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قیمللت نفللت تحت تاثیر کرونا و با تعلل اوپک پللاس در تصمیم گیری برای کاهش تولید،  روز 
گذشللته با افت قیمت همراه شد، اما این موضوع باعث نشد تا قیمت هفتگی نفت نیز رشد منفی 
را تجربه کند. سایه کرونا همچنان بر بازار نفت وجود دارد و کاهش سفرهای هوایی به چین و نیز 
افت حمل و نقل در این کشور،  بیش از ۲۰درصد از تقاضای نفت خام چین را کاهش داده است.

اظهارنظللر اعضای اوپللک پاس در ابتدای هفتلله، باعث امیدواری به کاهللش عرضه و تقویت 
قیمت ها شد، اما با گذشت زمان مشخص شد خبری از نشست فوق العاده اوپک پیش از ماه مارس 

)۱۱ اسفند لغایت ۱۱ فروردین ۹۹( نیست و این امر زمینه را برای سقوط قیمت ها فراهم کرد.
پیش از این احتمال کاهش عرضه نفت از سللوی تولیدکنندگان در ابتدای هفته قیمت ها را تا 

مرز ۶۰ دالر نیز باال برده بود.

همچنین گسللترش کرونا در کشورهای دیگر و افزایش آمار فوتی ها ناشی از این ویروس دوباره 
نگرانی ها را در این زمینه افزایش داده و فشللار مضاعفی بر بازار نفت به شمار می رود که می تواند 

حتی قیمت ها را بیش از این نیز کاهش دهد.
اکثر فعاالن این حوزه معتقدند: تا زمانی که شللرایط چین عادی نشللود، نمی توان انتظار داشت 
رفتار قیمت نفت خام در بازار افزایشللی باشللد. عاوه بر این افزایش قیمت ها در روزهای ابتدایی 
هفتلله،  قیمت نفت برنت با رشللدی یک درصدی کار خود را به پایان بللرد. نفت برنت که در روز 
دوشنبه ۵۷ دالر و ۳۲ سنت قیمت خورده بود،  جمعه به قیمت ۵۷ دالر و ۹۴ سنت معامله شد.

نفت شللاخص آمریکا اما رشللدی ۲.۵درصدی در معامات هفتگی ثبت کرد و از ۵۲ دالر و ۵ 
سنت به ۵۳ دالر و ۳۸ سنت رسید.

کلیه احتکارکنندگان و گرانفروشان انواع ماسک های پزشکی شناسایی و با آنها برخورد قانونی 
خواهد شللد. به گزارش ایسللنا، روابط عمومی سللازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اعام کرد با توجه به افزایش تقاضا برای انواع ماسللک های پزشللکی و به تبع آن سوءاستفاده های 
احتمالللی برخی از عرضه کنندگان و عوامل توزیع در عللدم عرضه مکفی و فروش اقام مذکور به 
قیمت های غیرمتعارف، حسللب هماهنگی های به عمل آمده با سللازمان غللذا و دارو حداکثر نرخ 
فروش انواع ماسللک سلله الیه جراحی به تفکیک قیمت فروش کارخانه، فروش به مراکز درمانی 
از سللوی عوامل توزیع و مصرف کننده نهایی پس از تصویب در کمیسللیون نرخ گذاری مربوطه  به 
کلیه واحدهای تولیدی اباغ شللد . براساس این گزارش، واحدهای مذکور مکلف به رعایت سقف 

قیمت های مصوب تعیین شده و  درج قیمت  بر روی بسته بندی محصوالت خود  هستند. 
در حال حاضر حداکثر نرخ فروش به مصرف کننده نهایی هر عدد ماسک سه الیه، مطابق مصوبه 
کمیسیون  نرخ گذاری مربوطه ۴۱۰۰ ریال است و کلیه داروخانه ها و مراکز عرضه مکلف به رعایت 
سقف قیمت تعیین شده در فروش انواع ماسک سه الیه هستند. تاکید می شود به جهت پتانسیل 
امکان تامین اقام مذکور در داخل کشللور از سللوی تولیدکنندگان، در حال حاضر مشکلی برای 

تامین اقام مذکور وجود نداشته و تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت خود در حال فعالیت هستند، 
لذا از هموطنان عزیز تقاضا می شود از خریدهای غیرضروری و بیش از نیاز خودداری کنند.  این 
سازمان، درخصوص گرانفروشی انواع ماسک های پزشکی  اعام می دارد؛ آماده رسیدگی و برخورد 
با متخلفان است و شهروندان می توانند شکایات خود در این زمینه را به شماره ۱۲۴ اعام کنند 
و با توجه به اینکه شللیوع بیماری کرونا باعث لزوم اسللتفاده از ماسللک و دستکش یکبار مصرف 
برای پیشللگیری از ابتا شللده، با آن دسته از توزیع کنندگان و عرضه کنندگانی که با سوءاستفاده 
از این شرایط نسبت به عدم عرضه و احتکار اقدام می کنند به عنوان اخال در نظام توزیع، بدون 
چشم پوشللی و برابر قانون برخورد قاطع می کند.  این در حالی اسللت کلله به جهت جلوگیری از 
بللروز هرگونه اخال در تأمین و فرآیند توزیع و همچنین احتکار انواع ماسللک های تولید داخل، 
رصد و پایش مسللتمر میزان توزیع و عرضه کلیه تولیدکنندگان از سوی سازمان غذا و دارو انجام 
پذیرفته و فروش تامین کنندگان صرفا می بایست از طریق عوامل توزیع دارای مجوز انجام پذیرد، 
مضافا با هدف جلوگیری از سوءاسللتفاده های احتمالی در عرضه  ماسک های تقلبی در بازار، کلیه 

داروخانه ها و عرضه کنندگان مکلف شدند از شبکه مجاز تعیین شده خرید خود را انجام دهند.

هشدار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

با گران فروشان و احتکارکنندگان انواع ماسک های پزشکی برخورد می شود

رشد 20درصدی قراردادهای ملک در تهران
ریتم معامالت مسکن تندتر شد

معامات مسکن در شهر تهران و کل کشور در بهمن ماه به ترتیب ۲۰ و ۹درصد افزایش یافت 
و این در حالی است که مطابق اعام فعاالن بازار مسکن، قیمت ها رشد چندانی نداشته است.

به گزارش ایسللنا، رشللد ماهیانه تعداد معامات مسللکن در بهمن ماه نیز ادامه یافت. مطابق اعام 
مشاوران اماک تهران، معامات ملک طی بهمن ماه  ۱۳۹۸ در شهر تهران ۲۰درصد و در کل کشور 
۹درصد نسللبت به دی ماه افزایش داشللته است. این  در حالی است که ماه گذشته نیز شاهد افزایش 
۱۱درصدی ماهیانه تعداد معامات در تهران بودیم. از یکم تا بیسللت ونهم بهمن ماه ۱۳۹۸ در تهران 
۱۴ هزار و ۴۶۴ قرارداد خرید و فروش ملک در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه  قبل ۲۰درصد 
و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۶درصد افزایش نشان می دهد. در کل کشور نیز طی ۲۹ روز ابتدای 
بهمن ماه ۶۱ هزار و ۵۱۰ مبایعه نامه منعقد شده که نسبت به  دی ماه امسال ۹درصد و نسبت به بهمن 
ماه پارسللال ۱۱درصد افزایش داشته است. ماه  گذشته نیز قراردادهای خرید و فروش در  کل کشور 
۱۹درصد نسللبت به  آذرماه باال رفته بود. همچنین در بخش اجاره در ۲۹ روز بهمن ماه ۱۳۹۸ بالغ 
بر ۱۱ هزار و ۴۷ اجاره نامه در تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه گذشته ۴درصد و نسبت به ماه 
مشللابه سال گذشته ۷درصد کاهش نشان می دهد. در کل کشور هم از یکم تا بیست ونهم بهمن ماه 
۴۰ هزار و ۵۴۳ اجاره نامه منعقد شده که نسبت به ماه قبل ۸درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ۳درصد افزایش یافت. اما افزایش نسبی معامات در شرایطی اتفاق افتاده که براساس گزارش های 
میدانی از دفاتر اماک، رشللد قابل توجهی در قیمت های قطعی در مناطق پرتقاضا همچون ۵، ۲، ۴، 
۱۴ و ۱۵ اتفاق نیفتاده و بازار به نوعی با رونق غیرتورمی مواجه است. این در حالی است که بازارهای 

خودرو، طا و ارز با رشد قیمت مواجه بودند.

یک کارشناس: تورم مسکن 99 کمتر از تورم عمومی خواهد بود
یک کارشللناس اقتصاد مسللکن با بیان اینکه احتماال رشد قیمت مسللکن شهر تهران در سال 
آینده مقداری پایین تر از نرخ تورم خواهد بود، گفت: سللال آینده شللهرهایی که از روند افزایش 

قیمت مسکن تهران جا مانده اند این عقب ماندگی را جبران می کنند.
مهللدی روانشللادنیا در گفت وگو با ایسللنا، اظهار کرد: اگر سللیکل های گذشللته را ماک قرار 
می دادیم باید سال ۱۳۹۸ بازار مسکن شهر تهران به یک ثبات قیمتی می رسید که البته از تیرماه 
تا آذرماه قیمت ها یا پایین می آمد یا افزایش ناچیزی داشت، اما چند پارامتر خارج از بازار و چند 
پارامتر داخل بازار مسکن، این بخش را دچار تغییر مسیر کرد. تغییر قیمت بنزین، افزایش نسبی 

نرخ ارز، اتفاقات سیاسی و اقتصادی از عوامل بیرونی بود.
وی افزود: در داخل بازار مسللکن نیز دولت سقف تسللهیات را به ۲۴۰ میلیون تومان افزایش 
داد. از طرف دیگر مصالح ساختمانی از جمله آهن آالت و میلگرد رشد داشتند. در نتیجه برخاف 
پیش بینی ها در آذرماه با نقطه عطف جدیدی در بازار مسکن مواجه بودیم، اما عامل کنترل کننده 
کلله همان نبللود ظرفیت در طرف تقاضا بود، افزایش نرخ ها را کنترل کرد؛ به طوری که از رشللد 

حدود ۸درصد ماهیانه به ۲درصد رسید.
این کارشللناس بازار مسللکن با بیان اینکه قدرت متقاضیان با رشللد قیمت در سال های 
۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هنوز تطبیق نشده است، گفت: شواهد گویای آن است که شوک متغیرهای 
داخلی و خارجی بر بازار مسکن از بین رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر  این بازار حاکم 

خواهد بود.

FATF پاسخ به چند سوال درباره
با تصمیم اخیر کارگروه اقدام مالی سواالت زیادی درباره روابط بانکی و مالی ایران ایجاد شده است.

به گزارش ایسللنا، همان گونه که انتظارش می رفت، کارگروه ویژه اقدام مالی سللرانجام نام ایران را پس از چند 
مهلللت قبلی در اجاس ماه فوریه به فهرسللت سللیاه خود افزود. اگرچه پیشللتر نیز این کارگللروه بخش هایی از 
توصیه نامه های خود را علیه کشللورمان فعال کرده بود، اما اکنون ایران در کنار کره شللمالی دو کشوری خواهند 

بود که تمامی ۱۹ توصیه اقدام متقابل علیه آن فعال خواهد شد. 
تصمیم FATF به چه معنا خواهد بود؟

طبق اسللتانداردهای نوزده گانه معرفی شللده توسللط این کارگروه، قرار گرفتن نام کشوری در فهرست اقدامات 
متقابل بدان معنا خواهد بود که فضای مالی آن کشللور از نظر ریسللک پولشللویی پرمخاطره معرفی می شود و از 
کشورهای دیگر خواسته می شود تا در انجام تراکنش با کشور فوق از اقدامات ویژه ای پیروی کنند. درواقع فعال 
شدن اقدامات متقابل به معنای آن نخواهد بود که بانک ها و کشورهای دیگر از انجام تراکنش مالی با آن کارگروه 

منع شوند بلکه از آنها خواسته خواهد شد تا با احتیاط بیشتری به مبادله بپردازند.
آیا FATF قدرت اعمال تحریم را دارد؟

با وجود آنکه توصیه نامه های کارگروه ویژه اقدام مالی از قدرت اجرایی باالیی برخوردار هستند، اما همانطور که 
در توصیه نامه شللماره شللش نیز صراحتا اعام شده است، در صورت فعال شدن اقدام متقابل از کشورها خواسته 
خواهد شللد تا رژیم تحریمی مطابق بر قطعنامه های شللورای امنیت برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم را به 
کار گیرند. این بدان معنا خواهد بود که اوال اعمال هر تحریمی مشللروط بر موافقت اعضای سللازمان ملل و صدور 

قطعنامه خواهد بود و دوما هر کشور عضو می تواند طبق این قطعنامه تحریم هایی را در نظر بگیرد.
تحریم های آمریکا مهم تر است یا توصیه نامه های کارگروه ویژه اقدام مالی؟

اگرچه قرار گرفتن در وضعیت فعلی مطلوب نیست و عواقبی نیز خواهد داشت، اما مقایسه پیامدهای تحریم های 
آمریکا و اقدامات متقابل کارگروه ویژه اقدام مالی به وضوح نشللان می دهد که تحریم های آمریکا بسللیار مخرب تر 
هسللتند. همانطور که در پایگاه خبری وزارت خزانه داری آمریکا نیز اعام شده است، انجام فعالیت های اقتصادی 
معیللن در ایللران نیازمند اخذ مجوز از دفتر کنتللرل دارایی وزارت خزانه داری خواهد بللود. نظام تحریمی آمریکا 
عاوه بر گسللتردگی خود دارای یک فرق بزرگ نیز هست: ضمانت اجرایی آن؛ بدان معنا که قطع دسترسی نهاد 
یا شللخص تحریم شده از چرخه دالری با جدیت توسللط آمریکا پیگیری می شود و ناقضان تحریم نیز خود هدف 

تحریم های ثانویه قرار خواهند گرفت.
تصمیم کارگروه بر روی مبادالت بانکی تاثیر خواهد گذاشت؟

بلله دنبللال خروج آمریللکا از برجام و اعام تحریم های مربوط به برنامه هسللته ای و مهم تللر از آن تحریم بانک 
مرکزی، روابط بانکی با بانک های بزرگ تقریبا وجود ندارد و همان گونه که پیشللتر دویچه وله گزارش داده بود، 
به دلیل ترس از تحریم های آمریکا بانک های اروپایی حاضر به انجام تراکنش های مربوط به اینسللتکس با وجود 

گذشت یک سال از راه اندازی آن )یعنی پیش از تصمیم اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی( نیستند. 
هرچنللد با تصمیم اخیر، روابللط بانکی فعلی نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفللت، اما انتظار نمی رود طرف های 
همکار با ایران روابط خود را به کلی قطع کنند. به نظر می رسد به دلیل اهمیت بیشتر تحریم های آمریکا، اولویت 
باید متمرکز بر رفع یا بی اثر کردن این تحریم ها و به ویژه مهم ترین تحریم اعمال شده یعنی تحریم بانک مرکزی 

باشد.
بسته شدن حساب های ایرانیان ارتباطی با FATF دارد؟

پیشللتر و به دنبال بسته شللدن حسللاب های ایرانیان مقیم ایتالیا، یورونیوز به نقل از اتباع ایرانی نوشته بود که 
بانک های ایتالیایی، دلیل بسته شدن حساب ها را صراحتا تحریم های آمریکا عنوان کرده اند. در ماجرای مشابه در 
کشللور مالزی نیز نخسللت وزیر این کشور تلویحا تحریم های آمریکا را دلیل بستن حساب های اتباع ایرانی عنوان 

کرده بود. 
امیدی به خروج از لیست سیاه وجود دارد؟

همانگونه که رویترز نیز در گزارش خود اشللاره کرده اسللت، سعی شده تا درها به روی بازگشت ایران باز باقی 
بماند. کارگروه ویژه اقدام مالی در بخشللی از بیانیه اخیر خود اعام کرده اسللت: برای مصون ماندن نظام بانکی از 
پولشویی و تامین مالی تروریسم، کشورها باید بتوانند اقدامات متقابل را صرف نظر از هرگونه درخواست از طرف 
ایللن کارگروه انجام دهنللد. انتظار می رود در صورت تصویب و اجرای دو الیحه جنجالی باقیمانده توسللط ایران، 

وضعیت دست کم به حالت سابق برگردد و ایران از لیست سیاه خارج شود.

کرونا همچنان در بازار نفت می تازد
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مشاوره بهترین انتخاب است
ویژه اشخاص حقوقی، فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل دارای مجوز فعایت

مجیدرضا حریری: اگر 
تحریم ها برداشته شود 

اف ای تی اف اثر دارد
 اقتصاد ایران با ورود

 FATFبه لیست سیاه
بدتر نمی شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
چین با بیان اینکه ورود ایران 
به لیسللت سللیاه اف ای تی اف، 
وضعیت را بدتر نمی کند، گفت 
پذیرفتللن قواعللد اف ای تی اف 
شللرط الزم بللرای اقتصللاد ما 
است، اما شللرط کافی نیست 
و بایللد شللروط دیگللری نیز 
وجود داشته باشد تا از شرایط 

کنونی خارج شویم.
خبرآنایللن،  گللزارش  بلله 
براسللاس تصمیم گللروه ویژه 
اقدام مالی در نشسللت فوریه 
ریاسللت دوره ای چیللن،  بلله 
اقدامات مقابللله ای علیه ایران 
پللس از حللدود سلله سللال و 
نیم فعال شللد. ورود ایران به 
لیست سللیاه، به این معناست 
که کشللورها در تبادالت مالی 
و بانکی با ایران باید حساسیت 

بیشتری به خرج دهند.
سیاست گذاران،  که  هرچند 
را  احتمالللی  حساسللیت های 
در شللرایط کنونللی باوجلله 
کارشناسللان  امللا  می داننللد، 
معتقدنللد این اتفللاق می تواند 
هزینلله مبادله بللرای ایران را 
بللاال ببرد. اگرچلله تحلیلگران 

معتقدنللد  اقتصللادی 
کلله ورود ایللران بلله 
لیست سللیاه برخاف 



خانه در رکود رشللد قیمت را تجربه می کند و افزایش قیمت مسکن نه به دلیل 
افزایش قیمت تمام شده و یا رشد تقاضا، بلکه این نوسان ریشه در بازارهای موازی 

مثل طا، ارز و بورس دارد که تاثیر منفی خود را روی قیمت مسکن می گذارد.
به گزارش ایرنا، کارشناسللان مسللکن می گویند »مسللکن ظرفیت رشد قیمت 
جدید را ندارد« درآمد مردم کاهش یافته اسللت و وام های موجود مسکن هم تنها 
۱۰درصد قیمت خرید خانه را پوشللش می دهد؛ اگر متوسط درآمد خانوار ایرانی را 
در خوشبینانه ترین حالت بین۴تا ۵ میلیون در ماه در نظر بگیریم، سال های زیادی 
طول می کشللد تا یک خانواده بتواند خانه ای با متراژ کم در منطقه متوسللط شهر 

خریداری کند.
با این حال وقتی به آمار قیمت خانه در شللهر تهران در دو ماه گذشللته مراجعه 
می کنیم شاهد افزایش الک پشتی قیمت ها در پایتخت هستیم. متوسط قیمت هر 
متر مربع خانه از رقم ۱۲ میلیون و ۶۱۷ هزار تومان در آذرماه امسللال به رقم ۱۳ 
میلیون و ۸۸۲ هزار تومان رسیده است و نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش 
از ۲۰درصد رشد داشته است. قیمت خانه در هیچ کشوری متأثر از اخبار غیررسمی 
و شللایعات افزایش نمی یابد، اما اکنون در ایران هر زمان که هیجانی وارد بازارهای 

ارز، طا و بورس می شود روی قیمت خانه تاثیر می گذارد.
»محمد اسللامی«، وزیر راه و شهرسللازی اوایل امسال اعام  کرد که »در اتفاقی 
تاریخی قیمت خانه که همیشلله متأثر از نرخ تورم بود از تابستان دو سال پیش تا 

االن متأثر از افزایش نرخ ارز بوده است.«
دی ماه امسال خطر جنگ افزایش یافته بود و به همین دلیل قیمت ارز به موازات 
احتمال آغاز جنگ نظامی بین ایران و آمریکا باال رفت؛ شایعه جنگ معموال قیمت 
ملک را در هر منطقه ای از کره زمین کاهش می دهد، اما در همین ماه و براسللاس 

آمارهای وزارت راه و شهرسللازی قیمت خانه در تهران ۳درصد گران شد. چهار ماه 
قبل از آن قیمت مسکن روند نزولی به خود گرفته بود که انتظار ذهنی ادامه کاهش 

قیمت با وجود قرار گرفتن در ماه های پایانی سال را افزایش می داد.
»محمود محمودزاده«، معاون وزیر راه و شهرسللازی معتقد است که شرایط بازار 
مسللکن کماکان پایدار اسللت به شللرطی که بازارهای دیگر مثل طا و ارز آن را 

تحریک نکنند. 
وی درخصوص افزایش قیمت مسللکن به خبرنگار ایرنا، گفت: بخشی از افزایش 
قیمت بازار مسکن مربوط به تقاضاها و نیاز بازار است و انتظار ذهنی نیاز به مسکن 
باعث افزایش قیمت می شود که اکنون در پروژه »مسکن ملی« در حال پاسخگویی 

به این نیاز هستیم.
محمللودزاده توضیح می دهد که اکنون نیاز بخش قابل ماحظه ای از متقاضیان 
واقعی مسللکن با این طرح پوشش داده شللده است و ابراز امیدواری می کند که به 

زودی اثراث طرح مسکن ملی را روی قیمت مسکن در بازار می بینیم.
وی البتلله معتقد اسللت که همین حاال پروژه مسللکن ملی اثللرات خود را روی 
قیمت مسکن گذاشته اسللت و می گوید: حتی اگر بازارهای بورس را بررسی کنید 
بیشللترین شرکت هایی که قیمت سهام در آنها رشللد دارند شرکت های مبتنی بر 
صنعت ساختمان هستند و تنها دلیل آن بازاری است که این طرح ایجاد کرده است.
معاون مسللکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: سیاست گذاری وزارت 
راه بر تولید مسللتمر مسکن است تا هم قیمت تمام شده و هم محصول نهایی را با 

کمترین عدد ممکن به دست متقاضیان برساند.
محمودزاده درخصوص اینکه آیا برای کسانی که قصد خرید مسکن دارند ماه های 
پایانی سال زمان مناسبی است یا خرید خود را به سال جدید موکول کنند، گفت: 

هیچ دلیلی برای افزایش قیمت در بازار مسللکن وجود ندارد ولی اینکه چرا شللک 
افزایش قیمت در جامعه مطرح است، باید گفت: در افزایش قیمت مبنا شهر تهران 
است چون بیشترین سامانه آماری در تهران وجود دارد؛ اکنون در اکثر مناطق شهر 
تهران شاهد کاهش رشد قیمت مسکن هستیم، مثا در منطقه یک که همیشه به 
دلیل جذابیت سرمایه گذاری شاهد افزایش قیمت هستیم با منفی دو صدم درصد 
رشللد روبه رو هسللتیم یا در منطقه ۲۲ که منطقه پراستقبالی برای خرید مسکن 
اسللت منفی ۹ دهم درصد رشد داریم. این سللوال مطرح است که چرا در مجموع 

افزایش قیمت داریم؟
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، گفت: در منطقه ۱۳ پایتخت 
که هیچ وقت جهش قیمتی نداشللتیم در ماه گذشته رشد قیمت داشتیم که روی 
آمار کل شهر تاثیر گذاشت؛ این در حالی است که از نظر علمی آمار فارغ از متوسط 
که حاصل یک اتفاق است باید کا از سیستم حذف شود تا روی معدل نهایی قیمت 

مسکن تاثیر نگذارد.
به گفته محمودزاده شاید اگر طی چند ماه اخیر در جنوب تهران شاهد افزایش 

قیمت نبودیم روند رشد قیمت در کل شهر تهران منفی می شد.
وی می گوید: ما کماکان اعتقاد داریم شللرایط بازار مسکن پایدار است به شرطی 
که بازارهای دیگر مثل طا و ارز آن را تحریک نکنند. نمی توانیم ادعا کنیم که  بازار 
مسکن از بازارهای موازی اقتصادی تاثیر نمی پذیرد و به همین دلیل به دنبال اعمال 

سیاست هایی هستیم که منجر به ثبات قیمت یا حداقل تعدیل قیمت ها شود.
محمللودزاده ادامه داد: تاش می کنیم با سیاسللت های جدید از جمله راه اندازی 
سامانه اماک و اسکان تاثیر قیمت مسکن را از بازارهای موازی اقتصادی به حداقل 

برسانیم.

خانه در رکود، رشد قیمت را تجربه می کند

پایه های مالیاتی در الیحه اصاح قانون مالیات های مسللتقیم در حال بررسللی 
و اصاح اسللت و به گفته یک اقتصاددان، این اصاحات ضروری اسللت تا موجب 
افزایش درآمد پایدار دولت شود و شکاف طبقاتی که اکنون در وضعیت نامناسب و 
نگران کننده قرار دارد، کاهش یابد. به گزارش ایسنا، الیحه اصاح قانون مالیات های 
مسللتقیم با سه هدف محوری اعم از سللاماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی، 
اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و برقراری مالیات بر دارایی 
برای بررسی و تصویب به دولت ارسال شده که پایه های مالیاتی جدیدی در راستای 
اهداف ذکرشللده در آن تعیین شللده که شللامل مالیات بر عایدی اماک، مالیات 
ساالنه خودروهای شخصی، مالیات سللاالنه اماک مسکونی، درآمد اماک، درآمد 
کشاورزی، درآمد حقوق، درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و حقیقی 

و درآمد اتفاقی است.
یکی از این پایه های مالیاتی جدید، مالیات بر دارایی اسللت که شللامل سلله نوع 
مالیات اعم از مالیات بر عایدی اماک، مالیات بر خانه و خودروهای لوکس می شود.
گفتنی اسللت؛ به منظور بهبود توزیع درآمد، مالیات سللاالنه اماک مسللکونی 
گران قیمت تعیین شده که شامل اماکی می شود که مجموع ارزش آنها بیش از ۵۰ 
میلیارد ریال باشللد و همچنین به منظور کاهش نوسانات اخال زا در بازار خودرو، 
مالکان خودروهای شللخصی که مجمللوع ارزش خودروهای آنها بیش از ۵ میلیارد 
ریال باشللد.  وحید شللقاقی در این زمینه در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر این 

پایه های مالیاتی در الیحه اصاح قانون مالیات های مسللتقیم تصویب شود، موجب 
افزایش درآمد پایدار دولت، کاهش شکاف طبقاتی که اکنون در وضعیت نامناسبی 

قرار دارد، شفافیت گردش مالی افراد و بازتوزیع ثروت در اقتصاد می شود.
وی با بیان اینکه این پایه های مالیاتی تعیین شللده در الیحه اصاح مالیات های 
مستقیم در تمام دنیا وجود دارد، گفت: در گذشته به این پایه های مالیاتی به دلیل 
حضور درآمدهای نفتی احساس نیاز نبود، اما اکنون که ۴۰درصد از بودجه عمومی 
دولت که وابسللته به نفت بود را نداریم، دولت مجبور به اصاح الیحه مالیات های 

مستقیم و در نظر گرفتن این پایه های مالیاتی جدید شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت  مالیاتی 
داریم که خروجی شفافی از این معافیت ها نداریم و بخشی از آنها فسادزا هستند. اگر 
معافیت های فسادزا فاش شوند، هم می توانند موجب شفاف سازی در اقتصاد شوند 

و هم اینکه درآمدزایی قابل توجهی برای دولت داشته باشند.
مالیات بر عایدی سرمایه، مانع جدی سوداگری افراطی

وی با تاکید بر اینکه مالیات بر عایدی سللرمایه می تواند مانع سوداگری افراطی 
شود، خاطرنشللان کرد: معموال مالیات بر عایدی سرمایه برای مصرف کننده واقعی 
اتفاق نمی افتد بلکه این نوع مالیات برای جلوگیری از سوداگری های افراطی است. 
نظام مالیاتی نیاز به اصاحات جدی دارد تا شکاف درآمدی که نفت آن را پر می کند 

با مالیات پر شود.

شللقاقی با بیان اینکه معافیت های گسترده مالیاتی داشتیم و داریم که هدفمند 
نیستند و هیچ گزارشللی حاصل از اثربخشی این معافیت ها نداریم، گفت: باید این 
معافیت ها ساماندهی شوند و برخی از آنها نیز باید اصاح یا حذف شوند و اثربخشی 

معافیت ها مشخص شود.
تاثیرات مالیات بر سرمایه

این کارشللناس اقتصادی ادامه داد: در دنیا حللدود ۵۰۰ پایه مالیاتی وجود دارد 
در حالی که در کشللور ما حداکثر ۵۰ پایه مالیاتی وجود دارد، بنابراین الزم اسللت 
که ما به سللمت توسعه پایه های مالیاتی جدید برویم. یکی از این پایه های مالیاتی 
مهم، مالیات بر مجموع درآمد خانوار یا اشللخاص اسللت. وقتی مالیات بر مجموع 
درآمد تصویب شود، حسن آن این است که شفافیت را ارتقا می دهد و هم می تواند 
جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. عاوه بر این، به کاهش شکاف طبقاتی و بهبود توزیع 

درآمد نیز کمک کند.
وی در پایللان دلیل افزایش بیش از اندازه شللکاف طبقاتللی را نبود پایه مالیاتی 
مالیات بر ثروت دانسللت و خاطرنشللان کرد: در تمام دنیا، مالیات بر دارایی وجود 
دارد و این نوع مالیات، تصاعدی اسللت. به این صورت که هر کسی ثروت بیشتری 
داشته باشد مالیاتی با نرخ بیشتر پرداخت می کند. اگر این پایه مالیاتی تصویب شود 
منجر به شفافیت می شود. زیرا، برای تعیین میزان ثروت باید به گردش مالی افراد و 

دارایی هایی که افراد دارند ورود کنند.

تمللام داروخانه هللا مملللو از افرادی اسللت که به دنبال ماسللک فیلتللردار، ژل 
ضدعفونی کننده و الکل می گردند. کارمندان داروخانه  می گویند که شاید عصر روز 

شنبه این کاالها در داروخانه ها توزیع شود.
دو میز کوچک در کنار هم و چند قفسه، داروخانه ای کوچک را در خیابان حافظ 
سللاخته است. داخل داروخانه، به زحمت سه نفر کنار هم جا می شوند و در مقابل 
در آن، چند نفری منتظر ایستاده اند. آدم ها با چهره های نگران داخل می روند، سوال 
کوتاهی می پرسللند و در ۳۰ ثانیه بیرون می آیند. پاسللخ مردی که پشت صندوق 

ایستاده به درخواست همه یکی است: »نداریم.«
ماسک فیلتردار و ژل ضدعفونی کننده، در داروخانه های شهر پیدا نمی شود. مردی 
که پشت دخل داروخانه ای در خیابان حافظ ایستاده، می گوید: »قرار بود صبح امروز 

)شنبه( برای مان بیاورند، فعا که به دست مان نرسیده است.«
در داروخانلله  کوچللک دیگری در خیابللان فاطمی، دو مرد و یللک زن به دنبال 
ماسک و ژل ضدعفونی کننده می گردند. دختری که با دستکش پاستیکی و ماسک 
فیلتردار پشت دخل داروخانه است، می گوید: »از عصر پنجشنبه تمام موجودی مان 

تمام شد. فیلتردار که هیچ، ماسک معمولی نخی هم نداریم.«
او ادامه می دهد: »گفته بودند که تا ساعت ۱۲ ظهر شنبه، به دست مان می رسانند. 

فعا که هیچ خبری نیست.«
در داروخانه ای بزرگ در میدان ولیعصر، در کمتر از یک دقیقه پنج نفر به دنبال 
خرید ماسللک فیلتردار می آیند. کارمندان داروخانه، کاالهای جایگزین را پیشنهاد 
می کنند. مردی که پشللت یکی از میزها با دستکش پاستیکی ایستاده، می گوید: 
»ماسللک نخی معمولی داریم، هر بسللته سلله تایی آن ۴۵۰۰ تومان اسللت. اگر 

می خواهید، همین را ببرید.«
زنی دیگر از پشللت میز نیز می گوید: »به جای ژل ضدعفونی کننده هم می توانید 
دسللتمال مرطوب آنتی باکتریال بخرید. بسللته  ۱۲ تایی آن، ۵ هزار تومان و بسته 
۷۰ تایی  ۲۵ هزار تومان اسللت. ۷۰ تایی به صرفه تر است. باید مدام استفاده کنید، 

زود تمام می شود.«
کارمندان داروخانه ها نیز خبر ندارند که ماسک و ژل ضدعفونی کننده چه زمانی 
توزیع می شود. شاید از هر سه داروخانه، در یکی از آنها به زحمت ماسک نخی پیدا 
شللود، اما ماسللک فیلتردار یا ژل ضدعفونی کننده حداقل در مناطق مرکزی شهر 
تهران، در هیچ جا موجود نیست. ماسک های نخی نیز براساس اعام سازمان غذا و 
دارو، قیمت هر عدد آن، ۴۱۰ تومان اسللت، اما در داروخانه ها در صورت موجودی، 

به قیمت حداقل ۱۵۰۰تومان فروخته می شود.

کارمنللد داروخانلله ای در خیابللان میللرزای شللیرازی می گوید: »از 
تولیدی ها خبر نداریم اما از روز پنجشللنبه با شللرکت های توزیع کننده 
تماس گرفته ایم، آنها هم جواب روشللنی ندادند که چه زمانی می توانند 

ماسک و ژل ضدعفونی توزیع کنند.«
در تقاطللع خیابان طالقانللی، داروخانه مرکزی سللازمان هال احمر 
قرار گرفته اسللت. حتی ایللن داروخانه  نیز که فقط تجهیزات پزشللکی 
می فروشد، ماسللک فیلتردار ندارد و کارمندان آن ماسک نخی معمولی 
به صورت شللان بسللته اند. در دو دقیقه، چهار نفر برای خرید  ماسک و 
ژل ضدعفونی کننده مراجعه می کنند و پاسللخ کارمنللدان به همه  آنها 

»نداریم« است.
مردی که پشت یکی از باجه های داروخانه هال احمر ایستاده، می گوید: »امروز 
سللاعت سلله و نیم برای مان می فرستند.« یکی از مشللتری ها می پرسد: »مطمئن 

هستید؟ عصر بیایم حتما دارید؟«
مرد پشللت باجه می گوید: »راسللتش چه بگویم، ما هم مثل شللما منتظریم که 
بیاورند. امیدواریم برسللد. از پنجشللنبه گفتند که امروز صبح می رسللد، هنوز که 

نرسیده. زنگ زدیم و گفتند که عصر می آورند.«

هشدار نسبت به اوضاع نامناسب شکاف طبقاتی

در داروخانه ها چه خبر است؟

داروخانه ها: ماسک، ژل ضدعفونی و الکل نداریم

نگاه

9 میلیارد دالر بدهی خارجی!
حجم بدهی های خارجی ایران در پایان آذر امسللال به بیش از ۹ 
میلیارد دالر رسللیده است. به گزارش ایسنا، براساس تازه ترین آمار 
بانک مرکللزی مجموع بدهی های خارجی ایللران در پایان ۹ ماهه 
نخسللت سللال جاری از ۹ میلیارد دالر گذشللته و به ۹ میلیارد و 
۵۳ میلیون ریال رسللیده است. این آمار که براساس سررسید اولیه 
بدهی ها اسللتخراج شللده، حاکی از آن است که بدهی های خارجی 
کوتاه مللدت ایران یک میلیللارد و ۵۰۵ میلیون دالر اسللت. حجم 
بدهی هللای میان مدت و بلندمدت خارجی ایللران نیز در این مدت 
به ۷میلیارد و ۵۴۸ میلیون دالر رسللیده اسللت. میزان بدهی های 
خارجی ایران بر حسب یورو نیز در همین مدت به ۸میلیارد و ۱۷۳ 
میلیون یورو رسیده که یک میلیارد و ۳۵۹ میلیون یورو آن مربوط 
به بدهی های کوتاه مدت و ۶میلیارد و ۸۱۴ میلیون یورو آن مربوط 
به بدهی های میان مدت و بلندمدت اسللت. براساس همین گزارش، 
متوسللط قیمت فروش ماهانه دالر در آذرماه سللال جاری در بازار 
بین بانکی برابر با ۴۲۰۰ تومان است. همچنین متوسط قیمت دالر 

در بازار آزاد نیز در همین ماه ۱۲ هزار و ۷۵۵ تومان بوده است.

بازار نفت؛ مهم ترین محور گفت وگوی زنگنه 
- نواک

وزیر نفت مهم ترین محور مذاکره با همتای روس خود را بررسی 
تحوالت و مسائل مرتبط با بازار نفت عنوان کرد.

بلله گزارش خبرگللزاری مهر به نقل از وزارت نفللت، بیژن زنگنه 
با توضیح محور دیدار خود با الکسللاندر نواک، وزیر انرژی روسللیه 
درباره نشسللت پیش از موعد سللازمان کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( هم عنوان کرد: برای برگزاری این نشست، اجماعی صورت 
نگرفته است و دیگر هم فرصتی برای برگزاری این نشست نیست.

یکصد و هفتاد و هشتمین نشسللت فوق العاده وزیران نفت و انرژی 
اوپک و هشللتمین نشست مشترک وزارتی اوپک و غیراوپک چهارم و 
پنجم مارس )۱۴ و ۱۵ اسللفندماه( در مقر این سازمان در وین برگزار 
می شللود. اعضای اوپک همزمان با کاهش قیمت نفت به دلیل شیوع 
ویروس کرونا پیشللنهاد برگزاری نشست پیش از موعد را مطرح کرده 

بودند که این نشست به دلیل نبود اجماع تاکنون برگزار نشده است.

وزیر راه و شهرسازی:
پروازها به چین باری و با مصوبه دولت است

وزیللر راه و شهرسللازی گفللت پروازهای چین با نظللارت وزارت 
بهداشت و صرفا برای انجام ترددهای باری صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسامی روز گذشته در حاشیه مراسم 
افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا در جمع 
خبرنگاران با اشللاره به امضای قرارداد تولید ریل ملی در شرکت ذوب 
آهن با هدف استفاده از آن در پروژه های ریلی داخلی اظهار داشت: این 
قرارداد شللامل تولید ۶۰ هزار تن ریل اسللت که در فاز اول ۵ هزار تن 
ریل به قرارگاه خاتم تحویل داده خواهد شللد. وی در پاسخ به پرسش 
خبرنگار مهر، مبنی بر ادامه پروازهای چین از سوی هواپیمایی ماهان 
گفت: هیچ پرواز مسافری به چین انجام نمی شود و تنها پروازهای باری 
که با مصوبه دولت و نظارت وزارت بهداشللت برای ارسللال کمک های 

بشردوستانه و تأمین برخی نیازهای ضروری کشور انجام شده است.
اسللامی درباره سامانه تهاتر مصالح ساختمانی که اخیرا معاونت 
مسللکن و سللاختمان با بازار تهاتر ایرانیان به امضا رسللانده گفت: 
این بازارگاه، سامانه ای است که تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و 
انبوه سازان عرضه و تقاضای خود را در آن اعام می کنند تا تولیدات 
مصالح ساختمانی به پروژه های ساخت مسکن اختصاص پیدا کند.

برخورد تعزیرات با گران فروشی ماسک های 
تنفسی

فللارس نوشللت: مدیرکل تعزیللرات حکومتی شللهر تهران گفت 
گشت های تعزیرات در مراکز فروش ماسک و دستکش یکبارمصرف 
حضور یافته و با سللودجویان برخورد می کند. محمدعلی اسفنانی، 
مدیللرکل تعزیرات حکومتی شللهر تهران گفت: سللازمان تعزیرات 
پیگیر شللکایات مردمی در زمینه عرضه ماسللک و دسللتکش های 
یکبارمصللرف اسللت، چراکه در برخی مراکز شللاهد گرانفروشللی 
این اقام هسللتیم. وی افزود: با سللودجویان و افرادی که سامت 
مردم را به خطر می اندازند برخورد خواهد شللد و به همین منظور 
گشللت های تعزیللرات به مراکز توزیللع و حتللی کارخانجات تولید 
ماسللک ورود کرده است. مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با 
تأکید بر اینکه سقف قیمت باید کاما مشخص باشد، گفت: قیمت 
اعام شده توسط وزارت بهداشت مبنای رسیدگی ما است و چنانچه 
داروخانه ها و مراکللز عرضه کننده این اقام را گران فروختند مردم 
می توانند از طریق سامانه ۱۳۵ تخلفات را گزارش دهند چون ما به 

طور قطع یقین ورود می کنیم.

بسته شدن مرز مهران به دلیل شیوع کرونا 
1000 کامیون را سرگردان کرد

مدیللرکل گمرک ایام از بسللته شللدن مللرز مهللران و معطلی 
محموله هللای صادراتی خبر داد. به گللزارش خبرگزاری خبرآناین 
روح اهلل غامی، مدیرکل گمرک ایللام در نامه ای به مدیرکل دفتر 
صادرات گمرک از بسللته شللدن مرز مهران برای صادرات به عراق 
خبللر داد. در این نامه مورخ ۳۰ بهمن ماه ۹۸ آمده اسللت : احتراما 
با عنایت به مشللکات حادث شللده در گمرک عللراق و عدم ورود 
کامیون خالللی عراقی جهللت بارگیری محموله هللای صادراتی به 
محوطه تجللاری و همچنیللن معطلی بیللش از ۱۰۰۰ کامیون در 
پارکینگ، خواهشمند است دستور فرمایید تا اطاع ثانوی از ارسال 
کاال به مقاصد این گمرک خودداری کنند. بدیهی اسللت به محض 

رفع مشکل در اسرع وقت اطاع رسانی الزم صورت خواهد گرفت.
با توجه به شیوع کرونا، کشور عراق تا اطاع ثانوی از بسته شدن 

مرزهای خود با ایران خبر داده بود.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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ورود ایران به لیسللت سیاه FATF تأثیری بر روابط بانکی ایران ندارد، 
چراکلله مطابللق توصیه شللماره FATF ،۱۹ نهایتا می تواند از کشللورها 

درخواست افزایش نظارت درباره ایران را داشته باشد.
بلله گزارش خبرنگار مهر، ورود ایران به لیسللت سللیاه FATF تأثیری 
بللر روابط بانکی ندارد، چراکه مطابق توصیه شللماره FATF ،۱۹  نهایتا 
می تواند از کشورها درخواست افزایش نظارت درباره ایران را داشته باشد، 
اما این تحریم های آمریکاسللت که قاطعانه دستور به قطع همکاری بانکی 

می دهد.
گللروه ویژه اقدام مالی FATF در پایان نشسللت دیروز خود در پاریس 
در بیانیه ای اعام کرد که تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله ای برداشته 
شده است و همه این اقدامات مطابق توصیه شماره ۱۹ این نهاد بین الدولی 

علیه ایران فعال شده است.
لیست سیاه صرفا واژه ای رسانه ای است!

اصطاح لیست سیاه در ادبیات رسمی و حقوقی FATF وجود ندارد و 
صرفا در فضای رسللانه ای مطرح است؛ منظور از لیست سیاه همان حالت 
اقدام متقابل اسللت که این نهاد از کشورهای دیگر می خواهد که اقدامات 
مقابله ای را علیه کشللور موردنظللر ذیل توصیه شللماره ۱۹ اتخاذ کنند، 
بنابراین از نظر فنی بهتر اسللت به جای واژه »لیسللت سللیاه«، از ترکیب 

»لیست اقدامات مقابله ای« استفاده کرد.
اما توصیه شللماره ۱۹ چیسللت؟ در این توصیه آمده است: »موسسات 
مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی 
و مؤسسات مالی کشورهایی که توسط گروه ویژه مشخص شده اند، تدابیر 

مربوط به شناسللایی کافی مشللتریان را به نحو شللدیدتری اعمال کنند. 
تدابیر مذکور، باید مؤثر و متناسب با ریسک های موجود باشند. در صورت 
درخواسللت گروه ویژه، کشللورها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را 
به اجرا گذارند. همچنین، کشللورها باید بتوانند جدا از هرگونه درخواست 
گللروه ویژه، اقدامات متقابل را به عمل آورند. این گونه اقدامات باید مؤثر و 

متناسب با ریسک های موجود باشند.«
این توصیه شللامل ۹ اقدام می شود که کشورهای عضو FATF باید در 
تعامل با ایران آنها را لحاظ کنند، اما آیا فعال شدن این ۹ اقدام تأثیری هم 

بر روابط کارگزاری بانکی ایران خواهد داشت؟
بی تأثیر بودن لیست اقدامات مقابله ای بر روابط بانکی

در روزهای منتهی به نشسللت اخیر FATF، جریان رسللانه ای حامی 
آن تاکید می کرد که با ورود ایران به لیسللت اقدامات مقابله ای، مبادالت 
بانکی ایران با جهان قطع می شللود، اما شللواهد نشان می دهد که حامیان 
لوایح FATF دست به یک بزرگنمایی در بیان پیامدهای لیست اقدامات 

مقابله ای FATF زدند و درک درستی از آن ندارند.
چنین تصور نادرسللتی را می توان از آغللاز همکاری ایران با FATF در 
سال ۹۵ عنوان کرد، یعنی زمانی که FATF برای ترغیب ایران به انجام 
برنامه اقدام، نام ایران را به طور اسمی و نه واقعی از لیست اقدام مقابله ای 
تعلیق کرد و تصور همگان نیز بر آن بوده است که کل موارد ۹گانه اقدامات 

مقابله ای ذیل توصیه شماره ۱۹ علیه ایران تعلیق شده است.
 A نشللان می دهد که بند FATF بررسللی های دقیق تللر از بیانیه های
»شناخت تقویت شده مشتری« به عنوان مهم ترین بند اقدامات مقابله ای 

هیچ گاه تعلیق نشده و از سال ۹۵ تاکنون علیه ایران در حال پیگیری بوده 
است. عاوه بر بند A، در ژوئن ۲۰۱۹ بند H )افزایش نظارت بر شاخه ها 
 I و B و شللعب خارجی مؤسسللات مالی ایران( و در اکتبر ۲۰۱۹ بندهای
)معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنش های مالی و افزایش 
نظارت هللای خارجی روی گروه های مالی و تمام زیرگروه ها و شللعبه های 
مستقر در کشللور مربوط( از اقدام مقابله ای FATF علیه ایران اجرا شده 
است. حتی با عملیاتی شدن تهدید اخیر FATF به اجرای پنج بند دیگر 
از اقدامات مقابله ای، باز هم وضعیت ایران تغییر نخواهد کرد، چراکه اساسا 

این بندها در قیاس با بند A بسیار ناچیز هستند.
همچنین این نکته را هم باید خاطرنشللان کرد که FATF در تعامل با 
کشوری که طبق توصیه شماره ۱۹ تحت اقدامات مقابله ای قرار می گیرد، 
درنهایت می تواند درخواست افزایش نظارت داشته باشد و بحث قطع روابط 

کارگزاری بانکی در این توصیه ها وجود ندارد.
تنها این تحریم های آمریکاسللت که به صورت قاطعانه دسللتور به قطع 
همکاری داده و تنبیهات جدی برای خاطیان در نظر می گیرد. در نتیجه، 
اقدامات وزارت خزانه داری آمریکا در اعمال تحریم های بانکی علیه کشورها 
بسیار مؤثرتر و مهم تر از توصیه های FATF است و در شرایطی که ایران 
تحت شللدیدترین تحریم های بانکی ثانویه آمریکا قرار دارد، بازگشللت به 
لیسللت اقدامات مقابله ای هیچ تغییری در وضعیت کشللور ایجاد نخواهد 
کرد. همان گونه که عملیاتی شدن سه بند از اقدامات مقابله ای )B، H، و

I( در دوره های گذشللته نیز تأثیری بر روی روابط بانکی کشور در شرایط 
تحریم نداشته است.

چرا لیست سیاه FATF تأثیری بر روابط بانکی ایران ندارد؟
دریچه

مجیدرضا حریری: اگر تحریم ها برداشته شود اف ای تی اف 
اثر دارد

 اقتصاد ایران با ورود
به لیست سیاهFATF بدتر نمی شود

رئیللس اتللاق بازرگانی ایران و چین با بیللان اینکه ورود ایران به 
لیسللت سیاه اف ای تی اف، وضعیت را بدتر نمی کند، گفت پذیرفتن 
قواعد اف ای تی اف شللرط الزم برای اقتصاد ما است، اما شرط کافی 
نیسللت و باید شللروط دیگری نیز وجود داشللته باشد تا از شرایط 

کنونی خارج شویم.
به گزارش خبرآناین، براسللاس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در 
نشست فوریه به ریاست دوره ای چین، اقدامات مقابله ای علیه ایران 
پس از حدود سلله سال و نیم فعال شد. ورود ایران به لیست سیاه، 
به این معناسللت که کشورها در تبادالت مالی و بانکی با ایران باید 

حساسیت بیشتری به خرج دهند.
هرچند که سیاست گذاران، حساسیت های احتمالی را در شرایط 
کنونی باوجه می دانند، اما کارشناسان معتقدند این اتفاق می تواند 
هزینلله مبادله برای ایران را باال ببللرد. اگرچه تحلیلگران اقتصادی 
معتقدند که ورود ایران به لیسللت سللیاه برخاف جوسازی ها، اثر 
آنچنانی روی بازارها ندارد. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی 
ایللران و چین در کافه خبر خبرگزاری خبرآناین در تشللریح این 
موضللوع عنوان کرد: پذیرفتن قواعد اف ای تی اف شللرط الزم برای 
اقتصاد ما اسللت، اما شرط کافی نیسللت و باید شروط دیگری نیز 
وجود داشللته باشللد تا از شللرایط کنونی خارج شللویم. هیچ عقل 

سلیمی نمی گوید نباید به اف ای تی اف بپیوندیم.
وی متذکر شللد: اینکلله بگوییم بللا قبول نکللردن اف ای تی اف، 
وضعیت بدتر می شللود، من خیلی معتقد نیسللتم که االن وضعیت 

بدتر می شود.
ادعای چین در قبال تحریم ایران

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسللخ به این پرسللش که 
با توجه به شللرایطی که ایران در حوزه اف ای تی اف دارد و مسللائل 
سیاسللی کشور، آیا روابط ایران و چین دستخوش تغییر شده است 
یا خیر؟ اظهار داشت: به دلیل اف ای تی اف خیر. از وقتی که تحریم 
آمریکا شدت پیدا کرده، چین تنها کشوری بوده که رئیس جمهور، 
وزیر امور خارجه، سللخنگوی دولت و وزارت بازرگانی این کشور به 
طور رسمی بیش از یک بار اعام کردند که ما تحریم های آمریکا را 

در قبال ایران قبول نداریم.
حریری افللزود: اخیرا نیز که سللفیر چین مصاحبلله مطبوعاتی 
داشللت، اعام کللرد که ما تحریللم آمریکا را قبول نداریللم، اما آیا 
تحریم هللای آمریکا واقعا تاثیری در روابط ایران با چین ندارد؟ باید 
بگویم اثرگذار است. دولت چین تحریم های آمریکا در مقابل ایران 
را قبول ندارد، اما شرکت های چینی چاره ای جز پذیرش تحریم ها 
ندارنللد. یعنی کمپانی چینی می تواند مشللتری خللوب آمریکایی، 
شللریک آمریکایی و بازار آمریکا را داشللته باشللد و یا سهام شللان 
در بورس های آمریکا عرضه شللود و بلله همین دلیل ترجیح دهند 

تحریم ها را رعایت کنند.
وی عنوان کرد: تحریم در ارتباطات داخلی ما اثر دارد؛ یعنی نرخ 
تورم، نرخ رشللد اقتصادی و شاخص های اقتصادی تاثیر می گیرند، 
امللا کمترین تاثیللر را در دنیا با چینی هللا دارد که این خیلی مهم 

است.
رئیس اتللاق بازرگانی ایران و چین تصریح کللرد: اما در رابطه 
با اف ای تللی اف باید بگویم اثری نللدارد. اف ای تی اف یک موضوع 
اقتصادی اسللت، اما در کشللور ما سیاسی شده است. ما با عینک 
اقتصاد که به اف ای تی اف نگاه می کنیم، می بینیم هر کسللی که 
دیللد اقتصادی دارد، هر کسللی که خود را کارشللناس اقتصادی 
معرفللی کرده یا جامعه بلله عنوان کارشللناس اقتصادی قبولش 
کرده یا هیچ عقل سلللیمی نمی گوید که ما به اف ای تی اف نباید 

بپیوندیم.
حریری متذکر شللد: همه کارشناسللان اقتصللادی می گویند که 
باید بلله اف ای تی اف بپیوندیم. اما همه این صداها نشللنیده گرفته 
شده و صدای سیاسللی برنده بوده است. کار من سیاست نیست و 
سیاسللت هم بلد نیستم، اما بخش سیاسی به حدی جدی مخالفت 
کرده و توانسللتند موفق شوند، که این سوال مطرح می شود چطور 
سیاستمداران توانسللتند همه نظرات کارشناسی را نادیده بگیرند. 
اینجا من هم در شللک هسللتم که نکند یک دلیللل غیراقتصادی 
قوی تری واقعا وجود دارد. اقتصادیون در فضاهای رسللانه ای راجع 
به اف ای تی اف صحبت کردند، ای کاش سیاسیون هم همین کار را 
می کردند تا جامعه متوجه شود؛ زیرا از این پس در بازی بانکداری 

نخواهیم بود.
اثر اف ای تی اف روی بازارها

رئیللس اتاق بازرگانی ایللران و چین در ادامه گفت: در این میان، 
اینکلله بگوییللم قبول کللردن قوانینی کلله گروه ناظللر مالی اعام 
می کند، همه مشللکات اقتصادی را حل می کند، باید بگویم خیر 
یا اینکه بگوییم با قبول نکردن اف ای تی اف، وضعیت بدتر می شود، 

من خیلی معتقد نیستم که االن وضعیت بدتر می شود.
حریری در پاسخ به این پرسش که چرا ورود ایران به لیست سیاه 
روی بازارها و به خصوص بازار ارز اثرگذار نیسللت؟ افزود: این برای 
این اسللت که یک موضوع کاما تخصصی تبدیللل به یک موضوع 
رسانه ای شده است. اف ای تی اف که ما را در بلک لیست بگذارد، هیچ 
بانکی با بانک های ما کار نخواهد کرد. این سوال مطرح است که مگر 
االن بانک هللای خارجی با بانک های ما کار می کنند؟ مگر وقتی که 
برجام امضا شد و تمام تحریم های آمریکایی و اروپایی و سازمان ملل 
برداشته شد، ما توانستیم با بانک های دنیا کار کنیم؟ چرا نتوانستیم؟ 

آنجا اف ای تی اف نقش داشت.
وی عنوان کرد: به عبارتی، پذیرش قوانین اف ای تی اف شرط الزم 
اسللت، اما شرط کافی نیست. یعنی اگر شللما شرط الزم را داشته 
باشللید، معلوم نیسللت بتوانید همین االن از آن بهره کافی ببرید. 

بنابراین در روابط کلی پولی و مالی ما با دنیا االن تاثیر ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین خاطرنشللان کرد: اگر تحریم ها 
برداشللته شللود، اف ای تی اف اثر دارد. زمانی که تحریم ها برداشته 
شللده بود، مللا باید آن زمللان موضللوع را حل می کردیللم، یعنی 
می توانسللتیم از زمان و فرصت برجام استفاده کنیم. بر این اساس، 
پذیرفتن قواعد اف ای تی اف شللرط الزم برای اقتصاد ما اسللت، اما 
شرط کافی نیست و باید شروط دیگری نیز وجود داشته باشد تا از 

شرایط کنونی خارج شویم.
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یک دیپلمات غربی افشا کرد که آمریکا خواهان اتخاذ سختگیرانه ترین 
موضع ممکن توسط FATF در رابطه با ایران شده است.

به گزارش ایسللنا، کارگروه ویژه اقدام مالی روز گذشته اقدامات متقابل 
علیه ایران را به طور کامل بازگرداند. در بیانیه این کارگروه آمده است: در 
فوریه ۲۰۲۰ کارگروه ویژه اقدام مالی نتیجه گرفته است که هنوز برخی از 
اقدامات )الزم( توسط ایران به طور کامل انجام نشده اند: ۱-اقدامات کافی 
در مجرمانه دانسللتن تامین مالی تروریست از جمله مستثنی قائل شدن 
برخی گروه ها توسللط ایران ۲- شناسایی و مصادره دارایی های تروریستی 
در ارتباط با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ۳- اطمینان یافتن از 
همکاری با مشتریان مناسب از طریق یک سیستم منسجم ۴- نشان دادن 

اینکه مقامات چگونه نهادها و واسطه هایی را که بدون مجوز اقدام به انتقال 
پول می کنند، شناسایی و تحریم می کنند ۵- تصویب و اجرای لوایح پالرمو 
و CFT و همچنین اطمینان یافتن از اینکه نهادهای مالی تراکنش ها را با 

اشراف کامل تایید کنند.
آنطور که روزنامه عربسللتانی »الشرق االوسط« به نقل از یک دیپلمات 
غربی مدعی شده اسللت، در خال اجاس اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی 
آمریکا خواهان اتخاذ سرسللخت ترین موضع ممکن علیه ایران شده است، 
اما روسیه و چین خواهان نشان دادن انعطاف پذیری بیشتری برای ترغیب 
ایران به اجرای کامل توصیه نامه ها بوده اند، در حالی که کشورهای اروپایی 
ترجیح داده اند موضعی میانه اتخاذ کنند. پیشللتر نیز وال استریت ژورنال 

گزارش داده بود کشورهای اروپایی با بازگشت ایران به لیست سیاه موافقت 
کرده اند.

بلله گفته این منبع غربی، اگرچه با این تصمیم نیاز به حسابرسللی های 
بیشللتر از صورت های مالی طرف ایرانی خواهد بود و فشللار بیشللتری بر 
بانک هللای باقی مانده خارجی که با ایللران کار می کنند خواهد بود، اما به 
نظر می رسللد FATF سعی کرده است به نوعی راه را )برای بازگشت( باز 
بگذارد. طبق بیانیه این کارگروه، کشورها باید بتوانند مستقا و صرف نظر 

از درخواست کارگروه ویژه اقدام مالی، اقدامات متقابل را به کار گیرند.
به گفته این منبع غربی، این تصمیم نوعی راه حل میانه بوده است تا در 

را برای ایران باز بگذارد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشللان کرد گنجاندن ایران در لیسللت سیاه گروه 
اقدام ویژه مالی، تأثیری در مراودات تجاری و نرخ ارز در کشور ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی درخصوص 
قرار داده شدن ایران در لیست سیاه FATF گفت: بار دیگر دشمنی آمریکا و رژیم 
اشغالگر قدس با مردم ایران خود را در قالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه 
FATF در مللورد گام هایی کلله ایران در زمینه عمل به تعهدات در مبارزه با تأمین 

مالی تروریسم و پولشویی انجام داده است، نشان داد.
وی افزود: این رفتار سیاسللی و غیرفنی از تابسللتان ۹۵ آغاز شد و تا امروز ادامه 

داشللته اسللت که گاه به صورت بهانه جویی های غیرفنی در جریان مجمع عمومی 
FATF از سللوی نماینده آمریکا و همپیمانانش و گاهی نیز به صورت تاش برای 

اخال در گزارش های کارشناسی، این دشمنی ها نمایان می شد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این در حالی است که در تمام بیانیه های مجمع 
عمومی گروه ویژه اقدام مالی )FATF( مشللخص بود که کشور ما گام های بلندی 

را در این مسیر برداشته است.
همتی تأکید کرد: مردم ایران به خوبی می دانند که در دوران سخت تحریم های 
ظالمانلله و فشللار حداکثللری، نظام پولللی و مالی کشللورمان توانسللت ارتباطات 

تحریم ناپذیللری با نظام پولی و مالی دنیا، خللارج از چارچوب FATF برقرار کند؛ 
این اقدام تا حد زیادی تهدیدهای ناشللی از سللنگ اندازی و دشمنی آمریکا را مهار 

کرده است.
وی تأکید کرد: بانک مرکزی با همراهی سایر بخش های اقتصادی مسیر خود را 

جهت برآوردن نیازهای تجاری کشور بدون وقفه انجام خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: عملکرد این بانک در طول یک سللال گذشته این 
اطمینللان خاطر را برای مردم ایجاد کرده اسللت که چنین وقایعی مشللکلی برای 

تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد.

یک منبع خبری عربستانی مدعی شد

FATF  آمریکا عامل اصلی قرارگیری ایران در لیست سیاه

رئیس کل بانک مرکزی:

اقدام FATF تأثیری در نرخ ارز ندارد

یکشنبه
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در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز پیش بینی شد
روند صعودی قیمت طالی جهانی ادامه 

خواهد داشت
طا روند صعودی پرقدرتی داشته و باعث شده کارشناسان وال استریت و 
سرمایه گذاران در نظرسنجی هفتگی افزایش بیشتر قیمت این فلز ارزشمند 

در معامات هفته جاری را پیش بینی کنند.
به گزارش ایسنا، طا روز جمعه تحت تاثیر ادامه شیوع ویروس کرونا در 
سراسللر جهان و نگرانی ها نسبت به آسیب دیدن رشد اقتصادی، به باالترین 
حد در هفت سللال گذشللته صعود کرد. برخی از ناظران به انتظارات برای 

تداوم سیاست پولی تسهیلی در آمریکا و کشورهای دیگر اشاره کردند.
به گفته چارلی ندوس، استراتژیسللت ارشللد بازار در گروه السال فیوچرز 
در ایللن باره به کیتکونیوز گفت: بسللیاری از فعاالن بازارها سرشللان را زیر 
برف کرده و نگران نبودند، اما در روزهای پایانی ریسللک گریزی دوباره زنده 
شللد و طا اوج گرفللت. به نظر می رسللد این اپیدمی وخیم تر می شللود به 
طوری که افزایش موارد ابتا به آن در کره جنوبی و ژاپن مشللاهده شللده 
اسللت. صحبت زیادی درباره آسیب دیدن اقتصاد به خصوص بخش سفر و 

گردشگری وجود دارد.
بانک آمریکایی گلدمن سللاکس در یادداشللتی پیش بینی کرده است اگر 
ویروس کرونا تا سه ماهه دوم امسال مهار نشود، هر اونس طا ممکن است 

تا مرز ۱۸۵۰ دالر صعود کند.
در نظرسللنجی کیتکونیوز از کارشناسللان وال اسللتریت، ۱۵ نفر شرکت 
کردنللد که از میان آنها ۱۴ نفر معللادل ۹۳درصد افزایش قیمت و تنها یک 
نفللر معادل ۷درصد کاهش قیمت طللا را پیش بینی کرد در حالی که هیچ 

کس نظر خنثی نداشت.
در نظرسللنجی آناین کیتکونیوز، ۱۱۲۱ نفر شللرکت کردند که 
از میللان آنها ۸۲۰ نفر معادل ۷۳درصللد افزایش قیمت و ۱۹۲ نفر 
معللادل ۱۷درصد کاهش قیمت طا را پیش بینی کردند و ۱۰۹ نفر 

معادل ۱۰درصد نظری نداشتند.
در نظرسللنجی هفتلله پیللش ۶۵درصد از کارشناسللان وال اسللتریت و 
سللرمایه گذاران به افزایش قیمت طا خوشبین بودند. در بازار معامات آتی 
آمریللکا روز جمعلله هر اونس طا ۲۸ دالر و ۳۰ سللنت معللادل ۱.۸درصد 
افزایش پیدا کرد و در ۱۶۴۸ دالر و ۸۰ سللنت بسته شد. این فلز برای کل 
هفتلله ۳.۹درصد افزایش قیمت نشللان داد که بزرگترین رشللد هفتگی در 

هشت ماه اخیر بود.
کوین گریدی، رئیس شللرکت فونیکس فیوچرز اظهار کرد:  من به افزایش 
قیمت طا در هفته جاری خوشللبین هستم. رشللد قیمت طا به خصوص 
در برابر رشللد دالر آمریکا قابل ماحظه بوده است. آمار ویروس کرونا که از 
چین منتشر می شود، وخیم تر می شود و تا زمانی که اوضاع تغییر نکند، طا 

همچنان خریدار خواهد داشت.
فیلیللپ فاین، تحلیلگر ارشللد بازار در گروه پرایللس فیوچرز اظهار کرد 
طللا در وضعیت صعود انفجاری اسللت و وی منتظر افزایش بیشللتر قیمت 
این فلز زرد اسللت. طا با اقدامات محرک اقتصادی چین پشللتیبانی شللده 
اسللت و ویروس کرونا باعث وحشللت واقعی و تقاضای قوی برای خرید طا 

شده است.
افشللین نوابی، مدیر بازرگانی شرکت ام کی اسللت اظهار کرد طا آماده 

صعود به ۱۶۵۰ و ۱۶۷۵ دالر است.
جیللم ویللکاف، تحلیلگر فنی کیتکو اظهار کرد که نمللودار فنی بازار طا 
هفته گذشللته مثبت شللد و تاثیر ویروس کرونا بر اقتصللاد جهانی وخیم تر 

دیده می شود.

سکهوارز

سومین روز اسفند ماه روز مهمی برای بازار ارز ایران بود.   به گزارش 
خبرآناین، بازار ارز در حالی بازگشللایی شللد که ورود ایران به لیسللت 
سیاه اف ای تی اف فضا را برای افزایش نرخ دالر مستعد کرده بود. درست 
در اولین ساعات بازگشایی بازار، بازارساز نرخ دالر در صرافی های بانکی 
را ۱۴ هزار و ۴۸۰ تومان اعام کرد که در فاصله یک ساعت این قیمت 

به ۱۴ هزار و ۵۳۰ تومان رسید.
به این ترتیب دالر سللد مقاومتی پیشللین را شکسته و با عبور از ۱۴ 
هزار و ۲۰۰ تومان، سللد مقاومتی تازه ای را در بازار شللکل داده اسللت. 
افزایش ۳۲۰ تومان نرخ دالر در صرافی های بانکی، دالر در بازار آزاد را 
نیز تحت تاثیر قرار داده و قیمت این شللاخص ارزی را به آسللتانه کانال 
۱۵ هزار تومان رسانده است.  هرچند بخش عمده ای از فعاالن بازار ارز 

افزایش نرخ دالر را ناشللی از موضوع لیست سیاه اف ای تی اف می دانند، 
اما برخی کارشناسللان فرا رسللیدن ایام پایانی سللال را نیز در این رشد 
قیمت بی تاثیر نمی دانند. طهماسللب مظاهری، رئیس کل اسللبق بانک 
مرکزی نیز درباره دالیل گرانی ارز گفته اسللت: در حال نزدیک شللدن 
به آخر سللال هستیم همچنین کسللری بودجه ای که دولت طول سال 
داشللته، منجر به افزایش نرخ برخی از کاالها شده است و باید به بانک 

مرکزی اجازه دهیم این نوسانات را با همین شیب مایم کنترل کند.
 همزمللان با افزایش قیمت فللروش دالر در صرافی های بانکی قیمت 
خرید دالر از مردم نیز با رشللدی قابل توجه روبه رو شد. صرافان بانکی 

هر دالر را به قیمت ۱۴ هزار و ۴۳۰ تومان خریداری می کنند.
 براسللاس این گزارش نرخ هر یورو نیللز در صرافی های بانکی به ۱۵ 

هللزار و ۵۸۰ تومان رسللید. نللرخ خرید یورو از مللردم ۱۵ هزار و ۴۸۰ 
تومان اسللت. همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز 
گذشللته  تا لحظه تنظیم این گزارش ۵میلیون و ۶۳۶ هزار تومان و هر 
قطعه سللکه تمام بهار آزادی طرح قدیللم ۵ میلیون و ۵۵۹ هزار تومان 

فروخته شد.
همچنین نیم سللکه نیز ۲میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سللکه یک 
میلیللون و ۷۷۰ هزار تومان و هر قطعه سللکه گرمللی ۹۶۵ هزار تومان 

داد و ستد شد.
هر گرم طای خام ۱۸ عیار ۵۸۳ هزار و ۲۰۰ تومان و هر مثقال طا 
نیز ۲ میلیون و ۵۲۲ هزار تومان به فروش رسللید و نرخ اونس طا نیز 

به یک هزار و ۶۴۳ دالر رسید.

یورو در آستانه کانال 16 هزار تومان

بازار ارز و سکه یک روز پس از ورود به لیست سیاه

شاکری کارشناس اقتصادی گفت کشور ها نمی توانند مانع از اجرای تراکنش های 
بانکی که ماهیت بشردوستانه دارند، شوند.

مجیللد شللاکری در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشللگاه 
خبرنگاران جوان، در واکنش به  قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF گفت: در 
اکتبر سازمان اف ای تی اف اعام کرد که اگر ایران به دو کنوانسیون پالرمو و سی اف 
تی ملحق نشود این سازمان اقدامات تقابلی را علیه کشور به وجود می آورد، اما باید 

دانست این اقدامات تقابلی تقریبا نیمی از آن در حال اعمال بوده است.
ایللن کارشللناس ادامه داد: یعنی از ۱۰ مثللال A، B، I و H در حال اعمال بوده 
اسللت علیه ایران که این نمونه ها مخصوصا A مثال هللای اصلی این تحریم ها هم 
بوده است و در نهایت این سازمان طبق برنامه خود کلیه اقدامات تحریمی را علیه 

ایران اعمال کرد.
 Counter او گفت: واقعی ترین اشکال ناشی از اقدامات مقابله ای با پولشویی یا
Measures این بوده اسللت که  برنامه عملیاتی ایران منقضی شللود تا بعدا به ما 
یک برنامه جدیدی بدهند که به صراحت این موضوع در بیانیه فعلی رد شده است.

شللاکری تاکید کرد:  به این صورت شللده که هر زمانی که CFT و 
پالرمللو را مجددا اعمال کنند برنامه عملیاتی روی ایران را لحاظ کنند، 
بنابراین مهمترین مخاطره حقوقی ناشی از اقدام متقابل عما رخ نداده 
اسللت.  شاکری در پاسخ به سللوالی مبنی بر اینکه با قرار گرفتن ایران در لیست 
سللیاه FATF در عمل چه اتفاقی برای کشور ما می افتد؟ گفت: واقعیت این است 
که همانطور که در پی نوشت شماره یک از بیانیه FATF اکتبر آمده است،کشورها 
در اعمال اقدامات مقابله ای با پولشللویی یا Counter Measures علیه ایران به 
صورت مستقل اما هماهنگ و متناسب با توصیه ها باید عمل کنند. خود این کار در 
شرایط موجود راه حلی ایجاد می کند که این راهکار یک دفع همکاری با طرف های 

دیگری جدید برای ایران را  ممکن می سللازد  هرچند این خود این کار یک جمله 
دو پهلویی اسللت به طوری که می توان به این معنا از آن اسللتفاده کرد که کشورها 

می توانند خود به طور مستقل برای زمان و نحوه اجرای آن اقدام بکنند.
این کارشللناس اقتصادی گفت: نکته مهم تر اینکه همانطور که رئیس کل بانک 
مرکللزی گفت عما هم اکنون به دالیل مسللائل تحریمی آمریللکا اتفاقی در حوزه 
  FATF انتقللاالت مالی ایران نمی افتد یعنللی انتقاالت مالی اساسللا از حالتی که

بخواهد اثر بگذارد عما از این حالت خارج شده است.
تراکنش های بشردوستانه مشمول FATF نمی شود

او گفت: تبادالت بانکی رسمی ما که هم اکنون عموما به صورت قضا و دارو است 
به خصللوص آن چیزی که با کشللور های اروپایی و بانک هللای آن انجام می دهیم 
در صورتی که ماک توصیه های FATF باشللد در تفسیر توصیه ای شماره ۸ این 
موضوع آمده به اینکه کشللور ها نمی توانند مانع از اجرای تراکنش هایی شللوند که 
ماهیت بشردوسللتانه دارند از جمله همین موضوع غذا و دارو به اسللتناد توصیه ها 
نباید اتفاق جدیدی بیفتد مگر اینکه از این موضوع به عنوان بهانه جدید تحریمی 

استفاده کنند.
شللاکری اظهار کرد: موضوع مهم تر از الحاق یا عدم الحاق FATF این است که 
باید یک تعبیر عمومی برای این موضوع وجود داشللته باشللد که در چارچوب آن 
سعی شود سطح ریسک ها کم و دستاوردهای خود را افزایش داد علت اینکه امروز 
به اقدامات مقابله ای با پولشویی یا Counter Measures رفته ایم به نداشتن این 

کان تصویر برمی گردد.
او در پایان گفت: برای مثال عاوه بر ایران، پاکسللتان هم در شللرایط مشابهی با 
ایران قرار دارد، اما اینکه چطور FATF به این کشللور اجازه و مهلت داده اما برای 

ایران این شرایط را مهیا نکرده است موضوع قابل تاملی است.

تراکنش های بانکی بشردوستانه نباید مورد تحریم قرار گیرد 

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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 آغاز واریز سود سهام عدالت
از روز گذشته

رئیس سازمان خصوصی سازی از واریز سود سهام عدالت از ساعت 
۸:۰۰ صبح دیروز )شللنبه، سللوم اسفند( به حسللاب مشموالن خبر 

داد.
علیرضللا صالللح در گفت وگو با ایسللنا، با بیان اینکه چک سللاعت 
هشللت صبح دیروز بلله بانک ها تحویللل داده می شللود، اظهار کرد: 

بانک ها سود را به حساب مشموالن واریز می کنند.
وی در پاسللخ بلله این پرسللش کلله »اولویللت پرداخت بلله کدام 
مشللموالن اسللت؟« پاسللخ داد: قبا قول داده بودیم سللود تا پایان 
اسللفندماه واریز شللود، اما در نهایت به این جمع بندی رسللیدیم که 

زودتر به دست مشموالن برسد تا قدرت خرید باالتری داشته باشند.
رئیس سللازمان خصوصی سللازی در مورد میزان سود سهام عدالت 
نیللز گفت: به افرادی که یک میلیون سللهم دارنللد ۲۵۰ هزار تومان 
تعلللق می گیرد. به گزارش ایسللنا، به طور کلی جمع کل مشللموالن 
سللهام عدالت بیش از ۴۹ میلیون نفر اسللت که از این میزان بیش از 

۴۶ میلیون نفر در قید حیات هستند.
در سللال ۱۳۹۵ به ازای هر سللهم یک میلیون تومانی، ۱۵۰ هزار 
تومان سللود پرداخت شد و در سللال ۱۳۹۶ نیز به این میزان سهام، 

۱۷۵ هزار تومان سود تعلق گرفته بود.
بر این اسللاس مشموالن سهام عدالت برای آگاهی از مقدار سهام 
WWW. عدالت خود می توانند به سللامانه سهام عدالت به نشانی

SAMANESE.ir  مراجعه کنند.

هشدار سازمان بورس درخصوص اقدام 
FATF ضدایرانی

سللازمان بورس و اوراق بهادار پس از انتشار خبر مربوط به اقدام 
ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی، به سهامداران هشدار داد تا به شایعات 

فضای مجازی توجه نکنند.
به گزارش روز شنبه پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، در پی انتشار 
خبر مربوط به اقدام ضدایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران 
در لیسللت سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی 
به سللهامداران و فعاالن بازار سللرمایه از آنها خواست تا به شایعات 

مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند.
این گزارش می افزاید: پس از آنکه نهاد گروه ویژه اقدام مالی اعام 
کرد ایران را در لیست سیاه این نهاد قرار داده است، برخی کانال های 
تلگرامی اطاع رسللانی بازار سللرمایه، از احتمال افت معامات بازار 
سرمایه در هفته پیش رو سخن به میان آوردند؛ این در حالی است که 
به باور کارشناسان این اتفاق در عمل تاثیری در وضعیت کنونی اقتصاد 

کشور و در پی آن در معامات بازار سهام نخواهد داشت.

نماگربازارسهام

شللاخص کل بازار سرمایه در دقایق ابتدایی معامات، روندی متعادل 
داشللت و روی محور ۴۷۸ هزار در حرکت بود، اما در ادامه با سللقوطی 
چشمگیر مواجه شللد و تا رقم ۴۶۷ هزار واحد افت کرد. البته این افت 
ماندگار نبود و شللاخص صعودی قابل توجهی را تجربه و در نهایت مرز 

۴۸۱ هزار واحد را هم رد کرد.
به گزارش ایسنا، معامله گران بازار سرمایه در نخستین روز هفته ۷۴۵ 
هزار معامله انجام دادند که ۴۲ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال ارزش داشللت 
و در نهایت باعث شللد شللاخص کل با ۳۱۱۱ هزار واحد صعود به رقم 

۴۸۱ هزار و ۸۶۷ واحد برسد.
امروز بسیاری از نمادها در ابتدا منفی بودند اما در نهایت پتروشیمی 

پارس، گروه صنعتی پاکشو، کشللتیرانی جمهوری اسامی ایران، فوالد 
خراسان، پاالیش نفت تهران و البرزدارو نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیللر مثبت و در مقابل بانک ملت به تنهایی نسللبت به سللایر نمادها 
بیشترین تاثیر منفی را بر بازار گذاشتند. به طور کلی بازار درحالی بسته 

شد که ۲۴۲ نماد مثبت و ۱۰۵ نماد منفی بودند.
بانک های ملت و تجارت، سللایپا، فوالد مبارکه اصفهان، ایران خودرو، 
پاالیش نفللت اصفهان و پاالیش نفت تهران نمادهللای پربیننده بورس 
بودند. شللاخص کل فرابورس نیز مانند بورس حرکتی پرنوسللان داشت 
و درحالی که در سللاعات ابتدایی سللقوطی بود در نهایت با شش واحد 
صعود در رقم ۶۲۱۳ واحد رسید. در این بازار ۴۰۸ هزار معامله به ارزش 

۲۷ هزار و ۹۵۹ میلیارد ریال انجام شد.
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه، پتروشللیمی مارون، سهامی ذوب 
آهن اصفهان، تولید نیروی برق دماوند و فوالد هرمزگان جنوب نسللبت 
به سللایر نمادها بیشللترین تاثیر منفللی و در مقابل فرابللورس ایران و 
پتروشللیمی زاگرس نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی 

بازار داشتند. به طور کلی ۱۳۶ نماد مثبت و ۸۶ نماد منفی بودند.
لیسللت نمادهای پربیننده نیز از سللهامی ذوب آهللن اصفهان، گروه 
صنایللع کاغذ پللارس، فرابورس ایران، توسللعه مولللد نیروگاهی جهرم، 
صنایع ماشللین های اداری ایران، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و 

زرین معدن آسیا تشکیل شده است.

انجمن توسللعه سللرمایه گذاری حرفه ای ایران در نامه ای خطاب به 
معاون اول رئیس جمهور و سه وزیر صمت، اقتصاد و رفاه »از تحرکات 
دالالن در بللازار فللوالد ابللراز نگرانی کرده و این تحللرکات را اقدامی 
در جهت تضعیف حقوق سللهامدار و متعاقب آن مخالف سیاست های 

ماندگاری نقدینگی در بازار سرمایه کشور عنوان کرده است.«
به گزارش ایسنا، انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه ای ایران در این 
نامه آورده است: اقتصاد ایران در دو سال اخیر آماج شدیدترین تهاجم 
تحریمی تاریخ اقتصاد جهان قرار داشللته اسللت که بللا هدف به زانو 
درآوردن این مرز و بوم به فعاالن اقتصادی آن تحمیل شده است. در 
توصیف این شرایط جمله ای رساتر از تعبیر مقام معظم رهبری نیست 
که »امروز عرصه  اقتصاد، به خاطر سیاسللت های خصمانه آمریکا، یک 
عرصه کارزار اسللت. یک عرصه جنگ اسللت؛ جنگی از نوع خاص. در 
این عرصه کارزار، هر کسی بتواند به نفع کشور تاش کند جهاد کرده 
اسللت.« با این تعبیر معظم له در خال دو سال اخیر تولیدکنندگان 
و سللرمایه گذاران در واحدهای صنعتی تمامی تاش خود را برای این 
جهللاد اقتصادی مبذول کرده و کوشللیده اند در این جنللگ نابرابر از 
اقتصاد کشللور و معیشت عمومی مردم و کارگران بنگاه های اقتصادی 

دفاع کنند.
در ایللن راسللتا همانگونه کلله رئیس  جمهوری در هفتلله جاری به 
درستی به آن اشاره کرده، تاش فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران به 
موفقیت نزدیک توانسللته است چرخ های بنگاه های اقتصادی کشور را 
به گردش درآورد. رشللد قابل ماحظه بازارهای سرمایه و بورس کاال 
در این میان نشانه های واضحی از خروج اقتصاد کشور از رکود و غلبه 
سللرمایه گذاری واقعی بر گرایش های مخللرب به خرید و فروش ارز و 

سکه و کاالهای ضروری معیشتی است.
رشللد بازار سرمایه در این میان عاوه بر جذب سرمایه های مردمی، 
بسترساز رشد و بالندگی بنگاه ها از طریق هدایت سرمایه های مردمی 
و کاهش فشار تحریم نفتی بر بودجه دولت و بنگاه های عمومی است 

که همگان شاهد این امر در خال ماه های اخیر بوده اند.

در بخش دیگر این نامه ذکر شللده اسللت که: »تامیللن مالی چند 
هللزار میلیارد تومانی بنگاه های مالی نظیر شسللتا و مشللارکت بیش 
از ۱.۴ میلیللون نفر از جمعیت کشللور در آخرین عرضلله اولیه، خود 
نشللان دهنده آن اسللت که تا چه حد بازار سللرمایه پررونق می تواند 
به اقتصاد کشللور کمک کرده و به رشللد و بالندگللی آن کمک کند. 
متاسفانه در خال چند روز گذشته جریان مخربی با سابقه ای روشن 
در تاش برای تخریب وضعیت بنگاه های اقتصاد در بخش فوالدسازی 
شللروع به تهدید این شللرایط از طریق ایجاد رانتی چند هزار میلیارد 
تومانی در بازار فوالد کرده اسللت. در سال ۹۷ اصرار به قیمت گذاری 
محصوالت فوالدی و پتروشیمی براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی به هزاران 
میلیارد تومان رانت و از دست رفتن فروش شرکت های بورسی منجر 
شللد که آثار زیان بللار آن تا هم اکنون گریبانگیللر بنگاه های اقتصادی 

بازار سرمایه است.
این شللرایط مخرب مجددا اینک در حال تکرار اسللت. شللماری از 
دالالن شللناخته شده در بنگاه های خصوصی خانوادگی و رانتی اینک 
دوباره به کمین سللود واحدهای تولیدی بازار سرمایه با هزاران کارگر 
و میلیون ها سللهامدار اعم از بازنشسللتگان و سللرمایه گذاران بورسی 
نشسللته اند تللا از طریق دسللتکاری در فرآیند کشللف قیمت عادالنه 
ورق و شللمش فللوالدی منافع بنگاه ها را طعمه عطش سللیری ناپذیر 
رانت خواری خود سازند. این گروه رانت خوار تحت لوای عناوینی نظیر 
ارزان سللازی و تولید بخش خصوصی همانگونه که در سللال گذشللته 
رخ داد بلله دنبال خرید کاالهای فوالدی در بورس کاال بوده و فروش 
آن در بازار آزاد یا بازارچه های مرزی هسللتند تا سود بحق بنگاه های 

بورسی را راهی جیب خود یا حساب های بانکی خارجی کنند.«
همچنین تاکیده شللده اسللت که »بدون هیچ تردیدی و به سادگی 
می توانید دریابید تا چه حد اسللتدالل های گروه رانتجوی که اینک به 
دنبال خرید محصوالت فوالدی با قیمتی غیرواقعی هسللتند بی پایه و 
اساس است و اصوال به سادگی می توان دریافت تا چه حد از رانت های 
گذشته این گروه در چرخه تولید مانده و چه میزان صرف فرار سرمایه 

یا سوداگری در بازارهای دیگر از جمله ارز و طا شده است.
گزارش های متعللدد نهادهای نظارتی از جمللله مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسللامی و سازمان بازرسی حاکی است این عده پس 
از دریافت ورق به قیمت های دولتی و دسللتوری آن را در بازار آزاد به 
قیمت های بسللیار باالتر به فروش می رسانند و تولیدکنندگان واقعی 
مجبللور به خرید ورق فوالد با قیمت های بسللیار باالتر از بازار آزاد از 
همین گروه هسللتند. در شللرایطی که بازار سرمایه با جذب نقدینگی 
از سللطح جامعه امیدهای زیادی را برای بهبود اقتصاد و صنایع کشور 
زنده کرده اسللت؛ اقدامات این گونلله موجب ایجاد ناامیدی و لطمه به 
سللهامداران بازار سرمایه خواهد بود که عواقب جبران ناپذیری داشته 
و مصداق بارز حرکت در جناح دشللمن و در راستای مطامع دشمنان 
این کشللور و در راستای تحقق فشار حداکثری ایاالت متحده آمریکا 

است.«

انجمن توسعه سرمایه گذاری در نامه ای به جهانگیری و 3 وزیر اعالم کرد

رانت خواران فوالدی علیه سهامداران شرکت های بورسی

بورس نزولی آغاز شد، صعودی به پایان رسید
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بازگشایی تا یکی - دو روز دیگر 
بسته شدن مرز مهران ربطی به کرونا ندارد

در حالی که مرز مهران از دوشللنبه هفته گذشته بسته و اخباری 
منتشر شده مبنی بر اینکه دلیل بسته شدن این مرز، شیوع ویروس 
کرونللا در ایران و تصمیم عراق برای بسللته شللدن مرزهای خود با 
ایران بوده اسللت، دبیر شورای اطاع رسللانی گمرک اعام کرد که 
بسللته شدن مرز مهران و معطلی کامیون های صادراتی در این مرز 

ربطی به شیوع ویروس کرونا ندارد.
سللید روح اهلل لطیفی در گفت وگو با ایسللنا، با اشللاره به سللابقه 
جابه جایللی کاال از ایران به عراق اظهار کرد: از سللال های گذشللته 
کامیون های ایرانللی وارد عراق نمی شللدند و کامیون های عراقی با 
پاک عراق در گمللرکات ایران بارگیری و کاالها را به عراق منتقل 

می کردند.
وی افزود: اخیرا در استان  واسط عراق )با مرکزیت کوت( تخلفات 
اداری رخ داده و تعدادی از مسللئوالن در این استان دستگیر شدند 
که مسئوالن گمرک هم جزو افراد دستگیر شده ، بودند. این موضوع 
باعث شللده تصمیم گیری در این اسللتان عراق که همجوار اسللتان 
ایام ایران قرار دارد، دچار مشللکل شود و کامیون های خالی عراق 
نتوانستند از دوشنبه گذشته وارد مرز مهران برای تحویل بار شوند.
لطیفللی در مورد اینکه چه زمانی مشللکل مذکور برطرف خواهد 
شللد، توضیح داد: آخرین اخبار حاکی از آن است که برخی تجار و 
تشکل های صنفی در حال مذاکره با معاون استانداری استان واسط 
هسللتند و مشللکل به زودی حل خواهد شد. در واقع مذاکراتی هم 
توسللط بخش خصوصی، مقامات استانی و اداره کل گمرک ایام و 
تجار طرفین صورت گرفته و پیش بینی می شللود این مشللکل طی 

یکی - دو روز آینده برطرف شود.
سللخنگوی گمرک در مورد اینکه گفته می شللود بسته شدن مرز 
به دلیل شللیوع ویروس کرونا در ایران اسللت، نیللز اظهار کرد: این 
موضوع هیچ ارتباطی به کرونا ندارد و به دلیل فقدان تصمیم گیری 

در گمرک عراق بوده است.

40.2 میلیارد عدد داروی انسانی تا پایان 
دی ماه تولید شد

بررسی آمارهای منتشرشده وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی 
از تولیللد ۴۰ میلیللارد و ۲۰۰ میلیون عدد داروی انسللانی از آغاز 
امسللال تا پایان دی ماه اسللت که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

رشد ۲۶.۶درصدی را نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، بر پایه آمارهای یادشده، در این مدت تولید روغن 
ساخته شده نباتی با رشد ۱۱.۱درصدی مواجه شد و به یک میلیون 

و ۵۰۱ هزار و ۷۰۰ تن رسید.
تللا پایللان دی ماه ۴۹۰ هللزار و ۹۰۰ تن پودر شللوینده توسللط 
کارخانجات داخلی تولید شللد که در مقایسلله با مدت زمان مشابه 

سال گذشته افت ۶.۷درصدی را نشان می دهد.
تولید السللتیک خودرو در این مدت رشد سه دهم درصدی ثبت 

کرد و به ۱۸۷ هزار و ۳۰۰ تن رسید.
کارخانجللات داخلی تا پایللان دی ماه ۸۳۸ هزار تللن انواع کاغذ 
و ۴۲۸ هللزار و ۴۰۰ تللن کارتللن تولید کردند که به ترتیب رشللد 

۶.۶درصدی و رشد ۱.۹درصدی را نشان می دهد.
تولید نئوپان و فیبر در ۱۰ ماهه امسللال افزایشی بود و به ترتیب 
با رشللد ۱۷.۹درصدی و هشللت دهم درصللدی، ۵۸۸ هزار و ۹۰۰ 
مترمکعللب نئوپان و یک میلیون و ۱۱ هزار و ۶۰۰ متر مکعب فیبر 

تولید شد.
تللا پایان دی ماه، کارخانجات داخلی ۳۱ هزار و ۵۰۰ تن سللموم 

دفع آفات نباتی تولید کردند که رشد ۴۴.۹درصدی داشته است.
در ایللن مدت ۴۵۸ هزار و ۹۰۰ تن روغن صنعتی و روغن موتور 
تصفیه اول در کشللور تولید شللد که کاهش ۱۶.۲درصدی نشللان 

می دهد.
تولیللد ۸۰۰ کیلویی الیاف اکریلیک )افللت ۶۷.۴درصدی(، ۱۹۰ 
هللزار و ۸۰۰ تنی نخ سیسللتم پنبه ای و ترکیبللی الیاف مصنوعی 
)رشللد ۵.۲درصدی(، ۱۹۸ هزار و ۶۰۰ تنی الیاف پلی اسللتر )رشد 
۱۸.۸درصللدی(، ۳۸ میلیللون و ۵۰۰ فللوت مربعللی چرم )رشللد 
۱.۶درصللدی( و ۱۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار زوج انواع پایپوش )بدون 
تغییر در مقایسلله با ۱۰ ماهه پارسللال( از دیگر آمارهای قابل ذکر 

در این مدت است.

تا پایان دی ماه ثبت شد
پرداخت 30 هزار میلیارد تومان تسهیالت 

رونق تولید
بررسللی آمارهای منتشللره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی 
اسللت از ابتدای امسال تا پایان دی ماه در راستای اجرای پروژه های 
اقتصللاد مقاومتللی در مجمللوع ۲۹ هللزار و ۹۹۰ میلیللارد تومان 
تسللهیات بلله ۱۹ هزار و ۹۱۱ واحد کشللور در قالللب پروژه رونق 

تولید پرداخت شد.
به گللزارش ایرنا، بللر پایه این آمارهللا، بیشللترین پرداختی این 
تسللهیات در استان تهران به هزار و ۴۲۷ واحد به ارزش ۶ هزار و 

۷۲۶ میلیارد تومان بوده است.
۲۱ مللورد از این واحدهللا در مناطق آزاد بوده اند که حدود ۶۱.۲ 

میلیارد تومان تسهیات دریافت کردند.
تسهیات تبصره ۱۸

براسللاس آمارهای وزارت صنعت، معللدن و تجارت، همچنین در 
قالب تسللهیات برنامه تولید و اشتغال )تبصره ۱۸( تا پایان دی ماه 
تعللداد ۲هزار و ۱۲۵ واحد به بانک های عامل معرفی شللدند که از 
این تعداد ۴۲۳ واحد تسهیات خود به ارزش ۲هزار و ۴۴۷ میلیارد 

تومان را دریافت کردند.
بیشللترین پرداختی این تسهیات در اسللتان اصفهان با ۲۸۲.۶ 
میلیارد تومان به ۳۵ واحد انجام شللد و پس از آن استان های البرز 
)پرداخت ۲۴۰.۳ میلیارد تومان( و تهران )پرداخت ۱۸۸.۶ میلیارد 

تومان( قرار گرفتند.

اخبـــار

وزیللر صنعت، معدن و تجارت گفللت علی رغم آنکه برای حمایت از تولید داخل 
در تاش هسللتیم اما از برخی منافذ، واردات شبه رسللمی کاال انجام می شللود که 

قاچاق نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی روز گذشته در مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
معرفی توانمندی های فنی و مهندسی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا با بیان اینکه 
امسللال سال حماسللی برای ما بود، گفت: چندین نمایشگاه عرضه محور و تقاضا 
محور در طول سللال جاری برگزار شد که صنعتگران توانمندی ها و نیازهای خود 
را اعام کردند. وی امسال را فرصتی مناسب دانست که بر اثر تحریم ها ایجاد شد 
و یادآور شد: در شرایط جدیدی که ساخت داخل در درجه اهمیت است، چندین 
برنامه را در دستور کار داشتیم که مهمترین آنها اوال حفظ تولید و اشتغال موجود 

و ثانیا توسعه صنایع جدید بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه در سللال ۹۷ معادل ۱۲ میلیارد 
دالر واردات کمتر از سللال ۹۶ داشتیم، اظهار داشللت: در سال آتی نیز قرار است 

برنامه ریزی کنیم معادل ۱۰ میلیارد دالر ارز را به ساخت داخل تبدیل کنیم.
رحمانللی با بیان اینکه توانمندی های ما در حوزه هللای مختلف از جمله فوالد، 
آلومینیوم، کاشی و سرامیک، سیمان و... بیش از نیاز داخل است، تصریح کرد: اما 
در برخی از حوزه ها همچنان وابسللتگی داشللتیم که در سال جاری بخشی از آنها 
مرتفع شد. به عنوان مثال در سال ۹۷، تأمین الستیک سنگین یکی از معضات ما 
بود و تولید داخل تنها ۳۰درصد نیاز را جواب می داد، اما در سال جاری توانستیم 
ظرفیت تولید السللتیک سللنگین را به ۵۵ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰درصد 

برسانیم. ضمن اینکه در تولید الستیک سواری کاما خودکفا هستیم.
وی افللزود: در تولیللد الکترود گرافیکی در صنعت فوالد، بلله عنوان گلوگاه این 
صنعت معضل داشللتیم که با کمک شللرکت های دانش بنیان در این حوزه نیز به 
خودکفایی رسللیده ایم. ۲۱ بهمن امسللال وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت 
نفت قراردادی امضا کردند که براسللاس آن تا سقف یک میلیارد دالر ُکک سوزنی 
که در صنایع آلومینیوم کاربرد دارد و الکترود گرافیکی که در صنایع فوالد به کار 

می رود، در داخل تولید خواهد شد. دشمن فکر می کرد با تحریم الکترود گرافیکی 
می تواند صنعت فوالد ما را متوقف کند اما این اتفاق نیفتاد.

وزیر صنعت خاطرنشللان کرد: در بخش آلومینیوم نیز ذخایر بوکسیتی ما کمتر 
بوده و عمدتا ذخایر ما از نوع فلنین است که در دنیا تکنولوژی رایجی ندارد، اما با 

کمک قرارگاه خاتم توانستیم استفاده از تکنولوژی را بومی کنیم.
به گفته وی، سال گذشللته ۳۱درصد کاهش واردات کاالهای مصرفی داشتیم، 
اما در برخی از حوزه ها نشللتی هایی داریم که کاالی وارداتی شبه رسمی است ولی 

قاچاق محسوب نمی شود و از منافذی به کشور می آید.
رحمانی ادامه داد: امسللال ۱۶۰۰ ردیللف تعرفه وارداتی را ممنوع کردیم که در 
جهللت حمایت از تولید داخل بود چون براسللاس قانون اگللر کاالیی به اندازه نیاز 

داخل تولید شود، واردات آن ممنوع است.
وی افزود: برخی فکر می کنند ساخت داخل گران تمام می شود، اما عمده کاالهای 
تولید داخل ۵۰درصد کمتر از قیمت تمام شده واردات نیاز به سرمایه گذاری دارد.

در افتتاحیه نمایشگاه توانمندی های قرارگاه خاتم االنبیا مطرح شد

انتقاد وزیر صمت از واردات شبه رسمی کاال از برخی منافذ

وزارت صنعللت، معللدن و تجارت در ارتباط با عملکللرد ۱۰ ماهه ۹۸ آمار داد 
بررسی عملکرد ۹ کاالی بخش معدن و صنایع معدنی رشد متوسط ۹.۶درصدی 

را نشان می دهد که بیشترین افزایش مربوط به تولید ظروف شیشه ای است.
بلله گزارش ایرنا، برابر جداول آماری مورد بررسللی تولیللد فوالد خام )میانی( 
در ۱۰ ماهلله امسللال بلله رقللم ۲۰ میلیون و ۶ هللزار و ۲۰۰ تن رسللید که در 
مقایسلله با ۱۸ میلیون و ۷۳۴ هزار و ۸۰۰ تن عملکرد دوره مشابه پارسال رشد 

۶.۸درصدی دارد.
تولیللدات فوالدی نیز در دوره این گزارش بالغ بللر ۱۷ میلیون و ۵۸۵ هزار و 
۹۰۰ تن ثبت شد و نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که رقم ۱۶ میلیون و 

۹۴ هزار یکصد تن بود، ۹.۳درصد افزایش یافت.
همچنیللن تولید کاتد مس نیز در مدت مزبور به ۲۰۷.۸ هزار تن رسللید و در 
مقایسه با ۲۰۱.۴ هزار تن مربوط به ۱۰ ماهه ۹۷ به میزان ۳.۱درصد رشد دارد.
شمش آلومینیوم تولیدی نیز در دوره یادشده به رقم ۲۱۷.۱ هزار تن بالغ شد 
که نسبت به ۲۷۰.۵ هزار تن ۱۰ ماهه پارسال کاهش ۱۹.۷درصدی را ثبت کرد.

عاوه بر این تولید پودر آلومینا در حالی که ۱۰ ماهه منتهی به دی سال ۹۷ 
برابر با ۱۹۶.۲ هزار تن بود، در دوره مشللابه امسال ۱۹۲.۵ هزار تن شد که افت 

۱.۹درصدی را نشان می دهد.
سللومین کاالی بخش معللدن و صنایع معدنی که در دوره ۱۰ ماهه امسللال 
کاهش یافت، مربوط به کنسللانتره زغال سنگ اسللت که در این مدت رقم یک 
میلیون و ۲۶۷.۹ هزار تن تولید شللد و نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که 

یک میلیون و ۳۵۰.۴ هزار تن بود، کاهش ۶.۱درصدی دارد.
سللیمان تولیللدی در دوره این گزارش بالغ بر ۵۱ میلیللون و ۲۲۷.۳ هزار تن 
شللد و در مقایسه با ۴۶ میلیون و ۶۶۴.۵ هزار تن در مدت مشابه سال ۹۸ رشد 

۱۲.۲درصدی دارد.
کاشی و سرامیک تولیدشده در ۱۰ ماهه امسال به رقم ۳۳۵ میلیون و ۸۳۷.۱ 
هزار مترمربع رسللید و در مدت مشللابه در سللال ۹۷ که ۳۱۸ میلیون و ۸۳۸.۸ 

هزار مترمربع بود، افزایش ۵.۳درصدی دارد.
تولید شیشلله جام هم در مدت این گزارش با رشللد ۸.۴درصدی نسللبت به 

عملکرد ۱۰ ماهه ۹۷ به رقم ۸۸۵.۲ هزار تن رسید، درحالی که در مدت مشابه 
پارسال ۸۱۶.۸ هزار تن بود.

ظروف شیشه ای در ۱۰ ماهه امسال باالترین رشد را در بین کاالهای منتخب 
بخش معدن و صنایع معدنی با رقم ۱۹.۶درصد داشللت و تولید ۴۴۰.۵ هزار تن 
را ثبت کرد، در حالی که سللال گذشللته در دوره مشللابه رقم ۳۶۸.۵ هزار تن را 

نشان داد.
همچنین ظروف چینی که با رشللد عملکرد ۱۶.۲درصدی نسبت به ۱۰ ماهه 
مشللابه در سال ۹۷ به رقم ۴۶.۳ هزار تن رسید. فروردین لغایت دی ماه پارسال 

۳۹.۹ هزار تن تولید این بخش بود.
چینی بهداشللتی تولیللدی در دوره این گزارش به رقم ۸۸ هزار تن رسللید و 

نسبت به ۸۳.۱ هزار تن در ۱۰ ماهه ۹۷ رشد ۶درصدی را ثبت کرد.
 بلله گزارش ایرنا، پیش از این جداول آمللاری وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در ارتبللاط با ۱۲ کاالی منتخب بخش معللدن و صنایع معدنی در دوره ۹ ماهه 
امسللال )منتهی به آذر( از رشد متوسط ۱۰درصدی تولید نسبت به دوره مشابه 

در سال گذشته خبر داد.
براساس آمار ۹ ماهه ۹۸ در بین ۱۲ قلم کاالی مورد بررسی ظروف شیشه ای 
با رشللد عملکرد ۱۹.۴درصدی نسبت به دوره ۹ ماهه سال ۹۷ باالترین افزایش 
بازدهی را نشللان داد و کاشی و سرامیک هم با ۵.۸درصدی کمترین میزان رشد 
را داشللت. همچنین سلله قلم کاال در مدت مزبور افت تولید داشتند که شاخص 
آن تولید شمش آلومینیوم است که وابستگی به واردات مواد اولیه می تواند یکی 
از دالیل آن باشللد که در شرایط تحریم با دشواری های خاص خود روبه رو شده 
و کمترین افت عملکرد هم مربوط به پودر آلومیناسللت که در مقایسه با ۹ ماهه 

پارسال ۲.۴درصد کاهش راندمان دارد.
جداول مزبور حاکی اسللت، تولید فوالد خام )میانی( در مدت این گزارش ۱۸ 
میلیون و ۷.۸ هزار تن ثبت شده که در مقایسه با ۱۶ میلیون و ۹۶۵.۶ هزار تن 

۹ ماهه پارسال به میزان ۶.۱درصد رشد دارد.
تولیدات فوالدی هم در دوره مورد بررسللی به رقم ۱۵ میلیون و ۵۳۸.۷ هزار 
تن رسللید که نسللبت به ۱۴ میلیون و ۶۵۹.۱ هزار تن عملکرد ۹ ماهه سال ۹۷ 

افزایش ۶درصدی را نشان می دهد.
عاوه بر این تولید کاتد مس نیز در ۹ ماهه امسللال رقم ۱۹۱.۹ هزار تن را با 
رشد ۶.۵درصدی نسبت به دوره مشابه نشان داد که پارسال ۱۸۰.۳ هزار تن بود.

میزان شللمش آلومینیوم تولیدشللده در دوره مورد بررسللی رقم ۱۹۳.۳ هزار 
تللن ثبت شللد که افت ۲۳.۴درصدی را با توجه بلله عملکرد ۲۵۲.۳ هزار تنی ۹ 

ماهه پارسال دارد.
پودر آلومینا هم در ۹ ماهه امسال با افت ۲.۴درصدی روبه رو شد، درحالی که 

پارسال تا پایان آذرماه در مجموع ۱۷۵.۵ هزار تن تولید شده بود.
کنسللانتره زغال سللنگ هم در مدت زمان مورد بررسی یک میلیون و ۱۴۷.۵ 
هزار تن تولید شد که با توجه به رقم یک میلیون و ۲۰۲.۶ هزار تن عملکرد دوره 

مشابه در سال گذشته کاهش ۴.۶درصدی را ثبت کرد.
سللیمان تولیدشده در ۹ ماهه امسللال هم به رقم ۴۶ میلیون و ۶۲۰ هزار تن 
رسللید و با توجه به رقم ۴۱ میلیون و ۹۷۱.۵ هزارتن عملکرد پارسللال افزایش 

۱۱.۱درصدی دارد. 
کاشی و سرامیک هم در شمار اقام رشدیافته در دوره مورد بررسی ثبت شده 
است و رقم ۵.۸درصد را نسبت به ۹ ماهه سال گذشته دارد، میزان تولید امسال 
۳۰۱ میلیون و ۹۴۴.۷ هزارمتر مربع ثبت شللد، سال ۹۷ برابر با ۲۸۵ میلیون و 

۳۶۵ هزار متر مربع بود.
شیشه جام در دوره این گزارش با رشد ۸درصدی نسبت به ۹ ماهه پارسال به 

رقم ۸۰۲.۴ هزار تن رسید و پارسال ۷۴۳.۲ هزار تن بود.
ظروف شیشلله ای هم با افزایش بازدهی ۱۹.۴درصدی در سللال جاری به رقم 
۳۹۳.۸ هزار تن بالغ شللد، در حالی که در مدت مشابه این گزارش ۳۲۹.۷ هزار 
تن بود. ظروف چینی بهداشللتی نیز به میزان ۴۱.۸ هزار تن در ۹ ماهه امسللال 
تولید شللد و با توجه به رقم ۳۵.۱ هزار تن عملکرد مدت مشللابه سللال گذشته 

افزایش ۱۹.۲درصدی دارد.
انتظللار می رود ارزش صللادرات بخش معدن و صنایع معدنی امسللال به رقم 
حدود ۱۰ میلیارد دالر برسد و این در حالی است که ارزش تولیدات این بخش از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از ۲۰ میلیارد دالر برآورد شده است. 

رئیس سللازمان دامپزشکی کشور اعام کرد که برای حفظ سامت 
مللردم چندین هفته  پیش واردات هر نوع حیوان خوراکی و خانگی به 

ایران از کشورهای آلوده به کرونا تا اطاع ثانوی ممنوع شد.
علیرضا رفیعی پور در گفت وگو با ایسللنا، با بیان اینکه کرونا ویروس 
ابتدا بیماری مشللترک بین انسان و حیوانات بوده ولی این ویروس در 
طول زمان و در کشللور چین مشخص شللد که از انسان به انسان هم 
قابلیللت انتقللال دارد، گفت: در حال حاضر این ویللروس از حیوان به 

انسان منتقل نمی شود.
وی اداملله داد: به مردم توصیلله می کنیم که همه فرآورده های خام 

دامی، گوشللت قرمز، مرغ، سللایر ماکیان و همچنین دام و طیور زنده 
و آبزیللان را از مجاری مجاز و تاییدشللده در شللبکه توزیع سللازمان 
دامپزشللکی تهیه کنند و بایسللتی ایللن فرآورده ها شناسللنامه دار و 
هویللت دار باشللند. همچنین تمام مراکز مجاز تحت نظر دامپزشللکی 
هسللتند و بیماری های مشللترک بین انسللان و دام بررسی می شود، 
بنابراین مردم با خیال راحت می توانند این محصوالت را مصرف کنند.

رئیس سازمان دامپزشللکی اضافه کرد: ممکن است خرید و فروش 
دام، پرنللدگان و آبزیان در بازار روزهایی اتفاق بیفتد که تحت نظارت 
دامپزشک نباشللد، که این می تواند خطر ایجاد بیماری مشترک بین 

انسان و حیوان را داشته باشد.
رفیعی پور در پایان گفت: طی دو  الی سلله هفته گذشللته ورود هر 
نللوع حیوان خوراکی و خانگی از کشللورهای آلوده بلله ویروس کرونا 
خصوصللا چین به ایران از مجاری هوایللی، دریایی، زمینی  و ریلی تا 
اطاع ثانوی ممنوع  شللد و این ممنوعیت زمانی برطرف می شود که 
وزارت بهداشت و سللازمان بهداشت جهانی اعام کند بیماری مرتفع 
شللده و کشللور نیز از نظر بیماری پاک اسللت زیرا این بیماری از فاز 
انسان به حیوان خارج شده و در حال حاضر از طریق انسان به انسان 

منتقل می شود.

وزارت صنعت آمار داد

رشد متوسط بیش از 9درصدی صنایع معدنی

رئیس سازمان دامپزشکی:

ممنوعیت واردات حیوانات از کشورهای آلوده به کرونا

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

نرخ عوارضی تهران- شمال روز دوشنبه 
اعالم می شود

معللاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسللازی از 
تعیین نرخ عوارضی آزادراه تهران - شمال در جلسه روز دوشنبه 

این وزارتخانه خبر داد.
درحالللی کلله اخبللاری درخصللوص عوارضی ۳۰ تللا ۴۰ هزار 
تومانی آزادراه تهران- شللمال در فضای مجازی منتشر شده است 
»امیرمحمود غفاری« روز شنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: 
هیچ کدام از ارقام اعام شللده برای عوارض آزادراه تهران – شمال 

قطعی نیست.
وی گفللت: بللرای سللاخت آزادراه تهللران – شللمال ۱۰ برابر 
آزادراه های معمولی هزینه شللده است و نمی شود از سرمایه گذار 
که بخش غیردولتی اسللت درخواست داشللت تا بیشتر از معقول 

تخفیف دهد.
معللاون وزیر راه و شهرسللازی، گفت: با ایللن حال دولت تاش 
می کنللد با فرمول های پیشللنهادی خود و بللدون لطمه به بخش 
خصوصی و سرمایه گذار که در این پروژه بنیاد مستضعفان انقاب 
اسللامی است؛ از طریق افزایش طول دوره بازگشت سرمایه، رقم 

نهایی را با تخفیف تعیین کند.
غفاری خبر داد که هنوز رقم نهایی تعیین نشللده اسللت و قرار 
اسللت در جلسلله ای که روز دوشللنبه در  وزارت راه و شهرسازی 
برگزار می شود نرخ عوارضی آزادراه تهران – شمال تعیین و اعام 

شود.
قطعه یک آزادراه تهران- شمال بعد از ۲۴ سال که از کلنگ زنی 
آن گذشت با همت دولت تدبیر و امید بهمن امسال به بهره برداری 

آزمایشی رسید و قرار است ششم اسفندماه افتتاح رسمی شود.
طول قطعه یک آزادراه تهران شللمال۳۲ کیلومتر اسللت که با 
افتتاح این قطعه مسللافت بین شهر تهران تا چالوس ۶۰ کیلومتر 

کاهش خواهد یافت.
بللا افتتاح قطعه یک این آزادراه مسللیر تللردد از جاده فعلی به 
طول۹۰ کیلومتر به ۳۲ کیلومتر کاهش خواهد یافت که عاوه بر 
کاهش حداقل یک ساعت و نیم در زمان سفر، موجب صرفه جویی 
متوسللط حدود ۱۰ لیتری بنزین در روزهای عادی و بیش از ۱۵ 

لیتری در ایام پرترافیک به ازای هر سفر – خودرو می شود.
ارزش فعلی آزادراه تهران- شمال  ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

ابالغ مصوبه تمدید ترخیص خودروهای 
وارداتی 

هیأت دولت روز گذشللته مصوبه تمدید ترخیص خودروهای 
وارداتی در گمرک مانده را اباغ کرد.

 هیللأت وزیللران در جلسلله ۱۶ بهمللن ۱۳۹۸ به پیشللنهاد 
وزارت امللور اقتصللادی و دارایللی بللا تمدید مهلللت ترخیص 
خودروهای موضوع تصویب نامه مورخ ۱۶ دی ۱۳۹۷ مشللتمل 
بر خودروهای سللواری دارای قبض اماکن گمرکی، مناطق آزاد 
تجللاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصللادی و نیز خودروهای 
بللا ارزش بیللش از ۴۰ هللزار دالر و پرداخللت ۴۰ واحد درصد 
سود بازرگانی، به مدت سلله ماه از تاریخ اباغ این تصویب نامه 

موافقت کرد.
 بر این اسللاس، ترخیص خودروهای سللواری با حجم موتور 
باالتر از ۲۵۰۰ سللی سللی امکان پذیر نبوده و مشمول مقررات 

این تصویب نامه نمی شود.
 گفتنی است، خودروهای سواری مربوط به جانبازان موضوع 
تصویب ناملله مورخ ۷ بهمن ۱۳۸۷ کلله تا قبل از صدور مصوبه 
مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ با ثبت سفارش وارد کشور شده اند، از 

حکم بند فوق مستثنی هستند.
 افزون بر ایللن، ترخیص خودروهای سللواری، بدون الزام به 
رعایللت محدودیت حجم موتور ۲۵۰۰ سللی سللی که تا تاریخ 
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ برای آنها از سللوی سللازمان های مناطق آزاد 
تجاری - صنعتی قبض انبار صادر شده است با رعایت مقررات 
مناطق مذکور و سایر قوانین موجود، برای شماره گذاری و تردد 

در محدوده مجاز تعیین شده برای مناطق، مجاز است.
همچنین، انجام تشللریفات گمرکللی و ترخیص خودروهای 
دارای پرونده قضایی که حکم قطعی برائت برای آنها از سللوی 
مراجع رسیدگی کننده صادر می شود، مشمول قید زمانی برای 
ترخیص نبوده و با رعایت سللایر مقررات، ترخیص آنها بامانع 

است.

آغاز ثبت نام طرح ترافیک خبرنگاران
مدیر روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک از آغاز ثبت 
نام طرح ترافیک خبرنگاران از روز سللوم اسللفندماه در سامانه 

»تهران من« خبر داد.
 بلله گللزارش اقتصادآناین، »علللی عالی« با بیللان اینکه از 
ساعت۱۰.۳۰ دقیقه روز سللوم اسفند ماه سایت تهران من به 
منظور ثبت نام از خبرنگاران برای دریافت طرح ترافیک سللال 
۹۹ باز شللده است، گفت: امسللال نیز ضوابط سال گذشته در 

مورد خبرنگاران برقرار است.
مدیر روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک با اشاره به 
اینکه بارگذاری مدارک خبرنگاران در سامانه تهران من الزامی 
اسللت، تصریح کرد: عمده خبرنگاران، سللال گذشللته در این 
سللامانه ثبت نام کردند اما با این حال می بایست مدارک خود 
اعم از معرفی نامه و گواهی اشللتغال بلله کار، بیمه خبرنگاری 
و یللا ۱۰ اثر خود را در قسللمت »خدمات طللرح ترافیک« که 
زیرمجموعه آن »خدمات خاص خبرنگاران و عکاسللان« است، 

بارگذاری کنند.
عالی با تاکید بر اینکه امسللال خبرنللگاران متقاضی دریافت 
کارت بلیللت مترو نیز همزمللان باید در این سللامانه ثبت نام 
کنند، یادآور شللد: همکاران خبرنگار تنها تا پایان اسللفندماه 
مهلللت دارند نسللبت به ثبت نام و بارگللذاری مدارک خود در 

سامانه تهران من اقدام کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ارزش قطعاتی که پیشتر واردات می شد و 
ساخت داخل شده است را بیش از ۲میلیارد دالر اعام کرد.

بلله گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »رضا رحمانی« در حاشللیه 
بازدید از نمایشگاه توانمندی های فنی و مهندسی ایرانی با محوریت »رونق 
تولید« در مصای امام خمینی)ره( افزود: راهکار  اصلی معضات اساسی 
کشور از جمله بیکاری جوانان، وابستگی ارزی، تورم، تنظیم بازار و ... رونق 

تولید است.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید داخل باید محور سیاست ها باشد، 
ادامه  داد: بقیه سیاست ها باید با این سیاست هماهنگ و تنظیم شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شللد: پارسللال همین موقع انجمن 
قطعه سازان طی نامه ای از بیکاری ۲۸۰ هزار نفری در این حوزه خبر دادند، 
اما امسال با اقداماتی که در راستای رونق تولید انجام شده نه تنها این افراد 
به سر کار خود بازگشتند بلکه ۴۰ هزار نفر نیروی جدید نیز اضافه شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با خوب توصیف کردن رشد تولید، 

خاطرنشان  کرد: سال گذشته طبق آمار بانک مرکزی رشد در گروه صنعت 
منفی ۱۲.۵درصد بوده، اما دی ماه به مثبت ۲.۳ درصد رسیده است.

رحمانی گفت: یکی از دالیل عمده مثبت شدن رشد گروه صنعت، توجه 
به رونق تولید و ساخت داخل بوده است.

وی تاکیللد کرد: تصمیمات و سیاسللت ها در این حللوزه باید با جدیت 
پیگیری و عملیاتی شللود تا خدای نکرده در گروه هایی که ساخت داخل 

شده، واردات را شاهد نباشیم.

رحمانی: داخلی سازی قطعات وارداتی از مرز ۲ میلیارد دالر گذشت

گروه بهمن بومی سللازی تولید موتورهای کم مصرف و پرقدرت یورو۶ 
را کلید زد.

 به گزارش روابط عمومی گروه بهمن، شللرکت توسللعه قوای محرکه 
تیوان از شللرکت های زیر مجموعه گروه بهمن، بلله تازگی فعالیت خود 
را در زمینلله طراحللی و تولید موتور خودرو با اسللتفاده از توانمندی ها 
و عمق داخلی سللازی آغاز کرده اسللت. این شرکت موتورهایی با قدرت 
بللاال، کم مصرف و مطابق با اسللتانداردهای جهانی تولید می کند که در 

آینده ای نزدیک تامین کننده اصلی نیاز خودروسازان خواهد شد.
 در حاشللیه یازدهمیللن همایش بین المللی موتورهای درونسللوز در 
سللاپکو، مجتبی میرسللهیل مدیرعامل شللرکت توسللعه قوای محرکه 
تیللوان در مورد آخرین وضعیت کان ملللی موتور کم مصرف یورو ۶   و 

ویژگی های موتورهای تولیدی گفت: موتورهای فعلی در داخل کشللور 
معموال پیشرانه های ۶/ ۱ یا ۸/ ۱ لیتری هستند که حجم موتور تولیدی 
تیوان پایین تر و با قدرت بسیار باالتری است، همچنین مصرف سوخت 
و آالینده های تولیدی این موتور کمتر و مطابق با استانداردها و فناوری 
روز دنیا اسللت.  در اصل خانواده موتورهللای تیوان کم مصرف، پر قدرت 
و دارای اسللتاندارد یورو۶ هسللتند که مدرن ترین موتور تولیدی داخل 

کشور محسوب می شوند.
 میرسللهیل با اشللاره بلله نوآوری های تیللوان افزود: مللا در تیوان با 
ایجللاد توانمندی های سللاخت داخللل در طراحللی و همچنین افزایش 
سللطح توانمندی و عمق داخلی سللازی خواهیم توانسللت بسللیاری از 
نیازمندی های خودروسللازان را تامین کنیم. مدیرعامل شللرکت توسعه 

قوای محرکه تیوان در مورد توسللعه این فنللاوری تصریح کرد: یکی از 
عوامل اصلی در جهان بحث تولید موتور اسللت که در کشور برای تولید 
خودرو وابسللتگی شللدید به آن وجود دارد و در شللرایط تحریمی حال 

برنامه این شرکت حرکت به سمت خودکفایی در تولید موتور است.
 در ابتدای پروژه حدود ۶۵درصللد خودکفایی در تولید این محصول 
در نظر گرفته شللده بود و با دستاوردها و پیشرفت های اخیر این میزان 
خودکفایللی به ۸۵درصد ارتقا یافته اسللت. میرسللهیل دربللاره میزان 
پیشللرفت تولید موتور در تیوان خاطرنشان کرد: خطوط تولید پیشرفته 
برای این محصول وارد کشور شده و در حال نصب و راه اندازی است. فاز 
نخست آن در نیمه اول سال آینده آماده بهره برداری خواهد بود و پس 

از گذشت شش ماه فاز دوم آن راه اندازی خواهد شد.

عضللو کمیسللیون صنایللع و معللادن مجلس شللورای اسللامی اعللام کرد 
کلله مدیریت ها باید به نحوی باشللد که سللود در بازار خودرو به خودروسللاز و 
مصرف کننده واقعی برسد، اما در حال حاضر سود در بازار خودرو فقط به دالالن 
می رسد و این موضوع موجب بروز فساد و رانت می شود.  به گزارش خبر خودرو، 
محمدرضا منصوری اظهار داشللت: پس از تحریم ها عرضه خودرو کاهش یافت، 
این موضوع در کنار بازار کاذبی که از طریق سرمایه گذاری دالالن به وجود آمد 

و نیز بدهی های خودروسازان موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شد که البته 
ایللن وضعیت قطعا تغییر خواهد کرد.  نماینده مردم سللاوه و زرندیه در مجلس 
شورای اسامی افزود: مدیریت خودروسازان باید به نحوی باشد که سود به خود 
خودروسللاز و مصرف کننده برسد، اما در حال حاضر سود در بازار خودرو فقط به 
دالالن می رسد و این موضوع موجب بروز فساد و رانت می شود.  منصوری گفت: 
سیاست های دستوری در حوزه صنعت و بازار خودرو تا این لحظه جوابگو نبوده، 

سامان بخشیدن به این حوزه نیازمند مدیریتی است که به طور کامل موضوع را 
پیگیری کند؛ باید بازنگری هایی در حوزه فروش صورت گیرد تا خودرو به صورت 
معقول به دسللت مصرف کننده واقعی برسللد.  عضو کمیسللیون صنایع و معادن 
مجلس شللورای اسللامی گفت: آزادسازی قیمت باید با یک کار کارشناسی و به 
صورت صحیح انجام شللود تا سللود در بازار خودرو به خودروساز و مصرف کننده 

واقعی – و نه دالالن- برسد.

طرح تولید موتورهای کم مصرف در کشور کلید خورد

نماینده مجلس: سود در بازار خودرو فقط به دالالن می رسد
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کسب و کارامـروز8

معاونت علمی و فناوری ریاسللت جمهوری با امضای تفاهم نامه های 
مختلللف بللا سللازمان ها و ارگان هللای مرتبللط با حوزه شللرکت های 
دانش بنیان، سللعی دارد تا مسللائل مرتبط با حوزه کاری آنها را مرتفع 

سازد. بیمه یکی از این مسائل است.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطاع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاسللت جمهوری 
پرویللز کرمللی رئیللس مرکللز ارتباطات و 
اطاع رسللانی معاونللت علمللی و فنللاوری 
ریاسللت جمهللوری در این بللاره گفت: در 
یکی از این تفاهم نامه هللا که میان معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان 
تأمین اجتماعی به امضا رسید، مقرر شد تا 
در راستای تسللهیل کسب وکار شرکت های 
دانش بنیان، کلیلله قراردادهای دانش بنیان 
که بلله تأییللد معاونللت علمللی و فناوری 
رئیس جمهور می رسند، از پرداخت ضرایب 

حق بیمه قراردادها معاف شوند.
وی در ادامه گفت: شرکت هایی که متقاضی استفاده از این معافیت هستند، 
می توانند با مراجعه به سامانه Reg.daneshbonyan.ir   درخواست خود را 

به همراه متن قرارداد و نامه اعام پایان پروژه ارسال کنند.
رئیس مرکز ارتباطات و اطاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهللوری، افزود: پللس از ارزیابی قرارداد و در صللورت انطباق آن با 
فعالیت های دانش بنیان شرکت، نامه تأیید 
معافیت از ضرایب، توسللط معاونت علمی 
و فناوری ریاسللت جمهوری برای شللعبه 
موردنظللر در سللازمان تأمیللن اجتماعی 

ارسال خواهد شد.
 کرمی اضافه کرد: قراردادهای معرفی شللده، 
منحصللرا درخصللوص موضوعللات دانش بنیان 
مورد تایید و با معرفی معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور بوده و سللایر قراردادهای منعقده 
شرکت ها و مؤسسات مزبور طبق مقررات جاری 
سللازمان و با رعایللت قانون تامیللن اجتماعی 

محاسبه و مطالبه خواهد شد.
 مشللاور معللاون علمللی و فناوری ریاسللت 
جمهوری، افزود: در زیسللت بوم کارآفرینی فناورانه سللعی معاونت بر این بوده 
است که  با ایجاد تسهیات در زمینه بیمه، مالیات، صادرات و واردات و ... روند 

فعالیت شرکت  های دانش بنیان را تسهیل کند.

هوش مصنوعی یکی از موضوعاتی است که در علوم کامپیوتر اهمیت فراوانی 
دارد و تغییللرات در هوش مصنوعی می توانند تحوالت بسللیاری را در فناوری 

اطاعات به وجود آورد.
 در واقللع هوش مصنوعی به سیسللتم هایی 
اطاق می شللود کلله می تواننللد واکنش هایی 
مشابه رفتارهای انسللان از جمله درک شرایط 
پیچیللده، شبیه سللازی فرآیندهللای تفکری و 
شللیوه های استداللی انسللانی و پاسخ موفق به 

آنها برای حل مسائل را داشته باشند.
بللا  توانسللته  دانش بنیللان  شللرکت  یللک 
به کارگیللری تللوان و دانللش بومی بلله تولید 
محصولی برپایه هوش مصنوعی دست پیدا کند 
کلله توانایی رصد و پایللش و داده کاوی فضای 

مجازی را دارد.
محمد قیومی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
»پرتللو تک سللامانه« درباره حللوزه کاری این 

شللرکت گفت: حوزه تخصصی این شللرکت بر روی رصد، پایللش و داده کاوی 
فضای مجازی و رسانه ها است.

وی اداملله داد: این مجموعه داده هللای موجود را از منابع مختلف گردآوری، 

طبقه بندی و سپس با سرعت بسیار باال منتشر می شود.
ایللن فعال فنللاور افزود: شللرکت دانش بنیللان »پرتو تک سللامانه« پس از 
چند سللال تحقیق در زمینه موتورهای جسللت وجوی اینترنتللی، اولین موتور 
جسللت وجوی هوشللمند خبري با نللام خبر 

فارسی را راه اندازی کرد.
مدیرعامل شللرکت دانش بنیان »پرتو تک 
سللامانه« دربللاره محصول خود بللا نام »خبر 
فارسللی« توضیح داد: »خبر فارسی« توانسته 
به عنوان پربیننده ترین موتور جسللت وجوی 
ایرانی و نیز جزو۵۰ سللایت اول ایران و  رتبه 
۵ در سللایت های خبری دسللت پیدا کند به 
طللوری که ماهانه چیزی در حدود ۵ میلیون 

نفر از این سایت بازدید می کنند.
قیومی اضافه کرد: سایت »خبر فارسی« به 
کاربران کمک می کند تا از بین ده ها سللایت 
خبری تعداد بسللیار زیادی خبللر، خبرهای 
مللورد عاقه خود را به  راحتللی پیدا کنند و همچنین کاربران برای مشللاهده 
جزییات بیشللتر خبرها به سایت منتشرکننده هدایت می شوند و این کار باعث 

می شود تعداد بازدیدکنندگان سایت های خبری افزایش پیدا کند.

رصد و پایش هوشمند اطالعات در فضای مجازی ممکن شدقراردادهای دانش بنیان معافیت بیمه ای دریافت کردند

مشللارکت در کسب و کار مانند ازدواج، با اشتیاق و انتظارات زیادی 
شروع می شود. مهم است که مواردی را درباره شریک احتمالی کسب 
و کارتللان بدانید، مثا اینکه امور مالللی و زندگی خانوادگی او چگونه 

می تواند بر کسب وکارش تأثیر بگذارد.
در اینجا چند سؤال مطرح می کنیم که قبل از تصمیم گیری در مورد 

مشارکت در کسب و کار باید به آنها پاسخ دهید:
1. چه نیازی به داشتن شریک در کسب و کار دارید؟

شللما باید شللریک تجاری تان را طللوری انتخاب کنیللد که چیزی 
متفللاوت از آنچه شللما می دانید و می توانید را به شللما ارائه دهد. اگر 
خاق هستید، شاید به شریکی با جزئی نگری بیشتر نیاز داشته باشید. 
اگر پول برای سرمایه گذاری در کسب وکار دارید، ممکن است بخواهید 
شللریکی با دسترسللی به بازار یا ارتباطات عالی جست وجو کنید. اگر 
خجالتی هسللتید، ممکن است به فردی قوی در برقراری تعامات نیاز 
داشللته باشید. اگر شریک کسللب و کارتان به شما شبیه باشد، ممکن 

است راحت تر باشید، اما به کسی نیاز دارید 
که مهارت و شخصیت شما را تکمیل کند.
2. وضعیت مالی شریک تان چگونه 

است؟
مهللم اسللت کلله بللا وضعیللت مالللی و 
تعهدات شللخصی شللریک تان قبل از شروع 
سللرمایه گذاری کنار بیایید. احتماال سخت 
اسللت که از او بپرسللید حسللاب بانکی اش 
چقدر اسللت یا چه تعهللدات مالی دارد؟ اما 
باید توجه داشته باشید تعهدات مالی قبلی، 
تصمیماتللی را کلله در کوتاه مللدت گرفته 

می شود، شکل می دهد.«
3. انتظارات شریک تان در مورد زمانی 
که به کار اختصاص می دهد، چیست؟

 شرکا مجبور نیستند مدت زمان یکسانی را به کسب وکار اختصاص 
دهند، اما مهم اسللت که در همان زمانی که می توانند حضور داشللته 
باشللند؛ واقعا به آن متعهد باشند. شریک شما قصد دارد،  چند ساعت 
در روز زمانللش را بلله کار اختصللاص دهد تا بتواند انتظارات شللما را 

برآورده کند؟
4. آیا تعهد شریک تان به کسب وکار، به اندازه شما قوی هست؟

»اهمیتی ندارد که کسب و کارم یک کافی شاپ است یا یک شرکت 
طراحی نرم افزار، من و شللریکم باید به یک میزان نسللبت به آن تعهد 
داشللته باشللیم.« مشللارکت - به ویژه در بین دوسللتان - می تواند به 
صورتی سللرگرم کننده و هیجان انگیز شروع شللود،  اما پس از گذشت 
مدت زمانی کوتاه، تبدیل به عذاب شود. اگر شرکا به کسب وکار متعهد 
نباشند، ممکن است شور و شوق تان را برای ادامه کار از دست بدهید. 
به تدریج بی انگیزگی و اختاف های به وجود آمده تاثیر منفی روی نام 

تجاری کسب و کارتان خواهد داشت. 
5. آیا در زندگی خانوادگی شریک تجاری تان مسئله ای وجود 

دارد که نسبت به کسب وکارش در اولویت باشد؟
اگر همسللر شللریک  تجاری تان باردار باشللد یا او موظف به مراقبت 
از والدین سللالخورده اش باشد، ممکن اسللت از کسب وکار غافل شود. 
به همین دلیل الزم اسللت که کاما واقع بین باشللید و بدانید مواردی 

مهم تر و ضروری تر از موضوع کسب و کار در زندگی شریک تجاری تان 
در اولویت است.

6. شریک تان چگونه وضعیتی دشوار را کنترل می کند؟
مهم اسللت بدانید که در موقعیت های سللخت و دشللوار،  شریک تان 
چه واکنشللی نشللان می دهد. بهترین راه برای درک این مسللئله این 
اسللت که به آنچه در گذشللته از او به یاد دارید رجوع کنید. مثًا اگر 
در دوره ای نتوانسته حقوق و دستمزد کارمندانش را پرداخت کند، چه 
کرده است؟ دست به تعدیل نیرو زده یا با قرض گرفتن از یک دوست، 

مشکل را حل کرده است.
7. شریک کسب و کارتان چه سؤاالتی از شما می پرسد؟

اگللر به  عنللوان کارفرما در مصاحبه شللغلی با فردی متوجه شللوید 
که او سللوالی درباره کسللب و کارتان از شللما نمی پرسد، احتماال فکر 
می کنیللد که عاقه زیادی از خودش نشللان نمی دهد و شللاید خیلی 
گزینه مناسللبی برای استخدام نباشللد. همین امر برای شریک بالقوه 
کسب وکارتان، که باید در مورد شخصیت 
شللما و انتظارات تللان بداند، هللم اعمال 
می شود. اگر شریک تان سؤالی نمی پرسد، 
احتمللاال دو دلیل دارد: یا انتظارات خیلی 
زیللادی دارد یا ممکن اسللت شللراکت را 

آنقدر جدی نگرفته باشد.
8. موقعیت شریک بالقوه تان در 

جامعه چیست؟
بسللیاری از مردم در نگاه اول خوب به 
نظر می رسللند، اما ممکن است با گذشت 
زمان مهارت های چندانی نداشللته باشند. 
اگر به  دنبال کسی هستید که پول داشته 
باشللد، واقعللا پیگیر این قضیه باشللید نه 
اینکه صرفا با اعتماد به حرف شللریک تان 
تصمیللم بگیرید. یا اگر آنهللا می گویند ارتباطات عالللی دارند، ببینید 
کلله آیا ایللن ارتباطات فراتر از آنچه خودتان دارید، هسللت یا خیر. به 
گفته یکی از صاحب نظران »مشللارکت تجاری، ازدواج نیست، اما باید 
فرآینللدی در نظر گرفته شللود کلله بتوانید کاما طللرف مقابل تان را 

شناخته و بیازمایید.«
9. آیا شریک تان مایل به نوشتن همه چیز هست؟

بسللیاری از مشارکت ها فقط ذهنی هسللتند، اما این می تواند فاجعه 
باشللد. مهم است که همه چیز را روی کاغذ بیاورید، نه تنها آنچه از هر 
یک از طرفین انتظار می رود، بلکه عواقب ناشی از انتظارات را نیز بیان 
کنید. اگر کسللی یک  فوریت خانوادگی داشللته باشد و شش ماه اول، 
کسللب وکار را نادیده بگیرد - هرچند مقصر نباشللد - آیا هنوز انتظار 

می رود که این فرد درصد مشخصی از کسب وکار را در دست بگیرد؟
بهترین زمان برای رسللیدگی به مشللکات احتمالی با شللریک تان، 
ابتدای کار پیش از هر نوع تصمیم گیری از روی احساسللات است. اگر 
کسللی بدون اینکه سهمی از شللرکت به او تعلق گیرد، بتواند کاری را 
در کسللب وکارتان انجام دهد، همیشلله انتخاب بهتری اسللت. قبل از 
انتخاب شللریک کسب و کار فکر کنید، واقعا به تنهایی از پس این کار 

برنمی آیید؟
entrepreneur/modirinfo  :منبع

بیـل گیتس در جدیدترین مصاحبه خـود در رابطه با خودروهـای الکترونیکی صحبت 
کرده و وجود آنها را برای آینده ای بهتر و حفظ محیط زیست ضروری اعالم کرده است. به 
عقیده وی این اقدام نه تنها در زمینه خودرو، بلکه برای تمامی وسـایل نقلیه باید به اجرا 
گذشـته شـود. در این رابطه وی از برند تسال و اقدامات بی نظیر خود نیز در این زمینه یاد 
کرده و ایالن ماسک را مورد تحسین خود قرار داده است، با این حال وی نخستین خودرو 
برقی خود را پورشـه تایـکان اعالم کرد و آن را یک محصول فوق العاده دانسـت. درواقع 

تعریفات بیل گیتس به نحوی بوده اسـت که گویـی این خودرو بهترین وضعیت را در بین 
تمامی خودروهای الکترونیکی داشته و این موضوع شدیدا ایالن ماسک را عصبانی کرده 
اسـت. نکته جالب این اسـت که طی مقایسـه ای که چند روز قبل میان دو نسخه تسال 3 
و پورشـه تایکان انجام شـده بود، این برند میزان شارژ بیشتری را با هر بار سوخت گیری 
داشـته است. این امر در حالی بوده اسـت که بیل گیتس عملکرد پورشه در این زمینه را 
بهتر عنوان کرده اسـت، با این حال برخی نیز از رفتار ایالن ماسـک متعجب شـده و این 

9 سوالی که قبل از تعهد به شریک تجاری تان باید بپرسید
مترجم: مارال مختارزاده 

دلخوری ایالن ماسک از مصاحبه اخیر بیل گیتس
به قلم: کریک ترودل - نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب وکار - مترجم: امیر آل علی

دریچــه

کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حمایت بیش از ۹۰درصدی 
از ثبت اختراع خارجی در این مسللیر با مخترعان همراه شللده و تاکنون ۹۳ اختراع با 
حمایت این مرکز در دفاتر معتبر خارجی ثبت بین المللی شللده اسللت. تجاری سللازی 
محصللوالت تولیدی بر پایه فناوری الزاماتللی دارد. ثبت اختراع، آن هم در دفاتر معتبر 
یکی از آن الزامات است. در این مسیر با توجه به پیچیدگی های ثبت اختراع خارجی و 
هزینه های باالی آن کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با مخترعان 
همراه شده است و با استفاده از روش هایی که در ادارات معتبر ثبت اختراع خارجی به 
کار می رود درخواسللت های ارسال شده را بررسللی و حمایت می کند. تاکنون ۹۳ پتنت 
با حمایت بیش از ۹۰درصدی کانون در دفاتر معتبر خارجی گرنت شللده اسللت. البته 
از مجموع یک هزار و ۷۴۰ درخواسللت ثبت شده در سللامانه کانون ۲۸۶ پرونده برای 

حمایت تایید شده است.

93 اختراع ثبت بین المللی شد

یکشنبه
4 اسفند 1398

شماره 1499



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

مدیرکل ورزش و جوانان لرسللتان گفت گرایش به اشللتغال براساس کسب 
وکارهای نوین برای جوانان یک نیاز ضروری در جامعه است.

به گزارش ایسللنا، علی کریمی در نشست شللورای پژوهش اداره کل ورزش 
و جوانان اسللتان با اشللاره به طرح های پژوهشی 
بللا محوریت چالش هللای موجللود در حوزه های 
مختلللف ورزش، پشللتیبانی و جوانللان، اظهللار 
کللرد: موضوعات مربوط به جوانان از جمله بحث 
اشللتغال جوانان از مهم ترین موارد پژوهشللی در 

دستگاه ورزش و جوانان محسوب می شود.
وی با اشللاره به عدم گرایش جوانان به کسب 
وکارهللای نوین، افزود: یکللی از چالش های اکثر 
مدیران دستگاه های اجرایی این است که مطالبه 
بیللش از ۸۰درصد از ارباب رجوع ها  اشللتغال در 

سیستم دولتی و اداری است.
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با بیان اینکه 
فرهنللگ اشللتغال زایی باید تغییللر کند و در دل 

خانواده ها برود، تصریح کرد: این آسیب ناشی از ذهنیت خانواده ها برای تشویق 
فرزندان خود به تحصیل جهت اسللتخدام در دسللتگاه های دولتی و مدیرشدن 
اسللت غافللل از اینکه  آموزش کسللب وکارهای نوین از لحاظ اسللتغال زایی و 

اقتصادی باصرفه تر است.
وی با اشللاره بلله نقش مهم پژوهللش در طرح هللا و ایده هللای کارآفرینی، 
خاطرنشللان کرد: باید پژوهللش درخصوص خاقیت هللا و ایده های جوانان در 

حوزه کارآفرینی  انجام گرفته و توسعه یابد.
او با بیان اینکه بحث اشتغال و ازدواج جوانان 
از اهم موضوعاتی اسللت که در حللوزه جوانان 
ظرفیللت پژوهش را دارد، عنللوان کرد: با توجه 
به ظرفیت های لرستان در حال حاضر ایده های 
خوبللی در بحث اشللتغال آفرینی جوانان وجود 
دارد که توانایی و جنبه کشوری و بین المللی را 
هم دارند که در این راسللتا در جهاد دانشگاهی 
اسللتان طرح های قابل توجهللی در زمینه هایی 
مثللل گیاهان دارویللی و اسللتارت آپ ها انجام 

گرفته است.
این مسللئول با اشاره به بحث کاربردی بودن 
و جنبه هللای کیفی طرح های اشللتغال آفرینی، 
افزود: به دنبال این هسللتیم که دستگاه ورزش و جوانان و واحد پژوهش طرح 
هللم دارای جنبلله کاربردی و هم جنبلله کیفی بوده و بللرای جامعه هدف نیز 

خروجی مثبتی داشته باشد.

رئیللس پارک علم و فناوری دانشللگاه صنعتی شللریف با تاکید بر شللناخت 
درسللت نیازها گفت نیاز، مادر نوآوری است، اگر به درستی شناخته و انتخاب 

شود، می توان برای رفع آنها نوآوری و در نهایت خلق ارزش کرد.
مجید دهبیدی پور روز پنجشنبه در گفت و گو 
بللا خبرنگار علمی ایرنا، اظهار داشللت: زمانی که 
چالش و مسللئله در کشور زیاد می شود، فرصتی 

برای ایجاد کسب و کار است.
وی ادامه داد: چالش های فضای کسللب و کار 
بسللیاری از اسللتارت آپ ها و شللرکت ها را دچار 
مسللاله می کند و بسللیاری از این چالش ها جزو 
مواردی است که می توانیم روی آنها ایده پردازی 
کرده و تبدیل به سولوشللن )چاره سازی( کنیم تا 

از آن ایجاد ارزش کنیم.
رئیللس پارک علم و فناوری دانشللگاه صنعتی 
شللریف با بیان اینکه تحریم فضای بسیار خوبی 
برای توسللعه و ارتقای توان ساخت داخل ایجاد 

کرده اسللت، اظهار داشت: حجم بسیار زیادی از قطعه سازی موردنیاز کشور به 
دلیل تحریم ها در داخل خود کشللور ساخته می شود و می توانیم از این فرصت 

استفاده کنیم.

وی افزود: بنابراین با اینکه فضای کسللب و کار کشللور ما مساعد و مناسب 
نیست؛ مسائل بسیار زیادی برای حل کردن داریم که در ابتدا باید این مسائل 

شناسایی و تبدیل به ارزش شود.
دهبیدی پور ادامه داد: ما در فضای دانشللگاه 
ابزارهللا و نهادهایی را بللرای ارائه ایده های نوپا 
ایجللاد کرده ایم تللا ایده های برتر را شناسللایی 

کنیم.
رئیس پارک علم و فناوری دانشللگاه صنعتی 
شللریف توضیح داد: در شللتابدهنده دانشللگاه 
فضللای کار اشللتراکی را در اختیار نوآوران قرار 
می دهیللم تا ایده های خود را بپرورانند و زمانی 
که تبدیل به شللرکت می شوند در فضای مرکز 
رشد ما مستقر و از خدمات مرکز رشد استفاده 
می کنند. اگر این شللرکت ها بزرگتر و پایدارتر 
شللوند به عضویت پارک در می آیند و در فضای 

اطراف دانشگاه مستقر می شوند.
در دانشللگاه شللریف افراد از نقطه ایده پردازی و شللرکت در رویداد فعالیت 
خللود را آغاز کرده و تا تبدیل شللدن به کسللب و کارهای بللزرگ کار خود را 

ادامه می دهند.

رئیس پارک علم و فناوری شریف: نیاز، مادر نوآوری استبرای اشتغال زایی جوانان از پژوهش های مربوط به کسب وکارهای نوین حمایت می کنیم

 حضور در نمایشللگاه  های داخلی و خارجی یک روش بسللیار محبوب بازاریابی 
محصول، خدمات و کسللب  وکار است. با پیشللرفت بازاریابی رسانه های اجتماعی، 
تکنولللوژی و اینترنت، ارزش و مزایای بازاریابی از طریق حضور در نمایشللگاه های 
داخلی و خارجی آشکارتر شد. اگرچه فناوری، بازاریابی کسب  وکار را به سرعت تغییر 

می دهد ولی حضور در نمایشگاه های داخلی مزیت های زیادی دارد.
نمایشللگاه ها یک بازار بسللیار هدفمند را جذب می کنند که به محصول شللما 
عاقه مند هستند. اگرچه این رویداد تنها چند روز طول می کشد؛ ولی هزاران نفر از 
مشتریان عاقه مند به یک محل می آیند تا به طور خاص در مورد محصوالت شما 
اطاعاتی به دست آورند بنابراین حضور در نمایشگاه  های داخلی و خارجی فرصتی 

برای تبلیغ و فروش محصول شما است.
این بازار بسیار هدفمند اغلب به یک جنبه اصلی توجه می کند، آن هم محصوالت 
جدید. مخاطبان به نمایشگاه ها می آیند تا در مورد برندها، محصوالت و راه حل های 
جدید برای شیوه  زندگی خود اطاعات کسب کنند. حضور در نمایشگاه ، فرصتی 

عالی برای راه اندازی یک محصول جدید و توسعه یافته است.
حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی فرصتی برای دیدار با مشتریان بالقوه را 
هم فراهم می کند. ارتباط رو در رو با مشتریان به این معنا است که شما می توانید 
آن ارتباط را خلق کنید و درباره  طرح های بلندمدتی که دارید با مشتریان صحبت 
کنید. تعامل شخصی با مشتریان که به واسطه  حضور در نمایشگاه ها فراهم می شود 
به شللما این امکان را می دهد یک ارتباط مسللتقیم و بسیار مؤثر با مشتری خود 

ایجاد کنید.
روابط جدید و ارتباطات عمیق تر کانال هایی برای جذب مشتریان جدید فراهم 
می کند. شما ممکن است یک بازار جدید را پیدا کنید که هنوز بهره برداری نشده و 

یا ممکن است نیاز به یک محصول جدید بالقوه را کشف کنید.
نمایشللگاه های داخلی و خارجی یک راه حل مقرون  به  صرفه برای بازاریابی برند 
و فروش محصوالت شللما است. این نمایشگاه ها راه های ساده و ارزان برای معرفی 

برند شما به بازار هستند.

حتی یک ماقات در یک نمایشگاه می تواند به بازاریابی در تمام سال برای شما 
و مشتری شما منجر شود. توزیع بروشورها یا توضیح محصول و معرفی محصوالت 
تبلیغاتی، آگاهی مشتری در مورد شرکت و برند شما را افزایش می دهد. این آگاهی 
را می توان در تمام سللال حفظ کرد. اگر شما به تماس های تبلیغاتی ادامه دهید و 

رابطه با مشتری را حفظ کنید.
مهم ترین دلیلی که شرکت ها در نمایشگاه ها به بازاریابی می پردازند، 
فروش مستقیم محصوالت شان اسللت. فروش مستقیم پیچیدگی ها و 
سللختی های فروش اینترنتی یا فروش تلفنی را ندارد و برای شرکت ها 
این امکان را فراهم می کند که با مشللتری برای فروش موفق محصول 

خود تعامل برقرار کنند.
از بین تمام ابزارهای بازاریابی، نمایشللگاه ها بیشترین کارکرد را در توسعه بازار 
دارند. بسیاری از شرکت ها در نمایشگاه ها حضور می یابند تا محصوالت خود را تبلیغ 

کنند. گاهی اوقات در این نمایشگاه ها می توان به فروش محصوالت نیز پرداخت.
حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی به توسعه روابط با مشتری، 
جسللت وجو برای شرکا و کارکنان و مطرح شدن این شرکت به  عنوان 
یک کل کمک می کند. نمایشگاه ها بازارهای آزمایشی برای محصوالت 
جدید هسللتند و ازایللن رو نیز به عنوان ابزار تحقیللق درباره بازار عمل 
می کنند. حضور در نمایشللگاه های خارجی نیز به افزایش آگاهی مردم 
از شللرکت، تحلیل وضعیت بازار و به آماده سازی زمینه ها برای فروش 

محصوالت و خدمات کمک می کند.
نمایشگاه ها همیشه ابزاری برای تبادل دانش بوده اند. دانش به معنای اطاعاتی 
است که پردازش و اصاح شده و در بافت مناسب قرار می گیرد. در جامعه مبتنی بر 
دانش امروز، اطاعات یک منبع تعیین کننده و جذاب است، بنابراین تولید، انتخاب 
و انتقال اطاعات یکی از مهم ترین وظایف یک اقتصاد ملی است. به همین دلیل، 
کنفرانس هایی که از برگزاری نمایشللگاه ها حمایت می  کنند و بالعکس به صورت 

اشکال جذاب تبادل دانش مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند.

مشللاور وزیللر کار در امور زنان بللا بیان اینکه درآمد زنان شللاغل باعث افزایش 
سطح کیفیت زندگی آنها و خانواده می شود، گفت: ایجاد تفکر کارآفرینی در زنان 
و بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های آنها بسللترهای رشد اقتصادی را فراهم 

می کند.
به گزارش ایسللنا وحیده نگین، اظهار کرد: حضور بیشللتر زنان در فعالیت های 
اقتصادی و اجتماعی نگاه و ذهنیت فرهنگی جامعه نسبت به زنان را تغییر می دهد. 
در حللال حاضللر هیچ تضادی بیللن کار و خانواده وجود ندارد و هللر قدر که زنان 
پرتاش تر باشند بهتر می توانند به افزایش سطح فرهنگ، آموزش و بهداشت خانواده 

کمک کنند.
وی با اشاره به پتانسیل های باالی زنان در عرصه های مختلف، گفت: زنان شاغل 
با درآمد خود موجب افزایش سطح کیفیت زندگی خانواده می شوند و اشتغال آنها 

را محدود نمی کند.
تبدیل زنان به کارآفرینان خاق با ایجاد تفکر کارآفرینی

مشللاور وزیر کار در امور بانوان بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت زنان در 
حوزه های اقتصادی و مدیریتی تاکید کرد و گفت: زنان با تکیه بر توانایی های زنانه 
خود بخش هایی از اقتصاد را که مردان به هر دلیل استقبال کمی از آنها دارند، فعال 
نگه می دارند و از این طریق به رشد اقتصادی کمک می کنند به نحوی که اگر صنایع 

دستی یا خیاطی مورد توجه مردان نباشد زنان با ورود به این عرصه ها و مشاغل به 
تکمیل چرخه فعالیت های اقتصادی جامعه کمک می کنند.

نگیللن در ادامه ایجاد تفکللر کارآفرینی در زنان و ورود آنها به فضای کسللب و 
کار را موجللب بهره گیری از ظرفیت ها و اسللتعدادهای بالقوه آنها و تبدیل زنان به 

کارآفرینانی خاق و نوآور دانست.
مشللاور وزیر کار در امور بانوان با بیان اینکه رشللد اقتصادی واقعی زمانی اتفاق 
می افتد که زنان به فرآیند توسللعه کمک و سهم عادالنه خود را نیز از آن دریافت 
کنند، خاطرنشان کرد: سهم عادالنه زنان از فرآیند توسعه در قالب امکانات آموزشی 
و دسترسی به فرصت های برابر متناسب با ظرفیت های جنسیتی به دست می آید.

به گفته وی، مشارکت جمعی زنان موجب افزایش کارایی برنامه های توسعه ای 
و سیاسللت گذاری های اقتصادی می شللود و بر این اساس استفاده هرچه بیشتر از 

ظرفیت و پتانسیل زنان در حوزه اقتصادی و مدیریتی امری ضروری است.
ورود زنان به بازار کار یکی از ظرفیت های قابل توجه برای توسعه اقتصادی است 
این درحالی اسللت که نرخ مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی با اختاف قابل 
توجهی نسللبت به مردان پایین تر است. برابر آمارها، میزان مشارکت زنان در سال 
۲۰۱۴ حدود ۱۲درصد بوده اسللت که این میزان با ۶درصد رشللد به ۱۸درصد در 

سال ۲۰۱۸ رسید. 

تعریفات بیل گیتس به نحوی بوده اسـت که گویـی این خودرو بهترین وضعیت را در بین 
تمامی خودروهای الکترونیکی داشته و این موضوع شدیدا ایالن ماسک را عصبانی کرده 
اسـت. نکته جالب این اسـت که طی مقایسـه ای که چند روز قبل میان دو نسخه تسال 3 
و پورشـه تایکان انجام شـده بود، این برند میزان شارژ بیشتری را با هر بار سوخت گیری 
داشـته است. این امر در حالی بوده اسـت که بیل گیتس عملکرد پورشه در این زمینه را 
بهتر عنوان کرده اسـت، با این حال برخی نیز از رفتار ایالن ماسـک متعجب شـده و این 

دلخوری را بی معنا می دانند. درواقع به عقیده این افراد هر فردی در خرید خود آزاد بوده 
و نباید به خاطر انتخاب های شـان مورد حمله قرار گیرند. ذکر این نکته ضروری اسـت که 
در چنـد وقت اخیر آقای ماسـک از افراد دیگری نظیر مـارک زاکربرگ و جف بزوس نیز 
انتقادات شـدیدی را انجام داده اسـت. حال باید دید که واکنش بیل گیتس نسبت به این 
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bloomberg.com :منبع

ارتباط موثر با مشتریان
مالک سعیدی- مدیر کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ایجاد تفکر کارآفرینی در زنان و بهبود کیفیت زندگی

دلخوری ایالن ماسک از مصاحبه اخیر بیل گیتس
به قلم: کریک ترودل - نویسنده حوزه تکنولوژی و کسب وکار - مترجم: امیر آل علی

یادداشـت

فن بازار خراسللان شمالی، بیسللتمین فن بازار کشور است که توسللط شبکه فن بازار 
معاونت علمی و فناوری ریاسللت جمهوری افتتاح می شللود. شللبکه فن بللازار معاونت 
علمی و فناوری ریاسللت جمهوری با استناد به اباغیه معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، تکالیف مندرج در نقشلله جامع علمی کشللور و اباغیه شورای عالی انقاب 
فرهنگی، مسللئولیت ایجاد و سللاماندهي فن بازارهاي منطقه اي و تخصصي در کشور را 
برعهده دارد. تاکنون ۱۹ فن بازار افتتاح شده است و فن بازار خراسان شمالی، بیستمین 

دفتر منطقه ای فن بازار است.
 براسللاس توافقات صورت گرفته میان شبکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و پلارک علم و فناوري اسلتان خراسان  شلمالی، دفتر فن بازار در این منطقه 

با تولیت این نهاد، ایجاد و راه اندازی شد.

فن بازار خراسان شمالی افتتاح شد



اگر شللما به عنوان کارآفرین مشللغول فعالیت در حوزه کسب و کار هستید، به 
احتمال زیاد ارزش باالی برندسازی شخصی را می دانید. امروزه هیچ شرکت یا فردی 
بدون برندسازی توانایی جلب نظر مخاطب هدف و بالطبع موفقیت در دنیای کسب 
و کار را ندارد. وقتی مردم با برند شخصی ما آشنایی داشته باشند، تمایل شان برای 
خرید از ما یا در وضعیتی دیگر استخدام مان بیشتر خواهد شد. برخی از کارآفرینان 
حرفه ای با استفاده از همین نکته هیچ گاه بیکار نمی مانند. ارائه کیفیت باال در دنیای 
کسب و کار و برندسازی در راستای جلب مداوم توجه مخاطب هدف دو بحث کاما 
جداگانه است بنابراین برندها و کارآفرینان برای موفقیت نیازمند برندسازی هستند. 
برندسازی شخصی به صورت اصولی شانس کارآفرینان برای دریافت پیشنهادهای 
کاری، مصاحبه و همچنین همکاری های طایی با دیگر برندها را افزایش می دهد. 
بدون شللک اغلب کارآفرینان نسبت به اهمیت برندسللازی شخصی آگاهی دارند. 
نکته مهم در این میان شللیوه برندسللازی شخصی اسللت. ما به راستی باید از چه 
اصول و نکاتی در راستای دستیابی به هدف مان در دنیای برندسازی استفاده کنیم؟ 
اغلب کارآفرینان پاسللخ مشخصی برای این پرسش ندارند. یکی از بخش های مهم 
برندسللازی شللخصی تاش برای معرفی خود به عنوان کارشناس حوزه تخصصی 

کسب و کارمان است. 
بسللیاری از کارآفرینان کارشللناس های فوق العاده ای در حوزه کسللب و کارشان 
هسللتند. نکته مهم در این میان تفاوت میان کارشللناس بودن و کارشناس به نظر 
رسللیدن، است بنابراین گاهی اوقات کارشناس های حرفه ای در دنیای کسب و کار 
هرگز به شهرت الزم در این زمینه نمی رسند. اگر ما به دنبال معرفی خود به عنوان 
کارشللناس حرفه ای کسللب و کار هستیم، باید ارتباط مناسللبی با رسانه ها داشته 
باشیم. امروزه بسیاری از افراد به عنوان کارشناس کسب و کار در حوزه های مختلف 
فعالیت دارند. نکته جالب درباره اغلب آنها عدم شناخت عمیق شان از حوزه موردنظر 
است بنابراین کارآفرینان واقعی در صورت تاش برای برندسازی شخصی به خوبی 

توانایی فعالیت به عنوان کارشناس های کارآمد را خواهند داشت. 
شاید در ابتدا تاش برای فعالیت در قالب یک کارشناس کسب و کار عجیب به 
نظر برسللد. امروزه ما در عصر ارزشمندی زمان زندگی می کنیم. ارزش زمان شاید 
از پول هم بیشللتر باشد. اگر این نکته را باور داشته باشیم، پیامد طبیعی آن تاش 
مشتریان برای خرید بدون نیاز به تحقیق مفصل درباره محصوالت یا برندهاست. اگر 
ما توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان به عنوان کارشناس های مورد اعتمادشان را 
داشته باشیم، بخش قابل توجهی از مسیر فروش ساده محصوالت را طی کرده ایم. 

اغلب کارآفرینان موفق در زمینه برندسللازی شللخصی تحصیات کاملی در این 
حوزه ندارند. آنها بیشللتر با اسللتفاده از تجربه شللان در حوزه کسب و کار موفق به 
برندسازی مناسب شده اند بنابراین ما نیز باید از آنها الگوبرداری کنیم. در ادامه برخی 
از نکات پایه ای در حوزه برندسازی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس به سراغ 

موضوعات تخصصی تر خواهیم رفت. 
اصول پایه ای در برندسازی شخصی

بدون تردید آشللنایی با هر حوزه ای باید بلله صورت پایه ای صورت گیرد. در غیر 
این صورت تاثیرگذاری موردنظر پدید نخواهد آمد. اشتباه بسیاری از کارآفرینان و 
شرکت ها در زمینه برندسازی یا بازاریابی تاش برای ساماندهی سریع و بدون تامل 
امور اسللت. نتیجه طبیعی این فرآیند پدید آمدن مشکات و چالش های بزرگ در 
فعالیت برندها خواهد بود. پیشللنهاد اصلی من آشنایی با حوزه برندسازی شخصی 
به صورت اصولی اسللت بنابراین در ادامه برخی از نکات و اصول مهم این حوزه را 

مورد بررسی قرار می دهیم. 
1. جلب توجه با فعالیت مناسب

این اصل بسللیار سللاده اسللت. اگر ما در تاش برای جلب توجه مخاطب هدف 
هسللتیم، باید فعالیت های مناسللبی نیز انجام دهیم. شللهرت و اعتبار هدیه هایی 
تصادفللی نیسللتند. کارآفرینان بللرای افزایش اعتبارشللان در دید مشللتریان باید 

تاش های گسترده ای انجام دهند. 
اکنون ما در عصر اطاعات زندگی می کنیم. اگر اسللتفاده از اطاعات در راستای 
جلب نظر مشللتریان برای ما دشللوار باشللد، به احتمال زیاد در حوزه برندسللازی 
موفقیتی نخواهیم داشللت. هر فللردی در دنیای مدرن برای جلللب توجه و اعتبار 
باید عملکرد قابل توجهی داشللته باشللد. این امر به طور کلی شامل ارائه اطاعات 
کاربردی و موردنیاز مخاطب هدف است. به عنوان مثال، یک استاد دانشگاه به دلیل 
توانایی اش در زمینه ارائه اطاعات دقیق و کاربردی برای دانشجویان دارای جایگاه 

واالیی اسللت. این امر در سللایر حوزه ها نیز به یک شکل اسللت. کارآفرینان موفق 
همیشه اطاعات تازه و دست اولی برای ارائه به شرکت ها یا مشتریان هدف دارند. 

همین امر آنها را از سایر فعال های عرصه کسب و کار متمایز می سازد. 
2. داوری درباره کارآفرینان براساس نظر مخاطب 

برخی از افراد برندسازی شخصی را به معنای حضور در چرخه اخبار و همکاری 
نزدیک با رسللانه ها می دانند. این امر اگرچه جذابیت های زیادی دارد، اما تاثیر قابل 
توجهی بر روی تصمیم گیری های مشللتریان ندارد. امللروزه میزان اعتماد مردم به 
اخبار رسللانه ای کاهش بسللیار زیادی یافته است. این امر در حوزه معرفی کسب و 
کارها یا محصوالت به طور قابل توجهی افزایش یافته است بنابراین ما باید به فکر 
راهکارهایی به غیر از معرفی خودمان در حوزه رسانه ای باشیم. داوری نهایی درباره 
کارآفرینان براسللاس نظر مخاطب صللورت می گیرد. نکته مهم در این بحث تاش 
برای ایجاد ارتباط نزدیک تر با مخاطب هدف اسللت. به این ترتیب ما فرصت کافی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهیم داشت. 
یکی از نکات مهم در برندسللازی شللخصی عدم نیاز به توجه به خودمان اسللت. 
اشللتباه بسللیاری از افراد تاش برای معرفی خودشان به عنوان هسته مرکزی برند 
شللخصی است. اگرچه در برندسللازی شخصی ما به عنوان چهره اصلی برند حضور 
داریم، اما هسللته مرکزی کسللب و کارمان باید متوجه مخاطب هدف باشللد. تمام 
فعالیت های ما باید در راسللتای جلب توجه و رضایت آنها باشد. در غیر این صورت 

برند شخصی ما فقط به درد خودمان خواهد خورد. 
رسللانه قدرت بسللیار زیادی در دنیای امروز دارد، با این حال برندسازی شخصی 
ارتبللاط چندانللی با رسللانه و جریان های آن نللدارد. ما باید ارائه نکات مناسللب و 
مزیت های برندمان را در دستور کار قرار دهیم. در غیر این صورت توانایی جلب نظر 

مخاطب هدف را نخواهیم داشت. 
3. اهمیت روابط خصوصی به اندازه عمومی

برندسللازی شخصی ارتباط معناداری با شللخصیت عمومی افراد دارد. اگر ما به 
عنوان یک کارشللناس مورد اعتماد مخاطب هدف هسللتیم، شخصیت عمومی مان 
مورد پسللند آنها قرار گرفته است. این نکته ای مثبت در زمینه برندسازی محسوب 
می شود، اما پایان راه نیست. مهم ترین نکته در زمینه برندسازی شخصی تاش برای 

ایجاد روابط خصوصی و کاما شخصی سازی شده با مخاطب هدف است. 
امروزه انتظار مشللتریان از برندها افزایش قابل توجهی پیدا کرده اسللت. یکی از 
انتظارات اصلی مشتریان از برندها توانایی آنها در زمینه ایجاد روابط شخصی سازی 
شللده اسللت. بنابراین ما باید توانایی باالیی در پیش بینللی محصوالت مورد عاقه 
مشتریان داشللته باشللیم. در غیر این صورت فرآیند فروش مان با مشکات بسیار 

زیادی مواجه خواهد شد. 
4 گام اساسی در برندسازی شخصی

اکنون ما آشللنایی نسللبتا کاملی با اصول اولیه برندسازی شخصی داریم. پس از 
این نوبت به استفاده از نکات و تکنیک های کاربردی برای برندسازی شخصی است. 
بسیاری از افراد و کارآفرینان علی رغم آگاهی از اصول اولیه برندسازی شخصی در 
عمل امکان یافتن تکنیک ها و استراتژی های کاربردی را ندارند. در ادامه این فرآیند 

را در چهار گام تبیین خواهیم کرد. 
1. اهمیت سایت شخصی

اغلب کارآفرینان در تاش برای توسللعه برند شخصی شللان به سوی شیوه هایی 
نظیر نگارش مقاله به عنوان نویسنده مهمان و کسب مهارت در زمینه روابط عمومی 
می روند. نکته مهم در این میان تاش برای ساماندهی سایت شخصی مان است. ما 
در سللایت شخصی مان عاوه بر ارائه آرشیوی از سوابق و محتوای تولیدی مان باید 
به فکر تعامل نزدیک با مخاطب هدف نیز باشیم. این امر اهمیت بسیار زیادی دارد. 
بسللیاری از برندها در عمل برنامه مشخصی برای جلب نظر مخاطب هدف ندارند. 
این امر در مورد برندهای شخصی نیز صحت دارد. اگر ما سایت رسمی برای تعامل با 
مخاطب هدف نداشته باشیم، کار بسیار دشواری در راستای جلب نظرشان خواهیم 
داشت.  بدون تردید بخشی از اعتبار برندها به خاطر سهولت دسترسی مخاطب به 
اطاعات معتبر درباره شللان اسللت. وقتی از اطاعات معتبر صحبت می کنیم، عدم 
توجه اهمیت سللایت رسمی دشللوار خواهد بود. سایت رسللمی ما به خوبی تمام 
اطاعات موردنیاز مشللتریان را در اختیار آنها قرار می دهد. این امر نقش مهمی در 

زمینه بهبود روابط مان با مخاطب هدف خواهد داشت. 
برندهای گمنام و بدون اطاعات معتبر همیشلله مورد تردید قرار دارند. این امر 
موجب عدم تمایل مشللتریان برای خرید از آنها می شللود بنابرایللن ما با راه اندازی 
سایت رسمی برای برند شخصی مان تا حد زیادی از چنین پیش داوری هایی اجتناب 
خواهیم کرد. یکی از نکات مهم در زمینه معرفی خودمان به عنوان کارشناس کسب 

و کار تاش برای وباگ نویسی است. بی تردید سایت رسمی ما محل مناسبی برای 
بارگذاری پسللت های وباگی نخواهد بود بنابراین توصیه من راه اندازی یک وباگ 
در کنار سللایت رسمی اسللت. این امر امکان بیان نقطه نظرات و تولید محتواهای 

تخصصی را فراهم می سازد. 
2. استفاده از توییتر برای تعامل با مخاطب هدف

تعامل با مخاطب هدف فقط در محیط های رسللمی شللکل نمی گیللرد. امروزه 
بسللیاری از مردم در شبکه های اجتماعی حضور فعال دارند. این امر اهمیت بسیار 
زیادی برای برندها دارد. به همین خاطر اغلب برندها حضور فعالی در فضای آناین 
دارند. یکی از نکات مهم در زمینه تعامل با مخاطب هدف اسللتفاده از فرمت متنی 
برای تولید محتواست. امروزه اینستاگرام، به عنوان پرطرفدارترین شبکه اجتماعی، 
امکان نگارش متن  را بلله راحتی بارگذاری تصویر یا ویدئو فراهم نمی کند بنابراین 
برندها نیازمند فضایی برای بارگذاری محتوای متنی شان هستند. توییتر از ابتدا یک 
پلتفرم اجتماعی متن محور محسللوب می شد. همین امر اهمیت آن برای تعامل با 

مخاطب هدف را افزایش می دهد. 
بسیاری از کارآفرینان در زمینه روابط عمومی نیازمند گفت وگو یا دست کم انتشار 
متن به صورت مسللتقیم هستند. تاسیس اکانت رسمی در توییتر فرآیند تعامل با 
مخاطب هدف را بسللیار ساده خواهد کرد. امروزه بسیاری از کاربران در شبکه های 
اجتماعی پیرامون برندهای مختلف اظهارنظر می کنند. حضور برند شللخصی ما در 
شبکه های اجتماعی و رصد گفت وگوهای مخاطب هدف اهمیت بسیار زیادی دارد. 
این فرآیند شللانس ما برای تعامل بیشللتر با کاربران و تبدیل مخالفان برندمان به 

طرفداران را افزایش می دهد. 
بدون تردید ما در دنیای کسللب و کار با مشللتریان متعددی مواجه هستیم. هر 
مشللتری دارای سلیقه منحصر به فردی است بنابراین ما باید از کانال های ارتباطی 
مختلف برای تعامل با آنها اسللتفاده کنیم. اشتباه برخی از برندها سرمایه گذاری بر 
روی تمام شللبکه های اجتماعی اسللت. توصیه من در این بخش تاش برای یافتن 
چند پلتفرم مناسللب برای تعامل با مخاطب هدف اسللت. بلله این ترتیب عاوه بر 
تاثیرگللذاری بر روی مخاطب هدف، هزینه های ما نیز به طور قابل توجهی کاهش 
خواهد داشت. وقتی ما به عنوان یک برند شخصی در حال فعالیت در دنیای کسب 
و کار هسللتیم، استفاده از توییتر برای اطاع رسللانی سریع و تولید محتوای متنی 
اهمیت خواهد داشت بنابراین استفاده از توییتر به عنوان یک برند شخصی گزینه ای 

منطقی خواهد بود. 
3. بیان داستان های برند

هر برندی دارای داستان های منحصر به فردی است. یکی از نکات مهم در زمینه 
برندسازی شخصی تاش برای بیان داستان های مان است. مشتریان همیشه واکنش 
بهتری در قبال محتوای بازاریابی داسللتان محور دارند. در این میان اگر داستان ما 
ساختار درستی داشته باشد، میزان تمایل مخاطب هدف برای مطالعه آن دوچندان 

خواهد شد. 
برخی از کارآفرینان پس از تاسیس برند شخصی در تاش برای بیان داستان های 
دوران فعالیت شان در قالب یک کتاب هستند. این نکته هرگز با بیان داستان ها در 
راسللتای برندسازی شخصی هماهنگی ندارد. داستان های برند ما باید به سادگی از 
سللوی مخاطب هدف قابل دسترسی باشللد. وقتی ما یک کتاب منتشر می کنیم، 
دسترسی به آن برای تمام افراد یکسان نخواهد بود. همچنین بسیاری از مشتریان 
حوصله مطالعه کتاب را ندارند بنابراین داسللتان های برندتان را به ساده ترین شکل 

ممکن بیان کنید. 
4. ارتباط مستقیم برندسازی شخصی با رابطه با مشتریان 

وقتی ما از برندسللازی شللخصی صحبت می کنیم، مشتریان در مرکز بحث قرار 
دارند. اشللتباه بسللیاری از کارآفرینان تاش برای تغییر مرکز فرآیند برندسللازی 
شخصی است. به این ترتیب در عمل امور یا افرادی به جز مشتریان در مرکز توجه 
قرار می گیرند. برندسللازی شللخصی از نقطه نظر حرفه ای ۸۰درصد با ارتباط ما با 
مشتریان پیوند دارد بنابراین ما باید تعامل شفافی با مشتریان داشته باشیم. در غیر 

این صورت امکان جلب توجه آنها را نخواهیم داشت. 
بسیاری از کارآفرینان در تاش برای جلب نظر مشتریان تازه مشتریان ثابت شان 
را فراموش می کنند. این بدترین نوع اشتباه در زمینه برندسازی محسوب می شود. 
ما همیشه باید به فکر مشتریان ثابت مان باشیم. امروزه اعتبار هر برند براساس سطح 
مشتریان ثابتش ارزیابی می شود. به این ترتیب ما در صورت عدم توجه به مشتریان 
ثابت برندمان بخش قابل توجهی از اعتبارمان را از دست خواهیم داد. همچنین این 

امر تاثیر منفی قابل توجهی بر روی وضعیت مالی ما بر جای می گذارد.
entrepreneur.com :منبع

کمپین تبلیغاتی پپسی با حضور ستارگان 
دنیای فوتبال

برند پپسللی به رسللم هر سللال در تاش برای  سللاماندهی یک 
کمپین تبلیغاتللی منحصر به فرد برای طرفللداران فوتبال اقدام به 
همکاری با برخی از ستارگان این رشته ورزشی کرده است. کمپین 
موردنظر در راستای همکاری تبلیغاتی میان پپسی و لیگ قهرمانان 
اروپللا تهیه و در آسللتانه پخش قرار دارد. نکتلله مثبت این کمپین 
حضور چهار سللتاره دنیللای فوتبال در کنار هم برای نخسللتین بار 
است. این امر جذابیت های این ویدئو را به شدت افزایش داده است. 
همچنین تیم تهیه این ویدئوی تبلیغاتی نیز از جمله حرفه ای ترین 

گروه های فعال در عرصه تبلیغات است. 
اگر از عاقه مندان به برند پپسللی باشللید، از سابقه درخشان آنها 
در حللوزه تولید کمپین تبلیغاتی با حضور سللتارگان عرصه ورزش 
آگاهی دارید. امسال این برند دو ستاره فوتبال را به فهرست اعضای 
تیم رویایی اش اضافه کرد. پاول پوگبا و رحیم استرلینگ از دو تیم 
محبوب شللهر منچسللتر در کمپین امسللال در کنار لیونل مسی و 
محمد صاح نخسللتین تجربه همکاری با پپسی را خواهند داشت. 
نکتلله جالب این ترکیب حضور مسللی به عنللوان برنده توپ طای 
فوتبال جهان و صاح به عنوان برنده فصل قبل جام لیگ قهرمانان 
با تیم لیورپول است بنابراین مشاهده کمپین موردنظر جذابیت های 

بسیار زیادی برای طرفدارهای فوتبال خواهد داشت. 
بازیکنللان حاضللر در این کمپین در مجموعلله رقابت هایی تحت 
عنوان »بازی هرگز متوقف نمی شللود« اقدام بلله نمایش مهارت ها 
و تکنیک هللای فردی و گروهی شللان خواهند کرد. بنابراین به روال 
سنت قدیمی پپسللی در اینجا نیز یک ویدئوی کاما فنی همراه با 

نمایش تکنیک های ناب خواهیم داشت. 
امسللال برند پپسی برای همکاری با سللتارگان دنیای فوتبال به 
دنبال استفاده از تیم تبلیغاتی حرفه ای نیز بوده است. بر این اساس 
با هنری اسللکالفیلد، کارگللردان و برنده جایللزه بهترین کارگردان 
تبلیغاتی، به توافق رسللیده اسللت. ایللن کارگردان دربللاره تجربه 
همکاری با ستارگان بزرگ دنیای فوتبال برای ساخت چنین کلیپی 
اینگونه اظهارنظر کرده اسللت: »همکاری با چنین ستارگان فوتبالی 
برای من افتخار بزرگی خواهد بود. وقتی یک طرف ماجرا پپسللی و 
طرف دیگر چهار ستاره تکرارنشدنی فوتبال باشند، شما چاره ای جز 

موفقیت در زمینه تولید ویدئو تبلیغاتی نخواهید داشت.«
کمپین امسللال پپسللی در بیش از ۸۰ کشللور دنیا نمایش داده 
می شللود بنابراین فرصت بسللیار مناسبی برای پپسی و البته هنری 
اسکالفیلد به منظور نمایش اعتبارشان خواهد بود. هدف اصلی این 
کمپین نمایش توانایی های مخفی چهار فوتبالیست مشهور خواهد 
بود. به این ترتیب ما باید انتظار لحظه های جذابی را در این کمپین 
داشللته باشیم. ناتالیا فیلبیپوسللیانتس، نایب رئیس بخش بازاریابی 
پپسللی، درباره این همکاری اظهارنظر جالبی دارد: »وقتی شما در 
سطح باالیی از شهرت و اعتبار قرار دارید، باید کمپین های تبلیغاتی 
مناسللبی را نیللز تولید کنید. همکاری با چهار سللتاره مشللهور در 
دنیای فوتبال اقدامی درسللت و هوشمندانه از سوی برند ما ارزیابی 
می شللود.« با این حساب مدیران و مسئوالن برند پپسی نیز نسبت 
به آینده این کمپین بسیار امیدوار هستند. این امر در کنار توجه به 
حضور پپسی به عنوان اسپانسر رسمی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا 
اهمیت بیشتری خواهد یافت بنابراین احتمال مشاهده این کمپین 

تبلیغاتی از سوی هواداران فوتبال بسیار باال خواهد بود. 
brandingforum.org :منبع

آلفابت از ابزار تشخیص تصاویر جعلی خود 
رونمایی کرد 

آلفابت، شرکت مادر گوگل اعام کرده است که در راستای مبارزه 
با نشر تصاویر جعلی که به معضلی خصوصا برای خبرنگاران تبدیل 
شده است، ابزاری را با نام Assembler طراحی کرده است که در 
مرحله نخسللت تنها در اختیار عده ای خاص از بین خبرنگاران قرار 
خواهد گرفت. این امر در حالی اسللت که جرد کوهن، مدیر بخش 
طراحی این برنامه اعام کرده اسللت که اسمبلر در ابتدای راه خود 
قرار داشللته و با گذشللت زمان و وارد شدن به مراحل بعدی، حتی 
امکان تشخیص ویدئو های دستکاری شده و جعلی نظیر دیپ فیک 
را نیللز پیللدا خواهد کرد. وی همچنین اضافه کرده اسللت که برای 
مبارزه با تصاویر و ویدئوهای جعلی صرفا فیلتر کردن در شبکه های 
اجتماعی کافی نبوده و باید مرجعی برای تشللخیص آنها در اختیار 
همگان قرار داشللته باشللد. این امر تنها راه حفظ امنیت در آینده 
خواهد بود. حال باید دید که این برنامه جدید و جذاب، تا چه اندازه 

می تواند موفقیت آمیز ظاهر شده و به وعده ها عمل کند. 
nytimes.com :منبع

چگونه برند شخصی جذابی داشته باشیم؟BRANDکارگاهبرندینگ

برندسازی شخصی با راهکارهای ساده
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توسعه فروشگاه های آناین در طول دو دهه اخیر بسیاری از کارآفرینان را تحت 
تاثیر قرار داده اسللت. امروزه اغلب مردم به جای خرید حضوری از فروشللگاه های 
بزرگ به سللراغ ثبت سفارش های آناین رفته اند. این امر صرفه جویی قابل توجهی 
در هزینه و زمان مشللتریان دارد. یکی از دغدغه های همیشللگی خرده فروشی های 
آناین نحوه افزایش فروش و جلب نظر مشللتریان اسللت. ایللن برندها در رقابت با 
فروشللگاه های سنتی و بزرگ همیشه احساس نیاز به سرمایه گذاری بیشتر بر روی 
حوزه بازاریابی و تبلیغات دارند. گزینه نخست اغلب کارآفرینان برای سرمایه گذاری 
بازاریابی الگوی ایمیل محور اسللت. شاید در نگاه نخست بازاریابی ایمیل محور دیگر 
تاثیرگذاری خاصی بر روی مخاطب هدف نداشته باشد، به هر حال الگوهای بازاریابی 
در طول سللال های اخیر تحول بسللیار زیادی پیدا کرده است بنابراین اتکا بر روی 

شیوه ای تقریبا سنتی عجیب به نظر می رسد.
نکته مهم درباره الگوی بازاریابی ایمیلی تاثیرگذاری همچنان پایدار این شللیوه 
بر روی مخاطب هدف اسللت. هنوز هم بسللیاری از مردم از سللرویس های ایمیل 
ماننللد یاهو و جی میل اسللتفاده می کنند. همین امر دلگرمللی بزرگی برای برندها 
به منظور سللرمایه گذاری بر روی الگوی بازاریابللی ایمیلی خواهد بود. هدف اصلی 
در مقاله کنونی بررسللی برخی از تاثیرگذارترین شیوه های افزایش فروش در حوزه 
خرده فروشللی با اسللتفاده از بازاریابی ایمیلی اسللت. در ادامه ۱۰ مللورد از برترین 

توصیه ها و نکات را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
1. جلب اعتماد کاربران در زمینه مقررات حریم شخصی

سللرقت اطاعات شللخصی در حوزه آناین یکی از دغدغه هللای اصلی کاربران 
محسوب می شود. به همین خاطر نوعی احساس ترس برای ثبت نام در سایت های 
مختلللف در میللان کاربران وجللود دارد. همین امللر انگیزه آنها بللرای ثبت نام در 
خرده فروشی ها و درج اطاعات شخصی شان را کاهش می دهد. اگر برند ما توانایی 
اثبللات احتللرام به حریم خصوصی کاربران را نداشللته باشللد، در زمینه جلب نظر 

مشتریان با مشکات بسیار زیادی مواجه خواهد شد. 
برخی از خرده فروشی ها اعام رسمی احترام به حریم شخصی مشتریان را کافی 
قلمداد می کنند. نکته مهم در اینجا توانایی ما برای اثبات عملی این موضوع است. 
ما باید براسللاس آمارها و معیارهای رسللمی میزان احترام مللان به امنیت و حریم 
شللخصی مشتریان را نشللان دهیم. در غیر این صورت شعارهای ما هیچ تاثیری بر 

روی مخاطب هدف نخواهد داشت. 
براساس مطالعات صورت گرفته از سللوی سازمان امنیت سایبری ایاالت متحده 
میزان نگرانی از مورد حمله آناین قرار گرفتن در میان شهروندان این کشور بیش 
از سللایر مناطق اسللت. این امر بیانگر میزان ضرورت توجلله برندهای آمریکایی یا 
شرکت های خارجی فعال در این بازار به بحث امنیت فضای شخصی کاربران است. 
در غیر این صورت برای اقناع مخاطب به خرید محصوالت شان به صورت آناین با 

مشکات بسیار زیادی مواجه خواهند شد. 
گزارش کاربردی موسسلله فوربس در زمینه بررسللی میزان آمادگی برندها برای 
اثبات رعایت احترام به حریم خصوصی مشللتریان بیانگر عللدم آمادگی ۷۰درصد 
از برندها در سراسللر جهان اسللت. این امر بسللیار خطرناک محسوب می شود. به 
این ترتیب در صورت روی دادن سللرقت اطاعاتی در مقیاس منطقه ای نزدیک به 
۷۰درصد برندها توانایی اثبات بی گناهی شللان به مشتریان را نخواهند داشت. این 
امر به معنای از دسللت رفت اعتماد بخش قابل توجهی از مشتریان در صورت بروز 

چنین اتفاق هایی است. 
خوشبختانه افزایش امنیت حریم شخصی مشتریان کار چندان دشواری نیست. 
در ایللن زمینلله دو راهکار اصلی پیش روی ما قرار دارد. نخسللتین راهکار شللامل 
اسللتفاده از دانش تخصصی تیم  تخصصی شرکت مان برای افزایش امنیت کاربران 
اسللت. راهکار دوم نیز شامل همکاری با برندهای متخصص در این زمینه است. به 
این ترتیب ما دشللواری خاصی برای ارتقای امنیت الگوی بازاریابی ایمیلی برندمان 

نخواهیم داشت. 
بللدون تردید همه ما اخبللار عجیب و غریبی درباره سللرقت اطاعات در فضای 
آناین شللنیده ایم. متاسفانه بخش قابل توجهی از این اخبار صحت دارد. به همین 
خاطللر نگرانی کاربران و مشللتریان برندها از بروز چنیللن اتفاق هایی در صورت باز 
کردن ایمیل شان طبیعی خواهد بود. بسیاری از مردم ایمیل های تبلیغاتی را هرگز 

باز نمی کنند. 
توصیلله نهایی من در این بخللش برای برندها همکاری با موسسلله های امنیت 
سایبری برای افزایش حفاظت از اطاعات کاربران است. در صورت همکاری با یک 
شرکت برای جلب اعتماد مشتریان باید نام آن را به عنوان همکار و شریک مان ذکر 
کنیم و این امر تاثیر روانی قابل ماحظه ای بر روی مشتریان در پی دارد. برخی از 
برندها هنوز هم نسبت به امنیت فضای خصوصی کاربران توجه الزم را ندارند. این 
امر موجب دشللواری فرآیند بازاریابی از طریق سللرویس های ایمیل می شود. به هر 
حال اغلب مردم اطاعات شللخصی بسیار زیادی در سیستم های ایمیل شان دارند. 
همچنین پیوند میان سللرویس ایمیل، به عنوان مثال در گوگل، با سللایر خدمات 

جانبی ترس از سرقت اطاعات هرچه مهم تر را فراهم می سازد. 
2. ارائه پیشنهادی جذاب به مشتریان

جلب نظر مشتریان هدف بدون ارائه پیشنهادی جذاب امکان پذیر نیست. برندها 
به هر حال باید مخاطب هدف را ترغیب به ورود به سللایت رسمی شللان و مشاهده 
قیمت محصوالت به طور وسللیع کننللد. امروزه خرده فروشللی های آناین به طور 
مداوم از الگوی برگزاری جشنواره های مختلف استفاده می کنند. این امر تاثیر قابل 
ماحظه ای بر روی مشتریان هدف دارد. برخی از برندها نیز ارائه محصوالت جذاب 
به صورت انحصاری را در دستور کار قرار می دهند. به هر حال ما باید یک پیشنهاد 
مقاومت ناپذیر برای مشللتریان داشته باشیم. در غیر این صورت کار برای مان بسیار 

دشوار خواهد شد. 
اگر مدیرعامل یا صاحب یک شرکت هستید، درباره جذاب ترین پیشنهادهای تان 
در حوزه بازاریابی فکر کنید. اگر هیچ مثالی به ذهن تان نرسید، اوضاع بازاریابی شما 
به هیچ وجه خوب نیسللت. ما باید همیشلله توانایی باالیی برای جلب نظر مخاطب 
هدف داشللته باشللیم. در غیر این صورت به طور مداوم مشللتریان مان را در رقابت 
با دیگر برندها از دسللت خواهیم داد. اگر در این زمینه دشللواری های زیادی برای 
طراحی یک پیشنهاد جذاب دارید، استفاده از راهنمایی های یک بازاریاب کارکشته 

را مدنظر قرار دهید. این امر امکان بازاریابی بهتر برای ما را فراهم خواهد کرد. 
استفاده از تجربه موفق دیگر برندها در زمینه بازاریابی اهمیت بسیار زیادی دارد. 
به عنوان مثال، برند ویلیامز سونوما، فعال در زمینه تولید فنجان  و لیوان های چینی، 
پیشنهاد ۱۵درصد تخفیف بر روی کل خرید مشتریان و همچنین ارسال رایگان را 
ارائه کرده است. این پیشنهاد برای بسیاری از مشتریان جذابیت های خاصی دارد. به 

این ترتیب صرف نظر از آن دشوار به نظر می آید.
3. طراحی ایمیل های خوش آمدگویی

اسللتفاده از اسللتراتژی بازاریابی ایمیلی فقط معطوف به معرفی محصوالت تازه 
شرکت نیست. گاهی اوقات ما باید رابطه بسیار نزدیکی با مشتریان هدف نیز پیدا 

کنیم. این امر به طور ویژه به هنگام مواجهه با مشتریان تازه اهمیت دارد. اغلب ما 
در صللورت ثبت نام در خبرنامه یک برنللد و دریافت ایمیل های بازاریابی مبتنی بر 
فروش محصوالت به طور مداوم دلسللرد خواهیم شللد بنابراین گاهی اوقات برند ما 
باید در تاش برای ایجاد ارتباط نزدیک تر با مخاطب هدف باشللد. این امر اهمیت 
بسیار زیادی در موفقیت ما برای فروش محصوالت مان در آینده به همین کاربران 

خواهد داشت. 
خرده فروشللی ها اغلللب دامنه متنوعی از محصوالت را عرضلله می کنند. این امر 
موجب تعامل آنها با دامنه وسللیعی از مشللتریان با خلق و خوی متفاوت می شود 
بنابرایللن ما باید دقت بسللیار زیادی در نحوه سللاماندهی پیشللنهادهای مان برای 
مخاطب هدف داشللته باشللیم. در غیر این صورت گروهی از مشتریان را به قیمت 

دلسرد ساختن دیگر مشتریان جذب خواهیم کرد. 
ارائلله پیام های خوش آمدگویی به مشللتریان در صورت عضویللت در خبرنامه یا 
باشگاه مشتریان اهمیت بسیار زیادی دارد. متن این پیام ها باید صمیمانه و بیانگر 
احترام ما برای آنها باشللد. این امر از سوی بسیاری از برندها مورد توجه کافی قرار 
نمی گیللرد بنابراین توجه کافی و دقللت فراوان ما در این مرحله امکان ایجاد مزیت 

رقابتی مطلوبی را فراهم خواهد ساخت. 
برندهای بزرگ و موفق همیشلله توانایی باالیی برای ایجاد ارتباط با مشللتریان 
هدف شللان دارند. بخشی از این مهارت شامل معرفی محصوالت تازه به مشتریان و 
بخش دیگر خوش آمدگویی به آنهاست. اگر ما در راستای هر اقدام مثبت مشتریان 
در ارتباط با برندمان از آنها تشکر نکنیم، تاثیر مثبتی بر روی نگرش شان نسبت به 
خود نخواهیم گذاشللت. بنابراین بخشی از وظیفه فعالیت براساس الگوی بازاریابی 
ایمیلی ارسللال پیام های تشکر و قدردانی از مشللتریان است. استفاده از المان های 
شخصی نظیر ذکر نام هر مشتری یا اشاره به محصوالت خریداری شده از سوی آنها 

اهمیت بسیار زیادی در این فرآیند دارد. 

4. افزایش شخصی سازی محتوا
امروزه شخصی سازی محتوا برای هر مخاطبی اهمیت دارد. این امر موجب امکان 
تاثیرگذاری بیشتر بر روی مشتریان هدف می شود. وقتی درباره مشتریان در فضای 
خرده فروشی آناین صحبت می کنیم، یک گروه یکدست را مدنظر نداریم بنابراین 
ما باید آماده بازاریابی برای دامنه وسیعی از مشتریان با سلیقه های مختلف باشیم. 
به عنوان مثال، برند آمازون مشللتریانی از سراسللر دنیا دارد. به همین خاطر توجه 
به سلیقه های مختلف در زمینه بازاریابی برای آنها اهمیت زیادی دارد. بدون تردید 
اگر آمازون در طول سللال های گذشته براساس یک الگوی واحد با مشتریان تعامل 

داشت، بخش قابل توجهی از سهم بازارش نابود می شد. 
موفقیت در دنیای خرده فروشللی به سللادگی حاصل نمی شللود. این امر نتیجه 
زحمات فراوان و مداوم برندها در تعامل با مشتریان هدف است بنابراین ما نیز باید 
الگوی مشابهی برای تعامل سازنده با دامنه وسیع مشتریان هدف داشته باشیم. در 

غیر این صورت به سرعت سهم مان از بازار کاهش خواهد یافت. 
برخی از برندها برای شخصی سازی محتوای بازاریابی ایمیلی فقط به استفاده از نام 
و نام خانوادگی مشتریان اکتفا می کنند. این امر شاید تا دو دهه اخیر تاثیر مناسبی 
بر روی مشللتریان داشت، اما اکنون دیگر کاربرد سللابق را ندارد بنابراین ما باید از 
معیارهای بسیار بهتری مانند استفاده از سابقه خرید مشتریان از خرده فروشی مان 
برای شخصی سازی پیشنهادهای مان اسللتفاده کنیم. این امر جذابیت های فرآیند 
بازاریابی ما را به طور قابل ماحظه ای افزایش خواهد داد. همچنین تمایل مشتریان 

برای تعامل هرچه بیشتر با ما نیز افزایش خواهد یافت. 
5. پیشنهاد تخفیف های ویژه 

همه مشللتریان از دریافت تخفیف بیشتر خوشحال می شوند. همین امر استفاده 
از جشللنواره های مختلف را کاربردی می سللازد. نکته مهم در این میان تاش برای 
ایجاد جشنواره های منحصر به فرد برای برندمان است. به این ترتیب ما در زمان های 
عللادی سللال نیز امکان جلب توجلله مخاطب را خواهیم داشللت. تنها نکته منفی 
درباره جشنواره های رایج در میان تمام برندها در یک بازه زمانی مشخص ضرورت 
رقابت نزدیک ما با سایر رقباست. به این ترتیب ایجاد یک جشنواره منحصر به فرد 

مزیت های بسیار زیادی برای ما خواهد داشت. 
سایت Hotels.com در زمینه رزرو آناین هتل در سراسر جهان فعالیت دارد. 
این خرده فروشللی به مشتریانش در صورت عضویت در خبرنامه پیشنهادهای ویژه 
برای اتاق های دارای تخفیف های گسللترده می دهد. به این ترتیب مشتریان امکان 
اسللتفاده از تخفیف های گسترده به طور دائمی را خواهند داشت. نکته مهم درباره 
فعالیت این خرده فروشی استفاده از اطاعات قبلی مشتریان برای ارائه پیشنهادهای 
هرچه بهتر به آنهاست. به عنوان مثال اگر ما سابقه زیادی در زمینه مسافرت به یک 
شهر خاص داشته باشیم، پیشللنهادهای ویژه ما بیشتر معطوف به اتاق های دارای 

تخفیف در همان شهر خواهد بود. 
اسللتفاده از الگوهای ارائه تخفیف در روزهای عادی برای مشتریان جذابیت های 
خاصی دارد. وقتی یک برند به طور مداوم به مشتریان تخفیف های گسترده می دهد، 
مشتریان نیز در زمینه های مختلف عاقه مند به استفاده از خدمات این برند خواهند 
شللد. این امر انگیزه مشللتریان برای مطالعه مداوم و پیوسللته ایمیل های بازاریابی 

خرده فروشی مورد نظر را نیز افزایش می دهد. 
بی تردید برندها در زمینه بازاریابی و تبلیغات برنامه های مختلفی دارند. نکته مهم 
در این میان شخصی سازی ترندهای مختلف برای برندمان است. بحث جشنواره ها 
و ارائه تخفیف های مناسب در صورت شخصی سازی مناسب برای خرده فروشی مان 

نقش قابل ماحظه ای در افزایش فروش خواهد داشت. 
6. هماهنگی با پلتفرم گوشی های هوشمند

پیام ایمیلی ما باید قابل مشللاهده از طریق گوشللی های هوشمند باشد. امروزه 
اغلب کاربران برای مشللاهده ایمیل های دریافتی از گوشللی های هوشمند استفاده 

می کننللد بنابرایللن عدم توجه ما بلله هماهنگی محتوای ایمیل مللان با نمایش در 
گوشی های هوشمند خطرناک خواهد بود. ایمیل های بازاریابی به طور معمول دارای 
لینک های جانبی نیز هستند. براسللاس مطالعه موسسه HubSpot در آمریکای 
شللمالی نزدیک به ۵۵درصد از لینک  های جانبی ایمیل های بازاریابی با استفاده از 
گوشللی های هوشمند باز می شود. بنابراین ما باید همیشه مواظب هماهنگی میان 
الگوی بازاریابی ایمیلی مان با تجربه کاربران گوشی های هوشمند باشیم. در غیر این 

صورت شاید بخش قابل توجهی از مخاطب هدف مان از دست برود. 
بهترین نکته در زمینه بازاریابی ایمیلی براساس سازگاری با کاربران گوشی های 
هوشمند استفاده سیستم یکپارچه هوشمند برای تشخیص دستگاه کاربران است. 
به این ترتیب در صورت اسللتفاده کاربران از گوشللی هوشمند محتوای سبک تر و 
مناسب تری برای آنها به نمایش درخواهد آمد. این فناوری پیش از این در دسترس 
کارآفرینان قرار نداشت، با این حال اکنون یکی از راهکارهای جذاب برای بازاریابی 

تاثیرگذار محسوب می شود. 
7. آزمایش مداوم شیوه های مختلف

بدون تردید در زمینه بازاریابی ایمیلی، درسللت مانند سللایر الگوهای بازاریابی، 
شیوه های بسیار زیادی وجود دارد. برخی از برندها هرگز به سراغ امتحان شیوه های 
مختلف بازاریابی نمی روند. این امر موجب عادت آنها به یک الگوی خاص می شود. 
بدون شک دنیای بازاریابی دستخوش تحوالت بسیار زیادی در طول زمان می شود 
بنابرایللن مللا نیز باید با گللذر زمان آماده ایجللاد تغییرات مختلللف در برنامه های 
بازاریابی مان باشللیم. در غیر این صورت از جریان فناوری و پیشرفت عقب خواهیم 

ماند.
یکللی از نکات مهم در زمینه بازاریابی ایمیل محور اسللتفاده از الگوهای مختلف 
در طول زمان اسللت. این امر در راسللتای کشللف راهکارهای جدید برای بازاریابی 
اسللت بنابراین امتحان شللیوه های تازه بازاریابی را به نوعی فرهنگ بومی برندتان 
تبدیل کنید. این امر شللاید در نگاه نخست اهمیت چندانی نداشته باشد، اما اغلب 
فرآیندهای بازاریابی از دل همین راهکار ساده بیرون می آید. وظیفه اصلی امتحان 
شیوه های مختلف به طور طبیعی برعهده بخش بازاریابی خواهد بود بنابراین ما باید 
هدف گذاری دقیقی بر روی بهبود وضعیت تیم بازاریابی برندمان داشللته باشیم. در 
غیر این صورت فرآیند فعالیت در دنیای بازاریابی برای ما بسیار دشوار خواهد شد. 
امتحان شیوه های مختلف بازاریابی برای بسیاری از برندها نگران کننده است. این 
امر ناشی از تاش برندها برای ترک الگوهای قدیمی است. اگر ما در زمینه بازاریابی 
و به طور کلی کسب و کار ریسک پذیر نباشیم، احتمال کسب موفقیت مان به شدت 

کاهش خواهد یافت. 
8. به اشتراک گذاری نظرات و پیشنهادهای مشتریان

پیشللنهادات و نظرات مشتریان در تصمیم گیری سللایر خریدارها اهمیت بسیار 
زیادی دارد. اغلب مشتریان برای خرید یک محصول ابتدا به سراغ نظرات مشتریان 
قبلی در خرده فروشللی هایی نظیر آمازون می روند. سللپس اقدام به خرید محصول 
موردنظر در یکی از خرده فروشی های واقعی می کنند. این امر به دلیل اهمیت نظرات 
مشتریان در دنیای آناین روی می دهد. اگر خرده فروشی ما بخش درج نظرات برای 
مشللتریان نداشته باشد، امکان جلب نظر شللمار هرچه بیشتر از مشتریان کاهش 

خواهد یافت. 
برخی از خرده فروشللی ها در زمینه به اشتراک گذاری یا نمایش نظرات مشتریان 
دست به حذف نظرات منفی می زنند. این امر تاثیر منفی بر روی شهرت آنها خواهد 
داشت. اگر یک محصول کیفیت پایینی دارد، این امر متوجه خرده فروشی ما نیست 
بنابراین با حفظ نظرات کاربران در سللایر بخش هللا امکان جلب اعتماد کاربران در 
مقیاسی وسیع وجود خواهد داشت. برداشت مردم از خرده فروشی که به دنبال ارائه 
محصوالت بی کیفیت است، به هیچ وجه مطلوب نیست. مرز میان خرده فروشی های 

موفق و ناکام نیز در نمایش بدون دستکاری نظرات مشتریان نهفته است. 
اگر ما در تاش برای دسللتکاری نظرات مشللتریان باشللیم، به سرعت از سوی 
مشللتریان به عنوان یک خرده فروشللی غیرصادق شناخته خواهیم شد. پس از این 
تاش برای رفع شللهرت نامطلوب مان دشللواری های بسللیار زیادی خواهد داشت. 
اغلب برندها نیز در این زمینه موفقیت چندانی کسللب نمی کنند بنابراین بهترین 
شیوه تاش برای پرهیز از کسب شهرت نامناسب در دنیای کسب و کار و به ویژه 

خرده فروشی است. 
9. آگاهی از محصوالت تازه مورد عالقه مشتریان

سلیقه مشتریان در طول زمان تغییرات بسیار زیادی می کند. در این میان وظیفه 
اصلی خرده فروشللی ها آگاهی دقیق از سلیقه مشتریان در طول زمان است. در غیر 
این صورت امکان جلب نظر مشللتریان برای برند موردنظر غیرممکن خواهد شللد. 
یکی از راهکارهای سللاده برای شللناخت سلیقه مشللتریان توجه به سرعت فروش 
محصوالت در صورت عرضه دوباره است. وقتی برخی از محصوالت خرده فروشی با 
سرعت بیشتری به فروش می رود، این امر نشانه مناسبی مبنی بر سلیقه مشتریان 

خواهد بود. 
خرده فروشللی های بزرگ همیشه اطاع دقیقی از سلللیقه مشتریان  شان دارند. 
این امر به آنها در زمینه بهبود وضعیت خرده فروشللی و جلب نظر مشتریان هرچه 
بیشتر کمک می کند. اطاع رسانی درباره عرضه دوباره محصوالت پرفروش یا نسل 
جدید محصوالت مورد عاقه مشللتریان از طریق ایمیل کاربرد بسللیار زیادی دارد. 
مزیت اصلی این شللیوه عدم نیاز به صرف هزینه تبلیغاتی است. امروزه تبلیغات در 
شللبکه های اجتماعی نیز هزینه قابل توجهی برای برندهللا در پی دارد بنابراین در 

چنین شرایطی استفاده از الگوهای ساده تر همیشه کاربردی خواهد بود. 
وقتللی ما در تاش برای ارائه پیام های مهم بازاریابی هسللتیم، باید همیشلله از 
عنوان و تیتر مناسب اسللتفاده کنیم. بسیاری از ایمیل های بازاریابی به دلیل تیتر 
غیرجذاب هرگز از سللوی مخاطللب مورد مطالعه قرار نمی گیرنللد بنابراین ما باید 
اسللتراتژی متفاوتی نسللبت به رقبا لحاظ کنیم. این اسللتراتژی شامل تاش برای 
انتخاب تیترهای جذاب  مطابق سلللیقه مشتریان خواهد بود. شخصی سازی محتوا 
در اینجا نیز اهمیت دارد. به عنوان مثال، اگر ما تیترهای متفاوتی برای هر دسللته 
از مشتریان در نظر بگیریم، این امر نرخ نهایی باز شدن ایمیل از سوی هر کدام از 

آنها را افزایش خواهد داد. 
10. اهمیت ارجاع مشتریان به یکدیگر

آخرین نکته مورد بررسللی در این مقاله، در عین اهمیللت باال، مربوط به ارجاع 
مشللتریان کنونی به سایر مشتریان است. به عنوان مثال، ایمیل های بازاریابی برند 
آئورا براساس معرفی محصوالت مورد عاقه مشتریان به یکدیگر است. در این میان 
برخی از مشتریان در صورت داشتن پیوندهای دوستی با هم از پیشنهادهای جذاب 
با ارجاع به سابقه خرید یکدیگر بهره مند خواهند شد. بی تردید این امر جذابیت های 
بسیار زیادی برای مشتریان خواهد داشت. همچنین برند موردنظر را نیز در زمینه 

فروش هرچه بیشتر یاری خواهد کرد. 
شاید در نگاه نخست ارجاع مشتریان به سابقه خرید یکدیگر امر بسیار دشواری 
به نظر برسد، اما کاربرد هوش مصنوعی در دنیای کسب و کار این فرآیند را بسیار 
ساده کرده است. به این ترتیب ما فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

از طریق کاربردهای هوش مصنوعی در زمینه تحلیل اطاعات خواهیم داشت. 
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6 راز موفقیت یک فروشگاه پاپ آپ

فروشللگاه پاپ آپ را باید نمونه های موقتی دانست که احداث 
و جمع آوری آنها حتی به یک روز زمان هم نیاز نخواهد داشللت. 
اگرچه این نوع از فروشللگاه ها در کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا، 
استرالیا و انگلسللتان به وفور یافت می شود، با این حال در سایر 
کشللورها پدیده ای جدید و ناشناخته اسللت. نمونه اولیه آن در 
دهلله ۹۰ میادی در حومه شللهرها پدید آمللد. نکته ای که باید 
به آن توجه داشللته باشللید این اسللت که هر برندی می تواند از 
آن اسللتفاده کرده و با این اقدام امکان فروش بیشللتر را با صرف 
کمترین هزینه فراهم آورد، با این حال سوال اصلی این است که 
چگونه می توان بهترین عملکرد را در این زمینه داشللته باشیم؟ 
در همین راستا به بررسی شش راز موفقیت یک فروشگاه پاپ آپ 

خواهیم پرداخت. 
1-هدف داشته باشید 

شللما باید بدانید که بلله چه دلیل به دنبال احللداث یک یا چند 
فروشللگاه پاپ آپ هستید. برای مثال ممکن است فروش محصوالت 
قدیمی که در انبار باقی مانده است، اهداف اصلی شما باشد. درواقع 
شللما باید دلیلی درست داشللته باشللید در غیر این صورت نتیجه 
الزم را به دسللت نخواهیللد آورد. همچنین فرامللوش نکنید که به 
علت سللرعت باالی حضور شللما، ممکن است سللواالت زیادی در 
ذهن مخاطبان شللکل گیرد. بلله همین خاطر شللما باید به خوبی 
پاسللخگوی سللواالت افراد باشللید تا آنها بتوانند با ماهیت کار شما 
آشنا شوند. به همین خاطر حتی الزم است تا یک دوره توجیهی را 
برای فروشللندگان خود داشته باشید تا بهترین عملکرد ممکن را از 
خود نشللان دهند. در نهایت هدف شما تعیین کننده این امر خواهد 

بود که مدت زمان فعالیت این نوع از فروشگاه، تا چه زمانی باشد. 
2-مکانی مناسب را انتخاب کنید 

این امر که شللما در مکانی حضور داشللته باشللید که در نزدیکی 
فروشللگاه های بزرگ قرار دارد، بدون شللک شانس موفقیت شما را 
بیللش از حد کاهش خواهد داد. درواقع شللما بایللد در مکان هایی 
حضور داشللته باشللید که برندهای رقیب حضور نداشته باشد. این 
امر باعث خواهد شللد تللا امکان جذب تمامی افللراد حاضر در یک 
منطقه امکان پذیر باشد. برای مثال ممکن است در یک روستا ایجاد 
شللعبه ای ابدا توجیه اقتصادی نداشته باشد، با این حال این موضوع 
بللرای پاپ آپ ها کاما متفاوت بوده و شللما در هر مکانی می توانید 
حضور داشللته باشید. با این حال ضروری است که در ابتدا بر طبق 
اولویت عمل کرده و نقشه ای برای خود داشته باشید. این امر باعث 
می شود تا باالترین میزان نتیجه را به دست آورید. درواقع شما باید 
به هزینه فرصت خود توجه داشللته باشللید. همچنین توجه داشته 
باشللید که چنین فروشللگاه هایی صرفا نیاز به ایجاد یک ساختمان 
نداشللته و می توانید با طراحی مجدد حتی وسایل نقلیه نیز در این 
رابطه اقدام کنید. این امر سللرعت جا به جایی شللما را نیز افزایش 

خواهد داد. 
3-اقدامات قانونی را به صورت کامل انجام دهید 

در بسیاری از موارد مشاهده می شود که یک پاپ آپ به خوبی در 
مسللیر سودآوری و دست پیدا کردن به اهداف تعیین شده بوده ولی 
به یک باره با مشللکات قضایی و حضور پلیس مواجه شللده است. 
به همین خاطر بسللیار ضروری است که قبل از شروع فعالیت خود، 
تمامی مجوزها و هماهنگی های الزم را انجام دهید. فراموش نکنید 
که مراجعه پلیس حتی اگر با جمع شللدن کار شللما همراه نباشد، 

تصور ذهنی بدی را برای مخاطبان خواهد داشت. 
4-امکانات رفاهی داشته باشید 

یکی از این موارد اینترنت پرسللرعت اسللت. درواقع هر چیزی 
که باعث شود تا مشتری حتی برای چند دقیقه در فروشگاه شما 
حضور پیدا کند، گزینه ای مناسللب خواهد بود، با این حال توجه 
داشللته باشللید که باید یک محدودیت حجمی را تعیین کنید تا 
این اقدام هزینه بیش از حدی را به همراه نداشللته باشللد. نکته 
دیگری که باید به آن توجه داشللته باشید این است که اطمینان 
از اتصال افراد به اینترنت فرصت را برای معرفی شللبکه اجتماعی 
و ارسللال تصاویر محصوالت به آشللناها را فراهم خواهد آورد که 
بدون شللک به نفع شللما خواهد بود. همچنین شللما از اقداماتی 
نظیر پخش موسیقی، امکانات عکاسی با محصول و هر چیزی که 
یللک تجربه جذاب را ایجاد می کند، می توانید اسللتفاده کنید. در 
نهایت ظاهر مغازه شما باید جذابیت بصری باالیی را داشته باشد 
تا به خوبی نظر همگان را به سللمت خود جلب کنید. برای مثال 
آدیللداس از طرح یک جعبلله کفش نیمه باز که بندی از روی آن 
آویزان شده است، استفاده می کند که انتخابی کاما هوشمندانه 

محسوب می شود. 
5-تبلیغات داشته باشید 

شللما باید به دنبال جذب حداکثری باشللید. بلله همین خاطر به 
تبلیغللات نیاز خواهید داشللت. به همین خاطللر قبل از حضور و در 
هنگام انجللام فعالیت های خود، از انجام تبلیغات غافل نشللوید. در 
این رابطه حتی ایجاد یک صفحه رسللمی در شللبکه های اجتماعی 
پرطرفللدار، کاما ضروری بوده و به بهتر دیده شللدن شللما کمک 
خواهد کرد. همچنین ضروری است تا تصاویری از تمامی مشتریان 
خود منتشر کنید، درواقع هر فردی از این اقدام استقبال کرده و آن 

را نوعی احترام تلقی می کند. 
6-ارتباطی دوستانه داشته باشید 

همللواره به این نکته توجه داشللته باشللید که شللما زمان کافی 
برای جا افتادن و کسللب سللابقه را نخواهید داشت. به همین خاطر 
بایللد ارتباط خود با مشللتریان را به سللطحی باالتللر از حد معمول 
برسللانید. به همین خاطر لحن دوسللتانه در کنار اقدامی رایگان، به 
خوبی می تواند هر فردی را مجاب به خرید از شللما کند. در نهایت 
این دوسللتی-ها باعث می شللود تا در صورت حضللور مجدد، پایگاه 
قدرتمندی را داشته باشید. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته 
باشللید این است که امروزه پاپ آپ ها توسط حتی بهترین برندهای 
جهان نظیر آدیداس نیز مورد اسللتفاده قللرار می گیرد. احداث آنها 
مقللرون به صرفه تر بوده و امللکان ایجاد آن حتللی در پرترددترین 
مکان هللا به علت فضای کوچک، امکان پذیر اسللت. به همین خاطر 

نباید آن را صرفا برای برندهای نوپا تلقی کنید. 
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چگونه سطح کاری خود را باال ببریم 

بدون شک هر فردی تمایل دارد تا سطح کاری خود را بهبود بخشد، با این حال 
عدم آگاهی درست از اقداماتی که باید انجام شود، منجر به عملکرد غیرحرفه ای 
آنها شللده و این امر پس از مدتی آنها را کاما ناامید می سللازد، با این حال شللما 
می توانید به سادگی در این رابطه اقدام کرده و ضروری است تا این تصویر ذهنی 
غلط را در خود نابود سازید که برای موفق شدن الزاما باید سخت-ترین کارها را 
انجام داد. این امر در حالی است که برای موفقیت، شما باید درست ترین اقدامات 
را با هوشللمندانه ترین راهکارها انجام دهید. در این رابطه نکته ای که باید به آن 
توجه داشللته باشید این است که شللما باید حتی از زمان های مرده خود در این 
رابطه استفاده مفیدی داشته باشید. با کمی توجه به آن متوجه این امر خواهید 
شللد که تا چه میزان شللما زمان های فوق العاده مناسللبی را در اختیار دارید که 
می تواند صرف اقداماتی سودمند شود. در همین راستا به بررسی شش توصیه ای 
خواهیم پرداخت که در صورت رعایت مداوم آنها، موفقیت شللما در هر عرصه ای 

تضمین شده خواهد بود. 
1-کتاب بخوانید 

اگرچه این توصیه کاما سللاده به نظر می رسللد، با این حال جالب اسللت 
بدانید که بیشللتر افراد علی رغم آگاهللی از آن کوچک ترین اقدامی را انجام 
نمی-دهند. تصور بسللیار غلط این اسللت که مطالب موجود در شللبکه های 
اجتماعللی می تواند جایگزینی برای این بخش باشللد. با ایللن حال واقعیت 
این اسللت کلله این موارد تنها اطاعات سللطحی ای را به شللما می  دهد که 
چندان مثمرثمر نخواهد بود. به همین خاطر شللما باید به دنبال جامع ترین 
منبللع برای خود باشللید. در نهایللت فراموش نکنید کلله اگرچه کتاب های 
تخصصی حوزه کاری شللما، اولویت باالتللری را دارند، با این حال از اهمیت 
سللایر موارد نباید غافل شللوید. درواقع موفقیت تنها زمانی به معنای واقعی 
رقم خواهد خورد که شللما در کنار ارتقای شغلی، ارتقای اخاقی نیز داشته 
باشللید. در نهایت نتایج آخرین تحقیقات حاکی از آن است که کتاب، باعث 
آرامش بیشللتر افراد خواهد شد. در این رابطه فراموش نکنید که بسیاری از 
کارآفرین های موفق جهان نظیر وارن بافت و بیل گیتس این عادت را حتی 
تللا به امروز که موفقیت هللای فوق العاده ای را به دسللت آورده و  به افرادی 
مسللن تبدیل شللده اند، حفظ کرده و آن را به همه افللراد توصیه می کنند. 
بللرای مثال بیل گیتس هرسللاله پنللج کتاب منتخب خود را بللا دیگران به 

اشتراک می گذارد. 
2-پادکست ها را مورد توجه جدی خود قرار دهید 

پادکسللت ها بهترین گزینه های موجود برای اسللتفاده از زمان های مرده 
محسللوب می شللود. در یک پادکسللت افراد در رابطه با موضوعات مختلف 
صحبللت می کنند که شللما می توانید در حوزه خود موارد بسللیاری را پیدا 
کنید، با این حال بهتر اسللت که در ابتدا بهترین ها را مورد توجه قرار داده 
و اولویت داشللته باشللید. برای آگاهی از بهترین ها، جست وجو در اینترنت و 
پرس وجو از دیگران بهترین اقدام محسللوب می شللود. با گوش دادن به آنها 
در زمان های مرده، متوجه این امر خواهید شد که تا چه حد شما زمان های 
مورد اسللتفاده قرار نگرفته در طول روز خود دارید. برای مثال می توانید در 
هنگام رانندگی، صرف غذا و اقداماتی که مخالفتی با گوش دادن نداشللته و 

نیاز به تمرکز باال ندارد، از آن استفاده کنید. 
3-در دوره های آموزشی ثبت نام کنید 

خوشبختانه امروزه گذراندن دوره بسیار ساده شده و شما می توانید حتی 
بلله صورت اینترنتی نیز در این رابطه اقدام کنید. نکته ای که باید در همین 
ابتدا ذکر شللود این اسللت که حتما در دوره هایی شللرکت کنید که در آخر 
یک مدرک معتبر را به شللما خواهد داد. بدون شللک با افزایش مهارت های 
خود، نه تنها امکان رشللد شللغلی پیدا خواهید کرد، بلکه زمینه های بیشتر و 
انتخابات بهتری را برای کار پیدا خواهید کرد. به همین خاطر ضروری است 
تا در این رابطه به دنبال مواردی باشللید که ارتباط الزم با نوع کار شللما را 
داشته باشد، با این حال برخی از موارد نظیر یادگیری یک زبان بین المللی، 

برای هر حرفه ای یک مزیت محسوب می-شود. 
4-تمرین داشته باشید 

ایللن امر که موارد قدیمی را به روشللی جدید تمریللن کنید، نه تنها باعث 
افزایش خاقیت شللما خواهد شللد، بلکه زمینه رشللد و ارتقای سطح کاری 
شللما را نیز به وجود خواهد آورد. برای مثال اگر تا به امروز در زمینه تایپ 
چندان بامهارت و سللریع عمل نمی کردید، می توانید این اقدام قدیمی خود 
را با روشللی جدید انجام داده و سللرعت انجام کارهای خود را ارتقا بخشید. 
بدون شک مدیران نیز هنگامی که پیشرفتی را در درون شما مشاهده کنند، 
حمایت-هایی را نیز خواهند داشت. به همین خاطر این اقدام را نباید  بیش 
از حد سللخت تلقی کنید. در نهایت وجود یک سللرگرمی فکری، نه تنها به 
بهبود مغز کمک خواهد کرد، بلکه اسللترس ناشللی از کار شما را نیز کاهش 

خواهد داد. 
5-خود را به فردی انتقادپذیر تبدیل کنید 

این امر که تحمل انتقاد و صدای مخالف را داشللته باشللید، باعث خواهد 
شللد تا همواره امکان پیشللرفت وجود داشته باشللد. درواقع افراد دیگر قادر 
به مشللاهده مواردی هسللتند که از نظر ما پنهان مانده اسللت. این امر یک 
شللانس طایی برای رفع نقاط ضعف محسللوب خواهد شللد. نکته ای که در 
این بخش باید به آن بسیار توجه داشته باشید این است که پیشرفت کردن 
به معنای اعمال فشللار بیش از حد نبوده و الزم اسللت تللا در این رابطه به 
صورت مرحله ای عمل کنید. درواقع تمامی افراد از یک ویژگی مشللترک به 
نام قدرت صبر برخوردار هستند که باعث می شود تا پس از مدتی به شرایط 
جدید عادت کنند، با این حال اگر شللرایط جدید بیش از حد سللخت باشد، 
عمللا فرصتی برای هماهنگ شللدن با آن وجود نخواهد داشللت. همچنین 
ضروری اسللت تا منتظر انتقادات نباشید و مشللتاقانه از افراد بخواهید تا در 

این رابطه اقدام کنند. 
6-در راستای یک هدف گام بردارید 

این امر که هدفی را برای خود داشللته باشللید، باعث خواهد شد تا انگیزه 
بلله مراتب باالتری را داشللته و سللختی های پیش رو دیگر سللدی بزرگ و 
مشللکلی طاقت فرسا محسوب نشللود. درواقع شما برای پیشرفت باید انگیزه 
آن را داشللته باشللید که در این رابطه یک هدف دقیقا آن چیزی اسللت که 
نیاز خواهید داشللت. در نهایت فراموش نکنید که در هر مرحله تنها باید بر 
روی یک هدف تمرکز کرده و پس از پایان یافتن آن به دنبال مواردی دیگر 
باشللید. این امر باعث خواهد شللد تا امکان رسللیدن به آنها در مدت زمانی 

کمتر، میسر باشد. 
به عنوان بخش پایانی این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که اگرچه 
این موارد ممکن است بیش از حد ساده به نظر برسد، با این حال بسیاری از 
افراد آنها را انجام نداده و در ترس-های خود باقی می مانند، با این حال شما 

باید به آنها ایمان داشته باشید جسورانه برای آینده ای بهتر تاش کنید. 
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قصه آغاز یک همنشینی دلنشین با کسی است که تو را برای با هم بودن 
دعوت می کند. وقتی کسللی پای قصه تو می نشیند یعنی آوا و صدای تو در 
دل او همنواست. تو یک فروشنده بیمه عمری؛ بیمه ای که ضمانت و حمایت 
زندگللی آدم ها را روایللت می کند و تو با قدرت کام و بیللان خود می توانی 
معجللزه قصلله را برای آفرینش زندگی مردم به کار گیری. مردم با شللنیدن 

داستان های واقعی با تو همدلی می کنند و روایت تو را به جان می خرند. 
فروشللنده های حرفه ای کسللانی اند که می توانند قصه های خوبی از  فقر و 
ثروت و سللامتی و بیماری و بدبختی و خوشبختی زندگی مردم پیدا و آنها 

را برای دیگران روایت کنند. 
قصه کسانی که بدون بیمه آسیب های جانی و مالی فراوانی بر زندگی آنها 
وارد شللده می تواند نگاه آدم ها را به نقش بیمه تغییر دهد. وقتی تو با زبان 
مهربانی از کسللی یا چیزی می گویی که حکایت زندگی همه مردم اسللت و 

آنها نیز با تو همراهی و همدلی می کنند.
فروشللنده بیمه عمر اگللر بتواند زیبا قصه بگویللد و قصه گویی را در مدار 
فروش خود قرار دهد بی شللک از دیگران پیشللی می گیرد. چون قصه انسان 
را بلله همدلی به همزبانی و همراهی نزدیک می کند. وقتی کسللی با شللما 
همنشللین شللود و داستان شللما را تا آخر گوش کند بی تردید به کام شما 
احترام گذاشللته آن وقت تو می توانی بهتر با او رابطه برقرار کنی و از چیزی 

بگویی که موجب آبادانی زندگی اوست. 
تو به عنوان فروشللنده بیمه عمر خدمت بزرگی به جامعه انسانی می کنی. 
ارزش کار تو کمتر از یک پزشللک برای نجات انسللان نیسللت. ارزش کار تو 
کمتر از یک نماینده نیسللت. ارزش کار تو کمتر از یک وکیل نیست. ارزش 
کار تو کمتر از یک مهندس نیسللت. ارزش کار تو کمتر از یک معلم نیست. 
تو به دیگران زندگی می دهی و هر چقدر بتوانی بیمه عمِر بیشتری بفروشی 
به زندگی آبروی بیشللتری می دهی. قصه گویی می تواند تو را به دل زندگی 

آدم ها ببرد و اعتماد بیشتری فراهم سازد.
فروشللنده حرفه ای بیمه عمر یک داستان سللرا یا قصه گوی ماهر است. او 
می توانللد با قللدرت کام و بیان خود از یک اتفاق  سللاده در زندگی روزانه 

داستان های شنیدنی زیبایی خلق کند.
مردم نیز قصه را دوسللت دارند. پیدایش قصلله به قدمت آفرینش زندگی 
است. از دیرباز مردم گروه گروه  دور هم جمع می شدند تا سرگذشت زندگی 
را از زبان کسللی که شللیوا و زیبا روایت می کند بشنوند. برای مردم شنیدن 
قصه زندگی روایتی دلنشللین و جذاب اسللت و می تواند روزها و شللب های 

زندگی آنها را غرق خوبی و شادی کند. 
مصاحبلله  تام جریللس با بروس واینسللتین از نویسللنده های فوربس  که 
در زومیللت آمللده خواندنی اسللت. او در این مصاحبه توضیللح می دهد که 
داسللتان گویی با هسته  قوی احساسی و عاطفی، تأثیر بسیار بیشتری نسبت 
به تبلیغات متمرکز روی ویژگی ها و حقایق محصول دارد. او معتقد است این 
نوع داسللتان گویی باید عاوه بر تبلیغات، پایه و اساس تمامی استراتژی های 
بازاریابی محتوای هر شللرکتی باشللد. به بیان دیگر، داستان گویی پاسخ این 
سللؤال مهم بازاریابان اسللت: »در دنیای کنونی چگونه توجه مخاطب را به 

خود جلب کنیم؟«
بروس: شما معتقد هستید که دیگر زمان جلب توجه مخاطبان با استفاده 
از ویژگی ها و برتری های محصول پایان یافته است. از نظر شما داستان گویی، 
برخاف بمباران اطاعات، راه  حل کنونی شللرکت های بازاریابی است. لطفا 

مثالی از یک شرکت موفق با این استراتژی بیان کنید.
تام: شللرکت تولیدی نوشابه  انرژی زای ردبول را در نظر بگیرید. مخاطبان 
هدف این شللرکت، نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۲۵ سللاله هستند. شرکت این 
سللؤال را از خود مطللرح کرد که این مخاطبان عموما بلله دنبال چه چیزی 
هسللتند؟ آنها وقت خللود را روی چه موضوعاتی متمرکز می کنند؟ پاسللخ، 

ورزش های مخاطره آمیز و بازی های ویدئویی و موسیقی بود.
ردبللول به  جای تمرکز روی ویژگی های محصول، داسللتان هایی جذاب برای 
مخاطبان تعریف می کند. ردبول پس از پیدا کردن عاقه  مندی های مخاطبان، 
تصمیم گرفت به منبعی از داسللتان ها و محتوای مربوط با ورزش تبدیل شود. 
اگر امروز به وب سللایت این شللرکت مراجعه کنید، تصویر قوطی نوشابه شما را 
جذب نخواهد کرد؛ بلکه داسللتان هایی در مورد ورزش های مخاطره آمیز، شللما 
را به ماندن در وب سللایت و خواندن محتوای بازاریابی تشللویق خواهد کرد. در 
نتیجه وقتی به فروشگاهی می روید و قوطی های ردبول را در کنار رقبا می بینید، 
احسللاس متفاوتی دارید. این راهکار، اسللاس و ذات برندسازی است. داستان ها 

کمک می کنند شما به برند حس داشته باشید.
بروس: چرا هر سللاله در نظرسللنجی های صداقت اجتماعی، فعاالن حوزه  

بازاریابی در پایین ترین رده ها قرار می گیرند؟
تللام: روند بازاریابی در طول تاریخ به گونه ای بللوده که این بی اعتمادی را 
در مخاطبان ایجاد کرده اسللت. قول ها و دروغ هایی که شرکت ها با تبلیغات 
به مخاطبان تزریق کرده اند، اعتماد را به  مرور از بین برده اسللت. در دنیای 
کنونی، اهمیت صداقت روز به روز بیشللتر می شود و شرکت هایی که در این 
زمینه موفق نباشند، دوران سللختی در پیش رو خواهند داشت؛ به خصوص 
هرچه مخاطبان برندها و شرکت ها بیشتر در میان جوانان باشند، این مشکل 

بزرگ تر خواهد بود.
به هر حال دشللواری بازاریابی به حدی رسللیده اسللت که پس از جذب 
مخاطب و تحت تأثیر قرار دادن او، هنوز با مشکل اثرگذاری روی تصمیماتش 

روبه رو هستید، چراکه صداقت در میان داستان های تان حس نمی شود.
بروس: پس از نظر شما، ایجاد اعتماد و پایبندی آن کاما به تصمیمات و 

عملکرد شرکت ها وابسته است.
تللام: قطعا همین طور اسللت. همه  ما تاکنون با بازاریابللان مختلف روبه رو 
شللده ایم و اکثر اوقات در میان صحبت های شللان به دنبال راه فرار بوده ایم. 
دلیل این رفتار ما چیزی به  جز حس کردن عدم صداقت نبوده است. باید به 
این نکته توجه کنیم که سللاختن ارتباطللی عمیق با مخاطب، وظیفه  اصلی 
بازاریابی اسللت. قدم اول برای سللاخت ارتباط، شللناخت نیازهای مشتریان 

است.
ما به  عنوان یک شرکت بازاریابی همیشه به مشتریان توصیه می کنیم که 
تا حد امکان کمتر در مورد خودشللان صحبت کنند. آنها باید روی مواردی 
که برای مخاطب ارزش دارد تمرکز کنند و داسللتان خود را با محوریت این 

موارد اعتمادساز تعریف کنند.
به هر حال دنیای بازاریابی تغییر کرده اسللت. شرکت ها در گذشته توجه 
مخاطب را می خریدند و امروزه باید آن را کسللب کنند. در دنیای امروز باید 
تجربه ای برای مخاطب ایجاد کنید که ارزش وقت او را داشللته باشللد و این 

تجربه تنها با تعریف کردن داستان های مفید به دست می آید.
بدون تردید  ارتباط با مشللتری از کانال قصه های شنیدنی می تواند میزان 
موفقیت یک فروشللنده بیمه عمر را دوچندان کند. فروشنده ای که بلد باشد 
شللخصی را با هوش روایی و داستانی خود جلب کند، طبعا میزان فروش او 

به مراتب بیشتر از دیگران است. 
تو می توانی با قصه سللازی و قصه گویی در زمینه  فقر و ثروت روایتی زیبا 
از زندگی ترسللیم کنی. وقتی مخاطللب متوجه نقش و اهمیت بیمه عمر در 
کسللب ثروت و سرمایه شود بی درنگ به خواسته تو برای بیمه شدن احترام 
می گذارد. وقتی داسللتانی از بدبختی و خوشللبختی آدم ها روایت کنی هیچ 
انسانی دوست ندارد در تیم بدبختی قرار بگیرد و قطعا سعی می کند قهرمان 

پیروز داستاِن شما باشد تا اینکه خود را بازنده تصور کند.
در ارتباط سللازی با مشتری و بیان قصه شما به عنوان فروشنده بیمه عمر 

باید چند نکته را به درستی رعایت کنید:
اول: شناسایی مشتری 

هملله مشللتریان ظرفیت های یک انللدازه ای برای شللنیدن ندارند. از نظر 
تیپ شناسی شللخصیت شاید بیش از ۱۶ تیپ شخصیتی متفاوت در جامعه 
حضور داشته باشند. نوع رفتار تو برای قصه گفتن برای آدم های درون گرا با 

آدم های برون گرا باید متفاوت باشد. 
دوم: انتخاب قصه 

اینکلله چلله قصلله ای را روایت می کنی مهم اسللت. وقتی بللا یک کارمند 
حرف می زنللی اگر از اهمیت بیمه عمر و پس انداز و سللرمایه گذاری بگویی 
به مراتب تاثیر بهتری دارد تا اینکه برای او از اهمیت بیمه عمر در سامتی 
بگویی. گرچه سللامتی فصل مشترک یک کارمند و کارآفرین است اما برای 
کارمند در یک برخورد هیجانی پول و ثروت اهمیت بیشتری دارد، اما برای 
سرمایه گذار یا کارآفرین چون به اندازه الزم پول دارد شاید قصه هایی که به 

سامتی ارتباط پیدا می کند، مهم تر باشد 
 سوم: حجم و میزان قصه 

شللما باید مانند شهرزاد هنر قصه گویی داشته باشید، اما نباید هزار و یک 
قصه روایت کنید. یک قصه کوتاه و شللنیدنی و جذاب حداکثر دو الی سلله 
دقیقه، می تواند برای تاثیرگذاری کافی باشللد. قصه های طوالنی طرف مقابل 

را خسته می کند و موجب دهن دره می شود.
چهارم: لحن و بیان قصه 

شما قرار نیست قصه را به عنوان یک تکلیف کاری انجام بدهید. شما باید 
یک قصه گو باشللید که با لحن شللیرین و مودبانه به شخص احساس آرامش 
بدهید. لحن و بیان شما باید کاما روایی و داستانی باشد. از لحن خطابی و 

تحکمی برای بیان روایت خودداری کنید. 
 پنجم: قصه باید مثبت باشد 

برخللی از افللراد با بیان قصه های مرگ و میر به جای آنکه ایجاد شللوق و 

انگیزه کنند موجب ترس و دلهره و نگرانی می شللوند و نمی توانند فرد را به 
بیمه عمر شللدن متقاعد کنند. قصه باید با نگاهی مثبت بیان شللود. وقتی 
می گویید همسللایه ما پارسال فوت کرد اما چون بیمه عمر نداشت، شنونده 
به مرگ همسللایه شللما فکر می کند و به جای شنیدن ادامه داستان از شما 

دوری می کند. 
ششم: انتخاب قصه 

قصه های زندگی برای تاثیرگذاری بر مخاطب زیاد اسللت. شللما به عنوان 
فروشنده بیمه عمر باید درایت و هوشمندی زیادی برای انتخاب قصه داشته 
باشللید. قصه ها را می توان به انواع مختلف تقسللیم کرد. شللما قصه هایی را 
انتخاب کنید و برای مخاطب خود روایت کنید که پیام نهایی آن موفقیت و 
ثروت و خوشبختی و مهربانی و سامتی و پیشرفت باشد. برای هر کس باید 
قصه مخصوص او روایت کنید. اگر ذهن قصه سللاز داشللته باشید، می توانید 

در لحظه قصه بسازید. 
هفتم: زمان بیان قصه 

در چلله زمانللی باید قصلله را روایت کنید. آیا باید به محض سللام کردن 
به مشللتری برای او قصه بگویید؟ با توجه به شللناور بودن اثربخشی قصه و 
متغیرهای فراوانی نمی توان یک دسللتور خللاص برای زمان بیان قصه صادر 
کرد. برخی  قبل از سللام قصه را آغاز می کنند. برخی در زمانی که حوصله 
مشللتری از توضیحات سللر رفت قصه می گویند. روانشناسی مشتری خیلی 
مهم اسللت. شللما به عنوان فروشللنده بیمه عمر باید با هوشمندی زمان را 

انتخاب کنید.
هشتم: واقعی یا ساختگی 

در قصه گویی مهم واقعی بودن یا سللاختگی بودن نیسللت. مشللتری بیمه 
عمر از تو سللوال نمی کند این قصه واقعیت دارد؟ او با شللخصیت های قصه 
همذات پنداری می کند و خود را در جای شللخصیت های قصه می گذارد. تو 
می توانللی از یک واقعیت موجللود در بیمه قصه بسللازی و یا با کمک ذهن 
قصه ای را روایت کنی و تاثیر آن را بر مشتری برای خرید بیمه عمر بگذاری.

نهم: ذهن مخاطب را با قصه درگیر کن 
جللوری قصه را روایت کن که مشللتری نه تنها خللودش را بیمه عمر کند 
که برای تو ده ها مشللتری دیگر بیاورد. ذهن مخاطللب را با اوج و فرودهای 
داستانی درگیر کن. اوج و فرودهای قصه را به درستی انتخاب کن تا شنونده 

با موضوع قصه ارتباط بیشتری پیدا کند.
دهم: قصه ها را تصویری روایت کن 

بی تردید کسللانی که شللنونده خوبی برای داستان های روایی تو در زمینه 
زندگللی و بیمه بودند، می توانند مشللتریان وفاداری باشللند چراکه قصه در 
الیه های مختلف ذهن رسللوب می کند و تاثیر خوبی بر شللنونده می گذارد. 
اخبار در ذهن مدت زمان زیادی نمی ماند، اما قصه به دلیل الیه های مختلف 
روایت و شللخصیت و موضوع مدت ها در ذهن می مانللد و می تواند در زمان 

مناسب تاثیر خوبی بر شنونده بگذارد.
قصه گویی به معنای صرفا خواندن داستان های افسانه ای و قدیمی نیست. 
اگرچه داسللتان ها و افسللانه های قدیمی که به زندگی و بیملله ارتباط پیدا 
می کند می تواند موثر باشد، اما شما می توانید داستان های موجود در زندگی 
آدم های واقعی را پیدا کنید و با زبان و بیان شللفاهی خود به آن آب و تاب 
دهید. می توانید سرگذشللت بیمه گذارانی را که با شما به یک موقعیت بهتر 

رسیدند، به شکل داستانی برای مشتریان روایت کنید. 
برخللی از افراد گاهی  سللوال می کنند کلله آیا باید کتاب های داسللتانی 
خاصی را بخوانیم. جواب منفی یا مثبت نیسللت. شللما قبل از هر چیز باید 
ذهنی قصه گو و قصه سللاز داشته باشللید و بتوانید از ظرفیت های موجود در 
واقعیت های زندگی و کسللب و کار به شللکل داسللتانی استفاده کنید. شاید 
یک لبخند کودک باعث شللود شللما ۱۰دقیقه یک داسللتان را روایت کنید 
یا گاهی نشسللتن در تاکسللی شللما را با حوادث زندگی افراد مختلف آشنا 
می کند، همین اتفاق ها می تواند دستمایه خوبی برای داستان گویی مشتری 

بیمه عمر باشد.
همه داستان ها باید با بیمه و اثربخشی بیمه عمر ارتباط داشته باشد. پرت 
و پاگویی باعث می شللود که مشتری شللما را یک یاوه گوی روده دراز بداند 

که یکریز حرف می زنید. 
بیمه عمر یک نیاز اولیه زندگی آدم ها نیسللت. شما کار سخت تری نسبت 
به کسللانی دارید که یک کاال آن هم از نوع نیازهای اولیه می فروشللد. شما 
خدماتی می فروشللید که جزو نیازهای اولیه آدمی نیست بنابراین داستان و 

قصه می تواند سرعت کار شما را برای فروش بیشتر کند. 
وقتی شما به آرامش زندگی مردم فکر می کنید قصه های شما رنگ و بوی 
آرامش به خود می گیرد به گونه ای که در لحن و بیان شللما تاثیر می گذارد، 
اما اگر صرفا با نیت فروش بیمه به سراغ افراد می روید قصه های شما رنگ و 

بوی ساختگی می دهد و تاثیر چندانی بر افراد نمی گذارد. 

داستان گویی در فروش بیمه

محمدرضا محمدی
کارشناس اقتصادی

به قلم: لری کیم  کارآفرین 
مترجم: امیر آل علی
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وزیر نفت در حاشیه بازدید از شرکت فوالد اکسین خوزستان
متخصصان و جوانان فوالد اکسین وزارت نفت را از واردات بی نیاز کردند

اهواز – شبنم قجاوند: بیژن نامدار زنگنه در بازدید از شرکت فوالد اکسین خوزستان گفت: با تالش 
متخصصان و جوانان فوالد اکسین، وزارت نفت از واردات بی نیاز شد.  بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در سفر 
به اســتان خوزستان و در حاشــیه بازدید از شرکت فوالد اکسین ضمن اعالم حمایت از تولید کنندگان و 
صنعتگرانی که عزم خود را برای اتمام پروژه گوره جاسک در سال ۱۴٠٠ جزم کرده اند، گفت: باعث افتخار 
ماســت که متخصصین و جوانان فوالد اکســین توانستند صنعت نفت را در شرایط تحریمی از وارد کردن 
ورق های مورد نیاز نجات دهند. او افزود: پروژه گوره به جاسک اولویت وزارت نفت است و تا اتمام آن هرچه 
ورق ترش و شــیرین در فوالد اکســین تولید شود آن ها را وزارت نفت خریداری می کند. امین ابراهیمی مدیر عامل فوالداکسین خوزستان در 
نشست هم اندیشی مدیران صنعت نفت و صنعت فوالد کشور که با حضور زنگنه وزیر نفت و هیات همراه او برگزار شد، مسائل مهمی را پیرامون 
همکاری بیشتر در خصوص افزایش تولید در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال رونق تولید داخلی معرفی شده است، مطرح کرد. 
او ضمن ارائه گزارشی از عملکرد فوالد اکسین خوزستان در یکسال اخیر و آمار و ارقام و تاکید بر پتانسیل های شرکت مبنی بر تولید بیش تربیان 
داشت: در ۱٠ سال گذشته شرکت درگیر تولید ورق های ساختمانی بود که بهره کمی را به همراه داشت، اما این کارخانه یونیک به لطف پروژه 
گوره جاسک و اعتماد وزیر نفت توانست رکورد ۱٠ ساله تولید و صادرات را بشکند و برای اولین در ایران ورق های مورد نیاز صنعت نفت را تولید 
کند. پس از این نشست، وزیر نفت، مدیران نفت و فوالد از خط تولید فوالد اکسین خوزستان بازدید گسترده بعمل آوردند و بخش های مختلف 
آن را مورد کاوش قرار دادند و سپس فاز دوم آزمایشگاه خوردگی فوالد اکسین که نقش اساسی در پیش بردن پروژه گوره جاسک دارد افتتاح 
شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت به همراه کرباسیان مدیر عامل شرکت ملی نفت، فالحتیان و... در سفر به استان خوزستان با مدیران شرکت 

فوالد اکسین خوزستان نشست تخصصی برگزار کردند.

مدیرکل ارتباطات  و فنآوری اطالعات استان همدان: 
بخش ارتباطات و فنآوری اطالعات کشور از ساختار بی نظیری برخوردار است

همدان – خبرنگار فرصت امروز : مدیرکل ارتباطات استان همدان در بازدید از  دفتر سرپرستی روزنامه فرصت امروز همدان، به تشریح 
ســاختار حوزه ارتباطات پرداخت و افزود: بخش ارتباطات کشــور بخاطر داشتن یک ساختار جامع و پویا، جزء معدود حوزههایی است که در 
درون خود قسمتهای طراحی، نظارت و اجرا را دارد و این ویژگی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات را از سایر حوزه ها متمایز می کند. مدیرکل 
ارتباطات  و فن آوری اطالعات استان همدان گفت: در سال 88 مطابق اصل ۴۴  قانون اساسی، وزارت ارتباطات بزرگترین شرکت این حوزه یعنی 
مخابرات ایران را به بخش خصوصی واگذار کرد. شرکت مخابرات ایران در کنار شرکتهای جدیدی که پا به عرصه گذاشتهاند مانند )ایرانسل، همراه 
اول و رایتل( در یک فضای رقابتی، خدمات خود را ارائه میکند و  به دلیل وجود همین فضای رقابتی علیرغم افزایش کمیت و کیفیت خدمات، 
تعرفههای خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات در طول این سالها افزایش چندانی نداشته است. در سال ۱388 کلیه روستاهای استان همدان از 
تلفن ثابت برخوردار شدند و بعد از خصوصیسازی خدمات تلفن ثابت به بخش خصوصی واگذار شد و دولت نقش نظارتی در این زمینه بر عهده 
دارد. مجتبی ساکی افزود: ساختاری که در حوزه ارتباطات حاکم است در سایر بخشها وجود ندارد به این معنی که زیر بخشهای طراحی، نظارت 
و اجرا بصورت مستقل در سازمان وجود داشته باشد و همین ساختار باعث باال رفتن  کیفیت و تنوع خدمات شده است. وی بیان کرد: در حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات، مرجعی به نام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وجود دارد که وظیفه سیاستگذاری و مقررات گذاری ) طراحی 
خدمت( بخش را بر عهده دارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ریاست کمیسیون و رئیس سازمان تنظیم مقررات، دبیر کمیسیون هستند. این 
کمیسیون، یک مرجع فرا وزارتخانهای است و اعضای آن صرفاً از وزارت ارتباطات نیستند بدین ترتیب که نمایندگانی از وزارت اقتصاد، سازمان 
مدیریت، بخش خصوصی و ... در آن حضور دارند. وی ادامه داد: وظیفه این کمیسیون تهیه و تصویب مقررات ارتباطی و فناوری اطالعات کشور، 
شامل تعریف انواع سرویسها، محدوده جغرافیایی ارائه خدمت، شاخص های نظارتی، نرخ گذاری و تصویب تعرفه و نرخ ارائه خدمات در بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات و ... میباشد. در کمیسیون تنظیم مقررات، اجازه فعالیت اپراتورها تحت عنوان یک پروانه به آنها داده میشود، پروانه 

فعالیت نیز به مزایده گذاشته شده و هر کسی که دارای شرایط باشد، میتواند صاحب پروانه شود.

مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان: 
همه بدهی های دارویی و تجهیزات پزشکی سال۹۶به موسسات دولتی و 

خصوصی پرداخت شد
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: دکتر سید محمد حسینی، اظهار کرد: پرداختی های در روزهای اخیر به موسسات بخش خصوصی و دولتی داشتیم که در 
بین موج خبرهای منفی خبر خوبی بود.وی افزود: با دستور رهبر معظم انقالب و مصوبه هیئت دولت مقرر شد که ۵٠٠ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی به سازمان 
بیمه سالمت تخصیص داده شود.حسینی ادامه داد: این رقم بابت هزینه های دارویی و تجهیزات پزشکی و بدهی های به موسسات دولتی و خصوصی پرداخت شد.وی 
تصریح کرد: خوشبختانه این بدهی ها در دو مرحله پرداخت شد، همه مطالبات سال ۹۶ داروخانه ها )8۲ میلیارد ریال( و بدهی بیمارستان های خصوصی استان 
با مبلغ ۱۱۹ میلیارد ریال پرداخت شد و پنج ماهه سال ۹۶ بیمارستان ها در دو نوبت تسویه شد.حیسینی تأکید کرد: همچنین بدهی پاراکلینیک ها )شامل مراکز 
تصویربرداری، آزمایشگاه ها، ام ار آی، سیتی اسکن و فیزیوتراپی( که مبلغ ۵3 میلیارد ریال بود پرداخت شد.وی بیان کرد: معوقات درمانگاه های شبانه روزی را هم 
که پنج میلیارد ریال باقی مانده بود تسویه کردیم.حسینی افزود: همچنین بدهی پزشکان و دندانپزشکان عمومی که مبلغ ۹ میلیارد ریال و پزشکان و دندانپزشکان 
متخصص که بدهی آن ها ۲۶ میلیارد ریال بود، پرداخت شد.وی از تسویه معوقه مراکز دولتی دانشگاهی که مبلغ آن ۷۷3 میلیارد ریال بود، خبر داد و اظهار کرد: 
در مجموع ۹88 میلیارد ریال معوقه سال ۹۶ تسویه شد و این پول تمام چرخه را فعال می کند.مدیر کل بیمه سالمت گلستان تأکید کرد: بدهی های پنج ماهه 
سال ۹۷ را هم تا پایان مرداد ماه صفر کردیم و برای داروخانه ها به خاطر اهمیت آن ها علی الحساب شهریور ماه هم پرداخت شد.حسینی ادامه داد: بدهی در حوزه 
دانشگاه علوم پزشکی را هم تا پایان شهریور را قطعی کردیم و مهر و آبان را هم علی الحساب پرداخت کردیم و اسناد آذرماه هنوز به دست ما نرسیده است.وی افزود: 

در سال ۹۷ تاکنون هزار و 8۶٠ میلیارد ریال پرداخت شده است

پنجمین جلسه شورای پایایی شبکه برق خوزستان برگزار شد
اهواز – شبنم قجاوند: پنجمین جلسه شورای پایایی شبکه برق خوزستان با موضوع بررسی آخرین وضعیت شبکه و 
گذر از پیک بار تابستان ۹۹ در محل نیروگاه آبادان برگزار شد.  این جلسه با حضور مدیران شرکت برق منطقه ای خوزستان، 
شرکت های توزیع نیروی برق خوزستان، اهواز، کهگیلویه و بویراحمد و شرکت های تولید برق و اعضای این شورا تشکیل 
شده است. اطالع از آخرین وضعیت تعمیرات و آماده سازی نیروگاه های حرارتی و آبی، آخرین وضعیت پیش بینی بارندگی 
ها و حجم آب ذخیره شده در پشت سدها، هماهنگی با مقامات استانی برای تغییر ساعات کارادارات در تابستان سال آینده، 
بررسی آخرین وضعیت پیش بینی سهم شرکت های در مدیریت بار از جمله مواردی بوده که در پنجمین جلسه شورای 
پایایی شبکه برق خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در این جلسه اقدامات مورد نیاز برای آمادگی پیک بار تابستان پیش رو و فعالیت هایی که باید انجام 

شود مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کلیه اقدامات الزم برای آمادگی شبکه، قبل از شروع فصل گرم به پایان برسد.

IMO موفقیت اداره کل بنادر ودریانوردی هرمزگان در ممیزی مستقل
بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز: معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از موفقیت این اداره 
کل در ممیزی مستقل سازمان بین المللی دریانوردی )IMO( براساس فرآیندهای مرتبط با کنوانسیون بین المللی 
اســتاندارد های آموزش، صدور گواهی نامه و نگهبانی دریانوردان خبرداد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان هرمزگان، "اسماعیل مکی زاده "  با بیان اینکه ممیزی مستقل سازمان بین المللی دریانوردی 
)IMO( براســاس الزامات مرتبط با کنوانسیون بین المللی استاندارد های آموزش، صدور گواهی نامه و نگهبانی 
دریانوردان)STCW( هرپنج سال یکبار برگزار می شود اظهارداشت: یکی از اهداف کنوانسیون STCW  آموزش 
موثر و یکسان دریانوردان شاغل در بخش های مختلف تجاری ناوگان بین المللی و همچنین پیشگیری از بروز حوادث و سوانح دریایی ناشی از خطای 
انسانی است . مکی زاده به اجرای موفقیت آمیز فرایند ممیزی مستقل)  STCW( با حداقل عدم انطباق اشاره کرد و گفت : اداره کل امور دریانوردان به 
عنوان حاکمیت سازمان و اداره استانداردهای آموزش وگواهینامه های اداره کل بنادر و دریانوردی بعنوان نمایندگی سازمان در بندرعباس طی دو روز مورد 
ممیزی قرارگرفتندکه انجام این مهم بسیار موفقیت آمیز و با حداقل عدم انطباق به پایان رسید. معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان انجام 
این ممیزی را در راستای ابقای پرچم جمهوری اسالمی ایران در لیست سفید سازمان جهانی دریانوردی و با هدف بررسی اعتبار اسناد صادره عنوان کرد و 
اظهار داشت: انجام این مهم توسط ممیز رسمی IMO  مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصله به سازمان جهانی دریانوردی ارسال شد. وی افزود: 
عالوه بر اداره استاندار های آموزشی و گواهینامه ها ی دریانوردی استان هرمزگان به عنوان  دستگاه نظارت منتخب  یکی از مراکز آموزشی این استان نیز 
انتخاب و در فرآیند ممیزی  قرار گرفت . مکی زاده در ادامه تصریح کرد: استان هرمزگان با برخورداری از۲۲٠٠کلیومتر مرز دریایی  )با احتساب جزایر ( 
و حدود 33 هزار دریانورد به عنوان مهمترین استان دریایی کشور نقش بسیار مهمی را در صنعت حمل و نقل دریایی ایفا می کند.  وی افزود: اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان هرمزگان طی سال های اخیر با مشارکت مراکز آموزش دریانوردی بخش خصوصی ضمن توسعه امکانات آموزشی مناسب نظیر 
سیمیالتور )شبیه ساز(، رادار و آپا همچنین بهره گیری از سامانه نقشه های الکترونیکی ) ECDIC( و مدرسین مبرز در جهت افزایش دانش و مهارت  

دریانوردان گامهای موثر و مطلوبی  برداشته است.

سمینارآموزشی مدیریت استرس دربین کارکنان شرکت گازاستان مرکزی 
همزمان با دهه مبارک فجر برگزارگردید

اراک – مینو رســتمی : سمینار آموزشــی مدیریت اســترس به همت واحدهای آموزش و اجتماعی رفاهی درپی تصمیمات شورای 
فرهنگی شــرکت گاز اســتان مرکزی ، درسالن اجتماعات این شــرکت دربین کارکنان و خانواده ایشــان برگزارگردید.  به گزارش روابط 
عمومی شــرکت گازاستان مرکزی،این برنامه باحضور دکتر ایزدی مدرس این سمینار برگزار گردید،که ایشان درخصوص مدیریت استرس 
وراهکارهای عملی کاهش اســترس برای حاضرین مطالبی را ارائه نمودودراین خصوص  گفت :داشــتن هــدف ومعنا ،خودباوری ،درحال 
زندگی کردن،شوخ طبعی،شــرکت درفعالیتهای اجتماعی،برنامه ریزی فعالیت تفریحی،سازماندهی کارها، اولویت بندی وعدم رقابت جویی 

ازراه های موثر کاهش ومدیریت اســترس واضطراب می باشد.
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رشــت- زینب قلیپور: بیژن نامدار زنگه وزیر نفت در بیست و یکمین همایش ملی 
واحدهای صنعتی و خدمات سبز با بیان این مطلب اظهار کرد: به نظر من یکی از بزرگترین 
کارهایــی که وزارت نفت در جهت حفظ محیط زیســت انجام داده، تولید گاز و توســعه 
گازرســانی در کشور بوده است.این مقام مســئول با اشاره به بارش سنگین برف در برخی 
استان ها کشور من جمله گیالن، گفت: بارش برف در این استان موجب قطع جریان های 
برق و آب شد ولی گاز قطع نشد و مردم این استان به برکت گاز هم توانستند روشنایی داشته 
باشــند و هم این که با گرمای گاز، برف را آب کرده و از آن استفاده کنند.وزیر نفت با بیان 
این که امروزه مقرون به صرفه نیست  فرد برای تهیه سوخت، درختان را قطع و جنگل ها را 
تخریب کند، اظهار کرد: جایگزین گاز به عنوان سوخت پاک و ارزان، کار بسیار بزرگی بود که 
در کشور صورت پذیرفت به طوری که تقریبا کار گازرسانی دراکثر استان ها رو به اتمام بوده 
و این خدمتی اســت که انجام دادیموزیر نفت افزود: در سال ۹۲ که مسئولیت وزارت نفت 

را برعهده گرفتم، نزدیک ۴3 درصد نیروگاه ها سوخت مایع استفاده می کردند و این رقم 
در سال گذشته به زیر ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده، ضمن این که هر ساله 8 الی ۹ درصد 
مصرف سوخت نیروگاه ها افزایش می یابد.زنگنه با بیان اینکه تولید گاز را با محوریت پارس 
جنوبی ۲.۴ برابر کرده ایم، تصریح کرد: در سال ۹۲ تولید گاز در پارس جنوبی ۲8٠ میلیون 
متر مکعب در روز بود و این رقم در ســال جاری به ۶۷٠ میلیون متر مکعب در روز رسیده 
است.وی ادامه داد: برای رسیدن به این میزان تولید، کاری بسیار بزرگ از نظر زیر ساختی 
صورت گرفته است.زنگنه اعالم کرد: اوایل سال ۹۹ تولید کل گاز ایران از رقم هزار میلیارد 
متر مکعب در روز می گذرد که در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.این مقام مسئول 
در ادامه سخنان خود در خصوص توجه به مسائل زیست محیطی در تولید گاز اشاره کرد و 
گفت: گاز در واقع پاکترین سوخت هیدرو کربوری ممکن است که جایگزین سوخت های 
آالینده مانند نفت کوره شــده به طوری که امروزه ۹۵ درصد جمعیت کشور از گاز طبیعی 

استفاده می کنند و این کار به نوبه خود بی نظیر است.وزیر نفت یکی دیگر از اقدامات این 
وزرات خانه برای حفظ محیط زیست را توسعه گاز CNG برای مصرف سوخت خودروها 
بیان کرد و گفت:  به اعتقاد من CNG سوخت بومی ماست؛ در حال حاضر حدود 3 هزار 
جایگاه سوخت CNG در کشور وجود دارد که هنوز از ظرفیت خالی نیز برخوردارند، که بعد 
از افزایش قیمت بنزین تمایل برای استفاده از این سوخت بیشتر شده است.زنگنه در بخش 
دیگری از ســخنان خود به مصرف بی رویه انرژی در کشور اشاره کرد و افزود: امروز شدت 
مصرف انرژی گاز در ایران  باالست، به طوری که هم اکنون بیش از ۶٠٠ میلیون مترمکعب 
در روز مصرف خانگی ما اســت که این رقم نزدیک مصرف کل یک قاره بزرگ است؛ از این 
رو باید تقاضا در این بخش معقول شود همچنین برای تغییر در این روند و کاهش مصرف 
سوخت، هم باید کیفیت خودروهای سواری تغییر کند و هم بر کارکرد موتورخانه ها نظارت 

شود.وزیر نفت اظهار کرد: خودم را مؤظف می دانم حامی محیط زیست باشم. 

بسمه تعالی
بار دیگر حضور گســترده، باطراوت و شورانگیز مردم سرافراز ایران در پاي صندوق هاي 
رأي، دوم اسفند را به روز جشن ملي و تجلی گاه شعور و اراده یک ملت تبدیل کرد و برگ 
زرین دیگري را در تاریخ پرافتخار میهن عزیز اسالمي رقم زد. حماسه اي سترگ و سرنوشت 
ســاز که در برهه حســاس کنوني و در اوج شرارت ها و دشمني ها بر علیه انقالب اسالمي 
شکل گرفت و با ترسیم افق هاي روشن و پرامید براي آینده کشور، جلوه هاي زیبایي از نمود 
مشــارکت سیاسی و قدرت مردمي نظام را در معرض دید جهانیان قرار داد. اینجانب خداي 
بزرگ را بر هوشیاري و وظیفه شناسي این ملت غیور سپاس گفته بر خود الزم مي دانم از 
حضور پرشــور مردم فهیم استان قم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شوراي اسالمي و 

اولین میان دوره اي پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبري، خاصه مراجع عظام تقلید، ائمه 
جمعه و علماي معزز که با حضور آگاهانه خویش و دعوت پرشور مردم براي حضور در این 

عرصه سرنوشت ساز، به خلق این حماسه عظیم و بیاد ماندني کمک کردند، صمیمانه تقدیر 
و تشکر نمایم. همچنین به نوبه خود از زحمات تمام عوامل دست اندرکار برگزاري انتخابات 
در اســتان اعم از مسوالن ستاد انتخابات اســتان و شهرستان، هیات هاي محترم اجرایي ، 
نظارت، بازرسي، فرماندار محترم، بخشداران ، نامزدهاي محترم و اعضاي ستادها و طرفداران 
آنها، دادگستري و عوامل امنیتي و انتظامي، اصحاب رسانه و شبکه استاني نور که با مساعي 
و تالش خود، مقدمات برگزاري انتخاباتي باشکوه و پر شور در استان را فراهم کردند، عرض 
تشکر و قدرداني واز خداوند منان اقتدار، عزت و سربلندي روزافزون نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و سالمتي خدمتگزاران به نظام و شما مردم غیور و همیشه در صحنه را مسالت دارم.
 بهرام سرمست - استاندار قم

ساری - دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : با 
توجه به بازدیدها وجلسات متعدد اعضاء گروه معین منطقه ساری ، واحد های ستادی ، 
عملیاتی و نواحی تابعه آماده خدمت رسانی نوروزی هستند . به گزارش خبرنگار مازندران 
به نقل روابط عمومی ، ســبحان رجب پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری دردومین جلسه تسهیالت نوروزی که با هدف آمادگی سوخت رسانی درایام 
نوروزی با حضور معاونین ، روسای نواحی و روسای واحدهای بالفصل منطقه ساری برگزار 
شد ، بیان کرد : هدف اصلی از بازدید گروه معین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری از نواحی تابعه و واحدهای عملیاتی و ستادی ، یاری رساندن به نواحی تحت 
پوشش و حصول اطمینان از صحت عملکرد عملیات فنی و مالی شرکت ، کمک به اجرای 

دقیق اطالعیه ها، دستورالعمل ها و شناسائی و رفع مشکالت و انتقال تجربیات شرکت 
می باشد . سبحان رجب پور به آمادگی کامل نواحی تابعه آمل ، بابل ، بابلسر ، سوادکوه ، 

قائمشهر ، ساری ، نکا و بهشهردرامرسوخت رسانی ایام نوروز ۱3۹۹ اشاره و بیان کرد : با 
توجه به ذخیره سازی مطلوب انواع سوخت مورد نیاز مسافران نوروزی و هم استانی های 
گرامی مشکلی در توزیع به موقع آن نخواهیم داشت . سبحان رجب پورتشکیل جلسات 
تسهیالت نوروزی را پر بار دانست و اظهار کرد : با توجه به بازدیدها و جلسات متعدد اعضاء 
گروه معین از واحدهای مختلف به نظر میرسد منطقه ساری از عهده مسئولیتهای خود 
ســربلند بیرون خواهد آمد . وی در ادامه به مسئولین توصیه کرد تا نسبت به نظارت بر 
نحوه عملکرد مجاری عرضه اهتمام بیشتری داشته باشند . در پایان جلسه هر یک از اعضا  
با ارائه گزارش موارد بررسی شده ، دیدگاه کارشناسی خود را در جهت چگونگی سوخت 

رسانی نوروزی و پیشبرد هر چه بهتر اهداف شرکت عنوان کردند .

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت 
ملی پاالیش و پخش به نقل از شانا، اعمال شدیدترین و ناعادالنه ترین تحریم های 
اقتصادی در ســال های اخیر علیه کشور، صادرات نفت را هدف اصلی خود قرار 
داد، اما طراحی، ســاخت و اجرای بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان در 
طول  ســال های گذشته در حاشــیه خلیج  زیبای همیشه فارس توانست تا حد 
قابل توجهی اثر تحریم ها در حوزه نفت را در کشــور کمرنگ کند، به نحوی که 
با تکمیل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و نیز توسعه پاالیشگاه های موجود، ایران 

که در ســال های ابتدایی پیروزی انقالب اســالمی فرآورده مورد نیاز خود را از 
کشــورهای خارجی وارد می کرد، امروز توانسته است با تکیه بر مفاهیم اقتصاد 
مقاومتی و رشد و توسعه توانمندی سازندگان داخلی، افزون بر تامین نیاز داخلی، 

به بزرگ ترین صادرکننده بنزین اوپک تبدیل شود.
طراحی، ســاخت و راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان نخستین 
پاالیشگاه میعانات گازی خاورمیانه و بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی دنیا در 
ایران با همت و توان سازندگان داخلی، افزون بر بی نیازی از واردات فرآورده، ایران 

را به بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده بنزین اوپک تبدیل کرد؛ افزون بر آن 
با تولید روزانه ۴۷ میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو در این پاالیشگاه و توسعه 
پاالیشــگاه های موجود، ایران به تولیدکننده یکی از باکیفیت ترین فرآورده ها در 

منطقه خاورمیانه تبدیل شده است.
- عملیات احداث پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس در زمینی به مساحت ۷3٠ 
هکتــار در ســال 8۵ در ۲۵ کیلومتری غــرب بندرعباس در جوار پاالیشــگاه 

بندرعباس آغاز شد.

تبریز - ماهان فالح: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
به همراه معاونین این شــرکت در مراسمی که بمناسبت میالد با سعادت بانوی نور و 
افتخار حضرت فاطمه زهرا ) س ( و روز گرامیداشت مقام زن و با حضور همکاران زن 
شاغل بمنظور تجلیل از آنان در سالن کنفرانس شرکت آبفا برگزار شد حضور یافت و از 

نزدیک با آنها دیدار و گفتگو کرد.
علیرضا ایمانلو ضمن تبریک این روز خجســته پیرامون شخصیت حضرت فاطمه 
زهرا )س( طی سخنانی گفت: حضرت فاطمه شخصیت و رشد زن را نه در زرق و برق  
های زندگی و جامه  هــای رنگارنگ، بلکه در بینش و منش مترقی و تربیت فرزندان 
شایســته برای ســاختن جامعه  ای آزاد و دنیایی زیبا و آراسته به پاکی جست جو می  
کرد، او با زندگی ساده و سراسر آگاهی و فضیلت خود ثابت کرد که یک زن می  تواند 
همه افتخارهای انســانی را به دست آورد و در همان حال، شیوه زندگی  اش سرمشق 
همگان باشــد. ایمانلو در ادامه با اشاره به نقش همکاران در موفقیت های حاصله در 
شرکت گفت: ما شاهد زحمات و تالش های همکاران خانم هستیم و در این میان نقش 

همکاران زن نیز در موفقیت های شــرکت انکارپذیر نیست. همکاران زن هم در اداره 
مسئولیت شان زیاد است و هم مسئولیت خانه و تربیت فرزندان را بعهده دارند بنابراین 
تالش آنها قابل تقدیر بوده و ماهم تالش مان براین است تا بتوانیم کارهایی که درتوان 
ماســت و در شان و منزلت آنها اســت انجام دهیم. مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان 
شرقی در خصوص نقش زن در توسعه پایدار در جوامع اسالمي افزود: در جوامع امروز 

زنان بعنوان یک بازوي توانمند و پویا در جهت پیشرفت و توسعه کشورها نقش بسیار 
با اهمیتي داشته اند و در کشور ما نیز مقام زن از جایگاه بسیار باالیي برخوردار است 

و یکی از ارکان پایداری هر سازمان توجه به روحیات و ایجاد آرامش پرسنل است.
ایمانلو در ادامه با اشاره به نقش همکاران در موفقیت های حاصله در شرکت گفت: 
قطع یقین بروز و ظهور موفقیت ها و حرکتهای مباهات برانگیز در سطح شرکت حاصل 
روحیه خالقبت و نوآوری و تالش کلیه همکاران محترم در تمامی مناطق استان می 
باشــد و در این میان نقش همکاران زن نیز در موفقیت های شرکت انکارپذیر نیست. 
وی در ادامه  خواستار مشارکت بیشتر همکاران خانم در ارائه پیشنهادات  سازنده  شد. 
قبل از سخنان مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی، نماینده و مشاور امور بانوان این شرکت 
گزارشی از عملکرد و فعالیتهای امور مربوط به بانوان را در طول سال گذشته ارائه داد. 
در ادامه مراســم با حضور بانوان شاغل در شرکتهاي آبفاي استان آذربایجان شرقی به 
بیان مسائل و مشکالت خود پرداختند و مهندس ایمانلو به سواالت حاضرین پاسخ الزم 
را ارائه داد و در پایان با اهداء جوایز و لوح یادبود از تمامي خواهران تجلیل بعمل آمد.

وزیر نفت: مردم گیالن به برکت گاز توانستند از برف سنگین امسال عبور نمایند 

پیام تشکر استاندار از حضور حماسي مردم قم در انتخابات دوم اسفند

با حضور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری انجام شد :
دومین جلسه تسهیالت نوروزی درمنطقه ساری

»ستاره« سربلند بحران ها
۴1 سالگی انقالب و تولید روزانه ۴۷ میلیون لیتر بنزین یورو در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

با برگزاری آیین میالد حضرت فاطمه زهرا ) س ( و روز زن؛

بانوان شاغل در شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی تجلیل شدند

اصفهان- قاســم اســد: همایــش یادگیــری از بــزرگان حــوزۀ نگهــداری و 
تعمیــرات بــا برنامه ریزی واحــد آموزش و توســعۀ منابع انســانی و همــکاری دفتر 
فنــی نگهــداری و تعمیرات شــرکت و با هدف به اشــتراک گذاشــتن تجــارب، روز 
 چهارشــنبه ســی ام بهمن ماه در محل برگزاری همایش های واحد آموزش برگزار شــد.
  در بخش نخست این همایش، عباس اکبری محمدی معاون نیروی انسانی فوالد مبارکه، 
ضمن قدردانی از زحمات مدیران و بنیان گذاران فوالد مبارکه در همۀ بخش ها، با برشماری 
برخی چالش های صنعت فوالد کشور گفت: تغییر نسل مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه 
و اســتفادۀ حداکثری از تجارب همۀ مدیران و کارکنان بازنشســته برای این شرکت یک 
ضرورت است. وی از مدیران و کارکنان بازنشسته به عنوان سرمایه و گنجینه هایی ارزشمند 
یاد و اضافه کرد: بدون شــک شرکت به استفاده از تجارب همۀ این عزیزان نیازمند است. 
باید به خاطر داشــته باشیم که فوالد مبارکه برای تمام این عزیزان سرمایه گذاری کرده و 
امروز هریک از آنان به ســرمایه ای ارزشمند تبدیل شده اند و نباید نادیده گرفته شوند. با 
استفاده از تجارب نسل قبل و با اتکا به دانش فنی روز دنیا و همچنین استفاده از ظرفیت 
نیروی انسانی جوان، باید برای برقراری توازن هرچه بیشتر در زنجیرۀ تولید و تأمین مواد 
اولیه موردنیاز و همچنین تقویت زیرســاخت ها اقدامات عاجلی انجام دهیم. دنیا در حال 
حرکت به سمت استفاده از تکنولوژی های جدید دیجیتال، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا 
است. این مباحث به زودی شرکت را مانند موجی عظیم و فراگیر در بر خواهد گرفت. یکی 
از تفاوت های امروز با گذشــته در همین امر است. تغییرات امروزه  تدریجی نیست و باید 
آمادگی الزم را برای مواجهه با آن داشته باشیم. هدف از برگزاری این همایش کم کردن 
فاصلۀ نســل قدیم و جدید نیروی انسانی شرکت اســت. باید از تجارب بزرگان استفاده 
کنیم و تشــکل های تخصصی و اتاق فکرهایی ترتیب دهیم که خروجی آن ها پیش بینی 

صورت مسئله های شرکت و ارائۀ راه حل های مناسب برای آن ها باشد.
مختار بخشیان معاون بهره برداری

تمامی بازنشســتگان فوالد مبارکه، به ویژه همکارانی که در دوران ساخت و ابتدای 
بهره برداری ایفای نقش کرده اند، در شکل گیری فوالد مبارکه نقش اساسی داشته اند. 
فوالد مبارکه به دســت این افراد ساخته شده اســت؛ فرهنگ جاری در این شرکت 
به دســت این عزیزان بنیان نهاده شــده و امروز به صورت امانت به دســت ما رسیده 
است. ضروری اســت در فواصل زمانی برنامه ریزی شده، این بزرگ مردان را در چنین 
همایش هایی مالقات کنیم و بســتری فراهم ســازیم تا از تجربــه و دانش آن ها در 

پروژه های مختلف و برای ارتقای فوالد مبارکه استفاده کنیم.

محمد رجایی مدیر دفتر فنی نگهداری و تعمیرات
هدف از برگزاری این همایش، اوال تکریم مدیران اسبق فوالد مبارکه، و ثانیا فراهم 
کردن بســتری برای انتقال تجارب آن ها به نسل جدید است. همۀ مدیران و کارکنان 
پیشــین فوالد مبارکه به ســهم خود در بهره برداری و تولید پایدار این شرکت نقش 
داشته اند. تداوم تولید در فوالد مبارکه نتیجۀ وجود پی ریزی استوار و درستی است که 
مدیران اسبق سنگ بنای آن را گذاشتند. بر این باوریم که هنوز جا دارد از مدیران سابق 

یاد بگیریم و کسب تجربه کنیم.
کاظمی مدیر آموزش و توسعۀ منابع انسانی

بــا توجه بــه تحوالت ســریع در محیط کســب وکار فوالد و وجــود تحریم ها و 
ازآنجاکــه فوالد مبارکه در حال جوان شــدن و تغییر نســل اســت، بــرای این که 
نســل جدید با مشــکالت جدی مواجه نشود، ضروری اســت تا خبرگان حوزه های 
 مختلــف به میــدان بیاینــد و تجاربشــان را در اختیار نســل جدید قــرار دهند.

بر این اساس، یادگیری از بزرگان فوالد مبارکه در حوزه های مختلف و همچنین تجلیل 
از ایشــان را در دستور کار واحد آموزش قرار داده ایم، زیرا باید از نظر دانش فنی بین 
نسل جدید و قدیم ارتباط برقرار شــود. فوالد مبارکه با برنامۀ احداث نورد گرم ۲ در 
آستانۀ گام دوم دوران ساخت خود است؛ ازاین رو چنین برنامه هایی می تواند حل موانع 
و چالش های احتمالی شرکت را تسهیل کند. همچنان که مدیرعامل شرکت نیز همواره 
بر این راهبرد و استفادۀ حداکثری از ظرفیت های دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان 
تأکید داشته اند. قدر مسلم این که دانش و تجربۀ بازنشستگان، استفاده از ظرفیت های 
دانشــگاه ها و شرکت های دانش بنیان و نیروی جوان و مستعد شرکت این سه ضلع را 

کامل خواهد کرد.

بنکدارپور مدیر اسبق تعمیرات مرکزی
در این همایش، ضمن تجدید دیدار با همکاران قدیمی خود با پیشرفت های فوالد 
مبارکه نیز آشنا شدیم. از این که فوالد مبارکه همچنان در مسیر درست و با توانمندی 
هرچه بیشتر در حال حرکت است بسیارخوشحالم. برای همۀ همکاران قدیمی و همۀ 
عزیزانی که هم اکنون چرخ این صنعت معظم را به گردش درمی آورند آرزوی موفقیت 
دارم. در تمام دنیا از تجارب افراد بهره برداری می شــود، زیرا سرمایۀاصلی یک شرکت 
نیروی انســانی آن است و تجارب آنان حاصل یک عمر کار است. به راحتی می توان از 
تجربۀ این دوستان بهره برد. با سازماندهی چنین برنامه هایی می توان به موفقیت فوالد 

مبارکه بیشتر کمک کرد.
رضا یاران مدیر ارشد اسبق تعمیرات

برگزاری این همایش از دو منظر قابل تأمل اســت: یکی این که بستری فراهم شد 
تا همکاران سابق گرد هم جمع شوند و از حال هم باخبر گردند. و دیگر اینکه زمینۀ 
تبادل نظر و انتقال تجربه ایجاد شــد. در این فرصت خاطرات دوران ساخت و ابتدای 
بهره برداری زنده شد، و عالوه بر این که انرژی مضاعفی در میهمانان ایجاد شد، همچنین 

با موفقیت ها و پیشرفت های جدید شرکت نیز آشنا شدیم.
قریشی مدیر اسبق تعمیرگاه مرکزی

برگــزاری این همایش که هدف آن انتقال دانش و یادگیری بود، برای من بســیار 
لذت بخش بود. از این که در چنین فضایی قرار گرفتم و فرصتی فراهم شد تا ضمن دیدار 
با همکارانی که از ابتدای بهره برداری در خدمت آن ها بودم، گوشه ای از تجارب خود را 
بیان کردم، بسیار خوشحالم. انتقال دانش و تجربۀ نسل قبل می تواند در موفقیت هرچه 

بیشتر شرکت و کاهش هزینه ها مؤثر باشد.
علیرضا ترکی مدیر سابق دفتر فنی تعمیرات

یادگیــری در مســیر پــر پیــچ و خــم اشــتباهات رخ مــی دهــد . بنابــر 
ایــن برگــزاری ایــن چنیــن همایــش هایــی  بــه یادگیــری از تجربیــات 
 گذشــتگان می انجامــد و چــراغ راه کارکنان حال حاضر شــرکت می باشــد.

بنده معتقــدم مدیریت به معنای تصمیم گیری در موقعیت های تقریبا درســت 
یا احتماال اشــتباه اســت و مدیرانی که از تجربه گذشــتگان بهره برداری نمایند 
تصمیمات صحیح تری می گیرند. به همین منظور باید برای اســتفاده از تجربیات 
تجمیع یافته خبرگان بازنشســته ســاختار ایجاد کنیم . قلب ما هنوز برای فوالد 

مبارکه می تپد و به این که عضو این خانواده هستیم افتخار می کنیم. 

برگزاری همایش یادگیری از بزرگان حوزۀ نگهداری و تعمیرات
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سللخنرانی کردن در جمع برای خیلی ها کار چندان آسانی نیست. حتی وقتی 
می خواهیللد در مکان های عمومی صحبت کنید، اسللترس زیادی به سللراغ تان 
می آید. یکی از راه هایی که باعث می شللود راحت تر و با اسللترس کمتری حرف 
بزنید این اسللت تاش کنید سللبک خودتان را بسللازید. داشتن اشللتیاق، ارائه  
اطاعات منحصر به فرد و کمی شوخ طبعی به شما کمک می کند سخنرانی خود 
را بلله بهترین نحللو ممکن ارائه دهید. در واقع، نللکات ظریفی وجود دارد که به 
شللما کمک می کنند با آرامش سللخنرانی کنید و ارائه ای عالی داشته باشید. در 
ادامه با ما همراه باشید تا ۲۰ فن سخنرانی حرفه ای و تأثیرگذار را معرفی کنیم.

تمرین کنید
از قبل متن سخنرانی تان را چند بار تکرار کنید. البته افرادی که مشغله زیادی 
دارند، فرصتی برای تمرین نخواهند داشت، اما اگر می خواهید سخنرانی کارآمد 
و جذابی ارائه دهید، از تمرین غافل نشللوید. من همیشلله قبل از سخنرانی های 
مهللم تللا دیروقت سللرکار می مانم تا چندین بللار تمرین کنم. اگللر می خواهید 
فوق العاده به نظر برسللید، توصیه می کنم از متن نوشته شده استفاده کنید. اگر 
در هنگام سخنرانی عصبی و هول می شوید، دست خط خودتان را همراه داشته 

باشید که بهترین راهنمای تان خواهد بود.
بهتللر اسللت در همللان محللل برگزاری سللخنرانی تمریللن کنیللد. خیلی از 
متخصصین فنللون بازیگری می گویند متن سللخنرانی را در حالت های مختلف 
ایسللتاده، نشسته، با بازوهای گشاده، روی پا و ... تمرین کنید. هر چقدر ارتباط 
بهتری میان محیط و موقعیت های مختلف ایجاد کنید، با سللخنرانی احسللاس 
راحتی بیشللتری خواهید داشت. گاهی تمرین سخنرانی برای یکی از دوستان یا 
همکاران تان بسللیار تأثیرگذار است یا حتی می توانید متن سخنرانی تان را ضبط 
کنید تا ببینید کدام بخش نیازمند تمرین بیشللتری اسللت. گوش دادن به فایل 
ذخیره شده سخنرانی قبلی نیز به شما کمک می کند به ضعف های تان پی ببرید.

تمام استرس تان را به اشتیاق تبدیل کنید
من همیشلله قبل از شللروع سللخنرانی یک نوشللیدنی انرژی زا می خورم و به 
موسیقی های شاد گوش می دهم. این کار سبب افزایش سطح انرژی ام شده و به 
من کمک می کند تمام استرسم را به اشتیاق تبدیل کنم. تحقیقات زیادی نشان 
داده اند یک سللخنرانی پراشتیاق به یک سللخنرانی شیوا اما خسته کننده برتری 
دارد. به خاطر اینکه من وینسللتون چرچیِل سللخنرانان نیسللتم، سعی می کنم 
قبل از سللخنرانی مشللتاق و پرانرژی باشم. هر فردی نسللبت به مصرف کافئین 
عکس العمل متفاوتی از خود نشللان می دهد. پس باید قبل از مصرف نوشللیدنی 

انرژی زا، بدن خود را بشناسید.
در سخنرانی های دیگران شرکت کنید

سللعی کنید در برخی از سخنرانی هایی که قبل از سخنرانی شماست شرکت 
کنید تا مهارت بیانی و فنون ارائه  آنها را ببینید و مفهوم کلی صحبت های شللان 
را درک کنید. این کار احترام شللما را نسبت به دیگر سخنرانان نشان می دهد و 
به شما امکان می دهد درکی واقعی از احساس و نظر حاضران پیدا کنید. آیا آنها 
به دنبال مطالب جذاب و شللیرین هستند یا خیلی جدی اند؟ سخنرانی ها بیشتر 
حول موضوعات اسللتراتژیک اسللت یا مسائل تاکتیکی؟ شللاید سخنران دیگری 

چیزی بگوید که شما بتوانید در ارائه  خود از آن استفاده کنید.
زودتر حاضر شوید

به محل سللخنرانی زود برسید. بهتر است قبل از شروع سخنرانی زمان کافی 
برای استقرار و احساس آرامش در آن مکان داشته باشید. بدین ترتیب، خیال تان 
راحت اسللت دیر نمی رسید و به  اندازه کافی وقت دارید تا با جو محل سخنرانی 

آشنا شوید.
با محیط اطراف تان آشنا شوید

هر چقدر آشللنایی بیشتری با فضای اطراف تان داشته باشید، احساس راحتی 
بیشللتری خواهید کرد. بهتر اسللت قبل از شروع سللخنرانی، ساعتی را در محل 
بگذرانیللد. در صورت امکان، میکروفون را امتحان کنید، جای تان را پیدا کنید و 
از هر عاملی که می تواند در روز سخنرانی باعث حواس پرتی تان شود مطلع شوید.

سالم و احوال پرسی کنید
پیش از شللروع سللخنرانی، با حاضرین گفت و شنود دوسللتانه داشته باشید. 
گپ زدن با مخاطبان، شللما را فردی صمیمی و جذاب نشللان می دهد. از حضار 
سللؤال کنید و پاسخ شللان را بدهید. آنها منبع الهام بخشللی برای سخنرانی شما 

خواهند بود.
از تصویرسازی مثبت استفاده کنید

تأثیر تصویرسللازی مثبت اثبات شده است. وقتی در ذهن مان نتیجه  مثبتی را 
تجسم می کنیم، امکان تحقق آن بیشتر است.

به جای اینکه در ذهن تان بگویید »من امروز سللخنرانی بدی خواهم داشت« 
و خود را در حال ترک سللخنرانی تجسم کنید، خود را در حال خنداندن حضار 
ببینید. تفکرات مثبت نتایج شللگفت انگیزی به بار می آورند. تنها یک بار امتحان 

کنید و تأثیر آن را ببینید.
یادتان باشد تمام حاضرین دلسوز شما هستند

معموالً سللخنرانان در هنگام صحبت در مکان های عمومی می ترسند 
حضار متوجه اشتباهات شللان شللوند. یکی از بدترین ترس هایی که در 
هنگام صحبت در مکان های عمومی وجود دارد، این است که شنوندگان 
منتظر خندیدن به اشللتباهات تان هسللتند. البته این مسئله در بیشتر 

سخنرانی ها رخ نمی دهد.
بایللد این حس را در خود به وجود آورید که مردم می خواهند موفقیت شللما 
را ببینند. اغلب افراد از صحبت کردن در جمع می ترسللند. پس به احتمال زیاد 
بیشتر کسللانی که به سخنرانی شما گوش می دهند، حتی اگر خیلی بی عاقه و 
بی میل به نظر برسللند، می دانند این کار می تواند خیلی خسللته کننده باشد. اگر 
فکر می کنید خیلی دسللتپاچه و عصبی هسللتید، به خود یادآوری کنید حضار 

متوجه آن می شوند و تمایل دارند ببینند شما هم از پس آن برمی آیید.
نفس عمیق بکشید

معمللوالً به افللراد عصبی توصیه می شللود نفس عمیق بکشللند. وقتی عصبی 

می شللوید، عضات تان سللفت می شللود؛ به طوری که ممکن اسللت نفس تان را 
محبوس کنید. به جای آن، چند نفس عمیق بکشید تا اکسیژن به مغزتان برسد 

و بدن تان آرام شود.
لبخند بزنید

لبخند زدن سللبب می شللود میزان هورمون اندورفین در بللدن افزایش یابد، 
آرامش جای اضطراب را بگیرد و احسللاس بهتری نسبت به سخنرانی تان داشته 
باشللید. عاوه بر آن، لبخند زدن اشتیاق و اعتماد به نفس تان را باال می برد، این 
نکتلله وقتللی در حال ارائه  وبینار هسللتید و حضار شللما را نمی بینند نیز صدق 
می کنللد. البته در انجام این کار زیاده روی نکنیللد. قطعا هیچ کس از دیدن یک 

سخنران دلقک لذت نمی برد.
ورزش کنید

روز قبل سخنرانی ورزش کنید تا میزان هورمون اندورفین در بدن تان باال رود. 
اندورفین سبب کاهش اضطراب می شود. بهتر است در یک کاس زومبا ثبت نام 

کنید تا سخنرانی بهتری داشته باشید.
مکث های تان را کنترل کنید

وقتی اضطراب باالیی دارید، ارائه را سریع تر انجام دهید تا سخنرانی تان زودتر تمام 
شود، اما گاهی این کار سبب بندآمدن نفس شما و در نتیجه اضطراب بیشتر می شود. 
از آرام کردن ریتم صحبت تان و اسللتفاده از مکث در سخنرانی خود نترسید. گاهی 
برای تأکید روی برخی نکات از مکث کردن استفاده می شود. این کار کمک می کند 
سخنرانی بهتر و محاوره ای تری داشته باشید. اگر فکر می کنید کنترلی روی سرعت 

صحبت کردن تان ندارید، مکث بهتری کنید تا آرام شوید.
مطالب بیشتری بیان نکنید

سللخنرانی باید حاوی اطاعات مفید، عمیق و مسللتند باشللد، اما این بدین 
معنا نیسللت موضوعی پیچیده و گسللترده را در ۱۰ دقیقه سخنرانی ارائه دهید. 
اینکه چه مطالبی بیان شللود و کدام یک کنار گذاشللته شود، برای موفقیت یک 
سخنرانی الزم است. البته منظور این نیست از بیان اطاعات و اسایدهای مفید 
کوتاهی کنید، بلکه باید ویرایش دقیقی روی مطالب داشته باشید. اگر اسایدها 
خارج از موضوع اسللت یا ارتباط کمی بلله اصل مطلب دارد، آن را کنار بگذارید. 

گاهی می توانید از اطاعات اضافی در سخنرانی های دیگر استفاده کنید.
مخاطب را وارد سخنرانی کنید

اغلب مردم تمایل دارند صحبت کنند و نظرات شان هم شنیده شود؛ در حالی 
که بیشتر سخنرانی ها ماهیت یک طرفه دارد.

نظر مخاطبان را جویا شللدن، سللؤال کردن و دیگللر ابزارهای جلب 
مشللارکت حضللار می تواند میزان همکاری را باال ببرد و سللبب شللود 
حضار احساس کنند بخشی از گفت و گو هستند. عاوه بر آن، این کار 
سللبب می شود شما سخنران جذاب تری به نظر برسید. گاهی می توانید 
نظرسنجی یا رأی گیری انجام دهید. البته سؤاالت غیرمنتظره نپرسید، 
بلکه از فرصتی استفاده کنید که به شما امکان می دهد ببینید مخاطبان 

به دنبال چه چیزی هستند.
سرگرم کننده باشید

وقتی نتوانید مطالب تان را به درسللتی ادا کنید، سخنرانی شما دچار شکست 
می شللود. چند مطلب جذاب و اساید سرگرم کننده از بهترین راه هایی است که 
کمک می کند مخاطبان و خود شللما احسللاس راحتی بیشللتری کنند؛ خصوصا 
وقتی مشللغول ارائه حجم زیادی از اطاعات هسللتید. مسللئله  مهم این اسللت 
تعللادل خود را حفظ کنید، چون یک نمایش کمدی نیسللت و حضار تنها برای 
سرگرم شدن وارد سخنرانی تان نشده اند، اما از اضافه کردن کمی شوخ طبعی به 
صحبت های تان نترسید. اگر از نحوه  ارائه خود راضی نیستید، آن را برای تعدادی 

از دوستان تان اجرا کنید و از آنها بخواهید نظرشان را راحت بیان کنند.
قبول کنید جواب تمام سؤاالت را نمی دانید

تعداد محدودی از سللخنرانان قبول می کنند همه چیز را نمی دانند؛ زیرا آنها 
فکر می کنند این کار اعتبارشللان را زیر سؤال می برد، اما چون قبول داریم هیچ 
کسللی همه چیز را درباره یک مسللئله نمی داند، قبول کردن آن در سللخنرانی 

می تواند اعتبارتان را بهتر هم کند.
اگر کسللی از شما سؤالی پرسللید که جواب آن را نمی دانستید، هیچ اشکالی 
ندارد اگر قبول کنید نمی دانید. این کار می تواند اعتبار شما را در بین حضار باال 
ببرد، زیرا نشان می دهد یک فرد بدون توجه به اینکه چقدر می تواند آگاه باشد، 

همیشه در حال یادگیری است. قطعا هیچ کسی از شما انتظار ندارد به تمام علوم 
مسلط باشید، آنها تنها می خواهند از شما یاد بگیرند.

ژست و زبان بدن مناسبی داشته باشید
زبان بدن مناسب به شما کمک می کند سخنرانی بهتری را تجربه کنید. وقتی 
زبان بدن شما اعتماد به نفس تان را به نمایش بکشد، ذهن تان هم وضعیت خوبی 
پیدا می کند. تحقیقات حاکی از آن اسللت اسللتفاده از ژسللت هایی که قدرت و 
توانایی شما را نشان می دهد، چند دقیقه قبل از شروع سخنرانی، حالت پایداری 
از اعتماد به نفس را به وجود می آورد. البته نیاز نیسللت سللینه تان را خیلی جلو 
دهید. در هنگام سخنرانی می توانید از هر ژستی به جز نشستن استفاده کنید. از 
طریق ایستادن یا راه رفتن بهتر می توانید اضطراب خود را کنترل کنید. پیش از 
اینکه روی ِسن بروید، بهترین ژست را به خود بگیرید و سرتان را باال نگه دارید.

آب بنوشید
خیلی از افراد به دلیل اضطراب دچار خشللکی دهان می شللوند. برای 
این منظور، قبل از شروع سخنرانی مقدار زیادی آب بنوشید. یک بطری 
آب کنارتان باشللد تا هر وقت دهان تان خشللک شللد، مقداری از آن را 

بنوشید.
در کالس های بهبود مهارت سخنرانی شرکت کنید

امروزه کاس ها و گروه های زیادی هسللتند که به بهبود فن بیان و سخنرانی 
افللراد کمک می کنند. این گروه ها در وقت ناهار یا بعد از سللاعات کاری دور هم 
جمع شده و در مورد یک موضوع انتخابی سخنرانی های کوتاهی ارائه می دهند. 
هر چقدر بیشللتر در این کاس ها شرکت کنید، مهارت های تان بهتر خواهد شد. 
پس برای اینکه به سخنرانی توانمند تبدیل شوید، در این کاس ها عضو شوید.

ترس های تان را بپذیرید
به جای اینکه با ترس های تان مقابله کنید، آنها را بپذیرید. شاید نگران باشید 
حضار متوجه اسللترس شللما شللوند؛ این مسللئله تنها به اضطراب و نگرانی تان 
می افزاید. به آسانی می توانید اضطراب خود را مهار کنید و آن را به انرژی مثبت 

تبدیل کنید و ببینید چطور سخنرانی فوق العاده ای خواهید داشت.
wordstream/ucan :منبع 
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سندرم ایمپاستر و راه های مقابله با آن 

سندرم ایمپاستر به شرایطی اطاق می شود که فرد خود را شایسته موفقیت هایی که به دست آورده نمی-داند و ابدا آنها را 
ارزشمند تلقی نمی کند. درواقع نوعی تصویر ذهنی از خود است که در آن افراد خود را همواره پایین تر از واقعیت می بینند. 
این امر در زمینه کسللب وکار خصوصا برای مدیران می تواند یک فاجعه بزرگ باشللد. درواقع از دل چنین مدیری، حتی یک 
تصمیم جسورانه و درست بیرون نخواهد آمد. این نوع بیماری ذهنی برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ توسط روانشناسان مطرح 
شد. اگرچه ممکن است تصور کنید که تعداد این افراد بسیار نادر است، با این حال طی تحقیقات انجام شده حدود ۱۵درصد 
از کارآفرینان جهان، با این مشللکل مواجه هسللتند که تعداد آن در بین کارمندان به مراتب بیشتر است، با این حال سوالی 
که مطرح است این است که چگونه می توان با آن مقابله کرد؟ در این رابطه بدون شک تجربه افرادی که درگیر این مشکل 
بوده اند، می تواند راهنمای عمل بسللیار خوبی باشللد. در همین راستا به بررسی توصیه های پنج کارآفرینی خواهیم پرداخت 

که موفق شده اند این مشکل را پشت سر گذاشته و در شرایط طبیعی قرار گیرند. 
1-میکائال کینر

تا سللال ۲۰۱۸ من عما از وجود چنین سللندرمی در خود اطاعی نداشللتم، با این حال تماس یک خبرنگار باعث شد تا 
نسللبت به این بیماری که تا آن روز یک ویژگی کاما طبیعی برای خود من تلقی می شللد، آشللنا شللوم. درواقع خبرنگاری 
می خواسللت تا از من یک مصاحبه داشللته باشد، با این حال من بسیار متعجب از انتخاب او بودم. درواقع با بررسی اقدامات 
قبلی او متوجه شللدم افرادی که تاکنون به گفت وگو با این خبرنگار پرداخته اند، کارآفرین هایی بسللیار موفق هستند، با این 
حال داستان زندگی من که با شانس همراه بوده است، چه جذابیتی برای دیگران خواهد داشت؟ درواقع عقیده من این بود 
که ابدا کارآفرینی موفق نیستم. همین موضوع باعث شد تا برای نخستین بار در زندگی خود به یک روانشانس مراجعه کرده 
و متوجه وجود این سللندرم شللوم. اگرچه به عقیده روانشناس ها نمی توان این بیماری ذهنی را به صورت کامل درمان کرد، 
با این حال کاهش شدید میزان تاثیر آن کاما امکان پذیر خواهد بود. به همین خاطر از آن روز تصمیم گرفتم تا نظر فردی 
که مورد اعتماد من اسللت را به جای تصور ذهنی خود قرار داده و با این اقدام پس از مدتی شللاهد بهبودهای فوق العاده ای 
بودم. درواقع افراد دیگر می توانند صادقانه ترین واکنش و نظر را نسبت به شما داشته باشند. به همین خاطر گوش دادن به 

آنها در این زمینه می تواند درمانی بسیار ساده ولی موثر باشد.  
2-استیو لوییز

من در محله ای بزرگ شللدم که در آنجا عقاید نژادپرسللتانه به چشللم می خورد. همین موضوع باعث شده بود تا به عنوان 
یک فرد سیاه پوسللت همواره خود را پایین تر از سللایرین تصور کرده و فردی ضعیف تلقی کنم، با این حال یک دوسللت در 
مسللیر زندگی من باعث شللد تا همه چیز متحول شللود. درواقع به عقیده او من دارای اسللتعدادهای فوق العاده ای بودم که 
اجازه شکوفایی به آن را نداده و این امر باعث شده است تا در بهترین شرایط ممکن قرار نداشته باشم. اگرچه در ابتدا با او 
مخالفت های جدی ای را داشللتم، با این حال اصرارهای او باعث شللد تا با همکاری یکدیگر یک شرکت را تاسیس کنیم. وی 
کمک کرد تا در مسیر زندگی خود توجهی به نظرات سایرین نسبت به خود نداشته و تنها معیارهای شخصی را تعیین کنم 
و هرگاه که آنها را رعایت کنم، خود را فردی موفق می دانم. درواقع موفقیت امری شللخصی بوده و نمی-توان انتظار داشللت 
که سایرین اهداف ما را درک کنند. علت این امر به این خاطر است که هر یک از افراد با یکدیگر تفاوت های چشمگیری را 
داشته و این امر باعث می شود تا ایجاد یک معیار ثابت، هیچ نتیجه ای را به همراه نداشته باشد. نکته دیگری که باید به آن 
توجه داشته باشید این است که میزان ابتای افراد به این سندرم متفاوت بوده و برای برخی از افراد بسیار خفیف است، با 
این حال شللما باید برنامه ای برای پایین نگه داشللتن آن داشته باشید. در غیر این صورت هر زمانی امکان بروز یک فاجعه و 
از دست رفتن فرصت -های زندگی وجود خواهد داشت. در نهایت توصیه من این است که در برابر تمامی نظرات منفی افراد 
دیگر کاما ناشنوا باشید. این امر به بی تفاوتی شما منجر شده و باعث می شود تا تنها به ندای درونی خودتان گوش دهید. 

3-لیز فورکین بوهانون 
شللرایط کاری من به نحوی بود که من از معدود کارمندان زن شللرکت بودم. این موضوع همراه با تبعیض های جنسللیتی 
شللدید بود. این موضوع بر روی روحیه من تاثیر بسللیار بدی را به همراه داشللت. حتی با شروع کسب وکار خود نیز من با این 
مشللکل دست به گریبان بودم و عما تصمیماتی می گرفتم که بسیار محتاطانه محسوب می شد. همچنین نظرات سایرین در 
من باالترین تاثیر را به همراه داشللت. همین موضوع زندگی من را در شللرایط بسیار سختی قرار داد و حتی شرکت را تا مرز 
ورشکستگی پیش برد. به همین خاطر تصمیم گرفتم تا تغییراتی را در خود ایجاد کنم. توصیه من به همه افراد این است که 
برای رفع اصولی این مشکل، حتما با یک روانشناس مشورت داشته باشند. درواقع من تا قبل از این اقدام تصور می کردم که 
اشللتباه از جانب من بوده و ترسللو بودن طبیعت من محسوب می شللود و برای آن راهکاری وجود ندارد، با این حال مبتایان 
به این سندرم، درست به مانند بیماران سرماخورده ای است که خستگی، عطسه و تب ابدا تقصیر آنها نیست و با یک درمان 
درسللت، می توانند سللریعا به شللرایط عادی خود بازگردند. به همین خاطر مراجعه به یک روانشناس کمک کرد تا من بتوانم 
دلیللل وضعیت فعلی را پیدا کرده و سللریعا برای درمان آن تمریناتی را انجام دهللم. در این رابطه مطالعه مداوم پیرامون این 
مسئله و تاش برای اتخاذ تصمیماتی بدون دخالت دادن سایرین، در مدتی نزدیک به سه ماه نسخه جدیدی از من متولد شد.

4-کیم پرل 
من دقیقا دلیل درگیر شللدن با این سللندرم را تا به امروز متوجه نشللدم، با این حال این بیماری شرایط زندگی من را در 
بدترین حالت ممکن قرار داده بود، ورشکسللتگی، طاق و از دسللت دادن دوستان تنها برخی از این موارد محسوب می شد. 
همین موضوع باعث شللد تا من یک روز تصمیم به تغییر همه چیز بگیرم. برای این موضوع تاش کردم تا خود را در دایره 
دوستی با افرادی قرار دهم که به نظر خودم اعتماد به نفس باالیی را داشتند. تاثیرات وقت گذراندن در کنار آنها باعث شد 
تا به مرور زمان روحیه من هم بهبود پیدا کند. در نهایت با تداوم دادن به این عادت خود، طی مدت کمتر از هشت ماه من 
نه تنها به فردی جدید تبدیل شدم، بلکه با دوستان جدید خود یک کسب وکار را راه اندازی کرده و همه چیز به بهترین شکل 
ادامه پیدا کرد. من امروز از تمامی افرادی که رهایم کردند تشکر می کنم. آنها باعث شدند تا من در نهایت به فکر مبارزه با 

این سندرم مخرب افتاده و زندگی رویایی خود را شکل دهم. 
5-ریکی جاش

اگرچه رویارویی من با این سندرم چندان تلخ نبود، با این حال باعث شد تا من در کار خود علی رغم عملکرد فوق العاده 
پیشرفتی را نداشته باشم. این امر در حالی بود که همکاران من با سطح به مراتب پایین تر، پیشرفت کرده و من همچنان در 
سطح اولیه خود باقی مانده بودم. این موضوع باعث شد تا به صورت خیلی اتفاقی در یکی از سخنرانی ها با این سندرم آشنا 
شللده و عائم آن را بسللیار شللبیه به وضعیت خود ببینم. در نهایت نیز برای رفع آن تاش کردم و سریعا درخواست ارتقای 
شغلی دادم. اکنون از آن ماجرا یک سال گذشته است و من موفق شدم تا به حدی پیشرفت کنم که شرکت خودم را تاسیس 
کنم. در این رابطه بسللیار مهم اسللت که فردی وجود داشته باشد که اقدامات آتی شما را بررسی کرده و راهنمایی های الزم 

را انجام دهد. در نهایت توجه داشته باشید که هیچ زمانی برای کنار گذاشتن این سندرم دیر نیست. 
در آخر توجه داشته باشید که همه ما ممکن است این سندرم را داشته باشیم. به همین خاطر توصیه می شود که حتما 
مراجعه به یک روانشللناس را در دسللتور کار خود قرار دهید. درواقع استفاده از این متخصصین تنها مختص به زمان گرفتار 
شدن با بیماری نبوده و درست به مانند معاینه و آزمایش ساالنه، شما باید از سامت روحی و ذهنی خود نیز اطمینان حاصل 

کنید. بدون شک درمان این سندرم هنگامی که در مراحل اولیه خود به سر می برد، بسیار ساده تر خواهد بود. 
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