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واردکنندگان از سامانه نیما خارج شدند

 مالقات
دالر آزاد و نیما

تغییرات نرخ ارز در بازار و نوسان آن در کانال های ۱۱ تا ۱۲ هزار تومانی، همگرایی بی سابقه ای را در نرخ دالر 
نیمایی و بازار به وجود آورده و واردکنندگان را از صف تامین ارز نیمایی خارج کرده اس��ت. به گزارش مهر، بازار 
ارز طی هفته های گذشته چهره جدیدی از نرخ را به خود گرفته و با تغییراتی که در برخی مکانیزم های معامالت 
ارز در داخل و خارج از کشور رخ داده است، توانسته آرایش جدیدی را از کارکردهای سامانه نیما به عنوان یک 
س��امانه حاکمیتی در تأمین نیازهای ارزی کش��ور و نیز ثبت س��یاهه دخل و خرج ارزی کشور به نمایش بگذارد. 

آغاز روند کاهشی نرخ ارز که از دهه اول تیرماه شکل گرفته و تا روز پایانی هفته گذشته نیز ادامه داشته...

 هدف گذاری ایران و ترکیه
برای دستیابی به تجارت ۳۰ میلیارد دالری
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مرکز پژوهش های مجلس: مردم دیگر با وام مسکن نمی توانند خانه بخرند

تصمیم مهم وزارت اقتصاد برای خانه اولی ها

طراحی و تدوین برنامه فروش
رنگ ها چه نقشی در طراحی بنر دارند؟

نبایدهای عرصه توسعه کسب و کار در اینستاگرام
1۰۰ گام برای موفقیت در بازاریابی

مهم ترین جنبه های شخصیت فردی در مصاحبه استخدام
پلتفرم های در حال توسعه و شکل دهی به انتظارات مشتریان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 طراح سابق جگوار
شرکت جدید تاسیس کرد

4
فرصت امروز: این روزها داستان استخراج ارزهای دیجیتال 

در ایران به کالف سـردرگمی تبدیل شده است؛ از 
یک سو، وزارت نیرو، استخراج کنندگان ارز...

یک بام و دو هوای مواجهه با استخراج کنندگان ارز دیجیتال

 وقتی بیت کوین
زیرزمینی می شود

یادداشت
 نقطه آغاز ریزش دالر

کجا بود؟

کاه��ش قیم��ت دالر این روزها 
ب��ه دغدغ��ه مهم اف��کار عمومی و 
فعاالن اقتصادی تبدیل شده است. 
بررسی روند تحوالت نرخ ارز نشان 
می دهد دالر مس��یر کاهشی خود 
را از مقط��ع ۱۳هزار و ۱۵۰ تومان 
آغاز کرده و پس از رسیدن به کف 
۱۱ هزار و ۳۰۰ توم��ان، بار دیگر 
در محدوده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 

ایستاده است.
بررس��ی  داخل��ی:  تح��والت   *
وضعیت بورس اوراق بهادار نش��ان 
می دهد افت و خیز شاخص بورس 
در ای��ن دوره زمان��ی قاب��ل توجه 
ب��وده و ریزش دالر تاثی��ر خود را 
ب��ر این ش��اخص به خوبی نش��ان 
می دهد. خبر توقیف نفتکش ایران 
نزدیک  جبل الط��ارق،  آب های  در 
ش��دن دو نرخ نیمایی و آزاد و در 
نتیجه عقب نشینی تقاضا در بورس 
کاال و آماره��ای ضعیف اقتصادی 
کش��ورهای مختل��ف از دالیل این 

افت است.
همچنی��ن آمار ارائه ش��ده بانک 
مرک��زی از وضعی��ت دارایی ه��ا و 
در  بانک��ی  سیس��تم  بدهی ه��ای 
س��ال ۹۷ از رش��د ۲۳.۱درصدی 
نقدینگی نس��بت به س��ال ۱۳۹۶ 
و رس��یدن آن ب��ه ۱۸۸۲۸ه��زار 

حکایت  توم��ان  میلیارد 
2دارد. همچنین حجم...
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فرصت امروز: رئیس جمهور با بیان اینکه استارت آپ ها تحولی بزرگ در همه عرصه ها در کشور 
ایجاد کرده اند و امروز یک اس��تارت آپ قادر است اش��تغال عظیمی برای کشور ایجاد کند، گفت: 
رفع مشکالت در مسیر فعالیت استارت آپ ها مسئولیت سنگین دولت است و با استفاده از فضای 
مجازی و اس��تارت آپ ها می توانیم بازار را با تولیدگر آش��تی دهیم . حجت االس��الم و المسلمین 
دکتر حس��ن روحانی در نشس��ت ایران هوشمند و مراسم گشایش بیس��ت و پنجمین نمایشگاه 
بین المللی الکامپ، با اش��اره به اینکه امروز همه ش��هرها و ۷۸درصد روستاهای کشور از اینترنت 
پرس��رعت و یااینترنت همراه نسل سوم و چهارم برخوردارند، گفت: یکی از افتخارات بزرگ دولت 
یازدهم و دوازدهم در زمینه ایجاد فضای جدید برای کس��ب و کار و تحوالت اجتماعی و سیاسی 
اس��ت. به گفته روحانی، هرچند ممکن اس��ت عده ای بخواهند به نفع ش��خصی و یا جمعی از این 
فضا سوءاس��تفاده کنند، اما هیچ گاه نمی ش��ود ی��ک حرکت بزرگ و جهان��ی را به خاطر عده ای 
سوءاس��تفاده کننده تعطی��ل کرد . او ب��ا بیان اینکه ام��روز در بحث فضای مج��ازی و یا حرکت 
در مس��یر ایران هوش��مند، تنها اقتصاد و اشتغال مطرح نیس��ت، افزود: حتی از لحاظ اجتماعی، 
فرهنگی و سیاس��ی، این فضای مجازی اس��ت که مش��ارکت مردم را در همه امور کشور آسان تر 
کرده اس��ت، روزانه به مس��ئوالن و حاکمان نمره می دهد که تا چه ح��د دارای مقبولیت و حتی 
مش��روعیت هس��تند و همچنین برای تحوالت اجتماعی و جامعه ایرانی فرصت های مناس��ب به 
وجود آورده اس��ت. رئیس جمهور با اشاره به برگزاری جلسه با فعالین حوزه فضای جدید کسب و 
کارهای نوپا در کشور، گفت:  امروز تحوالت بزرگی با کمک فضای مجازی در حوزه های اقتصادی، 
محیط زیس��ت، رشد اقتصادی و ارتباطات اجتماعی و سیاس��ی ایجاد شده است. روحانی با بیان 
اینکه امروز یک اس��تارت آپ قادر اس��ت، اشتغال عظیمی برای کشور ایجاد کند، افزود: اینکه یک 
استارت آپ بتواند یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل طی 4 سال ایجاد کند، افتخار بزرگی برای نسل 
جوان و تحصیلکرده و همچنین رفاه اجتماعی مردم است.  امروز مردم می توانند از طریق همین 
استارت آپ ها سفرهای درون شهری خود را انجام دهند که این امنیت و رفاه را فضای مجازی به 
وجود آورده اس��ت. روحانی ادامه داد: اینکه س��اکنان روستاها نیز اکنون می توانند از همان درون 
روس��تا محصوالت تولیدی خود را به طور مس��تقیم و بدون واس��طه های مزاحم کس��ب و کار به 
مش��تریان عرضه کنند، کار بس��یار بزرگی است که دانش فناوری اطالعات و ارتباطات برای ما به 
وجود آورده است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، رئیس جمهور با تأکید بر اینکه امروز بین 
واقعیت موجود در فضای مجازی که شرایطی مدرن است با شرایط سنتی دیروز، فاصله ای بسیار 
زیاد وجود دارد، تأکید کرد: باید این فاصله را کم کنیم که البته این کار آس��انی نیست و اگر این 

جمع جوان وجود نداشت و اراده قدرتمند جوانی نبود، قطعاً عقب نشینی می کردند.
روحان��ی با اش��اره به برخی از  این فش��ارها و موانع از جمله صدور مجوزه��ای الزم و مقررات 
مربوط به گذش��ته، افزود: ش��رایط با قبل بسیار متفاوت اس��ت و بار مسئولیت سنگینی بر دوش 
دولت اس��ت تا این مش��کالت و موان��ع را برطرف کند. رئیس جمهور با بی��ان اینکه دنیای جدید 
به رغم فرصتی که ایجاد کرده، ممکن اس��ت به عنوان فضایی برای سوءاس��تفاده باشد، ادامه داد: 
امکان دارد عده ای بخواهند با سوءاستفاده از فضای مجازی به آبرو، حیثیت، امنیت و اموال مردم 
تعرض کنند که باید جلوی آنها گرفته ش��ود. روحانی با بیان اینکه به فضای مجازی امن، آسان و 
ارزان و همچنین مقرراتی که همگان بتواند از این فضا به راحتی استفاده کنند، نیازمند هستیم، 
گفت: باید نسل جوان و جامعه خود را با شرایط جدید، کاماًل منطبق نماید و  از این فضا بیش از 
پی��ش بهره بگیرد. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه راهی جز همکاری همه قوا که نمایندگان آنها 
در شورای عالی فضای مجازی هستند، وجود ندارد، گفت: بدون همکاری و تشویق جامعه و نسل 
جوان رس��یدن به اهداف امکان پذیر نیس��ت. روحانی با اش��اره به اینکه امروز در شرایطی هستیم 
که قدرت های بزرگ با اعمال تحریم، یکجانبه گرایی و س��لطه از طریق فضای مجازی می خواهند 
تس��لط خود را بر کش��ور اعمال کنند، تصریح کرد: راهی جز خوداتکایی، همکاری با کش��ورهای 
دوست و پیشرفت علم وجود ندارد و کشورهای دوست باید در کنار یکدیگر بوده و قدرت فناوری 
خود را در فضای مجازی باال ببرند تا جلوی  سوءاستفاده سلطه طلبان و ایجاد موانع برای پیشرفت 

کشورها را بگیرند.
حمایت دولت از کسب و کارهای نوپا

رئیس جمهور همچنین از ش��رکت های نوپای کس��ب و کار که تحول بزرگی در کشور به وجود 

آورده اند قدردانی کرد. روحانی خاطرنشان کرد: امروز در تمام امور جامعه و کشور از جمله مسائل 
فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاس��ی، اجتماعی و بهداش��تی، راهی نداریم، ج��ز اینکه از این فضا 
اس��تفاده و بهره برداری کنیم. رئیس جمهور افزود: با اس��تفاده از فضای مجازی و اس��تارت آپ ها 
می توانیم بازار را با تولیدگر آش��تی دهیم و علم را با فناوری جدید، آش��نا کنیم. امروز نمی توانیم 
در ام��ور مرب��وط به محیط زیس��ت، کنترل آب ه��ا و فناوری های نوین آبی��اری فضای مجازی را 
نادیده بگیرد و راهی نداریم جز اینکه از فناوری نوین استفاده کنیم. روحانی در جمع نمایندگان 
شرکت های کسب و کار نوپا و استارت آپ ها که در فضای اقتصاد دیجیتال فعالیت می کنند، گفت: 
از همه کس��انی که در این فضا فعالیت می کنند، از جمله نس��ل جوان، دانشگاهیان، دستگاه ها و 
وزارتخانه ها  تشکر و قدردانی می کنم. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت بر مبنای اصول خود 
و قول های��ی ک��ه به مردم داده برای باز بودن این فضا ایس��تادگی خواهد کرد، گفت: از تمام توان 

خود برای این منظور استفاده خواهیم کرد.
روحانی تأکید کرد: از نظر مقررات و قوانین و تس��هیل شرایط برای فعالیت در فضای مجازی و 

استفاده از فناوری های نوین، از جوانان فعال در این کسب و کارهای نوپا حمایت خواهیم کرد.
گفتنی اس��ت پیش از س��خنان رئیس جمهور در مراس��م ایران هوش��مند و افتتاحیه بیست و 
پنجمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی الکامپ، تعدادی از مدی��ران جوان ش��رکت های نوآفرین موفق 
)استارت آپ ( در نشستی صمیمانه با دکتر روحانی به تشریح فعالیت های خود و همچنین وضعیت 
این شرکت ها از ابتدای فعالیت تاکنون پرداخته و مشکالت پیش روی خود را در ادامه راه مطرح 
کرده و از رئیس جمهور برای حمایت از استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین تقاضای کمک کرد. 
رئیس جمهور پس از شنیدن سخنان این جوانان فعال و نوآفرین و شنیدن مشکالت مدیران جوان 
این شرکت ها دستور داد جلسه ای با حضور مدیران شرکت ها با وزارتخانه ها و دستگاه های مربوط 

برای حل مشکالت و موانع مطرح شده در راه فعالیت های این شرکت ها برگزار شود.
تماس تلفنی روحانی با رئیس جمهور فرانسه

روحانی همچنین عصر پنجشنبه در گفت وگوی تلفنی با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، 
اهتمام و تالش فرانس��ه برای حفظ برجام را حائز اهمیت دانست و گفت: جمهوری اسالمی ایران 
مصمم به باز گذاشتن همه مسیرها برای حفظ برجام است. رئیس جمهور با اشاره به سفر نماینده 
ویژه رئیس جمهور فرانس��ه به کش��ورمان، گفت: طرفین ایرانی و اروپایی برجام باید تالش کنند 
تا گام های متوازنی در راس��تای حفظ این توافق برداش��ته ش��ود. روحانی تشدید تحریم ها علیه 
ایران از س��وی آمریکا را در بقای برجام مش��کل آفرین است و افزود: افرادی در آمریکا هستند که 
نمی خواهند تالش ها برای حفظ برجام موفق باش��د که نمون��ه آن تصمیم اخیر کنگره آمریکا در 
دزدی بیش از یک و نیم میلیارد دالر پول ملت ایران است. رئیس جمهور با بیان اینکه علی رغم 
مشکالت و کارشکنی ها معتقدیم طرفین باید از فرصت باقیمانده به خوبی استفاده و بهره برداری 
کرده و کارشناسان دوطرف با خالقیت خود راهکارهای مناسبی را برای حفظ و ادامه برجام پیدا 
کنند، گفت: اروپا باید تالش های خود را در راس��تای تامین منافع مشروع ایران و ایجاد آتش بس 
در این جنگ اقتصادی آمریکا تس��ریع کنند. روحانی تبادل از طریق اینس��تکس همزمان با ورود 
پول فروش نفت از این طریق را در راس��تای اس��تمرار تالش ها برای حفظ برجام مهم دانس��ت و 
خاطرنش��ان کرد: گذشت زمان و از دست رفتن فرصت ها ایران را مجبور به اجرای گام سوم خود 
خواه��د کرد. رئیس جمهور لغو تحریم  های آمریکا را راهکاری دیگر برای اس��تمرار تالش ها برای 
حفظ و ادامه برجام و بازگش��ت شرایط به گذشته دانست و گفت: به هیچ عنوان راهکارهای چند 
ماهه برای توقف فعالیت های ایران قابل قبول نیست. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز در 
این گفت وگوی تلفنی با اشاره به ضرورت تالش طرفین برای کاهش تنش ها و حفظ برجام، گفت: 
متاسفانه همواره افراطیونی هستند که از تالش کشورها برای رسیدن به صلح ممانعت می کنند و 
اعالم آمریکا مبنی بر سخت تر کردن تحریم ها علیه ایران در این راستا است. رئیس جمهور فرانسه 
با بیان اینکه اروپا اقدامات خود را برای فعال شدن عملی اینستکس تسریع کرده است، به بیانیه 
مشترک سه کشور اروپایی در رابطه با تامین منافع ایران در برجام اشاره کرد و افزود: تحریم های 
اعمال شده از سوی آمریکا فعالیت تجاری بسیاری از کشورها با ایران را دچار مشکل کرده است.

مکرون تاکید کرد: فرانس��ه اهتمام ویژه ای نس��بت به حل و فصل مس��ائل و مشکالت و حفظ 
برجام دارد و این نیاز به تالش همه طرف ها بستگی دارد.

رئیس جمهور در نشست ایران هوشمند و مراسم گشایش بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ:

استارت آپ ها تحولی بزرگ در همه عرصه های کشور ایجاد کرده اند
گزارش تکان دهنده مرکز پژوهش های مجلس از بی توجهی به اقتصاد محیط زیست

خسارت 8.5 میلیارد دالری تخریب محیط زیست بر اقتصاد ایران
فرصت امروز: تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد بی توجهی به »اقتصاد محیط زیست« در 
ایران باعث خس��ارت ۸.۵ میلیارد دالری س��االنه به اقتصاد کشور و ایجاد سرطان و بیماری های پوستی و تنفسی 
برای مردم بوده اس��ت. به گفته نهاد پژوهش��ی مجلس، ۸میلیارد و 4۳۰ میلیون دالر، میزان کل خسارت وارد بر 
محیط زیس��ت ایران در سال ۲۰۰۲ است. در سال ۲۰۱۳، تنها خسارت وارد بر تاالب بختگان کشور حدود ۵۰۳ 
میلیون دالر بوده اس��ت. از طرف دیگر، ش��یوع س��رطان به خاطر آلودگی های محیط زیستی در منطقه عسلویه، 
تنها یکی از هزینه های اجتماعی ناش��ی از توس��عه صنعتی بدون توجه به اقتصاد محیط زیست بوده است. گزارش 
ت��ازه مرکز پژوهش های مجلس با عنوان»بررس��ی تطبیقی اقتصاد محیط زیس��ت از دی��دگاه تقنینی و نظارتی« 
نشان می دهد مسئله اقتصاد محیط زیست در ایران در مراحل اولیه تکامل قرار دارد و حتی برآوردهای دقیقی از 
خسارت های محیط زیستی در دست نیست. در حالی که اولین مرحله برای اجرای مبانی اقتصاد محیط زیست که 
به طور مس��تقیم با جان مردم پیوند خورده است، برآورد خس��ارت های آن است. این گزارش در نهایت پیشنهاد 
می کند که با اجرای سیاس��ت هایی مانند مالیات بر محیط زیس��ت، می توان از خسارت های توسعه صنعتی بدون 

توجه به هزینه های اجتماعی آن، کم کرد.
مرکز پژوهش های مجلس در توضیح اقتصاد محیط زیست می نویسد: »اقتصاد محیط زیست موضوع جدیدی در 
علم اقتصاد است که تا قبل از سال ۱۹۷۰ میالدی توجه به این موضوع بسیار کم بوده است. پس از سال ۱۹۷۱ 
میالدی با بروز خس��اراتی به محیط زیست، دانشمندان را به یافتن ابزارهای اقتصادی جهت حفظ محیط زیست 
واداشت. همچنین اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک صحبت هایی در زمینه اهمیت محیط زیست ارائه داده اند، 
اما در تئوری های خود به آن نپرداخته اند. امروزه مردم در سراس��ر جهان به این موضوع واقفند که محیط زیست 

شامل مطالعه شاخه های مختلف دانش مانند علوم، اقتصاد، فلسفه، اخالق، انسانشناسی و . . . است.
اقتص��اد به عن��وان یک موضوع نمی تواند در انزوا وجود داش��ته باش��د، حتی نمی تواند صرف��اً مطالعه ای درباره 
چگونگی تولید کاالها و خدمات باش��د و باید تاثیرات اس��تفاده از منابع محیط زیس��تی را مورد توجه قرار دهد، 
بنابراین در مطالعه مطالب اقتصادی مانند تولید، پخش، توسعه و . . . باید موضوعاتی مانند آلودگی، انتشار گاز و 
… بررسی شود.«  براساس این گزارش، به بخشی از اقتصاد که رابطه بین توسعه پایدار اقتصادی و محیط زیست 
را مطالعه کرده و س��عی در یافتن راهکاری برای توس��عه اقتصاد دارد که موجب آس��یب به محیط زیست نشود، 
اقتصاد محیط زیس��ت گفته می ش��ود. در واقع اقتصاد محیط زیس��ت یاد می دهد که چگونه با کمترین آسیب به 
محیط زیست اقتصاد رشد کند. در حال حاضر اقتصاد محیط زیست در ایران نیز در مراحل اولیه تکامل و تکوین 
قرار دارد که به همین منظور دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست در سازمان محیط زیست در سال ۱۳۸4 

با هدف هماهنگی اجرای طرح ملی ارزش اقتصادی منابع تاسیس شد.
اولین گام برای اجرای اقتصاد محیط زیس��ت در کش��ور مشخص کردن وضعیت کش��ور از نظر محیط زیستی 
است، تا مشخص شود که کشور در چه شرایطی قرار دارد و به چه سمتی در حال حرکت است. به همین خاطر 
ارزش گذاری و ارزیابی خسارات وارده به محیط زیست دارای اهمیت باالیی است و کمک بسیار بزرگی برای بهبود 
ش��رایط محیط زیستی اس��ت. همچنین این ارزش گذاری کمک بسیار خوبی برای اجرای ابزارهای اقتصاد محیط 
زیس��ت )مالیات، تجارت انتش��ار و…( خواهد بود.  براساس مطالعه انجام شده در سال ۲۰۰۲ میالدی، میزان کل 
خس��ارت وارده حدود ۸میلیارد و 4۳۰ میلیون دالر است. اروپا با اقدامات پیشگیرانه توانسته حدود ۳۰۰ میلیارد 
یورو در هزینه های ناشی از خسارت محیط زیستی خود صرفه جویی کند. در حالی که ایران در سال ۲۰۰۲ حدود 
۸.۵ میلیارد دالر به محیط زیس��ت خود خس��ارت وارد کرده است. البته مرکز پژوهش های مجلس می نویسد: »با 
توجه به عدم توجه مسئوالن به بخش محیط زیست احتمال افزایش این رقم در سال های اخیر بسیار زیاد است.«

در ایران، تنها خسارت وارده بر تاالب طشک و بختگان حدود ۵۰۳ میلیون دالر بوده که معادل ۰.۰۵درصد از 
میزان GDP ایران در س��ال ۲۰۱۳ میالدی است. همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته فالت ایران توسط 
دفتر توسعه پایدار سازمان محیط زیست، ارزش اقتصادی فالت ایران حدود ۲۵درصد از GDP کل کشور است.
مرکز پژوهش های مجلس در بخش��ی از گزارش خود هش��دار می دهد: »در ایران از موضوع برآورد خسارت های 
محیط زیس��تی بسیار چشم پوشی شده که این نش��ان از کم اهمیت بودن موضوع محیط زیست در کشور است و 
در صورتی که این موضوع پیگیری نشود ادامه راه جهت حل مشکالت محیط زیستی و ایجاد ابزارهای اقتصادی 

برای حفظ محیط زیست غیرممکن و یا به صورت ناقص خواهد بود.«
توس��عه اقتصادی، س��که دو رویی به ش��مار می رود که روی دیگر آن، توسعه اجتماعی نقش بسته است، اما در 
ایران به مسئله توسعه اجتماعی و هزینه هایی که فعالیت های اقتصادی برای جان انسان ها می تواند به بار بیاورد، 
توجه نش��ده است. براس��اس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، هر فعالیت اقتصادی دارای هزینه های اجتماعی 
محیط زیستی است که این موضوع در گذشته در نظر گرفته نشده بود، اما در سال های اخیر موضوع هزینه های 

اجتماعی در کشورهای توسعه یافته به شدت مورد توجه است.

جمال رازقی
رئیس اتاق بازرگانی شیراز



تغیی��رات ن��رخ ارز در بازار و نوس��ان آن در کانال ه��ای ۱۱ تا ۱۲ هزار 
تومانی، همگرایی بی سابقه ای را در نرخ دالر نیمایی و بازار به وجود آورده و 

واردکنندگان را از صف تامین ارز نیمایی خارج کرده است.
به گزارش مهر، بازار ارز طی هفته های گذشته چهره جدیدی از نرخ را به 
خود گرفته و با تغییراتی که در برخی مکانیزم های معامالت ارز در داخل 
و خارج از کش��ور رخ داده است، توانسته آرایش جدیدی را از کارکردهای 
سامانه نیما به عنوان یک سامانه حاکمیتی در تأمین نیازهای ارزی کشور 

و نیز ثبت سیاهه دخل و خرج ارزی کشور به نمایش بگذارد.
تمایل بازار ارز برای ورود به کانال قیمتی 1۰ هزار تومانی

آغاز روند کاهش��ی نرخ ارز که از دهه اول تیرماه ش��کل گرفته و تا روز 
پایانی هفته گذشته نیز ادامه داشته، شرایط را به گونه ای رقم زده که نرخ 
ارز در ب��ازار آزاد، با هدایت صرافی های بانکی، نوس��ان در کانال ۱۱ تا ۱۲ 
هزار تومانی را انتخاب کرده و حتی در برخی مقاطع از روزهای گذشته نیز 

تمایل خود را برای ورود به کانال ۱۰هزار تومانی اعالم کرده است.
در این میان برخی منابع مطلع، خبر از برخی اقدامات و تحرکات بانک 
مرکزی برای تعامل با ش��بکه صرافی های خارج از کشور می دهند و اعالم 
می کنند که بانک مرکزی به درس��تی مسیر هدایت و مدیریت بازار ارز را 
انتخاب کرده و با استفاده از روش های مدیریتی که به خصوص در برخی 
بازارهای مهم تعیین نرخ ارز در س��ایر کشورهای دنیا به کار گرفته است، 
تالش کرده تا ورودی های اس��کناس ارز به کش��ور را به نحو قابل توجهی 
افزایش ده��د. در عین حال عبدالناصر همت��ی، رئیس کل بانک مرکزی 
نیز بارها طی هفته های گذش��ته در مورد وضعیت بازار ارز و میزان ذخایر 
اسکناس ارز کشور صحبت کرده و به صراحت اعالم کرده که عالوه بر اینکه 
ورودی های بازار ارز افزایش یافته، بس��یاری از افراد فروشنده ارز شده اند و 
بنابراین بانک مرکزی طی برخی روزها، حتی خرید بیش��تری نس��بت به 
فروش اسکناس در شبکه صرافی های بانکی داشته است و به نوعی، بانک 
مرکزی بیشتر در نقش خریدار ارز در بازار وارد شده تا فروشنده، به همین 

دلیل میزان عرضه و تقاضا در بازار به نحو متعادلی پیش رفته است.
همگرایی بی سابقه نرخ بازار آزاد با سامانه نیما

اما نکته حائز اهمیت در رفتار بازیگران بازار ارز که به نوعی متقاضیان و 
عرضه کنندگان ارز را در برمی گیرد، خروج واردکنندگان از صف تأمین ارز 
نیمایی آن هم به دلیل همگرایی بی سابقه نرخ بازار آزاد با سامانه نیما بوده 
است؛ به نحوی که اکنون برای واردکنندگان ماندگاری در برخی صف های 
تأمین ارز از سامانه نیما به دلیل اولویت هایی که بانک مرکزی در تأمین ارز 
در این سامانه دارد، صرفه اقتصادی و فنی نداشته و به همین دلیل بیشتر 
گرایش به س��مت خرید ارز از صادرکنندگان است و منابع غیر از ارزهای 
پتروشیمی ها، فوالدی ها و فلزات رنگین است و به همین دلیل تقاضا برای 
خرید ارز از سامانه نیما کاهش یافته است. این خود عاملی بر این شد که 
با کاهش تقاضا در سامانه نیما، عرضه بیشتر، منجر به کاهش نرخ براساس 

مکانیزم های عرضه و تقاضا شود.
در این میان البته فعاالن بازار ارز به نکته دیگری هم اش��اره می کنند و 
آن، تعدیلی است که طی هفته های گذشته بر روی خوراک پتروشیمی ها 

ص��ورت گرفته و به همین نس��بت، با توجه به اینکه ای��ن خوراک با نرخ 
س��امانه نیما تأمین می شود، عماًل فروش��ندگان ارز در این سامانه، یعنی 
پتروشیمی ها، خیلی تمایلی به باالرفتن نرخ ندارند و به همین دلیل عموماً 
سطح متعادلی از قیمت را رعایت کرده و بنابراین نرخ در این سامانه نسبت 
به گذش��ته، از حباب کمتری برخوردار است؛ چراکه باال رفتن نرخ در این 
سامانه اگرچه ممکن است درآمد بیشتری را نصیب پتروشیمی ها و فلزات 
رنگین کند، اما به همان تناس��ب، خوراک آنها را نیز گران تر خواهد کرد؛ 

پس نوعی خودکنترلی در این بازار شکل گرفته است.
دالیل همپوشانی نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما

در همی��ن زمینه، محمد الهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران 
درخصوص دالیل نزدیکی قیمت ارز سامانه نیما با بازار آزاد گفت: نزدیکی 
نرخ ارز در بازار آزاد و س��امانه نیما هم طبیعی اس��ت و هم مطالبه تمامی 
فعاالن اقتصادی از دولت بوده اس��ت، ضمن اینکه سیاس��ت گذاری بانک 
مرکزی برای ایجاد س��امانه نیما یا بازار ثانوی��ه قدیم این بود که بازار آزاد 
بتوان��د در یک کانال مش��خص، حرکت کرده و نظ��ارت بانک مرکزی نیز 
در پ��ی آن برقرار باش��د، ضمن اینکه ق��رار بر این بود که ن��رخ بازار آزاد 
براس��اس منطق اقتصادی عرضه و تقاضا و توافق بین فروشنده و خریدار 
مشخص شود، اما با شروع به کار سامانه نیما، به نظر می رسد که تا حدودی 
سیاست های اولیه متناسب با اهداف این سامانه نبود و این خود باعث شد 
که حجم عمده ای از ارزهای صادراتی که از س��وی پتروش��یمی ها عرضه 
می ش��د، در یک نرخ توافقی نانوشته ای میان خریدار و فروشنده به فروش 

برسد و قیمت ها در کانالی پایین تر از بازار آزاد قرار گیرد.
وی افزود: البته این اقدام به این دلیل بود که صادرکنندگان پتروشیمی 
نیز از خوراک ارزان قیمت تری اس��تفاده می کردند و به همین دلیل، دولت 
هم معتقد بود که به دلیل استفاده شرکت های پتروشیمی از این خوراک 
ارزان، نرخ ارز نیز باید ارزان باش��د، ولی این سیاست نتوانست بر بازار آزاد 
هم غالب ش��ود و عماًل با ایجاد سامانه نیما، عدد سومی را نیز برای ارز به 
رسمیت شناختیم که در کنار ارز 4۲۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد، نرخ ۸هزار 

تومانی سامانه نیما نیز به رسمیت شناخته شد.
به گفته الهوتی، این امر خود عاملی ش��د که سامانه نیما آن کارآمدی 
الزم خود را از دس��ت بدهد و بعد از گذش��ته چند ماه و نظراتی که ارائه 
شد، بانک مرکزی مجموعه ای از تصمیماتی را گرفت که با متعادل کردن 
قیمت خوراک پتروش��یمی ها این اجازه داده شد که پتروشیمی ها نیز ارز 
خود را متناس��ب با عرضه و تقاضا در س��امانه نیما ارائه دهند و از س��وی 
دیگر، میانگین نرخ نیما مبنای محاس��به خوراک پتروش��یمی ها باشد؛ به 
همین دلیل سیاس��ت بانک مرکزی توانست به نوعی خودکنترلی را برای 
عرضه کنن��دگان بزرگ ارز ایجاد ک��رد؛ چراکه وقتی قیم��ت ارز آنها باال 
می رفت، نرخ خوراک ش��ان نیز به همان نس��بت افزایش می یافت؛ لذا این 
امر توانس��ت قیمت را تعادلی کند و هم مش��کل چندنرخی سامانه نیما و 
فاصله بازار آزاد کم ش��د و هم اینکه بانک مرکزی قادر ش��د که بازار آزاد 
را مدیریت ش��ناور کرده و با ابزارهایی که در اختیار دارد، تعادلی بین ارز 
نیمایی و بازار آزاد ایجاد کند که این اتفاق خوش��بختانه در روزهای اخیر، 

رخ داده اس��ت و عماًل اشکالی که در بحث ارز سه نرخی بود، عماًل تبدیل 
به ارز دو نرخی شد که البته ارز 4۲۰۰ تومانی نیز شامل چند قلم محدود 

کاالیی برای واردات می شود.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، توافقات و تعامالتی که با اتاق بازرگانی 
و بان��ک مرک��زی در پای��ان س��ال ۹۷ رخ داد، عرض��ه ارز صادراتی را از 
مح��ل واردات در مقابل ص��ادرات و یا واگذاری ارز حاص��ل از صادرات به 
واردکنندگان نیز کمک کرد تا بخش تقاضای ارز نیمایی به سمت ارزهای 
صادراتی رود و عماًل ارزهای صادراتی توانس��تند نیازهای وارداتی را تأمین 
کنند و لذا این امر باعث شد که تقاضا در سامانه نیما کاهش یابد و کاهش 
تقاضا در ارز نیمایی این فرصت را به بانک مرکزی داد که منابع در اختیار 

خود را بهتر مدیریت کند.
امیدواری برای تداوم سیاست های بانک مرکزی

رئیس کمیس��یون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: 
نرخ های بازار آزاد گذشته حبابی بود و این حباب باید تخلیه می شد و لذا 
این بخشی از حباب است که تخلیه شده و امیدوار هستیم که سیاست های 
بانک مرکزی تداوم داشته باشد تا ماندگاری این شرایط را نیز حفظ کرده؛ 
به این معنا که فاصله بازار آزاد و سامانه نیما در دامنه اختالف قیمتی منفی 
و مثبت ۳درصد می تواند باقی بماند و مشکالت قبلی را کم کند و با آغاز 
به کار بازار متشکل ارزی، به نظر می رسد که در بخش درخواست های خرد 
و کوچک و مشخصاً اسکناس نیز با توجه به عرضه و تقاضا و تعیین قیمت 
مورد تقاضای خریداران و توافق فروشندگان، می توان شاهد متناسب شدن 
نرخ بازار آزاد با این نرخ بود و عماًل ما بتوانیم به شرایط دو نرخی برگردیم 
ک��ه در س��ایه آن، بس��یاری از رانت ها کاهش خواهد یافت و بس��یاری از 
سوءاستفاده ها تقلیل می یابد؛ ضمن اینکه تقاضاهای کاذب از بین می رود و 
همزمان با آن، واردات که تقاضای باالی ۶۰ میلیارد دالر را در سال گذشته 
به دلیل اعطای ارز 4۲۰۰ تومانی، به ثبت رسانده است، به دلیل ارزانی نرخ 

ارز دولتی دیگر رخ نخواهد داد.
الهوتی گفت: ما ش��اهد بودیم که در هفته گذش��ته نرخ نیمایی از بازار 
آزاد بیشتر بود که این به دلیل جو روانی در بازار است که به دلیل نگرانی 
از کاهش بیشتر نرخ ارز، تقاضا برای فروش از سوی دارندگان بیشتر شده 
و تقاضا نیز برای خرید کاهش یافته اس��ت، لذا این تفاوت نرخ مقطعی و 
کوتاه مدت خواهد بود و مجدداً نرخ نیمایی با بازار آزاد یکسان خواهد شد، 
پس اگر بانک مرکزی سیاس��ت های خود را ادامه داده و ماندگاری بازار را 
با مدیریت خود حفظ کند، دس��تاورد بزرگی را نصیب کشور خواهد کرد، 
چراکه کاهش فاصله ها منجر به از بین رفتن رانت و فساد شده و سیستم 

ارزی کشور را به سمت شفافیت بیشتر هدایت خواهد کرد.
وی افزود: حضور رئیس بانک مرکزی در آنکارا نیز اگر توافقاتی را در پی 
داشته باشد، با توجه به حجم افزایش تجارت با ترکیه و روابط خوب با این 
کشور، در مدیریت بهینه منابع ارزی کشور کمک خواهد کرد؛ همانطور که 
به نظر می رسد که در هفته های گذشته با برخی کشورهای دیگر این اتفاق 
رخ داده و شرایط کنونی به دلیل تعامل با برخی از کشورها بهبود یافته و 

نقل و انتقال پول با فشارهای کمتری صورت می گیرد.

واردکنندگان از سامانه نیما خارج شدند

مالقات دالر آزاد و نیما

افزایش نزدیک به ۲۰۰ تومانی قیمت دالر در روز پنجشنبه به عنوان روز 
نیمه تعطیل هفته، این سوال مهم را پیش روی فعاالن بازار و افکار عمومی 

قرار داده است که آیا بازگشت قیمت ها آغاز شده است؟
 به گزارش خبرآنالین، روز پنجش��نبه گذشته هر دالر آمریکا با رشدی 
۲۰۰ تومانی به قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید تا از پس کاهش چند 
روزه، بار دیگر افزایش قیمت را تجربه کند. رسیدن نرخ دالر به این قیمت 
در صرافی های بانکی، همزمان با رشد قیمت در بازار آزاد بود، البته میزان 
رشد قیمت سبب نشد بهای دالر در صرافی های بانکی و بازار آزاد تفاوتی 

با یکدیگر پیدا کند.
 ت��ا نیمه ظهر معامالت در ب��ازار آزاد نیز بر مدار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
صورت گرفت، اما بس��یاری از فعاالن بازار می گویند دلیل مهم این رش��د 
قیم��ت، قدرت نمایی دالالن در بازار بود چراکه روز پنجش��نبه بازارس��از 

دخالت چندانی در بازار ندارد.
 یکی از صرافان شناس��نامه دار در این خصوص گفت: شاید به این دلیل 
که دولت روزهای پنجش��نبه نیمه تعطیل است، برگشت قیمت ها در این 
روز آغاز می شود، اما هرچه هست امروز بازارساز حضور چندانی نداشت و 
این دالالن بودند که قدرت نمایی کردند تا بلکه دالر را ۲۰۰ تومانی گران 

کنند. او با تاکید بر اینکه زحمت بانک مرکزی برای تنظیم دوباره بازار از 
روز ش��نبه مضاعف خواهد شد، ادامه داد: غالبا در روزهای تعطیل و نیمه 
تعطیل فضا برای معامالت صوری باز می شود و همین امر دست برخی را 

برای اثرگذاری روانی بر بازار باز می گذارد.
سکه به کانال 4 میلیون تومان برگشت

س��که بهار آزادی که امسال حتی تا ۵ میلیون تومان نیز پیشروی کرد، 
روز پنجشنبه بار دیگر با افزایش قابل مالحظه قیمت، به کانال 4 میلیون 

تومانی بازگشت. سکه دو روز در کانال ۳میلیون تومان دوام آورد.
 هرچند قیمت ها در بازار افزایش یافته اس��ت اما صرافان به قیمت های 
جدید حاضر به خرید نیستند و همین شائبه ریزش دوباره قیمت را تقویت 
می کند، در این میان بس��یاری از کارشناسان هستند که معتقدند ریزش 
ی��ا افزایش هر دو به یک می��زان اثرات منفی خود را بر وضعیت اقتصادی 

به جا می گذارند.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در این روز به قیمت 4 میلیون و ۵۵ هزار 
تومان در بازار عرضه شد. بهای نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب به قیمت 
۲ میلیون و ۲۰۲ هزار تومان و یک میلیون و 4۰۰ هزار تومان رس��ید. هر 

گرم طالی ۱۸ عیار نیز به قیمت ۳۹4 هزار تومات معامله شد.

خودرو، مسکن، موبایل؛ توقف معامالت
از پس نوس��ان چند روزه قیمت ارز، بازارهای مس��کن، خودرو و گوشی 
تلفن همراه و دیگر اقالم گران قیمت مرتبط با ارز با تغییر شرایط روبه رو 
ش��دند و به نوعی توقف معامالت را تجرب��ه کردند. هرچند قیمت خودرو 
کاه��ش یافته اما انتظار برای ریزش قیمت ها بی��ش از پیش بود و از این 
رو همچنان روند معامالت در این بازار متوقف مانده است. در دیگر سوی 
رکود بازار مسکن نیز تحت تاثیر انتظار شکل گرفته مبنی بر ریزش قیمت 
عمیق ت��ر از پی��ش خود را نش��ان داد به طوری که نای��ب رئیس اتحادیه 
مش��اوران امالک می گوید رکود فعلی در بازار مس��کن در ۲۰س��ال اخیر 
بی س��ابقه اس��ت.  پیش بینی ها داللت بر آن دارد که انتظار برای کاهش 
قیمت در بازار خودنمایی می کند و مش��تری در بازار مس��کن نایاب ترین 

مولفه تلقی می شود.
کاهش ش��دید تعداد خریداران در بازار مس��کن در حال��ی رخ داده که 
بازار طال و س��که نیز با افزای��ش تعداد فروش��ندگان و کاهش خریداران 
روبه روس��ت. در عین حال در بازار گوش��ی تلفن هم��راه و خودرو نیز این 
وضعیت حکمفرماس��ت. در این راس��تا کاهش قیمت ها در بازار خودرو و 

گوشی نیز نتوانسته است توجه مشتریان را جلب کند.

نوسان قیمت ارز، بازارهای خودرو، مسکن و تلفن همراه را قفل کرد

قدرت نمایی دالالن ارز در روز نیمه  تعطیل هفته

یادداشت

نقطه آغاز ریزش دالر کجا بود؟

کاه��ش قیم��ت دالر این روزها ب��ه دغدغه مهم اف��کار عمومی و فعاالن 
اقتصادی تبدیل ش��ده اس��ت. بررس��ی روند تحوالت نرخ ارز نشان می دهد 
دالر مسیر کاهشی خود را از مقطع ۱۳هزار و ۱۵۰ تومان آغاز کرده و پس 
از رس��یدن به کف ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان، بار دیگر در محدوده ۱۱ هزار و 

۵۰۰ تومان ایستاده است.
* تحوالت داخلی: بررسی وضعیت بورس اوراق بهادار نشان می دهد افت 
و خیز شاخص بورس در این دوره زمانی قابل توجه بوده و ریزش دالر تاثیر 
خود را بر این ش��اخص به خوبی نش��ان می دهد. خبر توقیف نفتکش ایران 
در آب ه��ای جبل الطارق، نزدیک ش��دن دو نرخ نیمای��ی و آزاد و در نتیجه 
عقب نش��ینی تقاضا در بورس کاال و آمارهای ضعیف اقتصادی کش��ورهای 

مختلف از دالیل این افت است.
همچنین آمار ارائه ش��ده بانک مرک��زی از وضعیت دارایی ها و بدهی های 
سیستم بانکی در س��ال ۹۷ از رشد ۲۳.۱درصدی نقدینگی نسبت به سال 
۱۳۹۶ و رس��یدن آن به ۱۸۸۲۸هزار میلیارد تومان حکایت دارد. همچنین 
حجم پایه پولی با رش��د ۲4.۲درصدی به ۲۶۵ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان 
رس��یده است که نسبت به ش��ش سال اخیر بیش��ترین رقم بوده است. به 
رغ��م افزایش قابل توجه نقدینگی در س��ال های گذش��ته عدم هدایت این 
نقدینگ��ی فزاینده به بازاره��ای مولد و نقش این مس��ئله در افزایش تورم 
همچنان چالش عمده اقتصاد کش��ور محس��وب می شود. به نظر می رسد با 
بهب��ود فضای کس��ب و کار و کاهش هزینه های تولی��د و در نتیجه افزایش 
جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولید، هدایت نقدینگی سرگردان به سمت 

فعالیت های تولیدی امکان پذیر باشد.
حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز با رش��د 4.۷درصدی نس��بت به 
س��ال ۱۳۹۶ به ۱۳۸ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان رس��یده اس��ت. همچنین 
۲هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان از حجم کل بدهی بانک ها و موسسات اعتباری 
مربوط به بدهی بانک های تجاری است که نسبت به پایان سال ۹۶ بیش از 
۳۵.۳درصد کاهش را نشان می دهد. این میزان کاهش نشان دهنده حرکت 
این نوع بانک ها به س��مت انضباط مالی بوده اس��ت. حجم بدهی بانک های 
غیردولتی، خصوصی و موسس��ات اعتباری در س��ال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ 
حدود ۸.۹درصد افزایش داشته است. در مجموع بدهی این موسسات بیش 
از ۶۳درصد میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ را تشکیل 
می دهد، بنابراین کنترل جدی اضافه برداشت این نوع بانک ها برای کاهش 

نقدینگی از اهمیت ویژه ای دارد.
تازه ترین گزارش اتاق ایران درباره ش��اخص مدی��ران خرید )PMI( نیز 
حاکی از آن اس��ت که این رقم برای صنعت ۵۰.۶۶ بوده که نس��بت به ماه 
قبل ۱۷.4درصد کاهش داشته است. نتایج شامخ محاسبه شده از بدتر شدن 
وضعیت صنایع پوش��اک و چرم، صنایع ش��یمیایی، غذایی، کانی غیرفلزی، 
نس��اجی و نفت و گاز حکایت دارد، اما شاخص انتظارات تولید در ماه آینده 
رقم ۵۶.۸ را نشان می دهد که نشان دهنده انتظارات مثبت فعاالن اقتصادی 

نسبت به آینده است. 
واکاوی داده ه��ای مرکز آمار نیز حاکی از آن اس��ت ک��ه نرخ بیکاری در 
بهار ۹۸ به ۱۰.۸درصد رس��یده است که نسبت به بهار ۹۷ کاهش را تجربه 
کرده اس��ت. افزایش تقریبا ۸۰۰ هزار نفری جمعیت در س��ن کار و کاهش 
4۳ ه��زار نفری جمعیت فعال از دیگر نتایج داده ها اس��ت. در واقع، کاهش 
نیم درصدی نرخ مشارکت در بهار ۹۸ نسبت به بهار سال گذشته از افزایش 
ناامیدی جمعیت برای دستیابی به شغل حکایت دارد. همچنین در گزارش 
مش��ترک فائو و س��ازمان همکاری های اقتصاد و توسعه بیان شده است که 
به رغم اینکه ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۳.۹درصدی را تجربه خواهد 
ک��رد اما انتظار می رود اقتصاد ایران در س��ال ۲۰۲۰ به روند مثبت رش��د 
اقتصادی خود بازگشته و با بهبود رشد منفی اقتصادی در سال های آتی در 

نهایت در سال ۲۰۲۸ به رشد منفی ۰.۲درصدی دست یابد.
* تحوالت بین المللی: نش��ریه اکونومیست در تحلیلی با بررسی اثرات 
تحریم های آمریکا بر کاهش نفت ایران در بازار انرژی، بر افزایش ریسک 
در ب��ازار جهانی نف��ت و در نتیجه افزایش قیم��ت و افزایش تقاضا برای 
انرژی های تجدیدپذیر تأکید کرده اس��ت. در این تحلیل بیان شده است 
که در ش��رایط کنونی نگران��ی از تحریم ها، عرضه م��ازاد نفت به منظور 
حفظ امنیت عرضه و تعدیل قیمت های نفت را به دنبال داشته است، اما 
پیش بینی می ش��ود با ادامه افزایش ریسک عرضه انرژی به دلیل کاهش 
صادرات نفت ایران و همچنین اختالل در عرضه نفت از سوی کشورهای 
ونزوئ��ال، نیجریه و لیبی قیمت جهانی نف��ت افزایش یابد. همچنین، این 
نش��ریه در مطلبی در رابطه با س��خنان رئیس جمهور روس��یه مبنی بر 
منسوخ ش��دن مکتب لیبرال به بررسی چالش های مکتب محافظه کاران 
و تقابل آن با لیبرالیس��م پرداخته اس��ت. در این بررس��ی ضمن اشاره به 
گرایش محافظه کاران به سیاس��ت های پوپولیستی و مخالفت این مکتب  
با اصالحات اجتماعی در کشورهای مختلف اروپایی از تهدید این دیدگاه 
در غرب و متزلزل ش��دن موقعیت آن در جوامع غربی سخن گفته است. 
در این تحلیل بیان ش��ده اس��ت که حزب های وابسته به تفکرات مکتب 
محافظه کاری در کش��ورهای بریتانیا، آلمان، فرانس��ه و اسپانیا در موضع 

ضعف قرار دارند.
همچنین مؤسس��ه لگاتوم در گزارش��ی به بررسی ش��اخص های رفاه در 
کش��ورهای جهان پرداخته اس��ت. نتایج این بررسی نش��ان می دهد که در 
مجموع محیط کس��ب وکار در کشورهای منطقه منا نسبت به سال ۲۰۰۷ 
بهبود قابل مالحظه ای داش��ته است. رتبه پایین کشورهای شمال آفریقا از 
نظر امنیت، آموزش و سالمت، شرایط نامناسب محیط کسب و کار در ایران 
و عراق، کاهش س��رمایه اجتماعی در ترکیه، تضعیف وضعیت محیط کسب 
و کار در لبنان و وضعیت مناسب کشور امارات در زمینه ایجاد کسب و کار 

از نکات حائز اهمیت این گزارش است.
در نهای��ت با ن��گاه به آنچه در اقتصاد دنیا رخ داده اس��ت می توان گفت: 
روند تح��والت داخلی در این هفته از ادامه آرامش نس��بی بازارها، افزایش 
همکاری ه��ای تجاری با کش��ورهای مختل��ف، انجام اقدامات��ی برای بهبود 
انضباط مالی بانک ها و ش��رکت های خودروسازی و تقویت انتظارات مثبت 
فعاالن اقتصادی نس��بت ب��ه آینده حکایت دارد. رش��د فزاینده نقدینگی و 
افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز حاکی از آن است که برنامه ریزی 
ب��رای کنترل فعالیت بانک ها و هدایت این نقدینگی به س��مت فعالیت های 
تولیدی می بایستی در اولویت قرار گیرد. عالوه بر این، کاهش نرخ مشارکت 
جمعیت جویای کار در س��ه ماهه اول امسال ضرورت توجه به بهبود فضای 
کس��ب و کار را بیش از پیش ضروری می س��ازد. در س��طح بین المللی نیز 
نگرانی ه��ا از امنی��ت عرضه نف��ت و در نتیجه قیم��ت آن در نتیجه تحریم 
نفت ایران و افزای��ش تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه همچنان به قوت 

خود باقی است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به افزایش فاصله بین 
اس��تطاعت خانوار و قیمت مس��کن، اعالم کرد سهم وام های مسکن در 
توانمندس��ازی مالی خانوار به  خصوص در کالنش��هرها به  شدت کاهش 

یافته است.
بازوی کارشناس��ی مجلس در گزارش��ی که از س��وی دفتر مطالعات 
زیربنایی این مرکز با عنوان »چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 
۱۳۹۸ در بخش مسکن« منتش��ر شده، نسبت به افزایش شدید فاصله 
بین اس��تطاعت خانوار و قیمت مسکن هشدار داد و اعالم کرد: وضعیت 
اقتصادی کش��ور در یک سال گذشته سبب ش��ده است که مسکن نیز 
همانند بس��یاری از بخش های اقتصادی و تولیدی کش��ور دچار مشکل 
ش��ود. تحریم ها، کاهش ف��روش نفت، کاهش ارزش پول ملّی و س��ایر 
مش��کالت اقتصادی در یک سال گذشته س��بب تشدید مشکل تولید و 

عرضه مسکن در کشور شده است.
به گفته مرکز پژوهش ها، با افزایش قیمت مس��کن، فاصله بیش��تری 
بین اس��تطاعت خانوار و قیمت مس��کن ایجاد شده، به طوری که سهم 
وام های مس��کن در توانمندسازی مالی خانوار به خصوص در کالنشهرها 

به شدت کاهش یافته است.
براساس مطالعات نهاد پژوهشی مجلس، فعالیت های بدون محدودیت 
س��وداگران مسکن وضعیت پرتالطم اقتصاد مسکن را وخیم تر کرده که 
این مس��ئله به دنبال نوس��ان های شدید ارز و سکه و ایجاد تناظر با این 

بازارهای موازی در یک سال گذشته شدت بیشتری پیدا کرده است.
به اعتقاد مرکز پژوهش های مجل��س، از جمله مهم ترین راهکارهایی 
ک��ه در ای��ن می��ان می تواند مفید باش��د، افزایش س��قف وام و اولویت 
پرداخت به خانه اولی ها در راس��تای کاهش ش��کاف استطاعت و قیمت 
و تأمین س��هم بیشتری در توانمندسازی اقش��ار متوسط برای خانه دار 
شدن و همچنین وضع مالیات بر عایدی و معامالت مکرر مسکن جهت 

محدودسازی داللی و سوداگری و کمک به متقاضیان واقعی است.
2 راهکار تقویت قدرت خرید برای خانه اولی ها

اما در سوی دیگر، معاون وزیر اقتصاد، دو راهکار تقویت قدرت خرید 
وام خانه اولی ها را برشمرد و گفت: با تزریق منابع یارانه ای، وام می تواند 
به طور میانگین ساالنه ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا حد قابل 

توجهی قدرت خرید تسهیالت صندوق یکم را جبران کند.
ب��ه گزارش خبرآنالین، محمدعلی دهقان دهنوی با تش��ریح مکانیزم 
صندوق پس انداز مسکن یکم که با هدف کمک به خرید مسکن توسط 
خانه اولی ها طراحی ش��ده اس��ت، ادامه داد: این صن��دوق بر پایه رژیم 
پس انداز اشخاص طراحی شد و از ابتدا مقرر شد بانک مسکن از طریق 
مناب��ع دولتی که قبال تزریق ش��ده بود نیز برای اعطای تس��هیالت به 

سپرده گذاران در صندوق یکم استفاده کند.
او با بیان اینکه افزایش قیمت مس��کن چه به شکل تدریجی و چه به 
صورت جهش می تواند قدرت خرید تس��هیالت را به ش��دت تحت تاثیر 
قرار دهد، افزود: در حال حاضر نیز تحت تاثیر جهش قیمت مسکن در 
سال گذشته قدرت خرید تسهیالت ویژه خانه اولی ها به پایین ترین حد 

کاهش پیدا کرده است.
ب��ه گفته وی، راهکار خروج از این وضعیت را نباید در داخل صندوق 
جست وجو کرد، بلکه باید به دنبال منابعی در خارج از صندوق باشیم تا 
به کمک بیاید و بتواند قدرت خرید این نوع تس��هیالت را که ویژه خانه 

اولی ها طراحی شده است، احیا کند.
مع��اون امور اقتصادی وزی��ر اقتصاد با بیان اینک��ه از ابتدای طراحی 
صن��دوق یکم، راهکار تقوی��ت قدرت خرید تس��هیالت از این محل در 
صورت افزای��ش قیمت ها پیش بینی ش��ده بود، ادام��ه داد: طرح اقدام 
این ب��ود که در طول دوره های زمانی مش��خص، متناس��ب با تغییرات 
قیمت مس��کن سقف تس��هیالت پرداختی نیز به تدریجی افزایش یابد، 

اما عملیاتی شدن این برنامه تحت تاثیر عوامل پیرامونی و اقتصاد کالن 
کشور قرار دارد و در نتیجه زمینه اجرای آن فراهم نشد.

دهق��ان دهنوی در این باره توضیح داد: یک��ی از عوامل بیرونی موثر 
بر این موضوع، نرخ س��ود بانکی اس��ت. از آنجا که نرخ سود در اقتصاد 
ایران باالس��ت، زمانی که سقف تس��هیالت افزایش می یابد ممکن است 
مبلغ اقساط به کلی از استطاعت تسهیالت گیرندگان و به خصوص خانه 
اولی ها خارج ش��ود. از طرفی اگر قرار باش��د نرخ سود تسهیالت کاهش 
یابد هم نیازمند منابعی به جز سپرده های متقاضیان مسکن در صندوق 

یکم هستیم تا به کمک بیاید.
وی با بیان اینکه بانک مس��کن در سال های اخیر تالش زیادی کرد تا 
بتواند منابعی را بابت تسهیالت دهی به سپرده گذاران صندوق پس انداز 
مس��کن یکم اضاف��ه کند، یادآور ش��د: این منابع می توانس��ت از محل 
س��پرده گذاری صندوق توس��عه ملی در بانک مس��کن تامین شود و یا 
منابع یارانه ای دیگری از س��وی دولت به این موضوع اختصاص یابد، اما 
به دلیل وجود برخی از محدودیت ها این اتفاق نیفتاد و در نتیجه امکان 

ترمیم سقف تسهیالت متناسب با افزایش قیمت مسکن پیدا نشد.
راه های احیای صندوق پس انداز مسکن یکم

به گفته وی، اگر س��قف تس��هیالت از طریق یکی از دو راهکار تامین 
منابع به ش��کل سپرده گذاری دولت با نرخ های پایین در بانک مسکن و 
یا تزریق منابع یارانه ای از محل بودجه عمومی به طور میانگین س��االنه 
۱۰ تا ۲۰درصد افزایش پیدا کند، تا حدود قابل توجهی می توان قدرت 
خرید تسهیالت صندوق یکم را جبران کرد و مکانیزم صندوق می تواند 

در بازار مسکن نیاز خانه اولی ها را کماکان تامین کند.
وی تاکی��د کرد: با وجود محدودیت منابع یارانه ای دولت، همین حاال 
هم می ت��وان از این راهکار برای احیای صندوق پس انداز مس��کن یکم 

استفاده کرد.

مرکز پژوهش های مجلس: مردم دیگر با وام مسکن نمی توانند خانه بخرند

تصمیم مهم وزارت اقتصاد برای خانه اولی ها
دریچه

جزییات جبران کسری منابع بودجه 98
کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومانی هزینه های دولت در سال جاری 
در حالی اتفاق افتاد که ظاهرا حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان عدم 
تحقق منابع پیش بینی شده و مابه التفاوت آن از محل منابع جدید 

تامین خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، ش��رایط متفاوت س��ال جاری و آثار ناشی از 
تحمیل تحریم ها موجب ش��د آنچه در بودجه امس��ال پیش بینی 
ش��ده بود نیز بار دیگر دس��تخوش تغییراتی ش��ود. به هر صورت 
فض��ای بین المللی تا حدی بر تحقق منابع دولت به ویژه در بخش 
درآمده��ای نفتی اثرگذار بود و به طور طبیعی منابع آن را کاهش 

داده است.
مناب��ع عمومی دول��ت برای بودجه امس��ال ح��دود 44۸ هزار 
میلیارد تومان پیش بینی ش��د که از محل درآمدهای نفت، مالیات 
و واگ��ذاری دارایی های مال��ی و همچنین س��ایر درآمدها محقق 
می ش��ود، ولی به هر صورت ش��رایط خاص موجود موجب شد تا 
با گذش��ت حدود س��ه ماه از س��ال دولت در منابع و مصارف خود 

بازنگری کند.
چندی پیش محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
اع��الم کرد که ۶۲ هزار میلی��ارد تومان از هزینه های بودجه را کم 
کرده ان��د تا بتوانند براس��اس منابع در اختیار اداره امور کش��ور را 
پی��ش ببرند. از ای��ن ۶۲ هزار میلیارد حدود ۲۳ ه��زار میلیارد از 
کسر بودجه عمرانی و مابقی از هزینه های مربوط به بودجه جاری 

کسر شد.
اما اطالعات جدیدتری در رابطه با نحوه مدیریت منابع و مصارف 
بودجه در س��ال جاری از این حکایت دارد که پیش بینی ها بر این 
ب��ود که ۱۳۸ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به ویژه از محل 
مالیات و نفت محقق نش��ود. دولت برای مدیریت صحیح ش��رایط 
موجود اینگونه اقدام کرده که ۶۲ هزار میلیارد تومان را از هزینه ها 
ک��م کند و تا ۷۵ هزار میلیارد تومان دیگر را از محل منابع جدید 

اختصاص دهد.
این در حالی است که این حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان را قرار 
است حدود 4۵۰۰ میلیارد تومان از محل حساب ذخیره ارزی که 
مج��وز قانونی آن وجود دارد، ۱۰ هزار میلی��ارد تومان برای مولد 
کردن دارایی های دولت و تا ۳۷ هزار میلیارد تومان از محل فروش 

اوراق تامین شود.
البت��ه مابقی نیز منابعی اس��ت که مجوز قانونی آن صادر ش��ده 
تا دولت از محل منابع صندوق توس��عه ملی استفاده کند. این در 
حالی اس��ت  که طبق قانون باید برای س��ال ج��اری ۳۲درصد از 
منابع ناش��ی از نفت به حس��اب صندوق توسعه ملی واریز می شد، 
اما با دریافت مجوز از مقام معظم رهبری با توجه به شرایط سخت 
در س��ال جاری قرار بر این ش��د تا دولت ۲۰درص��د واریز کرده و 

۱۲درصد دیگر را امکان استفاده در امور بودجه ای داشته باشد.
بر این اس��اس بودج��ه 44۸ هزار میلیارد تومانی عمومی س��ال 
جاری به گونه ای مدیریت ش��د که با توجه به کس��ری ۱۳۸ هزار 
میلی��اردی که برای آن پیش بینی می ش��د دولت ۶۲ هزار میلیارد 
تومان را در هزینه ها صرفه جویی کرده و تا حدود ۷۵ هزار میلیارد 
توم��ان منابع جدید پیش بینی کرده اس��ت ک��ه در مجموع منابع 
بودج��ه عموم��ی را به ۳۸۶ ه��زار میلیارد تومان در س��ال جاری 

می رساند که برابر با همین رقم در سال گذشته است.

الیحه »مالیات بر عایدی سرمایه« به کجا رسید؟
 راه طوالنی قانونی شدن

»مالیات بر عایدی سرمایه «
الیحه مالیات بر عایدی سرمایه در حالی توسط وزارت اقتصاد 
به هیات دولت ارس��ال می ش��ود که این الیحه تا تبدیل شدن به 

قانون مسیری طوالنی در پیش دارد.
به گزارش ایس��نا، چهارش��نبه گذش��ته )۲۶ تیرم��اه( معاون 
ام��ور اقتص��ادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارس��ال الیحه 
پیشنهادی مالیات بر فعالیت های اختالل  زا برای بررسی به هیات 
دولت خبر داد. با اینکه هنوز مفاد این الیحه به طور رسمی اعالم 
نشده است، اما طبق گفته های مسئولین سازمان امور مالیاتی و 
وزارت اقتصاد، این الیحه قرار اس��ت که فعالیت های سفته بازانه 

در حوزه های خودرو، سکه، ارز و مسکن را در بر بگیرد.
البت��ه طب��ق آن چیزی که مع��اون اقتص��ادی وزارت اقتصاد 
پیش از این گفته بود مالیات بر عائدی س��رمایه احتماال ش��امل 

سپرده های بانکی نخواهد شد.
الیحه مالیات بر عائدی س��رمایه که از الیحه مالیات بر عائدی 
مس��کن که توسط وزیر مسکن س��ابق تقدیم شده بود، جامع تر 
اس��ت و عالوه بر مس��کن اقالم س��رمایه ای دیگری را هم در بر 
می گیرد احتماال جایگزی��ن الیحه قبلی خود در مجلس خواهد 

شد.
ب��ا اینکه الیحه مالیات بر عائدی س��رمایه بعد از ش��وک های 
پی در پی در بازارهای س��رمایه ای باالخره توسط وزارت اقتصاد 
تنظیم ش��د، اما به نظر می رس��د اگر این الیحه تنظیم ش��ده با 
جدیت در دس��تور کار مجلس قرار بگیرد و به قانون تبدیل شود 
می تواند بخش عمده ای از فعالیت های سوداگرانه را کنترل کند 
و از ش��وک های تورم��ی دیگر در بازارهای س��رمایه و مخصوصا 
بازار مس��کن جلوگیری کند. هرچند هنوز الیحه تنظیم شده به 
مجلس ارائه نش��ده و مفاد آن هم در دسترس عموم قرار نگرفته 
اس��ت، اما به نظر می رس��د الیحه ای به بزرگی الیحه مالیات بر 
عائدی س��رمایه که قرار است به مثابه قانونی کامل بر حوزه های 
س��رمایه ای حکمفرما شود مورد بحث و جدل های بسیار و فعال 

شدن البی های مختلفی در مجلس شورای اسالمی شود.
در واق��ع آن چیزی که در ارتباط با الیحه مهمی مانند مالیات 
بر عائدی س��رمایه اهمیت دارد خروجی آن از مجلس ش��ورای 
اسالمی است و نه لزوما آن چیزی که مورد تصویب هیات دولت 
ق��رار بگیرد. هرچند البته به نظر می رس��د همزمان با پایان عمر 
سیاسی مجلس دهم در اواخر امسال و نزدیک شدن به انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی، نمایندگان خانه ملت انگیزه بیشتری 
برای تصویب فوری این الیحه )برخالف الیحه مش��ابه پیش��ین( 

داشته باشند.
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همزمان با ادعای آمریکا مبنی بر هدف قراردادن یک پهپاد ایرانی در تنگه هرمز، 
بهای نفت ۲درصد افزایش یافت. 

ب��ه گزارش رویترز، در پی مطرح ش��دن این ادعا از س��وی دونالد ترامپ رئیس 
جمهوری آمریکا، ش��اخص نفت خام برنت با ۲.۱درص��د افزایش به ۶۳ دالر و ۲۱ 

سنت رسید.
این در حالی اس��ت که این ادعا از سوی ایران رد شده و محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه ایران در گفت و گو با نشنال اینترست درباره ادعای آمریکایی ها مبنی 
بر هدف قرار دادن یک پهپاد آمریکایی در تنگه هرمز گفت: در تماسی که با تهران 
داشتم، ما هیچ اطالعی درباره از دست دادن پهپاد نداریم. تا این زمان نمی دانیم چه 
اتفاقی افتاده است. رئیس جمهوری آمریکا می گوید که آنها این پهپاد را هدف قرار 

داده اند. نمی دانیم این پهپاد چه کسی است، ما اطالعاتی نداریم.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران افزود: اشتباه نکنید، واقعیت این 
است که آمریکا حضور خود را در خلیج فارس افزایش داده است و این به امنیت یا 

ثبات منطقه کمک نمی کند.
تولید نفت ایران، مجهول و خبرساز

از س��وی دیگ��ر، پس از آغاز تحریم های نفتی آمریکا علی��ه ایران و هدف دونالد 
ترامپ برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، مسئوالن تصمیم گرفتند که دیگر 
آماری درباره میزان تولید نفت اعالم نکنند، اما این مس��اله س��وژه داغ رس��انه های 
خارجی ش��ده و هر چند وقت یک بار، اعدادی در این خصوص منتشر می کنند که 

البته طبق اعالم وزارت نفت هیچ کدام صحت ندارد.
به گزارش ایس��نا، آمریکا پس از خروج از برجام اع��الم کرد که قصد دارد میزان 
صادرات نفت ایران را به صفر برساند و به طور غیررسمی از عربستان سعودی و سایر 
تولیدکنندگان اوپک درخواست کرد تولیدشان را افزایش دهند، اما به رقم مشخصی 
اشاره نکرد. در این راستا استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا همزمان با اعالم 
تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته ای بین المللی با ایران و وضع مجدد 
تحریم ه��ا علیه تهران، اظهار کرده بود که برخی از کش��ورها مایل هس��تند تولید 

نفت شان را برای جبران کاهش احتمالی عرضه به بازار جهانی افزایش دهند.
اتح��اد برخی کش��ورها ب��رای تحقق اهداف آمریکا موجب ش��ده ک��ه ایران نیز 
سیاست های خود را برای دور زدن شرایط حاضر به کار گیرد و ثابت کند که آرزوی 
آمریکا، تنها در حد یک رویا و خیال باقی می ماند. زنگنه، وزیر نفت در این باره گفته 
که ایران در منطقه با هیچ کشوری دشمنی ندارد اما دو کشور منطقه به دنبال آن 
هستند که با صدور بیانیه و صحبت های مختلف اعالم کنند که خروج ایران از بازار 

نف��ت تأثیری 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 سازی این 

کشورها به تأیید رسمی هیچ سازمان و ارگانی نرسیده است.
زنگنه: اعالم ارقام برایم سخت است

او همچنین بر این باور است که نه تنها عربستان و امارات بلکه هیچ کس نمی تواند 
خ��أل نفتی ایران را جبران کند و کش��ورها نمی توانند برای جبران خأل نفتی ایران 
اقداماتی را انجام دهند. بازار بی ثبات و شکننده است و این کشورها تمام تالش شان 
را می کنن��د تا با تبلیغات و کوچک نمایی اتفاقات، اجازه ندهند قیمت نفت افزایش 
یابد و قیمت را به زور پایین نگه می دارند که این اقداماتی است که در بازار توسط 
عده ای در جهت منافع آمریکا و رژیم صهیونیس��تی و به خواست این دو کشور در 

حال انجام است.
ام��ا ماجرای س��کوت خبری میزان تولی��د و صادرات نفت چیس��ت؟ وزیر نفت 
می گوید با همه توان تالش می کنیم، اعالم ارقام صادرات نفت برایم س��خت است. 
اگر بگویم وضع مان خوب است، آمریکایی ها ناراحت می شوند و فشار را زیاد می کنند 

و اگر بگوییم خوب نیست، مردم نگران می شوند اما ما همه تالش مان را می کنیم.
زنگنه درباره برنامه وزارت نفت برای تداوم تولید نفت در شرایط کنونی کشور و 
استفاده از ظرفیت پاالیشی و صادرات فرآورده به جای نفت تصریح کرد: ما حداکثر 
استفاده را از ظرفیت داریم، من نمی توانم در این باره زیاد صحبتی کنم زیرا سبب 
افزایش فش��ار بر کشور می شود، اما پاالیش��گاه های ما حدود یک سال است که با 

ظرفیت باال کار می کنند و این رقم بیشتر از این هم می تواند بشود.
اعدادی که از تولید نفت ایران اعالم می شود، تخمینی است

با این وجود، رسانه های خارجی سعی در اعالم میزان تولید و صادرات نفت ایران 
دارند و با توجه به اینکه ایران بعد از س��ال ۲۰۱۷ هیچ رقمی از تولید نفت خود را 
به صورت رسمی به اوپک اعالم نکرده، وزارت نفت معتقد است که اعدادی که اعالم 
می ش��ود، تخمینی است. براساس تازه ترین گزارش سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( که پنجشنبه گذشته )۲۰ تیرماه( منتشر شد، آخرین رقم تولید نفت 
ایران ۳ میلیون و ۸۶۷ هزار بش��که در روز عنوان ش��ده بود که مربوط به میانگین 

سال ۲۰۱۷ است.
گزارش ماه ژوئیه دبیرخانه اوپک، تولید نفت ۱4 کش��ور عضو اوپک در ماه ژوئن 
)خردادماه – تیرماه( را براساس گزارش منابع ثانویه روزانه ۲۹ میلیون و ۸۳۰ هزار 

بشکه نفت عنوان کرد که ۶۸ هزار بشکه کمتر از ماه مه است.
تولید نفت عربس��تان با وجود آنکه در ماه ژوئن، ۱۲۶ هزار بشکه در روز افزایش 

یافته اس��ت، اما این کش��ور همچنان کمتر از روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید 
می کند. این کشور در ماه ژوئن ۹ میلیون و ۸۱۳ هزار بشکه نفت تولید کرده است. 
ایران، لیبی و آنگوال به ترتیب با کاهش روزانه ۱4۲، ۵۸ و ۵۷ هزار بش��که در روز 

بیشترین کاهش تولید را به خود اختصاص دادند.
رسانه های خارجی چه می گویند

همچنین آمار رفینیتیو آیکان و منابع آگاه نشان می دهد صادرات نفت ایران در 
ماه فوریه ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز است. میزان صادرات ایران در ماه ژانویه بین 
۱.۱ تا ۱.۳ میلیون بش��که در روز بود که باالتر از حد انتظار بود. براس��اس گزارش 
رویت��رز، نرخ باالی صادرات نفت ایران روی قیمت نفت تاثیر خواهد گذاش��ت که 
خالف میل اوپک خواهد بود. ایران از ش��رکت در کاهش تولید اوپک معاف ش��ده 

است.
یک منبع صنعتی که صادرات نفت ایران را رصد می کند، با اشاره به پایان دوره 
اول معافیت از تحریم های آمریکا در ماه مه، به رویترز گفت: تصور می کنم مشتریان 
پیش از پایان این مهلت نفت بیش��تری خریداری می کنند. صادرات باالتر از سوی 
ایران ممکن اس��ت باعث ش��ود آمریکا تالش ها برای کاهش صادرات نفت ایران را 
تش��دید کند؛ با این حال چنین اقدامی بازار را در معرض کمبود شدید عرضه قرار 
داده و قیمت های نفت را به شدت افزایش خواهد داد که خالف میل واشنگتن است.
از سوی دیگر، طبق آمار رفینیتیو آیکان، صادرات نفت ایران در ماه فوریه باالتر 

از ۱.۱میلیون بشکه در روز در ژانویه بوده است.
ی��ک منبع صنعتی آگاه در گفت وگو با رویترز میزان صادرات ایران در ماه ژانویه 
را ۱.۳ میلیون بش��که در روز برآورد کرد که نزدیک س��طح ماه فوریه است. در هر 
صورت آمار ماه ژانویه باالتر از برآوردهای اولیه بوده اند. برخی پیش بینی کرده بودند 
ک��ه صادرات نفت ایران در ماه میالدی گذش��ته پایین یک میلیون بش��که در روز 

خواهد بود.
یک منبع آگاه دیگر به رویترز گفت: صادرات نفت ایران در ۱۰ روز نخس��ت ماه 
فوریه باالی ۱.۱ میلیون بشکه در روز بوده و روند باالتر از حد انتظار را داشته است.

آخرین آمار تولید و صادرات نفت ایران
این صحبت ها در ش��رایطی است که آمار تولید و صادرات نفت ایران آخرین بار 
توسط علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت در اواخر مهرماه سال گذشته 
اعالم شد که براساس آن، میزان تولید نفت ایران ۳میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه بوده، 
از این تاریخ به بعد تقریباً هر آماری درباره تولید و صادرات ایران اعالم شده توسط 

منابع آگاه و یا رسانه های خارجی بوده است.

ادعای هدف قرارگرفتن پهپاد ایرانی، بهای نفت را 2درصد افزایش داد

تولید نفت ایران، مجهول اما خبرساز
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کاهش 1۰۰ هزار تومانی حباب سکه در هفته گذشته
ارزانی طال تا آخر تابستان ادامه دارد؟

یک کارش��ناس ب��ازار طال و س��که با بی��ان اینکه ب��ازار در روز 
چهارشنبه گذش��ته با افزایش تقاضای سوداگرانه مواجه شد، گفت  
کاهش ارزش دالر در هفته گذش��ته ارزش طال و انواع س��که را به 

شدت کاهش داده است.
محم��د کش��تی آرای در گفت وگ��و با ایس��نا، به ش��رایط خاص 
ارزش گذاری طال در بازار اشاره کرد و گفت: در هفته گذشته قیمت 
طال و انواع س��که تا روز چهارش��نبه روند نزولی ب��ه خود گرفته و 
عاملی ش��د تا قیمت س��که و طالی خام به کمترین ارزش خود در 

چند وقت اخیر برسد.
این کارشناس بازار طال و سکه با بیان اینکه افت ارزش دالر عامل 
اصلی کاهش قیمت طال و س��که در بازار بوده اس��ت، یادآور شد: با 
ثبت قیمت ه��ای جدید در بازار حجم تقاضای قابل توجهی به بازار 
سرازیر ش��د و این موضوع افزایش ۲۰۰ هزار تومانی قیمت سکه و 
رش��د ۵۰ هزار تومانی حباب س��که را در پی داشت و این در حالی 
بود که طی هفته گذش��ته میزان حباب س��که تا ارزش ۱۰۰ هزار 

تومان کاهش یافته بود.
وی تاکی��د کرد: در هفته گذش��ته انس جهانی طال نوس��ان ۱۰ 
دالری را تجربه کرد و بررس��ی ها حکای��ت از آن دارد که طی یک 
هفته طال در بازار جهانی با رشد پنج دالری مواجه شد و در نهایت 
ارزش ای��ن مولفه تاثیرگذار بر قیمت طال و س��که به ارزش ۱4۲۱ 

دالر معامله شده است.
کش��تی آرای ادامه داد: هر قطعه س��که تمام طرح قدیم 4میلیون 
تومان، هر قطعه سکه تمام طرح جدید 4میلیون و 4۵ هزار تومان، 
هر قطعه نیم س��که ۲میلیون و ۳۹۰ هزار تومان هر قطعه ربع سکه 
ی��ک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان و هر قطعه س��که یک گرمی ۹۶۰ 
هزار تومان داد و س��تد می شود که در کنار آن با وجود آنکه ارزش 
هر مثقال طالی خام ۱۷ عیار در روز چهارش��نبه به کمترین میزان 
خ��ود یعنی یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رس��یده بود. در آخرین 
نرخ ثبت شده این هفته این طال به ارزش یک میلیون و ۷۱۲ هزار 

تومان ارزش گذاری شده است.
این کارش��ناس بازار طال و س��که تصریح کرد: در هفته گذش��ته 
ه��ر گرم طالی خام ۱۸ عیار در ابتدای هفته به ارزش 4۱۲ هزار و 
۵۰۰ تومان ارزش گذاری شد و در پایین ترین نرخ روز چهارشنبه به 
ارزش ۳۷۳ هزار و ۱۰۰ تومان رس��ید که در حال حاضر این ارزش 

به رقم ۳۹۵ هزار و 4۰۰ تومان رسیده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تقاضا در روز چهارشنبه 
مربوط به تقاضای واقعی بازار بوده اس��ت، گفت: بررسی ها نشان از 
آن دارد که تقاضای ایجادش��ده در روز چهارشنبه کامال سوداگرانه 
بوده است و این موضوع از میزان تقاضا برای سکه که بر پایه خرید 

سکه به میزان ۲۰ تا ۷۰ عدد بوده کامال مشخص است.
همچنین نایب رئیس اول اتحادیه طالی تهران در پاس��خ به این 
پرس��ش که روند کاهشی قیمت طال در آینده ادامه دار است؟ گفت: 
ای��ن روزها سیاس��ت در اقتصاد گره خورده اس��ت و همین موضوع 
باعث ش��ده که برخی مولفه ها از سیاس��ت تاثی��ر بپذیرند. امروز با 
بررس��ی هایی ک��ه در کف ب��ازار داریم معتقدیم ک��ه بانک مرکزی 
مهمترین بازیگری اس��ت که در این ش��رایط توانسته قیمت دالر را 
مدیریت کند. مس��عود یزدانی در گفت وگو با تجارت نیوز ادامه داد: 
در این مدت بانک مرکزی با اقدامات جهادی توانسته بازار ارز را به 
ش��کل مطلوبی پیش برود و با تزریق ارز به بازار قیمت ها را در حد 
معقول��ی کاهش دهد. چنانچه این روند ادامه دار باش��د قیمت دالر 

و همچنین قیمت طال نیز تا پایان تابستان کاهش خواهد یافت.
به گفته وی، قیمت طال را قیمت دالر مش��خص می کند. چنانچه 
قیمت ارز و همچنین انس جهانی طال کاهش یابد، قطعا در روزهای 

آینده قیمت طال در بازار داخل ارزان خواهد شد.
یزدانی با بیان اینکه به نظر می رس��د امس��ال بیشترین کاهش را 
در قیمت طال داش��ته باشیم، درباره حباب سکه هم گفت: در حال 
حاضر حباب تمام سکه بهار آزادی به ۱۵۰ هزار تومان رسیده است؛ 
در حالی که طی ماه های گذش��ته حباب س��که تمام به یک میلیون 
تومان هم می رسید. این فعال صنفی درباره وضعیت فعلی بازار طال 
گف��ت: زمانی که قیمت ه��ر کاالیی ارزان می ش��ود، تقاضا در بازار 
فروکش می کن��د. در حال حاضر رکود عمیق��ی در مصنوعات طال 
وجود دارد و فعال تقاضایی در بازار وجود ندارد. در گذشته با کاهش 
قیم��ت طال تقاضای زیادی برای خرید س��که و طالهای آب ش��ده 
دیده می شد در حالی که امروز چنین اتفاق هایی را شاهد نیستیم.

یزدانی در توصیه ای به مردم گفت: توصیه من به مردم این است 
که همیشه لباس فصل را بر تن کنند. یعنی در این شرایط عقالنیت 
حکم می کند کس��انی که در بازار طال سر رش��ته ای ندارند در این 

بازار ورود نکنند.

آخرین تحوالت طال در بازارهای جهانی
پرش دوباره قیمت طال

قیم��ت طال در معام��الت روز جمعه ب��ازار جهان��ی، تحت تاثیر 
اظهارات یک مقام ارشد بانک مرکزی آمریکا درباره کاهش نرخ های 
به��ره و تنش ها در خاورمیانه، افزایش یافت و برای نخس��تین بار از 

ماه مه سال ۲۰۱۳ از مرز ۱4۵۰ دالر عبور کرد.
به گزارش ایس��نا، هر اونس طال ب��رای تحویل فوری در معامالت 
روز ج��اری بازار س��نگاپور به ۱4۵۲ دالر و ۶۰ س��نت صعود کرد 
ک��ه باالترین قیمت از دوم مه س��ال ۲۰۱۳ ب��ود و اندکی بعد، ۰.۲ 
درص��د کاهش یاف��ت و به ۱44۲ دالر و ۵۶ س��نت رس��ید. بهای 
معام��الت این ب��ازار از ابتدای هفته جاری تاکن��ون حدود ۲درصد 
رش��د کرده که دومین رش��د هفتگی متوالی خواهد ب��ود. در بازار 
معام��الت آت��ی آمریکا، ه��ر اونس طال ۱.۱ درص��د کاهش یافت و 
به ۱444 دالر و ۱۰ س��نت رس��ید. براس��اس گزارش رویترز، جان 
ویلیامز، رئیس بانک فدرال نیویورک در اواخر هفته گذش��ته گفت 
که سیاس��ت گذاران باید به تدابیر محرک مالی بیفزایند و نمی توان 
صبر کرد تا فاجعه اقتصادی کاماًل عیان شود. اظهارات وی انتظارات 
ب��رای کاهش نرخ های بهره از س��وی بانک مرکزی آمریکا را تقویت 
کرد. این اظهارات باعث ش��د شاخص دالر آمریکا به پایین ترین حد 
در دو هفته گذشته سقوط کند و طال برای خریداران غیرآمریکایی 

ارزان تر شود.

سکهوارز

فرصت امروز: این روزها داس��تان اس��تخراج ارزهای دیجیتال در ایران به کالف 
سردرگمی تبدیل شده است؛ از یک سو، وزارت نیرو، استخراج کنندگان ارز دیجیتال 
را به این دلیل که برق زیادی مصرف می کنند، نکوهش می کند و از س��وی دیگر، 
وزارت ارتباط��ات، ارز دیجیتال را فرصتی بکر و ت��ازه برای اقتصاد ایران آن هم در 

شرایط تحریم ارزیابی می کند.
هرچه هس��ت، در بخش برق نیز این دوگانگی به چش��م می خورد و درحالی که 
سخنگوی صنعت برق، نگاه مثبتی به اس��تخراج کنندگان ارزهای دیجیتال ندارد، 
سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، وجود آنها را برای بخش برق مثبت می داند. 
ب��ه عبارت دیگر، درحالی رئیس س��ندیکای ش��رکت های تولید کننده برق، حضور 
استخراج کنندگان ارز دیجیتال در بخش برق را به دلیل مصرف مداوم مثبت ارزیابی 
می کند که سخنگوی صنعت برق، میزان مصرف برق توسط آنها را نامتعارف می داند.

در س��وی دیگ��ر هم بانک مرک��زی، فعالیت در حوزه اس��تخراج ارز دیجیتال را 
غیرمجاز اعالم کرده و گفته با فعاالن این حوزه برخورد می شود،

مخالفان استخراج ارز دیجیتال چه می گویند؟
در همین خصوص، محمودرضا حقی فام، معاون وقت هماهنگی توزیع ش��رکت 
توانیر ۲۸ فروردین امس��ال در پاس��خ به س��وال »ایرنا« به فعالیت تولیدکنندگان 
بین المللی ارزهای مجازی در کش��ور اشاره کرد و گفت: پایین بودن تعرفه برق در 

ایران، موجب استقبال این تولیدکنندگان شده است.
او ب��ا اش��اره ب��ه یارانه دار بودن برق در کش��ور ک��ه عامل افزای��ش فعالیت این 
تولیدکنن��دگان ارز مجازی ش��ده اس��ت، گفت: اکن��ون نگرانی ما حضور بیش��تر 
تولیدکنن��دگان ارز مجازی بین المللی با توجه به نرخ پایین برق و اس��تفاده بیش 

از حد از برق است.
همایون حائری نیز چندی پیش در اش��اره به همی��ن موضوع، گفت: برق ارزان، 
استخراج کنندگان ارز مجازی را به کشورمان کشانده است که افزایش بیش از حد 

آنها می تواند به ضرر صنعت برق باشد.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه برای تولید هر واحد ارز مجازی »بیت 
کوین« نیاز به مصرف ۷۲ هزار کیلووات برق است، گفت: برای تولید هر واحد از این 
نوع ارز مجازی، به اندازه مصرف ۲۸ مشترک، برق استفاده می شود که ادامه چنین 
روندی خطرناک اس��ت. به گفته وی، اگر روند این اس��تخراج ارزهای دیجیتال به 
همین نحو ادامه یابد پیش بینی می شود مصرف آنها به بیش از ۲ هزار مگاوات برسد.

مدیرعامل ش��رکت توانیر هم در هفته های اخیر در جمع فعاالن محیط زیس��ت 
گفته بود، هدف آن اس��ت که برق یارانه دار به استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال 

داده نشود.
مدافعان استخراج ارز دیجیتال چه می گویند؟

این موضع گیری بخش برق در حالی اس��ت ک��ه محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات هجدهم تیرماه با اعالم اینکه قانون گذاری در حوزه ماینینگ باید توسط 
وزارت نیرو انجام گیرد، گفت: استخراج رمزارزها اگر براساس قانون و ضوابط پیش 

برود، می تواند به صنعت برق کشور کمک کند.
مدیرعام��ل انجم��ن بالک چین ایران هم در روزهای اخیر ب��ا انتقاد از اعالم آمار 
اغراق آمیز درباره میزان مصرف برق استخراج بیت کوین در کشور، گفت: فعاالن این 

صنعت تنها کمی کمتر از یک درصد برق مصرف می کنند.
محمد ش��رقی افزود: صنعت استخراج ارز دیجیتال، برقی که مصرف می کند در 

حدی نیست که موجب خاموشی سایر بخش ها شود.
او در عین حال از همکاری فعاالن این صنعت با بخش برق خبر داد و خاطرنشان 
کرد: فعاالن این صنعت در زمان اوج مصرف دستگاه های خود را خاموش می کنند.

این روند ادامه داشت تا آنکه رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده 

برق گفت: صنعت اس��تخراج ارزهای مجازی از نظر فنی به دلیل تداوم در مصرف، 
جزو مصرف کنندگان خوب برق محسوب می شوند و قانونی شدن و تعیین تکلیف 

فعاالن این عرصه به نفع صنعت برق کشور است.
محمدعلی وحدتی در گفت وگو با ایرنا، افزود: از نظر فنی مصرف کننده ای که در 
طول سال و در شبانه روز مصرف مداوم داشته باشد از بهترین نوع مصرف کنندگان 
محسوب می شوند که در جهان نیز برای این نوع مصرف کنندگان هیچ تعرفه باالیی 

اختصاص داده نمی شود.
اکن��ون این دوگانگی در برخورد با اس��تخراج کنندگان ارزه��ای دیجیتال یادآور 
ضرب المثل یک بام و دو هواست؛ مضر برای صنعت برق و مفید برای اقتصاد ایران. 
در یک کالم، یا به قول مدیرعامل انجمن بالک چین، موجب فرار سرمایه ها از کشور 
می شود و یا به قول رئیس سندیکای شرکت های تولیدکننده برق با زیرزمینی شدن 

آن کشور بیشتر متضرر می شود.
مشکل جدید؛ زیرزمینی شدن بیت کوین

اگرچه در ش��رایط کنونی به استخراج بیت کوین به عنوان راهی برای درآمدزایی 
و ارزآوری نگاه می ش��ود، اما در ش��رایطی که ضوابط مشخصی برای این کار وجود 
ندارد، اگر این روند به صورت زیرزمینی ادامه پیدا کند، نه تنها درآمدی نصیب دولت 

نخواهد کرد بلکه آماری هم از دخل و خرج آن به دست نمی آید.
به گزارش ایسنا، موضوع ورود به عرصه ارزهای دیجیتالی داستان امروز و دیروز 
نیس��ت و حتی در ای��ران هم علی رغم تعلل هایی که وج��ود دارد و تاخیرهایی که 
ممکن اس��ت هنگام ورود یک فناوری جدید به کش��ور مواجه ش��ود، نزدیک به دو 
س��ال می شود اس��تخراج این ارزها و در صدر آنها بیت کوین برای فعاالن این حوزه 

مطرح شده است.
اما در چند ماه اخیر، استخراج بیت کوین جنجال های بیشتری به پا کرده است. از 
طرفی نبود قانون مشخص برای برخورد با فعاالن این حوزه که از سوی بانک مرکزی 
فعالیت شان غیرقانونی اعالم شده و در مقابل آن دسته که استفاده از ارز دیجیتالی را 
راهی برای دور زدن تحریم ها و ارزآوری می دانند و از طرف دیگر واکنش مسئوالن 

وزارت نی��رو که افزایش مصرف برق را در فصل گرما به گردن اس��تخراج کنندگان 
انداخته و هر روز یک مزرعه استخراج را با این ادعا شناسایی می کنند.

با وجود این، هنوز هم مش��خص نیس��ت با توجه اینکه بانک مرکزی اعالم کرده 
تولید و انتشار پول رایج و تعیین ابزارهای پرداخت در انحصار بانک مرکزی است و به 
همین دلیل فعالیت در این بخش غیرمجاز بوده و با متعامالن آن برخورد می شود، 
اس��تخراج ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین که دستگاه های ماینر آن بعضاً توسط 
مجاری قانونی وارد کشور شده و فروش آن هم به صورت آنالین در سایت ها انجام 

می شود، دقیقاً چه سرنوشتی دارد.
تالش برای ضابطه مند کردن ماینینگ

در این باره، محمدباقر اثنی عش��ری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران با 
اشاره به تصمیم بخش خصوصی برای برخورد با حوزه ورود به استخراج بیت کوین 
گفت: کمیته ای وجود دارد که مسائل مربوط به این موضوع را بررسی می کند و ما 
با وزارت نیرو هم صحبت هایی داشتیم تا بتوانیم مدلی را مطرح کنیم که در ساعات 

غیرپیک، با شرایط و ضوابطی ماینینگ قانونی انجام دهیم.
وی ادام��ه داد: می توانیم از این حوزه درآمدزایی داش��ته باش��یم، اما به صورت 
ضابطه مند؛ بدین ترتیب که کسی که این کار را می کند، درست مثل یک کسب وکار 
درآمد و خرید و فروش��ش را ثبت کند و مالیاتش را بدهد و از برق هم در س��اعاتی 
که مازاد تولید داریم، اس��تفاده کند. در چنین ش��رایطی این هم یک کس��ب وکار 

درآمدزاست و برای کشور مفید خواهد بود.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در پاسخ به اینکه با توجه به ارزش بیت کوین 
که نوس��ان دارد، آیا وارد شدن به این حوزه منطقی است، گفت: این موضوع مانند 
هر کس��ب وکاری ریسک های خودش را دارد و کسانی که وارد این زمینه می شوند، 
باید طرح تجاری مناسب داشته باشند و با توجه به نوسانات برای آن تصمیم بگیرند.

اثنی عشری با تاکید بر مزایای ارزآوری استخراج بیت کوین بیان کرد: با وجود این، 
ما معتقدیم هر کاری که زیرزمینی انجام ش��ود، بد است، به همین دلیل به دنبال 

شفاف کردن و روشن سازی هستیم.

یک بام و دو هوای مواجهه با استخراج کنندگان ارز دیجیتال

وقتی بیت کوین زیرزمینی می شود

بانک مرکزی: بازار متشکل ارزی از امروز راه اندازی نمی شود
 نخستین گزارش همتی

از رایزنی با مقامات ترکیه
فرصت امروز: بانک مرکزی، هرگونه نرخ از پیش تعیین ش��ده برای بازار متشکل 
ارزی را رد کرد و گفت برخی سایت های خبری با اعالم شروع به کار بازار متشکل 
ارزی از روز شنبه ۲۹ تیرماه ۹۸، با معرفی یک نرخ مشخص ارز، اخبار نادرستی را 
منتشر کرده اند. بر این اساس، بانک مرکزی،  ضمن رد هرگونه نرخ ارز از پیش تعیین 
شده اعالمی در  بازار متشکل ارزی، اعالم کرد: این بازار در حال اتمام مراحل نهایی 

برای شروع به کار است که به موقع اطالع رسانی خواهد شد.
طب��ق اع��الم بانک مرکزی، کش��ف قیمت ارز توس��ط عرضه و تقاض��ای ارز از 
ویژگی های این بازار اس��ت و هر نوع خبر مرجع به ویژه در مورد ارز، فقط از طریق 

سایت بانک مرکزی به نشانی cbi.ir قابل استناد است.
گفتنی اس��ت پس از نوساناتی که سال گذشته در بازار ارز رخ داد، بانک مرکزی 
عمده تمرکز خود را بر کنترل این بازار و ایجاد ثبات در آن گذاشت و پس از روی 
کار آمدن عبدالناصر همتی، اعالم ش��د که قرار اس��ت بازار متشکل ارزی راه اندازی 
ش��ود. این بازار قرار بود از ابتدای امسال راه اندازی شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده 
است. در آخرین اظهارنظر همتی، او علت تأخیر در راه اندازی بازار متشکل ارزی را 
برخی ارزیابی ها دانسته و گفته بود: »این بازار به زودی راه اندازی می شود اما باید به 

من ثابت شود که این بازار مشکلی برای کشور ایجاد نمی کند.«
همتی همچنین در تازه ترین یادداش��ت اینستاگرامی اش نوشت که دستیابی به 
حجم تجارت ۳۰ میلیارد دالری هدف گذاری شده بین ایران و ترکیه، توسعه روابط 

پولی و بانکی بین دو کشور را اجتناب ناپذیر می کند.
او که پنجش��نبه گذشته برای دیدار و گفت و گو با همتای ترکیه ای خود درباره 
روابط پولی و بانکی دوکشور، وارد آنکارا شده بود، در صفحه اینستاگرام خود ضمن 
اشاره به دیدار دوستانه و صمیمی با مراد اویسال، رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه، 
اعالم کرد: اراده روسای جمهوری دو کشور، توسعه حجم تجارت بین ایران و ترکیه 

است.
به گفته همتی،  برنامه راهبردی ایران برای توس��عه روابط اقتصادی و تجاری با 

کشورهای همسایه به ویژه ترکیه، مورد تاکید اوست.

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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نشریه بین المللی hellenic shippingnews گزارش داد
روند روبه رشد معامالت بورس کاالی ایران

نش��ریه بین الملل��ی hellenic shippingnews ک��ه ی��ک خبرنام��ه 
بین الملل��ی در زمینه تج��ارت کاال و حمل ونقل بوده و دفت��ر اصلی آن در 
دوحه قطر واقع  ش��ده است، در گزارش اخیر خود عالوه بر ارائه توضیحاتی 
درخص��وص ب��ورس کاالی ایران به معامالت هفته منتهی به ۲۰ تیر س��ال 

۱۳۹۸ این بورس نیز پرداخته است.
به گزارش »کاالخبر«، س��هم ۳۹درصدی معامالت بورس کاالی ایران در 
ارزش کل معامالت بازار س��رمایه ایران طی س��ال ۹۷ و ادامه روند مطلوب 
معامالت این بورس در س��ال ۹۸ باعث شده است برخی رسانه های خارجی 
در بررس��ی ش��رایط اقتص��ادی ای��ران در دوران تحریم ب��ه آمارها و حجم 
معام��الت تولیدکنن��دگان ایرانی در بورس کاال نیز اش��اره کنند. در همین 
زمینه نش��ریه بین الملل��ی hellenic shippingnews که یک خبرنامه 
بین الملل��ی در زمینه تج��ارت کاال و حمل ونقل اس��ت و دفتر اصلی آن در 
دوحه قطر واقع  ش��ده است، در گزارش اخیر خود عالوه بر ارائه توضیحاتی 
درخص��وص ب��ورس کاالی ایران به معامالت هفته منتهی به ۲۰ تیر س��ال 

۱۳۹۸ این بورس نیز پرداخته است. 
در این گزارش آمده اس��ت: ارزش معام��الت بورس کاالی ایران در هفته 
گذش��ته برابر با ۱۹هزار میلیارد ریال بوده به طوری که در این هفته 4۰۲ 

هزار و ۱4۵ تن کاال در بورس کاالی ایران مبادله شده است.
بورس کاالی ایران دارای س��ه رینگ معامالتی اس��ت و در هفته مذکور 
انواع ف��والد، مس، آلومینیوم، روی، مواد پلیمری، ش��یمیایی، وکیوم باتوم، 
قی��ر، عایق رطوبتی و گوگرد از جمله محصوالت معامله ش��ده در این بازار 
بوده است. همچنین آمارها نشان می دهد حجم و ارزش مبادالت انجام شده 
در بورس کاالی ایران طی س��ال ۱۳۹۷ برابر با ۱۷۸هزار میلیارد ریال بوده 
که معادل ۳۹درصد کل ارزش مبادالت انجام شده در بازار سرمایه ایران بوده 
است. این نشریه در پایان نوشت: در یک سال گذشته ارزش مبادالت بورس 
کاال رش��د زیادی داشت و تالش برای معرفی ابزارهای مالی نوین و تسهیل 

مبادالت انجام می شود.

41 میلیون کیلووات برق در بورس انرژی 
معامله شد

در جریان معامالت هفته گذش��ته بورس انرژی، بازار برق ش��اهد معامله 
4۱ میلی��ون و ۶۶4 هزار کیلووات س��اعت به ارزش بی��ش از ۱۷ میلیارد و 
۸۱۱ میلی��ون ریال در تابلوی فیزیکی این بازار بود. به گزارش تس��نیم، در 
جری��ان معامالت هفته پایانی بورس انرژی، در ب��ازار فیزیکی بیش از ۱۰۶ 
ه��زار تن انواع فرآورده های هیدروکربوری ب��ه ارزش بیش از 4هزار و ۶۸۳ 
میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که بر این اس��اس ارزش معامالت بازار 
فیزیکی نسبت به هفته قبل تر افزایش ۵۰درصدی را تجربه کرده است. این 
در حالی اس��ت که در این بازار بیش از ۸4 هزار تن از محصوالت در رینگ 
داخلی معامله شده و بیش از ۲۲ هزار تن در رینگ بین الملل این بازار مورد 
دادوس��تد قرار گرفته اند. همچنین ارزش ریال��ی معامالت در رینگ داخلی 
بیش از 4 هزار میلیارد ریال و در رینگ بین الملل بیش از ۶۶۵ میلیارد ریال 
بوده اس��ت. این گزارش می افزاید: س��ه تولیدکننده بزرگ در بازار فیزیکی 
فرآورده های هیدروکربوری که بیش��ترین ارزش معامالت بورس انرژی را به 
خود اختصاص داده اند، در هفته گذش��ته عبارتند از: ش��رکت پاالیش نفت 
شیراز، ش��رکت پاالیش نفت کرمانشاه و شرکت نفت ستاره خلیج فارس به 
ترتیب با اختصاص ۲۳، ۲۱ و ۱4درصد از ارزش کل معامالت، که ۵4درصد 
از ارزش معامالت را نیز از آن خود کرده اند. همچنین در هفته ای که گذشت 
س��ه کاال در بازار فیزیک��ی فرآورده های هیدروکربونی که بیش��ترین ارزش 
معامالت را به خود اختصاص داده اند شامل هیدروکربن، نفتای سبک و گاز 
مایع به ترتیب با اختصاص ۲۱، ۱۵ و ۱4درصد از ارزش کل معامالت، نیمی 
از ارزش معامالت را به خود اختصاص دادند. از نکات حائز اهمیت معامالت 
بورس انرژی در هفته گذشته می توان به دادوستد ۲۵ هزار تن هیدروکربن 
MC۱۶۰ پاالیش نفت کرمانش��اه در رینگ داخلی و ۲۲ هزار تن گاز مایع 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رینگ بین الملل اشاره کرد.
گفتنی اس��ت در جریان معامالت هفته گذش��ته بورس انرژی ایران، بازار 
برق نیز ش��اهد معامل��ه 4۱ میلیون و ۶۶4 هزار کیلووات س��اعت به ارزش 
بیش از ۱۷ میلیارد و ۸۱۱ میلیون ریال بود که در تابلوی فیزیکی این بازار 
و از س��وی نیروگاه های پرند مپنا و سیکل ترکیبی ارومیه برای دوره مصرف 

مرداد ماه ۹۸ و دوره تحویل ماهانه عرضه شد.
همچنی��ن، در تابلوی قراردادهای س��لف موازی اس��تاندارد با سررس��ید 
یکس��ال و بیشتر در نماد »س��نفت۹۸۳«، تعداد 4۵ هزار و ۲۰۰ قرارداد به 

ارزش بیش از ۳۹۹ میلیارد و ۸۷۶ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

بورسکاال

بازار سهام در هفته ای که گذشت، تحت تاثیر روند کاهشی قیمت ارز قرار گرفت 
و عرضه نس��بت به تقاضا رش��د کرد؛ درنتیجه، علی رغم افزای��ش ارزش معامالت، 
ش��اخص های بازار سرمایه در این هفته با افت مواجه ش��د. ارزش معامالت بورس 
ته��ران در پنج روز کاری هفته ای که گذش��ت، به ۷ میلیارد و ۱۲4 میلیون تومان 
رسید؛ این در حالی است که این رقم در هفته قبل ترش تا ۶ میلیارد و ۵۱۵ میلیون 
تومان پیش رفته بود و بر این اساس می توان گفت ارزش معامالت در هفته گذشته 
شاهد رشد ۹.4درصدی بوده است. تعداد دفعات معامله نیز در همین هفته به یک 
میلیون و 4۲۱ نوبت رس��ید اما در پن��ج روز کاری اخیر این آمار بیش از ۶۷درصد 

رشد کرد و عدد ۲ میلیون و ۳۸4 را تجربه کرد.
ام��ا بازار س��هام در هفته ای که گذش��ت، تح��ت تاثیر افت قیم��ت ارز بود و در 
روزهای اخیر بازار ارز بر جو روانی قیمت ها در بازار سرمایه تاثیر بسزایی داشت؛ به 
طوری که با روند نزولی قیمت ارزهای خارجی، قیمت سهم ها مخصوصا سهم های 
صادرات محور با افت رو به رو ش��د و این موضوع س��بب کاهش ش��اخص های بازار 

سرمایه شد.
البته با توجه به رشد مداوم قیمت ها در بازار سهام، بسیاری انتظار داشتند که بازار 
با اصالح قیمتی رو به رو شود و کاهش هفته اخیر را در این راستا می دانستند. عالوه 
بر این، به کارگیری سامانه مدیریت ریسک در این هفته، خود در افزایش عرضه ها تا 
حدودی موثر بود، به طوری که شاخص کل در چهارشنبه هفته گذشته در تراز ۲4۹ 
هزار و ۶۲۲ واحدی قرار داشت، اما فشارهای عرضه در روزهایی از هفته سبب شد 
که این شاخص با افت فزاینده ای همراه باشد ولی با توجه به رشد تقاضا در روزهای 
دیگر این کاهش تلطیف شد و نماگر اصلی در تراز ۲4۶ هزار و ۷۹۰ واحدی نشست. 
ش��اخص بازار اول  و دوم هم در این مدت هر کدام به ترتیب با ۲4۵۸ واحد افت و 

۳۱۰۸ واحد افت رو به رو شدند.
تحلیل بازار سهام در هفته ای که گذشت

در همین زمینه، سید رضا فاطمی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با ایرنا، 
به ارزیابی خود از روند معامالت بورس در هفته ای که گذش��ت پرداخت و گفت: از 
چند وقت گذشته به دلیل رشد مکرر بازار سرمایه، ترس از اصالح و ریزش شاخص 
بورس وجود داشت تا اینکه در هفته ای که گذشت به دلیل وجود برخی از جنبه های 

روانی این اتفاق رخ داد و بازار با حجم عمیقی از ریزش همراه شد.
او ریزش ش��اخص بورس را متأثر از اتفاقات رخ داده در بازار ارز دانس��ت و افزود: 
با توجه به پست اینستاگرامی رئیس کل بانک مرکزی و افزایش عرضه ارز در بازار، 
قیم��ت دالر روند نزولی را در پیش گرفت ک��ه در کنار آن به دلیل ایجاد ترس در 
بین سهامداران و اتخاذ تصمیمات هیجانی زمینه ریزش شاخص بورس فراهم شد.

فاطمی به وجود برخی از جنبه های منفی در بازار سرمایه و احتمال ریزش مجدد 
شاخص بورس اشاره و بیان کرد: برخی از افراد وجود دارند که با اطالعات اندک از 
روند معامالت بورس وارد بازار شدند و اقدام به خرید سهم کردند، این افراد تازه وارد 
با کوچک ترین خبری احس��اس ترس می کنند و تصمیم به فروش سهام در اختیار 
خود می گیرند که این موضوع تا حدودی بر ریزش شاخص بورس دامن خواهد زد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، به نظر می رسد بازار در کوتاه مدت به دلیل 
تصمیمات هیجانی از س��وی سهامداران ریزش داشته باشد، اما در بلندمدت بورس 
بهترین بازار برای س��رمایه گذاری خواهد بود، بنابراین اف��رادی که تازه وارد بورس 
می ش��وند نباید چندان نگران نوس��ان های موجود در بازار سرمایه باشند بلکه باید 
بیش��تر به سمت صندوق های س��رمایه گذاری بروند و تالش ما هم هدایت مردم به 

سمت صندوق های سرمایه گذاری است.
او با اعتقاد بر اینکه تمام بازارها فرصتی برای خرید و فروش محس��وب می شوند 
مگ��ر اینکه با برخی از محدودیت ها مواجه باش��ند، گفت: با توجه به نوس��ان های 
ش��دیدی که بازار س��رمایه در این مدت تجربه کرد به نظر می رسد که دیگر شاهد 

سرمایه گذاری های چندان چشمگیری در این بازار نخواهیم بود.
این کارش��ناس بازار سرمایه در پایان گفت: به نظر می رسد که در وضعیت فعلی 
افراد از س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه انصراف دهند و از این بازار خارج ش��وند. 
براس��اس آمارهای به دس��ت آمده از میزان س��ودآوری تمامی بازارها در ۱۰ سال 
گذشته، دالر یک هزار و ۳۰۰درصد، طال یک هزار و ۶۰۰ درصد، مسکن یک هزار و 

۳۰۰ درصد و بازار سرمایه یک هزار و ۹4۱درصد بازدهی داشتند.
ریزش جزئی شاخص بورس

مجتبی معتمدنیا، دیگر کارش��ناس بازار س��رمایه نیز به ریزش جزئی شاخص 
بورس اش��اره کرد و گفت: بازار سرمایه بعد از رشد قابل توجهی که کسب کرد و 

به ش��اخص ۲۷۰ هزار واحد رسید، به دلیل رشد قابل توجه بازار، حجم باالیی از 
تقاضای خرید در سیستم کاهش یافت.

وی ب��ا بیان اینکه به طور طبیعی علت توجه و اقبال چند وقت اخیر به بورس 
برای س��رمایه گذاری، عقب ماندگی این بازار نسبت به دیگر بازارهای موازی مانند 
بازار ارز بود، گفت: قیمت دالر در هفته ای که گذش��ت از نرخ ۱4 هزار تومان به 
۱۱ هزار تومان رس��ید که این موضوع به شدت روند بازار سرمایه را تحت الشعاع 

قرار داد.
به گفته معتمدنیا، بازار سکه همیشه از یک همخوانی با بازار ارز برخوردار است 
که این بازار هم به دلیل رشد چشمگیر بازار ارز وارد مدار افزایشی شد، اما در کنار 

آنها بازار سرمایه تنها بازاری بود که رشد متوازنی نداشت.
این کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد: از قبل اعالم کرده بودیم، با فرض اینکه 
قیمت دالر ۱۵ هزار تومان باش��د بازار سهام از قابلیت رشد تا شاخص ۳۰۰ هزار 
واح��د برخوردار اس��ت اما اتفاقی ک��ه رخ داد این بود که س��رمایه به جای ورود 
در ش��رکت های بزرگ بیشتر وارد شرکت های کوچک شد که این موضوع زمینه 

کندی حرکت در رشد شاخص بورس را فراهم کرده بود.
وی گفت: در چند وقت اخیر شاهد حجم قابل توجه عرضه در سهام شرکت های 
بزرگ هس��تیم و به طور طبیعی دلیلی ورود نقدینگی و س��رمایه های موجود به 

سمت شرکت های کوچک و رشد این گروه از صنایع در بازار بوده است 
معتمدنیا ادامه داد: در صورت مقایسه شرکت های بزرگ با شرکت های کوچک 
متوجه می ش��ویم که شرکت های بزرگ با توجه به میزان سوددهی و ارزش ذاتی 

که دارند هنوز به قیمت واقعی خود نرسیدند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: تا چند وقت اخیر حجم عظیمی از نقدینگی 
در بازار سرمایه وارد شرکت های کوچک شده است، اما یکباره به دلیل اقدام دسته 
جمعی سهامداران برای فروش سهام خود شاهد تأثیر منفی آن بر کل بازار بودیم.

وی معتقد است، ایجاد چنین جو روانی در بازار سرمایه ناشی از کاهش قیمت 
ارز بود، در حالی که اکنون اکثر شرکت های کامودیتی محور ارزش سرمایه گذاری 

با قیمت دالر ۱۱هزار تومانی را دارند.
معتمدنیا پیش بینی خود از روند بازار سرمایه را اینگونه بیان کرد: در حالی که 
بیش��تر وزن شاخص بورس بر روی ش��رکت های بزرگ است و با توجه به عرضه 
سهام و یا همان فروش شرکت های کوچک شاخص بیشتر از اینها ریزش نخواهد 

داشت.
به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه، ش��اخص کل ۲۵۰ هزار واحد با دالر ۱۱ 
هزار تومان همخوانی دارد و دالر به دلیل تدابیر اتخاذش��ده بیش از اینها کاهش 

نخواهد داشت.
وی در پای��ان گفت: روند بازار س��رمایه در بلندمدت ب��ه دلیل برخی از دالیل 
بنیادی همچنان صعودی است، اما در میان مدت ممکن است که دچار یک سری 

از ریزش های جزئی شود که در صعود دوساله اجتناب ناپذیر است.

چشم مردم از سرمایه گذاری در بورس ترسید

بازار سهام تحت تاثیر افت قیمت ارز

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
شنبه
29 تیر 1398

شماره 1354



تعیین تعرفه دستگاه استخراج رمزارز به 
گمرکات ابالغ شد

گمرک ایران با ابالغ دس��تورالعملی ردیف تعرفه دستگاه استخراج رمزارز 
را به گمرکات اجرایی کشور اعالم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران در بخش��نامه ای به گمرکات کشور 
ردیف تعرفه گمرکی دس��تگاه استخراج رمزارز را اعالم کرده که این مسئله 
نش��ان می دهد موضوع اس��تخراج بیت کوین و رمزارزها ب��ا قرار گرفتن در 
دس��تور کار هی��ات دولت به ص��ورت جدی در حال پیگیری اس��ت و حاال 
گم��رک با اعالم تعرفه گمرکی و قابلیت واردات قانونی این دس��تگاه ها باید 
منتظر مصوبه ماینینگ از س��وی دولت بود تا با قانونی ش��دن فضا، صنعت 
ماینینگ با آماده بودن زیرس��اخت های الزم از سوی وزارت امور اقتصادی و 

دارایی، بانک مرکزی و وزارت نیرو تعیین تکلیف شود.
براس��اس اطالعیه گم��رک جمهوری اس��المی ایران در تاریخ بیس��ت و 
دوم تیرماه به س��تادهای نظارت و گمرکات اجرایی دس��تگاه اس��تخراج ارز 
دیجیتال با عن��وان ماینر در ردیف گمرکی ۸4۷۱۹۰۹۰ قرار می گیرند و با 
این ردیف گمرکی ترخیص می شوند. الزم به ذکر است که در ردیف گمرکی 
۸4۷۱۹۰۹۰، عمدتاً دس��تگاه های کارتخوان، پین پد یا رمزخوان ها و برخی 

دیگر از ابزارهای بانکی قرار می گیرند.

تحریم، تعامل تولیدکنندگان صنایع فلزی را 
بیشتر کرد

رئی��س هیات مدیره س��ندیکای تولیدکنندگان آلومینی��وم با بیان اینکه 
تحریم، تعامل تولیدکنندگان صنایع فلزی را بیش��تر کرده است، گفت بازار 

آلومینیوم شرایط مناسب تری نسبت به قبل پیدا کرده است.
هوش��نگ گودرزی در گفت وگ��و با خبرنگار مهر، گف��ت: محدودیت های 
ناش��ی از تحریم موجب ش��ده هم تولیدکنندگان آلومینی��وم و هم صنایع 
پایین دس��تی ارتب��اط و تعامل بهتری ب��ا هم پیدا کنند و ب��ازار آلومینیوم، 
شرایط مناسب تری نسبت به قبل داشته باشد که در این بین بورس کاال با 

ایجاد بستری شفاف در ایجاد این رونق نقش مهمی داشته است.
وی اف��زود: یکی از محصوالت پرطرفدار بورس کاال، آلومینیوم اس��ت که 
بررس��ی معامالت این محصول از ابتدای س��ال جاری تا پایان هفته گذشته 
در مقایسه با مدت مش��ابه سال گذشته نشاندهنده رشد ۲۰درصدی حجم 
معامالت این محصول اس��ت. براس��اس آمار معامالت ب��ورس کاالی ایران، 
امس��ال تاکنون ۳۹ هزار و ۹۶۰ تن انواع آلومینیوم مورد معامله قرار گرفته 
اس��ت که این مقدار در مدت مش��ابه س��ال ۹۷ بالغ بر ۳۳ هزار و 44۰ تن 
ب��ود. در این میان با توجه به رون��د کاهش موجودی انبارهای آلومینیوم در 
بازارهای جهانی و روند صعودی تقاضای این محصول در بازارهای داخلی و 

صادراتی، چشم انداز صنعت آلومینیوم روشن است.
رئی��س هیأت مدیره س��ندیکای تولیدکنندگان آلومینی��وم تصریح کرد: 
رونق تولید، مهم ترین دس��تاورد تحریم ها برای صنعت آلومینیوم اس��ت به 
ط��وری که محدودیت ه��ای مربوط به واردات کاال به کش��ور، فرصتی برای 
تولیدکنندگان داخلی است تا صنعت آلومینیوم از این فرصت به خوبی بهره 
ببرد. گودرزی تأکید کرد: محدودیت های ناش��ی از تحریم موجب شده هم 
تولیدکنندگان آلومینیوم و هم صنایع پایین دس��تی ارتباط و تعامل بهتری 
با هم پیدا کنند و بازار آلومینیوم، شرایط مناسب تری نسبت به قبل داشته 
باش��د که در این بین بورس کاال هم با ایجاد بس��تری شفاف در این رونق، 

نقش مهمی داشته است.
وی در م��ورد مزایای عرض��ه محصوالت در بورس کاال گفت: ش��فافیت، 
کش��ف مناس��ب قیمت و تضمین معامالت به همراه رسیدن مواد به دست 
مصرف کننده در صنایع پایین دس��تی از جمله مزایای حضور فعاالن صنعت 
به خصوص صنایع پایین دس��تی در بورس کاال است؛ ضمن اینکه سندیکای 
تولیدکنن��دگان آلومینیوم، پیگیر افزایش عرض��ه برخی محصوالت صنایع 
آلومینیومی در بورس اس��ت که امیدواریم به زودی شاهد عرضه محصوالت 
متنوع تر و با ارزش افزوده باالتر صنایع آلومینیوم و تکمیل زنجیره محصوالت 

آلومینیومی در بورس کاالی کشور باشیم.
این فع��ال صنعت آلومینی��وم در خاتمه تصریح کرد: در تالش هس��تیم 
همواره در تمام مقاطع سال میزان عرضه محصوالت در بورس کاال با حجمی 
مطلوب و دارای استمرار باشد تا بازار نیز از تعادل مناسبی برخوردار باشد.

راهکار حفظ بازار کاالهای صادراتی
سرپرست س��ازمان توسعه تجارت معتقد اس��ت برای آنکه بازار کاالهای 
صادرات��ی ایران حفظ ش��ود، ورود به عرصه هایی همچ��ون خرید برندهای 
خارجی که از کاالهای ایرانی اس��تفاده می کنند، راهکاری مهم و قابل تامل 
اس��ت. محمدرض��ا مودودی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار داش��ت: ایران در 
صادرات برخی کاالها از مزیت نس��بی و منابع قابل توجهی برخوردار است. 
برای مثال ما در عرصه  نفت و گاز و کاالهای حاصل از آنها همچون صنعت 
پتروش��یمی، یک مزیت مهم و قابل اتکا داریم. از سوی دیگر برآیندی که از 
مش��تریان پتروشیمی ایران به دست می آید، مثبت است و این نشان دهنده 

محبوبیت کاالهای ما در این بخش است.
وی ب��ا بیان اینک��ه برای تضمین ش��دن ب��ازار کاالهای مزی��ت دار باید 
ش��یوه های تج��اری مختلف اجرایی ش��ود، گف��ت: برای توس��عه صادرات 
پتروش��یمی از یک سو باید زنجیره تولید کاالیی گسترش پیدا کند که این 
مسئله در سیاست های صنعتی کالن کشور تعریف می شود و از سوی دیگر 
باید سیاست های تجاری به سمت افزایش نفوذ کاالهای ایرانی حرکت کند.

سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت در توضیح این رویکرد خاطرنش��ان 
کرد: امروز بس��یاری از کشورهای جهان برای آنکه صادرات خود را تضمین 
کنند، به س��راغ خرید برندها و کارخانه هایی می روند که اصلی ترین مشتری 
محصوالت شان هستند. با این اتفاق هدایت کارخانه ای که مشتری صادراتی 
آن کشور است، در اختیار خودشان قرار می گیرد و صادرات تضمین خواهد 
ش��د. ما اگر بتوانیم تنها در حوزه پتروشیمی و با مشتریان منطقه ای چنین 

سیاستی را به پیش ببریم، قطعا یک برد اقتصادی مهم خواهیم داشت.
مودودی با بیان اینکه سیاست های اقتصادی داخلی نمی تواند بدون توجه 
به ش��رایط منطقه ای و جهانی اتخاذ شود، توضیح داد: حفظ کیفیت و ارائه 
محصوالتی که نیاز روز بازار است، موضوعی مهم است که در حفظ بازارهای 
صادراتی بیش��ترین اهمیت را دارد. جدای از آن اتفاقاتی که داخل کش��ور 
صادرکنن��ده می افتد نی��ز بر بازار صادراتی تاثیر مس��تقیم می گذارد. هرچه 
ثبات اقتصادی و قیمتی حفظ شود، میزان اعتماد مصرف کننده به کاالهای 

صادراتی افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنش��ان ک��رد: بس��یاری از کش��ورهای جهان ب��رای حفظ توان 
صادراتی خود بر وابس��تگی های متقابل تاکید می کنند. اینکه کشوری برای 
بلندمدت روی محصوالت ما حس��اب کند و در ازای آن بخش��ی از نیازهای 
وارداتی ما را نیز تضمین کند، قطعا اتفاقی مثبت در مس��یر توسعه صادرات 

غیرنفتی خواهد بود.

اخبـــار

رئیس کل بانک مرکزی نوش��ت: دستیابی به هدف تجارت ۳۰ میلیارد 
دالری بین ایران و ترکیه، توس��عه روابط پولی و بانکی بین دو کش��ور را 

اجتناب ناپذیر می کند.
به گزارش  بانک مرکزی،  عبداناصر همتی در صفحه اینس��تاگرام خود 
نوشت: که دستیابی به حجم تجارت ۳۰ میلیارد دالری هدف گذاری شده 
بی��ن ای��ران و ترکیه، توس��عه رواب��ط پول��ی و بانکی بین دو کش��ور را 

اجتناب ناپذیر می کند.
عبدالناص��ر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که صبح پنجش��نبه برای 
دی��دار و گفت و گو با همتای ترکیه ای خ��ود درباره روابط پولی و بانکی 
دو کش��ور، وارد آنکارا شده بود، ضمن اشاره به دیدار دوستانه و صمیمی 
با »مراد اویس��ال« رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه، افزود: اراده روسای 

جمهوری دو کشور، توسعه حجم تجارت بین ایران و ترکیه است.

وی ادام��ه داد: »برنامه راهبردی ایران برای توس��عه روابط اقتصادی و 
تجاری با کشورهای همسایه به ویژه ترکیه را مورد تاکید قرار دادم.«

هیاتی شامل مدیران بانکی کشورمان، عبدالناصر همتی را در این سفر 
همراهی می کنند. همتی در آذر پارسال در جریان سفر رئیس جمهوری 
ب��ه ترکیه نی��ز با همتای ترکیه ای خود درباره توس��عه مناس��بات بانکی 

مذاکراتی را انجام داده بود.

هدف گذاری ایران و ترکیه برای دستیابی به تجارت ۳۰ میلیارد دالری

رئیس بنیاد گندمکاران ایران، قاچاق گندم را ش��ایعه دانست و گفت 
این محصول مانند س��ایر کاالها در حجم کم قابلیت قاچاق ندارد و باید 

از طریق کامیون یا کشتی حمل شود.
»عل��ی قلی ایمانی« در گف��ت و گو با ایرنا، افزود: احتمال این می رود 
که در برخی اس��تان های مرزی کش��ور کیس��ه های آرد با حجم کم از 
طرق مختلف از جمله کوله بری قاچاق شود اما این موضوع برای گندم 

نمی تواند صحت داشته باشد.
وی پیش بینی خرید گندم امس��ال دول��ت را بیش از ۱۰ میلیون تن 
دانست و افزود: در زمان حاضر خرید تضمینی گندم از مرز ۵میلیون تن 

عبور کرده با وجود اینکه نزدیک ۵۰درصد گندم برداشت نشده است.
وی گفت: ش��ایعاتی مبنی بر خرید گندم توسط دالالن با قیمت های 
باالت��ر و افزای��ش قیمت گندم توس��ط دول��ت نیز صحیح نیس��ت زیرا 
دالالن گن��دم را حتی ۱۰۰ تومان باالتر از نرخ خرید تضمینی دولت از 

کشاورزان خریداری نمی کنند بنابراین این موضوع منتفی است.
ای��ن مقام صنفی با اش��اره به اینکه دولت ب��ه تعهداتش عمل کرده و 
تقریباً پرداخت ها به روز اس��ت و هیچ مش��کلی وجود ندارد، ادامه داد: 

اکن��ون بیش از ۸۵درصد مطالبات گندمکاران پرداخت ش��ده اس��ت و 
همانند سنوات گذشته نبوده که ۵۰درصد پرداخت شده باشد و نزدیک 

دو ماه بعد مابقی پرداخت شود.
نرخ گندم سال زراعی جاری افزایش نمی یابد

وی ب��ا بیان اینکه نرخ گندم در س��ال زراعی جاری افزایش نمی یابد، 
اضافه کرد: افزایش قیمت خرید گندم توسط دولت نیز به قیمت گذاری 
س��ال زراعی آینده سال ۹۹-۹۸ موکول ش��ده است و هیچ ارتباطی به 

قیمت امسال خرید تضمینی گندم ندارد.
تعل��ل گندمکاران در ف��روش گندم به دولت ناش��ی از افزایش کرایه 

حمل
رئی��س بنی��اد گندم��کاران ایران درب��اره تعلل فروش گندم توس��ط 
کشاورزان گفت: امس��ال در خرید تضمینی گندم توسط دولت نزدیک 
۶درصد نسبت به سال گذش��ته کاهش داشته ایم زیرا برخی کشاورزان 
مدعی هس��تند که در زمان اوج برداش��ت کرایه حم��ل و نقل افزایش 
می یاب��د که با انبار کردن گندم ها، امروز با کرایه حمل ارزان تر گندم را 
تحویل دولت می دهند به طور مثال اگر قیمت کرایه حمل هر تن گندم 

در زمان اوج برداش��ت 4۰ هزار تومان است در شرایط عادی تر بین ۱۵ 
تا ۲۰ هزار تومان برای گندمکاران تمام می شود.

وی قیم��ت جهانی گندم را ۲۰۰ دالر بدون احتس��اب کرایه حمل و 
نقل و بیمه عنوان کرد و افزود: این قیمتی است که در بازارهای حاشیه 
م��ا وجود دارد اما اینکه گندم را چگون��ه در حجم باال قاچاق و پول آن 
را به کشور بازگردانیم نشان می دهد که این موضوع عملیاتی نمی شود.
قیمت پیشنهادی گندم سال زراعی آینده، ۲ هزار و ۵۵۰ تومان است
ایمانی گفت: براس��اس هزینه های تمام ش��ده تولی��د و آنالیز نهاده ها، 
ماش��ین آالت، خدمات، کارگری، آب بها و انرژی برای س��ال زراعی آتی 
۹۹-۹۸ حدود ۲ هزار و ۵۵۰ تومان با ۲۰درصد س��ود برای کش��اورزان 
پیش��نهاد شده که باید توس��ط وزارت جهاد کش��اورزی ارائه و شورای 

اقتصاد پس از تصویب ابالغ می کند.
ب��ه گزارش ایرنا، طبق قانون، وزارت جهاد کش��اورزی هر س��ال باید 
اواخ��ر م��رداد نرخ خرید تضمینی کارشناسی ش��ده توس��ط دولت را تا 
پی��ش از آغاز فصل زراعی جدید ارائه کند و تا پایان ش��هریور نرخ ها به 

کشاورزان اعالم شود.

قائم  مقام و مش��اور ارشد اجرایی ایمیدرو با بیان اینکه نزدیک به ۳.۵ 
میلیارد دالر طرح معدنی را تا پایان س��ال به بهره برداری می رس��انیم، 

گفت امسال حدود ۳۰۰ هزار کیلومتر اکتشاف خطی انجام می دهیم.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر به نقل از ایمیدرو )س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران(، عباس نعیمی اظهار داش��ت: 
نزدی��ک به ۳.۵ میلیارد دالر طرح را با دس��تور وزیر مورد پیگیری قرار 
دادی��م که تا پایان س��ال به بهره برداری برس��ند. با بهره ب��رداری از این 

طرح ها نزدیک به 4۰ تا ۵۰ هزار شغل ایجاد می شود.

وی درخصوص اکتش��افات انجام شده در کش��ور نیز تصریح کرد: کل 
اکتش��افات انجام ش��ده تاکنون ۲۷۰ هزار کیلومتر خطی بوده است، اما 
می خواهیم در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۳۰۰ هزار کیلومتر اکتشاف خطی 
داش��ته باشیم که این رقم بیش از کل اکتشافات انجام شده است و این 
برنامه در راستای دس��تورات وزیر صنعت، معدن و تجارت و فرمایشات 

مقام معظم رهبری است.
قائم مقام و مشاور ارشد اجرایی ایمیدرو درخصوص نخستین نمایشگاه 
فرصت های س��اخت داخل و رونق تولید، نیز گفت: این نمایشگاه اولین 

نمایش��گاهی است که حالت تقاضا محور دارد و عرضه محور نیست و ما 
نی��از خود را تقاضا می کنیم تا افراد و ش��رکت های نخبه و دانش بنیان 
آن را تهیه کنند. نعیمی با بیان اینکه ایدرو و ش��رکت های خودروسازی 
از این نمایشگاه می توانند بهترین بهره را ببرند، اضافه کرد: ایمیدرو نیز 
در کنار دیگر ش��رکت کنندگان در این نمایش��گاه حضوری فعال دارد و 
در شرکت های معدنی و معادن سعی کردیم در سال رونق تولید بیشتر 
از پارس��ال کار کنیم و در مواردی که به ساخت داخل نیازمند هستیم، 

برنامه هایی داریم.

رئیس بنیاد گندمکاران ایران:

قاچاق گندم با حجم باال ممکن نیست
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اخبار

ریزش نرخ دالر، خودرو را ارزان کرد 
منحنی قیمت در بازار خودرو با تداوم نزولی شدن نرخ ارز، نیز به 

روند کاهشی خود ادامه داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با تداوم نزولی شدن نرخ ارز، 
منحنی قیمت در بازار خودرو نیز به روند کاهش��ی خود ادامه داد، 
این در حالی است که ظاهرا هنوز مشتریان تمایلی به خرید خودرو 

از خود نشان نمی دهند.
گفتنی اس��ت؛ در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی برابر با ۹4 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد که در مقایس��ه با هفته های گذشته 

افت حدودا ۵میلیون تومانی را نشان می دهد.

حمایت از کارآفرینان در صنعت خودرو باید 
در دستور کار قرار بگیرد

یک کارش��ناس مس��ائل اقتصادی گفت در ح��وزه تولید قطعات 
خودرو با تنگنا های جدی روبه رو هس��تیم که حمایت از کارآفرینان 

می تواند به رفع موانع منجرشود.
امیرحس��ن کاکائ��ی در گفت وگو با  خبرنگار باش��گاه خبرنگاران 
ج��وان، درخصوص صف��ر تا صد تولی��د قطعات خ��ودرو در داخل 
کش��ور، گفت: بومی س��ازی تولی��دات قطعات خودرو  باید توس��ط 
بخ��ش خصوصی انجام ش��ود و دول��ت باید برای تحق��ق این امر، 

زمینه سازی های الزم را اتخاذ کند.
وی ادام��ه داد: دولت باید نقش��ه  راهی برای تحقق بومی س��ازی 
صنعت خودرو داشته باشد، با توجه به اینکه ما در 4۰ سال گذشته 
در تحریم بوده ایم باید با حداکثر توان  قطعاتی را در داخل کش��ور 

تولید کنیم.
کاکائی کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: صنعت قطعه سازی 
خودرو در کش��ور امروز با وجود فش��ار ها و مشکالت مختلف حوزه 
تولی��د با تنگنا های جدی روبه رو بوده ک��ه حمایت از کارآفرینان و 

اتخاذ سیاست های راهبردی می تواند به رفع موانع پرداخت.
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی اضافه کرد: در حال حاضر باید 
شرایط الزم را برای تامین قطعات خودروساز ها فراهم کنیم چرا که 
افراد شاغل زیادی نیز در صنعت قطعه سازی در زنجیره قطعه سازان، 

خودروساز ها و خدمات پس از فروش نهادینه شده است.
وی بی��ان کرد: موضوع خ��ودرو با قطعات خ��ودرو فرق می کند؛ 
شاید بتوان تمامی قطعات را در داخل تولید کرد، ولی مشکل اصلی 
سرمایه گذاری در این زمینه است. در دنیا هر کشوری را یک صنعت 
به خصوص س��رمایه گذاری و آن صنعت را اس��تراتژیک می کند به 
طوری که در کش��ور آمریکا ۱۵۰ صنعت مختلف و در کشور آلمان 
4۰ صنعت مختلف وجود دارد و س��رمایه گذاری می ش��ود و مابقی 

قطعات از طریق واردات صورت می گیرد.
کاکائی بیان کرد: در ایران اگر ما تمام انرژی خود را روی صنعت 
خودروس��ازی بگذاریم در س��ایر صنایع نظیر کشتی سازی و هوایی 

رشد کمتری خواهیم داشت.

 دولت باید تصدیگری خود را
از صنعت خودرو بردارد

عضو کمس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت 
دولت باید تصدیگری خود را از صنعت خودرو بردارد.

 به گزارش اقتصادآنالین، حجت االس��الم حس��ینی کیا اظهار 
داشت: دولت نباید به دنبال تصدیگری در صنعت خودرو باشد و 

باید جایگاه خود را به عنوان سیاست گذار تبیین کند.
وی اف��زود: ب��ا توجه به انتش��ار خبرهایی مبنی بر پیش��نهاد 
قطعه س��ازان برای خرید س��هام ایران خودرو و سایپا گفت: هیچ 
ای��رادی ن��دارد هر مجموعه ای توان مالی و مدیریتی و س��بقه و 
اهلیت دارد می تواند برای این خرید ورود کند، البته دولت هم با 
ابزارهای نظارتی باید هر زمان انحصاری ایجاد شد با ابزار تعرفه،  

بازار داخلی را کنترل کند.
حس��ینی کیا ادامه داد: با توجه ب��ه اینکه باید برای تصمیمات 
خصوصی س��ازی و کاه��ش تصدیگری دولت ش��تاب بیش��تری 
بگیریم دولت ها در هم��ه اقتصادهای موفق دنیا با نقش نظارتی 
حمای��ت از تولیدکنندگان و مردم را اجرا می کنند و این موضوع 

هم باید در صنعت خودرو نهادینه شود.
  عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و مع��ادن در ادامه با 
اش��اره به توان باالی فرزندان کشور و قطعه سازان داخلی گفت: 
باید اعتم��اد کنیم وکمک کنیم تا قطعه س��ازان داخلی فعالیت 
بیشتری داشته باشند و اهمیت اشتغال این قطعه سازان را درک 
کنیم. در خیلی از مناطق کش��ور حضور ش��رکت های قطعه ساز 
داخل��ی س��بب ایجاد یک گ��ردش اقتصادی ش��ده و در درآمد 
خانوارهای آن منطقه تاثیرگذار اس��ت، لذا باید این شرکت ها را 

تقویت کنیم تا فضای کسب کار بهبود یابد.
حس��ینی کیا با اش��اره به دس��تاوردهای بزرگ قطعه سازی در 
داخ��ل تصریح کرد: امروز پیش��رفته ترین قطعات الکترونیکی تا 
سخت ترین قطعات مهندسی در صنعت قطعه سازی کشور تولید 

می شود.
وی در ادام��ه گفت: وقت��ی در صنعت قطعه س��ازی به حدی 
پیش��رفت کرده ایم که ای س��ی یو خودرو و فرمان برقی و حتی 
ایربک می سازیم چرا باید برویم و سرمایه گذاری در چین بکنیم.  
مگر جوانان ایرانی کم توان تر و کم هوش تر از آنها هس��تند. فرق 
این جوانان با آنها این است که در آنجا هرچه داخلی سازی باشد 
تش��ویق می ش��ود و اینجا باید برای ایجاد اشتغال به همه جواب 
پس داد. مالی��ات، بیمه و عوارض داخلی بی مهابا به تولیدکننده 
می تازند و دست آخر هم قطعات پرسود از خارج وارد می شود. 

نماینده مردم س��نقر در مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به 
اینکه چرا باید قطعه س��از داخلی ش��ش ماه پول قطعه خود را از 
خودروس��از نگیرد، گفت: اکنون مش��کل نقدینگی موجب شده 
که  قطعه سازان نتوانند تولید کنند این در حالی است که همان 
قطع��ات موردنی��از را  با دالر نقدی و با کیفی��ت کمتر از خارج 

وارد می کنیم.

وزیر صمت در افتتاحیه نمایش��گاه س��اخت داخل و رونق تولید گفت 
برای ش��کوفایی صنعت به دو مورد فناوری و صادرات نیاز داریم که آن 

را جدی گرفته ایم.
 به گزارش گسترش نیوز، رضا رحمانی، وزیر صمت گفت: خوشحالیم 
که امروز توانس��تیم کاری بزرگ را آغاز کنیم. هدف برگزاری نمایشگاه 
نیس��ت بلکه آغاز یک حرکت اس��ت. حرکت  هایی را با یک توان جدید 

آغاز کردیم و شتاب دادیم. همه در این کار بزرگ سهیم خواهیم بود.
وی ادام��ه داد: ما باید باور کنیم ک��ه می توانیم و ظرفیت های خوبی 
داریم. بازار قابل توجهی داریم و ما موقعیت جغرافیایی و منابع انس��انی 
و طبیع��ی قابل توجهی داریم. نم��ود اقتصاد مقاومتی در همین صنعت 
و واحدهای صنعتی اس��ت. تولید اگر افزایش پیدا کند و رونق بگیرد بر 

تمامی دستگاه ها و بخش های مختلف تاثیر می گذارد و باعث شکوفایی 
می ش��ود. رحمانی اظهار داشت: امس��ال روح و انگیزه جدی را احساس 
می کن��م اما م��ورد تهاجم نیز قرار گرفتیم. مردم احس��اس کنند که در 
جبهه اقتصادی هس��تیم. م��ا محورها و برنامه ه��ای مختلفی داریم اما 
ساخت داخل و رونق تولید اهمیت ویژه ای دارد. با همین نهضت ساخت 
داخل صنعت ما در حالت طبیعی فعال خواهد شد. شکوفایی صنعت به 

فناوری و صادرات نیاز دارد و ما این بحث ها را جدی گرفته ایم.
وزیر صمت گفت: در س��ه ماه اول س��ال ۹۸ آمار بیکاری ۱.4درصد 
کاهش پیدا کرده اس��ت. با استفاده از موارد ذکرشده واحدهای صنعتی 
فعال خواهند ش��د. هر جا قطعه ای که وارد می شود باید پیمان ببندیم 
و انتظ��ار دارم کل خانواده صنعت مس��ئله تولید داخل را جدی بگیرند. 

یکی از انتظاراتی که از نمایش��گاه ها دارم این است که افکار تغییر پیدا 
کند. نمایش��گاهی که امروز تشکیل شده باید در واحدهای بزرگ تداوم 

داشته باشد. 
در زمین��ه خ��ودرو و ف��والد ت��ا آخری��ن روزی که یک قطع��ه برای 

داخلی سازی مانده نباید نمایشگاه ها را جمع آوری کنند.
وی در پایان اشاره کرد: عموما نمایشگاه ها همیشه عرضه محور است 
و نمایش��گاه ذکرش��ده امروز جزو معدود مواردی اس��ت که تقاضامحور 
اس��ت. ما مرکزی ایجاد کردیم که در آن به بحث های مرتبط با ساخت 
داخل کاال پرداخته می شود. الزم به ذکر است بخشی از واردات به کشور 
کاهش یافته که مربوط به س��اخت داخل است. حل مشکل خودروهای 

کف پارکینگ نیز قابل انجام است و باید به این قضیه اولویت دهیم.

وزیر صمت در افتتاحیه نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید مطرح کرد

نیاز به صادرات و فناوری برای شکوفایی صنعت

ای��ن روزها خودروهای چینی بخش اعظمی از بازار خودروی کش��ور 
را به  خ��ود اختصاص داده اند و برخالف گذش��ته حتی اختالف قیمتی 
بی��ن بهای کارخانه و بازار این خودروها ایجاد ش��ده اس��ت که رضایت 
نسبی خریداران را در پی داشته است، چرا که در سال های قبل، خرید 
خودروهاتی چینی با چش��یدن طعم ضرر و زیان و افت قیمت مس��اوی 
ش��ده بود، اما در شرایط تازه بازار وضعیت کامال تغییر کرده و خرید هر 

خودرویی می تواند به نوعی سرمایه گذاری منجر شود.
به گزارش دیجیاتو، یک کارش��ناس خودرو در پاس��خ به این پرسش 
ک��ه آیا با تش��دید تحریم ها روند واردات خودروهای چینی ُکند نش��ده 
اس��ت؟ گفت: »خوشبختانه در ماه های گذشته شرکت های عرضه کننده 

توانس��ته اند به اندازه نیاز بازار، خودروی موردنظر مردم را تهیه کنند و 
فع��ال تحریم ها در واردات این خودروه��ا به بازار ایران خلل یا صدمه ای 
چندانی نزده اس��ت.« بابک صدرایی در بخش دیگر سخنانش از افزایش 
چه��ار تا پن��ج درصدی قیمت خودروهای چینی خب��ر داد و افزود: »از 
ابتدای س��ال تاکنون با افزایش قیمت ارز نیما توانس��تیم مجوز چهار تا 
پنج درصدی افزایش قیمت خودرو را از سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان بگیریم. با افزایش قیمت خودرو همچنان مردم نسبت 

به خرید خودروهای چینی بیشتر تمایل دارند.«
او در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با افزایش مجدد قیمت ها 
آی��ا همچنان خریداری در این بازار وجود دارد یا خیر؟ گفت: »با توقف 

واردات خ��ودرو اکثر کس��انی که خودروهای وارداتی را می پس��ندیدند 
حاال به س��مت خرید خودروهای چینی سوق پیدا کرده اند. در این بازه 
زمانی و شرایط سخت اقتصادی هر یک از خودروها مشتری های خاص 
خودش��ان را دارند اما وضعیت خرید این خودروها نس��بت به گذش��ته 
داغ تر اس��ت.« حاال باید منتظر ماند و دید که کاهش نس��بی قیمت ارز 
آزاد می توان��د به کاهش قیمت ارز نیما منجر ش��ود یا خیر؟ در صورت 
کاهش��ی شدن قیمت ارز نیما، افت قیمت تمامی خودروهای تولیدی و 
مونتاژی داخل کش��ور محتمل به نظر می رسد، اما چنانچه روند افزایش 
قیم��ت ارز نیما مانند ماه های قبل ادامه داش��ته باش��د، حتی افزایش 

قیمت نیز دور از ذهن به نظر نمی رسد.

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو، س��امانه ثبت 
معامالت را یکی از فوری ترین نیازهای این اتحادیه برشمرد که مانع از 
فساد در معامالت و قیمت سازی در سایت ها و فضای مجازی می شود.

»س��عید موتمنی« در گفت وگو با ایرنا، اف��زود: هرچند ثبت چنین 
س��امانه ای نخس��تین بار در س��ال ۸۷ کلید خورد، اما در ادامه در سال 
۹۲ مس��کوت ماند. وی بیان داش��ت: مقرر بود وزارت صنعت، معدن و 
تجارت این س��امانه را با هدف شفافیت بیشتر معامالت خودرو، کاهش 
فس��اد در معامالت و نیاز کمتر به نیروهای نظارتی و در نتیجه کاهش 
هزینه ها راه اندازی کند، اما به دالیلی انجام نش��د. موتمنی یادآور شد: 
همچنی��ن قرار بود همه ۱۰ هزار نفر اعضای این اتحادیه کد معامالتی 
داش��ته باشند و هیچ معامله ای بدون داشتن کد اتحادیه انجام نشود تا 

همه خرید و فروش های خودرویی قابل مشاهده باشد.
وی تصری��ح کرد: اگ��ر چنی��ن س��امانه ای راه اندازی ش��ود، برخی 
قیمت سازی ها که در س��ایت ها و فضای مجازی شاهد آن هستیم و بر 
آشفتگی بازار معامالت و گرانی ها دامن زده است را شاهد نخواهیم بود.
ای��ن مقام صنفی ادامه داد: از آنجایی که نمایش��گاه داران خودرو کار 

کارشناس��ی انجام می دهن��د و بابت خدماتی همچ��ون احراز مالکیت 
خ��ودرو، مال��ک و خری��دار خودرو بررس��ی انجام می دهن��د و قرارداد 
می نویسند، فساد در معامالت کاهش خواهد یافت و همه این موارد در 

هر معامله خودرو در سامانه یادشده قابل مشاهده است.
وی یادآور ش��د: امروز ش��اهدیم وقتی خریدار خودرو را از فروشنده 
تحوی��ل می گیرد، تا چند وقت با همان پالک خریدار به تردد پرداخته 
و حتی تخلفاتی را مرتکب می شود، چنین مواردی با الکترونیکی شدن 

معامالت در سامانه قابل پیشگیری است.
موتمن��ی گفت: همچنین در صورت وجود س��امانه، س��هم دولت از 
معامالت به صورت مالیات به س��هولت قاب��ل وصول بود و دیگر نیازی 
نیست که س��ازمان امور مالیاتی بعد از گذشت یک سال مأموران خود 

را برای بررسی پرونده های معامالت نمایشگاه داران خودرو اعزام کند.
وی ب��ا بیان اینکه به این طریق از معامالت س��لیقه ای نیز جلوگیری 
می شد، خاطرنش��ان کرد: جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی بدون 
پروان��ه و افراد غیرمج��از، ممانعت از فروش یک خ��ودرو به چند نفر، 
کاه��ش اختالفات بین خریدار و فروش��نده، یکپارچه س��ازی اطالعات 

واحدهای صنفی نمایش��گاه های خودرو در کل کشور، استانداردسازی 
فعالیت واحدهای صنفی، شفافیت هرچه بیشتر معامالت و کاهش نیاز 
ب��ه مراجعه به دفترخانه ها برای صدور س��ند، از دیگر مزایای راه اندازی 

سامانه ثبت معامالت خودرویی است.
ب��ه گزارش ایرنا، در ماه های گذش��ته به دلیل ب��روز التهاب در بازار 
خودروی کش��ور و با هدف کم��ک و همراهی برای مدیریت این بحران 
توس��ط نیروهای انتظامی و قضائی، سایت هایی نظیر »دیوار« و »باما« 

نمایش قیمت در آگهی های خودروی خود را حذف کردند.
ب��ه گفته کارشناس��ان، مش��کل اصل��ی صنع��ت خ��ودرو، تولید و 
قیمت گذاری نادرس��ت اس��ت که عده ای به دنبال سودهای بادآورده و 

تضمین شده به داللی روی می آورند.
پیش��تر »محمد محمودی« عضو کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی 
مجلس ش��ورای اس��المی به ایرنا گفت: حضور دالالن در بازار خودرو و 
تبدیل آن به عنوان یک کاالی س��رمایه ای به جای مصرفی، از مهمترین 
علل افزایش قیمت ها در این حوزه است. تفاوت زیاد قیمت خودرو بین 

کارخانه و بازار نیز فعالیت دالالن را رونق داده است.

بازار داغ خودروهای چینی در پی افزایش قیمت ارز نیما

نیاز اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو به سامانه ثبت معامالت
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در حاشیه نخس��تین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید 
و پوی��ش ملی نهضت س��اخت داخل)ایران س��اخت( تفاهم نامه همکاری 
مش��ترک چهارجانبه ای بین معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، 
تحقیق��ات و فن��اوری و صن��دوق ن��وآوری و 
شکوفایی برای حمایت از تولید داخل و رونق 

دادن به محصوالت ایران ساخت امضا شد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
در مراس��م افتتاحی��ه نخس��تین نمایش��گاه 
فرصت ه��ای س��اخت داخل و رون��ق تولید و 
پویش ملی نهضت ساخت داخل، تفاهم نامه ای 
با هدف هم افزای��ی چهار نهاد مرتبط با حوزه 
تولیدات ایران ساخت و داخلی به امضا رسید 
ت��ا در ادام��ه کار، همه این نهادها براس��اس 
ماموریت تعریف شده خود برای رونق دهی به 

تولیدات داخلی و حمایت از جوانان خالق این حوزه تالش کنند و موانع 
و مشکالت موجود بر سر راه آنها را از بین ببرند.

 با توجه به ش��عار رونق تولید  که توس��ط مقام معظم رهبری به همه 

دس��تگاه ها ابالغ شده اس��ت، چهار نهاد معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری، وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت، وزارت عل��وم، تحقیقات و 
فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی که تاثیر زیادی در معرفی، حمایت 
مادی و معنوی از ش��رکت های دانش بنیان 
دارند تصمیم گرفتند با امضای تفاهم نامه ای 
مس��یر تحقق زیس��ت بوم نوآوری و فناوری 
و توس��عه کس��ب و کارهای نوینی که چند 
سالی است در کشور رونق گرفته اند، هموار 

کنند.
 در این تفاهم نامه، وزارت علوم، تحقیقات 
و فن��اوری ب��ه عن��وان متول��ی مدیری��ت 
دانش��گاه ها، پژوهش��گاه ها و پارک های علم 
و فناوری، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
به عن��وان معرفی کنن��ده نیازه��ای صنایع 
مختلف��ی چ��ون نف��ت، گاز، پتروش��یمی، 
آی س��ی تی، ان��رژی، خ��ودرو و مخابرات 
به ش��رکت های دانش بنیان، معاونت علمی به عنوان حامی ش��رکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها و صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان حامی 

مالی این شرکت ها حضور دارند.

»مای��کل کروپاک« در دومی��ن روز کارگاه کارآفرینی صنعت آب و فاضالب 
کش��ور که با هدف اس��تفاده از تجارب ش��رکت Cewas در زمینه کارآفرینی 
و برون  س��پاری فعالیت های این صنعت به اس��تارت آپ  ها ب��ا حضور حمیدرضا 

کش��فی معاون نظارت بر بهره  ب��رداری، آیلین 
هوفس��تتر نماینده سفارت س��وئیس و معاون 
برنام��ه جهانی آب، آژانس توس��عه و همکاری 
س��وئیس، مفلح العلوین مشاور منطقه ای منابع 
مش��ترک دفتر همکاری های سوئیس_سفارت 
سوئیس در اردن، جمعی از مدیران کل شرکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور و کارشناسان 
و مدیران ش��رکت س��اتکاب برگزار شد، افزود: 
آب یک��ی از اجزای حقوق بش��ر بوده و با توجه 
ب��ه ماهیت خ��اص آب در زمین��ه توزیع آب و 
جمع آوری فاضالب دارای انحصار طبیعی است 
و اینجاس��ت که دولت ها نقش بسیار مهمی را 
در این زمین��ه ایفا می کنن��د. همانطور که در 

ایران نیز نقش دولت در این زمینه بسیار برجسته است.
ب��ه گزارش ایلن��ا، کروپاک افزود: اهمیت آب و نق��ش عمده ای که دولت در 
زمینه ایفا می کند موجب ش��ده که کارآفرینان کمتر به حوزه آب توجه داشته 

و تمایل زیادی نس��بت به این بخش نداشته باشند و نوآوری نیز در این بخش 
کم ش��ود؛ هدف ما مقابله با این چال��ش و جذب کارآفرینان در این بخش آب 
و فاضالب اس��ت، بنابراین ما نیاز به نوآوری و خالقیت برای مقابله با مس��ائل 
مربوط به آب داش��ته و برای به دست آوردن 
نوآوری نی��از به نیروی ج��وان و خالق برای 

کسب و کار داریم.
مدی��ر و موس��س Cewas مط��رح کرد: 
فرهنگ ایران در زمینه اس��تارت آپ بس��یار 
غنی بوده و ایران جزو س��ه کشوری است که 
چنین تش��کیالتی در زمینه آب و فاضالب را 
در س��طح جهان دارد، ام��ا در هر صورت در 

منطقه کاماًل تک و منحصر به فرد است.
وی ادامه داد: دولت نقش بسیار مهمی در 
زمینه فض��ای کارآفرینی دارد و نقش آن چه 
به عنوان تسهیل کننده برای این فعالیت ها و 
چه به عنوان مش��تری بس��یار برجسته است. 
موضوع��ی که می تواند ایران را پیش��رو در این زمین��ه مطرح کند هماهنگی و 
همکاری و فضای کارآفرینی اس��ت. ایران تش��کیالت و عوامل موردنیاز را دارد 

اگر هماهنگی و همکاری بین آنها تقویت شود.

پتانسیل باالی ایران برای رهبری در کارآفرینی بخش آبزیست بوم نوآوری و فناوری رونق می گیرد

دوران فناوری که آغاز ش��د و عرصه استفاده از تکنولوژی های نوین 
ارتباط��ی و اطالعاتی جه��ان را درنوردید، اول از هم��ه تولیدکننده ها 
و خدمات رس��ان ها بودند که به این سمت س��وق پیدا کردند. میل به 
بهره گیری از این بس��تر نوگرایی آنقدرها جذاب بود که توانس��ت افراد 
صاحب ایده را به بروز خالقیت های ش��ان وادارد تا جایی که طرحی نو 
در عرصه بازار کسب و کار و تولید خدمت متناسب با هر آنچه متقاضی 

می خواهد، ایجاد کنند.
کس��ب و کارهای نو که ایجاد شد، فضای بازار عرضه و ارائه خدمات 
و تولی��دات را تغیی��ر داد. ای��ن تغییر ش��رکت ها و صاحبان مش��اغل 
ب��زرگ را نیز مجاب کرد ک��ه راز ماندن، رقابت کردن و حفظ و جذب 
مشتریان، هم س��ویی با این فضای جدید کسب و کار و خدمات رسانی 
اس��ت؛ موضوعی که شرکت های پس��ت دنیا نیز از آن غافل نماندند و 
همس��و با گردونه تحوالت عصر نو، دچار نوعی دگردیسی در ساختار، 

نوع و ش��یوه ارائه خدمات و حتی بازتعریف 
مأموریت ها و هدف ها ش��دند. تا جایی که به 
گفته رئیس پست رویال میل بریتانیا »پست 
از کس��ب وکار پست نامه که امانت هم توزیع 
می کرد، تبدیل به کس��ب وکار امانت ش��ده 

است که پست نامه هم توزیع می کند.«
ای��ن بدین معناس��ت که پس��ت به جای 
اینک��ه خ��ود تولیدکنن��ده خدمت باش��ند؛ 
به عنوان حلقه واس��ط بی��ن تولیدکننده ها 
و خدمات رس��ان ها؛ توزیع کنن��ده کااله��ا و 
محصوالت آنها به دس��ت مشتریان هستند. 
در واقع می توان مدعی ش��د، ش��رکت های 
پست موفق و مطرح دنیا مانند پست آمریکا، 

آلمان و چین که سرانه مرسوله باالی ۵۰۰ را نیز پشت سر گذاشته اند، 
از همین الگو تبعیت کرده اند و در واقع به عنوان سکوی ارائه سرویس 
برای س��ایر شرکت ها و خدمات رس��ان های دولتی و غیردولتی، تحول 

دیجیتالی شدن را آغاز کرده اند.
بنابرای��ن تح��ول دیجیتال��ی صرفاً ب��ه معن��ای اس��تفاده از ابزار و 
تکنولوژی های روز دنیا نیس��ت بلکه به این معناست که ساختار، شکل 
و محتوای یک کس��ب وکار دچار تغییر ش��ود. موضوع��ی که در دوره 
وزی��ر جوان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )آذری جهرمی( دولت 
فعلی، بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفت. از این رو، قرار است طرح 
تحول پس��ت با رویکرد دیجیتالی ش��دن و ایجاد یک پلتفرم )سکوی( 
ارائه خدمت به ش��رکت ها و س��ازمان ها، به ویژه کسب وکارهای نوپا و 
استارت آپ ها؛ پیوند مستحکمی بین صاحبان ایده و طرح های خالقانه 
خدمات رس��انی و پست به عنوان یک شرکت دولتی و دارای امکانات و 

تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری گسترده، ایجاد کند.
عالوه بر این، از یک س��و شمار زیادی از استارت آپ هایی که تاکنون 
در این حوزه ش��کل گرفته اند، مش��کل لجستیک و حمل ونقل دارند و 
برای تحویل کاالها و خدمات شان در سراسر کشور با چالش مواجه اند و 
از سوی دیگر، تجربه موفق پست های دنیا از جمله پست فرانسه نشان 

می دهد، همکاری این شرکت های استارت آپی با پست و بهره گیری از 
قابلیت ها و ظرفیت های تخصصی این شبکه ارتباطی باسابقه، می تواند 
عرصه ای گسترده و بی نظیری از خدمات رسانی رضایت بخش هم برای 
عرضه کننده ه��ا و هم برای متقاضیان خدمات و کاالهای تولید ش��ده، 

فراهم آورد.
امروزه بس��یاری از ش��رکت های اینترنتی مطرح دنی��ا از جمله علی 
بابا، ای ب��ی)ebay( و آمازون بخش عمده حم��ل و جابه جایی کاال و 
بسته های ش��ان را در سراس��ر دنیا به کمک ش��رکت های پست انجام 
می دهند. در ایران نیز ورود پس��ت به بازار کسب وکارهای اینترنتی از 
حدود اوایل دهه ۹۰ براساس برنامه مشخص و با تولید نرم افزاری هایی 
ب��ا رویکرد پلتفرمی آغاز ش��د. ب��ه طوری که در ح��ال حاضر، بیش از 
4هزار ش��رکت و فروش��گاه اینترنتی با اتصال به سامانه های تحت وب 
شرکت ملی پست، به ثبت سفارش مشتری، استعالم وضعیت سفارش، 

پرداخت و تسویه هزینه ها و پرداخت های آنالین می پردازند.
ام��ا این رویکرد برای دیجیتالی ش��دن و تکمی��ل زنجیره پلتفرمی 
ش��رکت ملی پس��ت کافی نبود، ب��ه همین علت امس��ال طرح تحول 
دیجیتال پس��ت با انعق��اد تفاهم نامه بین 
این ش��رکت و اس��تارت آپ ال��و پیک به 
صورت رسمی کلید خورد تا بهره گیری از 
شبکه گسترده و مویرگی پست در اقصی 
نقاط کش��ور، پیوندی مبارک از همکاری 

بخش دولتی و خصوصی ایجاد کند.
اگر استارت آپ ها و شرکت های باسابقه 
به ج��ای رقابت ب��ا هم، هم��کاری کنند 
ن��ه تنه��ا می��زان موفقیت ه��ر دو بخش 
افزای��ش می یابد بلکه س��طح اس��تاندارد 
خدمات رس��انی به مردم نیز بهتر خواهد 
ش��د. اس��تارت آپ ها از نظر خل��ق ایده و 
ایجاد مفهوم برای ایده جدید برتر هستند 
و با موفقیت این کار را انجام می دهند، اما ش��رکت های بزرگ تر از نظر 
توس��عه مفهوم و بسط ایده تا بازار، موفق تر عمل می کنند، بنابراین در 
س��ایه این همکاری اس��ت که بازی بُرد-بُرد برای ه��ر دو طرف اتفاق 

می افتد.
مضافاً اینکه، اس��تارت آپ ها در تش��خیص و آش��کار کردن تقاضاها 
و نیازه��ای ضمنی و در ح��ال ظهور مردم در س��طح جامعه، توانایی 
باالیی دارند )بنا بر گزارش ش��رکت رس��انه ای Forbes، ۵۸ درصد از 
اس��تارت آپ ها در شناخت یک نیاز ش��فاف در بازار نسبت به محصول 
خ��ود، موفق عمل می کنند(، ام��ا معموالً در توس��عه ایده های جدید 
توفی��ق چندان��ی ندارند، زیرا نه تنه��ا این کار را برای اولین بار اس��ت 
که انج��ام می دهند، بلک��ه مهارت های الزم برای عملک��رد خالقانه با 

مهارت های توسعه محور را ندارند.
انتظار می رود با بس��تر گسترده سخت افزاری و نرم افزاری که شرکت 
ملی پست برای همکاری با شرکت های دانش بنیان و نوپای استارت آپی 
فراهم آورده اس��ت و پیامدهای مثبتی که از همکاری پست و الو پیک 
به دس��ت می آید، پنجره ای به سوی توسعه هرچه بیشتر همکاری های 

شرکت های دولتی و ایده های خالقانه بخش غیردولتی باز کند.
irna :منبع

ایان کالوم، مدیر طراحی سـابق جگوار که مدتی قبل از سمت خود استعفا داده بود، شرکت طراحی و 
مهندسی جدیدی تأسیس کرده است.

به گزارش زومیت، ایان کالوم، مدیر طراحی سابق جگوار تنها چند هفته پس از خروج از بخش طراحی 
این شـرکت، فعالیت جدید کسـب وکار خود را آغاز کرد. »Callum« نام این شـرکت مستقل طراحی 
و مهندسـی اسـت که محصوالت سفارشـی برای مشـتریان در صنایع مختلف از جمله سبک زندگی و 

مسافرت می سازد.
شـرکت جدید در وارویک مستقر است و فاصله چندان زیادی با محلی ندارد که کالوم طراحی برخی 
مدل های مشـهور مانند جگوار XF و I-Pace را در آنجا انجام داد. شـرکت جدید کالوم شامل تیمی از 

18 متخصص در زمینه صوتی، هنری، مد، خودرو و موتوراسپرت می شود.
ایان کالوم در این زمینه گفت:

همکاری در دنیای مدرن امروز، کاتالیزور ایده های جدید به شـمار می رود و این جزوی از شـخصیت 
و گرایش ما است که در آینده هم در داخل تیم و هم در همکاری با سایر شرکت ها به کار می گیریم. 

سه بنیان گذار دیگر این شرکت، تأثیر چشمگیری بر چشم انداز خودروسازی بریتانیا داشته اند. دیوید 
فیربرن، مدیر برنامه شـرکت اسـت و تا حدودی در بازسازی مدل نمادین جگوار E-Type نقش داشت 

که در سال 2۰14 رونمایی شد. دیوید فیربرن در این زمینه گفت:
شرکت جدید افرادی بسیار باتجربه، ماهر و مشتاق را در کنار یکدیگر جمع می کند که هدف مشترکی 

دارند؛ فرصت و آزادی برای طراحی و تولید محصوالتی که هیجان ایجاد می کنند.
یکی دیگر از هم بنیانگذاران این شـرکت، آدام دان فرانسیسـکو مدیر مهندسـی است و پیش از این 
به عنوان مهندس در نوبل )Noble( و استون مارتین کار کرده است. تام برد، مدیر بازرگانی کالوم است 
 Spectre بـرای حضور در فیلم C-X75 کـه پیش از این در هماهنگ سـازی خودروی مفهومی جگوار

جیمز باند انجام وظیفه کرد.
شـرکت طراحـی ایان کالوم قصـد دارد جزییات رسـمی از اولین پروژه خود را طـی هفته های آینده 

منتشر کند.

 توسعه کسب وکارهای خالق
با بهره گیری از ظرفیت های بخش دولتی

 طراح سابق جگوار
شرکت جدید تاسیس کرد

دریچــه

اس��ماعیل قادری فر با اشاره به اینکه معاونت علمی و فناوری به دنبال استفاده درست از 
فضاهای خالی شهری است، گفت راه اندازی کارخانجات نوآوری یکی از ابداعات معاونت علمی 
و فناوری است که این کارخانجات به صورت بومی و با توجه به توانایی های استانی و منطقه ای 
ایجاد می ش��ود. به گزارش مهر، رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و 
فناوری افزود: زیس��ت بوم نوآوری و فناوری نیاز به بسترس��ازی دارد، یکی از زیرساخت های 
مورد نیاز برای این زیست بوم، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت شرکت های دانش بنیان است. 
به گفته قادری فر، شرکت های دانش بنیان پتانسیل باالیی برای کار و فعالیت اقتصادی دارند، 
ام��ا برخ��ی از آنها فضا و مکانی برای فعالیت ندارند، به همین دلیل معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری با ایجاد کارخانه های نوآوری یک فضای مناسب در اختیار آنها می گذارد.

 ظرفیت خالی شهرها
وارد چرخه نوآوری می شوند

زهره مولوی
کارشناس ارتباطات شرکت ملی پست

شنبه
29 تیر 1398

شماره 1354
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یک پژوهشگر لرستانی گفت لرستان به کارآفرینی صنعتی نیاز دارد.
به گزارش ایس��نا، میالد جهانی اظهار داش��ت حمایت از کارآفرین می تواند 
یک��ی از بهتری��ن و موثرترین راه ه��ا و روش ها در زمان تحریم باش��د؛ پرورش 

تفکر کارآفرینی، برنامه ریزی و ایجاد انگیزه برای 
رخداد این مهم بسیار حائز اهمیت است.

وی ادام��ه داد: فرام��وش نکنی��د حت��ی اگ��ر 
تحریم ها را هم نادیده بگیریم کارآفرینی بهترین 
راه برای ایجاد اش��تغال زایی و نهایتاً کاستن نرخ 

بیکاری است.
جهان��ی اضاف��ه ک��رد: بپذیری��م ک��ه بیکاری 
مادر تم��ام معضالت جامعه اس��ت و متفکران و 
صاحب نظران به شدت روی این مؤلفه و تاثیرات 

منفی آن بر جامعه تاکید دارند.
ای��ن عضو آکادمی دانش��مندان جهان اس��الم 
اف��زود: امروز در اس��تان نرخ بیکاری باالس��ت و 
جای تردید وجود ندارد که این مس��ئله می تواند 

موجبات برخی مشکالت روحی و روانی را فراهم کند و گره قطعاً با کارآفرینی 
باز خواهد شد.

وی خاطرنش��ان کرد: مس��ئوالن لرس��تان را دریابند. اس��تان ما براس��اس 

سرش��ماری مرکز آم��ار ایران با ۱۳.۵درص��د رتبه دهمین اس��تان را از منظر 
بیکاری دارد. خود بیکاری در طالق و فروپاش��ی زندگی جوانان به شدت موثر 

است.
جهان��ی گف��ت: ایج��اد مش��اغل کم هزین��ه 
یا مش��اغل زودب��ازده و حمای��ت از بنگاه های 
اقتصادی و صنعتی کوچک مقیاس می تواند روح 
کارآفرین��ی را تازه کند و نفس��ی برای جوانانی 
باش��د که در این حوزه فعالیت دارند. دش��من 
در ص��دد برآمده ک��ه با تحریم ها ب��ه پیکره ما 
ضربه مهلک وارد کند. همین اشتغال زایی های 
کوچک مقیاس��ی که گاهاً به چشم هم نمی آید 
در درآمدزایی جوانان این مرز و بوم موثر است.
این پژوهش��گر لرستانی خاطرنشان کرد: اگر 
کارآفرین��ی را طب��ق تعریف فرآین��دی بدانیم 
ک��ه یک ارزش جدی��د را از طری��ق یک روش 
متعهدانه با در نظر گرفتن ریس��ک های مرتبط 
با آن خلق می کند آنگاه باید ریس��ک هایی را هم که فرآیند کارآفرینی ممکن 
است به دنبال داشته باشد بپذیریم. در تحریم ها غالب روش ها با ریسک همراه 

بوده که کاًل کارآفرینی ماهیتاً از این مساله برخوردار است.

عضو هیات مدیره س��ازمان تامین اجتماعی به انعقاد تفاهم نامه بین معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و وزارت کار اشاره کرد و گفت براساس این 

تفاهم نامه در صدد هستیم تا پارک فناوری پردیس ۲ را ایجاد کنیم.
به گزارش ایرنا، مرتضی لطفی اظهار امیدواری 
کرد: با توجه به نیازی که ما داریم و حمایت های 
معاونت های علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 

این موضوع را اجرایی می کنیم.
وی درب��اره زمان راه اندازی ای��ن مجموعه نیز 
گف��ت: محل پردیس ش��ماره ۲ در واقع در جاده 
قدیم ک��رج به معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری معرفی شده که مورد توافق بوده است 
و در تالش هستیم هرچه سریع تر این مجموعه را 
راه اندازی کنیم. عضو هیأت مدیره سازمان تأمین 
اجتماعی با اش��اره به اعمال تم��ام معافیت های 
پارک ه��ای فناوری در این پردی��س، تاکید کرد: 
با توج��ه به اینک��ه کارآفرینان در آنجا مس��تقر 

می ش��وند، باید یک سری امکانات از جمله دسترسی به مترو و امکانات ترددی 
فراهم شود که پیگیر این موضوعات هم هستیم.

وی در پاس��خ به این س��وال که آیا فقط کارآفرینان ح��وزه تأمین اجتماعی 

در این پارک مس��تقر می شوند؟ گفت: کارآفرینان می توانند در هر زمینه فعال 
باش��ند، با توجه به اینکه فلس��فه و ماهیت کاری تأمی��ن اجتماعی، حمایت از 
تم��ام کارکنان و کارگران در بخش های کارآفرینی، صنعت و خالقیت اس��ت، 
کارآفرین��ان می توانند در ای��ن مجموعه فعال 

باشند.
عضو هیأت مدیره س��ازمان تأمین اجتماعی 
بی��ان داش��ت: اولوی��ت م��ا اس��تفاده از توان 
اس��تارت آپ ها و فناوری ه��ای خالق که هم در 
حوزه اقتص��اد و هم حوزه خدماتی خودش��ان 
اش��تغال دارند، هس��ت و منافع این کار هم در 
ح��وزه کارآفرین��ی و هم در ح��وزه حمایت از 

استارت آپ ها خواهد بود.
وی بی��ان داش��ت: با توجه ب��ه الزامی که در 
ح��وزه اش��تغال، کارآفرینی و حت��ی در حوزه 
ارائه خدم��ات نوین به بیمه گره��ا وجود دارد، 
تفاهم نام��ه ای بی��ن معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری و وزارت کار منعقد و قرار ش��د با اس��تفاده از تجربیاتی که 
در حوزه فناوری به عنوان یک ضرورت در حوزه ارائه خدمات تأمین اجتماعی 

مطرح است، بتوانیم همکاری نزدیکی در این زمینه ها داشته باشیم.

پارک فناوری پردیس 2 ایجاد می شودافزایش نیاز به کارآفرینان حوزه صنعتی

دستاوردهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بیست و پنجمین 
نمایش��گاه بین المللی الکترونی��ک، کامپیوتر و تج��ارت الکترونیک فناوری با 
حمایت س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و س��تاد توسعه فناوری های 
حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی و در سالن ۷ غرفه ۱۱۶۳ به مخاطبان 

این نمایشگاه عرضه می شود.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری،  ۲۶ تیرماه ۹۸ بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ با سخنرانی حسن 
روحانی رئیس جمهوری کش��ورمان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران کار خود را آغاز کرد.
 ش��رکت های دانش بنیان، بخش خصوصی، دولت و اس��تارت آپ ها در این 
نمایشگاه دور هم جمع شده اند تا در تابستان داغ، ایده ها و محصوالت فناورانه 
حوزه الکترونیک و کامپیوتر کشور را نمایش دهند. بله، نمایشگاه بین المللی تا 
۳۰ تیرماه مکانی برای عرضه توانمندی فناوران و کسب و کارهای نو پا است. 

حضور چشمگیر اس��تارت آپ ها و تماشای ایده ها و خالقیت آنها امید را در 
دل ها زنده می کند. دیدن جوانانی که با همت خود ایران را در مسیر پیشرفت 
قرار داده اند. اگر چهار سال پیش استارت آپ ها در بخش جنبی و سالنی کوچک 
نمایش��گاه الکامپ کار خود را آغاز کردند اما در همین مدت کوتاه چنان رشد 
خوبی داش��ته اند که پنج س��الن ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ نمایشگاه به آنها اختصاص 
دارد و افراد با حضور در این غرفه ها جدیدترین کس��ب و کارهای الکترونیکی 

ایران با ایده های جذاب و نوآورانه را یکجا مشاهده می کنند. 
این استارت آپ ها تحولی بزرگ را به راه انداخته اند و به گفته سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، اکنون بر فراز قله ای ایس��تاده ایم که 
بیش از 4 هزار و 4۰۰ ش��رکت دانش بنیان و ۶ هزار استارت آپ در حوزه های 
مختلف فن��اوری افتخارآفرینی می کنند. راه جدید برای تحول جامعه به مدد 
تزریق نوآوری است. تحولی که توسط شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
به جامعه تزریق می شود، ش��یرین ترین میوه ای است که از تالش دولت برای 

تحقق اقتصاد دانش بنیان به یادگار می ماند.
 الکامپ وضعیت حوزه ICT کشور را به تصویر می کشد و نشان می دهد علی 
رغم تمامی مشکالت موجود با اتکا به نیروی انسانی مسیر رشد در حوزه های 
علمی و فناورانه به س��رعت طی می ش��ود. تحول به راه افتاده است و جوانان 
خ��الق و نوآور با فعالیت های اس��تارت آپی خود رفاه و امنیت را برای تک تک 

افراد جامعه به ارمغان آورده اند.
 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز به عنوان یکی از حامیان اصلی 
این تحول و ایجادکننده زیس��ت بوم کارآفرینی در این نمایشگاه حضور دارد. 
غرفه معاونت علمی و فناوری با حمایت ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
و ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی ایجاد شده 
اس��ت و سعی دارد با اطالع رس��انی حمایت های معاونت علمی از فعالیت های 
فناوران��ه زمینه را برای رش��د بیش��تر فعالیت اس��تارت آپ ها و ش��رکت های 

دانش بنیان ایجاد کند.
 استارت آپ ها تحولی بزرگ در همه عرصه های کشور ایجاد کرده اند

 ای��ن رویداد ب��زرگ و تاثیرگذار علمی و فناوری ک��ه حوزه های مختلف و 
راهبردی چون رس��انه، س��رگرمی، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک و 
دولت الکترونیک، قطعات و تجهی��زات موبایل، آموزش و راهکاریابی، نرم افزار 
و سخت افزار، هوش مصنوعی، پایگاه داده و سیستم های هوشمند، دستگاه ها، 
ماشین آالت و تجهیزات اداری، روباتیک، اینترنت و . . .  را پوشش می دهد، شب 
گذشته میزبان دکترحسن روحانی رئیس جمهوری کشور بود. وی در مراسم 
افتتاحیه این نمایش��گاه، گفت: رفع مشکالت در مسیر فعالیت استارت آپ ها 
مس��ئولیت سنگین دولت است و با اس��تفاده از فضای مجازی و استارت آپ ها 
می توانی��م بازار را با تولیدگر آش��تی دهیم. هرچند که ممکن اس��ت عده ای 

بخواهند به نفع شخصی و یا جمعی از این فضا سوءاستفاده کنند اما هیچ گاه 
نمی ش��ود یک حرکت بزرگ و جهانی را به خاطر عده ای سوءاس��تفاده کننده 

تعطیل کرد .
روحانی با بیان اینکه امروز در بحث فضای مجازی و یا حرکت در مسیر ایران 
هوشمند، تنها اقتصاد و اشتغال مطرح نیست، افزود: حتی از لحاظ اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی، این فضای مجازی است که مشارکت مردم را در همه امور 
کش��ور آسان تر کرده اس��ت، روزانه به مسئوالن و حاکمان نمره می دهد که تا 
چه حد دارای مقبولیت و حتی مش��روعیت هستند و همچنین برای تحوالت 

اجتماعی و جامعه ایرانی فرصت های مناسب به وجود آورده است.
وی با بیان اینکه امروز یک اس��تارت آپ قادر اس��ت، اشتغال عظیمی برای 
کشور ایجاد کند، افزود: اینکه یک استارت آپ بتواند یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
شغل طی چهار سال ایجاد کند، افتخار بزرگی برای نسل جوان و تحصیلکرده 
و همچنین رفاه اجتماعی مردم اس��ت. امروز مردم می توانند از طریق همین 
اس��تارت آپ ها سفرهای درون شهری خود را انجام دهند که این امنیت و رفاه 
را فضای مجازی به وجود آورده اس��ت. س��اکنان روستاها نیز اکنون می توانند 
از همان درون روس��تا محص��والت تولیدی خود را به طور مس��تقیم و بدون 
واسطه های مزاحم کسب و کار، به مشتریان عرضه کنند، این کار بسیار بزرگ 

است که دانش فناوری اطالعات و ارتباطات برای ما به وجود آورده است.
 نمایشگاه الکامپ راهی برای معرفی جوانان کارآفرین خالق است 

 سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری هم معتقد است که 
فضای این نمایشگاه با جوانانی که موفقیت را در کارآفرینی یافتند و متکی به 
استخدام دولتی نیستند شور و نشاط ویژه پیدا کرده است. این افراد ضمن آنکه 
کارآفرینی و ایجاد اشتغال می کنند به تولید ارزش افزوده و سرمایه برای اقتصاد 

کشور نیز اهتمامی جدی دارند.
وی  درب��اره تحولی که اس��تارت آپ ها در اقتصاد ایج��اد کرده اند، می گوید: 
کارآفرینان جوان فعال در استارت آپ ها ارزشمندترین سرمایه برای زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری هستند. این افراد جدید کارآفرینی ایران را شکل می دهند 
و ب��ا نوآوری و خالقیتی که دارند تحولی ش��گرف در اقتصاد کش��ور و عرصه 
کارآفرینی ایجاد می کنند. جوانان تحصیلکرده و خالق مهمترین سرمایه برای 
زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری کشور به ش��مار می روند و این نسل توانمند 
با توس��عه ش��رکت های خالق خود تحولی جدی در کارآفرینی کش��ور ایجاد 

می کنند.
 آوردگاه الکامپ

 نمایش��گاه الکامپ بزرگترین رویداد فناورانه در  کش��ور اس��ت و در عرصه 
طراحی، ساخت، تولید و پشتیبانی از محصوالت، خدمات، محتوا و راهکارهای 
صنایع الکترونیکی، کامپیوتر و دیجیتال در اقتصاد ش��کل گرفته اس��ت. این 
نمایشگاه تخصصی همه س��اله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران 
این حوزه و مخاطبان آنها در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 

می شود.
نمایشگاه الکامپ، آوردگاهی است که ساالنه ذی نفعان توسعه و تحول اقتصاد 
دیجیت��ال با بررس��ی فرصت های بازار به جایگاه س��ازی محصوالت و خدمات 
خود پرداخته و عملکرد س��االنه خود را در معرض دید و داوری مش��تریان و 
استفاده کنندگان قرار می دهند تا با تحریک تقاضای بازار به تعمیق و گسترش 

اقتصاد کشور یاری رسانند.
امسال نیز بیست و پنجمین نمایش��گاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و 
تجارت الکترونیک ۲۷ الی ۳۰ تیر ۱۳۹۸ در محل نمایش��گاه های بین المللی 
تهران برگزار می ش��ود تا عالقه مندان به این حوزه های علمی که بیش��تر آنها 
را جوانان و خالقان تش��کیل می دهند با حضور در آن بتوانند با تازه ترین های 

فناوری این حوزه آشنا شوند و راه های تبدیل ایده به محصول را یاد بگیرند.

نمایشگاه الکامپ با استارت آپ ها جانی دوباره می گیرد

یادداشـت

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نظام آموزش 
فنی و حرفه ای در حال تغییر اساس��ی است، گفت دانشگاه های کشور باید در 

مسیر کارآفرینی حرکت کنند.
ب��ه گزارش خبرنگار مهر، حاتم ش��اکرمی صبح پنجش��نبه در همایش کار 
و کارآفرینی در بوش��هر اظهار داش��ت: جذب فارغ التحصیالن در بازار کار در 
صورتی فراهم می ش��ود که دانش��جو با نظام مهارتی از دانشگاه فارغ التحصیل 

شود که زمینه ساز پرورش کارآفرین در جامعه می شود.
وی تاکید کرد: نظام آموزش فنی و حرفه ای در حال تغییر اساس��ی اس��ت 
و آزمون های کاغذی و تئوری محور در این س��ازمان در حال حذف ش��دن و 
خروجی کارگاه های مهارتی به سمت پروژه های عملی در حال پیشرفت است.

 حرکت در مسیر کارآفرینی



ب��دون تردید زمان آمادگی ما برای توس��عه کس��ب و کارم��ان یکی از 
هیجان انگیزترین لحظات در زندگی حرفه ای مان خواهد بود. در این میان 
ما با دو مس��ئله جداگانه مواجه هس��تیم. نخست، باید به منابع الزم برای 
توس��عه برندمان در س��طح جهانی فکر کنیم. س��پس نوبت به مواجهه با 
چالش های پیش رو در این زمینه خواهد رسید. به هر حال هیچ موفقیتی 
بدون س��عی و تالش به دس��ت نخواهد آمد. به ویژه اینکه هدف اصلی ما 

توسعه کسب و کارمان در مقیاس جهانی است. 
فرقی ندارد هدف ما از توس��عه کسب و کار چیست. شاید قصد توسعه 
برندمان در س��طح محلی یا ورود به بازار جهانی را داش��ته باش��یم، به هر 
حال ما باید به یک نکته اساس��ی توجه داشته باشیم: ضرورت حفظ صدا 
و هویت برندمان که س��ال های متمادی برای خل��ق و بهبود وضعیت آن 
تالش کرده ایم. در این میان تفاوتی میان برندهای نس��بتا تازه تاسیس و 

شرکت های باسابقه نیست. 
چالش های توسعه جهانی کسب و کار

حفظ صدای برندمان در سطح منطقه ای و جهانی همراه با ریسک های 
مختلف��ی خواه��د بود، ب��ا این حال رعای��ت این نکته در راس��تای حفظ 
یکپارچگی و هویت برندمان ضروری اس��ت. بی ش��ک اقدام برای توس��عه 
جهانی برندمان با توجه به چالش هایی نظیر تفاوت سیستم عقاید و سلیقه 
مردم نقاط مختلف، دس��تگاه های قضای��ی و قانون های گوناگون و از همه 
مهم ت��ر فرهنگ ملی و محلی منحصر به ف��رد پیچیدگی های خاص خود 

را خواهد داشت. 
با توجه به ریسک های متعددی که در مسیر توسعه جهانی کسب و کار 
قرار دارد، چگونه امکان پرهیز از آنها وجود خواهد داش��ت؟ گام نخس��ت 
در ای��ن فرآیند آگاهی دقیق از چالش های پیش روی برندمان در مس��یر 
توسعه اش است. به این ترتیب عالوه بر پذیرش چالش ها و دشواری مسیر 
پیش رو باید برای رویارویی با آنها نیز آماده ش��ویم. به عنوان مثال، اینکه 
تبلیغات برند ما در محل تاس��یس شرکت مان موفقیت باالیی کسب کرده 
است، تضمین موثری برای کسب موفقیت آن در سایر نقاط جهان نخواهد 

بود. 
ی��ک نمونه مناس��ب در زمینه عدم موفقیت ی��ک کمپین تبلیغاتی در 
کش��ورهای خارجی مربوط به برند Procter & Gamble اس��ت. آنها 
برنامه ای دقیق برای شروع فروش پوشک های مخصوص کودکان در ژاپن 
داش��تند، با این حال ایده تبلیغاتی آنها در هم��ان ابتدا مخاطب ژاپنی را 
ناامید س��اخت. دلی��ل این امر تمرکز ایده تبلیغات��ی آنها بر روی فرهنگ 
عامه آمریکایی بود. به این ترتیب بی توجهی به فرهنگ بومی ژاپن موجب 
شکس��ت آنها در زمینه فروش پوش��ک ش��د. بدون تردید سرمایه گذاری 
گسترده بر روی بازارهای تازه و تالش برای کسب موفقیت در نقاط مختلف 
جهان از طریق استراتژی منسجم بسیار مطلوب خواهد بود، با این حال در 
مسیر کسب موفقیت باید به شناخت مناسبی از فرهنگ کشورهای مورد 
نظرمان نیز دس��ت پیدا کنیم. در غی��ر این صورت امکان موفقیت در این 

زمینه را نخواهیم داشت. 
چگونه صدای برندمان را حفظ کنیم؟

هنگامی که نوبت به ایجاد یک برند موفق می رسد، ایجاد صدای مناسب 

برای دستیابی به مخاطب هدف ضروری خواهد بود. در این میان طراحی 
منحصر به فرد ویژگی های برندمان اهمیت دارد. این امر نه تنها برای جلب 
نظر مخاطب هدف، بلکه اعالم حضور به رقبا نیز ضروری خواهد بود. صدای 
برند به ما در زمینه توسعه هرچه سریع تر کسب و کارمان کمک می کند. 
همچنین با حفظ آن در طول زمان دچار مشکالتی از قبیل سردرگمی در 
زمینه جلب نظر مشتریان هدف مان نخواهیم شد. اهمیت صدای برند فقط 
مح��دود به زمان فعالیت در مقیاس منطقه ای و ملی نیس��ت. وقتی قصد 
توسعه جهانی برندمان را داریم، حفظ صدای برندمان و از طریق آن تمام 
ارزش های شرکت اهمیت باالیی پیدا می کند. بنا بر این در ادامه مقاله به 
بررس��ی برخی از نکات مهم در این زمینه پیش از ش��روع رسمی فرآیند 

توسعه جهانی برندمان خواهیم پرداخت. 
1. بازبینی اطالعات شخصیتی مشتریان مان

بدون تردید صرف هزینه های باال برای ایجاد صدای برند در صورت عدم 
آگاهی درست از سلیقه و تیپ شخصیتی مشتریان برندمان یک شکست 
واقعی خواهد بود. به طور معمول هر برندی دارای یک نوع مشتری ایده آل 
است، بنابراین با جمع آوری اطالعات مربوط به مشتریان فعلی برندمان باید 
اقدام به شناخت هرچه بهتر تیپ مشتری ایده آل مان کنیم. وقتی ما قصد 
توس��عه کسب و کارمان در مقیاس جهانی را داریم، اطالعات مان در مورد 
مشتریان فعلی چندان به درد نخواهد خورد. به هر حال در اینجا ما قصد 
تعامل با مش��تریان دارای فرهنگی کامال متفاوت را داریم. به همین دلیل 
باید اقدام به جمع آوری اطالعان مناسب در زمینه آنها کنیم. به این ترتیب 

فرآیند فعالیت مان در آن بازارها با دشواری زیادی همراه نخواهد شد. 
به منظور ش��روع فرآیند شناخت مش��تریان در بازار تازه اقدام به طرح 
پرسش های مشابه فرآیند شناخت مشتریان داخلی برندتان کنید. به نکات 

ذیل توجه کنید:
• نمودارها: این بخش ش��امل رده س��نی، محل زندگی، میزان درآمد و 

تعداد اعضای خانواده مشتری ایده آل برند ما خواهد بود. 
• انتظارات: در اینجا وظیفه اصلی ما یافتن انتظارات مشتریان از یک برند 
است. به طور مشخص این امر شامل هویت برند و محصوالت و خدماتش 
خواهد بود. به این ترتیب فرصت کافی برای تعامل س��ازنده با مش��تریان 

فراهم خواهد شد. 
• اه��داف: در م��ورد آنچه مش��تریان از خرید محصوالت م��ا به دنبال 
کسب اش هستند، فکر کنید. به این ترتیب پس از فهم آن باید به مشتریان 

در زمینه دستیابی به هدف شان کمک کنید. 
2. چالش های ترجمه درست

ترجمه به معنای واقعی کلمه بسیار بیشتر از برگرداندن کلمه به کلمه 
یک جمله است. این فرآیند شامل فهم عمیق معنای جمله و تالش برای 
بازتاب درست آن در قالب فرهنگ ویژه یک جامعه دیگر با استفاده از زبان 
آنهاس��ت. در این میان اشتباهات حوزه ترجمه تاثیر انکارناپذیری بر روی 
سرنوش��ت برند ما در بازارهای خارجی خواهد داش��ت. امروزه بسیاری از 
کاربران اینترنت با استفاده از اشتباهات برندها در زمینه ترجمه شعارهای 
تبلیغاتی شان اقدام به ساخت محتوای خنده دار و طنز می کنند. نکته منفی 
این جریان برای برندها دش��واری رهایی از چنین شهرت های منفی است. 
همچنین در زمینه روابط عمومی چنین اشتباهاتی یک فاجعه تمام عیار 
محسوب می ش��ود، بنابراین به منظور جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید با 
مترجم های حرفه ای همکاری کنیم. همچنین همکاری با کارشناس های 

حرفه ای در این زمینه نیز مناسب خواهد بود. شاید در نگاه نخست چنین 
اقداماتی بسیار محافظه کارانه به نظر برسد. شاید حق با شما باشد، با این 
حال هیچ برندی عالقه مند به کس��ب ش��هرت منفی به ویژه در این حوزه 

نیست، بنابراین اندکی احتیاط بیش از حد ضرر چندانی نخواهد داشت. 
۳. داشتن صدای برند منحصر ب فرد

امروزه برندهای بسیار زیادی در سراسر جهان مشغول فعالیت هستند. 
به همین خاطر جلب توجه مش��تریان روز به روز دش��وارتر می ش��ود. در 
این میان همکاری با کارشناس های متخصص در زمینه ایجاد صدای برند 
مزیت های زیادی به همراه خواهد داش��ت. هدف اصلی ما در اینجا یافتن 
کارشناس های مناسب برای کمک به توسعه کسب و کارمان در بازارهای 
خارجی است. آنها باید توانایی توضیح دقیق شرایط بازار هدف و اقدامات 
الزم برای کس��ب موفقیت در آن را داش��ته باش��ند. به این ترتیب برند ما 
امکان قالب بندی صدای برند بسیار بهتری را خواهد داشت. البته منظور 
من در اینجا ایجاد یک صدای برند تازه نیست. به عبارت دقیق، با ورود به 
ه��ر بازار تازه ای نیاز ما به ایجاد هماهنگی میان صدای برندمان و فرهنگ 
آن بازار نمایان می شود. به همین خاطر باید اقدامات الزم برای ایجاد این 
هماهنگی را انجام دهیم. از آنجایی که این فرآیند بس��یار حساس خواهد 

بود، استفاده از کارشناس های حرفه ای ضروری به نظر می رسد. 
صاحب هر برندی باید چنین س��والی را از خود بپرس��د: آیا صدای برند 
من واقعا منحصر به فرد است؟ در اینجا برخی نکات مهم را باید در ذهن 
داشت. نخست، تفکر پیرامون سه کلمه اساسی که برند ما را توضیح خواهد 
داد. اس��تفاده از این سه کلمه در کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی مطلوب 
خواهد بود. همچنین باید نس��بت به انتقال درس��ت آنها به فرهنگ دیگر 
نی��ز اطمینان حاصل کنیم. به عنوان مث��ال، آیا کلمات کلیدی برند ما به 
صورت درست به زبانی دیگر ترجمه شده اند؟ اگر پاسخ شما به این پرسش 
»نمی دانم« اس��ت، باید به عقب بازگردید. به این ترتیب بازبینی اطالعات 

مرتبط با سلیقه و ویژگی های مشتریان به ما کمک خواهد کرد. 
4. اعتماد به تیم منطقه ای برندمان

بدون تردید هیچ کس به اندازه اعضای تیم منطقه ای برندمان در زمینه 
مش��تریان هدف ما در بازارهای جهانی اطالعات کاربردی نخواهد داشت. 
به همین دلیل اعتماد به آنها برای کسب موفقیت در بازاری تازه ضروری 
خواهد بود. این امر از طریق گفت وگو و هم اندیش��ی با اعضای تیم شرکت 
امکان پذیر می ش��ود. در این میان بسیاری از مشکالت و چالش های پیش 
از بروز حل و فصل می ش��ود. همچنین در زمین��ه راه اندازی کمپین برای 
برندمان در بازارهای تازه توصیه های اعضای تیم ش��رکت بس��یار راهگشا 

خواهد بود. 
5. همکاری همه جانبه در داخل شرکت

فرقی ندارد که ما چقدر سابقه در زمینه فعالیت تجاری داریم، تهیه نکات 
آموزشی و دقترچه های راهنما در زمینه هویت برندمان و ارائه مداوم آنها به 
اعضای شرکت و همچنین مشتریان برندمان ضروری خواهد بود. هنگامی 
که ما قصد توس��عه جهانی کس��ب و کارمان را داری��م، این امر از اهمیت 
دوچندانی برخوردار خواهد شد. تهیه و توزیع چنین نکات و دفترچه هایی 
به رفتار مطلوب و مناسب کارکنان برندمان با مشتریان تازه کمک خواهد 
کرد. اهمیت این اقدام ناآگاهی بس��یاری از کارمندان یک برند نس��بت به 

ویژگی ها و تفاوت های مشتریان متعلق به یک کشور دیگر است. 
allbusiness :منبع

رنگ ها چه نقشی در طراحی بنر دارند؟
هر برند دارای یک هویت و ش��خصیت اس��ت و تیم بازاریابی باید 
بدان��د که قرار اس��ت هویت برند آنها چه نقش��ی در ذهن مخاطب 
ایجاد کند. این ش��اید ساده باش��د، اما برندینگ یک چرخه کامل و 
یکپارچ��ه در مورد انتقال پی��ام، ایجاد تجربه و ایجاد رابطه و تعامل 

با مخاطبان است.
هویت و شخصیت یک برند از عوامل مختلف قابل درک و شناخته 
می شود، اما تصاویر گرافیکی شاید بیش از همه در این مورد دخیل 
هس��تند. رنگ هایی که برای س��ازمان و برند انتخاب ش��دند نقش 

مهمی در پشتیبانی و ایجاد شخصیت برند ایفا می کنند.
در ادامه قصد داریم در مورد رنگ ها و اس��تفاده از آن در طراحی 
بنر صحبت کنیم. بنرهای که قرار است به طیف زیادی از مخاطبان 
در س��طح اینترنت نمایش داده ش��ود و قطعا نباید طرحی خارج از 

هویت برند سازمان داشته باشد.
درک درست از روانشناسی رنگ ها می تواند در دستیابی به اهداف 

اصلی در تبلیغات کمک کند.
رنگ زرد رنگ آفتاب ، رنگ طال و یادآور گنجینه )اشیای 

باارزش(
رنگ زرد خاصیت درخشندگی زیادی دارد، به خصوص زمانی که بر روی 
زمینه های تیره مثال سیاه قرار می گیرد و یا برعکس. در این حالت بیشترین 

درخشندگی را در بین تمامی ترکیب رنگ ها خواهد داشت.
استفاده زیاد از رنگ زرد ممکن است خطرناک باشد چون می تواند باعث 
تحریک چش��م مخاطب شود و بهتر است در حد متعادل و آمیخته با دیگر 

رنگ ها باشد.
رن��گ زرد رنگ قدرتمندی اس��ت که می توانید با رنگ های آبی یا س��یاه 
تع��ادل آن را حفظ کنید. رن��گ زرد را می توانید ب��رای صنعت هایی مانند 
حمل و نقل، خدمات پس��ت و ارس��ال کاال و همچنین کس��ب وکارهای که 
تصمیم گیری سریع مش��تریان در مورد خرید برای شان مهم است، استفاده 

کنید.
ببینید نش��نال جئوگرافیک چگونه از رن��گ زرد بهره می برد و همچنین 
دکمه فراخوان )CTA( که شما را دعوت به کشف ماجراهای جدید می کند.
نارنجی رنگ جوانی همراه با خالقیت و اشتیاق و دعوت به 

دوستی
از این رنگ می توانید به این صورت کلی یا ترکیب با رنگ های دیگر بهره 
ببرید. به این صورت که حجم زیاد نارنجی در یک بنر برای جلب توجه گروه 
جوانان و اس��تفاده از نارنجی در کنار رنگ های س��یاه و سفید یا خاکستری 

برای اهداف متعادل سازی و یا برجسته سازی موضوع خاص به کار برد.
بنابرای��ن از نارنج��ی می توانیم در آرم و لوگو ش��رکت های که محصوالت 

برای گروه جوانان دارند نیز بهره ببریم.
ش��ما می توانید ببینید با توجه به نوع مخاطب و پیام، ش��رکت های مانند 

سن ایچ، فانتا و هارلی دیویدسون چگونه از رنگ نارنجی بهره می برند.
رنگ قرمز، رنگ احساس

رنگ قرمز در مورد همه چیز اس��ت. شور و هیجان، عشق و آتش، سرعت 
و تحریک، و رنگ بیان احس��اس قدرتمندی اس��ت. اگر بخواهیم رنگ قرمز 
ش��خصیت و نوعی از مفاهیم باال را برس��اند باید در هر دو زمینه محصول و 

تبلیغات استفاده و حمایت شود.
رنگ قرمز نوعی مفهوم ضرورت را نیز بیان می کند و می توانید در صنایع 

غذایی، سرگرمی و خرده فروشان از آن استفاده کنید.
رنگ بنفش رنگی برای اعتبار و اعتماد

رنگ لوکس، خالقیت و میل به پیشرفت که در کنار استفاده از این رنگ 
در طراحی بنر، مشتریان را دعوت می کند تا به کشف و کنجکاوی بیشتری 
بپردازند. بنفش جس��ورانه اس��ت و غیرممکن را به ممک��ن تبدیل می کند، 
بنابراین ش��خصیت برند پش��ت چنین رنگی نیز باید همین روحیه پیشرو و 

خالقانه را داشته باشد.
رن��گ بنفش می توان��د از اعتبار خود برای ش��رکت های تولید محصوالت 

کودکان، بانک و دادوستد، بیمه و شرکت های مسئولیت پذیر مایه بگذارد.
از صورتی برای تاثیرگذاری و مراقبت استفاده کنید

رنگ صورتی روش��ن، مناس��ب برای ش��رکت هایی اس��ت که شخصیت 
خریدار آنها دختران کوچک و نوجوان اس��ت. همچنین شرکت های آرایشی 
و بهداش��تی می توانن��د با این رنگ توجه بان��وان را جلب و حس مراقبت را 

انتقال دهند.
قهوه ای رنگی بااصالت

قهوه ای رنگ آرامش، لوکس و کالس��یک و س��نت است که طی دهه ها و 
صدها سال یک ثبات را حفظ کرده است.

اس��تفاده از قهوه ای در برندهایی که ب��ر روی تاریخ غنی خود در صنعت 
تمرکز می کنند، اس��تفاده می شود. مانند: مد، خرده فروشی و سرویس هایی 

که خدمات لوکس را ارائه می دهند.
رنگ آبی، رنگی اجتماعی

رنگ آرامش، احس��اس قدرت و اطمینان ک��ه از طرفی ثبات و اعتماد را 
برای برندها به ارمغان می آورد. رنگ آبی مناس��ب برای ش��رکت ها و تبلیغ 
محصوالت تکنولوژی و فناوری، بانک ها، ش��بکه های اجتماعی، رس��انه ها و 

دیگر صنایع که به دنبال اعتمادسازی هستند کاربرد دارد.
مطمئنا با نام بردن برند هایی مانند سامسونگ، بانک صادرات، فیس بوک 

و توییتر لوگو و رنگ آبی آنها در ذهن تان نقش می بندد.
رنگ سبز، حس تازگی و طبیعت

رن��گ طبیعت، رش��د، رونق، صلح آمی��ز و آرام و گاهی ب��ه معنای ثروت 
شناخته می شود.

رنگ سبز برای برند ها و محصوالتی که مربوط به صنایع غذایی و طبیعی 
و یا سعی در القای حس تازه بودن را دارد می تواند استفاده شود.

سیاه یعنی قدرت
از لحاظ فنی، س��یاه رنگ نیست، بلکه عدم وجود رنگ است، اما 
برند های زیادی از ترکیب رنگ س��یاه و سفید یا لوگوی سیاه ساده 

استفاده می کنند.
رنگ س��یاه پیام قدرت و اعتم��اد و پیچیدگی همراه با راز و کنجکاوی را 
به همراه دارد و با رنگ های س��فید و زرد بس��یار همنشین است. رنگ سیاه 
برای ش��رکت های با احساس قدرت و جسور، فناور، روزنامه نگاری و مجله و 

شرکت های ورزشی مناسب است.
رنگ سفید یادآور پاکی، خلوص نیت و سادگی

س��فید نیاز من��د پیدا ک��ردن رنگی ترکیب��ی برای حفظ تعادل اس��ت و 
نمی تواند تنها بماند. رنگ س��فید در صنعت مراقبت های بهداشتی، صنعت 
داروهای پزشکی و برند های فناوری اطالعات و تکنولوژی قدرتمند استفاده 
می ش��ود. ببینید اپل چگونه از رنگ س��فید برای طراح��ی بنر ها و تبلیغات 

استفاده می کند.
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یک تصویر به اندازه هزاران کلمه ارزش دارد. اینستاگرام از طریق همین 
نکت��ه موفق به ایجاد انق��الب و تحولی عظیم در زمین��ه تعامل برندها با 
مش��تریان  شده است. اینستاگرام در نگاه نخست پلتفرم ساده و یکدستی 
به نظر می رسد. این پلتفرم با یک لوگو ساده و از همه مهم تر یک میلیارد 
کاربر فعال ماهانه باید در رتبه نخست فهرست هر برندی برای تعامل هرچه 

بهتر با مشتریانش باشد. 
اگر شما هنوز از مزیت فعالیت در اینستاگرام برای توسعه فرآیند بازاریابی 
برندتان اس��تفاده نکرده اید، نکات مهمی را باید مورد توجه قرار دهید. در 
حقیقت اغلب س��ایت ها و کارش��ناس های حوزه بازاریابی بر روی کارهای 
ضروری در عرصه بازاریابی و فعالیت در اینستاگرام تمرکز دارند. با این حال 
قصد من در این مقاله کامال متفاوت است. بر این اساس من در ادامه قصد 
بررسی هشت اشتباه برندها در زمینه بازاریابی اینستاگرامی را دارم. بدون 
تردید با اس��تفاده از این نکات امکان س��اماندهی بهتر به وضعیت فعالیت 

برندمان در شبکه های اجتماعی و به ویژه اینستاگرام فراهم خواهد شد. 
1. فقدان برنامه منسجم

گام نخس��ت م��ا بای��د تصمیم گیری درب��اره دلیل اصل��ی فعالیت مان 
در اینس��تاگرام باش��د. برخی از مهم تری��ن اهداف در این زمینه ش��امل 
آگاهی بخشی پیرامون برندمان، تعامل با مشتریان یا رونمایی از محصوالت 
و خدمات مان اس��ت. توجه به یک نکته در این میان بسیار ضروری است: 
محتوای تولیدی برند ما باید ارزش مطلوبی برای مخاطب به همراه داشته 
باشد. در غیر این صورت به عنوان پیام آزاردهنده تلقی خواهد شد. نمایش 
نحوه فعالیت کارمندان و فرآیندهای روزمره برندمان یکی از بهترین ایده ها 
در زمینه تولید محتوای ارزش��مند برای مخاطب محسوب می شود. بدون 
تردی��د هیچ کاربری کمترین عالقه ای به محت��وای تصادفی برندها ندارد. 
تولید محتوا بدون برنامه ای دقیق موجب رنجش مخاطب خواهد شد. وقتی 
مخاطب ما محتوای ناهماهنگ با س��لیقه اش مشاهده کند، اعتماد خود را 

نسبت به ما از دست خواهد داد. 
2. تولید محتوای ضعیف

بسیاری از مردم به سرعت مطالب مختلف در اینستاگرام را رد می کنند. 
در این میان فقط مطالب متفاوت با سایر محتواها توجه مخاطب را جلب 
خواهد کرد. با توجه به این نکته، به هنگام تولید محتوا از سوی یک برند 
چگونه امکان ایجاد تفاوت در آن در مقایس��ه با سایر محتواها وجود دارد؟ 
پاسخ این پرسش تهیه محتوای باکیفیت است. طراحی مطالب ما باید به 
گونه ای جذاب برای مخاطب باش��د. به این ترتیب آنها زحمت نگاه بیشتر 
و س��پس مطالعه آن را به خود خواهند داد. همچنین به اش��تراک گذاری 
تصاویر و ویدئوهای باکیفیت نیز نقش انکارناپذیری در جلب توجه مخاطب 

برندمان دارد. 

۳. عدم تداوم در فعالیت مطلوب
کلید موفقیت در بازاریابی مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی تداوم است. 
ب��دون تردید گاهی اوقات ما درگیر کارهای بس��یاری در زمینه کس��ب و 
کار هس��تیم، با این حال چنین امری بهانه مطلوبی برای عدم رس��یدگی 
به وضعیت بازاریابی برندمان در اینس��تاگرام نیس��ت. در واقع با بارگذاری 
محتوای تازه ما در چش��م مخاطب خواهی��م ماند. البته این امر به معنای 
تولید محتوای با کیفیت پایین نیست. هر چقدر هم که سر ما شلوغ باشد، 
تولید محتوای کاربردی برای مخاطب هدف مان باید مورد توجه قرار گیرد. 
بدون تردید یک اکانت فعال در اینستاگرام به مثابه سرمایه گذاری پرسودی 
خواهد بود. به این ترتیب ما فرصت تعامل س��ازنده و جلب نظر مشتریان 

برندمان را خواهیم داشت. 
4. عدم استفاده از تمام ظرفیت هشتگ ها

بدون تردید گاهی اوقات هش��تگ ها در شبکه های اجتماعی آزاردهنده 
هس��تند، با این حال این امر به معنای عدم س��ودمندی آنها به طور کلی 
نیس��ت. اگر شما به طور محدود از هش��تگ  ها استفاده می کنید )یا شاید 
اس��تفاده از آن را کال فراموش کرده اید(، وقت بازنگری در اس��تراتژی تان 
فرا رسیده است. انتخاب هشتگ های مرتبط با محتوای مان شانس تعامل 
بیشتر با مخاطب را افزایش خواهد داد. در حقیقت برای بسیاری از کاربران 
هش��تگ ها یکی از کانال های اصلی یافتن محتوای مورد عالقه شان است. 
هرچه اس��تفاده ما از هش��تگ های مرتبط با برندمان بیشتر شود، میزان 
الیک و کامنت باالتری دریافت خواهیم کرد. نکته مهم در این میان توجه 
به محدودیت استفاده از هشتگ در اینستاگرام است. به این ترتیب در هر 

پست امکان درج حداکثر ۳۰ هشتگ وجود دارد. 
5. خرید الیک و فالوور

اکانت ه��ا امکان خرید فال��وور را دارند. با این حال چنین روش��ی مورد 
توصیه هیچ کارش��ناس بازاریابی نیست. بس��یاری از فالوورهای خریداری 
ش��ده تقلبی هستند. همچنین اینستاگرام نیز اخیرا طرحی برای مقابله با 
اکانت های تقلبی را آغاز کرده اس��ت. بر این اساس آنها اکانت های فیک را 
از پلتفرم شان حذف می کنند. در این میان برخی از اکانت های مشهور نیز 
به دلیل اس��تفاده عمدی از فالوورهای تقلبی با برخوردهای جدی مواجه 
ش��ده اند. بدون تردید بهترین راهکار برای توس��عه برندمان در شبکه های 
اجتماعی بازاریابی و دس��تیابی طبیعی و مخاطب بیشتر است. اگرچه این 
امر مدت زمان بیشتری به طول خواهد انجامید، با این حال هیچ ضربه ای 
به اعتبار برندمان نمی رس��اند. این امر از طریق تولید محتوای باکیفیت و 

هماهنگ با نیاز کاربران قابل تحقق خواهد بود. 
6. شکست در زمینه استفاده درست از فالوورها

نظریه ه��ای زیادی در زمینه نقش فالووره��ا در فرآیند بازاریابی برندها 
در ش��بکه های اجتماعی وجود دارد. به نظر من فالوورهای یک برند نقش 
س��فیران آن را ایفا می کنند. آگاهی از این نکته مهم کمک بسیار شایانی 
به ما در زمینه تعامل بهتر و استفاده درست از آنها خواهد کرد. متاسفانه 

بس��یاری از برندها در عمل نسبت به این نکته توجه چندانی ندارند. یکی 
از نقش های مهم فالوورهای یک برند کمک به جذب مخاطب تازه اس��ت. 
ب��ه این ترتیب با عدم توجه به مخاطب های فعلی برندمان ش��انس جلب 
نظر کاربران بیش��تر را از دست خواهیم داد. به عنوان مثال، وقتی برند ما 
محتوای کاربردی تولید کند، مخاطب مان به معرفی ما به دوستان و اعضای 
خانواده اش عالقه نشان خواهد داد. بسیاری از برندها از مخاطب های شان 
درخواس��ت بازنش��ر محتوای ش��ان یا تولید محتوا با اس��تفاده از هشتگ 
اختصاصی خود را می کنند. به این ترتیب شمار فالوورهای برند موردنظر به 
صورت کامال طبیعی افزایش خواهد یافت. نکته مهم در این بخش نگاه به 
فالوورهای برندمان به عنوان س��رمایه است. استفاده درست از این سرمایه 

فرصت توسعه هرچه بیشتر را پدید می آورد. 
7. انتشار بیش از حد مطالب تبلیغاتی

اغلب کاربران شبکه های اجتماعی از دست اکانت های متعلق به برندها 
شاکی هستند. چراکه این برندها بیش از اندازه  اقدام به بارگذاری مطالب 
تبلیغاتی می کنند. راهکار رفع این مش��کل از سوی برندها قرار دادن خود 
در جایگاه مشتریان است. به این ترتیب توانایی بهتری در زمینه درک آنها 
پی��دا خواهیم کرد. اگرچه محتوای تبلیغاتی یکی از کانال های ارتباطی ما 
با مشتریان است، با این حال راهکارهای بهتری نیز وجود دارد. بارگذاری 
تصاویری از دفتر کار ش��رکت مان، بازنمایی فرهنگ جاری در ش��رکت با 
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای اینس��تاگرام و نمایش میزان ت��الش و زحمت 
کارمندان برای ارائه خدمات به مشتریان ایده های جذابی برای تولید محتوا 
در اینس��تاگرام محسوب می ش��ود. بدون تردید هر برندی امکان نمایش 
وضعیت خود از چشم اندازهای مختلف را دارد. همین امر فرصت مناسبی 
برای ما در زمینه تولید محتوای جذاب ایجاد می کند. راه حل ساده است: 
هر بار از یک چشم اندازی کسب و کارتان را به مخاطب هدف نشان دهید. 

8. ناتوانی در جذب مشتریان و تعامل با آنها
مشتریان نیازمند یک پلتفرم به منظور تعامل با برند ما هستند، بنابراین 
زمانی که آنها برای دستیابی به شما تالش می کنند، فرار نکنید. بسیاری 
از برندها اش��تباه های مهلکی در زمینه عدم فالو، پاسخگویی به کامنت  و 
مشاهده مطالب همراه با تگ اکانت شان از سوی مخاطب ها انجام می دهند. 
مزی��ت اصلی تعام��ل فعاالنه با مخاطب های ه��دف برندمان امکان جلب 
وفاداری آنهاس��ت. به این ترتیب مقدمات تبدیل آنها به مش��تریان وفادار 
برندمان فراهم خواهد ش��د. وقتی سطح تعامل ما با مشتریان برندمان باال 
باش��د، پس از مدتی بدون نیاز به گفت وگوی مس��تقیم با آنها نس��بت به 
نیازهای تازه ش��ان آگاهی خواهیم یافت. تاکید من بر روی فالو مشتریان 
برندمان به منظور ش��ناخت بهتر سلیقه و نیازهای شان است. بدون تردید 
اغلب ما در ش��بکه های اجتماعی نس��بت ب��ه س��لیقه و انتظارات مان از 
محصوالت مختلف حرف های زیادی می زنیم. البته این حرف ها بیشتر در 

قالب پست های همراه با تصویر یا فیلم بیان می شود.
allbusiness :منبع
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در ۹ مطلب پیش��ین به ۵۶ گام برای موفقیت در بازاریابی اشاره 
کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

57-ویدئو بسازید 
محتوای چندرسانه ای به خوبی به جامعیت کار شما کمک خواهد 
کرد. در این رابطه توجه داش��ته باشید که کیفیت تصویر و وضعیت 
صدای آن باید در سطح بسیار خوبی باشد تا مخاطب در رابطه با آن 
با مش��کلی مواجه نشود. توجه داشته باشید که محتواهای شما باید 
تنوع و خالقیت کافی را داش��ته باش��ند. به همین خاطر تنها ایجاد 
ویدئو های آموزش��ی و تبلیغاتی کافی نبوده و از اهمیت نشان دادن 
فضای کاری، تیم ش��رکت و مشتریان غافل نشوید. در آخر ضروری 
است تا چند کیفیت مختلف را برای پخش قرار دهید تا افراد با هر 

سرعت اینترنتی بتوانند از این مطالب استفاده کنند.
58-از محیط زیست غافل نشوید 

امروزه با توجه به این امر که محیط زیست در خطری جدی قرار 
گرفته است، توجه بسیاری نسبت به آن وجود دارد. شما از این امر 
می توانید برای وجهه دادن به برند خود و یک تبلیغ خوب، استفاده 
کنید. برای این امر، استفاده از انرژی-ها پاک و حمایت از طرح های 
محیط زیس��تی، بهترین اقدام ممکن خواهد بود، با این حال ش��ما 
باید نس��بت به این مسئله کامال پایبند باش��ید، در غیر این صورت 
احتمال دارد بعدها به فریبکاری متهم ش��ده و نتیجه کامال عکسی 

را به دست آورید. 
59-از فروشگاه های آنالین استفاده کنید 

امروزه فروش��گاه های آنالین به این علت که نیاز حضور فیزیکی را 
کنار گذاشته و فرد را در سریع-ترین زمان ممکن به بهترین انتخاب 
می رساند، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار شده   اند. شما می-توانید 
تمامی محصوالت خود را در معرض نمایش این س��ایت ها قرار داده 

و با این اقدام، میزان فروش خود را افزایش دهید. 
6۰-یک ezine ایجاد کنید 

به مجالت الکترونیکی در حوزه تجارت، EZINE  گفته می شود. 
درواقع این امر که قادر نباش��ید محتوای مداوم و مفید ایجاد کنید، 
ب��دون ش��ک یکی از دالیل اصلی ب��رای پیگیری برند ش��ما از بین 
خواه��د رفت. با توج��ه به اینترنتی ب��ودن آنها نیز در بس��یاری از 
هزینه ها در مقایس��ه با مجالت چاپی، صرفه جویی خواهد ش��د. در 
نهایت شناسایی جامعه هدف و ارسال این مجالت به ایمیل آنها نیز 

از دیگر اقدامات مهم در این رابطه محسوب می شود. 
61-خدماتی رایگان را برای مشتریان خود در نظر بگیرید 

انجام کاری فراتر از انتظار مش��تری، از جمله اقداماتی اس��ت که 
باعث خواهد ش��د تا افراد به رضایت باالتری دس��ت پیدا کنند. در 
ای��ن رابطه ش��ما می توانید از ابزارهایی نظیر ق��رار دادن کتاب های 
الکترونیکی رایگان و یا حتی ایجاد بازی های سرگرم کننده، استفاده 
کنید. با این حال در صورتی که بتوانید به دنبال راهکاری باشید که 
تاکنون مورد اس��تفاده قرار نگرفته است، بدون شک با واکنش های 

بیشتر و بهتری مواجه خواهید شد. 
62-شهرت خود را کنترل کنید 

اگرچه کسب شهرت از طریق اینترنت امری کامال مطلوب خواهد 
بود، با این حال در صورتی که مراقبت کافی را از آن نداشته باشید، 
ای��ن احتم��ال وجود دارد ک��ه در مدت زمانی بس��یار کوتاه به برند 
منفور تبدیل ش��وید. علت این امر نیز به این خاطر است که سرعت 
نشر اخبار در فضای اینترنت بسیار باال بوده و این امر باعث می شود 
تا حتی یک اش��تباه کارمندان نیز م��ورد بازدید میلیونی قرار گیرد. 
به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا نظارت خوب��ی را بر روی فعالیت 
کارمندان خود داشته و تمامی اخبار پیرامون خود را پیگیری کنید. 
ای��ن امر باعث خواهد ش��د ت��ا در صورتی که حتی یک ش��ایعه در 
رابطه با ش��ما به وجود آید، بتوانید به س��رعت نسبت به آن واکنش 

نشان دهید. 
ادامه دارد ...
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طراحی و تدوین برنامه فروش
بازاریاب��ی و ف��روش دو مقول��ه متف��اوت هس��تند، طرح ف��روش اهداف 
تاکتیک ه��ا، مخاطبان هدف و موانع بالقوه را تعیی��ن می کند. طرح تجاری 

فروش بر استراتژی فروش شما متمرکز است.
 اصول طراحی و تدوین برنامه فروش

1. مأموریت و پیشینه
طرح فروش خود را با بیان ماموریت ش��رکت ش��روع کنی��د و مقدمه ای 

مختصر برای کسب و کار را بنویسید.
2. تیم

تیم ها و نقش افراد در آنها را ش��رح دهید. به طور مثال ش��ما پنج نفر از 
فروش��ندگان را اداره می کنی��د و با کارفرمایان ف��روش و متخصصان فروش 
کار می کنید و هر شخص باید تارگت و شرح شغلی مشخصی داشته باشد.

۳. بازار هدف
جمعیت شناس��ی بازار هدف خود را جدی بگیرید. بهترین مش��تریان تان 
چه چیزی را دوس��ت دارند؟ آیا همه آنها به یک صنعت خاص تعلق دارند؟ 

خصوصیات آنها چیست؟
این بخش از طرح فروش ش��ما به طرز چشمگیری اهمیت دارد به طوری 
که در راه حل و اس��تراتژی پیشرفت ش��ما بیشترین نقش را دارد. اطالعات 

خود  را از بازار هدف به روز نگه دارید.
 4.ابزار، نرم افزار و منابع

شما همچنین باید شرح منابع خود را ذکر کنید. کدامیک از نرم افزارهای 
CRM  به ش��ما در استفاده از برنامه ریزی کمک می کند؟ آیا برنامه ای برای 

رقابت ها و مشوق های فروش وجود دارید؟
نرم افزار فروش به شما در بلندمدت بیشترین دید را می دهد.

 5.موقعیت
حاال رقبای خود را بنویسید و توضیح دهید که چگونه محصوالت خود را 
مقایس��ه می کنید، جایی که آنها قوی تر از ش��ما هستند و بالعکس. عالوه بر 

این، قیمت گذاری ها را مقایسه کنید.
 ش��ما همچنین باید در مورد روند بازار بحث کنید. اگر ش��ما یک شرکت 
SaaS هس��تید، باید توجه داشته باشید که نرم افزارهای تخصصی محبوب تر 
شده اس��ت یا نه؟ اگر شما تبلیغات را تبلیغ می کنید سعی کنید پیش بینی 

کنید که چگونه این تغییرات بر کسب و کار شما تاثیر می گذارد.
 6.استراتژی بازاریابی

در این بخش، قیمت گذاری و تبلیغاتی که در حال برنامه ریزی هستید را 
ش��رح دهید. چه اقدامات کلیدی برای افزایش آگاهی از نام تجاری و تولید 

منجر می شود؟
مثال:

محص��ول A: افزایش قیمت از 4۰ دالر ب��ه 4۵ دالر در ۲ فوریه )کاهش 
۲درصدی در فروش ماهانه(

محصول B: ارتقای رایگان اگر مش��تری ش��ما یک مشتری جدید معرفی 
کند. از ژانویه ۱-۲۰ )افزایش ۲۰درصد در فروش ماهانه(

محص��ولC : کاهش قیم��ت از 4۳۰ دالر به 4۰۰ دالر در تاریخ ۱ مارس 
)افزایش ۱۵درصد در فروش ماهانه(

محصول D: بدون تغییر
 7. استراتژی تحقیق

تیم فروش خود چگونه منجر به ایجاد اس��تراتژی بازاریابی ش��ما خواهد 
شد؟ شناسایی روش های فروش و ورودی و خروجی سیستم و فرآیند فروش 

برای نگاه مدیریتی بسیار پراهمیت است.
8. برنامه عملی

هنگام��ی که ش��ما مش��خص کرده اید که کج��ا می خواهی��د بروید، باید 
چگونگ��ی آن را تش��ریح کنید. این بخ��ش طرح عملی و روز ب��ه روز برای 

رسیدن به تارگت را مشخص می کند.
مثال:

هدف: افزایش نرخ ارجاع ۳۰درصد در این سه ماهه
کارگاه آموزشی تکنیک ارجاع  و رفرال سه روزه را اجرا کنید

افزایش فروش مجدد ۵درصد
 9. اهداف

بیش��تر اهداف فروش برمبنای درآمد اس��ت، به طور مث��ال یک میلیارد 
فروش ساالنه و در درجه دوم تعداد فروش و مشتری بسیار باارزش است.

هدف ش��ما همچنین باید با اهداف کسب و کار شما در سطح باال مرتبط 
باش��د، اگر ش��رکت سعی در حرکت به بازار جدید داش��ته باشد افزایش نام 

بردن از برند شما در جامعه بسیار پراهمیت است.
 مطمئنا ش��ما در اس��تارت آپ خود بی��ش از یک هدف داری��د بنابراین 
مهمترین مس��ائل را شناسایی کنید و اولویت بندی کنید و فرآیندهای خود 

را به صورت مستمر  بهینه سازی کنید.
blogad :منبع
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اگرچه در طول چند ماه گذش��ته جنجال های زیادی در مورد سرقت اطالعات 
خصوصی کاربران در ش��بکه های اجتماعی و سوء اس��تفاده از آنها مطرح ش��ده 
است، با این حال هنوز هم نرخ استفاده افراد بالغ در ایاالت متحده از شبکه های 
اجتماعی نظیر فیس بوک در مقایسه با سال گذشته ثابت مانده است. با توجه به 
گزارش تحقیقاتی موسس��ه Pew، نزدیک به ۸۰درصد از کاربران بین ۱۸ تا ۲۹ 
تعامل روزانه با اینستاگرام و اسنپ چت دارند. همچنین ۶۹درصد از این جامعه 
آماری اس��تفاده چندباره از پلتفرم های مذکور در طول روز را تایید کرده اند. در 
چین تقریبا همه مردم از طریق گوشی های هوشمند به اینترنت دسترسی دارند. 
نکته جالب عالقه بس��یار باالی کاربران چینی به پلتفرم وی چت اس��ت. به این 
ترتیب 4۰درصد از کل کاربران اینترنتی چین روزانه بین یک تا چهار س��اعت از 

وقت شان را به وی چت اختصاص می دهند. 
همانطور که پلتفرم های اجتماعی بیشتر به ثبات و پختگی می رسند، به دنبال 
راهکارهای جذاب و هیجان انگیزی برای تعامل با مش��تریان و فروش محصوالت 
مختلف هستند. اگرچه بسیاری از کارشناسان این جهت گیری را گامی به سوی 
کاربردی تر س��اختن ش��بکه های اجتماع��ی می دانند، اما بس��یاری از مردم آثار 
نامناسب شبکه های اجتماعی بر روی کاربران را برجسته کرده اند. به این ترتیب 
در برخی از موارد استفاده زیاد از این پلتفرم ها موجب افزایش خشم و عصبانیت 
کاربران می شود. بدون تردید کاربران همچنان مایل به ارتباط با دیگران از طریق 
پلتفرم های اجتماعی هستند، با این حال انتخاب اصلی آنها انجام چنین کاری با 

حداقل تاثیر منفی خواهد بود. 
به گزارش موسس��ه JWT Intelligence، اخیرا س��ه موضوع اساسی مورد 
توج��ه پلتفرم ه��ای اجتماعی به منظ��ور بهبود تجربه کاربران و پاس��خگویی به 
انتظارات شان مورد توجه قرار گرفته است. هدف اصلی از این اقدامات ارائه تجربه 
بهتر به مش��تریان برآورد می ش��ود. بدون تردید در میان تمام تالش های موجود 
برای پاس��خگویی به انتظارات کاربران ش��بکه های اجتماعی نقش برندها بسیار 
پررنگ تر خواهد بود. به هر حال آنها در تالش برای دس��تیابی به مش��تریان تازه 
و حفظ خریدارهای قدیمی ش��ان از طریق فعالیت بهینه در شبکه های اجتماعی 
هس��تند. در ادامه به بررسی س��ه گام اساسی شبکه های اجتماعی و البته برندها 

در این راستا خواهیم پرداخت. 
اهمیت شبکه اجتماعی غنی

با توجه به حضور بس��یاری از شبکه های اجتماعی در حال ارائه امکانات نوین 
به برندها برای دستیابی به مشتریان به سادگی امکان از دست رفتن هدف اصلی 
از فعالی��ت این پلتفرم ها وجود دارد. در این بخش من قصد اش��اره به تجربه دو 
پلتفرم در زمینه بازگش��ت به اهداف اولیه شان برای جلب رضایت بیشتر کاربران 

را دارم:
• اس��نپ: این پلتف��رم آنالین بازی به کاربران امکان بازی و س��رگرمی آنالین 
با دوستان ش��ان را می دهد. ویل وو، موسس این پلتفرم در مورد هدف اصلی اش 
اینگون��ه اظه��ار نظر می کند: »ه��دف اصلی م��ا ارائه تجربه بازی ه��ای قدیمی 
صفحه ای به کاربران بود؛ همان بازی هایی که اعضای خانواده در طول تعطیالت 

کنار هم انجام می دادند.«
• فلی��پ چت: ای��ن پلتفرم از س��وی برن��د ByteDance، برند م��ادر تیک 
توک، رونمایی ش��د. هدف اصل��ی از راه اندازی این پلتف��رم اراده تجربه کاربری 
شخصی س��ازی ش��ده تر بود. ب��ه این ترتی��ب کارب��ران منابع و مطال��ب کامال 
شخصی س��ازی ش��ده ای را دریافت می کردند. با توجه به م��وج عجیب و غریب 
افزای��ش تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی هدف اصل��ی از راه اندازی این پلتفرم 
جلب نظر کاربران ناراضی سایر پلتفرم ها بود. به طور مشخص بازار هدف مدیران 
فلیپ چت کاربران وی چ��ت بودند. دلیل اصلی آن نیز نارضایتی کاربران پلتفرم 
چینی از رابط کاربری نامناس��ب و عدم س��هولت دسترس��ی ب��ه اطالعات مورد 

عالقه شان محسوب می شود. 
هر دو این برندها در بازه های زمانی مختلف دچار انحراف از اهداف اصلی شان 
ش��دند. با این حال به سرعت پس از مش��اهده نارضایتی کاربران به مسیر قبلی 

بازگشتند.
خرید درون برنامه ای

چین بهترین مثال در زمینه ثبات ش��بکه های اجتماعی بر روی هدف شان به 
منظور سهولت فرآیند خرید برای کاربران است. به این ترتیب با معرفی امکانات 
ت��ازه از س��وی پلتفرم های اجتماعی این کش��ور برندها ه��ر روز امکانات تازه ای 
برای فروش محصوالت ش��ان به صورت آنالین پی��دا می کنند. نکته جالب اینکه 
بخش زیادی از امکانات شبکه های اجتماعی به برندها در راستای سهولت تولید 
محتوای بهتر است. به این ترتیب برندها فرصت بهتری برای جلب نظر مخاطب 

هدف شان خواهند داشت. به دو نمونه زیر دقت کنید:
• ژیائوهونگ ش��و )کتاب قرمز کوچک( یکی از اپ های دارای س��رعت رش��د 
بسیار باالس��ت. مزیت اصلی این برنامه امکان جس��ت وجوی ساده محصوالت و 
خدمات مختلف از س��وی کاربران اس��ت. به این ترتیب دیگر هرگز برای یافتن 
محصوالت موردنظرمان دچار مش��کل نخواهیم شد. هدف اصلی از راه اندازی این 
پلتف��رم ارائه توصیه ه��ای رایگان به کاربران در م��ورد خرید محصوالت مختلف 
اس��ت. فعالیت برندها در ژیائوهنگ ش��و موجب افزایش اعتبار آن ش��ده است. 
اگرچ��ه حضور کارب��ران معمولی ب��ه باورپذیری اطالعات من��درج در آن کمک 
ش��ایانی می کند. اکنون این ش��بکه اجتماعی بیش��تر بدل به محیطی تخصصی 
برای اظهارنظر پیرامون مد و محصوالت آرایش��ی و بهداش��تی شده است. زمینه 
اصلی فعالیت برندها و افراد تاثیرگذار نیز حول همین محور س��امان یافته است. 

اگرچه برندهایی با حوزه فعالیت متفاوت هم در این پلتفرم حضور دارند. 

• دی پاپ )به تصویر کش��یده شده( یکی از محبوب ترین شبکه های اجتماعی 
در میان نس��ل جوان به حساب می آید. آنها در طول چند ماه فعالیت شان موفق 
به دستیابی به ارزش ۶۲ میلیون دالری شده اند. به این ترتیب بسیاری از برندها 
ب��ه آنها نگاه ویژه ای دارند. زمینه اصلی فعالیت آنه��ا حوزه تولید و فروش لوازم 
منزل و به ویژه اتاق خواب است. براساس پیش بینی ها تا پایان سال جاری شمار 
کارب��ران این پلتف��رم فقط در ایاالت متحده به ۱۵ میلیون خواهد رس��ید. نکته 
جالب در مورد این پلتفرم امکان خرید و فروش لوازم دس��ت دوم اس��ت. به این 
ترتی��ب کاربران در ص��ورت عالقه امکان فروش محصوالت خ��ود را نیز خواهند 
داش��ت. حضور برندهای مشهور در زمینه تولید مبل، تخت و حتی لباس در این 
پلتف��رم به اعتبار آن افزوده اس��ت. نحوه نمایش محتوا در این پلتفرم براس��اس 
عالقه مش��تریان است. به این ترتیب کاربران فقط محتوای مرتبط با سلیقه شان 
را مش��اهده خواهن��د کرد. این امر در زمینه تبلیغ��ات درون برنامه ای نیز صادق 
است. به این ترتیب دیگر خبری از نمایش یک تبلیغ برای همه کاربران نیست. 

الهام بخشی خالقانه
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از دنیای دیجیتال ما از سوی الگوریتم های 
هوشمند هدایت می شود، بسیاری از شبکه های اجتماعی به سوی ایجاد بستری 
مناسب برای فعالیت کاربران به صورت خالقانه و تاثیرگذاری بر روی روند کامال 
خودکار توسعه شبکه های اجتماعی جهت گیری کرده اند. نکته مهم در این میان 
ام��کان فعالیت آزادانه کاربران در ای��ن پلتفرم ها بدون داوری قاطعانه یا مواجهه 
با محدودیت های مختلف از س��وی مدیران آن ش��بکه اجتماعی است. به موارد 

ذیل توجه کنید:
• VSCO ب��ه عنوان یک پلتفرم ویرایش عکس و ویدئو رونمایی ش��د. هدف 
اصلی این پلتفرم ارتقای سطح خالقیت کاربران در ویرایش محتوای بصری شان 
بود. به این ترتیب هر کاربر عاش��ق تصاویر و خالقیت خود می شد. این اپ مورد 
توجه ویژه کاربران نس��ل جوان قرار گرفت. آنها ب��ه دنبال پلتفرم های جایگزین 
اینس��تاگرام و اس��نپ چت برای ویرایش عکس های خود بودن��د. به این ترتیب 
هدف گذاری درست مدیران VSCO موجب استقبال وسیع کاربران از آن شد. 
• اینس��تاگرام یکی از مش��هورترین پلتفرم های آنالین در سراسر جهان است. 
امکانات ویرایش��ی این پلتفرم ب��ه خوبی نظر کاربرانی که حتی از آن اس��تفاده 
آنالی��ن نیز نمی کنند، به خود جلب کرده اس��ت. مزیت اصلی اینس��تاگرام ارائه 
فیلترهای بسیار جذاب به کاربران است. به این ترتیب فیلترهای مورد نظر حتی 

در پلتفرمی مانند اسنپ چت نیز قابل مشاهده نیست. 
اگرچه هنوز هم اس��تدالل های بس��یار محکمی در زمین��ه ناتوانی پلتفرم های 
اجتماع��ی در زمینه ایجاد ارتباط آنالین میان کاربران وجود دارد، اما آنها کمک 
بس��یار زیادی به برندها در مورد کش��ف نیازها و انتظارات مشتریان می کنند. به 

این ترتیب توسعه برندها در گرو استفاده بهینه از این پلتفرم هاست. 
brandingstrategyinsider :منبع

تاثیر شبکه های اجتماعی بر روی فعالیت برندها

پلتفرم های در حال توسعه و شکل دهی به انتظارات مشتریان

به قلم: کریس ورن کارشناس برندسازی
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اهدای خون کارکنان برق منطقه ای خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند: در یک حرکت انسان دوستانه تعدادی از کارکنان 
شرکت برق منطقه ای خوزستان با حضور در پایگاه انتقال خون امانیه اهواز، 
خون خود را اهدا کردند. اهدای خون برای بیماران نیازمند یک وظیفه انسانی 
و امری خداپسندانه می باشد و الزم است برای حفظ ذخایر خونی به صورت 
داوطلبانه اهدای خون صورت بگیرد. این امر در فصل هایی که به علت گرمی 
هوا یا زمان هایی که مراجعین اهدای خون کاهش می یابد و ذخایر خون در 
همه گروه های خونی به حداقل می رسد، نیاز به اهدای خون بیشتر احساس 
می شود. به همین دالیل کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان همانند سال های گذشته و در راستای عمل به وظایف مسئولیت 

اجتماعی و کمک به همنوعان بیمار خود در پایگاه انتقال خون حضور یافته و به صورت داوطلبانه اهدای خون کردند. 

استاندار کرمانشاه: صرفه جویی بهترین امر به معروف است
کرمانشاه - منیر دشتی:  استاندار کرمانشاه، صرفه جویی در شرایط فعلی تحریم و فشارهای اقتصادی بر کشور را بزرگترین 

و بهترین معروف دانست و گفت: این صرفه جویی باید با امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به عنوان فرهنگ نهادینه شود.
هوشنگ بازوند روز یکشنبه در نشست اعضای شوراهای امر به معروف و نهی از منکر و ستاد اقامه نماز ادارات استان کرمانشاه در 
سرسرای اجتماعات بیمارستان امام رضا )ع( تاکید کرد که امر به معروف و نهی از منکر را باید از حالت تک بُعدی خارج و در جامعه 
نهادینه کنیم. او بر انجام کارهای فرهنگی و فرهنگسازی در ارتباط با صرفه جویی در تمام بخش ها بخصوص در ادارات و سازمان ها 
تاکید کرد و گفت: در این میان صرفه جویی در زمان نیز مهم است و درخواست می کنم ادارات جلسات را کوتاه و در یک بازه یک 
ساعت و ۲۰ دقیقه تنظیم و به اتمام برسانید تا مردم زیاد معطل نشوند. وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر سالم سازی محیط ادارات 
و سازمان ها از آن به عنوان بزرگترین معروف ها نام برد و گفت: تکریم ارباب رجوع، حفظ بیت المال، رسیدگی به امورات مردم و رفع 
مشکالت آنها مصداق امر به معروف است. قائم مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: اگر در 
اداره ای ارباب رجوعی به دنبال پارتی به منظور رسیدگی به کارش باشد نشان می دهد که این سیستم اداری مشکل دارد و باید اصالح 
شود. بازوند با تاکید بر اینکه باید براساس آموزه های دینی باید رفتار کنیم، گفت: در ادارات باید به دنبال رفع مشکالت و گرفتاری های 

مردم باشیم و بدانیم که پروردگار ناظر بر رفتار و عملکرد ماست.
نماینده عالی دولت در استان کرمانشاه در ادامه سخنان خود بر رعایت شئونات اسالمی و داشتن وجدان کاری نیز تاکید کرد و گفت: 
صداقت در گفتار و رفتار و حفظ بیت المال نیز باید مدنظر باشد چرا که ما پاسخگوی بیت المال هستیم. بازوند از مدیران دستگاه های 

اجرایی همچنین خواست انتقادپذیر باشند و در برخورد با ارباب رجوع آستانه تحمل خود را باال ببرند.

در راستای اهداف و برنامه های پدافند غیر عامل ؛
جلسه کارگروه انرژی شورای پدافند غیرعامل استان مازندران تشکیل شد

ســاری - دهقان: در راســتای اهداف و برنامه های پدافند غیر عامل ، 
جلسه کارگروه انرژی شورای پدافند غیرعامل استان مازندران با حضور اعضای 
کارگروه در ســاری تشکیل شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط 
عمومی شرکت گاز استان مازندران ، »جعفر احمدپور« رییس کارگروه انرژی 
پدافند غیرعامل استان ضمن تأکید آمادگی در برابر مخاطرات و تهدیدات و 
تمرین برای مقابله، افزود: آسیب شناسی و بررسی زیرساختها و کنش آنها بر 
یکدیگر در مواقع تهدید از مهمترین اقدامات می باشد که بایستی در اولویت 
دستگاه ها قرار گیرد. وی گفت: مدیریت بحران بخشی از مدیریت استراتژیک است که طی سال های اخیر بعنوان یکی از برنامه های 
اصلی در شرکت گاز اجرایی شده و نمود اجرایی این امر در بحران های اخیر نمایان شد. احمدپور، آمادگی نیروها و آماده به کار بودن 
تجهیزات را ضروری دانست و اظهار داشت: پیشگیری و حفظ آمادگی برای مقابله با بحران ضرورت دارد و باید برای مقابله با بالیای 
طبیعی از جمله سیل آماده باشیم. وی با اشاره به اینکه جایگاه ویژه پدافند غیر عامل در صنعت گاز، آموزش منسجم و علمی در 
این خصوص ضروری است، بیان کرد: شرکت گاز استان در راستای کاهش آسیب پذیری تاسیسات و ابنیه برنامه ریزی استراتژیک را 
تدوین و در این خصوص تمهیدات الزم را اندیشیده است. مدیر عامل شرکت گاز استان مازندران ادامه داد: از جمله تمهیدات شرکت 
گاز استان در راستای پدافند غیرعامل شناسایی نقاط بحرانی در شبکه ها، گلوگاه های افت فشار، انجام مطالعات شرایط اضطراری 

مدیریت بحران در سطح ادارات و شناسایی فرآیند HAZOP در ایستگاه CGS طبقده و TBS ۲۲ بهمن ساری است.

در راستای تحقق برنامه های پژوهش محور انجام خواهد شد:
گسترش همکاری شرکت پخش فرآورده های نفتی قزوین با دانشگاههای استان

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: گســترش همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی استان از اولویتهای پژوهشی شرکت پخش 
فرآورده های نفتی منطقه قزوین است. به گزارش روابط عمومی شرکت پخش فراورده های نفتی قزوین، ابراهیم دژرفتار مدیر شرکت 
پخش فرآورده های نفتی استان در جلسه کمیته پژوهش منطقه، گسترش همکاری با دانشگاهها و مراکز علمی استان را از اولویتهای 
پژوهشی دانست. مدیر منطقه قزوین ضمن تاکید براهمیت پژوهش در پیشبرد اهداف سازمان، از دانشگاهها به عنوان رکن اصلی در 
امور پژوهشی مورد نیاز صنعت نام برد و اظهار داشت ارتباط نزدیک و مؤثر با مراکز علمی میبایست از اولویت های هر سازمانی باشد 
تا سازمان با بهره وری و پویایی بیشتر به حرکت خود ادامه دهد. ضمنا دراین جلسه یک طرح پژوهشی در حوزه فن آوری اطالعات 

توسط یکی از کارکنان تشریح شد. 

برق رسانی به روستای انجیرلی مراوه تپه گلستان با پنل خورشیدی
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: طرح تامین برق روستای صعب العبور مراوه تپه گلستان با نصب پنل خورشیدی با حضور 
مجری طرح برق روستایی کشور افتتاح شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: روستای انجیرلی مراوه تپه با نصب 
پنل خورشیدی درحالی برق دار شد که برای برق رسانی ۱۲ خانوار این روستا  ۵میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار  هزینه شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ،علی اکبر نصیری افزود: در این روستا ۹ پنل خورشیدی نصب شده و با 
حضور چهل امیرانی مجری طرح برق رسانی روستایی توانیر این پروژه جهت تامین برق روستای محروم انجیرلی مراوه تپه افتتاح 
شد.وی با اشاره به سخت گذر بودن روستا  ی مذکور و فاصله زیاد آن با شبکه های توزیع فشارضعیف شهرستان، احداث شبکه برق 
برای تامین انرژی برق را تقریباغیر ممکن کرده بود گفت : برابر برسی های صورت گرفته نصب این پنل خورشیدی جهت تولید برق 
از شبکه سیمی برق هزینه کمتری دارد و با نصب آن ۱۲ خانوار روستایی از نعمت برق بهره مند شدند. .نصیری در پایان تصریح کرد 
:روستای انجیرلی مراوه تپه اولین روستا در گلستان است که تامین برق آن از طریق پنل خورشیدی انجام می شود.شهرستان مراوه 
تپه، در شرقی ترین نقطه استان گلستان واقع شده که از لحاظ موقعیت جغرافیایی از طرف شمال به کشور ترکمنستان و از شرق به 
استان خراسان شمالی و ازغرب به بخش داشلی برون شهرستان گنبدکاووس و از طرف جنوب به شهرستان کالله منتهی می شود.

رئیس روابط عمومی پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد: 
ارتباط و تعامل با رسانه ها،اولویت اصلی روابط عمومی است

ایالم  - هدی منصوری: رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم از ارتباط و تعامل سازنده با رسانه های استان از جمله 
خبرگزاری ها،روزنامه های کثیراالنتشار،هفته نامه های محلی،پایگاه ها و کانال های خبری در استان خبر داد و گفت: رسانه های 
استان در زمینه های مختلف خبری همکاری قابل توجهی با  روابط عمومی این شرکت دارد که این بیانگر تعامل سازنده با اصحاب 
رسانه در زمینه های مختلف است. به گزارش روابط عمومی،»ایرج ملکی«با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۵خبرگزاری، ۵7 پایگاه 
و سایت اطالع رسانی، بیش از3۱ کانال خبری ، 7۵ روزنامه کثیراالنتشار و تعداد قابل توجهی نشریات منطقه ای و محلی نسبت به 
پوشش اخبار این شرکت همکاری داشته است، افزود: در سال گذشته بیش از۱7۰ خبر و گزارش در حوزه های مختلف این شرکت 
تولید شده که خوشبختانه با همکاری رسانه های استانی،منطقه ای و ملی به جامعه هدف اطالع رسانی شده است. وی با اشاره به 
اینکه مجموعه روابط عمومی این شرکت با اصحاب رسانه استان ارتباط و تعامل سازنده دارد، اظهار داشت: روابط عمومی به عنوان 
پل ارتباطی بین جامعه و مسئوالن این واحد صنعتی، نقش سازنده ایفاء می کند و طی سالیان متوالی این مهم به اثبات رسیده است. 
رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه روابط عمومی آئینه تمام نمای سازمان برای جامعه است، تصریح کرد: 
توجه به افکارعمومی، تعامل و همکاری فعال و مستمر با رسانه های دیداری و نوشتاری، ایجاد برنامه های نظام مند و اطالع رسانی 

شفاف، می تواند این واحد را کارآمد جلوه دهد. 

تخصیص ۵۰ دستگاه ترانسفورماتور جهت نصب درمناطق روستایی گنبدکاووس
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مجری طرح برق رســانی روســتایی توانیر گفت : جهت تقویت ولتاژ شبکه برق روستاهای 
گنبدکاووس ۵۰ دستگاه ترانسفورماتور تخصیص می یابد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ، مهندس چهل 
امیرانی در حاشیه بازدید از مناطق روستایی شهرستان گنبدکاووس که با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان ، نماینده 
مردم گنبدکاووس در مجلس شورای اسالمی و دیگر مسئولین شهرستانی انجام شد گفت : بودجه برق رسانی به روستاهای استان 
گلستان دو برابر افزایش می یابد که این خود نگاه ویژه دولتمردان به مناطق محروم و روستایی است.وی افزود : اعتبار ۱۰۰ میلیارد 
ریالی سال ۹7 برق رسانی به روستاهای گلستان را به ۲۱۰ میلیارد ریال در سال ۹۸ به منظور کاهش افت ولتاژ در خطوط انتقال را 
افزایش دادیم.در ادامه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان با اشاره به کم برخوردار بودن روستاهای نوار مرزی گنبد کاووس 

گفت: در سال ۹7 برای تقویت شبکه روستاهای گنبدکاووس ۲3 میلیارد ریال هزینه شده است.
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اخبار

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر جلب مشارکت 
مردم در حوزه درمان و تأمین اجتماعی، گفت: با وجود همه کاستی ها 
و محدودیت ها، ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به مددجویان و افراد 

تحت پوشش تأمین اجتماعی در مجموع رضایت بخش است. 
دکتــر محمدرضا پورمحمــدی در دیدار با مدیران بهزیســتی 
و تأمین اجتماعی اســتان به مناســبت روز بهزیســتی و تأمین 
اجتماعی، از خدمات و تالش های خادمان این عرصه قدردانی کرد 
و گفت: خدمت به انســان های نیازمند و تالش برای تسکین آالم 
دردمندان، وظیفه ای اخالقی است و کسانی که در این عرصه تالش 
می کنند اجر مضاعف دارند. وی بــا ابراز رضایت مندی از عملکرد 
حوزه بهزیســتی و تأمین اجتماعی استان، گفت: با همه کاستی ها 
و محدودیت ها، ارائه خدمات در این حوزه در مقایســه با سال های 
گذشــته در مجموع رضایت بخش است. استاندار آذربایجان شرقی 
همچنین تســهیل خدمت رســانی به گروه های هدف بهزیستی و 
تأمین اجتماعی و حفظ کرامت انسانی و احترام مددجویان را مورد 
تأکیــد قرار داد و گفت: ارائه خدمــات در این حوزه باید به نحوی 
باشد که محروم ترین و نیازمندترین افراد در اولویت قرار گیرند. وی 

با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت، جلب مشارکت اجتماعی 
در حوزه های مختلــف بویژه خدمات مراقبتی و درمانی را ضروری 
دانست و گفت: خوشبختانه عالقه به کارهای خیر در حوزه درمانی 
افزایش یافته و برای اثرگــذاری این کارها، باید نیازها را بازتعریف 
کنیم. پورمحمدی همچنین با بیان اینکه سیستم تأمین اجتماعی 
در کشور ما مبتنی بر درمان است، افزود: کشورهای پیشرفته در این 
حوزه، رویکرد پیشگیرانه دارند و باید از تجربه های موفق دنیا در این 
زمینه استفاده کنیم. مدیران کل بهزیستی و تأمین اجتماعی و مدیر 

درمان تأمین اجتماعی نیز در این دیدار گزارش عملکرد حوزه های 
تحت مدیریت خود را ارائه کردند. محســن ارشــدزاده، مدیرکل 
بهزیستی آذربایجان شــرقی، تعداد مددجویان تحت پوشش این 
سازمان را در استان، 36 هزار نفر اعالم کرد و گفت: در سال گذشته 
34۵ هزار نفر از بهزیستی اســتان خدمات دریافت کردند. جعفر 
سمســاری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان نیز با بیان اینکه 6۹۰ 
هزار بیمه شده اصلی و در مجموع بیش از دو میلیون نفر از جمعیت 
استان تحت پوشش این سازمان هستند، افزود: در سال ۹7، ۲۵۰۰ 
میلیارد تومان مستمری به بازنشستگان این سازمان پرداخت شده 
است. جمال الدین نیکنامی، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان هم 
از فعالیت دو بیمارستان و سه درمانگاه تأمین اجتماعی در تبریز و ۹ 
درمانگاه در شهرستان های استان خبر داد و گفت: در سال گذشته 
در این مراکز ۱۸ هزار عمل جراحی، 4۰ هزار مورد بســتری و دو 
میلیون مورد درمان ســرپایی انجام شد. استاندار آذربایجان شرقی 
در این دیدار از محمد زارع گوار، مدیرعامل ســابق انجمن ضایعات 
نخاعی استان و از معلوالن فعال در حوزه کارآفرینی و اجتماعی با 

اهدای لوح سپاس قدردانی کرد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: استاندار قم ضمن اعالم نکاتی از 
بازدید اماکن اقامتی زائرین در سفر اخیر به مشهد مقدس بمناسبت 
دهه کرامت بر لزوم توجه ویژه به گردشگری زیارتی و اتمام طرح های 
گردشگری نیمه تمام تاکید نمود و گفت: توجه به صنعت گردشگری 
و توسعه ي گردشگری زیارتی می تواند اقتصاد استان را متحول کند.

به گزارش روابط عمومي استانداري قم دکتر بهرام سرمست استاندار 
قم در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که ظهر امروز در منطقه 
گردشگري دشت بهشــت در بخش خلجستان قم برگزار شد، طي 
سخناني با بیان اینکه اهمیت گردشگری علی الخصوص گردشگری 
زیارتی در رونق تولید روشن است اظهار کرد: تصمیمات مسئوالن در 

این حوزه بایستي عملیاتي و بر اساس امکان سنجي باشد.
اســتاندار قــم با اشــاره به برنامه خــود برای حضــور در جمع 
تولیدکنندگان و بازدید از واحدهاي تولیدي گفت: تشکیل این جلسه 

در حاشــیه ي بازدید از مجتمع هاي گردشگري در راستاي بررسي 
میداني مشکالت ســرمایه گذاران و برنامه ریزي براي حل آنها مي 
باشــد. مقام عالی دولت در استان اتمام طرح های گردشگری نیمه 
تمام را در اولویت کاری مسئوالن اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: 

توجه به صنعت گردشگری و توسعه ي بوم گردي می تواند اقتصاد 
استان را متحول کند. استاندار قم در بخش دیگري از سخنان خود 
یکی از محورهای توسعه استان قم را توسعه گردشگری زیارتی دانست 
و با اشاره به پیشرو بودن مشهد مقدس در این زمینه افزود: بایستی 
از تجربیات استان خراسان رضوی در راستای ساخت مجتمع های 
اقامتی و گردشــگری بهره گرفته شود. وی همچنین تهیه ی بسته 
های ســرمایه گذاری از ســوی مدیران را ضروری دانست و تصریح 
کرد: در حل مشکالت سرمایه گذاران نیز باید تالش جدی از سوی 
مســئوالن استان صورت بگیرد. شایان ذکر است استاندار قم در این 
برنامه از مجتمع های گردشگری دشت بهشت، باباحاجي )طرالب( و 
شهردادگستر بازدید و در جلسه ای که به منظور حل مشکالت آنها 
برگزار شــد دستورات الزم برای توسعه ی زیرساخت ها و رفع موانع 

اجرای این طرح ها را صادر کرد.

تبریز - فالح: استاندار آذربایجان شرقی گفت: سرپرست وزارت 
آموزش و پرورش در قالب نامه ای از عملکرد استان در زمینه افزایش 
سوادآموزی، تشــکر کرد و بنده نیز به نوبه خود، قدردان زحمات و 

تالش های دست اندرکاران نظام آموزشی استان هستم.
دکتر محمدرضاپورمحمدی در جلســه شورای آموزش و پرورش 
استان، این شورا را از جمله شوراهای مهم تصمیم گیر و تصمیم ساز 
برشمرد و گفت: آموزش و پرورش، زیربنای اصلی تمامی امور است و 
توجه کافی و اصولی به این حوزه، یک سرمایه گذاری مهم محسوب 
می شــود. وی ریشه بسیاری از مشکالت فعلی جامعه همچون عدم 
رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ســرقت، تخلفات ســاختمانی، 
بی توجهی به فرهنگ آپارتمان نشــینی و ... را نتیجه توجه اندک به 
امر آموزش و پرورش دانســت و تصریح کرد: توجه کافی به این امر، 
کاهش و رفع تمامی معضالت و آســیب های اجتماعی را به دنبال 
خواهد داشــت؛ لذا باید اداره کل آموزش و پرورش و تمامی دستگاه 
های دخیل در امور آموزشی و فرهنگی، اهتمام بیشتر و جدی تری 

در اجرای وظایف خود داشته باشند. وی همچنین بر ضرورت اجرای 
برنامه های مصوب در بازه زمانی مشخص و نظارت بر اجرای صحیح 
آن ها از سوی مسئوالن امر تاکید کرد و ادامه داد: بر اساس اعالم امروز 
وزارت آموزش و پرورش، استان آذربایجان شرقی، نقش بسیار خوبی 
در گسترش سوادآموزی داشته که بنده قدردان زحمات و تالش های 

دست اندرکاران نظام آموزشی استان هستم. استاندار آذربایجان شرقی 
در بخش دیگری از ســخنان خود ابراز داشت: هرگونه اخذ اجباری 
شهریه از اولیا دانش آموزان به عنوان پیش شرط ثبت نام و یا منوط 
کــردن تحویل کارنامه به پرداخت نقدی در قالب عناوینی همچون 
کمک به مدرســه؛ تخلف است و در صورت مشــاهده و یا دریافت 
گزارش هایی در این مورد، با متخلفان به شــدت برخورد می کنیم.  
پورمحمدی با بیان اینکه کمک به مدارس داوطلبانه اســت، افزود: 
انتظار داریم افراد متمول، یارای دولت در امر تعمیر و تجهیز مدارس 
بوده و انجمن اولیا و مربیان مدارس نیز برای شناســایی و استفاده 
هرچه بیشــتر از توان خیران تالش کننــد. وی در بخش دیگری از 
سخنان خود با اشاره به اصل ۱۵ قانون اساسی، عنوان کرد: آموزش 
زبان مادری، یکی از اصول قانونی و مصرح در قانون اساسی است و باید 
این موضوع در تعدادی از مدارس استان آغاز شود. در دانشگاه تبریز 
رشته زبان ترکی آذری تدریس می شود و هیچ مشکلی نیز تاکنون، 

پیش نیامده لذا در مدارس هم می تواند بدون مشکل تدریس شود.

اصفهان - قاسم اسد: در هشتمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان 
روابط عمومي ایران، روابط عمومي ذوب آهن اصفهان تندیس زرین 
دریافت کرد. عصر روز سه شنبه ۲۵ تیرماه در هشتمین دوره آیین 
تقدیر از سرآمدان روابط عمومي ایران که با حضور جمعی از اساتید 
دانشگاه، مدیران و صاحبنظران روابط عمومی کشور در دانشگاه تربیت 
مدرس برگزار شــد، از روابط عمومي هاي برتر کشور با اهدا تندیس 
بلورین، ســیمین و زرین تقدیر به عمل آمد. در این همایش که به 
همت موسسه فرهنگی روابط عمومی آرمان برگزار شد، پس از ارزیابي 
روابط عمومي هاي برتر کشــور بر اساس مدل تعالي تخصصی شده 
EFQM در روابط عمومی شــامل ۹ معیار بنیادین ســرآمدی و ۸۱ 
شاخص فرعی، روابط عمومي هاي سرآمد در سه سطح زرین)کسب 
حداقل 7۰۰ امتیاز(، سیمین)کســب امتیاز بیــن 6۵۱ تا 7۰۰(  و 
بلورین)کســب امتیاز بین ۵۵۰ تا 6۵۰( معرفي شدند. پس از اعالم 

بیانیه هیئت داوران، روابط عمومي ذوب آهن  اصفهان به عنوان روابط 
عمومي سرآمد)تثبیت سرآمدی( معرفی شد و  تندیس زرین هفت 
ستاره سرآمدی را دریافت کرد. هدف این همایش توسعه سرآمدی 
در حوزه روابط عمومی، ارائه مشاوره و کمک به تقویت مستمر 
شاخص های ســرآمدی در روابط عمومی و معرفی و تقدیر از 

روابط عمومی های سرآمد عنوان شده است. گفتني است مدل 
تعالي سازماني EFQM یک استاندارد اروپایي است که به عنوان 
ابزاري قوي براي سنجش میزان استقرار سیستم ها در سازمان 
هاي مختلف بکار گرفته مي شود. معیارهای اصلی انتخاب روابط 
عمومی ســرآمد شــامل “مخاطب گرایی« ، »مدیریت فرآیندی« ، 
»مسئولیت اجتماعی« ، »توسعه سطح همکاری و مشارکت با محیط 
پیرامون« ، »یادگیری , و بهبود مستمر« ، »تجهیز و نوسازی منابع 
انســانی« ، »نتیجه گرایی« و »رهبری و مدیریــت« بودند. در این 
همایش یاد مرحوم هوشــنگ عباس زاده ، استاد پیشکسوت روابط 
عمومی   گرامی داشــته شد و از ســوی روابط عمومی ذوب آهن 
هدیه ای به رسم یادبود به خانواده ایشان تقدیم گردید. دکتر دارابی 
مدیر کل اســتان های صدا وسیما در این مراسم در خصوص روابط 

عمومی هوشمند سخنرانی کرد.

ارومیه-رونق: علی عبدلی سیالبی با اشاره به اینکه چهار خوشه 
صنعتی در این استان فعال می باشند، اظهار داشت: ۹ هزار و ۲۰۰ نفر 
در 46۰ واحد فعال وابسته به خوشه های صنعتی این استان مشغول 
فعالیت هســتند. وی با بیان اینکه خوشــه های صنعتی  فرآوری 
محصوالت باغی، سنگ، عرقیات گیاهی و بسته بندی عسل به ترتیب 
بیشــترین صادرات این خوشه ها را طی این مدت به خود اختصاص 
داده اند، تصریح کرد: این میزان صادرات به کشــورهای همسایه از 

جمله عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان و برخی کشورهای اروپایی 
انجام شده است. عبدلی ادامه داد: خوشه های صنعتی خشکبار، مبل 
و درب های ضد ســرقت نیز از دیگر خوشــه های شناسایی شده در 
این اســتان است. وی با اشــاره به اینکه این شرکت استانی مطالعه 
امکان سنجی خوشه فرش دستباف را در برنامه کاری خود قرار داده 
اســت، بیان کرد: به روزرسانی نقشه استانی خوشه های کسب و کار 

آذربایجان غربی در حال مطالعه و تدوین گزارش نهایی است.

رئیس  هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی 
تأکید کرد: بعد از شناسایی خوشه صنعتی دوره های آموزشی برای 

افراد دخیل و اعضای خوشه های صنعتی برگزار می شود

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز:  بیش از ۵۰ صنعت بزرگ 
اســتان و ۲۰ جایگاه CNG از گاز طبیعی برخوردارند که بیشترین 

مصرف کننده ها به شمار می آیند. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز هرمــزگان، فواد حمزوی 
مدیرعامل شرکت گاز استان در حاشیه جلسه مجمع عمومی و عادی 
ســالیانه این شرکت در سال ۹7 که در ساختمان ستاد شرکت ملی 

گاز ایران برگزار شد، اظهار داشت: تاکنون 7 شهر و ۱6 روستا گازدار 
شده است و عملیات گازرسانی به ۲ شهر و ۱۰ روستا در دست اجرا 
می باشد. این مقام مســوول عنوان نمود: در مجموع 3۵6 کیلومتر 
خطوط اجرا شــده که از این تعداد ۲۸۸ کیلومتر در بخش شهری 
و 63 کیلومتر در بخش روســتایی و همچنین 4/6 کیلومتر خطوط 
گازرسانی به صنایع استان هرمزگان انجام شده است. فواد حمزوی 

اذعان نمود: تعداد انشعابات نصب شده در سال ۹7 ، میزان 4 هزار و 
۲۰7 انشــعاب می باشد که ۲ هزار و 7۹۰ انشعاب در شهرها و یک 
هزار و 4۱7 انشــعاب در روســتاها را شامل می شود. حمزوی ادامه 
داد: میزان اشــتراک پذیری در سال گذشته در مجموع یک هزار و 
47۵ مشــترک بوده که از این تعداد یک هزار و 3۰4 مشــترک در 
شهرها و ۱7۱ مشترک روستایی می باشد، همچنین 6 هزار و ۹۲7 
خانوار شــهری و یک هزار و 6۹4 خانوار، تحت پوشش گاز طبیعی 

قرار گرفته اند.

استاندار آذربایجان شرقی:

ارائه خدمات در حوزه بهزیستی و تأمین اجتماعی استان رضایت بخش است

استاندار قم تاکید کرد:

اتمام طرح های نیمه تمام گردشگری در اولویت کاری مسئوالن استان قم

استاندار آذربایجان شرقی:

در دانشگاه تبریز رشته زبان ترکی تدریس می شود

برای دومین بار پیاپی

ذوب آهن اصفهان تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی را کسب نمود

شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان غربی:
صادرات ۲ میلیون و 11۶ هزار دالری خوشه های صنعتی استان در سال گذشته

مدیرعامل شرکت گاز هرمزگان خبر داد:
۶ میلیارد و 8۰3 میلیون متر مکعب فروش گاز طبیعی در استان
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در مصاحبه های استخدامی س��ؤال های متعددی درباره  شخصیت و مهارت ها 
مطرح می ش��ود. در این  میان، برخی س��ؤال ها بیش��تر روی ش��خصیت فردی و 

ارتباطات متقاضی متمرکزند.
مصاحبه  استخدامی در غالب شرکت های حرفه ای، تأثیر بسیار زیادی بر آینده 
ش��غلی فرد می گذارد. حتی اگر رزومه  افراد مملو از تجربه های مهم کاری باشد، 
چند س��اعت یا چند دقیق��ه مصاحبه تأثیر مهم ت��ری روی تصمیم گیری نهایی 
کارفرما خواهد گذاش��ت. درواقع، همین زم��ان به ظاهر بی اهمیت کوتاه می تواند 
استخدام شدن یا نشدن متقاضی را تعیین کند. درنتیجه، متمایزبودن در جلسه  

مذکور اهمیت فراوانی برای نیروی انسانی دارد.
نی��روی متقاض��ی ام��روز ک��ه درک بهتری از ش��رایط در ح��ل تغییر فضای 
کس��ب وکار دارد، بیش از نسل های پیش��ین به مصاحبه های استخدامی اهمیت 
می ده��د. همچنین، ش��رکت های نوپا و آنهای��ی که حداقل ظاه��ر و رویکردی 

مدرن تر دارند، مصاحبه های استخدامی استانداردتر برگزار می کنند.
در این  میان، آش��نایی با آنچه کارشناس اس��تخدامی در نظر دارد )اهداف او 
از س��ؤال ها(، برای متقاضی اهمیت پیدا می کند. ذهن آگاهی درباره  س��ؤال ها و 
آمادگی برای پاس��خ دادن، یکی از رویکردهای مناسب متقاضیان خواهد بود که 
بخ��ت اس��تخدام را افزایش می دهد. در ادامه  این مطل��ب زومیت، چند نمونه از 
موارد پرتکرار در مصاحبه های اس��تخدامی و روش هایی برای پاسخ گویی مناسب 

به آنها را بررسی می کنیم.
تجربه  همکاری

افراد با نگاه کردن به رزومه، متوجه احس��اس همکاری با ش��ما نخواهند ش��د. 
درحقیقت، نحوه  تعامل و ارتباطات کاری هیچ گاه در رزومه مش��خص نمی شود. 
همچنی��ن، متقاضی تمایل دارد خود را همکاری باارزش و فردی معرفی کند که 
ارتباط و همکاری با او جذاب خواهد بود؛ درنتیجه، س��هم عمده ای از رویکردها 
و اطالعات مؤثر در اس��تخدام اجتماعی هس��تند. البت��ه، قطعا دانش و تخصص 
در ح��وزه  فعالیت اهمیت دارد، ام��ا درنهایت، باید تالش کنیم از لحاظ ارتباط و 

همکاری خود را فردی مناسب تیم نشان دهیم.
یکی از اش��تباه های رایج متقاضیان اس��تخدام، ش��رکت در مصاحبه  شبیه به 
آزمون اس��ت. درواقع، آنها مصاحبه را مانن��د امتحانی می بینند که یا باید بدون 
اش��کال یا در حد قبولی اولیه بگذرانند. ایراد اصلی چنین تصوری، جایی خود را 
نش��ان می دهد که فرد سؤال کننده را مانند استاد و آموزگار می بینید؛ درنتیجه، 
س��ؤال های او را نوعی پرسش��نامه  صرف��ا تخصصی تصور می کنی��د که فقط به 

پاسخ های صحیح نیاز دارد. 
درنتیج��ه  تصور باال، متقاضی تالش می کند هرچه  بیش��تر خود را تبلیغ کند. 
البته، چنین تالشی عموما به صورت ناخودآگاه انجام می شود، ولی به هرحال فرد 
بهترین پاسخ ها را در ذهن خود آماده می کند. پاسخ هایی که طبق تصور خودش، 

خوشایند کارشناس مصاحبه خواهند بود.
اگر به جای تصور آزمون، کارشناس مصاحبه را مانند فردی ببینید که به دنبال 
همکار است، ارتباط شما تغییر می کند. درواقع، هدف مکالمه را تنها باید شناخت 
بیشتر افراد از یکدیگر تصور کنید؛ درنتیجه  چنین تصوری شما و مصاحبه کننده، 
هدف مش��ترکی پیدا خواهید کرد. سپس، مکالمه به فرآیندی برای حل  مسئله 
تبدیل می شود؛ مسئله ای که با این سؤال مطرح می شود: آیا ما می خواهیم با هم 

کار کنیم؟ درنهایت با در نظر گرفتن چنین سؤالی، متقاضی عالوه بر تالش برای 
نشان دادن تخصص، توانایی رسیدن به توافق را نیز نشان می دهد.

یکی دیگر از مزایای تغییر رویکرد به تالش برای همکاری، افزایش هماهنگی 
مغ��ز متقاضی و مصاحبه کننده خواهد ب��ود. چنین اتفاقی عموما در مکالمه های 
عادی یا آش��نایی های فردی رخ می دهد. در مکالمه های عادی، افراد به س��رعت 
صحبت و تالش می کنند اطالعات را در روندی زمان بندی شده منتقل کنند. مغز 
هر فرد در پاسخ به اطالعات دریافت شده، درکی از صحبت ها پیدا و لغات و لحن 
صدا و حتی س��بک دستور زبانی جمالت بعدی را پیش بینی می کند. در مکالمه  
مثبت، همان ساختارها را طرفین تکرار و کپی می کنند و درنهایت، مغزها با هم 

هماهنگ می شوند.

اگر در ارتباط با مصاحبه کننده رویکردی شبیه به دوست داشته باشید، او هم 
به مرور رویکرد مش��ابه دوستانه را پی می گیرد. در چنین روشی، با لبخند، زبان 
بدن صمیمانه، صحبت کردن دوس��تانه و ارس��ال انرژی مثبت، ارتباط چشمی و 
اشتیاق، هماهنگی مغزی با مخاطب را شروع می کنید. درنهایت با ایجاد مکالمه  
دوس��تانه، کارش��ناس مصاحبه به احتمال زیاد متقاضی را فردی مناسب گروه و 

فرهنگ سازمانی خود می بیند.
توانایی یادگیری

وقتی به مصاحبه  اس��تخدامی دعوت می ش��وید؛ یعنی مهارت های اصلی برای 
فعالیت در شغل مدنظر را دارید. گفتنی است امروزه، توانایی یادگیری و افزایش  
مهارت ه��ا اهمی��ت زیادی ب��رای کارفرمای��ان دارد و قطعا در مس��یر کاری، به 
یادگیری مهارت های جدید نیاز خواهید داشت. در اینجا، نشان دادن تمایل برای 
یادگیری اهمیت بس��یار زیادی پیدا می کن��د. درواقع، تنها ذکر تمایل در رزومه 

کافی نیست و متقاضی باید درک کند آماده  افزایش مهارت های خود هستید.
کارشناس��ان مصاحبه برای درک تمایل فرد به یادگیری، احتماال سؤال را در 
لحنی غیرمستقیم مطرح می کنند. درواقع، شاید متوجه منظور اصلی آنها، یعنی 
یادگیری نش��وید. البته شاید منظور را درک کنید، اما روشی برای پاسخ مناسب 
نداش��ته باشید. به هرحال در چنین شرایطی، نمی توان به بخت واقبال متکی شد 

یا پاس��خ هایی با چاش��نی دروغ ارائه کرد. متخصص استخدام قطعا پاسخ هایی با 
چاشنی دروغ زیاد می شنود و در تشخیص آنها استاد است.

برای نش��ان دادن تمایل به یادگیری، بهترین روش نش��ان دادن ناآگاهی است. 
درواقع، به جای پاس��خ های حدس��ی یا تالش برای دروغ، به ناآگاهی و نداش��تن 
دانش درباره  موض��وع مدنظر اعتراف کنید. مطالعه  های رفتاری نش��ان می دهد 
غالب مردم به نشان دادن جهل خود تمایلی ندارند. آنها چنین رویکردی را نشانه  
ضعف می دانند یا از تصور ضعف دیگران می ترسند. به هرحال، کارشناس مصاحبه 
به دنبال فرد دانای کل نیس��ت و درعوض، کارمندی می خواهد که س��ؤال کند و 
به دنبال اطالعات بیش��تر باش��د. متقاضی عالی همیش��ه در مصاحبه ها به دنبال 

اطالعات هم خواهد بود و پاسخ های مبتنی بر همان اطالعات ارائه می دهد.

مصاحبه کننده  حرفه ای به متقاضی ای تمایل دارد که انگیزه توس��عه  فردی را 
نش��ان دهد. همچنین، متقاضی ابتدا باید نش��ان ده��د در چه مواردی اطالعات 
ن��دارد. درحقیق��ت، باید حفاظ امنیتی دانای کل خ��ود را پایین بیاورد و پس از 

نشان دادن نقاط جهل مهارتی، به دنبال اطالعات بیشتر از مخاطب باشد.
درنتیجه  توضیحات مذکور، هرگاه با س��ؤال هایی مبهم روبه رو شدید، به دنبال 
شفاف س��ازی باشید. سؤال مبهم را با ظاهری متفاوت مطرح کنید یا تفسیرهای 
مدنظر خود از س��ؤال را به مصاحبه کننده بگویید. حتی اگر پس از توصیف های 
مجدد متوجه منظور س��ؤال نش��دید، بازهم راه حل در پیش دارید. به کارشناس 

بگویید قبال با چنین مسئله یا مشکلی مواجه نشده اید.
برخی از س��ؤال های مبهم نیازمند شناس��ایی سناریویی از محیط کار هستند. 
در چنین وضعیتی، از مصاحبه کننده بپرس��ید آیا باید روش حل مس��ئله  خود را 
در سناریو مذکور توضیح دهید یا او روش حل مسئله در سازمان را شرح خواهد 
داد )یا هر دو(. به هرحال، هدف نهایی این است که نحوه  روبه روشدن با مشکالت 
را خودتان شرح و نشان دهید که در همه  شرایط از یادگیری استقبال می کنید.
یک��ی از روش ه��ای کارب��ردی دیگر ب��رای نش��ان دادن تمایل ب��ه یادگیری، 
سؤال کردن از فرصت های ادامه  تحصیل یا دوره های آموزشی است. آیا دوره های 
آموزش��ی داخلی و س��مینارهای مهارتی در ش��رکت برگزار می شود؟ آیا مربیان 

آموزش��ی یا هرگونه تسهیالت دیگر برای افزایش مهارت کاربران دارند؟ پرسش 
درباره  امکانات و منابع مذکور بیش از همه نشان می دهد که به دنبال فرصت های 

آموزشی هستید.
فعالیت داوطلبانه

مصاحبه کنن��دگان عموم��ا به دنب��ال افرادی هس��تند که کاره��ا را به صورت 
خودکار انجام دهند یا ش��روع کننده کاری باش��ند. بهترین راه برای نش��ان دادن 
چنین روحیه ای، آماده بودن کامل در مصاحبه است. به  بیان  دیگر، باید شناخت 
مناس��بی از ش��رکت مقصد و فعالیت های آن داشته باشید. تاریخچه و توانایی ها 
و ضعف ها همگی اهمیت دارند. اگر با کارمندان کنونی یا س��ابق ش��رکت مذکور 

ارتباط دارید، اطالعات مدنظر را از طریق آنها کسب کنید.
برخی از س��ؤال های مصاحبه ای عموما تکراری هس��تند؛ درنتیجه، می توان با 
مطالع��ه  مطالب مرتبط، برای آنه��ا آمادگی کلی پیدا ک��رد. در اینجا، تهدیدی 
به ص��ورت توه��م دانایی کل ایجاد می ش��ود. ب��ه  بیان  دیگر، ش��اید تصور کنید 
اطالعات کامل و جامعی درباره  مس��ائل دارید، درصورتی که این گونه نیس��ت. در 
حقیقت، متقاضی��ان عموما تصور می کنند اطالعات کاملی درباره  زمینه  کاری و 
ابزاره��ا و تکنیک های مرتبط با تخصص خود دارند، اما در روز مصاحبه، توانایی 
ارائه  پاس��خ مناسب را نخواهند داشت. به  همین دلیل، تمرین اهمیت زیادی در 
فعالیت ه��ای پی��ش از مصاحبه پیدا می کند. تمرین ب��ه متقاضی امکان می دهد 
ک��ه ضعف ها و کمبود دان��ش خود را پیدا کند. در زمان تمرین، فرصت جبران و 
پرک��ردن خأل های اطالعاتی وجود دارد؛ درنتیج��ه، با تکرار برخی موارد واضح و 

پاسخ های مناسب، می توان در روز مصاحبه عملکردی رضایت بخش نشان داد.
برخی افراد تصور می کنند تمرین کردن س��ؤال ها پیش از مصاحبه، پاسخ های 
آنه��ا را تمرین ش��ده و ن��ه از روی دانایی نش��ان دهد. فرام��وش نکنید در همه  
مصاحبه ها، عالوه بر س��ؤال های تکراری، س��ؤال های ناگهانی و جدید هم مطرح 
می ش��ود؛ ازاین رو، می توانید مهارت های پاس��خ گویی س��ریع و حل مسئله  خود 
را در آن س��ؤال ها نش��ان دهی��د. به ع��الوه، آمادگی برای مصاحب��ه را به راحتی 
مصاحبه کننده شناس��ایی و درک می کند و نشان دهنده  پیشگام بودن شما برای 

انجام فعالیت ها خواهد بود.
با وجود تمامی راهکارهای گفته ش��ده و هزاران مطلب آموزش��ی دیگر درباره 
مصاحبه های اس��تخدامی، همیشه امکان ردشدن در مصاحبه ها وجود دارد. همه 
می دانیم مقدار آگاهی و مهارت نیز بس��یاری مواقع در ردشدن بی تأثیر هستند. 
در صورتی که با چنین نتیجه ای مواجه ش��دید، از پرس��یدن دلیل نهراس��ید. اگر 
ارتباط خوبی با مصاحبه کننده برقرار شده باشد، پرسیدن بازخورد دشوار نخواهد 
ب��ود. در چنین مکالمه ای، به دنبال راه هایی برای بهبود مهارت های خود باش��ید. 

درواقع، بپرسید در چه صورتی شغل مذکور به شما می رسید.
درنهای��ت، آگاه��ی از قص��د مصاحبه کنن��دگان در فرآیندهای اس��تخدامی، 
قدم مؤثری در آماده س��ازی پیش از جلس��ه خواهد داش��ت. تم��ام تالش خود 
را ب��ه کار بگیرید تا درکی از نیازهای ش��رکت مخاطب و کارش��ناس پیدا کنید. 
موارد گفته ش��ده در این مقاله، تنها مثال هایی از انتظارات مش��ترک ش��رکت ها 
و کارشناس��ان بودند. فراموش نکنید ش��رایط کاری و صنعت مقصد و بسیاری از 

عوامل دیگر، در انتظارات مصاحبه کننده تأثیر می گذارند.
HBR/zoomit :منبع
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راهکارهای فراهم سازی خدمات مشتریان در شبکه های اجتماعی

امروزه انتقال فرآیند خدمات مش��تریان به ش��بکه های اجتماعی دیگر یک گزینه دلبخواهی محسوب نمی شود. ارائه 
خدمات مشتریان به صورت آنالین و همیشه در دسترس یکی از فاکتورهای مهم در زمینه موفقیت یا شکست برندها 
محس��وب می ش��ود. هرچه خدمات مشتریان ما مس��ئولیت پذیرانه ، شخصی سازی ش��ده و تعامل گراتر باشد، مشتریان 

رضایت بیشتری از ما خواهند داشت. در نهایت نیز میزان سودآوری برند ما تا حد زیادی افزایش خواهد یافت. 
اکنون انتظار اغلب مشتریان فراهم سازی خدمات مشتریان از سوی برندها در شبکه های اجتماعی است. اینستاگرام، 
فیس ب��وک، اس��نپ چت و توییت��ر در میان برتری��ن پلتفرم های مورد انتظار مش��تریان به منظور برق��راری ارتباط با 
برندهاست. اگر مشتریان ما در یکی از این شبکه های اجتماعی حضور دارند، اعضای تیم خدمات مشتریان مان نیز باید 
در آنجا فعالیت کنند. براساس گزارش سایت Valuewalk.com، ۶۰درصد از مشتریان انتظار ارائه خدمات مشتریان 

برندها از طریق شبکه های اجتماعی را دارند. 
وقتی درخواس��ت مش��تریان از ما افزایش پیدا می کند، پاسخگویی درست به آن ضروری خواهد بود. به همین دلیل 

من در ادامه قصد بررسی سه نکته مهم در این زمینه را دارم.
1. ایجاد تعادل میان نمای عادی و حرفه ای  برندمان

یکی از نکات مهم در زمینه ارائه خدمات مشتریان در فضای آنالین بازنمایی هویت و صدای برندمان از سوی اعضای 
تیم ش��رکت است. بدون تردید فعالیت در ش��بکه های اجتماعی موجب بازنمایی متفاوت صدای برندمان در مقایسه با 
سرویس های ایمیل، چت آنالین یا ارتباط تلفنی می شود. فضای کلی شبکه های اجتماعی ویژه رابطه صمیمانه و عادی 
کاربران با یکدیگر و دوستان ش��ان اس��ت. به این ترتیب برند ما نیز باید چنین رویکردی را به منظور تعامل س��ازنده با 
کاربران در پیش گیرد. چالش اصلی برای برندها انتخاب میان بازنمایی جلوه ای عادی یا حرفه ای است. به این ترتیب 

بسیاری از برندها در عمل یکی را به ضرر دیگری برمی گزینند. 
به عنوان نمونه ای مناسب در این زمینه به نحوه مدیریت موسسه Hootsuite بر روی اکانت توییترش نگاه کنید. 
به طور معمول این موسس��ه از اموجی های مناس��ب در پاسخ به توییت های کاربران استفاده می کند. این امر به منظور 
بازنمایی درست و دقیق تعامل با یک دوست روی می دهد. آنها در تالش برای ترکیب جلوه حرفه ای برندشان با رفتار 

دوستانه هستند. به این ترتیب الزاما یک گونه جهت گیری را بر دیگری ترجیح نمی دهند. 
نکته مهم در مورد تجربه مش��تریان در زمینه ارتباط با برندها از طریق ش��بکه های اجتماعی ایجاد استرس است. به 
این ترتیب موسس��ه Hootsuite با رفتاری دوس��تانه از مقدار استرس کاربران کم می کند. نتیحه نهایی اینکه تعامل 
میان کاربران و کارش��ناس های تیم ش��رکت بدل به یک چت دوستانه می شود. بی شک این دستاوردی مهم برای تیم 

بازاریابی و خدمات مشتریان Hootsuite به حساب می آید. 
2. تفکر خالقانه در مورد نحوه جذب مشتریان در شبکه های اجتماعی

ش��بکه های اجتماعی فرصت جذب مش��تریان را برای برندها فراهم می کند، بنابراین باید از این فرصت نهایت بهره 
را برد. نکته مهم در این میان پاس��خگویی به پرس��ش های واقع در محدوده فعالیت برندمان است. هرگونه تالش برای 
پاس��خگویی به پرس��ش های بیش��تر موجب صدمه به اعتبار برندمان خواهد ش��د. برندهای فعال در زمینه پوش��اک، 
تکنولوژی یا تولید خودرو باید فقط در زمینه تخصصی ش��ان اقدام به فعالیت کنند. به این ترتیب موفقیت بیشتری در 

انتظار آنها خواهد بود. 
یک نمونه جالب در این مورد برند گالس��یر، فعال در زمینه تولید محصوالت آرایش��ی و بهداشتی، است. فعالیت این 
برند انتظارات س��نتی کاربران از یک برند عرصه محصوالت آرایش��ی و بهداشتی را بر هم زده است. این برند در زمینه 
فعالیت در ش��بکه های اجتماعی خود را محدود به رفع مش��کالت مشتریان در زمینه سفارش و دریافت خریدهای شان 
نکرده اس��ت. ارائه توصیه های تخصصی در زمینه نحوه استفاده از محصوالت آرایشی و حتی نگارش مقاله های کوتاه و 

مفید از جمله فعالیت های جالب این شرکت در پلتفرم های اجتماعی محسوب می شود. 
بدون تردید چالش های نسبتا زیادی در این زمینه وجود دارد. به این ترتیب بسیاری از برندها از دو تیم مجزا )خدمات 
مشتریان و بازاریابی( برای فعالیت در شبکه های اجتماعی استفاده می کنند. این امر موجب ایجاد ناهماهنگی هایی در 

فعالیت برندها خواهد شد. به همین دلیل توصیه من ترکیب دو تیم به منظور رفع ناهماهنگی هاست. 
۳. هیچ وقت نه نگویید

یکی از راهکارهای جالب برای برندها در زمینه جلب رضایت هرچه بیش��تر مش��تریان تالش برای سرمایه گذاری در 
بخش آموزش کارمندان است. به این ترتیب هر کارمند امکان پاسخگویی دقیق به تمام پرسش های مشتریان را خواهد 
داش��ت. چنین راهکاری تا حد زیادی مش��کالت برندها را در زمینه تعامل با مشتریان کاهش خواهد داد. برند زاپوس 
از این الگو به بهترین ش��یوه اس��تفاده کرده است. به این ترتیب مش��کالت کاربران بدون توجه به نوع آن در هر کدام 
از بخش های ش��رکت مورد بررس��ی و حل و فصل قرار می گیرد. این امر موجب کاهش اتالف وقت مشتریان و افزایش 
رضایت آنها از شرکت شده است. بی شک این نوع فعالیت آنها به شعار اصلی شان یعنی »حیرت زده کردن مشتریان از 

طریق خدمات« نزدیک تر خواهد بود. 
کارشناس های برند زاپوس تقریبا به هرگونه پرسشی از سوی مشتریان پاسخ می دهد. این امر شاید در نگاه نخست 
عجیب به نظر برس��د، به هر حال گاهی اوقات مش��تریان پرس��ش های کامال بی ربطی را مطرح می سازند. نکته مهم در 
اینج��ا توج��ه به تاثیر چنین اقدامی بر روی ذهنیت مش��تریان اس��ت. به این ترتیب جایگاه و اعتب��ار برند ما در ذهن 

مشتریان افزایش خواهد یافت. 
فرآیند خدمات مش��تریان مربوط به کمک به مش��تریان اس��ت. اگر در این میان اندکی خالقی��ت را به کار گیریم، 
تعامل با مش��تریان س��اده تر خواهد شد. خوشبختانه شبکه های اجتماعی چنین کاری را برای برندها بسیار ساده کرده 
اس��ت. به این ترتیب استفاده از ش��بکه های اجتماعی موجب افزایش توان سرویس دهی بخش خدمات مشتریان برند 

ما خواهد شد. 
inc :منبع
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ترس از س��خنرانی در تمام افراد وجود دارد. س��خنرانی کردن 
یک مس��ئله اجتناب ناپذیر اس��ت که تمام صاحبان کسب و کارها 
با آن رو به رو می ش��وند؛ پس بهتر اس��ت از ترس و وحشت خود 
برای صحبت ک��ردن در مکان های عمومی بکاهی��د.  برخی افراد 
ترس بیش��تری برای سخنرانی کردن دارند و بعضی دیگر راحت تر 
با این موضوع کنار می آیند. باید بتوانید با ترس های خود رو به رو 
شوید؛ زیرا همه  ما چه در محل کار و چه در دانشگاه این موضوع 
را تجربه خواهیم کرد. با تمرین کردن می توانید سخنرانی را برای 
خود همانند دیگر کارها س��اده کنید. در ادامه  مقاله، روش هایی را 
معرفی می کنیم که به ما کمک می کند استرس ناشی از سخنرانی 

کردن در مکان عمومی را کاهش دهید.
با شنوندگان آشنا شوید

یکی از راه های کاهش اس��ترس پیش از س��خنرانی این اس��ت 
با ش��نوندگان خود آشنا ش��وید. پس س��عی کنید پیش از اینکه 
س��خنرانی خود را ش��روع کنید حداقل با کس��انی ک��ه در ردیف 
جلویی نشس��ته اند آشنا شوید و درباره آنها اطالعات الزم را کسب 
کنید. این کار به ش��ما آرامش می ده��د و تمام ترس تان را از بین 
می برد. علت کاهش اس��ترس این اس��ت صحبت کردن برای افراد 
آش��نا بسیار س��اده تر از حرف زدن برای غریبه هاست. به این فکر 
کنید چطور می توانید به تمامی آنها کمک کنید و مشکالت ش��ان 

را از بین ببرید، با این کار اعتماد به نفس باالتری خواهید داشت.
روی موضوع سخنرانی تمرکز کنید

اگر استرس زیادی دارید و نگرانی تمام وجودتان را فراگرفته، بهتر 
است روی متن س��خنرانی تمرکز کنید. اگر می خواهید با سخنرانی 
خود مش��کل ع��ده  زیادی از مردم را رفع کنی��د دیگر نیاز به نگرانی 
نیست و تنها کافی است با نوشتن یک متن مناسب و تمرکز روی آن 
به خودتان آرامش دهید. اس��تیو جابز همیشه سخنرانی های موفقی 
دارد. او همیش��ه لباس مناسب و مش��ابهی برای سخنرانی های خود 
انتخاب می کرد. پس فکر خود را برای انتخاب لباس مشغول نمی کرد 
و تمام تمرکزش را روی موضوع س��خنرانی می گذاشت. شاید به این 
فکر کنید لباس های او همیش��ه تکراری هستند، اما این مسئله اصاًل 
مهم نیس��ت. مهم این است استیو جابز به دنبال ارائه یک سخنرانی 

عالی و تأثیرگذار برای مخاطبانش است.
محل سخنرانی را برای خود شبیه سازی کنید

باید نوش��تن متن سخنرانی و درست کردن پاورپوینت را زودتر 
از موعد س��خنرانی انجام دهید تا فرصت کافی برای تمرین کردن 
داشته باشید. مقابل آینه بایستید و محل سخنرانی را در ذهن تان 
تداع��ی کنید. پس ب��ا قرارگیری در محل واقعی س��خنرانی هیچ 
اس��ترس و نگرانی نخواهید داشت. بهتر اس��ت صحبت های خود 
در زم��ان تمرین برای س��خنرانی را ضبط ک��رده و با گوش دادن 

ب��ه آنها تم��ام ایرادات را برط��رف کنید. این کار باعث می ش��ود 
مهارت های تان ارتقا یابد و ۱۰۰درصد برای سخنرانی آماده شوید.

به محل سخنرانی بروید
یکی از کارهایی که باعث می ش��ود استرس تان کاهش یابد، دیدن 
محل سخنرانی اس��ت. بهتر است قبل از سخنرانی خود به آن محل 
بروید تا در زمان سخنرانی واقع هیچ استرسی نداشته باشید. ورزش 
کنید متن سخنرانی را در حین تمرین ضبط کرده و با خود به باشگاه 
ورزشی ببرید تا وقتی مشغول ورزش کردن هستید به صدای خودتان 
گ��وش دهید. ای��ن کار آدرنالین خون تان را باال برده و ش��ما را برای 
س��خنرانی کردن آماده می کند. انجمن اضطراب و افسردگی آمریکا 
اعالم کرد، پنج دقیقه ورزش ایروبیک می تواند تمام اضطراب شما را از 

بین ببرد، پس هیچ وقت ورزش کردن را از یاد نبرید.
با ترس های خود مواجه شوید

گاه��ی ش��رایطی در زندگ��ی پیش می آی��د ک��ه نمی توانیم از 
س��خنرانی کردن فرار کنیم. پس بهتر اس��ت به جای بهانه تراشی 
ب��ا ترس های خ��ود مواجه ش��وید و ب��ا آمادگی کامل ش��روع به 
س��خنرانی کنید. وقتی با ترس های خود رو به رو ش��وید و ببینید 
حرف های تان چه تأثیری روی دیگران می گذارد خودتان هم با این 

موضوع راحت تر کنار می آیید.
Entrepreneur/ucan :منبع 

چند راهکار مفید برای داشتن یک سخنرانی موفق و تأثیرگذار

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت


