش ب��زرگ خارجی روز پنجش��نبه در دریای 
عمان دچار آتش سوزی شدند. این دو نفتکش »فرانت آلتر« و »کوکوکا 
کوریجس« نام داشتند که به ترتیب با پرچم های جزایر مارشال و پاناما 
در ح��ال حرکت بودند. در پی این حادثه، انفجارها و آتش س��وزی هایی 
در ای��ن دو نفتک��ش رخ داد و در ادامه کلیه کارکن��ان این دو نفتکش 
تخلیه ش��دند. این حادثه »مشکوک به حمله« عنوان شده و بسیاری از 
رویدادهای بین المللی تحت الش��عاع این حادثه قرار گرفته است. در این 
میان، قیمت نفت رش��دی 4درصدی داشت و قیمت هر بشکه نفت خام 

برنت نیز بار دیگر به باالی ۶۱ دالر رسید.
ح��اال بازار جهانی نفت که مدت هاس��ت تحت تاثیر بحران ناش��ی از 
تحری��م ایران از س��وی آمری��کا و تحوالت ونزوئال قرار دارد، با ش��رایط 
ویژه تری روبه رو ش��ده است. افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی در 
پ��ی این حادثه قابل توجه ب��ود و تحلیلگران و ناظران بین المللی بر این 

اعتقادند که احتمال افزایش دوباره قیمت ها در روزهای آتی باالست .
قیمت نفت باال پرید

همه چیز حاال بس��تگی به وضعیت پی��ش رو دارد، افزایش تنش ها یا 
کاه��ش آن. ب��ا وجودی که قیمت نفت خام س��بک ش��یرین آمریکا در 
پایین ترین محدوده پنج ماه اخیر خود در نوسان بود، پس از این حادثه 
با جهش��ی قابل توجه به ۵۲ دالر و ۲۵ سنت رسید. هر بشکه نفت خام 
برنت دریای ش��مال نیز با افزایشی ۲.4درصدی به ۶۱ دالر و ۳۷ سنت 
بازگش��ت. افزایش قیمت نفت، فش��اری مضاعف بر اقتصاد جهانی وارد 
خواهد س��اخت، این درحالی اس��ت که پیش از این صندوق بین المللی 
پول در گزارشی اعالم کرده بود رشد اقتصادی جهان کمتر از حد انتظار 
اس��ت. به گفته رئیس صندوق بین المللی پول »پس از دو س��ال توسعه 
بی وقفه، رش��د اقتصاد جهان آهس��ته تر از حد انتظار شده و خطرات رو 

به افزایش است«.
حمل��ه به نفتکش ه��ای حامل نفت ژاپن در دریای عمان درس��ت در 
فردای روز حمالتی که در فرودگاه عربس��تان س��عودی اتفاق افتاد رخ 
داد. به همین خاطر اس��ت که خبرگزاری اسکای نیوز در واکنش به این 
حادث��ه گزارش داد: حمالتی که به تانکرهای حامل نفت ش��ده اس��ت، 

می تواند به دنبال حمالتی باش��د که در بندر فجیره در ماه گذش��ته به 
چهار نفتکش ش��ده بود. گاردین نیز معتقد است، تنش های ایجادشده 
در خلیج فارس و دریای عمان با توجه به فشارهایی که آمریکا به ایران 
آورده، روز به روز در حال افزایش است و در حال حاضر به حداکثر خود 
رسیده است. این در حالی بود که نخست وزیر ژاپن در زمان این حمله 
در ایران به س��ر می برد و در حال دیدار با مقامات کشورمان بود. مکان 
آتش سوزی نیز در نزدیکی تنگه هرمز یکی از پررفت و آمدترین مکان ها 
ب��رای تانکرهای نفتی بوده اس��ت. به اعتقاد مایکل هاوس��ون، تحلیلگر 
ارش��د CMC »حت��ی یک درگی��ری کوچک در دری��ای خلیج فارس 
باعث آسیب دیدن ش��ریان های اصلی حمل و نقل در جهان می شود.« 
پیش بینی شده است که برای باال بردن قیمت نفتی که پنج ماه افزایشی 

نداشته است باید اتفاقی تنش زا رخ می داد.
ایران و آمریکا در مسیر برخورد قرار گرفته اند؟

گاردی��ن نی��ز در گزارش��ی تحت عنوان »ای��ران و آمریکا در مس��یر 
برخ��ورد« به ابعاد مختل��ف این حادثه پرداخت و این س��وال را مطرح 
کرد که حمالت به نفتکش ها در دریای عمان اتفاقی ش��وم است، اما آیا 

می توان جلوی تشدید تنش ها را گرفت؟
ب��ه گزارش »انتخاب«، گاردین در تحلیل خود نوش��ت: پس از حمله 
ب��ه دو نفتک��ش در دریای عمان، یک چیز مش��خص ب��ود: خطر جنگ 
در منطق��ه واقعی اس��ت و تنش ها به س��رعت در حال افزایش اس��ت. 
مقام��ات آمریکایی پ��س از این حمالت گفتند که »ب��ه احتمال زیاد« 
ایران به کش��تی ن��روژی و نفتکش دیگر در دریای عم��ان حمله کرده 
اس��ت. آمریکایی ها پیش از این، ایران را مسئول حمالتی به کشتی های 

نفتکش در ماه گذشته معرفی کرده بودند.
پس از این حوادث، جواد ظریف وزیر خارجه ایران این توییت را کرد 
و گفت: » مشکوک بودن برای توصیف آنچه که امروز صبح اتفاق افتاده، 
کفایت نمی کند.« اشاره او به کشتی هایی بود که مقصدشان ژاپن بود و 
مورد حمله قرار گرفته بودند، آن هم درحالی که شینزو آبه نخست وزیر 

ژاپن در حال دیدار با رهبر عالی ایران بود.
در واقع، در دل این سوال که چه کسی مسئول این حمالت است، دو 

سوال دیگر نیز وجود دارد: چه کسی مقصر معرفی می شود و چه کسی 
زمینه را برای این حمالت ایجاد کرده است.

ایران باید به سواالت زیادی در مورد منطقه پاسخ دهد، که عمده آن 
مربوط به سوریه است، اما این آمریکاست که از برجامی که ایران به آن 
متعهد بود، بیرون رفت. با حضور جان بولتون س��تیزه جو در رأس دولت 
آمریکا و درخواس��ت های عربستان و امارات، واشنگتن تصمیم به اعمال 
فشار حداکثری گرفت. آمریکا همزمان با ضربه به اقتصاد ایران و ارسال 
سیگنا ل های تهدید می گوید مذاکره هم می کند. تنها مانع اما در مقابل 
رئیس جمه��ور ترامپ، قول او به رأی دهن��دگان به جلوگیری از جنگ 
هزینه ساز دیگری در خاورمیانه است و همینطور عالقه اش به اثبات این 

موضوع که او معامله گر بهتری نسبت به اوباماست.
با این حال، همانطور ک��ه افزایش قیمت جهانی نفت پس از حمالت 
پنجشنبه نش��ان می دهد، ایران ممکن است تنها کشوری نباشد که در 
میان��ه تنش ها، ضربه می بیند. در این میان، چین که درگیر مش��کالت 
خود با آمریکاس��ت، آنطور که باید و ش��اید به پر کردن خأل، آنطور که 
تهران امیدوار بود، مبادرت نکرده است. ایران به طور فزاینده ای در حال 
کالفه ش��دن نس��بت به اوضاع پیش آمده اس��ت. این درحالی است که 
اروپا سعی در حفظ برجام دارد و مکانیزم اینستکس را راه اندازی کرده، 
اما این سامانه بیش��تر شبیه به یک بیانیه سیاسی می ماند تا مکانیزمی 

اجرایی. ایران اما به دنبال تضمین های جدی است.
در آمری��کا، کنگره قدرت محدودی برای مهار دولت دارد، اما می تواند 
و باید از توانایی اش برای شفاف سازی نسبت به هزینه رویه فعلی دولت 

آمریکا، استفاده کند.
در نهایت بعید به نظر می رسد که ایران عالقه ای به درگیری مستقیم 
داش��ته باشد. در حال حاضر، هیچ نش��انه ای وجود ندارد که نشان دهد 
طرفین حاضر و آماده برای توقف تنش ها هستند. آتش بر روی نفتکش 
»فران��ت التیر« در دریای عم��ان، می تواند به مثابه نش��انه ای از حریق 

بزرگی در منطقه باشد که پیامدهای آن محدود به ایران نخواهد بود.
گفتنی است انتشار گزارش گاردین تنها با هدف اطالع رسانی صورت  

گرفته و به هیچ وجه به منزله تایید محتوای آن نیست.

بازار جهانی نفت آماده افزایش بیشتر قیمت ها می شود؟

جنگ نفتکش ها

حمالت روز پنجش��نبه ب��ه دو نفتکش بزرگ در دری��ای عمان، بازتاب 
گسترده ای در رسانه های مختلف دنیا به دنبال داشت و مقام های کشورهای 

مختلف در چهار گوشه جهان را به واکنش درباره این حادثه واداشت.
ب��ه گ��زارش ش��انا، دو نفتکش س��نگاپوری و نروژی صبح پنجش��نبه 
در آب ه��ای دری��ای عمان دچ��ار حادثه ش��ده و در پ��ی آن انفجارها و 
آتش س��وزی هایی در این دو نفتکش رخ داد، پس از این حادثه خدمه این 

دو نفتکش تخلیه شدند.
این دو نفتکش فرانت آلتر و کوکوکا کوریجوس نام داشتند؛ کشتی فرانت 
آلتر با پرچم جزایر مارشال و کشتی کوکوکا کوریجوس با پرچم پاناما در 
حال تردد بودند؛ نفتکش فرانت آلتر از امارات متحده عربی به سوی تایوان 
در حال حرکت بود و کش��تی کوکوکا کوریجوس نیز از عربستان به سوی 

سنگاپور در حال حرکت بود.
در پی وقوع این حادثه رسانه های مختلف در سراسر دنیا ضمن مخابره 
این خبر گزارش ها و تحلیل های مختلفی ارائه دادند و این رخداد اظهارنظر 

مقام های کشورهای مختلف دنیا را در پی داشت.
دبیرکل سازمان ملل: جهان، درگیری در خلیج فارس را برنمی تابد

آنتونیو گوترش، دبیرکل س��ازمان ملل متح��د در واکنش به حادثه دو 
نفتک��ش در دریای عمان گفت: جهان، درگیری در منطقه خلیج فارس را 
تحم��ل نمی کند، من در این باره بس��یار نگرانم و حمله به دو نفتکش در 
نزدیکی تنگه هرمز را محکوم می کنم. او همچنین خواستار کشف حقایق 

و مشخص شدن عامالن این حمله شد.
کویت: حمله به نفتکش ها امنیت جهان را به خطر انداخت

صباح الخالد الحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت ضمن محکوم کردن 
حادثه حمله به نفتکش ها در دریای عمان، خواس��تار ورود شورای امنیت 
س��ازمان ملل متحد به این موضوع ش��د. وی افزود: این حمله ها همسو با 
اقدام های خرابکارانه ای اس��ت که می تواند سالمت حمل و نقل دریایی را 

نابود کند.
همچنین اتحادیه عرب خواستار اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد 

ش��د. در همین باره، احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب طی س��خنانی 
خواستار واکنش این شورا به حمالت دریای عمان شد.

کاخ کرملین: برای تعیین عامل حمله زود است
دمیتری پس��کوف، سخنگوی کاخ کرملین در این باره گفت: با توجه به 
کمبود اطالعات هنوز زود است که بتوان گفت چه کسی عامل حمله امروز 
به نفتکش ها در دریای عمان بوده است. وی افزود: هیچ کس نمی داند چه 

کسی پشت حمله است.
معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز گفت که از نتیجه گیری های شتاب زده 
برحذر باش��ید. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه خواستار 
خ��ودداری از نتیجه گیری های ش��تاب زده در حادثه دو نفتکش مرتبط با 
ژاپن در دریای عمان ش��د و اعالم کرد: اوضاع به قدری خطرناک ش��د که 
هر لحظه احتمال یک اقدام اشتباه یا سوءتفاهم درباره پیامدهای احتمالی 

وجود دارد.
وی گفت: ما بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای عادی سازی اوضاع پیرامون 

ایران تاکید داریم.
معاون وزیر امور خارجه روس��یه ادامه داد: باید با آرامش و بی طرفانه به 
وضع موجود رسیدگی کرد و از نتیجه گیری های سریع و شتاب زده که فقط 

نفت بر آتش ماجرا می ریزد به شدت پرهیز کنیم.
ریابکوف افزود: من از این فرصت استفاده می کنم و از نتیجه گیری های 
ش��تاب زده و تالش برای مسئول دانس��تن طرف های نامطلوب و نامیدن 

کشورهای معلوم در این حادثه همه را برحذر می دارم.
کاخ سفید در حال ارزیابی حمله به نفتکش هاست

روزنامه نیویورک تایمز نیز در گزارش��ی به نقل از س��ارا هاکبی سندرز، 
سخنگوی کاخ سفید آورده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا از جزیی��ات موجود درباره حمله به دو نفتکش در نزدیکی 
سواحل ایران مطلع شده و کاخ سفید در حال ارزیابی این وقایع است. در 
همین باره، نمایندگی آمریکا در س��ازمان ملل متحد به دنبال این حادثه 
برای دو نفتکش در خلیج عمان، خواس��تار برگزاری نشست اضطراری اما 

غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل متحد شد.
ژاپن: اختاللی در عرضه انرژی ایجاد نمی شود

براس��اس این گزارش، هیروشیگه س��کو، وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت 
ژاپ��ن گفت: حمله به نفتکش ها در دریای عمان اختاللی در عرضه انرژی 
در این کشور ایجاد نخواهد کرد. وی افزود: دولت ژاپن همه تالش خود را 

برای اطمینان از مختل نشدن عرضه انرژی انجام می دهد.
انگلیس: از گزارش انفجارها در دریای عمان نگران هستیم

دول��ت انگلیس همچنین اعالم کرد که عمیق��ا از دریافت گزارش هایی 
مبنی بر وقوع انفجار در دریای عمان نگران است. لندن تاکید کرده است 

که با مقام های محلی و دولت های منطقه در این باره در تماس است.
آلمان: حادثه نفتکش ها در دریای عمان نگران کننده است

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان نیز درباره حمله ها به دو نفتکش که 
با پرچم های جزایر مارش��ال و پاناما در دریای عمان تردد می کردند، ابراز 
نگرانی کرد و خواستار تنش زدایی در منطقه خلیج فارس شد. وی یادآور 
شد: باالگرفتن تنش در شرایط کنونی خطرناک است، این حوادث قابلیت 
باالیی دارد که بر ش��دت تنش موج��ود بیفزاید؛ اکنون ما نیازمند کاهش 

تنش هستیم و همه طرف ها باید در این زمینه مشارکت کنند.
فدریکا موگرینی: از اقدام های تحریک آمیز بپرهیزید

در همین باره، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در واکن��ش به حمله ب��ه دو نفتکش در دریای عمان خواس��تار پرهیز از 
هرگونه اقدام تحریک آمیز در منطقه شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه 

اروپا همچنین خواستار خویشتن داری حداکثری در منطقه شد.
نشریه آمریکایی وال اس��تریت ژونال هم نوشته بازارهای جهانی انرژی 
خیلی زود به حمله ها علیه دو نفتکش در دریای عمان واکنش نش��ان داد 
و قیمت نفت روز پنجش��نبه ۲۳ خرداد افزایش ناگهانی داش��ته و بیش از 
۶۳ دالر برای هر بشکه داد و ستد شده است. آخرین خبرها نیز حاکی از 
آن اس��ت که شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی این حادثه نشست 

اضطراری تشکیل می دهد.

واکنش های جهانی به حادثه حمله به دو نفتکش در دریای عمان

پشت پرده حمالت نفتی چیست؟

یادداشت

نکاتی درباره حمله به زنگنه

در اینک��ه بیژن زنگنه یکی از موفق ترین وزرای تاریخ جمهوری اس��المی 
اس��ت، تردیدی نیست. کسی که نه تنها در صنعت نفت ایران بلکه در سطح 
کش��ورهای تولیدکننده نفت یا اوپک هم جایگاه ویژه ای دارد. چه به لحاظ 

شخصیتی و چه از نظر دانشی که در صنعت نفت از آن برخوردار است.
یادمان نرفته اس��ت که در ش��رایط پس��ابرجام زنگن��ه در کمترین زمان 
ممک��ن، س��هم ای��ران را از بازار نفت پ��س گرفت. یادمان نرفته اس��ت که 
در همان ش��رایط پس��ابرجام با افتتاح فازهای باقیمانده عسلویه توانستیم 
س��هم مان را از مخزن مش��ترک یا پارس جنوبی پس بگیریم. یادمان نرفته 
است که آقای زنگنه قبل از دولت های نهم و دهم سهم برداشت ایران را از 
مخازن پارس جنوبی به س��قف ۵۰درصد رساند. اقداماتی را که بیژن زنگنه 
در تولید و تأمین گاز پاالیش��گاه ها و منازل مسکونی انجام داد، شاید بتوان 

در حکم شاهکاری در صنعت نفت ایران دانست.
امروز ما به یمن پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس می توانیم بگوییم که تولید 
بنزین ما بیش ازحد نیاز است. آمریکایی ها که کاالهای زیادی را در فهرست 
تحریم ایران قرار دادند، نتوانستند ما را در زمینه مصرف بنزین دچار مشکل 
کنن��د؛ چون بیژن زنگنه برای بنزین تمهیدی اندیش��یده بود که نتیجه آن 
امروز بر همه ما آش��کار اس��ت. امروز نه تنها در زمینه بنزین بلکه در ارتباط 
با س��ایر فرآورده های نفتی هم خودکفا هس��تیم. در زمستان گذشته کسی 
احس��اس نگرانی نکرد که گاز ایران قطع خواهد شد یا ترکمنستان به ایران 
گاز نخواهد داد یا دیگر فرآورده های نفتی کم خواهد شد. خدمتی که زنگنه 

در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به کشور کرد، بسیار بزرگ و مهم است.
س��ال گذشته 4۳ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشتیم که بخش عمده 
آن پتروشیمی بوده است. اگر ایران امروز مشکل بنزین، گاز و یا فرآورده های 
پتروشیمی داشت، حاشیه س��ازان امروز می توانستند منتقد باشند و مدعی 
ش��وند که زنگنه مقصر اس��ت، اما ک��دام عقل س��لیم و آدم آگاه و منصفی 
نمی دان��د که امروز صنعت نفت، گاز و پتروش��یمی م��ا نه تنها کمبود ندارد 

و نیازهای داخلی را تأمین کرده است بلکه مازاد برای صادرات هم دارد.
اگر امروز بیژن زنگنه موردحمله و جوس��ازی گروهی خاص قرار می گیرد، 
موض��وع تازه ای نیس��ت. نه تنه��ا در دولت آقای روحانی بلک��ه در دولت های 
مختل��ف، وزرای��ی که موفق بودند و دس��تاوردهای بزرگی داش��تند، منش��أ 
موفقیت ها و دستاوردهای شان تن ندادن به حاشیه ها بوده است. آنها درنتیجه 
این مقاومت در برابر حاشیه سازی ها، همواره مورد حاشیه سازی واقع  شده اند. 
موضوع وزیر نفت دولت فعلی هم از این قاعده بیرون نیس��ت. ش��اخص هایی 
ک��ه ما امروز در صنعت نفت، گاز و پتروش��یمی داریم، در هیچ مقطع زمانی 
نداش��ته ایم. امروز این بیژن زنگنه اس��ت که می تواند ادعا کند اگر مجلس و 
س��ایر دست اندرکاران قراردادهای جدید نفتی یا همان IPC را زودتر مصوب 
کرده بودند، شاید آن قراردادها در فضای برجام عملیاتی شده بود و امروز به 
نتیجه رسیده بود. آن وقت سهم اکتشاف و استخراج نفت و پتروشیمی ایران 
بی��ش از وضعیت فعلی ب��ود. اگر در روند تصوی��ب قراردادهای IPC اخالل 
ایجاد نمی ش��د، صنعت نفت ما از اینکه امروز هست، شرایط مطلوب تری هم 
می داش��ت. بخش خصوصی در ایران به دنبال س��رمایه گذاری در بخش هایی 
اس��ت که بازدهی کوتاه مدت داشته باشد و به اصطالح در کوتاه مدت، اصل و 
سود سرمایه را به او برگرداند با همه این اوصاف حاشیه هایی که برای زنگنه 
ایجادشده، نسبت به دس��تاوردهایی که صنعت نفت در سال های گذشته به 
دست آورده، چیز مهمی نیست. به ویژه اگر موفقیت های وزارت نفت در دوره 
او را با بقیه بخش های کش��ور مقایس��ه کنیم، قاطعانه باید به این وزیر موفق 
نمره ممتاز بدهیم. حاش��یه های ایجادشده برای این وزیر موفق به جای اینکه 
از دغدغه های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی برآمده و محرک آن نگرانی برای 
منافع ملی بوده باشد، ناش��ی از دغدغه های سیاسی و جناحی حاشیه سازان 
اس��ت. به عنوان مثال یک��ی از مواردی که مطرح می کنن��د و محلی از اعراب 
ندارد، موضوع اصل 44 در ارتباط با س��اخت پاالیش��گاه اس��ت. وزارت نفت 
همواره آماده صدور مجوز س��اخت پاالیش��گاه به بخش خصوصی بوده است. 
منتهای مراتب این خود بخش خصوصی اس��ت که تمایلی به سرمایه گذاری 
در این بخش ندارد و دلیل آن هم روش��ن اس��ت. بخش خصوصی در ایران به 
دنبال س��رمایه گذاری در بخش هایی است که بازدهی کوتاه مدت داشته باشد 
و به اصطالح در کوتاه مدت، اصل و س��ود س��رمایه را به او برگرداند. س��اخت 
پاالیشگاه س��رمایه گذاری زیرساختی تلقی می ش��ود و بازگشت اصل و سود 
س��رمایه ط��ی کوتاه مدت و حتی میان مدت در آن میس��ر نیس��ت، بنابراین 
بخ��ش خصوصی تمایلی به ورود ب��ه آن ندارد. همان طور ک��ه مثاًل مایل به 
س��رمایه گذاری در س��اخت آزادراه نیس��ت چون نه تنها تا پنج سال به سود 
نمی رس��د بلکه حتی بازگش��ت اصل س��رمایه او هم ممکن اس��ت ۱۰ سال 
طول بکش��د. به این دلیل آزادراه مانند پاالیشگاه سازی جذابیتی برای بخش 
خصوصی ندارد. برعکس س��که، ارز، مسکن، زمین و خودرو که همواره زمینه 
جذابی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران است. با این اوصاف انتقاد 
به وزارت نفت در زمینه ساخت پاالیشگاه نه تنها توجیهی ندارد بلکه باید آن را 
صرفاً به پای همان حاشیه سازی هایی گذاشت که به جای منافع ملی، منویات 

دیگری را دنبال می کنند.

آتش سوزی سکوی شماره 9 پارس جنوبی 
خاموش شد

س��کوی شماره 9 پارس جنوبی که روز چهارش��نبه گذشته دچار حریق 
شده بود، با تالش نیروهای آتش نشان خاموش شد. این حادثه، خوشبختانه 

هیچ تلفات جانی نداشت.
در همی��ن خصوص، محمد مش��کین فام، مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز 
پارس، مدیریت حادثه آتش سوزی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اینکه پس 
از دو س��اعت از زمان آغاز آتش س��وزی در یک سکوی گازی پارس جنوبی، 
حادثه به طور کامل مهار ش��ده، ثبت رکوردی ویژه به ش��مار می آید و این 
شرایط نش��ان دهنده عملکرد بسیار حرفه ای و  ستودنی کارکنان حاضر در 

این عملیات بوده است.
مدیرعام��ل ش��رکت نفت و گاز پ��ارس با بی��ان اینکه در ای��ن عملیات 
اقدام ه��ای ایمنی و مدیریت بحران به خوبی و به موقع انجام ش��ده اس��ت، 
اظهار داش��ت: خوش��بختانه کارکنان ضمن حفظ جان خ��ود و حفاظت از 
تاسیس��ات گاز، مطابق رویه های مشخص مدیریت شرایط اضطراری سکو را 

کنترل و پس از ایمن سازی به موقع موقعیت را ترک کردند.
او با اشاره به اینکه به زودی و با بررسی شرایط موجود در سکوی یادشده 
از س��وی کارشناس��ان، دالیل حادثه آتش سوزی مش��خص و ارائه می شود، 
گفت: پس از بررسی علت حادثه و اطمینان کامل از پایداری شرایط ایمن، 

تولید در این سکو از سر گرفته می شود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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نخس��ت وزیر ژاپن در نودمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک این کشور 
با ایران، سفری دو روزه به تهران داشت و به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، 
این سفر موجی از خوش بینی اقتصادی را در روزهای گذشته در بازارهای 
مالی ایران به دنبال داشت؛ به طوری که سفر شینزو آبه هم روی کاهش 
قیمت دالر و سکه اثرات مثبت گذاشت و هم به رشد شاخص های بورس 
تهران کمک موثری کرد. حاال با توجه پایان س��فر نخس��ت وزیر ژاپن باید 
دید همچنان این خوش بینی اقتص��ادی ادامه دار خواهد بود و می توان به 
توس��عه روابط اقتصادی ایران و ژاپن چشم امید بست؟ همچنین بسیاری 
منتظرند تا ببینند در نهایت نقش آبه به عنوان یک میانجی به ناجی روابط 
ای��ران و آمریکا منجر می ش��ود یا اینکه همه چیز در حد یک پیام رس��ان 

باقی می ماند؟
به گزارش خبرآنالین، تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر سیاست و اقتصاد 
را عرصه نسبیت و منفعت بدانیم و باور داشته باشیم برای توسعه اقتصادی 
هیچ راهی به جز بین المللی شدن وجود ندارد، از این رو، دستاوردهای سفر 
پس از پایان سفر رسمی آغاز خواهد شد و فرصتی برای نزدیکی بیشتر دو 

کشور ژاپن و ایران در عرصه اقتصاد، حاال ایجاد شده است.
ژاپ��ن یک��ی از اصلی ترین خریداران نفت ایران و س��ومین خریدار نفت 
در جه��ان بعد از آمریکا و چین اس��ت. این کش��ور به ط��ور قابل توجهی 
واردات نفت خام از ایران را کاهش داده و انرژی مورد نیاز خود را از سوی 
کش��ورهای خلیج فارس یعنی عربس��تان، امارات متحده عربی و کویت و 
دیگر متحدان آمریکا تامین می کند، بنابراین افزایش تنش ها در خاورمیانه 
می تواند بر میزان واردات نفت این کش��ور تاثیرگذار باشد. در این شرایط، 
تحلیلگران اقتصادی معتقدند س��فر نخس��ت وزیر ژاپن ب��ه ایران می تواند 
فرصتی مناس��ب برای گفت وگوهای اقتصادی و توسعه روابط اقتصادی و 
تجاری دو کش��ور در ش��رایط کنونی تحریم ها به خصوص در حوزه خرید 

نفت و انرژی در آینده باشد.
براساس آمار منتشرشده از سوی گمرک ژاپن، در سال ۲۰۱۸ صادرات 
ژاپن به ایران ۲۰درصد کاهش داش��ته و به ۷۰۱ میلیون و ۶۸۰ هزار دالر 
رس��ید. از طرف دیگر، واردات ژاپن از ایران نیز ۲.۷درصد کاهش داشته و 
به ۳ میلیارد و 4۶۱ میلیون دالر رس��یده است. همچنین آمار منتشرشده 
نشان می دهد میزان خودروی صادرشده از ژاپن به ایران 4۳.۸درصد افت 
کرده و از ۳۱۰ میلیون دالر در سال ۲۰۱۷ به ۱۷4 میلیون دالر در سال 

۲۰۱۸ رسیده است.
آماره��ا حاکی از آن اس��ت ک��ه از ماه نوامبر ۲۰۱۸ ک��ه به طور جدی 

تحریم های آمریکا آغاز شد، صادرات ژاپن به ایران کاهش شدیدی داشت. 
9۷درصد واردات ژاپن از ایران به نفت و فرآورده های نفتی برمی گردد. در 
سال ۲۰۱۸ حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دالر واردات نفت ژاپن از ایران 

بوده که این مقدار نسبت به سال گذشته ۳.۷درصد کاهش داشته است.
موج خوش بینی در فضای اقتصاد

تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر سیاس��ت و اقتصاد را عرصه نسبیت و 
منفعت بدانیم و باور داشته باشیم برای توسعه اقتصادی هیچ راهی به جز 
بین المللی شدن وجود ندارد، از این رو دستاوردهای سفر پس از پایان سفر 
رسمی آغاز خواهد شد و فرصتی برای نزدیکی بیشتر دو کشور ایران و ژاپن 

در عرصه اقتصاد، حاال ایجاد شده است.
بهرام ش��کوری، رئیس کمیته مش��ترک بازرگانی ای��ران و ژاپن در این 
خصوص می گوید: به نظر می رس��د حضور شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در 
رأس یک هیات بلندپایه که بعد از انقالب برای نخستین بار صورت گرفته، 
می تواند نقطه عطفی باشد هم در روابط دیپلماتیکی که بین ایران و ژاپن 
وجود دارد و هم اینکه نقطه عطفی برای توس��عه مناس��بات اقتصادی دو 

کشور خواهد بود.
وی می افزاید: به طور طبیعی آنچه که آقای شینزو آبه را برای حضور در 
ایران و در بازی کردن نقش میانجی بین ایران و آمریکا وادار کرده، به لحاظ 
این اس��ت که ژاپنی ها از عدم وجود رواب��ط ایران و آمریکا ضرر می کنند، 

چراکه ایران یکی از منابع تامین نفت ژاپن است.
رئیس کمیته مش��ترک بازرگان��ی ایران و ژاپن عن��وان می کند: روابط 
دیپلماتی��ک و اقتصادی ما به 9۰ س��ال پیش بازمی گردد که جش��ن 9۰ 
س��الگی آن نیز برگزار ش��د. حاال با توجه به س��فر رس��می نخست وزیر 
این کش��ور، می توان در س��طح دیگر رایزنی و مذاکرات برای ایجاد روابط 

اقتصادی را آغاز کرد. 
ش��کوری تصریح می کن��د: با وجود ظرفیت هایی ک��ه در ژاپن در حوزه 
نوآوری ها، تجهیزات، ماش��ین آالت و... وجود دارد و در عین حال، با توجه 
به نیاز کشور ما در حوزه های مختلف مثل معدن، توریسم، آب، کشاورزی 
و س��ایر بخش های اقتصادی، می توان از ظرفیت های ژاپن استفاده کرد و 
هم این همکاری ها در قالب مشارکت، تامین سرمایه، تامین ماشین آالت و 
تجهیزات و نهایتا انتقال خدمات فنی و مهندسی به کشور صورت گیرد. ما 
نیز می توانیم صادرات خوبی را در حوزه های مختلف به ژاپن داشته باشیم.

وی ب��ا بیان اینکه کل حجم تجارت ایران و ژاپن در حال حاضر نزدیک 
به ۲ میلیارد دالر اس��ت، متذکر می ش��ود: به نظر می رس��د ب��ا توجه به 

ظرفیت هایی که بین دو کش��ور وجود دارد، این رقم می تواند تا نزدیک به 
۲۰ میلیارد دالر افزایش یابد.

رئیس کمیته مش��ترک بازرگانی ایران و ژاپن ب��ا بیان اینکه نگاه تجار 
این اس��ت که این روابط بهبود پیدا کند، می گوید: بر این اس��اس، روابط 
دیپلماتیک با کشورهای منطقه و دیگر کشورهای دنیا برای تجار اهمیت 
بسیاری دارد. اگر روابط ما با منطقه و دنیا بهبود پیدا کند، فعاالن اقتصادی 

در منطقه می توانند هاب صادرات باشند.
ش��کوری می افزاید: ۱۲درصد اقتصاد دنیا و ۸درصد از جمعیت دنیا 
در اطراف ایران قرار گرفته اند که به اعتقاد من فرصت بسیار مناسبی 
اس��ت که می تواند زمینه توس��عه همکاری ها با ژاپن و منطقه ش��ود. 
همچنین قابلیت هایی که در کشور وجود دارد، می تواند زمینه توسعه 
را برای همکاری با ژاپن که کش��وری پیشرفته و صنعتی است، فراهم 

کند.
وی یادآور می شود: به نظر می رسد سفر نخست وزیر ژاپن نقطه عطفی در 
توسعه مناسبات باشد و نشان دهنده عالقه مندی دولت و مردم ژاپن است 

که بتوانیم این روابط را توسعه دهیم.
رئیس کمیته مش��ترک بازرگانی ایران و ژاپن به همکاران خود در اتاق 
بازرگان��ی توصیه کرد: امیدواریم از حضور نخس��ت وزیر ژاپن در ایران، در 
آینده اتاق بازرگانی و فعاالن اقتصادی استفاده کنند. به نظر می رسد دولت 
باید بتواند این س��فر را به یک تغیی��ری در روابط دیپلماتیک با دنیا و به 

خصوص ژاپن و نیز توسعه اقتصادی بین دو کشور تبدیل کند.
اثر سفر ژاپنی ها به ایران

سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز درباره سفر 
نخست وزیر ژاپن به ایران می گوید: اینکه این سفر می تواند آثار مثبتی در 
اقتصاد ایران داشته باشد یا خیر، نظر من مثبت است و اینکه به عینه این 

موضوع را می توان حس کرد.
وی می افزاید: از زمانی که این خبر پیچید، س��یر نزولی کاهش نرخ ارز 
را در بازار ش��اهد بودیم. البته عده ای عوامل دیگری را نیز در این موضوع 

اثرگذار می دانند، اما از اثر روانی این خبر را نمی شود چشم پوشی کرد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه ما نباید امروز منتظر اتفاقی باش��یم و 
جهت گیری ها و سیاست های بعد از یک سفر اهمیت دارد، تصریح می کند: 
در ح��ال حاضر با توجه به رفت و آمدی که صورت گرفته، دولت و فعاالن 
اقتص��ادی و تج��ار می توانند از ای��ن فرصت برای بهب��ود روابط اقتصادی 

استفاده کنند.

فرصت های اقتصادی ایران و ژاپن پابرجاست

راز اقتصادی سفر سامورایی ها به ایران
یادداشت

رفع تودرتوی نهادی

همس��و بودن و س��ازگاری سیاس��ت            های تج��اری و صنعتی، ام��ری مهم و 
اجتناب ناپذیر اس��ت. ناهمخوانی این سیاست            ها ضربه جدی به سرمایه گذاری            ها 
وارد می            آورد، بنابراین الزم اس��ت سیاس��ت            های تجاری و صنعتی تابع یکدیگر 
باشند. این تبعیت به ویژه در کشورهایی که قصد دارند صنعتی شوند و به سمت 
توسعه فناوری حرکت کنند بیشتر احساس می            شود. بنابراین ادغام            ها از منظری 
می            توانند نظام تصمیم سازی درباره سیاست صنعتی و تجاری را هماهنگ تر کنند. 
در ای��ن ش��کی وجود ندارد اما آی��ا در ایران هم این ادغام درس��ت بود یا خیر؟ 
زماني که بحث ادغام وزارتخانه            های صنایع و بازرگانی س��ابق مطرح ش��د، ابراز 
نگرانی کردم که چنین ادغامی             به دلیل مهارت های مدیریتی ضعیف و همین طور 
چارچوب            های تشکیالتی تودرتو و تعدد مراکز تصمیم گیري و تضاد منافع، ممکن 
اس��ت نتیجه موردنظر را ندهد. در ایران در مدیریت یک تشکیالت بزرگ مانند 
وزارت صمت، مش��کالت زی��ادی وجود دارد. اگر بخواهم این مس��ئله را با زبان 
اقتصادی توضیح دهم، اگر متوسط هزینه تولید کاال یا خدمت به دلیل مدیریت 
ضعیف باالس��ت، ادغام موجب تشدید چنین مشکلی و افزایش متوسط هزینه 
تولید می            شود که به معنای کاهش کارایی است. ادغام هزینه            های زیادی را در بر 
داش��ت که بیشتر از منافع آن بود. به اعتقاد نگارنده نیاز بود پیش از آنکه ادغام 
اتفاق بیفتد، توان مدیریتی کشور بررسی و مشکالت تعدد مراکز تصمیم گیری 
حل و فصل ش��ود. با توجه به اینکه چنین اتفاقی رخ نداد، می ش��د پیش بینی 
کرد که اهداف ادغام محقق نش��ود. طی س��ال های گذشته هر چند سال یکبار 
وزارتخانه            های مختلف ادغام و تفکیک ش��ده اند، اما کدام یک از آنها توانس��ته اند 
موفق ش��وند؟ تنها عایدی این شیوه عملکرد، بی ثباتی بوده است. هرچند هنوز 
اعتقاد دارم ادغام، اش��تباه بود اما تفکیک را هم درس��ت نمی            دانم. در سال های 
گذشته، ادغام            ها و تفکیک            ها و تغییرات تشکیالتی سازمان            ها و دستگاه ها به وجه 
مش��خصه اساسی نظام اداری ایران تبدیل شده است. از این منظر، فکر می            کنم 
بای��د با هر تغییری ب��ا تامل برخورد کرد. اگر قرار اس��ت تغییری صورت بگیرد 
باید یکبار براي مدت زمانی طوالنی باش��د. یعنی بای��د مبتنی بر نگاه راهبردی 
بلندمدت باشد. نمي شود امروز تفکیک شود، فردا دوباره، دولتی دیگر ساز ادغام 
کوک کند. چنین تغییراتی فضای کسب و کار را بدتر می            کند. کوتاه بودن عمر 
مدیران و تغییرات دائمی             قوانین و مقررات حاصل همین تغییرات است. ادغام            ها 
و تفکیک            ها در ایران حرکت بر روی یک مسیر دایره وار است. در مجموع اعتقادم 
بر این است که مشکل ما ادغام یا تفکیک نیست؛ مشکل ما مهارت های مدیریتی 
و چارچوب            های تش��کیالتی و سازمانی اس��ت. چنانچه نتوانیم این مشکالت را 
برطرف کنیم، به شکست محکوم می شویم. چه با ادغام و چه با تفکیک. تینبرگن 
اقتصاددان برجس��ته الگو و برنامه س��ازی اقتصادی که نوبل اقتصاد را هم برنده 
شده بود، سال ها پیش گفت که برنامه            های توسعه در کشورهاي در حال توسعه 
مشتي مرکب بر روي کاغذ هستند. پیشنهاد ادغام وزارتخانه            ها در ایران هم روي 
کاغذ ایده خوبی بود، اما در عرصه اجرا، متاس��فانه همان طور که تجربه گذشته 
نش��ان می            دهد، به ضد خود تبدیل می            ش��ود. بارها شنیده ایم که در ایران دولت 
بزرگ اس��ت و راهکار کوچک س��ازی آن در چنین ادغامی             است. اما، واقعیت امر 
این است که دولت به معنای کالسیک کلمه یعنی همان قوه مجریه. قوه ای که 
اتفاقا چندان بزرگ نیست. آنچه موجب بزرگ شدن دولت می            شود، سهم خوری 
نهادهای وابس��ته به دولت از بودجه دولت اس��ت. مراکز قدرت و تصمیم گیری 
متعدد موجب بزرگ ش��دن دولت می            شود. راهکار آن چنین ادغام            هایی نیست 
که حکم یک بازی در فرم و صورت را دارد بلکه در رفع تودرتویی نهادی اس��ت. 
دولت در اقتصاد و جامعه ای که به لحاظ صنعتی و فناوری در مرحله عقب تری 
قرار دارد، نقش مهمی             در کاهش فاصله فناورانه از طریق طراحی سیاست صنعتی 
دارد. دولت، در منظر رویکرد دولت توس��عه خواه پیش برنده سیاس��ت صنعتی و 
فرآیند توسعه صنعتی و فناوری، نقش طراح و فرمانده در تدوین سیاست صنعتی 
را دارد. سیاست صنعتي در اصل برآمده از متون اقتصاددانان توسعه گرای معتقد 
به مداخله است. مداخله از جنس تدوین  نقشه راه مشخصي براي توسعه صنعتی 
و اس��تفاده منطقی و زمانمند از ابزارهاي تعرفه و نرخ ارز ترجیحی و همین طور 
نرخ س��ود بانکی ترجیحی در جهت حمایت از رشته فعالیت            های شناسایی شده. 
اما دولت در ایران از پس چنین وظیفه ای برنمی            آید. دلیل آن نیز بوروکراس��ی 
ذاتا ضعیف است که یکی از علل اصلی آن همان طور که اشاره کردم، تودرتویی 
نهادی است که موجب بروز ناهماهنگی سیاستی در ابعاد وسیع می            شود. بنابراین 
راهکار اساس��ی برای کوچک سازی دولت، نه تالش برای ادغام            ها و تفکیک های 
بی ثبات کننده نظام اداری یا کاهش هزینه            های اجتماعی و رفاهی دولت، که رفع 

تودرتویی نهادی از طریق اصالح نظام حکمراني و ساختار دولت است.
منبع: آینده نگر

رئیس سازمان برنامه و بودجه  اعالم کرد
کاهش وابستگی 55.000 میلیاردی بودجه به نفت

رئی��س س��ازمان برنامه و بودجه گف��ت از ۱4۸ هزار میلی��ارد تومان میزان 
وابستگی نفت، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان را تقلیل دادیم، یعنی تالش کردیم 
که تنها یک سوم از منابع نفتی را در بودجه قرار دهیم و دوسوم را خارج کردیم.

محمدباقر نوبخت در گفت وگو با ایس��نا و در حاشیه ش��ورای برنامه ریزی و 
توس��عه استان خراس��ان رضوی گفت: برنامه ریزی اس��تان در دو بخش انجام 
می ش��ود، یک بخش در محدوده جغرافیایی خراسان رضوی صورت می گیرد و 

بخش دیگر نیز برنامه های ملی است که برای استان در نظر می گیریم.
او درخصوص اعتبارات اشتغال زایی در سال رونق تولید نیز گفت: حدود ۳۲ 
هزار میلیارد تومان به صورت ویژه در آخرین مصوبه ابالغی در نظر گرفته شد 
و حدود 9۸۸ هزار میلیارد تومان فرصت ش��غلی برای هشت برنامه در سازمان 
برنامه و بودجه بین دس��تگاه ها توافق شد. اکنون هر استان یک برنامه اشتغال 
دارد که در این جلسه برنامه اشتغال استان و تسهیالت و کمک های بالعوض در 

نظر گرفته شده از سوی دولت برای استان، منعکس شد.
نوبخت خاطرنشان کرد: ما از این ارقام برای اعتبارات ۲۰درصد را در قسط اول 
به همه هشت دستگاهی که برنامه ها را انجام می دهند، پرداخت کردیم، اکنون 
منتظر هستیم تا گزارشات کار خود را اعالم کنند، در نهایت به میزان پیشرفت، 
اقساط بعد را دریافت خواهند کرد. این رقم برای استان بالغ بر ۲,۳۰۰ میلیارد 
تومان است. در سال گذشته برای طرح جاری ۸درصد بیش از سال گذشته و در 

اعتبارت عمرانی ۸۰درصد افزایش پرداخت وجود داشته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص عدم وابستگی بودجه به نفت، بیان 
کرد: از ۱4۸هزار میلیارد تومان میزان وابس��تگی نفت، حدود ۵۵ هزار میلیارد 
تومان را تقلیل دادیم، یعنی تالش کردیم که تنها یک س��وم از منابع نفتی را 
در بودجه قرار دهیم و دو س��وم را خارج کردیم. در این صورت هم بودجه خود 
را از نفت مس��تقل می کنیم و هم نسبت به نوسانات و تحریم مصون می شویم. 
می توانیم انتظار داشته باشیم با برنامه فعلی و اصالح ساختاری ظرف سال های 

آینده به صورت مستقیم از نفت و بودجه استفاده نکنیم.
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علی دینی ترکمانی
کارشناس اقتصادی

آمارهای رس��می حکایت از آن دارد که اجاره بها در تهران ۲۳درصد و در کش��ور 
۲۰درصد نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل افزایش داشته است.

در همی��ن رابطه محمد اس��المی، وزی��ر راه و شهرس��ازی ۱9 خردادماه مهمان 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی بود و او در این نشست از راه اندازی موسسات 

اجاره داری که بازار مسکن را ساماندهی کند، خبر داد.
به گ��زارش تجارت نی��وز، رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تهران در پاس��خ به 
این پرس��ش که متوس��ط قیمت اجاره بها در تهران چه میزان اس��ت، گفت: درباره 
اجاره بهای مس��کن نرخی را تعریف نمی کنیم؛ به عنوان مثال اگر به عنوان نماینده 
اتحادیه امالک قیمت اجاره بها را ۵درصد تعیین کنیم، می گویند متولی این بخش 
ن��رخ اجاره بها را ۵درصد اعالم ک��رده و بنابراین ما حق داریم که قیمت اجاره بها را 
۱۵درصد تعریف  کنیم. تجربه نشان داده ما هرگاه قیمت اجاره بها را ۱۵درصد اعالم 

کردیم قیمت ها از این نرخ اعالم شده بیشتر شده است.
مصطفی قلی خس��روی افزود: قیمت اجاره بهای مس��کن ب��ه میزان منطقه، نوع 
ساخت و ساز و امکانات بستگی دارد. برخی دستگاه های دولتی میانگین قیمت خانه 
را ۱۱ میلیون تومان برآورد کرده اند، در این شرایط اعالم چنین رقم هایی منجر به 

سو ءبرداشت می شود.
او اظهار داش��ت: در حالی برخی کارشناس��ان معتقدند ک��ه قیمت اجاره بها ۱۱ 
میلیون تومان است که هنوز در مناطق تهران هر متر خانه به قیمت 4تا ۷میلیون 
تومان یافت می ش��ود. همین ارائه قیمت ها باعث تشدید قیمت ها می شود. در کل 
معتقدیم که چنانچه قیمت مس��کن ۱۰۵درصد افزایش یافته قطعا قیمت اجاره به 

این میزان افزایش نخواهد یافت.
قلی خس��روی ادامه داد: مالکان هیچ گاه قیمت اجاره مس��کن را به طور هیجانی 
افزای��ش نمی دهند، چرا که افزایش هیجانی قیمت ها منجر به خالی ماندن خانه ها 
می ش��ود. مالکان قشر متوس��ط هیچ گاه خانه ها را خالی نگه نمی دارند و آن برخی 
ش��رکت های بخش خصوصی یا بانک ها هستند که بنا به دالیلی برخی از واحدهای 

مسکونی را بدون اجاره نگه داشته اند.
رئیس اتحادیه امالک تهران با اشاره به ثبات قیمت مسکن گفت: در سال 9۱ به 
یک باره قیمت دالر سه برابر شد؛ این در حالی است که سال 9۲ قیمت این کاالی 
سرمایه ای به یک باره متوقف شد. در حال حاضر با تالش مسئوالن و وعده وزیر راه 
و شهرسازی مبنی بر ساخت 4۰۰ هزار دستگاه آپارتمان و ارائه تسهیالت وضعیت 

قیمت مسکن در سال 9۸ ثابت باقی می ماند.
بازار مسکن نفس های آخر رشد قیمت را می کشد

از سوی دیگر، مهدی روانشادنیا کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه فروردین تا 
شهریورماه ۱۳9۸ بازه زمانی به ثبات رسیدن قیمت خانه است، گفت: بازار مسکن از 

لحاظ افزایش قیمت، نفس های آخر را می کشد.
روانش��ادنیا در گفت وگو با ایس��نا، گفت: از نظر قدرت خرید به نظر می رس��د به 
شرایطی رس��یده ایم که قابلیت افزایش قیمت ها بیش از مقداری که تاکنون اتفاق 
افت��اده وجود ندارد. نمود این مس��اله در تعداد معام��الت خردادماه بود که کاهش 
معنا داری را شاهدیم. معامالتی هم که اتفاق می افتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی 
است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی 

بازار از لحاظ افزایش قیمت نفس های آخر را می کشد.
وی افزود: بعید اس��ت که اتف��اق خاصی در قیمت مس��کن رخ دهد مگر اینکه 
در ح��وزه ارزش پول مل��ی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتاً خریداران مس��کن در 

سرمایه گذاری های شان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، عماًل 
تابس��تان امسال پایان افزایش قیمت مسکن خواهد بود، تاکید کرد: شرایط تثبیت 
قیمت طبق روال گذشته برای چهار تا پنج سال اتفاق خواهد افتاد که در سه سیکل 
رونق و رکود قبلی اینگونه بوده اس��ت. بدین صورت که نرخ افزایش قیمت ها کمتر 

از تورم عمومی خواهد بود.
روانش��ادنیا، متغیرهای سیاسی و نوسانات نرخ ارز را در بازار مسکن مؤثر دانست 
و گفت: نرخ برابری ارز قطعاً اثر خود را در همه بازارها از جمله بازار مسکن خواهد 
داشت. تمام پیش بینی هایی که از ثبات نسبی قیمت مسکن داریم مشروط بر تثبیت 

ارزش پول ملی است.
وی درباره روند رش��د قیمت در مناطق مختلف تهران تصریح کرد: بازار در چند 
ماه گذشته متالطم بوده و تا به یک ثبات نسبی برسد مقداری زمان می برد. از جمله 
اتفاقاتی که در این تالطم افتاد، این بود که برخی مناطق نرخ رشدشان بیشتر بود 
و طبیعی اس��ت که چون سرمایه ها بین مناطق مختلف حرکت می کنند، مناطقی 

که از افزایش قیمت، عقب افتادند هم خودشان با شرایط جدید تطبیق می دهند.
به گفته روانشادنیا، از اوایل سال ۱۳9۸ تا آخر شهریورماه این سال، دوره به ثبات 

رسیدن بازار مسکن بعد از تالطمی است که در سال ۱۳9۷ اتفاق افتاد.
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بانک پاسارگاد هشدار داد
8 نکته مهم در استفاده از خدمات بانکداری 

الکترونیک
 بان��ک  پاس��ارگاد جه��ت افزای��ش هرچه بیش��تر امنیت در اس��تفاده از 
درگاه ه��ای بانکداری  الکترونیکی و جلوگیری از سوء اس��تفاده س��ودجویان 

نکاتی را یادآور شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک  پاس��ارگاد، مش��تریان هرگ��ز نباید از 
سیس��تم های موجود در مکان ه��ای عمومی همچ��ون کافی نت ها به منظور 
انج��ام تراکنش های مالی اس��تفاده کنند و در زمان انج��ام این تراکنش ها 
از اس��تفاده از VPNها اجتناب کنند. همچنین ب�ه منظور افزایش س��طح 
امنیتی سیس��تم خود از بازدید سایت های غیرمعتبر و مشکوک و همچنین 
ب�از کردن ایمیل های ناش��ناس خ��ودداری کنند. از تایپ کردن و نگهداری 

رمزهای خ�ود بر روی هر وس�یله ای اجتناب کنند.
در صورت اس��تفاده از برنامه موبایل بانک جه��ت انجام عملیات بانکداری  
الکترونیکی تنها از نرم افزار ارائه ش��ده بر روی وب سایت بانک استفاده کرده 
و ب��ه هیچ عنوان نرم افزار مربوطه را از ش��خص و ی�ا مکان دیگری دریافت 

نکنند.
مش��تریان در صورتی که تصمیم دارند رایانه شخصی خود را امانت دهند، 
پی��ش از آن تمامی اطالعات ذخیره ش��ده ب�ر روی مرورگره��ای اینترنتی 
سیس��تم را پ��اک کرده و هرگون��ه متنی مبنی بر ارائه اطالعات حس��اب را 
حذف کنند. در صورتی که رایانه ش��خصی خود را امانت داده اند نیز از عدم 
نصب نرم افزارهای مش��کوک از جمله ثبت کنن��دگان فعالیت های کیبورد و 

ماوس بر روی سیستم، اطمینان حاصل کنند.
در صورتی که قصد فروش رایانه ش��خصی و ی��ا تلفن همراه خود را دارند، 
حتما سیس��تم ها را به صورت کامل پاکس��ازی ک��رده و از ذخیره اطالعات 
حس��اب های بانک��ی به هر نوعی، در رایانه ش��خصی و ی��ا تلفن های همراه 

خودداری کنند.
مش��تریان دقت داشته  باش��ند به منظور افزایش سطح امنیت در عملیات 
بانکداری  الکترونیکی از مرورگرهای اینترنتی به روز ش��ده اس��تفاده کنند و 
اگر در هنگام بازدید از یک وب س��ایت، از آنها خواس��ته شد چیزی را نصب 

کنند، از انجام این کار بپرهیزند.

پیش بینی مهم مدیرعامل بانک مسکن 
درخصوص قیمت ها

مدیرعامل بانک مسکن از عملیاتی شدن بازار تعهدی مصالح ساختمانی تا 
پایان تابس��تان امسال خبر داد و گفت با راه اندازی این بازار قیمت ها ۲۰ تا 

۳۰درصد کاهش خواهد یافت.
ابوالقاس��م رحیمی انارکی در گفت وگو با تسنیم، گفت: یک زنجیره تامین 

مالی مسکن داریم که در ارتباط با بازار تعهدی مصالح ساختمانی است.
وی تصری��ح کرد: در این زنجیره اتفاق��ی که می افتد در چرخه مربوط به 

حوزه ساختمان یک شناسایی انجام شده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ر این اس��اس 49 چرخه را شناس��ایی کرده ایم که 
۸۰درصد فعالیت های س��اختمانی را دربر می گیرد، افزود: ما می توانیم این 

49 زنجیره را به صورت اعتباری تامین مالی کنیم.
مدیرعامل بانک مس��کن گفت: به این ترتیب به جای اینکه مثال بخواهیم 
در ای��ن زنجی��ره یا چرخه برای ۱۰ واحد تس��هیالت پرداخت کنیم، با یک 
واحد تزریق تسهیالت می توانیم توان مالی این ۱۰ واحد را از لحاظ امکانات 

اعتباری و تعهدی ایجاد کنیم.
رحیم��ی انارک��ی بیان کرد:  ای��ن موضوع باعث کاهش قیمت تمام ش��ده 

مصالح ساختمانی خواهد شد.
وی اظهار داش��ت:  پیش بینی می کنی��م این اقدام ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش 
قیمت در تامین مصالح ساختمانی را برای سازندگان به همراه داشته باشد. 
برنامه ما این است که تا پایان تابستان هم سامانه و هم چرخه زنجیره تامین 

مالی مصالح ساختمانی را عملیاتی کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی:
بانک مرکزی به بازار ارز مسلط است

رئی��س کل بانک مرک��زی با تاکید بر اینکه بان��ک مرکزی به بازار ارز 
مس��لط اس��ت، گفت به مردم اعالم می کنیم که هی��چ یک از بنیان های 
اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز در کشورمان، تغییر پیدا نکرده و صادرات 
و تقاض��ای ارز را رص��د می کنیم و هیچ مش��کلی از نظر ذخایر و تثبیت 

بازار نداریم.
ب��ه گزارش ایس��نا، عبدالناصر همتی در جمع خبرنگاران تبریز با اش��اره 
ب��ه اهمیت بازار حواله در بازار ارز اظهار داش��ت: یکی از موفقیت های بانک 
مرکزی این بوده اس��ت که با گذشت دو ماه و نیم از سال و با وجود تعطیل 
ب��ودن عمده روزه��ا مبلغی حدود 9.۵ میلیارد دالر ب��رای کاالهای وارداتی 
تأمی��ن کردیم و راه های خوب��ی را برای تأمین درآمد ارزی کش��ور در نظر 
گرفتیم، این روند را ادامه خواهیم داد و بازار به تدریج با نرخ منطقی شکل 

خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: امیدواریم ب��ا روندی که برای صادرات های غیرنفتی پیدا 
کرده ای��م و راه های بازگرداندن ارز ناش��ی از صادرات ب��ه چرخه اقتصادی، 
مس��ائل پیش آمده را پش��ت س��ر بگذاریم. ب��ا جدی گرفتن رون��ق تولید و 
برنامه ریزی برای محدودش��دن واردات و افزایش صادرات، ش��اهد توسعه و 

پیشرفت کشور در چارچوب اصولی و به طور مستقل خواهیم بود.
او ب��ا بیان اینکه متأس��فانه در بازار ارز همواره ش��اهد ت��الش تعدادی از 
افراد با اس��تفاده از ابزارهای سیاسی برای باال پایین کردن بازار ارز بوده ایم، 
گف��ت: با توجه به وضع تحریم های ظالمانه دول��ت آمریکا علیه ملت ایران، 
هدف اصلی مان رش��د صادرات غیرنفتی و برگرداندن ارز به چرخه اقتصادی 

کشور است.
همت��ی ه��دف از س��فر دو روزه اش به تبری��ز را لبیک گفت��ن به فعاالن 
اقتصادی و مس��ئوالن استان و بررسی مسائل و مشکالت مربوط به تولید و 
صادرات اعالم کرد و گفت: استان آذربایجان شرقی هم از نظر تولید و هم از 
نظر صادرات جزو اس��تان های مهم کشور است، با توجه به نام گذاری امسال 
به عنوان س��ال رونق تولید از س��وی مقام معظم رهبری، برنامه هایی جدی 

برای تأمین نیازهای تولیدکنندگان داریم.
وی در ادامه با اش��اره به اثرات سفر نخست وزیر ژاپن به ایران خاطرنشان 
کرد: گسترش روابط اقتصادی ایران با ژاپن، روابط دوجانبه و سرمایه گذاری 
ژاپن در بخش هایی از اقتصاد کشور در جلسه رئیس جمهور با نخست وزیر 
ژاپن مورد بحث و تاکید قرار گرفت؛ روابط دیرینه ای با ژاپن داریم و مطمئن 

هستم که با این سفر روابط دو طرف تقویت می شود.

بانکنامه

قیمت دالر در بازار تهران و در آخرین روز هفته گذش��ته، افزایش��ی 
قاب��ل توج��ه را تجربه کرد. رش��د قیمت ها در ش��رایطی رخ داد که در 
روزهای ابتدایی هفته ریزش قیمت ها بس��یاری از دالالن را مجاب کرده 
ب��ود تا با نرخ های��ی پایین تر از صرافی ملی، دالرهای ش��ان را به فروش 

برسانند.
به گزارش خبرآنالین، در روزهای ابتدایی هفته گذش��ته قیمت ها به 
کانال ۱۲هزار تومان وارد شده بود و هرچند در روز پنجشنبه نیز بهای 
دالر در صرافی ه��ای بانک��ی در همین محدوده قرار داش��ت، اما کم کم 
تح��ت تاثیر تحوالت مش��کوک رخ داده در دریای عم��ان و آنچه بر دو 

نفتکش گذشت، قیمت ها روندی افزایشی را تجربه کردند.
درس��ت از اولین س��اعات روز پنجش��نبه، روز نیمه تعطی��ل بازار ارز 
مش��خص بود صرافان فاز احتیاط را برگزیده ان��د، کندی روند معامالت 
و پاس��خ های س��ر باال با این توجیه که قیمت در نیامده، نش��ان می داد 

فاز انتظار شکل گرفته است و فعال خبری از کاهش قیمت ها نیست.
 در روزه��ای گذش��ته نی��ز دالالن چند ب��اری مانوری پ��رزور برای 
برگردان��دن قیم��ت را آغاز کرده بودند، اما وضعی��ت بین المللی مانع از 
اثربخش��ی این مانور بود، اما پس لرزه آتش��ی که در دریای عمان روشن 
شد، به میدان فردوسی نیز رسید تا کسانی که مدام در حال تالش برای 
سود لحظه ای و بر هم ریختن وضعیت اقتصادی هستند، توانایی دوباره 

موج سواری را بیابند.
گزارش ه��ای میدانی از بازار ارز تهران نش��ان می داد، روز پنجش��نبه 
وضعیت کمی پیچیده تر از پنجش��نبه های معمول بازار ارز بوده اس��ت، 
کمتر کس��ی راضی به خرید بود و کمتر کس��ی دلش به فروش رضایت 
می داد، با این حال صرافان بیش از هر روز دیگری با این پرسش مواجه 

می شدند که قیمت حاال چند است؟
انتظار ش��کل گرفته در بازار بر افزایش قیمت ها استوار است، اما با این 
حال برخی از فعاالن بازار می گویند حتی اگر قیمت ها روندی افزایش��ی 
را طی کنند، باز هم بیش از ۱۰ روز قبل نخواهند ش��د چراکه ورود ارز 
به ایران تحت تاثیر رش��د ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور 

افزایش یافته است.
 تا میانه روز پنجش��نبه قیمت ها از مح��دوده ۱۲ هزار و 9۰۰ تومان 
پا به ۱۳ هزار و ۵۰۰گذاش��ت و در حوالی عصر روز پرحادثه منطقه نیز 

قیمت ها از محدوده ۱۳ هزار و ۶۰۰ عبور کرد.
سوال در مورد آنچه در بازار می گذرد، اما برای کسی جذابیت نداشت. 
صراف��ان قدیمی ت��ر تاکید می کردن��د فردا جمعه اس��ت و تب قیمت ها 

می خوابد و برخی نیز می گفتند دالر از محدوده ۱4 هزار تومان بار دیگر 
ریزش تا محدوده ۱۲ هزار و ۸۰۰ را تجربه می کند .

کس��الت حاکم بر بازار نش��ان م��ی داد در روزهای اخیر ن��ه افزایش 
قیمت ه��ا از نظر فعاالن بازار ماندگار اس��ت و ن��ه کاهش نرخ ها، همین 
امر سبب شد در هفت روز گذشته به رغم ریزش ۲۶۰۰ تومانی نرخ ها، 
ب��ازار با موج فروش دالر روبه رو نش��ود و حاال نیز در آس��تانه باالرفتن 
قیمت بازار ب��ا افزایش تب تقاضا روبه رو نبود. به قول صراف ها قیمت ها 
ب��ر کاغذند، فعال خبری از تقاضا نیس��ت و ردگیری تحوالت نرخ ارز در 

باقی بازارها بیش از بازار ارز جذابیت دارد.
ترس سوداگران بزرگ اقتصادی، عامل اصلی کاهش قیمت دالر

ام��ا به گفته یک اقتصاددان، ترس س��وداگران بزرگ اقتصادی، عامل 
اصل��ی کاهش قیمت دالر در هفته گذش��ته بوده اس��ت ک��ه به دلیل 
تحوالت مربوط به سیاس��ت خارجی و از ترس سقوط نرخ دالر اقدام به 

فروش گسترده ارز خود در بازار کردند.
کام��ران صداقت در گفت وگو با ایرنا، درباره تحوالت بازار ارز و دالیل 
کاهش نرخ طال و سایر انواع ارز در بازار گفت: کاهش نرخ دالر به دلیل 

افزایش عرضه و غلبه فروشندگان بر خریداران بوده است.
به گفته این وی، افزایش عرضه ارز در بازار به دلیل ش��وک سیاس��ی 
ناش��ی از اخبار مربوط به سفر هیأت های خارجی از جمله نخست وزیر 
ژاپن به ایران بوده اس��ت. تحت تأثیر این ش��وک سیاس��ی، هم عرضه 
فیزیکی دالر و سایر انواع ارز در بازار افزایش یافت و هم فضای ذهنی و 

روانی زمینه افت قیمت ها را فراهم کرد.
این اس��تاد دانشگاه گفت: بیش��ترین فروش ارز در روزهای گذشته از 
سوی سوداگران بزرگ اقتصادی صورت گرفته که از ترس سقوط قیمت 

دالر اقدام به عرضه گسترده این ارز در بازار کردند.
این کارش��ناس ب��ازار ارز یادآور ش��د: پس از افزایش عرضه توس��ط 
س��وداگران بزرگ ارزی، دارندگان دالره��ای خانگی نیز ارزهای خود را 

برای فروش روانه بازار کردند.
وی درب��اره نرخ واقعی دالر گفت: براس��اس واقعی��ت اقتصادی، نرخ 
واقعی دالر حدود هشت هزار تومان است و نرخ موجود )حدود ۱۳ هزار 

تومان( ماهیت سوداگرانه داشته و واقعی نیست.
صداقت ب��ا بیان اینکه در بلندمدت نرخ دالر به س��وی قیمت واقعی 
خ��ود یعنی ۸هزار توم��ان حرکت خواهد کرد، گفت: به دلیل ش��رایط 
کنونی اقتصادی نمی توان با س��رعت به سوی این قیمت واقعی حرکت 

کرد.

وی خاطرنش��ان کرد: قیمت واقعی ۸هزار تومانی برای دالر در زمانی 
محقق خواهد ش��د که جدا از مس��ائل مربوط به تحریم ها، بتوانیم طرح 
رونق تولید را در داخل کش��ور اجرا، وام های کم بهره اعطا و نرخ س��ود 
بانکی را کاهش دهیم که این موضوع به سیاس��ت های پولی و بانکی در 

آینده بستگی دارد.
این کارشناس بازار ارز درباره افزایش نرخ ارز در سامانه نیما و نزدیک 
شدن به قیمت ارز در بازار آزاد گفت: قیمت ارز در آینده همچنان چند 
نرخ��ی باقی خواهد ماند و زمینه برای تک نرخی ش��دن فراهم نیس��ت 
زی��را به طور کامل، امکان کنترل بر عرضه ارز توس��ط صادرکنندگان و 

همچنین واردکنندگان وجود ندارد.
دلیل روند نزولی قیمت طال مشخص شد

اما آخرین خبرها از بازار طال و س��که حاکی اس��ت تا روز پنجش��نبه 
ب��ازار روند نزولی را برای خود انتخاب کرده بود و دلیل آن هم به خاطر 

کاهش ارزش جهانی دالر بوده است.
محمد کشتی آرای، کارشناس بازار طال و سکه درباره بازار طال و سکه 
در هفته گذش��ته گفت: شرایط بازار تا ابتدای روز پنجشنبه روند نزولی 
قیمت ها را برای خود انتخاب کرده بود که این روند در روز پنجشنبه و 
جمعه کاماًل تغییر کرد. این کارش��ناس بازار طال و سکه بیان کرد: بازار 
از ابتدای هفته تا ابتدای روز پنجش��نبه با وجود افزایش قیمت در بازار 
جهانی روند کاهش��ی را در دستور کار خود قرار داده بود. وی دلیل این 
تفاوت مسیر بازار داخلی با بازار جهانی را کاهش قیمت ارز و جو روانی 

حاصل از کاهش تنش های سیاسی دانست.
کشتی آرای با اشاره به کاهش داد و ستد تا روز پنجشنبه تاکید کرد: 
از ابتدای روز پنجشنبه با توجه به اتفاقات رخ داده در دریای عمان روند 
ارزش گذاری دالر تغییر کرد و تأثیر خود را بر بازار طال و سکه گذاشت.
وی خاطرنش��ان کرد: هر زم��ان که قیمت ها روند صع��ودی به خود 
می گیرند، میزان تقاضا افزایش می یابد و از تعداد عرضه کنندگان کاسته 
می شود که در نهایت این موضوع به افزایش حباب سکه منجر می شود.
این کارش��ناس بازار طال و سکه ارزش هر گرم طالی خام ۱۸ عیار را 
4۲۸ ه��زار و ۷۰۰تومان و مثقال طالی ۱۷ عیار را یک میلیون و ۸۵۷ 
ه��زار تومان اعالم ک��رد و گفت: کف قیمت ای��ن دو عیار طال در هفته 
گذشته به ترتیب 4۱۰ هزار و یک میلیون و ۷۷۵ هزار تومان بوده است.

به گفته وی، قیمت هر قطعه س��که تمام 4 میلیون و ۶9۰ هزار، نیم 
س��که ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار، ربع سکه یک میلیون و ۶9۵ هزار و سکه 

یک گرمی ۱یک میلیون و ۱۵ هزار تومان است.

آتش نفتکش ها تا فردوسی زبانه کشید

آخرین خبرها از بازار سکه و ارز

جلسه بحث و بررسی عملیاتی شدن و آغاز به کار بازار متشکل ارزی با 
حضور هیات مدیره این بازار و صرافان سراسر کشور برگزار شد.

ب��ه گ��زارش ایس��نا، از زمان انتش��ار خب��ر راه اندازی بازار متش��کل 
ارزی، همواره س��واالت و ابهامات بس��یاری از سوی صرافان درخصوص 
ویژگی ه��ای بازار، نح��وه فعالیت در آن و چگونگی ش��کل گیری مطرح 
می شد که عصر روز گذش��ته جلسه مشترک هیأت مدیره بازار و تعداد 
زیادی از صرافان عضو کانون، به منظور ارائه توضیحات به س��واالت آنها 

برگزار شد.
در این جلسه پرسش ها و ابهاماتی نظیر نقش فرابورس در بازار، میزان 
کارمزد معامالت، میزان حق عضویت در بازار، نحوه انتخاب س��هامداران 
ب��ازار، دوره زمانی پرداخت حق اش��تراک، ناعادالنه بودن تس��اوی حق 
اش��تراک برای صرافی های کوچک و بزرگ، نامشخص بودن تکلیف ارز 
خریداری ش��ده در صورتی که بعد از ۱۰ روز به فروش نرسد، نامشخص 
بودن بازارساز اصلی این بازار، نقش بانک مرکزی در بازارسازی و … از 
طرف صرافان مطرح ش��د که اعضای هیات مدیره بازار متشکل ارزی به 

تفصیل جزییات و توضیحات الزم را ارائه کردند.
محمود شکس��ته بند، مدیرعامل بازار متش��کل ارزی در جلس��ه روز 

گذش��ته ضمن تش��کر از اقدامات بانک مرکزی درخصوص تشکیل این 
بازار درخصوص انگیزه تأس��یس و نحوه فعالی��ت آن گفت: هیجانات و 
نابس��امانی هایی که در بازار ارز به وجود آمد باعث شد بانک مرکزی به 
فکر س��اماندهی و تش��کیل بازاری بیفتد که در آن نرخ واقعی خرید و 
فروش صرافان معین ش��ود. بازار متشکل ارزی بین صرافان و خریداران 
ق��رار می گیرد، معامالت واقعی هس��تند و هیجانات کاذب نمی تواند در 

نرخ ها تأثیرگذار شود و در نتیجه قیمت ها به ثبات می رسد.
شکسته بند اعالم کرد: نس��خه آزمایشی پایگاه اینترنتی بازار متشکل 
ارزی به آدرس www.ice.ir هم اکنون قابل مش��اهده است و نرخ های 

روزانه نیز بر روی این پایگاه قرار داده می شود.
رئی��س کل بانک مرکزی نیز پس از دریافت گزارش مبس��وط روابط 
عموم��ی بانک مرک��زی از مطالب��ات و دغدغه های مطروح��ه صرافان 
درخصوص عملیاتی ش��دن بازار و س��ازوکارهای پیش بینی ش��ده برای 
فعالیت آنها در این بازار بر لزوم توجه کامل به بحث های فنی و اجرایی 

طرح شده از سوی صرافان تاکید کرد.
همچنین همت��ی، رئیس کل بانک مرکزی به روابط عمومی این بانک 
تاکید کرد شخصاً دغدغه های مطرح شده را طی هفته آینده در جلسات 

با صاحب نظران و فعاالن بازار بررسی و تصمیم گیری خواهد کرد.

بررسی نحوه فعالیت صرافان در بازار متشکل ارزی

سایت بازار ارزی رونمایی شد

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
شنبه
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نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد
 گذر از تحریم پتروشیمی

با تکیه بر بورس کاال
دول��ت آمری��کا در تازه ترین اق��دام، صنعت پتروش��یمی ایران را 
ب��ه عنوان یک��ی از مهمترین صنایع صادراتی و ارزآور به فهرس��ت 
تحریم ها اضافه کرد. بر این اس��اس بزرگترین هلدینگ پتروشیمی 
کش��ور به همراه ۳9 ش��رکت تابعه در فهرست تحریم ها قرار گرفته 
اس��ت. در این ش��رایط، یافت��ن راهکارهایی برای تس��هیل فروش 

محصوالت پتروشیمی از اهمیت بیشتر برخوردار است.
طبق بررسی ها صنعت پتروشیمی کشور ساالنه ۱۲ تا ۱4 میلیارد 
دالر ارزآوری داشته و سال گذشته، ۲۱ میلیون تن انواع محصوالت 
پتروشیمی روانه بازارهای صادراتی کرده است. شاید به همین دلیل 
اس��ت که دش��منان بعد از آنکه تحریم های فعلی را کارساز ندیدند، 

تصمیم به ضربه زدن به این صنعت گرفتند.
در ای��ن ش��رایط یک ب��ار دیگ��ر قابلیت  های ب��ورس کاال مطرح 
می ش��ود؛ بازاری که با اتکا ب��ه ظرفیت های آن می توان تحریم های 

تازه صنعت پتروشیمی را بی اثر کرد.
در ای��ن زمین��ه رضا پدی��دار، نایب رئی��س کمیس��یون انرژی، 
صنایع پاالیش��ی و پتروش��یمی اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان، اعتقاد دارد: بورس کاال می تواند واس��طه 
تهات��ر کاالها و محصوالت مختلف باش��د. در ای��ن صورت عالوه بر 
قیمت گذاری ش��فاف تر و افزایش ضریب اطمین��ان طرفین معامله 

می  توان بر محدودیت های نقل و انتقال ارز و ... نیز فائق آمد.
به گفت��ه وی به س��بب تحریم ها و محدودیت های اعمال ش��ده، 
فروش بعضی محصوالت دش��وارتر ش��ده و در این ش��رایط، بورس 
کاال می تواند کمک ش��ایانی به تولیدکنندگان فرآورده های نفتی و 

محصوالت پتروشیمی کند.
وی اف��زود: برای تحق��ق این مهم، ب��ورس کاال می تواند از روش 
فعاالن اقتصادی اس��تفاده کن��د. برخی فعاالن اقتص��ادی با خرید 
محص��والت عرضه ش��ده در ب��ورس کاال اق��دام به تهات��ر محصول 
خریداری ش��ده با محصوالت دیگر )چ��ه در بازار داخل و چه خارج 
از کش��ور( می کنند. بورس کاال هم می تواند واس��طه تهاتر کاالها و 

محصوالت مختلف باشد.
عضو انجمن س��ازندگان تجهیزات صنع��ت نفت ایران تاکید کرد: 
اگ��ر امکانی فراهم ش��ود که بتوان در ازای محصوالت عرضه ش��ده 
در بورس کاال، محص��والت مورد نیاز صنایع تولیدی را خریداری و 
وارد کرد، شرایط برای تولیدکنندگان مناسب تر خواهد شد؛ چراکه 
در ص��ورت حضور بورس کاال به عنوان واس��طه تهات��ر کاالها، هم 
قیمت گذاری شفاف تری صورت خواهد گرفت و هم ضریب اطمینان 
افزای��ش خواهد یافت و هم می توان بر محدودیت های نقل و انتقال 
پول فائق آمد. پدیدار اضافه کرد: امیدواریم این پیش��نهاد جدی تر 

بررسی شود و مورد استفاده قرار گیرد.

دریچه

فرصت امروز: شاخص کل بورس از ابتدای امسال تاکنون با ۵4 هزار و ۶94 واحد 
افزایش معادل ۳۰.۶درصد رش��د را به ثبت رس��انده است. از ابتدای امسال تاکنون 
در مدت ۵۱ روز معامالتی تعداد ۲۳۵ میلیارد و ۳۳9 میلیون سهم و حق تقدم به 
ارزش ۶۳۸ هزار و ۷۷4میلیارد ریال در ۱۵ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۲9۰ دفعه مورد 

در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.
همچنین بررسی معامالت بازار سهام به تفکیک بازار نشان می دهد در این مدت 
۱۶۶میلیارد و ۷4 میلیون س��هم ب��ه ارزش ۳۶۸ هزار و ۶۷۰ میلی��ارد ریال در ۸ 
میلیون و ۳۸۲ هزار و ۲4۱ نوبت در بازار اول؛ ۶۶ میلیارد و ۳9۳ میلیون س��هم به 
ارزش ۲۳۰ ه��زار و ۸۶۳ میلی��ارد ریال در ۷ میلیون و ۵۵ هزار و 4۲ نوبت در بازار 
دوم؛ ۷ میلی��ارد و ۷میلی��ون برگه به ارزش ۷ ه��زار و 4۶۳ میلیارد ریال در هزار و 
4 ه��زار و ۸4۱ نوبت در بازار بده��ی، ۲۱ میلیون و ۱9 هزار قرارداد به ارزش ۳۱۵ 
میلیارد ریال در ۱۶ هزار و ۶۳4 نوبت در بازار مش��تقه و ۲ میلیارد و ۸4۳ میلیون 
واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۳۱ هزار و 

4۶4 میلیارد ریال در ۱۱۱ هزار و ۵۳۲ نوبت مورد معامله قرار گرفته است.
ش��اخص کل نیز که معامالت امس��ال بورس را از ارتفاع ۱۷۸ هزار و ۶۵9 واحد 
آغاز کرده اس��ت، تاکنون با ۵4 هزار و ۶94واحد افزایش معادل ۳۰.۶درصد رشد را 
به ثبت رسانده و به ارتفاع ۲۳۳ هزار و ۳۵۳واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز 
در این مدت با ۳9هزار و ۷۲واحد رشد و شاخص بازار دوم با ۱۱4 هزار و ۵۰9واحد 

افزایش مواجه شده اند.
روند معامالت بورس وابسته به نتیجه مذاکرات سیاسی

اما یک کارشناس بازار س��رمایه درباره سمت و سوی آینده بورس گفت: ممکن 
اس��ت به دلیل مطرح شدن برخی از مذاکرات مثبت سیاسی، زمینه صعود شاخص 
در بازار روز شنبه فراهم شود و یا به دلیل محقق نشدن مسائلی که بازار انتظار آن را 

ندارد روند معامالت منفی و میزان عرضه شدت پیدا کند.
سلمان نصیرزاده در گفت و گو با ایرنا، گفت: مهمترین اتفاق هفته گذشته سفر 
نخست وزیر ژاپن به ایران بود که خوش بینی خاصی را در بازار ایجاد و زمینه صعود 

شاخص بورس را فراهم کرد.
به گفته نصیرزاده، روند معامالت بورس همیش��ه در روز شنبه متفاوت تر از بازار 

روز چهارشنبه است.
وی ب��ا تاکی��د بر حجم مناس��ب معامالت و ش��تاب تقاضا در ب��ازار آخرین روز 
هفته گذش��ته گفت: این موضوع نشأت گرفته از مسائل سیاسی است در حالی که 

قیمت های جهانی و نرخ ارز تغییر چندانی را تجربه نکرد و به نظر می رسد که بازار 
روز شنبه متفاوت با روند معامالت امروز باشد.

وی به تغییر لیدری بازار از گروه خودرویی ها به گروه بانکی ها اشاره و بیان کرد: 
تاحدودی مس��ائل موجود در گروه خودرو متأثر از مس��ائل سیاسی بود، آن دسته 
از معامله گران که محافظه کارتر هس��تند در بازار روز گذش��ته برای خرید صبوری 
کردند، اما بخش��ی از کسانی که نس��بت به اتفاقات آخر هفته ترس دارند اقدام به 
عرضه س��هام خود کردند که این موضوع باعث تضعی��ف معامالت گروه خودرو در 

بازار روز چهارشنبه شد.
وی با بیان اینکه در آخرین روز کاری هفته اخیر گروه بانکی ها بیش��ترین ارزش 
معامالت را به خود اختصاص دادند، افزود: مهمترین دلیل رش��د این گروه انتش��ار 
گزارش های دو بانک تجارت و صادرات اس��ت که باعث تأثیر مثبت در این گروه ها 

شدند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: گزارشات منتشرشده از بانک تجارت و 
ص��ادرات حاکی از آن بود که دارایی های خود را با نرخ ارز نیمه دوم س��ال 9۷ که 
برای دالر ۸,4۰۰ تومان و برای یورو 9,4۰۰ تومان بود تسعیر کردند، این موضوع به 

نفع نماد گروه بانکی ها بود که از دارایی ارزی برخوردار هستند.
وی گف��ت: بازار به منظور تصمیم گیری درخصوص ش��رکت های س��ودمحور و 

بنیادی منتظر انتشار گزارش سه ماه شرکت ها است.
وی اظهار داشت: در روزهای اخیر تقاضای چندانی در سهام گروه های مؤثر مانند 
گروه فلزات اساس��ی، فوالدی، سنگ آهنی و پتروشیمی وجود نداشت بلکه بیشتر 

توجه بازار به سمت سهام گروه های کوچک بود.
نصیرزاده در پایان افزود: به نظر می رسد که اگر فضای فعلی در بازار حاکم باشد 
بخش��ی از جریان نقدینگی که در چند روز اخیر در بازار س��هم های کوچک جذب 
و س��ود مناسبی را کسب کردند به سمت سهم های بنیادی مانند فوالدی و سنگ 

آهنی و … سوق داده شوند.
بهانه ای برای عدم افشای اطالعات ناشران بورسی پذیرفته نیست

از سوی دیگر، مدتی است که قرار شده که شرکت های عرضه شده در بازار سرمایه 
عالوه بر افش��ای منظم صورت های مالی باید گزارش تفسیری مدیریت را نیز افشا 
کنند، اما دیده می ش��ود که تعدادی از ناش��ران بورس��ی و فرابورسی گزارش های 
تفس��یری باکیفیتی منتشر نمی کنند، حتی تعدادی از این ناشران هنوز به اهمیت 
ن��گارش دقیق این گزارش ه��ا پی نبرده اند و ب��ه طور دقیق نمی دان��د که در این 

گزارش ها چه مواردی باید بنویسند.
به گزارش ایس��نا، تعدادی از ناش��ران از معیارهای دقیق و قابل سنجش��ی برای 
نگارش گزارش های تفسیری استفاده نمی کنند و خواسته یا ناخواسته دچار تخلف 
می ش��وند. تع��دادی نیز به موقع اطالع��ات مالی خود را منتش��ر نمی کنند. در این 
خصوص، وحید روشن قلب، رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس با 
اش��اره به لزوم افشای به موقع و باکیفیت اطالعات مالی ناشران بورسی و فرابورسی 
گفت: هیچ بهانه ای نباید باعث ش��ود که ناش��ران اطالعات خود را ناقص یا دیر به 

سهامداران اعالم کنند.
به گفته وی، اگر از جانب ناش��ران تخلفی ازجمله عدم افشای اطالعات یا انتشار 
اطالعاتی که قابلیت اتکا نداش��ته باش��د، صورت گیرد، آن ناشر به معاونت حقوقی 
س��ازمان بورس ارجاع داده می شود و در آنجا این تخلف پیگیری می شود. رأی های 
مختلفی در این مورد در س��ال های گذشته و امسال صادر شده است. بیش از یک 
سال پیش سیستم پیامک کدال راه اندازی شد که با آن به منظور افشای اطالعات به 
مدیران شرکت یادآوری می شود تا اطالعات را در موعد مقرر ارسال کنند. در صورت 
عدم ارسال، به منظور هشدار پیامکی به تمام اعضای هیأت مدیره ارسال می شود تا 

اعضای هیأت مدیره پیگیر باشند.
رئیس اداره نظارت بر ناش��ران بورس��ی س��ازمان بورس درباره کیفیت افش��ای 
گزارش های تفس��یری ناش��ران نیز گفت: کیفیت گزارش های تفس��یری مدیریت 
ناشران بورسی و فرابورسی در حال رصد است. اوایل کار خیلی از ناشران اطالعات 
زیادی از گزارش تفسیری مدیریت نداشتند و کیفیت گزارش ها خیلی مناسب نبود، 
اما به مرور با پیگیری هایی که کارشناس��ان س��ازمان بورس داش��تند و با برگزاری 
کارگاه های آموزشی این کیفیت در حال رشد است. امیدواریم کیفیت این گزارش ها 

به حداقل های مناسب برسد.

روند معامالت این هفته بورس تهران بسته به نتیجه مذاکرات سیاسی است

رشد ۳۰درصدی شاخص بورس از ابتدای امسال
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خرید تضمینی گندم به 3 میلیون تن رسید 
 استمرار خودکفایی گندم برای چهارمین 

سال متوالی
نایب رئیس بنیاد توانمندس��ازی گندم کاران گفت براساس آخرین گندم 
ح��دود ۳ میلی��ون تن گن��دم از کش��اورزان مناطق گرمس��یری و معتدل 

خریداری شده است.
علی قل��ی ایمانی، در گفت وگو باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره آخرین 
وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار داش��ت: براساس آخرین آمار حدود ۳ 
میلیون تن گندم از گندم کاران اس��تان های گرمس��یری و معتدل خریداری 

شده است.
وی از پرداخ��ت بیش از ۸۰درص��د مطالبات گندم کاران خبر داد و گفت: 
تاکن��ون ۳ ه��زار و ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گن��دم کاران پرداخت و 

مابقی به محض ورود به سامانه به حساب کشاورزان واریز می شود.
ایمانی ادامه داد: با توجه به ش��رایط مس��اعد اقلیمی امسال مزارع گندم 
از رویش مناس��بی برخوردار است؛ به طوری که امسال برای چهارمین سال 

متوالی خودکفایی گندم استمرار خواهد یافت.
نایب رئیس بنیاد توانمند س��ازی گندم کاران با اش��اره به اینکه برداش��ت 
گندم از مناطق گرمس��یری و معتدل در حال انجام است، گفت: با استمرار 
ش��رایط مساعد برداشت، پیش بینی می شود که میزان خرید تضمینی گندم 

به ۱۱ میلیون تن و تولید ۱۳.۵ تا ۱4میلیون تن برسد.
وی ن��رخ پایه خری��د تضمینی هر کیلو گندم را ی��ک هزار و ۷۰۰ تومان 
اعالم کرد و افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، دولت تمهیداتی همچون 
پرداخت کرایه حمل و جایزه افت پاکی را به کش��اورزان پرداخت می کند تا 

بخشی از هزینه های تولید جبران شود.
ایمانی، فروش گندم از سوی کشاورزان به دالالن را  تایید و  تکذیب نکرد 
و ادام��ه داد: اگرچه مباحثی مبنی بر خرید گندم با نرخ های باالتر توس��ط 
دالالن مطرح است، اما مس��تنداتی در این زمینه نداریم، چراکه کشاورزان 
پس از برداش��ت گندم تولیدی را به دولت تحویل می دهند و دالیل خاصی 

برای این امر دارند.
این مقام مس��ئول ادامه داد: در حال حاضر کش��اورزان رغبتی به فروش 
گندم خ��ود به دالالن ندارن��د، چراکه آنها به این نتیجه رس��یده اند که در 
ش��رایط فعلی اقتصاد این امر مش��کالت متعددی را برای قوت اصلی مردم 

ایجاد می کند.
وی در پایان درباره تاثیر وقوع س��یل در میزان تولید گندم تصریح کرد: 
اگرچه بخش��ی از اراضی گندم به س��بب وقوع س��یل از بی��ن رفت، اما در 
دیم زار ه��ا و اراض��ی آبی، بارش ها منجر به افزایش عملکرد ش��د و ش��رایط 

مطلوب را به همراه داشت.

افزایش قیمتی در بازار مبلمان نداریم
رئیس اتحادیه درودگران و مبل  سازان گفت افزایش قیمتی در این صنف 

نداریم و هم اکنون بازار مبلمان در رکود است.
علی عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه قیمت های متفاوتی در بازار مبلمان به 
چش��م می خورد، تصریح کرد: این مبلغ از ۲ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان 

در بازار موجود است.
عباس��ی با بیان اینکه حدود ۲۵ هزار واحد رس��می در تهران مشغول به 
فعالیتند، اظهار داش��ت: از این میزان، حدود ۸۰درصد به صورت رس��می و 

پروانه دار مشغول به کارند.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان با تاکید بر اینکه کمبود مواد اولیه، 
یکی از مشکالت موجود در این صنف به حساب می آید، افزود: ۷۰درصد این 
مواد اولیه تولید داخل است و ۳۰درصد مابقی از خارج کشور وارد می شود.
عباس��ی با بیان اینکه مبلمان به کش��ور های حوزه خلیج فارس و آفریقا 
صادر می ش��ود، گفت: متاسفانه بسیاری از مش��کالت برای صادرات در این 

صنف وجود دارد که مشکالت ارزی نمونه ای از این موارد است.
رئیس اتحادیه درودگران و مبل س��ازان از نمایشگاه مبلمان که قرار است 
در کش��ور عراق برگزار ش��ود خبر داد و گفت: این نمایش��گاه از ۳۰ خرداد 

شروع و تا ۵ تیرماه ادامه دارد.
به گفته عباسی، وارداتی در بازار مبلمان نداریم.

رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان با تاکید بر اینکه خرید مردم برای 
مبلمان کاهش پیدا کرده اس��ت، گفت: امیدواریم که مش��کالت موجود در 
ب��ازار مبلمان همچون وام بانکی، تولیدات و کمبود مواد اولیه در این صنف 
به زودی مرتفع شود. عباسی در پایان درباره تحقق رونق تولید در این صنف 
گفت: بازار مبلمان برای تحقق این ش��عار، برنامه هایی را در دستور کار خود 

قرار داده است که امیدواریم تا پایان سال، این مهم، محقق شود.

پیش بینی کاهش 40درصدی قیمت میوه تا 
ماه آینده

رئیس اتحادیه بارفروش��ان تهران گفت امس��ال، افزایش خوبی در تولید 
میوه ها و صیفی جات داریم که بر این اساس پیش بینی می شود قیمت ها در 

ماه آینده تا 4۰درصد کاهش یابد.
به گزارش تسنیم، مصطفی دارایی نژاد افزود: امسال به دلیل تولید خوب،  
قیم��ت میوه هایی مثل گیالس، زردآلو، هلو، ش��برنگ و ... حدود ۲۰درصد 
کاهش داشته است البته این کاهش شامل میوه های واردتی مثل انبه، موز و 
آناناس نمی شود. وی با بیان اینکه به غیر از سیب  زمینی، قیمت بقیه میوه ها 
و صیفی جات در سطح میدان تره بار رو به کاهش است، اضافه کرد: با پایان 
فصل برداشت سیب زمینی دزفول و همچنین کم شدن ذخیره سیب زمینی 
از س��ردخانه ها به دلیل تامین نیاز کارخانجات تبدیلی مثل چیس خالل با 
نیاز روزان��ه ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن،  قیمت این محصول تا حدودی افزایش یافته 
که پیش بینی می ش��ود تا ماه آینده با برداش��ت سیب زمینی همدان، قیمت 

این محصول پرمصرف کاهش یابد.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران گفت: امسال به دلیل فراوانی آب، کشت 
هندوانه نس��بت به س��ال قبل دو برابر ش��ده که همین امر باعث ش��ده تا 

صادرات این محصول رونق بگیرد.
دارایی نژاد همچنین درخصوص حمل بار از میدان مرکزی میوه و تره بار 
ب��ه مقاصد صادراتی گفت: این امر کامال قانونی اس��ت، زیرا با افزایش تولید 
محصوالتی مانند هندوانه که به علت بارندگی ها، بیش از نیاز کش��ور تولید 
ش��ده اس��ت این قبیل محصوالت صیفی، از میدان مرکزی میوه و تره بار، 

بارگیری و به کشور های همسایه مانند ترکیه حمل و صادر می شود.

اخبـــار

شهردار ارومیه گفت امسال با فراهم سازی زمینه های صادرات شاهد 
صادرات در حدود 4۰۰ هزار تن س��یب و ۱۰۰ هزار تن انگور خواهیم 

بود.
به گزارش ایس��نا، محمد حضرت پور در جم��ع خبرنگاران بیان کرد: 
برای توس��عه بخش کشاورزی این اس��تان و افزایش درآمدها به مقوله 
توسعه صادرات توجه ویژه می شود چراکه مقوله صادرات راه نجات بخش 

کشاورزی است و بسترهای الزم جهت صادرات نیز مهیا شده است.
وی اظهار داش��ت:  در آذربایجان غربی با وجود بخش صنعت اما باید 
همچنان به کشاورزی به دلیل اینکه منجر به افزایش درآمدهای مردم 
می ش��ود توجه ش��ود، لذا جهت رونق اقتصادی در بخش کشاورزی در 
این استان باید به مقوله توسعه محصوالت کشاورزی نگاه ویژه کرد که 
در سایه آن شاهد تحقق یکی از محورهای افق ۱4۰4 یعنی برخورداری 

مردم از اقتصاد پویا شد.
شهردار ارومیه عنوان کرد: هدف گذاری در توسعه صادرات محصوالت 
کشاورزی اس��تان  با مهیاشدن بسترهای الزم طی سال های اخیر رقم 

خورده به طوری که که ش��اهد افزایش ص��ادرات محصوالت به داخل و 
کش��ورهای خارج  بودیم و پیش بینی می شود که امسال نیز در حدود 

4۰۰ هزار تن سیب و ۱۰۰ هزار تن انگور صادر شود. 
وی از برگزاری جشنواره های میوه های فصلی در تابستان و بازاریابی 
محصوالت در س��ایه برگزاری این جش��نواره خب��ر داد و گفت: باید از 
فرصت ه��ای الزم جهت صادرات میوه های هس��ته دار چون گیالس به 

خارج از کشور با توجه به تقاضای بازارهای خارجی استفاده کرد.
ش��هردار ارومیه گفت:  جهت توسعه صادرات محصوالت کشاورزی با 
فراهم سازی بسترهای الزم در کنار دستگاه های زیر ربط چون صنعت، 
معدن و تجارت  و جهاد کشاورزی هستیم و اینکه به این موضوع بخشی 
ن��گاه نکنیم و باید ه��ر چقدر در توان داریم ب��رای تحقق امر صادرات 

تالش کرد.
 وی در پاس��خ به این گفته های برخی اشخاص که چرا شهرداری به 
این مقوالت ورود می کند، بیان کرد: متولی فروش محصوالت کشاورزی  
و تنظیم بازار فروش س��ازمان میوه و تره بار ش��هرداری ارومیه است و 

این شهرداری است که باید پیشرو در امر صادرات و بازاریابی در داخل 
و خارج از کش��ور باشد تا در سایه این اقدامات محصوالت کشاورزی به 

فروش رسد و شاهد رونق اقتصادی باشیم.
حضرت پور با بیان اینکه از بهمن س��ال گذش��ته صادرات هندوانه  از 
ارومیه به اروپا  از میدان میوه و تره بار شهرداری ارومیه  انجام شد،  بیان 
کرد: در حال حاضر میدان میوه و تره بار شهرداری ارومیه به بزرگ ترین 
جایگاه صادرات محصوالت کشاورزی استان مبدل شده است، به طوری 
ک��ه روزانه از این میدان ش��اهد صادرات محصوالت کش��اورزی چون 

صادرات روزانه ۲۰۰ تریلی هندوانه به خارج از کشور هستیم.
وی بیان کرد: محصول هندوانه می توانس��ت از ش��هر جیرفت صادر 
ش��ود، اما از آنجا که می خواس��تیم این مهم در ارومیه اتفاق بیفتد تا با 
بازاریابی مناس��ب ارومیه به عنوان مرکز صادرات محصوالت کشاورزی 
به اروپا  شناخته شود و همواره تجار از کشورهای مختلف در این شهر 
جهت امر صادرات محصوالت کش��اورزی حضور داشته باشند، این کار 

را از ارومیه انجام دادیم.

پیش بینی صادرات ۵۰۰ هزار تن سیب و انگور از ارومیه طی سال جاری

رئیس فراکس��یون فرش و صنایع دستی مجلس شورای اسالمی گفت نگاه 
مجلس و دولت به حداقل رساندن صادرات نفتی است.

به گزارش ایس��نا، علی وقفچی در نشستی با رئیس و برخی اعضای اتحادیه 
تعاونی های صنایع دس��تی استان فارس در ش��یراز، گفت: فراکسیون فرش و 
صنایع دستی، بزرگترین فراکسیون مجلس شورای اسالمی محسوب می شود 

که با هدف ایجاد یک جایگزین مناسب برای درآمدهای نفتی، ایجاد شد.
وی ب��ا تصریح اینک��ه امروز نگاه مجل��س و دولت هم به حداقل رس��اندن 
صادرات نفتی اس��ت، گفت: یک ظرفیت استثنایی در ایران وجود دارد که آن 
صادرات فرش و صنایع دس��تی اس��ت، هرچه این بخش قوی تر شود، به حتم 
ب��ه امنیت، انتقال فرهنگ و هویت، توانمن��دی اقتصادی و رفع اتکا به نفت و 

… کمک خواهد شد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس ش��ورای اس��المی یکی از اقدامات خوب 
مجل��س را تصویب قانون حمایت از اس��تادکاران و صنعتگران صنایع دس��تی 
دانس��ت و با ابراز تأس��ف از اینکه اکثر فعاالن این بخش و حتی س��ردمداران 
آن، ای��ن قانون را مطالعه هم نکرده اند، گفت: یکی از مباحث مهم این قانون، 

بیمه است.

وی گفت: در قانون مرجع تش��خیص اینکه چه کسی باید در بخش صنایع 
دس��تی، بیمه شود، میراث فرهنگی است، نه بیمه گر؛ در بحث بیمه قالیبافان 
و فعاالن بخش فرش هم اینگونه تعیین ش��د که میزان فرش بافته شده مالک 

بیمه نباشد.
وقفچی در عین حال خاطرنش��ان کرد که هنوز دولت آیین نامه اجرایی این 
قانون را بعد از دو سال، تهیه و ابالغ نکرده است لذا باید تالش بیشتری برای 

این مهم انجام شود.
این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی گفت: یکی دیگر از مزایای آن قانون، 
مکلف ش��دن دولت نسبت به اینکه فضاهای میراثی را در اختیار فعاالن بخش 
خصوصی حوزه صنایع دس��تی و فرش قرار دهد، این امر در برخی اس��تان ها 

انجام شده اما عام نیست.
او با اش��اره به اینکه در قانون یادش��ده، صدا و س��یما مکلف به حمایت از 
صنایع دس��تی و فرش شده است، گفت: صدا و س��یما هنوز آنگونه که باید و 
ش��اید همکاری نمی کند؛ در استان فارس هم می توان این تکلیف قانونی را از 

صدا و سیما خواستار شد.
وقفچی با این اعتقاد که حساس��یت مناسب نزد متولیان امر صنایع دستی 

برای احقاق حقوق فع��االن این بخش، وجود ندارد، گفت: ما اعتقاد داریم که 
بیم��ه، حداقل حقوق هر ایرانی اس��ت، بدون توجه ب��ه اینکه در چه زمینه ای 
فعالیت دارد، مکاتبات فراوانی در موضوع حمایت از صنایع دستی با مسئوالن 
نظی��ر آقایان الریجانی و تاجگردون هم داش��تیم، ام��ا اقدامات به اندازه مورد 

انتظار نبوده است.
رئیس فراکسیون فرش و صنایع دستی با اشاره به ایجاد یک فرصت قانونی 
در بودجه سال 9۸، گفت: در تبصره ۱4 بودجه امسال، بیش از ۲,۱۰۰ میلیارد 
توم��ان اعتبار برای بعضی بیمه ها تخصیص یافت که فرش در این بخش دیده 

شد اما صنایع دستی دیده نشده است.
وقفچ��ی با تصریح اینک��ه مجلس و می��راث فرهنگی باید برای گس��ترش 
پوش��ش بیمه برای فعاالن عرصه صنایع دستی تالش کنند، گفت: بیمه یکی 

از ضرورت های جامعه محسوب می شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه امروز باید صنایع دستی و فرش، ادغام 
شود، گفت: مجلس با رویکرد تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردش��گری به این امر رأی داده اس��ت اما به دلیل مخالفت دولت محترم کار 

اجرایی نشد؛ دولت باید بیشتر عالقه مند باشد.

رئیس س��ازمان چای گفت براس��اس آخرین آمار ۵۰ هزار و ۵۳4 تن چای 
خشک به ارزش ۱۵۸ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.

حبیب جهان س��از، در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران ج��وان، درباره آخرین 
وضعیت خرید تضمینی برگ س��بز چای اظهار داشت: براساس آخرین آمار تا 
۱9 خردادماه، ۵۰ هزار و ۵۳4 تن برگ سبز چای با ارزش بالغ بر ۱۵۸ میلیارد 

تومان از چایکاران دو استان گیالن و مازندران خریداری شده است.
وی از پرداخت بیش از ۵4درصد مطالبات چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون 
۸4 میلی��ارد و ۲۰۰ میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت و مابقی طی 

هفته آینده به حساب چایکاران واریز می شود.
جهان ساز با اشاره به اینکه عمده چای چین بهاره از کیفیت باالیی برخوردار 
اس��ت، بیان ک��رد: با توجه به ش��رایط مناس��ب اقلیمی 94درصد برگ س��بز 

خریداری شده درجه یک و مابقی درجه دو است.
رئیس س��ازمان چای با بیان اینکه چین اصلی برداش��ت از ۲۵ خرداد به بعد 
آغاز می شود؛ اظهار داشت: با استمرار شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی می شود 

که میزان خرید تضمینی برگ سبز چای به ۱۳۰ هزار تن برسد که در صورت 
تحقق این امر ۲۶ هزار تن چای خشک استحصال می شود.

وی از رش��د ۱۸درصدی تولید نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل خبر داد و 
گفت: تاکنون از مجموع بهای برگ س��بز خریداری ش��ده ۱۱ هزار و 4۰۰ تن 

چای خشک تولید شده است.
ای��ن مق��ام مس��ئول ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه افزای��ش تقاضا و اس��تقبال 
مصرف کنندگان از چای داخل به س��بب کیفیت باال مش��کلی در فروش چای 

تولیدی نداریم.
 رئیس س��ازمان چای با اش��اره به اینکه ۲۶ تا ۲۷درصد نیاز کشور از تولید 
چای داخل تأمین می ش��ود، بیان کرد: با توجه به مصرف ساالنه ۱۰۵ هزار تن 

چای در کشور و مابقی نیاز از طریق واردات تأمین می شود.
جهان س��از اختص��اص ارز نیما ب��ه واردات را عاملی مه��م در کنترل قاچاق 
برش��مرد و گفت: با توجه به کیفیت چای تولیدی و اس��تقبال مصرف کنندگان 
از چای داخل به س��بب رقابت با برند های خارجی کارخانه های چای مش��کلی 

در فروش ندارند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه قیمت خرید تضمینی برگ س��بز چ��ای تا حدودی 
تعدیل ش��ده است، گفت: براس��اس درخواست کش��اورزان و پیگیری سازمان 
چای نرخ خرید تضمینی هر کیلو برگ سبز درجه یک ۳۲۵ تومان و درجه دو 
۳۵۰ تومان افزایش پیدا کرده اس��ت که چایکاران با افزایش عملکرد از طریق 
توس��عه مکانیزاسیون و سیستم های نوین آبیاری می توانند هزینه های تولید را 

کاهش دهند.
رئیس س��ازمان چای ادامه داد: با استمرار شرایط مساعد اقلیمی پیش بینی 
می ش��ود که تولید برگ سبز چای نس��بت به مدت مشابه سال قبل ۳۰درصد 

افزایش یابد.
وی در پای��ان تصری��ح کرد: از مس��ئوالن دولتی انتظار م��ی رود که به جای 
اختص��اص ارز دولتی به واردات چای به تولید داخل توجه بیش��تری داش��ته 
باش��ند، به طوری که با اختصاص ارز یارانه ای به واردات ماش��ین آالت و به  روز 

کردن کارخانه های چای و باغات میزان واردات کاهش یابد.

صادرات صنایع دستی و فرش جایگزین مناسبی برای نفت

خرید تضمینی برگ سبز چای از 50 هزار تُن گذشت
رشد 18درصدی تولید نسبت به سال گذشته
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اخبار

نقدینگی سرگردان مانند سیل، بازار خودرو 
را ویران کرد

نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی عدم عرضه تعمدی 
خودرو توسط خودروسازان را رد کرد و افزود با بررسی نمایندگان مجلس و 
سایر نهادهای نظارتی مشخص شده که اتهام احتکار و انبار خودرو، منطقی 
نیس��ت و واقعیت ندارد. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، محمدرضا 
امیرحس��نخانی گفت: نقدینگی س��رگردان در جامعه در جریان جابه جایی 
بین بازارهای مختلف، مانند س��یل بازار خودرو را تحت الشعاع قرار داد. وی 
درخصوص دالیل گرانی خودرو افزود: متأس��فانه برای نقدینگی س��رگردان 
در دست مردم، چاره اندیش��ی و برنامه ریزی الزم صورت نگرفت؛ درصورتی 
که می توانس��تیم با استفاده بهتر از آن، جلوی هجوم آن به بازارهایی مانند 
خودرو را بگیریم. نماینده مردم فردوس، سرایان، طبس و بشرویه در مجلس 
ش��ورای اسالمی ادامه داد: نقدینگی باید به سمت تولید و کارهایی که برای 
کش��ور ارزش افزوده دارد، سوق داده می شد، در حالی که، در شرایط کنونی 
این نقدینگی همزمان با حضور دالالن در بازار خودرو، موجب تالطم قیمتی 
در این حوزه ش��ده اس��ت. نایب رئیس کمیس��یون اصل نود مجلس فضای 
روان��ی جامعه و ت��الش مخالفان و اخاللگ��ران اقتص��ادی را از دیگر دالیل 
گران��ی خودرو عنوان کرد و افزود: اگ��ر برنامه ریزی و مدیریت بهتری وجود 
داش��ت، تنش در فضای اقتصاد و بازار کمتر می شد. امیرحسنحانی با اشاره 
به وجود خودروهای دارای کسری قطعات در پارکینگ خودروسازان، گفت: 
تع��داد بس��یار زیادی خودرو معط��ل یک یا چند قطعه هس��تند و به همین 
دلیل در انبارهای خودروس��ازان، مانده اند. به گفته وی، شرایط تأمین مواد 
اولی��ه و قطعات مورد نیاز خ��ودرو به دلیل عدم همکاری ش��رکای خارجی 
با دش��واری های زیادی همراه شده اس��ت. این نماینده مجلس عدم عرضه 
تعمدی خودرو توس��ط خودروسازان را رد کرد و افزود: با بررسی نمایندگان 
مجلس و س��ایر نهادهای نظارتی مش��خص ش��ده که اتهام احت��کار و انبار 
خودرو، منطقی نیس��ت و واقعیت ندارد. امیرحسنخانی در پایان گفت: باید 
ب��رای رفع مش��کالت تأمین مواد اولیه و واردات قطع��ات مورد نیاز خودرو، 
تدوین قوانین جدید در دس��تور کار قرار گیرد تا قطعه سازان و خودروسازان 

بتوانند با کمترین مشکل و مانع، اهداف تولیدی خود را محقق کنند.

قطعه سازان با مشکل کمبود سرمایه در 
گردش دست و پنجه نرم می کنند

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که تمام 
تولیدکنندگان از جمله قطعه س��ازان مشکل س��رمایه در گردش و تامین مواد 
اولیه دارند. عبداهلل رضیان اظهار داش��ت: در حال حاضر قطعه سازان مطالبات 
زیادی از خودروس��ازان دارند و از طرفی خودروس��از نیز شرایط مناسبی ندارد. 
فضای تعامل بین قطعه ساز و خودروساز باید مدیریت شود و این امر، یک مساله 
مدیریتی بین خود این دو بخش اس��ت که باید به بهترین نحو آن را مدیریت 
کنند. نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در 
مجلس ش��ورای اسالمی افزود: سال گذشته حدود 4 هزار میلیارد تومان منابع 
بانکی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان تامین شد و البته ۷ هزار میلیارد تومان 
از تس��هیالت ۱۱ هزار میلیارد تومانی وعده داده شده، محقق نشده است. وزیر 
صمت در حال تالش است تا امسال تابستان مبلغی به منظور پرداخت مطالبات 
قطعه سازان در اختیار خودروسازان قرار گیرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی افزود: همچنین ۱۰۰ هزار دستگاه خودرویی که نقص 
قطعه داش��ت در حال تکمیل اس��ت که این منبع حدود 9 هزار میلیارد تومان 
خواهد بود که بخشی از این منبع بعد از ارائه خودروها در بازار می تواند توسط 
خودروس��از به قطعه ساز تخصیص داده شود. نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، 
جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی افزود: خودروساز نیز در حال تالش است اما 
متاسفانه با توجه به شرایط فعلی، وضعیت مناسبی ندارد و قطعه ساز و خودروساز 
باید تعامل مناسبی در این شرایط با هم داشته باشند.رضیان افزود: در شرایط 
فعلی، تامین تس��هیالت ارزان قیمت برای تولیدکنندگان دشوار است. در حال 
حاضر، اکثر تولیدکنندگان ازجمله قطعه  س��ازان مش��کل س��رمایه در گردش 
دارند زیرا خرید مواد اولیه به صورت نقد انجام می ش��ود و عمده ترین مش��کل 
تولیدکنندگان، تامین مواد اولیه است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اسالمی افزود: آقای وزیر اعتقاد دارند که فقط ۱۰درصد از ۱۸۰۰ هزار 
میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور در بخش تولید فعال است اما می توانیم 
ب��ا مدیریت بهتر تا ۵۰درص��د این نقدینگی را به تولید وارد کنیم و تا حدودی 
مشکل تولید را حل کنیم اما این امر، نیازمند هماهنگی و همراهی بانک ها است 
که متاسفانه این همراهی وجود ندارد و باید روی آن کار کنیم. رضیان در پایان 
گفت: همه باید تالش کنیم تا خطوط تولید قطعه سازان و خودروسازان متوقف 
نشود چراکه توقف خطوط تولید این بخش از صنعت مشکالت بسیاری را ایجاد 

خواهد کرد و حتی امنیت ملی را تهدید می کند.

توزیع مویرگی کارخانجات بر تعادل بازار 
روغن خودرو موثر است

 داود س��عادتی نژاد، رئیس اتحادیه صنف فروش��ندگان الس��تیک و روغن و 
پنچرگیران تهران اظهار داشت شرکت های تحت پوشش روغن خودرو بایستی 
به نمایندگان خود اطالع دهند تا عمده فروش��ان این محصول، کاال را با قیمت 
آزاد ب��ه بازار عرضه نکنند و با قیمت مصوب توزیع نمایند. وی اظهار داش��ت: 
در ش��رایطی ک��ه کاال ناگهان به میزان قابل توجه��ی افزایش می یابد مدیریت 
کارخانجات و ش��رکت های تحت پوشش آنها می تواند بازار را متعادل نگه دارد. 
داود س��عادتی نژاد در ادامه افزود: در ش��رایطی ک��ه کاال ناگهان به میزان قابل 
توجهی افزایش می یابد مدیریت کارخانجات و ش��رکت های تحت پوشش آنها 
می توان��د بازار را متعادل نگه دارد. داود س��عادتی نژاد در ادام��ه افزود:  در این 
ارتباط شرکت های تحت پوشش روغن خودرو بایستی به نمایندگان خود اطالع 
دهند تا عمده فروش��ان این محصول، کاال را با قیمت آزاد به بازار عرضه نکنند 
و ب��ا قیمت مصوب توزیع نمایند. وی  با اش��اره به دالیل افزایش قیمت روغن 
خودرو افزود: افزایش ۷۰درصدی روغن خودرو به دلیل گرانی لوب کات که ماده 
اصلی این محصول است می باشد، ضمن اینکه گرانی بسیاری از کاالهای وابسته 
مانند؛ کارتن- حلب و… نیز در گرانی این محصول نقش بسزایی داشته است. 
سعادتی نژاد ادامه داد: این گرانی در حالی است که از سال ۱۳9۳ تاکنون قیمت 
روغ��ن خودرو تغییر نیافته و این محص��ول با توجه به گرانی های اخیر افزایش 
قیمت نداشته است، اگر کارخانجات در توزیع روغن، مویرگی عمل کنند به قطع 
و یقین مشکلی در توزیع پیش نخواهد آمد و عرضه و تقاضا همسان خواهد شد. 
سعادتی نژاد گفت: در گذشته توزیع الستیک سوار ، نیسان و مینی بوس با نظارت 
اتحادیه انجام می شد، اخیراً کارخانجات تولیدی الستیک به دلیل کاهش توزیع، 
موجب افزایش قیمت الستیک سواری شده اند، مابقی الستیک ها مانند کامیون 

و اتوبوس با نظارت پایانه ها توزیع می شود.

اس��تاد دانش��گاه عالمه گفت در شش ماهه نخست س��ال 9۷ دالرهای 
دولتی و ریال های سوبس��یدی اعطا ش��ده به صنعت خودروسازی با هیچ 
رشته فعالیتی قابل مقایسه نیست، با این وجود پرسش این است که این 
ماج��رای رانتی قیمت ها از تولید تا بازار چیس��ت؟ که ای��ن موضوع نه با 
مصالح جاری توسعه ملی سازگاری دارد و نه نسبتی با بایسته های ارتقای 
ت��وان مقاومت در برابر تحریم های ظالمانه. به گزارش پایگاه خبری »عصر 
خودرو«، فرش��اد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: 
ایران از جنبه های مختلفی با گرفتاری ها و چالش های بزرگی روبه رو است 
و فشارهای خارجی نیز از کانال خروج آمریکا از برجام  چشم انداز کمابیش 
مش��خصی دارد. در این شرایط یک پرس��ش وجود دارد که آیا ما به رویه 
قضا و قدر به آنچه استمرار دارد تن بدهیم یا به کمک نظام تصمیم گیری 
بیایم که متاس��فانه قابلیت درخوری در این ۱۵ س��ال اخیر از خود نشان 
نداده اس��ت. وی ادامه داد: در این مدت و با تغییر دولت ها مش��خص شد 
که برای بنیه اندیش��ه ای و کفایت الزم برای فهم بایسته های اداره کشور، 
مسئله افراد نیستند و فکر نکنیم با تغییر افراد چنین و چنان خواهد شد. 
البته این بدین معنا نیس��ت که اش��خاص مطلقا نقشی ندارند بلکه  نقش 
اصلی را کفایت اندیش��ه ای نظام حکمرانی بازی می کند که در  سی سال 

اخیر و به واس��طه سیاست های تعدیل س��اختاری  این کفایت اندیشه ای  
اداره اقتصاد کش��ور به ورشکستگی کامل رسیده است، بنابراین ما باید به 
نظام تصمیم گیری کشور کمک کنیم تا سطح اندیشه ای خود را ارتقا دهد 
و بداند که با استمرار شیوه های کنونی اندیشه اقتصادی  نمی توان اقتصاد 
را نجات داد. این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: با وجود انتقادات به مسیر 
کنون��ی باید افق های امیدوارکننده را نی��ز را باز کنیم. ما نمی توانیم صبر 
کنیم تا کل نظام تصمیم گیری کشور بهبود یابد تا راه حل ارائه کنیم. اگر 
نظام تصمیم گیری بخواهد بهبود یابد، باید گام های عملی و جدی در این 
زمینه برداش��ته ش��ود و اگر این نظام، بلوغ از خود نشان دهد و در برخی 
رشته فعالیت ها روندهای مشکوک مدیریت و سیاست گذاری را متوقف و 
به افراد صاحب صالحیت و اشتهاردار به سالمت مالی میدان بیشتری دهد، 

می توان به نمونه های موفق دست یافت.
مومنی با اش��اره به اهمیت صنعت خودروس��ازی کشور گفت: براساس 
برآوردهایی که از اواسط دهه ۷۰ با پیشگامی دکتر عظیمی صورت گرفت، 
نشان داده شد که صنعت خودروسازی در برون رفت از این بحران، اصالح 
رویه ها و تصحیح اندیش��ه های فاجعه ساز تحت عنوان تعدیل ساختاری و 
بازارگرایی مبتذل کمک فراوانی می کند. برداش��ت ایشان این بود که این 

صنعت به واس��طه مجموعه س��رمایه گذاری های مادی و انسانی می تواند 
کانون انباش��ت یادگیری، ارتقای دانش ضمنی، بهبود ظرفیت سازمانی و 
افزایش قدرت کارآفرینی در کشور باشد که مطالعات پس از ایشان نیز بر 

این مسئله صحه می گذارند.
وی ادامه داد: برای اینکه بدانیم ابعاد اهمیت این صنعت چیست و اصالح 
سیاست های مشکوک تا چه اندازه می تواند موثر باشد، تنها تصور کنید که 
در کشور ما  ۲۲ میلیون خودرو وجود دارد که ارزبری هر کدام بین ۱۰تا 
۲۰۰ هزار دالر است. اگر ما برای هر خودرو به طور متوسط ۱۵ هزار دالر 
در نظر بگیریم، ارزبری این میزان خودرو تقریبا ۳۰۰میلیارد دالر می شود، 
منطق توس��عه ای می گوید که اگر ما این صنعت را به حال خود رها کنیم 
و فس��اد، رانت و سوءتدبیرها ادامه داشته باشد، تنها برای نگهداری سطح 
رفاه کنونی ایرانیان در این زمینه که سطح فاجعه باری است ساالنه حدود 
۳۰ میلی��ارد دالر نیاز اس��ت که اقتصاد متکی به نفت م��ا حتی در نبود 
تحریم ه��ا نیز از عهده آن برنمی آید، بنابراین این بلوغ فکری باید در نظام 
تصمیم گیری ما به وجود آید که به معنای دقیق بنیه تولیدی ارتقا یابد و 
ضریب دانایی و توس��عه فناوری در این صنعت باال رود در غیر این صورت 

اوضاع و احوال خودرو می تواند کانون مشروعیت زدایی از حاکمیت باشد.

صنعت خودروسازی با روندهای مشکوک همراه است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت وارد کردن هر کاالیی اعم از خودرو و سایر 
در هر بخش��ی که در داخل به اندازه نیاز کش��ور تولید می شود ممنوع است و با 
این موضوع هیچ گونه مماشاتی نخواهیم داشت و با متخلفان برخورد خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، رضا رحمانی ش��امگاه پنجش��نبه در 
نشست با فعاالن اقتصادی استان کرمان با اشاره به اینکه هیچ خودروساز داخلی 
حق ورود قطعه خودرویی که در داخل تولید می ش��ود را ندارد، گفت: از ابتدای 
س��ال جاری وارد کردن ۱4۲ قلم کاال و در س��ال گذش��ته نیز ۱۳9 قلم کاال را 

که در کشور تولید می شد ممنوع اعالم کردیم و این روند ادامه خواهد داشت.
وی اف��زود: طب��ق قانون ب��رای اجرای راحت تر و س��ریع تر کاره��ا در تمامی 
حوز ه ه��ای زیرمجموعه اداره صنعت، معدن و تجارت هر کجا که بتوانیم تفویض 
اختیارات خواهیم کرد و این کار را تا آنجا که بتوانیم با تمام توان انجام می دهیم، 
چراکه به دنبال آن هستیم که در نقش حاکمیتی و سیاست گذاری عمل کنیم.

رحمانی همچنین با توجه به وضعیت اکتش��افات در س��طح کش��ور و استان 
کرمان تدوین طرح اکتش��افی تفصیلی اس��تان کرمان در مقیاس ۵۰درصدی را 

ت��ا یک ماه آین��ده مثبت اعالم کرد و گفت: با ارائه این طرح، اعتباری از س��وی 
س��ازمان ایمیدرو به بخش اکتش��افات و تکمیل آن به اس��تان کرمان اختصاص 

خواهیم داد.
وی سیاست امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح کشور را اکتشاف 
در سطوح ۱۰۰ هزار کیلومتر پهنه خطی اعالم کرد و گفت: استان کرمان بهشت 
معادن کش��ور است و امس��ال کار متفاوتی نسبت به سال های قبل در این حوزه 
انجام خواهد گرفت. رحمانی در پاس��خ به انتقاد رئیس اتاق اصناف کرمان مبنی 
بر صدور مجوزهای متعدد گفت: مطلب شما در مورد صنوف منطقی است اما با 
توجه به ماده ۷ قانون رقابت در مورد مجوزها هیچ وزارتخانه ای به دلیل اش��باع 

بازار حق ندارد که مجوز صادر نکند.
وی اضافه کرد: البته این قانون مشکالت فراوانی را ایجاد کرده که اصالحیه ای 
ب��رای آن از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آین��ده نزدیک به مجلس 

شورای اسالمی ارائه خواهد شد.
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت به چرای��ی افزایش قیمت ها در س��ال جاری 

پرداخ��ت و گفت: افزایش قیمت ها دالیل متعددی داش��ته که گاهی از دس��ت 
ما خارج بوده اس��ت مثاًل افزایش قیمت ماکارونی یکی از موارد اختالفی بود که 
۱۰۰درصد افزایش قیمت داش��تیم که نهایتاً ۶۸درصد از سوی سازمان افزایش 
قیم��ت آن پذیرفته ش��د. رحمانی در ادامه با بی��ان دالیل افزایش ۱۰۰درصدی 
قیم��ت ماکارونی گفت: افزای��ش آرد گندم مصرف��ی از 9۰۰ تومان به یک هزار 
و ۸۵۰ توم��ان و همچنی��ن افزایش ۳۶درص��دی حقوق نی��روی کار و افزایش 
۵۰درصدی حمل و نقل از جمله عواملی بودند که سبب افزایش قیمت ماکارونی 
ش��د که این موضوع مورد توافق ما نبود و از س��ود تولیدکنندگان کم کردیم و 
بهره وری را باال بردیم و این افزایش را از ۱۰۰درصد به ۶۸درصد کاهش دادیم.

وی همچنین با اشاره به نیاز ۲۰۰ هزار تن مصرف سالیانه ماهی تن در کشور 
که از طریق واردات و آب های کش��ور تامین می ش��ود، گفت: با حذف ارز 4۲۰۰ 
تومانی از ابتدای سال جاری از واردات ۱۰۰ هزار تن ماهی جلوگیری شد و ۱۰۰ 
هزار تن ماهی تن داخلی نیز به ما تحویل داده نش��د و همین امر س��بب بی رویه 

افزایش قیمت ماهی تن شد.

قائم مقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( گفت طراحی پایه 
خودرو یا همان پلتفرم های جدید در یک برنامه زمان بندی س��ه س��اله برای 

تولید خودروهای جدید در دستور کار قرار گرفته است.
پایه و شالوده اصلی که ممکن است براساس آن چندین مدل خودرو تولید 
و س��اخته ش��وند در اصطالح پلتفرم نامیده می شود. در واقع پلتفرم مجموعه 

پیشرانه، جعبه دنده، شاسی و سیستم انتقال قدرت را دربر می گیرد.
»بهزاد اعتمادی« روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: 
این سازمان اعتقاد راسخ به داخلی سازی و تعمیق ساخت داخل محصوالت و 
قطعات دارد و به ویژه این مأموریت را در حوزه های نفت و گاز، فوالد، سیمان 

و خودرو دنبال می کند.
به گفته وی، اگر ساخت برخی قطعات از توجیه اقتصادی برخوردار نباشد، 
اما از آنجا که اولویت ما رونق تولید است حتی با وجود دو برابر شدن هزینه ها، 

حاضر به ساخت آنها هستیم.
این مقام مسئول درخصوص برنامه ریزی برای تولید پلتفرم جدید خودرو در 
کش��ور، اظهار داشت: استراتژی ای ایدرو در صنعت خودروسازی کشور، تولید 
۶۵۰ هزار دس��تگاه خودروی جدید در پسابرجام تا سال ۲۰۲۰ )۱۳99( بود، 

اما با خروج آمریکا از برجام به ناچار مجبور به تغییر استراتژی شدیم.
وی ادامه داد: خروج ش��ریکان خارجی صنعت خودرو از کش��ورمان س��بب 
ش��د تا در کوتاه مدت ادامه تولید خودروهای پرتیراژ قدیمی را در دستور کار 

خود قرار دهیم.
اعتم��ادی توضیح داد: در جهان هیچ کش��وری همه تجهیزات و لوازم مورد 
نی��ازش را خودش تهی��ه نمی کند و صنعت خودروی ایران نی��ز از این قاعده 
مس��تثنی نیس��ت؛ با این وجود در تالش��یم که تا حد امکان ارزبری خودروها 

را کاهش دهیم.
وی گف��ت: هدف ایدرو در میان م��دت، ارتقای کم��ی و کیفی خودروهای 
تولیدی اس��ت تا قابلیت صادرات دس��ت کم به کش��ورهای همسایه را داشته 
باش��ند و از ای��ن طری��ق تعادل مثبت��ی را در ارزب��ری و ارزآوری این صنعت 

شاهد باشیم.
معاون توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو بیان داشت: در مرحله سوم، تقویت 
شرکت های طراحی، مهندس��ی و مراکز تحقیق و توسعه با همکاری صاحبان 
ای��ن فناوری ها در جهان در دس��تور کار ق��رار خواهد گرفت ک��ه می توان از 

توانمندی خارجی ها در قالب آموزش نیروی انسانی بهره برد.
وی با بیان اینکه این برنامه س��ه س��اله طراحی ش��ده، ابراز امیدواری کرد 
در مرحله س��وم بتوانیم به طراح��ی پایه خودرو یا هم��ان پلتفرم های جدید 

دست یابیم.
احتمال بازگشت فرانسوی ها به ایران

اعتمادی در ادامه به آخرین وضعیت قرارداد ایدرو با ش��رکت رنوی فرانسه 
اش��اره کرد و گفت: این قرارداد اکنون تعلیق شده و هرچند رنویی ها از ایران 

خارج شده اند، اما سرمایه هایی در کشورمان باقی گذاشته اند و منتظرند تا در 
صورت توافقات سیاسی دوباره به بازار ایران بازگردند.

وی تاکید کرد: اینکه مجدد با رنو کار می کنیم یا خیر بس��تگی به ش��رایط 
دارد، زیرا نمی خواهیم با س��ایر کشورها قهر کنیم و اگر شرایط مان را بپذیرند 

مجدد با آنها همکاری خواهیم کرد.
قائم مقام ایدرو افزود: از زمان خروج رنو، ما به دنبال آماده کردن زیرساخت ها 
بوده و هستیم تا در صورت همکاری مجدد، اگر هم خواستند از بازارمان خارج 

شوند آنقدر پتانسیل و توان داشته باشیم که سرپا بمانیم.
وی یادآوری کرد: همکاری قبلی با رنو تا مرحله ثبت شرکت هم پیش رفت 
و یک بار ۶۵میلیون یورو به صورت نقد آوردند، اما پیش از بی اثر شدن نتایج 

برجام آن را خارج کردند.
اعتمادی ادامه داد: با این حال، ش��رکت رنو پارس به عنوان سرمایه رنو در 

کشورمان وجود دارد و ۵۱درصد آن متعلق به این شرکت فرانسوی است.
وی همچنین با بیان اینکه ایران خودرو از گذشته با پژو کار می کرده و آنها 
ریش��ه در فناوری خودروی ایرانی دارند، تاکید کرد: به همین دلیل نمی توان 

به یکباره رابطه قدیمی با آنها را قطع کرد.
معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درخصوص تولید ال 9۰ در 
کش��ور خاطرنشان کرد: برای خودروی ال 9۰ برنامه داریم تا با موتور دیگری 

تولید آن ادامه یابد.

هیچ خودروسازی حق واردات قطعه تولید داخل را ندارد

برنامه ریزی 3ساله برای تولید پلتفرم جدید خودرویی
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سوجیوا سیناسینگ، وزیر علم، فناوری و تحقیقات سریالنکا در دیدار با سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، ایران را یک کشور برخوردار از 
دانش و فناوری دانست و اظهار داشت ایران کشوری توانمند در حوزه فناوری 

و نوآوری اس��ت و در انتقال دانش و فناوری خود 
دس��تی باز دارد. این توانمندی با همکاری میان 
ش��رکت ها، مراکز علمی و دانشگاه ها می تواند راه 

را برای توسعه و پیشرفت دو کشور هموار کند.
قدرت ملی کش��ور ها به ق��درت نوآوری علمی 

کشور ها بستگی دارد
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی با بیان 
اینکه امروزه قدرت ملی و بین المللی کشور ها به 
قدرت نوآوری علمی کشور ها بستگی دارد، گفت: 
ما می توانیم در فناوری ها با ایران ادغام ش��ویم و 
این همکاری را با نزدیک ساختن نگاه های فعاالن 

علمی و فناوری دو کشور توسعه دهیم.
سیناس��ینگ با بی��ان اینکه مدل های توس��عه 

فناوری باید خودش��ان را پیدا کنند و مدل ایران در توس��عه توانس��ته اس��ت، 
م��دل بومی و منحصر به فرد فناوری را متناس��ب با نی��ازش ارتقا دهد، گفت: 
تفاوت نگرش به توس��عه علم و فناوری ایران با دیگر کش��ور های منطقه قابل 

مش��اهده اس��ت و این یک برتری مختص ایران و الگویی برای دیگر کش��ور ها 
اس��ت. براس��اس این ویژگی ها تمایل داریم تا با ایران همکاری و از تجربه های 

این کشور در حوزه های علمی، فناوری و نوآوری استفاده کنیم.
ب��رای  را  راه  ای��ران  ن��وآوری  زیس��ت بوم 

همکاری های علمی و فناورانه هموار می کند
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری، 
زیس��ت بوم نوآوری ایران را بستر تعامل علمی 
و فناوران��ه با دیگر کش��ور ها دانس��ت و گفت: 
ایران اکنون در توس��عه شرکت های دانش بنیان 
درخش��ان عمل کرده اس��ت. ش��رکت هایی در 
حوزه های زیس��ت فناوری، دارو های پیش��رفته 
و س��لول های بنی��ادی که ص��ادرات باالیی به 
کشور های منطقه دارند، می توانند اندوخته های 
دانش��ی و فن��اوری خود را با س��ریالنکا و دیگر 

کشور ها به اشتراک بگذارند.
ستاری از توانمندی ایران در تولید تجهیزات 
آزمایش��گاهی گفت و ادامه داد: بس��یاری از تجهیزات دانش بنیان آزمایش��گاه 
ایران اکن��ون نه  تنها در مراکز تحقیقاتی و آزمایش��گاهی داخلی بلکه در دیگر 

کشور ها مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت این طرح ملی در ادامه اجرای 
موفق الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی که سال گذشته در کشور اجرا شد به 

جهاد دانشگاهی واگذار شده است.
به گزارش ایرنا، جالل الدی��ن صادقی افزود: 
موافقت نامه این طرح اس��فندماه سال گذشته 
بین جهاد دانش��گاهی، معاونت توسعه اشتغال 
و کارآفرینی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
و معاون��ت امور زن��ان و خانواده نهاد ریاس��ت 

جمهوری به امضا رسید.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ط��رح توانمندس��ازی 
اقتصادی زنان سرپرست خانوار براساس الگوی 
مشاغل خانگی اجرا می شود، اضافه کرد: زنانی 
که همسرش��ان فوت شده اند، توانایی انجام کار 
ندارند و س��رباز یا زندانی هستند مشمول این 

طرح می شود.
وی ادام��ه داد: البته زنان��ی که مجرد قطعی 

محسوب می شوند نیز مشمول این طرح شده و می توانند از مزایای آن بهره مند 
شوند.

صادق��ی با بیان اینکه ۶ هزار نفر در کل کش��ور ب��رای این طرح مدنظر قرار 

گرفته اند، گفت: تفاهم نامه طرح توانمندس��ازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار 
در ۲۳ استان عملیاتی می شود.

وی اضافه کرد: س��همیه خراس��ان جنوبی از این تفاهم نامه ۸۰ نفر است که 
در مرحله اول کار شناس��ایی مشاغل خانگی 
مزیت دار به صورت علمی و تخصصی بررسی 

می شود.
رئیس جهاد دانش��گاهی خراس��ان جنوبی 
بیان کرد: افرادی که در این طرح شناسایی و 
غربالگری خواهند شد، می توانند وارد سامانه 

inhb.ir شده و ثبت نام کنند.
وی یادآور ش��د: ثبت نام براس��اس لیستی 
انجام می ش��ود ک��ه از ط��رف اداره کل امور 
بانوان اس��تانداری و س��ازمان های ذی ربط یا 

توسط جهاددانشگاهی معرفی شوند.
صادقی با بیان اینکه س��ه ماه فرصت برای 
تکمیل این لیس��ت گذاشته شده و بعد از آن 
مرحل��ه ورود به س��ایت و ثبت نام اس��ت، ادامه داد: افرادی ک��ه در این مرحله 
اس��تعدادیابی و شناسایی شوند متناس��ب با نیاز از خدمات مشاوره ای بهره  مند 

شده و آموزش های الزم را برای شروع یک شغل خانگی فرا می گیرند.

طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوارزیست بوم نوآوری ایران بستر تعامل فناورانه با دیگر کشور هاست

پژوه��ش و تحقیق گذرگاه اصلی توس��عه پایدار، محور پیش��رفت و 
ش��اهراه رفع چالش ها به ش��مار می رود و در این زمینه مراکز رش��د 
و فناوری س��المت جایگاه مهمی در بخش تقوی��ت ایده های خالق و 

پژوهش دارد.
پژوهش به عنوان اساسی ترین نیاز جوامع در راه رسیدن به پیشرفت، 
توس��عه، رفاه اجتماعی و اس��تقالل واقعی، می تواند جامعه را به سمت 

سعادت رهنمون سازد.
در این عرصه، مراکز رش��د و فناوری سالمت گام مهمی در راستای 
تقویت خالقیت و پژوهش در کش��ور به ش��مار می رود و نهضت توجه 
به فناوری در ایران نیز طی دهه ۷۰ آغاز ش��ده و در دهه ۸۰ توس��عه 
یافته است؛ به طوری که در ابتدا وزارت علوم، فرهنگ و آموزش عالی 
مس��ئولیت مستقیم آن را برعهده داش��ت و در ادامه مسیر نیز وزارت 
بهداشت با راه اندازی مراکز رشد و فناوری نقش مهمی را در رشد نهال 

نوپای پژوهش ایفا کرد.
پژوهش و ایده های خالق، ضرورتی انکارناپذیر برای رفع مش��کالت 
جامعه به ش��مار می روند لذا بدیهی اس��ت در جوامع پیش��رفته توجه 
ویژه ای به فعالیت های پژوهش��ی ش��ود زیرا گره بسیاری از مشکالت 
امروز جوامع بشری به دست محققان و پژوهشگران باز می شود از این 
رو وزارت بهداش��ت نیز با ایجاد مراکز رش��د و فناوری سالمت زمینه 
پرورش ایده ها و طرح های پژوهش��ی را با حمایت های مادی و معنوی 

خود فراهم کرده است.
هرچند خروجی دانش��جویان ط��ی دوران تحصیلی، ارائه پژوهش و 
پایان نامه اس��ت، اما این مهم در مقاطع تحصیلی متوسطه و راهنمایی 
کمرنگ بوده و همین موضوع باعث شده نهادینه شدن فرهنگ پژوهش 
در سنین پایین انجام نشود و محقق شدن پژوهش در مقاطع تحصیلی 

باال، بدون پایه باشد.
وزارت بهداشت نیز همچون وزارت علوم در امر پژوهش و حمایت از 
ایده های خالق عقب ننشس��ته و دنبال برطرف کردن مشکالت حوزه 
س��المت با حمایت از ایده ها و پژوهش های کابردی است که این مهم 
از طریق مراکز رش��د و فناوری سالمت رقم می خورد، لذا عالقه مندان 
می توانند ایده های خالق خود را در بخش های بهداشت و درمان جهت 

مشاوره و حمایت مالی به این مراکز ارائه کنند.
پژوهش ها باید کاربردی و در راستای رفع نیازها باشد

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی جیرفت با بیان اینکه پژوهش ها باید 
کارب��ردی و برای رفع نیازها باش��د، گفت: باید دیدگاه دانش��گاه ها از 
مقاله مح��وری ب��ه تولیدمح��وری تغییر کن��د و پژوهش ه��ا کارآمد، 

تولیدمحور و فناورانه باشد.
اصغر مکارم افزود: امروز ش��اهد نسل سوم دانشگاه ها هستیم، از این 
رو زمینه تربیت دانشجوی مستقل را باید فراهم کرد تا پس از فراغت 

از تحصیل، شاهد اشتغال زایی دانشجویان باشیم.
وی به شعار سال مقام معظم رهبری در زمینه رونق تولید اشاره کرد 
و گفت: باید به س��مت رونق تولید حرکت کنیم، لذا در راستای تحقق 
ش��عار س��ال از طرح هایی که در راس��تای تقویت تولیدات نیاز داخل 

حرکت می کنند، حمایت می کنیم.
م��کارم افزود: رهبر معظم انقالب اس��المی با درک موقعیت کش��ور 
شعار سال را به عنوان چراغ راه انتخاب می کنند از این رو با تمام توان 

در مسیر تحقق شعار سال رهبری تالش می کنیم.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی جیرفت عملکرد مرکز رشد و فناوری 
س��المت علوم پزش��کی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مراکز رش��د را 

تقویت می کنیم تا شاهد تربیت دانشجویان خالق و پژوهشگر باشیم.
 فعالیت ۲9 ش��رکت فناورانه در مرکز رش��د دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان
معاون مرکز رش��د و فناوری سالمت دانش��گاه علوم پزشکی کرمان 
نیز گفت: این مرکز با ۲9 ش��رکت فناورانه، وزنه ای برای استان کرمان 

به شمار می رود.
علی اکبر اسماعیلی افزود: مرکز رشد و فناوری های سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان در سال ۸9 تأسیس شده و هم اکنون ۲9 شرکت 
فناوران��ه زیر نظر این ش��رکت فعالیت می کنند ک��ه از این تعداد ۱۲ 

شرکت مجوز دانش بنیانی دریافت کرده اند.
وی اظهار داش��ت: مرکز رش��د و فناوری های سالمت دانشگاه علوم 
پزش��کی کرمان در بین دانشگاه های کشور در سال ۱۳9۷ رتبه ششم 

را کسب کرده است.
اس��ماعیلی تصریح کرد: خدمات حمایتی، مشاوره ای، حمایت مالی، 
خدمات اداری، از جمله خدمات قابل ارائه به ش��رکت های دانش بنیان 
در مرکز رش��د و فناوری های س��المت دانش��گاه علوم پزشکی کرمان 

است.
معاون مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه خالقیت 
جایگاه بسیار ویژه ای در رفع مشکالت دارد، اظهار داشت: بر این باوریم 
که برای رفع مش��کالت جامعه باید از طرح های پژوهش��ی و ایده های 

خالق حمایت کرد.
وی آموزش نمره گرا را خالقیت ُکش برشمرد و گفت: زمینه خالقیت 
و ایده پروری باید در دانش��جویان پرورش یابد تا شاهد افزایش طرح ها 

و ایده های خالق باشیم.
بررسی ۸ طرح پژوهشی در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

معاون پژوهش��ی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نیز از بررسی هشت 
طرح پژوهشی در مرکز رشد و فناوری سالمت این دانشگاه خبر داد و 

گفت: از میان این طرح ها، شش واحد فناور انتخاب می شود.
فاطمه س��یدی اف��زود: برگ��زاری کارگاه های اس��تارت آپ و درس 
کارآفرینی برای دانش��جویان به صورت ویژه در دس��تور کار اس��ت تا 

شاهد رشد خالقیت و افزایش طرح های پژوهشی باشیم.
وی همچنی��ن بر لزوم ارائه طرح های کارب��ردی تاکید کرد و گفت: 
طرح های کاربردی باعث برطرف ش��دن مش��کالت جامعه می شود لذا 

این طرح ها به صورت ویژه حمایت می شوند.
معاون پژوهشی دانش��گاه علوم پزشکی جیرفت از بررسی ۱۰ طرح 
مشترک پژوهشی دانشگاه جیرفت با این دانشگاه خبر داد و گفت: این 

طرح ها به صورت مشترک بین دو دانشگاه انجام می شوند.
وی افزود: طرح های پژوهشی انتخاب شده، در کارگروه های تخصصی 
مش��ترک اعضای هیأت علمی دو دانشگاه بررس��ی، رفع ایراد و جهت 

انتشار در مجالت علمی داخلی و خارجی ارائه خواهند شد.
س��یدی بر ادامه فعالیت های پژوهش��ی مش��ترک بین این دانشگاه 
و دانش��گاه جیرفت تاکید کرد و اظهار داش��ت: طرح های پژوهش��ی و 
تحقیقاتی باید کاربردی و مبتنی بر نیازها و کمبودهای منطقه باشد.

وی از انعق��اد تفاهمنامه همکاری های مش��ترک علمی و پژوهش��ی 
بین دانش��گاه علوم پزش��کی و دانش��گاه جیرفت خبر داد و گفت: این 

تفاهم نامه به زودی منعقد می شود.
معاون پژوهش��ی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ادامه داد: پژوهش و 
تحقیقات کاربردی نقش مؤثری در روشن شدن ابعاد سالمت و ارتقای 

شاخص های سالمت و توسعه پایدار ایفا می کند.

 گوگل برای خریداری شـرکت Looker؛ فعال در حوزه رایانش ابری، 6/2 میلیارد دالر کنار 
گذاشته تا سرویس خدمات ابری خود را بهبود بخشد. خرید لوکر اولین اقدام مهم مدیر جدید 

Google Cloud است.
به گزارش زومیت، گوگل قصد دارد شـرکت Looker را به مبلغ 6/2 میلیارد دالر خریداری 
کند. لوکر شـرکت بزرگی است که در زمینه تجزیه و تحلیل داده فعالیت دارد. این اولین اقدام 
مدیر جدید مرکز توسعه خدمات ابری گوگل است. دایان گرین پس از آنکه سه سال مسئولیت 
مدیریت مرکز توسـعه خدمات پردازش ابری گوگل موسـوم به Google Cloud را در اختیار 
داشـت، از سـمت خود کناره گیری کرد و توماس کوریان که برای مدت طوالنی رئیس اجرایی 
شـرکت اوراکل بود، در ماه نوامبر به عنوان مدیرعامل جدید گوگل کالود جانشین دایان گرین 
شـد. پس از این اتفاق، گوگل اعالم کرده اسـت که لوکر را با پرداخت 2٫6 میلیارد دالر پول 

نقد خریداری خواهد کرد.
کوریان در کنفرانس ماه فوریه گوگل اظهار داشـت که به دنبال سـرمایه گذاری و گسـترش 

قابل توجه کسب و کار ابری گوگل است. او افزود:
در آینده ای نزدیک شـاهد رشد چشمگیر ]کسـب وکار ابری[ گوگل، حتی سریع تر از آنچه 

وعده داده شده خواهید بود.
شـرکت مادر گوگل یعنی Alphabet نیز از طریق گوگل ونچـرز )Google Ventures( و 
گوگل کپیتال )Google Capital( در لوکر سـرمایه گذاری کرده است. این بزرگ ترین خرید 

پژوهش، گذرگاه رفع چالش ها

دورخیز گوگل برای حضور قدرتمندتر در بازار رایانش ابری

دریچــه

س��ورنا ستاری با اشاره به رویدادهای خوب اتفاق افتاده در زمینه اقتصاد دانش بنیان 
خوزس��تان، اظهار داشت برای آینده نیز برنامه ریزی خوب برای تحول در حوزه اقتصاد 
دانش بنیان خوزس��تان وجود دارد.  به گزارش تس��نیم، معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهور با اش��اره به برنامه های مفصل طی س��ال جاری برای ش��رکت های دانش بنیان 
بیان کرد: بالغ بر ۱۳۰ نوع خدمت به شرکت های دانش بنیان در حال ارائه به آنهاست. 
ع��الوه ب��ر خدمات مدنظر دولت، همت و ت��الش کارآفرینان ب��رای فعالیت و تولید در 
ش��رکت ها نیز با اهمیت است. وی از جمله بزرگ ترین سرمایه کشور را اعتماد به نفس 
و انگیزه ش��رکت های دانش بنیان و کارآفرینان برش��مرد و اظهار داشت: دولت براساس 
تصمیم های گرفته ش��ده بودجه الزم را برای حوزه زیرس��اختی شرکت های دانش بنیان 

استان خوزستان تأمین می کند.

پرداخت تسهیالت 20هزار میلیارد 
تومانی به دانش بنیان ها

شنبه
25 خرداد 1398

شماره 1330
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رئی��س صندوق ن��وآوری و ش��کوفایی گفت مصوبه حمایت از ش��رکت های 
دانش بنیان مستقر در مناطق سیل زده اجرایی شده است.

علی وحدت اظهار داش��ت: برای حمایت از ش��رکت های دانش بنیانی که در 
مناطق سیل زده همچون استان های خوزستان و 
گلستان آسیب دیده اند، اجرای مصوباتی را برای 
اعطای تسهیالت به این شرکت ها در دستور کار 
قرار دادیم. به گزارش ایس��نا، وی با اشاره به این 
تس��هیالت افزود: براس��اس این مصوب��ات بعد از 
دریافت درخواس��ت، به این ش��رکت ها استمهال 
در بازپرداخت اقس��اط تس��هیالت دریافتی اعطا 
می ش��ود. وحدت با بیان اینکه این مهلت بستگی 
به تسهیالت دریافتی شرکت ها دارد، خاطرنشان 
کرد: با ابالغ این مصوبه درخواست هایی از سوی 
ش��رکت های دانش بنیانی که در مناطق سیل زده 
دچار خس��ران ش��ده اند، به صندوق ن��وآوری و 
ش��کوفایی ارسال ش��د. رئیس صندوق نوآوری و 

ش��کوفایی درباره آمار مربوط به ش��رکت های خسران دیده از سیل، گفت: ما از 
اس��تانداران مناطق سیل زده درخواست کردیم که اس��امی شرکت هایی که از 
س��یل آس��یب دیده اند را به ما اعالم کنند تا براس��اس آن اقدامات حمایتی از 

این ش��رکت ها به عمل آید. وحدت همچنین درب��اره برنامه صندوق نوآوری و 
ش��کوفایی برای حمایت از ش��رکت های دانش بنیان مستقر در مناطق محروم، 
توضیح داد: برای ای��ن امر، صندوق، برنامه های حمایتی ویژه ای در نظر گرفته 
اس��ت. وی تصریح کرد: ما در ص��دد آمدیم تا 
کارگزارانی برای ارزیابی شرکت های دانش بنیان 
مس��تقر در مناط��ق مح��روم اع��زام ش��وند تا 
دسترس��ی این ش��رکت ها به خدمات صندوق 

نوآوری و شکوفایی تسهیل شود.
وح��دت با اش��اره به تعداد کم ش��رکت های 
دانش بنیان مس��تقر در مناط��ق محروم، گفت: 
این ش��رکت ها معموالً شرکت های کوچک تری 
هس��تند، ولی به واس��طه کارگ��زاران صندوق، 
امکان دسترسی این شرکت ها به تسهیالت این 

صندوق فراهم شده است.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی درخصوص 
گرایش ش��رکت های فناور و اس��تارت آپ ها به 
حوزه فناوری اطالعات، اظهار داشت: بیشتر طرح ها به سمت فناوری اطالعات 
می رود و این موضوع گریزناپذیر اس��ت که زمینه فعالیت استارت آپ ها بر بستر 

آی تی باشد، ولی این امر نامبارکی نیست.

مش��اور بین المللی مدیریت در حاش��یه اینوتکس ۲۰۱9 با اشاره به استعداد 
جوان��ان ایرانی در ارائه ایده ها و روش های تولی��د محصول و خدمات نوآورانه، 
اظه��ار داش��ت مدیری��ت س��نتی در س��ازمان ها و ش��رکت های ایران��ی مانع 

پیشرفت های نوآورانه است.
به گزارش ایس��نا، مس��عود گلش��ن ش��یرازی 
مش��اور بین المللی مدیریت که برای س��خنرانی 
و ارائ��ه درباره روش های نوی��ن مدیریت تجاری 
در اینوتک��س ۲۰۱9 حضور داش��ت در حاش��یه 
این رویداد، بیان داش��ت: جوانان ایرانی در علوم 
مهندس��ی و آی تی فوق العاده بااستعداد هستند، 
ام��ا آنچه ما در ای��ران به آن نی��از داریم تقویت 
مدیریت خصوص��اً مدیریت تجاری و هدایت این 
استعدادها به سوی ایجاد کسب وکارهایی با ابعاد 

جهانی است.
وی ب��ا بی��ان اینکه تجربه ۳۳ س��اله در بهبود 
عملی��ات و فرآیندهای مدیریتی در کش��ورهای 

متعدد سراس��ر جهان و ش��رکت های بزرگ بین المللی مث��ل کوکاکوال به من 
نش��ان می دهد جوانان ایرانی اکنون به جایی رس��یده اند که می توانند با ایده ها 
و محص��والت نوآورانه خود به بازار جهانی راه پی��دا کنند، افزود: اقتصاد ایران 

اکنون در فازی قرار دارد که به شکل غیرقابل انکاری به رهایی از خام فروشی و 
ات��کا به محصوالت و خدمات نوآورانه نیاز دارد و اگر می خواهیم این امر تحقق 

یابد باید روی کیفیت مدیریت تمرکز کنیم.
گلشن ش��یرازی با اش��اره به تغییرات سریع 
بازارهای جهانی به دلیل پیشرفت های نوآورانه، 
تصریح کرد: به موازات تغییراتی که در فناوری 
ایجاد می ش��ود و بازارهایی را متحول می کند، 
مدیریت ش��رکت ها و کس��ب و کاره��ا نیز باید 
کیفی��ت خود را متحول کنن��د و این موضوعی 
است که در کشور ما هنوز به آن به شکل جدی 

پرداخته نشده است.
این مش��اور بین المللی مدیریت با بیان اینکه 
مدیریت به ش��کل س��نتی که در س��ازمان ها و 
ش��رکت های ایرانی بس��یار دیده می شود مانع 
ب��زرگ بهره ب��رداری از دس��تاوردهای خالقانه 
و نوآوران��ه اس��ت، تاکید کرد: م��ا نیازهایی در 
کیفی��ت مدیریت��ی کس��ب و کارهای خود داری��م که اگر ای��ن نیازها را طبق 
اس��تانداردهای مدیریتی مدرن برآورده کنیم، می توانیم با محصوالت فناورانه 

خود در بازارهای جهانی خوش بدرخشیم.

مدیریت سنتی مانع پیشرفت های نوآورانه استاستمهال بازپرداخت به شرکت های دانش بنیان مناطق سیل زده

در دیدار معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهور با نماینده ویژه وزیر 
خارجه س��نگاپور و مدی��ران وزارت صنعت و بازرگانی این کش��ور به 
محورهایی از جمله راهکارهای اجرایی مشترک جهت برقراری ارتباط 
و تعام��ل اس��تارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان توانمن��د ایرانی با 
ش��رکت های متناظر سنگاپوری، نحوه گذار ایران و سنگاپور از اقتصاد 
س��نتی به اقصاد دانش بنیان و تجربیات ایران در اس��تفاده از ظرفیت 

متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور پرداخته شد.
به گزارش مهر، در ادامه این نشس��ت س��ورنا ستاری معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهوری با اش��اره به این موضوع که کشور سنگاپور در 
س��ال های اخیر رشد بسیار خوبی داشته است، گفت: ما آمادگی کامل 
ب��رای همکاری در زمینه توس��عه فناوری و نوآوری و س��رمایه گذاری 
مش��ترک در حوزه تحقیقات و پروژه های کاربردی را با کشور سنگاپور 

و تمامی کشورهای جنوب شرق آسیا داریم.
ستاری با اش��اره به این موضوع که معاونت علمی و فناوری ریاست 

تاکنون پروژه های مش��ترک  جمه��وری 
فناوری و تحقیقاتی موفقی با کشورهای 
چین و روسیه داشته است، گفت: امسال 
۲۸ پروژه کاربردی با چین تعریف ش��ده 

است.
وی ضمن اش��اره ب��ه طراحی و اجرای 
و  متخصص��ان  ب��ا  هم��کاری  پلتف��رم 
کارآفرین��ان ایران��ی خ��ارج از کش��ور از 
تجارب مش��ابه کش��ور چی��ن در جذب 
متخصصان و محققان چینی مقیم آمریکا 
 talent ۱۰۰ در قال��ب برنامه هایی چون
 talent programو  program
۱۰۰۰ گف��ت: ه��ر س��اله در س��فر ب��ه 
نیویورک و همراه��ی با رئیس جمهوری 
با تع��دادی از متخصص��ان و کارآفرینان 
ایران��ی خارج از کش��ور نشس��ت هایی را 
با هدف معرف��ی ظرفیت های موجود در 

کشور داریم.
مع��اون علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری گفت: طی چهار س��ال 
گذش��ته بیش از ه��زار و۲۰۰نفر از برترین متخصص��ان و کارآفرینان 
ایرانی از ۱۰۰ دانش��گاه برتر دنیا در قالب برنامه مذکور همکاری خود 
را با کش��ور آغاز کرده و تاکنون بیش از ۸۰ اس��تارت آپ موفق توسط 
آنها تاسیس شده و حدود ۲هزار و 4۰۰ نفر متخصص و فارغ التحصیل 

داخلی در آن مشغول به کار هستند.
گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان

وی همچنین به نحوه گذار هر دو کش��ور از اقتصاد سنتی به اقتصاد 
دانش بنی��ان اش��اره کرد و گفت: اقتصاد س��نتی نمی توان��د در مقابل 
اس��تارت آپ ها مقاومت کن��د و با حضور جوانان متخص��ص و باانگیزه 
در اکوسیس��تم کارآفرینی ایجادشده توس��ط معاونت در حال گذار از 
اقتصاد مبتنی بر منابع زیرزمینی به سمت اقتصاد دانش بنیان هستیم.

س��تاری درباره اینکه ایران برای حل مش��کالت صادرات محصوالت 
خ��ود چ��ه راهکارهای��ی را در پیش گرفته اس��ت، گفت: ب��ه نظر ما 
ش��رکت های دانش بنیان می توانند با چال��ش تحریم ها مبارزه کنند و 

ما می توانیم با کمک کش��ورهای همسایه و ایجاد شبکه استارت آپی از 
این چالش عبور کنیم.

رئیس بنیاد ملی نخبگان به همکاری در زمینه تجارب س��نگاپور در 
حوزه سیاس��ت گذاری های حاکمیتی اشاره کرد و گفت: باید از تجارب 
مشترک دو کشور در جهت توسعه فناوری و نوآوری و پیشرفت اقتصاد 

دو کشور استفاده شود.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور در پاس��خ به س��والی درباره 
چگونگی ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در ایران توسط هیات سنگاپوری 
گفت: کمک به ایجاد زیرس��اخت و سیاس��ت گذاری در حوزه کمک به 
اس��تارت آپ ها همچون ایجاد مراکز نوآوری، کارخانه نوآوری و حمایت 
از پارک های فناوری که منجر به ایجاد بیش از ۵۰۰ ش��رکت فعال در 
حوزه های مختلف از جمله فناوری اطالعات و ارتباطات، نانوتکنولوژی 
و بیوتکنولوژی و فناوری در کنار دانشگاه شریف بوده از جمله اقداماتی 

است که برای ایجاد این اکو سیستم انجام شده است.
وی گفت: در اصل ما زیرس��اخت های 
الزم را ب��ه عن��وان دول��ت ب��رای این 
شرکت ها فراهم کرده ایم و تمرکز ما بر 
روی سرمایه نیروی انسانی و مغز افراد 
مستعد بوده است، چراکه این نیروهای 
ج��وان می توانند چهره ش��هر را تغییر 

دهند.
س��تاری درباره آینده اجالس نوآوری 
)APIF(گف��ت:  اقیانوس��یه   - آس��یا 
هدف اصلی شبکه س��ازی با کشورهای 
عض��و APIF در حوزه ه��ای نوآوری و 
شرکت های دانش بنیان است و در ادامه 
برای تقویت روابط با کشورهای آسیای 

شرقی تالش خواهیم کرد.
هم��کاری در جهت تقویت اقتصاد دو 

کشور
زین العابدین نماینده ویژه وزیر کشور 
سنگاپور نیز در این جلسه اظهار داشت: 
فضای اقتصادی و اکوسیستم ایجادشده توسط معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری ایران بسیار ارزشمند است و با توجه به چالش های 
س��نگاپور در حوزه منابع انس��انی و همکاری با کشورهای همسایه، دو 
طرف می توانند با همکاری با یکدیگر راه حل های مشترکی پیدا کنند.

وی با اش��اره به تمایل کش��ور س��نگاپور به همگرایی بیشتر با ایران 
در قال��ب اتحادیه آ.س��ه.آن گفت: با توجه به ارائه بس��ته پیش��نهادی 
ده گانه برنامه ایران برای همکاری با اتحادیه آ.سه.آن به خصوص بسته 
پیش��نهادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با عنوان »پروژه 
طراحی و پیاده سازی شبکه آزمایشگاهی اتحادیه کشورهای آسیایی« 
از این معاونت دعوت می ش��ود تا در اجالس بعدی که در ش��هریورماه 

جاری در کشور سنگاپور برگزار می شود حضور یابد.
در دی��دار مع��اون علمی و فناوری رئیس جمه��وری و نماینده ویژه 
وزی��ر خارجه س��نگاپور ضم��ن ایجاد زمین��ه تعامل اس��تارت آپ ها و 
ش��رکت های دانش بنیان ایران و س��نگاپور بر گذار اقتصاد س��نتی به 

اقتصاد دانش بنیان دو کشور تاکید شد.

 گوگل برای خریداری شـرکت Looker؛ فعال در حوزه رایانش ابری، 6/2 میلیارد دالر کنار 
گذاشته تا سرویس خدمات ابری خود را بهبود بخشد. خرید لوکر اولین اقدام مهم مدیر جدید 

Google Cloud است.
به گزارش زومیت، گوگل قصد دارد شـرکت Looker را به مبلغ 6/2 میلیارد دالر خریداری 
کند. لوکر شـرکت بزرگی است که در زمینه تجزیه و تحلیل داده فعالیت دارد. این اولین اقدام 
مدیر جدید مرکز توسعه خدمات ابری گوگل است. دایان گرین پس از آنکه سه سال مسئولیت 
مدیریت مرکز توسـعه خدمات پردازش ابری گوگل موسـوم به Google Cloud را در اختیار 
داشـت، از سـمت خود کناره گیری کرد و توماس کوریان که برای مدت طوالنی رئیس اجرایی 
شـرکت اوراکل بود، در ماه نوامبر به عنوان مدیرعامل جدید گوگل کالود جانشین دایان گرین 
شـد. پس از این اتفاق، گوگل اعالم کرده اسـت که لوکر را با پرداخت 2٫6 میلیارد دالر پول 

نقد خریداری خواهد کرد.
کوریان در کنفرانس ماه فوریه گوگل اظهار داشـت که به دنبال سـرمایه گذاری و گسـترش 

قابل توجه کسب و کار ابری گوگل است. او افزود:
در آینده ای نزدیک شـاهد رشد چشمگیر ]کسـب وکار ابری[ گوگل، حتی سریع تر از آنچه 

وعده داده شده خواهید بود.
شـرکت مادر گوگل یعنی Alphabet نیز از طریق گوگل ونچـرز )Google Ventures( و 
گوگل کپیتال )Google Capital( در لوکر سـرمایه گذاری کرده است. این بزرگ ترین خرید 

گوگل بعد از خریداری شرکت محصوالت خانه هوشمند Nest است. شرکت هلدینگ آلفابت، 
در سال 2014 با قیمت 3.2 میلیارد نست را خریداری کرده بود. 

گوگل در تالش اسـت تا سهم خود از بازار رایانش ابری را از چنگ رهبران این صنعت یعنی 
وب سـرویس آمازون)Amazon Web Services( و آژور مایکروسـافت برباید. وب سرویس 
آمازون )AWS( همچنان در برابر رقبایش سهم بیشتری از بازار را در اختیار دارد و هر سال، 
درآمدش بیشـتر می شـود. خدمات ابری در آخرین سـه ماهه  مالی، 7/7 میلیارد دالر درآمد 
بـرای آمازون به همراه داشـت. گوگل درآمد خود را از سـرویس های ابری اعـالم نمی کند، اما 
گفته می شـود که میزان درآمد گوگل از اپلیکیشن ها و خدمات ابری بیش از یک میلیارد دالر 
در هر فصل مالی باشـد. براسـاس گزارش Canalys، تا پایان سال 2018، گوگل 6/7درصد از 
سهم بازار در بخش سرویس خدمات ابری را در مقایسه با سهم 7/13درصدی مایکروسافت و 

32درصدی آمازون در اختیار داشته است.
خرید لوکر یک ابزار تجزیه و تحلیل جدید را برای مشـتریان گـوگل کالود به ارمغان خواهد 
آورد. به گفته  گوگل، اضافه شدن این تکنولوژی به مشتریان کمک خواهد کرد تا داده های خود 
را به صورت یکپارچه در منابع مختلف تجزیه و تحلیل کنند و همچنین، به گوگل کمک می کند 
تا در اهداف بلندمدت خود، ابزار تجزیه وتحلیل منحصربه فردی را در صنعت ارائه کند. گوگل 
در بیانیـه  مطبوعاتی خـود اعالم کرده که حدود 350 مشـتری لوکر از جملـه بازفید، یاهو و 

Hearst، از قبل جزو مشتریان گوگل بوده اند.

 زمینه تعامل استارت آپ ها
و دانش بنیان های ایران و سنگاپور فراهم شد 

دورخیز گوگل برای حضور قدرتمندتر در بازار رایانش ابری

یادداشـت

افتتاحیه اولین رویداد ملی کارآفرینی، فناوری مراقبت و س��المندی با همکاری دانشگاه 
پیام نور و س��ازمان نظام پرستاری در س��ازمان مرکزی برگزار شد. به گزارش ایسنا، دکتر 
کریمی معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور در افتتاحیه اولین رویداد ملی کارآفرینی، مراقبت 
و س��المندی ضمن تاکید بر ضرورت توجه بیش��تر جامعه به س��المندی اظهار داشت: در 
کش��ورهای پیشرفته و توسعه یافته در حوزه س��المندی برنامه ها و رویدادهای بزرگی برای 
سالمندان دیده اند، ولی در جامعه ما قدم های با برنامه ای طراحی نشد و این رویداد ملی برای 
اولین بار است که در سطح کشور اتفاق می افتد، لذا همین حرکت برای شروع خوشایند و 
میمون اس��ت. وی ادامه داد: در دنیا به دو حوزه کودک و س��المندی توجه ویژه ای می شود 
که در جامعه ما توجه چندانی به هیچ کدام از این دو حوزه نداشتیم، ولی ما با برنامه ریزی 

و توافقات صورت گرفته نیز شاهد اتفاقاتی در حوزه کودک در آینده نزدیک خواهیم بود.

اولین رویداد ملی کارآفرینی، فناوری 
مراقبت و سالمندی افتتاح شد



رهبرانی که توانایی داستان گویی داش��ته باشند، در هدایت کسب وکار 
خود به سمت موفقیت و همراه کردن گروه، راه آسان تری در پیش دارند.

اگر نگاهی به انواع موجودات در جهان داش��ته باشید، متوجه می شوید 
که تنها انس��ان بدون گونه  مش��ابه زندگی می کند. به بیان دیگر، حیوانات 
همچون گربه، کوس��ه، پروانه و . . . همگی انواع گوناگونی دارند، اما انسان 
گونه ای منحصربه فرد محسوب می شود. دلیل اصلی شکل گرفتن گروهی 
جامع و تنها از انسان ها را می توان در مهارت آنها در داستان گویی پیدا کرد.

انس��ان ها در طول تاریخ آموخته اند که با داستان گویی، ایده های خود 
را به اش��تراک بگذارند. آنه��ا با همین روش گروه های بزرگ تش��کیل 
داده ان��د و با هم همکاری می کنند. می توان ادعا کرد که داس��تان گویی 
در DNA انس��ان رخنه کرده اس��ت. داس��تان ها به ما امکان می دهند 
که جهان هس��تی را درک کرده و جایگاه خ��ود را در آن پیدا کنیم. ما 
با داس��تان گویی می توانیم توج��ه دیگران را نیز ب��ه خودمان، ایده ها و 

محصوالت مان جلب کنیم.
باتوجه به تعاریف باال، داستان گویی را می توان مهارتی ذاتی در انسان ها نامید 
که برای برقراری ارتباط بهتر، باید در آن حرفه ای شوند. مهارتی که درنهایت 
می تواند به س��ود زندگی و کسب وکار آنها تمام شود. مهارت داستان گویی به 
مدیران امکان می دهد که کس��ب وکار خود را سریع تر رشد دهند و پیام هایی 
با قدرت توس��عه  و اثرگذاری بیشتر ارس��ال کنند. درنهایت مخاطبانی وفادار 

خواهند داشت که اهمیت باالیی به محصول و کارشان می دهند.
داستان ها برند را می سازند

برند اپل همیش��ه به کاربران و مش��تریان وفادار شهرت دارد؛ افرادی 

که تنها به خاطر حس خود، هیچ گاه به خرید محصوالت رقیب تش��ویق 
نمی شوند. داستان برند کوپرتینویی ها، افرادی خاص را مخاطب قرار داد 
ک��ه با خالقیت و تفکرات عجیب، به دنبال شکس��تن چارچوب ها بودند. 
آنه��ا کارها را به روش خودش��ان انجام می دادند. ه��ر فردی که چنین 
خصوصیات��ی را در خود ببیند، ش��اید به برند اپل جذب ش��ود، چرا که 
محصوالت و داس��تان آنها، به فرد کمک می کند تا به حقیقت موردنظر 

خود نزدیک شود.
داس��تان برند خود را به بهترین نحو تعری��ف کنید. درنتیجه مخاطبان 
صحیح، برند ش��ما را به عنوان نمادی از شخصیت خودشان و حتی ابزاری 
برای نش��ان دادن جنبه های متنوع آن می بینند. ش��عارهایی که در برند 
خود به کار می برید، باید با داس��تان و هویت آن هماهنگی داش��ته باشد. 
شعارهایی که از الیه های سطحی محصوالت )مانند مشخصات فنی( فراتر 

می روند و حس افراد در زمان استفاده از آنها را هدف قرار می دهند.
داستان ها مشتریان را جذب می کنند

داستان ها ش��ما را متمایز می کنند. هر برندی با داستان گویی می تواند 
دلی��ل بهتر بودن را به جای گفتن، نمایش دهد. به همین دلیل داس��تان 

به عنوان سوخت موشک ارتباطات شناخته می شود.
بهترین داستان ها آنهایی هس��تند که واکنش عمیق را در مشتریان به 
همراه داشته باشند. به بیان دیگر داستان باید احساسات مشتری را درگیر 
کن��د. چنین رون��دی زمانی رخ می ده��د که مخاطب بتواند احساس��ات 
موردنظر را درک کند. آنها باید توانایی قرار گرفتن در موقعیت شما و درک 
داس��تان از دیدگاه ش��ما و شرکت را داشته باش��ند. ماهیت داستان عالی 

همین گونه اس��ت. آنها افراد را در کنار تفکر، ب��ه حس کردن وا می دارند. 
درنهایت، ارتباطات در الیه ای عمیق ایجاد می شود.

اگر بتوانید داستانی با توانایی تحریک احساسات مشتریان تعریف کنید، 
یک قدم به تشکیل جامعه نزدیک خواهید شد. جامعه ای که درنهایت مملو 
از طرفداران دوآتش��ه می شود. افرادی که به هیچ وجه حاضر به استفاده از 

محصوالت رقبا نمی شوند.
داستان ها منجر به رشد می شوند

همه ما داس��تان هایی برای تعریف کردن داریم. تنها کافی است نگاهی 
به گذشته  زندگی خود داشته باشید و با اتصال نقطه های آن، به داستانی 
قابل تعریف کردن برسید. چنین رویکردی به شناخت بهتر خودتان کمک 
می کند؛ اینکه چه کسی هستید، از کجا آمده اید و چه ظرفیت هایی دارید. 
داستان گویی برای پیشرفت شخصی هم ابزار مفیدی محسوب می شود. به 
داس��تان های گذشته  زندگی خود نگاه کنید و درس های هر کدام را برای 

پیشرفت های آتی در نظر بگیرید.
در دنی��ای کنونی که هم��ه  فروش ها به مهارت ه��ای اجتماعی مرتبط 
می شوند، قدرت داس��تان گویی در جذب مخاطب و مشتری حرف اول را 
می زند. برندهایی که بتوانند مش��تری ها را با داستان خود درگیری کنند، 
در گسترش صدای خود و نفوذ هرچه بیشتر به بازار، موفق تر خواهند بود. 
درمقابل اگر داس��تان گویی به عنوان مهارت و اولویت اصلی کسب وکارها و 
مدیران در نظر گرفته نشود، شاید از روند موجود رقابت جا بمانید و دیگر 

زمان کافی برای رسیدن به رقبا را نداشته باشید.
INC/zoomit :منبع

امروز حرف اول را در بازاریابی دیجیتال، تبلیغات موبایلی می زند و شما به 
عنوان یک بازاریاب الزم است که به طور موثر و همزمان با رشد تکنولوژی 
و حرکت مش��تریان با آنها همراه باش��ید و از جدیدترین تکنولوژی ها در 

راستای اهداف کلی استراتژی بازاریابی کسب وکارتان استفاده کنید.
پیاده س��ازی درس��ت تبلیغات موبایلی باعث می شود دیگر کمپین های 
بازاریابی و برندینگ ش��انس موفقیت بیشتری را داشته باشند و همچنین 
بتوانید ارتباط قوی تر با مش��تریان خ��ود برقرار کنید، چیزی که تبلیغات 

سنتی هرگز قادر به انجام دادن آن نیست.
در ادامه به ۵ مزیت تبلیغات موبایلی اشاره کرده ایم:

۱. جایی هستید که مردم حضور دارند و البته پول هست
جالب اس��ت بدانید ۸۰درصد از کاربران اینترنت دارای گوشی هوشمند 
هستند و این آمار در حال افزایش است، بنابراین تبلیغات موبایلی در حال 
تبدیل ش��دن به بازار اصلی برای رسیدن به مصرف کنندگان است. یکی از 
مهم ترین و س��ودآورترین مزایای تبلیغات موبایلی این است که می توانید 
تبلیغ کس��ب وکار خود را تا نوک انگش��تان کاربران در سیستم های عامل  

مختلف پیش ببرید و این می تواند در فروش نهایی شما تاثیرگذار باشد.
کاربران تعامل بیشتری را با تبلیغات موبایلی ایجاد می کنند و این باعث 
شده است ۶۸درصد از شرکت ها استراتژی بازاریابی تلفن همراه خود را با 

برنامه اصلی بازاریابی یکپارچه سازی کنند.
۲. تبلیغات موبایلی لحظه ای است

برخ��ی محدودیت های مکانی و زمانی در هن��گام ردگیری کاربرانی که 
از طریق دس��کتاپ تبلیغات را مش��اهده کرد ه اند وج��ود دارد. برای مثال 
نمی توان تبلیغات را بر پایه موقعیت مکانی خاص و جزئی ارائه داد، اما در 
سیستم تبلیغات موبایلی با تکیه بر اینکه کاربران دستگاه های موبایل خود 

را همیشه همراه دارند، این به سادگی امکان پذیر است.
با ردیابی کاربران بر روی دستگاه های موبایل، تبلیغ دهندگان می توانند 
در یک زمانبندی دقیق و قرارگیری کاربر در شعاع جغرافیایی تعیین شده، 
تبلیغات هدفمندی را ارسال و مشتریان را به سمت فروشگاه خود هدایت 

کنند و این یعنی افزایش فروش.
بنابراین نیازی به تبلیغات در س��طح وس��یع و پراکنده برای گروه های 

مختلف نخواهد بود.
۳. تبلیغات به مخاطب هدف واقعی ارائه می شود

چطور می ش��ود فهمید چه کس��ی واقعی اس��ت و چه کس��ی واقعا به 
محصوالت شما عالقه دارد؟

کاربران در طول روز در دس��تگاه های مختلفی مشغول فعالیت هستند، 
ام��ا تلف��ن  هم��راه تنظیمات��ی را ارائه می دهد ک��ه کاربران در راس��تای 
عالقه مندی های خود آنها را شخصی س��ازی می کنن��د و به اصطالح یک 
پروفایل می س��ازند، بنابراین درک بهتری از رفتار و عالقه مندی های کاربر 

وجود دارد.
در ع��وض روی دس��کتاپ، ردیابی و اعتماد به اطالعات��ی که از طریق 

کوکی ها و آدرس IP که به دست آمده است زیاد دقیق نیست چون ممکن 
است چند نفر از اعضای یک خانواده از همان دستگاه و IP استفاده کنند.
همین طور که مشخص است اگر بخواهید برای این حجم از آدرس های 
مختلف و دستگاهای متفاوت تبلیغات پراکنده و غیرهدفمند ارائه بدهید، 
وقت و بودجه شما هدر خواهد شد، اما همین طور که گفتیم در دستگاه های 
تلفن همراه پروفایل ها شخصی تر هستند و با استفاده از شناسه هر موبایل 
)Mobile device ID( می توانید مطمئن باش��ید کاربر واقعی و معتبر 

را هدف گیری کرده اید.
دسترسی به مخاطب هدف و مشتریان ایده آل براساس اهداف کمپین از 

مزایای استفاده از تبلیغات موبایلی است.
 4. تبلیغات موبایلی موجب صرفه جویی در وقت و پول می شود

همینطور که بیان ش��د تبلیغات موبایلی در ارتباط سازی با مخاطبان و 
اثربخشی بیشتر کمپین های تبلیغاتی نیز موثر است، اما مهمترین ویژگی 

آن دسترسی به کاربر هدف در مکان های مناسب است.
رسیدن به کاربران هدف در دستگاه های تاییدشده، هزینه  رسیدن به هر 
مشتری را کاهش می دهد زیرا سرمایه گذاری در این نوع تبلیغات بر روی 
مش��تریان واقعی انجام می شود که پتانسیل بیشتری برای خرید خواهند 
داش��ت. با هدف گی��ری این نوع کاربران و ایجاد تعام��ل با آنها، در وقت و 

هزینه شما صرفه جویی خواهد شد.
blogad :منبع

اهمیت تبلیغات موبایلی در استراتژی بازاریابی کسب وکارها

نسل جوان چگونه وضعیت فروش برندها در 
عرصه B2B را متحول می سازد؟

در هر کس��ب و کاری میزان فروش نقش تعیین کننده ای 
دارد. هی��چ برندی بدون فروش محصوالت و کس��ب س��ود 
توانای��ی ادامه فعالیتش را نخواهد داش��ت. ب��ه همن دلیل 
در عرصه کس��ب و کاره��ای B۲B )الگوی معامله مبتنی بر 
حضور دو شرکت به عنوان طرفین( بزرگ ترین اشتباه اتکا به 
همان شیوه های قدیمی مربوط به ۱۰ یا ۲۰ سال قبل است. 
حقیق��ت از تغیی��ر فضای کس��ب و کار B۲B در پی حضور 
گسترده نس��ل جوان حکایت دارد. براساس تحقیق موسسه 
ِمریت، اکنون ۷۳درصد از خریدارها در الگوی B۲B ش��امل 

نسل جوان است. 
نکته مهم در اینجا س��طح انتظارات یکس��ان نس��ل جوان 
 B۲C به مانند کس��ب و کارهای B۲B از کس��ب و کارهای
)الگوی رایج کس��ب و کار با یک طرف شرکت و طرف دیگر 
خری��دار نهایی( اس��ت. بی توجهی به این نکت��ه مهم نتایج 
نامناس��ب بس��یاری برای کس��ب و کارهای B۲B به همراه 
خواهد داش��ت. این در حالی اس��ت که برخ��ی از برندهای 
 B۲C در حال اخذ ش��یوه یکس��ان ب��ا الگوی B۲B عرصه

هستند. 
به راس��تی یک کس��ب و کار فعال در عرصه B۲B چگونه 
فرصت مناسب برای سازگاری با سطح انتظارات نسل جدید 
و عبور از بحران تغییر نس��ل را خواهد داشت؟ همچنین این 
امر چه معنایی برای آین��ده بازاریابی این حوزه دارد؟ هدف 

اصلی من در این مقاله پاسخگویی به این پرسش هاست. 
خریدارهای جدید چگونه به نظر می رسند؟ 

تکنول��وژی دیجیتال تقریبا تمام مش��تریان قدیمی عرصه 
B۲B را به تاریخ گره زده اس��ت. به ای��ن ترتیب حضور آنها 
در این بازار کمتر از هر زمان دیگری حس می ش��ود. نس��ل 
جوانی که در خانه های دارای اینترنت، گوشی های هوشمند 
و دسترسی به شبکه های اجتماعی بزرگ شده ، اتکای بسیار 
زیادی به فناوری های جدید دارد. به این ترتیب منبع اصلی 
آنها برای بررس��ی وضعیت یک ش��رکت نیز نظرات کاربران 
در شبکه های اجتماعی یا سایت های فروش بزرگ محسوب 
می شود. نس��ل جوان به شبکه های اجتماعی نظیر یوتیوب و 
فیس بوک بیش از سایر پلتفرم ها توجه دارد. در این پلتفرم ها 
نیز مطالب تولیدی کاربران عادی بیش از همه مورد پس��ند 

و اعتماد آنهاست. 
بدون تردید امروزه راهکارهای بسیار زیادی برای بازاریاب ها 
به منظور دس��تیابی به اطالعات پیرامون مخاطب هدف شان 
وجود دارد. از این نظر بازاریاب ها حاشیه امنیت قابل توجهی 
به دس��ت آورده اند، با این حال شبکه های اجتماعی و دنیای 
دیجیتال مانند یک راه دوطرفه اس��ت، بنابراین دستیابی به 
اطالعات دقیق پیرامون مخاطب هدف مان ش��اید آنقدر هم 
ساده نباشد. به همین دلیل باید با احتیاط در رابطه با نسل 

جوان اقدام به استفاده از تکنولوژی های تازه کرد. 
چگونه توجه نسل جدید را جلب کنیم؟

با افزایش مداوم ش��مار برندهای فعال در زمینه کانال های 
دیجیتال فرآیند جلب توجه نس��ل جوان بسیار دشوار شده 
اس��ت. به این ترتیب اهمیت تعریف دقیق برندها از مخاطب 

هدف شان بیش از هر زمانی جلب توجه می کند. 
اس��تفاده از اس��تراتژی افزایش ارزش به محتوا به منظور 
جلب نظر نس��ل جوان نقش کلی��دی دارد. این امر از طریق 
بررس��ی س��لیقه مخاط��ب ه��دف برندمان در ش��بکه های 
اجتماع��ی و تالش برای تولید محت��وا در ارتباط با آن معنا 
پی��دا می کن��د. بدون تردید معن��ای تولید محتوا براس��اس 
سلیقه نسل جوان به معنای تضاد آن با سلیقه افراد مسن تر 
نیس��ت. در حقیقت پیروی از الگوی مبتنی بر س��لیقه نسل 
جوان به نوعی ویژگی معرفی فناوری ها و تغییرات تازه برای 
نس��ل قدیمی تر را خواهد داشت. به این ترتیب هر دو گروه 

مخاطب های ما راضی خواهند بود.
در رابطه با نس��ل جوان اعمال تغییرات جزئی نتایج بسیار 
بزرگ��ی به همراه دارد، بنابراین پیش از هرگونه تغییری باید 
از واکنش مخاطب هدف برندمان مطمئن ش��ویم. متاسفانه 
بس��یاری از برندها بدون توجه به این نکته نتیجه تالش های 

خود را بر باد می دهند. 
چگونه آنها را بدل به مشتریان وفادار برندمان کنیم؟

تاثیر تبلیغاتی بر روی نس��ل جوان امکان سودآوری بسیار 
زیادی برای برندها دارد، چراکه آنها در آستانه شروع زندگی 
کاری و اس��تقالل مالی از خانواده های ش��ان هستند. به این 
ترتیب بودجه نسبتا مناسبی برای خرید وسایل موردنیازشان 
خواهند داشت. این امر موجب توجه آنها به گزینه های خرید 
بسیار بیشتری در مقایسه با زمان زندگی با خانواده می شود. 
ورود نس��ل جوان به عرصه استقالل مالی اهمیت وفاداری 
به برند را افزایش می دهد. اکنون دیگر انتخاب آنها براساس 
توصیه والدین صورت نمی گیرد، بنابراین باید اقدام به جلب 
وف��اداری آنه��ا برای مدت زم��ان طوالنی ک��رد. در غیر این 
ص��ورت برندمان در ارتباط با افزای��ش نرخ فروش اش دچار 
بح��ران خواهد ش��د. عالوه بر این، خریدارهای نس��ل جوان 
توجه بسیار بیشتری در مقایسه با نسل قبل به تجربه خرید 
دارن��د. به این ترتیب ی��ک تجربه نامناس��ب نه تنها موجب 
عدم مراجعه آنها و اظهارنظر منفی در ش��بکه های اجتماعی 
می شود، بلکه خرید موردنظر نیز مرجوع خواهد شد. به این 
ترتیب ش��اید برند ما حتی مجبور به پرداخت خس��ارت نیز 

شود. 
به طور کلی، برندها باید در تالش برای س��ازگاری هرچه 
بیش��تر با س��لیقه و انتظارات نس��ل جوان باش��ند. این امر 
مستلزم شناخت درس��ت آنها و کوشش برای تبدیل شان به 

مشتریان وفادار برندمان روی خواهد داد. 
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 »Throwback Thursday« یا TBT به احتمال زیاد شما تا به حال هشتگ
را مشاهده کرده اید. شاید آن مطلب یکی از تصاویر بسیار قدیمی دوران دبیرستان تان 
همراه با این هش��تگ بود. ش��اید هم پست مش��هوری از یک برند مطرح همراه با 
این هش��تگ بارگذاری ش��ده بود.  امروزه TBT یکی از مشهورترین هشتگ های 
شبکه های اجتماعی است. تقریبا همه کاربران )افراد تاثیرگذار، سلبریتی ها و حتی 
دوستان ما( از آن استفاده می کنند. هشتگ TBT برای برندها فرصت مناسبی در 
راستای جذب مخاطب، آگاهی بخشی پیرامون برندشان، داستان سرایی و راه اندازی 
ش��وخی های جالب در شبکه های اجتماعی است. به همین دلیل هدف من در این 
مقاله نمایش ماهیت واقعی این هش��تگ به همراه نحوه اس��تفاده و حداکثرسازی 

تاثیرش است. 
معنای TBT چیست؟

TBT مخفف عبارت Throwback Thursday )به معنای پنجشنبه بازگشت 
به گذشته( است. به طور معمول مردم به هنگام بارگذاری تصاویر و ویدئوهای قدیمی 
شخصی شان به عنوان آثاری نوستالژیک از چنین هشتگی استفاده می کنند. البته 
 TBT محتوای موردنظر الزاما تصویر یا ویدئو نیس��ت. برخی از کاربران از هشتگ

برای بارگذاری محتوای صوتی و متن های خاطره انگیز استفاده می کنند. 
اگرچه هش��تگ TBT امروزه شهرت بسیار زیاد دارد، با این حال ریشه یابی آن 
چندان ساده نیست. به عبارت دیگر، هیچ اطالعات معتبری در زمینه نحوه ساخت 
آن وج��ود ندارد. بنا به گزارش موسس��ه Vox، یکی از نخس��تین کاربردهای این 
هشتگ در سال ۲۰۰۶ روی داد. زمانی که یک وبالگ نویس به نام مارک هالفهیل 

از آن در وبالگ شخصی اش استفاده کرد. 
نخس��تین کاربرد هشتگ TBT در اینس��تاگرام نیز به گزارش خبرگزاری تایم، 
مربوط به یک ماش��ین مسابقه ای اسباب بازی در فوریه ۲۰۱۱ است. کاربری به نام 

بابی آن را در صفحه اش منتشر کرده است. 
از آن زمان تا به حال هش��تگ TBT شهرت بسیار زیادی کسب کرده است. به 
این ترتیب اکنون این هشتگ مشهورترین نمونه در شبکه های اجتماعی محسوب 
می ش��ود. در زمان نگارش این مقاله 4۸۸ میلیون پس��ت در اینستاگرام دارای این 

هشتگ است. 
در این بخش تالش من اش��اره به تاریخچه کوتاهی از هشتگ TBT بود، با این 

حال اصال چرا باید از آن استفاده کنیم؟
چرا باید از هشتگ TBT استفاده کنیم؟

TBT یکی از مش��هورترین هشتگ های فیس بوک، توییتر و اینستاگرام است. به 
این ترتیب وقتی از آن اس��تفاده کنیم، امکان دسترس��ی به س��ه هدف بسیار مهم 

فراهم می شود:
1. افزایش تعامل

بنا بر گزارش توییتر، مطالب برندها با اس��تفاده از هشتگ TBT همراه با تعامل 
بیش��تر )۵۰درصدی( از سوی کاربران اس��ت. به این ترتیب کاربران توییتر میزان 
تمایل بیشتری به الیک و درج کامنت در ذیل پست های دارای این هشتگ دارند. 

2. افزایش مخاطب
بسیاری از کاربران عالقه مند به فالو هشتگ های مختلفی در شبکه های اجتماعی 
هس��تند. هش��تگ TBT در میان گزینه های بس��یار محبوب آنها ق��رار دارد. این 
امر برای برندها به معنای امکان مش��اهده سریع پست های ش��ان از سوی کاربران 
عالقه مند به این هش��تگ اس��ت. به این ترتیب برندمان خود را به دامنه تازه ای از 

مخاطب ها معرفی خواهد کرد. 
3. آگاهی بخشی پیرامون برند

هش��تگ TBT فرصت مناس��بی به منظور بیان ماهیت و زمینه اصلی فعالیت 
برندمان به ما می دهد. بدون تردید بیان داستانی جذاب در مورد برندمان با استفاده 

از تصاویر و ویدئوهای قدیمی مان بسیار جذاب خواهد بود. 
به عبارت کوتاه، فرصت ها و دس��تاوردهای بس��یار زیادی با اس��تفاده از هشتگ 

TBT در اختیار ما قرار می گیرد. 
هشتگ پنجشنبه بازگشت به گذشته چگونه کار می کند؟

هشتگ TBT به شیوه های مختلفی امکان تولید محتوا را فراهم می کند. اگرچه 
این هش��تگ با فرمت های محتوایی مختلف س��ازگاری دارد، با این حال تمام آن 
فرمت ها یک ویژگی مشترک دارند: ارجاع مخاطب به اتفاق یا حادثه ای در گذشته. 

تا زمانی که ما به قانون فوق پایبند باشیم، محتوای ما موفق خواهد بود.
برخی از فرمت های رایج در زمینه استفاده از هشتگ TBT به شرح ذیل است:

• تصویر
• ویدئو
• متن

• محتوای صوتی
اگرچه امکان افزودن هش��تگ پنجش��نبه بازگش��ت به تمام پس��ت های مربوط 
به گذش��ته وجود دارد، با این حال به مانند هر ش��یوه دیگری در اینجا نیز برخی 

تکنیک های برتر در دسترس است. اجازه دهید به بررسی برخی از آنها بپردازیم. 
انتشار تصاویر در پنجشنبه

بدون تردید این امر از ظاهر هش��تگ موردنظر کامال قابل فهم است. به هر حال 
بازگشت به گذشته در روز پنجشنبه را نباید به روزی دیگر موکول کرد. اگر امکان 
استفاده از هشتگ هایی نظیر جمعه بازگشت نیز وجود دارد، با این حال هیچ کدام 
به اندازه پنجشنبه بازگشت مشهور نیستند. به عالوه اگر با خودمان صادق باشیم، 
هش��تگ جمعه بازگش��ت فقط به دلیل فراموش��ی برخی از کاربران برای انتش��ار 

مطلب شان در روز پنجشنبه وجود دارد. 
لزوم استفاده از هشتگ TBT، Throwback Thursday یا هر دو

بازهم من به یک تکنیک بس��یار واضح اش��اره کردم. به هر حال بدون اس��تفاده 
از هش��تگ موردنظرمان امکان یافتن پست  ما برای مخاطب وجود نخواهد داشت. 
شاید عجیب باشد، با این حال برخی از برندها به دلیل فراموشی هشتگ TBT با 

مشکل مواجه می شوند. 
پست مان باید قدیمی باشد

اگرچه امکان استفاده از هشتگ TBT در یک پست مربوط به همین چند هفته 
پیش نیز وجود دارد، با این حال ماهیت اصلی آن در ارتباط با محتوای بسیار قدیمی 
اس��ت. یک برند یا کس��ب و کار باید به بازه های زمانی حداقل ۱۰ساله توجه کند. 

در غیر این صورت پستش مورد توجه کاربران قرار نخواهد گرفت. یکی از ایده های 
ج��ذاب در این زمینه مربوط به بارگ��ذاری محتوای مربوط به دوران پیش از ظهور 
اینترنت است. به طور معمول چنین پست هایی با استقبال بی نظیر کاربران مواجه 
می شود. دلیل آن نیز تقریبا واضح است. در واقع به دلیل نبود اینترنت در آن زمان 
محتوای موردنظر تقریبا دست نخورده )آن هم برای چندین دهه( باقی مانده است.

هر هفته فقط یک پست
این توصیه از نظر امکان اجرا بس��یار ساده و در عین حال تاثیرگذار است. بدون 
تردید ش��ما امکان بارگذاری مطلب همراه با هشتگ TBT را از نظر شخصی خود 
دارید. با این حال عرف شبکه های اجتماعی بارگذاری یک پست در هفته همراه با 
این هشتگ است. به این ترتیب تاثیرگذاری محتوای ما افزایش چشمگیری خواهد 
یافت. صادقانه بگویم، هیچ کس عالقه ای به مشاهده چندین پست مربوط به گذشته 
در یک روز، آن هم از سوی برندی واحد، ندارد. به این ترتیب با پایبندی به چنین 

عرفی جذابیت مطالب مان حفظ خواهد شد. 
هشتگ TBT و تنوع های آن

خوش��بختانه پس از شهرت هشتگ TBT ش��مار دیگری از هشتگ های مشابه 
برای روزهای دیگر نیز پا به عرصه گذاشتند. به این ترتیب در صورت عالقه امکان 

استفاده از آنها هم وجود دارد. این هشتگ ها شامل موارد ذیل هستند:
• خاطرات دوشنبه

• من را به سه شنبه بازگردان
• راهی به سوی چهارشنبه

• فلش بک به جمعه 
عالوه بر اینها هشتگ هایی نظیر LateGram و OnThis Day )در این روز( 

هم وجود دارد. نکته مهم اینکه چنین هشتگ هایی تعلق به روز خاصی ندارد. 
به طور معمول هش��تگ LateGram در پس��ت های مربوط به اتفاق های اخیر 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. منظور من در اینجا بازه زمانی چند هفته تا چند ماه 
است، بنابراین برای استفاده از آن در پست های مربوط به اتفاق های چند دهه پیش 
باید اندکی تردید داش��ت. به عالوه این هشتگ مخصوص اینستاگرام است. اگرچه 

شاید در شبکه های اجتماعی دیگر نیز کاربرد داشته باشد. 
هشتگ On This Day )در این امروز( نیز ویژگی های خاص خود را دارد. این 
هش��تگ برای اشاره به حادثه ای در طول یک سال اخیر به کار می رود. معموال نیز 

بیانگر آرزوی کاربر موردنظر برای بازگشت به آن روز است. 
بدون تردید امکان استفاده از جایگزین های هشتگ TBT برای ما فراهم نیست، 
چراکه آنها دارای ماهیت و البته شهرت بسیار کمتری اند، بنابراین به منظور توسعه 
برندمان باید به هشتگ TBT اتکا کنیم. این امر به دلیل شهرت باالی آن در اغلب 
شبکه های اجتماعی و توجه ویژه کاربران به آن است. به این ترتیب ما امکان استفاده 
از تکنیک فوق به منظور افزایش ش��هرت برندمان را خواهیم داش��ت. البته در این 
زمینه باید ایده مناسبی در دست داشت. این امر در بخش بعدی مقاله مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت. در آن بخش ایده های برتر برای استفاده از هشتگ TBT را به 

تفکیک ارزیابی خواهیم کرد. 
ادامه دارد ...
hootsuite :منبع

ویدئو مارکتینگ چیست؟
ش��اید ویدئو مارکتینگ )Video Marketing( فرآیند گران و 
پیچیده ای به نظر برسد، ولی واقعاً این طور نیست. ویدئو مارکتینگ 
می تواند به سادگی تصویربرداری از طریق تلفن همراه و اضافه کردن 
موس��یقی مناسب و لوگوی شرکت باش��د. بهتر است در این زمینه 
از تعابی��ر غیرضروری اجتناب کنیم: ویدئ��و مارکتینگ یعنی ویدئو 
را به ش��یوه ای به اس��تراتژی مارکتینگ خود اضاف��ه کنید که نرخ 
آگاهی از برند شما افزایش پیدا کند. همه ویدئوهای دارای اسپانسر 
که در ش��بکه های اجتماع��ی به صورت پاپ  آپ مش��اهده می کنید، 
خبرنامه ه��ای ایمیل��ی ک��ه در آنها فیلم��ی به نمای��ش درمی آید، 
ویدئوهای��ی که در صفح��ات اصلی وب س��ایت ها و وبالگ ها تعبیه 

می شود، انواعی از مارکتینگ ایمیلی هستند.
ویدئو مارکتینگ برای چه کس��ب وکارهایی مناس��ب است؟ همه 
کس��ب وکارها. صرف نظ��ر از اینکه چ��ه محصولی تولی��د می کنید 
و در چ��ه صنعت یا ب��ازاری در حال رقابت هس��تید، ویدئوها برای 
مارکتینگ وب سایت یا وبالگ شما ابزاری ضروری به شمار می روند.

ویدئو مارکتینگ چه مزایایی دارد؟
۱– افزایش نرخ تبدیل: تاکنون تحقیقات متعددی به رابطه مثبت 
ویدئو و افزایش نرخ تبدیل اش��اره  کرده اند. یک ویدئوی قانع کننده، 
کاماًل رفتار مش��تریان بالقوه را تحت تأثیر قرار می دهد و حتی یک 
بازدیدکننده س��اده را به ی��ک مخاطب بالقوه تبدی��ل می کند. اگر 
تی��م مارکتین��گ بتواند از طریق یک فیلم تأثیرگذار، احساس��ات و 
هیجانات درس��تی را در بینندگان به وجود آورد، به ابزار مارکتینگ 
قدرتمندی دس��ت  یافته اس��ت. از طرف دیگر ویدئو می تواند نکات 
آموزش��ی محصول و گواهینامه های مرتبط را بهتر به تصویر بکشد 

که به نوبه خود نرخ تبدیل را با شتاب فزاینده ای باال می برد.
۲– تأثیر بر کمپین های ایمیل مارکتینگ: حجم باالی ایمیل های 
اس��پم، ایمیل مارکتینگ را با چالش��ی جدی مواجه کرده اس��ت و 
برندها به س��ختی تالش می کنند فهرس��ت مخاطبان را به باز کردن 
ایمیل های خود تش��ویق کنند. طبق آمار، اگ��ر از واژه »ویدئو« در 
عنوان ایمیل های شرکت استفاده کنید، احتمال باز شدن ایمیل های 
ش��ما به ش��دت افزایش پیدا می کند. شاید عجیب به نظر برسد ولی 
ایمیل های��ی که ح��اوی ویدئو هس��تند، بین ۲۰۰ ت��ا ۳۰۰درصد 
بیش��تر از س��ایر ایمیل ها باز می ش��وند. در اغلب موارد،  نمی توانیم 
منکر شویم که تماشای یک ویدئو ساده تر از مطالعه محتوای متنی 
اس��ت؛ مخصوصاً اگر در ویدئوها، روش استفاده از محصول یا نکاتی 
را نمایش دهید که از طریق توصیفات متنی، به س��ادگی قابل درک 

نیستند، بازدهی ویدئو را بیشتر می کنید.
- مناسب موتورهای جس��ت وجو: موتورهای جست وجو به دنبال 
محتوایی هس��تند که تعامل بیش��تری با مخاطب��ان برقرار می کند. 
هیچ چی��ز به اندازه ویدئو، کاربران را به مدت بیش��تری در صفحات 
وب س��ایت نگه نمی دارد. همچنین نباید یوتیوب را به عنوان دومین 
موتور جست وجوی بزرگ بعد از گوگل، فراموش کنیم. اگر ویدئوها 
را عالوه بر وب سایت، در یوتیوب نیز آپلود کنید، به احتمال بیشتری 
در نتایج موتورهای جس��ت وجو دیده می ش��وید. به عالوه اگر ویدئو 
خ��ود را در ش��بکه های اجتماعی نی��ز ارائه و تبلیغ کنید، ش��انس 

دیده شدن شما از این نیز بیشتر می شود.
4- افزایش اعتبار برند: ویدئو راهی عالی برای س��اخت شخصیت 
برند اس��ت و به ش��ما ام��کان می دهد ب��ا بینندگان ارتب��اط برقرار 
ک��رده و اعتماد آنه��ا را جلب کنید. 9۰درص��د از کاربران معتقدند 
ک��ه ویدئوهای محص��ول، در فرآیند تصمیم گیری آنه��ا مفید واقع 
می شوند. هرچه ویدئوهای بیشتری در زمینه آموزش و اطالع رسانی 
به مشتریان تولید کنید، پایه های اعتماد به برند را تقویت می کنید.
۵- باال رفتن احتمال به اشتراک گذاری محتوا: باید این واقعیت را 
بپذیریم که در عصر ویدئوهای ویروس��ی زندگی می کنیم. 9۲درصد 
از مصرف کنندگان ویدئوه��ای موبایل، فیلم هایی را که می بینند، با 
دیگران به اش��تراک می گذارند. پس ش��ما فرصت خوبی در اختیار 
دارید تا ب��ا ویدئوهای جالب و س��رگرم کننده، همه چیز را در مورد 

شرکت خود نشان دهید.
ROI -۶ ب��اال: ۸۳درص��د از کس��ب وکارها معتقدند ک��ه ویدئو، 
نرخ بازگش��ت س��رمایه فوق العاده ای دارد. گرچه ویدئو س��اده ترین 
و ارزان تری��ن راه تولید محتوا نیس��ت، ولی در ط��ول زمان ارزش و 
بازدهی عالی خود را نش��ان می دهد. از طرف دیگر، ابزارهای آنالین 
ویرایش ویدئو، دائماً در حال بهبود هستند و استفاده از آنها هر روز 
مقرون به صرفه تر می ش��ود. ش��ما در حال حاضر با گوشی هوشمند 

خود نیز می توانید ویدئوهای زیبایی بسازید.
hormond :منبع
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چگونه فرهنگ سازمانی پیروز بسازیم؟
فرهنگ س��ازمانی مبتنی بر پیروزی، تمامی نیروهای س��ازمان را به س��مت پیشرفت 
هرچه بیش��تر و تالش برای عبور از مشکالت تشویق می کند. دنیای کنونی کسب وکار با 
وجود فرصت های متعددی که برای افراد بسیار ماهر ایجاد کرده، صحنه  رقابتی شدیدی 
برای فعاالن بازار است. امروزه، فرصت های متعدد کارآفرینی به لطف پیشرفت های فناوری 
ایجاد می ش��ود و افراد بااس��تعداد بخت زیادی برای اس��تخدام دارند. به هرحال، چنین 
شرایطی به تالش بیشتر کسب وکارها برای بقا منجر می شود و چه بسا بسیاری از بازیگران 
را نیز به سمت سقوط می برد. شرکت های امروزی برای حفظ استعدادهای موجود خود، 
به فعالیت های بیش��تر نیاز دارند. دراین میان، رقبای غول پیکری هم حضور دارند که با 
امکانات و سرمایه های بسیار بیشتر، شرایط کار را برای بازیگران کوچک دشوار می کنند. 
به عنوان مثال، می توان طراحی فضای کاری شرکت های بزرگی همچون گوگل را مثال زد 
که هر کارمندی را به ترک شغل و تالش برای استخدام در آنجا ترغیب می کند. باتوجه به 
شرایط مذکور و سرمایه و امکانات شرکت های بزرگ، چه راهکاری برای شرکت های نوپا 
و اس��تارت آپ ها وجود دارد؟ آنها با کمترین هزینه  و دارایی باید با پیشگامان بازار رقابت 
کنند و قطعا باید بیش��ترین بهره برداری را از ابزاره��ای موجود کنند. دراین میان، نقش 
فرهنگ س��ازمانی بیش از همه خود را نشان می دهد. اس��تارت آپ ها صرف نظر از ابعاد، 
می توانند شرایطی ایجاد کنند که کارمندان تنها به خاطر فرهنگ موجود به کارکردن در 
آنها عالقه مند ش��وند. در ادامه  این مطلب، فرآیندهایی را بررسی می کنیم که به توسعه  

فرهنگ سازمانی پیروز کمک خواهد کرد.
استخدام با هدف فرهنگ سازی

هر کسب وکاری صرف نظر از ابعاد و موقعیت، شرایطی شبیه به فرهنگ دارد. درواقع، 
ظاهر اس��تارت آپ از همان روزهای اول، نشانه ای از فرهنگ سازمانی خواهد بود و رفتار 
کارمندان نیز به عنوان نشانه هایی از فرهنگ شناخته می شود. بنیان گذاران از همان ابتدا 
برخی رفتارها را در برخی کارمندان خود تشخیص می دهند که به جذب کارمندان آتی 
با همان روحیات تمایل پیدا می کنند. مدیران پس از تش��خیص رفتارهای موردپس��ند، 
به دنبال کارمندانی می روند که همان س��بک رفتاری را داش��ته باش��ند؛ درنتیجه، آنها 
دنب��ال پس زمینه های مش��ترک می گردند. به عنوان مثال، بنیان گذار اس��تارت آپ برای 
ساختن محیطی با حداکثر خالقیت، به دنبال افرادی با ذهن باز می گردد که از فرصت ها 
و موقعیت های جدید اس��تقبال کنند. او برای پیداکردن چنین افرادی، این س��ؤال را از 
متقاضی��ان می کند: »چه مقدار احس��اس خوش اقبالی می کنید؟« دلیل س��ؤال نیز آن 
اس��ت که افراد با احس��اس خوش اقبالی، از فرصت های جدید استقبال می کنند. پس از 
پیداکردن روحیات موردپسند مدیران، روند استخدامی هم برای جذب نیروهای مدنظر 
باید اصالح ش��ود. به بیان دیگر، فرآیند و سؤال های اس��تخدامی باید به گونه ای باشد که 
رفتارهای موردانتظار را از متقاضیان استخراج کند. چنین رویکردی به تشکیل محیطی 

هماهنگ و پویاتر منجر خواهد شد.
تشخیص ارزش های اساسی

هر شرکت باید ارزش هایی اصلی داشته باشد که شیوه  ارتباطش با جهان را مشخص 
کند و همین ارزش ها مش��خص می کنند ش��رکت چگونه از دیدگاه مشتریان و جامعه 
دیده شود. مشخص کردن ارزش های کارمندی نیز در همین فرآیند اهمیت پیدا می کند؛ 
ارزش های��ی که ش��یوه های ارتباطی کارمندان با یکدیگر و حت��ی روش انجام وظایف را 
سازماندهی می کنند. به عنوان مثال، برخی شرکت ها فرهنگ کارآفرینی داخلی دارند و از 
هرگونه تالش برای نوآوری و ساختارشکنی در سازمان دفاع می کنند. ارزش های سازمانی 
به کارمندان نش��ان می دهد باید رفتارهایی فراتر از وظایف روزمره کاری داش��ته باشند. 
درواقع با تدوین ارزش ها، گذر از محدودیت های شغلی و تفکر خالقانه می تواند به عنوان 
اهداف اصلی کارمندان انتخاب ش��ود. البته، شرکت هایی با ساختارهای سّنتی و منسوخ 
هنوز وجود دارند که کارمندان را بیش از وظایف روزمره بر نمی تابند. چنین شرکت هایی 

دیر یا زود باید انتظار شکست یا سقوط را بکشند.
تمرکز روی خانواده

کمک به خانواده  کارمندان یکی از ابزارهای مهم تش��کیل فرهنگ سازمانی محسوب 
می شود. شرکت هایی که اهمیت درخورتوجهی به مسائل خانوادگی کارمندان می دهند، 
آنها را به خود وفادار می کنند. مجموعه کارمندان وفادار نیز فرهنگ س��ازمانی پیروز را 
تش��کیل می دهند. برای اهمیت دادن به خانواده های کارمندان و کمک به آنها، به منابع 
مالی سنگین یا تشکیل سازمانی مستقل نیازی نیست. حتی استارت آپ ها نیز می توانند 
با بهره گیری از اصول همکاری اجتماعی و ابزارهایی همچون صندوق های قرض الحسنه  
داخل س��ازمانی، شرایط را برای همکاری و دخیل شدن بیشتر خانواده ها فراهم کنند. از 
ابزارهای دیگر هم می توان به ایجاد شرایط آسان  تر برای کارمندان والد اشاره کرد که آنها 

را به باقی ماندن در گروه کنونی تشویق می کند.
رصدکردن رقبا

در دنیایی که کارمندان بس��یار زیاد شغل خود را عوض می کنند، رصدکردن رقبا کار 
آ چنان اشتباهی نخواهد بود. اطالع از روش های شرکت های دیگر برای حفظ کارمندان، 
ایده هایی برای ایجاد فضای کاری با بهره وری بیش��تر و اس��ترس کمتر به شما می دهد. 
به ع��الوه، باید روش های معرفی و تبلیغ ارزش های س��ازمانی آنها را نیز مطالعه کنید و 
فراموش نکنید رقبا فقط در جذب مشتریان رقابت نمی کنند؛ بلکه همیشه به دنبال جذب 

بهترین نیروهای شما هم هستند.
بهره گیری از مشاوران

برخ��ی اوق��ات با وجود همه  تالش ها برای بهینه س��ازی فرهنگ س��ازمانی، تالش ها 
به شکس��ت می انجامند و کس��ب وکارها توانایی خود در پیروی از ارزش ها را از دس��ت 
می دهند و حتی مس��یر پیشرفت نیز گم می ش��ود. در چنین مواقعی، می توان از تجربه  
مشاوران استفاده کرد. هرچند در وضعیت کنونی اقتصادی، پرداخت هزینه برای مشاوره 
بار س��نگینی بر دوش ش��رکت ها می گذارد، با انتخاب مشاور حرفه ای و باتجربه می توان 
هزینه ها را به س��رمایه گذاری برای آینده تبدیل کرد. مشاوران فرهنگ سازمانی به  دلیل 
ارتباط همیشگی با مسائل مرتبط با فرهنگ، احتماال راهکارهای جدیدی برای برون رفت 

از شرایط موجود به شما پیشنهاد می کنند.
امکانات خاص و منحصربه فرد

برخی ش��رکت ها با امکانات خاصی که به کارمندان ارائه می کنند، شهرت خوبی در بازار 
ج��ذب نیرو پیدا خواهند ک��رد. به عنوان مثال، می توان به مزای��ای غیرنقدی یا مرخصی  و 
ساعت های کاری منعطف اشاره کرد. به عالوه، اگر شرکت امکاناتی برای آسان ترشدن کارهای 

شخصی کارمندان در اختیارشان قرار دهد، تمرکز کارمندان نیز افزایش پیدا می کند.
معنابخشیدن به کار

یکی از ابزارهای کاربردی برای بهینه سازی محیط کار و افزایش بهره وری، ارائه معنای 
کارها و وظایف به کارمندان است. به بیان دیگر، آنها باید پشت ظاهر کارهای خود را ببینند 
و تأثیرگذاری و معنای آنها را درک کنند. سازمان ها و مدیران موفق امروز می دانند افزایش 
حقوق دیگر مشوق کافی برای کارمندان نخواهد بود؛ بلکه کارمندان باید مأموریتی واقعی 

داشته باشند تا برای سر کار آمدن انرژی بگیرند.
نتیجه گیری

تدوین ارزش ها و فرهنگ س��ازمانی از روزهای اول، اهمیت فراوانی دارد. همان طورکه 
گفتیم، حتی اس��تارت آپی تازه تأس��یس هم مفاهیمی از فرهنگ سازمانی دارد. فرهنگ 
س��ازمانی بخش مهمی از هویت هر ش��رکت محسوب می شود و شاید حتی بتوان آن را 

به عنوان تفاوت اصلی در شرکت های موفق و ناموفق دانست.
فرهنگ سازمانی عالی هدفی یک باره و متناهی نیست. درواقع پس از ایجاد فرهنگ، 
مس��ئله  دشوارتر، یعنی حفظ آن ش��روع می ش��ود که به عنوان وظیفه ای همیشگی به 
تالش های بس��یار زیاد نیاز دارد. در جایگاه مدیر، برای حفظ فرهنگ موجود باید حتی 

روزانه با کارمندان مالقات کنید و سرمایه گذاری مجزا برای این بخش در نظر بگیرید.
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ت��ا وقتی به مهارت »ارتباط موثر« دس��ت پیدا نکنید، نمی توانید به یک رهبر 
ب��زرگ تبدیل ش��وید. البته مقصودمان این نیس��ت خیلی حراف��ی کنید. برای 
تبدیل  ش��دن به فردی با توانایی برقراری ارتباط موثر، می توانید تصور کنید دنیا 
برای تان همانند یک دانش��گاه اس��ت و همواره باید چیزهای مختلفی از آن یاد 
بگیرید. حتی چیزهایی بیشتر از آنچه در دانشگاه می توان فراگرفت. در دانشگاه 
یاد می گیریم روی کلمات، دس��تور زبان، بیان، ش��خصیت و ... تمرکز کنیم، اما 
نکات بیش��تری وجود دارد که باید یاد بگیرید ت��ا بتوانید نقش یک رهبر بزرگ 

را ایفا کنید. 
برای تبدیل شدن به یک رهبر بزرگ و موفق، باید چند ویژگی ارتباط موثر را 
در خود پرورش دهید و با استفاده از آنها در ارتباطات تان به نتایج بهتری برسید. 
برای این منظور، رفتار رهبران بزرگ دنیا مورد بررسی قرار گرفته است. مهارت 
ارتباط موثر، یک ویژگی الزم برای دستیابی به موفقیت است و یک مهارت بین 
ف��ردی، بین گروهی و فراگروهی به حس��اب می آید. هر دان��ش و مهارتی وقتی 

ارزشمند است که امکان توسعه داشته باشد.
یک��ی از خصوصیات��ی که در افراد ب��ا توانایی برقراری ارتباط موثر، مش��ترک 
اس��ت، موقعیت شناس��ی و دارا بودن حس آگاهی باالس��ت. موفق ترین افراد در 
برقراری ارتباط موثر، کس��انی هستند که بیش��تر گوش می دهند و به همه چیز 
نگاه تیزبینانه دارند. بهترین آنها، افرادی هستند که در شخصیت شناسی توانمند 
هس��تند، آنه��ا این توانایی را دارند ک��ه با توجه به خلق و خ��و و رفتار دیگران، 
خصوصیات و ویژگی های ش��خصیتی آنه��ا را حدس بزنند. این افراد با زبان بدن 
آش��نایی کامل دارن��د، نوع نگرش افراد و ط��رز برخورد آنها با مس��ائل مختلف 
را پیش بین��ی می کنن��د و دقیقا می دانند هر فرد، نگرانی های��ش را در ارتباطات 
اجتماعی چگونه بروز می دهد. افراد دارای ویژگی برقراری ارتباط موثر، نه تنها به 
خوبی می توانند محیط پیرامون شان را شناسایی کنند، بلکه توانایی فوق العاده ای 
در زمین��ه انطباق خود ب��ا محیط اطراف دارند. این افراد هوش هیجانی بس��یار 
باالیی دارن��د، چراکه می توانند بدون درگیری با محی��ط اطراف، آن را بپذیرند. 
تفاوتی ندارد طرف مقابل آنها چه کس��ی است. آنها این مهارت را دارند که با هر 

فرد یا گروهی با هر نوع خصوصیت و طرز برخورد، ارتباط برقرار کنند.
ب��ا توجه به تمام خصوصیاتی که درباره افراد ب��ا توانایی برقراری ارتباط موثر 
گفته ش��د، اکنون متوجه می شوید مهارت  های تان در این زمینه رشد یافته است 

و می توانید به فردی با مهارت ارتباط موثر تبدیل شوید یا نه؟
باید بتوانید در تعامالت خود با دیگران از ۱۰ رازی که در ادامه مقاله در مورد 

آن صحبت خواهیم کرد، استفاده کنید:
• دورویی نکنید

بدون ش��ک هیچ کس��ی دوس��ت ندارد با کس��ی ارتباط برقرار کند که به او 
اعتماد ندارد. اگر کارمندان احس��اس کنند مدیرش��ان الیق اعتماد اس��ت، از او 
حمای��ت می کنن��د و تمام خطراتی را که در مس��یر وج��ود دارد، می پذیرند، اما 
اگر مدیر، ش��خصیت متزلزل و ضعیفی داش��ته باش��د و ریاکاری او فاش ش��ود، 
کارمن��دان نمی توانن��د آنطور که باید، به او اعتماد کنن��د. باید بدانید تنها وقتی 
اعتماد ایجاد می ش��ود که صادقانه رفتار کنید، تفکر هوش��مندانه داشته باشید و 
در تصمیم گیری های تان قاطع باش��ید. وقتی اعتماد وجود داشته باشید، بخشش 
و همدلی هم هس��ت. به س��ادگی می توانید افرادی را که ب��ه آنها اعتماد دارید، 
ببخش��ید، اما احتماال خود ش��ما هم نمی توانید به راحتی کس��انی را که به آنها 

اعتماد ندارید، ببخشید.
• رابطه صمیمانه برقرار کنید

داش��تن رابط��ه صمیمانه به معنای آن نیس��ت که اجازه دهی��د طرف مقابل، 
هم��ه چیز را در مورد ش��ما بداند؛ ای��ن کار هیچ ضرورتی ندارد، اما مهم اس��ت 
ارتباطات ت��ان با افراد دوطرفه باش��د. نبای��د تنها خودتان صحب��ت کنید، بلکه 
بگذاری��د کارمندان احس��اس کنند به آنها اهمیت می دهی��د. وقتی با آنها رابطه 
صمیمانه داش��ته باش��ید، مکالمات تاثیرگذارتر و دلنشین تر خواهد شد. مردم تا 
وقتی مطمئن نش��وند به آنها و احساسات ش��ان اهمیت می دهید، برای شان مهم 

نیست چقدر اطالعات دارید یا اصال چه می خواهید بگویید.
مدل کالس��یک تئوری کس��ب و کار می گوی��د مدیران باید ت��ا حد ممکن با 
کارمندان ش��ان فاصله داش��ته باشند، این بدین معناس��ت رعایت جایگاه مدیر و 
تفاوت��ش با دیگ��ران اهمیت دارد، اما نظر من این اس��ت، فاصل��ه گرفتن اجازه 
نمی دهد ارتباط، شکل واقعی خود را داشته باشد. اگر روابط خود را با کارمندان 
یا دوس��تان تان گس��ترش ندهید و فاصله بگیرید، هیچ وقت نخواهید فهمید در 
ذهن ش��ان چه می گذرد و وقتی از آن مطلع خواهید شد که برای هر اقدامی در 

هر نوع رابطه ای، دیر شده است.
• صریح و ساده صحبت کنید

داشتن شخصیت مشخص، واضح و دقیق خیلی بهتر از یک شخصیت پیچیده 
اس��ت. تمام مردم در برخورد با ش��خصیت های پیچیده و مرموز، احساس امنیت 
کمت��ری دارند. پس به ج��ای اینکه در ارتباطات تان به گون��ه ای رفتار کنید که 
طرف مقابل احس��اس کند به دنبال گیج کردن او هس��تید تا خلع س��الح شود، 
یاد بگیرید هیچ نیازی نیس��ت با طرف مقابل بازی کنیم تا در رقابت با او پیروز 
ش��ویم. در ارتباطات تان، اهداف خود را در نظر بگیرید و س��عی کنید به تمامی 
آنها برس��ید، اما به همان اندازه به دیگران و اهداف ش��ان اهمیت دهید. س��عی 
نکنید با زیاده گویی و گیج کردن طرف مقابل، به هدف تان دس��ت یابید. مس��اله 
مهم این است اگر همیشه صریح باشید و مستقیم سر اصل مطلب بروید، شانس 
بیش��تری برای برقراری ارتباط خواهید داشت و حتی اشتیاق مخاطب نیز برای 
گوش دادن به صحبت های ش��ما بیش��تر می ش��ود، اما هر چقدر بیشتر حاشیه 
بروید، زمان مکالمه طوالنی و کس��ل کننده خواهد ش��د و طرف مقابل کمتر به 

صحبت های تان گوش می دهد.
• دیگران را تحت تاثیر قرار بدهید

افراد قوی در زمینه برقراری ارتباط موثر، تنها روی یادگیری و کس��ب مهارت 
ی��ا دریافت اطالعات تمرکز نمی کنند؛ بلکه در زمین��ه انتقال ایده، اولویت بندی 
انتظارات، اقدامات الهام بخش و توس��عه چشم اندازهای ش��ان هم مهارت خاصی 
دارند. همیش��ه یادتان باشد رمز تاثیرگذاری روی طرف مقابل، داشتن یک قلب 
پاک است. هر چقدر در ارتباطات تان بیشتر روی کمک کردن به دیگران تمرکز 
کنید )بیشتر برای آنها انرژی بگذارید تا اینکه بخواهید برای تان انرژی بگذارند(، 
موفق تر خواهید شد. باید به دنبال برقراری یک ارتباط درست باشید. شاید فکر 
کنید با اهمیت دادن به خواس��ته طرف مقابل، از ش��ما سوء استفاده می شود؛ اما 
باید بدانید اگر همیش��ه به حفظ تعادل توجه کنی��د، به نتیجه مطلوب خواهید 

رسید و هیچ وقت هم احساس نمی کنید از شما سوء استفاده شده است.
• ذهن باز داشته باشید

در بیش��تر مواقع پافش��اری کردن روی طرز فکرهای قدیمی که سال ها با آنها 
زندگ��ی کرده ای��م، ما را از فرصت های جدید دور خواه��د کرد. ویژگی یک رهبر 
موف��ق و ماهر در برقراری ارتب��اط موثر، جبهه نگرفتن در مقابل ایده ها و نظرات 
جدید است. این رهبر با میل و رغبت فراوان به دنبال این است که ذهن خود را 
ب��رای قبول نظرات و مواضع مخال��ف آماده کند تا بتواند در صورت لزوم رضایت 
طرف مقابل را جلب کند و او را با خود همراه سازد. واقعا جای تعجب دارد برخی 
افراد از دیدگاه های مخالف می ترسند؛ در حالی که واقعا باید عالقه مند و کنجکاو 
باشند و از نظرات در راستای اهداف خود استفاده کنند، چراکه هر نظر جدیدی 
افق تازه ای از موضوع موردنظر را در ذهن فرد باز می کند. با افرادی که با ش��ما 
برخورد دارند گفت و گوی باز داشته باشید، اجازه دهید شما را به چالش بکشند 
تا در نتیجه همین کش��مکش ها به پیشرفت برس��ید. یادتان باشد مهم نیست با 
شما موافق باشند یا مخالف، مهم این است به آنها نشان دهید می خواهید با صبر 
و حوصله به صحبت های ش��ان گوش دهید. با ذهن باز با افراد تبادل نظر کنید و 

سعی کنید چیزهای زیادی از یکدیگر یاد بگیرید.
• کمتر حرف بزنید و بیشتر گوش کنید

اینکه فقط ش��ما صحبت کنید، بدین معنا نیست که وارد یک مکالمه شده اید 
و گفت و گو ش��روع شده است. متعارف ترین شکل گفت و گو در جریان گفت و 

ش��نود متقابل ش��کل می گیرد نه در جریان یک سخنرانی و وقتی با خودتان در 
حال گفت و گو هس��تید. یادگیری با حرف زدن به دس��ت نمی آید؛ زیرا در این 
حال��ت تنها اطالعات را منتقل می کنید و هی��چ چیزی دریافت نمی کنید که به 
آموخته های تان اضافه شود. پس کمتر حرف بزنید و بیشتر گوش دهید تا اولین 

قدم را برای کسب مهارت ارتباط موثر بردارید.
• همدلی کنید

من رهبران موفق زیادی را می شناس��م که معتقدند انس��ان نباید خصوصیات 
اخالق��ی و درون��ی خود را با چیزی ع��وض کند. یک ارتباط موث��ر وقتی برقرار 
می ش��ود که صراحت در افراد، با همدلی و توجه به طرف مقابل همراه باش��د نه 
ب��ا تکب��ر و خودخواهی. باید بدانید ارتباط توام با همدلی نش��ان دهنده اصالت و 
ش��فافیت درون اس��ت که امروزه کمتر در بین افراد و جوامع دیده می شود. هر 
چقدر طرفین رابطه خودخواهی بیشتری داشته باشند، ارتباط شکننده تر خواهد 
ب��ود. درک این اصل متقابل در ارتباطات مان باعث می ش��ود خش��م به احترام و 

شک به اعتماد تبدیل شود.
• تنها به دیده های تان توجه نکنید

یکی از رازهای ارتباط موثر این اس��ت که نانوشته ها را هم بخوانید، بدین معنا 
که تنها به چیزهایی که می بینید توجه نکنید. باید درک باالیی داش��ته باش��ید. 
همه چیز که نباید گفته ش��ود. برخی چیزها را درباره مسائل و افراد باید ناگفته 
بفهمید. تمام ویژگی های یک رهبر بزرگ و موفق را در ذهن تان تجس��م کنید؛ 
آنها برای درک چیزهای گفته نش��ده، ش��نیده نش��ده و آنچه شاهدش نبوده اند، 
توانایی فوق العاده ای دارند. این همانند این اس��ت که س��فیدی  های بین خطوط 
یک نوش��ته را هم می توانند بخوانند. پس به این درک رسیده اند مسیر دستیابی 
به پیش��رفت، به معنای فاصله گرفتن از افراد و جامعه ش��ان نیس��ت. برای چند 
دقیقه چشم ها و دهان تان را روی هم بگذارید و خوب گوش کنید؛ از اینکه قادر 

به درک چیزهای تازه ای هستید شگفت زده خواهید شد.
• روی موضوع مورد بحث تسلط کافی داشته باشید

درباره موضوعی که می خواهید صحبت کنید، اطالعات الزم را به دست آورید 
)حت��ی اگر هنگام صحبت، از تمام اطالعات اس��تفاده نکنی��د(. اگر طرف مقابل 
احس��اس کند درباره موض��وع صحبت تان اطالعات کافی نداری��د، تمایلی ندارد 
وقتش را در اختیار شما قرار دهد. بیشتر افراد موفق، تمایلی ندارد به صحبت های 

کسی گوش دهند که چیزی به اطالعات و دانش آنها اضافه نمی کند.
حتما شنیده اید که می گویند اینکه چه می گویید مهم نیست، بلکه مهم است 
آن را چگونه می گویید، اما اکنون می خواهم به شما بگویم اتفاقا خیلی مهم است 
که ش��ما چه می گویی��د. افراد دارای مهارت برقراری ارتب��اط موثر، به اینکه چه 
می گویند و چگونه می گویند، اهمیت می دهند و همین مس��اله باعث می شود به 

یک فرد حراف تبدیل نشوند.
• به تمام اعضای گروه اهمیت دهید

مدیران همیش��ه با اف��راد گروه به صورت اختصاصی ارتب��اط ندارند. پس یک 
ف��رد با مهارت برق��راری ارتباط موثر، باید بتوان��د در برخورد و صحبت کردنش 
انعطاف پذیری داش��ته باش��د. باید بتواند با تمام کس��انی که در سالن کنفرانس 
نشسته اند، به راحتی صحبت کند به طوری که هر فرد احساس کند مستقیما با 
او صحبت می ش��ود. اگر در جایی حضور دارید که با تمام افراد همزمان مشغول 
صحبت هستید، باید بتوانید اعتبار الزم را به دست آورید و اعتماد افراد را جلب 

کنید. داشتن تفاهم و ارتباط درست، کلید تعامالت موفق هستند.
رازه��ای ارتباط موث��ر، در هر زمان و برای هر نوع ارتباط مورد اس��تفاده قرار 
می  گیرن��د. اگ��ر می خواهید برای فردی پیامی بفرس��تید، ابتدا مطمئن ش��وید 
پیام تان درس��ت و صحیح منتقل می شود. مهم این است احساس کنید برقراری 
ارتب��اط، برای پرداخت��ن به خودتان نیس��ت و با هدف تعامل ب��ا دیگران انجام 
می گیرد. اگر در ارتباط، در حد متعارف به طرف مقابل اهمیت داده شود، خیلی 

از مشکالت ارتباطی رفع می شود و روابط تان به پیشرفت می رسد.
forbes/ucan :منبع

رهبران بزرگ چگونه ارتباطات موفق برقرار می کنند؟
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موفقيت شرکت گاز ایالم در مميزي خارجي سيستم های مدیریتی نوین
ایالم-هدی منصوری: عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم اظهارکرد: این 
 ،ISO10004:2018، دوره ممیزی به منظور اســتقرار و پیاده سازی استانداردهای بین المللی
ISO50001:2011، ISO10002:2018  و تمدید گواهینامه و بازنگری اســتانداردهای بین 
المللــی ISO14001:2015   ، ISO9001:2015 وHSE-MS   بــه مــدت دو روز برگزار 
شد.وی عنوان کرد: شرکت گاز استان در زمینه استقرار و نگهداري سیستم هاي مدیریتي نوین 
موفق عمل کرده و توانسته ضمن شناسایي فرصت هاي بهبود، آنها را در جهت تقویت فرآیندها به 
کار گیرد.مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم افزود: اعتقاد داریم که کیفیت مسیری بی پایان است و عزم راسخ برای حرکت در مسیر کیفیت 
در گاز استان ایالم وجود دارد چرا که آموزه های دینی ما نیز در این مسیر است.با توجه به رویکرد کیفی سازی خدمات در این شرکت و 
تأکید بر تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد و توسعه چرخه بهبود مستمر، استقرار سیستم های نوین مدیریتی، همواره مورد تأکید در جهت 
تعالی و سرآمدی بوده که بر این اساس و با انجام برنامه ریزی های مستمر و حضور نمایندگان شرکت بین المللی گواهی دهنده، در مدت دو روز 
واحدهای مختلف شرکت بر اساس معیارهای استاندارد، روش های اجرایی، دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط مورد ممیزی قرار گرفتند. 

رشد چشمگير گازرسانی به مناطق روستایی استان بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: توسعه  گازرسانی به نقاط روستایی و مناطق محروم، یکی از اهداف مهم 
صنعت گاز در مسیر محرومیت زدایی و تحقق عدالت اجتماعی محسوب می گردد  که طی سال های اخیر 
با جدیت در دســتور کار قرار گرفته و در این رابطه شاهد رشد روز افزون روستاهای برخوردار از نعمت گاز  
در اقصی نقاط کشور بوده ایم. در بحث توسعه گازرسانی به روستاها و مناطق محروم ، استان بوشهر یکی از 
استان های شاخص کشور می باشد که طی چند سال اخیر اقدامات بسیار ارزنده و قابل توجهی در این حوزه 
انجام داده است. مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در همین رابطه و طی یک گفتگوی خبری از اقدامات 
گســترده این شــرکت در زمینه گازرسانی به روستاها خبر داده و افزود: با استفاده  از بند “ق” تبصره 2 قانون بودجه ، زمینه برخورداری 
بخش اعظمی از مناطق روستایی استان از نعمت گاز فراهم گردید و بدین ترتیب شاهد رشد چشمگیر گازرسانی به مناطق روستایی استان 
بودیم.وی ادامه داد: در حال حاضر 411 روستای استان تحت پوشش گاز قرار گرفته و 81974 خانوار نیز در این مناطق  قادر به استفاده 
از نعمت گاز می باشند که با تحقق این امر ، ضریب نفوذگاز در بخش روستایی استان به 96 درصد افزایش یافته است. وی همچنین یادآور 
شد : از سال گذشته تا کنون 23 روستا در شهرستان های بوشهر، تنگستان، جم، دشتستان، دیر، دیلم و گناوه گازدارشده و هم اکنون نیز 
عملیات گازرسانی به روستای جاشک درحال اجرا می باشد.مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر در خاتمه اظهار داشت : امید است با توسعه 
گازرسانی در مناطق روستایی ، شاهد رونق و شکوفایی روستاهای استان و در نتیجه افزایش رفاه و بهبود کیفیت زندگی ساکنین آنها باشیم.

بازدید مدیرگازرسانی شرکت ملی گازایران از شرکت گاز استان کرمانشاه
کرمانشاه – منير دشتی: مهندس سعید مومنی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران طی  سفر یکروزه )دوشنبه - 9 اردیبهشت ماه 98( به 
استان کرمانشاه ضمن دیدار با مهندس بازوند استاندار وصفری نماینده مردم شهرستان کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی و ارائه گزارش عملکرد 
گازاستان، طی بازدیدی ازشرکت گازاستان ازنزدیک درجریان روند گازرسانی به پروژه ها و ارائه خدمات به مشترکین قرار گرفت.طی این بازدید 
وجلسه مشترک با کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه، در ابتدا مدیرعامل گازاستان ضمن خیرمقدم ، گزارشی از آخرین وضعیت گازرسانی دراستان 
و پروژه های دردست اقدام سال جاری را ارائه نمودند.درادامه مهندس شهبازی بیان نمودند: وجود مشکالتی از جمله عدم ارائه مجوزهای الزم از 
سوی مراجع ذیصالح ونیزکمبودفضای اداری، چالش های پیش روی گازاستان درراستای ارائه خدمات مطلوب و انجام بموقع پروژه ها می باشند 
.مهندس مومنی ضمن تشکرازارائه خدمات مطلوب مجموعه شرکت گاز استان در بحران سیل اخیر،خدمات مستمرو پایداردرراستای حمایت از زیر 
ساخت ها را منوط به تمهیدات الزم ازجمله پدافند غیرعامل ، مقاوم سازی شبکه ها وهمچنین اقدامات الزم قبل ، حین و بعداز بحران به جهت به 

حداقل رساندن خسارات به تأسیسات و شبکه های گازرسانی را ضروری دانست.

قابليت ساخت کنتور دیجيتال با استفاده از توانمندی و ظرفيت داخلی در 
شرکت مدیریت توليد برق شهيد رجایی

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: با استفاده از توانمندی و خالقیت متخصصان این نیروگاه، کنتور دیجیتال با قابلیت ثبت ساعت کارکرد 
ژنراتور و دیگر تجهیزات، ساخته  و پس از انجام تست های الزم، در واحدهای این نیروگاه بکارگیری شد.غالم رضا قنبری، سازنده دستگاه 
کنتور دیجیتال در خصوص انگیزه ساخت این تجهیز گفت: دلیل اصلی اجرای این پروژه، کمک به بهبود بهره وری در شرکت با استفاده 
از قابلیت های داخلی است که به نظر می رسد با توجه به تخصص های موجود در شرکت و انجام پروژه های مختلف ساخت و بازسازی 
قطعات و تجهیزات در سال های اخیر، کارکنان و متخصصان این شرکت، گام های مهمی در جهت تحقق این هدف، یعنی بهبود بهره 
وری برداشته اند.ساخت داخل، تعمیر و بازسازی قطعات و تجهیزات نیروگاهی، موضوعی است که طی چند سال اخیر، با جدیت از سوی 
متخصصان و کارکنان عالقمند به این حوزه در نیروگاه شهید رجایی، دنبال می شود که ساخت انواع قطعات واحدهای بخاری و سیکل 
ترکیبی، تولید دستگاه چاپ گر 3 بعدی، برگزاری نمایشگاه توانمندی بازسازی تغذیه رایانه، ساخت و بازسازی انواع کارت های الکترونیکی، 

بازسازی انواع رکوردرها و ...، نمونه هایی در این باره است.

رسيدگي به وضعيت پارك هاي شهر اراك با اولویت پارك ملت 
اراك- مينو رستمی: شهردار اراک گفت: رسیدگي به وضعیت پارک هاي شهر اراک با اولویت پارک ملت انجام مي شود .  محمد کریم 
شــفیعی در صحن رسمی شورای شهر اراک در خصوص فعالیت باشگاه شهرداری و انتخاب اعضای هیات مدیره باشگاه بیان کرد: طبق 
جلسات قبل مقرر شد که اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه شهرداری اراک مشخص و احکام زده شود که این امر انجام گرفت، اما 
درست در زمان ابالغ احکام سازمان بازرسی استان این اقدام را خالف اعالم کرد و انجام کار را منوط به وجود تایید وزارت کشور دانست . 
وی تصریح کرد: شورای تامین استان در زمان الزم گره کار را باز کرد، اما برای ادامه کار نیاز به مجوز وزارت کشور است و در حال حاضر 
باید بازرسی استان همکاری الزم را باید داشته باشد . شهردار اراک در خصوص رسیدگی به وضعیت پارک های شهر گفت: شهرداری در 
بحث رفع مشکالت تاسیسات زیربنایی و ابنیه فنی آب نماهای پارک های سطح شهر اراک و حتی تعیین و اعالم ساعت کار آب نماها برنامه 
زمانبندی اصالحی را مدنظر دارد . وی اضافه کرد: مشکالت موجود در حوزه فضای سبز و دست فروشی در پارک ها اولویت بندی خواهد 
شد و کار با اولویت پارک ملت دنبال خواهد شد . شفیعي در خصوص نقد برخي از اعضاي شورا مبني بر اینکه مدیران شهرداري پس از 
اعتراض به برخي امور از سوي مردم، تصمیم را به شورا منصوب مي کنند و می گوید مصوبه شوراي شهر است، بیان کرد: اینکه مجموعه و یا 
مدیري در شهرداري بیان کند که ارقام و تعرفه ها توسط شوراي شهر مصوب شده است، ایرادي ندارد. به هرحال شهرداري تابع تصمیمات 

شوراست و شورا نیز براساس انتفاع شهر تصمیم گیري مي کند .  

احراز صالحيت ناصر حاج محمدی به عنوان شهردار رشت از سوی وزارت کشور
رشت- زینب قليپور :  ناصر حاج محمدی شهردار منتخب رشت از سوی وزارت کشور احراز صالحیت شد.  فاطمه شیرزاد سخنگوی 
شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به اعالم تصمیم نهایی وزارت کشور پیرامون شهردار رشت اظهار کرد: وزارت کشور ناصر حاج محمدی را 
به عنوان شهردار منتخب رشت تایید کرد.وی با تاکید بر اینکه توسعه همه جانبه رشت مورد انتظار و توجه اعضای شورای شهر است افزود: 
امیدواریم پس از حضور ناصر حاج محمدی در جایگاه تصدی شهرداری رشت روز به روز شاهد توسعه همه جانبه شهر رشت باشیم.گفننی 
است شهرداری رشت از ابتدای مرداد ماه 1397 با سرپرستی علی بهارمست معاون عمران و امور زیربنایی شهرداری رشت اداره می گردید. 

نشست مشترك مدیران بيمه سالمت و دانشگاه علوم پزشکی گلستان با 
مهندس طيار نماینده مردم گنبد کاووس

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: نشست مشترک مدیران بیمه سالمت و دانشگاه علوم پزشکی گلستان با مهندس طیار نماینده مردم 
گنبد کاووس برگزار شد.این جلسه در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت این شهرستان و با حضور مهندس قره جه طیار ، فرماندار و 
مدیران بیمارستان های دولتی و خصوصی این شهر با رئیس دانشگاه علوم پزشکی و مدیران اداره کل بیمه سالمت گلستان برگزار گردید 
.در ابتدای این جلســه آقای قره جه طیار خواستار فراهم نمودن شرایط استفاده بیمه شدگان صندوق روستائیان از مراکز خصوصی این 
شهرســتان گردید .در ادامه مدیران بیمه سالمت و داشگاه علوم پزشکی ضمن بر شمردن محدودیت منابع مالی در تحقق این خواسته 
نمایندگان مردم و موسســات درمانی این شهرستان قول مساعد دادند که با تشکیل یک کارگروه فنی ضمن بررسی تمامی جوانب این 

موضوع تصمیمات مقتضی در این قضیه گرفته شود .

برخورد با کشاورزان متخلف در استفاده از منابع آبی نامتعارف در دستور 
کار استان مرکزی قرار گيرد 

اراك- مينو رستمی: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: کمبود آب در سال های گذشته سبب استفاده کشاورزان از 
منابع نا متعارف شده که این خود عاملی برای به خطر انداختن سالمت جامعه است که باید برخورد قانونی با متخلفان در این زمینه انجام 
شود.  مجید آنجفی در کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان مرکزی با اشاره به استفاده کشاورزان از منابع نامتعارف برای آبیاری 
محصوالت خود اظهار داشت: کمبود آب در سال های گذشته سبب استفاده کشاورزان از منابع نا متعارف شده که این خود عاملی برای به 
خطر انداختن سالمت جامعه است.وی افزود: طبق آمارهای به دست آمده سال گذشته، در سطوحی از اراضی کشاورزی استان مرکزی از 
آب مخلوط با فاضالب نیمه تصفیه استفاده شده است، در برخی موارد، آلودگی آب ناشی از ورود فاضالب با پساب به مسیر عبور قنوات، 
شــهرها و رودخانه ها بوده و کشــاورزان نقشی در آن ندارند.رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تصریح کرد: طبق مشاهدات و 
گزارشات ارسال شده، آبیاری باغات بعضی شهرها مثل مهاجران و  برخی شهرستان ها مثل ساوه، دلیجان و سایر موارد با استفاده از پساب 
تصفیه شده انجام می شود.آنجفی ادامه داد: پیشنهاد جهاد کشاورزی استان مرکزی برای رفع این مشکل این است که از طریق روال حقوقی 
و قضایی با  متخلفان برخورد الزم انجام شــود.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز در این جلسه با اشاره به طرح بسیج ملی 
اندازه گیری فشارخون گفت: مرحله اطالع رسانی اجرای این طرح از 27 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا 17 خردادماه بوده، فاز اجرایی این طرح 

نیز از 17 خرداد آغاز شده است و تا 15 تیرماه ادامه دارد.
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اخبار

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل و رئيس هيئت مدیره شرکت 
ملی حفاری ایران گفت: روند همياری و کمک های این شرکت 
تا رفع کامل مشکل هموطنان آسيب دیده از سيالب اوایل سال 

جاری در استان خوزستان تداوم خواهد داشت.
مهندس ســید عبداله موسوی در بازدید از محل بسته بندی و دپو 
اقالم خوراکی در نظر گرفته شــده به این منظور در کارگاه شماره یک 
شرکت، افزود: این شرکت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و 
دســتور اکید وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به شرکت 
هــای زیر مجموعه در جنوب، نهایت توان خــود را به کار گرفت تا در 
زمینه کاهش تبعات ناشی از این حادثه نقش موثر ایفا نماید.وی اظهار 
کرد:  همراهی و همگامی شــرکت ملی حفاری ایران همسو با دستگاه 
های اجرایی، نهادها، ارگان ها، سازمان های امدادی، شرکت های تابع 
چهار شرکت اصلی وزارت نفت از جمله شرکت ملی مناطق نفت خیز 
و شــرکت نفت و گاز اروندان در چارچوب وظایف تعریف شده از سوی 

ستاد بحران استان خوزستان آغاز  و همچنان در برخی مناطق  استان 
که هنوز درگیر این مشــکل است،  استمرار دارد.موسوی به مشارکت 
نزدیک به 700 نفر از کارکنان عملیاتی، پشــتیبانی، خدمات و دیگر 
بخش های شرکت  در این زمینه و به کارگیری افزون بر 300 دستگاه 
ماشین آالت سبک، ســنگین و امدادی و تجهیزات ضروری از جمله 
پمپ های پرفشار اشاره داشت و گفت: تالش مجموعه های اجرایی و 

امدادی در این راستا منجر به تحقق کاری جهادی شد و نقش مهمی در 
تقویت، ایجاد سیل بندها و کاهش تبعات روان آب ها و همچنین یاری 
دادن به ســاکنان روستاها و مناطق شهری در معرض سیالب بر جای 
گذاشت.مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به تامین یک هزار 
بســته اقالم خوراکی مورد نیاز هم استانی های عزیز که در کمپ ها و 
مناطق تعیین شده از سوی دستگاه های امدادی به سر می برند، افزود: 
با توجه به توصیه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همیاری این شرکت 
در این رابطه استمرار  دارد.وی خاطرنشان کرد: کارکنان این شرکت به 
موازات انجام وظایف سازمانی در برهه مورد نیاز در حادثه افزایش دبی 
آب رودخانه ها و جاری شدن سیالب به نحو مناسب همکاری و همیاری 
داشــتند و هم اکنون نیز با اختصاص کمک ها به این همیاری تا رفع 
نیازهای ضروری استمرار می بخشند.موسوی از پشتکار و همت پایگاه 
مقاومت بسیج، روابط عمومی، بخش های عملیاتی و ستادی شرکت در 

این خصوص تقدیر به عمل آورد.

اروميه-رونق: رســول جليلی درنشست خبری بااصحاب 
رسانه به مناســبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد گفت: با 
توجه به اینکه در ســال جاری شاهد بارش های خوبی بودیم 
در تالش هستيم باتوجه به توانمندی های استان امنيت غذای 
اســتان را تامين کرده و با رونق توليد محصوالت کشاورزی ، 

صادرات را افزایش دهيم. 
جلیلــی با توجه به بارش هــای اخیر و پر آب شــدن اراضی دیم 
استان خاطرنشان کرد:  پیش بینی می شود گندم تولیدی در استان 
از 550هزارتن سال گذشــته به 600هزار تن افزایش یابد. جلیلی به 
ارزش افزوده باالیی که درحوزه توســعه کشت درمحیط های کنترل 
شــده وجود دارد اشــاره کرد وگفت: درحال حاضر 60هکتار گلخانه 
دراســتان وجود دارد که درتالش هستیم این میزان را به 400 هکتار 
برسانیم. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: احیای 

دریاچه ارومیه یکی ازاولویت های ســازمان اســت و دراین خصوص 
تاکنون 4هزارو 600 هکتار از اراضی کشاورزی استان به سیستم آبیاری 
نوین مجهز شده اند که امســال این اراضی به 16 هزار هکتار خواهد 
رسید. جلیلی مشکل بازار یابی را از جمله دغدغه  های کشاورزان استان 
اعالم کرد وگفت: دراین خصوص با کمک اتاق بازرگانی سامانه توسعه 

بازاریابی و بازار رسانی محصوالت کشاورزی برای ارتباط تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان راه اندازی شده اســت. وی ادامه داد: افتتاح 365 
پروژه کشاورزی بااعتبار 205میلیارد تومان واشتغال زایی برای بیش 
از4هزار نفر ازجمله اقدامات سازمان درهفته جهاد کشاورزی دراستان 
اســت. جلیلی یاد آور شــد: درحوزه آب وخاک 155 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در 830 هکتار از اراضی کشاورزی استان صورت گرفته 
که سیســتم آبیاری تحت فشار در مهاباد یکی از مهمترین آنها است  
که دراین هفته افتتاح خواهد شــد. رئیس ســازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجان غربی افزود: آذربایجان غربی، استانی باغی وبزرگترین تولید 
کننده سیب کشــور است که باید برای افزایش تولید در کنار کاهش 
هزینه ها از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی گام برداریم 
و درایــن خصوص باید به تولید نهال هــای پایه کوتاه پر محصول ده 

حرکت کرد.  

اصفهان- قاسم اسد: رئيس اتاق بازرگانی اصفهان در دیدار 
با سفير برزیل که با حضور هيات ریيسه دوره نهم برگزار شد، 
ازميزبانی اصفهان از 37 نفر از ســفرای کشورهای مختلف در 
روزهای آینده خبرداد و تحریم هــای یکجانبه آمریکا عليه 
ایران را بستر مناسبی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با 

کشورهای غير اروپایی مانند برزیل دانست. 
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
اصفهان، مســعود گلشــیرازی با بیان اینکه این اولین دیــدار وی  با 
ســفیران مقیم ایران در اتاق بازرگانی اصفهان  است ازمیزبانی 37 نفر 
از ســفرای کشورهای مختلف در اصفهان طی هفته های آتی خبر داد 
و این  نشســت را فرصت خوبی برای ایجاد بستر مناسب برای توسعه 
همکاری های اقتصادی و تجاری دانســت.  وی با بیان اینکه  امروز، با 
توجه به اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا بر ایران؛ فرصت مناسبی است 
تا روابط تجاری مان را با کشور برزیل توسعه دهیم تصریح کرد:  اصفهان 
صنعتی ترین استان ایران بوده و این فرصت مغتنمی است تا با استفاده 
از تســهیالت مالی ارائه شده توسط دولت برزیل، همکاری های بین دو 

کشور را  در بخش صنعت اصفهان نیز توسعه دهیم. گلشیرازی با اشاره 
به وجود روابط ســنتی دیرینه در مراودات کشاورزی بین ایران و برزیل 
افــزود: تخصیص خط فاینانس برای مبادالت تجاری با ایران از ســوی 
برزیل بستر مناسبی برای توسعه روابط تجاری با ایران است. رئیس اتاق 
بازرگانی اصفهان افزود: با توجه به خروج شرکت های اروپایی از اقتصاد 
ایران به دلیل اعمال تحریم های یکجانبه آمریکا؛  شرکت های برزیلی می 
توانند  در صورت مدیریت مناسب شرایط تحریم، جایگزین مناسبی برای 
 Rodrigo De Azeredo  شرکای  اروپایی باشند.رودریگو سانتز

Santos سفیر برزیل نیز در این دیدار گفت:روابط اقتصادی و تجاری 
ایران و برزیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در سال گذشته میالدی  
برزیل بیش از 2.5 میلیــارد دالر کاالبه ایران صادر نمود که عمده این 
صادرات را محصوالت کشــاورزی مانند گوشــت قرمز، سویا، شکر و ... 
تشکیل داده است .وی با بیان اینکه برزیل تامین کننده قابل اطمینانی 
بــرای ایران خواهد بود تصریح کرد: ایران رتبه نخســت صادرات ذغال 
ســنگ ، رتبه چهارم در صادرات سویا و گوشت کشور برزیل راداراست  
که این ســه حوزه تقریبا 90 درصد صادرات برزیل به ایران را تشکیل 
می دهد.وی با بیان اینکه ایران در رتبه ششــم بازارهای هدف صادراتی 
برزیل قراردارد، اظهار امیدواری نمود: مناسبات تجاری این کشور با ایران 
عالوه بر بخش های کشاورزی و کاالهای اساسی، در بخش های صنعت 
و خدمات نیز توســعه یابد. وی در ادامه عمده واردات برزیل از ایران را 
کودها و محصوالت شیمیایی وپتروشیمی وهمچنین قیر نام برد.سفیر 
برزیل از آمادگی این کشور در صادرات ماشین آالت کشاورزی، تجهیزات 
پزشکی، خودرو سازی، کامیون و اتوبوس و ....به ایران که شامل تحریم 

های غرب نخواهد بود ، خبر داد.

بندرعباس - خبرنگار فرصــت امروز: بمنظور هماهنگی در 
فعاليت های امر اقامه نمازنشست مشترك روسای روابط عمومی 
شرکت های تابع وزارت نفت به ميزبانی شرکت پخش فرآورده 

های نفتی منطقه هرمزگان برگزار شد.
در این نشست که با هدف تمرکز بر فعالیت های ستاد اقامه نماز برگزار شد، 
روسای ستاد و مدیران روابط عمومی های شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت 
به بیان موضوعات مختلف پیرامون این مهم پرداختند.در این نشست مدیران 

به صورت متمرکز در خصوص ســامانه جدید فعالیت های فرهنگی نماز با نام 
سجاده که بتازگی توسط ستاد اقامه نماز کشور راه اندازی شده است؛ به بحث و 
تبادل نظر پرداختند. همچنین برنامه های اجرا شده در سال گذشته توسط هر 
شرکت برای حاضران تشریح شد.در ادامه این نشست با توجه به مکاتبه اخیر 
ستاد اقامه نماز استان هرمزگان درباره لزوم بارگزاری اطالعات و عملکرد شرکت 
های مجموعه وزارت نفت در سایت  جدید همسان با سایر دستگاه های اجرایی 

؛ شرایط ورود به سایت بطور جداگانه برای هر شرکت مشخص شد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قم: باید از ظرفيت های فضای مجازی برای رونق و توسعه 

کسب و کارهای فرهنگی در فضای مجازی استفاده کرد.
 سیدموسی حسینی کاشانی در نشست خبری دوازدهمین نمایشگاه 
ملی رسانه های دیجیتال  گفت: نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال جهت 
تعامل میان فعاالن فضای مجازی و ایجاد نهضت تولید محتوا در فضای 
مجازی است.حسینی کاشانی با اشاره به ظرفیت تولید محتوای استان 
قم افزود: در راســتای تولید محتوا در فضای مجازی از ســال گذشته 
پیگیری  هایی صورت گرفت تا از ظرفیت های قم در این زمینه استفاده 
بهینه شود و خروجی این پیگیری ها، میزبانی نمایشگاه ملی رسانه های 
دیجیتال برای نخســتین بار در این استان است.وی ضمن بیان حضور 
ناشران و فعاالن برجسته کشــوری در فضای مجازی ادامه داد: در این 
نمایشــگاه سعی شــده تا از حضور مخاطبان عام هم استفاده شود، اما 

مخاطبان خاص این نمایشگاه، فعاالن حوزه فضای مجازی برای ایجاد 
هم افزایــی و عقد قرارداد همکاری میان فعــاالن این حوزه برای تولید 
نرم افزارهای اثرگذار اســت.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم 
کتاب، چاپ و نشــر را از ظرفیت ها و اولویت ها مهم استان قم دانست و 
ابراز کرد: برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی کتاب و اولین جشنواره 

مطبوعات دینی هم از جمله برنامه هایی است که در سال جاری در قم 
برنامه ریزی شده است.ایشان با اشاره به استفاده بهینه از شعار سال در 
این نمایشــگاه گفت: با توجه به اینکه این نمایشگاه در راستای تحقق 
شعار سال است، در رونق کسب و کارهای فرهنگی در سال رونق تولید 
می تواند بسیار اثرگذار باشد و همچنین از ظرفیت های موجود می توان به 
خوبی استفاده کرد.سیدموسی حسینی کاشانی در پایان با بیان میزبانی 
قم در دوازدهمین نمایشگاه ملی رسانه های دیجیتال اظهار داشت: این 
نمایشگاه با مساعدت رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم و مجمع ناشران اسالمی 
برگزار خواهد شد و آیین افتتاحیه، ساعت 16 روز سه شنبه 28 خردادماه 
و زمان برگزاری نمایشگاه از تاریخ 28 لغایت 31 خردادماه به مدت چهار 
روز، در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قم به منظور توسعه کسب 

و کارهای فرهنگی در فضای مجازی می باشد.

مدیرعامل و رئيس هيئت مدیره شرکت ملی حفاری ایران:
روند همیاری این شرکت تا رفع کامل مشکل آسیب دیدگان از سیالب تداوم دارد

رئيس سازمان  جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تاکيد کرد:

رونق توليدات کشاورزی، امنيت غذایی جامعه در گام دوم انقالب 

ميزبانی اصفهان از 37 نفر از سفرای کشورهای مختلف در روزهای آینده

با هدف هماهنگی در فعاليت های امر اقامه نماز:

نشست مشترك روسای روابط عمومی شرکت های تابع وزارت نفت در هرمزگان برگزار شد

برگزاری دوازدهمين نمایشگاه ملی رسانه های دیجيتال به ميزبانی قم

ساری – دهقان : همزمان با فرا رسيدن عيد سعيد فطر ، از نسخه 
جدید اینترنتی سایت شرکت گاز استان مازندران رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز مازندران، " علی اکبر صحی " 
ســخنگو و مسئول روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران با اعالم 
این خبر اظهار داشت: این سایت که به صورت آزمایشی همزمان با فرا 
رسیدن عید سعید فطر رونمایی  شد، ظاهری کامالً متفاوت با سایت 
قبلی داشته و دارای چهار بخش )صفحه( اصلی اسالیدر، اخبار شرکت، 
پیوندهای پرکاربرد و آلبوم تصاویر و پیام های ایمنی است.وی در ادامه، 
تصریح داشت: طراحی سایت جدید برگرفته از سایت اصلی شرکت ملی 
گاز ایران است که با همکاری مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات)فاوا( 

و روابط عمومی شــرکت گاز مازندران، کلیــد خورد و فعالً به صورت 
آزمایشی کار خود را آغاز نمود و به صورت همزمان، سایت قبلی نیز در 

کنار سایت جدید، در یک بازه زمانی مشخص فعال بوده و اخبار قبلی 
شرکت از این سایت قابل دریافت و بهره برداری است.به گفته صحی ، 
در نسخه جدید سایت، امکان پیمایش آسان تر و دسترسی سریع تر به 
بخش های مختلف وبسایت، کاربرپسند بودن و قابلیت تعاملی بر روی 
انواع صفحات نمایش اعم از رایانه های شخصی، لپ تاپ، تبلت و تلفن 
های هوشمند فراهم شده است.وی در پایان افزود: روابط عمومی شرکت 
گاز استان مازندران ضمن ســپاس از همراهی همیشگی مخاطبین 
خود، آمادگی خود را جهت دریافت پیشــنهادات و نظرات مخاطبین 
 mgc@nigc-mazandaran.ir ایمیــل  آدرس  طریــق   از 

 اعالم می کند.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  رئيس اداره تبليغات اسالمی 
شهرســتان کردکوی اظهار کرد: درماه مبــارك رمضان 1۴۴۰ 
هجری قمری 7۰ مبلغ اعزامی و بومی در سطح شهر و روستاهای 
کردکوی فعاليت هــای تبليغی متعددی انجام دادند که بيش از 

15هزارنفر از برنامه های این مبلغان بهره مند شدند. 
حجت االسالم غالمحســین محمودی رئیس اداره تبلیغات اسالمی 

شهرستان کردکوی در ادامه بیان کرد: برگزاری جلسات گفتمان دینی، 
برپایی جلسات سخنرانی ویژه جوانان با موضوعات متنوع، برپایی جلسات 
پرسش و پاســخ، جلســات بیان احکام و کالس های قرآنی، برگزاری 
همایش و نشســت های تخصصی ویژه سنین مختلف، برگزاری محافل 
انس با قرآن کریم، برگزاری مراسم لیالی قدر و نماز عید فطر،از برنامه های 
اجــــرا شــده در این ایام پر فضیلت ماه مبارک رمضان 1440 هجری 

قمری بود.وی در خاتمه با اشــاره به اینکه ظرفیت شهرستان کردکوی 
در برنامه های تبلیغی قابل افزایش است، اظهار کرد: استفاده از نخبگان 
تبلیغی، اعزام مبلغان متخصص در مناطق مختلف شــهری و روستایی 
درخواست کننده و برگزاری همایش و هم اندیشی میان روحانیون بومی 
و اساتید متخصص اعزامی از قم و مراکز تبلیغی نقش مهمی در اجرای 

بهینه فعالیت های تبلیغی خواهد داشت.

رونمایی از نسخه جدید سایت شرکت گاز استان مازندران

بهره مندی 15هزار نفر از فعاليت های تبليغی رمضان 1۴۴۰ هجری قمری در کردکوی
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تایی��د اجتماع��ی )Social Proof Marketing( یک پدیده روانشناس��ی 
بس��یار تأثیرگذار است. کاربرد تایید اجتماعی در بسیاری از زمینه های بازاریابی 
دیده می ش��ود. تایید اجتماعی یک پدیده روان ش��ناختی است که در آن افراد از 
واکنش ه��ای دیگران برای بازتاب رفتار صحیح در یک ش��رایط خاص اس��تفاده 

می کنند.
به عقیده روبرت سالدینی که در تأثیر روانشناسی ترغیب، تحقیق بسیار کرده 
اس��ت: »ما رفتاری را در یک شرایط خاص نسبت به وقتی که دیگران آن را اجرا 
می کنند، درست تر می بینیم.« بنابراین در اغلب شرایطی که نمی دانیم و مطمئن 
نیس��تیم چه کاری باید انجام دهیم، فرض می کنی��م که افرادی که در اطراف ما 
هس��تند شامل متخصصان، ستاره ها و افراد مش��هور، دوستان و … درباره آنچه 
اتف��اق می افتد و آنچه باید انجام دهیم، اطالعات و آگاهی بیش��تری دارند. باید 
توجه داش��ت که عل��م در بازاریابی نقش کلیدی ایفا می کن��د، به خصوص علم 
روانشناس��ی. در ادامه به بیان راهکارهایی ب��رای موفقیت در تایید اجتماعی در 

بازاریابی کسب وکارتان می پردازیم.
۱. اس��تفاده از متخص��ص ش��بکه های اجتماعی: کنترل پروفایل ش��بکه های 
اجتماعی توس��ط متخصص��ان صنعت یک راه عالی ب��رای تأثیرگذاری و ارتباط 
مثبت اس��ت، چراک��ه دنبال کننده های آنه��ا می توانند آنچه آنه��ا دارند و انجام 
می دهند، دنبال کنند. برای مثال وقتی یک متخصص حس��اب اینستاگرام شما 
را به دس��ت می گیرد تا محتوای آموزشی منتشر کند، داستان های اینستاگرامی 
بیان کند یا برنامه زنده اجرا کند، مردم می دانند که آن فرد احتماالً برند ش��ما 
را دوس��ت دارند و حضور آن فرد در ش��بکه  اجتماعی شما می تواند تأثیر مثبت 

بسیاری بر آنها داشته باشد.
۲. اس��تفاده از کارشناس��ان حوزه کس��ب وکارتان: به طور مش��ابه می توانید از 
متخصصان به عنوان مهمان های اتفاقات شبکه های اجتماعی خود دعوت کنید تا 
در چت توییتر یا ویدئوی زنده فیس بوک همراه شما باشند و گفت وگو های زنده 
داشته باش��ید. این دست همکاری ها به شما کمک می کنند تا از تأثیرات مثبت 
متخصصان بهره بگیرید و به کاربران شبکه های اجتماعی خود امکان دهید تا از 

متخصصان درباره صنعت شما بشنوند و بیاموزند.
۳. تشکر و قدردانی از پیام ها: ممکن است هر از گاهی از طرف سایر نشریه ها، 
برندهای ب��زرگ یا یک تأثیرگذار در صنعت خ��ود پیام هایی دریافت کنید. این 
مواقع برای نش��ان دادن تایید اجتماعی متخصصان یک��ی از بهترین موقعیت ها 
است. روش های بسیاری برای به اش��تراک گذاری چنین تأییدهای اجتماعی در 
ش��بکه های اجتماعی وج��ود دارد. می توانید از عباراتی همچون »از پیام ش��ما 
سپاس��گزارم«، »توجه شما باعث افتخار است« و پاس��خ های این چنین استفاده 

کنید.
4. اشتراک گذاری نقاط عطف: یک راه سریع دیگر برای ایجاد تایید اجتماعی، 
نش��ان دادن حق شناسی نسبت به نقاط عطف کاربران و دنبال کنندگان تان است. 

رس��یدن به نقاط عطف می تواند یک اتفاق س��رگرم کننده و یک زمان عالی برای 
تشکر و قدردانی از کسانی باشد که شما را برای رسیدن به آن همراهی کرده اند. 
ازجمله این موارد می توان به س��الگردها و یا رس��یدن به تعداد مش��خصی کاربر 

اشاره کرد.
۵. اس��تفاده از میک��رو مارکتین��گ: بازاریاب��ی تأثیرگ��ذار ی��ا بازاریابی نفوذ 
می توان��د برای به دس��ت آوردن تایید اجتماعی س��تاره از نظر هزینه ای یک راه 
مقرون به صرفه باش��د. این روش معموالً در اینستاگرام متداول تر است. برندها از 
افراد تأثیرگذار میکرو با تأثیر قابل توجه در ش��بکه های اجتماعی در یک محیط 
خ��اص کمک می گیرند تا درب��اره محصول آنها مطالبی را به اش��تراک بگذارند. 
ب��ه دلیل تأثیر ش��بکه های اجتماعی آنها، این افراد همانند مش��اهیر در محیط 
خاص خودش��ان نمود پیدا می کنند. وقتی دیگران آنها را با یک محصول خاص 

می بینند، نسبت به آن محصول احساس مثبت پیدا می کنند.
۶. اس��تفاده س��فیران برند: س��فیران ش��بکه های اجتماعی ترکیب��ی از تایید 
اجتماعی متخصص، س��تاره و کاربر را فراهم می آورند. آنها می توانند متخصصان 
صنعت، تأثیرگذاران ش��بکه های اجتماعی و کاربران عالقه مند باش��ند. سفیرها 
معموالً کارت سفیری خود را با افتخار در قسمت بیوگرافی شبکه های اجتماعی 
به نمایش می گذارند و از هشتگ برند در پست های مرتبط شبکه های اجتماعی 

استفاده می کنند.
۷. اس��تفاده از محتوای تولیدش��ده کاربران: محتوای تولیدش��ده توسط کاربر 
استراتژی محبوب در اینستاگرام اس��ت، زیرا با مشارکت کاربران می توان تعداد 
دنبال کننده ها را به خوبی افزایش داد؛ به عالوه اینکه یک اس��تراتژی عالی برای 
تولید تایید اجتماعی کاربر است. می توانید کاربرهای تان را به استفاده از هشتگ 
برند تایید کنید و محتوای شبکه های اجتماعی آنها را دوباره به اشتراک بگذارید.

۸. اش��تراک گذاری عالق��ه کاربران ب��ه محصول: دریافت پیام های مش��تریان 
از طری��ق ش��بکه های اجتماعی می توان��د یکی از بهترین تبلیغ��ات از نظر مدیر 
شبکه های اجتماعی باشد. یک راه جالب برای اینکه چنین واکنش ها و پیام هایی 
را از طرف مش��تریان دریافت کنید این است که پیام های سایرین را در پروفایل 
شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید و به همه نشان دهید که کاال یا خدمات 

شما موردعالقه آنها است.
9. استفاده از پیام های کاربران در تولید محتوا: یک راه دیگر برای ایجاد تایید 
اجتماعی این است که پیام های کاربران را عالوه بر اشتراک گذاری در شبکه های 
اجتماعی، در محتوایی که تولید می کنید نیز مورد استفاده قرار دهید. برای این 
منظور می توانید کامنت ها، پاس��خ ها، عکس ها، توئیت ه��ا و … را در یک ویدئو 

گردهم آورید و یک رسانه سرگرم کننده بسازید.
۱۰. نمایش نظرات در وب سایت: س��ومین راه برای نمایش پیام های کاربران، 
نمایش آنها در وب س��ایت است. عالوه بر آن می توانید آمارهای دیگری همچون 
می��زان ف��روش و یا تعداد کش��ورهایی که فعال هس��تید را در ی��ک صفحه در 

وب سایت خود قرار داده است.
۱۱. بیان تعداد کاربران خود در بیوگرافی: اگر تعداد کاربران و مشتریان زیادی 
دارید، می توانید تعداد آنها را در شبکه های اجتماعی مطرح کنید. این یک مثال 
هوش��مندانه از تایید اجتماعی جمعی اس��ت. وقتی س��ایر کاربران این تعداد از 
مصرف کنندگان محصول شما را می بینند تحت تأثیر اولیه مثبتی قرار می گیرند.
۱۲. ب��ه طرف��داران فیس ب��وک خود نزدیک تر ش��وید: اگر ب��رای تبلیغات در 
ش��بکه های اجتماعی بودجه دارید، یک تاکتیک آس��ان وج��ود دارد: از تبلیغات 
فیس بوکی اس��تفاده کنید و صفحه فیس بوک خود را به کاربران بیشتری معرفی 
کنی��د. دقت کنید که هنگام پی��دا کردن مخاطبان موردنظر، ن��وع ارتباطات را 
مش��خص کنید. با انتخاب و تنظیمات درست، وقتی تبلیغات فیس بوکی نمایش 
داده می ش��ود، دوستان مش��ترک که صفحه شما را دوست داش��ته اند، نمایش 

داده می شوند.
۱۳. استفاده از تایید اجتماعی در تبلیغات: یک راه دیگر برای استفاده از تایید 
اجتماعی در تبلیغات این است که از آن در تبلیغ اصلی یا Ad Copy استفاده 
کنید. می توانید از انواع مختلف تأییدهای اجتماعی برای این منظور بهره بگیرید.
• تایید اجتماعی متخصص: پیش��نهاد یک حرفه ای و متخصص برای استفاده 

از محصول شما است.
• تایید اجتماعی ستاره: نش��ان از تأکید یک ستاره یا تأثیرگذار برای استفاده 

از محصول شما است.
• خرد جمعی: تعداد کاربرانی که محصول ش��ما را اس��تفاده می کنند نش��ان 

می دهد.
۱4. تش��ویق کاربران را به ارسال نظر و امتیاز مثبت: اگر شما یک کسب وکار 
محل��ی داری��د، می توانید امتیازده��ی را در صفحه فیس بوک خ��ود فعال کنید. 
امتیازها و نظرات خوب یک تایید اجتماعی کاربر عالی است. تحقیقی که توسط 
G/O Digital انجام  ش��ده اس��ت، نش��ان می دهد که: ۸۰درص��د گفته اند این  
احتمال بیشتر است که از جایی خرید کنند که نظر کاربران در صفحه فیس بوک 
آن مثبت باش��د. 4۱درصد گفته اند مهم ترین فاکتور در اعتماد و همکاری با یک 
کس��ب وکار محلی این است که نظرات و امتیاز مشتریان روی صفحه فیس بوک 

آن را ببینند.
۱۵. تأییدی��ه دریافت کنید: در حس��اب های توییتر، اینس��تاگرام و فیس بوک 
امکانی به نام Verify ش��دن وجود دارد ک��ه یک تیک آبی در کنار نام کاربری 
ش��ما اضافه می کند و تأییدی بر صحت حساب شما است. داشتن این تیک آبی 
نوعی تایید اجتماعی اعتباری اس��ت. پلتفرم ش��بکه اجتماعی، مانند یک شکل 
معتبر، شما را فردی شناخته شده فرض می کند. این تیک آبی عموماً به برندهای 
برجس��ته و س��تاره ها اهدا می شود. س��وای اعتبار و احترامی که از طرف جامعه 
به دارندگان این تیک داده می ش��ود، امکان دسترسی به برخی ویژگی های تازه 
نیز فقط برای آنها وجود دارد. یک مزیت دیگر داش��تن تیک آبی این اس��ت که 

حس��اب های دارنده این تیک، معموالً در صفحه نتیجه جس��ت وجوها در جایگاه 
باالتری قرار می گیرند.

۱۶. پاس��خگو باش��ید: در ش��بکه های اجتماع��ی خ��ود می توانید س��اعت ها 
و زمان های��ی را ک��ه ب��رای پاس��خگویی ب��ه س��ؤاالت، پیش��نهاد ها و انتقادات 
مراجعه کنندگان در دسترس هستید، مشخص کنید و در این زمان ها پاسخگوی 

آنها باشید. این کار کاربران را به ارتباط با شما تشویق می کند.
۱۷. نمایش تعداد اش��تراک گذاری ها: شأن دادن تعداد دفعاتی که یک مطلب 
در ش��بکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، شکلی از تایید اجتماعی خرد 
جمعی اس��ت. هرچه تعداد افرادی که موضوعی را به اشتراک گذاشته اند بیشتر 
باشد، تعد اد متقاضیان خواندن آن نیز بیشتر می شود، اما دقت داشته باشید که 
اگر این عدد کوچک باش��د می تواند اثر عکس داش��ته باشد و بازدیدکنندگان به 
این نتیجه برسند که آن مطلب و محتوا ارزش چندانی برای خواندن ندارد؛ حتی 

اگر به خوبی نوشته شده باشد و حاوی مطالب ارزشمندی باشد.
۱۸. ترند ش��دن در توییتر: ترند ش��دن در توییتر یکی دیگر از راه های تایید 
اجتماعی خرد جمعی است. وقتی هشتگ شما به یک ترند توییتری تبدیل شود 
توجه بسیاری را به خود جلب خواهد کرد. یکی از بهترین راه ها برای ترند شدن 
در توییتر این اس��ت که میزبان چت های توییتری باشید؛ مانند زمانی که بافر از 

هشتگ bufferchat# برای میزبانی و ترند شدن بهره می گیرد.
hormond :منبع

استفاده از تایید اجتماعی در بازاریابی

مزایده فروش
شرکتی در نظر دارد دو دستگاه خودرو متعلق به خود را به مشخصات 

ذیل از طریق مزایده به فروش برساند.
۱- خودرو سمند SOREN EF۷ مدل ۱۳9۱

۲- خودروی پژو پارس ELX مدل ۱۳۸9
شرایط متقاضیان:

۱- متقاضیان می بایستی مبلغ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به صورت چک 
بانکی جهت شرکت در مزایده تحویل و رسید دریافت نمایند.

۲- حداکثر ارائه پیشنهادات ۱۵ روز از تاریخ درج آگهی می باشد.
۳- امکان بازدید فراهم می باشد.

4- متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و یا اخذ 
مدارک مزایده به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، 
روبروی بیمارس��تان مهرگان، پالک ۲4۳4 مراجعه و یا با شماره تلفن 
واح��د پش��تیبانی ۸9۳4۲۳۰۷-۰۲۱ و موبای��ل ۰9۱9-۱۶۷۳۲4۸ 

تماس حاصل نمایند.
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چگونه خدمات هتل بهتری ارائه دهیم؟
5 توصیه برای هتلداری موفق

امروزه با وجود رقابت بس��یار فش��رده میان هتل های مختلف ارائه خدمات باکیفیت، رفع نیازهای مسافرها و کسب 
بازدیدکنن��دگان ت��ازه بدل به امری چالش برانگیز ش��ده اس��ت. همین امر برخ��ی از هتل ها را مجبور ب��ه ارائه برخی 
س��رویس های بسیار عجیب و غریب به منظور جلب توجه مس��افرها می کند. طراحی های نامتعارف، منوهای عجیب و 
حتی انتخاب مکان های غیرعادی برای ساخت بنای هتل از جمله گزینه های عجیب برخی از هتل ها به حساب می آید. 
ب��دون تردید توجه به ظاهر بیرونی هتل یکی از الزام های هتلداری اس��ت، با این ح��ال توجه صرف به نمای بیرونی نیز 
مشکل ساز خواهد شد. چالش اصلی هنگام اقامت مسافرها در هتل مان و پس از تجربه کیفیتی پایین تر از سطح انتظارشان 
روی می دهد. در اینجا باید اصول اولیه کس��ب و کار و توس��عه آن را مدنظر داش��ته باش��یم. این امر مستلزم رعایت الگوی 
مرحله ای و مالیم برای توسعه وضعیت هتل مان است. پرسش در مورد شیوه توسعه برند هتل مان و جایگاهش در بازار کسب 

و کار همیشه چالش برانگیز است. به همین دلیل در این مقاله من به بررسی پنج توصیه برتر پیرامون آن خواهم پرداخت.
1. اهمیت سازماندهی مطلوب

هر مجموعه ای باید اس��تانداردهای خاص کاری برای خود داش��ته باشد. خدمات باکیفیت و عالی همیشه با جزییات 
کوچک و به ظاهر کم اهمیت شروع می شود. متاسفانه بسیاری از هتل ها از ارائه خدمات باکیفیت به مخاطب شان فقط 
برخورد با روی باز به هنگام مالقات در بخش تحویل اتاق را یاد گرفته اند. نکته مهم توجه به خدمت رسانی به مسافرها 
در قالب یک مجموعه فرآیند بهم پیوس��ته اس��ت. این امر از نحوه رفتار ما با طرف مقابل تا ش��یوه های نظافت اتاق و 
طراحی داخلی را شامل می شود.  مشکل اصلی بسیاری از هتل ها نحوه آموزش سریع نیروی کار تازه شان است. به این 
ترتیب در برخی از اوقات عدم آش��نایی کارمندان تازه با رویه هتل موجب بروز نارضایتی در مس��افرها می شود. در این 
زمینه باید کالس های ویژه آموزشی برای کارمندان تازه برگزار کرد. در غیر این صورت اعتبار برند هتل مان خدشه دار 

می شود. بدون تردید با پیگیری مناسب توصیه این بخش مقدار قابل توجهی از مشکالت هتل ما حل خواهد شد. 
2. همیشه »بله« بگویید

فهم این نکته از سوی مسافرها که هتل ما در تالش برای فراهم سازی بهترین خدمات است، اهمیت باالیی دارد. در 
حقیقت ما باید این امر را به طرف مقابل نش��ان دهیم. در غیر این صورت توانایی جلب نظر آنها و مراجعه دوباره ش��ان 
در س��فرهای بعدی را نخواهیم داش��ت. به عنوان مثال، اگر فرد دارای یکی از اتاق ها نس��بت به وجود ایرادی اعتراض 
کرد، هر کدام از کارمندان باید در تالش برای رفع مش��کل موردنظر باش��د. متاسفانه بسیاری از هتل ها اقدام به انتقال 
مس��ئولیت به بخش های مختلف خود می کنند. این امر ش��اید از نظر س��ازمانی حاکی نظم درونی هتل باش��د، با این 
حال موجب نارضایتی بیش��تر مس��افرها خواهد شد. یک مسافر هیچ اهمیتی به ساختار سازمانی هتل ما نمی دهد. وی 
عالقه مند به اقامتی بی دردسر است. در این میان وظیفه حل و فصل هر مشکلی برعهده ما خواهد بود. اگر یک مسافر 
برای حل مشکلش مجبور به طرح درخواست بیش از یکبار شود، آنگاه ما دیگر وی را اطرف هتل مان نیز نخواهیم دید. 

3. گوش دادن به حرف های کارمندان و قدردانی از تالش شان
فضای محیط کار نقش انکارناپذیری در کیفیت فعالیت کارمندان بازی می کند. اگر به عنوان رئیس یک هتل همیشه از 
حضور در میان کارمندان اجتناب کنید، هیچ وقت به مدیری محبوب در میان کارمندان بدل نخواهید شد. همچنین عالقه 
کارمندان نیز برای ارائه خدمات بهینه کاهش خواهد یافت. کارش��ناس های هتلداری برخورد مناس��ب با کارمندان و امکان 
دسترسی آنها به تمام سطوح مدیریتی را الزامی می دانند. به این ترتیب تالش ما باید در راستای ایجاد محیطی بهتر برای 
کار در هتل مان باش��د. چنین فضایی عالقه کارمندان به کمک بیش��تر را تقویت خواهد کرد. به طور معمول میزان وفاداری 
کارمندان نیز در این حالت افزایش می یابد.  یکی از نکات مهم در زمینه هتلداری توجه به پیشنهادها و به طور کلی حرف های 
کارمندان اس��ت. این امر عالوه بر کمک به بهبود کیفیت خدمات هتل موجب ایجاد احس��اس ارزشمندی در کارمندان نیز 

می شود. توجه به کارمندان و صحبت های شان بهترین روش برای تقویت روحیه آنها به حساب می آید. 
4. غافلگیری مسافرها با شبکه های اجتماعی

داشتن هتلی تمیز همراه با کارمندان حرفه ای برای تبدیل به انتخاب اول مسافرها کافی نیست. امروزه مسافرها روز 
به روز انتظار بیشتری از هتل ها در زمینه تامین امکانات جانبی دارند. به این ترتیب هتل ما باید به فکر تهیه امکاناتی 
هرچ��ه بهتر برای حفظ جایگاهش در بازار رقابتی هتلداری باش��د. در غیر این صورت میزان جذب مس��افر ما کاهش 
ش��دیدی خواه��د یافت.  یک نمونه مطلوب در زمینه ارائه امکانات جذاب ب��رای هتل ها مربوط به زمان اقامت ریچارد 
برانس��ون در یکی از هتل های کاناداس��ت. بدون تردید توانایی یک هتل در استفاده مناسب از اقامت شخصیتی مشهور 
مانند برانس��ون نقش انکارناپذیری در بهبود وضعیتش دارد. به همین دلیل هتل موردنظر با طراحی البی س��اختما نش 
به مانند خطوط هوایی گروه ویریجین توجه زیادی را جلب کرد. این امر از طریق ش��بکه های اجتماعی بازتاب بس��یار 
یافت، تا جایی که حتی خبرگزاری های بزرگ نیز به بررسی نحوه استفاده مناسب این هتل از حضور ریچارد برانسون 
پرداختند.  توصیه من در اینجا کامال روشن است: استفاده از امکانات شبکه های اجتماعی برای توسعه جایگاه و معرفی 

خدمات و ویژگی های هتل مان.
5. توجه ویژه به فناوری های جدید

پیگیری مداوم ترندهای تازه در زمینه هتلداری به احتمال زیاد موجب افزایش پیوسته شهرت هتل مان خواهد شد. 
وقتی مس��افرهای ما کیفیت خدمات و نوآوری های هتل مان را مش��اهده کنند، آن را به دیگران نیز خواهند گفت. به 
این ترتیب ش��مار مس��افرهای هتل مان روز به روز افزایش می یابد.  خوشبختانه امروزه بازار فناوری های نوین به خوبی 
پاسخگوی نیازهای مختلف کسب و کارهای گوناگون است. هتلداری نیز در میان یکی از این کسب و کارها قرار دارد. 
چالش های اس��تفاده از نوآوری های دنیای تکنولوژی در دو نکته خالصه می ش��ود. از یک سو ما باید به طور مداوم وقت 
کافی برای بررس��ی آخرین دس��تاوردهای تازه بگذاریم. از سوی دیگر آشنایی با نحوه استفاده از تکنولوژی های تازه در 
زمینه هتلداری نیز به س��ادگی روی نمی دهد. در این میان کاهش نیاز به طی دوره های آموزش��ی احس��اس می شود. 
همچنین باید به یک نکته بس��یار مهم دیگر نیز توجه داش��ت. اس��تفاده از تکنولوژی های جدید نیازمند برخورداری از 
بودجه ای نس��بتا گس��ترده اس��ت. به این ترتیب هتل های تازه کار یا دارای بودجه محدود باید به سراغ راهکار دیگری 
باشند. البته این امر به معنای ناتوانی هتل های کوچک در زمینه استفاده از نوآوری های مبتنی بر فناوری نیست. آنها 

فقط باید به دنبال بهره گیری از تکنولوژی های سازگار با میزان بودجه شان باشند. 
بنا به گزارش کارش��ناس های فناوری به هنگام اس��تفاده و بهره گیری از تکنولوژی های تازه باید به نکات ذیل توجه 

داشت:
• بررسی مداوم بازخوردهای مسافرها به منظور ارزیابی تاثیرگذاری فناوری تازه

• استفاده از سرویس های دیجیتال و هوشمند برای رزرو اتاق
• بهره گیری از سرویس های یکپارچه به منظور مدیریت اتاق ها

• اعالم آخرین اخبار و تغییرات در شیوه خدمت رسانی به مسافرها از طریق سایت رسمی هتل
عالوه بر اس��تفاده از فناوری های بس��یار مشهور )رزرو آنالین اتاق، سیس��تم دریافت نظرات آنالین مسافرها و اعالم 
ایراد اتاق ها از طریق سیستم عیب یاب یکپارچه( باید توجه ویژه ای به طرح های تازه نیز داشت، چراکه طرح های بسیار 

مشهور را تقریبا اغلب هتل ها استفاده می کنند. تمایز اصلی را استفاده سریع از طرح های جذاب و تازه رقم می زند. 
noobpreneur :منبع

تبلیغـاتخالق

     noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس امور کسب و کار و صاحب سایت
ترجمه: علی آل علی    
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ق��رار گرفتن در موقعیت های نامطل��وب و آزاردهنده برای همه 
پیش می آید و هر کس��ی بس��ته به تجربی��ات و ویژگی هایش در 
برابر آنها از خود واکنش نش��ان می دهد. عده ای وقتی در موقعیت 
ناخوش��ایند و غیرمنصفانه ای ق��رار می گیرن��د، منفعالنه برخورد 
می کنن��د؛ در برابر رفتار ناخوش��ایند س��کوت می کنند و واکنش 
خاص��ی از خود نش��ان نمی دهند. ع��ده ای عصبانی می ش��وند، با 
اطرافیان درگیر می شوند و توهین و پرخاشگری می کنند. عده ای 
هم سعی می کنند جرأت مندانه،  صادقانه و محترمانه خواسته شان 
را مطرح کنند. جرأت مندی یکی از ویژگی های افراد موفق است.

جرأت مندی چیست؟
ب��رای اینک��ه بخواهی��م جرأت مندی ی��ا ابراز وج��ود را تعریف 
کنی��م باید ابتدا ش��یوه های گوناگون رفتاری که ممکن اس��ت در 
موقعیت های نامطلوب از خود نش��ان دهیم را توصیف کنیم. شما 
در برابر واکنش های نامناس��ب دیگران ممکن اس��ت به شیوه های 

زیر عمل کنید.
۱- پرخاشگری کنید

در این حالت احس��اس خش��م ناش��ی از رفتار ط��رف مقابل را 
نمی توانید به خوبی کنترل کنید در نتیجه برای بیان احساس��ات، 
نیازها، عقاید و خواس��ته های خود دس��ت به پرخاشگری، توهین، 
فحاش��ی، داد و بی��داد، گریه، جیغ و فریاد و... می زنید. اگر ش��ما 
جزو آن دسته افراد هستید که معموال به این روش عمل می کنید 
بای��د بدانید ک��ه روش های مدیریت و کنت��رل هیجانات تان را یاد 
نگرفته اید و چون قادر نیس��تید هیجانات  خود به ویژه خشم تان را 
به ش��یوه صحیحی مدیریت کنید برای تخلیه هیجانات و غلبه بر 
احس��اس ناامنی ای که از ناکامی و نرسیدن به خواسته های تان به 
شما دست می دهد دست به پرخاشگری و اعمال خشونت می زنید.

۲- منفعالنه برخورد کنید
رفتار منفعالنه نقطه مقابل رفتار پرخاشگرانه است. در این حالت 
ب��ه دالیل مختلفی مثل ت��رس از عواقب بعدی، نداش��تن اعتماد 
ب��ه نفس و عزت نفس کافی و احس��اس ناامن��ی در موقعیت های 
ناخوش��ایند و در برابر رفتارهای نامناسب دیگران سکوت می کنید 
و واکنش��ی از خود نشان نمی دهید. ش��اید با برخورد منفعالنه از 
اختالف نظر، بحث و درگیری جلوگیری کنید اما از درون احساس 
ناخوش��ایندی را تجرب��ه می کنید؛ غرورتان جریحه دار می ش��ود و 

احساس بدی نسبت به خود پیدا می کنید. 
۳- پرخاشگرانه- منفعالنه رفتار کنید

رفتار پرخاشگرانه- منفعالنه یک خشم و تهاجم پنهان و غیرکالمی 
اس��ت که با رفتار منفی بروز پیدا می کند. معموال زمانی که رفتار یا 

موقعیتی شما را عصبانی و ناراحت می کند، اما قادر به بیان ناراحتی 
و عصبانیت خود نیس��تید و با رفتارهای منفی مثل طفره رفتن، تعلل 
در انج��ام کار، طعنه زدن، ایراد گرفتن، متلک انداختن و... عصبانیت 
خود را به طور غیرمستقیم نشان می دهید. درواقع در این شیوه روش 

پرخاشگرانه و منفعالنه با هم ترکیب می شود. 
4- ابراز وجود کنید

اگر هنگامی که با موقعیت یا رفتار ناخوش��ایند و آزاردهنده ای 
مواج��ه می ش��وید، بتوانی��د حدفاصل بی��ن برخ��ورد منفعالنه و 
پرخاش��گرانه را ب��ه خوب��ی در رفتارت��ان رعایت کنی��د؛ یعنی نه 
منفعالنه برخورد کنید و نه خش��مگین ش��وید بلکه صادقانه، گویا 
و با رعایت احترام و ادب عقیده و خواس��ته خود را مطرح کنید و 
در صورت لزوم، محترمانه با طرف مقابل بحث، گفت وگو و مذاکره 

کنید و به نتیجه برسید ابراز وجود کرده اید. 
چگونه می توانیم ابراز وجود کنیم؟

ابراز وجود مناسب ترین و اثربخش ترین واکنش هنگام مواجهه با 
موقعیت های ناخوشایند و چالش برانگیز زندگی است. جرأت مندی 
و رفتار جرأت مندانه جایگزینی مناسب برای رفتارهای پرخاشگرانه 

و منفعالنه است و دو بعد دارد. 
۱- بای��د در درجه اول احساس��ات و عواطف تان را بشناس��ید و 

شیوه های صحیح ابراز آنها را بلد باشید.
مثال اگر همس��رتان هنگامی که درخواستی دارد با لحنی آمرانه 
به شما دستور می دهد و این نحوه برخورد برای تان نامطلوب است 
- الزم اس��ت حس��ی که هنگام رویارویی با این برخورد به شما 
دس��ت می دهد را بشناس��ید؛ دقیق��ا بدانید این رفتار چه حس��ی 
در ش��ما ایجاد می کند؛ ناراحت می ش��وید یا عصبانی؟ ش��اید هم 

سرخورده می شوید و در الک خود فرو می روید.
- هن��گام مواجهه با آن باید بتوانید هیجان منفی ناش��ی از آن 
را کنت��رل کنید. مثال عصبانی نش��وید، قهر نکنید، داد و فریاد راه 

نیندازید، خشم و ناراحتی تان را فرونخورید و...
- باید بتوانید در کمال آرامش و محترمانه احساس تان را نسبت 
به مس��أله ب��رای طرف مقابل ت��ان بیان کنید. مثال به همس��رتان 
بگویید: »من وقتی به من دستور می دهی ناراحت می شوم. دوست 

دارم مودبانه و صمیمانه درخواست کنی کاری رو انجام بدهم.«
۲- همچنین الزم اس��ت بتوانی��د از زاویه دی��د دیگران هم به 

مسائل نگاه کنید و فقط خودتان را در نظر نگیرید.
در این صورت اس��ت که می توانید احساس��ات و عواطف طرف 
مقابل را هم درک کنید، به او هم فرصت اظهارنظر بدهید، فضای 
محترمانه و منصفانه ای ب��رای مذاکره و گفت وگو ایجاد کنید، هم 

به خواس��ته خودتان برسید و هم به حقوق طرف مقابل تان احترام 
بگذارید و رضایت و توافقی دوطرفه حاصل کنید. 

برای اینک��ه بتوانید در موقعیت های مختل��ف ابراز وجود کنید 
الزم است:

- به خودآگاهی و خودشناسی رسیده باشید.
- عزت نفس و اعتماد به نفس کافی داشته باشید. 

- مهارت نه گفتن را بلد باشید. 
- توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران را هم داشته باشید.

- روش ه��ای گوش دادن فع��ال را بدانید و بتوانی��د فعاالنه به 
صحبت های طرف مقابل هم گوش دهید.

- احساسات و عواطف دیگران را درک کنید.
- همدلی داشته باشید و از زاویه دید آنها به مسائل نگاه کنید. 

 چرا باید جرأت مندانه رفتار کنیم؟
همان طور که گفتیم رفتار جرأت مندانه یکی از ویژگی های افراد 
موف��ق و توانایی ابراز وجود هم یکی از کارآمدترین ابزارهای افراد 
موفق در موقعیت ها و روابط اجتماعی اس��ت. اگر ش��ما بتوانید در 

موقعیت های چالش برانگیز جرأت مندانه ابراز وجود کنید:
- نه تنها احساسات، هیجانات و عواطف تان را سرکوب نمی کنید 
و دچار خشم فروخورده نمی شوید بلکه می توانید به بهترین شکل 
آنها را مدیریت کنید. با داشتن توانایی مدیریت و کنترل هیجان ها 
در موقعیت های مختل��ف اجتماعی می توانی��د وجهه ای مطلوب، 
تأثیرگ��ذار و قدرتمند از خود در نقش ه��ای مختلف خانوادگی و 

اجتماعی به نمایش بگذارید. 
- ب��ا ابراز وجود ک��ردن در موقعیت های نامطلوب در بس��یاری 
از مواق��ع می توانید با در نظر گرفتن خواس��ته دیگ��ران و احترام 
گذاشتن به عقیده، نظر و حقوق دیگران به خواسته های تان برسید 

و شرایط مطلوب تر و خوشایندتری را ایجاد کنید. 
- در ص��ورت اب��راز وجود حتی اگ��ر به آنچ��ه می خواهید هم 
نرسید نس��بت به خودتان احساس خوبی پیدا خواهید کرد؛ چون 
توانسته اید به جای سرکوب کردن خود، صادقانه و محترمانه عقیده 
و خواس��ته تان را ابراز کنید. جرأت مندی و ابراز وجود کردن سبب 
ایجاد عزت نفس و خودکارآمدی و افزایش اعتماد به نفس می شود. 
- گاهی ممکن است هنگام ابراز وجود کردن با مخالفت دیگران 
روبه رو ش��وید، شاید هم دچار درگیری و تنش شوید، اما حتی در 
ص��ورت بروز چنین حالتی باز هم ش��ما برنده اید؛ چون به راه های 
جدید و موثر برای رفع و مقابله با آنها می اندیش��ید و مهارت هایی 
مثل کنترل خش��م، حل مس��اله و حل تعارض را در خود تقویت 

می کنید. 

جرأت مندی و ابراز وجود چیست و چرا باید رفتار جرأت مندانه را یاد بگیریم؟

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت


